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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية        

  مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، 

  * اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ٢١/٧  
  احلق يف معرفة احلقيقة

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل           إذ يسترشد   

 ١٩٤٩طس  أغـس / آب ١٢اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف املؤرخـة         
 امللحقني هبا، وغريها من صكوك القانون       ١٩٧٧والربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين لعام      

الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ذات الصلة، باإلضافة إىل إعالن وبرنـامج             
  عمل فيينا، 

والثقافية حقـوق    بأن احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية        وإذ ُيَسلِّم   
  عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

 من الربوتوكـول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيـف         ٣٢ املادة   وإذ يشري إىل    
 املتعلقة حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولية، والـذي       ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املؤرخة  

  يقر حبق األسر يف معرفة مصري ذويها،

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه احلاديـة         *  
  .، الفصل األول)A/HRC/21/2(والعشرين 
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 من الربوتوكول اإلضايف األول تنص علـى قيـام          ٣٣ أن املادة    ري أيضاً إىل  وإذ يش   
أطراف الرتاع املسلح بالبحث عن األشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم حاملا تسمح الظروف             

  بذلك،
 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         وإذ يشري كذلك إىل     

، ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧ة يف قرارها    اليت اعتمدهتا اجلمعية العام   
منها على حق الضحايا يف معرفة احلقيقة عن ظـروف االختفـاء            ) ٢(٢٤واليت تنص املادة    

القسري، وسري التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفي، وتنص على التزامـات الـدول             
 ديباجة االتفاقية اليت تؤكد من جديـد        األطراف باختاذ التدابري املالئمة يف هذا الصدد، وإىل       

احلق يف حرية مجع املعلومات وتلقّيها ونشرها لذلك الغرض، وإذ يرحب بدخول االتفاقيـة              
  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٣حيز النفاذ يف 

 ٢٠ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٦ قـرار جلنة حقوق اإلنسان      وإذ يأخذ يف احلسبان أيضاً      
     / تـشرين الثـاين   ٢٧ املـؤرخ    ٢/١٠٥قوق اإلنسان   ح ومقرر جملس    ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

 تشرين  ١ املؤرخ   ١٢/١٢ و ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨ املؤرخ   ٩/١١ وقراريه   ٢٠٠٦نوفمرب  
   بشأن احلق يف معرفة احلقيقة، ٢٠٠٩ أكتوبر/األول

 / آذار ٢٧ املؤرخ   ١٠/٢٦ قراري جملس حقوق اإلنسان      وإذ يأخذ يف احلسبان أيضاً      
 بشأن علم الطب الشرعي الوراثي      ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٩ املؤرخ   ١٥/٥ و ٢٠٠٩مارس  

وحقوق اإلنسان اللذين اعترف فيهما اجمللس بأمهية استخدام الطب الشرعي الوراثي ملعاجلة            
مسألة اإلفالت من العقاب يف إطار التحقيقات املتصلة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان            

  نساين الدويل، واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإل
 بإنشاء والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات وإذ يرحب  

 ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٢٩ املؤرخ   ١٨/٧عدم التكرار مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان        
  وتعيني اجمللس يف دورته التاسعة عشرة للمكلف بالوالية،

 للفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو          التعليق العام  وإذ يالحظ باهتمام    
  احلقيقة فيما يتعلق باالختفاء القسري،  معرفة غري الطوعي بشأن احلق يف 

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بـشأن احلـق يف             بتقريري وإذ ينّوه   
يقة بشأن االنتهاكات اجلسيمة  واستنتاجاهتا اهلامة املتصلة باحلق يف معرفة احلق       )١(معرفة احلقيقة 

  حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل،
 واسـتنتاجاهتا   )٢( بتقرير املفوضية السامية بشأن احلق يف معرفة احلقيقة        وإذ ينّوه أيضاً    

 املتعلقة بأمهية محاية الشهود يف إطار اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة باالنتهاكات اجلـسيمة            

__________ 

)١( E/CN.4/2006/91و A/HRC/5/7 وA/HRC/15/33. 
)٢( A/HRC/12/19. 
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حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، عالوة على القضايا املتعلقـة            
  بإقامة وإدارة نظم السجالت لضمان اإلعمال الفّعال للحق يف معرفة احلقيقة،

 على ضرورة اختاذ خطوات كافية لتحديد هوية الضحايا يف احلاالت اليت            وإذ يشدد   
لح أيضاً، ال سيما يف حاالت االنتهاكات الواسعة النطاق أو املنهجية           تبلغ مبلغ الرتاع املس    ال

  حلقوق اإلنسان،
جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق اإلنـسان مـن خـالل             إىل   وإذ يشري   

 بالنـسخة املـستكملة   علماً مع التقدير وإذ حييط، )٣(بإجراءات مكافحة اإلفالت من العقا 
  ، )٤(لتلك املبادئ

 أن املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني اعترف باحلق يف معرفة   يالحظ وإذ  
، وأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان والفريق العامل املعين حبـاالت           )٥(احلقيقة ونطاقه وتنفيذه  

االختفاء القسري أو غري الطوعي قد اعترفا أيضاً حبق ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق              
حق ذويهم يف معرفة احلقيقة عـن األحداث اليت جرت يف هذا املضمار، مبـا يف               اإلنسان و 

  ، )٦(ذلك حتديد هوية مرتكيب الوقائع اليت أّدت إىل االنتهاكات
 يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتـهاكات اخلطـرية           وإذ يقر،   

قائمة بني احلق يف معرفة احلقيقـة       للقانون اإلنساين الدويل، بضرورة دراسة عالقة الترابط ال       
واحلق يف االحتكام إىل القضاء، واحلق يف احلصول على انتصاف فعال ويف اجلرب، وغري ذلك               

  من حقوق اإلنسان ذات الصلة،
 على أمهية سعي اجملتمع الدويل جاهـداً إىل االعتـراف حبـق ضـحايا               وإذ يشّدد   

اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل وحـق      االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات      
أسرهم وجمتمعهم ككل يف معرفة احلقيقة بشأن تلك االنتهاكات على أكمل وجه ممكـن،              

  سيما هوية اجلناة وأسباب ووقائع هذه االنتهاكات والظروف اليت وقعت فيها،  وال
الة للمجتمع   على أنه من املهم للدول أن تتيح اآلليات املالئمة والفعّ          وإذ يشدد أيضاً    

ككل، وال سيما لذوي الضحايا، من أجل معرفة احلقيقة بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق             
  اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، 

 إىل أن احلق يف معرفة احلقيقة كحق حمدد قد تصفه بعض األنظمة القانونية              وإذ يشري   
  بعبارات خمتلفة على أنه احلق يف املعرفة أو احلق يف اإلعالم أو حرية اإلعالم،

__________ 

)٣( E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, annex II. 
)٤( E/CN.4/2005/102/Add.1. 
)٥( E/CN.4/2006/52. 
)٦( E/CN.4/1999/62. 
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 أن للجمهور واألفراد احلق يف احلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات وإذ يؤكد   
ذها حكومتهم وبعملية صنعها للقرارات، يف إطار النظام        العملية املتعلقة باإلجراءات اليت تتخ    

   لكل دولة،احملليالقانوين 
 أمهية احلفاظ على الذاكرة التارخيية املتصلة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق          وإذ يدرك   

اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل من خالل صون السجالت والوثـائق            
   االنتهاكات، األخرى املتصلة بتلك

 بأن على الدول حفظ السجالت وغريها من األدلة املتعلقة باالنتهاكات           واقتناعاً منه   
اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل لتيسري معرفة احلقيقة           

جـل  فيما يتعلق هبذه االنتهاكات، والتحقيق يف االدعاءات وإتاحة الفرصة للضحايا مـن أ            
  احلصول على انتصاف فّعال وفقاً للقانون الدويل،

 بأمهية احترام وضمان احلق يف معرفة احلقيقة من أجل املسامهة يف وضع             ُيِقّر  -١  
  حد لإلفالت من العقاب وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

 مبا أنشئ يف عدة دول من آليات قضائية خاصة، وأخـرى غـري               يرحب  -٢  
قيقة واملصاحلة املكمِّلة لنظام العدالة، هبدف التحقيق يف انتهاكات حقوق  قضائية مثل جلان احل   

اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل، ويقدر التقارير اليت أعدهتا هذه اهليئات ونشرهتا            
  والقرارات اليت اختذهتا؛

 توصيات اآلليات غري القضائية مثل جلان     أن تنشر    الدول املعنّية على     يشجع  -٣  
احلقيقة واملصاحلة وأن تعمل هبا وترصد مدى تنفيذها، وأن تقدم معلومات عـن االمتثـال               

  لقرارات اآلليات القضائية؛ 
 الدول األخرى على النظر يف إنشاء آليات قضائية خاصـة وجلـان        يشجع  -٤  

احلقيقة واملصاحلة، عند االقتضاء، لتكمِّل نظام العدالة، من أجل التحقيـق يف االنتـهاكات              
  اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل والتصدي هلا؛ 

لـدول  ملن يطلـب مـن ا      الدول واملنظمات الدولية على أن تقدم        يشجع  -٥  
املساعدة الالزمة واملالئمة فيما يتعلق باحلق يف معرفة احلقيقة من خالل عدة وسـائل منـها                

ات بشأن التدابري اإلدارية والتشريعية والقضائية وغري القـضائية،    التعاون التقين وتبادل املعلوم   
وكذا التجارب وأفضل املمارسات الرامية إىل محاية هذا احلق وتعزيزه وإعماله، مبا يف ذلـك        

  أفضل املمارسات املتصلة حبماية الشهود وحفظ وإدارة السجالت؛ 
ـ         يشجع  -٦   شهود واألفـراد    الدول على وضع برامج وتدابري أخرى حلماية ال

الذين يتعاونون مع اهليئات القضائية واآلليات ذات الطبيعة شبه القضائية أو غري القضائية، من              
  مثل جلان حقوق اإلنسان وجلان احلقيقة؛ 

 بالدول أن تعمل بتعاون مع املقرر اخلاص املعـين بتعزيـز احلقيقـة              يهيب  -٧  
يته، مبا يف ذلك عن طريق توجيه دعـوات          لوال والعدالة واجلرب وضمانات عدم التكرار وفقاً     

  دائمة إىل املقرر اخلاص؛
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 بدخول االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء     يرحب  -٨  
توقع على االتفاقية أو تصّدق عليها أو تنضم        مل  القسري حيز النفاذ ويشجع مجيع الدول اليت        

  إليها بعد على أن تنظر يف القيام بذلك؛ 
 مع التقدير بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          ط علماً حيي  -٩  

، يهيب جبميع الدول أن تبحث إمكانيـة  ا باستنتاجاهت، وعمالً)٧(بشأن احلق يف معرفة احلقيقة   
إنشاء برامج شاملة حلماية الشهود تغطي مجيع أنواع اجلرائم، ومنها االنتهاكات اجلـسيمة             

  هاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل؛حلقوق اإلنسان واالنت
 بتقرير مفوضية األمم املتحدة الـسامية بـشأن    مع التقدير أيضاًحييط علماً   -١٠  

 )٨(احللقة الدراسية املتعلقة بتجارب حفظ السجالت كوسيلة لضمان احلق يف معرفة احلقيقـة    
عرفة احلقيقة واملساءلة   الذي يعرض أمهية احملفوظات يف متكني الضحايا من إعمال حقهم يف م           

 مبالحظاهتا القضائية والعمليات غري القضائية للتحري عن احلقيقة واحلصول على اجلرب، وعمالً
اخلتامية، يشجع الدول اليت مل تفعل بعد على وضع سياسة وطنية للمحفوظات تضمن حفظ              

تراث الوثائقي ومحاية مجيع احملفوظات املتصلة حبقوق اإلنسان، وسن قانون ينص على صون ال 
  لألمة وحفظه ويضع إطاراً إلدارة سجالت الدولة منذ نشوئها وحىت إتالفها أو حفظها؛

 املفوضية السامية أن تدعو، يف إطار املوارد املوجـودة، الـدول            يطلب إىل   -١١  
األعضاء وأجهزة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق            

إنـشاء  جمال  نظمات غري احلكومية إىل تقدمي معلومات عن املمارسات اجليدة يف           اإلنسان وامل 
الوصول إليها، وإتاحة املعلومـات     ُسُبل  احملفوظات الوطنية حلقوق اإلنسان وصيانتها وتوفري       
  اليت تتلقاها للجمهور يف قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

قوق اإلنـسان إىل أن      اإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات جملس ح       يدعو  -١٢  
  تأخذ يف االعتبار، يف إطار واليتها وحسب االقتضاء، قضية احلق يف معرفة احلقيقة؛

 النظر يف هذه املسألة يف دورته السابعة والعشرين يف إطار البند نفسه             يقرر  -١٣  
  .من جدول األعمال أو يف الدورة املقابلة وفقاً لربنامج عمله السنوي

٣٦اجللسة   

٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧  
  ].اعُتمد دون تصويت[

        
  

__________ 

)٧( A/HRC/15/33. 
)٨( A/HRC/17/21. 


