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الذي  الطريق  اأن  متامًا  ندرك  وامل�صاحلة  احلقيقة  جلنة  مفو�صي  »ب�صفتنا 

ن�صلكه يوازي باأهميته املكان الذي نريد الو�صول اإليه. ما من طرق فرعية. 

يف م�صاألة احلقيقة وامل�صاحلة كلنا مرغمون على اجتياز امل�صافة كاملًة.«

رئي�ص جلنة احلقيقة وامل�صاحلة يف كندا، يف خطاب اأمام جلنة جمل�ص ال�صيوخ لل�صعوب االأ�صلية،

28 اأيلول �صبتمرب 2010
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البحث عن احلقيقة: عنا�رص اإن�صاء جلنة حقيقة فاعلة

الف�صل الرابع: الولية القانونّية للجنة احلقيقة: الأهداف، والوظائف، 

والخت�صا�ص، وال�صالحيات

َنح عادًة مبوجب مر�صوم تنفيذي اأو قانون يقّره الربملان. وتقولب  يتم ت�صكيل جلان احلقيقة وفق والية قانونّية، متمُ

القرارات التي يتخذها معّدو امل�رشوع واأ�صحاب العالقة يف بداية الوالية التحقيقات امل�صتقبلّية وفعاليتها. يتناول 

هذا الف�صل اأهداف اللجنة ووظائفها واخت�صا�صها و�صالحياتها.

اأهداف جلنة احلقيقة

يتم اإعالن اأهداف اللجنة االإجمالّية عادًة يف متهيد واليتها ويف اعتباراتها االأولّية، والغر�ص منها توجيه اأع�صاء 

اللجنة. تتناول الوالية اأهدافًا خمتلفة، لكن يمُالَحظ تكرار االأهداف الثالثة التالية يف معظم اللجان:

•   اإثبات الوقائع وتف�صريها: تكمن وظيفة جلنة احلقيقة االأ�صا�صّية يف التاأّكد من الوقائع. تختلف كّل والية من 
       حيث نطاق هذه الوقائع، اأو ت�صنيفها القانويّن، اأو مدى عمق التف�صريات املطلوبة.

•   حماية حقوق ال�صحايا واالإقرار بها واإعادتها: متيِّز هذه الوظيفة جلان احلقيقة عن املحاكم القانونّية والهيئات 
ها ت�صع حقوق ال�صحايا وجتاربهم يف قلب عمل اللجنة.        اال�صت�صارّية يف اأنَّ

: بع�ص اللجان مكلَّفة مبوجب واليتها باقرتاح طرق للم�صاهمة يف 
ّ

 االإيجابي
ّ

 وال�صيا�صي
ّ

•   التغيري االجتماعي
      امل�صاحلة واالإ�صالح والدميقراطّية ومنع تكرار االأحداث.

معتدلة  مقاربة  الوالية  تعتمد  ال�صيا�صّية.  بالبيئة  رهٌن  وهي  الدقيقة،  وبفروقاتها  بتعقيدها  االأهداف  هذه  تتميَّز 

د اأنَّ االأهداف االإجمالّية هي »م�صاهمات« يجب النظر فيها ولي�صت اإلزامّية. من املهم اأن تت�صّم  منوذجيًا، وتوؤكِّ

اأهداف اللجنة بالو�صوح واالإيجاز، حر�صًا على امتالك جميع امل�صاركني توقعات واقعّية حول التاأثريات املحتملة 

مل�صاهماتهم. 

الوظائف

وظائف جلنة احلقيقة هي االأن�صطة املطلوبة لتحقيق اأهداف اللجنة. اإنَّ اإي�صاح هذه االأن�صطة �صمن والية اللجنة من 

 �صاأنه توجيه املفو�صني يف ت�صميم التحقيقات، وتخ�صي�ص املوارد، واإن�صاء البنية التنظيمّية الالزمة ل�صري عملهم.

نذكر من بني الوظائف املذكورة يف والية اللجان:

م �صجاًل تاريخّيًا دقيقًا وحمايدًا النتهاكات حقوق االإن�صان: ترفع جلان احلقيقة تقارير حول  •   اإعداد تقرير يقدِّ
ل        �صياق واأ�صباب وظروف وطبيعة ونطاق انتهاكات حقوق االإن�صان التي مت تفوي�صها بالتحقيق فيها. ي�صكِّ

      تقرير موثوق النتيجة االأ�صا�صّية لعمل اللجنة، ويجدر اعتباره م�صتندًا وطنّيًا مهمًا. فالتقرير الذي رفعته 

�صتخَدم كثريًا يف جمال الرتبية   يمُ
34)Nunca Más(»!اللجنة الوطنّية االأرجنتينّية للمختفني با�صم »نونكا ما�ص      

رت اأ�صكال التقارير مع الوقت، من املجلَّد الواحد  عاد طبعه بانتظام. وقد تطوَّ       املدنّية يف االأرجنتني، ويمُ

34           احلا�صية 23.
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      الذي رفعته جلنة االأرجنتني، اإىل املو�صوعات الكربى املتعددة املجلَّدات، والن�صخ املخت�رشة، والن�صخ 

      ال�صمعّية والب�رشّية، والر�صوم املتحّركة، والن�صخ املعّدة جلماهري معّينة. 

•   جمع املعلومات: على الوالية تفوي�ص اللجنة بالتحقيق يف انتهاكات حقوق االإن�صان، واال�صرتاتيجيات 
      ال�صيا�صّية، وال�صجالت التاريخّية املحلّية، واحلاالت اخلا�صة، وعواقب هذه االنتهاكات. يجدر باللجنة 

      احل�صول على معلومات حول االأحداث التاريخّية باإجراء املقابالت مع ال�صهود والناجني، وفح�ص 

ن االأّدلة، كمواقع االحتجاز واملقابر اجلماعّية، وعليها التّمكن        امل�صتندات، وزيارة االأماكن التي قد تت�صمَّ

      من القيام بهذه املهام بالتعاون مع ال�صلطات احلكومّية. اأهم هذه الوظائف هي احل�صول على �صهادات 

      االأ�صخا�ص املعنيني مبا�رشة باالنتهاكات: ال�صحايا، وال�صهود، واملرتكبني. ومن اأجل اأداء هذه الوظيفة 

لة الإجراء املقابالت، ف�صاًل عن قواعد بيانات        بفعالية، على اللجنة تطوير اإجراءات وبروتوكوالت مف�صَّ

      لت�صجيل املعلومات وحفظها وحتليلها.

•   حماية نزاهة ورفاه ال�صحايا: من املهم اأن جتمع جلان احلقيقة املعلومات من ال�صحايا وال�صهود على نحو 
�ص �صالمتهم ال�صخ�صّية اأو نزاهتهم للخطر. يجدر باللجنة احلر�ص على عدم معاملة ال�صحايا كمجّرد        ال يعرِّ

      م�صادر، بل ك�رشكاء قيِّمني وكمواطنني كاملني مع االعرتاف �رشاحًة بكرامتهم االإن�صانّية. اإنَّ �صحايا 

      الفظائع اجلماعّية هم عادًة من اأكرث فئات املجتمع �صعفًا وتهمي�صًا وعلى جلنة معرفة احلقيقة تقييم احتياجاتهم 

      وطلب �صهاداتهم بتعابري تنّم عن احرتام واهتمام. من واجب اللجنة توفري بيئة اآمنة لل�صحايا من اأجل التكّلم 

      عن جتاربهم، وقد يتطلب االأمر تاأمني دعم على م�صتوى ال�صحة العقلّية، وحماية ج�صدّية، ومعلومات 

      قانونّية، وخدمات اجتماعّية، ويف بع�ص احلاالت دعم مادّي. ويجب اأن تويل �صبكة الدعم هذه اهتمامًا 

      خا�صًا اإىل احتياجات الن�صاء واالأوالد وال�صكان االأ�صليني وغريهم من الفئات امل�صت�صعفة. فيما يجدر على 

      اللجنة قبول ال�صهادات دائمًا بنّية ح�صنة واالإقرار مبعاناة ال�صحايا، عليها اأي�صًا معاجلة ال�صهادات 

ها معلومات قيد التثبيت.       مبو�صوعية، على اأنَّ

•   القيام باأن�صطة تعليمّية هادفة اإىل التوا�صل: يجب تفوي�ص اللجنة بالتوّجه اإىل العامة عرب التوا�صل واالإعالم 
      واالأن�صطة التعليمّية الهادفة اإىل التوا�صل. كانت اللجان االأوىل تقوم باأن�صطتها من دون م�صاركة العامة  

      ولكن منذ جتربة جنوب افريقيا، اأ�صبح �صائعًا اليوم بني جلان احلقيقة التوا�صل من خالل ال�رشاكات مع 

      االإعالم، واملواقع االإلكرتونّية، واملوارد املطبوعة. وقد اأظهرت جل�صات اال�صتماع العلنّية اأّنها ن�صاط 

      توا�صل فّعال مينح ال�صحايا فر�صة التكّلم باأ�صواتهم وال�صعور بتربئة الذات من ناحية ويثقِّف العامة من 

      ناحية اأخرى. اأقامت جلنة احلقيقة وامل�صاحلة يف البريو �رشاكات مع جامعات رئي�صّية يف كافة اأنحاء البالد 

م اآالف الطالب ال�صباب من كّل اأرجاء البلد دعمهم        من اأجل توظيف »متطوعني للحقيقة« وتدريبهم. فقدَّ

      جلل�صات اال�صتماع العلنّية، و�صاعدوا ال�صحايا على املثول اأمام اللجنة، ونقلوا املعلومات حول عمل اللجنة.

•   تقدمي مقرتحات �صيا�صات حر�صًا على عدم تكرار االنتهاكات: با�صتطاعة جلان احلقيقة منع تكرار 
      االنتهاكات من خالل رفع التو�صيات التي تعالج اأ�صباب النزاعات وتعزز احرتام �صيادة القانون. يف ختام 

      كّل حتقيق، يجدر باللجنة تقييم اأي م�صوؤولية موؤ�ص�صاتّية عن االنتهاكات، ورفع التو�صيات حول اأي 

      اإجراءات اأو اإ�صالحات �رشورّية لتفادي املزيد من االنتهاكات. ت�صتطيع اللجان رفع التو�صيات منوذجّيًا 

      لدعم �صيادة القانون؛ واإ�صالح قطاع االأمن؛ وترويج احلوكمة الر�صيدة ومكافحة الف�صاد؛ وتعزيز احرتام 

نة التي يواجهها ال�صكان امل�صت�صعفون كال�صكان االأ�صليني واالأطفال        حقوق االإن�صان؛ ومعاجلة التحديات املعيَّ

      وال�صباب والن�صاء.

•   دعم عمل نظام العدالة: باإمكان جلنة احلقيقة لعب دور اأ�صا�صي يف معاجلة م�صاألة االإفالت من العقاب، 
      والتعاون مع املحاكم القانونّية عن طريق اإجراء اأبحاث دقيقة وتوثيقات حول االنتهاكات، واالأماكن التي 

      وقعت فيها هذه االنتهاكات )على �صبيل املثال، بع�ص اللجان قامت بنب�ص مقابر خالل حتقيقاتها(، ميكن 

      تقدميها كاأّدلة اإىل املدعني العامني الوطنيني. وفق الظروف اخلا�صة بكّل بلد، ميكن اإجراء مالحقات جنائّية 

 فّعال، وما يكفي من االأّدلة، واإرادة �صيا�صّية. هذا وت�صتطيع اللجان التو�صية باإقالة 
ّ

      يف وجود نظام ق�صائي

      مرتكبي االنتهاكات اأو حظرهم من تويل منا�صب عامة، اأو تنفيذ برامج فح�ص املوظفني كجزء من عملية 

      اإ�صالح موؤ�ص�صات االأمن، والعدالة، وغريها من املوؤ�ص�صات.

•   تعزيز امل�صاحلة املجتمعّية اأو الوطنّية: يتّم تكليف جلان كثرية بتنظيم اأن�صطة تعزز امل�صاحلة والت�صامح 
      وااللتئام بني االأفراد واملجتمعات واالأطراف يف نزاع. ت�صتطيع اللجان تنظيم منتدى ي�صمح باال�صتماع اإىل 
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      �صكاوى االآخر، والتو�صية باتخاذ اإجراءات خا�صة باإعادة دمج مرتكبي اجلرائم، وتنظيم الفعاليات الهادفة 

       اإىل تعزيز التفاهم والت�صامح على امل�صتويني املجتمعي والوطني. يف تيمور ال�رشقّية مثاًل، اأقامت جلنة 

       اال�صتقبال واحلقيقة وامل�صاحلة �رشاكة مع املجتمعات االأ�صلّية تهدف اإىل اإعادة دمج مقرتيف انتهاكات ب�صيطة 

       يريدون العودة اإىل وطنهم والتعوي�ص على �صحاياهم. اأما يف البريو، فقد اقرتحت جلنة احلقيقة وامل�صاحلة 
       اأنَّ اأف�صل طريقة للم�صاهمة يف امل�صاحلة بني احلكومة واملواطنني تكمن يف اإ�صالح موؤ�ص�صات الدولة.35

الخت�صا�ص 

 حتدد الوالية القانونّية لكّل جلنة ما يلي:

ز عليها اللجنة؛ "•   اأنواع االنتهاكات التي �صرتكِّ
"•   الفرتة الزمنّية التي �صتنظر فيها اللجنة؛
"•   االأطراف الذين �صتحقق معهم اللجنة؛
•   االأرا�صي حيث وقعت االنتهاكات. 

التحقيق  قيد  وامل�صائل  االنتهاكات  اأنواع  حتديد  يف  مرنًا  اأي�صًا  ولكن  وثيقًا،  القانوين  االإطار  يكون  اأن  يجب 

تعتربها  التي  االنتهاكات  بع�ص  الوالية  حتدد  فيما  ه  اأنَّ يعني  ما  ال�صمولّية،  عن  بعيدة  م�صطلحات  با�صتخدام 

املثال،  �صبيل  على  اأخرى.  خطرية  ت�رشفات  يف  التحقق  من  املفو�صني  متكني  عليها  خا�ص،  اهتمام  ذات 

احلقيقة  للجنة  �صمح  ما  خطرية«،  اأخرى  واإ�صابات  »التعذيب  امل�صطلحات  البريو  جلنة  والية  ا�صتخدمت 
الوالية.36 يف  بالتحديد  مذكورًا  االأخري  هذا  يكون  اأن  دون  من  اجلن�صي  العنف  يف  بالتحقيق   وامل�صاحلة 

اللجان  فبع�ص  واأخرى.  ملحوظًا بني جلنة  اختالفًا  التحقيق  قيد  الزمنّية  الفرتات  وانتهاء  بداية  تواريخ  تختلف 

زت جلان اأخرى على فرتة اأ�صابيع. تزيد الفرتات  نظرت يف انتهاكات وقعت على امتداد اأربعني عامًا، فيما ركَّ

زة مبا فيه الكفاية للنظر ب�صكل نقدي يف  الزمنّية الطويلة من تعقيد التحقيقات، ولكن على اللجنة اأن تكون جمهَّ

ت اإىل االنتهاكات.  التجارب التي اأدَّ

زت اللجان االأوىل، كاللجنة االأرجنتينّية للمختفني، فقط على االنتهاكات التي اقرتفها موظفو احلكومة، اإال اأنَّ  ركَّ

لت يف ما بعد اأظهرت اأهمّية التحقيق يف كافة االنتهاكات التي �صببت املعاناة للمجتمع، �صواء كانت  اللجان التي ت�صكَّ

 اأفعال موظفني حكوميني اأو غري حكوميني، مبا يف ذلك منظمات ع�صكرّية وخ�صوم عنيفني ومنظمات ع�صكرية. 

ز على البلد الذي يقوم بالتحقيق، اإال اأنَّ نزاعات اأو  حتى يومنا احلايل، كانت كافة اللجان التي مت ت�صكيلها تركِّ

انتهاكات عّدة تخّطت احلدود اأو �صملت اأ�صخا�صًا من بلدان اأخرى وبالتايل هناك بع�ص احلاالت حيث يجدر على 

ن احتمال التعاون مع بلدان اأخرى للتحقيق يف ق�صايا معّينة. والية جلنة احلقيقة اأن تت�صمَّ

ال�صالحيات، والعقوبات، واحلماية

ببع�ص  التقّيد  اأي�صًا  وعليها  وم�صتّقلة،  فّعالة  حتقيقات  الإجراء  الالزمة  بال�صلطات  احلقيقة  جلنة  تتمتَّع  اأن  يجب 

عمل  و�صري  اال�صتماع،  وجل�صات  التحقيقات،  خالل  وال�صهود  ال�صحايا  حقوق  حماية  اإىل  الهادفة  االإجراءات 

اللجنة ب�صكل عام.

•   ال�صالحيات التحقيقّية: يجب تفوي�ص جلنة احلقيقة بجمع املعلومات من اأي م�صدر، مبا يف ذلك ال�صلطات 
عطى �صالحية االإرغام على اإبراز االأّدلة واالإدالء بال�صهادات. اأما جلان        احلكومّية. بع�ص اللجان تمُ

      اأخرى، فعليها االعتماد على تعاون ال�صهود واملنظمات وقوى االأمن والدوائر احلكومّية وعلى نواياهم 

      احل�صنة. يف جميع االأحوال، يجب اأن تن�صئ اللجنة عالقات تعاون مع ال�صلطات ذات ال�صلة واملجتمع املدين. 

      يجب اأن تتمتَّع اللجنة مثالّيًا بال�صالحّيات التالية الإجراء حتقيقات فّعالة:
 

ن هذه ال�صلطة �صالحّية ا�صتدعاء اأ�صخا�ص للمثول اأمام اللجنة من اأجل تزويد        -   �صالحّية االإرغام: وتت�صمَّ

ن موظفون معيَّنون يف               االأّدلة واإبراز اأغرا�ص اأو م�صتندات حيث يكون ذلك منا�صبًا. يجب اأن يتمكَّ

              اللجنة من احل�صول على اأمر من املحكمة للبحث عن هذه املواد حيث يكون ذلك منا�صبًا.

      -   االإجراءات ال�رشعّية: يجب تفوي�ص جلنة احلقيقة باإجراء فحو�صات �رشعّية، مبا يف ذلك اإ�صتخراج 

35    التقرير اخلتامي للجنة احلقيقة وامل�صاحلة يف بريو، 28 اآب/اأغ�صط�ص 2003.

36      جلنة احلقيقة وامل�صاحلة يف بريوت، التي اأن�صاأت مبوجب املر�صوم PCM-2001-065 ° N 4 حزيران/يونيو 2011.
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             اجلثث من املقابر مبوجب القانون وبالتعاون مع ال�صلطات الق�صائّية ولكن باحرتام رغبات اأقارب  

              املفقود اأو املختفي.

      -   االإلزام بالتعاون: يجب اإلزام اجلميع، مبن يف ذلك اأع�صاء االأحزاب ال�صيا�صّية وامل�صوؤولني احلكوميني، 

             بالتعاون مع اللجنة. فعليهم متكني اللجنة من الولوج غري املقيَّد الأي �صبب �رشوري لتنفيذ والية 

، على اأي م�صاألة خا�صعة 
ّ

             اللجنة القانونّية. ال تنطبق قوانني ال�رشّية، كاعتبارات االأمن الوطني

             لتحقيقات جلنة احلقيقة، لكن على اللجنة معاملة كافة املعلومات التي حت�صل عليها بعناية ق�صوى من 

             اأجل تفادي التعّر�ص خل�صو�صّية االأ�صخا�ص ونزاهتهم.

•   اإجراء جل�صات ا�صتماع علنّية: يجب اأن تكون جل�صات اال�صتماع التي جتريها اللجنة مفتوحة لكّل من العامة 
      واالإعالم، ما مل يعترب املفو�صون اأنَّ جل�صة ا�صتماع علنّية ت�رّش مب�صالح العدالة- اأو قد تت�صبب باالأذى  

      الأحدهم. ال يجب اأن تكون جل�صات اال�صتماع التي ت�صتمل على قا�رشين مفتوحة للعامة، اأو يجب اإجراوؤها 

      على نحو يخفي هوّية املديل بال�صهادة. اأما ال�صهادات حول حاالت العنف اجلن�صي، فتكون عادة غري مفتوحة 

       للعامة ما مل يطلب �صحايا را�صدون االإدالء ب�صهاداتهم اأمام العامة بهدف م�صاركة ق�ص�صهم.

      من واجب اللجنة تعميم معايريها اخلا�صة باختيار ال�صحايا لالإدالء ب�صهاداتهم واطالع جميع االأ�صخا�ص 

      املدعوين اإىل االإدالء ب�صهاداتهم م�صبقًا على االإجراءات املتبَّعة ف�صاًل عن اأي حقوق اأو واجبات مطابقة. هذا 

 املنا�صب.
ّ

 اأو العاطفي
ّ

 اأو النف�صي
ّ

      ويجب تزويد ال�صحايا بالدعم الطبي

 

      كذلك، على اللجنة االت�صال بال�صحايا بعد احل�صول على �صهاداتهم للتاأّكد من عدم تعّر�صهم اإىل اأي خطر 

      ولتقدمي اال�صت�صارات اإذا دعت احلاجة. 

•   احلقوق االإجرائية: يجب التقّيد بالعدالة االإجرائّية يف كافة عمليات جلنة احلقيقة، وال �صيما عند ن�رش النتائج 
      والتو�صيات:

      -   حق [االأفراد] يف االإ�صغاء اإليهم: حني تنظر اللجنة يف تقدمي تو�صّية اأو اتخاذ قرار قد يت�صبب بال�رشر 

نح هذا ال�صخ�ص، باالإ�صافة اإىل اأّي �صحّية ذات �صلة، الفر�صة لالعرتا�ص               الأّي كان، يجب اأن ميمُ

             ر�صمّيًا و/ اأو حل�صور جل�صة ا�صتماع، نظرًا اإىل اإمكانّية القيام بذلك عملّيًا.
 

      -   احلّق  يف رف�ص جترمي الذات: يف حال مت اإرغام �صاهد على املثول اأمام اللجنة والرّد على اأ�صئلة قد 

مه، ال يجب قبول اأجوبته كاأّدلة �صّده يف الدعاوى التي �صتمُقام الحقًا. ال يجدر على اللجنة ا�صتخدام               جترِّ

             هذا االإجراء اإال حني تكون هذه املعلومات �رشورّية ومربرة لتحقيق اأهدافها؛ وحني يكون ال�صخ�ص قد 

              رف�ص االإجابة على اأ�صا�ص جترمي الذات. يمُعرف هذا التدبري اأحيانًا بـ«ا�صتخدام احل�صانة«.

      -   احلق مبحامي دفاع: من حّق اأي �صخ�ص يخ�صع ال�صتجواب على يّد حمقق، اأو مت ا�صتدعاوؤه للمثول 

             اأمام جلنة احل�صول على حمامي دفاع، حتى ولو كان معوزًا. على اللجنة تعيني حمامي دفاع اإذا 

             اعتربت اأنَّ هذا ما تقت�صيه م�صالح العدالة.

•    حماية ال�صهود: يجب و�صع برنامج يقوم بحماية ال�صهود االأ�صا�صيني يف حال وجود تهديدات وا�صحة  ل�صالمتهم.      
      من املهم تاأمني حماية فّعالة لل�صهود واملعلومات، وخ�صو�صًا حني تتعلق حتقيقات اللجنة مبوا�صيع ح�ّصا�صة 

      واأ�صخا�ص ذوي نفوذ. فال�صهود الذين ي�صعرون باخلوف قد ال يخربون احلقيقة كاملة، اأو قد يختلقون 

      املعلومات حلماية اأنف�صهم وعائالتهم، اأو يتفادون اللجنة باالإجمال. حيث ال ت�صتطيع اللجنة تاأمني حماية 

      كاملة لل�صهود، عليها �صمان اأق�صى حّد من ال�رشّية يف ما يتعلق بهوّية ال�صهود احل�ّصا�صني.

قرَتف بحّق جلنة احلقيقة، مبا يف ذلك: عرقلة  •   العقوبات:  يجب اتخاذ التدابري الالزمة ملعاقبة اأي جرائم تمُ
رة عن ق�صد؛ واالإخفاق يف املثول اأمام اللجنة؛ واالإف�صاح عن         عمل اللجنة؛ وتزويد معلومات مزوَّ

      معلومات �رشّية؛ واإتالف االأّدلة اأو االأر�صيفات.

•   حماية املفو�صني: يجب تاأمني احلماية للمفو�صني وموظفي اللجنة يف ما يتعلق باالأعمال التي يقومون بها 
ذ مهمة        بنّية ح�صنة خالل �صري عمل اللجنة. فال يجب حتميل اأي مفو�ص اأو ع�صو اأو موظف اأو �صخ�ص ينفِّ

      با�صم اللجنة م�صوؤولية اأي �صيء يظهر يف اأي تقارير، اأو نتائج، اأو وجهات نظر، اأو تو�صيات يتم تقدميها 

      اأو التعبري عنها بنّية ح�صنة. هذه احلماية رهٌن بتنفيذ املفو�صني واملوظفني مهامهم باالجتهاد الواجب ووفق 

      مبادئ العدالة االإجرائّية.
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•   تعميم التقرير: يجب اأن يحّق للجنة احلقيقة تعميم تقريرها النهائي عرب االإعالم و�صبكة االإنرتنت واملكتبات  
      واالأر�صيفات. فتقييد الولوج اإىل التقرير ل�صلطة عالّية، كالرئي�ص، وتكليف هذه ال�صلطة بن�رشه من �صاأنهما 

      التخفيف من وقع اللجنة. 



جلنة العفو

وزارة العدل


