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                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "اإلنسانجملس حقوق "املعنون 

 احلق يف معرفة احلقيقة

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 موجز

                     فوضية السامية حلقوق                                  الذي طلب فيه اجمللس من امل         ١٠٥ / ٢                       ً                              هذا التقرير مقدم تنفيذاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان          
                                             ة، يشمل أفضل املمارسات الوطنية والدولية،                                                                         إعـداد تقرير متابعة عن الدراسة املتعلقة باحلق يف معرفة احلقيق           "          اإلنسـان   

                                                                                                                            وخباصـة التدابري التشريعية واإلدارية أو غريها من التدابري، باإلضافة إىل أبعاد هذا احلق على مستوى الفرد واجملتمع، مع                   
                  خلامسة اليت ستعقد                                                                                                               مراعاة آراء الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية، للنظر فيه أثناء دورته ا              

  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٦               ُ                   ويف هذا الصدد، أُرسلت مذكرة شفوية يف    ".     ٢٠٠٧      يونيه  /        يف حزيران

                                                                                                         وقـد كـان احلق يف معرفة احلقيقة بشأن االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون                 
  .                                                             لتشريعات الوطنية ويف السوابق القضائية الداخلية والدولية                                                                اإلنساين موضع اعتراف تدرجيي يف الصكوك الدولية كما يف ا         
                                    املوجهة إىل مجيع الدول واملنظمات          ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ١٤                                                            وتؤكد املسامهات الواردة استجابة للمذكرة الشفوية املؤرخة        

َ                                 احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة وجوَد روابط وثيقة بني احلق يف معرفة احلقي                     قة وحقوق أخرى مثلما                                                  
                                    وعالوة على ذلك، تكشف املعلومات اليت مت    . E/CN.4/2006/91                                                       أكـدت الدراسـة اليت تناولت احلق يف معرفة احلقيقة           

                         ً    وهلذا، يتمحور التقرير حصراً      .                                                                                       تلقيها ممارسة غنية ومتنوعة بشكل خاص تسهم يف إعمال وتوطيد احلق يف معرفة احلقيقة             
                                                                                        كورة يف الرسائل الواردة دون أن يغطي مجيع جوانب احلق يف معرفة احلقيقة كما حددهتا                                             حـول املواضـيع واألمثلة املذ     

  .                                                                                     وقد مكنت املعلومات اليت مت احلصول عليها من حتديد املسائل األساسية اليت تستحق التعمق يف دراستها  .        الدراسة
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 مقدمة

                                                            ، قدمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان دراسة           ٦٦ /    ٢٠٠٥   ً                                عمـالً بقـرار جلنة حقوق اإلنسان         - ١
                األسس القانونية      أي    :                                            رصدت وحللت فيها خمتلف جوانب هذا احلق       E/CN.4/2006/91                                حـول احلـق يف معرفة احلقيقة        

                                                                                                       يقوم عليها والنطاق املادي إلعماله وأصحابه وطبيعته ومضمونه وارتباطه حبقوق أخرى إىل جانب اآلليات                              والتارخيية اليت   
  .                                 املؤسسية واإلجراءات اليت تتيح إعماله

   ُ                                                                                                      وخلُصـت هذه الدراسة إىل أن احلق يف معرفة احلقيقة بشأن االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان هو حق غري                   - ٢
                                                                                         ط بواجب الدولة املتعلق حبماية وضمان حقوق اإلنسان، وبالتزامها بإجراء حتقيقات فعالة                                         قـابل للتصرف ومستقل ومرتب    

                                                                  وأبرزت الدراسة إضافة إىل ذلك أن هذا احلق يرتبط حبقوق أخرى وأن          .                                           وضـمان سبيل انتصاف فعال وتعويض مناسب      
  .                                 ساس به وال إخضاعه ألي قيد من القيود    ُ    ً      ً        ً                                   ً         لـه ُبعداً فردياً وجمتمعياً على حد سواء وأنه ينبغي اعتباره حقاً ال جيوز امل

                            ً                                                 احلق يف معرفة احلقيقة يعين، ضمناً، اإلملام الكامل الشامل باألحداث اليت وقعت،           "                            وخلصـت الدراسـة إىل أن        - ٣
                                                                                                                   والظـروف اخلاصـة هبا، والطرف الذي شارك فيها، مبا يف ذلك معرفة الظروف اليت وقعت فيها االنتهاكات، وأسباب                   

                                    ً       ً        ً                          ومن منظور مفاهيمي، حيتل هذا احلق موقعاً مركزياً وأساسياً يف سياق مكافحة               ).   ٥٩           ، الفقرة   E/CN.4/2006/91   " (   ذلك
  .                                 اإلفالت من العقاب والبحث عن العدالة

                                          ُ                             حول أمثلة مقتبسة من الردود اليت أرسلتها عدةُ دول وبعض املنظمات غري احلكومية                     هذا التقرير أساسا       يتمحور و - ٤
  .                  إىل املفوضية السامية

                                                                                                             ولغرض تيسري التحليل، يسترشد التقرير بالنصوص القائمة كاملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف               - ٥
                                                                                                               االنتصـاف واجلـرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين               

                      واجملموعة املستوفاة من      ")                                    املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية    "              ما يلي ب                      املشار إليها في     ) (       ، مرفق    ١٤٧ /  ٦٠        القرار   (       الدويل  
                                                                                                                   املـبادئ املـتعلقة حبمايـة حقـوق اإلنسـان وتعزيـزها مـن خـالل اختاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب                      

) E/CN.4/2005/102/Add.1  -  ويستخدمها كإطار مرجعي   ")             جمموعة املبادئ "                          املشار إليها فيما يلي ب                     .  

                                                                    ، أرسلت املفوضية السامية مذكرة شفوية إىل مجيع الدول وطلبت من               ٢٠٠٦         ديسـمرب    /                كـانون األول    ٦    ويف   - ٦
  ،    ١٠٥ / ٢                                                                                                   مـنظمات حكومـية دولـية ومن منظمات غري حكومية شىت موافاهتا، مبوجب مقرر جملس حقوق اإلنسان                  

                                                     التقرير استنادا إىل التعليقات اليت أرسلتها ست                 وأعد هذا   .                                                               مبعلومـات عن التدابري املعتمدة يف جمال احلق يف معرفة احلقيقة          
                                                                                                                       عشـرة دولة هي األرجنتني، وإسرائيل، وآيرلندا، وباراغواي، والربازيل، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، والفلبني، وفنلندا،              

ٍ      ً                              ومت تلقي ردوٍد أيضاً من ثالث منظمات غري حكوم          .                                                         وقربص، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، واملغرب، واملكسيك         ية            
      وهكذا   .                       وجلنة احلقوقيني الدولية    )        األرجنتني (                                                                        هي االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان ومركز الدراسات القانونية واالجتماعية          

  .                                      فإن هذا التقرير يلخص املعلومات اليت وردت

  .                                                                          وتعرب املفوضية السامية عن امتناهنا للدول واملنظمات اليت سامهت يف وضع هذا التقرير - ٧
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  احلق يف معرفة احلقيقة وطبيعته ومضمونهجوانب -   ً أوال  

                                                                                                                  يتـبني من استنتاجات الدراسة املتعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة أن هذا احلق ناشئ عن سلسلة من القرارات اليت                    - ٨
              ومت فيما بعد      ".               األشخاص املختفني  "                                                                                     اعـتمدهتا اجلمعـية العامـة لألمم املتحدة يف سبعينيات القرن املاضي بشأن مسألة               

                               من الربوتوكول اإلضايف امللحق       ٣٢                                                                        راف بذلـك احلق بشكل ضمين يف القانون اإلنساين الدويل من خالل املادة                    االعـت 
   ).              الربوتوكول األول (                                             املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية     ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                      باتفاقيات جنيف املؤرخة 

                                                           ث اليت تعتمد عليها مبادئ مناهضة اإلفالت من العقاب إىل                                                        احلق يف معرفة احلقيقة كإحدى الركائز الثال          جتلى   مث   - ٩
  . رب                            جانب احلق يف العدالة واحلق يف اجل

  ،    ١٤٧ /  ٦٠                                                                                             ويف نفس االجتاه، جعلت املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها       -  ١٠
  .   ضية                 وبتعبري أدق التر-                 ً              من كشف احلقيقة شكالً من أشكال اجلرب 

                                                                                                                 وتذكر الدراسة املتعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة بدور السوابق القضائية للمحاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان وآراء                -  ١١
   .                                                         هيئات معاهدات تابعة األمم املتحدة اليت سامهت يف توضيح هذا احلق

                           ماية مجيع األشخاص من االختفاء        دولية حل  ال        تفاقية    ، لال   ١٧٧ /  ٦١                               ً           وشكل اعتماد اجلمعية العامة مؤخراً، يف قرارها  -  ١٢
      ً     ً                                                                                        تقدمـاً هامـاً على طريق االعتراف باحلق يف معرفة احلقيقة وهو تقدم رحبت به دول عديدة يف ردودها على                القسـري 

                                        ، حق ضحايا حوادث االختفاء القسري يف         ٢٤              من املادة     ٢                                             ويف واقع األمر، تكرس االتفاقية، يف الفقرة          .                املذكرة الشفوية 
  .                                             من نفس املادة التزامات الدولة املتصلة هبذا احلق ٣                 بينما حتدد الفقرة              معرفة احلقيقة 

                                       ً                                                                   ويف أعقـاب الدراسـة، أكدت بعض البلدان جمدداً على استقاللية احلق يف معرفة احلقيقة وعلى صالته حبقوق                   -  ١٣
          ً        ً   وأولت أيضاً اهتماماً     .    وية                                                                                           أخرى ومن ضمنها احلق يف الوصول إىل املعلومات واحلق يف العدالة واحلق يف اجلرب واحلق يف اهل                

    ً                                                                                                         خاصاً للهدف املتوخى من احلق يف معرفة احلقيقة وهو رد الكرامة لضحايا االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان واحليلولة         
  .                     دون تكرار تلك الوقائع

          وين الوطين                                                                   أدجمت دول مثل كولومبيا احلق يف معرفة احلقيقة يف نظامها القان                                   هذا االعتراف الدويل،               وعالوة على  -  ١٤
                                                             ويف أحكام عديدة، أرست احملكمة الدستورية الكولومبية سوابق قضائية   .  )١ (                                             عن طريق التدابري التشريعية والسوابق القضائية  

                                                                                                                  تعـترف حبـق ضحايا االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان يف معرفة احلقيقة وتؤكد من جديد أن هذا احلق يساهم يف                    
ُ            وقد أكدت احملكمة على أن احلق يف معرفة احلقيقة حق فردي للضحايا وأسُرهم           .  )٢ (                                  القضـاء عـلى اإلفالت من العقاب                                                                   

  .                        ً                                                               بقدر ما هو حق جمتمعي نظراً لضرورة إطالع اجملتمع برمته على مجيع الوقائع املرتبطة بتلك االنتهاكات

                                                      

1  Act 600 of 2000, or the Code of Criminal Procedure; Act 906 of 2004, or the new Code of Criminal Procedure; 
and Act 975 of 2005, referred to as the Justice and Peace Act, and also through the jurisprudence of the 
Constitutional Court. 
2  Judgements T-249/03 of 20 January 2003; C-228/32 of 2 April 2002; C-580/02 of 2002; and C-458/06 of 2006, 
among others. 
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                   احلق غري القابل                                للمجتمع، وال سيما الضحايا،    "                                                  من قانون العدالة والسالم الكولوميب على أن          ٧               وتـنص املادة     -  ١٥
                                                                                                                     للتصرف والكامل والفعلي يف معرفة احلقيقة بشأن االنتهاكات اليت ارتكبتها جمموعات مسلحة منظمة خارجة عن القانون                

َ                                      وعن مصري وقَدر ضحايا االختطاف واالختفاء القسري                                                                 وجيب أن تشجع التحقيقات واحملاكمات اليت يسري عليها هذا           .           
                                                 وال متنع الدعاوى اجلنائية اليت ستقام مبوجب هذا          .                               األفعال وإخبار أسرهم بذلك                                         القـانون تقصي ما حدث لضحايا هذه      

   ".                                                                    القانون من تطبيق آليات أخرى غري قضائية يف املستقبل من أجل استجالء احلقيقة

                                                                  أن احلق يف معرفة احلقيقة حق مستقل بذاته، وأنه بطبيعته حق فردي ومجاعي،         األرجنتني      أكدت                  ومـن ناحيتها،     -  ١٦
ـ                                                                                                                   ه يف الوقت ذاته يشكل، إىل جانب العدالة والذاكرة واجلرب، إحدى الركائز األربع ملكافحة اإلفالت من العقاب يف                       وأن

  ُ                                     ً       ً                       وُينظر إىل احلق يف معرفة احلقيقة بوصفه عنصراً ضرورياً يف كل عملية              .                                         حال حدوث انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان     
     وهذا   .                                                      يف االستجالء التارخيي ألسباب ونتائج انتهاكات حقوق اإلنسان                                    ً       ً عودة إىل الدميقراطية حيث إنه يؤدي دوراً أساسياً

  .              َّ                                                                                 احلق يستتبع احلقَّ يف معرفة االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان وظروف وأسباب ارتكاهبا ومرتكبيها معرفة كاملة

                   بذاته يف معرفة                                                              ً     ً       ً                    غـري أن سويسـرا بينت أنه ال يوجد يف جمال حقوق اإلنسان صك يكرس حقاً حمدداً ومستقالً                  -  ١٧
                  وهكذا، فإن الفقرة   .         يف املعرفة  "    احلق "                                                                         احلقيقة وأن بعض أحكام الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف تتناول وحدها    

        هي النص   )       أعاله  ١٢            انظر الفقرة  (                                                          من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري    ٢٤                  مـن املـادة       ٢
              َّ          ً                  ً      ً           غري أنه من املسلَّم به عموماً أن على الدول عدداً معيناً             .                                        ة مسألة حق الضحايا يف معرفة احلقيقة                                الوحيد الذي يتناول صراح   

  .                                                                           من االلتزامات اليت متليها حقوق اإلنسان واملرتبطة مبسألة حق الضحايا يف معرفة احلقيقة

                          األخرى على حق الشعوب                                                                                    وباملثل، ترى سويسرا أن الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، يف جمموعها ال تنص هي             -  ١٨
                                                                                                                  يف معـرفة احلقيقة مع أهنا تعترف بعدد معني من احلقوق اخلاصة بضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان كاحلق يف                   

  .                                                        املعرفة واحلق يف اجلرب واحلق يف العدالة واحلق يف ضمان عدم التكرار

 لدولةمات اوالتزاحقوق أخرى و احلق يف معرفة احلقيقة  الروابط بني-     ً ثانيا  

                                                                                                             أشارت املسامهات اليت مت تلقيها إىل أن احلق يف معرفة احلقيقة وثيق الصلة حبقوق أخرى من حقوق اإلنسان وال                    -  ١٩
                                                                                                                    سـيما احلـق يف الوصـول إىل العدالة واحلق يف اللجوء إىل سبيل انتصاف فعال واحلق يف اجلرب واحلق يف احلصول على                       

  . )٣ (               معلومات موضوعية

                                                               ُ                                       لربط بني احلق يف معرفة احلقيقة وتدابري العفو أو غريها من التدابري اليت ُتحدث األثر القانوين نفسه                               وعلـيه، مت ا    -  ٢٠
                                                                                             ِّ                           حيث إن هذا النوع من التدابري ال يسهم فقط يف اإلفالت من العقاب بل إنه، مبنعه إلجراء حتقيقات شاملة، يشكِّل عقبة                     

  .                                   كربى يف طريق إعمال احلق يف معرفة احلقيقة

                                                                                                    وة على ذلك، ربطت الدول احلق يف معرفة احلقيقة حبقوق أخرى كاحلق يف الوصول إىل املعلومات مؤكدة                    وعال -  ٢١
                ً     ً                              وأكدت الدول جمدداً أيضاً العالقة القائمة بني احلق          .                                                                     أنه ينبغي تكريسه بالقانون وأنه جيب تكليف هيئات بضمان احترامه         

                                                      

3  Cuba, Mexico and Paraguay, among others. 
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َ                             تهاكات، يسهم يف تقدمي اجلرب املستَحق للضحايا ومنع حدوث                                                                يف معـرفة احلقيقة واحلق يف اجلرب حيث إنه، بكشفه االن                                       
                                                                                    ومت باإلضافة إىل ذلك الربط بني احلق يف معرفة احلقيقة وواجب الذاكرة الواقع على                .                                انـتهاكات جديدة حلقوق اإلنسان    

                    باالنتهاكات اجلسيمة                                                                                                       عاتق الدول؛ فهذا احلق يستلزم أن تتخذ الدول التدابري الضرورية حلفظ الذاكرة اجلماعية فيما يتعلق             
  .                                              ً                                                 حلقوق اإلنسان وخمالفات القانون اإلنساين الدويل خصوصاً عن طريق صون احملفوظات الوطنية وإتاحتها لعامة الناس

  االلتزام بالتحقيق-ألف 

  م       االلتزا "                                                                                                     كمـا تشري إىل ذلك املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف سبيل انتصاف ويف اجلرب، فإن                   -  ٢٢
              منها واجب             ً  يشمل أموراً     ...    ،                                      قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل                     القانون الدويل حل                                    باحـترام وضمان احترام وإعمال      

    )). ب (                        ، املرفق، الفقرة الفرعية    ١٤٧ /  ٦٠       القرار    " (                         بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة                حتقق يف االنتهاكات    أن       ...  :      الدولة

                                                             ً       ً            قة يتم بإجراء التحقيقات القضائية أو غري القضائية اليت تؤدي دوراً أساسياً                                                  وعليه فإن إعمال احلق يف معرفة احلقي       -  ٢٣
                                                                        ويرتبط احلق يف معرفة احلقيقة بالتزام الدولة القانوين بإجراء حتقيقات             ).                               كتلك اليت جيريها أمناء املظامل     (                  يف هـذا اجملـال      

                                         ول أنه، يف حاالت االختفاء القسري، يظل                 وبينت الد   .                                                         ومبالحقـة وحماكمة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان       
َ                       هـذا االلـتزام بالتحقـيق من أجل كشف مالبسات انتهاكات حقوق اإلنسان قائماً طاملا ظل الغموض يكتنف مصَري                                            ً                                                                 

َ                         الشخص املختفي وقَدَره والظروَف اليت مت فيها ارتكاب اجلرمية          َ  َ                .  

                                                    رفة احلقيقة يف إطار واجب الدولة العام بالتحقيق                                                                   ومن هذا املنطلق، أكدت األرجنتني أنه جيب تفسري احلق يف مع           -  ٢٤
                                                                                                            يف االنـتهاكات اجلسـيمة حلقوق اإلنسان ومنح تعويض للضحايا ومالحقة املسؤولني عن تلك االنتهاكات وحماكمتهم                

  .         ومعاقبتهم

         ة اإلنصاف                                                         من خالل إجراء التحقيقات وأشار يف هذا الصدد إىل هيئ                    احلقيقة         استجالء                            وأشار املغرب إىل االلتزام ب     -  ٢٥
                                                                                                     وأوضحت هذه الدولة أن التحقيقات اليت جرت يف هذا الصدد تناولت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان                 .        واملصاحلة

  .              أو واسع النطاق /                       اليت كان هلا طابع منهجي و

       حقيقات                                                                                                           وبينـت املكسيك، بصورة أدق، الدور األساسي املنوط بأعضاء النيابة العامة وأمناء املظامل يف إدارة الت                -  ٢٦
 ُ                                  وُيساهم نشر نتائج التحقيقات اليت       .                                                                                  القضائية وغري القضائية يف انتهاكات حقوق اإلنسان وإعمال احلق يف معرفة احلقيقة           

                                                                      كما أن إنشاء دوائر خاصة تابعة للنائب العام للجمهورية، كاملدعي            .                                                    جيـريها أمـناء املظامل وتوصياهتم يف تقرير احلقيقة        
               ُ                                                                             ء القسري اليت ارُتكبت خالل السبعينيات ويف أوائل الثمانينيات، يشكل آلية مؤسسية تساعد                                     اخلاص املعين حباالت االختفا   

ٍ             وأكدت املكسيك أيضاً على أن عدم إجراء موظفي الدولة املكلفني بالتحقيق حتقيقاٍت              .                                يف إعمال احلق يف معرفة احلقيقة                                                          ً                 
  .                    احلق يف معرفة احلقيقة                      ِّ          ْ                أو إمهاهلم يف إجرائها يشكِّل عقبات كأْداء يف طريق إعمال /       أولية و

 عدالة ويف سبيل انتصاف فعالاحلق يف الوصول إىل ال -باء 

                                                                         ً                                 يشـتمل احلق يف الوصول إىل القضاء باخلصوص على احلق يف سبيل انتصاف قضائي فعال طبقاً للقانون الدويل                   -  ٢٧
       ً                            هي أيضاً من وسائل تقرير احلقيقة                                                     وأعلنت فنلندا رأيها بأن اإلجراءات اجلنائية         .                                        وشـكل وسيلة من وسائل تقرير احلقيقة      

  .                                                                                               فيما يتعلق بفظائع املاضي وأن تدابري العفو تتحاشى موضوع مسؤولية مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
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        ً  ، تعليقاً      ٢٠٠٥       نوفمرب   /                                                                                       واعـتمد الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، يف تشرين الثاين              -  ٢٨
                            من اإلعالن املتعلق حبماية       ١٨                            التعليق العام على املادة       :       العقاب   ن          اإلفالت م                         حاالت االختفاء والعفو و    "        بعنوان      ً      ً   عاماً جديداً   

                 ينبغي للدول أن    "                             وأوصى الفريق العامل بأنه        ).   ٤٩           ، الفقرة   E/CN.4/2006/56   " (                      من االختفاء القسري    ص            مجـيع األشخا  
ّ                                                  متتـنع عـن سّن أو إصدار قوانني للعفو ميكن أن تعفي ا                                                                      ملتسببني يف حاالت عمليات االختفاء من اإلجراءات واجلزاءات                 
      ينبغي  "           ورأى أنه      ".                                           من اإلعالن وتنفيذها على الوجه الصحيح       ى                     ً                                 اجلنائـية، وأن حتـول أيضاً دون تطبيق األحكام األخر         

               لتطبيقه أو    ة     كنتيج                                              إذا كان يسفر، بشكل مباشر أو غري مباشر،             ...                          ً                               اعتبار قانون العفو قانوناً يتعارض مع أحكام اإلعالن         
                                                                          إخفاء أمساء املتسببني يف االختفاء، وبالتايل انتهاك احلق يف معرفة احلقيقة                  : "...                                               تنفيذه، عن إحدى النتائج التالية أو مجيعها      

   َّ                    ً                 وبيَّن الفريق العامل أيضاً أن التدابري         ".             من اإلعالن   ٩ و  )  ٢ ( ٤                                                        والتوصـل إىل معلومات، كما ميكن استخالصه من املادتني          
          إخضاع حق   "                                                                                                     لة لقرارات العفو تتعارض مع االلتزامات املنصوص عليها يف اإلعالن وخباصة عندما يكون من نتائجها                     املماث

                                                                                    إىل معلومات، أو االنتصاف، أو اجلرب، أو إعادة التأهيل، أو التعويض شرط سحب               ل                                    الضحية يف معرفة احلقيقة، أو التوص     
ّ                    التهم أو منح عفو ملن ُيّدعى تسببهم يف االختفاء  ُ                    ."   

ُ                                                            ُ                            ُعهد إىل احملاكم بالتحقيقات املتعلقة بانتهاكات احلق يف احلياة اليت ارُتكبت يف عهد احلكم العسكري                ويف شيلي،    -  ٢٩
                                                                        وقد عرف هذا اإلجراء يف السنوات األخرية تطورات هامة فيما يتعلق حبق              .                                         وبـتحديد املسـؤوليات ومعاقبة املسؤولني     
                                                                     بات اليت اعترضت تطبيقه بسبب اآلثار الناجتة عن صدور املرسم بقانون املتعلق                                             الضحايا يف الوصول إىل العدالة رغم الصعو      

                                    ً                                                                          فقد لوحظ منذ هناية عقد التسعينيات حتوالً يف أحكام احملكمة العليا اليت شرعت يف إلغاء األحكام الصادرة عن                    .         بـالعفو 
                                              ل تطور مهم آخر شهدته أحكام احملكمة العليا يف          ويتمث  .                                                                     احملاكم العسكرية واملبنية على تطبيق املرسوم بقانون املتعلق بالعفو        

                                                                                     على أنه يعين ليس ضحايا جرائم القتل وإمنا جرائم االختطاف وهو ما أدى إىل رفض                 "                احملتجزين املختفني  "               تأويلها لوضع   
  .                                           أي طلب عفو أو تقادم ما مل يتم كشف مصري الضحية

                                         احلكم بعدم إمكان تطبيق العفو مستندة يف            ً    حديثاً إىل         العليا         احملاكم           ىل نزوع       إ    صدد             يف هذا ال               ً    اإلشارة أيضاً       ينبغي و -  ٣٠
  .                                                                                          ذلك إىل االلتزام بتطبيق الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، اليت صدقت عليها شيلي، كأساس قانوين

  احلق يف اجلرب-جيم 

                             رغم كونه حقا مستقال بذاته                                                                                            مثـلما سـبق التأكيد يف الدراسة املتعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة، فإن هذا احلق،                 -  ٣١
                               ورغم الصلة الوثيقة بني هذين       .                               ٌ        ً      ً                                           ولـه أساسه القانوين اخلاص، مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً حبقوق أخرى ومن بينها احلق يف اجلرب             

  .                                                                                        احلقني، فإهنما مع ذلك منفصالن ألن موضوع احلق يف معرفة احلقيقة هو كشف احلقائق وحتديد األفراد املسؤولني

                                                                                                   ادئ األساسية واملبادئ التوجيهية على أنه ينبغي أن يكفل لضحايا تلك االنتهاكات، حسب االقتضاء                       وتنص املب  -  ٣٢
  ،   ٢٣     إىل   ١٩                                                                                                      ومبـا يتناسـب مع جسامة االنتهاك وظروف كل حالة، اجلرب التام والفعال، وفق ما تنص عليه املبادئ من             

  .             ت عدم التكرار      ً                                                     وخصوصاً يف شكل رد احلق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانا

                            التحقق من الوقائع والكشف                                                                                ومبوجـب املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية، تتضمن الترضية، بوجه خاص،            -  ٣٣
                    على أنه ينبغي أن      )   ٢٤        الفقرة   (                                          ً       وتنص املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية أيضاً          ).   ٢٢        الفقرة     (      لحقيقة ل                الكامل والعلين   

   ِْ                                                                             الِْتماس وتلقي املعلومات عن األسباب اليت أدت إىل تعرضهم لألذى وعن األسباب                                               يتمـتع الضحايا وممثلوهم باحلق يف     
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                                                                                                         والظـروف املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل       
  .                                     وباحلق يف معرفة احلقيقة عن هذه االنتهاكات

                                      ً      ً                                         املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية إطاراً مفيداً لدراسة خمتلف املبادرات اليت تقوم                وفر ت                        بالنسبة للحق يف اجلرب،      و -  ٣٤
               ُ                                                                                ويف الردود اليت قُدمت إىل املفوضية السامية، أطلعت بعض الدول املفوضية على برامج اجلرب اليت                 .                        هبا الدول يف هذا اجملال    

  .                                         واختذت تلك الربامج شكل اجلرب الفردي أو اجلماعي  .  ا                                                بدأهتا استجابة ألعمال وتوصيات جلان احلقيقة اليت أنشأهت

ـ    و -  ٣٥                                                                            مت اعتماد تدابري للتعويض وتوصيات يف جمال إعادة التأهيل الطيب والنفسي وإعادة              الفردي،       اجلرب     ص           فـيما خي
    وقد   .          معاشات                                                                                                           اإلدماج يف اجملتمع وحل املشاكل القانونية واإلدارية واملهنية اليت ظلت عالقة بالنسبة لبعض الضحايا ومنح              
  .                               ً                    ُ                                    اختذت برامج اجلرب الفردية هذه أيضاً شكل إعانات تعليمية ُتصرف ألبناء الضحايا كدفع رسوم التسجيل

                                                                                                       فـيما خيص التعويضات اجلماعية، فإن الدول اعتمدت جمموعة من التدابري الرامية إىل ضمان عدم تكرار                       أمـا    -  ٣٦
                                والغرض األساسي من هذه التدابري حمو   .                  راء إصالحات مؤسسية                                                      االنـتهاكات السيما عن طريق احلفاظ على الذاكرة وإج        

  .                                                                             آثار االنتهاكات وإحياء الثقة يف املؤسسات وضمان احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان

                                                                                إلدامة الذاكرة التارخيية من خالل الثقافة والذاكرة األسرية والذاكرة اجلماعية                                          واعـتمدت الدول وسائل عديدة       -  ٣٧
                 ومن أجل ضمان عدم   .                                           ً       ً                       بل حىت من خالل املواقع التارخيية اليت تقدم دليالً ملموساً على ما حدث من وقائع                 واالجتماعـية   

  .                                                                       تكرار االنتهاكات، اعتمدت الدول إصالحات مؤسسية وتدابري لتعزيز سيادة القانون

              عية واقتصادية                                                                                    وأعطـت بعـض الدول مكانة خاصة للجرب اجلماعي عن طريق اعتماد وتنفيذ برامج تنمية اجتما    -  ٣٨
  .                                                 وثقافية لصاحل عدة مدن ومناطق عانت جراء أعمال العنف

  احلق يف الوصول إىل املعلومات-دال 

                ويف هذا الصدد،     .                                                                                           يبقى احلق يف الوصول إىل املعلومات من أقوى الوسائل احلامسة لضمان احلق يف معرفة احلقيقة               -  ٣٩
                                                       بشأن حرية الوصول إىل املعلومات الذي يكرس احلق يف الوصول إىل       ١٩٩٨                                        تشري دولة إسرائيل إىل قانوهنا الصادر يف عام 

                                                  ً                                                                 املعلومـات ال سيما أنه مينح كل مواطن، ومينح املقيمني أيضاً، حق احلصول على معلومات من السلطات العامة بصرف                   
           ان األسباب                                                                                                           النظر عما إذا كان للشخص مصلحة شخصية يف احلصول على املعلومات اليت يطلبها ودون أن يكون عليه بي                 

                      غري أن القانون ينص على   .                       ً                                 ويسري هذا القانون أيضاً على غري املواطنني وغري املقيمني         .                                  اليت دفعته إىل طلب احلصول عليها     
                        وميكن الطعن يف أي رفض       .                                   ً                                                          اسـتثناءات يف ظـروف معينة تتعلق حتديداً مبسائل األمن العام وانتهاك حرمة احلياة اخلاصة              

                                                                                                املعلومات أمام احملاكم الوطنية ويقع عبء اإلثبات على كاهل السلطة العامة اليت جيب عليها                                          للوفاء باحلق يف الوصول إىل    
  .                شرح رفضها وتربيره
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  اآلليات املؤسسية والتدابري الداعمة للحق يف معرفة احلقيقة-     ً ثالثا  

  جلان احلقيقة وآليات متابعة تنفيذ توصياهتا-ألف 

               لحقيقة تدعى إىل     نة ل             ظاهرة إنشاء جل         استبعادي                         مرحلة حرب أهلية أو نظام                             تتزايد يف البلدان اليت اجتازت  -  ٤٠
             وهلا طابع    ً اً  مسي ر     حتظى          معتمدة        يئات   ه    هي      و -   ن             وهذه اللجا   .                    تلك املرحلة مباشرة          تالية ل                                      االنعقـاد خالل الفترة االنتقالية ال     

          عامة قبل    ال       ستماع    اال           قد جلسات         بحوث وع   ال          تحقيقات و      ال                                  فترة زمنية جلمع اإلفادات وإجراء            متنح   -    ئي                مؤقت وغري قضا  
  .                 اليت تقام فيما بعد      دعاوى                                       ومن شأن عمل جلان احلقيقة كذلك أن يدعم ال  .                    نشر تقريرها النهائي

               لجان من قبيل                     هذا النوع من ال                                                                               ويف الـتقارير اليت تسلمتها املفوضية السامية، تناولت عدة بلدان أنشطة             -  ٤١
  .                  يف شيلي ويف باراغواي       لتيهما                              احلقيقة واملصاحلة يف صربيا أو مثي                                   هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف املغرب أو جلنة 

                                            فبعد أن تقدم تقريرها النهائي، ينبغي أن تتوىل   .                                             ً     ً  ويشكل التنفيذ الفعال لتوصيات جلان احلقيقة حتدياً كبرياً -  ٤٢
                    أو إدارة عامة دائمة                                                         وميكن بالتايل أن تتخذ آليات املتابعة شكل جلنة رمسية للمتابعة   .                         تنفيذ توصياهتا هيئات أخرى

  .                     مكلفة بتنفيذ التوصيات

                                                                                                ففـي املغرب، أوكلت للمجلس االستشاري حلقوق اإلنسان مهمة متابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف               -  ٤٣
  .       واملصاحلة

                                                                                         ويف شيلي، أنشئت آليات خمتلفة ملتابعة تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة، ومنها على وجه اخلصوص املؤسسة    -  ٤٤
                  وفيما بعد، أنشئ يف    ).      ١٩١٢٣            القانون رقم    (    ١٩٩٢                                      واملصاحلة التابعة لوزارة الداخلية يف عام       الضرر             الوطنية جلرب

ِ           همة حتديد مصري املعتقلني املختفني ومن اعُتِرف             كلف مب                                              بـرنامج التحقيق يف مصري الضحايا الذي             ١٩٩٦       عـام     ُ                                  
  .           ً    ُ   َ              بوفاهتم رمسياً ومل ُيعثَر على جثثهم

 جلان التحقيق -باء 

  ن                                                                        فيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل ضمان احلق يف معرفة احلقيقة، ميك                        جمموعة املبادئ              شري إىل ذلك            كمـا ت   -  ٤٥
                                               واجملتمعات اليت شهدت جرائم وحشية ارتكبت على         .                                                         اختاذ إجراءات غري قضائية تستكمل دور السلطة القضائية        "

                          إلثبات الظروف احمليطة هبذه       ة                                               قد تستفيد بوجه خاص من إنشاء جلان للحقيق                                          نطـاق واسـع أو بصورة منهجية        
                                  وقد أوردت الدول يف ردودها على         ).  ٥       املبدأ     ( " ة                          احليلولة دون اختفاء األدل                                       االنـتهاكات بغية إظهار احلقيقية و     

  .                      جلان التحقيق اليت أنشأهتا    على                                       املذكرة الشفوية أمثلة حديثة وأخرى أقدم 

         يف أنشطة                                    مشاركتهم، أو مشاركتهم املزعومة         بسبب          املختفني                          بعد إقرارها بوفاة      ،                    فقـد عملت الربازيل    -  ٤٦
                            ، على اعتماد القانون رقم        ١٩٨٨        أكتوبر   /                  إىل تشرين األول       ١٩٦١     رب    سبتم /                                      سياسية خالل الفترة املمتدة من أيلول     

                                                                ، الذي ينص على إنشاء جلنة خاصة مكلفة مبباشرة عملية حتديد               ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ٢٤          املؤرخ       ٢٠٠٤ /     ١٠٨٧٥
  .                                                                         اؤهم يف مرفق القانون املذكور والعثور على جثثهم وتقدمي رأي بشأن طلبات التعويض                     املختفني الذين ال ترد أمس



A/HRC/5/7 
Page 10 

 

    جلنة   )     ٢٠٠٣ /    ٤٨٥٠        املرسوم     (    ٢٠٠٣        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢                                       وعالوة على ذلك، أنشأ املرسوم املؤرخ        -  ٤٧
   رب                                                                        جبمع معلومات من شأهنا أن تيسر حتديد مواقع جثث من شاركوا يف ح                                              مشـتركة بـني الـوزارات مكلفة      

ِ                                           واتُِّخذت تدابري إدارية يف هذا اجملال، ومنها         .                                                                  العصـابات مبنطقة أراغوايا وحتديد هويات أصحاهبا ونقلها ودفنها         ُّ   
                                                                                                           عـلى وجه اخلصوص إنشاء قاعدة بيانات تضم عينات بيولوجية وحملات جينية ميكن أن تساعد يف التعرف على                  

  .                        جثث ضحايا النظام العسكري

                                                                           الفلبني بوجود جلنة للتحقيق يف حاالت االختفاء غري الطوعي مكلفة بالتوضيح                                     ويف السياق ذاته، أفادت      -  ٤٨
  .                                                                                        العلمي للوقائع املتصلة بكل حالة اختفاء واحلفاظ على األدلة املتعلقة هبويات األشخاص وبسبب الوفاة

     ق يف                                                                                                 وأفضـت جتـارب أخرى مثل جتربة األرجنتني، فيما يتعلق بالصلة بني احلق يف معرفة احلقيقة واحل                 -  ٤٩
                          ويضطلع هذا الفريق بدور      .                                                                                   اهلويـة، إىل إنشاء الفريق األرجنتيين ألنتربولوجيا الطب الشرعي واضطالعه بأعماله          

ِ                                                بالغ األمهية يف البحث عن املختفني وحتديد هويتهم وهوية من أعِدموا خارج نطاق القضاء، حيث يساعد اهليئات                                                              
                            وأنشأت األرجنتني جلنة وطنية      .                             الضحايا يف إظهار احلقيقة                                                        القضائية يف استجالء حقيقة الوقائع ويساهم مع أسر       

       ٢٣٥١١            القانون رقم  (            ً                    ومصرفا وطنياً للبيانات اجلينية      )     ١٩٩٢         لعام        ٢٥٤٥٧              القانون رقم    (                       معنية باحلق يف اهلوية     
ُ  ِّ                                                                         ُحِفظت وُصنِّفت فيه اخلرائط اجلينية جلميع األسر اليت لديها أبناء من ضحايا االختفاء القسر  )     ١٩٨٧     لعام       ِ   . يُ 

     أساس    ")                     اتفاق اجلمعة احلزينة      ("    ١٩٩٨       أبريل   /        نيسان   ١٠                                             ويف آيرلـندا، يشـكل اتفاق السالم املؤرخ          -  ٥٠
ُ  ِّ                                        وهكذا، ُعيِّن مفوض معين بالضحايا مكلف بتحديد         .                                                              املبادرات الرامية إىل اإلقرار مبعاناة ضحايا الرتاع ومعاجلتها               

           وأنشئت بعد   .                                         حايا املعنيني وأخذها يف االعتبار على حنو أفضل                                                  التدابري التكميلية الالزم اعتمادها لإلقرار مبعاناة الض
                                                                                                ذلك جلان للتحقيق الستجالء حقيقة التفجريات اليت وقعت يف دبلن وموناغان، وبشكل أعم، حوادث العنف اليت      

  .                                 انطلقت يف السبعينات من القرن املاضي

                                  قع جثث ضحايا أعمال العنف اليت                                                                            ومتـثل إجـراء آخر يهم الضحايا يف إنشاء جلنة مستقلة لتحديد موا             -  ٥١
  .                             ارتكبتها اجلماعات شبه العسكرية

  اإلجراءات القضائية-جيم 

                                                                                         وباإلضافة إىل إنشاء جلان احلقيقة أو جلان التحقيق غري القضائية، أبلغت بعض الدول عن دعاوى مرفوعة  -  ٥٢
                               يني وأوضحت، فيما يتعلق حباالت                                                                                 أمام اهليئات القضائية الوطنية ضد مرتكيب جرائم احلرب يف حق السكان املدن           

  .                                                           التوازي مع هيئة قضائية دولية، اآلليات اليت أنشئت للتعاون معها

         بعضها ذو   :                                                                                      وأشارت األرجنتني إىل أنه ميكن الوفاء باحلق يف معرفة احلقيقة بعدة وسائل وآليات مؤسسية         -  ٥٣
                  يف احملكمة االحتادية     "                بكشف احلقيقة                  احملاكمات املتعلقة  "                  وأشارت إىل أمهية      .                                 طـابع قضائي وبعضها ليس كذلك     

                                                                        اليت أقامت دعاوى قضائية اقتصرت على إجراء التحقيقات يف حاالت االختفاء القسري   ) la Plata (            مبنطقة البالتا 
                 وبعد إلغاء تلك     .                                                                                             وإعـداد ملفـات بشـأهنا، مل تتبعها مالحقات قضائية وجزاءات بسبب قوانني العفو السارية              

  .                                    إحالة امللفات إىل العدالة اجلنائية      "                               احملاكمات املتعلقة بكشف احلقيقة    "              اليت تولت                               القوانـني، أمكـن للمحاكم    
                                   واحملاكمات اجلنائية الفعلية، أنشأت      "                               احملاكمات املتعلقة بكشف احلقيقة    "                                       ولتعزيز هذين املسارين القضائيني، أي      
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                             ب الدولة والشهود عليه من            ً                                   برناجماً لدعم ومساعدة املشتكني من إرها          ٢٠٠٧                                  احلكومـة األرجنتينـية يف عـام        
                ً       ً                    ً      ً                                                         ضـحاياه، يضـم جملسـاً احتادياً حلقوق اإلنسان وبرناجماً وطنياً حلماية املشتكني من انتهاكات حقوق اإلنسان                 

  .             والشهود عليها

                                                                                                   وأشارت صربيا إىل الدعاوى اليت أقيمت ضد مقتريف جرائم احلرب يف حق السكان املدنيني أمام احملاكم                 -  ٥٤
  .                                        احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة                      لتعاون اليت أقامتها مع                   الوطنية إىل آليات ا

       وستربش                                                                                                وعلى صعيد اهليئات القضائية الوطنية، أبلغت صربيا عن األحكام الصادرة يف قضايا بودوييفو               -  ٥٥
   اص                           من قانون العقوبات اخل       ١٤٢                                                                            وسـييفريين املـتعلقة بتهم ارتكاب جرائم حرب يعاقب عليها مبوجب املادة             

                        على النظام القضائي        ٢٠٠٣                                         وأشارت كذلك إىل تغيري جديد أدخل عام          .                                  جبمهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة     
                                                                                        ً                      جلمهوريـة صـربيا وهو إنشاء دائرة جلرائم احلرب يف حمكمة بلغراد احمللية ختتص باحلكم يف جرائم احلرب وفقاً                   

  .                                نائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة                             من النظام األساسي للمحكمة اجل ٥                            ألحكام قانون العقوبات واملادة 

                ويف هذا الصدد،     .                                                                                   ويف إطار الدعاوى القضائية، أشري إىل دور املدعني باحلق املدين يف احملاكمات اجلنائية             -  ٥٦
                                                                                                   أشارت احملكمة الدستورية الكولومبية يف عدة أحكام إىل أمهية وجود املدعني باحلق املدين يف القضايا اجلنائية املقامة 

  .                                                                                        سؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، بوصفه آلية لضمان حق الضحايا وأسرهم يف معرفة احلقيقة     ضد امل

                                                                                                     ويف نفس السياق، يوصي االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان بدراسة التشريعات الوطنية بغرض التثبت مما إذا               -  ٥٧
                                             ظام على التحقيقات اجلارية ومعرفة ما إذا                                                                          كانـت تتيح مشاركة الضحايا يف اإلجراءات القضائية وإطالعهم بانت         

                                                                                                     كانت تكفل جلميع األشخاص احلق يف االطالع على املعلومات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، وذلك على               
                                                                    ويقترح االحتاد من جهة أخرى إعمال الفكر يف مسألة احلق يف معرفة              .                                   وجـه اخلصـوص يف شكل طعن قضائي       

                                                   وقد اقترحت األرجنتني يف إطار تعميق الوعي باحلق يف معرفة   .                      عدالة اجلنائية الدولية                           احلقيقة يف سياق تطوير نظام ال
                            وتقترح سويسرا، من جهتها،      .                                                                              احلقـيقة صـياغة ونشر دليل متعلق بأفضل املمارسات إلعمال هذا احلق وصونه            

               اصة بانتهاكات                                                                                             لتيسـري إعمال هذا احلق، ضمن مجلة أمور، وضع مبادئ توجيهية ترمي إىل صون احملفوظات اخل               
                                                                                                               حقوق اإلنسان وتعتقد أنه ميكن لتحقيق هذا الغرض التفكري يف إنشاء وظيفة مستشار خاص أو مقرر تابع لألمم                  

   ".           معاجلة املاضي "                 املتحدة معين مبسألة 

التدابري الرامية إىل صون احملفوظات اخلاصة بانتهاكات  -دال 
 مسألة الذاكرة/حقوق اإلنسان وإتاحة االطالع عليها

                                                                                                  إن احملفوظـات اخلاصـة بانتهاكات حقوق اإلنسان، اليت أنشئت يف األصل لدعم األنظمة القمعية بشىت                 -  ٥٨
                                                                                                  أشكاهلا، هي عناصر ضرورية جلرب األضرار اليت يعاىن منها ضحايا القمع وللمالحقة القضائية للمسؤولني عن الفظائع 

                                               ارسة حقوق الضحايا ونشاط احملاكم واآلليات غري                                                         وهلـذه احملفوظات قيمة جوهرية هلا صلة مباشرة مبم          .          املرتكـبة 
                            ً      ً                          وترتبط مسألة احملفوظات ارتباطاً وثيقاً باحلق يف احلصول على           .                                                    القضـائية إلثبات الوقائع وحفظ الذاكرة والتاريخ      

  .                                                                                         املعلومات واحلق األساسي لكل فرد يف االطالع على املعلومات اليت هتمه واليت حتويها ملفات احملفوظات العامة
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                                                                                                    وميكن الدفاع عن حقوق فردية أخرى باستخدام احملفوظات كأدلة، وخباصة لرد االعتبار العام للمدانني               - ٩ ٥
                                                                                                           ألسباب سياسية وحق األسر يف معرفة مكان وجود آبائها املختفني وحق السجناء السياسيني يف نيل العفو وحق                 

  .                      الضحايا يف اجلرب والتعويض

                                                                أمة ممارسة حقها يف صون ذاكرهتا املكتوبة ولكل شعب التمتع                                               وتتـيح احملفوظات من جهة أخرى لكل       -  ٦٠
  .                        باحلق يف معرفة حقيقة ماضيه

                                             ال بد من وجود أدلة إلثبات املسؤولية عن انتهاكات  "                     جبالء هبذا اخلصوص،      )٤ (                        وكما يقول لويس جوانيه    -  ٦١
  :                          نسى هذه احلقيقة الساطعة                    ولكن عادة ما ن     .                                                                حقـوق اإلنسان وإلقامة العدل ومتكني الضحايا من معرفة احلقيقة         

                                                    ويشدد يف هذا الصدد على الدور األساسي للمحفوظات           ".                                                   وهـي أن األدلة تعتمد إىل حد كبري على احملفوظات         
                                                                                                     اخلاصة بالقمع باعتبارها تشكل رهانات سياسية وقانونية وتارخيية ومتصلة بالذاكرة وضرورة اعتماد تدابري لتأمني 

  .        ورف آمنة                             حفظها ومعاجلتها واستخدامها يف ظ

                                                                                     ً               وهذه املسألة املتمثلة يف حقوق صون احملفوظات وإتاحة االطالع عليها إلثبات االنتهاكات تعاجلها أيضاً               -  ٦٢
  .             صون احملفوظات                               يستتبع احلق يف املعرفة وجوب       "                     فقد ورد فيها أنه        ).   ١٨       إىل     ١٤            املبادئ من    (                 جمموعـة املبادئ    

                    وال سيما لغرض ضمان         احملفوظات،                             لة أو تدمري أو إخفاء أو تزوير                                            وينبغي تطبيق تدابري وجزاءات تقنية ملنع أي إزا
                  وتنص هذه املبادئ      ).   ١٤       املبدأ     " ( .                               أو القانون اإلنساين من العقاب     /                                        إفـالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان و      

   اص                                عند الضرورة، تيسري اطالع األشخ     "        وينبغي    "        احملفوظات                                   تيسري اطالع الضحايا وأقارهبم على             ينبغي   "          على أنه   
   ).  ١٥      املبدأ    " (             البحث التارخيي "       وألغراض   "                 أجل إعداد دفاعهم   من     ...                   املتهمني على السجالت 

                                                                                                         ومـن هذا املنطلق، أخذ مؤمتر املائدة املستديرة الدويل املعين باحملفوظات يف االعتبار يف قراره الصادر يف                  -  ٦٣
                                  مهية األساسية للمحفوظات يف مجيع الدول                                                            دورته السابعة والثالثني بشأن احملفوظات وانتهاكات حقوق اإلنسان األ

                                                                                             كأساس حلقوق الضحايا يف جرب الضرر وكعنصر مكون للذاكرة اجلماعية وكأداة لتحديد املسؤوليات فيما يتعلق  "
                                                     وقد أوصى يف هذا الصدد السلطات احلكومية واملنظمات          .  )٥ ( "                                               بانتهاك احلقوق وللمصاحلة وإقامة العدل الشامل     

                                                                                            ارسة الفعالة للحق يف املعرفة، وذلك باختاذ التدابري الالزمة لضمان حفظ وصون مجيع أنواع                                   الدولـية بتيسري املم   
                                                                                                          احملفوظات اليت توثق هذه اجلرائم، وباإلعالم بوجود هذه احملفوظات وإتاحة إمكانية االطالع عليها، وذلك على               

                                   وبكفالة مراعاة تلك األطر للسرية                                                                                  وجـه اخلصوص بتكييف وإقامة األطر القانونية اخلاصة بإتاحة هذه اإلمكانية            
  .                                  واحلاجة إىل إظهار احلقيقة يف نفس الوقت

                                                                                               وتشري بعض الدول إىل أهنا قامت مببادرات يف جمال صون احملفوظات اخلاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان                -  ٦٤
  .                  وإتاحة االطالع عليها

                                                      

4  Le Monde, 23 June 2004, �Les archives contre l�oubli�. 
5  http://old.ica.org/new/citra.php?ptextid=resolutions&ptextannee=2003&plangue=eng 
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    ٩١ /     ٨,١٥٩             وحيدد القانون   .      الصدد                        ً                                   فقد اعتمدت الربازيل نصوصاً تشريعية واختذت تدابري إدارية يف هذا  -  ٦٥
                 ً                                     ويتيح للجميع، بناًء على طلبهم، احلق يف االطالع على           .                                                        السياسة الوطنية فيما يتعلق باحملفوظات العامة واخلاصة      

                                                                                                              املعلومـات الواردة يف حمفوظات الدوائر العامة، وينص على استثناءات يف احلاالت اليت يكون فيها احلفاظ على                 
  .                                                             اعتبارات أمن اجملتمع والدولة أو صون خصوصية األشخاص وشرفهم ومسعتهم                   السرية ضرورة متليها 

                                                                                                          وال بـد مـن اإلشارة كذلك إىل التدابري اإلدارية الرامية إىل نقل الوثائق الصادرة عن اجليش والشرطة                   -  ٦٦
    ً          طبقاً للقانون                                                                                                 واملخابـرات إىل احملفوظات الوطنية، وذلك بغية تيسري اطالع عامة الناس على الوثائق غري السرية،            

  .         املعمول به

                     ً                                                                               وشـهد عـلى احملفوظـات أيضاً بدء مشاريع من قبيل مشروع إقامة مركز مرجعي يعىن مبسألة القمع                   -  ٦٧
                                                         ويعمل كوديع للمعلومات، والوثائق، وامللفات، واألعمال الفنية   )     ١٩٨٥-    ١٩٦٤       الفترة  (                    السياسي يف الربازيل يف 

  .                                                  وق اإلنسان خالل فترة الديكتاتورية العسكرية يف الربازيل                                       ذات القيمة الرمزية، املتصلة بانتهاكات حق

  ،  )    ٢٠٠٣ /    ١٢٥٩ (                              ً                                                ولضـمان احلـق يف معرفة احلقيقة أيضاً أنشأت األرجنتني، مبوجب مرسوم رئاسي               -  ٦٨
ُ ِ                                                                           حمفوظات الذاكرة الوطنية حيث ُحِفظت وُصِنفت مجيع الوثائق املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل                    ِ  ُ                            

  .       العسكري          فترة احلكم 

                                                                                     وشددت كولومبيا على أمهية اعتماد تدابري إلنشاء حمفوظات خاصة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان  -  ٦٩
    ينص   )     ٢٠٠٠         لعام      ٥٩٤         القانون   (                           ً      ويف هذا الصدد، اعتمدت قانوناً        .                                                خمالفات القانون اإلنساين الدويل وتنظيمها وصوهنا     
                    ً        وأشارت كولومبيا أيضاً إىل أن   .                               السجالت أو إزالتها أو تزويدها                                       ضمن مجلة أمور على تدابري ترمي إىل منع تدمري

                                          احلق يف معرفة احلقيقة والذاكرة التارخيية وصون  "                                                         مكتـب املدعي العام للجمهورية شرع يف وضع برنامج بعنوان      
   ".       احملفوظات

       ى عدة                                                                                          وقامـت سويسـرا يف جمـال معاجلة احملفوظات اخلاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان مببادرات عل               -  ٧٠
                                                                                                   ففي منطقة البلقان، يدعم هذا البلد ثالثة مراكز حملفوظات جرائم احلرب؛ ويف غواتيماال، يشارك يف                 .        جـبهات 

  .                                                  املسعى الرامي إىل إنقاذ حمفوظات الشرطة املدنية الوطنية

  التطورات اجلديدة على الصعيد احلكومي الدويل-     ً رابعا  

  األمم املتحدة�ألف 

                                         ، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص          ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠        مة، يف                       اعتمدت اجلمعية العا   -  ٧١
                                                          ومن اجلدير بالذكر أن الفقرة األخرية من ديباجة االتفاقية تتضمن    ).       أعاله  ١٢            انظر الفقرة  (                  من االختفاء القسري 

        احلقيقة                ضحية يف معرفة           كل     حق         تؤكد      وإذ   : "                                                                اعتراف الدول األطراف باحلق يف معرفة احلقيقة على النحو التايل         
                  مجع واستالم ونشر      حرية                                                     ً                          بشـأن ظـروف االختفاء القسري ومعرفة مصري الشخص املختفي، فضالً عن حقه يف               

ّ           من االتفاقية تنّص على أن   ٢٤            من املادة   ٢                             وباملثل، فإن أحكام الفقرة        ".                                 معلومـات لتحقـيق هذه الغاية             لكل "               
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  .          املختفي      الشخص                                         القسري، وسري التحقيق ونتائجه ومصري                                                  احلق يف معرفة احلقيقة عن ظروف االختفاء             ضـحية 
   ".                                            وتتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة يف هذا الصدد

      ّ                                                                                       وقد أكّد الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، يف تقريره إىل اجلمعية العامة، أنه  -  ٧٢
   "                                               العدالة واجلرب يف أي مشروع للسالم واملصاحلة                                                                جيـب احلفـاظ عـلى حقوق الضحايا يف معرفة احلقيقة ويف            "
) A/61/289 ٦٦         ، الفقرة     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١١         ، املؤرخة  .(   

                           بشأن التقارير املقدمة من      )       اللجنة (                                                                     ويف املالحظـات اخلتامـية اليت قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان             -  ٧٣
                 ّ                                    دنية والسياسية، أّيدت اللجنة إنشاء آليات إلعمال                                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل        ٤٠                      البلدان مبوجب املادة    
      ً       ً   قانوناً مناسباً  "                                                             ويف إحدى احلاالت، أعربت اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تعتمد   .                   احلق يف معرفة احلقيقة

                              ورأت أن على الدولة الطرف       "                             ً                                               إلنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة فضالً عن مبادرات أخرى هتدف إىل تعزيز املصاحلة           
                                                                                                         تكثيف جهودها العتماد أسلوب منهجي السترجاع الثقة املتبادلة بني خمتلف الفئات العرقية وكشف انتهاكات               "

                                                ، اقترحت اللجنة على الدولة الطرف أن تسعى         )٧ (              ويف حالة أخرى    .  )٦ ( "                                     حقـوق اإلنسـان اليت وقعت يف املاضي       
  .           يقة واملصاحلة                        اهلادفة إىل إنشاء جلنة للحق  "            احلوار الوطين "                   لسرعة تنفيذ توصيات 

      ّ                            ً                                                                كمـا ذكّـرت اللجنة الدول األطراف مراراً، يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين،                -  ٧٤
                                      وقد أوصت السلطة املعنية، على سبيل        .  )٨ (                                                                      بواجباهتا املتعلقة بالتحقيق يف االنتهاكات وتقدمي مرتكبيها إىل القضاء        

                                                  ً            ودين واملختطفني إىل املعلومات املتعلقة مبصري الضحايا، فضالً عن                                             أن تكفل وصول أقرباء األشخاص املفق             املثال،  
  . )٩ (                    منحهم التعويض املناسب

               ّ                                                                            ويف حالة أخرى تبّين عالقة احلق يف معرفة احلقيقة بغريه من احلقوق، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن    -  ٧٥
                                 ان املرتكبة يف عهد الدكتاتورية                                                                                تـنظر يف اعتماد أساليب أخرى لتحديد املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنس            "

                                                                                             العسكرية، مبا يف ذلك منع مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من شغل منصب حكومي وفتح حتقيقات      
                                                                                    ورأت اللجنة أن على الدولة الطرف أن تنشر مجيع الوثائق ذات الصلة بانتهاكات               .                            إلقامة العدل وتقصي احلقائق   

  . )١٠ ( "                 ً                  ثائق احملجوزة حالياً مبوجب مرسوم رئاسي                         حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الو

             جمموعة من       ٢٠٠٦                                                                                وينبغي كذلك اإلشارة إىل إصدار املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف مستهل عام              -  ٧٦
                                                           هتدف إىل ضمان قدرة املؤسسات يف األمد الطويل وبصورة مستدامة، على   "                         صكوك يف جمال سيادة القانون "    مخسة 

  :                                                  وتعرض هذه الصكوك املبادئ األساسية يف امليادين التالية  .                               لة بالعدالة يف املرحلة االنتقالية                    مواجهة التحديات املتص
                                                      

6  See document CCPR/C/BIH/CO/1. 

7  See document CCPR/C/CAF/CO/2. 

8  See, for example, CCPR/C/UNK/CO/1, CCPR/C/CAF/CO/2 and CCPR/C/HND/CO/1. 

9  CCPR/C/UNK/CO/1. 

10  CCPR/C/BRA/CO/2. 
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                                                                ُ                                          رسـم خـريطة لقطاع القضاء، واملالحقات القضائية، وجلان احلقيقة، وإصالح الُنظم القضائية واإلشراف على               
    ومثة   .                      ذات الطابع الدويل                                                                       وستصدر عن قريب جمموعة جديدة تتعلق بشكل خاص باجلرب وتركة احملاكم            .        عمـلها 

                              ً                                                                                مواضـيع أخـرى ختضـع للدراسة، وخباصةً مسألة املشاورات الوطنية يف إطار تنفيذ آليات العدالة يف املرحلة                  
   .                                                                                االنتقالية، ومسألتا العفو وإدماج بعد جنساين يف العملية القضائية يف املراحل االنتقالية

  نظام البلدان األمريكية-باء 

                                                                                      ة العامـة ملنظمة الدول األمريكية، يف دورهتا العادية السادسة والثالثني املعقودة يف                              اعـتمدت اجلمعـي    -  ٧٧
                             ّ                                           بشأن احلق يف معرفة احلقيقة، تذكّر فيه بأن احلق يف معرفة احلقيقة حيظى باعتراف  )١١ (       ً ، قراراً    ٢٠٠٦      يونيه  /      حزيران

                                   قليمية تؤيد االعتراف باحلق الذي يتيح          اجملموعة اإل "                                                    واسع من حمكمة وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، وأن 
                                                                                                       لضـحايا االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، ويتيح ألسرهم              
                                                                                                          وللمجـتمع ككل معرفة احلقيقة بشأن تلك االنتهاكات على أكمل وجه ممكن، وال سيما هوية اجلناة وأسباب                 

ّ        كما أقّرت بأن    ".              الذي وقعت فيه                         ووقائع االنتهاكات والسياق                                          احلق يف معرفة احلقيقة ميكن تعريفه بشكل خمتلف  "      
ّ                وشّددت على أنه       ".                                                                                    يف بعـض النظم القانونية على أنه احلق يف املعرفة أو اإلعالم أو حرية املعلومات                         يتعني على   "  

                 كات الصارخة حلقوق                                                                                     الـدول ضـمن نظمها القضائية أن تصون احملفوظات واألدلة األخرى ذات الصلة باالنتها           
                                                                                                        اإلنسـان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، بغية تيسري معرفة تلك االنتهاكات، ومعاجلة الشكاوى           
                                       ً                     ً                                                 وضـمان سـبل االنتصـاف الفعالة للضحايا، وفقاً للقانون الدويل، توخياً لتفادي تكرار هذه االنتهاكات يف                 

ّ                             وشّددت اجلمعية العامة على أمه       ".        املستقبل                                                                    ية اآلليات املخصصة أو غري القضائية، كلجان احلقيقة، بوصفها تدابري          
    كما   .                                                                                                       تكميلية لإلجراء القضائي، وحثت الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية على نشر توصياهتا وتنفيذها             

  .                                                                            كلفت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بإجراء دراسة تتناول احلق يف معرفة احلقيقة

      ّ                        اليت بّتت فيها خالل عامي       )١٢ ( ّ                                                                   كّرت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، يف العديد من القضايا           وذ -  ٧٨
          وأوضحت أن   .                                                                       ، بـأن ألسر ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان احلق يف معرفة احلقيقة          ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦

                                   شاملة ومكافحة اإلفالت من العقاب،                                                                                هذا احلق يرتبط باحلق يف اجلرب وبالتزامات الدولة بإجراء حتقيقات نزيهة و           
                              ُ                    ً                                                   هذا احلق يف معرفة احلقيقة، عندما ُيعترف به وميارس فعلياً، فإنه يشكل وسيلة جرب هامة بالنسبة                 "   ّ          وأكّـدت أن    

                                  ً                   ورأت احملكمة أن إثبات احلقيقة استناداً إىل الوقائع          .  )١٣ ( "                         ً                                للضـحية وأقاربه وميثل مطلباً يتعني على الدولة تلبيته        

                                                      

11  AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06), 6 June 2006. 

12  Judgement of 22 September 2006, Goiburu et al. v. Paraguay; judgement of 4 July 2006, Ximenes Lopes 

v. Brazil; judgement of 31 January 2006, Pueblo Bello massacre v. Colombia; judgement of 29 November 
2006, La Cantura v. Peru; judgement of 6 April 2006, Baldéon Garcia v. Peru, para. 56; judgement of 1 July 
2006, Ituango massacres v. Colombia; judgement of 5 July 2006, Montero Arangurén et al. (Réten de Cati) 

v. Venezuela. 
13  Judgement of 22 September 2006, Goiburu et al. v. Paraguay, para. 164. 
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                                              يساهم يف احملافظة على الذاكرة التارخيية وتوفري اجلرب  "  ُ                                ارُتكبت فيها انتهاكات حقوق اإلنسان                   والظـروف الـيت     
  . )١٤ ( "                                              ألقارب الضحايا ويساعد يف تفادي تكرار وقائع مماثلة

ّ                                          ّ                       ً     ً                         وأخـرياً، شـّددت حمكمة البلدان األمريكية على أنه يف حني يشكّل إنشاء جلان احلقيقة جهداً هاماً يف                   -  ٧٩    ً     
    ّ              ال حتلّ حمل التزام          "(..)                                 اليت تتوصل إليها هذه اللجان        "                 احلقيقة التارخيية  "                         يقة وإثباهتا، فإن هذه                     السـعي إىل احلق   

  . )١٥ ( "                                             الدولة بإثبات احلقيقة عن طريق الدعاوى القضائية

  السوق املشتركة للمخروط اجلنويب-جيم 

                        ت العليا املعنية حبقوق                                                                                يف إطـار السـوق املشتركة للمخروط اجلنويب، تناول االجتماع السادس للسلطا            -  ٨٠
   ).     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٦    و  ٥ (                                                                      اإلنسان ووزراء خارجية السوق املشتركة مسألة احلق يف معرفة احلقيقة           

                                                                                            ويف أعقاب هذا االجتماع ويف سياق مؤمتر القمة االجتماعي للسوق املشتركة، اعتمدت الدول األعضاء يف السوق 
          أمهية ضمان    "    ّ         ، ذكّرت فيه ب    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤      ً     إعالناً يف  "Somos Mercosur "                  املشتركة ويف برنامج 

    ".                                  احلق يف معرفة احلقيقة واحلق يف الذاكرة

  االستنتاجات والتوصيات-     ًً خامسا   

                                                                                               إن احلق يف معرفة احلقيقة بشأن االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون              -  ٨١
                                                                                 يف معاهدات وصكوك دولية معينة ويف العديد من التشريعات الوطنية وكذلك يف                                      اإلنساين هو حق معترف به    

                                                                                                          الفقـه القضائي الوطين واإلقليمي والدويل ويف العديد من قرارات اهليئات احلكومية الدولية على املستويني               
  .               العاملي واإلقليمي

                               ما يتعلق باألحداث اليت وقعت،                                                                          ويسـتلزم احلق يف معرفة احلقيقة معرفة احلقيقة املطلقة والكاملة في           -  ٨٢
                                                                                                            والظـروف احملـددة احمليطة هبا، واألفراد الذين شاركوا فيها، مبا يف ذلك معرفة الظروف اليت ارتكبت فيها                  

  .                  االنتهاكات ودوافعها

                                                                         ً     ً      ً    ولئن كان احلق يف معرفة احلقيقة هو حق فردي، خاص بالضحايا وأسرهم، فإن لـه أيضاً بعداً مجاعياً  -  ٨٣
                                                   ً      ً                                  يف احلالة األخرية، فإن احلق يف معرفة احلقيقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسيادة القانون ومبادئ الشفافية  و  .        ً وجمتمعياً

                                                          وهو يشكل، إىل جانب العدالة الذاكرة واجلرب، أحد أركان           .                                            واملسـاءلة واحلكم الرشيد يف جمتمع دميقراطي      
  .                            وخمالفات القانون اإلنساين الدويل                                                        مكافحة اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 

                                                                                     ن احلق يف معرفة احلقيقة حق معقد ألنه يتصل بصورة وثيقة بالتزامات عديدة للدولة، ال سيما تلك  إ و -  ٨٤
                                                                                                      املـتعلقة حبمايـة وضمان حقوق اإلنسان، وبإجراء حتقيقات فعالة يف االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان               

  .                                      ساين وضمان سبل انتصاف جرب للضحايا وأسرهم                             واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلن
                                                      

14  Judgement of 22 September 2006, Goiburu et al. v. Paraguay, para. 53. 

15  Judgement of 29 November 2006, La Cantura v. Peru. 
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                                                                                                    ورغـم أن احلق يف معرفة احلقيقة هو حق مستقل بذاته، فإنه يرتبط بصورة وثيقة حبقوق أخرى من                   -  ٨٥
                                                                                                         حقـوق اإلنسان، كاحلق يف االنتصاف الفعال واحلق يف احلماية القانونية والقضائية واحلق يف احلياة األسرية                

                                                                               واحلق يف اهلوية وحق اإلنسان يف أن تنظر يف قضيته حمكمة خمتصة مستقلة وحمايدة                                          واحلـق يف التحقيق الفعال      
                                                                                                      واحلـق يف التعويض واحلق يف عدم التعرض للتعذيب وسوء املعاملة؛ واحلق يف التماس املعلومات واإلفصاح                

                 ة السامية، فإن                                                                                         وكما ورد يف العديد من الردود املرسلة من الدول واملنظمات غري احلكومية إىل املفوضي               .     عنها
   .                                                                             احلق يف معرفة احلقيقة هو حق أساسي يتعني على الدولة ضمان التمتع الكامل والفعال به

     ً                                               ً                                              ونظـراً الرتـباط احلق يف معرفة احلقيقة حبقوق أخرى أساسية فضالً عن ارتباطه بالتزامات أساسية                 -  ٨٦
       وينبغي   .                          ابل للتصرف وال ميكن انتقاصه                                                           للدولة، ال سيما االلتزام مبكافحة اإلفالت من العقاب، فإنه حق غري ق

   ُ                                                                                        ً                    أال ُتسـتخدم أحكام العفو أو التدابري املشاهبة هلا والقيود املفروضة على احلق يف التماس املعلومات، مطلقاً،                 
   .                                               للحد من احلق يف معرفة احلقيقة أو نكرانه أو إضعافه

                   ففي السنوات األخرية،   .             سائل الواردة                              ً       ً                   ويشهد احلق يف معرفة احلقيقة تطوراً مستمراً، كما يتبني من الر -  ٨٧
                                                                 ويف العديد من البلدان، أرست اهليئات واحملاكم املتخصصة يف حقوق            .   ُ                                 اعُتمدت قوانني وتدابري وطنية أخرى    

                                                                     ً                                       اإلنسان، سواء على املستوى الدويل أو اإلقليمي، وكذلك احملاكم الوطنية، أحكاماً قضائية هامة فيما يتعلق                
                                 كما اعتمدت خالل السنوات األخرية       .                                          وطبيعته ومداه، مما أسهم يف حتديد نطاقه                                   بـاحلق يف معـرفة احلقيقة،       

                       ً               بيد أن مثة جوانب وأبعاداً عديدة من احلق   .                                                               صكوك قانونية دولية جديدة تتناول مسألة احلق يف معرفة احلقيقة      
  .                                    يف معرفة احلقيقة تتطلب التعمق يف تناوهلا

                                                 فعلى سبيل املثال، كما أشار العديد من الدول          .     ديدة                                             ويرتـبط احلـق يف معـرفة احلقيقة مبسائل ع          -  ٨٨
                                                     ً      ً                                         واملنظمات غري احلكومية، يرتبط احلق يف معرفة احلقيقة ارتباطاً وثيقاً مبسألة الذاكرة التارخيية وواجب التذكر   

                                                               ويثري البعد اجملتمعي للحق يف معرفة احلقيقة، واملرتبط مبسألة الذاكرة     .                                       سـواء عـلى صعيد الدولة أو اجملتمع       
  .                                 ً       ً                                    التارخيية، جوانب معينة تستدعي حتليالً متعمقاً، كمسألة احملفوظات والذاكرة التارخيية

ّ                                                                 وعـلى صـعيد إجـراءات العدالـة اجلنائية، شّدد العديد من الردود الواردة على الدور احليوي                  -  ٨٩                                     
               ايا وأسرهم يف                                        ويتعني إجراء حتليل متعمق لدور الضح       .                                                     لإلجـراءات اجلنائية يف إعمال احلق يف معرفة احلقيقة        

  .                                    ً                                         اإلجراءات اجلنائية واملعايري الدولية فضالً عن املمارسات الوطنية والدولية يف هذا اجملال

                                                                                                   وفـيما يـتعلق بالوسـائل واآلليات املؤسسية لضمان احلق يف معرفة احلقيقة وصونه وإعماله، فإن                 -  ٩٠
                          فاحملاكم اجلنائية الدولية،     .           الطرائق                      ُ                                                  التجارب الوطنية اليت أُطلعت عليها املفوضية السامية تكشف تنوع هذه         

                                                                                                        وجلـان احلقـيقة، وجلان التحقيق واحملاكم اجلنائية الوطنية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من               
                                                                                                     اهليئات واإلجراءات اإلدارية، وإجراءات االنتصاف كاملثول أمام احملكمة وحق إتاحة املعلومات وتصحيحها،            

                 بيد أن التجارب     .                       ً                                        يعها ميكن أن تشكل صكوكاً هامة لضمان احلق يف معرفة احلقيقة                                واحملفوظات التارخيية، مج  
                            وينبغي إخضاع هذه الوسائل      .                                                                                متـنوعة ونتائجها متفاوتة فيما يتعلق بضمان احلق يف معرفة احلقيقة وإعماله           

  .                            واآلليات املؤسسية لتحليل متعمق
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                                              ات والذاكرة التارخيية ودور الضحايا وأسرهم               كاحملفوظ -                                        وينبغي أن ختضع اجلوانب املذكورة أعاله        -  ٩١
                                                                      ً                    يف اإلجراءات اجلنائية والوسائل واآلليات املؤسسية، لدراسات وحتليالت أكثر تفصيالً هبدف استخالص العرب   
  .    ً           ً                                                                           خاصةً، ولكن أيضاً للتوصل إىل توصيات ومعايري من أجل محاية احلق يف معرفة احلقيقة وضمانه بصورة أفضل

                                                                       األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مبواصلة دراسة احلق يف معرفة احلقيقة من أجل              وتوصي مفوضية  -  ٩٢
               ويف هذا السياق،   .                                                                               التوصل إىل فهم أفضل هلذا احلق، ال سيما فيما يتعلق باجلوانب املذكورة يف الفقرة السابقة

  :                       ة من احلق يف معرفة احلقيقة                                                                        توصي املفوضية السامية بإجراء دراسة معمقة واحدة أو أكثر بشأن اجلوانب التالي

                                   يف إنفاذ احلق يف معرفة احلقيقة       -                                 على الصعيدين الوطين والدويل      -                         مسامهة العدالة اجلنائية      ) أ ( 
                 ً                                                 والتقيد به فعلياً، وال سيما دور الضحايا وأسرهم يف اإلجراءات اجلنائية؛

                 ة هتدف إىل محاية                                                                           مسـألة احملفوظـات واحلـق يف معرفة احلقيقة، بغية وضع مبادئ توجيهي              ) ب ( 
                                       احملفوظات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان؛

          ببعديه  -                                                                                   الوسـائل واإلجراءات واآلليات املؤسسية إلعمال احلق يف معرفة احلقيقة بصورة أفضل               ) ج ( 
  .                                               مع مراعاة التجارب الوطنية وتطور القانون الدويل-                          الفردي واجملتمعي على السواء 

 _ _ _ _ _ 

 


