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 جملس حقوق اإلنسان
   الدورة الرابعة والعشرون 
   من جدول األعمال٣البند  

واالقتصادية  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية      
  مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية،

تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلـرب وضـمانات               
  * **عدم التكرار، بابلو دي غريف

  موجز    
يصف املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عـدم             
الفترة من   يف إطار واليته يف  يف هذا التقرير األنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا        رالتكرا
بتحليل التحديات اليت اً ويقوم فيه أيض. ٢٠١٣يوليه / إىل متوز  ٢٠١٢أغسطس  /آب

واجهتها جلان تقصي احلقائق يف الفترات االنتقالية، ويقدم مقترحات بشأن التصدي           
هلا من أجل تعزيز فعالية تلك اآلليات يف معاجلة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 

ويتناول املقرر اخلـاص بالتفـصيل      . االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين    و
واليات جلان تقصي احلقائق وآليات اختيار املفوضني، ومـسائل         يف  التوسع الكبري   

وينـاقش عقـب ذلـك      .أخرى ذات صلة يف جمال تصميم عمل اللجان وتشغيلها        
 تقصي احلقائق، وأمهية احملفوظات     توصيات جلان تنفيذ  الشواغل املتعلقة بعدم متابعة     

  .والتدخالت الثقافية
  

__________ 

 .تستنسخ احلواشي يف هذه الوثيقة يف صيغتها اليت وردت هبا يف لغة األصل فقط  *  

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  **  
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 مقدمة  -أوالً  

هذا التقرير مقدم من املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضـمانات               -١
ويوضـح التقريـر األنـشطة      . ١٨/٧ بالقرار   عدم التكرار إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً      

 ،٢٠١٣يوليه  / إىل متوز  ٢٠١٢أغسطس  /الرئيسية اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص يف الفترة من آب         
للتحديات اليت واجهتها جلان تقصي احلقائق يف الفترات االنتقالية، ومقترحات            ويقدم حتليالً 

بشأن التصدي لتلك التحديات من أجل تعزيز فعالية تلك اآلليات يف معاجلـة االنتـهاكات         
  . اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين

 أنشطة املقرر اخلاص  -ثانياً  

 الزيارات القطرية واملشاورات اإلقليمية  -ألف  

 / تـشرين األول   ١٦ إىل   ١١قام املقرر اخلاص بأول زيارة قطرية له يف الفترة مـن              -٢
ويرد التقرير املقدم عن    . أكتوبر، ويتقدم بالشكر حلكومة تونس على دعوهتا له وتعاوهنا معه         

 .A/HRC/24/42/Add.1تلك الزيارة يف الوثيقة 

 تـشرين   ٤سـبتمرب إىل    / أيلول ٣٠وسيزور املقرر اخلاص أوروغواي يف الفترة من          -٣
ويعرب . ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١ إىل ٢٢، وإسبانيا يف الفترة من ٢٠١٣أكتوبر  /األول

 .عن الشكر حلكوميت البلدين على دعوهتما له

، لكنه ٢٠١٣اال يف النصف األول من عام وكان املقرر اخلاص يأمل يف زيارة غواتيم  -٤
وقدمت طلبات لزيارات قطرية  .أبلغ بعدم إمكانية استضافة احلكومة ألية زيارة يف ذلك العام    

. جديدة إىل إندونيسيا، والربازيل، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ورواندا، وكوت ديفـوار          
 . بغينيا ونيبالوهناك طلبات أخرى قيد النظر لزيارات قطرية فيما يتصل

وبدأ املقرر اخلاص عملية مشاورات إقليمية جلمع املعلومات عن األطـر املعياريـة               -٥
الوطنية واخلربات واملمارسات املتعلقة بآليات العدالة االنتقالية، بغرض تشجيع تبادل اخلربات           

ته وكيفيـة   وحتديد املمارسات اجليدة وتعزيزها، فيما يتصل بالعناصر اليت تشتمل عليها والي          
وانعقدت املشاورة اإلقليمية األوىل، بشأن منطقة الشرق األوسط        . إدماجها يف سياسة شاملة   

وانعقدت املشاورة الثانيـة، يف     . ، يف القاهرة  ٢٠١٢نوفمرب  /يف تشرين الثاين   ومشال أفريقيا، 
ـ   ٢٠١٢ديسمرب  /إقليم أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يف كانون األول         وينس ، يف ب

، يف  ٢٠١٣نـوفمرب   /ومن املقرر عقد مشاورة إقليمية بشأن أفريقيا، يف تشرين الثاين         . آيرس
، يف أملانيا، وأخرى متوخاة بشأن آسـيا يف         ٢٠١٤أوغندا؛ ومشاورة بشأن أوروبا يف عام       

من الدراسة اليت جيريها املقرر اخلاص،      اً  وستكون نتائج اللقاءات جزء   . ٢٠١٤/٢٠١٥الفترة  
  .))و(١الفقرة  (١٨/٧ى طلب جملس حقوق اإلنسان الوارد يف قراره بناء عل
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 الرسائل والنشرات الصحفية  -باء  

  إىل ٢٠١٣ ويف عـام     ،)١( إىل نيبـال   ٢٠١٢بعث املقرر اخلاص رسائل يف عـام          -٦
 .ال، واملكسيكبنغالديش، وبوروندي، وغواتيما، ونيبال، و)٢(أوروغواي

 مع بعض اإلجراءات اخلاصة األخـرى، نـشرات   وأصدر املقرر اخلاص، باالشتراك   -٧
، وكذلك عن بدء نفاذ الربوتوكول      )٥(، وغواتيماال )٤(، وبنغالديش )٣(صحفية عن أوروغواي  

عـن  ، و)٦(االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 فيمـا يتعلـق     ٢٠١٥مية ملا بعد عام     الدعوة إىل التعجيل بإعادة حتديد بؤرة تركيز خطة التن        

، وعن النداء املوجه إىل احلكومات بـأن تكفـل          )٧(ةءل واحلماية االجتماعية واملسا   واةباملسا
  .)٨(حصول ضحايا التعذيب وأسرهم على اجلرب وإعادة التأهيل

 األنشطة األخرى  -جيم  

 حقـوق   ، عرض املقرر اخلاص تقريره األول على جملـس        ٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول   -٨
األسس اليت ترتكز إليها واليته واستراتيجية تنفيـذ  الذي تناول فيه ) A/HRC/21/46(اإلنسان  
والتقى املقرر اخلاص يف تلك املناسبة بسفراء األرجنتني، ومجهورية كوريا، وتونس،           . الوالية

 فالت من العقاب، ويف   اإلونيبال، وشارك بصفة خبري يف مناسبة جانبية عقدهتا منظمة رصد           
املناقشة الرفيعة املستوى بشأن دور القضاة واحملامني يف املرحلة االنتقالية اليت نظمتـها جلنـة               

 . احلقوقيني الدولية

احلق يف معرفة احلقيقة    "وأدىل املقرر اخلاص بالكلمة الرئيسية يف املؤمتر الدويل بشأن            -٩
الذي  ،"ة للعدالة االنتقالية  اإلجنازات واآلفاق املستقبلي  : واحلصول على التعويض واإلصالحات   

 .٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٥ و١٤يف الرباط، يف  انعقد

، "تكامل العدالة االنتقالية واألمن والتنميـة     "وشارك املقرر اخلاص يف مؤمتر بشأن         - ١٠
يناير، برعاية  / كانون الثاين  ١٩ إىل   ١٧عقدته الوكالة التنفيذية ويلتون بارك، يف الفترة من         

نـسان والعدالـة    الربط بني حقوق اإل   "سويد وسويسرا، حيث قدم مداخلة عن       كل من ال  
 ."واألمن والتنمية

__________ 
1 See A/HRC/22/67 and Corrs. 1 and 2, communication to Nepal (22 October 2012). 
2 See A/HRC/24/21, communications to Bangladesh (22 March 2013), Burundi (22 March 2013), 

Guatemala (15 March 2013), Mexico (15 March 2013), Nepal (22 March 2013) and Uruguay (14 
May 2013). 

3 Available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13204&LangID=E. 
4 Available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13330&LangID=S; 

and http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13249&LangID=S. 
5 Available at: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13486&LangID=S. 
6 Available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13310&LangID=E. 
7 Available at http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13341&LangID=E. 
8 Available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13482&LangID=E. 
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بـشأن   يناير، شارك املقرر اخلـاص يف حـديث التنميـة         / كانون الثاين  ٢٢ويف    -١١
، حيـث أدىل بكلمـة      استكهومل، الذي نظمته السويد يف      "املؤسسات واحلكم الدميقراطي  "

 . ة والتنميةرئيسية عن العدالة االنتقالي

بالعدالة االنتقالية ومنع اإلبـادة اجلماعيـة، الـيت          وشارك يف حلقة النقاش املتعلقة      -١٢
انعقدت يف إطار املؤمتر املعين باجلوانب النظرية والسياسات واملمارسـات ملنـع الفظـائع              

كاردوزو للقانون باالشتراك مع معهـد أوشـفيتز        . اجلماعية، الذي عقدته كلية بنجامني ن     
 . فرباير/ شباط٢٦ و٢٥لسالم واملصاحلة، يف ل

فرباير، ألقى املقرر اخلاص الكلمة الرئيسية يف حلقة اخلرباء الدراسـية           / شباط ٢٧ويف    -١٣
، "توفري العدالة للشعوب األصلية مبا يف ذلك عمليات تقصي احلقائق واملـصاحلة           "الدولية بشأن   

إلنسان جبامعة كولومبيا ومفوضية األمم     اليت اشترك يف تنظيمها كل من معهد دراسات حقوق ا         
 .واملركز الدويل للعدالة االنتقالية) مفوضية حقوق اإلنسان(املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

أبريل، شارك مكتب املقرر اخلـاص يف مـؤمتر         / نيسان ٢٤ إىل   ٢٢الفترة من   يف  و  -١٤
، انعقد يف ياونـدي،    "قاليةمن أجل تعزيز فعالية عمليات العدالة االنت      " إقليمي بشأن موضوع  

 .وشاركت يف تنظيمه كل من مفوضية حقوق اإلنسان وفرنسا، وسويسرا

مايو، أدىل املقرر اخلاص مبالحظات افتتاحية، عرب اهلاتف، يف اجتمـاع           / أيار ١ويف    -١٥
 . للكومنولثاملائدة املستديرة املعين باملصاحلة 

، يف برلني، مبمثلني عن مكتب رئـيس        مايو، التقى املقرر اخلاص   / أيار ٣١ و ٣٠ويف    -١٦
واللجنة الربملانيـة حلقـوق اإلنـسان       األملانية  أملانيا االحتادية، وعن وزارة الشؤون اخلارجية       

، هبدف اإلعداد للمشاورات اإلقليمية بشأن       بأملانيا واملعونة اإلنسانية ومعهد حقوق اإلنسان    
 . مل املعين بالسالم والتنميةيف حلقة عمل نظمها الفريق العااً وشارك أيض. أوروبا

 ،أو ممثلي إسبانيا  /يوليه، التقى املقرر اخلاص، يف جنيف، مع سفراء و        /مايو ومتوز /ويف أيار   -١٧
 ومجهورية  ، ومجهورية كوريا  ، وتايلند ، وبنغالديش ، والربازيل ، وأوغندا ، وأوروغواي ،وإندونيسيا

 ، وكمبوديـا  ، وفرنـسا  ،وغواتيمـاال  ، والـصني  ، وسري النكا  ، ورواندا ،الكونغو الدميقراطية 
 . واليابان، واملنظمة الدولية للفرانكفونية، والواليات املتحدة األمريكية،ديفوار وكوت

 احلق يف معرفة احلقيقة  -ثالثاً  

هتدف الكيانات الباحثة عن احلقيقة، مبا يف ذلك جلان تقصي احلقائق، إىل إعمال احلق                -١٨
 يف عدد من الصكوك الدولية، وخباصة االتفاقية الدولية حلماية          يف معرفة احلقيقة املنصوص عليه    

مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واملبادئ األساسية والتوجيهيـة املتعلقـة بـاحلق يف              
االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتـهاكات           
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أدرج جملس حقوق اإلنسان احلق يف معرفة احلقيقة يف سياق          و. للقانون الدويل اإلنساين   اخلطرية
ووردت إشارات مماثلة من مفوضـية       .)٩(املسامهات الرامية إىل وضع حد لإلفالت من العقاب       

 .)١٢( واإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس،)١١(هيئات املعاهداتبعض  و،)١٠(حقوق اإلنسان

ن األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمـة      وعلى الصعيد اإلقليمي، تصدرت جلنة البلدا       -١٩
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان اجلهود الرامية إىل تطوير فقه قانوين بشأن كفالة احلـق يف               

وفيما يتعلق بالطابع اجلماعي هلذا احلق،      . معرفة احلقيقة للضحايا وأقربائهم، وللمجتمع بأسره     
كل جمتمع له احلـق غـري القابـل         "ن  أشارت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل أ       

عن الدوافع والظروف اليت ارتكبت       للتصرف يف معرفة احلقيقة عن األحداث املاضية، فضالً       
. )١٣("يف سياقها جرائم شاذة، من أجل منع تكرار ارتكاب أفعال من هذا القبيل يف املستقبل              

ان احلـق يف معرفـة   داثة، صاغت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـس حويف قرار أكثر    
جيب إبالغ أقارب الـضحايا     "احلقيقة يف هيئة التزام إجيايب على الدول، مع التشديد على أنه            
واعترفت اللجنة األفريقية   . )١٤("واجملتمع بأسره بكل ما حدث فيما يتصل باالنتهاكات املعنية        

احلصول علـى   من احلق يف    اً  حلقوق اإلنسان والشعوب باحلق يف معرفة احلقيقة بوصفه جزء        
وفيما يتعلق  . )١٥(االنتصاف الفعال النتهاك أحكام امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب        

باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ترتكب يف سياق مكافحة اإلرهاب، أقرت احملكمة 
  احلق يف معرفة احلقيقة ليس فقط للضحايا وأسـرهم، بـل          إعمال األوروبية حلقوق اإلنسان  
   .)١٦(ولعامة اجلمهور كذلك

ومينح احلق يف معرفة احلقيقة الضحايا وأقارهبم وعامة اجلمهور حق املطالبة جبميـع               -٢٠
 )١٨( ومبصري الضحايا وأماكن وجودهم )١٧(املعلومات ذات الصلة بارتكاب االنتهاك املدعى به      

حق ب االقتضاء، و  ، حس )١٩(وبالكيفية اليت صدر هبا اإلذن الرمسي بارتكاب االنتهاك املزعوم        

__________ 
9 Human Rights Council resolutions 12/12, para. 1; and 9/11, para. 1. 
10 E/CN.4/2006/91; A/HRC/5/7, both documents with further references. 
11 E.g. CAT/C/COL/CO/4 (2010), para. 27. 
12 A/HRC/16/48, para. 39; A/HRC/22/52, paras. 23-26, 32-34; A/HRC/7/3/Add.3, para. 82; 

A/HRC/14/23, para. 34. 
13 Inter-American Commission on Human Rights (IACommHR), Annual Report, 1985-86, AS Doc. 

No. OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8 rev. 1 (26 September 1986), p. 193. 
14 Inter-American Court of Human Rights (IACtHR), Myrna Mack Chang v. Guatemala, 25 

November 2013 (Merits, Reparations and Costs), para. 274. 
15 The Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa highlight 

that the right to an effective remedy includes “access to the factual information concerning the 
violations”. Principle C (b) (3). 

16 European Court of Human Rights (ECtHR), El-Masri v. the former Yugoslav Republic of 
Macedonia (n° 39630/09), 13 December 2012, para. 191, the Court emphasizes “the great 
importance of the present case not only for the applicant and his family, but also for other victims 
of similar crimes and the general public, who had the right to know what had happened”. 

17 E/CN.4/2006/91, para. 38. 
18 A/HRC/16/48, pp. 12-17. 
19 General Assembly resolution 60/147, annex, para. 24; see also IACommHR (fn 13), p. 193; 

IACtHR (fn 14), para. 274; ECtHR (fn 16), para. 192. 
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 أن يفهم احلق ، ينبغيمع أخذ هذا اإلطار القانوين يف االعتبار      و. احلصول على تلك املعلومات   
قتـضي أن   ي د، على أنه  القمع واالضطها يف معرفة احلقيقة، يف أعقاب الرتاعات أو عمليات         

 الكشف عن احلقيقة، الذي   متكن من   تخذ إجراءات   تآليات و تقيم  الدول مؤسسات و  تنشئ  
السعي إىل احلصول على املعلومات واحلقائق بشأن ما حـدث بالفعـل،            فهم على أنه يعين     ي

  يف واملسامهة يف مكافحة اإلفالت من العقاب، وإعادة بسط سيادة القانون، وحتقيق املصاحلة           
  .هناية املطاف

يف جمال عمل جلان تقصي احلقـائق       املاثلة  شاكل  جمموعة خمتارة من امل     -رابعاً  
 ات بشأن التصدي هلا من أجل تعزيز فعالية اللجان ومقترح

 آليات تقصي   أنواعشهد العقدان املاضيان زيادة مطردة يف إنشاء واستخدام خمتلف            -٢١
احلقائق، اليت تتراوح بني جلان تقصي احلقائق اليت ترعاها الدول وبني عمليات تقصي احلقائق              

. )٢٠(الضحايا املعنية ب  نظماتاململدين، مبا يف ذلك      اليت تقوم هبا تنظيمات اجملتمع ا      "غري الرمسية "
 اللجـان    التحقيق الدوليـة   من خالل اً،  لبحث عن احلقيقة على الصعيد الدويل أيض      جيري ا و

  .تقصي احلقائقلوالبعثات الدولية 

ـ   من املشاكل   تارة  وسريكز هذا التقرير على جمموعة خم       -٢٢ جلـان  اً  اليت تواجهها حالي
رعاها الدول يف أعقـاب االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان           تقصي احلقائق اليت ت   

واالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين، ويقدم مقترحات للتصدي هلا من أجل تعزيز            
وحيدد التقرير بعض التحديات النامجة عن االجتاهات اليت ميكن تناوهلـا           . فعالية تلك اللجان  

وعليه، سيعاجل التقرير اجلوانـب املتـصلة بإنـشاء         . على حنو مفيد يف نص من هذا القبيل       
وتشغيل جلان تقصي احلقائق، اليت من شأهنا أن تزيد فرص متكن تلك اللجان مـن تقـدمي                 

اً ويتنـاول التقريـر أيـض     . للتكهناتاً  مسامهات مميزة، إن هي عوجلت بشكل مسبق وفق       
، مع التركيز   نتهاء والياهتا ااملواضيع اليت قد تعزز فرص العمل بتوصيات تصدرها اللجان بعد           

 .على املصاحل العملية الكامنة وراءها

 اإلجنازات والتحديات: احلالة يف امليدان  -ألف  

من اإلطار املؤسسي، ألهنا مؤسـسات مؤقتـة   اً ال تشكل جلان تقصي احلقائق جزء   -٢٣
مع ذلك و. ة أو كوادر بريوقراطية متخصصةفعليهلا دوائر سياسية ليس ذات أغراض حمددة، و

 ٤٠أثبتت هذه اللجان قدرهتا على تقدمي إسهامات كبرية يف العمليات االنتقالية يف أكثر من               
__________ 

20 Some of them have produced important reports, including Brazil’s Nunca Mais, Guatemala’s 
Proyecto lnterdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI), Uruguay’s Nunca 
Más, Northern Ireland’s Ardoyne: the Untold Truth, and Greenbsoro’s Truth and Reconciliation 
Commission’s Final Report. 
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وتستمد اللجان اليت كان هلا     . )٢١(من البلدان اليت استخدمتها منذ مثانينات القرن املاضي       اً  بلد
 : عوامل أخرىمجلة يفمثل هذا التأثري امللحوظ قدرهتا من عوامل تشمل ما يلي، 

 ؛ها ذوو خلق رفيعء أعضاأن •

 يف أعقاب االضطرابات والقالقل االجتماعية، خالل الفترة اليت جتـري           لتكُِّشا  هنأ •
 ؛)التعاقد االجتماعي(راد اجملتمع فيها مراجعة أسس العالقات بني أف

 ؛ذات صلة وثيقة باحلقوق األساسيةها تأن املواضيع اليت عاجل •

 ؛ منهجية سليمة ال تتغريلديها ه كانتأن •

 ؛ اجملتمع املدينعلىمنفتحة ا كانت أهن •

 ".حموره الضحايا" شامالًاً  هنجتختذا اأهن •

 :وقد قدمت جلان تقصي احلقائق الناجحة اإلسهامات التالية، يف مجلة أمور  -٢٤

 منابر  هتيئة قادرة على    اللجانف:  اعتبارهم تورداً   الضحايا مسموع  "صوت" تجعل •
 - جلسات استماع عامـة مـثالً  ن خالل  م -يروي الضحايا من خالهلا قصصهم      

من العملية اليت تؤكد    اً  ويشكل ذلك جزء  . إىل اجملال العام ألول مرة    اً  وتتيح هلم منفذ  
، وضع الضحايا، وهم يف كثري من األحيان من أفراد الفئات املهمـشة اجتماعيـاً             

 ؛آلخرينباعتبارهم أصحاب حق على قدم املساواة مع ا

إذ يساعد االعتراف الرمسـي بارتكـاب       : بشكل عام  التكامل االجتماعي    تعزز •
 ؛ السخط وانعدام الثقةستمرارالفظائع على وضع حد ال

اللجان مصادر للمعلومـات     حيث شكلت :  يف حتديد أولويات اإلصالح    تساعد •
وضـع  إخفاق النظام يف أعقاب الفظائع الواسعة النطاق، مما ساعد علـى            املتعلقة ب 

 ؛خطط لإلصالح

تقارير جلان  فقد عززت   :  اهلامة الالزمة الختاذ تدابري انتقالية أخرى       املعلومات وفرت •
 عنصراًشكلت  ممثلي االدعاء و  جهود  تقصي احلقائق واملعلومات األخرى اليت مجعتها       

 . واإلصالح املؤسسيجرب الضرر يف برامج أساسياً

ززت الثقة  جلان تقصي احلقائق االعتراف بأن للضحايا حقوق، وع       كفلت  ،  يف هناية املطاف  و
 .)٢٢(على صعيد اجملتمع املدين، وسامهت يف تعزيز سيادة القانون

__________ 
21 Mandates and final reports of commissions are available at: http://www.usip.org/publications/truth-

commission-digital-collection; see also Priscilla Hayner, Unspeakable Truths: Transitional Justice 
and the Challenge of Truth Commissions, 2nd ed. (London, Routledge, 2011). 

22 A/HRC/21/46, paras. 28-46; A/67/368, paras. 23-57.  
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 تستطيع  اإلجناز الرئيسي الذي  ومع ذلك، من األمهية مبكان أن يؤخذ يف االعتبار أن             -٢٥
 خيتلف عن التحول الفعلي؛ ومن هنا تأيت أمهيـة          مبفردها حتقيقهتقارير جلان تقصي احلقائق     

 توضيح احلقائق وحتقيق العدالـة       عمليات ة تعزيز الروابط فيما بني    على ضرور اً  جمددالتأكيد  
 بني تلـك التـدابري      ، الروابط األوسععلى النطاق   ، و )٢٣(وجرب الضرر وضمان عدم التكرار    

 .)٢٤( السياسات العامة األخرى املتزامنة معهاتدخالتو

هي ال ميكن أن ويؤكد املقرر اخلاص أنه على الرغم من أمهية عملية توضيح احلقائق ف      -٢٦
عن حتقيق العدالة وجرب الضرر وضمان عدم تكرار الفظائع، على الصعيد الفردي       تكون بديالً 

أو اجلماعي، ويشري إىل أن هناك واجبات وطنية ودولية إلزامية متعلقة بكل واحد من تلـك                
اكمية التدابري، وأسباب سياسية وأخالقية ملحة تدعو إىل تنفيذها، عالوة على وجود أدلة تر            

مقنعة على أهنا حتقق أفضل النتائج، بوصفها تدابري لتحقيق العدالة، عندما جيري تـصميمها              
   .)٢٥(وتنفيذها على حنو شامل وليس مبعزل عن بعضها البعض

إىل اإلمكانات الواضحة للجان تقصي احلقائق، فقد أصبحت مـن التـدابري            اً  ونظر  -٢٧
ومل خيفـت   . االت االنتقالية وعن إرث الفظـائع     املعتادة للتصدي للتحديات الناشئة عن احل     

، ليس فقط "املعتادة"وقد أصبحت دون شك من أدوات التصدي    .الزخم الدافع إىل تشكيلها   
بل إن  . اًيف مراحل ما بعد عهود االستبداد بل ويف املراحل االنتقالية بعد انتهاء الرتاعات أيض             

 عدم وجود عملية انتقال سياسـي ويف ظـل          بعض البلدان نفذت تدابري العدالة االنتقالية يف      
يف اً  ما تكلف جلان تقصي احلقائق اآلن بالتحقيق أيض       اً  ولذلك، كثري . )٢٦(استمرار الرتاعات 

    .)٢٧(االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين
يف قتدرة  أدت بعض اخلصائص السياقية إىل أن تصبح جلان تقصي احلقائق آليات م           و  -٢٨

  : ، ومنهااكات اليت ترتكبها النظم الشموليةأعقاب االنته
إنكار حدوث االنتهاكات اجلسيمة أو املنهجية، وهو إنكار متعمد مثلما كانـت             •

عمليات التخطيط لتلك االنتهاكات وتنفيذها متعمدة من قبل األنظمـة الـسابقة،            
 ؛قصي احلقائق وسيلة مناسبة للتصديعمليات تالذي جعل 

 األنظمة البائدة   تحتفظااليت   نتقال من النظم االستبدادية   طبيعة كثري من عمليات اال     •
سياسة اليت جعلت   اً،  خالهلا بالقدرة على زعزعة استقرار العملية االنتقالية، ولو مؤقت        

 ؛وىل منطقية جتاه حتقيق االنتصاف بشكل أكثر مشوالًتوضيح احلقائق خطوة أ
__________ 

23 A/HRC/21/46, paras. 22-27. 
24 Ibid., paras. 47-53; see forthcoming report of the Special Rapporteur to the General Assembly at its 

sixty-eighth session.  
25 Pablo de Greiff, “Theorizing Transitional Justice”, in: Nomos LI: Transitional Justice, Melissa S. 

Williams, Rosemary Nagy and Jon Elster, eds. (New York, New York University Press, 2012). 
26 For the “normalization” of transitional justice measures, see Pablo de Greiff, Some thoughts on the 

development and present state of transitional justice, Journal for Human Rights, vol. 5, No. 2 (2011). 
27 See para. 35 below. The resolution establishing this mandate refers both to addressing “gross 

human rights violations and serious violations of international humanitarian law”, Human Rights 
Council resolution 18/7, preamble, eleventh paragraph.  
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ظمى من االنتـهاكات الـيت      سؤولة عن الغالبية الع   املمؤسسات الدولة االستبدادية     •
م جلان تقـصي    ا جعل مه  مما،  احلقائقلكشف  ات واختاذ تدابري    حتقيقتطلبت إجراء   

 .احلقائق قابلة للتطبيق على األقل

.  الرتاع حتديات ذات طبيعة خاصـة      وتواجه جلان تقصي احلقائق يف حاالت ما بعد         -٢٩
ري من األحيان عدد كبري من العناصر النتهاكات اليت يرتكبها يف كثقائمة بافهي مطالبة بتقدمي 

اليت تستخدم العنف، واليت تكون مجيعها ذات تنظيم أقل صرامة بكثري عن القطاعات األمنية              
، بينمـا يكـون نظـام تـصنيف     ةما تكون عضويتها غري ثابتاً لألنظمة االستبدادية، وكثري  

ؤثر الشواغل األمنيـة    وعالوة على ذلك، ت   . الضحية كثري الثغرات يف معظم األحيان     /اجلاين
شكل عوامل تثبيط قوية للشهود احملـتملني       وتبشكل سليب على مجيع جوانب عمل اللجان،        

اللجان  فيها   تعملتتسم البيئة اليت    و.  املفوضني  بل وحىت  األشخاص الذين يتلقون اإلفادات   و
  بصفة عامة، وبنضوب رأس املال االجتمـاعي        املؤسسات ضعف ب يف سياقات ما بعد الرتاع    

حاد يف القدرات واملوارد، وتسود فيها يف كـثري مـن           بنقص  ومتزق نسيج اجملتمع املدين، و    
 .األحيان حاالت انقسامات عرقية عميقة

بيد أن جلان تقصي احلقائق تواجه حتديات ال تتصل فقط خبصائص حاالت ما بعـد     -٣٠
صي احلقائق يف مجيـع     ويود املقرر اخلاص أن يوجه االنتباه إىل إثقال كاهل جلان تق          . الرتاع

 :أحناء العامل، على النحو الذي توضحه العوامل التالية، ضمن أشياء أخرى

 ؛يد النهائية احملددة يف والياهتالى االلتزام باملواع ععدم قدرة جلان تقصي احلقائق •

املفوضني، مما يثري مـشاكل خطـرية       حول سالمة إجراءات تعيني بعض      اخلالفات   •
 ؛هتااري من إمكاناهتا من السمعة األخالقية لقياد اليت تستمد الكثلجانل

اخلالفات املعلنة، وبكل تأكيد، عدم التوافق يف اآلراء بني املفوضني حول مـسائل              •
 ؛ تتعلق بعمل اللجان واستنتاجاهتاأساسية

 ؛نا تنفيذ توصيات اللجضعفاالنتقادات املستمرة بشأن  •

 يبدو، لـيس    فيماجان بال حدود    توسيع واليات الل  حنو  باعث على القلق    الجتاه  اال •
مما يـثري الـشكوك حـول    اً،  النواحي املواضيعية بل والنواحي العملية أيض   يففقط  

 .إمكانية وجود مؤسسة جتتمع فيها كل الكفاءات اليت يتطلبها هذا التوسع

ويهدف املقرر اخلاص من تسليط الضوء على هذه التحديات إىل اإلسهام يف احلفاظ               -٣١
ان تقصي احلقائق وتعزيز فعاليتها، يف ضوء ما أوضحته التجارب السابقة من            على سالمة جل  

 . يف العمليات االنتقالية يف بعض األحيان،أهنا قد تكون مفيدة، بل وأدوات أساسية
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  التحديات املتوقعة  -باء  

 الواليات  -١  

ـ           -٣٢ ـ   اً  ترتبط أكرب التحديات اليت تواجهها جلان تقصي احلقائق حالي اق بتوسـيع نط
 إىل الوثيقة التأسيسية اليت قد تأخذ شكل مرسوم         "والية"ويشري املقرر اخلاص بعبارة     . والياهتا

وحتدد الوثائق التأسيـسية    . تنفيذي أو قانون تشريعي أو اتفاق سالم أو الئحة لألمم املتحدة          
 أن  النطاق الزمين للوالية، الذي حيدد الفترة الـيت يـتعني         ) ب(مدة عمل اللجنة؛    ) أ: (عادة

الوالية املواضيعية  ) ج(تكون االنتهاكات قد ارتكبت فيها كي تندرج يف إطار سلطة اللجنة؛            
وظيفة اللجنـة  ) د(أو جيب على اللجنة تناوهلا؛  /اليت حتدد أنواع االنتهاكات املأذون للجنة و      

 األهداف أو األغراض اليت يطلـب إىل اللجنـة          )  ه(واإلجراءات اليت يفترض أن تتخذها؛ و     
وسيستخدم املقرر اخلاص هذا التصنيف ألغراض التحليل وتوجيه االنتبـاه إىل           . )٢٨(قيقهاحت

   . )٢٩(بعض االجتاهات

ق كي تكمل مهامها، لكـن يف       اتسعت املدة اليت ختصص للجنة تقصي احلقائ      . املدة  -٣٣
 مدة واليات جلان تقصي احلقائق اليت أنـشئت يف عقـدي            ، كانت ذلكلتوضيح  و. حدود
، باستثناء جلنـة تقـصي      )٣٠(ت والتسعينات من القرن املاضي تستغرق سنة أو أقل        الثمانينا

، بينما استغرقت مدة واليات اللجان الـيت أنـشئت يف           ا جنوب أفريقي   يف احلقائق واملصاحلة 
أظهـرت التجـارب أن     و .)٣١(العقد املاضي أكثر من سنة ووصل بعضها إىل ثالث سنوات         

ويف الوقـت نفـسه،   . اًل بضعة أشهر فقط غري ممكن عملي  تنفيذ مثل هذه املهام املعقدة خال     
ذلك أن يـضعف     متديد فترة وجود اللجنة إىل أجل غري مسمى، إذ من شأن          اً  ميكن عملي  ال

   . مهمة اللجنة املتعلقة بإعالن قطع الصلة مبمارسات املاضي املسيئة

ما تبدأ أو تنتـهي  اً على الرغم من أن دورات األعمال الوحشية نادر      . النطاق الزمين   -٣٤
عند نقطة زمنية حمددة، فإن معظم اللجان جتعل مواقيت املنعطفات الزمنية البـارزة، مثـل               

لبداية عملها، وتـواريخ    اً  تواريخ االنقالبات أو بدء االنتفاضات أو اندالع الرتاعات، نقاط        
ط بعـض   سقاإويؤدي  . عملذلك ال النتهاء  اً  وقف الرتاعات أو سقوط األنظمة القمعية نقاط      

__________ 
28 Mandates frequently include other elements, such as the specifications of the powers of the 

commission (e.g., subpoena, search and seizure), selection and appointment procedures, or the 
names of appointees.  

29 Hastening to add that as tendencies, “outliers” can be identified regarding most of them, and that 
the rate and even the direction of expansion are often not linear.   

30 Argentina (9 months); Chile (6 months with a possible 3-month extension); El Salvador (6 
months); Guatemala (6 months with a possible 6-month extension). South Africa (24 months with 
a 3-month extension).  

31 Sierra Leone (3 months preparatory period, 12 months of operation with possible 6-month 
extension); Peru (3-month preparatory period extended one month, 18-month duration, 5-month 
extension); Timor-Leste (2-month preparatory period, 2 years of operation with a possible 6-month 
extension); Liberia (3-month preparatory period, 2 years of operations, a 3-month wrap-up period, 
and a possible 3-month extension); Kenya (3-month preparatory period, 2 years of operation, 6-
month extension). See Hayner (fn 21), pp. 268-273 and corresponding mandates. 
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األمناط الواضحة لالنتهاكات واحلوادث اهلامة من جدول توزيع األحداث ضـمن النطـاق             
 ة الفتـر  طولإىل أن   اً  ونظر. ها حياد حولالزمين لعمل اللجنة إىل إثارة الشكوك بصفة عامة         

الزمنية ينبغي أن يكون يف حدود املعقول، فإن اخليارات املتعلقة بالنطاق الزمين تكون مقيدة              
لجان التحقيق يف انتهاكات يتراوح إطارها الزمين بني أقل         ال  بعض وقد طلب إىل  . حد ما إىل  

)  سـنة  ١٢السلفادور،  و سنة؛   ١١سرياليون،  و سنوات؛   ٧األرجنتني،  (من اثنيت عشرة سنة     
 ٣٤جنوب أفريقيا، وغواتيمـاال،     و سنة؛   ٢٥ ليشيت،   - تيمور( سنة أو يزيد     ٢٠أكثر من   و

 .توسع يف النطاق الزمينحدوث ، مما يدل على ) سنة٤٤ كينيا،  سنة؛٤٣، املغربوسنة؛ 

وحتدد . أو العنف انتهاك كثري من احلقوق      القمع    تشهد فترات  .الواليات املواضيعية   -٣٥
 مالحظة االجتاه    وميكن هنا أيضاً   . أنواع االنتهاكات اليت ينبغي أن حتقق فيها        اللجان الياتو

 : و الوارد يف األمثلة املختارة التاليةحنو توسيع نطاق االختيار على النح

اللجنة الوطنية املعنية باالختفاء القسري لألشخاص يف األرجنتني، اليت أسندت إليها            •
مهمة التحقيق يف حاالت اختفاء يعتقد أهنا عمليات اختطاف ومل يعثر يف أي منها               

 ؛)٣٢(على رفات قط

 ، فـسرهتا  )٣٣( والية عامـة   جلنة تقصي احلقائق يف السلفادور، اليت أسندت إليها        •
 حالة منوذجية مـن حـاالت االختفـاء         ٣٢ على أهنا تعين التركيز على       اللجنة

ها يف الـسياق    واإلعدام خارج نطاق القضاء والقتل اجلماعي، باإلضافة إىل نظر        
 ؛العام لتلك اجلرائم

جنوب أفريقيا، والذي كُلِّفت    يف  جلنة تقصي احلقائق     القانون الذي أنشئت مبوجبه    •
، الـيت عرَّفتـها     "االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان   "اللجنة مبوجبه بالتحقيق يف     

القتل أو االختطاف أو التعذيب أو إساءة املعاملة البالغـة ألي           ) أ: (اللجنة عل أهنا  
أو إصدار أمر أو اقتناء مشتريات      تأليب    أو أية مؤامرة أو حتريض   ) ب(شخص؛ أو   

الرتكـاب مثـل تلـك      ، أو أية حماولة     "اكاتمثل هذه االنته  "من أجل ارتكاب    
 ؛)٣٤(االنتهاكات

نـشئت  أُ  ليشيت، اليت  -الالئحة التأسيسية إلدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور          •
 النطاق املواضيعي على أنـه       فيها ددِّمبوجبها جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة، وحُ     

سياق الرتاعـات الـسياسية يف       يف   ترتكبا"يشمل انتهاكات حقوق اإلنسان اليت      
 / تـشرين األول   ٢٥ إىل   ١٩٧٤أبريـل   / نيسان ٢٥ ليشيت، يف الفترة من      -تيمور  
انتهاكات املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان؛         ‘ ١‘تتضمن   و ،"١٩٩٩أكتوبر  

__________ 
32 Decree/Decreto 187/83, 15 December 1983. 
33 Mexico Peace Agreement -Provisions Creating the Commissions on Truth, art. 2 : “serious acts of 

violence [...] whose impact on society urgently demands that the public should know the truth”.  
34 South African Promotion of National Unity and Reconciliation Act 1995 (Act 95-34), 26 July 

1995, ch. 1, definitions, available at: http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf. 
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ومشلـت  . )٣٥("األعمال اإلجراميـة  ‘ ٣‘اكات القانون الدويل اإلنساين؛ و    انته ‘٢‘
 ؛)٣٦(ات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاألعمال اإلجرامية انتهاك

 ، الذي حيـدد   ليربياالقانون الذي أنشئت مبوجبه جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة يف           •
، الـيت يعـين هبـا       "انتـهاكات حقـوق اإلنـسان     "والية اللجنة باإلشارة إىل     

انتهاكات املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان، الـيت تـشمل أعمـال القتـل               )١("
عاملة البالغة ألي شخص، علـى سـبيل املثـال          املاالختطاف والتعذيب وإساءة    و
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك اجلرائم املرتكبـة          ) ٢(" و "احلصر ال

 وتشمل الوالية أيـضاً   . "ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، على سبيل املثال ال احلصر        
القتـل  عمليـات   ح واالعتداءات اجلنـسية و    مبا يف ذلك املذاب   ...  إساءة املعاملة "

واإلعدام خارج نطاق القضاء واجلرائم االقتصادية، مثل استغالل املوارد الطبيعيـة           
 ؛)٣٧(" استمرار الرتاعات املسلحة كفالةالعامة من أجل أو

 ، الذي ميثـل   القانون الذي أنشئت مبوجبه جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة يف كينيا          •
وقد صـدرت   . ضمن هذه العينة املختصرة واملعربة    اً  ضيعية األكرب اتساع  الوالية املوا 

انتهاكات وجتـاوزات   ":  يلي، ضمن أشياء أخرى    فيماالتوجيهات بأن حتقق اللجنة     
حقوق اإلنسان واحلقوق االقتصادية اليت ترتكبها ضد األشخاص الدولة واملؤسسات       

 ويذكر القانون   ."]…[تقاعدون  واملمنهم   العاملون   ،العامة وشاغلو املناصب العامة   
 القتل واإلعدام خـارج     عملياتعلى وجه التحديد املذابح واالنتهاكات اجلنسية و      

نطاق القضاء، وحاالت االختطاف واالختفاء واالحتجاز والتعذيب وإساءة املعاملة         
الفساد الكـبري   " ،يف سياق اجلرائم االقتصادية   ذلك،  ومصادرة املمتلكات، ويشمل    

االستيالء العشوائي وغـري القـانوين علـى        " و "املوارد الطبيعية أو العامة   واستغالل  
إسـاءة اسـتخدام    " و "التهميش االقتصادي للمجتمعات احمللية   " و "األراضي العامة 

 التحقيق ويطلب القانون إىل اللجنة أيضاً. "املؤسسات العامة لتحقيق أهداف سياسية   
 . )٣٨("أسباب التوترات العرقية"يف 

يتعلق أحد اجلوانب اإلجيابية اجللية لتوسيع نطاق الواليـات         . تبارات اجلنسانية االع  -٣٦
وملسائل املساواة بني اجلنسني بشكل أوسـع يف        (اهتمام خاص حلقوق املرأة      املواضيعية إيالء 
، "غري معنية باملسائل اجلنـسانية    "وبينما كانت جلان تقصي احلقائق األوىل       ). بعض احلاالت 

ت واضحة ارتكبت ضد املرأة، فقد أحرزت هذه اللجان على مر الـزمن،             وجتاهلت انتهاكا 
__________ 

35 Regulation No.° 2001/10 on the Establishment of a Commission for Reception, Truth and 
Reconciliation in East Timor, UNTAET/REG/2001/10, 13 July 2001, section 1(c). 

36 Ibid., section 1 (e) in conjunction with Regulation No. 1999/1 on the Authority of the Transitional 
Administration in East Timor, UNTAET/REG/1999/1, section 2. 

37 See Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission of Liberia (TRC Act of Liberia), 12 
May 2005, arts. II and IV, available at: http://trcofliberia.org/about/trc-mandate.  

38 The Truth, Justice and Reconciliation Commission Act 2008 of Kenya (TJRC Act of Kenya), part 
II, arts. 5(a), 5(c), 6 (a), available at: http://www.tjrckenya.org/images/documents/TJRC-Act.pdf. 
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ـ           اً  كبرياً  تقدم . اًيف جمال معاجلة انتهاكات حقوق املرأة، من حيث االختصاص واملمارسة مع
وأرست جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة يف بريو سابقة هامة بإنشاء وحدة مكرسة للمـسائل              

. )٣٩(يم االعتبارات اجلنسانية يف مجيع أجزاء تقريرهـا        ومن خالل السعي إىل تعم     ،اجلنسانية
، وكذلك  ليربياومن األشياء املشجعة أن تقارير جلنيت تقصي احلقائق واملصاحلة يف سرياليون و           

 مل تكف عن االهتمام بشؤون املـرأة         ليشيت، - يف تيمور    جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة   
    .)٤١(به وتعزيزهوهو اجتاه يتعني االحتفاء . )٤٠(والطفل
الوالية الوظيفية اليت تقرر املهام احملددة اليت ينتظر        اً  وتوسعت أيض  .الوالية الوظيفية   - ٣٧

وعلى أبسط  . أن تضطلع هبا اللجان، حيث أصبح يتوقع منها أداء وظائف متزايدة التعقيد           
ـ     . املستويات، يتوقع من اللجان القيام مبهمة تقصي احلقائق        ندت ومن هذا املنطلـق، أس

اللجنة الوطنية املعنية باالختفاء القسري لألشخاص يف األرجنـتني مهمـة توضـيح               إىل
إىل أن حاالت االختفاء كانت من االنتهاكات       اً  ونظر. املتعلقة باختفاء األشخاص    احلقائق

فقـد متثلـت     لتقصي احلقائق،  يف البلدان اليت أنشئت فيها اللجان السابقة      اً  األكثر شيوع 
 أي تتبع   - سية األخرى لتلك اللجان يف املساعدة على حتديد مكان املفقودين           الوظيفة الرئي 
 .أثر الضحايا

هذا احلجم اهلائل من االنتهاكات من دون اللجوء         ملثل   غري أنه من الصعب التصدي      -٣٨
وعلى الرغم من أن تقدمي املقترحات مل يكن من ضمن املهام املوكلـة             . إىل تقدمي املقترحات  

لوطنية املعنية باالختفاء القسري لألشخاص يف األرجنتني، فقد قدمت يف تقريرها           اللجنة ا  إىل
وهبذه الطريقة  . )٤٢(مقترحات تدابري إلصالح قضائي ومساعدة اقتصادية ألفراد أسر الضحايا        

اكتسبت اللجنة وظيفتني إضافيتني، وظيفة تتعلق جبرب ضرر الضحايا، ووظيفة وقائية يتركـز             
لكن من املهم اإلشارة إىل أن      .  على تقدمي مقترحات اإلصالح املؤسسي     اهتمامها بقدر أكرب  

ثالن مت أثر الضحايا يف أهنما      تبعهاتني الوظيفتني ختتلفان عن امتالك سلطات تقصي احلقائق وت        
جمرد إمكانات إضافية؛ فليس من املعهود أن متلك جلان تقصي احلقائق القدرة علـى تنفيـذ                

ويـشري  . توصياتالعويضات، وهي ال تستطيع سوى تقدمي       إصالحات مؤسسية أو تقدمي ت    
__________ 

39 See Final Report of the Truth and Reconciliation Commission/Informe Final de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (TRC of Peru), vol. 6, ch.1, sect. 5 and 8; vol. 8, ch. 2, sect. 1, available 
at: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php. 

40 See Report of Truth and Reconciliation Commission of Sierra Leone (TRC of Sierra Leone), 
Witness to Truth, ch. 2, pp. 100, 105, 169, available at: http://www.sierraleonetrc.org; Truth and 
Reconciliation Commission of Liberia, Final Report, vol. II, consolidated final report, pp. 222, 
252, 279, available at: http://trcofliberia.org/reports/final-report; Final Report of the Commission 
for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR), Chega!, part 7, ch. 7.7, 7.8, part 
11, ch. 4.1; available at: http://etan.org/news/2006/cavr.htm.  

41 See the useful UN-Women publication by Nahla Valji, with Romi Sigsworth and Anne Marie 
Goetz, A Window of Opportunity: Making Transitional Justice Work for Women, 2nd Edition (UN-
Women, 2012), pp. 9-16. 

42 The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared (CONADEP), Nunca Más 
(1984), ch. 6; available at: 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/library/nevagain/nevagain_001.htm. It is worth 
pointing out that all recommendations of the commission fit in a single page.  
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التاريخ الالحق للجان تقصي احلقائق إىل تزايد تعقيد هذه الوظائف األربـع، وإىل إسـناد               
وظائف أخرى جديدة للجان، عالوة على التغاضي عن الفرق بني املهام الوظيفيـة الفعليـة               

     .وجمرد امتالك اإلمكانات

فبينما كانت مهمة جلنـة     : حلقائق ازداد تعقيدها بشكل كبري    تقصي ا  وحىت وظيفة   -٣٩
األرجنتني مقتصرة على توضيح احلقائق املتعلقة باختفاء األشخاص، كلفت اللجنة الوطنيـة            

توضيح احلقيقة بطريقة شاملة عن أخطر انتهاكات       "ة  ملتقصي احلقائق واملصاحلة يف شيلي مبه     
 وطلب إىل جلنـة تقـصي       ،)٤٣("خرية يف بلدنا  حقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف السنوات األ      

أقرب صورة ممكنة للواقع عن طبيعة االنتـهاكات  "رسم  احلقائق واملصاحلة يف جنوب أفريقيا  
 املرسوم الذي أنشئت مبوجـه جلنـة        سارو. )٤٤("اجلسيمة حلقوق اإلنسان وأسباهبا ونطاقها    

 أسفر عن إسـناد مهمـة       مما،  قبل أن تصبح جلنة للحقيقة واملصاحلة     (تقصي احلقائق يف بريو     
لألحوال   جتري حتليالً "يف هذا االجتاه التوسعي من خالل الطلب إىل اللجنة أن           ) أخرى إليها 

السياسية واالجتماعية والثقافية، وكذلك أمناط السلوك السائدة داخل اجملتمع ويف مؤسسات           
 واسـتمر   .)٤٥("ريوب واليت أسهمت يف نشوء حالة العنف املأساوي الذي شهدته        اً،  الدولة مع 

، اليت متثلت مهمتها يف التحقيق      ليربيايف  هذا النمط مع تشكيل جلنة تقصي احلقيقة واملصاحلة         
طبيعة وأسباب االنتهاكات اجلسيمة وانتهاكات حقوق اإلنسان ونطاقها، مبا يف ذلـك            "يف  

ا، والسياق  األسباب الكامن وراءها، والظروف احمليطة هبا، والعوامل اليت أسهمت يف حدوثه          
ال يوجد  اً،  وأخري. )٤٦("الذي حدثت فيه، والدوافع اليت أدت إليها، واملفاهيم اليت قادت إليها          

. مثال أفضل على هذا التوسع من القانون الذي أنشئت مبوجبه جلنة تقصي احلقائق يف كينيا              
إعداد "هنا  ة اللجنة على أ   مفالقانون املتعلق مبجموعة شاملة بالفعل من االنتهاكات، حيدد مه        

سجل دقيق ومكتمل ومؤرخ النتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان واحلقوق االقتصادية اليت           
منـهم   العاملون   ،ها ضد األشخاص الدولة واملؤسسات العامة وشاغلو املناصب العامة        ترتكبا

األحداث السابقة هلا والظروف والعوامل احمليطة هبا والـسياق         ‘ ١‘واملتقاعدون، مبا يف ذلك     
دوافـع ووجهـات نظـر األشـخاص        ‘ ٣‘وجهات نظر الضحايا؛    ‘٢‘ فيه؛   لذي حدثت ا

أقرب صورة ممكنـة للواقـع عـن    "، عالوة على رسم "املسؤولني عن ارتكاب االنتهاكات  
  .)٤٧("أسباب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وطبيعتها ونطاقها

كنه احلاالت والكشف عن إىل استجالء اً موجهاً ولذا مل يعد تقصي احلقائق جمهود   - ٤٠
إذا صدر (مصري الضحايا من األفراد، وحتديد هويات األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات 

لفهم األسباب اجلذرية حلاالت االضطهاد     اً  بل أصبح مشروع  ،  )تكليف بذلك وتيسر أداؤه   
. املعينأو العنف والظروف احمليطة هبا وسياقاهتا ودوافعها بصورة شاملة على نطاق البلد             /و

__________ 
43 Supreme Decree No. 355, 25 April 1990, Art. 1.  
44 Act 95-34 (fn 34), art. 3, para. 1 (a). It should be noted that this phrase, mostly without any 

changes in the wording, recurs in the mandates of many subsequent commissions.  
45 Higher Decree (Decreto Supremo) No. 065-2001-PCM, art. 2 a.  
46 TRC Act of Liberia (fn 37), art. VII, section 26 a (ii).  
47 TJRC Act of Kenya (fn 38).  
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للتحليالت الواسعة النطاق، لكـن     اً  وهناك الكثري الذي ميكن أن يقال بطبيعة احلال تأييد        
أنه يكون  ) ب(واً،  للتحول وإن كان متعمق    أن التحليل ليس صنواً   ) أ(جيب توضيح ما يلي     

للقيـود  اً  يف بعض األحيان على حساب املهام اليت تستطيع اللجان إجنازها بالفعل، نظـر            
 .  بهاملتصلة

 تبعـاً ) من الناحية النظرية  (وقد اتسع نطاق الوظيفة الوقائية اللجان تقصي احلقائق           -٤١
وال تتضمن الواليات تفاصيل    . بالضرورةاً  ومل يكن هذا متعمد   . "تقصي احلقائق "للتوسع يف   

أوىف بشأن آليات وقائية حمددة؛ بل يبدو أن التحليل الواسع النطاق يستدعي باملثـل تقـدمي                
وبالتـايل قـدمت اللجـان      .  حتت مسمى الوقايـة     بشأن التحول  رحات واسعة النطاق  مقت

مقترحات من أجل حتويل املؤسسات املختلفة، مبا يف ذلك السلطة القضائية وقوات األمـن              
 .سائط اإلعالم والسجالت املدنية والنظم االنتخابية وأمناط حيازة األراضيوومرافق التعليم و

يف عمل اللجان هـي       مماثالًاً  لية الوحيدة اليت مل تشهد توسع     ولعل الوظيفة األص    - ٤٢
إذ مل تزدد أمهية هذه الوظيفة أو تتوسع تفاصيلها يف واليات اجلـان،             . تتبع أثر الضحايا  

فمن جهة، ال يـزال مـصري       .  تتضاءل بأي حال من األحوال      مل برغم أن احلاجة إليها   
 يف معظم احلاالت الـيت      الرفاتف من   ومل حتدد هوية اآلال     اآلالف من الضحايا جمهوالً   

أنشئت فيها جلان لتقصي احلقائق، مبا يف ذلك احلاالت اليت مت فيها الكشف عن مقـابر                
ومن جهة أخرى، ارتفعت الكفاءة املهنية يف جمال الطـب الـشرعي بـشكل              . مجاعية
 يف   من القبـور   الرفاتإىل القدر الكبري الذي ميكن أن يسهم به إخراج          اً  ونظر. ملحوظ

له من أمهية على نطاق مجيع الثقافات وجلميع أسـر            معرفة احلقيقة وحتقيق العدالة، وملا    
يتعلق بكفالة دفن املوتى بشكل الئق، يدعو املقرر          الضحايا، بل وجملتمعات بأسرها، فيما    

وال يـرجح أن    . بوظيفة تعقب أثر الضحايا يف عمل اللجان      اً  اخلاص إىل االهتمام جمدد   
ها املسؤولية الكاملة عن إخراج الرفات مـن القبـور          مبفردقصي احلقائق   تتحمل جلان ت  

ومن الضروري أن يتوفر الدعم     . وحتديد هويته، يف ضوء ضخامة عدد الضحايا يف العامل        
يف الـسابق، يف جمـال   اً  ملموسسيما وأهنا قد أدت دوراً  هلا من املؤسسات األخرى، ال 

 .)٤٨(تعقب أثر الضحايا وحتديد مواقع الدفن

 اليت كلفت هبا بعض     ، أصبحت مهمة توفري االنتصاف للضحايا     يف اجلهة األخرى،  و  -٤٣
. وازداد تعقيدهااً، جلان تقصي احلقائق يف العهود السابقة، من صميم عمل مجيع اللجان تقريب          
وقـد أوصـت    . وتتطلب معظم الواليات أن تقدم اللجان توصيات بشأن تعويض الضحايا         

ـ  تقوم   )٤٩(العناصرلتحديد بإنشاء برامج متعددة     بعض اللجان على وجه ا      جمموعـة   عبتوزي
مبا يف ذلك دفع مبالغ نقدية وتقدمي       ( املادية على حد سواء      واللوازممتنوعة من السلع الرمزية     

__________ 
48 The TRC of Peru devoted significant attention to recommendations concerning exhumations. See 

Final Report (fn 39), vol. IX, ch. 2, sect. 3. 
49 For the notion of complexity in reparations programmes as well as detailed information and 

analysis of reparations programmes, see Pablo de Greiff, ed., The Handbook of Reparations 
(Oxford, New York, Oxford University Press, 2006). 
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وصاغت جلان تقصي احلقائق يف أحيـان كـثرية         . اًواجملتمعات احمللية مع   ، لألفراد )خدمات
، وجلنة االسـتقبال    )٥١(جنوب أفريقيا جلنة   و )٥٠( بريو نةمقترحات شاملة، مثل مقترحات جل    

  .)٥٢( ليشيت- واحلقيقة واملصاحلة يف تيمور

ومل يطلب إىل الغالبية العظمى من جلان تقصي احلقائق تنفيذ برامج للتعويضات، بل               -٤٤
إىل أن برامج التعويضات تكـون عـادة        اً  ونظر. تقدمي توصيات بشأن تصميم تلك الربامج     

لة األجل تتجاوز مدة والية اللجان املعنية، وأنه كلما تعددت جوانب الربنـامج      مشاريع طوي 
 عـدم إسـناد     استمرار امليـل إىل    ه اإلداري، فإن هناك أسباب وجيهة وراء      ؤكلما ازداد عب  

   .)٥٣( تنفيذ تلك الربامج إىل اللجانمسؤولية

قصي احلقائق مهـام    ، أسندت إىل جلان ت     إىل تلك املهام األساسية األربع     وباإلضافة  -٤٥
كما حدث  (إضافية تشمل أنشطة االدعاء العام، سواء من خالل توفري املعلومات اليت جتمعها             

 أو باملشاركة الفعلية يف إعداد الدعاوى املتعلقة باحلاالت وتقدميها إىل           )٥٤()يف األرجنتني مثالً  
   .احلة يف بريو، على غرار ما كلفت به جلنة تقصي احلقائق واملص)٥٥(السلطات القضائية

خلطأ يف فهم أن الغرض من إنشاء جلان تقصي احلقائق هو أن تكـون              اويتضح من هنا      -٤٦
لسلطة العدالة اجلنائية، وأهنا ذات صلة وثيقة بعملية منح العفو، سواء بوصفها من وظـائف                 بديالً

. عالقة مبنح العفـو ومل تكن ملعظم اللجان أية . هذه اللجان أو باعتبارها نتيجة غري مباشرة لعملها       
 العالقة  قد كانت  يف جنوب أفريقيا، اليت يكثر التطرق إليها، ف        "مقايضة احلقيقة بالعفو  " حالة   ىتوح

تكون ) أ(بأن  اً  كان مينح ملن يدلون بإفادات أو حيجب عنهم، كان مشروط         الذي  فالعفو  . معقدة
أن متـنح   ) ب( و لكامـل، ا احلقائق ب   وأن يكشف عن   "سياسية"اجلرائم اليت ارتكبت ذات طبيعة      

والواقع هو أن معظم الذين     . )٥٦(جلنة فرعية مستقلة عن اللجنة اليت تتلقى اإلفادات        العفو أو حتجبه  
 .)٥٧(أدلوا بإفادات أمام جلنة احلقيقة واملصاحلة قد رفضت طلبات العفو اليت تقدموا هبا

__________ 
50 See TRC of Peru, Final Report (fn 39), vol. IX. Only parts of the comprehensive reparations 

programme have been implemented.  
51 Truth and Reconciliation Commission of South Africa (TRC of South Africa), Final Report, vol. 5, 

p. 312, paras. 22-23, available at: http://www.justice.gov.za/trc/report. The reparations proposals 
were rejected by the government, which implemented a significantly more modest programme, see, 
e.g., Christopher J. Colvin, “Overview of the Reparations Program in South Africa”, in De Greiff, 
The Handbook of Reparations (fn 49), p. 176. 

52 Report of the CAVR (fn 40), part 11, ch. 12. 
53 Despite this, Tunisia is presently considering a draft law creating a commission with the 

responsibility to also implement reparations programmes (see A/HRC/24/42/Add.1, para. 37). 
54 Chile’s TRC was barred from making attributions of responsibility – that function was reserved to 

judicial authorities – but this did not prevent it, in accordance with its mandate, from referring 
evidence of criminality to courts. The Commission on Truth for El Salvador refrained from 
pushing for prosecutions, not because it did not find sufficient prima facie evidence of violations, 
nor because it thought prosecutions in any way undesirable, but because it did not trust Salvadoran 
courts at the time to be capable of carrying out fair trials, see Hayner (fn 21), p. 49. 

55 The TRC of Peru constructed 47 such cases, see Final Report (fn 39), vol. VII, chap. 2. Progress on 
these cases, however, has been slow.  

56 South African Act 95-34 (fn 34), ch. 4.  
57 Subsequent prosecutions have been scant, however. 
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ي احلقـائق   ويتصل جانب آخر من الوظائف اليت يتزايد إسنادها إىل جلـان تقـص              -٤٧
ملصاحلة، ويؤكد   تؤدي إىل ا   ويكرر املقرر اخلاص تأكيد أنه ال توجد طرق خمتصرة        . باملصاحلة

على وجه اخلصوص، أن املصاحلة احلقيقية تتطلب، باإلضافة إىل معرفة احلقيقة، تنفيذ العناصر            
 جلـان   ومن مث ال تستطيع   . )٥٨( وضمان عدم التكرار   ، واجلرب ،العدالة: الثالثة األخرى، وهي  

ؤدي إىل تقصي احلقائق يف حد ذاهتا حتقيق املصاحلة، ويرجح أن إدراج املصطلح يف مسمياهتا ي
   .توقعات ال ميكن الوفاء هبانشوء 

ويعرب املقرر اخلاص يف هذا الصدد، عن قلقه إزاء إدراج آليات عفو الضحايا عن                -٤٨
وعلى الرغم مـن    .  اآلونة األخرية   يف مشاريع القوانني املتعلقة بلجان تقصي احلقائق يف        اجلناة

أنه مل تتضح بعد اآلثار القانونية هلذه اآلليات، فإهنا هتدد بتقويض إعمال االلتزامات الدوليـة               
ويساء فهم طبيعة آليات العفو املقترحة هذه، اليت تبدو كأهنا أحـد            . املتعلقة مبحاكمة اجلناة  

مكانية الشروع يف إجراءات العفـو دون       جوانب عملية املصاحلة، وخباصة عندما تتوفر فيها إ       
ويف ظل عدم التكافؤ الواضح يف القدرة بني اجلناة والضحايا، والشواغل           . طلب من الضحايا  

األمنية املستمرة للضحايا، فإن إجبارهم على املشاركة يف اإلجراءات اليت تضعهم يف مواجهة             
 يعرضهم لعناء كبري    ت حبقهم ارتكبمع من يفترض أن يكونوا مسؤولني عن االنتهاكات اليت          

وباإلضافة إىل ذلك، يثري ذلك التدبري تساؤالت جدية حول الطابع الطوعي           . وخماطر شديدة 
   . )٥٩(للعفو الذي قد ينتج عن تلك اإلجراءات

وعالوة على ذلك، يؤكد املقرر اخلاص أن املصاحلة على الصعيد االجتماعي ال ميكن   -٤٩
ألن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ال تشكل       . لفرديةحصرها يف مثل تلك املواجهات ا     

وميثل . ملبدأ سيادة القانون نفسه   اً  فقط اعتداء على األفراد، بل متثل باإلضافة إىل ذلك انتهاك         
االعتقاد بأن منح العفو على املستوى الفردي يزيل مجيع األضرار اليت تـنجم عـن هـذه                 

وتتطلب املصاحلة االجتماعيـة، يف     . العضوية واهليكلية يف إدراك أبعادها    اً  االنتهاكات إخفاق 
الفكرة القائلة بـأن مجيـع األفـراد        اً  مجلة أمور، إنشاء مؤسسات جديرة بالثقة جتسد حق       

وال ميكن أن تتم هذه العملية من خالل املواجهات الفردية           .متساوون يف احلقوق بالضرورة   
   .)٦٠(بني اجلناة والضحايا وحدها

ف اجلديدة اليت جيري النظر يف بلد واحد على األقل يف أمر إسنادها إىل              ومن الوظائ   -٥٠
ويتوقع أن يسفر ذلك    .  وظيفة التحكيم لتسوية حاالت الفساد الفردية      ،جلان تقصي احلقائق  

عن عبء عمل إضايف هائل، يف ضوء ما يتطلبه من إجراءات شبه قضائية الزمة لضمان احلد                
وعالوة على ذلك، ينطوي التحكيم يف قضايا الفـساد         . اراألدىن من اإلنصاف يف صنع القر     

على احتمال كبري بأن ختيب توقعات اجلمهور، اليت يرجح أن تتطلع إىل حتقيق احلد األقصى               
وبعبارة أخرى، يتوقع من ذات اللجان املكلفة بالعمـل  . يف استرداد احلق العام ومعاقبة اجلناة    

__________ 
58 A/HRC/21/46, paras. 36-39. 
59 See A/HRC/22/67 and Corrs. 1 and 2, communication to Nepal (22 October 2012). 
60 See A/HRC/24/21, communication to Burundi (22 March 2013). 
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دور اً  و فحص السجالت الشخصية، أن تؤدي أيـض       االستباقي فيما يتعلق بإقامة الدعاوى أ     
ويود املقرر اخلاص أن يسلط الضوء على التحديات اهلائلة         . هيئات حمايدة للتحكيم والتسوية   

   .)٦١( بني الوظائفاجلمعوالتوترات الداخلية اليت يرجح أن يسفر عنها هذا 

 عناصر الواليـة    وعلى أساس التحليالت الوارد أعاله، ميكن أن خنلص إىل أن معظم            -٥١
قد تعرضت لتوسع كبري يف نطاقها، حيث يتوقع من جلان تقصي احلقائق يف الوقت الـراهن                
معاجلة نطاق أوسع من االنتهاكات اليت حتدث على مدى فترات زمنية أطول، حبيث انتقـل               
اهلدف من استجالء كنه احلاالت املعنية إىل إجراء حتلـيالت شـاملة للـسياقات الكاملـة       

كات واألسباب الكامنة وراءها، مما يستدعي بدوره تقدمي مقترحـات إصـالحات            لالنتها
 :إىل أن  عرضت يف هذا الفـصل،    ويشري املقرر اخلاص، إثر جتميع االجتاهات اليت استُ       . شاملة
 اليت تكون عادة غري ذات متويل كاف، وليس هلا مـالك مـوظفني يفـي                ، املؤسسات هذه

ة، واليت تظل حبكم طبيعتها ضعيفة من جهة البنية التحتية          باحتياجاهتا من حيث العدد أو اخلرب     
وتتوقف سلطتها إىل حد بعيد على      اً،  والناحية السياسية، واليت تكون مدة عملها قصرية نسبي       

وليس على قدراهتا التقنيـة املتـصلة مبـسائل         (تعهد املفوضني باجلدية يف إجراء التحقيقات       
إىل حد كبري، علـى النحـو       اً  وفاء مبهام أكثر تعقيد   ، يتوقع منها اآلن ال    )التخصص املؤسسي 

ومـن هـذا    . ا يف الواليات املسندة إليهـا     حددت هل املبني يف القائمة املطولة لألهداف اليت       
 .تناميةاملنظور، ليس من املستغرب أن تواجه اللجان صعوبات متزايدة يف تلبية التوقعات امل

ياغة واليات جلان تقصي احلقـائق،       احلرص يف ص    توخي وحيث املقرر اخلاص على     -٥٢
ومن املتوقع أن تكون اللجان اليت تثقل بأهداف   . ومراعاة االعتبارات األساسية للكفاءة املهنية    

وجلان تقصي احلقائق من اآلليات اهلامة حلقـوق        . ها خميبة لآلمال  قليست لديها وسيلة لتحقي   
ا األساسية، اليت تشكل خطوة هامـة يف        اإلنسان، ألهنا أثبتت كفاءهتا املهنية يف الوفاء مبهامه       

وكلما ازداد حجم اجلزء من عمل اللجنة الذي يندرج يف عداد املهـام              .العمليات االنتقالية 
د قدراهتا ومصادر سلطتها ومشروعيتها، كلما ازدادت الصعوبات اليت تواجهها يف           جهِاليت تُ 

 .إثبات فعاليتها

__________ 
61 Tunisia country visit report, A/HRC/24/42/Add.1, paras. 38-39. A possible way of addressing both 

systemic issues and individual cases of corruption would be the establishment of dedicated 
independent bodies with the professional capacities and specialisation for investigating financial 
files and settling individual corruption cases by arbitration. These bodies may conduct joint 
investigations and/or establish meaningful information sharing methods. In Tunisia, a specific 
investigation body was established, the National Commission of Investigation on Corruption and 
Embezzlement, that was composed of generalists on the systemic issue of corruption and 
technicians with specific expertise on investigating financial files. This Commission ran in parallel 
to a fact-finding commission on the gross human rights violations committed during the uprising. 
The Commission of Investigation on Corruption and Embezzlement then recommended the 
establishment of a permanent anti-corruption body at the constitutional level, see 
A/HRC/24/42/Add.1, para. 53. 
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 اختيار املفوضني  -٢  

 احلقائق القدر األكرب من سلطتها من املستوى اخللقي للمفوضني          تستمد جلان تقصي    -٥٣
. يف جتويد أداء اللجنـة    اً  حامس  ولذا يشكل اختيار املفوض املناسب عامالً     . وكفاءهتم العملية 

  ما مييـز   إىل االختالف الكبري يف طرائق االختيار، سيحدد هذا التقرير بطريقة مبسطة          اً  ونظر
خالل اإلجراءات االستشارية اليت تـشارك فيهـا        االختيار من    نعأساليب االختيار املباشر    

 . بشكل رمسي جمموعة متباينة من أصحاب املصلحة يف عملية االختيار

اسُتخِدم االختيار املباشر، من قبل السلطة نفسها اليت حتـدد واليـة اللجنـة              وقد    -٥٤
، )٦٢(رجنـتني مشاورات رمسية يف العادة، يف عدد كـبري مـن احلـاالت، مثـل األ               وبال

بيد أن االختيار املباشر ليس ظاهرة من ظواهر بلـدان          . )٦٥(، وشيلي )٦٤(، وبريو )٦٣(والربازيل
 تعـيني املفوضـني يف جلنـة         فيها  جرى اليتأمريكا الالتينية، كما يتضح من حالة املغرب،        

اإلنصاف واملصاحلة بصورة مباشرة عن طريق ظهري ملكي أو من قبل جاللة امللـك حممـد                
   .)٦٦( نفسهالسادس

ن مشروع  إإذ  . ومل يقتصر استخدام االختيار املباشر على السلطات التنفيذية فقط          - ٥٥
يف تونس، خيول اجلمعيـة التأسيـسية       اً  حالي قانون العدالة االنتقالية الذي جيري النظر فيه      

الوطنية، ويف املقام األول جلنة مؤلفة من رئيس اجلمعية أو نائب الرئيس ورؤساء الكتـل               
 ١٥مع كفالة أال يقل متثيل أي من اجلنسني عن نسبة           اً،   مفوض ١٥ربملانية، سلطة تعيني    ال

 .)٦٧(يف املائة من األعضاء

__________ 
62 Decree 187/83 (fn 32). Confirming the point that most cases do not fall squarely on either side of 

the classificatory spectrum, the decree creates a 16-member commission, with ten members 
appointed by the President and three additional members to be appointed by each of the two 
chambers of Congress “as direct representatives of the people and of the Provinces of the Nation”. 
One of the chambers did not make any appointments. The design thus involved also the legislative 
power in the selection of commissioners (12 men and one woman finally appointed). 

63 In the Supreme Decree that established the National Commission for Truth and Reconciliation of 
Chile, President Aylwin announced the names of the eight commissioners (six men, two women), 
designated its president, and even its executive secretary, see Supreme Decree No. 355, 25 April 
1990.  

64 Higher Resolutions/Resoluciónes Supremas N° 330-2001-PCM, 6 June 2001; N° 065-2001-PCM, 
4 June 2001; N° 101-2001-PCM, 4 September 2001; N° 438-2001-PCM, 5 September 2001 (ten 
men, two women appointed). 

65 Law No. 12.528, 18 November 2011; Diario Official da Uniao LIII, No. 91, 11 May 2012 (five 
men, two women appointed). 

66 Dahir No. 1.04.42 of the 19th of Safar 1425, 10 April 2004 (16 men, one woman).  
67 Legislative bodies may be considered more deliberative and consultative than executive powers. 

This may or may not be the case. In Chile, for example, transitional justice measures had long been 
debated by the different parties of the coalition that won the elections which brought President 
Aylwin to power, and were part of the political platform of the coalition, so in this sense, the 
measures had been the subject of public deliberation. See Elizabeth Lira, The Reparations Policy 
for Human Rights Violations in Chile, in: de Greiff, The Handbook of Reparations (fn 49). On 
Tunisia, see the Special Rapporteur’s report on his visit to the country, A/HRC/24/42/Add.1.  
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وقد . وعلى اجلانب املقابل توجد عمليات االختيار ذات طابع االستشاري الصميم           -٥٦
 ،)٧٠(ليربيـا ، و )٦٩(، وسـرياليون  )٦٨(اتبع هذا النهج يف اختيار املفوضني يف جنوب أفريقيـا         

 وزعت مقاعد باالختيار  اً  معنياً  ويشمل هذا النموذج فريق   . )٧٢(وكينيا ،)٧١( ليشيت - وتيمور
 متثل الضحايا ومنظمات غـري      جمموعات جلهات معنية خمتلفة، من بينها       نيممثلعلى  عضويته  

حكومية ورابطات مهنية ومنظمات دينية وزعماء من اجملتمعات احمللية، بل وممثلـون عـن              
ويقبل الفريق الطلبات املقدمة من اجلمهور، وحيـدد قائمـة خمتـصرة مـن      . دويلاجملتمع ال 

ويشترط يف بعـض    . ، مث حييل توصيته إىل السلطة املختصة بالتعيني       دد ترتيبهم املرشحني، وحي 
  . املدرجني يف القائمة املختصرةالبلدان عقد جلسات استماع علنية مع املرشحني

رير إجراء حتليل دقيق لتكاليف وفوائـد طـريقيت         وال يشمل اهلدف من هذا التق       - ٥٧
ال توجد طريقة اختيار مرتهة     ،  أوالً.  اإلدالء ببعض املالحظات   ميكنومع ذلك،   . االختيار

ومع أن األغلبية الساحقة من املفوضني قدمت مسامهات هامة، مل ختل كلتـا             . عن اخلطأ 
تترتب علـى كلتـا     اً،  ثاني. الطريقتني من حاالت تعيينات مثرية للتساؤل من وقت آلخر        

وتتميـز  . طريقيت االختيار تكاليف، على الرغم من املزايا النسبية اليت تنطويـان عليهـا            
يتعني التعيينات املباشرة بالسرعة، لكنها طريقة ال جمال فيها لتضييق نطاق املرشحني الذين             

  .تنظر السلطات يف أمر تعيينهمأن 
توسيع نطاق اجلهات   : ستشارية ألسباب تشمل   البلدان العمليات اال    بعض وقد فضل   -٥٨

وهـي  . اليت ميثلها أعضاء اللجان، وزيادة عدد املرشحني، وتعزيز الدعم الشعيب والـشرعية           
لكـن  . مقوالت صحيحة يف الواقع، وتؤيد تفضيل العمليات االستشارية يف جماالت عديدة          

ليت يتطلبـها تـشغيل آليـات       هناك سلبيات بطبيعة احلال، من قبيل الفترة الزمنية الطويلة ا         
ا بأن اإلجراءات التشاورية حتفز     لتطرق إليه ويتصل أحد جوانب املخاطرة اليت يقل ا      . االختيار

   .الختيارضمن شروط ا )٧٣(" التمثيلنطاق" يف توسيع اإلفراطعلى 

الختيار أنسب من بذل اجلهود جتـاه كفالـة         لوال شك يف أن استخدام أفرقة         - ٥٩
ن خالل التعيني املباشر لعضوية اللجنة على أساس معايري تتصل باألصل التمثيل املناسب م

ومع ذلك، فـإن    . االنتماء السياسي أو أي شكل آخر من أشكال االنتساب          العرقي أو 
واسع النطاق تكتنفه يف حد ذاته خماطر أن يأيت  اختيار اهليئات اليت يراد هلا أن تكفل متثيالً

اسـتيفاء  عن  اً  ل االختيار على أساس االنتماء عوض     بعضوية غري سليمة من خالل تفضي     

__________ 
68 17 members (nine men, eight women), see TRC of South Africa, Final Report (fn 51), vol. 1. 
69 Seven members (four men, three women), see TRC of Sierra Leone, Final Report (fn 40), vol. 1, ch. 2. 
70 Nine members (five men, four women), see TRC of Liberia, Final Report (fn 40), vol. 1. 
71 Seven members (five men, two women), see, on the selection procedure, UNTAET/REG/2001/10 

(fn 35), section 4. 
72 Seven members (four men, three women), see TJRC Act of Kenya (fn 38), clauses 9, 10, and first 

schedule. 
73 Imposing narrow deadlines on consultative procedures defeats part of the purpose of establishing 

them in the first place, see TJRC Act of Kenya (fn 38), first schedule.  
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ويف مثل هذه احلاالت تكـاد      . شروط اخلربة التقنية يف اجملاالت األساسية لعمل اللجان       
 االختيار ملثل هذه اهليئة على أساس اخلربة ريتنتفي األسباب اليت يتوقع املرء جّراها أن جي 

 .)٧٤(التقنية يف املقام األول

 قـدرهتم علـى أن      على توسيع نطاق التمثيل يف اختيار املفوضني، و       التركيز على ف  -٦٠
ت متعـددة،  جها عن فئات معينة يف عمل اللجان، أو على حظوة أفراد معينني لدى   "ينوبوا"

ويصح هذا القول يف احلاالت اليت تثري فيها سرية    . لعمل اللجنة على الدوام   اً  قد ال يكون مفيد   
ن تضارب املصاحل، يف ضوء صلتهم بأحداث معينـة         بعض هؤالء األشخاص تساؤالت بشأ    

 نيمتثيلهم فئات يرجح أن ختضع للتحقيق من قبل اللجنة؛ أو عندما تصبح حظوة املرشـح          أو
 عن اختاذ مواقف قوية، أو جملرد افتقار املرشح للقدرة          م يف إحجامه   متعددة سبباً   جهات لدى

 ذكر، يدعو املقرر اخلاص إىل وضـع        وعلى ضوء ما  . التقنية الالزمة لتقدمي مسامهات فعلية    
مبادئ توجيهية دولية بشأن أوجه التعارض، وتضارب املصاحل، واللياقة األخالقية لألفـراد             

  .العاملني يف جلان تقصي احلقائق
. وقد حظي وضع إجراءات االختيار باهتمام أكرب مما حظيت به معـايري االختيـار               -٦١

 للجان تقصي احلقائق من شروط يتعني أن يستوفيها         وعلى قدر ما تتضمنه الوثائق التأسيسية     
 تشتمل تلك الوثائق على إشارات معممة بشأن        -  ومعظمها ال يتضمن شروطاً    -املفوضون  

جنازات الفعلية يف اجملاالت ذات الصلة، أو اخلـربة         اإل عناً  الصفات األخالقية والسمعة عوض   
ع واليات جلان تقصي احلقائق، مبا يف       وحيث املقرر اخلاص اجلهات املسؤولة عن وض      . التقنية

تجـاوز  وحبيـث ت  ذلك آليات االختيار، على صياغة املعايري ذات الصلة بشكل أوضـح،            
إذ ال يليق اختيار األشخاص لشغل وظائف على هذا القدر من            .العموميات املتعلقة بالسمعة  
   .)٧٥(فضفاضة على هذا احلداملسؤولية بناء على معايري 

 من رعايا البلد    ااألخرية، تضمنت عدة جلان لتقصي احلقائق أعضاء ليسو       ويف اآلونة     -٦٢
توسيع نطاق جمموعة املرشحني، وتعيني أفـراد       :  شقني وويبدو أن الدافع وراء ذلك ذ     . املعين
ويود املقرر اخلاص   . ُبغيتهاوبصفة عامة، حققت هذه اجلهود      . عالقة هلم باملنازعات احمللية    ال

ض عن أوجه القصور يف إجراءات اختيار املفوضـني          الدولية ال تعوِّ   أن يوضح أن التعيينات   
 .لعضوية جلان تقصي احلقائق

__________ 
74 The fact that selection panels are not responsible for appointments but merely for recommendations 

also weakens the incentive to think about their selections in a way that would, at least jointly, cover 
the required technical competencies; they have no reason to think what a group of commissioners 
would look like from a technical perspective for the panels do not determine the composition of the 
commission as a whole.  

75 The criteria should be both positive (e.g., demonstrable commitment to and leadership in the cause 
of human rights; demonstrated accomplishments in the area) as well as negative (e.g., demonstrable 
lack of conflict of interest – no prior membership in or support for an organization whose 
behaviour might be the subject of investigation by the commission).  
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  وامليزنة واإلدارةمالك املوظفني  -٣  

ها الفعلي  عمر جلان تقصي احلقائق يف ضوء    لدى  يعترب الوقت من املوارد الشحيحة        -٦٣
 للتطبيـق يف     قابالً  للجان حالً  غيليةتشميثل متديد الوالية ال    وال. وضخامة املهام املوكلة إليها   

وقد منحت بعض  .ويف هذا السياق، تكون الفترة التحضريية بالغة األمهية. )٧٦(معظم احلاالت
اتضح أهنا غري كافيـة     و،  )٧٧(اللجان فترات حتضريية تراوحت مدهتا بني شهرين وثالثة أشهر        

.  هذا اإلطار الزمين   تجتاوزية  تشغيلألن الكثري من جلان تقصي احلقائق ال يزال يعاجل مسائل           
ومن شأن متديد املرحلة التحضريية إىل قرابة ستة أشهر أن يزيد من احتمال أن تستطيع اللجنة   

ويـسلط هـذا    .  خالل املدة الزمنية احملددة لواليتها     ات والياهتا املواضيعية  تصريف مسؤولي 
ها خالل الفترة التحضريية    ثالث جمموعات من املسائل اليت سيكون إلجناز       التقرير الضوء على  

   .أثر إجيايب على أداء اللجنة يف املراحل الالحقة

  مالك املوظفني  )أ(  
ترتبط احتياجات جلنة تقصي احلقائق من املوظفني بعوامل سـياقية كـثرية، تـشمل                -٦٤

اليت تأيت  (ضخامة عدد احلاالت اليت يتعني البت فيها، والعمل التحضريي املرتبط بتلك احلاالت             
التعاون الذي جتده من السلطات والعناصر      مستوى  ، و ) معظمها من املنظمات غري احلكومية     يف

لكن ميكن مع ذلـك  . السابقة اليت قامت بأعمال العنف، وبدرجة أهم، األهداف املقررة للجنة  
فقد بلغ  : أن جلان تقصي احلقائق أصبحت من العمليات الكربى       ،  أوالً. توضيح نقطتني عامتني  

موظفي اللجنة الوطنية املعنية باالختفـاء القـسري لألشـخاص يف األرجنـتني             حجم مالك   
 فـرد،   ٣٠٠ و ٢٠٠وتراوح حجم مالك موظفي جلان أخرى كثرية بني         اً،   فرد ٦٠ )١٩٨٣(

 )٢٠٠٢ ( ليشيت - بينما زاد حجم مالك موظفي جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة يف تيمور          
ؤسسات اليت يعمل هبا مثل هذا العـدد الكـبري مـن            ومن الواضح أن امل   . )٧٨( فرد ٥٠٠على  

املوظفني تتطلب الدقة يف التخطيط املسبق وامليزنة واإلدارة، وخباصة إذا كان عليها أن تعمـل               
حتتـاج اللجـان إىل   اً، ، يف ضوء االجتاهات السائدة حاليثانياً. بكفاءة خالل فترة قصرية نسبياً 

تتوافر على الـدوام يف      إىل أنه ال  اً  ونظر. )٧٩(عددةموظفني ذوي كفاءة يف جماالت اختصاص مت      
 املتخصصني يف مجيع اجملاالت، فإنه يتعني اختاذ         األشخاص مجيع أسواق العمل أعداد كافية من     

 .كون ذلك خالل املرحلة التحضرييةالترتيبات الالزمة لتعيني املوظفني وتدريبهم، ويفضل أن ي
__________ 

76 In addition to losing part of the signalling power, a very extended mandate makes commissions 
miss a window of opportunity that allows them to capitalize on the positive reformist impetus of 
transitional periods, increases the resource burden, and generates challenges associated with the 
rotation of personnel, including commissioners. 

77 See Hayner (fn 21), pp. 33, 43, 58.  
78 Dates in parenthesis correspond to the year each commission started operations; numbers of staff at 

peak-years, see Hayner (fn 21), pp. 268-273.  
79 Aside from lawyers and other professionals familiar with criminal law; human rights, including 

economic, social and cultural rights; and humanitarian law, truth commissions require competencies 
in the following fields, among others: data entry, database design/ operation; translation; sociology, 
history, and anthropology (forensic and social); psychology and other trauma-related disciplines; 
gender; security sector experts (for witness protection, among other functions); development. 
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 امليزنة واملشتريات  )ب(  

مقارنة بالنفقات األخرى املرتبطـة     اً،  ن تقصي احلقائق باخنفاض تكاليفها نسبي     تتميز جلا   -٦٥
وهي مع ذلك حتتاج إىل موارد كبرية يتعني كفالـة          . بتكاليف العمليات األمنية والعسكرية مثالً    

وقد تعرض عمل بعض اللجان ملعوقات كبرية بسبب شح         . توافرها، وحيبذ تقدميها بشكل مسبق    
ولتوضيح حجم املبالغ املطلوبـة،     . رار تدفقاهتا، مما أجربها على تقليص عملياهتا      املوارد وعدم استق  

فقد أدرجت جلنة شيلي يف ميزانيتها مبلغ مليون دوالر لتغطية تكاليف تسعة أشهر من العمليات؛               
 ماليـني  ٧,٦ مبلـغ    ليربياجلنة   و  ماليني دوالر ملدة عامني؛    ٤,٧وخصصت جلنة سرياليون مبلغ     

 ماليـني   ٩,٥؛ وجلنة استجالء التاريخ يف غواتيماال مبلـغ          العام ونصف أعوامثالثة  دوالر ملدة   
 مليـون دوالر ملـدة      ١٣,٥؛ وجلنة احلقيقة واملصاحلة يف بريو مبلغ         العام دوالر ملدة عام وصف   

 مليـون دوالر    ١٨عامني؛ وبلغ حجم امليزانية السنوية للجنة جنوب أفريقيا خالل ذروة عملياهتا            
 .مسبقاًاً وهي مبالغ كبرية، لكن حىت األرقام الدنيا فيها يتطلب مجعها ختطيط. )٨٠(تقريباً

اجلزء األكـرب   ( الثاين هو أن غالبية هذه اللجان حتتاج إىل مساعدة دولية لدعم             يءوالش  -٦٦
تقع على عاتق جلان تقصي احلقائق فإن اخلربة         ويف حني أن املسؤولية عن التخطيط      .ميزانياهتا )من

مية تشري إىل أن هذه اللجان تنحو يف كثري من األحيان إىل التهاون أو اإلفراط يف التفـاؤل                  التراك
تقـدمي   فيما يتعلق جبمع األموال، ويدعو املقرر اخلاص إىل توجيه انتباه اجملتمع الدويل إىل ضرورة             

 .العتماد عليهااملساعدة املالية العاجلة إليها بطرائق تتسم بالقدرة على استقراء املستقبل وميكن ا

واألمر الثالث هو أن جلان تقصي احلقائق واجهت صعوبات يف احلـصول علـى                 -٦٧
فهي، حبكم قصر مدة واليتها،     . األموال حينما شاركت الوكاالت الدولية يف إدارة ميزانياهتا       

 الذي تتسم به اإلجراءات يف غالبية الوكاالت الدوليـة          يءغري قادرة على حتمل اإليقاع البط     
 لذلك من الناحية    مهيأةيكتنفها من كثافة يف التوثيق وإسهاب يف اللوائح، كما أهنا غري             وما

ومع أنه يتوجب على اللجان االمتثال إىل معايري الشفافية يف النواحي املالية، فـإن              . اإلدارية
ويدعو املقرر اخلاص الوكاالت اليت درجت علـى        . فعالية تنفيذ اخلطط من األمور األساسية     

لخربات السابقة املفيدة اليت اكتسبتها يف       وضع نظم ل    الدعم إىل جلان تقصي احلقائق إىل      تقدمي
 . جماالت شؤون املوظفني وامليزنة واملشتريات وإتاحتها للجان

 العمليات الداخلية   )ج(  

يتعني إصدار نصوص قانونية بشأن املهام التنظيمية واإلدارية ومتييزها عن املهام الفنية              -٦٨
ويتحمل رؤساء اللجان عادة املسؤولية القانونية عن العمليات يف         . ها هبا يف ذات الوقت    وربط
من املسؤولية عن الشؤون التنظيميـة      اً  كبرياً  واتضح بالتجربة أن تويل الرؤساء قدر     . جمملها

واإلدارية اليومية أمر غري مرغوب فيه؛ وأن فصل املهام اإلدارية عن بعضها وتفويض سلطاهتا              
 .عنها أمام الرئيس أسلوب إداري أكثر كفاءة دير تنفيذي يكون مساءالًإىل م

__________ 
80 See Hayner (fn 21), pp. 268-273.  
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وتنحو غالبية اللجان، وخباصة يف ضوء التعقيد املتزايد لوالياهتا، إىل إنشاء وحدات              -٦٩
 وباجلمع بني االثنني يف     )٨٢( أو الوظيفة  )٨١(حسب املوضوع اً  تنفيذية خمتلفة يتم تعريفها أحيان    

توجد صيغة لتقسيم العمل الداخلي يتعني تكرار العمل هبا بـصرف           وال  . كثري من األحيان  
ومن األمهية مبكان أن جيري يف املرحلة التحضريية حتديد التوقعات املتعلقة           . النظر عن السياق  

  .م وإجياد حلول هلا بقدر اإلمكانبتمايز العمليات الداخلية وكفالة تكاملها بشكل متناغ
 احلقائق يف كثري من األحيان صعوبات فيما يتعلق بتحديد          ، تواجه جلان تقصي   وأخرياً  -٧٠

ال مفر منه، ولذا فهي أقـل       اً  شخصياً  وتتضمن هذه املسألة بعد   . العالقة اليت تربط بني أعضائها    
بيد أن هناك عوامل هيكلية     .  من املواضيع السابقة ألن يوجد هلا حل باتباع أسلوب منطي          قابلية

  : تشملةئمة غري حصرّي يلي قافيماترد و.  احملتملةقادرة على زيادة حدة اخلالفات
ومن خماطر ذلـك    . اتباع إجراءات تعيني تضحي بالكفاءة من أجل كفالة التمثيل         •

 ؛ من انقسامات سياسية أو اجتماعيةتكوين اللجنةيسود ميكن أن  ما

وجود لوائح داخلية فضفاضة، أو انقضاء فترة طويلة قبل وضع النظـام الـداخلي               •
يف   مـستقالً اً  ط لنفسه هنج  تمما يتيح لكل واحد من أعضائها إمكانية أن خي        للجنة،  

 ؛ف لروح الترابط والتخطيط املشتركتصريف األعباء الوظيفية على حنو جما

 ؛دث بامسهاغموض اللوائح اليت تنظم الدور العام ألعضاء اللجنة وحتدد سلطة التح •

للجنـة وأصـحاب املـصلحة      عدم وضوح األنظمة اليت حتدد العالقة بني أعضاء ا         •
 ؛رج الدوائر احلكومية على حد سواءاملختلفني داخل وخا

 أعضاء فخريون أو غري متفرغني، وحيتاجون مـن مث    وكأهنمأن يعمل أعضاء اللجنة      •
 .إىل احلفاظ على مهنتهم األصلية واإلدانة بالوالء إىل دوائر معينة

 التحديات الالحقة  -جيم  

 التنفيذ  -١  

. ن تقصي احلقائق أكثر عرضة للنقد بسبب عدم متابعة تنفيذ توصياهتا  أصبحت جلا   - ٧١
ويؤكد املقرر اخلاص أن جلان تقصي احلقائق ال تؤدي دور الوكاالت املنفذة إال يف حاالت    

إىل أهنا هيئات مؤقتة، فإن معظمها يكون قد اً ونظر. استثنائية وفيما يتعلق مببادرات حمدودة  
 احلكومـات يف    تنفيذهامسؤولية    تتحمل يت، ال هاختفى من الوجود يف وقت تنفيذ توصيات      

 .املقام األول

__________ 
81 E.g. reparations, disappearances, torture, gender violence. 
82 E.g. investigations, public hearings, report writing. 
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 صياغة التوصيات  )أ(  

إعـادة هيكلـة    املتعلقـة ب  أدت الدعوة إىل أن تكون حتليالت اللجان ومقترحاهتا           -٧٢
زيادة كبرية يف طول تقاريرها، مما يثري مـشكلة إمكانيـة           املؤسسات ذات طبيعة شاملة إىل      

إال أن الصعوبة الرئيسية تكمن يف أن اللجان        . )٨٣(استخدامها بصفة أدوات لرسم السياسات    
 بشأن تصميم املؤسسات على حنو يراعـي        "صديقة للسياسات "ال تستطيع تقدمي توصيات     

ويف بعض احلـاالت،    . ة قصرية من الزمن   األبعاد السياسية واالقتصادية والقانونية، خالل فتر     
 الوحيد املطلوب؛ بل قد يـستدعي األمـر تنفيـذ           يءيكون اختاذ إجراء تشريعي هو الش      ال

  .)٨٤(إصالحات دستورية

وهو أمر (إذا أريد للجان تقصي احلقائق أن تتوسع والياهتا على النحو املشار إليه   و  - ٧٣
ن تنفيذ توصياهتا مـن قبـل الوكـاالت         ، وأن يتحس  )يبدي املقرر اخلاص حتفظات بشأنه    

وحتتاج اللجـان يف هـذا      . التوصياتتأطري  احلكومية، فال بد من حتسني كفاءهتا يف جمال         
توصيات، تنفيذ تلك ال   امليزانيات ورسم اخلطط من أجل       جيادالصدد، إىل أن تتعلم كيفية إ     

صـالحات القطاعيـة    توصيات مبشاريع اإل  الوإىل أن يزيد إملامها بكنه العالقة اليت تربط         
وستكون حباجة إىل العمل يف وقت مبكر مع خمتلف الوكاالت احلكومية           . واخلطط اإلمنائية 

وباملثل، تشكل إقامـة    .  للتنفيذ ةقابلبطرائق  واهليئات اإلمنائية فيما يتعلق بصياغة توصياهتا       
ملطاف، يتوقـف   ويف هناية ا  .  يف عمل اللجان    حيوياً عالقات وثيقة مع اجملتمع املدين عنصراً     

مصري التوصيات إىل حد كبري على كفاءة قيادات منظمات اجملتمع املدين وقـدرهتا علـى               
  .الترويج هلا وإحلاحها يف ذلك

ومن نفس املنطلق، يدعو املقرر اخلاص اجملتمع الدويل، مبا يف ذلـك اجلهـات                - ٧٤
 إىل جلـان تقـصي      -  سيسياالايل و املتقين و ال -  دعم تقدمي ال  املاحنة، إىل النظر يف أمناط    

ويعرب عن القلق ألن الدعم يتعثر يف كثري من األحيان قبل فترة طويلـة مـن                . احلقائق
، ال يشكل توقف الرتاع أو      يءوبرغم كل ش  . ضوء احنسار الرتاعات  حتقيق التحول، يف    

إىل أن تنفيذ التوصيات يتوقف إىل حد       اً  لتقلص الدعم، نظر  اً  انتهاء مدة والية اللجنة سبب    
 .بري على الدعم املتواصلك

__________ 
83 Again, even if not linear, the expansion in length of truth commission reports has led to documents 

that virtually no policymaker will read in their entirety: the shortest report is that of the 
Commission on Truth for El Salvador, at 252 pages; CONADEP’s report was less than 500 pages 
long; Chile’s TRC more than 1,100 pages; South Africa’s TRC more than 4500; Peru’s TRC 
almost 8,000; Sierra Leone’s TRC almost 1,900; East Timor’s CAVR more than 3200; Liberia’s 
TRC almost 1,400. 

84 Indeed, Sierra Leone’s TRC suggests the country should consider “the creation of a new 
constitution”, TRC of Sierra Leone, Witness to Truth (fn 40), vol. 2, ch. 3, para. 38. 
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 متابعة التوصيات  )ب(  

 إلجياد حـل    "اختصار الطريق "يتضح من بعض احلاالت وجود حماوالت ترمي إىل           -٧٥
ويشمل . اً من خالل اإلعالن يف واليات اللجان عن أن توصياهتا ملزمة قانون           ،ملشكلة التنفيذ 

 إلجياد طرق خمتصرة تثري قـضايا       بيد أن هذه احملاوالت   . )٨٦(ليربيا و )٨٥(ذلك حاليت سرياليون  
إىل أن اللجان ال تـستطيع أن تـأمر   اً دستورية جادة فيما يتعلق بالفصل بني السلطات، نظر     

الربملان بسن قوانني معينة أو فرض سياسات على اجلهاز التنفيذي، أو أن تطالـب املـدعني               
ن أ املسائل اليت يتعني     عددويتزايد  . )٨٧(العامني بإقامة دعاوى حمددة وجتعل احملاكم تنظر فيها       

 للتمحيص على الـصعيد الـسياسي يف البلـدان          ، واليت ختضع بالضرورة   توصياتالتعاجلها  
وعالوة على ذلك، ال يشكل اإلعـالن       . هاتأثرياتساع نطاق    مع   ، بشكل طردي  الدميقراطية

   .ضمانة لتنفيذها، حسبما يتضح من األدلة التراكميةاً عن أن التوصيات ملزمة قانون

: تتعلـق باملتابعـة، وهـي     خمتلفة  وقد جربت على مر الزمن ثالثة حلول مؤسسية           -٧٦
 واقترح  )٨٨(تشكيل هيئات حمددة الغرض وقائمة بذاهتا، على النحو الذي شوهد يف شيلي            )أ(

يف  إنشاء وحدات تنفيذية يف الوزارات القائمة، على النحو الذي لـوحظ          ) ب(؛  )٨٩(يف بريو 
إىل مؤسسات مستقلة حلقوق اإلنـسان،       سناد املسؤوليات عن املتابعة   إ) ج( و ؛)٩٠(األرجنتني

   .)٩١(على غرار املمارسة العملية يف سرياليون

__________ 
85 The mandate of Sierra Leone’s TRC states that “the Government shall faithfully and timeously 

implement the recommendations of the report that are directed to state bodies and encourage or 
facilitate the implementation of any recommendations that may be directed to others”, see The 
Truth and Reconciliation Commission Act 2000, Supplement to the Sierra Leone Gazette Vol. 
CXXXI, No. 9, 10 February 2000, part V, art. 17. 

86 The Act that established Liberia’s TRC (fn 37) stipulates succinctly, “All recommendations shall 
be implemented,” section 48. 

87 The Liberian Supreme Court struck down article 48 of the TRC Act which made it mandatory for 
the government to implement the Commission’s recommendations. The Court concluded that the 
article usurped the powers of other branches of government which was not authorized by the 
constitution, see Williams v. Minister of Justice, Attorney General, Independent National Human 
Rights Commission and Government of Liberia, Supreme Court of the Republic of Liberia, 21 
January 2011; available at: www.mediafire.com/?u1n6zkqoxl1zn3o. 

88 For example, Chile’s Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación is an example of a 
stand-alone institution created specifically to complete the fact-finding, victim-tracing, and the 
reparation functions described in the mandate of the TRC. 

89 Peru’s TRC recommended the establishment of a temporary interministerial working group and a 
permanent autonomous body (Consejo Nacional de Reconciliación) attached to the presidency of the 
council of ministers, which would have as its responsibilities to coordinate national policies 
implementing the TRC’s recommendations, and to prepare draft bills that the executive could present 
to the legislature concerning four broad areas: reparations, historical memory, justice, and institutional 
reform, see Final Report (fn 39), vol. IX, ch. 2, sect. 4. This body, however, was never established. 

90 In Argentina, for example, responsibility for the implementation of the various reparation plans was 
eventually assigned to the Secretaría de Derechos Humanos within the Ministry of Justice, Security, 
and Human Rights, see e.g., María José Guembe, The Reparations for Grave Human Rights 
Violations: The Argentinian Experience, in de Greiff, The Handbook of Reparations (fn 49), p. 21.  

91 Not by design but by default, in Sierra Leone, the Human Rights Commission – the establishment 
of which was one of the recommendations of the TRC – has assumed the role of a Follow-up 
Committee envisaged by the Act, see TRC Act 2000 (fn 85), part V. 
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قدرهتا على أداء دور مفيد يف      : وللهيئات الرمسية القائمة بذاهتا حسنتان بارزتان، مها        -٧٧
بقدر من االستقالل جمال عقد وتنسيق اللقاءات بني الوكاالت املتخصصة والوزارات؛ ومتتعها 

 يف مواجهـة املواقـف املتـصلبة      ها ضعيفة   لكن. إدارة ذاتية ذات  السياسي بوصفها هيئات    
وباملقابل، ميكن للوحدات اليت تؤسـس      .  غري خاضعة لسلطتها   ، ألهنا للوكاالت والوزارات 

ة  شريطة توفر اإلراد   -  يف النطاق الضيق الختصاصاهتا    -داخل الوزارات أن تصبح أداة فعالة       
تتفوق هيئات حقوق اإلنسان املستقلة على اهليئات القائمة بذاهتا يف درجة           اً،  وأخري. السياسية

 من اهليئات القائمة بذاهتا والوحدات      ز يف مستوى سلطتها املعنوية كالً     االستقالل الذايت، وترب  
إىل الضيق، بل قد تكـون       ومع ذلك، مييل نطاق اختصاصاهتا    . اليت تؤسس داخل الوزارات   

 .سلطتها التوجيهية أقل من سلطة املؤسسات الرمسية املتخصصة القائمة بذاهتا

 للقصور يف تنفيذ التوصـيات إذا انتفـى االلتـزام    "حل مؤسسي"وال يرجح إجياد      -٧٨
عـن  اً  إال أن املناقشات املتعلقة باملتابعة تركزت على إجياد حلول مؤسسية عوض          . احلكومي

ولن . وتتمثل الضرورة امللحة يف تعزيز التحفيز احلكومي للتنفيذ       . التركيز على املهام الوظيفية   
اً ومتـشدد اً  واجملتمع الدويل متعاون  اً،  معاً  ومشاركاً   ذلك إال إذا كان اجملتمع املدين يقظ       يتسىن

بد من زيادة االهتمام برصد تنفيذ التوصيات ألنه حري أن           وال. يف املساءلة يف ذات الوقت    
ومـن  . ن الرصد الفعال ضروري للمساءلة السليمة على كل حـال         يوفر حوافز مفيدة، وأل   

النماذج اجليدة آلليات الرصد، املصفوفة التفاعلية للتوصيات اليت أعدهتا جلنة حقوق اإلنسان            
  .)٩٢(يف سرياليون بالتعاون مع األمم املتحدة

ت يف  وهناك حاجة ملحة إىل تعزيز نفوذ اجملتمع املدين بغرض حتسني سجل احلكوما             -٧٩
ولذلك يشجع املقرر اخلاص التفكري يف الوسائل املتاحة للجان تقصي احلقـائق             .جمال التنفيذ 

وتستطيع اللجـان،   . واحلكومات واجلهات املاحنة الدولية من أجل تعزيز قدرة اجملتمع املدين         
أثناء فترة عملها، تعزيز قدرة منظمات اجملتمع املدين والتشجيع على تكوين شـبكات مـن               

وميكنها، بعد انتهاء فترة عملها، التوصية بتأسـيس منتـديات منتظمـة، تتـيح        . ظماتاملن
للمنظمات غري احلكومية إمكانية تبادل نتائج عمليات الرصد مع احلكومات، مما سيؤدي إىل             

 . تعزيز مساءلة السلطات عن التنفيذ الفعال للتوصيات

 احملفوظات  -٢  

العامة، /ان تقصي احلقائق أو احملفوظات الوطنية     تشكل احملفوظات، سواء التابعة للج      -٨٠
وهي من أدوات إعمال احلـق يف       . لعمل اللجان، جبانب كوهنا مصادر دائمة     اً  طبيعياً  امتداد

 . معرفة احلقيقة

__________ 
92 Available at http://www.sierraleonetrc.org/index.php/resources/recommendations-matrix. 
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ويرحب املقرر اخلاص باجلهود اجلارية اليت يضطلع هبا كل من جملس حقوق اإلنسان       -٨١
لمعايري القائمة يف جمال    وضع نظم ل   جتاه   )٩٣( اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق    

ويرحب على وجه . )٩٤(احلصول على املعلومات ومحاية وحفظ السجالت، وإدارة احملفوظات
وجتدر اإلشـارة   . اخلصوص بدور منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف هذا الصدد          

  .)٩٥(يف ذلك جهود اجمللس األورويبإىل اجلهود املبذولة على الصعيد اإلقليمي، مبا 

وال توجد يف كثري من البلدان اليت تعمل فيها جلان تقـصي احلقـائق قـوانني أو                   -٨٢
تشريعات مطبقة بشأن احملفوظات الوطنية، من أجل تنظيم عمليات احلصول على البيانـات             

ـ   املتوتسهم توصيات جلان تقصي احلقـائق       . وتقنني املسائل املتعلقة باخلصوصية    ذه علقـة هب
وعلى سبيل املثال، أصدرت جلنة اإلنصاف      . اجلوانب مسامهة فعالة يف تعزيز حقوق اإلنسان      

احملفوظات الوطنية وتنظيمها    واملصاحلة يف املغرب يف تقريرها النهائي، توصيات بشأن صون        
وأعقب تقدمي تلك التوصيات، اعتماد قانون للمحفوظـات،        . وإتاحة إمكانية الوصول إليها   

، يشمل مجيع وثائق اخلدمة العامة الواردة والصادرة، مبا يف ذلك الـسجالت             ٢٠٠٧عام  يف  
 .)٩٧(وجيري اآلن إعداد قانون بشان احلصول على املعلومات. )٩٦(اخلاصة باللجنة نفسها

وهـي وسـيلة    . وتتكون حمفوظات اللجان يف معظمها من إفادات وبيانات الضحايا          -٨٣
. ا، جبانب إسهامها يف إذكاء ثقافة النصب التذكارية والتذكرلكفالة عدم ضياع أصوات الضحاي

 لطول املدة وعـدم اتـساق        نظراً -الضمانة الالزمة ضد التحريف واإلنكار      اً  وهي توفر أيض  
وعالوة على ذلك، ميكن للمحفوظات أن تؤدي       . عمليات املصاحلة واإلدماج داخل اجملتمعات    

قضائية ودفع التعويضات وغري ذلك من تـدابري العدالـة          ال بالغ األمهية يف إقامة الدعاوى    اً  دور
وهذه أسباب هامة تدعو جلان تقصي احلقائق إىل حتديد أولويات التفكري املبكر بشأن              .االنتقالية

  .إنشاء احملفوظات اخلاصة هبا واحملفوظات الوطنية، من خالل اتباع املمارسات احلديثة

إمكانيـة  إتاحـة  يق التوازن بني االنفتـاح و ويعترف املقرر اخلاص بأنه يصعب حتق      -٨٤
وتتفاقم . السرية واخلصوصية من الناحية األخرى    كفالة  الوصول إىل احملفوظات من ناحية، و     

الصعوبات يف مجيع احلاالت اليت تتسم باستمرار التهديدات األمنية وضعف البنيات التحتيـة             
ن خالهلا حتقيق توازن مناسـب،      ومع ذلك، هناك وسائل ميكن م     . لتنظيم البيانات والوثائق  

 .  إليه أدناهقترحعلى النحو امل
__________ 

93 The Special Rapporteur would like to specifically highlight the OHCHR seminar on experience of 
archives as a means to guarantee the right to the truth (2011), see report of the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights on the seminar on experiences of archives as a 
means to guarantee the right to the truth, A/HRC/17/21. 

94 See Human Rights Council resolution 21/7 on the right to the truth, 10 October 2012; report of the 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: Implementation of the right to 
the truth, A/HRC/12/19 (2009). 

95 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (2000) 13 to Member States 
on a European policy on access to archives, 13 July 2000. 

96 Dahir Nr. 1-07-167.  
97 The corresponding decrees implementing it should be elaborated and contain aspects relating to 

accessing the archives of the Commission. 
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اللجان قررت وقد . )٩٨(يتعلق أحد األسئلة األساسية بكيفية التصرف يف احملفوظات      و  -٨٥
 إىل الـوزارات أو املؤسـسات        حتال وأ،  )٩٩(حمفوظاهتا يف دور احملفوظات الوطنية    أن تودع   

 تنقـل إىل  ، أو   )١٠١( املؤسسات املعنية باملتابعـة     لدى تودع، أو   )١٠٠(املستقلة حلقوق اإلنسان  
وينبغي إيالء عنايـة خاصـة      . وجيب عدم االستهانة بقرار إيداع احملفوظات     . األمم املتحدة 
   : للعوامل التالية

ن نقل احملفوظات إىل أماكن بعيدة أو إىل        إ إذ.  إمكانية الوصول الفعلي إليها    إتاحة •
سسة مضيفة تتميز حبرية إمكانية احلـصول  اخلارج، حىت يف حالة إيداعها لدى مؤ    

عـن متنـاول    اً  عيدبفيها  على املعلومات، سيضع مصادر املعلومات غري الرقمية        
 ؛السكان املعنيني

مبـا يف    الرعايـة حتتاج إىل التعهد و    فهي،  )١٠٢(نهايزختوليس جمرد    صون احملفوظات  •
 ؛ذلك الوثائق الرقمية

فوظات بثقة أصـحاب املـصلحة علـى        كفالة متتع املؤسسة اليت تودع لديها احمل       •
ألن إيداعها لدى املؤسسات اليت تشتهر بفقدان ثقة    . ضحاياالاختالفهم، مبا يف ذلك     

يشكل عوامل  ،  الضحايا، بسبب ضلوعها يف انتهاكات سابقة حلقوق اإلنسان مثالً        
تثبيط قوية جتعل الضحايا واألشخاص اآلخرين غري راغبني يف الوصول إليها، أو يثري             

 . لشكوك بشأن دقة املعلومات الواردة فيهاا

حمفوظـات  فهناك  . توجد معايري موحدة لكفالة إمكانية الوصول إىل احملفوظات       ال  و  -٨٦
جلنة استجالء التاريخ يف غواتيماال، املودعة لدى األمم املتحدة يف نيويورك، واليت يتطلـب              

  ، من أجل فـتح     "لعام شخصياً ممهور بتوقيع األمني ا   "الوصول إليها احلصول على إذن خطي       
  

__________ 
98 Which of course assumes their existence and (ideally) their good functioning. E.g., TRC of South 

Africa, Report (fn 51), vol. 6, sect. 5, ch. 7, p. 729. 
99 E.g., TRC of Sierra Leone, Witness to Truth (fn 40), vol. II, p. 203. In Peru, the mandate of the 

TRC required it to transfer its archives to the national Ombudsman office: S.D., 065-2001-PCM, 
confirmed by Supreme Decree No. 101-201-PCM, 4 September 2001. 

100 E.g., CAVR, Final Report (fn 40), part 11, p. 44; Truth Justice and Reconciliation Commission of 
Kenya, Final Report, vol. IV, pp. 76-77, available at: www.tjrckenya.org.  

101 See ST/SGB/1999/6, whereby Secretary General Annan established “a special regime for the 
management, utilization, preservation and disposition of the documents, records and other 
materials of the Commission for Historical Clarification” in the archives of the United Nations in 
New York. 

102 All the records transferred from Guatemala’s CEH to the United Nations in New York are sealed, 
and as far as anyone can tell, not even preservation efforts have been carried out. See, e.g., Trudy 
Peterson, Final Act (2005), pp. 74ff. Aside from technical aspects relating to preservation there is 
the question of the sheer physical safety of the archives, which have become an issue in different 
countries.  
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حمفوظات جلنة  هناك  ،  وباملقابل. )١٠٣(٢٠٥٠يناير  / كانون الثاين  ١اإلناء املختوم، قبل حلول     
تستخدم بكثافة بغرض استجالء    "بأن  اللجنة  تقصي احلقائق يف مجهورية كوريا، اليت أوصت        

بت إىل اجلهة الـيت     ، وطل "ختضع للدراسة باعتبارها مراجع تارخيية    " وبأن   "مزيد من احلقائق  
وتندرج حمفوظات  . )١٠٤(أودعت لديها احملفوظات التعاون مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني        
علـى  اً  بعضها قيود فرض  معظم اللجان األخرى يف احليز الواقع بني هذين النقيضني، حيث ي          

شف عن   واملواد اليت قد تك    )١٠٥( هبا الشهود  ديليأجزاء من احملفوظات، وخباصة البيانات اليت       
، بينما يقّيد البعض اآلخـر      )١٠٦(هوية األطفال احملاربني وضحايا االغتصاب والعنف اجلنسي      

  .)١٠٧(األغراض اليت ميكن من أجلها االطّالع على الوثائق

ومع مراعاة أمهية املعلومات الواردة يف احملفوظات الوطنية وحمفوظات جلان تقصي             - ٨٧
معرفة احلقيقة وحتقيق التدابري األخرى املندرجة يف       احلقائق وما تسهم به يف إعمال احلق يف         

؛ وإدراك أن أوجه التقـدم التكنولـوجي يف جمـال تـصنيف             إطار واليات اللجان، أوالً   
احملفوظات تتيح إمكانية حجب أجزاء خمتارة من الوثائق، مبا يف ذلك األمساء وغريها مـن               

ن تقصي احلقائق على أن تعتمد يف       ؛ يشجع املقرر اخلاص جلا    عالمات اهلوية الفردية، ثانياً   
توصياهتا سياسات تتيح احلد األقصى من إمكانية الوصول، على حنو يتسق مع اعتبـارات              

 . اخلصوصية والسالمة الشخصية

ويف ضوء ما ذكر وبناء على عدم اتساق املمارسات العملية، يدعو املقرر اخلاص إىل                -٨٨
 .وضع معايري دولية بشأن هذه املسألة

__________ 
103 See Secretary-General’s bulletin, Commission for Historical Clarification, ST/SGB/1999/6, 8 June 

1999. The Oslo Peace Agreement between the Government of Guatemala and the Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) stipulated that the “Commission’s proceedings 
shall be confidential so as to guarantee the secrecy of the sources and the safety of witnesses and 
informants.” This, in itself, however, does not call for totally sealed archives, as is made plain by 
the Secretary-General’s bulletin, which contains an exception for records “specifically designated 
by the Coordinator of the Commission as being for the public domain”, although no such 
designation appears to have been ever made, see Oslo Peace Accords, 23 June 1994, Agreement on 
the Establishment of the Commission to Clarify Past Human Rights Violations and Acts of 
Violence that have Caused the Guatemalan Population to Suffer, Operation, para. IV. For an in-
depth description on the question of the archives see Trudy Peterson, Final Act (2005), pp. 68ff.   

104 Final Report of the Presidential Commission on Suspicious Death (Republic of Korea), 
recommendations 14-4 and 15-3. 

105 E.g., Liberia’s TRC, which, after stating the framing principle that “all TRC documentations […] 
are deemed confidential insofar as it does not affect the public interest objective of the TRC,” 
stipulated that “all TRC witnesses statements marked ‘confidential’ or ‘not for public’ and TRC 
minutes and Commissioners memos shall be deemed strictly confidential and subject to [a] 20-year 
prescription”, see TRC Report (fn 40), vol II, pp. 335 and 394. 

106 TRC of Sierra Leone, Witness to Truth (fn 40), vol. 2, ch. 3, para. 534. 
107 E.g., Sierra Leone’s TRC recommended that “Parliament refrain from passing legislation 

authorising access by criminal justice mechanisms, either directly or indirectly, to information in 
the archives of the Commission that was provided on a confidential basis”, see Witness to Truth 
(fn 40) vol. 2, ch. 3, para. 533. 
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 ملعارض الفنية واألنشطة الثقافية األخرىا  -٣  

، يسلط املقرر اخلاص الضوء علـى املعـارض الفنيـة واألنـشطة الثقافيـة               أخرياً  -٨٩
إىل قدرهتا على إطالـة     اً  واالجتماعية األخرى اليت يشارك فيها الضحايا واجملتمع املدين، نظر        

ق بالعدالة االنتقاليـة إىل     ويهدف معظم العمل املتعل   . مدة صالحية عمل جلان تقصي احلقائق     
 ،أن التحوالت اليت يتطلبها إصـالح املاضـي       اً  لكن يبدو واضح  . إحداث تغيريات مؤسسية  

وهذا هو املقصود مـن     . تستدعي تغري املواقف  اً،  ومنع حدوث االنتهاكات يف املستقبل أيض     
 على ذلك   وتشمل األمثلة . هذه املبادرات، اليت ثبتت فعاليتها بوجه خاص من خالل التجربة         

، ومعرض  )١٠٨(معرض يوياناباغ للصور الفوتوغرافية اليت نظمته جلنة تقصي احلقائق يف وبريو          
، ومشروع  )١٠٩( ليشيت - امللصقات الذي نظمته جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة يف تيمور        

ويشجع املقـرر اخلـاص     . )١١٠(الرؤية الوطنية الذي نظمته جلنة تقصي احلقائق يف سرياليون        
شطة اليت متأل الفراغ املعنوي الناتج يف أعقاب األعمال الوحشية، واليت تنطـوي علـى               األن

إمكانية تعزيز أواصر التضامن داخل اجملتمع، ملا هلا من أمهية بالغة يف بداية الفتـرات الـيت                  
   .)١١١(تعقب الرتاعات أو أعمال القمع

 االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  

 االستنتاجات  -ألف  

ب إعمال احلق يف معرفة احلقيقة أن تقوم الدول يف أعقاب األعمال الوحشية    يتطل  -٩٠
البحث عن املعلومات والتأكد مـن      وتفوض هلا سلطة    جراءات  اإلليات ووضع   اآلبإنشاء  

صحة الوقائع وكشف حقيقة األحداث بصورة فعالة، لتسهم يف مكافحة اإلفالت مـن             
 . صاحلة يف هناية املطافتعزيز سيادة القانون وحتقيق امليف  و،العقاب

آليات تقصي احلقائق، وال سيما جلان تقصي احلقائق اليت ترعاها الدول،           متلك  و  -٩١
أن تكون أدوات هامة جلرب الضرر النتاج عن االنتهاكات اجلـسيمة واملنهجيـة             إمكانية  

 .حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين، عند استخدامها بطريقة شـاملة          
وتتيح جلان تقصي احلقائق فرصة مساع صوت الضحايا ورد اعتبارهم بوصفهم أصحاب            
حقوق، وتسهم يف حتقيق التكامل االجتماعي، وتساعد على حتديد أولويات اإلصـالح،            

 . وتوفر املعلومات األساسية الالزمة لتنفيذ تدابري العدالة االنتقالية األخرى

__________ 
108 See http://www.cverdad.org.pe/apublicas/p-fotografico/e_yuyanapacha.php. 
109 See http://www.cavr-timorleste.org/Posters/CAVR_poster.htm. 
110 See http://www.sierraleonetrc.org/index.php/national-vision-for-sl. 
111 For an elaboration of this topic, see Pablo de Greiff “On Making the Invisible Visible: the Role of 

‘Cultural Interventions’ in Transitional Justice Processes,” in Beyond Outreach, Clara Ramez-
Barat, ed. (New York, forthcoming).  
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يقها، لكنها تواجه حتديات خطرية ال تقتصر على        ومل تفقد جلان تقصي احلقائق بر       -٩٢
ويدعو املقرر اخلاص إىل االنتباه إىل مسألة إثقال كاهل         . احلاالت اليت تعقب انتهاء الرتاع    

 من الصعوبات اليت تواجهها يف إجناز أهدافها يف إطار احلدود           يالحظاللجان على حنو ما     
اءة أعضاء معيـنني يف بعـض اللجـان،         اللغط الدائر بشأن كف   من  الزمنية املقررة هلا؛ و   

  .اواخلالفات السائدة وسط األعضاء؛ واالنتقادات اليت ال تفتر بشأن ضعف تنفيذ توصياهت

إذ يتوقع منها أن    : وتعرضت واليات جلان تقصي احلقائق للتوسع بشكل ملحوظ         -٩٣
وف أشد  بكثري وتغطي فترات زمنية أطول ويف ظر      اً  تعاجل جمموعات انتهاكات أوسع نطاق    

لتوسيع نطاق الواليـة املواضـيعية للجـان        اً  ويتصل البعد الوحيد اإلجيايب جد    . اًتعقيد
 . حلقوق املرأةاللجان باالهتمام اخلاص واملتزايد الذي توليه 

ما كانـت اللجـان يف      بينف: نطاق املهام الوظيفية للجان   اً  وتوسع بقدر كبري أيض     -٩٤
وتقدمي توصيات بشأن جرب الضرر     (أثر الضحايا   السابق تركز على تقصي احلقائق وتتبع       

بدرجة كبرية فحسب، بل أضيفت     اً  ، فإن مهام اللجان اآلن مل تزدد تعقيد       )وعدم الكرار 
أن تقدم حتليالت شـاملة لـسياقات       اً  ويتوقع من اللجان حالي   . اًإليها مهام جديدة أيض   

يفة الوقائيـة للجـان     وظالوعالوة على ذلك، تتجاوز     . كاملة ولألسباب الكامنة وراءها   
ـ           ـ  نطاق تقدمي مقترحات أساسية بشأن إصـالح املؤسـسات ال شارك بالفعـل يف    يت ت

عن ذلك، أن تعد مقترحات إصـالحات هيكليـة         اً  يتوقع منها عوض  ، حيث   االنتهاكات
ومن هذا املنظور، ليس من املستغرب أن تواجه اللجان صـعوبات متزايـدة يف              . شاملة

  .ميةاالستجابة للتوقعات املتنا

باب التوسع يف مهـام اللجـان مفتـوح علـى           كأن  وعالوة على ذلك، يبدو       -٩٥
اً أن مقترح ،  أوالً. وتستحف اثنتان من الوظائف قيد النظر التعليق بوجه خاص        . مصراعيه

 .يف قـضايا الفـساد    اً  يحتكيماً  جلان تقصي احلقائق دور   أن تؤدي   قد قدم بشأن إمكانية     
التحدي املتمثل يف ضـمان عدالـة       إىل  و،  ء اإلداري اهلائل  ويشري املقرر اخلاص إىل العب    

اجلمع التوترات اليت قد تنجم عن      إىل  ، و  اللجان إجراءات شبه قضائية، واملخاطرة بسمعة    
 احملقـق يف انتـهاكات حقـوق        دورجلنة لتقصي احلقائق    بني هذه الوظائف حني تؤدي      

 . اإلنسان

نظر أن حتقق املصاحلة مع التركيز علـى        ، أنه يتوقع من بعض اللجان قيد ال       ثانياً  -٩٦
ـ     إإذ  . إجراءات عفو الضحايا عن اجلناة     علـى    هـائالً اً  ن هذه اإلجراءات ستشكل عبئ

الضحايا وخماطر جدية هلم، وستثري تساؤالت بشأن الطابع الطوعي لذلك العفو، جبانـب             
جيعلـها عرضـة    ة ملعاجلة البعد الُنظُمي واهليكلي لالنتهاكات، مما        أأن اللجان ليست مهي   

 .للتقصري يف كفالة حتقيق املصاحلة على صعيد اجملتمع
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ب بشكل خاص االجتاه إىل توسيع نطاق واليات اللجان، وخباصة يف           اعصويثري امل   -٩٧
ضوء عدم توافر ما يلزم من التمويل واخلربات املتعددة التخصصات للمفوضني واملوظفني            

  .هلذا التوسع اًواملدة الكافية لفترة حتضريية طويلة، دعم

من سلطتها من هيبتها املعنوية واخلربات      اً  كبرياً  وتستمد جلان تقصي احلقائق قدر      -٩٨
ـ اً  الفنية املتوفرة لدى أعضائها، مما جيعل حسن اختيار األعضاء عنصر          يف كفالـة   اً  حيوي

ة ومل تفلح إجراءات التشاور وال التعيني املباشر يف منع حدوث حاالت تعيني مثري            . جناحها
 القدر  ال تويل وال تزال اللجان تواجه حتديات بسبب إجراءات التعيني اليت          . للتساؤالت
اللجـان ونزاهتـهم    للمرشحني لعضوية   ؤهالت املهنية   امللتمحيص    االهتمام الكايف من 

على (يف التعيني   وخربهتم، أو اليت متنح األولوية لالنتماء السياسي احلزيب أو اهلوية العرقية            
ويقود  ). السياسية أو االجتماعية السائدة    ، على األرجح، خطوط االنقسامات    حنو يساير 

إىل ة وءاختصيص مقاعد يف اللجنة ألفراد معينني بقصد متثيـل دوائـر حمـددة إىل املـرا        
 وباإلضافة إىل ذلك، كان إمعان التفكري يف اإلجراءات         ."التصويت يف شكل معسكرات   "

 .ية اليت يقوم عليها االختيار يف املعايري األساسن اإلمعانأكثر م

 يـست  إىل أن واليات جلان تقصي احلقائق تكون مؤقتة بصفة عامة، فهي ل      ونظراً  -٩٩
وتقع هذه املسؤولية على عاتق احلكومات بصفة ،  وكاالت منفذة للتوصيات اليت تصدرها    

ل ومبا أن حماوالت حل مشكلة القصور يف متابعة تنفيذ توصيات اللجان من خال            . أساسية
اإلصالحات املؤسسية مل تكفل تنفيذ التوصيات، يتعني تركيز اجلهود على املهمة األساسية       

   . بتلك املسؤوليةاحلكوماتاضطالع املتمثلة يف تعزيز 

غري أن إمكانية االهتمام بتوصيات اللجان بعد انقضاء أجل والياهتا ستتحسن إذا              -١٠٠
يضاف إىل ذلك أن    . قوالب قابلة للتنفيذ  اللجان قدرهتا على صياغة التوصيات يف       عززت  

مصري التوصيات يتوقف إىل حد كبري يف هناية املطاف على كفاءة قيادة منظمات اجملتمـع               
وينبغي أن تبكِّر اللجان قدر     . عليها  صرارهلتوصيات وإ تنفيذ ا املدين وجناحها يف الترويج ل    

 .  أجل تعزيز قدراهتااإلمكان يف التعاون مع هذه املنظمات وتبذل قصارى جهدها من

وتستطيع اللجان اإلسهام بقدر كبري يف تعزيز تأثري عملها مـن خـالل تقـدمي                 -١٠١
املسامهات يف إنشاء حمفوظات ميكن التعويل عليها والوصول إليها، سواء كانت خاصـة             

رتلـة تؤهلـها    مب جلان تقصي احلقائق     متعتتاً،  وأخري. باللجان نفسها أو حمفوظات وطنية    
تقدمي العروض الثقافية وتنظيم املعارض الفنية وإقامة النصب التذكارية وإنـشاء           لتشجيع  

تقدمي الدعم يف سبيل ذلك، على حنو يعزز فهم اجملتمع حملنة الضحايا ويرد هلم              لاملتاحف، و 
  .ثقافة قائمة على احلقوقلنشوء سس األ ويضع ،اعتبارهم
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 التوصيات  -باء  

ملقرر اخلاص الدول واجلهات الفاعلـة األخـرى        فيما خيتص بالواليات، حيث ا      -١٠٢
 على حال مشاركتها، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة الدولية، ،املسؤولة عن تصميم الواليات  

  :ويشمل ذلك ما يلي. التحلي باحلكمة يف صياغة واليات جلان تقصي احلقائق

كاهـل  إذ ال ينبغي إثقـال      : مراعاة االعتبارات األساسية لكفاءة األداء      )أ(  
حتديد وظائف   عدمإىل  وجيب الكف عن امليل      .اللجان بأهداف ال متلك وسيلة لتحقيقها     

  عن تكليفها بأهداف غري حمددة األبعاد وال ميكن حتقيقها؛متناع اال وواضحشكل اللجان ب

وظيفة تتبع أثر الضحايا، والتذكري باملسامهات أمهية االنتباه من جديد إىل   )ب(  
الطفرات اليت حتققت   بتها جلان تقصي احلقائق السابقة يف ذلك الصدد، و        الكبرية اليت قدم  

 يف جمال الطب الشرعي؛اً مؤخر

كفالة استمرار جلان تقصي احلقائق يف تكريس اهتمام خـاص حلقـوق              )ج(  
 املرأة، واّتباع هنج قائم على نوع اجلنس يف تصميم مهامها الوظيفية؛ 

مة ال متلك اللجان القدرة على تنفيـذها        التسليم بأن حتقيق املصاحلة مه      )د(  
اً مبفردها، وبأن إجراءات عفو الضحايا عن اجلناة على وجه اخلصوص، حتّمل الضحايا عبئ            

حرب الضرر الناتج عن البعدين املنهجي واهليكلي للفظائع، الـيت  ؤدي إىل ال لزوم له وال ت 
   تشكل اعتداء على مبدأ سيادة القانون يف حد ذاته؛

وخي احلذر عند تكليف جلان تقصي احلقائق مبهام التحكيم، ودعـوة           ت  ) ه(  
عن ذلك إىل النظر يف إنشاء هيئات ذات وظائف متباينة وجيدة التنسيق يف             اً  الدول عوض 

 .ذات الوقت، وتكريسها للنظر يف قضايا الفساد واجلرائم االقتصادية األخرى

 :اص أن يتعلق باختيار املفوضني يود املقرر اخلفيماو  -١٠٣

يشري إىل أمهية االختيار الصحيح، ألن سلطة جلـان تقـصي احلقـائق               )أ(  
ـ ومشروعيتها تتوقفان إىل حد كبري على امليزات الشخصية للمفوضـني ومكا           ويف . همنت

إجراءات اختيار ال ميكن العبث هبـا وتكفـل         اً  الوقت نفسه، يشري إىل أنه ال توجد حالي       
 تائج جيدة؛ نبالضرورة احلصول على 

يري التمثيل على حـساب     يؤكد أنه ال ينبغي املغاالة يف التأكيد على معا          )ب(  
أنه جيسد الفكرة اليت تقوم عليها التـدابري     باً  علم أسلوب االختيار التشاوري،     الكفاءة يف 

 الشاملة للعدالة االنتقالية؛

 يتصل باختيار املفوضني، علـى أن       فيمايدعو إىل صياغة معايري أوضح        )ج(  
تلك املعايري الكفاءة املهنية والرتاهة واخلربة، باإلضافة إىل السمعة الطيبة، باعتبارها           تشمل  
بغض النظر عما إذا كان أسلوب التعيني املباشر أو االختيار التشاوري           و. أساسيةاً  شروط
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هو اإلجراء املتبع يف اختيار املفوضني، ال بد من كفالة التوازن الدقيق بني عاملي السرعة               
 ؛ الذي يسترشد بهبع التمثيلي، على أن تكون الكفاءة هي املبدأ التوجيهيوالطا

يوصي اللجنة بوضع مبادئ توجيهية دولية بـشأن أوجـه التعـارض              )د(  
 . وتضارب املصاحل واملعايري األخالقية للمفوضني املعنيني بتقصي احلقائق

 :رر اخلاص على اآليت خيتص مبالك املوظفني وامليزنة واإلدارة، يشدد املقفيماو  -١٠٤

 إىل التعقيد املتزايد يف مهام جلان تقصي احلقـائق، ممـا أدى إىل    اًنظر  )أ(  
زيادة يف حجم مالك موظفيها وتشكيله، وزيادة يف ميزانياهتا وعملياهتا الداخلية، فمن        

د ثبـت أن    وق.  طويالً املتوقع أن تستغرق عملية تشكيلها على الوجه الصحيح وقتاً        
 إىل سـتة    هاثالثة شهور غري كافية للفترة التحضريية وينبغي متديـد          وشهرين أ   مدة
 ؛تقريباً  أشهر

يتعني أن يوفر اجملتمع الدويل املساعدة املالية للجـان تقـصي احلقـائق               )ب(  
بطيئة الوقع مثقلة  االعتماد عليها، وأال يرهقها بإجراءاتبإمكانية بطرائق تتسم بالسرعة و
ويف الوقت نفسه، يـتعني     . ح، على حنو يؤثر يف صرف األموال      مبتطلبات التوثيق واللوائ  

 على جلان تقصي احلقائق استخدام التمويل بطريقة تتسم باملسؤولية والشفافية؛

اخلربات مبنهجة  الدول املاحنة والوكاالت ذات الصلة قومينبغي أن ت  )ج(  
 للجان؛ إتاحتهااملتعلقة بامليزانية ومالك املوظفني وإجراءات املشتريات و

يتعني على القائمني مبسؤولية تصميم عمل جلان تقـصي احلقـائق             )د(  
 والكفـاءة   تـساق وتشغيلها اختاذ تدابري تكفل سري عمل اللجان بطريقة تتسم باال         

ومن التدابري اليت تساعد على ختفيف حـدة        . وحتول دون نشوء انقسامات داخلية    
ة لفحص سرية املفوضني احملـتملني      التوترات الداخلية يف اللجان، اتباع وسائل فعال      

والتأكد من مؤهالهتم املهنية ونزاهتهم وخرباهتم؛ وجتنب تعيينهم على أساس معايري           
 أن تكرِّس االنقسامات االجتماعية القائمة؛ واعتماد أنظمة على وجه السرعة جحير

؛ لتحديد دور املفوضني يف الساحة العامة وعالقاهتم مع أصحاب املصلحة املختلفني          
  .ومنحهم وظائف بدوام كامل ومدفوعة األجر

 : يتعلق مبتابعة تنفيذ التوصيات، حيث املقرر اخلاص علىفيماو  -١٠٥

أن تفي الدول مبسؤولياهتا جتاه تنفيذ توصيات جلان تقصي احلقائق على             )أ(  
 الوجه األمثل، عن طريق شبكة قوية من اهليئات املعنية بالتنفيذ؛ 

قصي احلقائق، وخباصة يف حالة استمرار التوسع احلايل يف         أن تعمل جلان ت     )ب(  
تخطيط وإعداد امليزانية، وصياغة توصيات     النطاق مهامها، على رفع كفاءاهتا يف جماالت        

متسقة مع مشاريع اإلصالح القطاعي واخلطط اإلمنائية، من أجل زيـادة احتمـاالت أن              
 ؛تنظر الوكاالت احلكومية يف توصياهتا جبدية وتنفذها
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ـ من  مبساعدة  (أن يؤدي اجملتمع املدين دوره اليقظ والنشط          )ج(    اتاحلكوم
املتعلقة بالتعـاون والتـشدد يف       ، وينفذ اجملتمع الدويل مهامه    )ودون معوقات من جانبها   

 املساءلة، بغرض زيادة احلوافز اليت تدفع احلكومات إىل تنفيذ توصيات اللجان؛ 

نظمات اجملتمع املدين أواصر تعاون وثيق      أن تقيم جلان تقصي احلقائق وم       )د(  
. فيما بينها، أثناء سري عمل اللجان، وأن يتوسع ذلك التعاون ليشمل آليـات املتابعـة              

يف رصد التنفيذ، وأن يكون تـوفري       اً  أساسياً  وينبغي أن تؤدي منظمات اجملتمع املدين دور      
يف إطار هنج شامل     املاحنةالتدريب والدعم هلا وتعزيز قدراهتا من األولويات لدى اجلهات          

  .للعدالة االنتقالية

 خيتص باحملفوظات وغريها من الوسائل اليت تطيل فترة سريان عمل اللجان،     فيماو  -١٠٦
  :يشجع املقرر اخلاص على

أن ختتار الدول طرائق تنظيم احملفوظات حبيث حتقق أقصى قدر من فرص              )أ(  
ل إىل احلقوق املتعلقة باخلصوصية واألمن      وصول مجيع أصحاب املصلحة إليها، مع االمتثا      

اقتناعها بأن إنشاء احملفوظات اخلاصة بلجـان تقـصي احلقـائق    من منطلق  الشخصي، و 
واحملفوظات الوطنية يسهم بقدر كبري يف إعمال احلق يف معرفة احلقيقة، وقد يساعد على              

وأن تـستغل   . إقامة الدعاوى اجلنائية وجرب الضرر وإصالح املؤسسات وشؤون العاملني        
الطفرات اليت حتققت يف جمال احملفوظات، واليت تتيح إمكانية حجب أجزاء من الوثـائق،              

ويدعو املقرر اخلـاص إىل تطـوير      . وكذلك املمارسات اجليدة اليت مجعتها هيئات اخلرباء      
 معايري دولية بشأن احملفوظات، ويعرب عن تأييده القوي للمبادرات يف هذا الصدد؛ 

طط جلان تقصي احلقائق والدول واجلهات املاحنة لألنشطة الثقافية،         أن خت   )ب(  
مبا يف ذلك معارض الفنون والنصب التذكارية اليت ميكن أن تسهم يف االعتراف بالضحايا              

 ،وتكفل هلم أداء دور يف احلياة العامة، وتعزز بشكل عام نشوء ثقافة قائمة على احلقوق              
 .الدعم بأية طرائق أخرىفر هلا ولتلك األنشطة وت التمويل قدمتأن و

       


