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املوتى  تذكار  عيد  يوم  املدافن  زيارة  اىل  اجلميع  يتوجه  اآياكوت�صو  يف  »هنا 

 
ّ

 الذهاب اأو ل. ل اأعرف ما اإذا كان علي
ّ

ولكنني ل اأدري  ما اإذا كان علي

اأخذ الزهور اىل مكان ما، وما زلت ل اأعرف لغاية اليوم، اأحيانا اأغو�ص 

يف التفكري...«

�صهادة لليز روخا�ص فالديز عن اإختفاء والدتها للجنة احلقيقة وامل�صاحلة يف البريو.
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البحث عن احلقيقة: عنا�رص اإن�صاء جلنة حقيقة فاعلة

الف�صل الأول: احلق يف معرفة احلقيقة

ما هو احلق يف معرفة احلقيقة؟

يحق ل�صحايا كل من الإنتهاكات اجل�صيمة حلقوق الإن�صان والإنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�صاين الدويل 

بالإ�صافة اىل اأن�صبائهم احل�صول على تعوي�ص فعال وي�صمل ذلك احلق يف معرفة احلقيقة حول النتهاكات التي 

عانوا منها اأ�صف اىل التعرف على املرتكبني والأ�صباب التي ادت اىل اإنتهاكات من هذا النوع ومعرفة م�صري 

 ومكان وجود املختفني ق�رسا بالطريقة املنا�صبة.

وقد مت الإعرتاف بهذا احلق يف القرارت القانونية  ال�صادرة عن املحاكم يف اأكرث من دولة والهيئات الق�صائية 

الدولية. اإن العنا�رس اجلوهرية لهذا احلق معرتف بها اإل اأنها بتطور م�صتمر وُيعّرف بها بطريقة خمتلفة يف 

بع�ص الأنظمة القانونية.

جوانب احلق يف معرفة احلقيقة 

ينطبق هذا احلق والذي هو حق معرتف به علنا كرد على حالت الإختفاء الق�رسي على اإنتهاكات خطرية 

 اأخرى ويتم قبول بع�ص اجلوانب من هذه الأخرية ب�صكل متزايد على امل�صتوى الدويل:

•    ارتباط هذا احلق بالتعوي�ص من �صمن ذلك احلق يف حتقيق فعال والتاأكد من الوقائع والإف�صاح العام 
        عن احلقيقة واحلق يف جرب ال�رسر.

•    لل�صحايا وعائالتهم احلق غري التقادمي يف معرفة احلقيقة حول الظروف التي وقعت فيها اإنتهاكات حقوق 
        الإن�صان.1

•    ارتباط هذا احلق بحق الأن�صباء واملجتمعات املحلية الإحتفال بذكرى اخل�صائر الب�رسية وندبها بالأ�صكال 
        املقبولة واملبجلة ثقافيا.

•    كما لل�صحايا الأفراد وعائالتهم وجمتمعاتهم املحلية واملجتمع ككل احلق يف معرفة احلقيقة حول اإنتهاكات 
        حقوق الإن�صان.2

•    اعتبار بع�ص الأنظمة القانونية احلق يف معرفة احلقيقة تكملة حلرية الإعالم وحرية التعبري.3

•    ل ميكن اإ�صدار العفو ملنع املالحقة الق�صائية يف بع�ص اجلرائم الدولية ومن بينها جرائم احلرب واجلرائم 
       �صد الإن�صانية والإبادة اجلماعية.4 وبهذه الطريقة يرتبط منع العفو على جرائم من هذا النوع بحق معرفة  

        احلقيقة كما ويرتبط بالتحقق من الوقائع املطروحة.5

•    يتوجب على الدولة احلفاظ على الأدلة موثقة للتذكري واإحياء الذكرى واحلماية بالإ�صافة اىل �صمان 

1    جلنة حقوق الن�صان التابعة لالأمم املتحدة، تقرير اخلبرية امل�صتقلة ديان اأورنتليت�رس، اأورنتليت�رس، املجموعة امل�صتوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية 

حقوق الن�صان وتعزيزها من خالل اتخاذ اجراءات ملكافحة الإفالت من العقاب، 8 �صباط/فرباير Add/102/2005/4.E/CN 2005.1، اأنظر 

املبداأ الرابع.

2    املرجع نف�صه.

3    مفو�صية الأمم املتحدة حلقوق الن�صان، القرار 66/2005،  »احلق يف معرفة احلقيقة«، Add/10.L/2005/4.E/CN.17، ني�صان/ابريل 

2005، اأنظر التمهيد.

4     نظام روما الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية الدولية، مت تبنيه يف 17 متوز/يوليو 1998 ودخل حيز التنفيذ يف 1 متوز/يوليو، 2007.

7/5/A.HRC ،2007 5      جلنة حقوق الن�صان التابعة لالأمم املتحدة ، تقرير درا�صة حول احلق يف معرفة احلقيقة، 7 حزيران/يونيو
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       الو�صول املن�صف اىل الأر�صفة التي تت�صمن معلومات حول الإنتهاكات.6

ال�صعي اىل الو�صول اىل احلق يف معرفة احلقيقة

ينبغي متابعة احلق يف معرفة احلقيقة من خالل الإجراءات الق�صائية وغري الق�صائية. على الدولة ال�صعي اىل اإثبات 

 احلقيقة حول حالت �صوء الإ�صتغالل والإنتهاكات بغ�ص النظر عن ما اإذا اأمكن اإجراء حماكمات جنائية فورا.

ت�صمل عملية معرفة احلقيقة »اىل اأق�صى حد ممكن« حماولة اإثبات التايل:

"•    هوية املرتكبني؛
"•    الأ�صباب وراء حالت �صوء الإ�صتغالل؛

"•    ظروف ووقائع الإنتهاكات؛
•    م�صري ال�صحايا املحتم ومكان وجودهم يف حالت الإختفاء الق�رسي.7 وهنا تاأتي اأهمية الإجراء القانوين 

       الذي ي�صمل ا�صتخراج اجلثث من املقابر والبحث عن املفقودين واملختفني.

قيود الإعرتاف الق�صائي باحلقيقة

على الرغم من قدرة املحاكم على اإثبات الوقائع اإل اأنه تبقى بع�ص القيود التي ل مفر منها:

"•    قد ل يتمكن الق�صاء موؤقتا من اإجراء حماكمات فعالة اإذا ما كانت الدولة بحالة تعطل اأو متر بتوترات مدنية،
•    قد تكون املحاكمات خمت�رسة على الق�صايا املعروفة للجميع اأو تلك الأ�صهل من حيث التعرف على املرتكبني 

        متجاهلني بذلك العديد من ال�صحايا؛ 

•    اإثبات املحاكم للوقائع م�صتخدمني التقنيات الق�صائية التي ميكن األ تكون من�صفة لالإعرتاف بتجارب 
       ال�صحايا ال�صخ�صية اأو الثقافية اأو النف�صية.

قد تلزم اإجراءات غري ق�صائية لتاأمني حق معرفة احلقيقة وت�صمل التايل:

"•    تاأ�صي�ص جلان احلقيقة وجلان التحقيق الأخرى غري الق�صائية؛
"•    تعزيز القوانني التي حتمي حرية الإعالم وحرية التعبري؛

•    عبارات احياء الذكرى والتذكر، على �صبيل املثال الن�صب التذكارية واملتاحف.

ما هي اأهمية احلقيقة؟

ي�صاعد اإثبات احلقيقة وامل�صوؤولية عن اجلرائم اخلطرية املجتمعات املحلية على فهم اأ�صباب حالت �صوء الإ�صتغالل 

ونهيها فمن دون املعرفة الدقيقة لالإنتهاكات ال�صابقة من ال�صعب منع تكرارها. ميكن للحقيقة اأن ت�صاعد يف عملية 

ال�صفاء بعد الأحداث املوؤملة ويف اإ�صتعادة الكرامة ال�صخ�صية )وذلك عادة بعد �صنني من الو�صم( بالإ�صافة اىل 

 احلماية من الإفالت من العقاب والإنكار.

ميكن لإثبات احلقيقة اأن يطلق عملية امل�صاحلة يف حني اأن الإنكار وال�صمت يزيدان من عدم الثقة والتباعد يف 

املجتمع. اأ�صف اىل اأن النظام ال�صيا�صي املبني على ال�صفافية واملحا�صبة مييل اىل التمتع باإميان وثقة مواطنيه.

م�صادر احلق يف معرفة احلقيقة

مل ي�صكل احلق يف معرفة احلقيقة هدفا لأي من الإتفاقيات الدولية املحددة بل اإن اجلدال القانوين حول احلق يف 

معرفة احلقيقة هو ما اإذا كان هذا احلق م�صتقا من احلقوق الأخرى املتعددة املعرتف بها يف قانون حقوق الإن�صان 

الدويل مثل احلق يف جرب ال�رسر واحلق يف احل�صول على املعلومات اأو الإف�صاح عنها واحلق يف حماكمة عادلة 

لهذا احلق  الأ�صا�صية  العنا�رس  اأن  الأخرى.  غري  اإ�صافة اىل احلقوق  اأو  �صياديا م�صتقال عن  اإذا كان حقا  ما  اأو 

6      جلنة حقوق الن�صان التابعة لالأمم املتحدة، تقرير اخلبرية امل�صتقلة ديان اأورنتليت�رس، اأورنتليت�رس، املجموعة امل�صتوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية 

حقوق الن�صان وتعزيزها من خالل اتخاذ اجراءات ملكافحة الإفالت من العقاب، 8 �صباط/فرباير Add/102/2005/4.E/CN 2005.1، اأنظر 

املبداأ الثالث.

A/ ،2008 7      جلنة حقوق الن�صان التابعة لالأمم املتحدة، قرار جمل�ص حقوق الن�صان 11/9، »احلق يف معرفة احلقيقة«، 25 اأيلول/ �صبتمرب

11/9/HRC/RES
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مقبولة. كما جند مراجع املعاهدات العلنية حول هذا احلق من اأجل معرفة بع�ص الوقائع ومن �صمنها املعاهدات 

الإختفاء  من  الأ�صخا�ص  جميع  حلماية  الدولية  والإتفاقية  جنيف8  ملعاهدات  الأول  الإ�صايف  الربوتوكول  مثل 

الق�رسي9 حيث تعرتف بحق اأن�صباء املفقودين اأو املختفني مبعرفة م�صري ومكان وجود اأحبائهم.

ومن التطورات املهمة احلا�صلة تاأكيد الإتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�صخا�ص من الإختفاء الق�رسي احلق مبعرفة 

وتوؤمن   2010 الثاين/دي�صمرب  كانون  �صهر  يف  التنفيذ  حيز  الإتفاقية  دخلت  وقد  ذاته.  بحد  مطبق  كحق  احلقيقة 

لل�صحايا احلق يف معرفة احلقيقة حول ظروف الإختفاء الق�رسي والتقدم املحرز ونتائج التحقيقات بالإ�صافة اىل 

م�صري الأ�صخا�ص املختفني. كما واأن الإتفاقية نف�صها تبني واجبات الدول الأطراف والتي ت�صمل مهام تاأمني رد 

احلق اىل �صاحبه و�صمانات عدم التكرار.

تت�صمن العديد من قرارات الأمم املتحدة وتقارير اخلرباء امل�صتقلني بيانات علنية حول احلق يف معرفة احلقيقة، 

فبعد القرارت ال�صادرة عن جمل�ص حقوق الإن�صان �صددت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اأنه على املجتمع الدويل 

»ال�صعي اىل الإعرتاف بحق �صحايا الإنتهاكات اجل�صيمة حلقوق الإن�صان وعائالتهم واملجتمع ككل مبعرفة احلقيقة 
الكاملة اىل اأق�صى حد ممكن.«10

على الرغم من غياب اإتفاقية دولية حمددة خم�ص�صة للحق يف معرفة احلقيقة )علما باأن اإعالنات الأمم املتحدة كناية 

عن اإتفاقيات غري ملزمة( قد اأكدت بع�ص املحاكم الإقليمية والوطنية قابلية تطبيق هذا احلق �صمن اإخت�صا�صاتها 

و�صالحياتها القانونية.

اأكدت كل من هيئة وحمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�صان اأن احلق يف معرفة احلقيقة معرتف به يف الإتفاقية 

الأمريكية حلقوق الإن�صان11 حتت اأحكام تغطي احلق يف املحاكمة العادلة وحرية الفكر وحرية التعبري واحلق يف 

احلماية الق�صائية. 

لقد ر�صخت حممكة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�صان يف �صل�صة من الق�صايا حق كل من ال�صحايا واأقربائهم واملجتمع 

 ككل يف معرفة احلقيقة وقد اأكدت املحكمة التايل:

"•    ينبغي على الدولة تزويد عائالت ال�صحايا باحلقيقة حول الظروف املحيطة باجلرائم.12
"•    ينبغي ك�صف النقاب عن نتائج كافة الإجراءات اىل العامة »لكي يعرف املجتمع احلقيقة.«13

"•    يحق للمجتمع معرفة احلقيقة حول اجلرائم ملنع تكرارها يف امل�صتقبل.14
•    ل ي�صمح حتت القانون الدويل حلقوق الإن�صان بقوانني العفو التي تعيق التحقيق يف الوقائع حول الإنتهاكات 

        اجل�صيمة حلقوق الإن�صان وحتديد امل�صوؤوليات.15

كما واأكدت بع�ص املحاكم الوطنية احلق يف معرفة احلقيقة. ففي الأرجنتني اعتربت املحكمة العليا يف »�صيمون« 

قوانني العفو التي حتمي مرتكبي اجلرائم �صد الإن�صانية غري د�صتورية16 ويف البريو كر�صت املحكمة الد�صتورية يف 

»فيالغز ناموت�صيه« احلق يف معرفة احلقيقة على اأنه من اأحد »احلقوق الأ�صا�صية« ويحميه الد�صتور مبا�رسة17 ويف 

8         الربوتوكول الإ�صايف لتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب/اأغ�صط�ص 1949 واملتعلق بحماية �صحايا املنازعات امل�صلحة الدولية )الربوتوكول 

الأول(، دخل حيز التنفيذ يف 7 كانون الأول/دي�صمرب 1978

/1.WP/22.WG/2005/4.E/CN ،2006 9        التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�صخا�ص من الختفاء الق�رسي، 20 كانون الأول/دي�صمرب

Rev.4. ابتداء من 3 مار�ص 2013، وقعت 95 دولة على التفاقية و�صادقت اأو ان�صمت اإليها 27 دولة.
10        احلا�صية 7.

11         التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�صان، منظمة الدول الأمريكية �صل�صلة املعاهدات رقم 36، و UNTS 1144 123، دخلت حيز التنفيذ يف 18 

 6.doc 82.OEA/Ser.LV/II ،متوز/يوليو، 1978، واأعيد طبعه يف الوثائق الأ�صا�صية املتعلقة بحقوق الإن�صان يف منظومة البلدان الأمريكية

REV.1 يف 25 )1992(.
12         ق�صية فيال�صكيز رودريغيز، املحكمة الأمريكية حلقوق الن�صان، )Ser. C( رقم 4، 77، )1988(.

13         ق�صية مرينا ماك �صانغ، املحكمة الأمريكية حلقوق الن�صان، )Ser. C( رقم 101، 274 -75، )2003(.

14         ق�صية باماكا فيال�صكيز، املحكمة الأمريكية حلقوق الن�صان، )Ser. C( رقم 91، 77 )2002(.

15         ق�صية باريو�ص التو�ص، املحكمة الأمريكية حلقوق الن�صان، )Ser. C( رقم 75، )2001(.

 14 ،17768 .S 16    حمكمة العدل العليا يف الأرجنتني. �صيمون، وغريها من هيكتور خوليو احلرمان ق /غري قانوين احلرية، وما اإىل ذلك. حالة

حزيران/يونيو 2005

17     املحكمة الد�صتورية يف بريو. جينارو فيليجا�ص Namuche. الق�صية رقم HC/TC-2002-2488، 18 اآذار/مار�ص 2004.
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كولومبيا، اأعلنت املحكمة الد�صتورية يف ق�صية »قانون العدالة وال�صالم« اأنه حتى �صيا�صة الأولوية للم�صاهمة يف نزع 

ال�صالح غري ال�رسعي للمجموعات امل�صلحة ل يبطل اإلتزام الدولة يف ال�صعي اىل اإيجاد احلقيقة حول املختفني18 اأما يف 

جنوب اإفريقيا، فقد ر�صخت املحكمة الد�صتورية يف »ماك برايد« حقوق ال�صحايا والإعالم والعامة يف قول احلقيقة 

حول اجلرائم حتى ولو كانت هدف اأي عفو19 اعتربت املحكمة اإن قول احلقيقة ي�صكل القاعدة الأخالقية لفرتة الإنتقال 

من عدم الإن�صاف الناجت عن �صيا�صة التمييز العن�رسي اىل الدميوقراطية والد�صتورية.

على  دليل  خري  هو  احلقيقة  جلان  تاأ�صي�ص  اأن  والربازيل  غواتيمال  غرار  على  الدول  بع�ص  عللت 

عام  غواتيمال  يف  ال�صالم  اإتفاقيات  ت�صمنت  احلقيقة.  معرفة  يف  بحقهم  علنا  ملواطنيها  الدولة  اإعرتاف 

»يحق  بذلك  معرتفني  الإن�صان«  حلقوق  �صابقة  اإنتهاكات  لتو�صيح  جلنة  تاأ�صي�ص  حول  »اإتفاقية   1994

يف  �صي�صاعد  مما  وتو�صيحها  وقعت  التي  الأحداث  حول  احلقيقة  كل  معرفة  يف  غواتيمال  يف  لل�صعب 

غواتيمال«20  يف  الدميقرطة  عملية  تعزيز  اىل  بالإ�صافة  واملوؤملة  احلزينة  الأحداث  هذه  تكرار   تفادي 

يف حني اأنه يف الربازيل اإنطلق اإنتاج احلقيقة الر�صمية مع عملية جرب ال�رسر من خالل تاأ�صي�ص اللجنة اخلا�صة 

اللجان  هذه  تتحلى   .)2001( العدل  لوزارة  التابعة  العفو  وجلنة   )1995( �صيا�صية  لأ�صباب  والقتلى  للمختفني 

املنا�صبة  الطريقة  التي مل متنع وقوعها وتعزز  تلك  اأو  الدولة  بها  ت�صببت  التي  بالإنتهاكات  الإعرتاف  ب�صالحية 

للمعاجلة. ففي عام 2011 ن�ص قانون تاأ�صي�ص جلنة احلقيقة الوطنية اأن الهدف الأ�صمى للجنة احلقيقة  هو »تكرمي 

حق الذكرى واحلقيقة التاريخية وتعزيز امل�صاحلة الوطنية.«21 

18     املحكمة الد�صتورية يف كولومبيا. غو�صتافو غالون خريالدو واآخرون �صد كولومبيا. احلكم رقم C-2006/370، 18 اأيار/مايو، 2006.

 ZACC ،2011 ،10/23 CCT19     املحكمة الد�صتورية يف جنوب اأفريقيا. املواطن 1978 )بي تي واي( املحدودة واآخرون �صد ماكربايد. حالة

11، 8 ني�صان/ابريل 2008. 

20     التفاقية لإن�صاء جلنة لبيان انتهاكات حقوق الإن�صان واأعمال العنف التي �صببت املعاناة لل�صعب الغواتيمايل، وثيقة الأمم املتحدة. 

S-954/48/A/751/1994، 23 حزيران/يونيو، 1994.
http://www. 2011 ،18 21     اللجنة الوطنية للحقيقة يف الربازيل، التي مت اإن�صاوؤها مبوجب القانون رقم 12.528، ت�رسين الثاين/نوفمرب
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