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  مقدمة  -أوالً   
، إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية       ٩/١١ اإلنسان، يف قراره      حقوق طلب جملس   -١

انية عشرة، تتناول فيهـا  أن تعد دراسة شاملة تقدمها إىل اجمللس يف دورته الث حلقوق اإلنسان   
، ال سيما املمارسـات     الكفيلة بإعمال احلق يف معرفة احلقيقة إعماالً فعاالً       أفضل املمارسات   

وبرامج محاية  املتعلقة باحملفوظات والسجالت اليت ختص االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان
  .تهاكاتالشهود وغريهم من األشخاص املعنيني باحملاكمات املرتبطة هبذه االن

وال ميكن التوصل إىل إعمال احلق يف معرفة احلقيقة إعماالً فعاالً إال عندما يـتمكن                 -٢
وتشكل . ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من تأكيد حقوقهم والشروع يف مواجهة ماضيهم

مسألتا محاية احملفوظات والسجالت اليت ختص االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان، ومحاية           
غريهم من األشخاص املعنيني باحملاكمات املرتبطة هبـذه االنتـهاكات، عـاملني            الشهود و 

  .ضروريني يكمل أحدمها اآلخر لضمان فعالية إعمال احلق يف معرفة احلقيقة
ويشتمل هذا التقرير على دراسة، اضطلعت هبا املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان،              -٣

ويغطـي اجلـزء    . ٩/١١ من القرار    ٧لفقرة  بشأن هذين املوضوعني، على النحو احملدد يف ا       
األول من التقرير املمارسات املتعلقة باحملفوظات والسجالت اليت ختص االنتهاكات الصارخة           
حلقوق اإلنسان، فيما يتناول اجلزء الثاين من التقرير برامج محاية الـشهود وغريهـم مـن                

  .األشخاص املعنيني باحملاكمات املرتبطة هبذه االنتهاكات

املمارسات الكفيلة بإعمال احلق يف معرفة احلقيقة إعماالً فعاالً، مبـا يف        –انياً ث  
ذلك املمارسات املتعلقة باحملفوظات والسجالت اليت ختص االنتهاكات        

  الصارخة حلقوق اإلنسان

  معلومات أساسية  –ألف   
ن عندما تنتهي حقبة موصومة بانتهاكات متفشية أو منهجية حلقوق اإلنـسان، فـإ        -٤

األشخاص الذي عانوا يف ظل النظام القدمي جيدون أنفسهم قادرين على تأكيـد حقـوقهم               
الدولة طالبون  واألرجح أن هؤالء، يف سياق ممارسة حرياهتم اجلديدة، سي        . ومواجهة ماضيهم 

تتمحور حتديداً حول املطالبة مبعرفة احلقيقـة، وإحقـاق العدالـة،           بأربعة مطالب   االنتقالية  
ويعتمد كـل   . ، واإلصالحات املؤسسية الكفيلة مبنع اندالع العنف من جديد        ووسائل اجلرب 

  .مطلب من هذه املطالب على توافر احملفوظات
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وقد تزايد خالل العقد املاضي االعتراُف بالدور املركزي للمحفوظات وأخـصائيي             -٥
د جلنـة   ومن األحداث اهلامة يف هذا الصدد اعتما      . حفظ امللفات يف ترسيخ حقوق اإلنسان     

 نع، جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها      ١٩٩٧حقوق اإلنسان، يف عام     
وقـد  ). ، املرفق الثـاين   E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1( مكافحة اإلفالت من العقاب      طريق

 .٢٠٠٤/٧٢عمالً بقرار اللجنـة     ) E/CN.4/2005/102/Add.1 (٢٠٠٥ُحّدثت هذه املبادئ يف عام      
د املبادئ املذكورة على حق الشخص يف معرفة احلقيقة بشأن ما حدث لـه شخـصياً    وتشد

ويف إطار التـدابري    . وحق اجملتمع ككل يف معرفة ما حدث ومسؤوليته عن تذكر ما حدث           
اليت يتعني على الدولة اختاذها حلماية احلق يف املعرفة، تقتضي املبـادئ أن تـضمن الدولـة                 

ة بانتهاكات حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين وإمكانيـة          االحتفاظ بالسجالت املتعلق  "
  ).٥املرجع نفسه، املبدأ " (االطالع عليها

وُيصمم نظام احملفوظات الوطين على حنو خيدم هيكل الدولة، وعندما يتغري ذلـك               -٦
ووضع نظام حمفوظات وطين حمكم هـو       . اهليكل فإن نظام احملفوظات بدوره ينبغي أن ُيعّدل       

وينبغي . النظم الدميقراطية لضمان حفظ السجالت اهلامة ملمارسة حقوق اإلنسان        ضرورة يف   
أن يضّم هذا النظام املؤسسات اليت حتفظ السجالت احلكومية واملؤسـسات الـيت حتفـظ               

ويتعني تلبية مجيع هذه املتطلبات يف الفترة اليت        . السجالت غري احلكومية والوثائق الشخصية    
يز نظام احملفوظات ينبغي أن يكون هدفاً هاماً من أهداف احلكومة اليت           فتعز. تلي انتهاء الرتاع  
وجيري العمل على جتديد نظام احملفوظات بالتوازي مع سري         . ةدميقراطيأسس  تصبو إىل إرساء    

  .آليات العدالة االنتقالية املتعطشة للوصول إىل أوسع طائفة ممكنة من السجالت لتأدية عملها
فعندما تكمل مؤسسة مـن     .  مبادرات العدالة االنتقالية نفسها    ومثة سجالت تنشئها    -٧

وتشكل . مؤسسات العدالة االنتقالية مشروعها، ستكون قد مجعت قدراً كبرياً من السجالت          
هذه السجالت مصدراً مركّزاً غنياً من املعلومات عن تاريخ البلد وشعبه، ويـتعني لـذلك               

وتعكـف املفوضـية    . تخدامها يف املستقبل  حفظها وإتاحتها للجهات اليت ستحتاج إىل اس      
السامية حلقوق اإلنسان على إعداد أداة عن احملفوظات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنـسان،             

  .٢٠١٠ومن املقرر إصدار هذه األداة يف عام . كجزء من سلسلة أدواهتا املتعلقة بالعدالة االنتقالية
فوظات يف سياق عمليـات العدالـة       ويركز النقاش التايل على أهم السجالت واحمل        -٨

غري أن من املهم االلتفات إىل أن . االنتقالية، وال سيما يف سياق ممارسة احلق يف معرفة احلقيقة 
وتركز هذه  . مثة طائفة أوسع بكثري من السجالت اليت تدعم تأكيد حقوق اإلنسان ومحايتها           

ز وإصالح مؤسسات حفـظ     استراتيجيات تعزي : الدراسة بشكل خاص على املواضيع التالية     
امللفات؛ واقتراحات بشأن استخدام احملفوظات يف مساعي العدالة االنتقالية؛ واالعتبـارات           

  .املتعلقة حبفظ سجالت مؤسسات العدالة االنتقالية
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  تعزيز احملفوظات  -باء   

  أنواع احملفوظات  -١  
اهليئـات  توجد السجالت اليت هتم ممارسة حقوق اإلنسان يف حوزة احلكومـات و             -٩

غري أن لدى األفراد أيضاً وثائق تلزمهم حلمايـة         . احلكومية الدولية وهيئات القطاع اخلاص    
  . حقوقهم، وقد يفيد بعضها يف إعمال حقوق أشخاص آخرين

ويعـين  . ومعظم السجالت اهلامة ألغراض حقوق اإلنسان هي سجالت حكومية          -١٠
ها يشكالن خطوة حيويـة يف العمليـة        ذلك أن بناء قدرات نظام احملفوظات الوطين وتعزيز       

كما يعين أن السياسات احلكومية املتعلقة بالوصول إىل هذه السجالت هي أيـضاً            . االنتقالية
 قوانني جديدة يف هذا اجملـال يف        مسألة فائقة األمهية، وأن على السلطات التشريعية أن تسنّ        

  .أعقاب تغري النظام احلاكم
 ص، شأهنا شأن احلكومات، سجالت خاصة هبا وتـتحكم        ومتتلك مؤسسات القطاع اخلا     -١١

وسجالت املنظمات غري احلكومية هي ملٌك      . يف الوصول إىل هذه السجالت وتقرر مصريها      
للمنظمات املعنية اليت تقرر إما االحتفاظ هبا بنفسها أو إيداعها لدى جهة موثوقة تنقل إليها               

األعمال أن  وكذلك يتعني على مشاريع     . اريةالسجالت اليت مل تعد حباجة إليها يف أعماهلا اجل        
  .تضع إجراءات حلفظ سجالهتا، ال سيما إذا كان لعملها تأثري مباشر على حقوق اإلنسان

  إدارة السجالت الدائمة األمهية يف نظام احملفوظات   -٢  
ميكن أن يتركز نظام احملفوظات الوطين يف مؤسسة واحـدة أو أن يـشمل ُنظـم                  -١٢

وتؤثر بعض احلكومات   . ة وغري حكومية خمتلفة وذات مسؤوليات منفصلة      حمفوظات حكومي 
إيداع مجيع سجالهتا احلكومية الدائمة األمهية يف نظام حمفوظات واحد، يف حـني حتـتفظ               

وأياً يكن عـدد    . حكومات أخرى بُنظم حمفوظات منفصلة يف بعض الوزارات ويف احملاكم         
ل يف إقامة نظام وطين حلفـظ امللفـات يتميـز           ُنظم احملفوظات، فإن اهلدف ينبغي أن يتمث      

  :باملواصفات التالية
  :على املستوى الوطين  )أ(  

تعيني مؤسسة واحدة أو أكثر هلا صالحية اختيار السجالت احلكوميـة            '١'
  املراد حفظها على مجيع املستويات وحفظ هذه السجالت وإتاحتها؛

ليت تتربع هبا   تعيني مؤسسة واحدة أو أكثر هلا صالحية قبول السجالت ا          '٢'
منظمات غري حكومية والوثائق الشخصية لضمان حفظ تـاريخ البلـد           

  برمته وليس جمرد تاريخ احلكومة ومنتسبيها؛
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وضع إطار شامل من القوانني املتعلقة بالسجالت احلكومية، مبا يف ذلك            '٣'
قانون للمحفوظات، وقانون يتعلق بالوصول إىل احملفوظات أو حبريـة          

وينبغي أن تؤكد هذه    . حلماية اخلصوصية أو البيانات   املعلومات، وقانون   
  القوانني أن مسؤولية حفظ السجالت احلكومية تقع على عاتق الدولة؛

  :على مستوى فرادى نظم احملفوظات  )ب(  
إسناد مسؤولية واضحة لنظام احملفوظات عن تقييم سجالت املؤسـسة           '١'

السجالت ووصفها، فيما يتعلق بإتالفها أو نقلها إىل احملفوظات، وتنظيم         
  املراجع؛ وإتاحة الوصول إليها وتوفري خدمات

وضع استراتيجية حلفظ السجالت جبميع أشـكاهلا وامـتالك القـدرة            '٢'
  واملهارة التقنية الالزمة للقيام بذلك؛ 

، وإتاحة عدد كاٍف    سندةتوفري ما يكفي من املوارد لالضطالع باملهام امل        '٣'
  ؤولية امليزانية واملوظفني؛من املوظفني برواتب مالئمة، وحتمل مس

فوظـة،  توفري املرافق املادية املأمونة واملالئمة حلماية أنواع السجالت احمل         '٤'
  حلفظ السجالت وإتاحتها ألغراض البحث؛وتوفري املعدات املناسبة 

وضع برنامج تدريب مهين للموظفني على امتداد سريهتم املهنية، واعتماد        '٥'
التطورات املهنية على الصعيد الدويل،     مدونة سلوك مهنية، واملشاركة يف      

  .واعتماد املمارسات النموذجية الدولية يف جمال احملفوظات
ومثة فوائد ثالث هامة تترتب على حفظ مجيع الـسجالت احلكوميـة يف نظـام                 -١٣

فهو أوالً يساعد على ضمان التطبيق املتسق للقيـود والقواعـد املتعلقـة             . حمفوظات وطين 
التطبيق املعلن والواضح واملتـسق للـسياسات املتعلقـة         ف. ت احملفوظة بالوصول إىل السجال  

وثانياً، يؤدي حفظ السجالت احلساسة يف      . بالوصول إىل املعلومات هو أمٌر مفيد للدميقراطية      
وبناء قـدرة   . نظام حمفوظات وطين إىل تطور إجراءات معاملة هذه السجالت مبرور الوقت          

ى هذا النحو يكسبهم ثقة يف قدرهتم على التصدي ملشاكل موظفي نظام احملفوظات الوطين عل
أصعب فيما يتعلق بالوصول إىل احملفوظات، فتزداد بذلك خربهتم يف هذا اجملال مـع كـل                

أقل هي وأخرياً، فإن إدارة نظام حمفوظات وطين واحد . جمموعة سجالت ُتضاف إىل سابقتها
  .تكلفة من إدارة مؤسسات متعددة حلفظ امللفات

ويقترح بعض اخلرباء إخراج السجالت احلساسة من البلد حلفظها يف مكان آمـن               -١٤
وحيتج أصحاب هذا الرأي عادةً بأن املؤسسات اخلارجية لديها من اخلربة           . مؤقتاً على األقل  

واملوارد والدراية التقنية ما ميكّنها من املساعدة على حفظ هذه السجالت وتنظيمها وتطوير             
وحفظها إلكترونياً عن طريق املسح الضوئي وإتاحة الوصول إليها إلكترونياً          قواعد بيانات هلا    

. بيد أن انتهاج هذا املسار غري مالئم يف الفترة التالية للرتاع، إال يف حاالت اسـتثنائية               . أيضاً
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فهو يعزز مقّدرات مؤسسة خارجية بدالً من بناء قدرات مؤسسات حفظ امللفات داخـل               
العرض إبقاء نسخة أو نسخ إلكترونية من السجالت املعنية يف البلد،           وحىت لو تضمن    . البلد

فإن ذلك ال يساعد على تطوير نظام حمفوظات قادر على تلبية االحتياجات املستمرة للبلـد               
  . على هذا الصعيد

بيد أن إخراج السجالت األصلية من البلد مسألة ختتلف متاماً عن إيداع نسخة آمنة منـها                  -١٥
يف مـستودع   فأخصائيو حفظ امللفات يوصون بشدة حبفظ نسخ من املواد احلساسة   . ريف مكان آخ  

 السمعية  وبالنسبة للسجالت اإللكترونية والسجالت   . ثانوي، سواء كان يف البلد نفسه أو خارجه       
املرئية، فإن املؤسسة اليت تقوم بدور املستودع الثانوي ينبغي أن تتحمل مسؤولية حفظ املواد              

ويتعني يف هذا السياق حتديث السجالت اإللكترونية وإعادة نسخها بـشكل           . هااملودعة لدي 
  .دوري وحتويلها إىل أنساق إلكترونية جديدة وفقاً ملا تقتضيه التطورات التكنولوجية

  استخدام السجالت يف عمليات العدالة االنتقالية  -جيم   
 ذروهتا على األرجـح يف      تبلغ احتياجات مؤسسات العدالة االنتقالية من احملفوظات        -١٦

فجميـع  . الوقت الذي جيري فيه العمل على إصالح مؤسسات حفظ امللفـات وعملياهتـا            
عمليات العدالة االنتقالية تستند إىل الوثائق، واستخدام السجالت هو بالفعل مسألة مشتركة            

  . بني هذه املؤسسات
الة االنتقالية، فـإن  ويف حني أن بعض السجالت قد يكون مفيداً لشىت عمليات العد        -١٧

السجالت املطلوبة لربامج الفرز ختتلف يف معظم احلاالت عن تلـك املطلوبـة لعمليـة رد                
املمتلكات، وكلتامها ختتلف عن السجالت املطلوبة لعمليات املقاضـاة، وجلـان احلقيقـة،             

  . وبرامج رصد احملاكم
االنتقالية تتمثل يف فهم    واخلطوة األوىل الستخدام السجالت يف سياق عملية العدالة           -١٨

ويتعني لذلك فهم ثالثة جوانب عن كل هيئة ُيخطط السـتخدام  . طرق عمل الدولة القمعية 
هيكل املؤسسة املعنية، واملهام اليت كانت تضطلع هبا، والسجالت الـيت           : سجالهتا، أال وهي  

 ويصدق ذلك على سجالت مجيـع املؤسـسات       . أنشأهتا يف سياق االضطالع بتلك املهام     
ففهم هيكل  . املعنية، سواء كانت وزارة حكومية أو مجاعة معارضة أو جمموعة شبه عسكرية           

اهليئة املعنية ومهامها يساعد يف احلكم على صدقية الوثائق اليت ميكـن اسـتخدامها كأدلـة           
، فإن الوصف املدرج    أصالًوإذا كانت سجالت املنظمة املعنية حمفوظة       . وإمكانية االعتداد هبا  

  .السجالت يف نظام احملفوظات قد يتيح معلومات أولية عن هيكل اهليئة املعنية ومهامهاتلك عن 

  املالحقة القضائية واحلق يف العدالة    
يتحقق مطلب العدالة يف إطار سيادة القانون عن طريق عمليات املالحقة القـضائية               -١٩

. رصـد احملاكمـات   وهو مطلب حتميه مبادرات     ). وما يتصل هبا من برامج محاية الشهود      (
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جتمع بـني   " خمتلطة"وميكن إجراء املالحقات القضائية يف حماكم دولية أو حملية أو يف حماكم             
وتركز عمليات املالحقة القضائية على فرادى اجلناة، فيما يركـز          . العنصرين احمللي والدويل  

عي اسـتخداماً   تستدنيوكلتا العمليت. رصد احملاكمات على اهلياكل املؤسسية للنظام القانوين      
  .مكثفاً للسجالت

فعمليات التحقيق واملالحقة اجلنائية تستخدم مجيع املواد الوثائقية املتصلة مبوضـوع             -٢٠
وخباصة السجالت العسكرية وسجالت جهازي     (السجالت احلكومية   : التحقيق، مبا يشمل  

نظمـات  ؛ وسجالت املنظمات غـري احلكوميـة وامل       )الشرطة واألمن، العلنية منها والسرية    
الدولية؛ وسجالت الكنائس ومشاريع األعمال، واملصارف، واملـدارس، واملستـشفيات،          

؛ ونسخ حمفوظات البث اإلذاعي والتلفزيوين؛ وسجالت وسائل اإلعـالم التابعـة            واملشارح
الورقيـة واإللكترونيـة    : كما تستخدم هذه العمليات مجيع أشكال الـسجالت       . للحكومة

  .وصور السواتل وقواعد البياناتوالفوتوغرافية واخلرائط 
وعندما يتعني، لتحديد ما إذا كانت جرمية دولية ما قد ارُتكبت، إثبـات وجـود                 -٢١

سياسة أو منط من االنتهاكات املنهجية، فإن من الضروري فهم املعلومات املتدفقة من القادة              
ويتطلب . تمردةوإليهم، سواء كان هؤالء قادة عسكريني أو رؤساء دول أو قادة جمموعات م        

حتقيق هذا الفهم حتليالً متأنياً للسجالت على أرفع مستويات املؤسسة املعنية، وقـد تكـون          
لسجالت الوثائق املرسلة والواردة أمهية خاصة يف هذا الصدد، شأهنا شأن التقارير املرسلة من           

  .الوحدات التابعة إىل مقر القيادة
على سجالت من املنظمات غري احلكوميـة       كما ميكن للمدعني العامني أن حيصلوا         -٢٢

. واملنظمات الدولية واجملموعات الكنسية اليت كانت يف املنطقة إبان حدوث اجلرائم املعنيـة            
وقد تتضمن السجالت ذات الصلة اليت أنشأهتا هذه اهليئات مواد من قبيل التقارير اليت كانت              

قابالت اليت أجريت مع األشخاص الذين      ترد بانتظام إىل مقر قيادة اهليئة املعنية، وسجالت امل        
تساعدهم هذه اهليئات، واملراسالت املتبادلة مع السلطات احمللية يف سياق سعي املنظمـات             

ومبا أن العديد من . للحصول على رخص إلدخال أو إخراج سلع أو موظفي إغاثة أو الجئني    
مات، فإن سجالهتا اليت متثـل  منظمات اإلغاثة لديها خربة عمل واسعة يف البلدان اليت متر بأز 

  .وجهة نظر ميدانية حمايدة عن األحداث قد تكون ذات قيمة استداللية خاصة

  تقصي احلقائق واحلق يف معرفة احلقيقة    
ميكن أن يتضمن البحث عن مصري املفقودين أنشطة من قبيل البحث يف السجالت،               -٢٣

وكثرياً ما تدعم   . احلمض النووي وإجراء مقابالت شخصية، ونبش قبور، وإجراء اختبارات        
. املنظمات غري احلكومية مطلب معرفة مصري األشخاص املختفني، بل قد تتزعم هذا املطلب            

وكمـا  . وتعمد بعض احلكومات االنتقالية إىل إنشاء هيئة خاصة لتسوية حاالت االختفـاء           
ع يفتش عن   يبحث األفراد عن معلومات بشأن ما حدث هلم أو لغريهم، فإن اجلمهور الواس            
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وأثناء الربع األخري من القرن العشرين، أصبحت جلـان         . إجابة عما حدث للمجتمع ككل    
. تقصي احلقائق إحدى الوسائل األكثر شعبية لكشف احلقائق اليت يطالب اجملتمع مبعرفتـها            

حيق لكل فرد أن يعرف ما إذا كان        "وتعلن اجملموعة املستوفاة من املبادئ املذكورة أعاله أنه         
  )).ب(١٧املرجع نفسه، املبدأ " (ه مذكوراً يف سجالت الدولةامس
وال تلتزم جلان تقصي احلقائق بالقواعد الرمسية اليت تقتضيها املالحقة القضائية فيمـا           -٢٤

يتعلق باألدلة، وبالتايل فإهنا تستخدم طائفة من السجالت أوسع مما حيق ألي مؤسسة أخرى              
فقد استخدمت هذه اللجان السجالت احلكومية      . خدامهمن مؤسسات العدالة االنتقالية است    

وخباصة منها العسكرية، وسجالت الشرطة وقوات األمن، والسجالت املدنية، والسجالت          (
 استخدمت سجالت املنظمات غـري احلكوميـة        ثلمام) العقارية، وسجالت احملاكم واالدعاء العام    

كمـا  .  الشخـصية   الدولية والوثـائق   وحمفوظات البث اإلذاعي والتلفزيوين وسجالت املنظمات     
تستخدم معظم جلان تقصي احلقائق الشهادات الشفوية على نطاق واسع وتستخدم حماضرها            
للمساعدة يف إثبات االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، أو التوسع يف حتري صحة         

  .هذه االدعاءات أو رفضها
وبة يف احلـصول علـى الـسجالت      ويواجه العديد من جلان تقصي احلقائق صـع         -٢٥

وقد استطاع عدد قليل من هذه اللجان احلصول من بلدان أخرى علـى وثـائق               . العسكرية
كمـا  . عن هذه الوثائق صفتها السرية    نزعت  تلقي الضوء على األنشطة العسكرية، بعد أن        

 ميكن للجنة تقصي احلقائق أن حتصل من احلكومة على وثائق ُتصنف بأهنا سـرية، ولكنـها               
  .صفة السرية عنها لنشرها يف تقرير اللجنةنزع تواجه صعوبة يف 

  حفظ سجالت مؤسسات العدالة االنتقالية  -دال   
وبعد . يتعني إدارة سجالت مؤسسة العدالة االنتقالية بكفاءة طيلة فترة عمل املؤسسة  -٢٦

أمهية دائمة إىل   أن تنجز املؤسسة عملها، يتعني تقييم سجالهتا ونقل اجلزء الذي يتقرر أن له              
  .نظام احملفوظات مباشرة

وقد تكون املؤسسات الوطنية    . وقد تكون مؤسسة العدالة االنتقالية دوليةً أو وطنية         -٢٧
أو هيئة خمصصة جديدة بالكامـل      ) احملكمة أو النيابة العامة   (جزءاً خاصاً من مؤسسة قائمة      

ومعظـم هـذه    ). بوسـائل اجلـرب   كلجان الفرز أو جلان تقصي احلقائق أو األفرقة املعنية          (
املؤسسات تكون تابعة للحكومة، باستثناء مشاريع رصد احملاكم وبعض جلان تقصي احلقائق، 

  .كلجنة تقصي احلقائق اليت ترعاها الكنيسة الكاثوليكية يف غواتيماال
فعلى . ومن املهم التفريق بني السجالت الوطنية وسجالت اهليئات الدولية املخصصة           -٢٨

من وجود مصلحة حملية واضحة يف حفظ هذه السجالت بنوعيها، فإن مسؤولية حفظ          الرغم  
سجالت جلنة وطنية لتقصي احلقائق، على سبيل املثال، تقع بشكل واضـح علـى عـاتق                
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السلطات احمللية، يف حني أن مسؤولية حفظ سجالت هيئة منشأة يف إطار منظومـة األمـم                
وجتدر يف هذا الصدد اإلشارة إىل عمل اللجنـة        . املتحدة هي مسؤولية هذه املنظومة بوضوح     

االستشارية املعنية مبحفوظات حمكميت األمم املتحدة املخصـصتني ليوغوسـالفيا الـسابقة            
ورواندا، اليت كُلفت بإعداد دراسة عن مصري حمفوظات احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا            

مشلت الدراسة حتليالً مستقالً ألفضل الـسبل       وقد  . السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا    
الكفيلة بضمان الوصول إىل حمفوظات احملكمتني يف املستقبل ومحاية أمن هـذه احملفوظـات              

ومن املقرر أن يتخذ جملس األمن قـراراً        . وإدامتها، فضالً عن تقييم األماكن املمكنة حلفظها      
  .هنائياً بشأن حمفوظات هاتني احملكمتني

اعتبار سجالت احملاكم الوطنية اليت تتناول القضايا الناشئة يف فترة ما بعـد             وينبغي    -٢٩
الرتاع جزءاً من سجالت قطاع القضاء األوسع، مبا يف ذلك سـجالت املـّدعني العـامني                

فجميع هذه الـسجالت ملـٌك لنظـام        . واحملققني والسجون ومراكز االحتجاز والشرطة    
كمة املعنية حمكمة مؤقتة أنشئت للنظـر يف قـضايا          احملفوظات احلكومي، حىت إذا كانت احمل     

  . معينة، أو إذا كان املّدعي العام قد ُعّين لتناول قضايا نشأت يف فترة ما بعد الرتاع
 كلجان الفرز، واللجان املعنيـة بوسـائل        - أما سجالت اهليئات االنتقالية اخلاصة      -٣٠

 احملفوظات النظـامي للحكومـة،    فهي ليست جزءاً من نظام-اجلرب، وجلان تقصي احلقائق     
فقد تضع هذه اهليئات، اليت تـستمع إىل        . ولكنها تنشئ سجالت فائقة األمهية للبلد وتارخيه      

الشهود، بيانات إحصائية موجزة وتصدر تقارير وتبّت يف قضايا ومتنح تعويـضات وتنـتج              
ـ      . طائفة واسعة من مواد احملفوظات احلديثة      ابع إداري  وتضّم هذه السجالت وثائق ذات ط

وحتقيقي، وملفات قضايا وتقارير منشورة وغري منشورة، على شكل مواد ورقية وإلكترونية            
  . ومسعية مرئية، وقواعد بيانات، ومواد بث إذاعي

، ٢٠٠٥ جلنة من جلان تقصي احلقائق اليت أجنزت عملها حبلول عام            ٢٠ومن أصل     -٣١
ة، واحُتفظ بسجالت ثالث جلان يف      أُودعت سجالت ثالث جلان يف حمفوظات األمم املتحد       

نظام احملفوظات الوطين، يف حني ُحفظت سجالت إحدى عشرة جلنة يف أمـاكن خمتلفـة               
.  )١(حكومية وغري حكومية، وُيجهل املكان الذي ُحفظت فيه سجالت ثالث جلان أخـرى           

ستدعت وإذا ا . وينبغي أن تبقى السجالت املعنية يف نظام احملفوظات الوطين على أقل تقدير           
كأن حتتاج خزانة   (إجراءات حكومية معينة اطالع هيئة الحقة على جزء من تلك السجالت            

فإن هذه السجالت ينبغي أن     ) الدولة مثالً إىل سجالت جلنة التعويضات لتسديد مطالبات ما        
ُتنسخ وُتعطى النسخ إىل اهليئة املعنية، أما السجالت األصلية فال ينبغي تشتيتها حبـال مـن                

فحفظ هذه السجالت معاً يف نظام احملفوظات هو السبيل الوحيد الـذي ميكّـن              . الاألحو
__________ 

)١( Trudy Huskamp Peterson, “Truth and the records of truth commissions”, Studien und Quellen 30, 

www.trudypeterson.com/downloads/TRUTH.pdfZurich, 2004, . البلدان الثالثة اليت حفظت سجالت 
 . املتحدة هي بوروندي والسلفادور وغواتيماالجلان تقصي احلقائق لديها يف حمفوظات األمم
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احلكومة من ضمان إعطاء صورة دقيقة يف املستقبل عما توصلت إليه اهليئة املنشئة للسجالت              
   .من نتائج وما اضطلعت به من إجراءات

تبطـة  املراكمـات  احملمحاية الشهود واألشخاص اآلخرين املعنـيني يف          -ثالثاً 
  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسانب

  معلومات أساسية  - ألف  
رتكيب االنتهاكات اجلـسيمة    ية التحقيقات واملالحقات القضائية مل    مثة عالقة بني فعال     -٣٢

فإذا كان نظام القضاء يف بلد ما غري قادر على          . حلقوق اإلنسان وجناح برنامج محاية الشهود     
إثباتات الشهود، فإن ذلك سـيؤثر يف  بب القصور يف تقدمي ضمان إصدار أحكام باإلدانة بس  

ثقـة شـعبه بنظامـه      قدرته على تناول حاالت التعدي السابقة بفعالية فضال عن تأثريه يف            
وبالتايل، فإن الفشل يف منح احلماية للشهود ميكن أن يـؤثر بـشدة يف احلقـوق                . القضائي

  .قيقةاألساسية مثل احلق يف العدالة واحلق يف معرفة احل
 أن يعـزز    صون هوية شاهد ما يف مرحلة مبكرة من العملية القـضائية          ومن شأن     -٣٣

إمكانية احلصول اآلمن على شهادة أثناء احملاكمة دون اللجوء إىل برنـامج رمسـي حلمايـة         
وتنظر املفوضية إىل محاية الشاهد والضحية كعنصر أساسي يف جهودهـا املبذولـة        . الشهود
وضعت املفوضية ممارسـات يف هـذا       قد  و.  اإلنسان والتحقيق فيها    انتهاكات حقوق  لرصد

الدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة اجلنائية     اجملال واعترافا مبا بذلته من جهود تلقت دعوة من          
، لتقدمي مالحظاهتا بشأن قضايا تتعلق حبمايـة الـضحايا          ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٤الدولية يف   

وقد أدرج النظر يف منح احلماية للشهود يف عدد من أدلتها            .)٢(ألدلةوالشهود واحملافظة على ا   
ودليل التدريب على رصـد      )٣(حقوق اإلنسان  دليل عمليات اإلجراءات اخلاصة جمللس    مثل  

 ومشروع دليل جيري إعداده أيضا بشأن محاية الضحايا والشهود واملصادر           )٤(حقوق اإلنسان 
 .وضيةوغريهم من األفراد الذين يتعاونون مع املف

__________ 

 .، الوضع يف دارفورICC-02/05-10انظر الوثيقة  )٢(

  :العنوان اإللكتروين التايل )٣(
  www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/Manual_August_FINAL_2008.doc. 

   E.01.XIV.2, 2001 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )٤(
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   واإلطار القانوين حلماية الشهودالتزامات حقوق اإلنسان  - باء  
من منظور حقوق اإلنسان،    ،  )٥(بإتاحة سبيل انتصاف فّعال    املتعلقة   عايريتقتضي امل   -٣٤

لدول الختاذ تـدابري    تستند إليها ا  إجراء حتقيق فعال ومعاقبة اجلناة وتشكل قاعدة متينة         
سبيل "ا الصنف من احلماية انتهاكا حلق الضحايا يف         هذ غياب   يشكلو. حلماية الشهود 
وإضافة إىل ذلك، فإن محاية حياة األشخاص الذين يوافقـون علـى            ". انتصاف فعال 

اإلدالء بشهادهتم أمام احملاكم ومحاية سالمتهم البدنية والنفسية وخصوصيتهم ومسعتهم،          
 اليت حتمـي    دنية والسياسية أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل      مبوجب   مطلوبة عموماً 

  .  من األحكام ذات الصلةالالإنسانية أو املهينة وغريهااحلق يف احلياة وحتظر التعذيب واملعاملة 
 ال يتجزأ من مكافحة ظاهرة اإلفـالت         جزءاً وتشكل محاية الشهود والضحايا أيضاً      -٣٥

 ملتعلقة حبماية حقوق اإلنسان   املستوفاة من املبادئ ا    من اجملموعة    ١٠ويبّين املبدأ   . من العقاب 
جيب اختاذ تدابري فعالة    "، أنه   )املرجع نفسه  (مكافحة اإلفالت من العقاب   طريق  ن  عوتعزيزها  

 ،لضمان أمن الضحايا والشهود الذين يقدمون معلومات إىل اللجنة، ورفاههم البدين والنفسي
ادئ األساسية واملبـادئ    املبوثيقة  جمدداً  تؤكد  كما  . "الطلب عند خصوصياهتم على واحلفاظ

التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقـانون الـدويل             
اختاذ تـدابري    أنه ينبغي للدولحلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل    

سـالمة   على وجه اخلصوص، ضـمان       ،وينبغي للدول . والشهودالضحايا  محاية  ترمي إىل   
 اإلداريـة أو     من الترهيب واالنتقام قبل وأثناء وبعد اإلجراءات القضائية أو         الشهود وغريهم 

 .)٦(غريها من اإلجراءات

آليات اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان أمهية محاية         ، أبرزت   ومؤخراً  -٣٦
 حقـة مرتكبيهـا   مالت اجلسيمة حلقوق اإلنسان و    الشهود من أجل التحقيق يف االنتهاكا     

حباالت اإلعدام خارج القضاء أو     اخلاص جمللس حقوق اإلنسان املعين       وأشار املقرر    .بنجاح
عدام خـارج نطـاق   إل عن عمليات اولنيؤاملسمقاضاة إىل أن  ،اًبإجراءات موجزة أو تعسف   

  الـشهود  ة، يف حال عدم وجود برامج فعالة حلماي       ن مل يكن مستحيالً   إ صعب،   رمأالقضاء  
 االختفاء القسري أو غري الطـوعي     بالفريق العامل املعين     وأوصى   .)A/63/313ر الوثيقة   انظ(

 عنـيني ماية الشهود وغريهم من األشـخاص امل      شامل حل حكومة األرجنتني باعتماد برنامج     
  ).A/HRC/10/9/Add.1انظر الوثيقة (التحقيق يف حاالت االختفاء القسري ب

ة االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق       آليتطرقت  يف اآلونة األخرية،    و  -٣٧
 وأوصت البلـدان    ، إىل أمهية برامج محاية الشهود يف تقارير بلدان خمتلفة          أيضاً اإلنسان

__________ 

 . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من٢املادة  )٥(
 .)ب(١٢، الفقرة ٦٠/١٤٧مرفق قرار اجلمعية العامة  )٦(
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. )٧(والضحاياات التشريعية وبرامج محاية الشهود      باعتماد تدابري لضمان التنفيذ الفعال للضمان     
قوق اإلنسان على النحو الواجب، أمهيـة       تناولت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات ح     كما  

 يف خمتلف معاهدات حقوق اإلنـسان        دولة طرفاً  ٨٠وقد أوصيت أكثر من     . محاية الشهود 
بصياغة قوانني ووضع برامج بشأن محاية الشهود والضحايا وضمان توفري املـوارد البـشرية      

 عمليات التحقيق   يسودواملالية املناسبة ملثل تلك الربامج بغرض وضع حد ملناخ اخلوف الذي            
 حـول   ٦٣/١٨٢سلّمت اجلمعية العامة يف قرارها األخـري        و. )٨(احلاالتهذه  واحملاكمة يف   

اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، مبا لكفالة محاية الشهود من أمهية يف               
، مقاضاة املتهمني بارتكاب عمليات إعدام خارج القضاء وبإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً            

وحثت الدول على تكثيف اجلهود إلقامة وتنفيذ برامج فعالة حلماية الشهود وغريهـا مـن               
وشجعت اجلمعية العامة يف القرار ذاته أيضا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان   . التدابري

 للتشجيع على إيالء مزيد من االهتمام حلمايـة         على استحداث أدوات عملية معدة خصيصاً     
  ريه؛الشهود وتيس

أن ومن شأن املناقشات الدائرة حول محاية الشهود ضمن أطر حقـوق اإلنـسان                -٣٨
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب         من األطر القانونية اليت وضعتها      تستفيد  
 تقتضي أو تشجع    االتفاقيتان أحكاماً وتشمل  . واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     الوطنية
تندرج ضـمن  يدلون بشهادهتم فيما يتعلق جبرائم      الذين  شهود  للاستحداث تدابري محاية    على  

وبالرغم من أن نطاق تطبيق املعاهدتني املذكورتني حمدود وال يشمل          . املعاهدتنينطاق هاتني   
مبقـدورمها اإلسـهام يف     فإن  التقرير،  تناوهلا هذا   العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ي      

 .اسةموضوع الدر

__________ 

 .)األرجنتني (A/HRC/8/34 and Corr.1 الوثيقة ؛ انظر أيضاً)سري النكا (A/HRC/8/46انظر الوثيقة  )٧(
ورة التاسعة واخلمسون، امللحق    الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الد    : على سبيل املثال، جلنة حقوق اإلنسان      )٨(

 ٤٠الدورة الـستون، امللحـق رقـم        ؛ املرجع نفسه،    )١٠(٩٠، اجمللد األول، الفقرة     )A/59/40 (٤٠رقم  
)A/60/40(     ٦٦، اجمللد األول، الفقرة)٤٠الدورة الواحدة والـستون، امللحـق رقـم         ؛ املرجع نفسه،    )٩ 
)A/61/40(     ٨٥، اجمللد األول، الفقرة)ملعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضـد املـرأة         ؛ اللجنة ا  )١٢ :

الـدورة   ؛ املرجع نفـسه،  ٢٢٥،الفقرة )A/63/38 (٣٨الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم    املرجع نفسه،   
الدورة الستون، امللحق رقـم     ؛ املرجع نفسه،    ١٠٧، الفقرة   )A/61/38 (٣٨احلادية والستون، امللحق رقم     

٣٨) A/60/38( ٣٨الدورة الثامنـة واخلمـسون، امللحـق        ؛ املرجع نفسه،    ٧-٥ الثالث، الفقرة    ، املرفق 
)A/58/38(   ٤٤الدورة الثالثـة والـستون، امللحـق        املرجع نفسه،   : ؛ جلنة مناهضة التعذيب   ٢٧٥، الفقرة 
)A/63/44(   ٣٢، الفقرتان)(٤٤الدورة الثانية والستون، امللحق    ؛ املرجع نفسه،    )١٢(٤٠و) ١٠ A/62/44( ،
 ٤٤الـدورة احلاديـة والـستون، امللحـق         ؛ املرجع نفسه،    )ب)(١٨(٣٨ و ١٩و) ج)(٤(٣٣ نيفقرتال
)A/61/44(   ٢٩، الفقرة)(٤٤الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق     ؛ املرجع نفسه،    )٢٨ A/59/44(   الفقـرة ،

، )A/61/18( ١٨الدورة احلادية والستون، امللحـق      املرجع نفسه،   : ؛ جلنة القضاء على التمييز العنصري     ٧٨
 .١٤٩الفقرة 
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 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة            ٢٤وتفرض املادة     -٣٩
ذ تدابري مالئمة يف حدود إمكانياهتا لتـوفري محايـة فعالـة          اباختالتزاما على كل دولة طرف      

للشهود الذين يدلون يف اإلجراءات اجلنائية بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية،            
وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم، حسب االقتضاء، من أي انتقـام أو              

حبقوق املدعى   على ضرورة عدم مساس تدابري احلماية         أيضاً ٢٤وتشدد املادة   . ترهيب حمتمل 
 .عليه، مبا يف ذلك حقه يف الضمانات اإلجرائية

 ، وخباصة النساء واألطفال   بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص     ويشمل    -٤٠
ـ          و ، التفاقيـة ل نيبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل

تنص على اختاذ سلسلة من التدابري حلماية ضـحايا         )  تباعاً ٥ واملادة   ٦املادة  ( معينة   أحكاماً
 كـام املـذكورة آنفـاً   االجتار والتهريب؛ وقد جرى تفسريمها وتطبيقهما باالقتران مع األح   

 .الواردة يف االتفاقية األم املعنية حبماية الضحايا والشهود

مايـة الـشهود يف     حلوبالرغم من إسهام االتفاقيتني والربوتوكولني يف وضع برامج           -٤١
ينبغي فحص الطبيعة اخلاصة اليت تتميز هبا محاية الشهود بعناية أثنـاء            ،  )٩(العديد من البلدان  

وينبغي . التحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ومقاضاهتا      ة إجراءات   فعاليالنظر يف   
يف املقام األول التمييز بني شهود اجلرمية املنظمة والشهود الذين يدلون بـشهاداهتم بـشأن               

وعادة مـا يكـون الـشهود يف سـياق          . جرائم تتعلق بانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان     
الـشهود يف  يكـون  بينمـا  " داخل املنظمـة من  أطرافاً"املنظمة  احملاكمات املتعلقة باجلرمية    

 من أسرهم أو فرادالضحايا أو أهم حماكمات انتهاكات حقوق اإلنسان يف كثري من احلاالت       
ويف املقام الثاين، من النادر إجياد عالقة بني سلطات الدولة ومـرتكيب            . هم أو أقارهبم  ؤأصدقا

أمـا  ). مثل االجتار باملخدرات  (ة وحىت اجلرائم اخلطرية منها      اجلرائم العادية أو اجلرائم املنظم    
 الـربط  بصورة حتمية تقريباً   يجريفيف احملاكمات املتعلقة حبقوق اإلنسان، من جهة أخرى،         

 ما توجد دوائـر  وغالباً.  اجلرائم وسلطات الدولة ُينسب إليهم ارتكاب  الذين  شخاص  األبني  
 سلطة  ماكمات وهل احمل مصلحة يف معارضة إجراء      ا هلم هبحكومية يف الدولة أو أفراد مرتبطون       

ونتيجـة  . حتويل جمرى العدالة بوسائل منها التعدي على الشهود أو ترهيبهم         تتيح هلم   عملية  
 . لذلك، قد يغدو من الصعب مقاضاة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

  محاية الشهود يف احملاكم الدولية  - جيم  
 معاجلة اجلوانب اخلاصة حبماية      إىل كم اجلنائية الدولية يف السنوات األخرية     ت احملا سع  -٤٢

وبفضل إنـشاء   . الشهود يف حماكمات اجلرائم الدولية واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان        
__________ 

املمارسات اجليـدة املتعلقـة حبمايـة    "انظر دليل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وعنوانه       )٩(
 .٢٠٠٨ "الشهود يف الدعاوى اجلنائية املنطوية على جرائم منظمة
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 واحملكمة اجلنائية   احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة     و احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا   
ة، أصبحت محاية الضحايا والشهود حمط اهتمام متزايد من قبل هيئات حقوق اإلنسان             الدولي

 . الدولية والوطنية

لمحكمة اجلنائية الدولية   ل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات    من   ٣٤وتنص القاعدة     -٤٣
الذي وضع حتت سلطة املـسجل        والشهود اجملين عليهم قسم شؤون    على استحداث    لرواندا

 ؛ التوصية باختاذ تدابري وقائية حلماية اجملين علـيهم والـشهود          )أ: (ما يلي ـ القيام ب  من أجل 
وباملثـل،  . إمدادهم باملشورة والدعم وال سيما يف قضايا االغتصاب واالعتداء اجلنسي         ) ب(

محكمة اجلنائية الدولية   التابع لل حتت سلطة املسجل قسم شؤون اجملين عليهم والشهود         أنشئ  
 التابعـة   للقواعد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات        وفقاً ١٩٩٦ يف عام     السابقة ليوغوسالفيا

وتكشف ممارسات احملكمتني أن أمن وسالمة األفراد واالحتياجـات النفـسية           . لمحكمةل
 .للمجين عليهم والشهود، قد أصبحت الشغل الشاغل بالنسبة إليهما

أيضا أحكاما هامة حلمايـة      نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     ويشمل    -٤٤
وجـوب اختـاذ    ، على   من نظام روما األساسي    )١(٦٨املادة  وتنص  . اجملين عليهم والشهود  

.  عليهم ورفاهم البدين والنفسي وكرامتهم وخصوصيتهم      حلماية سالمة اجملين  التدابري املناسبة   
ا يقتضي وضـع   مم،وليس بوسع احملكمة محاية الشهود إال مبساعدة فعلية من الدول األطراف   

تقرير األخري الذي عرضـته     الوحبسب  . برنامج حقيقي على املستوى الوطين حلماية الشهود      
 اتفاقيـات    عشر  احملكمة مع الدول   عقدتفقد  ،  ٢٠٠٨على اجلمعية العامة يف عام      احملكمة  

 ). A/63/323 من الوثيقة ٦٨الفقرة  (همبشأن محاية الشهود ونقلوترتيبني خمصصني 

  ر برامج محاية الشهودعناص  - دال  
 إلتاحة احلماية البدنية والدعم النفـسي     معداً  رمسياً يعترب برنامج محاية الشهود نظاماً      -٤٥

ويف الوقـت   .  مرتبطني هبم   أو أشخاصاً  لمشاركني يف الربنامج سواء كانوا شهوداً     لبالكامل  
كنهم تقـدمي   ميلذين  اللشهود   ،والدوليةمنها  الوطنية   ،محاية الشهود احلايل، تستخدم برامج    

وقـد ال  .  لدى جهات أخـرى أدلة هامة تتعلق بأخطر اجلرائم عندما ال يكون الدليل متاحاً     
جملين عليهم الذين يصبحون    إمنا تشمل أيضاً ا   يقتصر منح احلماية على الشاهد الذي يتعاون و       

 . متتد لتشمل أفراد األسرة أو األشخاص وثيقي الصلة بالشاهدقد و،شهوداً

 بينما تطبـق دول أخـرى      ،د سنت عدة دول تشريعات خبصوص محاية الشهود       وق  -٤٦
فعلى سبيل املثال، يدرس الكونغرس يف األرجنـتني        . غري رمسية لضمان السالمة البدنية     اًنظم

 ملعاجلة الثغـرات الكامنـة يف       مسعى يف   )١٠(حاليا مشروع قانون جديد بشأن محاية الشهود      
__________ 

)١٠( Programa nacional de protección de personas en situación de peligro en procesos penales, Nº de 

Expediente 6526-D-2008, Trámite Parlamentario, 168 (20/11/2008). 
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ة الشهود وجملاهبة التهديدات املستمرة اليت يتلقاها املدافعون عن         القوانني السابقة املتعلقة حبماي   
حقوق اإلنسان والعديد من الضحايا والشهود يف حماكمات املتهمني من ضـباط اجلـيش               

 . والشرطة السابقني

 فحسب من جمموعـة      واحداً ومن املهم إدراك أن برامج محاية الشهود تشكل جزءاً          -٤٧
ويقتضي ذلك حتديد اخليـارات     .  لضمان سالمة ورفاه الشهود    هامة من اإلجراءات املتخذة   

 وإعداد برنامج يستجيب للظـروف اخلاصـة        ، ووضع استراتيجية مدروسة بدقة    ،ودراستها
 .للشاهد ومن يرتبط به من أشخاص

احلمايـة  تـوفري    و ،إجراء تقييم  عادة على     القبول يف برنامج محاية الشهود     نطويوي  -٤٨
 وإعـادة  ، وتغيري اهلوية أو اختاذ تدابري إلخفاء اهلوية وامللكية،كان جديد  والنقل إىل م   ،البدنية
أو /وإجياد سبيل للخروج من الربنامج عند انتهاء احملاكمة و        ما،   واالندماج يف جمتمع     ،التوطني

وتشمل تدابري احلماية ترتيبات لتيسري مثول الشهود أمـام احملـاكم           . عندما تقل التهديدات  
خاصة عند االقتضاء عندما يدلون بـشهاداهتم       محاية  بالدعم النفسي وتدابري    وترتيبات ملدهم   

وتوضع الربامج الوطنية حلمايـة     .  احلماية لضمان سالمة الشهود خارج قاعة احملكمة       وفريوت
وقـد وضـعت    .  أعلى مما تتيحه التدابري الوقائية     لسالمة البدنية الشهود إلتاحة مستوى من ا    

أثنـاء   "الشهود املعرضـني للخطـر    "لرعاية  برامج حلماية الشهود    العديد من النظم الوطنية     
وقد ختتلف برامج محاية الشهود من حمكمة إىل أخـرى إذ يعتمـد            . التحقيقات واحملاكمات 

 . بيد أهنا تنطوي على العديد من العناصر املشتركة. ذلك على إطار عمل احملكمة

. ية للشهود ويـضمن رفـاههم     ومن الضروري وضع إطار قانوين رمسي يتيح احلما         -٤٩
وتبني التجارب أن انعدام األساس القانوين واألدوار واملسؤوليات الواضـحة، بالنـسبة إىل             

خـسارة  ، أدى إىل مشاكل كبرية ومنازعات قضائية واملسؤولني عنه املشاركني يف الربنامج و   
ـ مراعاة  وخالل النظر يف اإلطار القانوين، ينبغي       .  يف بعض األحيان   أرواح ض اجلوانـب   بع

إذ ينبغي أن تراعي برامج محاية الشهود بعناية سالمة الشهود ورفـاههم البـدين              . األساسية
حتدد مستوى احلمايـة الواجـب      أن  ومن شأن عملية تقييم املخاطر والتهديدات       . والنفسي

وقد ينطوي ذلك على احلماية البدنية والنقل إىل مكان آخر          . إتاحتها لضمان سالمة املشارك   
 أي تدابري احلماية القائمـة علـى        ، أخرى بري إلخفاء اهلوية وامللكية وتغيري اهلوية وسبالً      وتدا

وإضافة إىل ذلك، يتوجب على العاملني يف الربنامج ضمان عدم تأثر شـهادة             . الدعم الذايت 
ويف حاالت إعادة التوطني يف دول أخرى،       . الشاهد أو تشوهها بسبب املشاركة يف الربنامج      

 فقـاً  باملعلومات اخلاصة بالشاهد من أجل إجراء التقييم الضروري و         ضيفةولة امل جيب مد الد  
وعالوة على ذلك، ينبغي أن يضمن برنامج محاية        . أو الوطنية /للقوانني والسياسات الدولية و   

 . الشهود محاية سرية الربنامج ونزاهته

 مروعة  وا أحداثاً ومن املرجح أن يكون املشاركون يف برنامج محاية الشهود قد شهد            -٥٠
وينبغي وضع الربامج لتقدمي الـدعم الطـيب        . وأهنم يعانون من صدمات نفسية نتيجة لذلك      
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ويف حاالت إعادة   .  طريقهم بأنفسهم  شقوالنفسي واجملتمعي للمشاركني إىل أن يتمكنوا من        
 هو و،التوطني، قد ينطوي بدء حياة جديدة يف مكان جديد على عدد من التحديات القانونية        

وقد تنـشأ حـاالت     . يسلط الضوء على ضرورة حصول املشاركني على الدعم القانوين        ما  
هو الترتيبات ملواجهة حاالت الطوارئ     وضع  وبالتايل، فإن   . الطوارئ بالرغم حسن التخطيط   

كما جيب أن تشكل الترتيبات اخلاصة حبماية املعلومات جزءا مـن هيكـل             . ضروريأمر  
إىل ينبغي أن تكون هذه املعـايري،       و. ايري بشأن أهلية املشاركة   ومن املهم وضع مع   . الربنامج

دة يف عملية حتديد من حيق له أن يشارك         ـللمساعأيضاً  ، موضوعية وشفافة    تهانوجانب مر 
 .يف الربنامج

وكما ذكر أعاله، تقتضي إدارة الربامج املعدة حلماية الشهود املعرضـني للخطـر               -٥١
لتفاوض بشأن اتفاقات التعـاون املتبـادل       من أجل ا  هود  لشل مكرسة وحدات    إنشاء بفعالية

وضمان مثول الشهود وإتاحة الدعم النفسي وتيسري اختاذ تدابري أخرى مـن أجـل محايـة                
وجيب أن تكون برامج محاية الشهود قادرة على التصرف بـشكل مـستقل عـن       . الشهود
املـدعني العـامني أو     السلطة منفصلة عن    هذه  وتقتضي احلكمة السائدة أن تكون      . احملاكم

وفيما يتعلق  . بطريقة موضوعية كي يتسىن هلا إجراء عمليات التقييم       احملققني أو حمامي الدفاع     
  :لشهود، يوصي جملس أوروباادعم املعنيني ب نيوظفبفصل امل

بضرورة منح املوظفني القائمني بتنفيذ تدابري محاية الشهود االسـتقالل الـذايت يف             
وال ينبغي إشراكهم يف التحقيق أو يف إعداد القـضية الـيت            . كيفية تنفيذ مهامهم  

وبالتايل جيب  . سيقدم فيها هؤالء األشخاص واملتعاونني مع العدالة شهاداهتم اإلثباتية        
ولكن ينبغي تأمني مستوى كـاف      . الفصل بني تلك الوظائف من الناحية التنظيمية      

نها لضمان النجاح يف اعتماد     االتصال مع أجهزة إنفاذ القوانني وفيما بي      /من التعاون 
  .)١١(وتنفيذ تدابري وبرامج احلماية

. ويفرض برنامج محاية الشاهد بالنسبة إىل املشارك نظاما صارما يتوجب االمتثال له             -٥٢
وقد ينطوي النظام على االنقطاع عن األهل واجملتمع والشركاء وكافة املناحي األخـرى يف              

قبـل  املشارك  خص أو منظمة أو مؤسسة تعرف عليها        احلياة السابقة؛ وعدم االتصال بأي ش     
دخول الربنامج؛ وفقدان التحكم يف أغلب مناحي احلياة وذلك يف املراحل األوىل على األقل؛              

زيارات الاتفية و اهلكاملات  االقتصار على امل   و ،عقد صارم حيدد التصرفات املسموح هبا     إبرام  و
 والعيش يف املكان الـذي خيتـاره        ؛ا الربنامج هحيدديقوم الربنامج بترتيبها وفق شروط      اليت  

وينجم عن عدم االمتثـال     . الربنامج؛ وتغيري أسلوب احلياة؛ ورمبا بيع األصول بأسعار خبسة        
وميكن للمشاركني اخلروج من الربنامج     . هلذه الشروط تلقي حتذيرات أو الطرد من الربنامج       

__________ 

)١١( Council of Europe, Recommendation Rec(2005) 9 of the Committee of Ministers to member 

States on protection of witnesses and collaborators of justice, 20 April 2005. 
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 أمنهم وجيب أن يفوا بالتزاماهتم      عنبذلك يتحملون املسؤولية الكاملة     بشكل طوعي ولكنهم    
. الربنامج إىل االسـتبعاد   املشاركة يف   ويؤدي ارتكاب أنشطة إجرامية أثناء      . بإدالء شهادهتم 

  . قوق اإلنسانالدولية حللمعايري ل وفقاًكافة وينبغي تطبيق تلك التدابري 
ون أن  للمحكمة اخلاصة لـسريالي   أظهرت جتربة قسم الشهود والضحايا التابع       قد  و  -٥٣

مرحلتان حامستان  مها  املرحلة اليت تسبق اإلدالء بالشهادة واملرحلة اليت يدىل خالهلا بالشهادة           
أمهيـة تقـدمي    عن  كما كشفت   . يف بناء الثقة والعالقة احلسنة بني الشهود وموظفي القسم        

هتم يف أمهيـة مـساعد  حصلون عليه وعن تعليمات واضحة ومتسقة إىل الشهود بشأن ما سي      
خالل الفترة اليت يـدلون     مساعدهتم   على قاعة احملكمة واكتساب الثقة يف شهادهتم و        التعرف

فيها بشهادهتم، ال سيما عندما يتحتم على الشهود السفر من موطنهم األصـلي إىل مكـان              
احلاالت، جيب أن تقر املمارسات اجليدة مبا يترتب على اإلدالء بالشهادة           هذه  ويف  . احملكمة

لشاهد ووجوب تقدمي الدعم املادي ألفراد األسرة وضمان التواصل بـني           من أثر على أسرة ا    
  .)١٢(الشاهد وأسرته طيلة فترة تواجدهم باحملكمة

لربنامج هو اخلروج منه على حنو يضمن الـسالمة         ل نهائيوينبغي أن يكون اهلدف ال      -٥٤
تزامـات الـشاهد   الإلبالغ القائمني عليه باستنفاد آليات الربنامج وينبغي أن يعتمد    . واألمن

التهديدات واملخاطر، دون أن يقتصر اهلدف من        بشأن   إجراء تقييم دوري  باإلدالء بشهادته و  
 حتديد مىت ينتفي التهديد أو إذا كان        ذلك على حتديد مستوى احلماية املناسبة بل يشمل أيضاً        

اضة عـن    هبدف حتديد مىت ميكن االستع     وينبغي تصميم هذه اآلليات أيضاً    . لفعلى با فقد انت 
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . احلماية الرمسية بسلوك احلماية الذاتية أو إذا كانت اإلمكانية قائمة         

حىت يتمكنوا من حتقيق االكتفاء     ينبغي إجياد املزيد من الطرق إلدماج املشاركني يف اجملتمعات          
ال  حاملا ينخفض اخلطر إىل مـستوى ال يتطلـب إ          لعيش دون االعتماد على الدعم     وا الذايت

 . احلماية الذاتية

 شهودإعادة التوطني من أجل محاية ال  - هاء  

ويف هـذه   . يعد التوطني يف دول أخرى آخر حل يلجأ إليه برنامج محاية الـشهود              -٥٥
احلالة، مثة حاجة إىل إبرام اتفاقات تعاون واتفاقات رمسية بني الدولـة أو املنظمـة الطالبـة                 

 واإلجراءات  هبني التزامات الطرفني مبوجب   ي االتفاق أن    اذوينبغي هل .  املقترحة ضيفةوالدولة امل 
وجيب أن تكون شروط املنظمة الطالبة متسقة مع   .  من التفاصيل   ذلك الواجب اعتمادها وغري  

ولني ؤوقد يكون من الضروري االستعانة باملـس      . القوانني احمللية املعمول هبا يف البلد املضيف      
 . اية الصحية وحاالت الطوارئ والترتيبات من قبيل اهلجرةاحملليني لتناول مسألة األمن والرع

__________ 

)١٢( Special Court for Sierra Leone, Best-Practice Recommendations for the Protection & Support 

of Witnesses, May 2008. 
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 املدعي العام ضـد   ففي قضية   . وقد ميثل إعادة توطني املشاركني حدثا مفجعا للغاية         -٥٦
، شددت دائرة االستئناف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية على         جرمان كاتانغا وماثيو شوي   

 :ما يلي

تترتب عليه آثار عميقة وجسيمة يف حياة فرد ما،         إن إعادة التوطني إجراء خطري قد       
 عن حميطه العادي وعن روابطه األسرية وإعادة توطينه  بعيداًنقلهال سيما فيما يتعلق ب   

وقد تترتب على هذا اإلجراء آثار على املدى الطويل بالنسبة للفرد           . يف حميط جديد  
 صعوبة   احملكمة وزيادة  الذي أعيد توطينه ومنها احتمال تعرضه ملزيد من املخاطر يف         

 وذلك حىت يف الظروف اليت قصد فيها أن تكون          ،رجوعه إىل املكان الذي نقل منه     
من املرجح  ففذ إجراء إعادة التوطني،     وإذا ما نُ  .  فحسب إعادة التوطني إجراء مؤقتاً   

على املدى الطويل من أجل ضمان سالمة       ختطيط  أن ينطوي على ختطيط دقيق ورمبا       
  .)١٣( املعينورفاه الشاهد

 وإدماجه   الشاهد وتتحقق األهداف النهائية لربامج إعادة التوطني عندما يعاد توطني          -٥٧
 الربامج بدء عملية االنـدماج   ميمصتومن الناحية املثالية، يتعني أن يضمن و      . يف جمتمع جديد  

  االشتراطات املمكنة الدعم االقتصادي وإعـادة ضمويف هذا الصدد، ت . يف أقرب وقت ممكن   
التدريب والتدريب اللغوي والدخول يف القوى العاملة والدعم االجتماعي الذي من شـأنه             

  . املساعدة على بناء شبكة جديدة من األصدقاء واملعارف
 حلماية  وقد يكون تغيري اهلوية أو اختاذ تدابري إلخفاء اهلوية أو امللكية إجراء ضرورياً              -٥٨

ت إعادة التوطني ضرورية لضمان سالمة الشاهد، فـإن         فإذا كان . األفراد حاملا يعاد توطينهم   
التغيري الكامل للهوية هو على األرجح إجراء ضروري أيضا ملنع العثور على املكان اجلديـد               

بيد أنه جيب الشروع يف تطبيق تلك التدابري مبوازاة إجراء إعادة التوطني وإال فـإن               . للشاهد
  .  الشاهدجمموعة السجالت املتروكة قد تؤدي إىل تعقب

امللطخة أيديهم  "ومثة مسألة أخرى تنطوي على حتد هي مسألة إعادة توطني الشهود              -٥٩
فـراد  ألوحتظر تشريعات العديد من البلدان مـنح مـالذ          ". الشهود املشبوهني " أو   "بالدماء

  . قد تصنف كجرائم حرب أو تقتضي تقدميهم إىل العدالةارتكبوا أفعاالً

  خلاصة للشهود من األطفال وضحايا االغتصاب وغريهمتدابري احلماية ا  - واو  
معاملة خاصـة   حيتاج الشهود من األطفال وضحايا اجلرائم القائمة على اجلنس إىل             -٦٠

ينبغـي أن  و. )١٤( بالنظر إىل ما قد عانوه من صدمات نفسية وشعور بالغربـة           أكثر حساسية 
__________ 

)١٣( ICC-01/04-01/07 OA7 ،٦٦، الفقرة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦. 
صادي واالجتماعي  انظر املبادئ التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، قرار اجمللس االقت             )١٤(

 .، املرفق١٩٩٧/٣٠
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هتمام خاص وبعناية خاصة    الطفل الذي تعرض العتداء جنسي أو وقف شاهدا عليه با         حيظى  
 ويف عام   .E/CN.4/Sub.2/2004/11)انظر الوثيقة   (قبل بدء احملاكمة وأثناء سريها وبعد انتهائها        

مبادئ توجيهية بشأن العدالـة يف األمـور         اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ، اعتمد   ٢٠٠٥
 عنـد   ، أن تـستند   الدول األعضاء إىل   دعااملتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها و      

إىل هذه املبادئ التوجيهية، لدى وضع التـشريعات واإلجـراءات والـسياسات             االقتضاء،
  .)١٥(شهود عليها يف اإلجراءات اجلنائية ال أوائمجلراواملمارسات املتعلقة باألطفال ضحايا 

بـه،  العنف ضد املـرأة وأسـبابه وعواق      املقررة اخلاصة املعنية مبسألة     شجعت  قد  و  -٦١
ؤسسات الوطنية على ضمان تلبية االحتياجات اخلاصة لضحايا االغتصاب وغـريه مـن             امل

لـضحايا  لإدراج بنود خاصة بإنـشاء وحـدة        ، مبا يشمل    أشكال العنف اجلنسي بالكامل   
انظر (بالعنف اجلنسي النفسية املرتبطة الصدمات للتعامل مع  والشهود تتمتع باخلربة الضرورية     

وحثت املقررة اخلاصة املعنية    . )E/CN.4/2005/72/Add.3 و E/CN.4/2002/83/Add.2الوثيقتني  
باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، الدول على وضع آليات وطنية من شـأهنا              

ربط ؤدي  يأال  "ضمان   املساعدة على حتديد هوية الضحايا وتوفري احلماية واملساعدة هلم مع         
 هبم، إىل اإلضـرار     ينيف إجراءات مقاضاة املتجر   ود  بتعاوهنم كشه املساعدة للضحايا   تقدمي  

 والحظـت الـدائرة     .)A/HRC/10/16 من الوثيقة    ٣٩الفقرة  " (بسالمة الضحايا وحقوقهم  
أنه مثة احتياجات خاصـة يـتعني         يف هذا الصدد،   االبتدائية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية    

ني وذوي اإلعاقات وضحايا العنف اجلنسي      مراعاهتا بالنسبة إىل الضحايا من األطفال أو املسن       
  .)١٦(يف اإلجراءاتمشاركتهم واجلنساين، عند 

  د أثناء الرتاع ويف احلاالت الالحقة لفترة الرتاعومحاية الشه  - زاي  
ويل الدولة اليت يقـيم     ؤ من حيث املبدأ، على عاتق مس      ،تقع مسؤولية محاية الشهود     -٦٢

ان متزقها احلروب حيث تنهار نظم العدالة اجلنائية فيها         وال ينطبق ذلك على بلد    . فيها الشاهد 
وقد تعمل اإلدارات الرمسية املكلفة بقضايا العدل       . أو تصبح غري قادرة على تلبية االحتياجات      

أمـام  بصورة غري سليمة أو قد ال تعمل باملرة، تاركة الشهود املهددين يف عزلـة واحملقـق                 
 مثل هذه احلاالت، قد يشترط إعـادة تـوطني          ويف. لشهودضمان سالمة ا  خيارات قليلة ل  

  .الشهود بوصفها آخر حل لتوفري احلماية
ن عدد البلدان اليت    فإماية الشهود يف بعض البلدان،      حلوبالرغم من استحداث برامج       -٦٣

واختـارت  . مع احملاكم أو املؤسسات الدولية، تعد على أصابع اليد        توطني  أبرمت اتفاقات   
ألشخاص يف إطار الترتيبات اخلاصة بإعادة توطني الالجئني أو متويـل           بعض البلدان إدراج ا   

__________ 

 .٢٠٠٥/٢٠القرار  )١٥(
 .١٢٧، الفقرة ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨، قرار مؤرخ يف ICC-01/04-01/06-1119الوثيقة رقم  )١٦(
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دون تنفيذ تدابري إعادة التوطني املنصوص عليهـا يف إطـار           آخر  إعادة توطني شاهد يف بلد      
احملكمة اجلنائية الدولية لروانـدا يف تقريرهـا أهنـا        وذكرت  . براجمها اخلاصة حبماية الشهود   

إبرام أي اتفاق مع    من  كن  تتمدول يف هذا الصدد وأهنا مل       واجهت صعوبات لضمان تعاون ال    
وقد حـصلت   . عن ذلك إىل الترتيبات اخلاصة    عوضاً  وأهنا التجأت    ٢٠٠٢منذ عام   الدول  

 لـشؤون   ة األمم املتحدة الـسامي    يةاحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا على املساعدة من مفوض       
 .عادة التوطني يف بلد آخرستدعي إتالالجئني يف العديد من احلاالت اليت 

وتتوقـع  . ويستند التعاون وتقدمي املساعدة بني الدول عادة على مبدأ املعاملة باملثل            -٦٤
البلدان املستعدة لقبول شهود يعاد توطينهم من بلدان أخرى أن يقبل شـهودها املعرضـون               

. اإلمكانيةهذه   ماية الشهود حلبرامج  لديها  وتدرس بلدان خمتلفة    . للخطر يف البلدان األخرى   
كندا للمدعي العام بإبرام اتفاقات متبادلـة       يف  فعلى سبيل املثال، يسمح قانون محاية الشهود        

 .)١٧(مع حكومات أجنبية لقبول أجانب يف برنامج محاية الشهود

 املالحظات اخلتامية  - رابعاً  

هود إن مسائل احملفوظات اخلاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان ومسألة محاية الـش            -٦٥
 إىل لوصـول  بـأن ا   وفيما يتعلق باحملفوظات، ينبغي اإلحاطة علمـاً      . تكمل بعضها بعضا  

ولني واكتـشاف   ؤالسجالت أساسي ملكافحة اإلفالت من العقاب والتدقيق يف أمر املس         
 .احلقيقة وتقدمي التعويضات

وجيب إدارة سجالت مؤسسات العدالة االنتقالية ما دامت املؤسسة تعمل وجيب             -٦٦
مع ن احلقيقة،   اوتعد سجالت جل  . ينها يف وحدة احملفوظات عندما تنهي املؤسسة عملها       تأم

جلـان  استثناءات قليلة، سجالت وطنية للحكومات مثلما هو األمر بالنسبة إىل سجالت            
وتعـد  . هيئات التعويض؛ فهي حباجة إىل احلفاظ عليها ضمن احملفوظات الوطنية         والفرز  

ومات أو لألمم املتحدة ويتعني احلفاظ عليها ضمن        ـ للحك سجالت احملاكم املؤقتة ملكاً   
  .حمفوظات كل منها

ويتمثل اهلدف األمسى فيما يتعلق حبماية الشهود، يف مكافحـة اإلفـالت مـن                -٦٧
ومثة ضرورة يف هذا الصدد إىل وضع معـايري مـشتركة والنـهوض بأفـضل               . العقاب

ية الشهود وغريهم مـن األشـخاص       املمارسات اليت ميكن أن تسترشد هبا الدول يف محا        
 .االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسانذات الصلة باكمات احملاملعنيني بإبداء التعاون يف 

 جبارة لوضع برامج محاية بذل احملاكم الدولية جهوداًتويف نفس الوقت، ويف حني        -٦٨
تمـع الـدويل   مثة حاجة إىل تعزيز ما يقدمه اجمل     فإن  الشهود القائمة على حقوق اإلنسان،      

__________ 

)١٧( Witness Protection Act of Canada, Chapter 15, subsection 14 (2). 
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.  من دعم مايل وتقين وسياسي ضروري من أجل إنشاء برامج على املستوى الوطين             فعلياً
ـ ويقتضي ذلك من هيئات حقوق اإلنسان ذات الصلة أن تشجع الدول وتيسر              ا أعماهل

 .  على املستوى الوطينحلماية الشهودوقوية وتدعمها يف وضع آليات مستقلة وموثوقة 

إمكانية إنشاء نظام حلماية الشهود حيظى بالثقة على املـستوى          وميكن النظر يف      -٦٩
وميكن أن ميول هذا النظام من جانب الدولة        .  عن آليات الدولة   العاملي وإن كان مستقالً   

وجتدر اإلشارة على وجه اخلصوص، إىل أنه ال ينبغي         . عن كثب دون أن خيضع لسيطرهتا     
الـشرطة  كجهاز   الدولة   وكاالتاالت ب آلليات محاية الشهود أن ترتبط يف مثل تلك احل        

 بـالوالء الـسياسي     لوكـاالت في العديد من احلاالت، تدين هذه ا      ف. واألمن واجليش 
قدرة على التـأثري    ـك ال ـاإلجراءات القضائية ومتل  عنية ب واإليديولوجي للجهة املتهمة امل   

 .يف احملاكمة

لذين يتعاونون مع آليات    وينبغي وضع برامج محاية الشهود أيضا حلماية األفراد ا          -٧٠
ذات الطبيعة شبه القضائية وغري القضائية، مثـل        املساءلة األخرى ومن ضمنها اآلليات      

 . واملصاحلةجلان حقوق اإلنسان وجلان احلقيقة

علـى الـصعيدين    وخالل السنوات األخرية، أجنزت منظمات حكومية دوليـة           -٧١
 املخدرات واجلرميـة وجملـس أوروبـا   مكتب األمم املتحدة املعين ب     ك ،والدويلقليمي  اإل

 يف جمـال إبـرام    هاماً، عمالً واملفوضية األوروبية)اليوروبول(ومكتب الشرطة األورويب  
اجلرمية املنظمـة عـرب     بيف قضايا تتعلق    االتفاقات بني الدول حول إعادة توطني الشهود        

 احملاكمات املتعلقـة    تعزيز التعاون الدويل يف جمال محاية الشهود يف       فإن  وباملثل،  . الوطنية
 تشجيع الدول اليت وضعت برامج حلماية الشهود، على إبـرام  ستدعيحبقوق اإلنسان، ي  

اتفاقات رمسية فيما بينها وإرساء إطار من أجل إعادة توطني الـشهود يف أراضـيها، إذا                
  .اقتضى األمر ذلك

        


