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V توجيهات ومامرسات

تصدير

ــة  ــق املعني ــيص الحقائ ــات تق ــق وبعث ــان التحقي ــن لج ــة م ــخة املحدث ــدم النس ــي رسوري أن أق ــن دواع ــه مل إن

ــات.  ــات ومامرس ــاين: توجيه ــدويل اإلنس ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال بالقان

ــة التــي أوفدتهــا األمــم املتحــدة،  يرصــد هــذا املنشــور تجربــة لجــان التحقيــق وبعثــات تقــيص الحقائــق الدولي

وتجربــة مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان يف دعمهــا عــى مــدى العقديــن املاضيــني. ويعــرض 

املبــادئ، والسياســات، واملامرســات، واملنهجيــات التــي توجــه أعاملهــا. 

لقــد أصبحــت لجــان التحقيــق وبعثــات تقــيص الحقائــق الدوليــة حاليــاً أداة رئيســية مــن أدوات مواجهــة األمــم 

ــم  ــك الجرائ ــا يف ذل ــاين، مب ــدويل اإلنس ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــاك القان ــاالت انته ــدة لح املتح

الدوليــة. وينشــئها بوتــرية متســارعة كل مــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، والجمعيــة العامــة، ومجلــس 

حقــوق اإلنســان، واألمــني العــام، واملفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، للتصــدي لالنتهــاكات يف طائفــة متناميــة مــن 

الســياقات. وأنشــأت املنظــامت اإلقليميــة أيضــاً لجانــاً وهيئــات مامثلــة.

وقــد ثبــت أن للجــان التحقيــق وبعثــات تقــيص الحقائــق أهميــة يف التصــدي لإلفــالت مــن العقــاب عــن طريــق 

ــاً  ــا، وتضــع ســجالً تاريخي ــق منه ــات وتتحق ــي تجمــع املعلوم ــاكات. فه ــل هــذه االنته ــز املســاءلة عــن مث تعزي

لألحــداث، وتوفــر أساســاً ملواصلــة التحقيقــات. كــام أنهــا تــويص باتخــاذ تدابــري لجــر االنتهــاكات، وتحقيــق العــدل 

ــك  ــا يف ذل ــل، مب ــم الكام ــتحق الدع ــي تس ــاءلة. وه ــاكات للمس ــي االنته ــع مرتكب ــا، وتُخض ــر أرضار الضحاي وج

الحصــول عــى مــا يلزمهــا مــن تعــاون مــن الــدول، وأن تحصــل عــى مــا يكفيهــا مــن مــوارد. 

وقــد اكتســبت األمــم املتحــدة خــرة واســعة يف هــذا املجــال. وقــدم مكتبــي حتــى اليــوم الدعــم أو أوفــد بنفســه 

للعمــل مــا يقــرب مــن 50 لجنــة تحقيــق وبعثــة تقــيص حقائــق دوليــة. ويُتخــذ مكتبــي وديعــاً للذاكــرة املؤسســية 

ــك  ــيل واملنهجــي لتل ــوين والتحلي ــم التشــغييل والقان ــم الدع ــة لتقدي ــدرة دامئ ــظ عــى ق ــدان، ويحاف يف هــذا املي

الهيئــات. 

ــف.  ــن املواق ــة م ــدي لطائف ــق يف التص ــيص الحقائ ــات تق ــق وبعث ــان التحقي ــة لج ــن املرون ــة م ــاعدت درج وس

فبينــام ال يوجــد شــكل وحيــد لتكويــن جميــع هــذه الهيئــات وتشــغيلها، فــإن األســس املنهجيــة التــي توجــه جميــع 

عمليــات تقــيص الحقائــق والتحقيقــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، بصيغتهــا املســتندة 

إىل املعايــري واملقاييــس واملبــادئ ذات الصلــة، تشــكل خيطــاً مشــركاً بــني مختلــف النــامذج، وتكفــل التوصــل إىل 

تحليــالت وتقاريــر وتوصيــات ســليمة. 

وقــد مــرت النُهــج املبينــة يف هــذا املنشــور باختبــارات جــادة. واســتفاد املنشــور أيضــاً مــن التعليقــات التــي قدمهــا 

ــي  ــدروس املســتفادة وخــالل االجتامعــات الت ــات اســتخالص ال ــاء عملي ــا أثن ــات وموظفيه أعضــاء اللجــان والبعث

ُعقــدت مــع الخــراء الســتعراض عمــل املفوضيــة يف هــذا املجــال، وكذلــك مــن تجربــة مــن ســبقوين. وبالرغــم مــن 
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أن هــذا املنشــور موجــه يف املقــام األول إىل أولئــك املشــاركني يف إنشــاء هــذه اللجــان والبعثــات ودعمهــا وتزويدهــا 

ــات  ــه ســيفيد أيضــاً غريهــم مــن امللتمســني للمعلومــات والنصيحــة بشــأن هيئ ــا عــى ثقــة مــن أن باملــوارد، فأن

التحقيــق هــذه. 

 زيد بن رعد الحسني

مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان
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مقدمة

أحد موظفي حقوق اإلنسان يسري عى األنقاض والخرسانة املدمرة، بعد ليلة من القصف يف حي عرادة، بليبيا. صورة لألمم املتحدة / 
مفوضية حقوق اإلنسان 
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معلومات أساسية

ــات(  ــارة اللجان/البعث ــيل بعب ــام ي ــا في ــق )يشــار إليه ــات تقــيص الحقائ ــق وبعث ــد اللجــوء إىل لجــان التحقي يتزاي

ــدويل  ــون ال ــاكات الجســيمة للقان ــوع االنته ــة حــاالت وق ــم املتحــدة مــن أجــل مواجه ــة مــن األم ــة بوالي املكلَّف

ــج  ــة، وللروي ــدة أو ناتجــة عــن أحــداث مفاجئ ــت ممت ــوق اإلنســان، ســواء كان ــدويل لحق ــون ال اإلنســاين والقان

للمســاءلة عــن هــذه االنتهــاكات والتصــدي لإلفــالت مــن العقــاب. وقــد أنشــأ هيئــات التحقيــق هــذه كل مــن 

مجلــس األمــن،1 والجمعيــة العامــة،2 ومجلــس حقــوق اإلنســان،3 ولجنــة حقــوق اإلنســان الســابقة،4 واألمــني العام،5 

واملفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان.6 

وعــى مــدى الســنوات العرشيــن املاضيــة، أنشــئ العديــد مــن اللجان/البعثــات لفحــص بعضــا مــن أخطــر حــاالت 

انتهــاك حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين يف مختلــف أنحــاء العــامل: يف جمهوريــة يوغوســالفيا الســابقة،7 

ودارفــور،8 وتيمور-ليشــتي،9 ولبنــان،10 وغينيــا،11 وأحــدث التحقيقــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان يف كــوت 

عى سـبيل املثال، لجنة الخراء املعنية بيوغوسـالفيا السـابقة )1992-1994( املنشـأة مبوجب قرار مجلس األمن 780 )1992( املؤرخ 6 ترشين األول/  1

أكتوبـر 1992، ولجنـة التحقيـق الدوليـة لدارفور )2004( املنشـأة مبوجب قرار مجلس األمـن 1564 )2004( املؤرخ 18 أيلول/سـبتمر 2004. 

عــى ســبيل املثــال، أنشــأت الجمعيــة العامــة مبوجــب القــرار 135/52 املــؤرخ 12 كانــون األول/ديســمر 1997 فريــق الخــراء املعنــي بكمبوديــا   2

ــات املســاعدة اســتجابًة النتهــاكات جســيمة ســابقة. لبحــث طلب

عــى ســبيل املثــال، لجنــة التحقيــق الدوليــة املعنيــة بليبيــا )2011-2012(، املنشــأة مبوجــب قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان دأ25-/1 املــؤرخ 25   3

شــباط/فراير 2011. 

 1/S-4/1999 عــى ســبيل املثــال، لجنــة التحقيــق الدوليــة املعنيــة بتيمــور الرشقيــة املنشــأة يف عــام 1999 مبوجــب قــرار لجنــة حقــوق اإلنســان  4

ــة االســتفتاء. ــايل لعملي ــف الت ــؤرخ 27 أيلول/ســبتمر 1999 للنظــر يف العن امل

عى سبيل املثال، أنشأ األمني العام يف عام 2000 لجنة التحقيق الدولية املعنية بتوغو للنظر يف االدعاءات بوقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء يف عام   5

1998 أثارها تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية، بناء عى طلب موجه من حكومة توغو إىل األمني العام لألمم املتحدة واألمني العام ملنظمة الوحدة 

األفريقية. ويف عام 2010، أنشأ األمني العام لألمم املتحدة فريق الخراء املعني باملساءلة يف رسي النكا للحصول عى املشورة بشأن »الطرائق واملعايري 

الدولية املعمول بها والخرات املقارنة فيام يتعلق بالوفاء بالتعهد املشرك بعملية املساءلة، وفيام يتصل بطبيعة االنتهاكات املزعومة ونطاقها«. وبالرغم 

من أن فريق الخراء هذا كان استشارياً بطبيعته، ومل يكن لجنة تحقيق أو بعثة لتقيص الحقائق، فقد أُدرج يف هذا املنشور حيث ميكن استخالص العديد 

من الدروس من عمله. 

ــان،  ــت يف أبيدج ــي وقع ــداث الت ــأن األح ــق بش ــيص الحقائ ــة لتق ــام 2005 بعث ــان يف ع ــوق اإلنس ــامي لحق ــوض الس ــد املف ــال، أوف ــبيل املث ــى س ع  6

بأوزبكســتان، وأوفــدت يف عــام 2008 بعثــة لتقــيص الحقائــق تابعــة للمفوضيــة مــن أجــل النظــر يف العنــف التــايل لالنتخابــات يف كينيــا. وطلــب مجلــس 

حقــوق اإلنســان يف دورتــه العرشيــن إىل املفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان أن ترصــد حالــة حقــوق اإلنســان يف شــامل جمهوريــة مــايل وأن تقــدم إىل 

املجلــس تقريــراً عــن ذلــك )القــرار 17/20 املــؤرخ 6 متوز/يوليــه 2012( وأوفــدت املفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان بعثــة لتقــيص الحقائــق يف مــايل 

 .)A/HRC/22/33( والبلــدان املحيطــة وقدمــت تقريــراً إىل املجلــس يف دورتــه الثانيــة والعرشيــن

لجنة الخراء املعنية بيوغوسالفيا السابقة، انظر الحاشية 1.  7

لجنة التحقيق الدولية لدارفور )2004( املنشأة مبوجب قرار مجلس األمن 1564 )2004(.  8

لجنة التحقيق الخاصة املستقلة لتيمور-ليشتي )2006(، التي أنشأها األمني العام.  9

لجنة التحقيق املعنية بلبنان )2006(، املنشأة مبوجب قرار مجلس حقوق اإلنسان دأ2-/1 املؤرخ 11 آب/أغسطس 2006.  10

.)S/2009/556( 2009 التي أنشأها األمني العام يف 28 ترشين األول/أكتوبر ،)لجنة التحقيق الدولية املعنية بغينيا )2009  11
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ديفــوار،12، وليبيــا،13 واألرض الفلســطينية املحتلــة،14 والجمهوريــة العربيــة الســورية،15 وجمهوريــة كوريــا الشــعبية 
الدميقراطيــة،16 ورسي النــكا،17 وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى.18

وتقــدم مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان )املفوضيــة( يف إطــار عملهــا الرئيــي خرتهــا ودعمهــا 

إىل اللجــان والبعثــات. ويشــمل هــذا إعــداد التوجيهــات، وتقديــم املشــورة بشــأن منهجيــة التحقيــق والقانــون 

الــدويل الواجــب التطبيــق، وإعــداد أدوات التحقيــق، وتجهيــز األمانــات باملوظفــني املتخصصــني، وتقديــم الدعــم 

ــات اســتخالص  ــتعراضات، وعملي ــي، وإجــراء االس ــم األمن ــك الدع ــداد وكذل ــل واإلم ــق بالنق ــام يتعل اإلداري وفي

ــة،  ــة وبعث ــن 50 لجن ــرب م ــا يق ــام 1992 إىل م ــذ ع ــم من ــة الدع ــت املفوضي ــد قدم ــتفادة. وق ــدروس املس ال

ــعبية  ــا الش ــة كوري ــة بجمهوري ــة املعني ــق الدولي ــة التحقي ــام 2014 إىل لجن ــم يف ع ــت الدع ــا. فقدم وأوفدته

الدميقراطيــة، ولجنــة التحقيــق املعنيــة بجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، ونــرشت بعثــة املفوضيــة لتقــيص الحقائــق 

إىل جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وذلــك قبــل إنشــاء مجلــس األمــن للجنــة املعنيــة بهــذا البلــد. وتقــدم املفوضيــة، 

باإلضافــة إىل ذلــك، الدعــم إىل لجنــة التحقيــق الدوليــة املعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، ولجنــة التحقيــق 

ــاً يف  ــة أيضــا تحقيق ــا، وتجــري املفوضي ــة بإريري ــق املعني ــة التحقي ــة، ولجن ــاألرض الفلســطينية املحتل ــة ب املعني

رسي النــكا، كــام أنهــا بصــدد إيفــاد بعثــة لتقــيص الحقائــق إىل العــراق. وبالتــايل، فــإن املفوضيــة مبثابــة الذاكــرة 

املؤسســية فيــام يتصــل بإنشــاء مثــل هــذه الهيئــات وتســيري أعاملهــا.

الهدف  .1

يقــدم هــذا املنشــور توجيهــات سياســاتية ومنهجيــة وقانونيــة وتشــغيلية باالســتناد إىل املعايــري الدوليــة ذات الصلــة 

والخــرة التــي اكتســبتها املفوضيــة عــى مــدى عقديــن مــن الزمــان يف مجــال تقديــم املشــورة والدعــم وإيفــاد 

لجــان التحقيــق وبعثــات تقــيص الحقائــق الدوليــة واســتعراض أعاملهــا. ويهــدف هــذا املنشــور إىل مســاعدة لجان/

بعثــات التحقيــق الدوليــة هــذه والجهــات التــي أنشــأتها وكلفتهــا مبهامهــا عــى تطبيــق منهجيــة متســقة قامئــة عى 

أفضــل املامرســات، وزيــادة إمكاناتهــا إىل الحــد األقــى لــي تفــي بوالياتهــا بنجــاح. 

اللجنــة الدوليــة املســتقلة لتقــيص الحقائــق بشــأن كــوت ديفــوار )2011(، املنشــأة مبوجــب قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 25/16 املــؤرخ 25 آذار/  12

مــارس 2011.

انظر الحاشية 3.  13

14  البعثــة الدوليــة لتقــيص الحقائــق املعنيــة باملســتوطنات اإلرسائيليــة يف األرض الفلســطينية املحتلــة )2012(، املنشــأة مبوجــب قــرار مجلــس حقــوق 

اإلنســان 17/19 املــؤرخ 22 آذار/مــارس 2012. 

لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة املعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية )2011-2014(، املنشــأة مبوجــب قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان دإ17-/1   15

املــؤرخ 23 آب/أغســطس 2011؛ التــي ســبقتها بعثــة تقــيص الحقائــق بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية )2011(، التــي أنشــأها املفــوض الســامي 

لحقــوق اإلنســان عمــالً بقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان دإ16-/1 املــؤرخ 29 نيســان/أبريل 2011.

لجنــة التحقيــق املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف جمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة )2013(، املنشــأة مبوجــب قرار مجلــس حقوق اإلنســان 13/22   16

املــؤرخ 21 آذار/مــارس 2013.

تحقيق مفوضة حقوق اإلنسان بشأن رسي النكا، مبوجب قرار مجلس حقوق اإلنسان 1/15 املؤرخ 27 آذار/مارس 2014.  17

ــا الوســطى، املنشــأة مبوجــب قــرار مجلــس األمــن 2127 )2013( املــؤرخ 5 كانــون األول/ لجنــة التحقيــق الدوليــة املعنيــة بجمهوريــة أفريقي  18

ــمر 2013. ديس
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وتقــدم هــذه التوجيهــات عــى أســاس اختــالف كل هيئــة تحقيــق تابعــة لألمــم املتحــدة عــن األخــرى. فــإن واليــة 

كل هيئــة، وحالــة التحقيــق، واملفوضــني املســتقلني أو الخــراء املســتقلني املعينــني كأعضــاء )يشــار إليهــم فيــام يــيل 

ــري  ــر املعاي ــام توف ــة وعملهــا تختلــف يف كل مــرة. وبين بكلمــة »األعضــاء«(، والظــروف املحيطــة بإنشــاء كل هيئ

ــم  ــة والحك ــيل باملرون ــات، فســيلزم التح ــان والبعث ــل اللج ــه عم ــاً لتوجي ــاراً متين ــة إط ــات القامئ ــل املامرس وأفض

الصائــب والقــدرة عــى التكيــف، حيــث إن كل لجنة/بعثــة ســتكون فريــدة عــى نحــو مــا وســتتطلب اســتجابات 

محــددة ودعــامً خاصــاً.

ــق  ــيص الحقائ ــة بتق ــدة املعني ــم املتح ــات األم ــرة هيئ ــام األول إىل خ ــات يف املق ــذه التوجيه ــتند ه ــام تس وبين

والتحقيــق، فــإن الغــرض منهــا أيضــاً هــو مســاعدة املنظــامت األخــرى، مبــا فيهــا املنظــامت اإلقليميــة، يف إنشــاء 

ــا. ــة وإدارته ــة مامثل ــات دولي هيئ

الجمهور املستهدف  .2

ــا،  ــات، وموظفوه ــاء اللجان/البعث ــتخدمها أعض ــو أن يس ــية ه ــة رئيس ــات بصف ــذه التوجيه ــن ه ــرض م الغ

ــات  ــارصة هــذه الهيئ ــد تشــارك يف من ــي ق ــم املتحــدة الت ــدين، وإدارات األم ــع امل ــدول، ومنظــامت املجتم وال

ــات  ــام أن هــذه التوجيه ــوارد. ك ــا بامل ــا أو تزويده ــم إليه ــم الدع ــات أو إنشــائها أو تقدي ــا بوالي أو يف تكليفه

زيارة للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ألحد مراكز االحتجاز يف نيبال - صورة لألمم املتحدة / روبرت فيو 
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موجهــة أيضــاً إىل املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، واملؤسســات األكادمييــة، وغريهــا مــن الجهــات التــي 

ــد تشــارك يف هــذه األنشــطة. ق

النطاق واملوارد اإلضافية   .3

هــذا املنشــور مصمــم كدليــل عمــيل لتخطيــط اللجان/البعثــات وإنشــائها وتســيري أعاملهــا ومتابعتهــا. وتوجيهاتــه 

عامــة، ومــن ثــم فهــي ال تبحــث جميــع املواضيــع املشــمولة بحثــاً شــامالً. وهــو يرتكــز عــى توجيهــات املفوضيــة 

الداخليــة القامئــة، مــع تحديثهــا باالســتناد إىل نتائــج االســتعراضات وعمليــات اســتخالص الــدروس املســتفادة التــي 

شــارك فيهــا كل مــن أعضــاء اللجان/البعثــات وموظفيهــا، وتطــور املامرســات، فضــالً عــن مــواد املفوضــة املنشــورة 

األخــرى بشــأن معايــري ومنهجيــات عمليــات تقــيص الحقائــق والتحقيقــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والقانــون 

الــدويل اإلنســاين. ويجــري تنــاول عــدة مســائل منهجيــة مبزيــد مــن التفاصيــل يف منشــورات ومــوارد أخــرى مــن 

إعــداد املفوضيــة. ويشــار إليهــا يف النــص متــى كان ذلــك مناســباً. وميكــن االطــالع عــى قامئــة باملــوارد الرئيســية 

يف املرفــق األول.
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 دور الهيئات الدولية املعنية 

بتقيص الحقائق والتحقيق

بعثة األمم املتحدة بشأن النزاع يف غزة تزور موقع تم قصفه يف غزة - صورة األمم املتحدة/مفوضية حقوق اإلنسان

أوالً
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عمل اللجان والبعثات

يســتخدم مصطلحــا »لجنــة التحقيــق الدوليــة« و»بعثــة تقــيص الحقائــق الدوليــة« يف ســياق األمــم املتحــدة للتعبري 

عــن طائفــة مــن هيئــات مؤقتــة ذات طابــع غــري قضــايئ تنشــئها إمــا هيئــة حكوميــة دوليــة أو األمــني العــام أو 

املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، وتكــون مكلفــة بالتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاك حقــوق اإلنســان الدوليــة أو 

القانــون الــدويل اإلنســاين أو القانــون الجنــايئ الــدويل، وبتقديــم توصيــات باتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة باالســتناد 
إىل اســتنتاجاتها الوقائعيــة والقانونيــة.19

ــات أن  ــددة. فبوســع اللجان/البعث ــوق اإلنســان بطــرق متع ــة حق ــز حامي ــات حاســم لتعزي ــل اللجان/البعث وعم

ــري  ــر يف تغي ــاين، وأن تؤث ــدويل اإلنس ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــاً باالنته ــجالً تاريخي ــر س توف

القانــون واملامرســة للنهــوض بحقــوق اإلنســان. وهــي تســاعد، بشــكل حاســم، يف ضــامن املســاءلة عــن االنتهــاكات 

الجســيمة، وذلــك أمــر أســايس لــردع االنتهــاكات املقبلــة، وتشــجيع االمتثــال للقانــون، ومــد الضحايا بقنــوات للعدل 

ــارص حاســمة لإلجــراءات  ــاكات حقــوق اإلنســان عن ــة بشــأن انته ــد وفــرت التحقيقــات الدولي وجــر الــرر. وق

ــة  ــة واملحكم ــة املخصص ــة الدولي ــات القضائي ــا الهيئ ــي أجرته ــة الت ــات القضائي ــة املالحق ــام يف حال ــة. ك القضائي

ــة  ــات العدال ــًة آلي ــاكات، مطلق ــف واالنته ــة للعن ــباب الجذري ــوار األس ــا أغ ــر بعضه ــد س ــة. وق ــة الدولي الجنائي

ــات عــدم التكــرار،  ــرر، وضامن ــة والعــدل وســبل االنتصــاف وجــر ال ــاول الحــق يف الحقيق ــي تتن ــة الت االنتقالي

ــة،  ــالم واملصالح ــاء الس ــال بن ــتدامة يف مج ــن االس ــد م ــم باملزي ــتنرية تتس ــود مس ــذل جه ــك يف ب ــهمت بذل وأس

ــات.  وســاعدت يف التســوية السياســية للمنازع

وكثــرياً مــا تســتعرض اللجان/البعثــات يف أثنــاء اضطالعهــا بوالياتهــا اآلليــات القضائيــة وغريهــا مــن آليــات املســاءلة، 

وتركــز توصياتهــا عــى تعزيــز الترشيعــات واملؤسســات بهــدف تحســني املســاءلة عــن االنتهــاكات الســابقة عــى 

الصعيــد الوطنــي أو الــدويل، وتوفــري الجــر للضحايــا. وأُنشــئت يف بعــض الحــاالت آليــات مســاءلة داخليــة خاصــة 

ملعالجــة االنتهــاكات التــي حققــت فيهــا اللجنة/البعثــة، وإلنفــاذ توصياتهــا. 

وقــد أدى النــرش بكــرة عــن أعــامل اللجان/البعثــات كتلــك التــي تحقــق يف أحــداث غــزة أو الجمهوريــة العربيــة 

الســورية، إىل الرفــع مــن شــأن هــذه التحقيقــات وإبــراز أهميــة الــدور الــذي تؤديــه يف تنفيــذ املعايــري الدوليــة 

ــدويل اإلنســاين، ويف دعــم مســاءلة مرتكبــي االنتهــاكات يف الحــاالت التــي فشــلت  ــون ال لحقــوق اإلنســان والقان

فيهــا اآلليــات األخــرى.

ــات  ــدويل اإلنســاين طائفــة مــن الهيئ ــون ال ــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقان ــق والتحقي ــوىل تقــيص الحقائ يف داخــل األمــم املتحــدة، تت  19

واآلليــات تشــمل املقرريــن الخاصــني التابعــني ملجلــس حقــوق اإلنســان، واملكاتــب امليدانيــة للمفوضيــة، مبــا يف ذلــك مكونــات حقــوق اإلنســان 

ــق  ــيص الحقائ ــى تق ــة ع ــة املطبق ــري املنهجي ــني أن املعاي ــدات. ويف ح ــب املعاه ــأة مبوج ــة منش ــات معين ــالم، وهيئ ــات الس ــة يف بعث املدمج

والتحقيقــات واحــدة، بــرف النظــر عــن الكيــان الــذي يقــوم بذلــك، فــإن هــذا املنشــور يركــز عــى لجــان التحقيــق وبعثــات تقــيص الحقائــق 

الدوليــة كــام هــي معرّفــة أعــاله.
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الواليات

 مجلس حقوق اإلنسان  منعقداً. صورة لألمم املتحدة /جان-مارك فرييه

8

ثانياً



9 توجيهات ومامرسات

لجنة التحقيق املعنية بحقوق اإلنسان يف جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

)2013(

»... تحقق لجنة التحقيق يف االنتهاكات املنتظمة والواسـعة النطاق والجسـيمة لحقوق اإلنسـان يف جمهورية 

كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، ...، مبـا فيهـا انتهـاك الحق يف الغـذاء، واالنتهـاكات املرتبطة مبعسـكرات العمل، 

والتعذيـب واملعاملـة الالإنسـانية، واالحتجاز التعسـفي، والتمييز، وانتهـاكات حرية التعبـري، وانتهاكات الحق 

يف الحيـاة، وانتهـاكات حريـة التنقـل، وحـاالت االختفـاء القرسي، مبـا فيها حـاالت اختطاف رعايـا دول أخرى، 

وذلـك لضـامن املسـاءلة الكاملـة، ال سـيام يف الحـاالت التـي قـد تصـل فيهـا هـذه االنتهـاكات إىل حـد جرائم 

ضد اإلنسـانية«

صياغة الواليات

تختلــف صياغــة واليــات اللجان/البعثــات كثــرياً باختــالف الحالــة قيــد التحقيــق وطبيعــة االنتهــاكات والغــرض مــن 

التحقيــق. ففــي بعــض الحــاالت، تشــمل الواليــة البلــد كلــه )كــام يف الجمهوريــة العربيــة الســورية أو ليبيــا(؛ وال 

تشــمل يف حــاالت أخــرى ســوى جــزء منــه )كــام يف دارفــور(. وقــد ُمنــح العديــد مــن اللجان/البعثــات واليــة عامــة 

جــداً للتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو القانــون الــدويل اإلنســاين أو كليهــام. واتصلــت بعــض الواليــات 

بحــادث أو مناســبة معينــة، ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال أنــه طُلــب إىل لجنــة التحقيــق املعنيــة بكــوت ديفــوار 

)2004(20 أن تحقــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ادعــي ارتكابهــا فيــام يتصــل مبســرية ُخطــط للقيــام بهــا يف 

25 آذار/مــارس 2004 يف أبيدجــان. وحــددت واليــات أخــرى فــرات أطــول للتحقيــق عــى درجــات متفاوتــة مــن 

الدقــة.21 وكثــرياً مــا تتضمــن صياغــة الواليــات لغــة عامــة تتطلــب تفســرياً مــن أعضــاء اللجنة/البعثــة )انظــر الفصل 

الرابــع، الفــرع بــاء، عمليــة التحقيــق يف مجــال حقــوق اإلنســان(. غــري أن لغــة القــرار كانــت يف بعــض الحــاالت 

محــددة جــداً مــن حيــث طبيعــة االنتهــاكات التــي عــى اللجنة/البعثــة أن تحقــق فيهــا.

لجنــة التحقيــق يف األحــداث املتصلــة باملســرية التــي خطــط القيــام بهــا يف 25 آذار/مــارس 2004 يف أبيدجــان، التــي أنشــأها األمــني العــام بنــاء عــى   20

طلــب رئيــس كــوت ديفــوار ورئيــس وزرائهــا. كــام كُلفــت لجنــة التحقيــق الخاصــة املســتقلة لتيمور-ليشــتي )2006( ولجنــة التحقيــق الدوليــة 

املعنيــة بغينيــا )2009( بالتحقيــق يف أحــداث تراوحــت فيــام بــني يــوم واحــد وبضعــة أيــام.

عــى ســبيل املثــال، اســتغرقت عمليــة املســح التــي أجرتهــا املفوضيــة يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عــرش ســنوات )1993-2003(؛ واســتعرض   21

فريــق الخــراء املعنــي باملســاءلة يف رسي النــكا طبيعــة االنتهــاكات ونطاقهــا يف »املراحــل األخــرية مــن النــزاع«؛ وكُلفــت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــيص 

الحقائــق بشــأن النــزاع يف غــزة بالتحقيــق يف االنتهــاكات املرتكبــة »قبــل عمليــة الرصــاص املصبــوب ويف أثنائهــا وبعدهــا«؛ وتشــمل لجنــة التحقيــق 

املعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية وضعــاً مســتمراً.
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ويف حــني أنــه يتعــني تصميــم الواليــات يف ضــوء الوضــع الــذي يتطلــب التحقيــق، وتوفــري الوضــوح بشــأن مــا هــو 

متوقــع مــن اللجنة/البعثــة، فينبغــي لهــا دامئــا أن تعكــس املعايــري الدوليــة املتعلقــة بتقــيص الحقائــق يف مجــال 

حقــوق اإلنســان، وأن تصــاغ بطريقــة متّكــن اللجنة/البعثــة مــن مبــارشة عملهــا مبــا يتــامىش مــع منهجيــة أفضــل 

املامرســات، دون الحكــم مســبقاً عــى أي جانــب مــن جوانــب عملهــا. 

ولبنــود الواليــة بالــرورة تأثــري عــى اإلطــار الزمنــي واملــوارد الالزمــة للوفــاء بهــا. ويجــب بالتــايل أن تكــون املهــل 

النهائيــة لتقديــم التقاريــر وكذلــك املــوارد التــي تقدمهــا الســلطة املكلِّفــة بالواليــة متناســبة مــع الواليــة، وأن تضــع 

يف اعتبارهــا الظــروف التــي تكــون اللجنة/البعثــة مطالبــة بالعمــل يف إطارهــا. ومل تكــن تلــك هــي الحالــة دامئــاً، 

بــل إن ذلــك طــرح صعوبــات غــري رضوريــة يف بعــض األحيــان عــى اللجنة/البعثــة ذات الصلــة. عــى ســبيل املثــال، 

أنشــأ مجلــس حقــوق اإلنســان لجنــة التحقيــق املعنيــة بكــوت ديفــوار )2011( يف آذار/مــارس 2011، وطلــب إليهــا 

أن تقــدم تقريــراً يف الــدورة التاليــة للمجلــس يف حزيران/يونيــه 2011. وكان أمــام اللجنــة نحــو ســتة أســابيع تقريبــاً 

ــات عــى النحــو  ــر النهــايئ وتقدمــه. ويف حــاالت أخــرى، مل تعكــس امليزاني لــي تجــري التحقيقــات وتعــد التقري

الــكايف نطــاق اللجنة/البعثــة أو مهامهــا.

تحديد املهمة   .1

عنــد تحديــد مهمــة اللجنة/البعثــة، طلبــت الواليــات إليهــا أن »تثبــت الوقائــع«، كــام يف بورونــدي )1995(22 أو 

»أن تثبــت الوقائــع والظــروف«، وهــو مــا كانــت عليــه توجيهــات لجنــة التحقيــق املعنيــة بتيمور-ليشــتي )2006(. 

ــا، 1993(23 أو  ــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان« )جورجي ــات أخــرى بـ»التحقيــق يف حال ــات لجان/بعث وطالبــت والي

»التحقيــق فيــام أفيــد عــن وقوعــه مــن انتهــاكات للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان« 

)دارفــور، 2004(.24 وطُلــب إىل لجنــة التحقيــق املعنيــة بكــوت ديفــوار )2011( »التحقيــق يف الوقائــع والظــروف 

لجنة التحقيق الدولية لبوروندي املنشأة مبوجب قرار مجلس األمن 1012 )1995( املؤرخ 28 آب/أغسطس 1995.  22

أنشــأها األمــني العــام يف ترشيــن األول/أكتوبــر 1993، وهــي مبــادرة جــرى الرحيــب بهــا يف قــرار مجلــس األمــن 876 )1993( املــؤرخ 19 ترشيــن   23

ــا  ــة جورجي ــا، جمهوري ــوق اإلنســان يف أبخازي ــاكات حق ــق يف انته ــق للتحقي ــة تقــيص الحقائ ــام عــن بعث ــني الع ــر األم ــر 1993. تقري األول/أكتوب

ــق(. )S/26795، املرف

قرار مجلس األمن  1564 )2004(، الفقرة 12.  24

لجنة التحقيق الخاصة املستقلة لتيمور-ليشتي )2006(

»تتمثـل يف إثبـات الوقائـع والظـروف املتعلقـة باألحـداث التـي وقعـت يف 28 و29 نيسـان/أبريل ويف الفـرة 

مـن 23 إىل 25 أيار/مايـو وغريهـا مـن األحـداث أو املسـائل ذات الصلـة التـي أسـهمت يف نشـوب األزمة، ويف 

توضيـح املسـؤولية عـن األحـداث ويف التوصيـة باتخـاذ تدابري للمسـاءلة عـن الجرائـم واالنتهاكات الجسـيمة 

لحقـوق اإلنسـان التـي يُزعـم أنهـا ارتُكبت أثنـاء الفـرة املحددة.«
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املحيطــة بادعــاءات وقــوع اعتــداءات وانتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان«،25 وكُلفــت لجنــة التحقيــق املعنيــة 

ــوق  ــدويل لحق ــون ال ــة للقان ــاكات املزعوم ــع االنته ــق يف جمي ــورية )2011( بـ»التحقي ــة الس ــة العربي بالجمهوري

ــة  ــب إىل لجن ــاكات«.26 وطُل ــك االنته ــى إىل تل ــد ترق ــي ق ــروف الت ــع والظ ــى الوقائ ــوف ع ــان ... ]و[ الوق اإلنس

ــن  ــات ع ــني للمعلوم ــف منهجي ــع وتصني ــوم »بجم ــة )1999( أن تق ــور الرشقي ــة بتيم ــة املعني ــق الدولي التحقي
ــدويل اإلنســاين«.27 ــون ال ــاً للقان ــة لحقــوق اإلنســان واألفعــال التــي قــد تشــكل خرق االنتهــاكات املحتمل

وبالرغم من التباين يف صياغة الواليات، فقد تناولت اللجان/البعثات املهمة باتساق بوصفها تنطوي عى ما ييل:

y  إثبــات الوقائــع فيــام يتصــل بأحــداث وادعــاءات بوقــوع انتهــاكات للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانون

ــاين؛ الدويل اإلنس

y تقييم هذه الوقائع يف ضوء مجموعة )مجموعات( القوانني الواجبة التطبيق؛

y  التوصل إىل استنتاجات بشأن وجود االنتهاكات، وبشأن مرتكبيها املزعومني عند االقتضاء؛

y  .إصدار توصيات ملختلف الكيانات

القانون الواجب التطبيق  .2

اكتفــت بعــض واليــات اللجان/البعثــات باإلشــارة إىل القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، بينــام أشــارت أيضــاً واليــة 

لجان/بعثــات أخــرى معنيــة بحــاالت النــزاع املســلح إىل القانــون الــدويل اإلنســاين. عــى ســبيل املثــال، أشــار األمــني 

العــام فقــط إىل »املزاعــم املتعلقــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان« عنــد إرســاء التحقيقــات يف عمليــات 

القتــل التــي ارتكبــت يــوم 28 أيلول/ســبتمر 2009 يف غينيــا،28 بينــام طلبــت واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــيص 

الحقائــق بشــأن النــزاع يف غــزة )2009(29 منهــا أن »تحقــق يف جميــع انتهــاكات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، 

ــوين الواجــب  ــر اإلطــار القان ــة يف تقري ــات ســلطتها التقديري ــدويل اإلنســاين«. ومارســت اللجان/البعث ــون ال والقان

التطبيــق يف الحــاالت التــي حققــت فيهــا. عــى ســبيل املثــال، بالرغــم مــن أن واليتــي لجنتــي التحقيــق املعنيتــني 

ــوق  ــدويل لحق ــون ال ــريا إال إىل القان ــورية )2011-2014( مل تش ــة الس ــة العربي ــا )2011-2012( والجمهوري بليبي

اإلنســان، فقــد فــرست كلتــا الهيئتــني واليتهــام مبــا يتيــح إدراج القانــون الــدويل اإلنســاين عندمــا بلــغ الوضــع يف 

ــون  ــات إىل القان ــض اللجان/البعث ــات بع ــاً والي ــارت أيض ــيل.30 وأش ــلح الداخ ــزاع املس ــتوى الن ــدان مس ــذه البل ه

ــة الســورية  ــة العربي ــة التحقيــق املعنيــة بالجمهوري ــاً مــن لجن ــال، كان مطلوب ــايئ الــدويل؛ فعــى ســبيل املث الجن

»التحقيــق يف وقائــع وظــروف ... الجرائــم املرتكبــة«، فضــالً عــن تحديــد مرتكبــي االنتهــاكات »التــي قــد تشــكل 

جرائــم ضــد اإلنســانية«.31 

قرار مجلس حقوق اإلنسان 25/16، الفقرة 10.  25

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ17-/1، الفقرة 13.  26

قرار لجنة حقوق اإلنسان 1999/دإ4-/1، الفقرة 6.  27

.)S/2009/556( »رسالة مؤرخة 28 ترشين األول/أكتوبر 2009 موجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األمن«  28

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ9-/1 املؤرخ 12 كانون الثاين/يناير 2009، الفقرة 14.  29

»تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة املكلفــة بالتحقيــق يف جميــع االنتهــاكات املزعومــة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان يف الجامهرييــة العربيــة   30

 ،)A/HRC/21/50( »الفقرتــان 55 و56؛ و»تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة عن الجمهورية العربيــة الســورية ،)A/HRC/17/44( »الليبيــة

املرفــق الثــاين، الفقــرة 3.

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ17-/1، الفقرة 13.  31
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املساءلة  .3

ظهــر اتجــاه متزايــد لذكــر املســاءلة يف واليــات اللجان/البعثــات. وتضمنــت، عــى ســبيل املثــال، يف حالــة دارفــور 

)2004( »تحديــد هويــة مرتكبــي تلــك االنتهــاكات لكفالــة محاســبة املســؤولني عنهــا«؛32 ويف تيمور-ليشــتي )2006( 

ــا  ــة املســاءلة عــن الجرائــم واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان«؛33 ويف ليبي ــة باتخــاذ تدابــري لكفال »التوصي

ــة  ــك بغي ــري املســاءلة، وكل ذل ــات، ال ســيام بشــأن تداب ــة املســؤولني عنهــا، وتقديــم توصي )2011( »تحديــد هوي

ــورية )2011(  ــة الس ــة العربي ــامل«؛34 ويف الجمهوري ــك األع ــكاب تل ــن ارت ــؤولني ع ــراد املس ــاءلة األف ــامن مس ض

ــد املســؤولني عنهــا، حيثــام أمكــن، حرصــاً عــى مســاءلة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات، مبــا فيهــا  »مــن أجــل تحدي

ــات، وال  ــم توصي ــة »تقدي ــم ضــد اإلنســانية«؛35 ويف األرض الفلســطينية املحتل ــي قــد تشــكل جرائ االنتهــاكات الت

ســيام توصيــات بشــأن تدابــري املســاءلة، وكل ذلــك بغيــة تفــادي اإلفــالت مــن العقــاب ووضــع حــد لــه وضــامن 
محاســبة املســؤولني«.36

ويتزايــد تحــيل اللجان/البعثــات بالراحــة يف بيــان أن فهمهــا للمســألة يتجــاوز اإلجــراءات الجنائيــة. عــى ســبيل 

ــة  ــى العدال ــز ع ــر رك ــن التقري ــاءلة«، ولك ــف لـ»املس ــور )2004( تعري ــة بداف ــة الخاص ــن الوالي ــال، مل تتضم املث

وجــر الــرر كعنــارص للمســاءلة، متحدثــاً عــن قيــام اللجنــة بجمــع »معلومــات تتيــح لهــا أن تخطــو خطــوة أوىل 

يف اتجــاه كفالــة املســاءلة عــن الجرائــم املرتكبــة يف دارفــور، بإبــالغ ســلطتي االدعــاء العــام والقضــاء املختصتــني 

عــن األشــخاص الذيــن يســتحقون إجــراء تحقيــق مســتفيض بشــأنهم«. كــام تحــدث التقريــر عــن رضورة »اتخــاذ 

إجــراءات إلنصــاف الضحايــا إلمتــام عمليــة املســاءلة«.37ويف تيمور-ليشــتي )2006(، مالــت الواليــة نحــو العدالــة 

الجنائيــة بإضافــة أنــه ينبغــي أن تضــع تدابــري املســاءلة »يف الحســبان أن حكومــة تيمور-ليشــتي تعتــر أن النظــام 

ــاكات املزعومــة«.38  ــم واالنته القضــايئ املحــيل ... ينبغــي أن يكــون اإلطــار الرئيــي للمســاءلة عــن هــذه الجرائ

وبينــام ركــز التقريــر عــى النظــام القضــايئ الوطنــي وفقــاً لواليتــه، فقــد نظــرت اللجنــة أيضــاً يف تدابــري مســاءلة 
أخــرى مثــل اإلجــراءات التأديبيــة للرشطــة والشــكاوى املقدمــة إىل املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.39

ــاءلة،  ــراء للمس ــق الخ ــم فري ــأن فه ــة بش ــات رصيح ــكا )2010( بيان ــرسي الن ــق ب ــر املتعل ــن التقري ــد تضم وق

ــة  ــدويل ثالث ــون ال ــدرج ضمــن نطــاق القان ــي تن ــم الت ــا الجرائ ــة: »لضحاي ــة ذات الصل ــري الدولي مسرشــداً باملعاي

ــا  ــاً منه ــك طرق ــمل ذل ــرر، ويش ــر ال ــق يف ج ــة، والح ــق يف العدال ــة، والح ــق يف الحقيق ــية: الح ــوق أساس حق

ــر عــى أن »... املســاءلة تتجــاوز التحقيــق واملالحقــة  ــات املؤسســية بعــدم التكــرار.«40 كــام ينــص التقري الضامن

عــن الجرائــم املرتكبــة؛ فإنهــا باألحــرى عمليــة واســعة النطــاق تتنــاول املســؤولية السياســية والقانونيــة واألخالقيــة 

قرار مجلس األمن  1564)2004(، الفقرة 12.  32

تقرير لجنة التحقيق الخاصة املستقلة لتيمور-ليشتي )S/2006/822(، املرفق، الفقرة 4)ج(.  33

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ15-/1، الفقرة 11.  34

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ17-/1، الفقرة 13.  35

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ21-/1 املؤرخ 23 متوز/يوليه 2014، الفقرة 13.  36

تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور املقدم إىل األمني العام )S/2005/60(، الفقرتان 528 و565.  37

.S/2006/822 انظر  38

املرجع السابق، الفقرات 217-214.  39

»تقرير فريق خراء األمني العام املعني باملساءلة يف رسي النكا«، 31 آذار/مارس 2011، الفقرة 266.  40
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لألفــراد واملؤسســات عــن االنتهــاكات الســابقة لحقــوق اإلنســان وكرامتــه. واتســاقاً مــع املعايــري الدوليــة املذكــورة 

أعــاله، تشــمل املســاءلة بالــرورة التوصــل إىل الحقيقــة وتحقيــق العدالــة وجــر أرضار الضحايــا. وتتطلب املســاءلة 

أيضــاً إقــراراً رســمياً مــن الدولــة بدورهــا ومســؤوليتها عــن انتهــاك حقــوق مواطنيهــا، عندمــا وقــع هــذا. ومتاشــياً 

مــع سياســة األمــم املتحــدة، وال يدعــو فريــق الخــراء إىل صيغــة »واحــدة مناســبة للجميــع« أو إىل اســترياد منــاذج 

أجنبيــة للمســاءلة؛ بــل إنــه يســلم بــرورة تحديــد عمليــات املســاءلة باالســتناد إىل تقييــامت وطنيــة، تنطــوي 

عــى مشــاركة واســعة مــن املواطنــني وتراعــي احتياجاتهــم وتطلعاتهــم. ومــع ذلــك، يظــل عــى أي عمليــة وطنيــة 

أن تســتويف املعايــري الدوليــة. ولــذا، ينبغــي تقييــم النهــج الــذي اتبعتــه رسي النــكا تجــاه املســاءلة باملقارنــة مــع 

تلــك املعايــري والتجــارب املقارنــة مــن أجــل اســتخالص مــدى فعاليتهــا يف الســامح لضحايــا املراحــل النهائيــة مــن 

الحــرب بإعــامل حقوقهــم يف الحقيقــة والعدالــة وجــر الــرر.«41 

ــن  ــوم املســاءلة يتضم ــة أن مفه ــا )2011(: »تالحــظ اللجن ــق بليبي ــايئ املتعل ــر النه ــيل يف التقري ــا ي ــاء م ــد ج وق

عنــارص مختلفــة تشــمل املالحقــات الجنائيــة، والتدابــري التأديبيــة، واإلجــراءات اإلداريــة، وتدابــري جــر الــرر. وال 
ــدة لالقتصــار عــى املالحقــة الجنائيــة وحدهــا«.42 ينبغــي بالتــايل تفســري املســاءلة بطريقــة ضيقــة مقيَّ

وقــد طالبــت واليــة عــدة لجان/بعثــات أن تقــوم بتحديــد األشــخاص املســؤولني عــن االنتهاكات. ففــي دارفــور )2004( 

كانــت اللجنــة مطالبــة مبوجــب واليتهــا بـ»تحديــد هويــة مرتكبي تلــك االنتهــاكات لكفالة محاســبة املســؤولني عنها«؛43 

ــا )2009( بـ»تحديــد املســؤوليات، ومتــى أمكــن، تحديــد هويــة املســؤولني«؛44  بينــام طالبــت واليــة اللجنــة يف غيني

وطالبــت الواليــة اللجنــة يف ليبيــا )2011( بـ»تحديــد هويــة املســؤولني عنهــا، وتقديــم توصيــات، ال ســيام بشــأن تدابــري 

املســاءلة، وكل ذلــك بغيــة ضــامن مســاءلة األفــراد املســؤولني عــن ارتــكاب تلــك األعــامل«.45ويف جمهوريــة أفريقيــا 

الوســطى )2014(، تضمنــت الواليــة املســاعدة »يف تحديــد هويــة مرتكبــي تلــك االنتهــاكات والخروقــات واإلشــارة إىل 
مســؤوليتهم الجنائيــة املحتملــة واملســاعدة يف ضــامن محاســبة املســؤولني عنهــا«.46

ويف التطبيــق العمــيل، مل يحــدث أن أفصحــت أي مــن اللجان/البعثــات، باســتثناء تلكــام املكلفتــني بغينيــا )2009( 

وتيمور-ليشــتي )2006(، عــن فــرادى مرتكبــي االنتهــاكات يف تقاريرهــا العلنيــة، بــل إنهــا أدرجــت هــؤالء يف قامئــة 

ــة  ــة التحقيــق املعني ــة ُســلمت إىل األمــني العــام أو املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان. وقــد أوضحــت لجن رسي

بدارفــور )2004( بأنهــا قــررت حجــب أســامء مرتكبــي االنتهــاكات املزعومــني عــن النطــاق العــام لثالثــة أســباب 

ــح  ــة مل متن ــون اللجن ــم؛ و )ب( ك ــوق املشــتبه فيه ــة واحــرام حق ــة العادل ــدأي املحاكم ــة مب رئيســية: »)أ( أهمي

ســلطة التحقيــق أو ســلطة توجيــه االتهــام؛ و )ج( الــرورة الحيويــة لكفالــة حاميــة الشــهود مــن احتــامل التحــرش 
أو التخويــف.«47

املرجع السابق، املوجز التنفيذي.  41

»تقرير لجنة التحقيق الدولية املعنية بليبيا« )A/HRC/19/CRP.1(، الفقرة 763.  42

قرار مجلس األمن  1564)2004(، الفقرة 12.  43

S/2009/556، املرفق، الفقرة 2)ج(.  44

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ15-/1، الفقرة 11.  45

قرار مجلس األمن  2127)2013(، الفقرة 24.   46

S/2005/60، الفقرة 645.  47
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ــر  ــع خط ــذا ملن ــيل: »ه ــا ي ــامء مب ــرش األس ــدم ن ــبابها لع ــا )2011( أس ــة بليبي ــق املعني ــة التحقي ــت لجن وأوضح

ــد يقــدم إىل املحاكمــة يف  ــة ألي شــخص ق ــن، وتجنــب اإلخــالل بالحــق يف محاكمــة عادل ــك املحتجزي ــذاء أولئ إي
ــتقبل«.48 املس

ــني يف  ــيني املتمثل ــن األساس ــألة باملبدأي ــذه املس ــات يف ه ــه اللجان/البعث ــذي تتبع ــج ال ــد النه ــي أن يسرش وينبغ

حاميــة مصــادر املعلومــات مــن األذى املحتمــل ورضورة احــرام الحــق يف محاكمــة عادلــة لألفــراد الذيــن يدعــى 
ارتكابهــم انتهــاكات.49

األطراف الخاضعة للتحقيق  .4

بوجــه عــام، مل تــرش الواليــات تحديــداً إىل الطــرف الــذي تشــكل أعاملــه األســاس املوضوعــي للتحقيــق، وطالبــت 

بـ»التحقيــق يف جميــع االنتهــاكات املزعومــة« لحقــوق اإلنســان وعنــد االنطبــاق، القانــون اإلنســاين. إال أن الوالية 

ــق يف  ــزو، بالتحقي ــي أو الغ ــالل األجنب ــاالت االحت ــة يف ح ــبات، وبخاص ــض املناس ــة يف بع ــت اللجنة/البعث طالب

أعــامل طــرف واحــد فقــط، وذلــك عــى ســبيل املثــال يف لبنــان )2006( حيــث طلبــت الواليــة التحقيــق فقــط 

ــق  ــة أن أي تحقي ــرت اللجن ــر، اعت ــني يف التقري ــان. وكــام هــو مب ــل يف لبن ــا إرسائي ــي قامــت به يف األعــامل الت

يف أعــامل قــوات الدفــاع اإلرسائيليــة يتطلــب وضــع تــرف الخصــم يف الحســبان. غــري أن اللجنــة اعتــرت أنــه 

مل يكــن بوســعها تأويــل واليتهــا بحيــث تــدرج التحقيــق يف أعــامل حــزب اللــه تجــاه إرسائيــل، »فذلــك يتجــاوز 

نطــاق الوظيفــة التفســريية للجنــة ومــن شــأنه أن يُشــكل تعديــاً عــى ســلطات املجلــس«.50 ويف غــزة )2009(، 

حيــث طلــب قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان مــن البعثــة أن تحقــق يف انتهــاكات ارتكبهــا طــرف واحــد،51 قــام 

رئيــس املجلــس،52 عنــد إعــالن إنشــاء بعثــة تقــيص الحقائــق ويف رســالته التــي عــني فيهــا األعضــاء، مبطالبتهــم 

بـ»التحقيــق يف جميــع انتهــاكات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين التــي تكــون قــد 

ارتُكبــت يف أي وقــت يف ســياق العمليــات العســكرية التــي جــرى القيــام بهــا يف غــزة يف أثنــاء الفــرة مــن 27 

كانــون األول/ديســمر 2008 إىل 18 كانــون الثــاين/ ينايــر 2009، ســواء ارتكبــت قبــل هــذه العمليــات أو أثناءهــا 

أو بعدها.«53ووســع هــذا نطــاق الواليــة لتشــمل جميــع األطــراف ذات الصلــة.

A/HRC/19/CRP.1، الفقرة 760.  48

ينــص املبــدأ 9 مــن »املجموعــة املســتوفاة مــن املبــادئ املتعلقــة بحاميــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات ملكافحــة اإلفــالت   49

مــن العقــاب« )E/CN.4/2005/102/Add.1(، فيــام يتصــل بلجــان التحقيــق وبعثــات تقــيص الحقائــق الدوليــة والوطنيــة عــى مــا يــيل: »قبــل أن 

تحــدد اللجنــة، يف تقريرهــا، الجهــات املرتكبــة لالنتهــاكات، يتعــني لهــا أن توفــر لألفــراد املعنيــني الضامنــات التاليــة: )أ( يجــب عــى اللجنــة أن تتأكــد 

مــن املعلومــات التــي تــورط األفــراد، قبــل الكشــف عــن أســامء املعنيــني علنــاً؛ )ب( يتــاح لألفــراد املعنيــني فرصــة لــإلدالء بأقوالهــم عــن الحقائــق 

إمــا يف إطــار جلســة اســتامع تعقدهــا اللجنــة أثنــاء إجــراء تحقيقاتهــا أو مــن خــالل تقديــم مســتند لــه قيمــة الحــق يف الــرد ويضــاف إىل ملــف 

اللجنة«.

»تقرير لجنة التحقيق املعنية بلبنان عماًل بقرار مجلس حقوق اإلنسان دإA/HRC/3/2( »1/-2(، الفقرة 7.  50

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ9-/1، الفقرة 14.  51

52  البيان العام الصادر يف  15 حزيران/يونيه 2009 عن السفري أهومويبهي، رئيس مجلس حقوق اإلنسان. 

»تقرير بعثة األمم املتحدة لتقيص الحقائق بشأن النزاع يف غزة« )A/HRC/12/48(، الفقرة 151.  53
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وحيثــام تضمنــت الواليــات التحقيــق يف انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين، طبقــت اللجان/البعثــات هــذا األمــر 

عــى جميــع األطــراف املشــاركة يف النــزاع املســلح، مبــا يف ذلــك املجموعــات املســلحة غــري التابعــة للــدول. وباملثــل، 

ــدول  ــة غــري التابعــة لل ــة عــى الجهــات الفاعل ــدويل ذا الصل ــايئ ال ــون الجن ــات قواعــد القان طبقــت اللجان/البعث

)وذلــك عــى ســبيل املثــال يف الجرائــم املرتكبــة ضــد اإلنســانية أو اإلبــادة الجامعيــة(.54 

وفيــام يتصــل باملســألة األكــر تعقيــداً املتمثلــة يف العالقــة بــني الجهــات الفاعلــة غــري التابعــة للــدول والقانــون 

الــدويل لحقــوق اإلنســان، طلبــت اللجان/البعثــات أيضــاً إىل عــدد مــن الجهــات الفاعلــة غــر التابعــة للــدول أن 

تحــرم حقــوق اإلنســان األساســية. عــى ســبيل املثــال، جــاء مــا يــيل يف التقريــر املتعلــق بــرسي النــكا )2010(: 

ــة ال تســتطيع  ــة غــري التابعــة للدول ــالم، فبالرغــم مــن أن الجهــات الفاعل ــل إي ــر تامي »فيــام يتصــل بنمــور تحري

رســمياً أن تصبــح طرفــاً يف أي معاهــدة مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان، فقــد صــار اآلن مقبــوالً عــى نحــو متزايــد 

أنــه يجــب عــى الجامعــات غــري التابعــة للــدول التــي متــارس ســيطرة بفعــل األمــر الواقــع عــى جــزء مــن إقليــم 

دولــة مــا أن تحــرم حقــوق اإلنســان األساســية لألشــخاص املوجوديــن يف ذلــك اإلقليــم. وقــد كــررت أجهــزة مختلفــة 

ــون حقــوق  ــأن تحــرم قان ــة ب ــات الفاعل ــة هــذه الجه ــن، مطالب ــس األم ــا مجل ــن بينه ــم املتحــدة، م تابعــة لألم

ــات النظــر  ــات يف وجه ــاك بعــض االختالف ــزال هن ــه ال ت ــر بأن ــق الخــراء يق ــن أن فري ــم م اإلنســان. وعــى الرغ

بشــأن املوضــوع فيــام بــني الجهــات الفاعلــة الدوليــة، فإنــه يبــارش عملــه مفرضــاً أن منظمــة منــور تحريــر تاميــل 

إيــالم ملتزمــة، عــى األقــل، باحــرام معظــم حقــوق اإلنســان األساســية لألشــخاص الخاضعــني لســلطتها، مبــا يف ذلــك 

حــق الشــخص يف الحيــاة وأمنــه الشــخيص وســالمته، وعــدم التعــرض للتعذيــب واملعاملــة والعقوبــة القاســية أو 
الالإنســانية أو املهينــة.«55

انظر، عى سبيل املثال، S/2005/60، الجزء الثالث.  54

»تقرير فريق خراء األمني العام املعني باملساءلة يف رسي النكا«، الفقرة 188.  55

ــاء جلســات االســتامع  ــزة يف أثن ــزاع يف غ ــق بشــأن الن ــم املتحــدة لتقــيص الحقائ ــة األم بعث

ــه ــارك فريي ــدة /جان-م ــم املتح ــورة لألم ــف. ص ــة يف جني العام
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وقــد جــاء مــا يــيل يف التقريــر األول املتعلــق بليبيــا )2011(: »ال ميكــن للجهــات الفاعلــة غــري الحكوميــة يف ليبيــا، 

وبخاصــة الســلطات والقــوات التابعــة للمجلــس الوطنــي االنتقــايل، أن تصبــح رســمياً أطرافــاً يف املعاهــدات الدوليــة 

لحقــوق اإلنســان، وبالتــايل فهــي ال تتحمــل رســمياً أيــة التزامــات مبوجــب املعاهــدات. وعــى الرغــم مــن أن مــدى 

التــزام الجهــات الفاعلــة غــري الحكوميــة باحــرام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان مســألة خالفيــة مــن املســائل 

املطروحــة يف ســياق القانــون الــدويل، هنــاك توافــق متزايــد عــى أن الجهــات الفاعلــة غــري الحكوميــة التــي متــارس 

ــم. ومبــا  ــك اإلقلي ــة باحــرام حقــوق اإلنســان األساســية داخــل حــدود ذل ــا مطالب ــم م ــة عــى إقلي ســيطرة فعلي

أن املجلــس الوطنــي االنتقــايل ميــارس يف مناطــق معينــة ســيطرة فعليــة شــبيهة بالســيطرة التــي متارســها ســلطة 

حكوميــة، اعتــرت اللجنــة أن مــن واجبهــا أن تــدرس أيضــاً انتهــاكات حقــوق اإلنســان املزعــوم ارتكابهــا عــى يــد 
القــوات التابعــة للمجلــس الوطنــي االنتقــايل.«56

»تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة املكلفــة بالتحقيــق يف جميــع االنتهــاكات املزعومــة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان يف الجامهرييــة العربيــة   56

الليبيــة« )A/HRC/17/44(، الفقــرة 62.
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الجوانب التشغيلية

لجنة التحقيق املعنية بليبيا تفحص منزالً تعرض للقصف يف طرابلس. صورة لألمم املتحدة / مفوضية حقوق اإلنسان
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ثالثاً
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اختيار األعضاء وتعيينهم ألف- 

عملية اختيار األعضاء   .1

تتنــوع املامرســة املتعلقــة باختيــار أعضــاء اللجان/البعثــات، وقــد تتأثــر القــرارات املتعلقــة بتشــكيلها بطائفــة مــن 

العوامــل. ويكــون قــرار التشــكل عــادة مــن مســؤولية الســلطة املكلِّفــة بالواليــة - أي مجلــس األمــن، أو الجمعيــة 

العامــة، أو مجلــس حقــوق اإلنســان، أو األمــني العــام، أو املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان. ويف بعــض الحــاالت، 

ــور  ــل بدارف ــام يتص ــن في ــس األم ــال، مجل ــبيل املث ــى س ــام )ع ــني الع ــة إىل األم ــة بالوالي ــلطة املكلِّف ــت الس طلب

)2004( وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى )2014( أو املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان )عــى ســبيل املثــال، مجلــس 

ــم.  ــار األعضــاء وتعيينه ــزاع يف غــزة )2010(57( اختي ــق بالن ــر املتعل ــام يتصــل مبتابعــة التقري حقــوق اإلنســان في

وتحتفــظ املفوضيــة بقامئــة بأشــخاص رفيعــي املســتوى ومؤهلــني تأهيــالً جيــداً، ميكــن اعتبارهــم أعضــاء يف هيئــات 

التحقيــق، ملتمســة ضــامن النطــاق الــروري مــن الخــرة واملهــارات والنزاهــة وغريهــا مــن املتطلبــات املذكــورة 

أدنــاه مبزيــد مــن التفصيــل. 

وفيــام يتصــل باللجان/البعثــات التــي أنشــأها مجلــس حقــوق اإلنســان، يلتمــس رئيــس املجلــس عامــًة آراء الــدول 

ــة املرشــحني املحتلمــني  ــني. وتســتعرض املفوضي ــة بشــأن املرشــحني املحتمل ــة واملفوضي واملنظــامت غــري الحكومي

باالســتناد إىل متطلبــات كل لجنة/بعثــة. ويظــل القــرار النهــايئ مــن مســؤولية الســلطة املكلِّفــة بالواليــة.

وتشــري املعايــري الدوليــة وأكــر مــن عقديــن مــن التجربــة إىل عــدد مــن العنــارص املهمــة التــي ينبغــي النظــر فيهــا 

عنــد اختيــار األعضــاء لضــامن فعاليــة االضطــالع بالواليــات.

املعاير العامة  .2

عند اختيار األعضاء، ينبغي إيالء االعتبار ملا ييل:

ما هو عدد األعضاء؟  )أ( 

تتألـف أغلبيـة اللجان/البعثـات إمـا مـن ثالثـة أعضاء أو خمسـة. ويفضل أن يكـون العدد فردياً لتسـهيل اتخاذ 

القـرار النهـايئ، يف حالـة عـدم متكن األعضـاء من التوصل إىل توافـق يف اآلراء. ويكون الختيار األعضـاء أيضاً تأثري 

عـى سـري العمـل وعـى املوارد املطلوبـة. ويكون عدد األعضـاء أحياناً مذكـوراً يف قرار التكليـف بالوالية. وإن مل 

يكـن مذكـوراً، ينبغـي اتخـاذ قـرار بنـاء عى تحليل شـامل للواليـة، واألنشـطة املحتملـة التي سـتجريها اللجنة/

البعثـة، ونـوع الخـرة املطلوبـة، والقـدرة الخاصة بالنقل واإلمـداد، واملـوارد املالية املتاحـة. وألي زيادة يف عدد 

األعضـاء تأثـري عـى إجـاميل املـوارد الالزمـة )موظفـون، وسـائل انتقـال، أمـن(. وعـى سـبيل املثال، قـد تتطلب 

لجنــة الخــراء املســتقلني مــن أجــل رصــد وتقييــم أي إجــراءات داخليــة أو قانونيــة أو غريهــا اضطلعــت بهــا كل مــن حكومــة إرسائيــل والجانــب   57

الفلســطيني، املنشــأة عمــالً بقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 9/13 املــؤرخ 25 آذار/مــارس 2010.



19 توجيهات ومامرسات

حـاالت املشـقة البالغـة يف ظـل قـدر محـدود مـن املـوارد، مثـالً، قـد تدعـو إىل إرسـال وفـود صغرية. وعـى أية 

حـال، ينبغـي إيـالء االهتامم بقـدرات األمانة فيـام يتعلق بعـدد األعضاء. 

)ب(  املؤهالت 

بينــام قــد تتطلــب الواليــة أن يكــون لــدى األعضــاء مؤهــالت ومهــارات وخــرات محــددة بعينهــا، ينبغــي أن 

يُسرشــد دامئــاً باملســائل الرئيســية التاليــة يف اختيــار األعضــاء:

االستقالل والحياد

ينبغـي أن يكـون لـدى األعضـاء، يف جميـع الحاالت، سـجل ثابت باالسـتقالل والحيـاد. ومن املهـم أيضاً ضامن 

أال تؤثـر خلفيـة املرشـحني، أو بياناتهـم العامـة السـابقة، أو انتامءاتهم السياسـية أو غريها، عى اسـتقاللهم أو 

حيادهـم، وأال تنشـئ تصـورات تنـم عن تحيز. 

كفـاءة معـرف بهـا ومعرفـة كبـرة وثابتـة وخـرة يف القانـون الـدويل لحقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك قضيتـا 

حقـوق املـرأة واملسـاواة بـني الجنسـني، والقانـون الـدويل اإلنسـاين، و/أو القانـون الجنـايئ الـدويل، حسـب 

االقتضاء

معرفـة كبـرة باملبـادئ واملعايـر واملنهجية املتعلقـة بتقيص الحقائـق والتحقيقات يف مجال حقوق اإلنسـان، 

وخـرة ثابتة يف هـذا امليدان

ويشمل هذا، حسب االقتضاء، القضايا املتخصصة مثل العنف الجني أو جرائم الحرب.

خرة دولية كبرة يف مجال حقوق اإلنسان

التعهد بالتمسك بجميع حقوق اإلنسان وضامن املساواة بني الجنسني 

نزاهة شخصية معرف بها ومكانة أخالقية رفيعة

معرفة بالبلد والوضع واملنطقة

وقد ال يكون هذا مطلوباً يف جميع األعضاء.

املهارات اللغوية

مـن الـروري أن يكـون جميـع األعضـاء يتكلمـون بطالقـة لغـة اللجنة/البعثـة. وقد يكـون من املفيـد اإلملام 

باللغـات املحليـة التـي يتحدث بهـا أفـراد البلد/املنطقة.

املستوى العام واالضطالع بأدوار قيادية يف مجال حقوق اإلنسان عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدويل

وجـود شـخصيات بـارزة كأعضـاء ميكـن أن يكـون مفيـداً للواليـات التـي تتطلب نهجـاً رفيع املسـتوى. غري أن 

هـذا ال يجـب أن يكون هـو الفيصـل الوحيد.

أن يكون الشخص مناسباً لرشوط التكليف/القدرة عى العمل يف سياقات صعبة

الزيارات امليدانية، وبخاصة يف مناطق املشقة، قد تتطلب عناية خاصة بظروف الصحة البدنية. 
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التوازن الجنساين  )ج( 

يجــب أن يلتمــس اختيــار األعضــاء ضــامن التمثيــل العــادل للنســاء والرجــال. واللجان/البعثــات التــي تحقــق 

يف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان للمــرأة والعنــف الجنــي ضــد املــرأة والفتــاة تتطلــب خــرة قــد 

يكــون أفضــل متثيــل لهــا عــن طريــق العضــوات.

التنوع الجغرايف  )د(  

أفضــل وســيلة للتعبــري عــن الطابــع الــدويل للجنة/البعثــة هــي التنــوع الجغــرايف ألعضائهــا. وكثــرياً مــا يســهل 

ضــامن التمثيــل املناســب لألشــخاص مــن منطقــة البلــد موضــع التحقيــق فهــامً فيــام بــني األعضــاء للســياق 

الســيايس والقانــوين واالجتامعــي والثقــايف الــذي ســيجري فيــه التحقيــق.

الكشف عن املعلومات  .3

ــكوك  ــارة الش ــؤدي إىل إث ــد ت ــات ق ــن أي معلوم ــفوا ع ــحني أن يكش ــب إىل املرش ــار، يُطل ــة االختي ــاء عملي يف أثن

بشــأن اســتقاللهم وحيادهــم ونزاهتهــم، ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال أي منشــورات تتعلــق مبوضــوع التحقيــق، 

أو انتــامء ســيايس، أو مصلحــة ماليــة يف البلــد املعنــي، أو عضويــة يف أي منظمــة قــد تكــون مشــرِكة أو قــد تكــون 

األسقف ديسموند توتو، رئيس البعثة الرفيعة املستوى لتقيص الحقائق يف بيت حانون. صورة لألمم املتحدة / بيري-ميشيل فريو
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لهــا مصلحــة يف املواضيــع املشــمولة بالتحقيــق. وتخضــع اللجان/البعثــات وأعضاؤهــا وعملهــا عــادًة لرقابــة كثيفــة 

مــن الــرأي العــام. وباإلضافــة إىل ضــامن الشــفافية وتحســني الثقــة يف عمــل اللجنة/البعثــة، يــؤدي الكشــف عــن 

املعلومــات والنظــر فيهــا مقدمــاً إىل تعزيــز مصداقيــة األعضــاء، وقــدرة الســلطة املكلِّفــة بالواليــة واللجنة/البعثــة 

عــى الصمــود أمــام دعــاوى النيــل مــن مصداقيــة عملهــا. ومــن املهــم أيضــاً أن يكــون األعضــاء عــى علــم بالعمــل 

ــم،  ــرة واليته ــاء ف ــاً أو مســؤوليات أخــرى يف أثن ــوا مهام ــم عــى هــذه املهمــة، وأال يقبل ــد موافقته ــوب عن املطل

ميكنهــا أن تؤثــر يف التصــورات املتعلقــة باســتقاللهم ونزاهتهــم وحيادهــم أو قدرتهــم عــى أداء املهــام املتوقعــة 

منهــم أداء تامــا. 

التعيني  .4

بعــد تأكيــد املرشــحني اهتاممهــم بالعمــل واســتعدادهم لــه، تصــدر الســلطة املكلِّفــة بالواليــة خطــاب تعيــني ينــص 

بوضــوح عــى الواليــة والخــط الزمنــي للجنة/البعثــة والــدور واملهمــة املتوقعــني مــن األعضــاء. وتســمي الســلطة 

ــذي  ــم ال ــام يحــدد الخطــاب الدع ــة. ك ــه، رئيســاً للجنة/البعث ــد تعيين ــادًة عضــواً واحــداً عن ــة ع ــة بالوالي املكلِّف

ســتوفره املفوضيــة، فضــالً عــن دور األمانــة. ويُطلــب إىل املعيَّنــني أن يــردوا خطيــاً عــى الخطــاب لتأكيــد قبولهــم 

للمهمــة وأن يوقعــوا تعهــداً بالعمــل باســتقالل وحيــاد طــوال فــرة واليتهــم، وأن يتقيــدوا بالرسيــة وعــدم الكشــف 

ــاه(. وعنــد اســتالم التأكيــدات  عــن املعلومــات، مبــا يف ذلــك بعــد انتهــاء تعيينهــم )انظــر القســم الفرعــي 5 أدن

الخطيــة، تصــدر الســلطة املكلِّفــة بالواليــة عــادًة بيانــاً عامــاً تعلــن فيــه تعيــني أعضائهــا. ويــؤدي األعضــاء الخدمــة 

عــادًة متطوعــني. 

اليمني التي يؤديها األعضاء  .5

تطلب السلطة املكلِّفة بالوالية إىل األعضاء، عند تعيينهم، أن يوقعوا اليمني التالية:

اليمني التي يؤديها أعضاء لجان التحقيق وبعثات تقيص الحقائق

»أُعلـن وأعـد رسـمياً بـأن أمـارس مهامـي باسـتقالل وحيـاد ووالء وضمـري، وأن أضطلـع بهـذه املهـام وأنظّـم 

سـلويك وفقـاً لبنـود واليتـي، وميثـاق األمـم املتحدة ومبـادئ األمـم املتحدة وقيمهـا، وأن يكون هـديف الوحيد 

هـو املسـاهمة يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان وحاميتها، دون أن ألتمـس أو أقبل أية تعليامت مـن أية حكومة أو 

أي مصـدر آخـر. كـام أتعهـد بـأن أتقيد، يف أثنـاء فرة واليتي ومـا بعدها، برسيـة جميع املعلومـات التي تتاح 

يل بصفتـي عضـواً يف لجنـة التحقيق/بعثـة تقـيص الحقائـق. وباإلضافـة إىل ذلـك، أوافـق عى االمتثـال لقواعد 

األمـم املتحـدة وسياسـاتها األخالقيـة، واملتصلة بالسـلوك الشـخيص، وقواعدها اإلداريـة واألمنية.«
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األمانة باء- 

الدور واملعاير  .1

تحصـل اللجان/البعثـات يف عملهـا عـى دعـم مـن أمانـة. ويتوقـف حجـم األمانـة وتشـكيلها عـى عـدد مـن العوامل، 

يشـمل واليـة اللجنة/البعثـة وتشـكيلها، وطبيعـة التحقيـق ونطاقـه، واإلطـار الزمنـي. وتقـدم األمانـة املسـاعدة إىل 

اللجنة/البعثـة منـذ إنشـائها حتـى تقديـم التقريـر بتوفـري الخـرة والدعـم املوضوعيـني والتقنيـني. وتسـتمر األمانـة يف 

العمـل لبعـض الوقـت حتـى بعد اكتامل العمـل الرسـمي للجنة/البعثة، لتأمني إمتام حفـظ الوثائق وإجـراءات املتابعة 

الفوريـة. ويعـنيَّ موظفـو األمانـة أو يوظفـوا وفقـاً لقواعـد األمـم املتحـدة وإجراءاتهـا. وفيـام يتعلـق باللجان/البعثات 

التـي تقـدم املفوضيـة الدعـم إليها، يتوىل املفوض السـامي لحقوق اإلنسـان اختيار املنسـق وغريه مـن موظفي األمانة.

ويجــب أن يكــون توفــري جميــع الخــرات الالزمــة للوفــاء بواليــة اللجنة/البعثــة مــن خــالل األمانــة، أو بتأمــني منهــا 

عــن طريــق ترتيبــات تتــامىش مــع قواعــد األمــم املتحــدة. ولضــامن نزاهــة اللجنة/البعثــة واســتقاللها، يجــب أن 

يجــرى تعيــني املوظفــني، فضــالً عــن املستشــارين أو املتعاقــد معهــم الذيــن قــد يلــزم تعيينهــم ملســاعدة اللجنــة/

البعثــة يف الوفــاء بوالياتهــا، بواســطة عقــود مــع األمــم املتحــدة. وعنــد اختيــار املوظفــني، يجــب إيــالء االعتبــار، 

إىل جانــب الكفــاءة املوضوعيــة املطلوبــة، للتــوازن الجنســاين والجغــرايف. وعنــد إعــارة موظفــني إىل األمانــة مــن 

كيانــات األمــم املتحــدة األخــرى، يجــب أن يُدمجــوا متامــاً يف الفريــق وأن يخضعــوا لــذات التسلســل اإلداري الــذي 

يخضــع لــه املوظفــون اآلخــرون طــوال مــدة تكليفهــم. 

ويكــون تــرف األمانــة املتســم باالســتقاللية والحياديــة والتصــورات املتعلقــة بــه عــى نفــس القــدر مــن أهميــة 

تــرف األعضــاء. وجميــع أعضــاء األمانــة - ســواء كانــون موظفــني يف املفوضيــة، أو موظفــني معاريــن مــن كيانــات 

األمــم املتحــدة األخــرى، أو موظفــني معينــني تعيينــاً خارجيــاً، أو مستشــارين - مطالبــون بالتعهــد بالعمــل دامئــاً 

باســتقالل وحيــاد وبالتقيــد، يف أثنــاء فــرة عملهــم مــع اللجنة/البعثــة وبعدهــا، برسيــة جميــع املعلومــات التــي 

ــاً ألمــن هــذه املعلومــات وعــدم إطــالع أي  يتــم جمعهــا أو االطــالع عليهــا يف خــالل عمــل اللجنة/البعثــة، ضامن

ــاً  ــك وفق ــة عــى إذن بذل ــة الحصــول حســب األصــول املرعي ــة إال يف حال ــا مــن خــارج اللجنة/البعث شــخص عليه

لقواعــد األمــم املتحــدة )انظــر الفصــل الرابــع، الفــرع جيــم 6، املوافقــة املســتنرية(.

موظفو األمانة  .2

بينــام قــد يختلــف حجــم األمانــة وتشــكيلها، كــام هــو مذكــور أعــاله، فــإن هنــاك ســامت مهنيــة معينــة رضوريــة 

ــة أو موظفــو  ــع مبعظــم املهــام عــادًة موظفــو املفوضي ــات. وميكــن أن يضطل ــع اللجان/البعث ــة جمي ــاء بوالي للوف

إدارات األمــم املتحــدة األخــرى. وقــد يتطلــب بعضهــا خــرات ومهــارات قــد ال تتوافــر داخــل املفوضيــة أو األمــم 

املتحــدة، وقــد يلــزم بالتــايل تعيــني موظفــني أو مستشــارين مــن الخــارج )موظفــون إذا كانــت الخــرة مطلوبــة 

عــى أســاس دائــم؛ ومستشــارون إذا كانــت الخــرة مطلوبــة ملهــام محــددة أو ملــرة واحــدة(.



23 توجيهات ومامرسات

املنسق/رئيس األمانة/رئيس املوظفني 

يجـــب أن يكـــون متمتعـــاً بخـــرة فنيـــة قويـــة يف مجـــال حقـــوق اإلنســـان، فضـــالً عـــن مهـــارات 

إداريـــة متقدمـــة وقـــدرة ثابتـــة عـــى تنـــاول التكليفـــات املعقـــدة والحساســـة. والوعـــي الســـيايس 

واملهـــارات الدبلوماســـية مهمـــة أيضـــاً.

قائد فريق التحقيق 

ـــع  ـــا، م ـــدة وإدارته ـــات املعق ـــاول التحقيق ـــط لتن ـــى التخطي ـــة ع ـــدرة ثابت ـــاً بق ـــون متمتع يجـــب أن يك

ـــون  ـــاين و/أو القان ـــدويل اإلنس ـــون ال ـــان و/أو القان ـــوق اإلنس ـــدويل لحق ـــون ال ـــة بالقان ـــه ملعرف امتالك

ـــة. ـــاق الوالي ـــاً لنط ـــدويل، تبع ـــايئ ال الجن

املحققون يف مجال حقوق اإلنســـان 

ــدة  ــق املعق ــق والتحقي ــيص الحقائ ــات تق ــاول عملي ــى تن ــة ع ــدرة ثابت ــني بق ــوا متمتع ــب أن يكون يج

املتعلقــة بحقــوق اإلنســان. وينبغــي أن يكونــوا متمتعــني بخــرة طويلــة يف إجــراء التحقيقــات وأن يكونــوا 

قــد حصلــوا عــى تدريــب كامــل عــى منهجيــة التحقيــق يف مجــال حقــوق اإلنســان. وقــد تدعــو الحاجــة 

ــل العنــف الجنــي. إىل محققــني متخصصــني يف مســائل محــددة تتعلــق بحقــوق اإلنســان، مث

املستشار القانوين 

يجـــب أن يكـــون محاميـــاً مدربـــاً يف مجـــال حقـــوق اإلنســـان، مـــع امتالكـــه للمعرفـــة والخـــرة يف 

القوانـــني واملعايـــري الدوليـــة، مبـــا فيهـــا القانـــون الـــدويل اإلنســـاين، والقانـــون الجنـــايئ الـــدويل. 

املحلل 

ـــى  ـــاص ع ـــو خ ـــى نح ـــز ع ـــع الركي ـــل، م ـــطة التحلي ـــة يف أنش ـــرة ثابت ـــاً بخ ـــون متمتع ـــب أن يك يج

التحقيقـــات املعقـــدة والواســـعة النطـــاق؛ ومبهـــارات ذهنيـــة قويـــة، تشـــمل القـــدرة عـــى فهـــم 

ـــرات يف  ـــى الثغ ـــرف ع ـــة، والتع ـــات املتناقض ـــات واألطروح ـــاول املعلوم ـــدة، وتن ـــيناريوهات املعق الس

املعلومـــات، واســـتخالص اســـتنتاجات منطقيـــة ســـليمة.

مستشار حامية الشهود/املصادر 

حاميـــة األشـــخاص الذيـــن يتعاونـــون مـــع اللجنة/البعثـــة - وبخاصـــة الضحايـــا، والشـــهود ومصـــادر 

ـــات  ـــع السياس ـــياً م ـــني، متش ـــاء واملوظف ـــع األعض ـــا جمي ـــرك فيه ـــؤولية يش ـــرى - مس ـــات األخ املعلوم

واملنهجيـــات التـــي توجـــه عمـــل اللجنة/البعثـــة. ويف بعـــض الحـــاالت، قـــد تحتـــاج اللجنة/البعثـــة 

ـــدد  ـــع ع ـــالت م ـــراء مقاب ـــيتم إج ـــة إذا كان س ـــهود/املصادر، وبخاص ـــة الش ـــار لحامي ـــني مستش إىل تعي

ـــود  ـــن ووج ـــاب األم ـــل غي ـــب، يف ظ ـــع متقل ـــرى يف وض ـــادر األخ ـــهود واملص ـــا والش ـــن الضحاي ـــري م كب

ـــد  ـــن أن يُعه ـــرى، ميك ـــاالت أخ ـــق. ويف ح ـــه التحقي ـــدث في ـــذي يح ـــكان ال ـــام يف امل ـــري باالنتق ـــر كب خط

ـــة  ـــات حامي ـــذ سياس ـــامن تنفي ـــن ض ـــؤولية ع ـــق، باملس ـــق التحقي ـــد فري ـــل قائ ـــني، مث ـــد املوظف إىل أح

ـــة. ـــل اللجنة/البعث ـــاء عم ـــهود/املصادر يف أثن الش
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املستشار الجنساين

ـــاء  ـــع األعض ـــؤولية جمي ـــن مس ـــة م ـــل اللجنة/البعث ـــانية يف عم ـــا الجنس ـــاج القضاي ـــامن إدم ـــد ض ـــام يع بين

ـــرة يف  ـــع بخ ـــة، يتمت ـــن األمان ـــزء م ـــص كج ـــاين متخص ـــار جنس ـــود مستش ـــت أن وج ـــد ثب ـــني، فق واملوظف

ـــا الجنســـانية وتحليلهـــا، يعـــد أمـــر مفيـــد يف تقديـــم املشـــورة والدعـــم إىل  جمـــع البيانـــات املتعلقـــة بالقضاي

ـــة.  ـــل اللجنة/البعث ـــم لعم ـــاء أدائه ـــني يف أثن ـــاء واملوظف ـــن األعض كل م

املسؤول اإلعالمي 

تحتــاج اللجنة/البعثــة يف معظــم الحــاالت إىل دعــم مــن مســؤول إعالمــي طــوال الوقــت إلقامــة الصــالت مــع 

وســائط اإلعــالم يف أمثــل صــورة ولتقديــم املشــورة بشــأن رســائل محــددة لوســائط اإلعــالم )مثــل النــرشات 

ــاً طــوال الوقــت، ميكــن الجمــع بــني مســؤوليات العمــل مــع  الصحفيــة(. وعندمــا ال يكــون الدعــم مطلوب

وســائط اإلعــالم والتحريــر أو تدقيــق الصياغــة، حيــث إن أخصــايئ وســائط اإلعــالم قــادر عامــًة عى املســاعدة 

يف هذيــن املجالــني أيضــاً. وباإلضافــة إىل ذلــك، وال ســيام فيــام يتصــل باللجان/البعثــات الرفيعــة املســتوى، 

قــد يلــزم أيضــاً وجــود موظفــني أو خــراء استشــاريني لرصــد وســائط اإلعــالم باللغــات املحليــة.

املساعد اإلداري

يتوقـــف عـــدد املســـاعدين اإلداريـــني املطلوبـــني عـــى عـــدد األعضـــاء واملوظفـــني، ومـــدى تعقـــد التحقيقـــات، 

وعـــدد البعثـــات امليدانيـــة وموقعهـــا، ومـــدة التحقيـــق.

مساعد شؤون النقل واإلمداد

يتحمل املسؤولية عن املساعدة يف املعدات واملشريات والنقل واالتصاالت والشحن. وقد ال يكون من الروري 

ملساعد شؤون النقل واإلمداد أن يكون موظفاً متفرغاً، وقد ال تكون خدماته مطلوبة إال يف أثناء إنشاء األمانة، ويف 

خالل البعثات امليدانية لرتيب الحيز املكتبي واملعدات والنقل واالتصاالت لألمانة واألعضاء.

كاتب املحفوظات/موظف إدارة البيانات

ـــاً  ـــاً خاص ـــون تكليف ـــون مكلف ـــون أو موظف ـــون متخصص ـــون فني ـــة موظف ـــذه املهم ـــع به ـــي أن يضطل ينبغ

ـــا.  ـــون عليه ـــة ومدرب ـــذه املهم به

ضابط األمن 

ـــر  ـــتمر للمخاط ـــر املس ـــق التقدي ـــن طري ـــطة، ع ـــع األنش ـــن جمي ـــالمة أم ـــن س ـــؤولية األوىل ع ـــل املس يتحم

ـــا.  ـــف منه ـــبة للتخفي ـــراتيجيات املناس ـــداد االس وإع

املرجمون الشفويون 

نظراً لحساسية اإلجراءات ورسيتها، يشكل تعيني مرجمني شفويني دوليني مامرسة جيدة. ومن املهم اختيار مرجمني 

شفويني مهيأين للزيارات امليدانية، مبا يف ذلك الزيارات التي قد تنطوي عى مستوى ما من املخاطر األمنية وبعض 

املشقة. ويتعني إحاطة املرجمني الشفويني إحاطة كاملة باملنهجية التي تتبعها اللجنة/البعثة، وبالسياسات والقواعد 

املتعلقة برسية املعلومات وحامية املصادر، وبكيفية التعامل مع ضحايا االنتهاكات الجسيمة. 
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املرجمون التحريريون 

ـــات  ـــالت أو املعلوم ـــر أو التحلي ـــق أو التقاري ـــة الوثائ ـــدرة عـــى ترجم ـــة إىل ق ـــاج اللجنة/البعث ـــد تحت ق

ـــا.  ـــات عمله ـــة إىل لغ العام

املحققون الجنائيون 

ـــة واملســـؤولية  ـــات املســـؤولية الفردي ـــة بإثب ـــك التـــي صـــدرت لهـــا والي بعـــض التحقيقـــات، وبخاصـــة تل

ـــارات وخـــرات املحققـــني  ـــني الســـتكامل مه ـــارات وخـــرات محققـــني جنائي ـــة، تســـتفيد مـــن مه الجنائي

يف مجـــال حقـــوق اإلنســـان.

املستشار السيايس/القطري 

ميكـــن أن تســـتفيد التحقيقـــات مـــن الخـــرة الفنيـــة لألشـــخاص الذيـــن لديهـــم معرفـــة سياســـية 

ـــاً  ـــة نطاق ـــن أن تغطـــي الخـــرة الفني ـــة. وميك ـــات اللجنة/البعث ـــة موضـــوع تحقيق ـــة بالبلد/املنطق عميق

ـــم  ـــري الرســـمية، والتقيي ـــذة، واألطـــر غ ـــة املتنف ـــات الفاعل ـــايف، والجه ـــي الثق ـــا يشـــمل الوع ـــن القضاي م

ـــامل. ـــال األع ـــة رج ـــرى، ودور نخب ـــدان األخ ـــع البل ـــات م ـــرايف، والعالق ـــري الجغ ـــيايس، والتأث الس

خراء الطب الرشعي 

مـــن املهـــم تحديـــد ماهيـــة نـــوع خـــرة الطـــب الرشعـــي الروريـــة للتحقيـــق يف األحـــداث التـــي 

ــل  ــق يتصـ ــال، إذا كان التحقيـ ــبيل املثـ ــى سـ ــة. عـ ــا ذات أولويـ ــة بوصفهـ ــا اللجنة/البعثـ تحددهـ

ــاً، فقـــد تكـــون مشـــورة أخصـــايئ يف الطـــب الرشعـــي  بالتعذيـــب وعمليـــات قتـــل وقعـــت حديثـ

ـــار و/أو األخصائيـــون  ـــة، فقـــد يســـاعد يف ذلـــك علـــامء اآلث ـــة. وإذا كانـــت تتصـــل مبقابـــر جامعي رضوري

يف علـــم اإلنســـان.

محلل عسكري/خبري مقذوفات 

ـــن  ـــني م ـــم املقدم ـــورة والدع ـــن املش ـــلح م ـــزاع املس ـــاالت الن ـــاول ح ـــي تتن ـــات الت ـــتفيد التحقيق تس

ـــم  ـــة لتقيي ـــرة الالزم ـــارات والخ ـــام امله ـــون لديه ـــي أن يك ـــات. وينبغ ـــري مقذوف ـــكري وخب ـــل عس محل

ـــدث  ـــد ح ـــا إذا كان ق ـــال، م ـــبيل املث ـــى س ـــزاع، وع ـــا يف الن ـــتُخدمت به ـــي اس ـــة الت ـــلحة والطريق األس

ـــد  ـــني. كـــام أن بوســـع الخـــراء العســـكريني أن يســـاعدوا يف تحدي هجـــوم عشـــوايئ عـــى الســـكان املدني

ـــاكات. ـــن االنته ـــاءلة ع ـــراض املس ـــلحة ألغ ـــكرية أو املس ـــات العس ـــادي للجامع ـــكل القي الهي

محلل جرائم/مستشار لشؤون الرشطة 

مـــن املمكـــن أن تكـــون الخـــرة الفنيـــة املتعلقـــة بالجرميـــة املنظمـــة أو عمـــل الرشطـــة، مبـــا فيـــه 

ــت  ــا إذا كانـ ــد مـ ــات، لتحديـ ــض التحقيقـ ــدة لبعـ ــة مفيـ ــا املامثلـ ــغب، أو القضايـ ــة الشـ مكافحـ

إجـــراءات الرشطـــة يف ظـــروف محـــددة معقولـــة ومـــررة ومتناســـبة عـــى ســـبيل املثـــال. وميكـــن 

ـــة. ـــلحة الناري ـــة لألس ـــتخدام الرشط ـــة اس ـــدى مالءم ـــم م ـــاعدوا يف تقيي ـــاً أن يس ـــلحة أيض ـــراء األس لخ
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الباحثون 

قـــد تصبـــح املعرفـــة البحثيـــة املتخصصـــة التـــي ال ميتلكهـــا املحققـــون يف مجـــال حقـــوق اإلنســـان 

رضوريـــة يف بعـــض الحـــاالت، كـــام يف نهـــب املـــوارد الطبيعيـــة أو إزالـــة الغابـــات وآثراهـــا عـــى 

ـــددة ذات  ـــات مح ـــوث بلغ ـــراء بح ـــني إلج ـــني متخصص ـــني باحث ـــاً تعي ـــن أيض ـــان. وميك ـــوق اإلنس حق

صلـــة بالتحقيـــق. 

أخصايئ تكنولوجيا املعلومات 

ــفري  ــات التشـ ــمل برمجيـ ــات، يشـ ــا املعلومـ ــال تكنولوجيـ ــم يف مجـ ــة دعـ ــزم اللجنة/البعثـ ــد يلـ قـ

ــات.  ــد البيانـ ــة قواعـ ــاتلية وصيانـ ــاالت السـ ــة واالتصـ ــة املأمونـ ــاالت اإللكرونيـ واالتصـ

مدون املحارض الحرفية 

ـــن املحـــارض، وهـــم املســـؤولون أيضـــاً  ـــام تدوي ـــؤدي املحققـــون يف مجـــال حقـــوق اإلنســـان عـــادًة مه ي

ـــة  ـــت اللجنة/البعث ـــإذا كان ـــة. ف ـــات ذات الصل ـــم إدارة املعلوم ـــق نُظ ـــن طري ـــا ع ـــن ضـــامن معالجته ع

ـــد  ـــن املفي ـــا كان م ـــال، فرمب ـــبيل املث ـــى س ـــؤولني ع ـــع املس ـــات م ـــن االجتامع ـــرياً م ـــدداً كب ـــتجري ع س

ـــة. ـــدون للمحـــارض الحرفي ـــات م ـــتخدام خدم اس

ضحية تعذيب يفحصه خبري طب رشعي تابع للجنة تحقيق. صورة لألمم املتحدة / مفوضية حقوق اإلنسان
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املوارد جيم- 

الحصــول عــى املــوارد الكافيــة أمــر رضوري لالطــالع بواليــات اللجان/البعثــات وأهدافهــا بنجــاح. وكثــرياً مــا تعــد 

ميزانيــات اللجان/البعثــات قبــل تحديــد هــذه األهــداف عــى أســاس القــرار املكلِّــف بالواليــة. وتلــك هــي، مثــالً، 

حــال الهيئــات التــي أنشــأها مجلــس حقــوق اإلنســان، ومجلــس األمــن، والجمعيــة العامــة، التــي عليهــا أيضــاً أن 

توافــق عــى ميزانياتهــا.

ويتعــني تقييــم االحتياجــات مــن املــوارد عــىل أســاس كل مــن الواليــة وســياق التشــغيل. وقــد ترتــب عــى واليــات 

مامثلــة تكاليــف مختلفــة تبعــاً، عــى ســبيل املثــال، للوضــع األمنــي يف البلــد موضــع التحقيــق، ومــكان الضحايــا 

ــددة،  ــدان متع ــوا يف بل ــا إذا كان ــة، وم ــة اللجنة/البعث ــة بوالي ــرى ذات الصل ــات األخ ــادر املعلوم ــهود ومص والش

والجوانــب الخاصــة بالنقــل واإلمــداد مثــل متطلبــات النقــل. كــام يؤثــر عــى التكلفــة عــدد األعضــاء والجوانــب 

املنهجيــة - مثــل اســتخدام جلســات االســتامع العامــة.

وبالتــايل، ال يوجــد نهــج منوذجــي تجــاه امليزانيــات. غــري أن الخــرة التــي اكتســبتها األمــم املتحــدة تشــري إىل عــدد 

ــد إعــداد  ــا يف الحســبان عن ــي يتعــني وضعه ــة مــن املــوارد الت ــدة واالحتياجــات املعياري مــن املامرســات الجي

ميزانيــات واقعيــة تتناســب مــع املهــام املطلوبــة مــن اللجان/البعثــات. وال بــد مــن توافــر مســتوى معــني مــن 

التخطيــط املســتند إىل الســيناريوهات. وينبغــي أن تســتند امليزانيــات عــى تعاقــب األحــداث األكــر ترجيحــاً 

ــة الالزمــة للتغلــب عــى أي عقبــات تشــغيلية قــد تظهــر. وكثــرياً مــا  لتنفيــذ الواليــة، وينبغــي أن توفــر املرون

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــية و/أو أمني ــارات سياس ــاً العتب ــة، تبع ــيناريوهات بديل ــط لس ــروري التخطي ــن ال ــون م يك

متطلبــات الواليــة. 

ــامً  ــوارد تقيي ــم امل ــي تقيي ــة. وينبغ ــاق يف أداء اللجنة/البعث ــة النط ــار عريض ــوارد آث ــص امل ــات وتخصي وللميزاني

شــامالً، وينبغــي توفريهــا باالســتناد إىل أفضــل توقــع ممكــن لألنشــطة التــي يتعــني تنفيذهــا يف ضــوء املعلومــات 

املتاحــة وقــت إعــداد امليزانيــة. وال ينبغــي أن تقيــد بــال داع أداء عمــل اللجنة/البعثــة، الــذي ينبغــي أن يرتكــز 

ــات املامرســات الفضــى. عــى منهجي

ويتعني وضع ما ييل يف االعتبار عند إعداد امليزانيات:

األعضاء  )1(

يف معظــم الحــاالت، يُعــني األعضــاء كخــراء متطوعــني ويتلقــون بــدالت ســفر عندمــا يكونــون يف بعثــة ولكنهــم 

ال يتقاضــون مرتبــات. ويف حــاالت قليلــة، مــع ذلــك، جــرى تعيينهــم عــى عقــود مــع األمــم املتحــدة، وتقاضــوا 

مرتبــات جزئيــة أو كاملــة عــن مــدة تكليفهــم.

األمانة   )2(

y .)املوظفون )مبا يف ذلك بدء التشغيل، وأنشطة نهاية البعثة، وحامية الشهود
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وتشــمل التكاليــف املرتبــات والبــدالت ملوظفــي األمانــة عــن مــدة الواليــة الكاملــة. ويُطلــب إىل املنســق 

وموظفــي األمانــة الرئيســيني أن يبدئــوا العمــل قبــل التاريــخ الرســمي لبــدء الوالية بشــهرين أو أربعة أشــهر، 

مــن أجــل وضــع الخطــة النهائيــة إلنشــاء األمانــة وإجــراء الرتيبــات التحضرييــة األخــرى. ويتعــني أيضــاً رصــد 

مبالــغ يف امليزانيــة لألنشــطة املرتبطــة بانتهــاء البعثــة، مثــل األعــامل التحضرييــة للتقديــم الرســمي للتقريــر، 

والتنظيــم الســليم للملفــات وحفــظ الوثائــق، وإمتــام عمليــة اســتخالص الــدروس املســتفادة. 

ومــن املامرســات الجيــدة ضــامن تخصيــص اعتــامدات مــن امليزانيــة للنفقــات املتعلقــة بأنشــطة املتابعــة 

ــة أو غريهــم مــن  ــن قدمــوا معلومــات إىل اللجنة/البعث ــة األشــخاص الذي ــة للمســاعدة يف حامي الروري

الذيــن تعاونــوا معهــا. وقــد ينطــوي هــذا عــى الوجــود املمتــد عــى األرض ملوظــف كتدبــري لبنــاء الثقــة 

والتخــاذ تدابــري لحاميــة األفــراد املعرضــني للخطــرأو تســهيل ذلــك.

y الخرات االستشارية

يُطلــب الخــراء االستشــاريون لتقديــم خــرات فنيــة متخصصــة ومخصصــة ومحــددة زمنيــاً، مثــل أخصــايئ 

يف الطــب الرشعــي.

y  املرجمون الشفويون واملرجمون التحريريون وضباط األمن

وميكن أيضاً تعيني موظفني تعييناً محلياً، كالسائقني. 

املعدات والخدمات التي يتعني رشاؤها  )3(

y املعدات، مبا فيها معدات األمن وتكنولوجيا املعلومات، لدعم عمل اللجنة/البعثة؛

y  مواد مثل األدوات املكتبية والخرائط والصور الساتلية؛

y .خدمات مثل تحليل املواد الصوتية أو املصورة بالفيديو، وفحوص الطب الرشعي

السفر  )4(

y  ســفر األعضــاء إىل جنيــف، أو منطقــة البعثــة، أو أماكــن أخــرى، مثــل البلــدان املجــاورة أو املناطــق التــي

ميكــن الوصــول فيهــا إىل مصــادر املعلومــات ذات الصلــة؛

y  ســفر موظفــي األمانــة واألمــن واملرجمــني الشــفويني واملوظفــني اآلخريــن املطلوبــني للزيــارات امليدانيــة

إىل منطقــة البعثــة أو إىل األماكــن األخــرى ذات الصلــة، كــام هــو مبــني أعــاله؛

y  ســفر الضحايــا والشــهود واملصــادر األخــرى داخــل بلــد التحقيــق أو خارجــه، تبعــاً للتقييــم األمنــي األويل

أو توقعــات وصــول اللجنة/البعثــة إىل البلــد؛ 

y  .سفر موظفي األمم املتحدة أو خرائها االستشاريني لتنفيذ األنشطة ذات الصلة بحامية الشهود واملتابعة بعد التحقيق

النقل واالتصاالت والرتيبات اإلدارية األخرى  )5(

y  ،ــف االتصــاالت ــل، إىل تكالي ــائل النق ــن وس ــا م ــات أو غريه ــتئجار املركب ــن اس تشــمل هــذه كل يشء م

ــا. ــم جمعه ــي ت ــواد الت واســتئجار األماكــن وشــحن امل
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بدء عمل اللجنة/البعثة دال- 

ــدويل لحقــوق اإلنســان  ــات عــادًة اســتجابًة الدعــاءات بوقــوع انتهــاكات جســيمة للقانــون ال تنشــأ اللجان/البعث

أو القانــون الــدويل اإلنســاين، تتطلــب تفاعــالً عاجــالً، وتعمــل هــذه اللجان/البعثــات يف معظــم األحيــان يف ظــل 

مهــل زمنيــة قصــرية جــداً إلمتــام تقييامتهــا وتقديــم تقاريرهــا إىل الســلطة املكلِّفــة بالواليــة. غــري أن هنــاك عــادًة 

فجــوة زمنيــة بــني االتفــاق عــى الواليــة )يف شــكل قــرار صــادر عــن األمــم املتحــدة مثــالً( وتعيــني األعضــاء وإنشــاء 

اللجنة/البعثــة وبــدء أعاملهــا فعليــاً. ويشــكل تعيــني األعضــاء وتأمــني اســتعدادهم للعمــل طــوال الفــرة املطلوبــة 

عمليــة قــد متتــد إىل أســابيع إن مل يكــن شــهور يف أكــر الحــاالت صعوبــة. 

ــة  ــني هــذه، بحاجــة إىل إنشــاء أمان ــة التعي ــام بعملي ــاء القي ــة يف أثن ــا تكــون املفوضي ــرياً م ويف الوقــت نفســه، كث

وإىل اتخــاذ جميــع الرتيبــات اإلداريــة الالزمــة لتســيري أعــامل اللجنة/البعثــة. وتنفــذ هــذه األنشــطة تحــت ضغــط 

زمنــي شــديد، وذلــك أحيانــاً يف ظــل انعــدام اليقــني بشــأن التخصيــص النهــايئ للمــوارد، كــام تتطلــب هــذه األنشــطة 

تنســيقاً فعــاالً وإجــراءات رسيعــة مــن عــدة أقســام يف املفوضيــة. ومــن الــروري تحديــد املنســق وموظفــي األمانــة 

الرئيســيني، وتعيينهــم و/أو تســميتهم يف أقــرب وقــت ممكــن بحيــث يتمكنــون مــن بــدء التحضــريات الالزمــة لعمــل 

اللجنة/البعثــة. وقــد دأبــت املفوضيــة عــى إنشــاء األمانــة قبــل أســبوعني عــىل األقــل مــن التئــام اللجنة/البعثــة.

ويقــع مقــر اللجان/البعثــات بصــورة متنوعــة يف جنيــف أو يف البلــد املعنــي، أو يف كليهــام. ويتوقــف القــرار املتعلــق 

مبوقــع مقــر اللجنة/البعثــة عــى عــدد مــن العوامــل، يشــمل األمــن، وإمكانيــة الوصــول، والتعــاون الــذي يقدمــه 

البلــد املعنــي، وترتيبــات النقــل واإلمــداد، والتكاليــف، ووجــود األمــم املتحــدة يف البلــد. فــإذا كان مقــر اللجنــة/

ــي أو إىل  ــد املعن ــة إىل البل ــات ميداني ــاد بعث ــا يكــون إيف ــاً مــن عمله ــإن جــزءاً طبيعي ــة يقــع يف جنيــف، ف البعث

البلــدان األخــرى التــي رمبــا تكــون املعلومــات املتصلــة بواليتهــا متاحــة فيهــا.

وتحــدد الواليــة )كــام هــي مبينــة يف القــرارات، أو بالنســبة للجان/البعثــات التــي ينشــئها األمــني العــام أو املفــوض 

الســامي لحقــوق اإلنســان، يف االختصاصــات( اإلطــار الزمنــي الــذي يجــب أن تنجــز فيــه اللجان/البعثــات عملهــا 

وتقــدم تقريرهــا إىل الســلطة املكلِّفــة بالواليــة. وقــد يكــون التاريــخ الرســمي لبــدء عمــل اللجنة/البعثــة مختلفــاً 

عــن التاريــخ الــذي أُعلــن فيــه عــن إنشــاء الهيئــة، وهــو عــادًة تاريــخ أول اجتــامع لألعضــاء، عــادًة يف جنيــف، 

ملناقشــة برنامــج اللجنة/البعثــة واالختصاصــات وأســاليب العمــل، واالتفــاق عليهــا. 

وقد جرت العادة عى أن يتضمن االجتامع األول للجنة/البعثة ما ييل:

مناقشة وتداول بشأن:  )1(

y  واليتها

y  اختصاصاتها

y أساليب عملها
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y  ،برنامــج عملهــا، يشــمل البعثــات امليدانيــة )مكانهــا وعددهــا وتاريخهــا(، واجتامعــات األعضــاء األخــرى

وإعــداد التقريــر والخطــوط الزمنيــة 

y  اسراتيجيتها اإلعالمية

جلسات إحاطة بشأن القضايا املتعلقة بواليتها، تقدمها:  )2(

y  ــني ــة املتصلت ــة والتجرب ــان وباملامرس ــوق اإلنس ــا حق ــة بقضاي ــات إحاط ــذا جلس ــمل ه ــة )ويش املفوضي

ــة( ــة والقانوني ــب املنهجي ــك الجوان ــا يف ذل ــة، مب ــات املامثل ــغيل الهيئ بتش

y وكاالت األمم املتحدة

y  املنظامت غري الحكومية

y املنظامت الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة

y فرادى الخراء

اجتامعات مع:  )3(

y  السلطة املكلِّفة بالوالية

y  ممثيل البلد املعني

y ممثيل البلدان األخرى ذات الصلة

y  املفوض السامي لحقوق اإلنسان

جلسات إحاطة تقنية بشأن:  )4(

y  القواعد اإلدارية والعمليات الواجبة التطبيق عى األعضاء يف أثناء تكليفهم

y اإلحاطة األمنية

y اسراتيجية اإلعالم والنرش

وتدعـم املناقشـات وثائـٌق تتضمن معلومات أساسـية تسـتعرض ورقات اختيارات بشـأن إنشـاء اللجنة/البعثـة وواليتها 

واختصاصاتهـا وأسـاليب عملهـا واإلطـار القانوين الواجـب التطبيق وسـيناريوهات التحقيق والبحـوث األولية األخرى. 

ومـن املهـم للغايـة، يف بدايـة عمـل اللجنة/البعثـة، إرسـاء أسـاليب عمل فعالة بـني األعضـاء واألمانة، اسـتناداً إىل فهم 

واضـح للتوقعـات واألدوار، وإىل الثقـة. ويضطلـع املنسـق، يف عمله كحلقـة وصل بني األعضاء وبقيـة األمانة، ويف إدارته 

الفعالـة للمـوارد البرشيـة واملوارد األخـرى املخصصـة للجنة/البعثة، بدور مهم يف هذا الشـأن.

كــام أن إعــداد برنامــج عمــل والتكليــف باملهــام داخــل األمانــة وظيفــة مهمــة جــداً مــن وظائــف املنســق عنــد 

هــذه املرحلــة، اســتناداً إىل اســتعراض لواليــة اللجنة/البعثــة واحتياجــات عملهــا. 
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الجوانب املنهجية

31

رابعاً

 أحد أعضاء بعثة تقيص الحقائق يف مايل التابعة للمفوضية يفحص برئاً يف قرية سيفاريه ألقيت فيها جثامني الضحايا. 
صورة لألمم املتحدة / مفوضية حقوق اإلنسان
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مبادئ تقيص الحقائق والتحقيقات املتعلقة بحقوق اإلنسان والقانون الدويل 

اإلنساين

ال تسبب رضراً

ـــا  ـــي عليه ـــم، فينبغ ـــل به ـــن تتص ـــخاص الذي ـــالمة األش ـــن س ـــتطيع أن تضم ـــة ال تس ـــني أن اللجنة/البعث يف ح

ـــخاص  ـــؤالء األش ـــالمة ه ـــد س ـــا يف تهدي ـــل م ـــام بفع ـــن القي ـــا ع ـــا أو امتناعه ـــبب أفعاله ـــدم تس ـــل ع أن تكف

ـــدة. ـــم املتح ـــطتها باألم ـــر أنش ـــل أال ت ـــاً أن تكف ـــا أيض ـــي له ـــا. وينبغ ـــا أو عمله ـــا أو معلوماته أو موظفيه

االستقاللية 

ـــامس أو  ـــدم الت ـــم ع ـــي عليه ـــتقاللية. وينبغ ـــرف باس ـــون بالت ـــا مطالب ـــة وموظفوه ـــاء اللجنة/البعث أعض

طلـــب تعليـــامت مـــن أي شـــخص أو حكومـــة أو مصـــدر آخـــر، وعـــدم تأثرهـــم بـــدون مـــرر يف أثنـــاء 

مبـــارشة مهامهـــم بـــأي شـــخص أو حكومـــة أو منظمـــة غـــري حكوميـــة أو أي كيـــان آخـــر.

الحياد

ـــة  ـــة الواجب ـــري الدولي ـــى املعاي ـــا وع ـــى واليته ـــزة ع ـــة مرتك ـــام اللجنة/البعث ـــع مه ـــون جمي ـــي أن تك ينبغ

التطبيـــق، وينبغـــي التحقيـــق يف االنتهـــاكات املزعومـــة مـــن جميـــع األطـــراف بنفـــس القـــدر مـــن الشـــمولية 

والدقـــة. وينبغـــي للجنة/البعثـــة أن تتجنـــب نشـــوء أي تصـــورات بانحيازهـــا إىل جانـــب أي طـــرف ضـــد 

ـــر. ـــرف اآلخ الط

املبادئ واملعاير ألف- 

إن لجــان التحقيــق وبعثــات تقــيص الحقائــق التــي شــكلتها األمــم املتحــدة للتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

والقانــون الــدويل اإلنســاين مطالبــة بضــامن توافــق أســاليب عملهــا مــع مبــادئ ومعايــري ميثــاق األمــم املتحــدة 

والقانــون الــدويل )القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، والقانــون الــدويل اإلنســاين، والقانــون الجنــايئ الــدويل، وقانون 

الــدويل لالجئــني(. وقــد أنشــأت األمــم املتحــدة أيضــاً مجموعــة مــن املبــادئ واملعايــري لعمليــات تقــيص الحقائــق 

ــي  ــات الت ــاً. وينبغــي للجان/البعث ــي تنفــذ تحــت ســلطتها، وأرســت مبــرور الســنني مامرســًة وفقه ــق الت والتحقي

صــدرت بهــا واليــة عــن األمــم املتحــدة أن تكفــل تقيدهــا بهــذه املبــادئ واملعايــري، وأن تعــر عنهــا يف اختصاصاتهــا 

وأســاليب عملهــا وأنظمتهــا الداخليــة، وأن تصفهــا يف تقريرهــا النهــايئ.

وتــرد املعايــري واملبــادئ والتوجيهــات الدوليــة املتعلقــة بأســاليب العمــل يف معاهــدات حقــوق اإلنســان، وإعالنــات 

األمــم املتحــدة ومبادئهــا، وأدلــة األمــم املتحــدة ومبادئهــا التوجيهيــة )انظــر املرفــق األول(.
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الشفافية

ينبغـــي للجنة/البعثـــة، قـــدر املســـتطاع دون أن يكـــون ذلـــك عـــى حســـاب عملهـــا أو أمـــن موظفيهـــا 

واملعلومـــات واألشـــخاص املتعاونـــني معهـــا، أن تتيـــح علنيـــاً املعلومـــات املتعلقـــة بواليتهـــا ومنهجيتهـــا 

وعملهـــا. وال تعمـــل اللجان/البعثـــات يف الـــرس، وال تـــؤدي أنشـــطتها يف أي بلـــد إال مبوافقـــة الحكومـــة.

املوضوعية

اللجنة/البعثـــة مطالبـــة بجمـــع كل الوقائـــع ذات الصلـــة مـــن كل املصـــادر ذات الصلـــة، وبالنظـــر مبوضوعيـــة 

ـــي أال  ـــة. وينبغ ـــع املجموع ـــى الوقائ ـــتنتاجاتها ع ـــة اس ـــة، وبإقام ـــات املجموع ـــع واملعلوم ـــع الوقائ يف جمي

ـــدة أو غـــري منحـــازة. ـــة محاي ـــة بطريق ـــات املجموع تضـــع يف الحســـبان ســـوى املعلوم

الرسية

اللجنة/البعثـــة مطالبـــة باحـــرام رسيـــة األشـــخاص املتعاونـــني معهـــا واملعلومـــات التـــي تجمعهـــا. وباإلضافـــة 

ـــن  ـــه م ـــع ب ـــا تضطل ـــة م ـــة ونزاه ـــة اللجنة/البعث ـــزز مصداقي ـــا تع ـــة فإنه ـــن حامي ـــة م ـــره الرسي ـــا توف إىل م

ـــا. ـــة عمله ـــات وفعالي أنشـــطة جمـــع املعلوم

املصداقية

يجـب أن تكسـب اللجنة/البعثـة ثقـة الضحايـا والشـهود وغريهـم، مـن أجـل الحصول عـى تعاونهـم يف تقديم 

املعلومـات. وينبغـي أال تقـدم وعـوداً مـن غـري املحتمـل الوفـاء بها، وينبغـي أن تتابـع أي وعـود تقدمها.

إبراز وجود اللجنة

ـــه.  ـــول إلي ـــة الوص ـــت إمكاني ـــا ُمنح ـــي، إذا م ـــد املعن ـــارز يف البل ـــود ب ـــة وج ـــون للجنة/البعث ـــي أن يك ينبغ

ـــا والشـــهود تقديـــم املعلومـــات إليهـــا. كـــام أن  فهـــذا يجعـــل الســـلطات عـــى علـــم بعملهـــا، ويتيـــح للضحاي

ـــي  ـــه ينبغ ـــري أن ـــان. غ ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــاكات إضافي ـــكاب انته ـــول دون ارت ـــد يح ـــة ق ـــارز للجن ـــود الب الوج

ـــني يف التعـــاون  ـــد يشـــكل أيضـــاً خطـــراً عـــى األشـــخاص الراغب ـــروز وجودهـــا ق ـــم أن ب ـــة أن تعل للجنة/البعث

ـــبة. ـــات املناس ـــي أن تتخـــذ االحتياط ـــا، وينبغ معه

النزاهة

ينبغــي أن تعامــل اللجنة/البعثــة جميــع الضحايــا والشــهود واألشــخاص اآلخريــن املتعاونــني معهــا بطريقــة 

الئقــة ومحرمــة. وينبغــي أن تتوخــى االحــرام يف معامالتهــا مــع الســلطات الحكوميــة ومرتكبــي االنتهــاكات 

املزعومــني. وينبغــي أن يتــرف أعضاءهــا وموظفوهــا بأمانــة. كــام ينبغــي أن يكفلــوا أن منهجيــة اللجنــة/

البعثــة يف التحقيــق تضمــن نزاهــة عمليــة جمــع املعلومــات وتحليلهــا، وأنهــا ال تشــوبها شــائبة. 

املهنية

ـــن  ـــزم م ـــا يل ـــق م ـــن طري ـــة، ع ـــة مهني ـــة بطريق ـــاول كل مهم ـــون بتن ـــا مطالب ـــة وموظفوه ـــاء اللجن أعض

ـــاءة. ـــة وكف ـــة وعناي معرف
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االتساق

ـــا.  ـــن مصدره ـــر ع ـــرف النظ ـــا، ب ـــا وتحلله ـــل عليه ـــة تحص ـــة كل معلوم ـــث اللجنة/البعث ـــي أن تبح ينبغ

ــادر  ــع مصـ ــامالً، وتبحـــث جميـ ــالً شـ ــاً كامـ ــز تحقيقـ ــة حتـــى تنجـ ــذه العمليـ ــل هـ وينبغـــي أن تواصـ

املعلومـــات املمكنـــة، وتحصـــل عـــى فهـــم واضـــح للوضـــع املشـــمول بالتحقيـــق.

عملية التحقيق املتعلقة بحقوق اإلنسان باء- 

يجـب أن يعتمـد أي تحقيـق يف مجـال حقـوق اإلنسـان نهجـاً منظامً لكشـف حقيقة االنتهـاكات الجسـيمة لحقوق 

اإلنسـان والقانـون الـدويل اإلنسـاين. ويجـب أن تكفـل املنهجيـة املتبعـة أن يكـون التحقيـق كامـالً ومهنيـاً وقـادراً 

عـى الصمـود أمـام التمحيـص، وبخاصـة مـن أولئـك الذين زُعـم أنهـم ارتكبوا االنتهـاكات. وتكـون لحاميـة الضحايا 

والشـهود واملصـادر وغريهـم ممـن يتصـل بهـم فريـق التحقيـق أهميـة بالغة طـوال فـرة التحقيق.

عملية التحقيق

مالحظــة: بعــد تقييــم املعلومــات املجموعــة وتحليلهــا )الخطــوة 7( قــد يلــزم إعــادة النظــر يف خطــط التحقيــق )الخطــوة 2( وجمــع املعلومــات 

اإلضافيــة وتســجيلها )الخطــوة 4( بوســائل متنوعــة.
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الوالية والتفسر وتوضيح االختصاصات  .1

كــام هــو مذكــور آنفــاً، تتحــدد واليــات اللجان/البعثــات بعبــارات عامــة تتمثــل يف إثبــات الوقائــع، والتحقيــق يف 

االدعــاءات، وجمــع املعلومــات عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين. ويف معظــم الحــاالت، 

يتعــني عــى اللجان/البعثــات أن تفــرس واليتهــا قبــل أن تــرشع يف تنفيذهــا. وتفســري الواليــة بعبــارات بســيطة ال 

ــة لالختصاصــات  ــم هــذا عــادة باعتــامد اللجنة/البعث ــه. ويت لبــس فيهــا أمــر رئيــي لنجــاح التحقيــق ومصداقيت

)انظــر الفــرع واو، االختصاصــات(. ويتعــني عــى اللجنة/البعثــة أن تحــدد مــا يــيل:

y الوالية الجغرافية )االختصاص املحيل( - هل تشمل البلد كله أم جزءاً منه؛ وهل تشمل بلداناً أخرى؟

y /الواليــة الزمنيــة )االختصــاص الزمنــي( - مــا هــي الفــرة التــي تشــملها الواليــة؟ وكيــف ســتتناول اللجنــة

البعثــة األحــداث التاريخية؟

y  ــة؟ وهــل ســتويل ــي تشــملها الوالي ــا الت ــة )االختصــاص املوضوعــي( - مــا هــي القضاي ــة املوضوعي الوالي

ــري التــي ســتُطبق؟  ــة النتهــاكات بعينهــا، ومــا هــي املعاي األولوي

y  الجهــات الفاعلــة )االختصــاص الشــخيص( - مــن هــم الذيــن ســيجري التحــري عــن أعاملهــم؟ ومــا هــي

الكيانــات أو مــن هــم األشــخاص املعنيــون بالتحقيــق؟

جمع املعلومات األساسية  .2

تكـون املهمـة األوىل هـي جمع املعلومات ذات الصلة بالسـياق الـذي وقعت فيه الحوادث أو األحداث املشـمولة 

بالتحقيـق: التاريـخ، والهيـاكل الحكومية والسياسـية، واألطراف السياسـية، والجهاز القضايئ، والقضايـا االقتصادية، 

والدسـتور والقوانـني، وهيـكل قـوات األمـن والرشطـة، والجامعـات اإلثنيـة، والثقافـة والديـن، ووضـع املـرأة يف 

املجتمـع، ومعلومـات عـن الجهـات الفاعلـة املتنفذة، مبـا فيها الحكومـات األجنبيـة. ويكون من املهـم أيضاً جمع 

معلومـات أوليـة بشـأن األحـداث ذات الصلـة التـي وقعـت يف البلـد، وإعـداد التسلسـل الزمنـي لهـذه األحداث. 

وتقـدم املعلومـات األساسـية فهـامً أفضل للبلد، وتسـاعد يف إعداد خطط التحقيق ويف تحسـني منهجيـة التحقيق، 

مـع أخـذ القضايـا الثقافيـة واالجتامعيـة والدينيـة والوضع األمنـي يف البلد يف الحسـبان.

استعراض املواد املتاحة للعموم والتقارير الداخلية  .3

للمصــادر املتاحــة للعمــوم كالجرائــد وغريهــا مــن املطبوعــات، ووكاالت األنبــاء، واملحطــات التلفزيونيــة، واملواقــع 

ــر  ــي، وتقاري ــل االجتامع ــبكات التواص ــة، وش ــر الحكومي ــة، والتقاري ــري الحكومي ــامت غ ــر املنظ ــبكية، وتقاري الش

األمــم املتحــدة قيمــة بالغــة يف جميــع املعلومــات األساســية. كــام أنــه ميكــن النهــل مــن املــوارد املتاحــة للعمــوم 

ــوادث  ــد الح ــاعد يف تحدي ــا يس ــة، م ــة اللجنة/البعث ــة بوالي ــداث ذات الصل ــن األح ــات ع ــى معلوم ــول ع للحص

ــات التحقيــق، ويوفــر خيوطــاً للتحقيقــات، ويحــدد املصــادر. ــد أولوي الرئيســية، ويســاعد يف تحدي

وبوســع تقاريــر األمــم املتحــدة الداخليــة، وبخاصــة تحليــل الوضــع الســائد يف مجــال حقــوق اإلنســان أن تقــدم 

ــا، وأن تقــرح مســارات  ــت متورطــة فيه ــا كان ــي رمب ــة واألطــراف الت ــاكات الجاري ــات قيمــة بشــأن االنته معلوم

ــا. ــا فيه ــع تحقيقاته ــة أن تتاب تســتطيع اللجنة/البعث
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تحديد القضايا التي يتعني التحقيق فيها ومعاير تحديد األولويات  .4

ـــبق  ـــر س ـــدة أو أك ـــة واح ـــق يف حادث ـــات للتحقي ـــا لجان/بعث ـــئت فيه ـــي أنش ـــة الت ـــاالت القليل ـــتثناء الح باس

ـــا،  ـــتحقق فيه ـــي س ـــوادث الت ـــا والح ـــات القضاي ـــب أولوي ـــة برتي ـــات مطالب ـــون اللجان/البعث ـــا، تك تحديده

يف حـــدود واليتهـــا الواســـعة، لضـــامن إنجـــاز مهامهـــا يف إطـــار مـــا هـــو متـــاح لهـــا مـــن مـــوارد ووقـــت 

ـــن  ـــن أن تتضم ـــي ميك ـــات، الت ـــب األولوي ـــر ترتي ـــد معاي ـــة أن تعتم ـــى اللجنة/البعث ـــني ع ـــن. ويتع محدودي

ـــيل: ـــا ي م

y املوقع الجغرايف )مثل ضامن تغطية مختلف أنحاء البلد أو بعض أنحائه فقط(؛

y عتبة االنتهاكات )مثل اقتصار الركيز عى االنتهاكات الجسيمة(؛

y أنواع االنتهاكات )مثل التعذيب، والقتل، والترشيد القرسي، والعنف الجني، وتدمري املنازل(؛

y التمييز )مثل استهداف فئات معينة(؛

y  مرتكبو االنتهاكات )مثل الركيز عى مرتكبني بعينهم كقوات األمن الحكومية، والجامعات املسلحة(؛

y  القيمة اإلرشادية للحادث من حيث أمناط االنتهاكات؛

y  .الحصول عىل املعلومات

ــات ويف  ــب األولوي ــري ترتي ــد معاي ــوم يف تحدي ــية واســتعراض املصــادر املتاحــة للعم ــات األساس وتســاعد املعلوم

ــاكات.  ــي االنته ــا وأماكــن وحــوادث ومرتكب ــا ســيجري التحــري بشــأنه مــن قضاي ــد م تحدي

وعند تحديد األولويات، ينبغي وضع ما ييل يف االعتبار: 

الوالية؛ )أ( 

الوقت واملوارد املتاحة للتحقيقات؛ )ب( 

)ج( املنطقة الجغرافية التي ستجري تغطيتها؛

الوصول إىل الضحايا والشهود واملصادر، وأماكن وجودهم؛ )د( 

حامية الضحايا والشهود واملصادر؛ )هـ( 

الوصول إىل أماكن وقوع االنتهاكات؛ )و( 

توقعات سكان البلد املعني واملجتمع الدويل؛ )ز( 

)ح( توافر الخرة الفنية إلجراء التحقيقات املتخصصة.

خطط التحقيق  .5

ــة  ــات امليداني ــا التــي يتعــني التحقيــق فيهــا، ومنهجيــة جمــع املعلومــات، والبعث تحــدد خطــط التحقيــق القضاي

التــي ســتوفد )حســب االقتضــاء(، وتحــدد مــن ســيضطلع باملهــام املختلفــة. وتحــدد خطــة التحقيــق أساســاً مــا 

يتعــني تنفيــذه، ومــن الــذي ســينفذه، وكيــف. ويجــب يف خطــط التحقيــق:
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y  أن تحــدد بوضــوح االنتهــاكات )القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان و/أو القانــون الــدويل اإلنســاين( التــي

ســيتم التحقيــق فيهــا باالســتناد إىل تفســري واليــة اللجنة/البعثــة واختصاصاتهــا املتفــق عليهــا؛

y  أن تحــدد ماهيــة املعلومــات املعروفــة أصــالً بشــأن األحــداث قيــد التحقيــق وماهيــة املعلومــات التــي ال

يــزال يتعــني جمعهــا؛

y  أن تحــدد مــن ســيخضع ترفــه للتحقيــق مــن كيانــات )تابعــة للدولــة أو غــري تابعــة لهــا( أو أفــراد أو

كليهــام. 

y  أن تحدد املصادر املحتملة للمعلومات )مثل الشهود والضحايا(؛

y أن تحدد منهجية جمع املعلومات )مثل املقابالت الشخصية، الوثائق(؛

y أن تحدد من الذي سيجمع املعلومات؛

y  أن تحــدد التدابــري التــي ســتتخذ لحاميــة الضحايــا، والشــهود واملصــادر املحتملــني، وأي اعتبــارات أمنيــة

أخــرى ذات صلــة باملوضــوع؛

y  ــة التــي ســتوفد )أيــن، ومتــى، ومــن؟( ومــا يلزمهــا مــن ــات امليداني أن تضــع الخطــوط العريضــة للبعث

مــوارد ومعــدات.

ويتعــني أن تتضمــن خطــط التحقيــق منــذ البدايــة إدمــاج الجوانــب الجنســانية بالكامــل، فيــام يتعلــق بتحليــل 

االنتهــاكات التــي ســتخضع للتحقيــق وتحديــد مصــادر املعلومــات ذات الصلــة، إىل تحديــد املنهجيــة، مبــا يف ذلــك 

توقــع الشــواغل املتصلــة بالحاميــة املراعيــة للفــوارق بــني الجنســني، وتدابــري التصــدي لهــا. 

 يلــزم أعضــاء لجــان التحقيــق وبعثــات تقــيص الحقائق الوصــول إىل الضحايا والشــهود واملصادر، ورمبــا كان بعضهم يف مراكــز احتجاز. 
صورة لألمم املتحدة / مارتني برييه 
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جمع املعلومات وتقييمها جيم- 

جمع املعلومات   .1

ال غنى عن إعداد نهج منظم لجمع املعلومات وتسجيلها وتخزينها ضامناً ملا ييل:

y  أن املعلومــات قــد ُجمعــت بكفــاءة مــع العمــل عــى توفــري الوقــت واملــال واملــوارد األخــرى املنفقــة

عــى عمليــة الجمــع، والركيــز يف اســتخدام املــوارد عــى تحقيــق مهــام التحقيــق.

y .أن املعلومات قد ُجمعت بفعالية، مع الركيز عى تحديد األولويات

y .أن املعلومات قد ُسجلت بدقة وُخزنت يف شكل يسهل اسرجاعه، وبخاصة ألغراض التحليل

توثيق املصدر )أ( 

بــرف النظــر عمــن يجمــع املعلومــات، أو مــكان جمعهــا، أو كيفيــة جمعهــا، تتمثــل الخطــوة األوىل يف توثيــق 

تفاصيــل الجمــع. وينبغــي، كحــد أدىن، تســجيل املعلومــات التالية:

y وقت الحصول عليها وتاريخه ومكانه؛

y  الجهة التي ُحصل منها عليها؛

y الجهة التي تلقتها؛

y  مالحظات عن أصلها وصحتها؛

y .تخصيص رقم وحيد لتعريفها

)ب( خطة جمع املعلومات

مــن الخطــوات األوىل بعــد اعتــامد خطــة التحقيــق وضــع خطــة دقيقــة لجمــع املعلومــات ضامنــاً للكفــاءة 

والفعاليــة. وتضمــن خطــة جمــع املعلومــات أيضــاً عــدم إغفــال املعلومــات املهمــة للتحقيقــات أو الحاســمة 

فيهــا أو عــدم التغــايض عنهــا. ومــن املرجــح أن تتغــري الخطــة يف أثنــاء جمــع املعلومــات: فقــد يقــف محلــل 

األمانــة عــى ثغــرات أو يحــول اتجــاه التحقيــق، وقــد تظهــر خيــوط جديــدة، وقــد تتــاح مصــادر مختلفــة 

للمعلومــات، وقــد ال يقــدم مــن ُحــددوا مــن ضحايــا أو شــهود أو مصــادر املعلومــات املتوقعــة.

وتحــدد خطــة جمــع املعلومــات مهــام الجمــع أو أنشــطة الجمــع التــي يتعــني تنفيذهــا واإلطــار الزمنــي الــذي 

يجــب إمتامهــا فيــه. ويجــب أن تحــدد الخطــة مــا يــيل:

y االحتياجات من املعلومات الالزمة للتحقيق؛

y ماهية املعلومات املطلوبة لتلبية هذه االحتياجات؛

y  الجهات التي ستُجمع منها هذه املعلومات؛

y كيفية جمع املعلومات؛
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y من الذي سيتوىل جمعها؛

y .متى سيجري جمعها

وتســاعد الواليــة واألولويــات التــي تحددهــا اللجنة/البعثــة وعنــارص كل انتهــاك مزعــوم يف تحديــد املعلومــات 

املطلوبــة. ويســاعد التعــرف عــى االحتياجــات مــن املعلومــات يف تحديــد املعلومــات التــي يتعــني جمعهــا 

لتلبيــة تلــك االحتياجــات.

ويتوقــف اختيــار أنســب وســيلة لجمــع املعلومــات عــى عــدد القضايــا مبــا يف ذلــك ســهولة الجمــع، 

والخطــر الــذي يتعــرض لــه الضحيــة أو الشــاهد أو املصــدر و/أو املحققــون، والوصــول إىل املصــدر، ومســتوى 

ــوارد.  ــر امل ــتعجال، وتواف االس

واملثال املذكور أدناه هو مصفوفة بسيطة تبني الجوانب الرئيسية لخطة جمع املعلومات.

االحتياجات من 

املعلومات 

مهمة الجمعأسلوب الجمعاملصدرنوع املعلومة

الظروف العامة يف 

السجن املركزي

تقارير التفتيش 

التي يعدها موظفو 

الوزارة املعنية 

بالسجون

الوزارة املعنية 

بالسجون، 

املنظامت غري 

الحكومية التي 

تساند السجناء، 

اتحاد موظفي 

السجون

توجيه طلبات 

رسية للمصادر

ينجزها مامزي 

بحلول 24 آذار/

مارس

الشكاوى املقدمة 

من موظفي السجن 

بشأن الظروف

اتحاد موظفي 

السجون، املنظامت 

غري الحكومية

موظفو السجون

التقارير اإلعالمية

توجيه طلبات 

رسية للمصادر

إجراء مقابالت

استعراض الصحف 

والتقارير األخبارية 

التلفزيونية

ينجزها بابز بحلول 

24 آذار/مارس

ينجزها بران بحلول 

30 آذار/مارس

ينجزها زازا بحلول 

5 نيسان/أبريل
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التقرير املعلومايت )ج( 

عنــد جمــع معلومــات وثائقيــة أو تصويريــة أو بالفيديــو أو مــا شــابه ذلــك، مــن املهــم إعــداد ســجل رســمي 

بشــأن كل معلومــة مبــا يف ذلــك اســم املصــدر، واســم الشــخص الــذي جمعهــا، وتاريــخ جمعهــا. وميكــن أن 

يتخــذ الســجل شــكل تقريــر إعالمــي يتيــح للمحقــق أن يســجل أيضــاً مالحظاتــه أو آراءه بشــأن املعلومــات 

واملصــدر.

وينبغــي أن تكــون التقاريــر املعلوماتيــة يف شــكل إلكــروين وأن تــدرج يف قاعــدة بيانــات اللجنة/البعثــة، مبــا 

يتيــح الوصــول إليهــا مــن الذيــن يحتاجــون إليهــا. وتقــدم التقاريــر املعلوماتيــة معلومــات مهمــة تســتطيع أن 

تســاعد الحقــاً يف تقييــم املعلومــات وتحليلهــا.

24 آذار/مارس 2014تاريخ جمع املعلومات

املسؤول عن اتحاد موظفي السجون / يرغب يف كتامن هويتهوصف املصدر/االسم

التصنيف األمني / شواغل 

الحامية

معلومات يجب أن تظل رسية / املصدر قلق بشأن سالمته

مامزيجامع املعلومات

تقريــر رسي أعــده اتحــاد موظفــي الســجون بشــأن الظــروف يف الســجن وصف املعلومات

املركــزي 

ميتلك املصدر املزيد من املعلومات - يحتاج إىل إقامة عالقة ثقة مالحظات 

تبدو الوثيقة سليمة - قد تحتاج إىل تدعيم إضايف صحة املعلومات

متوســطة - يتمتــع بإمكانيــة االطــالع عــى معلومــات رسيــة ولكنــه أيضــاً موثوقية املصدر 

أحــد قــادة اتحــاد موظفــي الســجون ومــن املمكــن أن يكــون منجــازاً

مصادر املعلومات  .2

تُجمــع املعلومــات خــالل أي تحقيــق مــن طائفــة مــن املصــادر، تشــمل املصــادر الرئيســية )كالضحايــا، والشــهود، 

ــاكات  ــو االنته ــا مرتكب ــديل به ــي ي ــع، والتريحــات الت ــن حــدوث الوقائ ــارشة يف أماك ــني املب ومالحظــات املحقق

املزعومــون(، واملصــادر الثانويــة )كالشــهادات غــري املبــارشة، ووســائط اإلعــالم، واملعلومــات املقدمــة مــن املنظامت 

غــري الحكوميــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، والتقاريــر والشــهادات(. وتــأيت املعلومــات يف أشــكال متنوعــة: شــهادة 

شــفوية، ووثائــق، ومــواد مصــورة بالفيديــو، وصــور، ومشــاهدات شــخصية، وصــور ســاتلية. ومــن املهــم أن تصــل 

ــة  ــغ لكفال ــالء اهتــامم بال ــوع مــن املصــادر، وأن تســتخدمه. ويتعــني إي ــات إىل نطــاق عريــض ومتن اللجان/البعث

أن اختيــار املصــادر ميّكــن مــن التحديــد والتحليــل الشــاملني لالنتهــاكات ولكيفيــة تأثريهــا عــى الرجــال والنســاء 
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ــك  ــذي ميتل ــن ال ــدد م ــة أن تح ــى اللجنة/البعث ــني ع ــات، يتع ــوع املعلوم ــدر ون ــاً للمص ــة. وتبع ــرق مختلف بط

املعلومــات ومــا هــو األســلوب الــذي سيُســتخدم يف جمعهــا.

الضحايا والشهود )أ( 

تشــكل شــهادة الشــهود والضحايــا أهــم املعلومــات املتاحــة للتحقيــق. وباســتثناء شــهود العيــان، قــد يكــون 

هنــاك أيضــاً مراقبــون لألوضــاع بإمكانهــم تقديــم معلومــات مهمــة، مبن فيهــم املســؤولون املحليــون، وموظفو 

األمــم املتحــدة والــوكاالت الدوليــة، وقــوات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم املتحــدة، ودبلوماســيون، والجئــون 

ونازحــون، وزعــامء مجتمعيــون ودينيــون. ورمبــا متكــن املراقبــون مــن تقديــم معلومــات عــن الســياق الــذي 

وقــع فيــه الحــادث املشــمول بالتحقيــق وعــن األحــداث التــي ســبقته وتلــك التــي تلتــه. ورمبــا متّكنــوا أيضــاً 

مــن تقديــم معلومــات لتدعيــم شــهادة الضحايــا والشــهود.

)ب(  مرتكبو االنتهاكات املزعومون

ــب  ــا يصع ــرياً م ــي كث ــة الت ــات الداخلي ــاً للمعلوم ــدراً ثري ــون مص ــاكات املزعوم ــو االنته ــون مرتكب ــد يك ق

ــرياً مــا  ــو االنتهــاكات املزعومــون بتقديــم معلومــات عديــدة عــى املــأل، وكث الحصــول عليهــا. ويقــوم مرتكب

يســتخدمون وســائط اإلعــالم كأداة إعالنيــة، يتفاخــرون أمامهــا بإنجازاتهــم. ويف بعــض الحــاالت، قــد يكــون 

مرتكبــو االنتهــاكات املزعومــون عــى اســتعداد للكشــف عــن معلومــات تتعلــق بانتهــاكات ارتكبهــا غريهــم 

ــو االنتهــاكات  ــاه عــن أنفســهم. وقــد يكــون مرتكب ألنهــم ال يوافقــون عــى هــذه األعــامل، أو لــرف االنتب

ــات  ــادي للكيان ــكل القي ــادي والهي ــات عــن التسلســل القي ــم معلوم ــون أيضــا عــى اســتعداد لتقدي املزعوم

املتورطــة يف االنتهــاكات، وقــد يتمكنــون مــن تقديــم وثائــق أو مــواد أخــرى )أفــالم فيديــو عــى ســبيل املثــال( 

لدعــم رواياتهــم.

أجــرت لجنــة التحقيــق الدوليــة املعنيــة بليبيــا مقابــالت مــع 

ــن  ــذايف املحتجزي ــام الق ــؤولني يف نظ ــار املس ــن كب ــدد م ع

الذيــن قدمــوا معلومــات عــن أحــداث محــددة، والكيانــات 

ــم  ــام دع ــة. ك ــا القيادي ــن، وهياكله ــوات األم ــة يف ق املختلف

ــهود. ــا والش ــن الضحاي ــة م ــات املجموع ــم املعلوم بعضه

وينبغــي أن يحــذر املحققــون مــن قبــول أي مــن ظاهــر أقــوال مرتكبــو االنتهــاكات املزعومــون، وينبغــي أن 

يعــروا عــى مصــادر أخــرى لتدعيــم هــذه املعلومــات، مثلــام يفعلــون مــع املعلومــات املقدمــة مــن غريهــم. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي أن يحــذروا مــن الشــخص الــذي يضلــل التحقيــق ويــرف انتباههــم بعيــداً عــن 

األحــداث الجــاري التحقيــق فيهــا.

مواد الفيديو والصور )ج( 

ــة الجــودة منتــرشة يف كل  ــو عالي ــالم فيدي ــادرة عــى أخــذ صــور وأف ــة الق ــف املحمول ــد أصبحــت الهوات لق

مــكان، وصــارت أداة عاديــة يســتخدمها النــاس يف جميــع أنحــاء العــامل لرصــد األحــداث التــي تقــع حولهــم. 
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ــى  ــورية ع ــة الس ــة العربي ــر يف الجمهوري ــزاع الدائ ــو للن ــالم الفيدي ــن أف ــد م ــل العدي ــالً تحمي ــري مث ويج

مواقــع عامــة مثــل YouTube، ويجــري تبــادل أفــالم الفيديــو والصــور عــن طريــق مواقــع شــبكات التواصــل 

االجتامعــي مثــل Facebook )الفيســبوك(. وينشــئ الناشــطون املجتمعيــون مدوناتهــم الخاصــة لتبــادل هــذه 

املــواد ولــإلدالء بتعليقــات عــى األحــداث التــي يشــاهدونها. 

وكثــرياً مــا تقــدم هــذه الصــور معلومــات مثــرية ومهمــة للمحققــني، وبخاصــة حيثــام كانــت إمكانيــة الوصــول 

صعبــة أو مســتحيلة. وبإمكانهــم تقديــم معلومــات عــن حــوادث أُبلــغ عنهــا عــى نطــاق واســع، أو ميكــن 

لعــدة أفــالم فيديــو أن تقــدم منظــورات مختلفــة بشــأن حــوادث أُبلــغ عنهــا عــى نطــاق واســع يف وســائط 

ــة  ــاً أدوات مهم ــالم أيض ــائط اإلع ــي ووس ــل االجتامع ــبكات التواص ــع ش ــت مواق ــة. وأصبح ــالم الدولي اإلع

ــزاع. ــع الجوانــب املشــركة يف حــاالت الن ــة لجمي للدعاي

ــك، فهــي تطــرح عليهــم أيضــاً  ــرية لالهتــامم. ومــع ذل ــوط مث ــو والصــور املحققــني بخي ــزود أفــالم الفيدي وت

ــالت  ــا تحلي ــا فيه ــة، مب ــوارد الكافي ــر امل ــدون تواف ــا ب ــا وصحته ــات حجيته ــب إثب ــرية. إذ يصع ــات كب تحدي

ــاً؟ وهــل ارتكــب األشــخاص املوجــودون يف  ــع الحــادث فعلي ــري الصــور؟ وهــل وق ــل جــرى تغي الخــراء. فه

ــتقالً. ــامً مس ــة تدعي ــواد باألدل ــم امل ــروري إذن تدعي ــن ال ــورة؟ م ــال املص ــًة األفع ــورة حقيق الص

وميكــن ألفــالم الفيديــو والصــور التــي يلتقطهــا الشــهود الذيــن يقدمونهــا إىل املحققــني أن توفــر دعــامً حاســامً 

لشــهادات الشــهود. ويف حالــة ســامح الوقــت والظــروف، يكــون مــن املهــم للمحققــني أن يشــاهدوا الصــور 

وأفــالم الفيديــو يف وجــود الشــهود وأن يطلبــوا منهــم توضيــح محتوياتهــا. 

رفات برشية ترقد مكشوفًة يف مقرة جامعية تحقق بشأنها لجنة تحقيق. صورة لألمم املتحدة / مفوضية حقوق اإلنسان



43 توجيهات ومامرسات

الوثائق الرسمية )د(  

ــم،  ــجالت املحاك ــح، وس ــر الترشي ــمل تقاري ــمية، يش ــق الرس ــن الوثائ ــاً م ــون نطاق ــع املحقق ــن أن يجم ميك

وســجالت األفــراد العســكريني، والبيانــات الصحفيــة الرســمية، والُخطــب العامــة. وكقاعــدة عامــة، ال ينبغــي 

جمــع وثائــق أصليــة، وإمنــا نســخ أو صــور، وتخزيــن هــذه النســخ/الصور مــع تقريــر معلومــايت مفصــل )انظــر 

الفــرع 1)ج( أعــاله(. وتوجــد قيمــة لجميــع الوثائــق الرســمية ذات الصلــة بالقضايــا أو الحــوادث املشــمولة 

ــرى يف  ــاالت أخ ــون يف ح ــا املحقق ــر عليه ــد يع ــام ق ــة، بين ــا إىل اللجنة/البعث ــدم بعضه ــد يُق ــق. وق بالتحقي

مركــز احتجــاز مهجــور أو يف ثكنــات عســكرية. وينبغــي للمحققــني أن يأخــذوا حذرهــم مــن الوثائــق الزائفــة 

ــق  ــة بشــكل الوثائ ــه دراي ــوم شــخص محــيل لدي ــن أن يق ــق. وميك ــل التحقي ــة لتضلي أو املدسوســة املصمم

الرســمية وأســلوب التصديــق عليهــا باملســاعدة يف تقييــم حجيــة الوثائــق بإعطــاء إشــارات مثــل خاتــم ناقــص 

أو توقيــع يف غــري محلــه.

الصور الساتلية )ه( 

ـــن  ـــات ع ـــا معلوم ـــات بتقدميه ـــرية للتحقيق ـــة كب ـــاً قيم ـــة تجاري ـــاتلية املتاح ـــور الس ـــون للص ـــن أن تك ميك

ـــار  ـــن إظه ـــن الصـــور الســـاتلية م ـــد ال تتمك ـــام ق ـــني. وبين ـــاء حـــادث مع ـــى األرض يف أثن ـــع الحـــال ع واق

ـــارن  ـــل املق ـــكان التحلي ـــة. وبإم ـــياقية مهم ـــات س ـــدم معلوم ـــا تق ـــيل، فإنه ـــادث الفع ـــوع الح ـــة وق كيفي

ـــي  ـــرر، ووجـــود مرتكب ـــل حجـــم ال للصـــور »الســـابقة« و»الالحقـــة« أن يقـــدم معلومـــات عـــن أمـــور مث

ـــتقل  ـــدر مس ـــن مص ـــواردة م ـــات ال ـــذه املعلوم ـــكان ه ـــة. وبإم ـــات يف املنطق ـــواع املركب ـــاكات، وأن االنته

ومحايـــد أن تدعـــم شـــهادات الضحايـــا والشـــهود، كـــام أنهـــا تتيـــح للجنة/البعثـــة الطعـــن يف إفـــادات 

ـــاكات. ـــي االنته مرتكب

ـــخ  ـــم التاري ـــا تقدي ـــام ال ميكنه ـــادث. وبين ـــوع الح ـــخ وق ـــم تاري ـــاً أن تدع ـــاتلية أيض ـــور الس ـــكان الص وبإم

ـــاهد.  ـــة أو ش ـــهادة ضحي ـــم ش ـــن أن يدع ـــخ ميك ـــن التواري ـــاق م ـــم نط ـــاعد يف تقدي ـــا تس ـــق، فإنه الدقي

ويف حالـــة عـــدم متكـــن املحققـــني مـــن الوصـــول إىل املواقـــع، توفـــر الصـــور الســـاتلية مصـــدراً بديـــالً 

للمعلومـــات.

ـــن  ـــكان( م ـــخ وامل ـــادث )التاري ـــن الح ـــات ع ـــض املعلوم ـــى بع ـــوا ع ـــني أن يحصل ـــى املحقق ـــني ع ويتع

ـــم  ـــى أفضـــل الصـــور لدع ـــث يتســـنى الحصـــول ع ـــا أو الشـــهود، بحي ـــالم أو الضحاي ـــائط اإلع ـــر وس تقاري

تحقيقاتهـــم.
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آراء الخراء )و( 

قــد تصــادف اللجنة/البعثــة نطاقــاً مــن املعلومــات يتطلــب بحثــاً وتحليــالً يقــوم بهــام خبــري. وتتوقــف الخــرة 

الفنيــة املطلوبــة عــى الواليــة واألولويــات املحــددة واملعلومــات املُلتَمســة واملجموعــة. عــى ســبيل املثــال، 

عنــد التحقيــق يف عمليــات قتــل وتعذيــب، ميكــن أن يقــوم أخصــايئ يف الطــب الرشعــي لديــه خــرة يف التعامــل 

مــع حــاالت التعذيــب بفحــص األشــخاص الذيــن يدعــون تعرضهــم للتعذيــب إلثبــات مــا إذا كانــت اإلصابــات 

التــي لحقــت بهــم متســقة مــع ادعاءاتهــم. وبإمــكان هــذا الخبــري أيضــاً أن يســاعد يف تفســري تقريــر الترشيــح، 

وفحــص الجثامــني أو صــور الجثامــني مــن أجــل تقييــم مــا إذا كان تقريــر الترشيــح يعــر بدقــة عــن جميــع 

ــه خــرة يف  ــزاع، يســتطيع خبــري عســكري أو خبــري مقذوفــات لدي ــات وســبب الوفــاة. ويف حــاالت الن اإلصاب

القتــال أن يســاعد اللجنة/البعثــة يف فهــم طبيعــة األســلحة املســتخدمة، ودقتهــا، وقــدرة مــن يســتخدمونها 

عــى الحيلولــة دون وقــوع هجــامت عشــوائية ضــد املدنيــني.

أساليب جمع املعلومات التي اتبعتها بعثة األمم املتحدة لتقيص الحقائق بشأن 

النزاع يف غزة )2009(

اســـتعراض تقاريـــر املنظـــامت الدوليـــة، مبـــا فيهـــا األمـــم املتحـــدة؛ والتقاريـــر والوثائـــق األخـــرى،  )أ( 

ـــدين  ـــع امل ـــامت املجتم ـــة ومنظ ـــري الحكومي ـــامت غ ـــا املنظ ـــي جمعته ـــة، الت ـــة الكتابي ـــا األدل ـــا فيه مب

ـــالت  ـــني؛ والتحلي ـــات األكادميي ـــالم؛ وكتاب ـــائط اإلع ـــر وس ـــة(؛ وتقاري ـــة والدولي ـــطينية واإلرسائيلي )الفلس

املتعلقـــة بالنـــزاع؛

إجـــراء مقابـــالت مـــع الضحايـــا والشـــهود واألشـــخاص اآلخريـــن الذيـــن ميتلكـــون معلومـــات ذات  )ب( 

ـــامن  ـــل ض ـــن أج ـــان، وم ـــوق اإلنس ـــال حق ـــخة يف مج ـــة الراس ـــع املنهجي ـــياً م ـــوع. ومتش ـــة باملوض صل

كل مـــن ســـالمة األشـــخاص الذيـــن أجريـــت مقابـــالت معهـــم وخصوصيتهـــم ونزاهـــة املعلومـــات 

ـــع  ـــالت م ـــراء مقاب ـــدم إج ـــة ع ـــررت البعث ـــالت يف جلســـات خاصـــة. وق ـــت هـــذه املقاب ـــة، أجري املقدم

األطفـــال. وأجـــرت البعثـــة 188 مقابلـــة فرديـــة. وأجريـــت أغلبيـــة املقابـــالت يف لقـــاءات شـــخصية. 

وعندمـــا مل تكـــن البعثـــة قـــادرة عـــى االلتقـــاء مـــع األشـــخاص املعنيـــني، كانـــت املقابـــالت تجـــرى 

بالهاتـــف. ومتشـــياً أيضـــاً مـــع املامرســـة املعتـــادة لهـــذا النـــوع مـــن التقاريـــر، وملواصلـــة حاميـــة 

ـــًة إشـــارة رصيحـــة إىل أســـامئهم يف  ـــا والشـــهود واملصـــادر األخـــرى وخصوصيتهـــم، ال يشـــار عام الضحاي

ـــن يقدمـــون  ـــراد الذي ـــد أســـامء األف ـــه يجـــري تحدي ـــك. غـــري أن ـــدالً مـــن ذل ـــر وتســـتخدم رمـــوز ب التقري

ـــامئهم. ـــر أس ـــى ذك ـــةً ع ـــوا رصاح ـــن وافق ـــة أو الذي ـــا البعث ـــي تعقده ـــات الت ـــة يف الجلس ـــهادات عام ش

ـــاع  ـــاً يف قط ـــة يف 36 حادث ـــت البعث ـــوادث. حقق ـــت الح ـــث وقع ـــزة حي ـــددة يف غ ـــن مح ـــارة أماك زي )ج( 

ـــزة؛ غ

تحليـــل أفـــالم الفيديـــو والصـــور، مبـــا فيهـــا التصويـــر الســـاتيل عـــن طريـــق الرنامـــج التشـــغييل  )د( 

ــور؛ ــذه الصـ ــراء لهـ ــل الخـ ــاتلية، وتحليـ ــات السـ للتطبيقـ
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شبكات التواصل االجتامعي )ز( 

أصبحــت شــبكات التواصــل االجتامعــي وســيلة مهمــة لتوصيــل املعلومــات، وهــي أداة كثــرياً مــا يســتخدمها 

املجتمــع املــدين. ويســتخدم النــاس العاديــون هــذه الشــبكات لتزويــد غريهــم بنافــذة عــى حياتهــم 

وتجاربهــم. وكثــرياً أيضــاً مــا تســتخدم هــذه الشــبكات كأدوات للدعايــة عــن طريــق جامعــات املعارضــة يف 

رصاع مــا. وباإلضافــة إىل تحميــل الصــور وأفــالم الفيديــو عــى هــذه املواقــع، تكــون لهــذه الجامعــات أيضــاً 

ــال، وضعــت صفحــة جامعــة  ــا أن تقــدم معلومــات قيمــة. عــى ســبيل املث ــات بشــأن األحــداث ميكنه كتاب

معارضــة مســلحة عــى الفيســبوك صــورة لجنــدي حكومــي كانــت قــد أرستــه. وقدمــت تفاصيــل مثــل اســم 

الجنــدي وتاريــخ ومــكان أرسه. وأظهــرت صــور أخــرى الجنــدي وهــو يـُـرب، مــع بيــان أنــه قــد رُضب لرفضــه 

تقديــم معلومــات عــن القــوات الحكوميــة يف املنطقــة. وبعــد بضعــة أيــام ُوضعــت صــورة للجنــدي نفســه، 

وقــد مــات، عــى صفحــة الفيســبوك مــع تحذيــر مــن أن هــذا ســيكون مصــري الجنــود األرسى الذيــن يرفضــون 

تقديــم املعلومــات. 

وبالرغــم مــن أن هــذه املعلومــة غــري مبــارشة، ومــع توخــي املحاذيــر التــي ســبق التعبــري عنهــا فيــام يتصــل 

بصحــة أفــالم الفيديــو والصــور، فإنهــا مفيــدة يف التحقيــق يف أعــامل هــذه الجامعــة املســلحة. وتقــدم أيضــاً 

صفحــات الجامعــات املســلحة عــى الفيســبوك بعــض املعلومــات عــن التسلســل القيــادي للجامعــة، واملنطقــة 

التــي تعمــل بهــا، وبعــض الحــوادث التــي شــاركت فيهــا.

عقد اجتامعات مع مجموعة متنوعة من املهتمني، شملت أعضاء السلك الدبلومايس، )ه(  )ز( 

ـــا؛ ـــات الضحاي ـــة بإصاب ـــة املتعلق ـــر الطبي ـــتعراض التقاري اس

تحليل الطب الرشعي لألسلحة وبقايا الذخائر التي ُجمعت يف مواقع األحداث؛ )و( 

وممثـــيل األطـــراف املعنيـــة، واملنظـــامت غـــري الحكوميـــة، والرابطـــات املهنيـــة، واملحللـــني العســـكريني، 

واألطبـــاء، والخـــراء القانونيـــني، والعلـــامء، وموظفـــي األمـــم املتحـــدة؛

توجيـــه دعـــوات، عـــن طريـــق مذكـــرات شـــفوية، إىل الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة ووكاالت  )ح( 

األمـــم املتحـــدة وإداراتهـــا وهيئاتهـــا، لتقديـــم معلومـــات تتعلـــق بالتحقيـــق الـــذي تقـــوم بـــه البعثـــة؛

ـــراد  ـــرى واألف ـــامت األخ ـــة واملنظ ـــري الحكومي ـــامت غ ـــع للمنظ ـــاق واس ـــى نط ـــام ع ـــداء ع ـــم ن تعمي )ط( 

ـــد  ـــة العدي ـــت البعث ـــك، تلق ـــة لذل ـــة. ونتيج ـــات إىل البعث ـــة ومعلوم ـــادات خطي ـــم إف ـــني بتقدي املهتم

مـــن اإلفـــادات مـــن املنظـــامت واألفـــراد مـــن إرسائيـــل ومـــن األرض الفلســـطينية املحتلـــة ومـــن 

أماكـــن أخـــرى؛

ـــاكات وشـــهودها؛  ـــا االنته ـــف لالســـتامع إىل: ‘1‘ ضحاي ـــزة ويف جني ـــة يف غ ـــد جلســـات اســـتامع علني عق )ي( 

ـــا.« ـــة وتأثريه ـــامل القتالي ـــياق األع ـــأن س ـــة بش ـــرة فني ـــة وخ ـــة متخصص ـــني مبعرف ـــراد املتمتع و‘2‘ األف
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عقد اجتامعات مع مجموعة متنوعة من املهتمني، شملت أعضاء السلك الدبلومايس، )ه(  )ز( 

ـــا؛ ـــات الضحاي ـــة بإصاب ـــة املتعلق ـــر الطبي ـــتعراض التقاري اس

تحليل الطب الرشعي لألسلحة وبقايا الذخائر التي ُجمعت يف مواقع األحداث؛ )و( 

وممثـــيل األطـــراف املعنيـــة، واملنظـــامت غـــري الحكوميـــة، والرابطـــات املهنيـــة، واملحللـــني العســـكريني، 

واألطبـــاء، والخـــراء القانونيـــني، والعلـــامء، وموظفـــي األمـــم املتحـــدة؛

توجيـــه دعـــوات، عـــن طريـــق مذكـــرات شـــفوية، إىل الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة ووكاالت  )ح( 

األمـــم املتحـــدة وإداراتهـــا وهيئاتهـــا، لتقديـــم معلومـــات تتعلـــق بالتحقيـــق الـــذي تقـــوم بـــه البعثـــة؛

ـــراد  ـــرى واألف ـــامت األخ ـــة واملنظ ـــري الحكومي ـــامت غ ـــع للمنظ ـــاق واس ـــى نط ـــام ع ـــداء ع ـــم ن تعمي )ط( 

ـــد  ـــة العدي ـــت البعث ـــك، تلق ـــة لذل ـــة. ونتيج ـــات إىل البعث ـــة ومعلوم ـــادات خطي ـــم إف ـــني بتقدي املهتم

مـــن اإلفـــادات مـــن املنظـــامت واألفـــراد مـــن إرسائيـــل ومـــن األرض الفلســـطينية املحتلـــة ومـــن 

أماكـــن أخـــرى؛

ـــاكات وشـــهودها؛  ـــا االنته ـــف لالســـتامع إىل: ‘1‘ ضحاي ـــزة ويف جني ـــة يف غ ـــد جلســـات اســـتامع علني عق )ي( 

ـــا.« ـــة وتأثريه ـــامل القتالي ـــياق األع ـــأن س ـــة بش ـــرة فني ـــة وخ ـــة متخصص ـــني مبعرف ـــراد املتمتع و‘2‘ األف

تقارير آليات األمم املتحدة واملنظامت الحكومية الدولية واملنظامت غر الحكومية )ح( 

يف الحــاالت التــي تقــع فيهــا انتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان، مــن املرجــح أن يكــون هنــاك العديد 

مــن املنظــامت الدوليــة واملنظــامت غــري الحكوميــة التــي تجمــع معلومــات مثــل تلــك التــي قــررت اللجنــة/

ــات  ــن الخاصــني، معلوم ــر املقرري ــا تقاري ــا فيه ــم املتحــدة، مب ــر األم ــت تقاري ــا تضمن ــا. ورمب ــة جمعه البعث

ميكنهــا أن تســاعد اللجنة/البعثــة يف تحديــد أولوياتهــا وتقديــم خيــوط قيّمــة للتحقيقــات. وكثــرياً مــا يكــون 

لــدى منظــامت حكوميــة دوليــة إقليميــة مثــل االتحــاد األورويب ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا واالتحــاد 

األفريقــي مراقبــون يف البلــد أو املنطقــة، وميكــن أن تكــون تقاريرهــم، يف حــال إتاحتهــا، قيّمــة للتحقيــق.

وتُعــد املنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان تقاريــر مفصلــة، وتقــوم بإجــراء مقابــالت 

ــلطات.  ــهود، والس ــا والش ــات الضحاي ــع جامع ــعة م ــاالت واس ــا اتص ــون لديه ــهود، وتك ــا والش ــع الضحاي م

وبينــام تســتطيع اللجنة/البعثــة الوصــول بســهولة إىل التقاريــر العامــة لهــذه املنظــامت غــري الحكوميــة، فــإن 

املعلومــات األخــرى، مثــل تفاصيــل االتصــال بالضحايــا والشــهود والســلطات املحليــة يف البلــد املعنــي قــد ال 

تكــون موجــودة يف هــذه التقاريــر، وقــد يتعــني الحصــول عليهــا عــن طريــق االتصــال املبــارش. وتكــون لــدى 

املنظــامت غــري الحكوميــة املحليــة واإلقليميــة، مبــا فيهــا مثــالً تلــك التــي تقــدم خدمــات مثــل الرعايــة الطبيــة 

والتعليــم، اتصــاالت راســخة مــع املجتمعــات املحليــة وزعامئهــا، وكثــرياً مــا متتلــك معلومــات قيّمــة.

أساليب جمع املعلومات  .3

إجراء مقابالت )أ(  

ــات.  ــع املعلوم ــات لجم ــي تســتخدمها اللجان/البعث ــر األســاليب شــيوعاً الت ــالت أحــد أك ــد إجــراء املقاب يُع

وتلتمــس بعــض املقابــالت الحصــول عــى معلومــات مبــارشة بشــأن االنتهــاكات، بينــام قــد تســعى بعضهــا إىل 

التحقــق مــن املعلومــات التــي جمعتهــا اللجنة/البعثــة بالفعــل.

ويف بعــض الحــاالت، ميكــن أن يخطــط املحققــون إلجــراء املقابــالت وإعدادهــا مســبقاً باالســتناد إىل قوائــم 

ــم  ــالت معه ــراء مقاب ــيتم إج ــن س ــخاص الذي ــبقة باألش ــة املس ــض املعرف ــوا ببع ــد وأن يلم ــابقة التحدي س

ــا والشــهود  ــدة إىل الضحاي ــون يف حــاالت عدي ومعلومــات عــام يُحتمــل أن يقدمــوه. غــري أن املحققــني يصل

بعــد إخطارهــم بفــرة وجيــزة أو يلتقــون معهــم عندمــا يــزورون أحــد مخيــامت الالجئــني أو موقعــاً حدثــت 

فيــه انتهــاكات لحقــوق اإلنســان. وعــى أيــة حــال، يتعــني عــى اللجنة/البعثــة أن تخطــط للمقابــالت وتحــر 

إلجرائهــا، وبخاصــة فيــام يتصــل بتدابــر منــع وقــوع الــرر عــىل األشــخاص الذيــن تُجــرى معهــم مقابــالت 

)انظــر الفــرع زاي، توفــري الحاميــة للضحايــا والشــهود واملصــادر وغريهــم مــن األشــخاص املتعاونــني(.

ومــن املهــم أيضــاً النظــر إىل أولئــك املرجــح أن تُجــرى معهــم مقابــالت )رجــال، نســاء، أطفــال، مســنون، ريفيــون، 

ــالً مــع الشــاهدات أو الناجــني مــن الذكــور مــن التعــرض  ــالت مث ــذي ســيجري املقاب ــر مــن ال ــون( لتقري حري

لعنــف جنــي، وماهيــة املحاذيــر اإلضافيــة التــي قــد يلــزم تطبيقهــا. 

ــن ســتُجرى معهــم  ــي ســيتحدثها األشــخاص الذي ــة أن تضــع أيضــاً يف الحســبان اللغــات الت وينبغــي للجنة/البعث

مقابــالت ومــا إذا كانــت الرجمــة الشــفوية ســتصبح مطلوبــة، ومــا إذا كانــت الخــرة اإلضافيــة ســتكون رضوريــة 
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)خبــري يف الطــب الرشعــي مثــالً لفحــص ضحايــا التعذيــب املزعــوم(. وقــد يلــزم إجــراء تحضــريات إضافيــة الجــراء 

مقابــالت مــع األشــخاص املنتمــني إىل فئــات محــددة أو الناجــني مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان املســببة لصدمــة 

بالغــة الشــدة، مبــا يف ذلــك مثــالً األطفــال، واألشــخاص املعوقــون، والناجــون مــن العنــف الجنــي أو االتجــار أو 

التعذيــب، ومجتمعــات الســكان املحليــني، والنســاء يف ســياق ثقــايف أو اجتامعــي أو دينــي محــدد.

ــار  ــة املامرســة الفضــىل يف مجــال حقــوق اإلنســان. ويتعــني اختي ــالت باالســتناد إىل منهجي ويجــب إجــراء املقاب

املــكان بحيــث يتيــح للشــخص الــذي تُجــرى معــه املقابلــة الخصوصيــة ويقلــل الــرر الــذي قــد يتعــرض لــه إىل 

الحــد األدىن، وذلــك بالتشــاور معــه متــى أمكــن. ومــن الــروري إجــراء املقابــالت يف جلســات خاصــة. وإال، فقــد 

يؤثــر كٌل األشــخاص الذيــن تُجــرى مقابلتهــم عــى شــهادة بعضهــم البعــض، وقــد يكــون األشــخاص الذيــن تجــري 

مقابالتهــم غــري مســتعدين أو غــري قادريــن عــى الكشــف عــن املعلومــات الرسيــة، وقــد تكــون هنــاك احتــامالت 

لالنتقــام. وعندمــا ال يكــون مــن غــري املمكــن مقابلــة كل شــخص منفــرداً يف جلســة خاصــة، يتعــني عــى اللجنــة/

البعثــة أن تضــع هــذا يف اعتبارهــا عنــد تقييــم املعلومــات الــواردة بهذه الطريقــة وعند اســتخدامها يف اســتنتاجاتها. 

ويجــب أن يكــون األشــخاص الذيــن يُجــرون املقابــالت عــىل علــم بواليــة اللجنة/البعثــة، والغــرض مــن املقابلــة، 

وماهيــة التدابــري التــي ســتتخذ لضــامن رسيــة هويتهــم واملعلومــات التــي يقدمونهــا. وينبغــي أيضــاً أن يســتعلم 

األشــخاص الذيــن يُجــرون املقابــالت عــن الشــواغل األمنيــة التــي قــد تكــون لــدى األشــخاص الذيــن تٌجــرى مقابالت 

معهــم، بــدون رفــع توقعــات الحاميــة إىل مــا يتجــاوز قــدرة اللجنة/البعثــة.

ــجيل  ــى تسـ ــة عـ ــس املوافقـ ــة، أن يلتمـ ــذ البدايـ ــة، منـ ــرى املقابلـ ــذي يُجـ ــخص الـ ــى الشـ ــي عـ وينبغـ

ـــة. فالتســـجيالت  ـــاً، لتســـجيل املقابل ـــر هـــذا مناســـباً وآمن ـــاز تســـجيل، إذا اعتُ املالحظـــات، وأن يســـتخدم جه

ـــمل  ـــة، ويش ـــفوية مطلوب ـــة الش ـــت الرجم ـــة إذا كان ـــهادة، وبخاص ـــن الش ـــادة ع ـــة اإلف ـــع دق ـــة ترف الصوتي

محقق يشارك يف مناقشات مع قائد عسكري محيل بشأن الفظائع املزعوم ارتكابها يف املنطقة.  صورة لألمم املتحدة / مفوضية حقوق اإلنسان
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ـــن  ـــخاص الذي ـــة األش ـــب موافق ـــا تتطل ـــري أنه ـــة. غ ـــراءات جنائي ـــتقبالً يف إج ـــتخدامها مس ـــة اس ـــك إمكاني ذل

ـــة. ـــه بعناي ـــني موازنت ـــا يتع ـــديدة، م ـــة ش ـــر أمني ـــم ملخاط ـــد تعرضه ـــم، وق ـــة معه ـــراء مقابل ـــم إج يت

ـــراء  ـــوم بإج ـــن يق ـــة مل ـــخصية الكامل ـــل الش ـــى التفاصي ـــل ع ـــة أن يحص ـــري املقابل ـــذي يُج ـــخص ال ـــى الش ع

املقابلـــة معـــه، فضـــالً عـــن معلومـــات االتصـــال بـــه واألســـلوب الـــذي يفضـــل الشـــخص الـــذي يٌجـــرى 

املقابلـــة معـــه االتصـــال بـــه إلجـــراء أي متابعـــة )بالهاتـــف املحمـــول مثـــالً أو عـــن طريـــق وســـيط(.

ــم  ــرسد تجاربه ــم ب ــة معه ــراء مقابل ــم إج ــن يت ــخاص الذي ــامح لألش ــدء بالس ــدة الب ــات الجي ــن املامرس وم

ــح  ــة. وتتي ــري املقابل ــذي يج ــخص ال ــة يف الش ــث الثق ــاعد يف ب ــذا يس ــبة. فه ــا مناس ــي يرونه ــة الت بالصيغ

األســئلة املفتوحــة ملــن يتــم إجــراء مقابلــة معهــم تقديــم معلومــات بــدون اإليحــاء لهــم بجــواب متوقــع. 

واســتناداً إىل اإلفــادة األوليــة، ميكــن طــرح أســئلة أكــر تحديــداً فيــام بعــُد لتوضيــح املعلومــات أو التحقــق 

ــم  ــة معه ــرون مقابل ــن بٌج ــخاص الذي ــة األش ــة معرف ــن كيفي ــألوا ع ــني أن يس ــم للمحقق ــن امله ــا. وم منه

بالوقائــع املــرسودة إلثبــات مــا إذا كانــوا يــرددون روايــة ســمعوها مــن شــخص آخــر أو يصفــون مــا عاشــوه 

شــخصياً. وميكــن طــرح أســئلة للتحقــق مــن أوجــه عــدم االتســاق، بطريقــة محرمــة وحساســة ليــس فيهــا 

تحــّد. ورمبــا أدى طــرح األســئلة نفســها بطــرق مختلفــة إىل مســاعدة املحققــني يف رؤيــة الوقائــع مــن زوايــا 

ــة أخــرى  ــة إلجــراء مقابل ــاح للمحققــني فرصــة ثاني ــادراً مــا تت ــا. ون ــة كله ــم صحــة الرواي مختلفــة ويف تقيي

مــع الضحيــة نفســها أو الشــاهد نفســه، ولــذا ينبغــي ضــامن حصولهــم عــى أكمــل صــورة ممكنــة. وبإمــكان 

ــادة  ــم إف ــم يف تقدي ــة معه ــراء مقابل ــم إج ــن يت ــخاص الذي ــاعد األش ــات أن تس ــور وامللحق ــوم والص الرس

ــة. ــارة ميداني ــة خــالل زي ــد ســليم ملوقــع حادث واضحــة عــام عاشــوه أو شــاهدوه، أو يف إجــراء تحدي

ــة أو الصــور  ــر الطبي ــل التقاري ــة أن يســأل عــن أي معلومــات داعمــة مث ــري املقابل ــذي يٌج وميكــن للشــخص ال

أو مــواد الفيديــو أو الوثائــق الرســمية. وكقاعــدة عامــة، ال يأخــذ األشــخاص الــذي يُجــرون املقابلــة األصــول بــل 

ــذي  ــي للشــخص ال ــر. وينبغ ــآالت التصوي ــة أو ب ــا باملاســحات الضوئي ــق أو يصورونه ــن الوثائ يأخــذون نســخاً م

يُجــري املقابلــة أيضــاً أن يســأل عــام إذا كان أي شــخص آخــر موجــودا، أو شــاهد أو ســمع أو عــاش املوقــف نفســه 

كالشــخص الذيــن يُجــري مقابلــة معــه، وأن يحصــل عــى أســامء هــؤالء األشــخاص وتفاصيــل االتصــال بهــم.

وينبغــي أن يعمــل الشــخص الــذي يُجــري املقابلــة، عــى مــدى املقابلــة، عــىل تقييــم مصداقيــة الشــخص الــذي 

يقــوم بإجــراء املقابلــة معــه وموثوقيتــه. وينبغــي للشــخص الــذي يُجــري املقابلــة أن يكــون حــذراً يف اســتخالص أن 

شــخصاً مــا غــري موثــوق فيــه أو أن اإلفــادة غــري صادقــة عــى أســاس أوجــه عــدم االتســاق أو ألن الشــخص مل يكــن 

حاســامً. إذ ميكــن أن يكــون نقــص االتســاق أو الحســم يف بعــض الحــاالت ناجــامً عــن صدمــة.

ويجـب الحصـول عـى املوافقة املسـتنرة من الشـخص الـذي يتم إجـراء مقابلة معه السـتخدام املعلومـات املقدمة 

أو تبادلهـا يف أثنـاء املقابلـة )انظـر القسـم الفرعي 6 أدنـاه(.  ويتعني عى األشـخاص الذي يقومون بإجـراء املقابالت 

أن يرشحـوا سياسـة الرسيـة التـي تتبعهـا اللجنة/البعثـة، وأن يسـألوا مـن يجـرون مقابـالت معهـم عـام إذا كانـوا 

يوافقـون عـى طـرق محـددة ميكـن بهـا اسـتخدام املعلومـات التي قدموهـا أو أطلعـوا املحققـني عليهـا. ومن ذلك 

عـى سـبيل املثـال معرفـة مـا إذا كان ميكـن إدراج املعلومـات املتعلقـة بالحادثـة يف تقريـر علنـي دون اإلفصاح عن 
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هويـة الشـخص الـذي قدمهـا، أو مـا إذا كان ميكـن تبـادل املعلومـات مـع كيانـات األمـم املتحـدة األخـرى أو مـع 

املحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ويجـب أن يكـون األشـخاص الذيـن يتـم إجـراء مقابـالت معهم عـى دراية تامـة باآلثار 

التـي مـن املحتمـل أن ترتـب عى قراراتهـم واملخاطر املحتملـة. وفيام يتعلـق باألطفال أو األشـخاص ذوي اإلعاقات 

الذهنيـة، يجـب الحصـول عى موافقـة الوالديـن أو األوصيـاء الرشعيني.

ــة  ــات املتعلق ــجيل املالحظ ــل بتس ــة أن يعج ــرى املقابل ــذي أج ــخص ال ــب إىل الش ــة، يُطل ــاء املقابل ــد انته وبع

باملقابلــة يف قاعــدة بيانــات اللجنة/البعثــة. وتتمثــل مهمتــه يف تحويــل املعلومــات املقدمــة مــن الشــخص الــذي 

أجــرى مقابلــة معــه إىل عــرض منطقــي بشــأن مــا حــدث، وأيــن، وكيــف، ومــن هــو الشــخص الضالــع فيــه. وينبغــي 

ــن  ــتوى م ــى مس ــع بأع ــي، وأن يتمت ــخص املعن ــا الش ــي قدمه ــادة الت ــون إىل اإلف ــا يك ــرسد أدق م ــون ال أن يك

التفاصيــل حتــى يتيــح ألي شــخص غــري مطلــع عــى الحادثــة، مثــل محلــل اللجنة/البعثــة، أن يفهــم املعلومــات 

ويســتخدمها بســهولة. وينبغــي أيضــاً أن يذكــر التقريــر أي شــاغل يتصــل بتوفــري الحاميــة للشــخص الــذي أُجريــت 

املقابلــة معــه، ومــدى موافقــة الشــخص عــى اســتخدام املعلومــات وتبادلهــا.

البعثات امليدانية  )ب( 

ــتخدام  ــع اس ــج م ــن النتائ ــى م ــد األق ــا للح ــامن تحقيقه ــة لض ــة بعناي ــات امليداني ــط للبعث ــب التخطي يج

ــيل: ــا ي ــة م ــاول خطــط البعث ــاءة. وتتن ــوارد اســتخداماً يتســم بالكف امل

أين؟

قـد تكـون هنـاك عـدة أماكن داخـل كل بلد تجـرى فيها التحقيقـات، وينبغـي تحديد هذه األماكـن بوضوح. 

مـا هـي املواقـع التـي سـتجري زيارتهـا؟ يجـب إجـراء تقييـم للمخاطـر األمنيـة لكل موقـع من أجـل التحقق 

مـن املخاطـر املحتمـل وقوعهـا عى املحققـني واملصـادر املحتملة وأمـن املعلومـات املجموعة واتخـاذ تدابري 

للتخفيـف من تلـك املخاطر.

متى؟

تواريخ البعثة، مبا فيها تواريخ السفر بني األماكن املختلفة.

من؟

تحديـد األعضـاء وموظفـي األمانـة واملوظفـني اآلخريـن )املرجمـون الشـفويون، وضبـاط األمـن، والخـراء، 

األشـخاص املسـؤولون عـن النقـل واإلمـداد( الذيـن سـيوفدون يف البعثـة. من الـذي سـيؤدي كل مهمة؟ ومن 

الـذي سينسـق األنشـطة املختلفة؟
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زيارات املواقع )ج( 

يكــون دامئــاً التحقيــق الــذي يجــرى خــالل البعثــات امليدانيــة يف موقــع حــادث مــا أســلوباً قيــامً للكشــف عــن 

معلومــات تتصــل بأحــداث مثــرية لالهتــامم. كــام أنــه أســلوب للتحقــق مــام ذكــره املصــدر للمحقــق. ومــن 

املهــم أن يحصــل املحققــون عــى أكــر قــدر مــن التفاصيــل مــن الشــخص قبــل زيــارة املوقــع بحيــث يكونــون 

عــى درايــة مبــا يبحثــون عنــه. وتهيــئ الزيــارة للمحققــني فرصــة لتقييــم مــا إذا كانــت البيانــات املقدمــة مــن 

املصــدر متامشــية مــع مــا يشــاهدونه. فــإن كان هنــاك فــرق، فهــذا ال يعنــي بالــرورة أن الشــخص قــد كــذب، 

بــل أن التحقيقــات ال يــزال عليهــا أن تعــر عــى بعــض املعلومــات األخــرى. وإذا كانــت هنــاك أوجــه عــدم 

اتســاق بــني مــا يشــاهده املحققــون يف املوقــع ومعلومــات املصــدر، فينبغــي العــودة إليــه والتــامس التوضيــح. 

فقــد يكــون هنــاك ســبب وجيــه لجوانــب عــدم االتســاق، كأن تكــون مبــان جديــدة قــد أنشــئت أو أشــجار 

قــد قُطعــت منــذ كان الشــخص يف املوقــع آلخــر مــرة.

وينبغــي للمحققــني أن يجــروا فحصــاً تفصيليــاً للموقــع وأن يوثقــوا الســامت الرئيســية بــأدق قــدر ممكــن 

عــن طريــق التصويــر وتســجيل أفــالم الفيديــو، مــع رســم خرائــط أو رســوم يدويــة، وعــن طريــق تدويــن 

مالحظــات مفصلــة عــى مشــاهداتهم. وكقاعــدة عامــة، ال يقــوم املحققــون بجمــع أشــياء ماديــة قــد تشــكل 

أدلــة يف إجــراءات جنائيــة، ولكنهــم يســجلونها بالتفصيــل عــن طريــق الصــور وأفــالم الفيديــو والرســومات. 

ويف الظــروف االســتثنائية جــداً يجــوز للمحققــني أن يحتكمــوا إىل التقديــر فيــام إذا كان ينبغــي أن يتجــاوزوا 

مجــرد توثيــق املعلومــات إىل القيــام بجمــع األدلــة املاديــة، إذا كان هنــاك احتــامل عــى ســبيل املثــال أن 

ــة  ــك. ويف هــذه الحــاالت، مــن الــروري كفال ــوا ذل تُدمــر هــذه املــواد أو يتعــذر اســرجاعها مــا مل يفعل

من؟

تحديـد األعضـاء وموظفـي األمانـة واملوظفـني اآلخريـن )املرجمـون الشـفويون، وضبـاط األمـن، والخـراء، 

األشـخاص املسـؤولون عـن النقـل واإلمـداد( الذيـن سـيوفدون يف البعثـة. من الـذي سـيؤدي كل مهمة؟ ومن 

الـذي سينسـق األنشـطة املختلفة؟

كيف؟

مـا هـي املنهجيـة التـي ستُسـتخدم لجمـع املعلومـات )إجـراء مقابـالت، زيـارات للمواقـع، جمـع للوثائـق(؟ 

ومـا هـي املعـدات التـي سـيلزم توفريهـا لجمـع املعلومـات )آالت تصويـر بالفيديـو، وأجهـزة تسـجيل صـويت، 

وأجهـزة تحديـد للمواقـع، وماسـحات ضوئيـة، وحواسـيب مؤمنـة، ووحـدات تخزيـن نقالـة )USB(/أقـراص 

رة(؟ صلبـة خارجيـة مشـفَّ

ماذا؟

تحديـد الغـرض مـن البعثـة بوضـوح ومـا هـي املعلومـات التـي سـيجري جمعهـا. مـا هـي املـوارد )املاليـة، 

واملوظفـون املحليـون( وترتيبـات النقل واإلمداد )اإلعاشـة، والحيـز املكتبي، واملركبـات، واالتصاالت، ومعدات 

السـالمة( الالزمـة أثنـاء الزيـارة امليدانية؟
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التوثيــق القــوي ملناولــة املــواد املجموعــة ونقلهــا وتخزينهــا، وهــو مــا يُعــرف أيضــاً بـ»سلســلة املســؤوليات« 

أو االســتمرارية.

جلسات االستامع العامة  )د(  

اســتخدمت اللجان/البعثــات أحيانــاً جلســات اســتامع عامــة لجمــع معلومــات عــن حــوادث أو قضايا مشــمولة 

بواليتهــا )غــزة )2009( وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة )2013((. وتزيــد جلســات االســتامع العامــة 

كثــرياً مــن الضــوء امللقــى عــى التحقيقــات التــي تجريهــا اللجان/البعثــات. ويشــمل املشــركون يف جلســات 

االســتامع العامــة )أ( الضحايــا والشــهود يف االنتهــاكات املزعومــة لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين؛ 

و)ب( الخــراء املعنيــني بالقضايــا ذات الصلــة بالوضــع املشــمول بالتحقيــق )مثــل اســتخدام أســلحة معينــة، 

ــة بحقــوق  ــق املعني ــق والتحقي ــات تقــيص الحقائ ووضــع املــرأة(. وجلســات االســتامع العامــة يف ســياق آلي

اإلنســان الدوليــة أســلوب تكميــيل لجمــع املعلومــات، ال أســلوب حــري. واملعلومــات املتحصــل عليهــا يف 

ــن  ــة ع ــا اللجنة/البعث ــبق أن تلقته ــي س ــات الت ــتكامل املعلوم ــتخدم الس ــد: تس ــتامع ق ــات االس ــاء جلس أثن

ــة/ ــد مــن التحقــق مــن اللجن طريــق األدوات األخــرى التــي تتبعهــا لتقــيص الحقائــق؛ أو قــد تتطلــب املزي

البعثــة؛ أو تكــون معلومــات قامئــة بذاتهــا، فــال هــي تســتكمل معلومــات قامئــة، وال هــي تتطلــب املزيــد مــن 

التحقــق. 

وتنظيــم جلســات االســتامع العامــة عمليــة معقــدة، ويجــب املوازنــة بحــرص بــني مزاياهــا كأســلوب لجمــع 

املعلومــات - وذلــك يف املقــام األول بشــأن زيــادة اإلطــالع التــي توفرهــا جلســات االســتامع هــذه لالنتهــاكات 

 بعثة تقيص حقائق تابعة ملفوضية حقوق اإلنســان تعتمد عى موارد بعثة األمم املتحدة يف جمهورية أفريقيا الوســطى لزيارة مكان

ناء. صورة لألمم املتحدة / مفوضية حقوق اإلنسان
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ــة يف  ــارشة، والشــفافية اإلضافي ــم مب ــا فرصــة االســتامع إليه ــح الضحاي ــة من ــا، وإمكاني ــا الضحاي ــي يعانيه الت

اإلجــراءات - واملخاطــر والتبعــات عــى املــوارد والتعقيــد. وبالرغــم مــن أن جلســات االســتامع العامــة تعــد 

ــا  ــا وفهمه ــة معرفته ــد قواعدهــا بشــكل واضــح ومســبق وكفال إجــراء غــري رســمي، إال أن مــن املهــم تحدي

جيــداً مــن جميــع املشــاركني فيهــا. ومــن املهــم كفالــة توافــر الدعــم النفــي املناســب للمشــاركني. واملشــاركة 

يف جلســات االســتامع هــذه طوعيــة متامــاً ويجــب أن تســتند إىل موافقــة مســتنرية. 

وبالنظــر إىل شــدة تعــرض الشــهود والضحايــا ومصــادر املعلومــات للخطــر عــن طريــق هــذا اإلجــراء العــام، 

ــتامع.  ــات االس ــاركة يف جلس ــن املش ــة ع ــر الناجم ــة باملخاط ــة خاص ــة عناي ــويل اللجنة/البعث ــب أن ت فيج

ويجــب أن يكــون املشــاركون عــى درايــة تامــة بطبيعــة الجلســات وظروفهــا، مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال 

مــا إذا كانــت ســتذاع يف التلفزيــون أو ســتتاح عــى اإلنرنــت، وبقــدرة اللجنة/البعثــة املحــدودة عــى كفالــة 

حاميتهــم وأمنهــم إذا مــا ثــارت مخاطــر أمنيــة. وقــد اضطــرت اللجان/البعثــات يف بعــض الحــاالت إىل رد 

أفــراد مهتمــني، مســتندة يف ذلــك إىل تقييــم الحتــامالت االنتقــام منهــم أو مــن أرسهــم أو مــن املنظــامت 

التــي عملــوا مــن أجلهــا. 

التحقيق يف أثناء نزاع جار   .4

نفــذت بعــض اللجان/البعثــات والياتهــا للتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين يف أثنــاء 

نــزاع مســلح - مثلــام حــدث يف ليبيــا )2011(، والجمهوريــة العربيــة الســورية )2011-2014(، وجمهوريــة أفريقيــا 

الوســطى )2014(. وتطــرح هــذه الســياقات تحديــات إضافيــة.

بعثــة األمــم املتحــدة لتقــيص الحقائــق بشــأن النــزاع يف غــزة تعقــد جلســات اســتامع عامــة يف غــزة لتمكــني 

ــارشة أمــام املجتمــع  ــزاع مــن التحــدث مب ــب الن ــع جوان ــق بجمي ــام يتعل ــا والشــهود والخــراء في الضحاي

الــدويل. صــورة لألمــم املتحــدة / مفوضيــة حقــوق اإلنســان
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ــذي يتطــور برسعــة. ويجعــل هــذا مــن  ــي ال ــؤ بالوضــع األمن ــزاع املســلح، ال يتســنى عــادًة التنب ــاء الن ففــي أثن

الصعــب جــداً عــى اللجنة/البعثــة أن تجــري تقييــامت دقيقــة للمخاطــر، وكثــرياً مــا مينــع الوصــول إىل البلــدان أو 

املناطــق املتــررة. ومــن التحديــات اإلضافيــة يف هــذا املشــهد الدائــم التغــري ظهــور جامعــات مســلحة جديــدة 

مواليــة للحكومــة أو مناوئــة لهــا، تشــكل أيضــاً تهديــداً للضحايــا والشــهود وملوظفــي اللجنة/البعثــة. وقــد يتعــذر 

جمــع معلومــات دقيقــة بشــأن الجامعــات املســلحة التــي تعمــل يف منطقــة مــا لتقييــم املخاطــر وتحديــد مرتكبــي 

االنتهــاكات املزعومــني. وكثــرياً مــا تعمــل جامعــات مســلحة مختلفــة يف مناطــق مختلفــة دون تنســيق، وهــو مــا 

يتطلــب مفاوضــات منفصلــة مــع كل جامعــة للحصــول عــى وصــول آمــن ملختلــف أنحــاء مدينــة أو بلــدة. وميكــن 

أيضــاً أن يكــون الوضــع األمنــي الســائد ســبباً لرفــض الحكومــة منــح اللجنة/البعثــة إمكانيــة الوصــول إىل البلــد أو 

إىل مناطــق بعينهــا، أو لــإلرصار عــى رضورة أن تصحبهــا قــوات أمــن، وهــو مــا قــد يعرقــل عمــل اللجنة/البعثــة.

وتطــرح أغلبيــة الحــاالت التــي تعمــل فيهــا أي لجنة/بعثــة تحديــات هائلــة مــن أجــل حاميــة الضحايــا والشــهود. 

ــة  ــات املتعلق ــى املعلوم ــة الحصــول ع ــر صعوب ــلح. وتؤث ــزاع املس ــاء الن ــدة يف أثن ــات بش ــذه التحدي ــد ه وتتزاي

بإجــراء تقييــم دقيــق للتهديــدات واملخاطــر التــي يواجههــا ضحايــا هــذه التهديــدات والشــهود واملصــادر املعنيــني 

ــر التدابــري التــي قــد تكــون مالمئــة ملنــع وقــوع الــرر املجتمــل. ويف  بهــا عــى قــدرة اللجنة/البعثــة عــى تقدي

هــذه الحــاالت، رمبــا يتعــني عــى اللجان/البعثــات أن تتخــذ تدابــري احرازيــة إضافيــة وأن تلتمــس الحصــول عــى 

املعلومــات بطــرق أخــرى غــري االتصــال املبــارش. 

ــا الشــعبية الدميقراطيــة تأخــذ شــهادة الشــهود يف جلســة اســتامع  لجنــة التحقيــق املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف جمهوريــة كوري

ــة حقــوق اإلنســان  ــو. صــورة لألمــم املتحــدة / مفوضي عامــة يف طوكي
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ويــؤدي النــزاع عــادًة إىل انهيــار هيــاكل الســلطة، مــع عــدم وجــود ســلطة معــرف بهــا أو رشعيــة تخاطبهــا اللجنــة/

البعثــة. وقــد ال تعــرف جميــع األطــراف يف البلــد باالتصــاالت التــي تجــرى مــع الحكومــة املركزيــة، وقــد يضطــر 

ذلــك اللجنة/البعثــة إىل الدخــول يف مفاوضــات إضافيــة مــع أولئــك الذيــن يســيطرون عــى منطقــة مــا للحصــول 

عــى إمكانيــة الوصــول إىل الضحايــا والشــهود واملواقــع. وقــد تكــون لــدى بعــض الجامعــات املســلحة نظــرة ســلبية 

للمجتمــع الــدويل فرفــض التعــاون. كــام أن غيــاب هيــاكل الســلطة قــد يصعــب وصــول املعلومــات مــن املصــادر 

الحكوميــة، وقــد ينتــج عــن النــزاع فقــدان للمعلومــات املودعــة يف املبــاين واملحفوظــات الحكوميــة أو تدمــري هــذه 

املعلومــات. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يصبــح الوصــول إىل أماكــن مثــل مراكــز االحتجــاز ومحفوظــات املؤسســات 

الحكوميــة أســهل يف ظــل هيــاكل الســلطة املخلخلــة.

كــام أن ظروفــاً معينــة - مثــل النقــص املحتمــل يف ســيطرة بعــض الجامعــات املســلحة عــى مقاتليهــا، أو نــرش مــواد 

مصــورة بالفيديــو أو صــور، أو اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي للحصــول عــى الدعــم أو للدعايــة - تهيــئ 

فرصــاً لجمــع معلومــات قيّمــة بشــأن االنتهــاكات ومرتكبيهــا، أو خيــوط تتعلــق بالحــوادث فــور وقوعهــا.

ويســفر النــزاع املســلح الداخــيل عــادًة عــن نــزوح أعــداد كبــرية مــن النــاس داخــل البلــد وإىل البلــدان املجــاورة. 

ومــن التبعــات املعتــادة ألي نــزاع مســلح مســتمر نشــوء مجتمعــات عابــرة، مــع هــروب الســكان التامســاً لألمــن 

ثــم هروبهــم ثانيــًة عندمــا يتعــرض أمنهــم للتهديــد. ويطــرح هــذا تحديــات هائلــة عــى اللجنة/البعثــة يف تحديــد 

مــكان الضحايــا والشــهود وإجــراء مقابــالت معهــم. فــكل ضحيــة أو شــاهد قــد ميتلــك معلومــات تتصــل بحــوادث 

مختلفــة، وقــد يحتــاج بالتــايل إىل وقــت طويــل لتقديــم شــهادة كاملــة، وهــو مــا يتعــني وضعــه يف االعتبــار عنــد 

ــا والشــهود أو  ــة مــن مخــاوف الضحاي ــة التهدئ ــد يتعــذر عــى اللجنة/البعث ــة. وق ــط لعمــل اللجنة/البعث التخطي

ــا  ــن الضحاي ــات عــن أماك ــد تتغــري املعلوم ــات. وق ــم املعلوم ــن يف تقدي ــم مرددي ــا يجعله ــم، م ــاء بتوقعاته الوف

والشــهود املحتملــني عندمــا يهــرب أفــراد املجتمعــات، وقــد يتعــذر عــى اللجنــة تتبعهــم.

ــالً للحكومــة أو  ــا مث ــزاع ُعرضــة لالســتقطاب عــى أســاس دعمه ــد مــن حــاالت الن ــح املجتمعــات يف العدي وتصب

للجامعــات املســلحة املعارضــة، أو عــى أســاس انتامئهــا اإلثنــي أو الدينــي. ولــذا، فــإن تقييــم املعلومــات املجموعــة 

مــن حيــث صحتهــا وصدقهــا، فضــالً عــن موثوقيــة املصــادر، كــام هــو مذكــور أدنــاه، مســألة مهمــة للغايــة، تــرز 

ــا  ــأن تحقيقه ــة أيضــاً أن تتحــاىش نشــوء أي تصــورات يف املجتمــع ب ــكايف. وينبغــي للجنة/البعث ــد ال رضورة التأيي

منحــاز، وذلــك ببــذل جهــود لجمــع شــهادات مــن جميــع قطاعــات الســكان.

ـــد  ـــة. فق ـــى اللجنة/البعث ـــة ع ـــداد إضافي ـــل واإلم ـــق بالنق ـــات تتعل ـــتمر تحدي ـــلح مس ـــزاع مس ـــرح أي ن ويط

ـــب  ـــد يتطل ـــد. وق ـــل البل ـــع داخ ـــف املواق ـــني مختل ـــام ب ـــد أو في ـــة إىل البل ـــريان التجاري ـــالت الط ـــف رح تتوق

هـــذا مـــن اللجنة/البعثـــة أن تســـافر أيامـــاً عـــى الطـــرق الريـــة، ويشـــمل ذلـــك الســـفر مـــن البلـــدان املجـــاورة، 

أو أن تعتمـــد عـــى طائـــرة األمـــم املتحـــدة إذا كانـــت األمـــم املتحـــدة تعمـــل يف ذلـــك البلـــد. وقـــد يلـــزم 

اســـتخدام مركبـــات مدرعـــة لتوفـــري أمـــن إضـــايف ألعضـــاء اللجنة/البعثـــة وموظفيهـــا. وقـــد تكـــون مرافـــق 

ـــاالت  ـــرب االتص ـــد تضط ـــة. وق ـــت اللجنة/البعث ـــول دون مبي ـــا يح ـــة، م ـــن معين ـــادرة يف أماك ـــة ن ـــة اآلمن اإلعاش

ـــة  ـــى اللجنة/البعث ـــني ع ـــاتلية. ويتع ـــف س ـــري هوات ـــزم توف ـــزاع، فيل ـــاء الن ـــت يف أثن ـــال باإلنرن ـــة واالتص الهاتفي
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ـــي  ـــة تدهـــور الوضـــع األمن أن تعـــد خطـــط إجـــالء، تشـــمل نقـــل املعلومـــات املجموعـــة بأمـــان وســـالمة يف حال

ـــة. ـــة برسع ـــد أو املنطق ـــني للبل ـــاء واملوظف ـــل األعض ـــب نق وترتي

تقييم املعلومات وتحليلها  .5

يبــدأ التقييــم والتحليــل مــع جمــع املعلومــات األوىل يف أي تحقيــق، وبخاصــة املعلومــات األساســية التــي تســاعد 

يف التعــرف عــى األحــداث أو القضايــا الرئيســية للتحقيــق. وينظــر التقييــم يف صلــة املعلومــة باألســاس املوضوعــي 

للتحقيــق. كــام يبحــث يف مصداقيــة املصــدر وصحــة املعلومــة أو صدقهــا.

وعــى التقييــم أن يختــر أيضــاً نزاهــة التحقيــق، أي أنــه يقيــم نزاهــة عمليــة جمــع املعلومــات التــي قــد تكــون 

ــى  ــني بأع ــيل املحقق ــع تح ــاز، م ــات دون أي انحي ــع املعلوم ــم جم ــن امله ــه. وم ــق برمت ــى التحقي ــار ع ــا آث له

ــاد. ــتقاللية والحي ــتويات االس مس

والتحليــل املتواصــل للمعلومــات رضوري لكفالــة تحديــد أي ثغــرة يف املعلومــات ومعالجتهــا. ويســاعد التحليــل 

ــات  ــة املعلوم ــر يف قيم ــل أن تؤث ــا قب ــق وإصالحه ــة التحقي ــف يف منهجي ــن الضع ــى مواط ــرف ع ــاً يف التع أيض

 زيــارة فريــق تحقيــق يف مجــال حقــوق اإلنســان تابــع للجنــة التحقيــق املعنيــة 

ــت  ــث وقع ــي حي ــع يف بانغ ــع أحــد الناجــني إىل موق ــا الوســطى م ــة أفريقي بجمهوري

عمليــات إعــدام خــارج القضــاء، وحيــث اكتُشــفت مقــرة جامعيــة. صــورة لألمــم املتحــدة / 
ــان ــوق اإلنس ــة حق مفوضي
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املجموعــة، وذلــك مثــالً يف حالــة عــدم حصــول محقــق عــى املوافقــة الالزمــة مــن الضحايــا والشــهود واملصــادر 

األخــرى إلدراج مــا قدمــوه مــن معلومــات يف التقريــر العــام. ويكفــل تحليــل املعلومــات يف جميــع مراحــل التحقيق 

جمــع املعلومــات ذات الصلــة وتدعيمهــا باألدلــة. 

وأيــا كان معيــار اإلثبــات املعتمــد )انظــر القســم الفرعــي 7 أدنــاه(، يجــب عــى اللجنة/البعثــة أن تكفــل تدعيــم 

الحــوادث أو األحــداث التــي تبلــغ عنهــا تدعيــامً كافيــاً باألدلــة.58ويف حــني أنــه ينبغــي للمحققــني أن يهدفــوا إىل 

تدعيــم أي معلومــة بالحصــول عــى معلومــات متوافقــة معهــا مــن مصدريــن مســتقلني وموثوقــني آخريــن، فقــد 

ال يكــون هــذا دامئــاً رضوريــاً أو ممكنــاً. فاملعلومــات الــواردة مــن مصــدر رئيــي موثــوق قــد تحتــاج إىل التدعيــم 

مــن مصــدر مســتقل وموثــوق إضــايف واحــد فقــط، ويشــمل هــذا مالحظــات املحقــق املبــارشة. عــى ســبيل املثــال، 

عندمــا يدعــي أحــد الذيــن تــم إجــراء مقابــالت معهــم تعرضــه للتعذيــب، ميكــن أن يتوفــر التدعيــم مــن تقييــم 

املحقــق ملوثوقيــة املصــدر ومــن مشــاهدته وتدوينــه للندبــات أو اإلصابــات املتســقة مــع روايــة املصــدر. 

ويف بعــض الحــاالت، كــام يف حــوادث العنــف الجنــي أو التعذيــب، قــد يكــون مــن الصعــب جــداً الحصــول عــى 

تدعيــم لروايــة الضحيــة مــن مصــدر مســتقل آخــر، وبخاصــة إذا مل يكــن الضحيــة قــد تلقــى مســاعدة طبيــة أو 

متّكــن مــن إبــالغ الســلطات بالحــادث. 

ــر مــا إذا كانــت  ــة، وتقدي ــة الضحي ــل رواي ــم تفاصي ــم بتقيي ويف هــذه الحــاالت، ميكــن الحصــول عــى التدعي

ــو االنتهــاكات  متســقة مــع مــا هــو معــروف عامــًة عــن الحــادث )مثــل املنطقــة التــي وقــع فيهــا، أو مرتكب

املزعومــون، أو األســاليب املســتخدمة(، وإثبــات مــا إذا كان الحــادث يكشــف عــن منــط متســق مــع حــوادث 

مامثلــة أخــرى.

وميكن أن يتخذ تدعيم املعلومات املتحصل عليها من مصدر أويل أشكاالً مختلفة:

y .مالحظات املحقق، يف أثناء زيارات املواقع، عى سبيل املثال، أو عى املعلومات املادية أو اإلصابات

y الرواية املبارشة لضحية أو شاهد؛

y الرواية املبارشة ألحد مرتكبي االنتهاكات؛

y  ــو ــالم الفيدي ــاتيل، أو أف ــر الس ــور، أو التصوي ــط، أو الص ــرى، كالخرائ ــة األخ ــة واملوثوق ــواد املجموع امل

ــمية؛ ــق الرس ــة، أو الوثائ ــجالت الطبي ــدر، أو الس ــة املص املعروف

y  ،الروايــات غــري املبــارشة املقدمــة مــن مصــادر ذات مصداقيــة )منظمــة غــري حكوميــة متمتعــة بالخــرة

مشــورة خبــري، طبيــب، إلــخ.(.

ويشكل التحليل أساساً لصياغة تقرير اللجنة/البعثة، وهو ينظر يف األسئلة التالية:

y  هل وقعت األحداث املشمولة بالتحقيق؟

y هل تشكل األحداث انتهاكات للقانون الدويل لحقوق اإلنسان أو القانون الدويل اإلنساين؟

دليــل التدريــب عــى رصــد حقــوق اإلنســان، سلســلة التدريــب املهنــي رقــم 7 )مطبوعــات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع E.01.XIV.2(، الفصــل   58

الســابع، القســم هـــ-و.
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y ما هي أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان أو القانون الدويل اإلنساين التي ُخرقت؟

y  هــل بلغــت االنتهــاكات الحــد األدىن الــذي يجعلهــا تشــكل جرائــم دوليــة عــى النحــو املبــني يف النظــام

األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟

y هل تكشف املعلومات عن األسباب الجذرية لالنتهاكات؟

y من الذي ميكن مساءلته عن هذه االنتهاكات؟

y ما هي التدابري الرورية لوقف االنتهاكات أو منعها أو معالجتها؟

ولــذا فــإن التحليــل يحــدث عنــد مســتويات مختلفــة. فيهــدف التحليــل الوقائعــي إىل إثبــات مــا إذا كان الحــادث 

أو الحــدث املشــمول بالتحقيــق قــد وقــع، وماهيــة مــا حــدث، وفقــاً للمعلومــات املجموعــة. ويقــارن التحليــل 

ــد مــا  القانــوين الوقائــع مــع أحــكام محــددة مــن قانــون حقــوق اإلنســان و/أو القانــون الــدويل اإلنســاين لتحدي

إذا كانــت الوقائــع الثابتــة تشــكل انتهــاكات. وميكــن للتحليــل القانــوين أن ينظــر أيضــاً فيــام إذا كانــت الوقائــع 

تشــكل جرائــم دوليــة. ويتمثــل الجانــب الثالــث مــن التحليــل يف الوقــوف عــى الكيانــات أو األفــراد املســؤولني 

عــن االنتهــاكات. 

املوافقة املستنرة عىل استخدام املعلومات وتبادلها  .6

ـــات  ـــالت، معلوم ـــق املقاب ـــات، وبخاصـــة عـــن طري ـــاء التحقيق ـــات املجموعـــة يف أثن ـــري مـــن املعلوم تعـــد الكث

ـــه  ـــة مع ـــت املقابل ـــذي أُجري ـــخص ال ـــن الش ـــتنرية م ـــة املس ـــى املوافق ـــل ع ـــق أن يحص ـــى املحق ـــة. وع رسي

أو املصـــدر عـــىل اســـتخدام املعلومـــات وتبادلهـــا. ويجـــب أن تكـــون املوافقـــة محـــددة بشـــأن كيفيـــة 

ـــى  ـــق املصـــادر ع ـــد تواف ـــال، ق ـــبيل املث ـــى س ـــه. ع ـــا مع ـــن تبادله ـــذي ميك ـــان ال ـــات والكي اســـتخدام املعلوم

ـــم. أو  ـــن هويته ـــن دون الكشـــف ع ـــا، لك ـــي قدموه ـــات الت ـــا املعلوم ـــة يف تقريره أن تســـتخدم اللجنة/البعث

ـــة، ولكنهـــم ال يوافقـــون  ـــة املحلي ـــادل املعلومـــات مـــع املنظـــامت غـــري الحكومي قـــد توافـــق املصـــادر عـــى تب

ـــات. ـــادل املعلوم ـــدم تب ـــي ع ـــة، ينبغ ـــاب املوافق ـــة غي ـــة. ويف حال ـــلطات املحلي ـــع الس ـــا م ـــى تبادله ع

ـــات  ـــة املعلوم ـــاً لطبيع ـــا. وتبع ـــي يقدمونه ـــات الت ـــة املصـــادر واملعلوم ـــن هوي ـــى كل م ـــة ع ـــق الرسي وتنطب

ودواعـــي القلـــق األمنيـــة للمصـــدر، وتبعـــا لطبيعـــة املعلومـــات ومصـــادر القلـــق األمنـــي ملقدمـــي املعلومـــات، 

ـــة/ ـــق بشـــأن الكشـــف عـــن هويتهـــم مـــن قلقهـــم بشـــأن كيـــف ستســـتخدم اللجن يكـــون معظمهـــم أكـــر قل

ـــر،  ـــاس رسي يف التقري ـــى أس ـــة ع ـــات املقدم ـــتخدام املعلوم ـــد اس ـــا. وعن ـــي قدموه ـــات الت ـــة للمعلوم البعث

ـــة املصـــدر.  ـــن هوي ـــات نفســـها يف الكشـــف ع ـــدم تســـبب املعلوم ـــن ع ينبغـــي توخـــي الحـــذر م

ويف حالــة املوافقــة، قــد يلــزم تحريــر املــواد األصليــة أو إعــادة صياغتهــا قبــل تبادلهــا، إمــا لحاميــة املصــادر أو 

امتثــاالً لقواعــد الخصوصيــة. ومــن الــروري أيضــاً تتبــع هــذه املــواد املعــادة صياغتهــا يف قاعــدة البيانــات أو 

نظــام إدارة املعلومــات الــذي تســتخدمه اللجنة/البعثــة، وإقــران النســخة املعــاد صياغتهــا باملــواد األصليــة. 

ويجــب أيضــاً أن تنعكــس عمليــات إعــادة الصياغــة هــذه يف أي ترجمــة لهــذه املــواد.
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وعنـــد تلقـــي طلـــب بتبـــادل املعلومـــات التـــي جمعتهـــا اللجنة/البعثـــة، ينبغـــي إجـــراء تقييـــم لشـــواغل 

حاميـــة املصـــدر وقـــت تســـلم الطلـــب. فـــإذا كان هنـــاك احتـــامل كبـــري للتعـــرض للـــرر، فقـــد تقـــرر 

اللجنة/البعثـــة عـــدم تبـــادل املعلومـــات حتـــى لـــو كان املصـــدر قـــد قـــدم موافقتـــه.

ـــم املتحـــدة، واملنظـــامت  ـــك وكاالت األم ـــا يف ذل ـــان آخـــر، مب ـــع أي كي ـــات م ـــادل املعلوم ـــة بتب وتتصـــل الرسي

غـــري الحكوميـــة، واملقـــررون الخاصـــون، واملحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، والســـلطات الوطنيـــة. ويكـــون أي 

ـــات ورضورة  ـــادل املعلوم ـــى تب ـــدر ع ـــة املص ـــداً مبوافق ـــث مسرش ـــرف ثال ـــع ط ـــات م ـــادل املعلوم ـــرار بتب ق

عـــدم تهديـــد ســـالمة املصـــدر وأمنـــه. ويتـــوىل أعضـــاء اللجنة/البعثـــة طـــوال فـــرة وجودهـــا النظـــر يف 

ـــك. ـــد ذل ـــات بع ـــذه الطلب ـــة ه ـــة معالج ـــوىل املفوضي ـــات. وتت ـــى املعلوم ـــول ع ـــات الحص طلب

معيار اإلثبات  .7

متشــياً مــع طبيعــة اللجان/البعثــات وواليتهــا، فإنهــا غــري مطالبــة بإثبــات ارتــكاب الذنــب بالطريقــة التــي تتبعهــا 

ــار إثبــات القانــون الجنــايئ الــذي تعــر عنــه عبــارة »مبــا ال يــدع مجــاالً  املحاكــم، ومــن ثــم فهــي ال تطبــق معي

للشــك يف الحــدود املعقولــة«. 

وقــد شــاع اعتــامد اللجان/البعثــات لعبــاريت »شــبهة معقولــة« أو »أســباب معقولــة لالعتقــاد«، وبوتــرية أقــل لعبــارة 

»ترجيــح إحــدى القرائــن«، كمعيــار لتقــيص حقيقــة مــا. ويتوقــف املعيــار عــى املعلومــات التــي تحصــل عليهــا 

اللجنة/البعثــة. 

ومــن املهــم للجان/البعثــات أن تعلــن بوضــوح يف أســاليب عملهــا معيــار اإلثبــات الــذي تعتمــده وأن تــدرج إشــارة 

وتوضيــح رصيحــني لــه يف تقريرهــا.

ــي االنتهــاكات  ــد مرتكب ــام يتصــل بتحدي ــة لدارفــور )2004( اســتنتاجاتها في ــق الدولي ــة التحقي وقــد أقامــت لجن

بنــاء عــى توافــر »مجموعــة مــواد موثــوق بهــا تكــون متســقة مــع ظــروف أخــرى جــرى التحقــق منهــا وتنحــو 

ــام  ــها في ــة نفس ــتُخدمت الصيغ ــكاب جرمية«.59واس ــوع يف ارت ــخص بالضل ــام ش ــة اته ــواز ومعقولي ــار ج إىل إظه

يتصــل بتيمــور ليشــتي )2006(.60ويف غينيــا )2009(، أقامــت لجنــة التحقيــق اســتنتاجاتها بشــأن مســؤولية أفــراد 

ــرى  ــرى ج ــات أخ ــع مالبس ــق م ــواد تتس ــن امل ــا م ــوق به ــة موث ــر »مجموع ــى تواف ــت ع ــاكات ارتُكب ــن انته ع

التحقيــق فيهــا وتنحــو إىل اإلشــارة إىل وجــود أســباب معقولــة لالشــتباه يف تــورط شــخص مــا يف ارتــكاب جرميــة.«61 

واســتخدمت عمليــة املســح يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة )2008( معيــار االشــتباه املعقــول أي »التحقــق من 

املعلومــات لــدى مصــادر مســتقلة، ويفضــل أن تكــون هــذه املصــادر شــهوداً مبارشيــن، وحــر مجموعــة القرائــن 

S/2005/60، املوجز.  59

S/2006/822، الفقرة 12.  60

 ،)S/2009/693( ــا ــي اكتنفــت أحــداث 28 أيلول/ســبتمر 2009 يف غيني ــع والظــروف الت ــد الوقائ ــة املكلفــة بتحدي ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن تقري  61

ــرة 22. الفق



لجان التحقيق وبعثات تقيص الحقائق املعنية بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين60

ثــم التحقــق منهــا يف ظــروف مختلفــة، ليُســتدل منهــا عــى أن شــخصاً معينــاً ميكــن، عــى نحــو معقــول، االشــتباه 

يف ضلوعــه يف ارتــكاب جرميــة مــا.«62 

ـــم وصـــف  ـــايل: »يت ـــج الت ـــة الســـورية )2011-2014( النه ـــة العربي ـــة بالجمهوري ـــق املعني ـــة التحقي ـــدت لجن واعتم

أحـــداث معينـــة يف التقريـــر إذا كانـــت هنـــاك أســـباب معقولـــة تحمـــل عـــى االعتقـــاد بأنهـــا وقعـــت، أي إذا 

ـــك  ـــوع تل ـــى وق ـــدل ع ـــرى ت ـــات أخ ـــع معلوم ـــة م ـــة متوافق ـــن األدل ـــة م ـــة موثق ـــى مجموع ـــة ع ـــت اللجن حصل

األحـــداث« )أُضيـــف الخـــط املائـــل للتأكيـــد(.63 كـــام اعتمـــدت لجنـــة التحقيـــق املعنيـــة بجمهوريـــة كوريـــا 

الشـــعبية الدميقراطيـــة )2013( معيـــار اإلثبـــات املتمثـــل يف األســـباب املعقولـــة لالعتقـــاد: »خلصـــت ]اللجنـــة[ 

ـــة  ـــت إىل أن مجموع ـــام اطأمن ـــلوك كل ـــن الس ـــط م ـــدث أو من ـــوع ح ـــى وق ـــدل ع ـــة ت ـــباب معقول ـــود أس إىل وج

ـــل  ـــن أن تحم ـــرى، وميك ـــواد أخ ـــع م ـــة م ـــة ومتطابق ـــات موثوق ـــي معلوم ـــا ه ـــت عليه ـــي حصل ـــات الت املعلوم

ـــن  ـــط م ـــدث أو النم ـــك الح ـــأن ذل ـــاد ب ـــى االعتق ـــادي ع ـــخص الع ـــا للش ـــة م ـــن الحصاف ـــه م ـــل ل ـــخص عاق أي ش

الســـلوك قـــد وقـــع« )أُضيـــف الخـــط املائـــل للتأكيـــد(.64ويف غـــزة )2009(، اعتمـــدت البعثـــة عـــى تدعيـــم 

ـــة  ـــة واملوثوقي ـــات ذات املصداقي ـــن املعلوم ـــاك »م ـــا إذا كان هن ـــروف، مل ـــع الظ ـــا، يف جمي ـــى تقييمه ـــع وع الوقائ

... ألن تتوصـــل البعثـــة إىل تقريـــر صحـــة واقعـــة محـــددة«.65 

وقــد اعتمــدت البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقــيص الحقائــق عــن حــادث أســطول اإلغاثــة اإلنســانية )2010( معيــار 

اإلثبــات املتمثــل يف ترجيــح إحــدى القرائــن: »وجــرى البــت يف املســائل عــى أســاس أرجحيــة ونوعيــة األدلــة التــي 

يقتنــع بهــا جميــع أعضــاء البعثــة يك يطمئنــوا إىل صحــة اســتنتاجاتهم«.66ويف ليبيــا )2011(، اعتمــدت اللجنــة أيضــاً 

ــم  ــاري لدع ــل معي ــا ال تســعى إىل الحصــول عــى دلي ــار أنه ــة يف االعتب ــن: »ووضعــت اللجن ــح القرائ ــج ترجي نه

أي إدانــة جنائيــة، وإمنــا تســعى إىل إجــراء تقييــم يســتند إىل ‘ترجيــح القرائــن‘ لــي تقــرر حــدوث انتهــاك مــن 
عدمــه.«67

إدماج التحليل الجنساين   .8

إن اللجان/البعثــات مطالبــة بإدمــاج املنظــور الجنســاين يف تحقيقاتهــا لضــامن االعــراف بجميــع االنتهــاكات 

املرتكبــة ضــد الرجــال والنســاء مــن جميــع األعــامر وقطاعــات املجتمــع، واملحاســبة عليهــا. فهــذا يســاعد عــى 

تحســني فهــم أســباب انتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة وأمناطهــا، وكيفيــة إرضارهــا بالنســاء والفتيــات والرجــال 

والفتيــان بطــرق مختلفــة، والتدابــري املطلوبــة للمنــع والحاميــة. ومــن املهــم التذكــري بــأن النســاء يف حــد ذاتهــن ال 

تقريــر مــرشوع إعــداد خريطــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين املرتكبــة فيــام بــني آذار/مــارس 1993 وحزيــران/  62

يونيــه 2003 يف إقليــم جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، آب/أغســطس 2010.

تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة عن الجمهورية العربية السورية )A/HRC/19/69(، الفقرة 10.  63

»تقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان يف جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية )A/HRC/25/63(، الفقرة 22.  64

A/HRC/12/48، الفقرة 171.  65
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يشــكلن فئــة ضعيفــة وأنهــن لســن جميعــاً ضحايــا. فالكثــري مــن النســاء زعيــامت ناشــطات، وقــد يكــون بعضهــن 

محاربــات.

ويجــب إدمــاج منظــور جنســاين يف كل مراحــل التحقيــق، بــدءاً مــن جمــع املعلومــات الســياقية وانتهــاء بالفهــم 

ــة عــى الرجــال والنســاء،  ــة واالقتصادي ــة والقانوني ــة والديني ــة واالجتامعي ــا الثقافي ــري القضاي ــة تأث الكامــل لكيفي

وكيــف ميكــن أن يتصــل هــذا بواليــة التحقيــق. 

ومــن الــروري أيضــاً أال تركــز التحقيقــات فقــط عــى الحقــوق املدنيــة والسياســية. فلتــآكل الحقــوق االجتامعيــة 

ــك  ــو مل يكــن ذل ــق، ول ــغ عــى النســاء، وميكــن ربطــه بشــكل وثي ــري ســلبي بال ــات تأث ــة خــالل األزم واالقتصادي

رصاحــًة، بالشــواغل التــي ُعهــد إىل اللجنة/البعثــة بتناولهــا.

وينبغي للجنة/البعثة أن تقوم مبا ييل:

ــبابه  ــم أس ــداه وفه ــرأة وم ــز ضــد امل ــة التميي ــم طبيع ــن أجــل فه ــا م ــات الســياقية وتحليله ــع املعلوم جم  .1

ــار انتهــاكات بعينهــا ضــد املــرأة أو متييــز جنســاين أوســع نطاقــاً  الكامنــة، وتحديــد مــا إذا كان ينبغــي اعتب

ــق. ــات التحقي ــن أولوي ــدة م واح

إدمــاج املنظــور الجنســاين يف خطــة التحقيــق الخاصــة بهــا لضــامن قيامهــا بجمــع معلومــات مصنفــة بحســب   .2

الجنــس والعمــر.

النظـر يف التحديـات التـي قد تواجهها يف التحقيق يف االنتهاكات الجنسـانية وتحسـني منهجيـة التحقيق بتوخي   .3

العنايـة يف مراعـاة مـن الـذي يقـوم بإجراء مقابـالت مع الضحايـا وأين. وال يجوز السـامح يف بعـض الحاالت إال 

ملحققـة بإجـراء مقابلـة مـع ضحيـة أو شـاهدة، وقـد يـر زوجها أو والدهـا عى الحضـور طوال فـرة املقابلة.

تحديــد التدابــر الخاصــة التــي ينبغــي اتخاذهــا لحاميــة ضحايــا العنــف الجنســاين املقدمــني لشــهاداتهم. وقــد   .4

تــأيت التهديــدات املوجهــة إىل هــؤالء الضحايــا ال مــن مرتكبــي االنتهــاكات ومجموعاتهــم فحســب ولكــن أيضــاً 

مــن أرسهــم ومجتمعاتهــم املحليــة.

إمكانية الوصول، والتعاون دال- 

ــة  ــات لغ ــئة للجان/البعث ــان املنش ــوق اإلنس ــس حق ــة ومجل ــة العام ــن والجمعي ــس األم ــرارات مجل ــت ق تضمن

تتعلــق بتعــاون الــدول األعضــاء مــن أجــل تيســري عملهــا. ومــن املامرســات الجيــدة أن تطلــب الســلطات املكلفــة 

بالواليــة هــذا التعــاون وأن تأخــذ خطــوات نشــطة لضــامن وجــود هــذا التعــاون. عــى ســبيل املثــال، حــث مجلــس 

حقــوق اإلنســان يف قــراره 13/22 »حكومــة جمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة عــى التعــاون التــام مــع املقــرر 

الخــاص ولجنــة التحقيــق، وعــى الســامح لهــام وللموظفــني العاملــني معهــام بدخــول البلــد لزيارتــه دون قيــود، 
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وتزويدهــام بجميــع املعلومــات الالزمــة لتمكينهــام مــن الوفــاء بواليتيهــام«. وتتضمــن اختصاصــات الهيئــات التــي 

يحددهــا األمــني العــام لغــة مامثلــة. 

وقــد يكــون التعــاون مــع دولــة مــا صعبــاً عندمــا ال توافــق الحكومــة عــى إنشــاء لجنة/بعثــة مــا. وبصفــة أساســية، 

متّكــن موافقــة الدولــة مــن وصــول اللجنة/البعثــة إىل مــا يلــزم مــن أشــخاص وأماكــن ووثائــق لالضطــالع بتحقيقهــا. 

ومــن التحديــات التــي تواجههــا عــدة لجان/بعثــات عــدم اســتعداد الحكومــات أو الجهــات الفاعلــة غــري التابعــة 

للــدول أو الســلطات الخاضعــة للتحقيــق للتعــاون. وقــد يتبايــن نقــص التعــاون مــن رفــض التحــدث إىل هــذه 

الهيئــات ورفــض تقديــم املعلومــات والوثائــق ذات الصلــة إليهــا، إىل منعهــا مــن دخــول البلــد أو املنطقــة التــي 

ــات  ــادر املعلوم ــني ومص ــهود املحتمل ــا والش ــف الضحاي ــق، وتخوي ــمولة بالتحقي ــوادث املش ــا الح ــت فيه وقع

ملنعهــم مــن التعــاون مــع املحققــني. وللتغلــب عــى مثــل هــذه التحديــات لجــأت بعثــة تقــيص الحقائــق بشــأن 

ــزة )2009(  ــزاع يف غ ــق بشــأن الن ــم املتحــدة لتقــيص الحقائ ــة األم ــة الســورية )2011(، وبعث ــة العربي الجمهوري

ــن رمبــا كانــت لديهــم معلومــات  ــدان املجــاورة لاللتقــاء باألشــخاص الذي ــارة البل ــة، إىل زي ولجــان الخــراء املعني

ــا إىل الشــهادة خــارج بلدهــم، واالعتــامد  مبــارشة عــن األحــداث املشــمولة بالتحقيــق، ودعــوة الشــهود والضحاي

بقــوة أكــر عــى البيانــات واملــواد الرســمية املوجــودة يف النطــاق العــام، فضــالً عــن االتصــاالت غــري الرســمية مــع 

األفــراد القادريــن عــى إيصــال وجهــات نظــر الجهــات الرســمية. ومل مينــع نقــص تعــاون الســلطات مــن إجــراء 

ــات مــن التوصــل إىل اســتنتاجات. ــع اللجان/البعث ــق، كــام مل مين التحقيقــات وتقــيص الحقائ

ــا. صــورة لألمــم  مفوضيــة حقــوق اإلنســان تحقــق يف هجــوم شــنه املقاتلــون عــى بلــدة مــن بلــدات الســكان األصليــني يف كولومبي
املتحــدة / مفوضيــة حقــوق اإلنســان
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األدوات املنهجية هاء- 

مــن املفيــد أن تعــد اللجنة/البعثــة عــدداً مــن األدوات املنهجيــة للمســاعدة فيــام تجريــه مــن تحقيــق وتحليــل 

وكتابــة للتقاريــر. عــى ســبيل املثــال: 

y /اإلطــار القانــوين الواجــب التطبيــق: مثــة وثيقــة بالغــة األهميــة يجــب إعدادهــا قبــل بــدء عمــل اللجنــة

البعثــة هــي تحليــل اإلطــار القانــوين الواجــب التطبيــق وااللتزامــات مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق 

اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، بــل والقانــون الجنــايئ الــدويل إذا كان واجــب التطبيــق. 

y .اإلطار الزمني لألحداث ذات الصلة بالوضع الخاضع للتحقيق

y  مســح الجهــات الفاعلــة: القيــام مبســح الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة الرئيســية املعنيــة بالقضايــا

ــداد  ــن إع ــول. وميك ــة بالحل ــا والتوصي ــم القضاي ــة بفه ــات ذات الصل ــق، والروابط/الدينامي ــد التحقي قي

ــم  ــة، ث ــة املجموع ــات األولي ــا مــن خــالل املعلوم ــة الرئيســية وعالقاته ــات الفاعل ــري للجه عــرض تصوي

ــره مــع تقــدم التحقيقــات. ــة تطوي تحســينه ومواصل

y  ــاكل الجيش/الرشطة/الحكومــة وهيــكل القــوى املعارضــة ــام مبســح هي هيــاكل الحكومة/املعارضــة: القي

)القيــادة السياســية، والجامعــات املســلحة، وعمليــة صنــع القــرار، وسلســلة القيــادة، إلــخ.(.

y  مبــادئ توجيهيــة وبروتوكــوالت لألعضــاء واملوظفــني والخــراء االستشــاريني واملرجمــني الشــفويني

بشــأن حاميــة املعلومــات والرسيــة: وينبغــي أن يشــمل ذلــك تنــاول جميــع أنــواع املعلومــات الشــفوية 

والتحريريــة واإللكرونيــة، مبــا فيهــا النقــل والتخلــص اآلمنــني، وذلــك يف جميــع األماكــن التــي تعمــل فيهــا 

ــة. اللجنة/البعث

y  املبــادئ التوجيهيــة إلجــراء املقابــالت واالســتبيانات: تكفــل هــذه االتســاق يف املعلومــات التــي يجمعهــا

مختلــف املحققــني. ومــن املفيــد تطويــر أو اعتــامد املبــادئ التوجيهيــة القامئــة للفئــات املحــددة التــي 

ســيتم إجــراء مقابــالت معهــا، مثــل الناجــني مــن العنــف الجنــي واألطفــال، وتحديــد أســئلة لــكل مــن 

القضايــا املشــمولة بالتحقيــق، مثــل التعذيــب واســتخدام القــوة واالحتجــاز التعســفي.

y  املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بحفــظ الســجالت: ينبغــي أن تشــمل كال مــن االتصــاالت والوثائــق الورقيــة

واإللكرونيــة.

y  :أشكال وقوائم موحدة لتسجيل

املقابالت/البيانات؛  )أ(  

املعلومات املجموعة عن طريق اإلفادات يف أثناء االجتامعات؛  )ب( 

الوثائــق، مثــل التقاريــر، ونســخ البيانــات التــي أخذتهــا املنظــامت األخــرى، والصــور وأفــالم الفيديــو  )ج( 

التــي جمعتهــا اللجنة/البعثــة أو ســجلتها، مبــا يف ذلــك يف أثنــاء الزيــارات امليدانيــة.
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y  منــاذج البعثــات امليدانيــة: يضمــن وجــود منــوذج لتخطيــط البعثــة تغطيــة جميــع القضايــا األساســية يف

أثنــاء التخطيــط لزيــارات التحقيــق امليدانيــة.

y  ــن أجــل ضــامن اتســاق تســمية أســامء ــداد مــرسد للمصطلحــات م ــزم إع ــد يل مــرسد املصطلحــات: ق

ــتخدمة يف  ــات املس ــة( واملصطلح ــة الحكومي ــات األمني ــل املؤسس ــات )مث ــارة إىل الكيان ــن، واإلش األماك

التقاريــر، وبخاصــة إذا كانــت لغــة البلــد مختلفــة عــن لغــة عمــل اللجنة/البعثــة. وينبغــي أن يتضمــن 

ــد. املــرسد أيضــاً املصطلحــات بلغــة البل

االختصاصات  واو- 

ـــة  ـــة الواجب ـــة واملنهجي ـــادئ القانوني ـــة واملب ـــا باالســـتناد إىل الوالي ـــات االختصاصـــات وتعتمده ـــد اللجان/البعث تع

التطبيـــق. ووجـــود اختصاصـــات مفصلـــة ومحـــددة أمـــر رضوري لتتمكـــن اللجنة/البعثـــة مـــن النجـــاح يف 

ـــا.  ـــاء بوالياته الوف

ويشكل إعداد اتفاق بشأن االختصاصات الخطوة األوىل عندما تبدأ اللجان/البعثات عملها. 

وينبغي أن تتضمن االختصاصات ما ييل:

الســـلطة املكلِّفـــة بالواليـــة: الســـلطة )الهيئـــة الرســـمية والقـــرار أو أي وثيقـــة تكليـــف أخـــرى( التـــي   .1

ـــل مجلـــس األمـــن، مجلـــس حقـــوق اإلنســـان،  ـــي تحـــدد واليتهـــا وســـلطاتها )مث ـــة والت أنشـــأت اللجنة/البعث

ـــام(. ـــني الع ـــة، األم ـــة العام الجمعي

ـــوق اإلنســـان (  ـــس حق ـــرار مجل ـــة )كق ـــة بالوالي ـــة للســـلطة املكلِّف ـــة الدقيق ـــي استنســـاخ اللغ ـــة: ينبغ الوالي  .2

ـــا  ـــرق منه ـــا، بط ـــة لواليته ـــري اللجنة/البعث ـــة تفس ـــة كيفي ـــدد الوالي ـــاً أن تح ـــي أيض ـــات. وينبغ يف االختصاص

ـــة  ـــة أو الوثيق ـــف بالوالي ـــرار املكلِّ ـــة يف الق ـــارات عام ـــا بعب ـــم تحديده ـــي ت ـــب الت ـــل الجوان ـــة تفصي مواصل

ـــيل: ـــا ي ـــة م ـــح الوالي ـــمل توضي ـــي أن يش ـــا. وينبغ ـــة به ـــرى املكلِّف ـــمية األخ الرس

y )اإلطار الزمني )االختصاص الزمني

y  )األساس املوضوعي )االختصاص املوضوعي

y  )النطاق اإلقليمي )االختصاص املحيل

y )الجهات الفاعلة )االختصاص الشخيص

ـــاين؟  ـــدويل اإلنس ـــون ال ـــان والقان ـــوق اإلنس ـــدويل لحق ـــون ال ـــة القان ـــمل الوالي ـــل تش ـــوين: ه ـــار القان اإلط  .3

هـــي ســـتحيل اللجنة/البعثـــة إىل القانـــون الجنـــايئ الـــدويل؟ 

معيار اإلثبات: ينبغي أن تكون هناك إحالة إىل معيار اإلثبات الذي قررت اللجنة/البعثة تطبيقه.   .4
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ـــة واملســـاعدة  ـــم الخـــرة الفني ـــة يف تقدي ـــم ومســـؤولية املفوضي التشـــكيل: عـــدد املفوضني/الخـــراء وتعيينه  .5

ـــك عـــن  ـــاءة، مبـــا يف ذل ـــة برسعـــة وكف ـــاء بالوالي ـــة للوف ـــداد الالزم ـــل واإلم ـــة الخاصـــة بالنق ـــة والتقني اإلداري

ـــة.  ـــق األمان طري

ـــق  ـــل والتحقي ـــة التنق ـــة يف حري ـــق اللجنة/البعث ـــة لح ـــوط العريض ـــع الخط ـــي وض ـــة: ينبغ ـــات الدول التزام  .6

والحاميـــة بوضـــوح، مبـــا يف ذلـــك مـــا عـــى الدولـــة املعنيـــة مـــن التزامـــات مقابلـــة. وتتضمـــن اللغـــة 

املعياريـــة مـــا يـــيل: 

حرية التنقل يف جميع أنحاء إقليم البلد املعني أو البلدان األخرى؛ )أ( 

الوصـــول دون عائـــق إىل جميـــع األماكـــن واملنشـــآت، وحريـــة االلتقـــاء مـــع ممثـــيل الســـلطات الوطنيـــة  )ب( 

واملحليـــة والعســـكرية، وزعـــامء املجتمعـــات املحليـــة، واملنظـــامت غـــري الحكوميـــة واملؤسســـات 

ـــم؛ ـــالت معه ـــراء مقاب ـــة، وإج ـــاء بالوالي ـــة للوف ـــهادته رضوري ـــر ش ـــل تعت ـــخص مامث ـــرى، وأي ش األخ

وصول األفراد واملنظامت الراغبة يف االلتقاء باللجنة/البعثة دون عائق؛ )ج( 

حرية الوصول إىل جميع مصادر املعلومات، مبا يف ذلك الوثائق واألدلة املادية؛ )د( 

الرتيبات األمنية املناسبة للموظفني والوثائق الخاصة باللجنة/البعثة؛ )ه( 

ـــأال يعـــاين أي  ـــد ب ـــة، والتعه ـــون باللجنة/البعث ـــن يتصل ـــك الذي ـــع أولئ ـــا والشـــهود وجمي ـــة الضحاي حامي )و( 

ـــف أو  ـــامل التخوي ـــد أو أع ـــة أو التهدي ـــن املضايق ـــال، م ـــذا االتص ـــة له ـــخاص، نتيج ـــؤالء األش ـــن ه م

ـــام؛ ـــة أو االنتق ـــوء املعامل س

ـــع  ـــة خاصـــة، يتمت ـــق باســـتقاللية. وبصف ـــة إلجـــراء التحقي ـــات والتســـهيالت الالزم ـــازات والحصان االمتي )ز( 

ـــادة  ـــب امل ـــات مبوج ـــن يف بعث ـــراء املوفدي ـــة للخ ـــات املمنوح ـــازات والحصان ـــراء باالمتي املفوضون/الخ

ـــم  ـــو األم ـــع موظف ـــام 1946، ويتمت ـــا لع ـــدة وحصاناته ـــم املتح ـــازات األم ـــة امتي ـــن اتفاقي ـــة م السادس

ـــن  ـــابعة م ـــة والس ـــني الخامس ـــب املادت ـــني مبوج ـــة للموظف ـــات املمنوح ـــازات والحصان ـــدة باالمتي املتح

ـــة. االتفاقي

ـــذي  ـــخ ال ـــالً( والتاري ـــام، مث ـــني الع ـــن، األم ـــس األم ـــوق اإلنســـان، مجل ـــس حق ـــالغ: ملَـــن )مجل ـــات اإلب التزام  .7

ـــت  ـــر مؤق ـــا، وأي تقري ـــك توصياته ـــا يف ذل ـــايئ، مب ـــا النه ـــدم تقريره ـــة أن تق ـــى اللجنة/البعث ـــه ع ـــني في يتع

يكـــون قـــد ُعهـــد إليهـــا بإصـــداره. ومتشـــياً مـــع أهـــداف اللجان/البعثـــات، يُتوقـــع أن تكـــون تقاريرهـــا 

ـــة. عام

التعـــاون: متتـــع اللجنة/البعثـــة بالتعـــاون التـــام مـــن جميـــع الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة )أو   .8

املنظـــامت الحكوميـــة الدوليـــة أو اإلقليميـــة ذات الصلـــة(، وإدارات األمـــم املتحـــدة أو وكاالتهـــا )مثـــل 

فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري أو بعثـــات حفـــظ الســـالم(، والحـــق يف التـــامس تعـــاون املؤسســـات 

الدوليـــة والجهـــات الفاعلـــة ذات الصلـــة. ويكـــون دعـــم كيانـــات األمـــم املتحـــدة رضوريـــاً يف البلـــد، 
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وبخاصـــة يف البلـــدان التـــي ليـــس فيهـــا وجـــود ميـــداين للمفوضيـــة، وذلـــك لتنظيـــم االجتامعـــات مـــع 

ـــة  ـــك حامي ـــا يف ذل ـــة، مب ـــة املقبل ـــة، واملتابع ـــاب املصلح ـــع أصح ـــاركة م ـــية، واملش ـــة الرئيس ـــات الفاعل الجه

الضحايـــا والشـــهود واملصـــادر األخـــرى. 

أساليب العمل زاي- 

تشــكل أســاليب العمــل وثيقــة أساســية أخــرى توجــه عمــل اللجان/البعثــات، يجــب تحديدهــا واالتفــاق عليهــا يف 

بدايــة عملياتهــا. وهــي تحــدد األســاليب التــي ستســتخدمها اللجنة/البعثــة يف الوفــاء بواليتهــا، مبــا فيهــا:

مصــادر املعلومــات التــي ستســتخدمها، مبــا يف ذلــك مــا إذا كانــت ســتعتمد عــى مصــادر أوليــة أم ثانويــة،   .1

ــاتلية؛ ــور الس ــو والص ــواد الفيدي ــتفحص م ــوم وس ــة للعم ــواد متاح ــتخدم م ــت ستس ــا إذا كان وم

كيفية وصولها إىل املعلومات والتحقق منها؛  .2

كيفيـة جمـع املعلومـات، مبـا يف ذلـك مـا إذا كانـت سـتزور البلد املعنـي )أو بلداناً أخـرى(، أو سـتجري زيارات   .3

ملواقـع االنتهـاكات، أو سـتقوم بإجـراء مقابالت مع الضحايا والشـهود، أو سـتطرح دعوة عامـة لتقديم البيانات، 

أو سـتتلقى مسـاهامت مـن الـدول األعضـاء، أو سـتكلف خـراء باجراء تحليـالت، أو سـتلتمس آراءهم؛

كيفية ضامن رسية املعلومات وحامية املصادر واملعلومات؛  .4

كيفية التحقق من موافقة املصادر عى استخدام املعلومات التي يقدمونها إىل اللجنة/البعثة.   .5

ويجــب أن تســتند أســاليب العمــل عــى املعايــري الدوليــة وأفضــل املامرســات املتعلقــة بتقــيص الحقائــق 

والتحقيقــات يف مجــال حقــوق اإلنســان. ويجــب أن تكفــل مراعــاة جمــع املعلومــات وتحليلهــا عــن طريــق اللجنة/

البعثــة للقضايــا الجنســانية مراعــاة تامــة، وذلــك مثــالً فيــام يتصــل باختيــار املصــادر وســبل الوصــول إليهــم، وجمع 

بيانــات مصنفــة وعرضهــا. وعــى أســاليب العمــل أن تدعــم نزاهــة اللجنة/البعثــة عــن طريــق تعزيــز اســتقاللية 

وحياديــة عملياتهــا املتعلقــة بجمــع املعلومــات وتحليلهــا، مــع كفالــة أال تشــوبها شــائبة. 

النظام الداخيل حاء- 

باإلضافــة إىل مــا ســبق، قــد تنظــر اللجنة/البعثــة يف اعتــامد نظــام داخــيل يحــدد كذلــك أســاليب عملهــا الداخليــة 

ومســؤولياتها. ويف حــني أن حاجــة اللجان/البعثــات التــي تُســند إليهــا واليــات قصــرية إىل مثــل هــذه املجموعــة مــن 
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القواعــد أقــل مــن غريهــا، يظــل مــن املحبــذ اســتعراض منــوذج النظــام الداخــيل الــوارد يف املرفــق الثــاين والنظــر 

ــات األمــم املتحــدة  ــة هــذا النمــوذج باالســتناد إىل النظــام الداخــيل النموذجــي لهيئ ــه. وقــد أعــدت املفوضي في

املتعلــق بانتهــاكات حقــوق اإلنســان لعــام 1970، وعدلتــه بنــاء عــى خرتهــا. 

إدارة املعلومات طاء- 

ــن  ــا هــي واملصــادر. ويشــكل تخزي ــة ســالمتها ورسيته ــة بالغــة لحامي ــة أهمي ــة ومنهجي ــات بعناي إلدارة املعلوم

املعلومــات واســرجاعها ويف نهايــة املطــاف حفظهــا وصونهــا مفاهيــم رئيســية يف أي نظــام إلدارة املعلومــات. وعــى 

اللجنة/البعثــة أن تعتمــد نظامــاً إلدارة املعلومــات يســاعد يف توثيــق املعلومــات وتنظيمهــا وتخزينهــا واســرجاعها 

بطريقــة منهجيــة ومتســقة. 

ــم  ــد األم ــع قواع ــق م ــا يتف ــه، مب ــام وإدارت ــذا النظ ــن وضــع ه ــة املســؤولية الشــاملة ع ــل منســق األمان ويتحم

املتحــدة وإجراءاتهــا. والحــل األمثــل هــو تكليــف أحــد موظفــي األمانــة بــأن يكــون جهــة االتصــال املعنيــة بــإدارة 

ــا  ــي جمعه ــات الت ــر البيان ــف أن يدي ــى كل موظ ــركة، وع ــؤولية مش ــات مس ــري أن إدارة املعلوم ــات. غ املعلوم

ــا.  ــه أن يخزنه وأصدرهــا، وعلي

ســجالت ومحفوظــات توثـّـق تاريــخ األمــم املتحــدة. وينبغــي لــكل لجنة/بعثــة أن تعتمــد نظامــاً إلدارة املعلومــات، مبــا يتســق مــع 

قواعــد األمــم املتحــدة وإجراءاتهــا. صــورة لألمــم املتحــدة / مــارك غارتــن
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ــر  ــة. ويشــتمل هــذا املن ــات توفرهــا املفوضي ــراً شــبكياً يضــم قاعــدة بيان ــات عــادًة من وتســتخدم اللجان/البعث

الشــبي عــى حيــز متقاَســم لتســجيل الوثائــق واملــواد األخــرى وتخزينهــا بأمــان، وعــى قاعــدة بيانــات منظمــة 

لســالمة تســجيل املقابــالت وتحميــل املــواد املقرنــة بهــا )كنســخ الوثائق أو الصــور( املجموعــة يف أثنــاء التحقيقات.

خطة تنظيم امللفات  .1

مــن بــني أهــم أدوات إدارة املعلومــات خطــة تنظيــم امللفــات التــي تصنــف املعلومــات وتضــع املعلومــات املتامثلة 

معــاً )مثــل الســجالت اإلداريــة واملاليــة( لتســهيل اســرجاعها واســتخدامها. كــام أن خطــة تنظيــم امللفــات تحــدد 

حقــوق الوصــول إىل املعلومــات وإدارتهــا وأمنهــا، وتنــص عــى قواعــد التخزيــن والحفــظ. وتنطبــق خطــة تنظيــم 

ــاً لخطــة  امللفــات عــى امللفــات اإللكرونيــة والورقيــة عــى حــد ســواء. وقــد أعــدت املفوضيــة منوذجــاً إلكروني

تنظيــم امللفــات، وهــو متــاح عــى املنــر الشــبي الــذي تســتخدمه اللجان/البعثــات، مــا يتيــح ملوظفيهــا تبــادل 

املعلومــات بأمــان مــن مختلــف األماكــن.

مثال عىل تصنيف امللفات

التنظيم واإلدارة ألف- 
االختصاصات ألف1-   

امليزانية ألف2-   
السفر ألف3-   

النقل واإلمداد ألف4-   
التوجيه الداخيل وخطط العمل ألف5-   

العقود ألف6-   
وثائق املوظفني الشخصية - رسي ألف7-   

املراسالت - الصادر ألف8-   
املراسالت - الوارد ألف9-   

االجتامعات ألف10-   
اإلحاطات األمنية ألف11-   

النرشات الصحفية ألف12-   
التقارير الداخلية ألف13-   

إنشاء اللجنة باء- 
باء1-  القرار  

مفهوم العمليات باء2-   
اختصاصات موظفي األمانة باء3-   

تاريخ املناقشة باء4-   
املراسالت مع رئيس مجلس حقوق اإلنسان باء5-   
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املراجع واملنهجية جيم- 
املراجع العامة جيم1-   

تقارير الرصد اإلعالمي جيم2-   
تقارير املنظامت غري الحكومية جيم3-   

األدوات املنهجية جيم4-   

التحقيق والبعثات امليدانية دال- 
التحقيق وخطط البعثة دال1-   

االجتامعات دال2-   
العقود دال3-   
الصور دال4-   

أفالم الفيديو دال5-   
البعثات دال6-   

التقارير اإلعالمية هاء- 
تقارير الخراء هاء1-   

التقارير الشفوية عن املستجدات هاء2-   
مشاريع التقارير املعدة ألغراض العمل - رسية هاء3-   

التقرير النهايئ هاء4-   

املرفقات هاء5-   

فريق الخراء املعني باملساءلة يف رسي النكا التابع لألمني العام. صورة لألمم املتحدة / إسكندر ديبيبي
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التقارير  .2

ينبغــي ألي نظــام جيــد إلدارة املعلومــات أن يكــون قــادراً عــى إصــدار مجموعــة مــن التقاريــر. ومــن بــني التقاريــر 

الســابقة التحديــد التــي ينبغــي أن يتمكــن مــن تقدميهــا مــا يــيل:

y )قوائم بالضحايا والشهود واملصادر )شاملة الجنس والعمر

y  قوائم مبرتكبي االنتهاكات املزعومني

y قوائم باألحداث أو املواضيع الرئيسية

y أنواع االنتهاكات

y .قامئة بأماكن الحوادث

ويســاعد وجــود قاعــدة بيانــات قابلــة للبحــث بالكامــل، إىل جانــب التقاريــر الســابقة التحديــد، يف العثــور عــى 

املعلومــات وتحليلهــا، ويف صياغــة التقاريــر.

التعامل مع املعلومات الحساسة وتخزينها  .3

ــا، ويجــب أن  ــة مصــادر املعلومــات وأمنه ــاظ عــى رسي ــة للحف ــة داخلي ــادئ توجيهي ــة أن تعــد مب ينبغــي للجن

تكفــل هــذه املبــادئ التوجيهيــة أن يكــون جميــع األعضــاء واملوظفــني عــى درايــة مبســئوليتهم يف تنفيــذ التدابــري. 

وميكــن أن تشــمل هــذه التدابــري اســتخدام قاعــدة بيانــات اللجنة/البعثــة لجمــع املعلومــات وتوثيقهــا وتخزينهــا 

يف أثنــاء البعثــات امليدانيــة، واســتخدام أقــراص صلبــة أو وحــدات تخزيــن نقالــة )USB( مشــّفرة ومحميــة بكلمــة 

رس. وينبغــي للموظفــني يف أثنــاء وجودهــم يف امليــدان أن يُدخلــوا املعلومــات املجموعــة يف قاعــدة البيانــات يف أول 

فرصــة تســنح لهــم للقيــام بذلــك، وأن يســعوا إىل ضــامن أن يكــون االتصــال باإلنرنــت املســتخدم اتصــاالً مأمونــاً. 

وينبغــي أن يُنصــح املوظفــون واألعضــاء بــأال يحملــوا معهــم ســوى املعلومــات الروريــة ملهامهــم.

تصنيف املعلومات الحساسة  .4

ــة املعلومــات  ــة أن تحــدد ماهي لضــامن التعامــل مــع املعلومــات الحساســة بطريقــة مالمئــة، عــى اللجنة/البعث

املطلــوب تصنيفهــا وعــى أي مســتوى )أي »رسيــة للغايــة«، أو »رسيــة«، أو »غــري رسيــة«(،68 اسرشــاداً بقواعــد 

ــة«. وتظــل  ــة للغاي ــالت دامئــاً »رسي ــر املقاب ــال، تكــون تقاري ــق. عــى ســبيل املث ــة التطبي األمــم املتحــدة الواجب

ــة. ــة غــري رسي ــات املســتمدة مــن املصــادر العام ــع املعلوم جمي

وفقــاً لقواعــد األمــم املتحــدة، تشــري املعلومــات »غــري الرسيــة« إىل جميــع املعلومــات أو املــواد التــي ميكــن الكشــف عنهــا دون إذن مســبق؛ وتشــري   68

املعلومــات »الرسيــة« إىل املعلومــات التــي ســتُزال عنهــا صفــة الرسيــة تلقائيــاً بعــد مــرور 20 عامــاً، وال مُينــح الوصــول إليهــا إال بنــاء عــى طلــب؛ 

وال تـُـزال أبــداً صفــة الرسيــة تلقائيــاً عــن املعلومــات »الرسيــة للغايــة«. ويتعــني اســتعراض املعلومــات والســجالت »الرسية للغايــة« بنداً بنــداً للبت 

يف إمكانيــة إزالــة صفــة الرسيــة عنهــا بعــد مــرور 20 عامــاً ثــم مــرة كل 5 ســنوات بعــد ذلــك. 
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إعداد السجالت لحفظ امللفات  .5

لضــامن الحفــاظ التــام عــى املعلومــات التــي تجمعهــا اللجنة/البعثــة وســالمتها، ينبغــي تخزينهــا وفقــاً لقواعــد 

األمــم املتحــدة وإجراءاتهــا يف نســخة مطبوعــة ونســخة إلكرونيــة، مــع الفصــل بوضــوح بــني املعلومــات الرسيــة 

وغــري الرسيــة وضــامن إمكانيــة التعــرف عــى محتــوى أي مجلــد بســهولة.

وتُخزن املعلومات عى النحو التايل:

y  املنــر الشــبي الــذي يتضمــن جميــع املعلومــات اإلداريــة والفنيــة، مبــا يف ذلــك نســخ مصــورة باملاســحة

ــالم  ــور وأف ــع الص ــا، وجمي ــاء عمله ــة يف أثن ــي وردت إىل اللجنة/البعث ــة الت ــق املطبوع ــة للوثائ الضوئي

ــة األخــرى.  ــات الرقمي ــو واملعلوم الفيدي

y  جهــاز إلكــروين لتخزيــن املعلومــات يضــم جميــع املعلومــات املوضوعــة عــى املنــر الشــبي، فضــالً عــن

الرســائل اإللكرونيــة املرســلة مــن عنــوان الريــد اإللكــروين للجنة/البعثــة والــواردة إليــه، ويشــمل ذلــك 

ســجالً لتتبــع مــن الــذي اطلــع عــى أي معلومــة ومتــى. ويُســلم هــذا الجهــاز يف النهايــة إىل محفوظــات 

األمــم املتحــدة مــع مــا تــم جمعــه ورقيــاً.

y  الجمــع الســليم لكافــة املعلومــات التــي تعتــر ذات قيمــة للمحفوظــات، وطباعتهــا لتخزينهــا يف النهايــة

ــذا  ــة، ول ــع األوراق هــذا الســجالت الرســمية للجنة/البعث ــم املتحــدة. ويشــكل جم يف محفوظــات األم

ــة. ويجــب  ــة بالغ ــات أهمي ــا يف امللف ــة وتخزينه ــات ذات الصل ــع املعلوم ــة جمي ــرورة طباع ــت ل كان

أن يتضمــن جمــع األوراق أيضــاً ســجالت لجميــع املقابــالت التــي أجريــت؛ والصــور التــي تعتــر 

أساســية لالســتنتاجات؛ وجميــع الوثائــق الرســمية؛ وجميــع الســجالت الرســمية للجنة/البعثــة؛ والرســائل 

ــة  ــه؛ وأي ســجالت إداري ــواردة إلي ــة وال ــد اإللكــروين للجنة/البعث ــوان الري ــة املرســلة مــن عن اإللكروني

ــات. ــة للمحفوظ ذات قيم

ــا وأصدرهــا.  ــي جمعه ــات الت ــن إدارة املعلوم ــة، يكــون كل موظــف مســؤوالً ع ــل اللجنة/البعث ــام عم ــد إمت وعن

ويتــوىل موظــف محفوظات/مســؤول إدارة البيانــات أو موظــف معــني لهــذا الغــرض اإلرشاف عــى جميــع القضايــا 

ــا  ــن بينه ــور م ــة أم ــة ضــامن جمل ــم املشــورة يف هــذا الشــأن، بغي ــا وتقدي ــات وتخزينه ــإدارة املعلوم ــة ب املتصل

ــزن  ــد أنشــئت. وتُخ ــي تســتحق الحفــظ ق ــا، وأن الســجالت الت ــاً لرسيته ــاً وفق ــة أمني ــات مصنف ــع البيان أن جمي

ــة  ــف أو محفوظــات األمان ــم املتحــدة يف جني ــة يف محفوظــات األم ــات والســجالت املطبوعــة واإللكروني املعلوم

ــورك، حســب االقتضــاء. العامــة لألمــم املتحــدة يف نيوي
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توفر الحامية للضحايا والشهود واملصادر وغرهم من  ياء- 

األشخاص املتعاونني

أعــدت املفوضيــة مبــادئ توجيهيــة تشــغيلية لتوفــري الحاميــة لألشــخاص املتعاونــني مــع اللجان/البعثــات، مبــن فيهــم 

ــة بطــرق  ــن ييــرسون عمــل اللجنة/البعث ــا والشــهود ومصــادر املعلومــات األخــرى، فضــالً عــن األشــخاص الذي الضحاي

أخــرى، اســتناداً إىل الخــرة والــدروس املســتمدة مــن اللجان/البعثــات الســابقة. ويــوىص بأن يســتخدمها األعضــاء وموظفو 

األمانــة املشــاركون يف جمــع املعلومــات ومناولتهــا ومعالجتهــا قبــل قيامهــم باألنشــطة ويف أثنائهــا وفيــام بعدهــا.

املبادئ اإلرشادية  .1

y  .ينبغــي اإلشــارة إىل حاميــة جميــع األشــخاص املتعاونــني مــع اللجان/البعثــات يف والياتهــا و/أو اختصاصاتها

ــة/ ــة عــدم اإلشــارة إليهــا، ينبغــي اعتبارهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن الواليــة وينبغــي لرئيــس اللجن ويف حال

البعثــة أن يوضــح هــذه املســألة يف بيــان عــام يــديل بــه يف وقــت مبكــر. 

y  )وتقــع املســؤولية الرئيســية عــن حاميــة األشــخاص املتعاونــني عــى عاتــق حكومــة الدولــة )أو الــدول

املعنيــة. وينبغــي للجنة/البعثــة أن تلتمــس ضامنــات كتابيــة مــن الدولــة )أو الــدول( املعنيــة بــأن األفــراد 

ــاً  ــق، وأن أي ــا دون عائ ــول إليه ــة الوص ــى فرص ــيحصلون ع ــة س ــع اللجنة/البعث ــامع م ــني يف االجت الراغب

مــن هــؤالء األشــخاص لــن يتعــرض، نتيجــة لهــذا االتصــال، ألي مضايقــة أو تهديــد أو فعــل مــن أفعــال 

ــة  ــة أو أي إجــراءات قضائي ــن يتعــرض ألي مالحقــة جنائي ــام، أو ل ــة أو االنتق ــف أو ســوء املعامل التخوي

أخــرى بســبب تعاونــه مــع اللجنة/البعثــة.

y  واحــرام الرسيــة أمــر أســايس. فقــد تكــون ألي خــرق للرسيــة آثــار خطرية عــى الشــخص املقــدم للمعلومات

أو عــى أولئــك املتورطــني، وعــى مصداقيــة املوظفــني وســالمتهم، وعــى الثقــة التــي تتمتــع بهــا اللجنــة بــني 

الســكان املحليــني، وعــى فعاليــة عملهــا. وتشــمل الرسيــة كالً مــن هويــة األشــخاص املتعاونــني مــع اللجنــة/

البعثــة واملعلومــات التــي يقدمونهــا. وينبغــي أن تكــون لــدى اللجنة/البعثــة سياســة واضحــة بشــأن الرسية، 

تــوزع عــى األعضــاء وجميــع املوظفــني، ويجــري تبادلهــا، إذا لــزم األمــر، مــع مــن تدخــل يف اتصــال معهــم.

y  وتكــون اللجان/البعثــات مســؤولة، يف جميــع األحــوال وجميــع األوقــات، عــن عــدم تهديــد حيــاة الضحايــا

والشــهود واألشــخاص املتعاونــني اآلخريــن وســالمتهم وحريتــم ورفاهيتهــم )مبــدأ عــدم التســبب بــرر(. 

ــة وأن  ــامالت األذى املمكن ــدرك احت ــي أن ت ــني ه ــخاص املتعاون ــا لألش ــن أن توفره ــة ميك ــل حامي وأفض

متــارس حســن التقديــر وتتوخــى الحــذر والحساســية يف جميــع أنشــطة التفاعــل. وميكــن لنقــص الرعايــة 

املقدمــة مــن األعضــاء أو املوظفــني أو لســلوكهم املنطــوي عــى إهــامل، إىل جانــب عــدم فهــم الســياق 

التشــغييل، أن يعــرض األشــخاص الذيــن يتصلــون باللجنة/البعثــة لخطــر اإليــذاء.

y  وال ينبغــي أبــداً أن تقــدم اللجنة/البعثــة وعــوداً ال تســتطيع الوفــاء بهــا. ويتعــني عــى األعضــاء واملوظفــني

ــض  ــب تعري ــه، لتجن ــم فعل ــب عليه ــا ال يج ــاً، وم ــه فعلي ــام ب ــم القي ــا ميكنه ــم مب ــى عل ــوا ع أن يكون
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األشــخاص املتعاونــني للخطــر أو لضــامن حاميتهــم. ويجــب عــى املحققــني، عنــد إقامــة االتصــال، وقبــل 

ــدود  ــن بح ــني اآلخري ــخاص املتعاون ــهود واألش ــا والش ــوا الضحاي ــات، أن يُعلم ــع املعلوم ــرشوع يف جم ال

ــم. ــة يف ضــامن حاميته اللجنة/البعث

y  ويجــب عــى اللجنة/البعثــة أن تتبــع نهجــاً تشــاركياً تجــاه الحاميــة بــأن تراعــي، متــى أمكــن، معــارف

ــري التــي  ــار التداب ــم املخاطــر والتهديــدات واختي ــأن ترشكهــم يف تقيي األشــخاص املتعاونــني وآراءهــم، وب

يتعــني اتخاذهــا لضــامن ســالمتهم.

y  ،ويتعــني عــى اللجنة/البعثــة أن تعــرف الســياق املحــيل واإلقليمــي والوطنــي للبلــد الــذي تعمــل فيــه وأن تعيــه

ألن الحاميــة تقــوم عــىل الســياق وألنهــا خاصــة بالســياق. وال يوجــد مخطــط أو نهــج ســليم وحيــد لتنــاول 

مخــاوف الحاميــة أو لتحســني ســالمة الضحايــا والشــهود واألشــخاص املتعاونــني اآلخريــن. وتتوقــف اســراتيجية 

ــة  ــي لحامي ــة، واإلطــار الوطن ــد الســلطات الوطني ــة، وتعه ــني السياســية واألمني ــة املناســبة عــى البيئت الحامي

الشــهود، ومــا ميلكــه وجــود األمــم املتحــدة مــن قــدرات ومــوارد يف البلــد، إىل جانــب عوامــل ســياقية أخــرى.

تقييم املخاطر األمنية  .2

ينبغــي أن يراعــي التحليــل والتقييــم الشــامالن للظــروف األمنيــة التــي تجــري التحقيقــات يف إطارهــا أمــن اللجنــة/

ــة/ ــة وموظفيهــا واألشــخاص املتعاونــني معهــا واإلجــراءات واملعــدات واملعلومــات. وتتوقــف قــرارات اللجن البعث

البعثــة املتعلقــة بحاميــة األشــخاص املتعاونــني معهــا عــى طبيعــة املخاطــر املعنيــة وحجمهــا اســتناداً إىل تقييــم 

أمنــي شــامل، يتضمــن، حســب االقتضــاء، مــا يــيل:

y  تقييــم اإلجــراءات الســابقة التــي اتخذتهــا الحكومــة وجامعــات املعارضــة يف البلــد أو يف البلــدان التــي

يتعــني زيارتهــا تجــاه األشــخاص الذيــن قدمــوا شــهاداتهم فيــام يتصــل بانتهاكات حقــوق اإلنســان، وبخاصة 

أي محــاوالت إلســكات الشــهود واملخريــن. وتتضمــن املعلومــات احتجــاز أي شــخص أو ســجنه أو مالحقته 

أو مضايقتــه أو تخويفــه بســبب شــهادته أو إبالغــه عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

y  ــة ــات إلقام ــال البعث ــل إرس ــدان قب ــان يف املي ــوق اإلنس ــؤون حق ــن وش ــي األم ــن موظف ــق م ــر فري ن

اتصــاالت أوليــة، والتعــرف عــى الضحايــا والشــهود ومصــادر املعلومــات األخــرى، وفحــص األحــوال األمنيــة 

ــاون  ــة لتع ــامس اللجنة/البعث ــة الت ــدى إمكاني ــة وم ــارات الحامي ــق خي ــم الفري ــة. وينبغــي أن يقيّ العام

األشــخاص دون تهديــد ســالمتهم، وأن يضــع ترتيبــات أمنيــة للحــاالت التــي تنطــوي عــى مخاطــر شــديدة. 

ــهود  ــا والش ــاه إىل الضحاي ــه االنتب ــدم توجي ــذر بع ــى الح ــريي أن يتوخ ــق التحض ــذا الفري ــي له وينبغ

واملصــادر األخــرى.

y  جمــع معلومــات عــن الرامــج القامئــة لحاميــة الشــهود التي تنفذهــا الرشطــة الوطنيــة أو أي وكاالت أمنية

وطنيــة أخــرى؛ وينبغــي تحليــل مــدى فعاليــة جميــع هــذه الرامــج أو الوســائل أو اآلليات وســالمتها.

y  ،االستفســار عــن حاميــة املصــادر واألحــوال األمنيــة مــن أشــخاص لديهــم تجربــة وخــرة فنيــة يف البلــد

ــي  ــة، وموظف ــامت الدولي ــي املنظ ــان، وموظف ــوق اإلنس ــطاء حق ــدين، ونش ــع امل ــامت املجتم ــل منظ مث

ــة.  األمــم املتحــدة، واألوســاط األكادميي
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y  ًــا ــهود التامس ــة الش ــة يف حامي ــة املتخصص ــة الدولي ــات القضائي ــن الهيئ ــني م ــراء الدولي ــارة الخ استش

ــة  ــارات محتمل ــث خي ــتثنائية بح ــاالت االس ــض الح ــات يف بع ــوز للجان/البعث ــه. ويج ــورة والتوجي للمش

فيــام يتعلــق بفــرض منــح اللجــوء للشــهود والضحايــا وأرسهــم ونقلهــم املحتمــل إىل بلــدان يف املنطقــة 

ــرى.  ــدان أخ أو إىل بل

فــإذا أشــار تحليــل األحــوال األمنيــة يف البلــد الــذي ســيجري فيــه التحقيــق إىل أن التحقيــق ســيهدد ســالمة املصــادر 

تهديــداً شــديداً، فينبغــي للجنة/البعثــة أن تقــوم مبــا يــيل: 

إعــادة النظــر يف اســتخدام تدابــري الحاميــة ومنهجيــة تحقيقهــا ملعرفــة مــا إذا كان ذلــك كافيــاً لضــامن ســالمة   ‘1‘

املصــادر؛

أو النظــر فيــام إذا كان بإمكانهــا جمــع معلومــات كافيــة يف أماكــن أخــرى ومــن مصــادر أخــرى، حيــث تكــون   ‘2‘

الشــواغل األمنيــة أقــل؛

ــة ينبغــي اإلدالء  أو النظــر فيــام إذا كان ينبغــي اســتمرار البعثــة امليدانيــة ككل أو إلغاؤهــا، ويف هــذه الحال  ‘3‘

ــدات.  ــان عــام واضــح بشــأن مصــدر التهدي ببي

التدابر الوقائية  .3

ال غنــى عــن الوقايــة يف مجــال حاميــة األشــخاص املتعاونــني مــع اللجنة/البعثــة. وتســتلزم الوقايــة احــرام املبــادئ 

األساســية وأســاليب العمــل التــي متّكــن مــن إجــراء التحقيقــات بطريقــة ال تهــدد ســالمة أولئــك الذيــن يدخلــون 

ــع  ــد جم ــة عن ــق، وبخاص ــرة التحقي ــوال ف ــة ط ــري الوقائي ــاذ التداب ــي اتخ ــة. وينبغ ــع اللجنة/البعث ــال م يف اتص

املعلومــات، وهــي أكــر مرحلــة يتعــرض فيهــا األشــخاص املتعاونــون للخطــر.

التخطيط )أ(  

يشـكل تقييـم املخاطـر جزءاً من عمليـة التخطيط، وهو يبـنّي للمحققني املخاطر التي مـن املحتمل أن يواجهها 

األشـخاص الذيـن سـيدخلون يف اتصـال معهـم، وعـن التدابـري الوقائيـة التـي بإمكانهـم اتخاذهـا. واملحققـون 

مطالبـون بالنظـر يف نطـاق مـن القضايـا عنـد االتصـال بالضحايـا والشـهود واملصادر وعنـد إجراء مقابـالت معهم.

ومن بني هذه القضايا ما ييل:

y من هو الشخص الذي سيتم إجراء مقابلة معه؟ هل إلجراء هذه املقابلة أولويه؟

y كيف سيقوم املحقق باالتصال مع الشخص املخطط إجراء مقابلة معه؟ مبارشة أم عن طريق وسيط؟

y أين سيتم إجراء املقابلة معه؟ هل يسمح املكان بكتامن الرسية؟

)ب( ترتيب األولويات بني الجهات املتصلة

ــم  ــى تقدي ــن ع ــادر القادري ــهود أو املص ــا أو الش ــة الضحاي ــى رأس األولي ــوا ع ــني أن يضع ــي للمحقق ينبغ

ــة  ــذاء نتيج ــر اإلي ــاً لخط ــم تعرض ــم، وأقله ــول إليه ــهل الوص ــن يس ــوع، والذي ــة باملوض ــات ذات صل معلوم

لتفاعلهــم مــع اللجنة/البعثــة. فــإذا كان احتــامل األذى مرتفعــاً للغايــة، ينبغــي للمحققــني أن ينظــروا فيــام إذا 
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كان يف اإلمــكان الحصــول عــى املعلومــات التــي مــن املرجــح أن يقدمهــا الشــخص مــن مــكان آخــر أو بوســائل 

ال تســتلزم االجتــامع بــه شــخصياً.

االتصال األويل )ج(  

عنــد إجــراء االتصــال األويل، مــن الــروري إذن أن يقيّــم املحققــون الظــروف التــي ميكــن إجــراء االتصــال يف 

إطارهــا دون مخاطــرة. وينبغــي أن ينصــب الركيــز عــى حاميــة هويــة األشــخاص املتعاونــني وضــامن عــدم 

التعريــف عــى نطــاق واســع بأنهــم عــى اتصــال باللجنة/البعثــة. وميكــن أن يتصــل املحققــون بالضحايــا أو 

الشــهود أو املصــادر مبــارشة أو عــن طريــق وســيط، يكــون مثــالً شــخصاً جديــراً بالثقــة مــن املجتمــع املحــيل 

)زعيــم قبيلــة مثــالً أو زعيــم دينــي( أو إحــدى منظــامت املجتمــع املــدين.

اإلظهار يف مقابل اإلخفاء )د( 

يختــار املحققــون عــادًة اإلخفــاء نهجــاً معياريــاً للحاميــة، ويبذلــون قصاراهــم لتوجيــه أقــل قــدر مــن االنتبــاه 

إىل األشــخاص الذيــن يجتمعــون معهــم. ومــن األهميــة مبــكان حاميــة هويــة األشــخاص واتخــاذ جميــع التدابري 

لتجنــب إبرازهــم وإبــراز اتصالهــم باملحققــني أمــام أولئــك الذيــن يشــكلون خطــراً عليهــم. 

وقـد يكـون اإلظهـار يف بعـص الحـاالت هـو الخيار األفضـل، وقد يوفر هـذا الخيار للشـخص املتعـاون تدبرياً 

مـن تدابـري الحاميـة. غـري أنه يف حالـة اختيـار املحققني لإلظهـار، يجب عليهم أن يناقشـوا هذا مـع الضحايا 

أو الشـهود أو املصـادر املعنيـة والحصـول عـى وجهـة نظرهـم بشـأن مـدى مالءمـة هـذا النهـج، والحصول 

عـى موافقتهم املسـتنرية.

خفض التعرض إىل الحد األدىن )ه( 

مـن الصعـب جـداً أال يالحـظ أحـٌد األعضـاَء واملحققـني وهـم يتنقلـون يف مركبات األمـم املتحـدة أو غريها من 

املركبـات الرسـمية التـي يسـهل التعـرف عـى هويتهـا، برفقـة أفـراد األمـن يف منطقـة نـادراً مـا يصـاَدف فيهـا 

أجانـب أو مركبـات. وينبغـي للمحققـني أن يعتمـدوا تدابـري، للحـد مـن تعرضهـم للمجتمع املحيل ولألشـخاص 

الذيـن سـيجتمعون معهـم، وذلـك بـدون أن يعرضـوا أنفسـهم للخطـر. عـى سـبيل املثـال، بإمـكان املحقق أن 

يضـع ترتيبـات لـي يقـوم وسـيط موثـوق بـه باالتصـال بالشـخص الذي سـيتم إجـراء مقابلـة معـه واصطحابه 

إىل مـكان خـاص معـد مسـبقاً، ويسـتطيع املحقـق دخـول املـكان ومغادرته يف معزل عن الشـخص الذي سـيتم 

إجـراء مقابلـة معه. 

تنظيم املقابالت وإجراؤها )و( 

بإمكان املحقق أن يتخذ نطاقاً من التدابري الوقائية عند تنظيم املقابالت وإجرائها، من بينها ما ييل:

y  ــة معــه، ويكفــل ســالمته، ويضمــن ــذي تجــرى املقابل ــة الشــخص ال ــة لهوي ــر الحامي ــار مــكان يوف اختي

رسيــة املعلومــات املقدمــة. ويف بعــض الحــاالت، رمبــا كان مــن األفضــل إجــراء املقابــالت يف أماكــن عمــل 

األمــم املتحــدة. ويف حــاالت أخــرى، قــد تكــون غرفــة يف أحــد الفنــادق هــي الخيــار األمثــل؛

y ضامن عدم التمكن من استامع الغري إىل املقابلة، وعدم مراقبة أشخاص فضوليني للمقابلة؛
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y  ــم أو ــة معه ــراء مقابل ــم إج ــن ت ــن الذي ــخاص اآلخري ــامء األش ــر أس ــة بذك ــاء املقابل ــام يف أثن ــدم القي ع

ــا. ــي قدموه ــات الت ــة إىل املعلوم ــارة الريح اإلش

وعند إمتام املقابلة، من الروري أن يقوم املحقق مبا ييل:

y  ــر ــي أن يُذك ــا؛69 وينبغ ــة وتبادله ــات املقدم ــتخدام املعلوم ــى اس ــتنرية ع ــة املس ــى املوافق ــول ع الحص

ــة؛ ــر املقابل ــة يف تقري ــه املقابل ــت مع ــذي أجري ــن الشــخص ال ــة م ــة املقدم ــوع املوافق بوضــوح ن

y  مناقشــة التدابــري الوقائيــة أو الحامئيــة مــع الشــخص الــذي تجــرى معــه املقابلــة، التــي لــه أن يتخذهــا

لتجنــب أي أعــامل انتقاميــة نتيجــة للتفاعــل مــع املحقــق؛

y  إبــالغ الشــخص الــذي تجــرى مقابلــة معــه بوضــوح بحــدود اللجنة/البعثــة يف توفــري الحاميــة إذا واجــه

تهديــدات أو تعــرض ألعــامل انتقاميــة؛

y  ًتزويد الشخص الذي تجرى مقابلة معه ببيانات اتصال مفيدة يف املجتمع املحيل، تستطيع أن تقدم أنواعا

مختلفة من املساعدة )مثل شبكات الحامية( و/أو بيانات االتصال بالسلطات املحلية إذا كان ميكن الوثوق 

بها، و/أو بيانات االتصال مبكتب األمم املتحدة إذا كان املكتب قد وافق عى تقديم املساعدة؛

y  تزويــد الشــخص الــذي تجــرى مقابلــة معــه برقــم هاتــف محمــول محــيل لالتصــال طــوال فــرة وجــود

اللجنة/البعثــة يف البلــد، ولالتصــاالت خــارج البلــد أيضــاً.

حامية املعلومات  .4

تتصــل حاميــة املعلومــات اتصــاالً مبــارشاً بحاميــة األشــخاص املتعاونــني مــع اللجنة/البعثــة. وينبغــي وضــع نظُــم 

ــة  ــة والحساس ــات الرسي ــن املعلوم ــل تخزي ــن أج ــا، م ــول إليه ــم يف الوص ــن التحك ــات ميك ــة إلدارة املعلوم آمن

وإدارتهــا وحاميتهــا. وال ينبغــي أن يــؤذن بالوصــول إىل هــذه املعلومــات إال للموظفــني الذيــن يحتاجــون إىل ذلــك 

ــات  ــة يف تســجيل املعلوم ــي توفرهــا املفوضي ــات الت ــادًة قاعــدة البيان ــات ع ــم. وتســتخدم اللجان/البعث يف عمله

والوثائــق والصــور ومــواد الفيديــو وتخزينهــا بأمــان. 

وينبغـي أن يبحـث املحققـون األسـاليب )الحواسـيب الدفريـة، الحواسـيب العاديـة، آالت التصوير، آالت التسـجيل 

بالصـوت والصـورة( التي ميكنها أن تكفل أعى مسـتوى من األمن يف ظل السـياق العام الـذي تجرى فيه التحقيقات. 

وملـا كان اسـتخدام املحققـني للحواسـيب الدفرية لتسـجيل املعلومات هـو يف الغالب أكر الوسـائل مالءمة، فينبغي 

أن يكفلـوا حاميـة هويـة التفاصيـل الشـخصية ملن أجريـت معهم مقابالت وحفظهـا يف معزل عن تقريـر املقابلة. 

وال يجــوز اســتخدام آليــات التصويــر وأجهــزة التســجيل بالصــوت والفيديــو إال بعــد الحصــول عــى موافقــة رصيحة 

مــن الشــخص الــذي تُجــرى معــه املقابلــة، ويف الحــاالت التــي ال تطــرح فيهــا هــذه األجهــزة شــواغل أمنيــة إضافيــة، 

وبخاصــة يف ظــل احتــامل التعــرف عــى األشــخاص الذيــن تُجــرى معهــم مقابــالت مــن الصــور أو مــن أصواتهــم. 

وينبغــي إيــالء عنايــة إضافيــة لحاميــة املعلومــات املســجلة عــى هــذه األجهــزة، وينبغــي أن يتجنــب املحققــون 

التقــاط صــور لوجــه الشــخص الــذي يقومــون بإجــراء مقابلــة معــه.

تتضمن قاعدة البيانات املعيارية التي أعدتها املفوضية لي تستخدمها اللجان/البعثات خيارات ملوافقة األشخاص الذين تجري معهم اللجان/البعثات مقابالت.  69
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ورمبـــا يحـــدث خـــرق ألمـــن املعلومـــات بســـبب ســـوء التخزيـــن واإلهـــامل يف تداولهـــا. فينبغـــي إذن تخزيـــن 

ــا يتعـــني  ــة. وعندمـ ــات اللجنة/البعثـ ــا عـــى قاعـــدة بيانـ ــاً آمنـ ــاً آمنـ ــة تخزينـ املعلومـــات الرسيـــة والحساسـ

ـــال،  ـــزودة بأقف ـــات م ـــات ملف ـــا يف ِخزان ـــي تخزينه ـــات، ينبغ ـــق واملعلوم ـــن الوثائ ـــة م ـــخ مطبوع ـــاظ بنس االحتف

ـــيب  ـــن الحواس ـــات م ـــل املعلوم ـــد نق ـــتخدامها. وبع ـــاج إىل اس ـــذي يحت ـــف ال ـــى املوظ ـــا ع ـــول إليه ـــر الوص وق

ـــال لحـــني حـــّل  ـــة بأقف ـــة يف أماكـــن مغلق ـــاء عـــى الحواســـيب الدفري ـــات، ينبغـــي اإلبق ـــة إىل قاعـــدة البيان الدفري

ـــة  ـــت ألي حاســـوب مشـــّفرة ومحمي ـــرص الثاب ـــى الق ـــة ع ـــات مخزن ـــون أي معلوم ـــي أن تك ـــة. وينبغ اللجنة/البعث

ـــة. ـــة رس إضافي بكلم

وينبغــي متزيــق املعلومــات التــي ال تحتــاج إليهــا اللجنة/البعثــة يف أثنــاء فــرة واليتهــا )مثــل الوثائــق التــي صــورت 

باملاســحة الضوئيــة أو التــي ُحّملــت عــى قاعــدة البيانــات( أو عنــد انتهــاء واليتهــا. وال ينبغــي تحــت أي ظــرف 

إلقــاء املالحظــات أو الوثائــق يف النفايــات أو يف ســالل املهمــالت.

ــى  ــا ع ــد تعميمه ــك عن ــا يف ذل ــات، مب ــع األوق ــة يف جمي ــة بعناي ــة والحساس ــات الرسي ــداول املعلوم ــني ت ويتع

ــة أو مذكــرات اإلحاطــة، أو تحــذف، أي  ــر الداخلي املوظفــني أو تبادلهــا مــع األعضــاء. وينبغــي أن تخفــي التقاري

معلومــات ميكنهــا أن تــؤدي إىل تحديــد هويــة املصــادر. وينبغــي توخــي الحــذر عنــد إجــراء املكاملــات الهاتفيــة 

فريق تابع لألمم املتحدة معني بحقوق اإلنسان يتحدث إىل أرسة أحد الضحايا يف كوت ديفوار. صورة لألمم املتحدة / بازيل زوما
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بــني املوظفــني أو مــع األعضــاء، وذلــك بطــرق تشــمل إدراك احتــامل التنصــت، فضــالً عــن تجنــب تبــادل املعلومــات 

الرسيــة أو الحساســة عــر الهواتــف املحمولــة أو بوســائل غــري مأمونــة.

ويتعـني عـى املحققـني أن يبحثـوا كيـف ميكن نقـل املعلومات التـي جمعوها نقالً مأمونـاً عندما يكونـون يف البعثات 

امليدانيـة. وينبغـي لهـم، متـى أمكـن، أن ينقلـوا املعلومـات الرسيـة عـر اتصـال مأمـون باإلنرنت إىل جنيـف )أو إىل 

أي مقـر آخـر مناسـب( وأال يحملوهـا معهـم. وينبغـي أن يتجنـب املحققـون اسـتخدام خدمـات اإلنرنـت العامة أو 

الفندقيـة لنقـل البيانـات الحساسـة والرسيـة. وال ميكـن عـادًة تفتيش مركبـات األمم املتحـدة وموظفيهـا، ولكن ذلك 

قـد يحـدث، ويتعـني عـى املحققـني أن يخططوا التخـاذ إجـراءات محتملة لحاميـة املعلومـات عندمـا يواجهون مثل 

هـذه األوضـاع. وينبغـي أال يطلـع املحققـون عـى معلومـات رسيـة وحساسـة يف أماكـن عامـة، كأن يكـون ذلـك يف 

مطعـم مثـالً أو يف مطـار، حيـث ميكـن أن يقرأهـا غريهـم أو أن ينسـوها خلفهـم دون قصد.

مواجهة ادعاءات التهديد أو االنتقام  .5

ـــي  ـــام ه ـــر االنتق ـــه خط ـــي تواج ـــام أو الت ـــة لالنتق ـــات املعرض ـــخاص أو املجموع ـــة األش ـــون حامي ـــي أن تك ينبغ

ـــة. ويجـــب إجـــراء تقييـــم شـــامل للمعلومـــات املتعلقـــة باألخطـــار أو التهديـــدات التـــي  الشـــاغل األول للجنة/البعث

ـــة  ـــات املتعلق ـــع املعلوم ـــاملة لجم ـــة ش ـــاع منهجي ـــم اتب ـــن امله ـــذا كان م ـــون. ول ـــخاص املتعاون ـــا األش ـــرض له يتع

ـــتناداً  ـــا اس ـــي اتخاذه ـــي ينبغ ـــة الت ـــري الحامئي ـــت يف التداب ـــا، والب ـــق منه ـــام والتحق ـــد أو االنتق ـــاءات التهدي بادع

ـــل. ـــك التحلي إىل ذل

وينبغي أن تتضمن االستجابة للحامية ما ييل بالتشاور الوثيق مع الشخص املعرض للخطر:

y التحقق من الوقائع املحيطة بادعاء التهديد أو االنتقام؛

y  ــف ــه، وضع ــد وخطورت ــة التهدي ــوء طبيع ــوري يف ض ــاميئ ف ــراء ح ــاذ إج ــزم اتخ ــا إذا كان يل ــم م تقيي

ــة؛ ــى الحامي ــه ع ــر وقدرت ــرض للخط ــخص املع الش

y استعراض التدابري الحامئية التي ميكن توفريها للشخص املعرض للخطر؛

y  ــل وضــع أرسة الشــخص املعــرض ــة )مث ــد أفضــل مســار عمــل يف ضــوء الظــروف الخاصــة بالحال تحدي

ــل(؛ ــة، والتنق ــة واملهني ــه التعليمي ــر، وخلفيت للخط

y البت يف كيفية تنفيذ التدابري عملياً؛

y  العمــل عــن كثــب مــع الشــخص املعــرض للخطــر ورشكائــه ذوي الصلــة عــى تنفيذهــا ومراجعتهــا بصــورة

ــة ومتابعتها؛ دوري

y .إنهاء حالة الحامية عندما يُعتر أن التهديد مل يعد له وجود أو انخفض إىل مستوى مقبول

وميكن أن تتضمن التدابر الحامئية التي تتخذها اللجنة/البعثة ما ييل:

y  الدعــوة وإرشاك الســلطات الوطنيــة، مــع التشــديد عــى التزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك

واجبهــا يف حاميــة األشــخاص املعرضــني للخطــر ومالحقــة مرتكبــي االنتهــاكات؛
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y  زيــادة التكاليــف السياســية واالجتامعيــة عــى مصــدر التهديــد عــن طريــق الدعــوة العامــة مثالً بالتشــارك

مــع الشــبكات الوطنيــة والدولية؛

y تعزيز قدرة الشخص املتعاون عى حامية نفسه؛

y  التــامس الدعــم مــن الســلطة املكلِّفــة بالواليــة ومــن الــرشكاء ذوي الصلــة واآلليــات الدوليــة املعنيــة، مثــل

املنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة، أو البعثــات الدبلوماســية، أو وكاالت األمــم املتحــدة، أو البعثــات، أو 

املكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات الخاصــة؛

y  حشــد الجهــود لتوفــري حاميــة ماديــة بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة للشــخص املعــرض للخطــر، بطــرق

منهــا نقلــه إىل مــكان آخــر؛

y تقييد قدرة مصدر التهديد عى القيام بأي اعتداء عن طريق التصدي للعوامل التي تتسبب يف ضعف الشخص؛

y التدخل للتأثري عى ترف/سلوك مصدر التهديد أو تغيريه؛

y  ــدين عــى ســبيل ــع امل ــن املجتم ــي أو مجتمعــي أو ســيايس أو م ــم دين ــوذ، زعي ــة شــخص ذي نف مطالب

ــد. ــدر التهدي ــل إزاء مص ــال، بالتدخ املث

وينبغــي للجنة/البعثــة أن تصمــم، بالتشــاور مــع الشــخص املعــرض للخطــر، اســراتيجية حاميــة تضــم مجموعــة 

مــن خيــارات الحاميــة املناســبة وتحــدد مســار للعمــل مــع التدابــري التــي ينبغــي اتخاذهــا بالتــوازي وتلــك التــي 

ينبغــي تنفيذهــا تباعــاً.

وعقــب إمتــام العمــل، ينبغــي للهيئــة املكلِّفــة بالواليــة أن تبقــي قيــد االســتعراض حالــة األشــخاص الذيــن تعاونــوا 

مــع اللجنة/البعثــة، والذيــن ميكــن أن يتعرضــوا ألعــامل انتقاميــة لهــذا الســبب، أو ملخاطــر أخــرى. 

املعلومات العامة واإلعالم كاف- 

لعامــة الجمهــور، وبخاصــة يف البلــدان املعنيــة، مصلحــة مرشوعــة يف املعرفــة باللجنة/البعثــة وبأعاملهــا. كــام أن 

مــن مصلحــة اللجنة/البعثــة أن تتيــح املعلومــات عــن وجودهــا وواليتهــا وأســاليب عملهــا، وبخاصــة عــن كيفيــة 

االتصــال بهــا عــن طريــق الراغبــني يف تقديــم معلومات إليهــا. وعــى اللجنة/البعثــة أن تحــدد اســراتيجيتها املتعلقة 

باملعلومــات العامــة واإلعــالم يف بدايــة عملهــا، مــع تحديــد مــدى إعالنهــا عــن أعاملهــا. ويف بعــض الحــاالت، قــد 

يكــون مــن املفيــد أن تعتمــد اللجنة/البعثــة موقفــاً متحفظــاً، بينــام تســتدعي حــاالت أخــرى موقفــاً أكــر علنيــة.

من الذي يتعامل مع املعلومات العامة واإلعالم؟  .1

تبعــاً للســياق، ميكــن توفــري املعلومــات عــن اللجنة/البعثــة لعامــة الجمهــور ووســائط اإلعــالم عــن طريــق: األعضــاء 

أنفســهم )يف نطــاق النظــام الداخــيل أو أســاليب العمــل املتفــق عليهــا(؛ أو منســق األمانــة؛ أو الهيئــة التــي أنشــأت 
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اللجنة/البعثــة )مثــل رئيــس مجلــس األمــن، أو األمــني العــام(. وكــام هــو مذكــور أعــاله، مــن املهــم أن تتضمــن 

ــالم  ــائط اإلع ــن وس ــرياً م ــاً كب ــذب اهتامم ــح أن تجت ــن املرج ــي م ــتوى الت ــة املس ــات الرفيع ــة اللجان/البعث أمان

مســؤوالً إعالميــاً محرفــاً.

وينبغــي االتفــاق عــى نهــج اللجنة/البعثــة تجــاه اإلعــالم ووســائطه يف وقــت مبكــر، ويفضــل أن يكــون ذلــك يف 

اجتامعهــا األول، عــى أن يشــمل ذلــك مــا إذا كان أحــد األعضــاء ســيعنيَّ متحدثــاً رســمياً أو مــا إذا كان ســيجري 

تقاســم الحديــث العــام؛ وكيفيــة االتفــاق عــى البيانــات العامــة التــي يــديل بهــا أي عضــو. 

قبل أن تبدأ اللجنة عملها  .2

مبجــرد إعــداد واليــة بإنشــاء لجنة/بعثــة مــا، يجــوز لوســائط اإلعــالم أن تطلــب معلومــات أو بيانــات عامــة بشــأن 

الواليــة وآثارهــا. وبالرغــم مــن عــدم تســمية األعضــاء بعــُد، فقــد يتعــني عــى الهيئــة املكلِّفــة بالواليــة أن تصــدر 

تفاصيــل موجــزة بشــأن الواليــة وتوقعــات بتاريــخ بــدء عمــل اللجنة/البعثــة. وينبغــي أن تســتمد هــذه البيانــات يف 

أمثــل صورهــا مــن اللغــة املســتخدمة يف الواليــة. وميكــن أن يــديل بالبيانــات رئيس/قائــد الســلطة املكلِّفــة بالواليــة 

أو متحدثــون رســميون ذوو صلــة يف ســياق جلســات اإلحاطــة الصحفيــة. 

وتصــدر عــادًة نــرشة صحفيــة عــن الســلطة املكلِّفــة بالواليــة إلعــالن أنبــاء تعيــني األعضــاء وبــدء عمــل اللجنــة/

البعثــة )أو تاريــخ البــدء املتفــق عليــه(. 

عند بداية عمل اللجنة  .3

مبجـــرد بـــدء العمـــل، ينبغـــي للجنة/البعثـــة أن تنـــرش معلومـــات عـــن واليتهـــا، واختصاصاتهـــا، وتشـــكيلها، 

ـــال  ـــة االتص ـــن كيفي ـــباً، وع ـــك مناس ـــاً وكان ذل ـــا إذا كان متاح ـــج عمله ـــا، وبرنام ـــق عليه ـــا املتف ـــاليب عمله وأس

ـــة،  ـــة املعلومـــات والرسي ـــن عـــن األحـــكام املتعلقـــة بحامي ـــا. كـــام ينبغـــي أن تعل ـــم املعلومـــات إليه ـــا أو تقدي به

ـــخاص  ـــق واألش ـــؤون التحقي ـــل يف ش ـــن التدخ ـــف ع ـــا للك ـــة وغريه ـــة املعني ـــا الدول ـــات تقدمه ـــن أي ضامن وع

ـــا.  ـــني معه املتعاون

ــي  ــن. وينبغ ــت ممك ــرب وق ــا يف أق ــل نرشه ــة، ويفض ــيطة وواضح ــزة وبس ــات موج ــون املعلوم ــي أن تك وينبغ

ترجمتهــا إىل اللغــة أو اللغــات املحليــة وتوزيعهــا عــى أوســع نطــاق ممكــن عــن طريــق وســائط اإلعــالم الدوليــة 

والوطنيــة، ووكاالت األمــم املتحــدة، واملنظــامت غــري الحكوميــة، وســلطات الدولــة املعنيــة، وذلــك بالطبــع قبــل أن 

تــرشع اللجنة/البعثــة يف أي زيــارة ميدانيــة. وينبغــي نــرش هــذه املعلومــات أيضــاً عــى املوقــع الشــبي للجنــة/

البعثــة بجميــع اللغــات ذات الصلــة.

ــن  ــح م ــد أصب ــاً. وق ــات علني ــرش املعلوم ــة لن ــبي للمفوضي ــع الش ــات املوق ــتخدم اللجان/البعث ــن أن تس وميك

املامرســات املعتــادة، عــى ســبيل املثــال، أن تُعــد اللجان/البعثــات التــي ينشــئها مجلــس حقــوق اإلنســان صفحــة 

ــات االتصــال  ــرش معلوم ــة لن ــع الشــبي للمفوضي ــوق اإلنســان يف املوق ــس حق شــبكية عــى صفحــة قســم مجل

ــة. ــر املؤقت ــة والتقاري ــرشات الصحفي والن
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يف أثناء الوالية  .4

املعلومات العامة التي تستهدف الضحايا والشهود املحتملني )أ( 

مــن املامرســات الجيــدة إعــداد نــرشة مــن صفحــة واحــدة لتوزيعهــا عــى جميــع مصــادر املعلومــات املحتملة 

التــي قــد ترغــب يف التعــاون مــع اللجنة/البعثــة. وميكــن توزيــع النــرشات مبــارشة عــن طريــق اللجنة/البعثــة 

أو أمانتهــا، و/أو بطريقــة غــري مبــارشة بواســطة مكاتــب األمــم املتحــدة يف البلــد املعنــي ومنظــامت املجتمــع 

املدين.

والغــرض الرئيــي مــن النــرشة هــو ضــامن توعيــة األفراد/املجموعــات يف البلــد الــذي ســيجري فيــه التحقيــق 

بواليــة اللجنة/البعثــة وبكيفيــة االتصــال بهــا. ويتعــني ترجمــة النــرشة إىل اللغــات املحليــة.

التعامل مع وسائط اإلعالم )ب( 

تنــوع تعامــل اللجان/البعثــات خــالل تحقيقاتهــا مــع وســائط اإلعــالم. فقــد اختــار بعضهــا الحفــاظ عــى تكتــم 

عــام مــع وســائط اإلعــالم؛ وقــدم بعضهــا تقاريــر عامــة دوريــة عــن املســتجدات يف شــكل نــرشات صحفيــة أو 

مؤمتــرات صحفيــة بشــأن ســفرها واجتامعاتهــا، ولكــن دون تنــاول جوهــر نتائجهــا واســتنتاجاتها قبــل انتهــاء 

عملهــا؛ غــري أن بعضهــا اآلخــر، مثــل لجنــة التحقيــق املعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية )2014-2011(، 

انخرطــت بارتباطــات موضوعيــة أكــر مــع وســائط اإلعــالم عــر نــرشات صحفيــة ومؤمتــرات صحفيــة دوريــة، 

مــع عقــد جلســات لطــرح األســئلة واإلجابــة عليهــا ومقابــالت مــع الصحفيــني. 

ــة  ــاً يف نهاي ــة و/أو تنظــم مؤمتــراً صحفي ــة نــرشة صحفي ومتثلــت املامرســة العامــة يف أن تصــدر اللجنة/البعث

زياراتهــا امليدانيــة عنــد اكتــامل تحقيقهــا. فــإذا كانــت أكــر مــن زيــارة ميدانيــة واحــدة قــد أجريــت، فللجنــة 

أن تصــدر نــرشة صحفيــة عنــد نهايــة كل منهــا. وميكــن للجنة/البعثــة أيضــاً أن تعلــن عــن وصولهــا إىل البلــد 

لتنبيــه الشــهود املحتملــني ومنظــامت املجتمــع املــدين.

مؤمتر صحفي عقدته لجنة التحقيق املعنية بحقوق اإلنسان يف جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. صورة لألمم املتحدة /جان-مارك فرييه



لجان التحقيق وبعثات تقيص الحقائق املعنية بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين82

وأيــاً كان النهــج املختــار، مــن املهــم أن تناقــش اللجنة/البعثــة هــذا األمــر يف وقــت مبكــر وأن تقــرر سياســتها 

اإلعالميــة، وأال تكتفــي مبجــرد رد الفعــل عــى األحــداث والضغــوط اإلعالميــة. 

وتتضمن العوامل التي ينبغي وضعها يف االعتبار عند إقرار اسراتيجية املعلومات العامة واإلعالم ما ييل:

y .ضامن إعالم الجمهور والدول املعنية والدول األخرى عى النحو املناسب بعمل اللجنة/البعثة

y  ــل جمــع ــة بالفعــل يف اســتنتاجاتها قب ــه اللجنة/البعث ــم أي تصــور تكــون قــد توصلــت إلي تجنــب تقدي

ــه. النطــاق الكامــل مــن املعلومــات وتحليل

y  التصــدي ألي معلومــات مغلوطــة يف وســائط اإلعــالم بشــأن اللجنة/البعثــة و/أو أعضائهــا، قــد يكــون لهــا

تأثــري يف قدرتهــا عــى االضطــالع بواليتهــا بفعاليــة.

y  تحديــد مــا إذا كان ميكــن لبيــان تــديل بــه اللجنة/البعثــة أن يكــون لــه تأثــري إيجــايب أم ســلبي عــى حالــة

حقــوق اإلنســان الرسيعــة التطــور التــي قــد تحــدث يف إطارهــا انتهــاكات إضافيــة جســيمة.

y  مواجهــة األحــداث أو التطــورات الرئيســية التــي ميكــن أن يكــون لهــا تأثــري يف عمــل اللجنة/البعثــة أو يف

الوضــع يف البلــد املعنــي.
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وقــد يكــون لعمــر اللجنة/البعثــة، قصــرياً كان أم طويــالً، تأثــري كبــري يف كيفيــة تفســري املعايــري املذكــورة أعــاله. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن مكانــة أي عضــو مــن أعضــاء اللجنة/البعثــة أو هيبتــه أو منزلتــه الرفيعــة قــد تؤثــر 

يف حجــم التعامــل مــع وســائط اإلعــالم وتواتــره. 

عند نهاية عمل اللجنة  .5

ـــل  ـــددة وبالتواص ـــة املح ـــوء الوالي ـــة يف ض ـــايئ للجنة/البعث ـــر النه ـــي للتقري ـــرش العلن ـــاليب الن ـــر يف أس ـــب النظ يج

ـــدار  ـــوب، إص ـــن املطل ـــل وم ـــب، ب ـــن املناس ـــون م ـــد يك ـــاالت، ق ـــض الح ـــة. ويف بع ـــة بالوالي ـــلطة املكلِّف ـــع الس م

ـــرش  ـــال، تُن ـــة. عـــى ســـبيل املث ـــة بالوالي ـــل تقدميـــه رســـمياً إىل الســـلطة املكلِّف ـــه قب ـــر أو نســـخة مســـبقة من التقري

ـــم يجـــب أن تراعـــي االســـراتيجية  ـــا رســـمياً. ث ـــل تقدميه ـــادًة قب ـــس حقـــوق اإلنســـان ع ـــة إىل مجل ـــر املقدم التقاري

ـــة.  ـــن اللجنة/البعث ـــمياً م ـــه رس ـــل تقدمي ـــام قب ـــاق الع ـــيُتداول يف النط ـــر س ـــة أن التقري اإلعالمي

ـــد  ـــادًة لعق ـــب ع ـــة. وترت ـــة بالوالي ـــلطة املكلِّف ـــمي للس ـــامع رس ـــا يف اجت ـــادًة تقريره ـــة ع ـــدم اللجنة/البعث وتق

مؤمتـــر صحفـــي بعـــد ذلـــك مبـــارشة، وتـــديل ببيـــان عـــام، وتجيـــب عـــن األســـئلة التـــي تطرحهـــا وســـائط 

ـــم  ـــن نتائجه ـــالن ع ـــة اإلع ـــم ملواصل ـــالت معه ـــراء املقاب ـــات إج ـــاء طلب ـــل األعض ـــاً أن يقب ـــن أيض ـــالم. وميك اإلع

ـــم.  وتوصياته

 أعضاء لجنة التحقيق الدولية املعنية بجمهورية أفريقيا الوسطى يتحدثون إىل الصحافة بعد بعثة ميدانية. 
صورة لألمم املتحدة /جان-مارك فرييه
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ــا لتوزيعــه يف  ــع الرئيســية املتعلقــة بعمله ــات والوقائ ــج اللجان/البعث ــد إعــداد موجــز لنتائ ورمبــا كان مــن املفي

ــة  ــات طويل ــا والي ــات املســندة إليه ــام يتصــل باللجان/البعث ــي، وبخاصــة في ــان الصحف ــع البي وســائط اإلعــالم م

ــر ضخمــة. كــام أن ترجمــة املوجــز قــد تكــون أيضــاً أســهل. املــدة، والتــي تصــدر تقاري

ويف حالــة ســكوت الواليــة عــن كيفيــة نــرش التقريــر، يتعــني عــى الســلطة املكلِّفــة بالواليــة أن تبــت يف أســاليب 

نــرشه العلنــي.

بعد أن تنهي اللجنة عملها  .6

مــع تقديــم التقريــر النهــايئ إىل الســلطة املكلِّفــة بالواليــة يكــون عمــل اللجنة/البعثــة قــد انتهــى. ولألعضــاء أحيانــاً 

أن يدلــوا بتعليقــات لوســائط اإلعــالم بصفتهــم »أعضــاء ســابقني«. واألفضــل هــو أن يتفــق جميــع األعضاء الســابقني 

مقدمــاً عــى أي نقــاط جوهريــة تثــار يف هــذا اإلطــار. وينبغــي أن توضــح البيانــات املــدىل بهــا بعــد انتهــاء الواليــة 

أن األعضــاء الســابقني يقدمونهــا بصفــة شــخصية ال رســمية. وفقــاً للتعهــد بالرسيــة الــذي يشــكل جــزءاً مــن اليمــني 

ــن أي  ــا األعضــاء(، ال يجــوز لألعضــاء الكشــف ع ــي يؤديه ــني الت ــاله اليم ــم )انظــر أع ــد تعيينه ــا عن ــي أدوه الت

معلومــات رسيــة بعــد انتهــاء واليتهــم، مبــا يف ذلــك عــن مــداوالت اللجنة/البعثــة.
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ساً
خام

باولو بينهريو، رئيس لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية يناقش نتائج اللجنة مع الصحافة يف جنيف، 
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 التقرير 

والتوصيات
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التقرير ألف- 

يســجل التقريــر النهــايئ انتهــاء تحقيقــات اللجنة/البعثــة، وهــو أكــر نتائــج عملهــا ظهوراً.70ومــع ذلــك، فــإن كيفيــة 

اســتخدام التقريــر، مبــا يف ذلــك مــا يتضمنــه مــن توصيــات، هــو األمــر األكــر أهميــة. وميكــن أن ترتــب عــى مثــل 

هــذه التقاريــر آثــار بعيــدة املــدى، كــام هــو مبــني يف الفصــل الســادس. 

وتحــدد الســلطة املكلِّفــة بالواليــة عــادًة املهلــة الزمنيــة لتقديــم التقريــر وعرضــه. وتكــون للجان/البعثــات مطلــق 

الحريــة يف البــت، يف حــدود واليتهــا، يف كيفيــة تنظيــم هيــكل التقاريــر وصياغتهــا. ومــع ذلــك، فقــد ثبتــت فائــدة 

عــدد مــن املامرســات الراســخة املســتمدة مــن الخــرة الســابقة فيــام يتصــل بالتجهيــز والهيــكل. 

ــة  ــزام األعضــاء واألمان ــة اعت ــة مبكــرة عــى كيفي ــد االتفــاق يف مرحل ــة، مــن املفي وفيــام يتصــل بالصياغــة الفعلي

الــرشوع يف إعــداد التقريــر؛ ومــن الــذي ســيكون مســؤوالً عــن صياغــة األفــرع املختلفــة؛ وكيــف ســيجري تنســيق 

ــة؛  ــرة واملواءم ــة والن ــى مســتوى اللغ ــامن االتســاق ع ــة، وض ــرع املختلف ــع األف ــك تجمي ــمل ذل ــة، ويش الصياغ

ــة.  ــر ويعتمــد يف النهاي وكيــف ســيُحل أي اختــالف بــني األعضــاء؛ وكيــف سيُســتعرض التقري

الهيكل واملحتوى  .1

ــوا  ــة وأن يتفق ــه العريضــة األولي ــر وخطوط ــكل التقري ــن يف هي ــت ممك ــرب وق ــي أن ينظــر األعضــاء يف أق ينبغ

عليهــا. فبعــض التقاريــر يُنظــم بحســب مرتكبــي االنتهــاكات املزعومــني، أو بحســب املنطقــة التــي ارتُكبــت فيهــا 

ــواع االنتهــاكات، أو وفقــاً ألهــداف  ــدويل الواجــب التطبيــق، أو وفقــاً ألن االنتهــاكات املزعومــة، وفقــاً للقانــون ال

اللجنة/البعثــة الخاصــة التــي حددتهــا واليتهــا. 

وينبغي أن تتضمن التقارير، كحد أدىن، املعلومات التالية: 

y موجز تنفيذي؛

y ملحة عامة عن الوالية ورشح لها، وكيفية تفسري اللجنة/البعثة لها؛

y االختصاصات؛

y املنهجية؛

y تشكيل اللجنة/البعثة؛

y  التعــاون )أو انعدامــه( املتلقــى مــن الدولــة أو الجهــات الفاعلــة األخــرى موضــع التحقيــق، مبــا يف ذلــك

أي تدابــري إيجابيــة اتخذتهــا لتيســري عمــل اللجنة/البعثــة، فضــالً عــن كيفيــة تعــرض عملهــا للعرقلــة أو 

اإليقــاف بســبب عــدم التعــاون أو ألســباب أخــرى؛

طُلب إىل بعض اللجان أن تقدم تقارير مؤقتة. عى سبيل املثال، عندما جرى متديد والية لجنة التحقيق املعنية بالجمهورية العربية السورية )2011( يف أثناء   70

الدورة الثانية والعرشين ملجلس حقوق اإلنسان، طُلب إليها أن »تقدم تقريراً خطياً عن حالة حقوق اإلنسان يف الجمهورية العربية السورية يف إطار حوار 

تفاعيل يجري يف دورات املجلس الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين والخامسة والعرشين« )القرار 24/22 املؤرخ 22 آذار/مارس 2013، الفقرة 28(.
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y  شــواغل الحاميــة، إن وجــدت، فيــام يتصــل باملصــادر والضحايــا والشــهود واالشــخاص املتعاونــني اآلخريــن

مــع اللجنة/البعثــة، وأي إجــراء اتخذتــه اللجنة/البعثــة والدولة/الســلطات ذات الصلــة ملعالجتهــا؛

y  الســياق/الخلفية التــي تحــدد التاريــخ ذا الصلــة، والتطــورات السياســية، والبيانــات والديناميــات

واالقتصاديــة؛ االجتامعيــة 

y  ــري ــة غ ــة فاعل ــة وأي جه ــة ذات الصل ــة القانوني ــات الدولي ــق وااللتزام ــون الواجــب التطبي ــل القان تحلي

ــة؛  تابعــة للدول

y :النتائج

الوقائع كام زُعمت وثبت وقوعها؛  -

تقييم لالدعاءات يف مقابل املعلومات التي ُجمعت؛  -

ــة بوجــود  ــك االســتنتاجات املتعلق ــة، مبــا يف ذل ــدويل ذي الصل ــون ال ــع يف ضــوء القان ــل الوقائ تحلي  -

انتهــاكات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين أو القانــون الجنــايئ، وتحديــد 

ــؤوليات؛ املس

y .االستنتاجات والتوصيات

وتكــون الخرائــط والصــور والرســوم البيانيــة مفيــدة، ويُشــجع عــى توفريهــا متــى أمكــن لتوضيــح عــرض الوقائــع 

وتدعيمــه.

وكــام هــو مذكــور يف الفصــل الثــاين، تقــدم قوائــم أســامء مرتكبــي االنتهــاكات املزعومــني عــادًة يف مظاريــف مغلقــة 

إىل األمــني العــام أو إىل املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان.

ــة،  ــة غــري رسي ــه، وهــي تقــدم معلومــات إضافي ــر وهيكل ــوى التقري ــة ومحت وتختلــف املرفقــات باختــالف الوالي

مثــل مــا يــيل: 

y  الخط الزمني لألحداث؛

y خرائط؛

y  تحليل للصور الساتلية؛

y  نسخ من املراسالت مع الدولة/العنارص الفاعلة املعنية؛

y  تفاصيل األماكن التي جرت زيارتها؛

y  قامئة باملؤسسات أو األشخاص الذين عقدت معهم مقابالت )حيثام ال توجد شواغل حامئية(؛

y .قامئة باملراجع
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ـــق  ـــن طري ـــات أو ع ـــاء االجتامع ـــا أثن ـــة إليه ـــاءات املقدم ـــى االدع ـــت ردوداً ع ـــد قدم ـــة ق ـــت الحكوم وإذا كان

ـــردود  ـــدرج ال ـــر. وتُ ـــردود يف التقري ـــن هـــذه ال ـــري ع ـــرر أفضـــل أســـلوب للتعب ـــة أن تق ـــي للجن املراســـالت، فينبغ

ـــائل  ـــت الرس ـــاله، أُدرج ـــور أع ـــو مذك ـــام ه ـــاالت، ك ـــض الح ـــا. ويف بع ـــل به ـــي تتص ـــر الت ـــرع التقري ـــادًة يف أف ع

ـــر. ـــق التقري ـــة يف مرف ـــة املعني ـــن الدول ـــة م ـــة املوجه الخطي

ـــذه  ـــدت ه ـــد اعتُم ـــة، وق ـــغ 700 10 كلم ـــامت يبل ـــدد الكل ـــى لع ـــد أق ـــدة ح ـــم املتح ـــر األم ـــم تقاري وملعظ

ـــري  ـــل. غ ـــبء العم ـــن إدارة ع ـــني م ـــني التحريري ـــن املرجم ـــامن متّك ـــة ولض ـــق بامليزاني ـــارات تتعل ـــدة العتب القاع

ـــذا  ـــدة يف ه ـــهور عدي ـــوال ش ـــا ط ـــتنتاجاتها وتوصياته ـــات واس ـــج التحقيق ـــم نتائ ـــب تقدي ـــا يصع ـــرياً م ـــه كث أن

العـــدد املحـــدود مـــن الكلـــامت. فاعتمـــدت اللجان/البعثـــات مؤخـــراً مامرســـة إلحـــاق مرفقـــات بتقريرهـــا 

ـــة املســـتقلة  ـــق الدولي ـــة التحقي ـــر لجن ـــإن تقري ـــال، ف ـــة. عـــى ســـبيل املث ـــا باألدل ـــه أو تدعيمه ـــح محتويات لتوضي

ـــه الــــ 16 يف  ـــن 26 صفحـــة وجـــاءت مرفقات ـــف م ـــة الســـورية )A/HRC/22/59( تأل ـــة العربي بشـــأن الجمهوري

ـــر  ـــة، فـــإن التقري ـــن مـــن اإلبـــالغ بشـــمولية أكـــر عـــن نتائـــج اللجنة/البعث 105 صفحـــات. ويف حـــني أن هـــذا ميّك

ـــرى. ـــدة األخ ـــم املتح ـــات األم ـــم إىل لغ ـــذي يُرج ـــو ال ـــاالت ه ـــذه الح ـــط يف ه ـــي فق الرئي

ـــد  ـــات عـــى إجـــراء ترجـــامت غـــري رســـمية لتقريرهـــا إىل اللغـــة الرئيســـية للبل ـــت بعـــض اللجان/البعث ـــد عمل وق

ـــة  ـــي مامرس ـــة، وه ـــة الحق ـــدوره أو يف مرحل ـــد ص ـــد عن ـــل البل ـــه داخ ـــون( لتوزيع ـــة أو التيت ـــي )كالعربي املعن

ـــني بأكـــر  ـــني الســـكان املعني ـــج والتقييـــامت ب ـــاً لهـــذه النتائ ـــرٍش أوســـع نطاق ـــرة بالتشـــجيع بقـــوة إلتاحـــة ن جدي

ـــارشة. صـــورة مب

إصدار التقرير  .2

ينبغـــي عامـــًة أن تكـــون تقاريـــر اللجان/البعثـــات علنيـــة. والطابـــع العلنـــي لهـــذه التقاريـــر مهـــم لهـــا يك 

ـــات. ـــذ التوصي ـــجع تنفي ـــاءلة، وتش ـــة باملس ـــوات املنادي ـــزز الدع ـــداث، وتع ـــي لألح ـــجل التاريخ ـــهم يف التس تس

ـــة  ـــة املكلِّفـــة بالوالي ـــل أســـبوع أو أســـبوعني مـــن نظـــر الهيئ ـــر عـــادًة قب ـــرش التقري وكـــام هـــو مذكـــور أعـــاله، يُن

ـــه رســـمياً.  في

ـــا  ـــرياً م ـــة. وكث ـــراف املعني ـــع األط ـــر م ـــن التقري ـــبقة م ـــخ مس ـــادل نس ـــة بتب ـــة املتعلق ـــاً املامرس ـــت أيض وتفاوت

ـــام. ويهـــدف هـــذا  ـــة أي ـــل إصـــداره ببضع ـــر قب ـــن التقري ـــة نســـخة م ـــة املعني ـــات إىل الدول قدمـــت اللجان/البعث

ـــرى، مل  ـــاالت أخ ـــه. ويف ح ـــاء عرض ـــة أثن ـــات الالحق ـــر، وللمناقش ـــدور التقري ـــتعداد لص ـــا باالس ـــامح له إىل الس

ـــة  ـــق املهل ـــدة ضي ـــراً لش ـــا أو نظ ـــدم تعاونه ـــة ع ـــة يف حال ـــبقة، وبخاص ـــخ مس ـــى نس ـــة ع ـــة املعني ـــع الدول تُطل

ـــت نســـخ غـــري محـــررة  ـــة، أحيل ـــر. ويف حـــاالت قليل ـــة للتقري ـــة النهائي ـــق ووضـــع الصيغ ـــاء التحقي املحـــددة إلنه

مـــن التقاريـــر إىل الدولـــة واألطـــراف األخـــرى املعنيـــة )مثـــل مجموعـــات املعارضـــة املســـلحة( مشـــفوعة بطلـــب 

ـــردود يف  ـــة أن تكفـــل تلقـــي ال التعليـــق عليهـــا يف غضـــون وقـــت محـــدد. ويف هـــذه الحـــاالت، عـــى اللجنة/البعث

ـــا.  ـــا واليته ـــي قررته ـــة الت ـــة لتقريرهـــا يف حـــدود املهل ـــة إلتاحـــة وضـــع الصيغـــة النهائي ـــة كافي ـــة زمني خـــالل مهل
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تحليل الصور الساتلية للرنامج التشغييل للتطبيقات الساتلية  ثالثاً- 

مرسد األسلحة املستخدمة يف ليبيا  رابعاً- 
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ويف حـــاالت قليلـــة، قُدمـــت التقاريـــر رســـمياً إىل هيئـــات أخـــرى غـــري الســـلطة املكلِّفـــة بالواليـــة، شـــملت 

ـــال عندمـــا  ـــة. وحـــدث هـــذا عـــى ســـبيل املث ـــة، أو منظـــامت إقليمي ـــات وطني ـــة، أو هيئ ـــة دولي ـــات حكومي هيئ

ـــدم إىل  ـــذي قُ ـــة )1999( ال ـــور الرشقي ـــن تيم ـــر ع ـــع التقري ـــام حـــدث م ـــك، مثل ـــى ذل ـــة نفســـها ع نصـــت الوالي

ـــان؛ أو  ـــوق اإلنس ـــة حق ـــك لجن ـــررت ذل ـــام ق ـــان ك ـــوق اإلنس ـــة حق ـــة، ولجن ـــة العام ـــن، والجمعي ـــس األم مجل

ـــة  ـــام يف حال ـــن، ك ـــس األم ـــا إىل مجل ـــال تقاريره ـــم أح ـــك ث ـــات بذل ـــام اللجان/البعث ـــني الع ـــف األم ـــا كل عندم

ـــا )2009(؛  ـــق بغيني ـــر املتعل ـــة )1997( والتقري ـــو الدميقراطي ـــة الكونغ ـــة بجمهوري ـــق املعني ـــة التحقي ـــر لجن تقري

ـــرى. ـــات أخ ـــمياً إىل هيئ ـــا رس ـــة تقريره ـــات بإحال ـــت اللجان/البعث ـــا أوص أو عندم

وقُدمـــت بعـــض التقاريـــر رســـمياً إىل هيئـــات وطنيـــة، ومـــن ذلـــك عـــى ســـبيل املثـــال تقديـــم التقريـــر 

ـــا )2009( إىل  ـــق بغيني ـــر املتعل ـــدم التقري ـــام ق ـــتي، في ـــان تيمور-ليش ـــتي )2006( إىل برمل ـــة بتيمور-ليش املتعلق

رئيـــس دولـــة غينيـــا، واالتحـــاد األفريقـــي، واللجنـــة االقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا. 

ـــة،  ـــياقات ذات الصل ـــع الس ـــة، ويف جمي ـــات ذات الصل ـــع الهيئ ـــل جمي ـــن قب ـــر م ـــتخدام التقاري ـــي اس وينبغ

ـــك  ـــة، وذل ـــتجابات الدولي ـــات للمســـاعدة يف تشـــكيل االس ـــم معلوم ـــا تقدي ـــام كان بإمكانه كأن تســـتخدم حيث

ـــات  ـــك الهيئ ـــا تل ـــي أن تضعه ـــات ينبغ ـــن توصي ـــت تتضم ـــام كان ـــن، أو حيث ـــس األم ـــق مجل ـــن طري ـــالً ع مث

ـــار. يف االعتب

عرض التقرير  .3

يُطلـــب إىل اللجان/البعثـــات املكلفـــة بواليـــة مـــن مجلـــس حقـــوق اإلنســـان أن تعـــرض تقاريرهـــا شـــفوياً 

ـــوز  ـــدول. ويج ـــع ال ـــيل م ـــوار تفاع ـــرض ح ـــب الع ـــى أن يعق ـــة، ع ـــة ذات الصل ـــاء الجلس ـــس يف أثن ـــى املجل ع

ـــد،  ـــن التأيي ـــري ع ـــة: التعب ـــل اللجنة/البعث ـــأن عم ـــة بش ـــف مختلف ـــذ مواق ـــوار، أن تأخ ـــذا الح ـــالل ه ـــدول، خ لل

االعـــراض عـــى منهجيتهـــا أو نتائجهـــا أو طـــرح أســـئلة بشـــأنهام، أو دعـــم توصياتهـــا أو التســـاؤل بشـــأنها. 

ـــالل  ـــن خ ـــارشة أو م ـــا مب ـــا إم ـــا ونتائجه ـــن تقاريره ـــس األم ـــن مجل ـــة م ـــات املكلف ـــت اللجان/البعث ـــد عرض وق

ـــد اللجـــان/ ـــأن تعق ـــاً، فاملامرســـة الراســـخة أيضـــاً تقـــي ب ـــر آنف ـــام ذُك ـــوق اإلنســـان. وك ـــوض الســـامي لحق املف

ـــر. ـــرض التقري ـــبة ع ـــاً مبناس ـــراً صحفي ـــات مؤمت البعث

التوصيات باء- 

ينبغــي صــوغ التوصيــات الــواردة يف تقريــر اللجنة/البعثــة بعنايــة، مــع مراعــاة الواليــة، وحالــة حقــوق اإلنســان، 

ــوق  ــة حق ــني حال ــة لتحس ــريات الروري ــل التغي ــا بتفعي ــات، وصلته ــا التوصي ــة إليه ــة املوجه ــات الفاعل والجه

ــذ. ــة التنفي ــر املــوارد وإمكاني ــل تواف ــا أخــرى، مث اإلنســان، وقضاي
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الجهات املخاطَبة )أ(  

ــذ  ــا بتنفيـ ــع قيامهـ ــي يُتوقـ ــة التـ ــة املخاطَبـ ــوح الجهـ ــدد بوضـ ــة أن تحـ ــة مقدمـ يجـــب عـــى أي توصيـ

ــتقلة يف توجيـــه التوصيـــات إىل الكيانـــات  التوصيـــة. ومتـــارس اللجان/البعثـــات ســـلطتها التقديريـــة املسـ

ـــا.  ـــرف عليه ـــوق اإلنســـان املتع ـــة ملشـــاكل حق ـــن الفعالي ـــدر م ـــر ق ـــى التصـــدي بأك ـــادرة ع ـــا ق ـــي تعتره الت

ـــلطات  ـــدة، وس ـــم املتح ـــة لألم ـــة التابع ـــة بالوالي ـــلطة املكلِّف ـــان إىل الس ـــب األحي ـــات يف أغل ـــه التوصي وتوجَّ

ـــة  ـــس األمـــن أو الجمعي ـــة، ومجل ـــك الدول ـــدول داخـــل تل ـــة غـــري التابعـــة لل ـــات الفاعل ـــة والجه ـــة املعني الدول

ـــة،  ـــة، واملفوضي ـــة ذات الصل ـــدول الثالث ـــة(، وال ـــة بالوالي ـــان أنفســـهام الســـلطة املكلِّف ـــا ال يكون ـــة )عندم العام

واألمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة أو وكاالت األمـــم املتحـــدة املتخصصـــة وبرامجهـــا وصناديقهـــا. وتوجـــه 

ـــاد  ـــة، أو االتح ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــل املحكم ـــرى، مث ـــة أخ ـــة وإقليمي ـــامت دولي ـــاً إىل منظ ـــات أحيان التوصي

األفريقـــي، أو االتحـــاد األورويب، أو املنظـــامت غـــري الحكوميـــة.

)ب(  املحتوى

ـــوق  ـــة حق ـــة يف حال ـــريات إيجابي ـــداث تغي ـــهم يف إح ـــى، وأن تس ـــة املنح ـــات عملي ـــون التوصي ـــي أن تك ينبغ

ـــاف  ـــبل االنتص ـــري س ـــت، وتوف ـــد ارتُكب ـــون ق ـــا تك ـــي رمب ـــم الت ـــن الجرائ ـــاءلة ع ـــا املس ـــرق منه ـــان بط اإلنس

ـــا، وإدخـــال تغيـــريات عـــى القوانـــني والسياســـات واملامرســـات.  ـــا وجـــر األرضار التـــي لحقـــت بالضحاي للضحاي

وينبغـــي التصـــدي كذلـــك يف التوصيـــات أليـــة مســـائل تتعلـــق بالجانـــب الجنســـاين تتصـــل باســـتنتاجات 

ـــات  ـــوا املعلوم ـــن قدم ـــك الذي ـــة أولئ ـــاول أيضـــاً يف تقريرهـــا حامي ـــة أن تتن ـــر. وللجنة/البعث وخالصـــات التقري

ـــا. ـــة واليته ـــد نهاي ـــا بع إليه

التشاور )ج(  

ـــا، فقـــد يكـــون  ـــا توصياته ـــي توجـــه إليه ـــات غـــري ملزمـــة بالتشـــاور مـــع الجهـــات الت يف حـــني أن اللجان/البعث

ـــع  ـــاً م ـــاً ومجدي ـــون عملي ـــد يك ـــا ق ـــأن م ـــاور بش ـــكان التش ـــان. وبإم ـــض األحي ـــداً يف بع ـــك مفي ـــا بذل قيامه

ـــاف. ـــة املط ـــات يف نهاي ـــزز التوصي ـــة، أن يع ـــتقاللية اللجنة/البعث ـــى اس ـــاظ ع الحف

وميكن تجميع أغلبية التوصيات تحت الفئات التالية: 

ـــاكات  ـــوري لالنته ـــف ف ـــه إىل وق ـــر لدعوت ـــرف آخ ـــة أو إىل ط ـــة إىل الدول ـــاع املوجه ـــف واالمتن ـــات الك توصي  ‘1‘

ـــا:  ـــن بينه ـــور م ـــة أم ـــة )2000( بجمل ـــطينية املحتل ـــاألرايض الفلس ـــة ب ـــق املعني ـــة التحقي ـــة لجن ـــل توصي - مث

ـــوت  ـــدم البي ـــك ه ـــا يف ذل ـــة مب ـــكات يف األرايض املحتل ـــري املمتل ـــع تدم ـــة ملن ـــة وفعال ـــراءات عاجل ـــاذ إج »اتخ

وقطـــع األشـــجار املثمـــرة وغـــري املثمـــرة وإتـــالف املـــزارع واملحاصيـــل املوجـــودة باســـتعامل الجرافـــات 

وغريهـــا مـــن الوســـائل«.71 وأوصـــت لجنـــة التحقيـــق بشـــأن الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية يف تقريرهـــا 

ـــخاص  ـــع األش ـــن جمي ـــوري ع ـــراج الف ـــيل: »اإلف ـــا ي ـــورية مب ـــة الس ـــوم الحكوم ـــأن تق األول )2011-2014( ب

ـــول  ـــن الوص ـــر م ـــب األحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــة واللجن ـــد الدولي ـــات الرص ـــني هيئ ـــفاً ومتك ـــن تعس املحتجزي

 ،)E/CN.4/2001/121( »2000 تقريــر لجنــة التحقيــق بشــأن حقوق اإلنســان املنشــأة عماًل بقــرار اللجنــة دإ5-/1 املــؤرخ 19 ترشيــن األول/أكتوبــر«  71

.122 الفقرة 
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ـــة  ـــعبية الدميقراطي ـــا الش ـــة كوري ـــة بجمهوري ـــق املعني ـــة التحقي ـــت لجن ـــن االحتجاز«.72وأوص ـــع أماك إىل جمي

ـــاء  ـــيني«، و»إنه ـــجناء السياس ـــع الس ـــالق رساح جمي ـــية وإط ـــالت السياس ـــع املعتق ـــك جمي ـــة بـ»تفكي الحكوم

ـــيايس  ـــامء االجتامعـــي - الس ـــّور أو االنت ـــم الســـيايس املتص ـــدى والئه ـــاء عـــى م التمييـــز بـــني املواطنـــني بن
ـــل«.73 ـــى عم ـــول ع ـــم والحص ـــي التعلي ـــا تلق ـــاالت منه ـــوص مج ـــم، بخص لعائالته

التوصيـــات املتعلقـــة بالتحقيـــق واملالحقـــة واملســـاءلة )املوجهـــة إىل الهيئـــات الوطنيـــة والدوليـــة( - ومـــن   ‘2‘

ـــة  ـــة املحكمـــة الجنائي ـــال تضمنـــت أن »توســـع والي ـــدا )1994( عـــى ســـبيل املث ـــات بشـــأن روان ـــك أن التوصي ذل

الدوليـــة ليوغوســـالفيا الســـابقة لتشـــمل الجرائـــم الدوليـــة التـــي ارتُكبـــت يف رواندا«.74وأوصـــت لجنـــة التحقيـــق 

ـــة.75ويف  ـــة الدولي ـــور إىل املحكمـــة الجنائي ـــل الوضـــع يف دارف ـــأن يحي ـــس األمـــن ب ـــور )2004( مجل ـــة لدارف الدولي

غـــزة )2009(، أوصـــت بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــيص الحقائـــق بشـــأن النـــزاع يف غـــزة )2009( الســـلطة 

ـــوات  ـــكاب ق ـــة بارت ـــاءات القائل ـــع االدع ـــتقلة يف جمي ـــة ومس ـــورة عاجل ـــق بص ـــامن التحقي ـــطينية بــــ »ض الفلس

األمـــن التـــي تســـيطر عليهـــا انتهـــاكات خطـــرية لحقـــوق اإلنســـان، وبإنهـــاء اللجـــوء إىل القضـــاء العســـكري 

لتنـــاول القضايـــا التـــي تنطـــوي عـــى مدنيـــني«.76 كـــام أوصـــت »بـــأن تبـــدأ الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــات 

ـــة  ـــد وجـــود أدل ـــة، عن ـــة العاملي ـــة، باســـتخدام الوالي ـــا الوطني ـــة يف محاكمه جنيـــف لعـــام 1949 تحقيقـــات جنائي

ـــة  ـــق املعني ـــة التحقي ـــت لجن ـــام 1949«.77وأوص ـــف لع ـــات جني ـــرية التفاقي ـــروق خط ـــكاب خ ـــى ارت ـــة ع كافي
ـــيل.78 ـــايئ املح ـــام القض ـــار النظ ـــة يف إط ـــات ذات الصل ـــراء املالحق ـــتي )2006( بإج بتيمور-ليش

ـــة إىل جـــر الـــرر. عـــى ســـبيل  ـــا الســـلطات الوطني ـــي يدعـــو معظمه ـــات املتعلقـــة بجـــر الـــرر، الت التوصي  ‘3‘

ـــل  ـــي تتمث ـــف الجن ـــا العن ـــق بضحاي ـــة تتعل ـــة خاص ـــا )2011( توصي ـــق بليبي ـــر املتعل ـــدم التقري ـــال، ق املث

ـــع  ـــني يف جمي ـــة للجنس ـــي مالمئ ـــوين واالجتامع ـــي والقان ـــي والطب ـــم النف ـــات للدع ـــاء خدم ـــيل: »إنش ـــام ي في

أنحـــاء البلـــد، وتوظيـــف وتدريـــب محققـــات مـــن اإلنـــاث، وتشـــجيع ودعـــم إنشـــاء منظـــامت أهليـــة 

لتقديـــم الدعـــم لضحايـــا العنـــف الجنـــي«.79ويف بعـــض الحـــاالت، أوصـــت اللجنة/البعثـــة بإنشـــاء آليـــة 

ـــة إىل  ـــة العام ـــزة )2009( الجمعي ـــزاع يف غ ـــأن الن ـــدة بش ـــم املتح ـــة األم ـــت بعث ـــرر، فدع ـــر ال ـــة لج دولي

ـــن  ـــطينيني الذي ـــة للفلس ـــات مالمئ ـــع تعويض ـــتخدم يف دف ـــامن يُس ـــدوق ض ـــة صن ـــة العام ـــئ الجمعي أن »تنش

تكبـــدوا خســـائر وأرضاراً نتيجـــة لألفعـــال غـــري املرشوعـــة التـــي تُعـــزى إىل إرسائيـــل أثنـــاء العمليـــة العســـكرية 

التـــي وقعـــت يف كانـــون األول/ديســـمر 2008 - كانـــون الثاين/ينايـــر 2009 واألفعـــال املتصلـــة بهـــا، وأن تدفـــع 

»تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية« )A/HRC/S-17/2/Add.1(، الفقرة 112)ه(.  72
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S/2005/60، الفقرة 647.  75

A/HRC/12/48، الفقرة 1974)أ(.  76

املرجع نفسه، الفقرة 1975)أ(.  77

S/2006/822، الفقرة 230.  78
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ـــور )2004( إىل أن  ـــة بدارف ـــة املعني ـــت اللجن ـــذا الصندوق.«80ودع ـــة إىل ه ـــغ املطلوب ـــل املبال ـــة إرسائي حكوم

ـــة.81  ـــات دولي ـــة تعويض ـــن لجن ـــس األم ـــئ مجل ينش

التوصيـــات املتعلقـــة بحاميـــة الشـــهود التـــي تدعـــو الدولـــة املعنيـــة عامـــًة إىل ضـــامن حاميـــة الشـــهود   ‘4‘

ـــا )2009( إىل  ـــة يف غيني ـــة الحكوم ـــت اللجن ـــال، دع ـــبيل املث ـــى س ـــة. ع ـــع اللجنة/البعث ـــون م ـــن يتعاون الذي

ـــاه  ـــا تج ـــدت به ـــي تقي ـــدات الت ـــهود[ والتعه ـــا والش ـــة الضحاي ـــال ]حامي ـــذا املج ـــا يف ه ـــي بالتزاماته »أن تف

ـــار الواجـــب للخصائـــص  ـــالء االعتب ـــة، مـــع إي ـــوا مـــع اللجن ـــن تعاون ـــك الذي ـــا أو الشـــهود، ال ســـيام أولئ الضحاي

ـــة أو شـــاهد  ـــة بنـــوع الجنـــس«. كـــام دعـــت الـــدول األخـــرى إىل »اتخـــاذ إجـــراءات الســـتقبال كل ضحي املتصل
ـــوء«.82 ـــدويل للج ـــون ال ـــد القان ـــاً لقواع ـــر، وفق ـــرض للخط مع

ــات  ــراء إصالحـ ــات بإجـ ــدة لجان/بعثـ ــة باإلصـــالح املؤســـي أو القانـــوين - أوصـــت عـ ــات متعلقـ توصيـ  ‘5‘

مؤسســـية أو قانونيـــة، وبخاصـــة فيـــام يتصـــل بقطـــاع األمـــن أو الجهـــاز القضـــايئ. عـــى ســـبيل املثـــال، 

ـــن،  ـــات األم ـــالح مؤسس ـــار إص ـــيل: »يف إط ـــا ي ـــة مب ـــوار )2011( الحكوم ـــوت ديف ـــة بك ـــة املعني ـــت اللجن أوص

كفالـــة عـــدم إدمـــاج األشـــخاص املســـؤولني عـــن انتهـــاكات يف الجيـــش الوطنـــي أو أي قـــوة أمـــن أخـــرى 

والتعجيـــل بتشـــكيل جيـــش مهنـــي يحـــرم حقـــوق اإلنســـان«.83وأوصت اللجنـــة املعنيـــة بتيمور-ليشـــتي 

ــن التحقيـــق يف  ــؤولة عـ ــة والجيـــش ]...[ مسـ ــتقلة بالرشطـ ــة ومسـ ــات إرشاف قويـ ــاء آليـ )2006( »بإنشـ
الشـــكاوى املتعلقـــة بســـلوك الرشطـــة والجيـــش«.84

ـــس  ـــددة إىل مجل ـــات مح ـــات توصي ـــت اللجان/البعث ـــان - وجه ـــوق اإلنس ـــس حق ـــة إىل مجل ـــات مقدم توصي  ‘6‘

ـــات  ـــة التوصي ـــة متابع ـــع أو كفال ـــد الوض ـــة رص ـــادة إىل مواصل ـــدف ع ـــادرات ته ـــاذ مب ـــان باتخ ـــوق اإلنس حق

ـــة يف توغـــو )2000( »بتعيـــني مقـــرر خـــاص  ـــال، أوصـــت اللجن املوجهـــة لآلخريـــن وتنفيذهـــا. عـــى ســـبيل املث

ـــة ســـوف  ـــأن إنشـــاء هـــذه الوالي ـــا ب ـــن اقتناعه ـــة ع ـــرب اللجن ـــو، وتع ـــوق اإلنســـان يف توغ ـــة حق ـــي بحال معن

يســـمح بتوثيـــق التعـــاون بـــني لجنـــة حقـــوق اإلنســـان وبـــني الســـلطات التوغوليـــة واملجتمـــع املـــدين التوغـــويل 

ـــكا )2010(  ـــل.«85ويف رسي الن ـــورة أفض ـــو بص ـــان يف توغ ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــري حامي ـــة توف ـــر بغي ـــكل أك بش

ـــو  ـــدورة االســـتثنائية الصـــادر يف أيار/ماي ـــق الخـــراء مجلـــس حقـــوق اإلنســـان إىل »النظـــر يف قـــرار ال دعـــا فري

ـــة  ـــت البعث ـــذا التقرير«.86وأوص ـــوء ه ـــكا، يف ض ـــرسي الن ـــل ب ـــام يتص A/HRC/S-11/L.1/Rev.2( 2009( في

املوفـــدة إىل بيـــت حانـــون )2006( مجلـــس حقـــوق اإلنســـان بإنشـــاء آليـــة إلجـــراء »رصـــد وتقييـــم مســـتقلني 

ـــا«،  ـــاورة له ـــل املج ـــزة وإرسائي ـــة يف غ ـــزاع يف األرض املحتل ـــة النـ ـــني يف حال ـــان للمدني ـــوق اإلنس ـــة حق لحال
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و»إعـــالن نتائـــج الرصـــد والتقييـــم بغيـــة تعزيـــز املســـاءلة ويف نهايـــة املطـــاف زيـــادة االمتثـــال للقانـــون 
ـــاين«.87 ـــدويل اإلنس ـــون ال ـــان والقان ـــوق اإلنس ـــدويل لحق ال

ـــن. عـــى  ـــس األم ـــات إىل مجل ـــات اللجان/البعث ـــن - ُوجهـــت بعـــض توصي ـــس األم ـــة إىل مجل ـــات مقدم توصي  ‘7‘

ســـبيل املثـــال، أوصـــت لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة لدارفـــور )2004( التـــي أنشـــأها مجلـــس األمـــن »بـــأن 

يقـــوم مجلـــس األمـــن بإحالـــة الوضـــع يف دارفـــور إىل املحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة عمـــالً باملـــادة 13)ب( 

مـــن نظامـــه األســـايس«.88وفيام يتعلـــق بكـــوت ديفـــوار )2004(، طلبـــت اللجنـــة إىل مجلـــس األمـــن أن 

يوســـع واليـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف البلـــد »لكفالـــة حاميـــة الشـــهود عـــى أعـــامل القتـــل العشـــوائية 

ـــة إىل  ـــات قيم ـــوا رساً معلوم ـــن قدم ـــات مم ـــراد والجامع ـــة األف ـــارس، وبخاص ـــوم 25 آذار/م ـــت ي ـــي وقع الت

ـــة  ـــة )2013(، باإلضاف ـــعبية الدميقراطي ـــا الش ـــة كوري ـــة بجمهوري ـــة التحقيـــق املعني ـــت لجن اللجنة«.89وأوص

ـــة  ـــاً للوالي ـــة التخـــاذ إجـــراءات وفق ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــة الوضـــع إىل املحكم ـــن بإحال ـــس األم ـــة مجل إىل توصي

القضائيـــة لهـــذه املحكمـــة، بـــأن »يعتمـــد ]مجلـــس األمـــن[ عقوبـــات تســـتهدف مـــن يتبـــني أنهـــم أكـــر 
ـــانية«.90 ـــق اإلنس ـــة يف ح ـــم املرتكب ـــن الجرائ ـــؤولني ع املس

تقرير البعثة الرفيعة املستوى لتقيّص الحقائق يف بيت حانون، امُلنشأة مبوجب القرار دإA/HRC/5/20( »1/-3(، الفقرة 22)أ(-)ب(.  87

S/2005/60، الفقرة 647.  88

تقرير لجنة التحقيق يف األحـــداث املتصلــة باملسيــرة التي خطط القيام بها يف 25 آذار/ مارس 2004 يف أبيدجان )S/2004/384(، الفقرة 89.  89

A/HRC/25/63، الفقرة 94)أ(.  90

فيليب كريش، عضو لجنة التحقيق الدولية املعنية بليبيا، يعرض تقريره يف أثناء الدورة الثامنة 

عرشة ملجلس حقوق اإلنسان. صورة لألمم املتحدة /جان-مارك فرييه
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التوصيــات املوجهــة إىل املفوضيــة وكيانــات األمــم املتحــدة األخــرى - كثــرياً مــا تــويص اللجان/البعثــات بتعزيــز   ‘8‘

ــة  ــق يف جمهوري ــق التحقي ــال، أوىص فري ــبيل املث ــى س ــان. ع ــوق اإلنس ــة حق ــد حال ــة يف رص دور املفوضي

ــا  ــزز مكتبه ــوق اإلنســان أن تع ــة الســامية لحق ــى املفوضي ــه: »يتعــني ع ــة )1997( بأن ــو الدميقراطي الكونغ

ــا الشــعبية  ــة كوري ــة بجمهوري ــة املعني ــاً يف األقاليم«.91وأوصــت اللجن ــه فروع ــد وأن تنشــأ ل ــداين يف البل املي

الدميقراطيــة بــأن »ينبغــي ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان أن تنشــأ، بدعــم كامــل مــن 

ــوق  ــاكات حق ــة تســاعد عــى ضــامن املســاءلة عــن انته ــة، هيئ ــة العام ــس حقــوق اإلنســان والجمعي مجل

ــم  ــد الجرائ ــل إىل ح ــي تص ــاكات الت ــة االنته ــة، وبخاص ــعبية الدميقراطي ــا الش ــة كوري ــان يف جمهوري اإلنس

املرتكبــة يف حــق اإلنســانية.«92وُوجهت توصيــات أيضــاً إىل بعثــات األمــم املتحــدة. عــى ســبيل املثــال، أوصــت 

اللجنــة املعنيــة بليبيــا )2011( بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا مبــا يــيل: »رصــد تنفيــذ التوصيــات التــي 

قدمتهــا اللجنــة يف هــذا التقريــر؛ وتقديــم املســاعدة التقنيــة إىل حكومــة ليبيــا لــي تفــي بالتزاماتهــا مبوجــب 

القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، ال ســيام االلتزامــات التــي أشــار هــذا التقريــر إىل أوجــه قصــور بشــأنها؛ 

والتعــاون مــع الحكومــة املؤقتــة عــى تنفيــذ برامــج لبنــاء قــدرات العاملــني يف املحاكــم والســجون والرشطــة 

ــرياً،  ــذه الرامج«.93وأخ ــدويل له ــع ال ــن املجتم ــدم م ــم املق ــيق الدع ــاع، وتنس ــي الدف ــة ومحام ووكالء النياب

ــي مبوضــوع  ــق العامــل املعن ــوىل الفري ــأن يت ــة )2012( ب ــق يف املســتوطنات اإلرسائيلي ــة التحقي أوصــت بعث

ــي  ــامل »الت ــات األع ــألة مؤسس ــان مس ــوق اإلنس ــس حق ــع ملجل ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــامل التجاري األع

تضطلــع بأنشــطة يف املســتوطنات أو متصلــة بهــا فيــام يتعلــق باتخاذهــا تدابــري مالمئــة لضــامن احــرام حقــوق 

اإلنســان يف جميــع عملياتهــا«94 وأوصــت بعثــة تقــيص الحقائــق املعنيــة بالنــزاع يف غــزة )2009( بــأن يعــرض 

مجلــس حقــوق اإلنســان توصيــات البعثــة عــى »هيئــات حقــوق اإلنســان املختصــة التابعــة لألمــم املتحــدة 

ــال ارسائيــل اللتزاماتهــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان  ــدوري ملــدى امتث لــي ميكــن أن تــدرج يف اســتعراضها ال

ــك  ــات« وأن »ينظــر ... يف اســتعراض التقــدم املحــرز وذل ــذ هــذه التوصي اســتعراض التقــدم املحــرز يف تنفي
كجــزء مــن عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل التــي يقــوم بهــا«.95

حالة التقرير  .3

يصبــح التقريــر بعــد نــرشه وثيقــة مــن وثائــق األمــم املتحــدة. غــري أن نتائجــه واســتنتاجاته تظــل مســتقلة مبوجــب 

ــة، أو  ــة العام ــة )الجمعي ــة بالوالي ــة املكلِّف ــف الهيئ ــاالت، تعك ــم الح ــة. ويف معظ ــتقلة للجنة/البعث ــة املس الوالي

ــر واعتــامد قــرار يقــر  ــر، عــى النظــر يف التقري مجلــس األمــن، أو مجلــس حقــوق اإلنســان(، عقــب نــرش التقري

اســتنتاجاته وتوصياتــه أو جوانــب منــه، ويدعــو إىل تنفيذهــا تبعــاً لذلــك. 

تقريــر فريــق التحقيــق التابــع لألمــني العــام املكلــف بالتحقيــق يف االنتهــاكات الخطــرية لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين يف جمهوريــة   91

الكونغــو الدميقراطيــة )S/1998/581( الفصــل الرابــع، الفــرع بــاء، الفقــرة 9.

A/HRC/25/63، الفقرة 94)ج(.  92

A/HRC/19/68، الفقرة 129.  93

»تقريــر البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقــيص الحقائــق مــن أجــل التحقيــق يف آثــار بنــاء املســتوطنات اإلرسائيليــة عــى الحقــوق املدنيــة والسياســية   94

A/( »واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني يف جميــع أنحــاء األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة

الفقــرة 117.   ،)HRC/22/63

A/HRC/12/48، الفقرة 1968)ه(.  95
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املتابعة

96

ساً
ساد

نايف بيالي، املفوضة السامية لحقوق اإلنسان )2008-2014( توقع مذكرة تفاهم إلنشاء مكتب للمفوضية يف البلد، وذلك عقب 

توصية أصدرتها لجنة التحقيق بغينيا. صورة لألمم املتحدة / مفوضية حقوق اإلنسان
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ويتوقــف تنفيــذ توصيــات اللجنة/البعثــة عــادًة عــى اإلرادة السياســية للكيــان املوجهــة إليــه التوصيــات. وتكفــل 

الهيئــة املكلِّفــة بالواليــة عــادًة شــكالً مــا مــن أشــكال املتابعــة، وإن مل يكــن ذلــك بالــرورة بالطريقــة الدقيقــة 

التــي تعتزمهــا اللجنة/البعثــة. وقــد تصبــح بعــض هيئــات األمــم املتحــدة مطالبــة بكفالــة املتابعــة مبوجــب قــرار 

ــال، قــد يُطلــب إىل املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان أن  صــادر عــن الهيئــة املكلِّفــة بالواليــة. عــى ســبيل املث

يقــّدم تقاريــر دوريــة إىل مجلــس حقــوق اإلنســان عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف البلــد املعنــي. 

وتُوجــه أغلبيــة التوصيــات إىل الدولــة املعنيــة، ويتوقــف تنفيذهــا عــى اإلرادة السياســية للســلطات كــام يتوقــف 

عــى الرصــد املســتمر مــن الهيئــة املكلِّفــة بالواليــة أو كيــان آخــر مثــل املفوضيــة. 

تنفيذ التوصيات  .1

ــارزة مــن التوصيــات املوجهــة إىل املجتمــع الــدويل بشــأن التحقيــق واملالحقــة وأشــكال أخــرى  توجــد حــاالت ب

مــن املســاءلة جــرى تنفيذهــا بنجــاح. عــى ســبيل املثــال، عقــب صــدور التقريــر املؤقــت األول للجنــة الخــراء 

املعنيــة بيوغوســالفيا )1992-1994(،96 واتســاقاً مــع مالحظــات اللجنــة، أنشــأ مجلــس األمــن املحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة لجمهوريــة يوغوســالفيا الســابقة. وباملثــل، واتســاقاً مــع النتائــج املتعلقــة بروانــدا )1994(، أنشــأ مجلــس 

األمــن املحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. وأســفرت التوصيــات املتعلقــة بدارفــور )2004( عــن قيــام مجلــس األمن 

.)S/25274( )1992( 780 التقرير املؤقت للجنة الخراء املنشأة وفقاً لقرار مجلس األمن  96

الجمعية العامة تناقش مرشوع قرار بشأن الجمهورية العربية السورية. صورة لألمم املتحدة / ديفرا بريكوفيتش
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بإحالــة الوضــع إىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ورمبــا كانــت تقاريــر اللجان/البعثــات مؤثــرة أيضــاً يف قيــام املدعــي 

العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ببــدء تحقيقــات أوليــة مثــالً لالســتجابة للتقريــر املتعلــق بغينيــا )2009(.

ـــوق اإلنســـان  ـــة حق ـــة رصـــد حال ـــن أجـــل مواصل ـــوق اإلنســـان لخـــراء مســـتقلني م ـــس حق ـــني مجل ـــد جـــاء تعي وق

ــة  ــة العربيـ ــوار )2011(، والجمهوريـ ــة بكـــوت ديفـ ــات املتعلقـ ــال، للتوصيـ ــبيل املثـ ــه، عـــى سـ ــتجابًة منـ اسـ

الســـورية )2011(. ويف حـــاالت أخـــرى، أنشـــأ مجلـــس حقـــوق اإلنســـان هيئـــة رصـــد أخـــرى للمتابعـــة. عـــى 

ـــل  ـــن أج ـــة )2010( م ـــة متابع ـــس لجن ـــأ املجل ـــزة )2009(، أنش ـــق بغ ـــر املتعل ـــتجابة للتقري ـــال، يف اس ـــبيل املث س

ـــب  ـــل والجان ـــا كل مـــن حكومـــة إرسائي ـــة أو غريهـــا اضطلعـــت به ـــة أو قانوني ـــم أي إجـــراءات داخلي »رصـــد وتقيي

ـــه الالحقـــة.  ـــة املقدمـــة يف دورات ـــر املرحلي ـــد االســـتعراض معتمـــداً عـــى التقاري الفلســـطيني«،97 وأبقـــى الوضـــع قي

ـــة  ـــن حال ـــس األم ـــع مجل ـــة )2013( وض ـــعبية الدميقراطي ـــا الش ـــة كوري ـــق بجمهوري ـــة للتقريـــر املتعل ويف متابع

ـــمر 2014. ـــون األول/ديس ـــه يف كان ـــدول أعامل ـــى ج ـــة ع ـــعبية الدميقراطي ـــا الش ـــة كوري جمهوري

ـــا )2009(  ـــة بغيني ـــة املتعلق ـــم املتحـــدة. واســـتجابًة للتوصي ـــات األم ـــن كيان ـــة م ـــة الفعال وتوجـــد حـــاالت للمتابع

ـــور  ـــا بحض ـــع يف غيني ـــة الوض ـــن تغطي ـــان ... م ـــوق اإلنس ـــامية لحق ـــدة الس ـــم املتح ـــة األم ـــن مفوضي ـــأن »تتمك ب

كاٍف مـــن حيـــث العـــدد والنوعيـــة لتوقـــع أي أثـــر ردعـــي عـــى املنتهكـــني املحتملـــني للقانـــون الـــدويل«،98 فتحـــت 

قرار مجلس حقوق اإلنسان 9/13.  97

S/2009/693، الفقرة 277)أ(‘2‘.  98

لويز أربور، املفوضة السامية لحقوق اإلنسان )2004-2008( تحيط مجلس األمن علامً بنتائج لجنة التحقيق الدولية لدارفور، 

السودان )شباط/فراير 2005(. صورة لألمم املتحدة / إسكندر ديبيبي
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ـــات  ـــاس التوصي ـــى أس ـــه ع ـــري أولويات ـــب القط ـــام املكت ـــو 2010. وأق ـــري يف أيار/ماي ـــاً يف كوناك ـــة مكتب املفوضي

ـــز  ـــق تعزي ـــن طري ـــاب ع ـــن العق ـــالت م ـــة اإلف ـــن، ومكافح ـــاع األم ـــالح قط ـــى إص ـــز ع ـــر بالركي ـــواردة يف التقري ال

ـــة. ـــة االنتقالي ـــأن العدال ـــي بش ـــم التقن ـــم الدع ـــاء، وتقدي ـــاع القض قط

ـــى  ـــة ع ـــات الدولي ـــع للتحقيق ـــت تخض ـــي كان ـــاع الت ـــض األوض ـــى بع ـــاء ع ـــة يف اإلبق ـــات الدولي ـــتمرت الهيئ واس

ـــى  ـــأنها. ع ـــر بش ـــم تقاري ـــان بتقدي ـــوق اإلنس ـــامي لحق ـــوض الس ـــام واملف ـــني الع ـــام األم ـــع قي ـــا، م ـــدول أعامله ج

ـــدم  ـــزة )2009( وق ـــألة غ ـــة مس ـــأن متابع ـــة،  بش ـــة العام ـــرا99ً إىل الجمعي ـــام تقري ـــني الع ـــدم األم ـــال، ق ـــبيل املث س
ـــا.100 ـــأن ليبي ـــان بش ـــوق اإلنس ـــس حق ـــراً إىل مجل ـــان تقري ـــوق اإلنس ـــامي لحق ـــوض الس املف

ـــرياً  ـــاً كب ـــي نجحـــت نجاح ـــات الت ـــى املتابع ـــة ع ـــن األمثل ـــي. وم ـــى املســـتوى الوطن ـــل اتســـاقاً ع ـــذ أق وكان التنفي

ـــق مـــدع  ـــة باألحـــداث عـــن طري ـــا املتصل ـــه ينبغـــي بحـــث القضاي ـــر بأن ـــد أوىص التقري تيمور-ليشـــتي )2006(. فق

ـــدم  ـــم املق ـــني. وبفضـــل الدع ـــني والدولي ـــن القضـــاة املحلي ـــق مشـــرك م ـــا للمحاكمـــة عـــى فري ـــام دويل، وعرضه ع

ـــق يف  ـــاص للتحقي ـــق الخ ـــة الفري ـــام لرئاس ـــي الع ـــب املدع ـــام دويل يف مكت ـــدع ع ـــني م ـــدة، ُع ـــم املتح ـــن األم م

ـــام  ـــة أم ـــا للمحاكم ـــدة قضاي ـــت ع ـــمر 2012، وأحيل ـــون األول/ديس ـــول كان ـــاً بحل ـــم 335 تحقيق ـــد أت ـــم وق الجرائ

ـــة.  ـــة مختلط محكم

ــني  ــالح مؤســـي للنظامـ ــرى إصـ ــات: أن يجـ ــن التوصيـ ــدداً مـ ــا )2009( عـ ــق بغينيـ ــر املتعلـ ــن التقريـ وتضمـ

العســـكري والقضـــايئ؛ وأن تتخـــذ الســـلطات الغينيـــة مبـــادرات إلظهـــار الحقيقـــة )مبـــا يف ذلـــك معلومـــات 

عـــن األشـــخاص املختفـــني(، وأن تـــرشع يف املالحقـــات وتقديـــم التعويـــض للضحايـــا. فأنشـــأت حكومـــة غينيـــا 

ـــز  ـــركة لتعزي ـــراتيجية مش ـــى اس ـــالم ع ـــاء الس ـــة بن ـــع لجن ـــت م ـــام 2011، واتفق ـــة يف ع ـــة الوطني ـــة املصالح لجن

ـــت  ـــي حقق ـــا الت ـــث القضاي ـــق لبح ـــاة تحقي ـــة قض ـــة ثالث ـــت الحكوم ـــام 2010، عين ـــة.101ويف ع ـــة الوطني املصالح

ـــات  ـــاة اتهام ـــق القض ـــه فري ـــاً(. ووج ـــة أيض ـــة وطني ـــب لجن ـــا )2009( )عق ـــة بغيني ـــق املعني ـــة التحقي ـــا لجن فيه

ـــداث  ـــن األح ـــأت ع ـــة نش ـــم مختلف ـــكاب جرائ ـــري، بارت ـــكري كب ـــط عس ـــم ضاب ـــن بينه ـــار، م ـــؤولني كب ـــدة مس لع

ـــأن  ـــدة بش ـــم املتح ـــا واألم ـــة غيني ـــن حكوم ـــرك ع ـــان مش ـــدر بي ـــام 2011، ص ـــام 2009. ويف ع ـــت يف ع ـــي وقع الت

ـــة  ـــات اللجن ـــذ توصي ـــة بتنفي ـــه الحكوم ـــدت في ـــي، تعه ـــف الجن ـــا العن ـــاب يف قضاي ـــن العق ـــالت م ـــة اإلف مكافح

ـــي. ـــف الجن ـــا العن ـــع ضحاي ـــوار م ـــدء ح وب

املتابعة بعد انتهاء والية اللجنة/البعثة  .2

ـــة، ولكـــن ميكـــن أن  ـــة بالوالي ـــة املكلِّف ـــايئ إىل الهيئ ـــم تقريرهـــا النه ـــور تقدي ـــادة ف ـــة ع ـــة اللجنة/البعث ـــي والي تنته

ـــق  ـــرياً كأدوات للدعـــوة عـــن طري ـــر كث ـــك. وقـــد اســـتمر اســـتخدام التقاري ـــة بعـــد ذل تســـتمر املتابعـــة لفـــرة طويل

ـــز إجـــراءات املســـاءلة.  ـــن أجـــل تعزي ـــة، وبخاصـــة م ـــدين وعـــى املســـتويات الدولي ـــع امل املجتم

.)A/64/890( »انظر »املتابعة الثانية لتقرير بعثة األمم املتحدة لتقيص الحقائق بشأن النزاع يف غزة  99

100  انظــر عــى ســبيل املثــال تقريــر مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان عــن املســاعدة املقدمــة إىل ليبيــا يف مجــال حقــوق اإلنســان 

.)A/HRC/22/40(

.)PBC/5/GUI/2( »101  انظر »بيان االلتزامات املتبادلة بشأن بناء السالم يف غينيا بني حكومة غينيا ولجنة بناء السالم
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ــات  ــة توصي ــاط يف متابع ــاركة بنش ــتمرار يف املش ــا، إىل االس ــا وقدرته ــاق واليته ــاً، يف نط ــة أيض ــعى املفوضي وتس

ــيل:  ــا ي ــة م ــا املفوضي ــن أن تجريه ــي ميك ــة الت ــطة املتابع ــني أنش ــن ب ــات. وم اللجان/البعث

y مواصلة الرصد ونرش التقارير بشأن حالة حقوق اإلنسان؛

y  تقديــم معلومــات مــن تقريــر اللجنة/البعثــة إىل اآلليــات املواضيعيــة لإلجــراءات الخاصــة التابعــة ملجلــس

ــان؛ حقوق اإلنس

y  إنجــاز أنشــطة التعــاون التقنــي الالزمــة لوضــع التوصيــات الصــادرة يف التقريــر النهــايئ موضــع التنفيــذ

العمــيل؛

y تحديد فرص الدعوة لتعزيز تنفيذ التوصيات؛

y .رصد سالمة األشخاص الذين تعاونوا مع اللجنة/البعثة، ومساعدتهم يف مواجهة التهديدات
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املرفق األول

املعاير واألدوات القانونية واملنهجية الدولية

حقــوق  )قانــون  املوضــوع  بهــذا  الصلــة  ذات  الــدويل  للقانــون  الدوليــة  الصكــوك  جميــع  تــرد 

للمفوضيــة:  الشــبي  املوقــع  عــى  الالجئــني(  وقانــون  الجنــايئ،  والقانــون  اإلنســاين،  والقانــون  اإلنســان، 

)تاريــخ   www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx

.)2014 األول/أكتوبــر  ترشيــن   13 الزيــارة: 

إعالنات ومبادئ وتقارير مختارة أصدرتها األمم املتحدة

y  مبــادئ املنــع والتقــيّص الفعالــني لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام

بإجــراءات موجــزة )قــرار املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي 65/1989 املــؤرخ 24 أيار/مايــو 1989(

y  إعــالن تقــيص الحقائــق الــذي تضطلــع بــه األمــم املتحــدة يف ميــدان صــون الســالم واألمــن الدوليــني )قــرار

الجمعيــة العامــة 59/46 املــؤرخ 9 كانــون األول/ديســمر 1991(

y  133/47 ــة ــة العام ــرار الجمعي ــرسي )ق ــاء الق ــن االختف ــخاص م ــع األش ــة جمي ــق بحامي ــالن املتعل اإلع

املــؤرخ 18 كانــون األول/ديســمر 1992(

y  املبــادئ املتعلقــة بالتقــيّص والتوثيــق الفعالــني بشــأن التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة

القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة )قــرار الجمعيــة العامــة 89/55 املــؤرخ 4 كانــون األول/ديســمر 2000(

y  ــاذ ــالل اتخ ــن خ ــا م ــان وتعزيزه ــوق اإلنس ــة حق ــة بحامي ــادئ املتعلق ــن املب ــتوفاة م ــة املس املجموع

)E/CN.4/2005/102/Add.1 ،إجــراءات ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب )لجنــة حقــوق اإلنســان

y  املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق يف االنتصــاف والجــر لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة

للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطــرية للقانــون الــدويل اإلنســاين )قــرار الجمعيــة العامــة 

147/60 املــؤرخ 16 كانــون األول/ديســمر 2005(

y  مشــاريع القواعــد النموذجيــة إلجــراءات تقــيص الحقائــق مــن أجــل هيئــات األمــم املتحــدة التــي تتنــاول

انتهــاكات حقــوق اإلنســان )1970(. 

y .)E/CN.4/2006/89( تقرير األمني العام عن اإلفالت من العقاب

y  الحقيقــة معرفــة  يف  الحــق  عــن  اإلنســان  لحقــوق  الســامية  املتحــدة  األمــم  مفوضيــة  تقريــر 

)A/HRC/12/19 (

y  الحقيقــة معرفــة  يف  الحــق  عــن  اإلنســان  لحقــوق  الســامية  املتحــدة  األمــم  مفوضيــة  تقريــر 

)A/HRC/15/33 (
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األدلة واملبادئ التوجيهية

y  بروتوكــول مينيســوتا: دليــل األمــم املتحــدة املتعلــق باملنــع والتقــيّص الفعالــني لعمليــات اإلعــدام خــارج

)ST/CSDHA/12( نطــاق القانــون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام بإجــراءات موجــزة

y  DPI/1710( املبــادئ التوجيهيــة املتصلــة بإجــراء تحقيقــات األمــم املتحــدة يف االدعــاءات بوقــوع مذابــح

 ))OLA draft(

y  بروتوكــول اســطنبول: دليــل التقــيص والتوثيــق الفعالــني للتعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة أو

ــورات  ــح 1 )منش ــم 8/التنقي ــي رق ــب املهن ــلة التدري ــة، سلس ــانية أو املهين ــية أو الالإنس ــة القاس العقوب

)E.04.XIV.3 ــع ــم املبي ــدة، رق ــم املتح األم

y  ــم ــات األم ــم 7 )مطبوع ــي رق ــب املهن ــلة التدري ــان، سلس ــوق اإلنس ــد حق ــى رص ــب ع ــل التدري دلي

املتحــدة، رقــم املبيــع: E.01.XIV.2( والنســخة املنقحــة مــن دليــل رصــد حقــوق اإلنســان )مطبوعــات 

ــاً(. ــتصدر قريب ــدة، س ــم املتح األم

y )ًدليل التحقيقات يف مجال حقوق اإلنسان، )مطبوعات األمم املتحدة، سيصدر قريبا

 مجلس األمن ينشئ محكمة دولية ملحاكمة مرتكبي انتهاكات القانون الدويل اإلنساين يف يوغوسالفيا السابقة. 
صورة لألمم املتحدة / ميلتون غرانت
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املرفق الثاين

النظام الداخيل املوحد النموذجي للجان التحقيق/بعثات 

تقيص الحقائق املعنية بانتهاكات القانون الدويل لحقوق 

اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين 

الوالية

املادة 1

تنشأ لجنة تحقيق عمالً بـ]القرار أو املقرر الصادر عن السلطة املكلِّفة بالوالية[.

االختصاصات وأساليب العمل

املادة 2

قبــل رشوع اللجنــة يف أي نشــاط فنــي، تقــوم اســتناداً إىل واليتهــا بصياغــة واعتــامد اختصاصاتهــا التــي ينبغــي أن 

تحــدد، يف جملــة أمــور، االختصــاص الزمنــي، واالختصــاص املحــيل، واالختصــاص الشــخيص، واالختصــاص املوضوعي، 

ــاد  ــك باالسرش ــد ذل ــة بع ــوم اللجن ــطتها. تق ــا أنش ــز به ــي تنج ــل الت ــاليب العم ــك أس ــوين، وكذل ــار القان واإلط

باختصاصاتهــا وأســاليب عملهــا.

اليمني الرسمية التي يؤديها األعضاء

املادة 3

يؤدي أعضاء اللجنة، عند تعيينهم، اليمني الكتابية التايل: 

»أُعلــن وأعــد رســمياً بــأن أمــارس مهامــي باســتقالل وحيــاد ووالء وضمــري، وأن أضطلــع بهــذه املهــام وأنظـّـم ســلويك 

ــد هــو  ــا، وأن يكــون هــديف الوحي ــادئ األمــم املتحــدة وقيمه ــاق األمــم املتحــدة ومب ــي، وميث ــود واليت ــاً لبن وفق

املســاهمة يف تعزيــز حقــوق اإلنســان وحاميتهــا، دون أن ألتمــس أو أقبــل أيــة تعليــامت مــن أيــة حكومــة أو أي 

مصــدر آخــر. كــام أتعهــد بــأن أتقيــد، يف أثنــاء فــرة واليتــي ومــا بعدهــا، برسيــة جميــع املعلومــات التــي تتــاح يل 

بصفتــي عضــواً يف لجنــة التحقيــق ]أو بعثــة تقــيص الحقائــق[. وباإلضافــة إىل ذلــك، أوافــق عــى االمتثــال لقواعــد 

األمــم املتحــدة وسياســاتها األخالقيــة، واملتصلــة بالســلوك الشــخيص، وقواعدهــا اإلداريــة واألمنيــة.«
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انتخاب الرئيس وصالحياته

املادة 4

إذا مل تكــن الســلطة املكلِّفــة بالواليــة قــد ســّمت رئيســاً للجنــة، يختــار أعضاؤهــا رئيســاً مــن بينهــم، إمــا برفــع 

األيــدي أو باقــراع رسي يكــون فيــه لــكل عضــو صــوت واحــد، ويحــدد النتيجــة قــرار األغلبيــة البســيطة. ويف حالــة 

عــدم قــدرة الرئيــس عــى مواصلــة مهامــه أو يف حالــة اســتقالته، تســمي الســلطة املكلِّفــة بالواليــة عضــواً آخــر 

رئيســاً بعــد إجــراء مشــاورات مــع جميــع األعضــاء.

املادة 5

يظل الرئيس، يف أثناء مبارشته ملهامه، خاضعاً لسلطة اللجنة؛ )أ( 

بإمكان الرئيس أن يسمي عضواً من اللجنة لينوب عنه عند الرورة؛ )ب( 

يكون للرئيس بالنيابة ذات صالحيات الرئيس وواجباته. )ج( 

استبدال أحد األعضاء

املادة 6

ــنّي الســلطة املكلِّفــة  إذا قــرر أي عضــو أن يســتقيل أو إذا مل يعــد قــادراً، ألي ســبب، عــى االضطــالع مبهامــه، تُع

بالواليــة، يف أقــرب وقــت ممكــن، عضــواً جديــداً للفــرة التــي مل تنتــه بعــُد مــن واليــة العضــو الســابق، باتبــاع ذات 

اإلجــراء املتخــذ يف التعيــني األويل لألعضــاء.

االجتامعات والنصاب

املادة 7

تعقــد اللجنــة اجتامعاتهــا بصــورة مغلقــة، ولكــن يجــوز لهــا أن تفتحهــا أمــام الجمهــور حيثــام رأت أن هــذا  )أ( 

ــا؛ ــة عمله ــادة فعالي رضوري لزي

تجتمــع اللجنــة يف األوقــات التــي تقررهــا؛ ويجــوز عقــد اجتامعــات يف الحــاالت األخــرى بنــاء عــى طلــب  )ب( 

الرئيــس؛

إذا اجتمعــت اللجنــة دون حضــور جميــع األعضــاء، فعليهــا أن تلتمــس رأي األعضــاء الغائبــني قبــل أن تتخــذ  )ج( 

أي قــرارات رئيســية؛

ــزم  ــا ل ــا يف محــارض أو بوســائل أخــرى، إذا م ــا إذا كان ينبغــي تســجيل أي مــن اجتامعاته ــة م تقــرر اللجن )د( 

ــك. ذل
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األمانة

املادة 8

تضم أمانة اللجنة جميع األشخاص العاملني مبوجب الوالية املنشئة للجنة باستثناء األعضاء؛ )أ( 

ــك  ــا، وذل ــم الدعــم إليه ــة وتقدي ــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان إنشــاء األمان ــة األم ــوىل مفوضي تت )ب( 

ــم  ــات األم ــن كيان ــها وم ــة نفس ــن املفوضي ــني م ــى املوظف ــول ع ــع الحص ــام، م ــني الع ــادة األم ــت قي تح

املتحــدة األخــرى ذات الصلــة أو بتعيينهــم مــن خــارج األمــم املتحــدة خصيصــاً لهــذه املهمــة، اســتناداً إىل 

ــا؛ ــدة وإجراءاته ــم املتح ــد األم قواع

يـرأس األمانـة منسـق/مدير/رئيس املوظفني، ويقوم املفوض السـامي لحقوق اإلنسـان باختيـاره هو وموظفي  )ج( 

األمانـة. يكـون جميـع املوظفـني مسـئولني عـن ترفاتهـم وفقـاً للنظـام الداخـيل لألمـم املتحـدة، ويتحملون 

مسـؤولية املحافظـة عـى اسـتقاللية اللجنـة نزاهتها؛

يقــوم جميــع موظفــي األمانــة، بــرف النظــر عــن مســؤولياتهم الفرديــة أو اإلدارات األصليــة التــي يتبعونها،  )د( 

ــق،  ــت إرشاف املنس ــرف تح ــات، بالت ــي الخدم ــم ومقدم ــد معه ــارين واملتعاق ــع املستش ــك جمي وكذل

ــة؛ ــام واملســؤوليات داخــل األمان ــع امله ــه. يقــوم املنســق بتوزي ــون تابعــني ل ويكون

ـــم أو  ـــد معه ـــفويني، أو املتعاق ـــني الش ـــارين، أو املرجم ـــن املستش ـــالً ع ـــة، فض ـــاء األمان ـــع أعض ـــوم جمي يق )ه( 

ـــد،  ـــاد وبالتقي ـــتقالل وحي ـــاً باس ـــل دامئ ـــه بالعم ـــدون في ـــالن يتعه ـــع إع ـــن بتوقي ـــات اآلخري ـــي الخدم مقدم

يف أثنـــاء فـــرة عملهـــم مـــع اللجنة/البعثـــة وبعدهـــا، برسيـــة جميـــع املعلومـــات املجموعـــة أو املطلـــع 

ـــن  ـــخص م ـــالع أي ش ـــدم إط ـــات، وبع ـــذه املعلوم ـــن ه ـــاً ألم ـــة، ضامن ـــل اللجنة/البعث ـــالل عم ـــا يف خ عليه

ـــى إذن  ـــة ع ـــول املرعي ـــب األص ـــول حس ـــة الحص ـــات إال يف حال ـــذه املعلوم ـــى ه ـــة ع ـــارج اللجنة/البعث خ

ـــك. بذل

املادة 9

ــالت  ــك: إجــراء البحــوث والتحلي ــا يف ذل ــة، مب ــل اللجن ــة بعم ــام املقرن ــع امله ــن جمي ــة مســؤولة ع ــون األمان تك

والتحقيقــات اســتناداً إىل خطــة وبرنامــج عمــل يتفــق عليهــام األعضــاء؛ وصياغــة البيانــات الصحفيــة، واملراســالت، 

والتقاريــر، وأي وثائــق أخــرى يطلبهــا األعضــاء؛ وتقديــم الدعــم اإلداري وفيــام يتعلــق بالنقــل واإلمــداد وكذلــك 

الدعــم األمنــي؛ وتنظيــم ملفــات املعلومــات املجموعــة وتخزينهــا وحفظهــا.

املهارات اللغوية

املادة 10 

تقوم اللجنة بتحديد لغة )لغات( عملها من بني اللغات الرسمية لألمم املتحدة. 
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القرارات

املادة 11

ــق يف اآلراء، تُتخــذ  ــدم وجــود تواف ــة ع ــق اآلراء. ويف حال ــا بتواف ــاذ قراراته ــن التخ ــد ممك ــة كل جه ــذل اللجن تب

ــني.  ــن واملصوت ــة األعضــاء الحارضي ــة بأغلبي ــرارات اللجن ق

أساليب التحقيق

املادة 12

لي تفي اللجنة بواليتها، يجوز لها:

ـــامت  ـــا، واملنظ ـــدة وآلياته ـــم املتح ـــات األم ـــات، وهيئ ـــن الحكوم ـــواد م ـــات وم ـــى معلوم ـــب وتتلق أن تطل )أ( 

غـــري الحكوميـــة، واملؤسســـات األكادمييـــة، واألفـــراد، حســـبام تعتـــره رضوريـــاً إلجـــراء تحقيقهـــا؛

ـــذ  ـــات، وأخ ـــع املعلوم ـــل جم ـــن أج ـــرى م ـــم أخ ـــدد[ أو إىل أقالي ـــم ]يُح ـــق إىل إقلي ـــات تحقي ـــد بعث أن توف )ب( 

الشـــهادات، وجمـــع الوثائـــق والصـــور ومـــواد الفيديـــو، وفحـــص مواقـــع االنتهـــاكات، والتحقـــق مـــن 

الوقائـــع؛

ــا والشـــهود ومرتكبـــي االنتهـــاكات الذيـــن يُزعـــم ارتكابهـــم انتهـــاكات حقـــوق  )ج(  أن تســـتجوب الضحايـ

ــاين؛ ــدويل اإلنسـ ــون الـ ــان والقانـ اإلنسـ

ـــات ذات  ـــك معلوم ـــد ميتل ـــخص ق ـــئولني وأي ش ـــراء واملس ـــن الخ ـــاهامت م ـــهادات أو مس ـــى ش أن تتلق )د( 

ـــة؛ صل

أن تُطابق وتقيم وتحلل املعلومات املجموعة من مختلف املصادر. )ه( 

ــا لخفـــض احتـــامالت تعـــرض  ــة معلوماتهـ ــا ورسيـ ــة مصادرهـ ــة هويـ ــاذ تدابـــري لحاميـ ــة باتخـ وتقـــوم اللجنـ

األشـــخاص الذيـــن يتصلـــون بهـــا لخطـــر اإليـــذاء. 

املادة 13

يُجــرى التحقيــق وفقــاً للمعايــري وأفضــل املامرســات الدوليــة ذات الصلــة بتقــيص الحقائــق والتحقيقــات يف مجــال 

حقــوق اإلنســان، التــي وضعتهــا األمــم املتحــدة.

املادة 14

تقــوم اللجنــة بالبــت فيــام إذا كانــت ســتعلن اختصاصاتهــا، وأســاليب عملهــا، ومواعيــد ســفرها وجهــات مقصدهــا 

ــم  ــون يف تقدي ــن يرغب ــك الذي ــي يتعــني توفريهــا ألولئ ــل الت ــا، والتفاصي ــم لالتصــال به ــوان الدائ الرئيســية، والعن

شــهادة أو معلومــات، ويف كيفيــة قيامهــا باإلعــالن عــن ذلــك. 
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رسية املعلومات

املادة 15

تكون جميع املعلومات املتصلة بعمل اللجنة رسية، ولذا يجب االحتفاظ بها يف مكان آمن وال يتم تبادلها مع أي 

شخص خارج اللجنة. ويشمل هذا املالحظات املكتوبة بخط اليد واملدونة يف أثناء االجتامعات واملقابالت، وامللفات 

والرسائل اإللكرونية. ويكون جميع األعضاء وموظفي األمانة مسؤولون عن ضامن أمن املعلومات التي يف حوزتهم.

املادة 16

ميتنــع األعضــاء وموظفــو األمانــة عــن اتخــاذ موقــف علنــي بشــأن أي قضيــة أو مســألة رسيــة تجــري مناقشــتها يف 

اللجنــة. ويقــوم الرئيــس أو األعضــاء املُســمون لهــذا الغــرض، وفقــاً ملــا يتفــق عليــه األعضــاء، بإتاحــة املعلومــات 

املتعلقــة بعمــل اللجنــة للجمهــور بالقــدر الــذي تعتــره اللجنــة مناســباً، وذلــك وفقــاً ألي تعهــدات مقدمــة إىل 

املصــادر فيــام يتصــل برسيــة املعلومــات التــي قدموهــا.

املادة 17

تــؤول ملكيــة جميــع مــواد اللجنــة وتســجيالتها، مبــا فيهــا املعلومــات املجموعــة يف أثنــاء التحقيقــات، إىل األمــم 

املتحــدة، وتكــون مشــمولة بالحاميــة التــي توفرهــا املــادة الثانيــة مــن اتفاقية امتيــازات األمــم املتحــدة وحصاناتها. 

تكــون لألمــني العــام لألمــم املتحــدة وحــده صالحيــة رفــع هــذه الحاميــة.

التنسيق والتعاون مع الهيئات واملنظامت األخرى

املادة 18

ــة األخــرى، مبــا فيهــا مجلــس  ــة الدولي ــات الحكومي ــات األمــم املتحــدة والهيئ ــة أن تتعــاون مــع هيئ يجــوز للجن

حقــوق اإلنســان وإجراءاتــه الخاصــة، أو املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أو املنظــامت غــري الحكوميــة املعنيــة بالوضــع 

املشــمول بالتحقيــق.

التعاون مع الدول األعضاء

املادة 19

ــع  ــا يف جم ــون إليه ــم الع ــى تقدي ــادرة ع ــاء الق ــدول األعض ــع ال ــن جمي ــاعدة م ــس املس ــة أن تلتم ــوز للجن يج

ــيل: ــام ي ــاعدة في ــذه املس ــل ه ــد تتمث ــا. وق ــم كل منه ــة يف إقلي ــات، وبخاص املعلوم

تزويد اللجنة بالوثائق واملعلومات ذات الصلة؛ )أ( 

الســامح للجنــة بتنفيــذ أنشــطتها يف إقليــم الدولــة املعنيــة والقيــام، بالصــورة التــي تعترهــا اللجنــة مالمئــة،  )ب( 

بأخــذ شــهادة الضحايــا والشــهود والخــراء، وبإجــراء مقابــالت مــع املســؤولني الحكوميــني؛
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إزالــة أي عقبــات تعــرض حضــور الضحايــا أو الشــهود، وتوفــري الحاميــة ألي شــخص، حســب االقتضــاء، مــن  )ج( 

أي أعــامل عنــف أو تخويــف أو تهديــد أو انتقــام أو مــن أي نــوع مــن التمييــز بســبب تعاونهــم مــع اللجنــة، 

ومــن أي إجــراء قانــوين يرتــب عــى هــذا التعــاون.

التقرير

املادة 20

يصاغ التقرير يف اجتامعات مغلقة؛ )أ( 

تضــع اللجنــة الصيغــة النهائيــة للتقريــر شــاملًة اســتنتاجاتها وتوصياتهــا يف حــدود اإلطــار الزمنــي املنصــوص  )ب( 

عليــه يف الواليــة أو، إن مل يكــن منصوصــاً عليــه، بحلــول التاريــخ الــذي اتفــق عليــه األعضــاء؛ 

يُقدم التقرير إىل الهيئة املناسبة وفقاً لوالية اللجنة واختصاصاتها.  )ج( 

حفظ املعلومات

املادة 21

ــازة املعلومــات  تكــون األمانــة ومفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان مســؤولتنَي عــن حفــظ وحي

والوثائــق واملــواد األخــرى التــي جمعتهــا اللجنــة. وتقــوم اللجنــة، مبناقشــة ذلــك مــع األعضــاء، ومــع إيــالء االعتبــار 

الواجــب لحاميــة رسيــة البيانــات وســالمتها، وباالســتناد إىل قواعــد األمــم املتحــدة، بتحديــد البيانــات التــي ينبغــي 

حفظهــا مطبوعــًة وتلــك التــي ميكــن حفظهــا يف شــكل إلكــروين.

اعتامد النظام الداخيل

املادة 22

تكيــف اللجنــة مــواد هــذا النظــام الداخــيل مــع خصوصيــات واليتهــا واختصاصاتهــا، وتعتمدهــا يف أثنــاء اجتامعهــا 

األول. ويشــكل النظــام الداخــيل مــع االختصاصــات جــزءاً ال يتجــزأ مــن الوثائــق الرســمية للجنــة.

مسائل إجرائية أخرى

املادة 23

يتــوىل األعضــاء، تحــت قيــادة الرئيــس، البــت يف أي مســائل إجرائيــة تنشــأ يف اجتــامع مــا وال تشــملها هــذه املــواد، 

وذلــك وفقــاً لإلجــراءات املتبعــة يف اتخــاذ القــرارات األخــرى املتامثلــة يف األهميــة.
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املرفق الثالث

لجان التحقيق وبعثات تقيص الحقائق التي قدمت املفوضية 

الدعم إليها أو أوفدتها

لجنة الخراء املعنية بيوغوسالفيا السابقة )1992(.  .1

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس األمن 780 )1992( املؤرخ 6 ترشين األول/أكتوبر 1992

ـــة الوالية ـــدة لدراس ـــراء محاي ـــة خ ـــة، لجن ـــه الرسع ـــى وج ـــئ، ع ـــام أن ينش ـــني الع ـــب إىل األم »يطل

ـــة  ـــا اللجن ـــل عليه ـــد تحص ـــرى ق ـــات أخ ـــك أي معلوم ـــة ... وكذل ـــات املقدم ـــل املعلوم وتحلي

ـــه  ـــص إلي ـــا تخل ـــام مب ـــني الع ـــد األم ـــة تزوي ـــود ... بغي ـــي أو الجه ـــا ه ـــق تحقيقاته ـــن طري ع

ـــات  ـــرية التفاقي ـــاكات خط ـــدوث انته ـــى ح ـــة ع ـــن أدل ـــد م ـــا يوج ـــأن م ـــتنتاجات بش ـــن اس م

ـــم يوغوســـالفيا  ـــدويل اإلنســـاين ترتكـــب يف إقلي ـــون ال ـــاكات للقان ـــن انته ـــك م ـــف وغـــري ذل جني

ـــابقة« الس

* التقريــر املؤقــت األول للجنــة الخــراء املنشــأة وفقــاً لقــرار مجلــس األمــن 780 )1992( التقرير

1993 شــباط/فراير   ،)S/25274( 10

ــن 780 )1992(  ــس األم ــرار مجل ــاً لق ــأة وفق ــراء املنش ــة الخ ــاين للجن ــت الث ــر املؤق * التقري

1993 األول/أكتوبــر  ترشيــن   6  ،)S/26545(

 ،)S/1994/674( )1992( 780 التقريــر النهــايئ للجنــة الخراء املنشــأة وفقــاً لقرار مجلــس األمــن *

27 أيار/مايو 1994

الســيد فريتــس كالســهوفن )هولنــدا( رئيســاً، والروفيســري رشيــف بســيوين )مــر( والســيد وليام األعضاء

ج. فرنيــك )كنــدا(، والقــايض كيبــا مبــاي )الســنغال(، والروفيســري تــوركل أوبســال )الرنويج(. 

ــان  ــيدة ه ــدا(، والس ــن )هولن ــتني كاليري ــيدة كريس ــياً، والس ــيوين، رئيس ــري بس ــني الروفيس وُع

ــني، نظــراً الســتقالة الروفيســري كالســهوفن ألســباب  ــني جديدت ــج( عضوت ــف )الرنوي صــويف غري

ــري أوبســال. ــاة الروفيس ــة ووف طبي
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فريق التحقيق املعني بليبريا )1993(  .2

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

البيــان الصــادر عــن رئيــس مجلــس األمــن )S/25918(، 9 حزيران/يونيــه 1993. أنشــأها األمــني 

)S/26265( 1993 العــام لألمــم املتحــدة يف 4 آب/أغســطس

ــل الوالية ــامل وكام ــق ش ــور، يف إجــراء تحقي ــى الف ــرشع ع ــام أن ي ــني الع ــب إىل األم ــس يطل »واملجل

بشــأن املذبحــة مبــا يف ذلــك أيــة ادعــاءات تتعلــق مبرتكبيهــا أيــاً كانــوا، وأن يقــدم تقريــراً عــن 

ذلــك إليــه يف أقــرب وقــت ممكــن. واملجلــس يحــذر أن مــن تثبــت مســؤوليتهم عــن ارتــكاب 

هــذه االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدويل اإلنســاين سيحاســبون عــن هــذه الجرائــم، ويطالــب 

زعــامء أي فصيلــة مســؤولة عــن هــذه األعــامل بالســيطرة الفعالــة عــى قواتهــا واتخــاذ خطــوات 

حاســمة لضــامن عــدم تكــرار هــذه املــآيس التــي تبعــث عــى األىس.«

مذبحــة مخيــم كارتــر: نتائــج التحقيــق الــذي أجــراه فريــق التحقيــق املعــني مــن األمــني العــام يف التقرير

املذبحــة بالقــرب مــن هاربــل، ليبرييــا ليلــة الخامــس إىل الســادس مــن حزيــران/ يونيــه 1993، 

املقدمــة إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة، 10 أيلول/ســبتمر 1993

الســيد أمــوس واكــو )كينيــا(، رئيســاً؛ والســيد روبــرت جريســوين )الواليــات املتحــدة األمريكيــة(؛ األعضاء

والســفري محمــود قاســم )مــر(.

تقرير األمني العام عن بعثة تقيص الحقائق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف أبخازيا،   .3

جمهورية جورجيا )1993(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــادرة جــرى  ــر 1993، وهــي مب ــن األول/أكتوب ــم املتحــدة يف 1 ترشي ــام لألم ــني الع أنشــأها األم

ــر 1993. ــن األول/أكتوب ــؤرخ 19 ترشي ــن 876)1993( امل ــس األم ــرار مجل ــا يف ق ــب به الرحي

الوالية

ــوع  ــن وق ــر ع ــك التقاري ــا يف ذل ــا، مب ــوق اإلنســان يف أبخازي ــاكات حق ــة انته ــق يف حال »التحقي

ــي‘« ــري إثن ‘تطه

التقرير

ــان يف  ــوق اإلنس ــاكات حق ــق يف انته ــق للتحقي ــيص الحقائ ــة تق ــن بعث ــام ع ــني الع ــر األم تقري

أبخازيــا، جمهوريــة جورجيــا )S/26795(، 17 ترشيــن الثاين/نوفمــر 1993

مركز األمم املتحدة لحقوق اإلنساناألعضاء

لجنة الخراء املعنية بيوغوسالفيا السابقة )1994(  .4

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس األمن 935)1994( املؤرخ 1 متوز/يوليه 1994
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»لبحــث وتحليــل املعلومــات املقدمــة عمــالً بهــذا القــرار، إىل جانــب املعلومــات األخــرى التــي الوالية

قــد تحصــل عليهــا لجنــة الخــراء مــن خــالل تحقيقاتهــا الخاصــة أو جهــود أشــخاص آخريــن أو 

هيئــات أخــرى، مبــا يف ذلــك املعلومــات التــي يقدمهــا املقــرر الخــاص لروانــدا، بغيــة أن تقــدم إىل 

األمــني العــام مــا تتوصــل إليــه مــن نتائــج بشــأن األدلــة عــى اقــراف انتهــاكات خطــرية للقانــون 

الــدويل اإلنســاين ارتكبــت يف إقليــم روانــدا، مبــا يف ذلــك األدلــة عــى إمكانيــة وقــوع أعــامل إبــادة 

جامعيــة«

* التقريــر األويل للجنــة الخــراء املســتقلة املنشــأة وفقــاً لقــرار مجلــس األمــن 935)1994( التقرير

1994 األول/أكتوبــر  ترشيــن   4  ،)S/1994/1125(

ــن 935)1994(  ــس األم ــرار مجل ــاً لق ــأة وفق ــتقلة املنش ــراء املس ــة الخ ــايئ للجن ــر النه * التقري

1994 األول/ديســمر  كانــون   9  ،)S/1994/1405(

القــايض أتســو-كويف أميغــا )توغــو(، رئيســاً؛ والســيدة هــايب ديينــغ )غينيــا(؛ والســيد ســاليفو فومبــا األعضاء

)مايل(.

لجنة التحقيق الدولية لبوروندي )1995(  .5

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس األمن 1012)1995( املؤرخ 28 آب/أغسطس 1995

»)أ( التثبــت مــن الحقائــق املتصلــة باغتيــال رئيــس بورونــدي يف 21 ترشيــن األول/أكتوبــر 1993، الوالية

واملذابــح وأعــامل العنــف الجســيمة التــي أعقبــت ذلــك؛

ــد  ــوين أو ســيايس أو إداري، حســب االقتضــاء، بع ــع قان ــري ذات طاب ــاذ تداب ــة باتخ )ب( التوصي

التشــاور مــع حكومــة بورونــدي، وتدابــري تتعلــق مبحاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن ارتــكاب 

تلــك األفعــال، للحيلولــة دون تكــرار أفعــال مــن قبيــل األفعــال التــي تكــون اللجنــة قــد حققــت 

فيهــا، وبصفــة عامــة، للقضــاء عــى ظاهــرة اإلفــالت مــن العقــاب وتحقيــق املصالحــة الوطنيــة 

ــدي.« يف بورون

*رســالة مؤرخــة 3 كانــون الثاين/ينايــر 1996 موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئيــس مجلــس األمــن التقرير

)S/1996/8(، 5 كانــون الثاين/ينايــر 1996

*تقرير لجنة التحقيق الدولية لبوروندي )S/1996/682(، 22 آب/أغسطس 1996

ــرب(؛ األعضاء ــي )املغ ــيل املؤمن ــد الع ــيد عب ــاً؛ والس ــقر(، رئيس ــو )مدغش ــري رازافيندراالمب ــيد إديلب الس

ــيل  ــيد ميش ــال(؛ والس ــو )فنزوي ــرا ماركان ــس ِهري ــيد لوي ــا(؛ والس ــوين )تركي ــد غ ــيد محم والس

ــدا(. ــس )كن موري
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فريق التحقيق التابع لألمني العام املكلف بالتحقيق يف االنتهاكات الخطرة لحقوق   .6

اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف جمهورية الكونغو الدميقراطية )1997(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

رســالة مؤرخــة 1 ترشيــن األول/أكتوبــر 1997 موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئيــس مجلــس 

.)S/1997/617( األمــن

»التحقيــق يف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين املرتكبــة الوالية

يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة منــذ 1 آذار/مــارس 1993 ... املهمــة الرئيســية لفريــق 

ــد  ــة لتحدي ــن األدل ــام م ــهادات وغريه ــات والش ــل املعلوم ــع وتحلي ــي جم ــق ه التحقي

ــاكات الجســيمة.« ــن االنته ــق واملســؤوليات ع الحقائ

ــاكات الخطــرية التقرير ــق يف االنته ــف بالتحقي ــام املكل ــني الع ــع لألم ــق التاب ــق التحقي ــر فري تقري

الدميقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  يف  اإلنســاين  الــدويل  والقانــون  اإلنســان  لحقــوق 

1998 حزيران/يونيــه   29  ،)S/1998/581(

ــاً؛ األعضاء ــوي(، نائب ــدرو تشــيغوفريا )زمباب ــو(، رئيســاً؛ والســيد أن ــا )توغ ــايض أســو-كويف أميغ الق

ــاً.  ــات املتحــدة(، نائب ــرودي )الوالي ــد ب والســيد ري

وُعــني الســيد بــول البريجــي )كنــدا( والســيد دانيــال أودونيــل )الواليــات املتحــدة وأيرلنــدا( 

ليحــال محــل الســيد تشــيغوفريا والســيد بــرودي املســتقيلني.

فريق الخراء املعني بكمبوديا املنشأ عمالً بقرار الجمعية العامة 135/52 )1998(  .7

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار الجمعية العامة 135/52 املؤرخ 12 كانون األول/ديسمر 1997

»تطلــب إىل األمــني العــام أن ينظــر يف طلــب الســلطات الكمبوديــة املســاعدة عــى مواجهــة الوالية

ــام  ــة قي ــك إمكاني ــا يف ذل ــدويل، مب ــودي وال ــون الكمب ــة للقان ــرية املاضي ــاكات الخط االنته

األمــني العــام بتعيــني فريــق مــن الخــراء لتقييــم األدلــة املوجــودة واقــراح تدابــري أخــرى، 

ــاءلة  ــة املس ــة قضي ــة، ومعالج ــز الدميقراطي ــة، وتعزي ــة الوطني ــالل املصالح ــيلة إلح كوس

ــة« الفردي

ــة  135/52 التقرير ــة العام ــرار الجمعي ــالً بق ــأ عم ــا املنش ــي بكمبودي ــراء املعن ــق الخ ــر فري تقري

.1999 آذار/مــارس   16  ،)S/1999/231  –  A/53/850(

)موريشــيوس(؛ األعضاء راجســومر الاله  والقــايض  رئيســاً؛  )أســراليا(،  نينيــان ســتيفني  الســري 

املتحــدة(. )الواليــات  راتــرن  ر.  والروفيســري ســتيفني 
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فريق األمم املتحدة للتحقيق يف أفغانستان )1999(  .8

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار الجمعية العامة 185/54 املؤرخ 17 كانون األول/ديسمر 1999

طلب األمني العام لألمم املتحدة إىل املفوضية أن تنشئ فريقاً للتحقيق

ــراره 1193)1998( املــؤرخ 28 آب/أغســطس 1998 إىل األمــني  ــس األمــن يف ق ــب مجل يطل

العــام أن يواصــل التحقيقــات

»تدعــو األمــني العــام ومفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان إىل املــي دون الوالية

تأخــري يف مبــارشة التحقيــق بشــكل كامــل فيــام تــردد مــن تقاريــر عــن ارتــكاب أعــامل قتــل 

جامعــي ألرسى الحــرب واملدنيــني، واالغتصــاب، وغــري ذلــك مــن رضوب املعاملــة القاســية 

يف أفغانســتان«

أحــال األمــني العــام لألمــم املتحــدة التقريــر إىل رئيــس الجمعيــة العامــة )انظــر A/54/536 التقرير

– S/1999/1145، الفقــرة 62، 16 ترشيــن الثاين/نوفمــر 1999(

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

لجنة التحقيق الدولية املعنية بتيمور الرقية )1999(  .9

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــده  ــذي أي ــبتمر 1999؛ ال ــؤرخ 27 أيلول/س ــان دأ4-1/1999 امل ــوق اإلنس ــة حق ــرار لجن ق

ــن الثاين/نوفمــر  ــرره  293/1999 املــؤرخ 15 ترشي ــس االقتصــادي واالجتامعــي يف مق املجل

1999

ـني للمعلومــات عــن االنتهــاكات املحتملــة لحقــوق اإلنســان الوالية »جمــع وتصنيــف منهجيَـّ

واألفعــال التــي قــد تشــكل خرقــاً للقانــون اإلنســاين الــدويل يف تيمــور الرشقيــة منــذ اإلعــالن 

ــتنتاجاتها بقصــد  ــام باس ــني الع ــاة األم ــراع، ومواف ــراء االق ــر 1999 إج ــون الثاين/يناي يف كان

ــة« ــات بخصــوص اإلجــراءات املقبل ــم توصي ــه مــن تقدي متكين

تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة املعنيــة بتيمــور الرشقيــة إىل األمــني العــام )A/54/726 – التقرير

ــر 2000 ــون الثاين/يناي S/2000/59(، 31 كان

ــا(؛ األعضاء ــا )نيجريي ــة ســونيا بيــكادو )كوســتاريكا(، رئيســًة؛ والســيدة جوديــث ســيفي أت القاضي

ــا(. ــد(؛ والســيدة ســاببني لوتوسور-شــنارنرغر )أملاني والقــايض ع. م. أحمــدي )الهن
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10. لجنة التحقيق الدولية املعنية بتوغو )2000(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

اشــرك يف إنشــائها األمــني العــام ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة، واألمــني العــام لألمــم املتحــدة، 

بنــاء عــى طلــب حكومــة توغــو

E/CN.4/( أقــرت اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان مقــرح حكومــة توغــو

Sub.2/2000/8(، 28 متوز/يوليــه 2000

»بالتحقــق مــن صحــة االدعــاءات الــواردة بخصــوص حــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون الوالية

التــي راح ضحيتهــا مئــات األشــخاص يف توغــو يف غضــون عــام 1998، والتــي أبلغــت بوقوعها 

ــر إىل  ــم تقري ــو 1999، وبتقدي ــادر يف 5 أيار/ماي ــا الص ــة يف تقريره ــو الدولي ــة العف منظم

األمينــني العامــني«

/E/CN.4التقرير  –  E/CN.4/2001/134( بتوغــو  املعنيــة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  تقريــر 

2001 شــباط/فراير   22  )Sub.2/2001/3

الســيد محمــد حســن أبــاكار )تشــاد(، رئيســاً؛ والروفيســري باولــو ســريجيو بينهــريو األعضاء

)الرازيــل(، عضــواً؛ والســيد إيســاكا ســونا )النيجــر(.

11. لجنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة )2000(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قــرار لجنــة حقــوق اإلنســان دإ5-/1 املــؤرخ 19 ترشيــن األول/أكتوبــر 2000؛ الــذي أيــده 

ــن الثاين/نوفمــر  ــرره  311/2000 املــؤرخ 22 ترشي ــس االقتصــادي واالجتامعــي يف مق املجل

2000

»جمــع وتويــب معلومــات عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان واألفعــال التــي تشــكل خروقــات الوالية

ــة يف األرايض  ــالل اإلرسائيلي ــلطات االحت ــب س ــن جان ــدويل م ــاين ال ــون اإلنس ــرية للقان خط

الفلســطينية املحتلــة، وأن تــوايف اللجنــة باســتنتاجاتها وتوصياتهــا بهــدف منــع تكــرار وقــوع 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي حدثــت مؤخــراً«

»تقريــر لجنــة التحقيــق بشــأن حقــوق اإلنســان املنشــأة عمــالً بقــرار اللجنــة دإ5-/1 املــؤرخ التقرير

19 ترشيــن األول/أكتوبــر E/CN.4/2001/121( »2000(، 16 آذار/مارس 2001

الروفيســور جــون دوغــارد )جنــوب أفريقيــا(، رئيســاً؛ والروفيســور ريتشــارد فــوك )الواليات األعضاء

املتحــدة األمريكيــة(؛ والدكتــور كــامل حســني )بنغالديش(.
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12. تحقيق املفوضية يف املذابح املزعومة يف منطقة تشوكو بكولومبيا )2002(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــرار  ــا يف ق ــوص عليه ــة املنص ــا العام ــب واليته ــان مبوج ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس املفوض

الجمعيــة العامــة 141/48 املــؤرخ 20 كانــون األول/ديســمر 1993

دعــت حكومــة كولومبيــا املفوضيــة إىل إجــراء تحقيــق يف مذبحــة وقعــت يف أرايض منطقــة الوالية

تشــوكو التــي دأب املقاتلــون عــى الســيطرة عليهــا.

ــو التقرير ــو، 20 أيار/ماي ــو أترات ــه إىل ميدي ــى بعثت ــوق اإلنســان ع ــوض الســامي لحق ــر املف تقري

2002

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

13. بعثة املفوضية لتقيص الحقائق يف كوت ديفوار )2002(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــرار  ــا يف ق ــوص عليه ــة املنص ــه العام ــب واليت ــان مبوج ــوق اإلنس ــامي لحق ــوض الس املف

الجمعيــة العامــة 141/48

جمــع معلومــات دقيقــة فيــام يتعلــق بانتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل الوالية

اإلنســاين يف كــوت ديفــوار.

ــام إىل التقرير ــني الع ــن األم ــدم م ــق املق ــيص الحقائ ــوق اإلنســان لتق ــة حق ــة مفوضي ــر بعث تقري

مجلــس األمــن )S/2003/90(، 24 كانــون الثاين/ينايــر 2003

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

14. لجنة التحقيق يف األحـــداث املتصلــة باملسيــرة التي خطط القيام بها يف 25 آذار/ 

مارس 2004 يف أبيدجان )2004(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــة املصالحــة  ــس وزراء حكوم ــس ورئي ــن الرئي ــني م ــني مقدم ــام، اســتجابًة لطلب ــني الع األم

ــوار ــة لكــوت ديف الوطني

ــل الوالية ــام يتص ــان في ــوق اإلنس ــأن حق ــت بش ــا ارتُكب ــم أنه ــاكات زع ــق يف انته ــراء تحقي »إج

ــة  ــك الوالي ــارس 2004 ... تل ــان يف 25 آذار/م ــا يف أبيدج ــام به ــط القي ــي خط ــرية الت باملس

ــي  ــة الت ــع املزعوم ــن الفظائ ــؤولية ع ــق باملس ــام يتعل ــق في ــات الحقائ ــن إثب ــتتألف م س

ــا« ــام به ــط القي ــي خط ــرية الت ــل باملس ــام يتص ــت في ارتُكب

تقريــر لجنــة التحقيــق يف األحـــــداث املتصلــــة باملسيــــرة التــي خطــط القيــام بهــا يف 25 التقرير

آذار/ مــارس 2004 يف أبيدجــان )S/2004/384(، 13 أيار/مايــو 2004

الســيدة فرانــكا ســيوتو )إيطاليــا(، رئيســة؛ والســيدة فــريا دواريت )الــرأس األخــر(؛ والســيد األعضاء

يوجــني نندوريــرا )بورونــدي(.
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15. لجنة التحقيق الدولية يف االنتهاكات املزعومة لحقوق اإلنسان يف كوت ديفوار 

)2004(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

أنشأها مجلس األمن )S/PRST/2004/17(، 25 أيار/مايو 2004

»ويطلــب مجلــس األمــن، مــن ثــم، إىل األمــني العــام أن ينشــئ يف أقــرب وقــت ممكــن لجنــة الوالية

التحقيــق الدوليــة حســبام أوصــت بــه لجنــة التحقيــق التابعــة ملفوضيــة حقــوق اإلنســان 

ومــا طلبتــه حكومــة كــوت ديفــوار بغيــة اســتقصاء جميــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي 

ارتُكبــت يف كــوت ديفــوار منــذ 19 أيلول/ســبتمر 2002 وتحديــد املســؤولية عنهــا.«

ــن 19 التقرير ــرة م ــالل الف ــوار خ ــوت ديف ــة ك ــان يف جمهوري ــوق اإلنس ــة حق ــن حال ــر ع تقري

ــادس  ــق الس ــكام املرف ــاً ألح ــر 2004 وفق ــن األول/أكتوب ــبتمر 2002 إىل 15 ترشي أيلول/س

مــن اتفــاق ليناس-ماركــويس وإعــالن رئيــس مجلــس األمــن الصــادر يف 25 أيار/مايــو 2004 

ــدة ــم املتح ــام لألم ــني الع ــدم إىل األم )S/PRST/2004/17(، املق

ــاً؛ األعضاء ــة(، رئيس ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــل )جمهوري ــن ليليي ــدا ميكوي ــريار باالن ــري ج الروفيس

والســيدة راضيــة النــراوي )تونــس(، نائبــة للرئيــس؛ والســيدة فاطمــة مبــاي )موريتانيــا(؛ 

ــويت(. والقــايض أملــريو رودريغيــس )الرتغــال(؛ والســيد عــارف محمــد عــارف )جيب

16. بعثة املفوضية لتقيص الحقائق يف دارفور )2004(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

القائــم بأعــامل املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان مبوجــب واليتــه العامــة املنصــوص عليهــا 

يف قــرار الجمعيــة العامــة 141/48

»تقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور«الوالية

ــور يف التقرير ــم دارف ــة حقــوق اإلنســان يف إقلي ــر املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان - حال تقري

الســودان )E/CN.4/2005/3(، 7 أيار/مايــو 2004

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

17. لجنة التحقيق الدولية لدارفور )2004(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس األمن 1564 )2004( املؤرخ 18 أيلول/سبتمر 2004
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ــوق الوالية ــون حق ــاين وقان ــدويل اإلنس ــون ال ــاكات القان ــة بانته ــر املتعلق ــق يف التقاري »التحقي

ــت وقعــت  ــا إذا كان ــور، وتحــدد أيضــاً م ــع األطــراف يف دارف ــا جمي ــي ترتكبه اإلنســان الت

أعــامل إبــادة جامعيــة، وتحديــد هويــة مرتكبــي تلــك االنتهــاكات لكفالــة محاســبة 

ــا« ــؤولني عنه املس

ــة بشــأن دارفــور املقــدم إىل األمــني العــام )S/2005/60(، 1 التقرير ــة التحقيــق الدولي ــر لجن تقري

ــباط/فراير 2005 ش

الروفيســري أنطونيــو كاسيســيه )إيطاليــا(، رئيســا؛ والســيد محمــد فايــق )مــر(؛ والســيدة األعضاء

هينــا جيــالين )باكســتان(؛ والســيد دوميســا نتســيبيزا )جنــوب أفريقيــا(؛ والقاضيــة ترييــزا 

ســريغرن - ســكوت )غانــا(.

18.بعثة املفوضية إىل قرغيزستان عن األحداث يف أنديجان، أوزبكستان، أيار/مايو 

)2005( 2005

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــرار  ــا يف ق ــوص عليه ــة املنص ــا العام ــب واليته ــان مبوج ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس املفوض

الجمعيــة العامــة 141/48

»جمــع معلومــات مــن شــهود عيــان ومــن آخريــن لديهــم اطــالع موثــوق بــه عــى األحداث الوالية

ــن  ــا ع ــى أطرافه ــان وع ــة أنديج ــل مدين ــو 2005، داخ ــذ 12 أيار/ماي ــت، من ــي اندلع الت

املزاعــم التــي تفيــد بوقــوع انتهــاكات خطــرية لحقــوق اإلنســان ارتكبــت هنــاك خــالل ذلــك 

املوقــف«

تقريــر البعثــة التــي اضطلعــت بهــا املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان إىل قريغيزســتان التقرير

 ،)E/CN.4/2006/119( 2005 ــو ــان، أوزبكســتان، 13-14 أيار/ماي ــن األحــداث يف أنديج ع

ــباط/فراير 2006 1 ش

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

19. بعثة املفوضية لتقيص الحقائق يف توغو )2005(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــرار  ــا يف ق ــوص عليه ــة املنص ــا العام ــب واليته ــان مبوج ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس املفوض

الجمعيــة العامــة 141/48

»إثبــات الوقائــع إللقــاء الضــوء عــى االنتهــاكات واالدعــاءات بحــدوث انتهــاكات لحقــوق الوالية

ــي جــرت يف 24 نيســان/أبريل 2005 ويف  ــات الرئاســية الت ــل االنتخاب ــو قب اإلنســان يف توغ

أثنائهــا وبعدهــا«
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ــاكات التقرير ــة بانته ــاءات املتعلق ــف واإلدع ــامل العن ــأن أع ــق بش ــيص الحقائ ــة تق ــر بعث تقري

حقــوق اإلنســان التــي وقعــت يف توغــو قبــل وأثنــاء وبعــد االنتخابــات الرئاســية يف القــرة 

24 نيســان/أبريل29- آب/أغســطس 2005

السيد دودو ديني، املبعوث الخاص للمفوضة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

20. توثيق ما ترتب عىل النزاعات يف أفغانستان )2006(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــرار  ــا يف ق ــوص عليه ــة املنص ــا العام ــب واليته ــان مبوج ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس املفوض

الجمعيــة العامــة 141/48

قدمــت مفوضيــة حقــوق اإلنســان وبعثــة األمــم املتحــدة لتقديــم املســاعدة إىل أفغانســتان 

الدعــم إىل لجنــة حقــوق اإلنســان املســتقلة يف أفغانســتان لتوثيــق انتهــاكات حقــوق 

ــني عامــي 1978 و2001. ــام ب ــدويل اإلنســاين يف أفغانســتان في ــون ال اإلنســان والقان

ــع الوالية ــا جمي ــي ارتكبته ــاين الت ــون اإلنس ــان والقان ــوق اإلنس ــاكات حق ــح لـ»انته ــراء مس إج

األطــراف يف النــزاع األفغــاين فيــام بــني 27 نيســان/أبريل 1978 و22 كانــون األول/ديســمر 

».2001

تقريــر مقــدم إىل املفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان ولجنــة حقــوق اإلنســان املســتقلة يف التقرير

أفغانستان

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

21. لجنة التحقيق املعنية بلبنان )2006(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ2-/1 املؤرخ 11 آب/أغسطس 2006

ــان؛ و)ب( الوالية ــني وقتلهــم يف لبن ــل بشــكل منهجــي للمدني ــق يف اســتهداف إرسائي “)أ( التحقي

ــلحة  ــذه األس ــال ه ــدى امتث ــل وم ــل إرسائي ــتخدمها ِقبَ ــي تس ــلحة الت ــواع األس ــص أن فح

ــاة  ــى حي ــاك ع ــا الفت ــة وأثره ــامت اإلرسائيلي ــم الهج ــم حج ــدويل؛ و)ج( تقيي ــون ال للقان

ــة” ــة، والبيئ ــية الحساس ــاكل األساس ــكات والهي ــرش، واملمتل الب

ــان دإ2-/1 التقرير ــوق اإلنس ــس حق ــرار مجل ــان عمــالً بق ــة التحقيــق املعنيــة بلبن ــر لجن  تقري

)A/HRC/3/2(، 23 ترشين الثاين/نوفمر 2006

الســيد جــواو كليمنتــي بايينــا ســواريس )الرازيــل(، رئيســاً؛ والقــايض محمــد شــندي عثــامن األعضاء

)تنزانيــا(؛ والروفيســري ســتيليوس براكيــس )اليونــان(.
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22. لجنة التحقيق الخاصة املستقلة لتيمور-ليشتي )2006(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــة  ــر الخارجي ــر األقــدم ووزي ــاء عــى طلــب الوزي أنشــأها األمــني العــام لألمــم املتحــدة بن

 13 ،)S/2006/383( ــة حقــوق اإلنســان ــة مفوضي والتعــاون يف تيمور-ليشــتي، تحــت رعاي

ــه 2006 حزيران/يوني

“تتمثــل يف إثبــات الوقائــع والظــروف املتعلقــة باألحــداث التــي وقعــت يف 28 و 29 نيســان/الوالية

أبريــل ويف الفــرة مــن 23 إىل 25 أيار/مايــو وغريهــا مــن األحــداث أو املســائل ذات الصلــة 

التــي أســهمت يف نشــوب األزمــة، ويف توضيــح املســؤولية عــن األحــداث ويف التوصيــة باتخاذ 

تدابــري للمســاءلة عــن الجرائــم واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي يُزعــم أنهــا 

ارتُكبــت أثنــاء الفــرة املحــددة.”

تقرير لجنة التحقيق الخاصة املستقلة لتيمور-ليشتي، 2 ترشين األول/أكتوبر 2006التقرير

الروفيســري باولــو ســريجيو بينهــريو )الرازيــل(، رئيســا؛ والســيدة زيلــدا هولتـــزمان )جنــوب األعضاء

أفريقيــا(؛ والســيد رالــف زاكلــن )اململكــة املتحــدة لريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــاملية(.

23. بعثة املفوضية إىل الصحراء الغربية ومخيامت الالجئني يف تندوف )2006(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــرار  ــا يف ق ــوص عليه ــة املنص ــا العام ــب واليته ــان مبوج ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس املفوض

الجمعيــة العامــة 141/48

»جمــع معلومــات عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف الصحــراء الغربيــة ويف مخيــامت الالجئــني الوالية

يف تنــدوف، بالجزائــر ... تقديــم تقريــر إىل املفوضــة الســامية عــن حالــة حقــوق اإلنســان 

وإصــدار توصيــات بشــأن مســاعدة األطــراف املعنيــة عــى زيــادة تعزيــز حقــوق اإلنســان 

لســكان الصحــراء الغربيــة وحاميتهــا«

تقرير مقدم إىل املفوضة السامية لحقوق اإلنسان، 8 أيلول/سبتمر 2006التقرير

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

24. البعثة الرفيعة املستوى لتقيص الحقائق يف بيت حانون )2006(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ3-/1 املؤرخ 15 ترشين الثاين/نوفمر 2006

“]الســفر[ إىل بيــت حانــون )أ( لتقييــم حالــة الضحايــا؛ و)ب( معاجلــة احتياجــات الباقــني الوالية

عــى قيــد الحيــاة؛ و)ج( تقديــم توصيــات بشــأن ســبل ووســائل حاميــة املدنيني الفلســطينني 

مــن أي اعتــداءات إرسائيليــة أخــرى«
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ــب التقرير ــأة مبوج ــون، املُنش ــت حان ــق يف بي ــيّص الحقائ ــتوى لتق ــة املس ــة الرفيع ــر البعث *تقري

2007 حزيران/يونيــه   18  ،)A/HRC/5/20( دإ3-/1”  القــرار 

*تقريــر البعثــة الرفيعــة املســتوى لتقــيّص الحقائــق يف بيــت حانــون، املُنشــأة مبوجــب قــرار 

املجلــس دإA/HRC/9/26( ”1/-3(، 1 أيلول/ســبتمر 2008

األســقف ديســموند توتــو )جنــوب أفريقيــا(، رئيســاً؛ والروفيســور كريســتني شــينكني األعضاء

)اململكــة املتحــدة(.

25. البعثة الرفيعة املستوى عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور )2006(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

مقرر مجلس حقوق اإلنسان دإ4-/101 املؤرخ 13 كانون األول/ديسمر 2006

“تقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور وحاجات السودان يف هذا الصدد”الوالية

تقريــر البعثــة الرفيعــة املســتوى عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف دارفــور عمــالً مبقــرر مجلس التقرير

حقــوق اإلنســان دإA/HRC/4/80( 101/-4(، 9 آذار/مارس 2007

الســيدة جــودي ويليامــز )الواليــات املتحــدة( رئيســًة؛ والســيدة ســيام ســمر )أفغانســتان(؛ األعضاء

والســيد مــارت نــوت )النمســا(؛ والســيد برتــران رامشــاران )غيانــا(؛ والســفري باتريــس تونــدا 

)غابــون(. وانســحب الســفري مــكارم ويبيســونو )إندونيســيا( مــن املشــاركة.

26. بعثة املفوضية لتقيص الحقائق يف كينيا )2008(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــرار  ــا يف ق ــوص عليه ــة املنص ــا العام ــب واليته ــان مبوج ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس املفوض

الجمعيــة العامــة 141/48

“بحــث العنــف ومزاعــم ارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان عقــب االنتخابــات الوالية

الرئاســية التــي جــرت يف كانــون األول/ديســمر 2007”

تقريــر صــدر عــن بعثــة مفوضيــة حقــوق اإلنســان لتقــيص الحقائــق يف كينيــا، 6-28 شــباط/التقرير

فراير 2008

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء
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27. إعداد خريطة باالنتهاكات يف جمهورية الكونغو الدميقراطية للفرة 2003-1993 

)2008(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

أنشــأه األمــني العــام لألمــم املتحــدة بعــد مشــاورات بــني وكاالت األمــم املتحــدة ذات الصلــة 

والــرشكاء املعنيــني، ومــع الحكومــة الكونغوليــة. طلــب األمــني العــام إىل مفوضيــة حقــوق 

ــم  ــالم يف األم ــظ الس ــات حف ــع إدارة عملي ــاون م ــة بالتع ــذه العملي ــود ه ــان أن تق اإلنس

املتحــدة وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ.

ــاين الوالية ــدويل اإلنس ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــة باالنته ــداد خريط * إع

املرتكبــة داخــل إقليــم جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة فيــام بــني آذار/مــارس 1993 

.2003 وحزيران/يونيــه 

ــه مــن  ــد يُكشــف عن ــا ق ــي ملعالجــة م ــة للنظــام القضــايئ الوطن ــم القــدرات الحالي *تقيي

ــوق اإلنســان هــذه معالجــة مناســبة.  ــاكات حق انته

ــو  ــة الكونغ ــة جمهوري ــاعدة حكوم ــة إىل مس ــارات الهادف ــن الخي ــة م ــة مجموع *صياغ

الدميقراطيــة يف تحديــد آليــات قضائيــة تقليديــة مناســبة ملعالجــة تركــة االنتهــاكات، مــن 

حيــث معرفــة الحقيقــة والعــدل وجــر األرضار واإلصــالح املؤســي، مــع مراعــاة الجهــود 

ــدويل. ــع ال ــم املجتم ــن دع ــة، فضــالً ع ــا الســلطات الكونغولي ــي تبذله الت

جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، 1993-2003 تقريــر مــرشوع إعــداد خريطــة باالنتهــاكات التقرير

الجســيمة لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين املرتكبــة فيام بــني آذار/مــارس 1993 

وحزيران/يونيــه 2003 يف إقليــم جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، آب/أغســطس 2010

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

28. بعثة املفوضية عن حالة حقوق اإلنسان يف هندوراس منذ انقالب 28 حزيران/يونيه 

)2009( 2009

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــرار  ــا يف ق ــوص عليه ــة املنص ــا العام ــب واليته ــان مبوج ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس املفوض

ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــن مجل ــه م ــب املوج ــتناد إىل الطل ــة 141/48، باالس ــة العام الجمعي

ــأن  ــامل بش ــر ش ــداد »تقري ــر 2009، إلع ــن األول/أكتوب ــؤرخ 1 ترشي ــرار 14/12 امل يف الق

ــالب« ــذ االنق ــدوراس من ــان يف هن ــوق اإلنس ــاكات حق انته

»أن تقــدم تقريــراً شــامالً عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف هنــدوراس منــذ وقــوع الوالية

ــة خــالل  ــة العام ــرض عــى الجمعي ــاً يف هــذا الشــأن يُع ــراً أولي ــدم تقري االنقــالب، وأن تق

ــة عــرشة« ــه الثالث ــس يف دورت ــة والســتني وعــى املجل ــا الرابع ــن دورته ــي م الجــزء الرئي
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تقريــر املفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف هنــدوراس التقرير

ــارس 2010 ــه A/HRC/13/66( 2009(، 3 آذار/م ــذ انقــالب 28 حزيران/يوني من

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

29. بعثة األمم املتحدة لتقيص الحقائق بشأن النزاع يف غزة )2009(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ9-/1 املؤرخ 12 كانون الثاين/يناير 2009

“التحقيــق يف جميــع انتهــاكات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين الوالية

التــي تكــون قــد ارتُكبــت يف أي وقــت يف ســياق العمليــات العســكرية التــي جــرى القيــام 

بهــا يف غــزة يف أثنــاء الفــرة مــن 27 كانــون األول/ديســمر 2008 إىل 18 كانــون الثــاين/ ينايــر 

2009، ســواء ارتكبــت قبــل هــذه العمليــات أو أثناءهــا أو بعدهــا.”

تقريــر بعثــة األمــم املتحــدة لتقــيص الحقائــق بشــأن النــزاع يف غــزة” )A/HRC/12/48(، التقرير

ــبتمر 2009 25 أيلول/س

القــايض ريتشــارد غولدســتون )جنــوب أفريقيــا(، رئيســاً؛ والروفيســرية كريســتني تشــينكني األعضاء

ــريس )  ــد تراف ــد ديزمون ــتان(؛ والعقي ــالين )باكس ــا جي ــيدة هين ــدة(؛ والس ــة املتح )اململك

ــدا(. أيرلن

30. لجنة التحقيق الدولية املعنية بغينيا )2009(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

)S/2009/556( 2009 أنشأها األمني العام لألمم املتحدة يف 16 ترشين األول/أكتوبر

»تحديــد الوقائــع والظــروف التــي وقعــت فيهــا أحــداث 28 أيلول/ســبتمر 2009 يف غينيــا الوالية

واألحــداث ذات الصلــة التــي وقعــت بعــد ذلــك مبــارشة، وتصنيــف الجرائــم املرتكبــة مــن 

الناحيــة القانونيــة، والقيــام قــدر اإلمــكان، بتحديــد هويــة األشــخاص املســؤولني، وتقديــم 

توصيــات.«

تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة املكلفــة بتحديــد الوقائــع والظــروف التــي اكتنفــت أحــداث التقرير

28 أيلول/ســبتمر 2009 يف غينيــا )S/2009/693(، 18 كانــون األول/ديســمر 2009

ــريوا األعضاء ــو كايريام ــواز نجينداهاي ــيدة فرانس ــاً؛ والس ــر(، رئيس ــاوي )الجزائ ــد بج ــايض محم الق

ــيوس(. ــن )موريش ــال بات ــيدة برامي ــدي(؛ والس )بورون
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31. توثيق ما ترتب عىل النزاع يف نيبال من انتهاكات )2009(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــرار  ــا يف ق ــوص عليه ــة املنص ــا العام ــب واليته ــان مبوج ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس املفوض

الجمعيــة العامــة 141/48

ــدويل الوالية ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــاكات حق ــن انته ــية م ــات الرئيس ــل الفئ ــق وتحلي »توثي

لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين املتعلقــة بالنــزاع والتــي زُعــم أنهــا وقعــت يف 

ــر 2006« ــن الثاين/نوفم ــباط/فراير 1996 إىل 21 ترشي ــن ش ــرة م ــالل الف ــال خ نيب

تقرير عن ما ترتب عى النزاع يف نيبال من انتهاكات، ترشين األول/أكتوبر 2012التقرير

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

32. لجنة الخراء املستقلني من أجل رصد وتقييم أي إجراءات داخلية أو قانونية أو 

غرها اضطلعت بها كل من حكومة إرسائيل والجانب الفلسطيني )2010(

آذار/مارس 2010

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان 9/13، املؤرخ 25 آذار/مارس 2010

»رصــد وتقييــم أي إجــراءات داخليــة أو قانونيــة أو غريهــا اضطلعــت بهــا كل مــن حكومــة الوالية

إرسائيــل والجانــب الفلســطيني، يف ضــوء قــرار الجمعيــة العامــة 254/64، مبــا يف ذلــك رصــد 

ــري  ــا مــع املعاي ــا وتوافقه ــا وصدقيته ــم مــدى اســتقاللية هــذه التحقيقــات وفعاليته وتقيي

الدوليــة«

ــوق التقرير ــدويل لحق ــون ال ــاين والقان ــدويل اإلنس ــون ال ــتقلني يف القان ــراء املس ــة الخ ــر لجن تقري

ــك يتخذهــا كل مــن  ــة أو غــري ذل ــة أو قانوني ــم أي إجــراءات داخلي اإلنســان لرصــد وتقيي

ــة العامــة 254/64، مبــا يف  ــرار الجمعي ــل والجانــب الفلســطيني يف ضــوء ق حكومــة إرسائي

ذلــك رصــد وتقييــم مــدى اســتقاللية هــذه التحقيقــات وفعاليتهــا وصدقيتهــا وتوافقهــا مــع 

ــبتمر 2010 ــة )A/HRC/15/50(، 23 أيلول/س ــري الدولي املعاي

ــس األعضاء ــوان ديفي ــاري ماكغ ــة م ــاً؛ والقاضي ــا(، رئيس ــات )أملاني ــتيان توموش ــري كريس الروفيس

ــا(. ــي )ماليزي ــارام كومارازوام ــيد ب ــدة(؛ والس ــات املتح )الوالي

ترين األول/أكتوبر 2010

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

جــدد مجلــس حقــوق اإلنســان واليــة لجنــة الخــراء املســتقلني يف قــراره 6/15، املــؤرخ 29 

أيلول/ســبتمر 2010
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ــة الخــراء املســتقلني، املنشــأة وفقــاً لقــرار املجلــس الوالية ــة لجن »يقــرر تجديــد واســتئناف والي

ــه السادســة عــرشة« ــس يف دورت ــدم تقريرهــا إىل املجل ــة أن تق ــب إىل اللجن 9/13، ويطل

ــوق التقرير ــدويل لحق ــون ال ــاين والقان ــدويل اإلنس ــون ال ــتقلني يف القان ــراء املس ــة الخ ــر لجن تقري

اإلنســان املنشــأة مبوجــب قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان A/HRC/16/24( 9/13(، 5 أيــار/

مايو 2011

القاضيــة مــاري ماكغــوان ديفيــس )الواليــات املتحــدة(، رئيســًة؛ والقــايض لينــارت أســبغرين األعضاء

)السويد(.

33. البعثة الدولية لتقيص الحقائق للتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل، مبا يف ذلك 

القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، الناشئة عن الهجامت 

اإلرسائيلية عىل قافلة سفن املساعدة اإلنسانية” )2010(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان 1/14 املؤرخ 2 حزيران/يونيه 2010

»التحقيــق يف انتهــاكات القانــون الــدويل، مبــا يف ذلــك القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الوالية

الــدويل لحقــوق اإلنســان، الناشــئة عــن الهجــامت اإلرسائيليــة عــى قافلــة ســفن املســاعدة 

اإلنســانية«

»تقريــر البعثــة الدوليــة لتقــيص الحقائــق للتحقيــق يف انتهــاكات القانــون الــدويل، مبــا يف التقرير

ذلــك القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، الناشــئة عــن الهجــامت 

اإلرسائيليــة عــى قافلــة ســفن املســاعدة اإلنســانية« )A/HRC/15/21(، 27 أيلول/ســبتمر 

2010

ــد دي األعضاء ــداد وتوباغــو(، رئيســاً؛ والســري ديزمون القــايض كارل ت. هدســون - فيليبــس )تريني

ســيلفا )اململكــة املتحــدة(؛ والســيدة مــاري شــانثي ديريــام )ماليزيــا(.

34. فريق خراء األمني العام املعني باملساءلة يف رسي النكا )2010(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

أنشــأه األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف 22 حزيران/يونيــه 2010 )النــرشة الصحفيــة 

)SG/SM/12967
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ــا، الوالية ــول به ــة املعم ــري الدولي ــاليب، واملعاي ــأن األس ــام بش ــني الع ــورة إىل األم ــم املش »لتقدي

والخــرات املقارنــة فيــام يتعلــق بالوفــاء بالتعهــد املشــرك بعمليــة املســاءلة، فيــام يتصــل 

بطبيعــة ونطــاق االنتهــاكات املزعومــة للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق 

ــة للنــزاع املســلح يف رسي النــكا« ــاء املراحــل النهائي اإلنســان يف أثن

تقرير فريق خراء األمني العام املعني باملساءلة يف رسي النكا، 31 آذار/مارس 2011التقرير

الســيد مرزوقــي داروســامن )إندونيســيا(، رئيســاً؛ والســيدة ياســمني ســكا )جنــوب أفريقيــا(؛ األعضاء

والروفيســري ســتيفن ر. راتــرن )الواليــات املتحــدة(.

35. لجنة التحقيق الدولية املعنية بليبيا )2011(

شباط/فراير 2011

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ15-/1 املؤرخ 25 شباط/فراير 2011

»التحقيــق يف جميــع االنتهــاكات املزعومــة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان يف الجامهريية الوالية

العربيــة الليبيــة، وإثبــات وقائــع ومالبســات هــذه االنتهــاكات والجرائــم املرتكبــة، والقيــام، 

حيثــام أمكــن، بتحديــد هويــة املســؤولني عنهــا، وتقديــم توصيــات، ال ســيام بشــأن تدابــري 

املســاءلة، وكل ذلــك بغيــة ضــامن مســاءلة األفــراد املســؤولني عــن ارتــكاب تلــك األعــامل«

تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة املكلفــة بالتحقيــق يف جميــع االنتهــاكات املزعومــة للقانــون التقرير

ــون  ــة )A/HRC/17/44(، 12 كان ــة الليبي ــة العربي ــان يف الجامهريي ــوق اإلنس ــدويل لحق ال

الثاين/ينايــر 2012

ــايض األعضاء ــر )األردن(؛ والق ــامء خ ــيدة أس ــاً؛ والس ــر(، رئيس ــيوين )م ــف بس ــري رشي الروفيس

ــدا(. ــب كــريش )كن فيلي

حزيران/يونيه 2011

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــراره  ــا يف ق ــة بليبي ــة املعني ــق الدولي ــة التحقي ــة لجن ــان والي ــوق اإلنس ــس حق ــدد مجل م

17/17 املــؤرخ 17 حزيران/يونيــه 2011

»يطلــب مــن اللجنــة مواصلــة عملهــا، مبــا يف ذلــك بإجــراء زيــارات، وتقديــم عــرض شــفوي الوالية

ــه  ــي يف دورت ــي ختام ــراً خط ــرشة، وتقري ــة ع ــه الثامن ــس يف دورت ــتجدات إىل املجل للمس

التاســعة عــرشة«

تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة املعنيــة بليبيــا )A/HRC/19/68 وA/HRC/19/CRP.1(، التقرير

28 كانــون الثاين/ينايــر 2014
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ــر(؛ والســيدة األعضاء ــف بســيوين )م ــاً؛ والروفيســري رشي ــدا(، رئيس ــريش )كن ــب ك ــايض فيلي الق

ــر )األردن( ــامء خ أس

36. لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن كوت ديفوار )2011(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان 25/16، املؤرخ 25 آذار/مارس 2011

»التحقيــق يف الوقائــع والظــروف املحيطــة بادعــاءات وقــوع اعتــداءات وانتهــاكات جســيمة الوالية

لحقــوق اإلنســان يف كــوت ديفــوار عقــب االنتخابــات الرئاســية التــي جــرت يف 28 ترشيــن 

الثاين/نوفمــر 2010، مــن أجــل تحديــد املســؤولني عــن هــذه األعــامل وتقدميهــم إىل 

العدالــة«

تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن كــوت ديفــوار )A/HRC/17/48(، 1 متــوز/التقرير

يوليه 2011

الروفيســري فيتيــت مونتاربهــورن )تايلنــد(، رئيســاً؛ والســيدة ريــن أالبينــي غانســو )بنــن(؛ األعضاء

والســيد ســليامن بالــدو )الســودان(.

37. بعثة تقيص الحقائق بشأن الجمهورية العربية السورية )2011(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

طلــب مجلــس حقــوق اإلنســان يف قــراره دإ16-/1 املــؤرخ 29 نيســان/أبريل 2011 إىل 

املفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان أن »ترســل بصــورة عاجلــة بعثــة إىل الجمهوريــة 

ــورية« ــة الس العربي

ــات الوالية ــان وإلثب ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــة للقان ــاكات املزعوم ــع االنته ــق يف جمي »للتحقي

ــن  ــالت م ــب اإلف ــة تجن ــة، بغي ــم املرتكب ــاكات والجرائ ــل هــذه االنته ــع وظــروف مث وقائ

ــة« ــبة الكامل ــامن املحاس ــاب وض العق

ــة التقرير ــان يف الجمهوري ــوق اإلنس ــة حق ــن حال ــان ع ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس ــر املفوض تقري

العربيــة الســورية )A/HRC/18/53(، 15 أيلول/ســبتمر 2011

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء
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38. لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية( )2011(

ترين األول/أكتوبر 2011

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ17-/1 املؤرخ 23 آب/أغسطس 2011

ــذ آذار/الوالية ــدويل لحقــوق اإلنســان من ــون ال ــة للقان ــاكات املزعوم ــع االنته ــق يف جمي »التحقي

ــي  ــق والظــروف الت ــة الســورية، للوقــوف عــى الحقائ ــة العربي مــارس 2011 يف الجمهوري

قــد ترقــى إىل هــذه االنتهــاكات، ويف الجرائــم التــي ارتكبــت، مــن أجــل تحديــد املســؤولني 

عنهــا، حيثــام أمكــن، حرصــاً عــى مســاءلة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات، مبــا فيهــا االنتهــاكات 

التــي قــد تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية«

الســورية التقرير العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  املســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  تقريــر 

2011 الثاين/نوفمــر  ترشيــن   23  ،)A/HRC/S-17/2/Add.1(

ــا(؛ والســيدة األعضاء ــورك )تركي ــني إرت ــل(، رئيســاً؛ والســيدة ياك ــريو )الرازي ــو بنه الروفيســري باول

ــات املتحــدة(. ــد )الوالي ــو زي ــغ أب ــن كونن كاري

39. لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية )2011(، تابع.

آذار/مارس 2012

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

مــدد مجلــس حقــوق اإلنســان مبوجــب قــراره 22/19، املــؤرخ 23 آذار/مــارس 2012 واليــة 

اللجنــة، كــام طلــب يف قــراره S-19/ املــؤرخ 1 حزيران/يونيــه 2012 إىل اللجنــة أن تجــري 

تحقيقــاً خاصــاً يف أحــداث الحولــة

»يقــرر متديــد واليــة لجنــة التحقيــق التــي أنشــأها مجلــس حقــوق اإلنســان يف قــراره دإ-الوالية

ــراً شــفوياً عــن املســتجدات  ــا وأن تقــدم تقري ــة أن تواصــل عمله ــب إىل اللجن 1/17 ويطل

ــاً  ــراً كتابي ــاً تقري ــه أيض ــدم إلي ــن وأن تق ــه العرشي ــيل يف دورت ــوار تفاع ــس يف ح إىل املجل

عــن املســتجدات يف حــوار تفاعــيل يف دورتــه الحاديــة والعرشيــن«؛ »أن تجــري عــى وجــه 

ــهدتها  ــي ش ــداث الت ــود ... يف األح ــدون قي ــتقالً وب ــامالً ومس ــاً ش ــاً خاص ــة تحقيق الرسع

ــة«. الحول
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الســورية التقرير العربيــة  الجمهوريــة  عــن  املســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  *تقريــر 

الثــاين( )التقريــر   2012 شــباط/فراير   22  ،)A/HRC/19/69(

ــة  ــة بالجمهوري ــتقلة املعني ــة املس ــق الدولي ــة التحقي ــتجدات لجن ــن مس ــر دوري ع *تقري

ــو 2012 ــورية، 24 أيار/ماي ــة الس العربي

*تقريــر شــفوي عــن مســتجدات لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة املعنيــة بالجمهوريــة 

ــه 2012 ــورية )A/HRC/20/CRP.1(، 26 حزيران/يوني ــة الس العربي

الروفيســري باولــو بنهــريو )الرازيــل(، رئيســاً؛ والســيدة كاريــن كوننــغ أبــو زيــد )الواليــات األعضاء

املتحــدة(. وانســحبت الســيدة ياكــني إرتــورك )تركيــا( يف آذار/مــارس 2012

أيلول/سبتمر 2012

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

مــدد مجلــس حقــوق اإلنســان واليــة اللجنــة ووســعها يف قــراره 26/21 املــؤرخ 28 أيلــول/

سبتمر 2012

»يُقــّرر متديــد واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الوالية

الســورية، التــي أنشــأها مجلــس حقــوق اإلنســان يف قــراره دإ17-/1، ويطلــب إىل اللجنــة 

ــة  ــان يف الجمهوري ــوق اإلنس ــة حق ــن حال ــاً ع ــراً خطي ــدم تقري ــا وأن تق ــل عمله أن تواص

العربيــة الســورية يف إطــار حــوار تفاعــيل يف دورة املجلــس الثانيــة والعرشيــن؛ يطلــب إىل 

لجنــة التحقيــق االســتمرار يف عمليــة املســح التــي تقــوم بهــا لالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

ــا، وأن  ــام الضحاي ــر أرق ــك تقدي ــا يف ذل ــارس 2011، مب ــذ آذار/م ــت من ــي حدث اإلنســان الت

ــاً« تنــرش نتائجهــا دوري

العربيــة الســورية )/Aالتقرير الدوليــة املســتقلة عــن الجمهوريــة  التحقيــق  تقريــر لجنــة 

الثالــث( )التقريــر   2012 آب/أغســطس   16  ،)HRC/21/50

ــة  ــة بالجمهوري ــتقلة املعني ــة املس ــق الدولي ــة التحقي ــتجدات لجن ــن مس ــر دوري ع *تقري

ــمر 2012 ــون األول/ديس ــورية، 20 كان ــة الس العربي

ــد األعضاء ــو زي ــغ أب ــن كونن ــل(، رئيســاً؛ والســيدة كاري ــو ســريجيو بنهــريو )الرازي الروفيســري باول

ــات املتحــدة(. وُعينــت الســيدة كارال ديــل بونتــي )ســويرسا(، والروفيســري فيتيــت  )الوالي

ــن. ــن جديدي ــد( عضوي ــورن )تايلن مونتارب
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40. لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية )2011(، تابع.

آذار/مارس 2013

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

مدد مجلس حقوق اإلنسان الوالية يف قراره 24/22 املؤرخ 22 آذار/مارس 2013

»يُقــّرر متديــد واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الوالية

ــع  ــق يف جمي ــراره دإ17-/1 للتحقي ــس حقــوق اإلنســان يف ق ــي أنشــأها مجل الســورية، الت

انتهــاكات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان التــي يدعــى وقوعهــا منــذ آذار/مــارس 2011 

ــق والظــروف  ــى الحقائ ــوف ع ــح، للوق ــا املذاب ــا فيه ــة الســورية، مب ــة العربي يف الجمهوري

التــي قــد تصــل إىل حــد هــذه االنتهــاكات، ويف الجرائــم املرتكبــة والقيــام، حيثــام أمكــن، 

ــا  ــا فيه ــاكات، مب ــذه االنته ــي ه ــاءلة مرتكب ــامن مس ــا لض ــؤولني عنه ــة املس ــد هوي بتحدي

االنتهــاكات التــي قــد تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية، ويطلــب إىل اللجنــة أن تواصــل عملهــا 

وأن تقــدم تقريــراً خطيــاً عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف الجمهوريــة العربيــة الســورية يف 

ــن  ــة والعرشي ــن والرابع ــة والعرشي ــس الثالث ــري يف دورات املجل ــيل يج ــوار تفاع ــار ح إط

ــن« ــة والعرشي والخامس

الســورية التقرير العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  املســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  *تقريــر 

الرابــع( )التقريــر   2013 شــباط/فراير   5  ،)A/HRC/22/59(

الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  املســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  *تقريــر 

الخامــس( )التقريــر   2013 متوز/يوليــه   18  ،)A/HRC/23/58(

الســورية العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  املســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة   *تقريــر 

الســادس( )التقريــر   2013 آب/أغســطس   16  ،)A/HRC/24/46( 

ــول/ ــوريا )A/HRC/24/CRP.2(، 13 أيل ــة يف س ــة الصحي ــي الرعاي ــى مقدم ــداء ع *االعت

2013 سبتمر 

ــون  ــرات(، 19 كان ــة مؤمت ــة غرف ــورية )ورق ــرسي يف س ــاء الق ــاالت االختف ــر: ح ــدون أث *ب

2013 األول/ديســمر 

الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  املســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة   *تقريــر 

)A/HRC/25/65(، 12 شباط/فراير 2014 )التقرير السابع(

ــة  ــأن الجمهوري ــتقلة بش ــة املس ــق الدولي ــة التحقي ــتجدات لجن ــن مس ــفوي ع ــر ش *تقري

العربيــة الســورية، 18 آذار/مــارس 2014

الروفيســري باولــو ســريجيو بنهــريو )الرازيــل(، رئيســاً؛ والســيدة كاريــن كوننــغ أبــو األعضاء

ــت  ــري فيتي ــويرسا(؛ والروفيس ــي )س ــل بونت ــيدة كارال دي ــدة(، والس ــات املتح ــد )الوالي زي

مونتاربــورن )تايلنــد(.
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41. لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية )2011(، تابع.

آذار/مارس 2014

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

مدد مجلس حقوق اإلنسان الوالية يف قراره 23/25 املؤرخ 28 آذار/مارس 2014

ــة والعرشيــن ملجلــس حقــوق الوالية ــدورة الثاني ــة ال ــة التحقيــق إىل غاي ــة لجن ــرر متديــد والي يُق

ــان يف  ــوق اإلنس ــة حق ــن حال ــاً ع ــراً كتابي ــدم تقري ــة أن تق ــب إىل اللجن ــان، ويطل اإلنس

ــاء حــوار تفاعــيل يجــري يف دوريت املجلــس الســابعة  ــة الســورية يف أثن ــة العربي الجمهوري

والعرشيــن والثامنــة والعرشيــن، وأن تقــدم تحديثــاً شــفوياً إىل املجلــس أثنــاء حــوار تفاعــيل 

ــن«. ــدورة السادســة والعرشي ــرى يف ال يُج

*تقريــر شــفوي عــن مســتجدات لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة املعنيــة بالجمهوريــة التقرير

ــه 2014 ــورية )A/HRC/26/CRP.2(، 16 حزيران/يوني ــة الس العربي

الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  املســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة   *تقريــر 

)A/HRC/27/60(، 13 آب/أغسطس 2014 )التقرير الثامن(

الروفيســري باولــو ســريجيو بنهــريو )الرازيــل(، رئيســاً؛ والســيدة كاريــن كوننــغ أبــو األعضاء

ــت  ــري فيتي ــويرسا(؛ والروفيس ــي )س ــل بونت ــيدة كارال دي ــدة(، والس ــات املتح ــد )الوالي زي

مونتاربــورن )تايلنــد(.

42. البعثة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق من أجل التحقيق يف آثار بناء املستوطنات 

اإلرسائيلية عىل الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية 

للشعب الفلسطيني يف جميع أنحاء األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس 

الرقية” )2012(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان 17/19 املؤرخ 22 آذار/مارس 2012

»للتحقيــق يف مــا يرتــب عــى املســتوطنات اإلرسائيليــة مــن تداعيــات بالنســبة إىل الحقــوق الوالية

ــع  ــة للشــعب الفلســطيني يف جمي ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــة والسياســية واالقتصادي املدني

أنحــاء األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــا يف ذلــك القــدس الرشقيــة«

تقريــر البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقيص الحقائق مــن أجل التحقيق يف آثار بناء املســتوطنات التقرير

اإلرسائيليــة عــى الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة للشــعب 

 الفلســطيني يف جميــع أنحــاء األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة 

)A/HRC/22/63(، 7 شباط/فراير 2013
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الســيدة كريســتني شــانيه )فرنســا(، رئيســًة؛ والســيدة أســامء جاهانجــري )باكســتان(؛ األعضاء

والقــايض يونيتــي داو )بوتســوانا(.

43. بعثة التحقيق التي أوفدتها املفوضية إىل مايل )2013(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

ــرار  ــا يف ق ــوص عليه ــة املنص ــا العام ــب واليته ــان مبوج ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس املفوض

الجمعيــة العامــة 141/48، ملســاعدة بعثــة األمــم املتحــدة يف مــايل يف رصــد حالــة حقــوق 

ــر عنهــا ــم تقري اإلنســان وتقدي

»*جمــع معلومــات مــن خــالل عقــد اجتامعــات ومقابالت مــع الضحايــا والشــهود واملجتمع الوالية

املــدين واملصــادر األخــرى، مبــا يف ذلــك النازحــون يف أماكــن مختلفة؛

ــدون  ــون املؤي ــا املواطن ــس فيه ــي يُحب ــاز الت ــق االحتج ــارة مراف ــن بزي ــى أمك ــام مت *القي

ــن؛ للمتمردي

*إقامة شبكات اتصال مع منظامت املجتمع املدين املحلية؛

*تحديد االحتياجات املتعلقة بحامية املجموعات الضعيفة.«

ــايل )/Aالتقرير ــان يف م ــوق اإلنس ــة حق ــأن حال ــان بش ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس ــر املفوض تقري

2013 حزيران/يونيــه   26  ،)HRC/23/57

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

44. لجنة التحقيق املعنية بحقوق اإلنسان يف جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

)2013(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان 13/22، املؤرخ 21 آذار/مارس 2013

ــة والواســعة النطــاق والجســيمة لحقــوق اإلنســان يف الوالية »... التحقيــق يف االنتهــاكات املنهجي

جمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، ...، مبــا فيهــا انتهــاك الحــق يف الغــذاء، واالنتهــاكات 

ــفي،  ــاز التعس ــانية، واالحتج ــة الالإنس ــب واملعامل ــل، والتعذي ــكرات العم ــة مبعس املرتبط

والتمييــز، وانتهــاكات حريــة التعبــري، وانتهــاكات الحــق يف الحيــاة، وانتهــاكات حريــة 

التنقــل، وحــاالت االختفــاء القــرسي، مبــا فيهــا حــاالت اختطــاف رعايــا دول أخــرى، وذلــك 

لضــامن املســاءلة الكاملــة، ال ســيام يف الحــاالت التــي قــد تصــل فيهــا هــذه االنتهــاكات إىل 

حــد الجرائــم ضــد اإلنســانية«.
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ــان يف التقرير ــوق اإلنس ــة بحق ــق املعني ــة التحقي ــه لجن ــتجدات قدمت ــن املس ــفوي ع ــر ش تقري

ــبتمر  ــان، 16 أيلول/س ــوق اإلنس ــس حق ــة إىل مجل ــعبية الدميقراطي ــا الش ــة كوري جمهوري

2013

 تقريــر لجنــة التحقيــق بشــأن حقــوق اإلنســان يف جمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة 

)A/HRC/25/63، وA/HRC/25/CRP.1(، 7 شباط/فراير 2014

ــيد األعضاء ــا(؛ والس ــريكو )رصبي ــونيا بيس ــيدة س ــاً؛ والس ــراليا(، رئيس ــرييب )أس ــكل ك ــايض ماي الق

مرزوقــي داروســامن )إندونيســيا(.

45. بعثة تقيص الحقائق إىل جمهورية أفريقيا الوسطى )2013(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

طلــب مجلــس حقــوق اإلنســان يف قــراره 18/23، املــؤرخ 13 حزيران/يونيــه 2013 إىل 

املفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان أن تقــدم تقريــراً عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف 

جمهوريــة أفريقيــا الوســطى

ــن الوالية ــي وإذا أمك ــت يف بانغ ــي ارتُكب ــوق اإلنســان الت ــاكات حق ــن انته ــات ع ــع معلوم »جم

يف غريهــا مــن البلــدات خــالل الفــرة مــن كانــون األول/ديســمر 2012 إىل تاريــخ وصــول 

ــدة؛  ــا الوســطى[ بطريقــة مســتقلة ومحاي ــة أفريقي ــق[ إىل ]جمهوري ــة تقــيص الحقائ ]بعث

وتقديــم تقريــر إىل املفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان يحــدد نتائــج البعثــة فيــام يتصــل 

بانتهــاكات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان املرتكبــة يف أثنــاء الفــرة الزمنيــة ذات الصلــة، 

وطبيعــة تلــك االنتهــاكات ومداهــا.«

ــة التقرير ــان يف جمهوري ــوق اإلنس ــة حق ــن حال ــان ع ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس ــر املفوض تقري

2013 أيلول/ســبتمر   12  ،)A/HRC/24/59( الوســطى  أفريقيــا 

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء

46. لجنة التحقيق الدولية املعنية بجمهورية أفريقيا الوسطى )2014(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس األمن 2127)2013( املؤرخ 5 كانون األول/ديسمر 2013
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»التحقيــق فــوراً يف التقاريــر املتعلقــة بانتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل الوالية

ــل  ــن قب ــا الوســطى م ــة أفريقي ــاكات حقــوق اإلنســان يف جمهوري لحقــوق اإلنســان وانته

ــد  ــر 2013، وجمــع معلومــات تســاعد يف تحدي ــون الثاين/يناي ــذ 1 كان ــع األطــراف من جمي

هويــة مرتكبــي تلــك االنتهــاكات والخروقــات واإلشــارة إىل مســؤوليتهم الجنائيــة املحتملــة 

واملســاعدة يف ضــامن محاســبة املســؤولني عنهــا«

الوســطى التقرير أفريقيــا  بجمهوريــة  املعنيــة  الدوليــة  التحقيــق  للجنــة  النهــايئ  التقريــر 

2014 األول/ديســمر  كانــون   22 املرفــق(،   ،S/2014/928(

الســيد برنــار آشــو مونــا )الكامــريون(، رئيســاً؛ والســيدة فاطمــة مبــاي )موريتانيــا(؛ األعضاء

والروفيســري خورغــي كاســتانييدا )املكســيك(؛ وُعــني الروفيســري فيليــب ألســتون )النمســا( 

ــتقالت. ــي اس ــتانييدا الت ــرية كاس ــل الروفيس ــل مح ليح

47. تحقيق املفوضية بشأن رسي النكا )2014(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان 1/25، املؤرخ 27 آذار/مارس 2014

أن تجــري تحقيقــاً شــامالً يف االنتهــاكات والتجــاوزات الخطــرية املزعومــة لحقــوق اإلنســان الوالية

ومــا يتصــل بذلــك مــن جرائــم مرتكبــة مــن جانــب كال الطرفــني يف رسي النــكا خــالل الفــرة 

املشــمولة بأعــامل اللجنــة املعنيــة بالــدروس املســتفادة واملصالحــة، وأن تكشــف الوقائــع 

ــب  ــة مــن أجــل تجن ــم املرتكب ــاكات املزعومــة وبالجرائ واملالبســات املحيطــة بهــذه االنته

ــك مبســاعدة ذوي االختصــاص مــن الخــراء  اإلفــالت مــن العقــاب وضــامن املســاءلة، وذل

واملكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات الخاصــة«

ــن التقرير ــة والعرشي ــدورة الثامن ــاء ال ــق يف أثن ــذا التحقي ــذ ه ــأن تنفي ــر بش ــم تقري ــب تقدي يج

ــان ــوق اإلنس ــس حق ملجل

ــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان الخــراء االستشــاريون: الســيد مــاريت األعضاء مفوضي

أهتيســاري )فنلنــدا(، والقاضيــة ســيلفيا كارترايــت )نيوزيلنــدا(، والســيدة أســامء جهانجــري 

)باكســتان(.
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48. لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بإريريا )2014(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان 24/26 املؤرخ 27 حزيران/يونيه 2014

»التحقيــق يف جميــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان املدعــى ارتكابهــا يف إريريــا، عــى النحــو الوالية

الــوارد يف تقاريــر املقــررة الخاصــة املعنيــة بحالــة حقــوق اإلنســان يف ارترييــا«

يجب تقديم تقرير بشأن هذا التحقيق  إىل مجلس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة والعرشينالتقرير

ــيوس(؛ األعضاء ــاروث )موريش ــيال ب. كيث ــيدة ش ــاً؛ والس ــراليا(، رئيس ــميث )أس ــك س ــيد ماي الس

ــا(. ــوا )غان ــور دانك ــري فيكت والروفيس

49. لجنة التحقيق املستقلة بشأن النزاع يف غزة يف عام 2014 )2014(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ21-/1 املؤرخ 23 متوز/يوليه 2014

»للتحقيـــق يف جميـــع انتهـــاكات القانـــون الـــدويل اإلنســـاين والقانـــون الـــدويل لحقـــوق الوالية

ـــاع  ـــة يف قط ـــة، وبخاص ـــدس الرشقي ـــا الق ـــا فيه ـــة، مب ـــطينية املحتل ـــان يف األرض الفلس اإلنس

ـــه 2014، ســـواء  ـــات العســـكرية املنفـــذة يف 13 حزيران/يوني ـــل، يف ســـياق العملي غـــزة املحت

ـــع والظـــروف املحيطـــة بهـــذه  ـــر الوقائ ـــات أو أثناءهـــا أو بعدهـــا، وتقري ـــل هـــذه العملي قب

ـــيام  ـــات، وال س ـــم توصي ـــا، وتقدي ـــؤولني عنه ـــد املس ـــة وتحدي ـــم املرتكب ـــاكات والجرائ االنته

ـــة تفـــادي اإلفـــالت مـــن العقـــاب ووضـــع  ـــك بغي ـــري املســـاءلة، وكل ذل ـــات بشـــأن تداب توصي

ـــني  ـــة املدني ـــات بشـــأن ســـبل ووســـائل حامي ـــه وضـــامن محاســـبة املســـؤولني، وتوصي حـــد ل

ـــرى« ـــداءات أخ ـــن أي اعت م

يجــب تقديــم تقريــر بشــأن هــذا التحقيــق إىل مجلــس حقــوق اإلنســان يف دورتــه الثامنــة التقرير

والعرشيــن

ــة األعضاء ــنغال(؛ والقاضي ــني )الس ــيد دودو دي ــاً؛ والس ــدا(، رئيس ــاباس )كن ــام ش ــري ويلي الروفيس

ــدة(. ــات املتح ــس )الوالي ــوان دافي ــاري ماكغ م

وُعينــت القاضيــة مــاري ماكغــوان دافيــس لتحــل محــل الروفيســري ويليــام شــاباس الــذي 

اســتقال.
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50. بعثة املفوضية للتحقيق يف العراق )2014(

السلطة املكلِّفة 

بالوالية

قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ22-/1 املؤرخ 1 أيلول/سبتمر 2014

»للتحقيــق يف االدعــاءات املتعلقــة بانتهــاكات وتجــاوزات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان الوالية

ــة  ــات اإلرهابي ــام والجامع ــراق والش ــالمية يف الع ــة اإلس ــمى بالدول ــا يس ــا م ــي يرتكبه الت

املرتبطــة بهــا، وإثبــات وقائــع وظــروف تلــك االنتهــاكات والتجــاوزات، لتجنــب اإلفــالت مــن 

العقــاب وضــامن املحاســبة الكاملــة«

يجــب تقديــم تقريــر بشــأن هــذا التحقيــق إىل مجلــس حقــوق اإلنســان يف دورتــه الثامنــة التقرير

والعرشيــن

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناألعضاء





مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان  مكلفــة بتعزيــز وحاميــة متتــع جميــع 

الشــعوب  باإلعــامل الكامــل لجميــع الحقــوق املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل  لحقــوق 

ــة العامــة  141/48،  ــرار الجمعي ــا يف ق ــة املنصــوص عليه ــا الوالي ــا يف عمله اإلنســان، وتوجهه

ــان  ــوق اإلنس ــوك حق ــان وصك ــوق اإلنس ــي لحق ــان  العامل ــدة، واإلع ــم املتح ــاق األم وميث

ــوق اإلنســان  ــي لحق ــر العامل ــن املؤمت ــا الصــادران ع ــل فيين ــج عم ــة،  وإعــان وبرنام الاحق

ــام 2005. ــي لع ــة العامل ــة ملؤمتــر القم ــة الختامي ــام 1993،  والوثيق لع

وتشــمل الواليــة منــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وتأمــن احــرام  جميــع حقــوق اإلنســان، 

وتعزيــز التعــاون الــدويل لحاميــة حقــوق اإلنســان،  وتنســيق األنشــطة ذات الصلــة يف جميــع 

أرجــاء األمــم املتحــدة،  وتعزيــز عمــل األمــم املتحــدة يف مجــال حقــوق اإلنســان وتبســيطه. 

وتقــود املفوضيــة، باإلضافــة إىل املســؤوليات املكلفــة بهــا،   جهــوداً إلدمــاج نهــج قائــم عــى 

حقــوق اإلنســان  يف جميــع األعــامل التــي تضطلــع بهــا منظومــة األمــم املتحــدة.
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