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  حقوق اإلنسانمجلس 

  عشرة الثامنةالدورة 
  من جدول األعمال 3و 2ان البند

  التقرير السـنوي لمفوضـة األمـم المتحـدة السـامية لحقـوق اإلنسـان
  العام ة السامية واألمينيوتقارير المفوض

ــــــة والسياســــــية  ــــــع حقــــــوق اإلنســــــان، المدني ــــــة جمي ــــــز وحماي تعزي
  واالقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية

  بما في ذلك الحق في التنمية ،واالجتماعية والثقافية

التـــزام مفوضـــة األمـــم المتحـــدة الســـامية لحقـــوق اإلنســـان بشـــأن تقريـــر     
ســتخدام واان ـوق اإلنســـحقــلخطيــرة النتهاكــات االلتحقيق فــي بــاالــدول 

  لشرعيعلم الوراثة ا

  موجز    

إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم  15/5 طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره  
لقـانون اإلنسـاين الـدويل لان و ـوق اإلنســقـحلطـرية اخلنتهاكـات االلتحقيق يف بـاالتـزام الـدول تقريراً بشـأن 

أساليب هذه االنتهاكات، من خالل ضحايا  بتحديد هويةوفقاً اللتزاماا القانونية الدولية فيما يتعلق 
تطبيـق يُسرتشـد بـه يف  ، بغيـة مواصـلة النظـر يف إمكانيـة وضـع دليـلعلـم الوراثـة الشـرعيستخدام منها ا

إنشـاء بنـوك ب القيام طواعية، وعند االقتضاء، ، مبا يف ذلكبأقصى درجات الفعالية علم الوراثة الشرعي
  .ضمانات املناسبةالإجياد ، مع وتشغيلها علم الوراثةملوارد 

واســتجابة لطلــب الــس، يركــز هــذا التقريــر علــى القــانون املتعلــق بــااللتزام بــالتحقيق يف   
مـن  االنتهاكات اخلطرية لقانون حقـوق اإلنسـان واالنتهاكـات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل

ية. واســتناداً إىل خــالل دراســة استقصــائية للصــكوك الدوليــة واإلقليميــة والســوابق القضــائية الســار 
الــردود املقدمــة مــن الــدول واملنظمــات، حيــدد التقريــر أيضــاً قــوانني الــدول وممارســاا فيمــا خيــص 

ســيما  وال املبــادرات املتخــذة للتحقيــق يف انتهاكــات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل، 
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  وإنشاء بنوك للمعلومات الوراثية. علم الوراثة الشرعيباستخدام 
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  مقدمة  - أوالً   

أن  ة حلقـوق اإلنسـانالسـامي ةإىل املفوضـ 15/5 قـرارهاإلنسـان يف طلـب جملـس حقـوق   -1
لقــــانون لان و ـوق اإلنســـــقــــحلطــــرية اخلنتهاكــــات االلتحقيق يف بـــاالتــــزام الــــدول بشــــأن  تقريــــراً  تقـــدم

ــــدويل ــــة فيمــــا يتعلــــق اللتز  وفقــــاً  ،اإلنســــاين ال ــــة تحديــــدباماــــا القانونيــــة الدولي ضــــحايا هــــذه  هوي
، بغيـــة مواصـــلة النظـــر يف علـــم الوراثـــة الشـــرعيســـتخدام أســـاليب منهـــا ااالنتهاكـــات، مـــن خـــالل 

مبا         ،بأقصى درجات الفعالية علم الوراثة الشرعيتطبيق ُيسرتشد به يف  إمكانية وضع دليل
إجيــاد ، مــع هاوتشــغيل علــم الوراثــةملــوارد إنشــاء بنــوك ب القتضــاء،، وعنــد االقيــام طواعيــة يف ذلــك

الطلــب. وحيــدد التقريــر القــوانني الدوليــة لــذلك م هــذا التقريــر اســتجابة . ويقــد الضــمانات املناســبة
اخلطـــرية لقـــانون حقـــوق اإلنســـان  االنتهاكـــاتواإلقليميـــة الـــيت تتعلـــق بـــالتزام الـــدول بـــالتحقيق يف 

للقانون اإلنساين الدويل. مث يستند التقرير بعد ذلك إىل املسامهات الـواردة واالنتهاكات اجلسيمة 
مـــن الـــدول رداً علـــى مـــذكرة شـــفوية وجهتهـــا مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــوق اإلنســـان 

الشـرعي،  الطـب ألنرتبولوجيـا األرجنتيـين الفريـق، إضـافة إىل املسـامهات الـواردة مـن )1((املفوضـية)
قـوانني الـدول عـرض مـن أجـل  بـاملفقودين املعنية الدولية اللجنةو ة للصليب األمحر، واللجنة الدولي

يف سياق االلتزام بالتحقيق وبعض التطورات  علم الوراثة الشرعياستخدام وممارساا فيما يتعلق ب
 علــم الوراثـــة واردبنــوك ملـــوإنشــاء  علــم الوراثــة الشـــرعيالــيت طــرأت خبصـــوص وضــع دليــل لتطبيـــق 

  .وتشغيلها

 الوراثـة الشـرعي بعلـمالثـاين الـذي تعـّده املفوضـية بشـأن مسـائل تتصـل التقريـر هـو وهـذا   -2
. وقد خلص التقرير الذي نظـر فيـه جملـس حقـوق اإلنسـان يف دورتـه اخلامسـة )2(وحقوق اإلنسان

علـــم ، يف مجلـــة أمــور، إىل أن االســـتعانة خبـــرباء الطــب الشـــرعي، وبصـــفة خاصــة اســـتخدام ةعشــر 
يــؤدي دوراً حامســاً يف حتديــد للمعلومــات الوراثيــة إنشــاء بنــوك ب، والقيــام طواعيــة شــرعيالوراثــة ال

االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين هوية ضحايا 
  ).A/HRC/15/26من الوثيقة  64و 63(الفقرتان  الدويل

__________ 

ألرجنتــــني وأوكرانيــــا وبــــاراغواي والبحــــرين والبوســــنة واهلرســــك وســــلوفاكيا وسويســــرا وردت ردود مــــن حكومــــات ا )1(
 .وغواتيماال وفنلندا وكندا وكولومبيا ومدغشقر والنرويج واليابان

 18( 9/11حقـوق اإلنسـان، انظـر علـى وجـه اخلصـوص القـرارات  لالطالع علـى القـرارات ذات الصـلة لـس )2(
 ).2010أيلول/سبتمرب  29( 15/5)، و2009آذار/مارس  27( 10/26)، و2008أيلول/سبتمرب 
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الخطيــــرة لقــــانون حقــــوق اإلنســــان  االلتــــزام بــــالتحقيق فــــي االنتهاكــــات  -◌ً  ثانيا  
  واالنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي

مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية علــى  2مــن املــادة  1تـنص الفقــرة   -3
 احــــرتام األفــــراد املوجــــودين يف إقليمهــــا واخلاضــــعني لواليتهــــاأن تكفــــل الــــدول األطــــراف جلميــــع 

ـــــق العـــــاماحلقـــــوق املعـــــرتف ـــــا يف ـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان يف التعلي ـــــة املعني              العهـــــد. وأشـــــارت اللجن
أن متتنــع عــن انتهــاك احلقــوق  وفقــاً هلــذا احلكــم، ،جيــب علــى الــدول األطــراف، إىل أنــه 31رقــم 

. ويف هـذا اخلصـوص، )3(لضـمان تعزيزهـا ومحايتهـا أن تتخذ تدابري إجيابيةو املعرتف ا يف العهد
ل األطــراف أن تعتمــد قــوانني وتتخــذ مــا يكــون ضــرورياً مــن تــدابري إلعمــال هــذه جيــب علــى الــدو 

  .)4(احلقوق

مـن  3وإضافة إىل ذلك، يفسر احلق يف سبيل انتصاف فعـال بصـيغته احملـددة يف الفقـرة   -4
أشـارت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان و . )5(من العهد على أنه يشـمل االلتـزام بـالتحقيق 2املادة 

 تفعيـلوجود آليات إدارية من أجـل إىل مثة حاجة خاصة إىل أنه  2من املادة  3فقرة خبصوص ال
التحقيق يف املــزاعم املتعلقــة باالنتهاكــات حتقيقــاً ســريعاً وشــامالً وفعــاالً مــن خــالل بــااللتــزام العــام 
ن أما ختلف الدولـة الطـرف عـن التحقيـق يف املـزاعم املتعلقـة باالنتهاكـات فـيمكن أ .هيئات نزيهة

   .)6(للعهد خرق منفصليؤدي، يف حد ذاته، إىل 

وأثــارت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان أكثــر مــن مــرة يف أحكامهــا الســابقة التــزام الــدول   -5
األطــراف يف العهــد بــالتحقيق يف انتهاكــات حقــوق اإلنســان. وعلــى وجــه التحديــد، يتعــني علــى 

ا تشــكل أفعــاالً جنائيــة وتقــدمي املســؤولني الــدول األطــراف التحقيــق يف االنتهاكــات املعــرتف بأــ
االنتهاكــات  يف حالــةنشــأ بصــفة خاصــة ي. وذكــرت اللجنــة أن هــذا االلتــزام )7(عنهــا إىل العدالــة

__________ 

. وهنــاك اتفاقيــات دوليــة أخــرى حلقــوق 7-5، الفقــرات 31اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم  )3(
اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز أن تـوفر محايـة فعالـة للحقـوق، انظـر  اإلنسان تطلـب أيضـاً إىل الـدول

 .(ج)2املادة ضد املرأة، 

وكــذلك اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان،  ؛2الفقــرة  ؛2قوق املدنيــة والسياســية، املــادة العهــد الــدويل اخلــاص بــاحل )4(
 .14و 13، الفقرتان 31التعليق العام رقم 

أخــرى حلقــوق اإلنســان تــنص أيضــاً علــى احلــق يف ســبيل انتصــاف فعــال، انظــر اإلعــالن  هنــاك اتفاقيــات دوليــة )5(
 .6االتفاقية الدوليـة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املادة و  ؛8العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 

 .8انظر أيضًا الفقرة  ؛15، الفقرة 31املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم اللجنة  )6(

املعتمـدة يف ، اآلراء 1447/2005رقـم ، البالغ ضد االحتاد الروسي أبو بكر أمريوفانظر على سبيل املثال،  )7(
           ، الـــــــــبالغ أوريل مارســـــــــيانا ودانييـــــــــل غومـــــــــانوي ضـــــــــد الفلبـــــــــنيو ؛2-11، الفقـــــــــرة 2009نيســـــــــان/أبريل  2

فاديفــــــــال و ؛2-7الفقــــــــرة  ،2008تشــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  30، اآلراء املعتمــــــــدة يف 1560/2007رقــــــــم 
 8، اآلراء املعتمـــــدة يف 1436/2005، الـــــبالغ رقـــــم ساثاســـــيفام وباراثيســـــي ساراْســـــواثي ضـــــد ســـــري النكـــــا

 .4-6، الفقرة 2008متوز/يوليه 
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مثـــل  أو القـــانون الـــدويل، الـــداخلياملعـــرتف بأـــا تشـــكل أفعـــاًال جنائيـــة إمـــا مبوجـــب القـــانون 
، )8( )7إنســــانية أو املهينــــة (املــــادة التعــــذيب ومــــا مياثلــــه مــــن ضــــروب املعاملــــة القاســــية أو الال

، 9و 7)، وحاالت االختفاء القسري (املادتـان 6واإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً (املادة 
. ويف هذا اخلصـوص، فـإن عـدم التحقيـق علـى النحـو الواجـب يف )9(يف أحيان كثرية) 6واملادة 

إىل أن تثبـت          حبقـوق اإلنسـان االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسـان قـاد اللجنـة املعنيـة 
مـن  2مـن املـادة  3مقـروءة بـاالقرتان مـع الفقـرة  )12(9و )11(7و )10(6وقوع انتهاكات للمواد 

  العهد. 

صـــكوك دوليـــة أخـــرى حلقـــوق اإلنســـان تـــنص أيضـــاً علـــى االلتـــزام بـــالتحقيق. وهنـــاك   - 6
، فإن علـى االختفاء القسري حلماية مجيع األشخاص منمن االتفاقية الدولية  3ومبوجب املادة 
األفعــال الــيت تعتــرب مــن أفعــال االختفــاء يف  للتحقيــقالتــدابري املالئمــة  تتخــذأن  الــدول األطــراف

وتتضـمن االتفاقيـة أحكامـاً مفصـلة تتعلـق مبمارسـة  .)13(القسري، وأن تقدم املسؤولني إىل العدالة
الـدول األطـراف حبـث  تكفـلفاقيـة أن مـن االت 12هذا االلتزام. وعلى سبيل املثال تقتضي املادة 

وعنـــد اللـــزوم، إجـــراء حتقيـــق  ونزيهـــاً  ســـريعاً  حبثـــاً أي شـــكوى أو ادعـــاء بشـــأن االختفـــاء القســـري، 
متعمق ونزيه فيهما عندما تقدم شكوى رمسية أو كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد 

اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب مـن  12كما أن املادة . )14(وقع ضحية اختفاء قسري ما شخصاً بأن 
تلـــزم صـــراحة الـــدول  أو الالإنســـانية أو املهينـــة وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية

__________ 

 الـذي يـنص بوضـوح علـى أن علـى 14، الفقـرة 20التعليق العام رقـم انظر أيضاً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،  )8(
 7بالتحقيق بصورة عاجلة وحمايدة يف شكاوى من سوء املعاملة احملظور مبوجـب املـادة  قيامال السلطات املختصة

 .نصاف فعالةبغية جعل وسيلة اإل

 .18، الفقرة 31املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم اللجنة  )9(

تاشـتانبيكوفا ضـد  أناربـاي أوميتـالييف وأناركـانو ؛2-11، الفقـرة ضـد االحتـاد الروسـي أبـو بكـر أمـريوف، انظـر )10(
-9، الفقــرة 2008تشــرين األول/أكتــوبر  30، اآلراء املعتمــدة يف 1275/2004، الــبالغ رقــم قريغيزســتان

فاديفــــال ساثاســــيفام وباراثيســــي و ؛8، و2-7الفقرتــــان  ،أوريل مارســــيانا ودانييــــل غومــــانوي ضــــد الفلبــــنيو ؛2
 .4، الفقرة 6ق العام رقم وانظر أيضاً التعلي ؛4-6الفقرة  ،ساراْسواثي ضد سري النكا

، اآلراء املعتمـدة 1432/2005، البالغ رقم دالكادورا آراشيجي نيمال سيلفا غوناراتنا ضد سري النكاانظر  )11(
، الفقرتــان ضــد االحتــاد الروســي أبــو بكــر أمــريوفو ؛9و 3-8و  2-8، الفقــرات 2009آذار/مــارس  17يف 
 28، اآلراء املعتمـــدة يف 1159/2003الغ رقـــم ، الـــبســـانكارا ضـــد بوركينـــا فاســـو مـــرميو ؛7-11و 11-6

 .2-12، الفقرة 2006آذار/مارس 

 .4-8، الفقرة دالكادورا آراشيجي نيمال سيلفا غوناراتنا ضد سري النكاانظر  )12(

الــيت تــنص علــى حــق  24الــيت تشــمل املبــدأ العــام اخلــاص بالتســليم أو احملاكمــة، واملــادة  11انظــر أيضــاً املــادة  )13(
ة وتفــرض التزامـــاً علـــى الــدول األطـــراف باختــاذ التـــدابري املالئمـــة يف هــذا اخلصـــوص، واإلعـــالن الضــحية يف املعرفـــ

 ؛13و 9و 3، املــواد 47/133املتعلــق حبمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، قــرار اجلمعيــة العامــة 
 .E/CN.4/1996/38والوثيقة 

 .23و 15-13و 3، الفقرات 12و 10انظر أيضاً املادتني  )14(
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األطــــراف بــــالتحقيق يف مجيــــع ادعــــاءات التعــــذيب، فهــــي تــــنص علــــى أن "تضــــمن هــــذه الــــدول 
قولـة تـدعو إىل جدت أسباب معاألطراف قيام سلطاا املختصة بإجراء حتقيق سريع ونزيه كلما وُ 

  . )15(االعتقاد بأن فعًال من أفعال التعذيب قد ارتكب يف أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها

مــــن  1وفيمــــا يتعلــــق باالنتهاكــــات اجلســــيمة للقــــانون اإلنســــاين الــــدويل، تقضــــي املــــادة   -7
 بـــأن حتـــرتم األطـــراف الســـامية املتعاقـــدة اتفاقيـــات جنيـــف 1949اتفاقيـــات جنيـــف األربـــع لعـــام 

وتكفل احرتامها يف مجيع األحوال. وإضافة إىل ذلك، تتضمن مجيع اتفاقيات جنيف حكماً يلزم 
ـدعى أـم اقرتفـوا هـذه املخالفـات اجلسـيمة األطراف السامية املتعاقدة 

ُ
بالبحث عن األشخاص امل

 . ويوســع)16(أو أمـروا باقرتافهـا ومبحـاكمتهم يف احملــاكم اخلاصـة ـا، بصـرف النظــر عـن جنسـيتهم
) نطــــاق االلتــــزام نفســــه ليشــــمل 1977الربوتوكــــول اإلضــــايف األول امللحــــق باتفاقيــــات جنيــــف (

من الربوتوكول. وتقضي املـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة  85األفعال احملددة يف املادة 
حمكمـة اجلماعية واملعاقبة عليهـا بـأن حيـاكم األشـخاص املتهمـون بارتكـاب اإلبـادة اجلماعيـة أمـام 

خمتصة. وتفهم هذه األحكام على أا تتضـمن االلتـزام بـالتحقيق يف انتهاكـات القـانون اإلنسـاين 
. )18(، وتوضح العالقة الوثيقـة بـني االلتـزامني)17(الدويل وااللتزام مبقاضاة مرتكبيها على حد سواء

بالقـــانون وإضـــافة إىل ذلـــك، خلصـــت اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب األمحـــر يف دراســـة أجرـــا تتعلـــق 
إىل أن هنـــاك ممارســـات كافيـــة إلثبـــات وجـــود التـــزام علـــى عـــاتق الـــدول  الـــدويل اإلنســـاين العـــريف

بــالتحقيق يف جــرائم احلــرب غــري تلــك الــيت هلــا صــفة خمالفــات جســيمة، مبــا يف ذلــك اجلــرائم الــيت 
   .)19(يدعى ارتكاا يف النزاعات املسلحة غري الدولية

__________ 

 مـن االتفاقيـة؛ 16و 13و 11و 1، الفقـرات 2اليت تشـمل مبـدأ التسـليم أو احملاكمـة، و 7أيضاً املادتني  انظر )15(
 .2وجلنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 

 ؛129واتفاقيـــة جنيـــف الثالثـــة، املـــادة  ؛50واتفاقيـــة جنيـــف الثانيـــة، املـــادة  ؛49اتفاقيـــة جنيـــف األوىل، املـــادة  )16(
 .146بعة، املادة واتفاقية جنيف الرا

، تتـاح علـى املوقـع 158اللجنة الدولية للصليب األمحر، قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  )17(
 .http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule158#Fn2 الشبكي التايل:

  .Arhaucos v. Colombia, commو ؛18، الفقـرة 31انظـر اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان، التعليـق العـام رقـم  )18(
No. 612/1995, views adopted on 29 July 1997, para. 8.8الـبالغ باوتيسـتا دي أريالنـا ضـد كولومبيـاو ؛ ،

. وال ينــاقش يف هـــذا 6-8، الفقـــرة 1995ن األول/أكتــوبر تشـــري 27، اآلراء املعتمــدة يف 563/1993رقــم 
التقرير واجب املقاضـاة لكنـه يـرد يف مبـدأ التسـليم أو احملاكمـة فضـالً عـن أحكـام املعاهـدات واالتفاقيـات املشـار 

 إليها فيه.

علـى املوقـع  ، تتـاح158اللجنة الدولية للصليب األمحر، قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  )19(
. ومثــة أيضــاً أحكــام http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule158#Fn2 الشــبكي التــايل:

واتفاقيـة جنيـف الرابعـة، املـادة  ؛122تنص على االلتزام بالبحث عـن املفقـودين يف اتفاقيـة جنيـف الثالثـة، املـادة 
إىل مكاتــــب  19واتفاقيــــة جنيــــف الثانيــــة، وحتيــــل املــــادة  ؛17و 16واتفاقيــــة جنيــــف األوىل، املادتــــان  ؛136

ـــة جنيـــف الثالثـــة. انظـــر أيضـــاً الربوتوكـــول اإلضـــايف األول،  122االســـتعالمات املنشـــأة وفقـــاً للمـــادة  مـــن اتفاقي
العــريف،           يــة للصــليب األمحــر، قاعــدة بيانــات القــانون الــدويل اإلنســايناللجنــة الدولو  ؛33و 32املادتــان 

ــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــبكي التــــــــــــــــــــايل117القاعــــــــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــــى املوق ــــــــــــــــــــاح عل   -http://www.icrc.org/customary: ، تت
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نــــة حقــــوق اإلنســــان أيضــــاً التــــزام الــــدول بــــالتحقيق يف وقــــد عــــززت اجلمعيــــة العامــــة وجل  -8
االنتهاكـــات اخلطـــرية لقـــانون حقـــوق اإلنســـان واالنتهاكـــات اجلســـيمة للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل. 

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات وحتدد 
ن واالنتهاكــات اخلطــرية للقــانون اإلنســاين الــدويل نطــاق اجلســيمة للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســا

، قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويلالقانون الدويل حلباحرتام وضمان احرتام وإعمال االلتزام 
أن و بفعاليـة وسـرعة ودقـة ونزاهـة حتقـق يف االنتهاكـات أن  منهـا واجـب الدولـة يشمل أموراً حبيث 

ــــد االقتضــــاء،اتإجــــراء تخــــذت ــــداخليللقــــانون  وفقــــاً  ، عن ــــدويل ضــــد  ال مــــرتكيب االنتهاكــــات وال
  .)20(ملزعومنيا

مـــن  لمجموعـــة املســـتوفاة مـــن املبـــادئ املتعلقـــة حبمايـــة حقـــوق اإلنســـان وتعزيزهـــاووفقـــاً ل  -9
اإلفالت مـن العقـاب حيـدث، يف مجلـة ، فإن خالل اختاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب

اماــا يف التحقيــق يف انتهاكــات قــانون حقــوق اإلنســان والقــانون أمــور بســبب إخــالل الــدول بالتز 
يتعـــني علـــى الـــدول أن ُجتـــري حتقيقـــات فوريـــة علـــى أنـــه  19، ويـــنص املبـــدأ )21(اإلنســـاين الـــدويل

  . )22(وكاملة ومستقلة وحمايدة يف هذه االنتهاكات

ولية مسؤولية وإضافة إىل ذلك، تؤكد ديباجة نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الد  -10
اليت تثري قلق اتمع الـدويل سـواء مجيع الدول عن ضمان حتقيق العدالة فيما خيص أخطر اجلرائم 

ارتكبت على أراضيها أم ضد رعاياها، وتعلـن الديباجـة أنـه جيـب ضـمان مقاضـاة مرتكبيهـا علـى 
ويل. وتـذكر حنو فعال من خالل تدابري تتخذ على الصعيد الوطين وكذلك من خالل التعـاون الـد

هذه الديباجة بأن من واجب كل دولة أن متارس واليتها القضائية اجلنائية علـى أولئـك املسـؤولني 
مــن نظــام رومــا األساســي الــيت  17ويف هــذا اخلصــوص، فــإن املــادة  عــن ارتكــاب جــرائم دوليــة.

ئم الدوليـة تنص على مبدأ التكامل تعزز أيضاً واجب الدول الرئيسـي املتمثـل يف التحقيـق يف اجلـرا
  ومقاضاة مرتكبيها.

وتـــنص الصـــكوك اإلقليميـــة حلقـــوق اإلنســـان، مبـــا يف ذلـــك االتفاقيـــة األمريكيـــة حلقـــوق   -11
اإلنســان (االتفاقيــة األمريكيــة)، واالتفاقيــة األوروبيــة حلمايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية 

__________ 

ihl/eng/docs/v1_rul_rule117 نص هـــذه القاعــدة علـــى أن يتخــذ كـــل طــرف يف النزاعـــات املســلحة الدوليـــة وتــ
وغــري الدوليــة اإلجــراءات املســتطاعة لإلفــادة عــن األشــخاص الــذين يبلــغ عــن فقــدهم نتيجــة لنــزاع مســلح ويــزود 

 أفراد عائالم بأية معلومات لديه عن مصريهم.

يلي:"يقـع علـى الـدول  الـيت تـنص علـى مـا 4قـرة انظـر أيضـاً الف (ب)؛3، الفقـرة 60/147معية العامـة قرار اجل )20(
واجب التحقيق يف االنتهاكات وواجب حماكمة األشـخاص الـذين يـزعم أـم ارتكبـوا هـذه االنتهاكـات يف حـال 

 توفر أدلة كافية ضدهم، وواجب إنزال العقوبة باجلناة يف حال إدانتهم".

)21( E/CN.4/2005/102/Add.1 1، املبدأ. 

 .5و 1، املبدآن 1، املرفق E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1انظر أيضاً  )22(
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علــى  )23(عوب (امليثــاق األفريقــي)(االتفاقيــة األوروبيــة)، وامليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــ
التــزام الــدول بــالتحقيق يف انتهاكــات قــانون حقــوق اإلنســان. وقــد كــررت أيضــاً اهليئــات اإلقليميــة 

  حلقوق اإلنسان تأكيد هذا االلتزام أكثر من مرة يف أحكامها السابقة.

ىل وخلصت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسـان يف قضـية فيالسـكيس رودريغـس إ  -12
من االتفاقية األمريكية بضمان التمتع الكامـل بـاحلقوق واحلريـات  1-1أن االلتزام مبوجب املادة 

باستخدام  ،املعرتف ا يف االتفاقية يفرض على الدول واجباً قانونياً إجيابياً يقضي، يف مجلة أمور
يف إطـــار واليتهـــا مجيـــع الوســـائل املتاحـــة لـــديها إلجـــراء حتقيقـــات جديـــة يف االنتهاكـــات املرتكبـــة 

للحقــــوق . وقضـــت احملكمـــة أيضــــاً بـــأن الواجـــب القـــانوين موجــــود كشـــرط إجرائـــي )24(القضـــائية
  . )25(الواردة يف االتفاقية األمريكية مثل احلق يف احلياة واحلق يف املعاملة اإلنسانية األساسية

اشـرتاط  إىل أن ضـد تركيـا يأكسـو وخلصت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية   -13
مــن  13أن تضــمن الــدول "تــوفري ســبيل انتصــاف فعــال" علــى النحــو املنصــوص عليــه يف املــادة 

االتفاقيـــة األوروبيـــة يشـــمل "إجـــراء حتقيـــق دقيـــق وفعـــال ميكـــن أن يـــؤدي إىل حتديـــد هويـــة أولئـــك 
ومعــاقبتهم، مبــا يف ذلــك وصــول مقــدم الشــكوى بصــورة  ]انتهــاك حقــوق اإلنســان[املســؤولني عــن 

. وإضـافة إىل ذلـك، أقـرت احملكمـة مـراراً وجـود االلتـزام بـالتحقيق  )26(ىل إجـراءات التحقيـقفعالة إ
  مـــــــن االتفاقيـــــــة الـــــــذي يقضـــــــي بضـــــــمان 1كنتيجـــــــة للواجـــــــب العـــــــام للـــــــدول مبوجـــــــب املـــــــادة 

  

__________ 

ـــة؛ واملـــادتني  1-1انظـــر املـــادة  )23( ـــة؛ واملـــادة  13و 1مـــن االتفاقيـــة األمريكي مـــن امليثـــاق  1مـــن االتفاقيـــة األوروبي
 1مـن اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة لقمـع التعـذيب واملعاقبـة عليـه؛ واملـادتني  8و 6و 1األفريقي؛ وانظر أيضاً املواد 

 .اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاصمن  3و

)24( Inter-American Court of Human Rights, case of Velásquez Rodríguez, judgment of July 29 1988, 

174-177 paras. :وأكــدت احملكمـــة نتـــائج هــذه القضـــية يف أمثلـــة عديـــدة، مبــا يف ذلـــك يف القضـــيتني التـــاليتني .Godínez-

Cruz v. Honduras, judgment of January 20 1989, paras. 184-188و ؛González et al. v. Mexico, judgment of  
November 16 2009, paras. 245-247, 287-291. 

 ,Inter-American Court of Human Rights, case of González et al. v. Mexicoانظـر علـى سـبيل املثـال  )25(

para. 292; case of Kawas-Fernández v. Honduras, judgment of April 3 2009, paras. 75-77, 100-

102, 107, 139; case of Cantoral-Huamaní and García-Santa Cruz v. Peru, judgment of July 10 

2007, paras. 100-102, 124, 140; case of the Pueblo Bello Massacre v. Colombia, judgment of 

January 31 2006, paras. 120, 142-143, 145, 148. 

)26( European Court of Human Rights, Aksoy v. Turkey, app. No. 21987/93, judgment of 18 December 

1996, para. 98; see also, for example, Ergi v. Turkey, app. No. 23818/94, judgment of 28 July 

1998, paras. 94 and 98. 
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وفيما         .)27(مع احلق األساسي املعين مقروءة باالقرتاناحلقوق واحلريات الواردة يف االتفاقية 
مــــن االتفاقيــــة األوروبيــــة، قضــــت احملكمــــة أيضــــاً بــــأن االلتــــزام اإلجرائــــي  3و 2ادتني يتعلــــق باملــــ

  .)28(بالتحقيق الفعال مبوجب هاتني املادتني قد تطور ليصبح واجباً مستقالً منفصالً 

وتـــرى اللجنـــة األفريقيـــة حلقـــوق اإلنســـان والشـــعوب أن مـــن واجـــب الـــدول التحقيـــق يف   -14
مـن امليثـاق األفريقـي الـيت ُتطالـب الــدول  1ـا العامـة مبوجـب املــادة االنتهاكـات كجـزء مـن التزاما

بــــأن تتعهــــد باختــــاذ اإلجــــراءات التشــــريعية وغريهــــا مــــن اإلجــــراءات إلعمــــال احلقــــوق والواجبــــات 
واحلريـــات املكرّســـة فيـــه. ويف الواقـــع استشـــهدت اللجنـــة مـــع املوافقـــة، يف قـــرار يتعلـــق بزمبــــابوي، 

حمكمـة البلــدان األمريكيــة يف قضــية فيالسـكيس رودريغــس بــأن علــى بالنتيجـة الــيت خلصــت إليهــا 
الدولــة، يف مجلــة أمــور، أن تتخــذ تــدابري معقولــة ملنــع انتهاكــات حقــوق اإلنســان، وأن تســتخدم 
الوسائل املتاحة لديها إلجراء حتقيق جاد يف االنتهاكـات املرتكبـة داخـل واليتهـا القضـائية، ورأت 

مسيـاً ملعيـار دويل يتعلـق بواجـب الدولـة. واعتـربت اللجنـة أن رأي حمكمـة اللجنة أـا متثـل تفسـرياً ر 
. وإضـافة )29(مـن امليثـاق األفريقـي 1البلدان األمريكية ميكن أن ينطبق أيضـاً بالقيـاس علـى املـادة 

إىل ذلك رأت اللجنة أن املعايري املعمول ا للعناية الواجبة يف قضية فيالسيكس رودريغس تقـدم 
يكفــي مــن اجلهــد واإلرادة السياســية  كانــت دولــة مــا قــد أظهــرت مــازمــة ملعرفــة مــا إذا  الوســيلة الال

  يف جمــــــــــــــــــال حقــــــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــــــان. ويف إطــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــذا االلتــــــــــــــــــزام، للوفــــــــــــــــــاء بالتزاماــــــــــــــــــا
  

  

__________ 

  .European Court of Human Rights, Pastor and Ţiclete v. Romania, app. Nosانظـر علـى سـبيل املثـال  )27(
30911/06 and 40967/06, judgment of 19 April 2011, paras. 48 and 70; Matayeva and Dadayeva v. 

Russia, app. No. 49076/06, judgment of 19 April 2011, para. 99; Šilih v. Slovenia, app. No. 

71463/01, judgment of 9 April 2009 (Grand Chamber), paras. 153-159, 195-196; Ranstev v. 

Cyprus and Russia, app. No. 25965/04, judgment of 7 January 2010, paras. 232-233; McCann and 

Others v. United Kingdom, app. No. 18984/91, judgment of 27 September 1999, para. 61; Ergi v. 

Turkey, para. 82. 

  ,European Court of Human Rights, Efimenko v. Ukraine, app. No. 75726/01انظـر علـى سـبيل املثـال،  )28(
judgment of 25 November 2010, paras. 75, 92; Davydov and Others v. Ukraine, app. Nos. 

17674/02 and 39081/02, judgment of 1 July 2010, para. 276; Pastor and Ţiclete v. Romania, para. 

48; Varnava and Others v. Turkey, app. Nos. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 

16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90, judgment of 18 September 2009 (Grand Chamber), 

paras. 191, 194; Salmanoğlu and Polattaş v. Turkey, app. No. 15828/03, judgment of 17 March 

2009, para. 99; Šilih v. Slovenia, para. 159; Brecknell v. United Kingdom, app. No. 32457/04, 

judgment of 27 November 2007, para. 65. 

)29( African Commission on Human and Peoples’ Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum v. 

Zimbabwe, comm. No. 245/02, para. 144. 
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علـى الـدول أن متنــع األفعـال الــيت ختـّل بــأي حـق مــن احلقـوق املعــرتف ـا مبوجــب القـانون الــدويل 
  .)30(اقب مرتكبيهاحلقوق اإلنسان وحتقق فيها وتع

واجـب الـدول التحقيـق  الصكوك الدولية واإلقليمية والسوابق القضائيةويف اخلتام تكرس   -15
يف االنتهاكات اخلطـرية لقـانون حقـوق اإلنسـان واالنتهاكـات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل. 

اضاة فإنه يـرتبط أيضـاً بـاحلق يف وإضافة إىل أن االلتزام بالتحقيق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بااللتزام باملق
معرفة احلقيقة، وهـو يشـمل احلـق يف معرفـة ظـروف االنتهاكـات اخلطـرية حلقـوق اإلنسـان وأسـباا 
ومـــدى التقـــدم يف التحقيقـــات اجلاريـــة يف تلـــك االنتهاكـــات ونتائجهـــا وهويـــة مرتكبيهـــا، ومعرفـــة 

  .)31(مصري الضحايا ومكان وجودهم يف قضايا االختفاء القسري

فـي سـياق  علـم الوراثـة الشـرعيممارسات الدول التـي تتعلـق باسـتخدام   - الثاً ث  
  االلتزام بالتحقيق

حيتـــوي هـــذا الفـــرع علـــى املعلومـــات الـــواردة يف املســـامهات الـــيت قـــدمتها الـــدول رداً علـــى   -16
مــذكرة شــفوية وجهتهــا املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان. وهــو يقــدم قــوانني الــدول وممارســـاا 

يف التحقيقـــات يف االنتهاكـــات اخلطـــرية لقـــانون حقـــوق  علـــم الوراثـــة الشـــرعيتعلقـــة باســـتخدام امل
اإلنســـان واالنتهاكـــات اجلســـيمة للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــق إنشـــاء بنـــوك 
للمعلومات الوراثية فضالً عن الدور الذي يؤديه هـذا اـال العلمـي يف سـياقات أخـرى مثـل نظـم 

ـــ باإلضـــافة إىل مســـامهات الـــدول، املعلومـــات ذات  ،ة اجلنائيـــة. ويتضـــمن هـــذا الفـــرع أيضـــاً العدال
األمحـر الصلة اليت قدمها الفريق األرجنتيين ألنرتوبولوجيا الطب الشرعي واللجنـة الدوليـة للصـليب 

__________ 

 African Commission on Human and Peoples’ Rights, Social انظـر أيضـاً  ؛146الفقـرة  املرجـع نفسـه، )30(

and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) 

v. Nigeria, comm. No. 155/96, paras. 44-48, in which the Commission explains the duties 

incumbent on States pursuant to art. 1 of the African Charter; Amnesty International, Comité 

Loosli Bachelard, Lawyers’ Committee for Human Rights, Association of Members of the 

Episcopal Conference of East Africa v. Sudan, comm. No. 48/90-50/91-52/91-89/93, paras. 51-52, 

(وقـــد خلصـــت اللجنـــة يف هـــذا الـــبالغ إىل أن مســـألة عـــدم إجـــراء حتقيقـــات كافيـــة تشـــكل انتهاكـــات . ,56-57
 Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH) يلـي: قي)، وانظـر مـامن امليثاق األفري 5و 4للمادتني 

v. Côte d’Ivoire, comm. No. 246/02, para. 98وكـذلك املبـادئ والتوجيهـات املتعلقـة بـاحلق يف حماكمـة  ؛
 (ج)، احلـق يف سـبيل انتصـاف فعــال، )، الفـرع1999عادلـة ويف احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة يف أفريقيــا، (

  ,Resolution on guidelines and measures for the prohibition and prevention of torture, cruel“و
inhuman or degrading treatment or punishment in Africa” (The Robben Island Guidelines) (2002), 

paras. 16 and 19. 

)31( E/CN.4/2006/91 ق العامــل املعــين حبــاالت االختفــاء القســري أو الفريــ ؛59و 57-56و 45و 42، الفقــرات
انظــر أيضــاً  ؛1غــري الطــوعي، تعليــق عــام بشــأن احلــق يف معرفــة احلقيقــة يف حــاالت االختفــاء القســري، الفقــرة 

 .5-3الفقرات 
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وهي هيئات تتمتع بتجارب وخربات خاصة يف جمال استخدام  واللجنة الدولية املعنية باملفقودين،
للتصــــدي لالنتهاكــــات اخلطــــرية حلقــــوق اإلنســــان واالنتهاكــــات اجلســــيمة  علــــم الوراثــــة الشــــرعي

  للقانون اإلنساين الدويل. 

وقـدمت حكومـة األرجنتــني بيانـاً شــامًال للقـوانني الــيت تتعلـق بواجــب الـدول التحقيــق يف   -17
إلنسـاين الـدويل، مبـا االنتهاكات اخلطرية لقـانون حقـوق اإلنسـان واالنتهاكـات اجلسـيمة للقـانون ا

يف ذلــك يف ســياق احلــق يف معرفــة احلقيقــة. وأشــارت حكومــة األرجنتــني علــى وجــه التحديــد إىل 
املعـــايري الدوليـــة والســـوابق القضـــائية القائمـــة الـــيت تتصـــل بالتحقيقـــات واإلجـــراءات القانونيـــة ذات 

يتعـني اتباعهـا يف إجـراء الصـلة، مثـل الشـرط املتمثـل يف إجـراء حتقيـق، واإلجـراءات األساسـية الـيت 
التحقيــــق، واحلصــــول علــــى معلومــــات عــــن رفــــات الضــــحايا، وتســــجيل معلومــــات عــــن رفــــام، 

إىل أن حمكمـــة البلـــدان األمريكيـــة قـــد  . وأشـــارت احلكومـــة كــذلك)32(واحلراســة، ومعاجلـــة الرفـــات
 أمرت الدول بإنشاء قواعد بيانات تتضمن معلومـات شخصـية عـن األشـخاص املفقـودين، مبـا يف

(اختصـاراً: احلمـض النـووي)  (DNA)الـرييب املنـزوع األكسـجني ذلك عينات مـن احلمـض النـووي 
ومن األنسجة ألغراض العثور على األشخاص املختفـني، وقـد فرضـت علـى الـدول واجـب محايـة 

  .)33(املعلومات الشخصية الواردة يف هذه القواعد للبيانات يف مجيع األوقات

يف  علـم الوراثـة الشـرعيرئيسيتني يسهم فيهما اسـتخدام حالتني وأشارت األرجنتني إىل   -18
الوفاء بالتزام الدول بالتحقيق يف االنتهاكات، ومها حتديد هوية الضحايا يف احلاالت اليت يتعـرض 
فيهـــا الضـــحايا للقتـــل أو لالختفـــاء، ورد اهلويـــة إىل الضـــحايا. وأشـــارت األرجنتـــني أيضـــاً إىل أـــا 

وحقـــوق  علـــم الوراثــة الشــرعيبلــس حقـــوق اإلنســان املتعلقــة لقــرارات جمة بوصــفها الدولــة املقدمـــ
اإلنسـان، فقــد شـّكلت فريقــاً عـامالً يتــألف مــن اختصاصـيني يف علــم الوراثـة وعلمــاء أنرتوبولوجيــا 
الطب الشرعي وخرباء يف األخالقيات البيولوجية ضمن آخرين بدعم من اللجنة الدولية للصليب 

، وقـام علـم الوراثـة الشـرعينية. ووضع الفريق العامل مشـروع دليـل لتطبيـق األمحر ومبساعدا التق
بإنشاء قواعد بيانات وراثية وإدارا يف سياق التحقيقات يف انتهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون 

علـم الوراثــة اإلنسـاين الـدويل. ويف هــذا السـياق، نّظمــت األرجنتـني اجتماعـاً ضــم خـرباء يف جمــال 
مــــؤمتر أمريكــــا الالتينيــــة الثــــاين املتعلــــق بعلــــم الوراثــــة البشــــرية الــــذي ُعقـــــد يف   يف إطــــار الشــــرعي

، وأثنـــاء هـــذا املـــؤمتر اســـتطلعت آراء املشـــاركني بشـــأن جـــدوى 2011أيار/مـــايو كوســـتاريكا يف 
  مشروع الدليل وفائدته ونوعيته. 

__________ 

األمــم املتحــدة للمنــع والتقصـي الفعــالني لعمليــات اإلعــدام خــارج أشـارت األرجنتــني يف هــذا اخلصــوص إىل دليـل  )32(
قضــــــية )، و E/ST/CSDHA/.12) (1991(انون واإلعــــــدام التعســــــفي واإلعــــــدام بــــــإجراءات مــــــوجزة نطــــــاق القــــــ

 305و 301-300و 295أعـاله، الفقـرات  28املرجع الوارد يف احلاشية ، غونزاليس وآخرين ضد املكسيك
 .332-331و 318و 316-315و 310و

وكـذلك قـرار اجلمعيـة  ؛512و 511ن ، الفقرتـاغـونزاليس وآخـرين ضـد املكسـيكقضـية انظر على سبيل املثـال  )33(
ـــر املفوضـــية الســـامية حلقـــوق اإلنســـان لعـــام  ؛6و 5، الفقرتـــان 61/155العامـــة  الفقـــرة         ، 2010وتقري

63. 
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ويــة أثنــاء اهلبقتلــى جمهــويل وأفــادت حكومــة البحــرين أنــه مل يبلــغ عــن أيــة حــاالت تتعلــق   -19
احلوادث اليت وقعـت مـؤخراً يف البحـرين، وأنـه جـرى حتديـد هويـة أصـحاب مجيـع اجلثـث وسـلمت 
جثثهم إىل أسرهم. وحبكم ذلك، مل يكن من املطلوب إجراء أي حتليل وراثي على الرغم من أنـه 

  . علم الوراثة يوجد يف البحرين مرفق يتيح إجراء عملية حتديد اهلوية والتحليل باستخدام 

وأشارت حكومة البوسـنة واهلرسـك إىل أن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة يـنص علـى اإلطـار   -20
القــــانوين إلجــــراء حتليــــل احلمــــض النــــووي. وجيــــري املركــــز الطــــيب الســــريري التــــابع جلامعــــة ســــراييفو 

، 1999عـام   يف اجلرائم اخلطرية املرتكبـة منـذ منتصـف علم الوراثة الشرعيحتليالت باستخدام 
املقـام األول لصــاحل مكتــب املــدعي العــام. وإضــافة إىل ذلــك يســتخدم معهــد الطــب الشــرعي  ويف

يف جامعة سراييفو حتليل احلمض النووي لتحديد هوية ضحايا النـزاع الـذي نشـب يف التسـعينات 
يف البوســنة واهلرســك. وتــدل جتربــة املعهــد علــى أنــه جيــب تنظــيم عمليــات أخــذ عينــات احلمــض 

ىل مكان التحليل، واإلبالغ عن النتائج واحلصـول علـى قواعـد البيانـات الوراثيـة. النووي، ونقلها إ
والتكنولوجيــا األحيائيــة مســاعدة احلكومــة علــى اهلندســة الوراثيــة وإضــافة إىل ذلــك حيــاول معهــد 

إنشاء قاعدة بيانات وراثية. وأعرب هذا املعهد عـن رأي مفـاده أنـه جيـب مراعـاة حقـوق اإلنسـان 
عــــدة بيانــــات وراثيــــة، وبصــــفة أساســــية تلــــك احلقــــوق ذات الصــــلة بــــإدراج الصــــور عنـــد إنشــــاء قا

التحليلية للحمض النووي يف قاعدة البيانات واالحتفاظ باآلثـار البيولوجيـة. ويف هـذا اخلصـوص، 
أشــــارت احلكومــــة إىل وجــــود قاعــــدة بيانــــات حلــــاالت حتديــــد هويــــة ضــــحايا النــــزاع يف البوســــنة 

ت املخزنــة فيهــا ال جيــوز اســتخدامها يف التحليــل الشــرعي اجلنــائي. واهلرســك، موضــحة أن البيانــا
علــم الوراثــة وأخــرياً أعــرب معهــد املفقــودين يف البوســنة واهلرســك عــن دعمــه لوضــع دليــل لتطبيــق 

  تطبيقاً فعاًال. الشرعي

يتــيح اســتخدام حتليــل احلمــض تشــريع وأشــارت حكومــة كنــدا إىل أنــه ال يوجــد يف كنــدا   -21
ديد هوية املفقودين. بيد أن خدمات علوم الطب الشرعي وحتديد اهلوية، وهي وحدة النووي لتح

تابعـــة للشـــرطة امللكيـــة الكنديـــة تقـــدم املســـاعدة يف حتديـــد هويـــة املفقـــودين يف أعقـــاب النزاعـــات 
والكـــوارث وهـــو مـــا يشـــتمل عـــادة علـــى اســـتخدام حتليـــل احلمـــض النـــووي والبصـــمات إضـــافة إىل 

جمـــايل علـــوم الطــــب الشـــرعي والتحقيـــق يف إطـــار الشـــرطة امللكيــــة  خـــربات متخصصـــة أخـــرى يف
الكنديــة. وأبلغــت وزارة العــدل الشــرطة امللكيــة الكنديــة أنــه ال توجــد معوقــات قانونيــة حتــول دون 
تقــدمي الشــرطة هــذه املســاعدة علــى الــرغم مــن أن التشــريع مينــع اســتخدام بنــك املعلومــات الــوطين 

اــرمني املــدانني وفهــرس مســرح  إىل فهرســيه (فهــرساملرجعيــة  للحمــض النــووي يف كنــدا واإلشــارة
اجلرميـــــة) ألغـــــراض إنســـــانية أو ألغـــــراض حتديـــــد هويـــــة املفقـــــودين. واالســـــتخدام املشـــــروع قانونـــــاً 

 املعلومـــات الـــوطين للحمـــض النـــووي هـــوللمعلومـــات املتعلقـــة بـــاحلمض النـــووي الـــواردة يف بنـــك 
زالة الصور التحليلية للحمض النووي واملعلومات الوراثية استخدامها يف التحقيق اجلنائي، وجيب إ

نصــاً  األحكــام قــوةإذا اكتشــف أــا مــن الضــحية. وأشــارت كنــدا إىل أن لــديها حكمــاً مــن أشــد 
وال سـيما فيمـا يتعلـق باسـتخدام معلومـات          األمنية والشخصية،  وروحاً حلماية املعلومات

  خلاصة باالحتفاظ به.احلمض النووي واملبادئ والعمليات ا
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، أشــارت كنــدا إىل أنــه توجــد علــم الوراثــة الشــرعيوفيمــا يتعلــق بوضــع دليــل عــن تطبيــق   -22
الكـــوارث الكــربى، وأن وضـــع دليـــل جديـــد عـــن  هويـــة ضـــحايابالفعــل عـــدة أدلـــة تتعلـــق بتحديــد 

سيتضــمن بشــكل أساســي املعلومــات نفســها. بيــد أــا أشــارت إىل  علــم الوراثــة الشــرعيتطبيــق 
ائــدة وضــع تعريــف قــانوين واضــح لالنتهاكــات اخلطــرية حلقــوق اإلنســان، مثــل االختفــاء القســري ف

وطريقة إدراجه يف برامج أخرى لألمم املتحدة تتعلق باستغالل األشـخاص وـريبهم عـرب احلـدود. 
البحـــث عـــن  اتالعامـــل املعـــين بطلبـــرومـــا"  -"ليـــون وإضـــافة إىل ذلـــك، أشـــارت كنـــدا إىل فريـــق 

ووي يف جمموعــة البلــدان الثمانيــة، وهــو فريــق كلــف بتحديــد احلــواجز الــيت حتــول دون احلمــض النــ
تبــادل املعلومــات املتعلقــة بــاحلمض النــووي يف إطــار الطــب الشــرعي وبوضــع عمليــة لتبــادل هــذه 

االسـتجابة "املعلومات بدرجة أكرب من الفعالية. وإضافة إىل ذلـك، تـرتأس كنـدا يف الوقـت احلـايل 
وهــي كيــان حكــومي دويل ميكنــه بســرعة تــوفري خــرباء يف جمــال العدالــة  ،"ال العدالــةالســريعة يف جمــ

اجلنائية من أجل اخلدمة الفعليـة، وأكثـر هـؤالء اخلـرباء هـم مـن أخصـائيي الطـب الشـرعي، ويقـدم 
  هذا الكيان برناجماً تدريبياً ألخصائيي الطب الشرعي.

بالسياسات االقتصادية واالجتماعية قد أقّر وأوضحت كولومبيا أن الس الوطين املعين   -23
وثيقــة بشــأن تعزيــز آليــات البحــث عــن املختفــني وحتديــد هــويتهم يف كولومبيــا،  2009يف عــام 

وتســليم رفــات الضــحايا إىل أســرهم، وهـــي وثيقــة تــنص علــى عمليـــات التــدخل الــيت ســتقوم ـــا 
يـــات إزالـــة العقبـــات الـــيت تعـــوق الدولــة يف األجـــل القصـــري واملتوســـط والبعيـــد. وســـتتيح هـــذه العمل
دخل حيز النفاذ تشريع  2010حتديد مصري املختفني وتوضيح قضايا هؤالء املختفني. ويف عام 

يقضي بإنشاء بنوك معلومات وراثية مركزية من أجل الصـور التحليليـة الوراثيـة املـأخوذة مـن رفـات 
يكــون تقــدمي العينــات املرجعيــة املختفــني وعينــات مرجعيــة بيولوجيــة مــن أســر املختفــني. وجيــب أن 

البيولوجية من قبل أفراد األسرة طوعياً وقائماً علـى أسـاس موافقـة مسـتنرية. وجيـب إدارة كـل مـادة 
وراثيـة جيــري احلصــول عليهـا وفقــاً للمعــايري الدوليــة. وقـد قــدم فريــق عامـل مشــرتك بــني املؤسســات 

  اقرتاحاً لتطبيق هذا التشريع.  أنشئ يف إطار عمل اللجنة املعنية بالبحث عن املختفني

وإضـــافة إىل ذلـــك أشـــارت كولومبيـــا إىل عمـــل املعهـــد الـــوطين للعلـــوم القانونيـــة والطبيـــة   -24
لقــــانون حقــــوق  جســـيمةوعلـــوم الطــــب الشــــرعي الـــذي حيقــــق يف وفيــــات نامجـــة عــــن انتهاكــــات 

خراج جثـــث للقــانون اإلنســاين الــدويل، مبــا يف ذلــك عــن طريــق اســت خطــريةاإلنســان وانتهاكــات 
الضحايا وحتديـد هـويتهم. وأشـارت كولومبيـا أيضـاً إىل خطـة البحـث فيمـا خيـص جرميـة االختفـاء 

، واللجنــة املعنيــة بالبحــث عــن ) الــيت وضــعها مكتــب املــدعي العــام2011القســري (آذار/مــارس 
 ،نسـانواملفوضـية السـامية حلقـوق اإل ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة املختفني،

وـــدف إىل توجيـــه والســـفارة الربيطانيـــة يف كولومبيـــا. وتتضـــمن اخلطـــة أفضـــل املمارســـات الدوليـــة 
  حتسني التحقيقات اجلنائية يف حاالت االختفاء القسري. عملية

علـــم الوراثـــة وأشـــارت حكومـــة فنلنـــدا إىل أـــا حتتـــل مكـــان الصـــدارة يف تطـــوير تطبيـــق   -25
ايا يف حاالت ما بعد النزاع، وأـا تواصـل دعـم أهـداف قـرار يف جمال حتديد هوية الضح الشرعي
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. ويف فنلنــــــــدا يتصــــــــل قــــــــانون التحقيــــــــق يف أســــــــباب الوفــــــــاة 15/5جملــــــــس حقــــــــوق اإلنســــــــان 
) 101/2001) وقـــــانون االســـــتخدام الطـــــيب لألعضـــــاء واألنســـــجة البشـــــرية (459/1973(

األنسـجة عنـد حتديـد أسـباب  عينـاتُجتمـع هلـذا التشـريع،  . ووفقـاً علم الوراثة الشرعيباستخدام 
ن يعملــون لــدى املعهــد الــوطين للصــحة والرفــاه وإدارات علــوم الطــب و أطبــاء شــرعيوخيزــا الوفــاة 

الشـــرعي يف اجلامعـــات. وينظـــر الربملـــان حاليـــاً يف مشـــروع قـــانون بشـــأن إنشـــاء بنـــوك للمعلومـــات 
علومــــات الوراثيــــة ألغــــراض الوراثيـــة. وإذا وافــــق الربملــــان علــــى مشــــروع القـــانون، سُتنشــــأ بنــــوك للم

البحوث الطبية. ولن تستخدم هذه البنوك يف حـد ذاـا لتحديـد هويـة الضـحايا. بيـد أن مشـروع 
القــانون يقــرتح أيضــاً تعــديالت علــى قــانون االســتخدام الطــيب لألعضــاء واألنســجة البشــرية حبيــث 

  .مثالً  طبيعية كربىوقوع كوارث عند يتيح استخدام العينات اليت جتمع ألغراض حتديد اهلوية 

وأشــارت حكومــة غواتيمــاال إىل أن إحــدى توصــيات جلنــة اســتجالء التــاريخ الـــواردة يف   -26
(ذاكـــرة الصـــمت) هـــي وضـــع سياســـات الســـتخراج رفـــات ضـــحايا النـــزاع  1999تقريرهـــا لعـــام 

عـل املسلح، وال سيما من املقابر السرية واملقابر املخفية، وبينت أن عملية استخراج اجلثـث هـي ف
نابع من إحقاق العدل واجلرب، وخطوة هامة صوب حتقيق املصـاحلة. ووصـفت حكومـة غواتيمـاال 
خمتلـــف اهليئـــات الـــيت أنشـــئت لتنفيـــذ توصـــيات جلنـــة اســـتجالء التـــاريخ واتفاقـــات الســـالم، وهـــي 

ووحدة القضايا اخلاصة املتعلقـة  ،برنامج التعويضات الوطين، واملعهد الوطين لعلوم الطب الشرعي
 2006للنيابة العامة. وأُنشئ املعهـد الـوطين لعلـوم الطـب الشـرعي يف عـام التابعة لنزاع املسلح با

لكي يتوىل حبوث الطب الشرعي وحتليالت خرباء الطب الشرعي وفقاً للمعايري الدوليـة. ويف عـام 
ت أبــرم املعهــد الــوطين لعلــوم الطــب الشــرعي اتفاقــاً مــع أمانــة الســالم وبرنــامج التعويضــا 2010

للمعلومـات الوراثيـة،  الوطين من أجل حتديد هويـة ضـحايا االختفـاء القسـري. وأنشـأ املعهـد بنكـاً 
علومــــات. وتســــتجيب هــــذه املبــــادرات ألمــــر حمكمــــة البلــــدان لتلــــك املصــــري ولــــه االســــتخدام احل
تعثــر الدولــة علــى رفــات  الــذي قضــت فيــه بــأن مولينــا تيســني ضــد غواتيمــاالاألمريكيــة يف قضــية 

الضــــحية وتســــلمها إىل أقــــرب أقارــــا وأن تعتمــــد تــــدابري تشــــريعية وإداريــــة وتــــدابري أخــــرى، عنــــد 
  االقتضاء، إلنشاء نظام للمعلومات الوراثية.

وتقـدم غواتيمـاال معلومـات تفصــيلية عـن املبـادرات الـيت اختــذا الكيانـات احلكوميـة، مبــا   -27
ة مع اتمع املدين فيما يتعلق بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسـان، املشرتك املبادراتيف ذلك 

واستخدام حتليل الطب الشرعي، إضـافة إىل أعمـال املـؤمتر العـاملي للعمـل النفسـي االجتمـاعي يف 
عمليـــــات اســـــتخراج اجلثـــــث واالختفـــــاء القســـــري والعدالـــــة واحلقيقـــــة املعقـــــود يف بوغوتـــــا يف عـــــام 

حتليل الوضع الراهن لعمليـات اسـتخراج اجلثـث يف مجيـع أحنـاء العـامل،  . وقد تناول املؤمتر2010
فيمـا خيـص،  الشـرعي           علـم الوراثـةضعت وثيقة تتضـمن أفضـل املمارسـات مـن أجـل ووُ 

يف مجلــــة أمــــور، حفــــظ الرفــــات وأمنهــــا وحتديــــد هويــــة الضــــحايا يف الوقــــت املناســــب واالمتثــــال 
  السل احلراسة ومحاية األدلة والتعاون الدويل.للربوتوكوالت والتوصيات الدولية وس
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وأشـــــارت حكومـــــة اليابـــــان إىل أنـــــه وفقـــــاً لاللتزامـــــات الدوليـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان، فإـــــا   -28
يف حتديــد هويــة ضــحايا انتهاكــات حقــوق اإلنســان، وال ســيما  علــم الوراثــة الشــرعياســتخدمت 

بية الدميقراطيـة. وأعربـت اليابـان عـن يف سياق مسألة االختطاف بني اليابان ومجهورية كوريـا الشـع
رأي مفاده أن الرعايا اليابانيني الذين اختطفتهم مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة وقعـوا ضـحايا 

دوراً  علــم الوراثــة الشــرعيلالختفــاء القســري والنتهاكــات حقــوق اإلنســان، وقــد أدى اســتخدام 
عزز اجلهود الـيت يدعم و يأن  م الوراثة الشرعيلعلهاماً يف حتديد هويتهم. وإضافة إىل ذلك ميكن 

صاحبة املصلحة لتحديد هوية ضحايا مشاني، وبالتايل زيادة متكـني املعنية تبذهلا مجيع اجلهات 
تلــك اجلهــات مــن الوفــاء بالتزاماــا الدوليــة يف جمــايل حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين يف هــذا 

خمتطفــني جلــأت فيهــا إىل حتليــل الطــب الشــرعي  اخلصــوص. وقــد وصــفت اليابــان حــاالت ثالثــة
لتحديد هوية أصحاب الرفـات الـيت سـلمتها هلـا مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة. وقـد تبـني يف 

يف حــني  ،رفــات حتتــوي أيضــاً علــى محــض نــووي لشــخص آخــرالحــالتني مــن تلــك احلــاالت أن 
  ية على حتديد هوية ضحية االختطاف.ساعد حتليل احلمص النووي يف احلالة الثالثة بصورة إجياب

وأشارت حكومة مجهورية مدغشقر إىل أن وزارة الصحة العامة ال متلك الوسائل الالزمة   -29
إلجراء حتليل للحمض النووي يف إطار الطب الشرعي. ويف احلـاالت النـادرة الـيت تطلبـت اللجـوء 

  يف اخلارج. التحليل إىل هذه اخلربة الفنية، أجري 

يتعلــق باســتخدام الطــب الشــرعي والتحقيقــات العــابرة حت حكومــة النــرويج فيمــا وأوضــ  -30
أن السلطة الوطنية ملقاضاة اجلرمية املنظمة وغريهـا مـن اجلـرائم اخلطـرية تضـطلع باملسـؤولية  للحدود

التكنولوجيا العالية واجلرائم الدولية. ويـنظم قـانون  املنظمة وجرائم اجلرائمقضايا معاجلة العامة عن 
الســجل الــوطين للحمــض النــووي، مبــا يف ذلــك مــىت  1995التحقيــق القضــائي الصــادر يف عــام 

ميكـن اسـتخدام املعلومـات الـواردة فيـه وكيفيـة اسـتخدامها ومـدة ختـزين املـواد الوراثيـة. ويوجـد هــذا 
الســجل يف املكتــب الــوطين للتحقيـــق يف اجلــرائم ويضــم ســجل اهلويـــات (صــور حتليليــة للحمـــض 

اص مــــدانني جبــــرائم معينــــة) وســــجل التحقيــــق (صــــور حتليليــــة للحمــــض النــــووي النــــووي ألشــــخ
ألشــخاص يشــتبه ألســباب وجيهــة يف ارتكــام أي فعــل يعاقــب عليــه بعقوبــة الســجن) وســجل 
التعقب (صور حتليليـة للحمـض النـووي ألشـخاص جمهـويل اهلويـة عنـدما توجـد أسـباب تـدعو إىل 

  ة).االعتقاد بأن الشخص كان متورطاً يف جرمي

وأشــارت النــرويج أيضــاً إىل أــا تلتــزم بتوجيــه محايــة البيانــات الصــادر عــن االحتــاد األورويب يف   - 31
الصـادر يف عـام  قـانون البيانـات الشخصـية النروجيـي، وقد أُدرجت قواعد هذا التوجيـه يف 1995عام 

مـــض النـــووي وال . وحاليـــاً ال يتضـــمن تعريـــف البيانـــات الشخصـــية الـــوارد يف التوجيـــه مـــواد احل2000
معاجلة البيانات الشخصية يف جمايل الشـرطة والتعـاون القضـائي املشـمولني بالتوجيـه. بيـد أنـه يف تشـرين 

، أصــدر االحتــاد األورويب اســرتاتيجية ترمــي إىل تعزيــز قواعــد محايــة البيانــات الــيت 2010الثــاين/نوفمرب 
يانــــات الشخصــــية. ويف إطــــار هــــذه اــــالني لضــــمان محايــــة الب  تتضــــمن مراجعــــة القواعــــد يف هــــذين

املراجعـــة، سيخضـــع االحتفـــاظ بالبيانـــات ألغـــراض إنفـــاذ القـــانون إلطـــار تشـــريعي جديـــد. ويســـتعرض 
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االحتـــاد األورويب أيضـــاً األحكـــام املتعلقـــة بالبيانـــات احلساســـة ويعتـــزم دراســـة مـــا إذا كـــان ينبغـــي إدراج 
  البيانات الوراثية يف هذه الفئة.

اغواي سلســلة مــن املبــادرات الــيت تتعلــق باســتخراج جثــث األشــخاص ووصــفت حكومــة بــار   - 32
، 1989إىل عـــام  1954املختفـــني والـــذين قتلـــوا خـــارج نطـــاق القضـــاء يف الفـــرتة املمتـــدة مـــن عـــام 

املديريــة وحتديــد هــويتهم. وقــدمت حكومــة بــاراغواي علــى وجــه التحديــد معلومــات مفصــلة عــن عمــل 
التابعـة ملكتـب أمـني املظـامل، مبـا يف ذلـك األعمـال املضـطلع  واجلـرب العامة ملعرفة احلقيقـة وحتقيـق العـدل

 ،ا باالقرتان مع الفريق األرجنتيـين ألنرتبولوجيـا الطـب الشـرعي. وكلفـت املديريـة العامـة، يف مجلـة أمـور
بالبحث عن املختفني وضحايا حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء بدوافع سياسـية يف الفـرتة مـا بـني 

، بالشــراكة مــع مؤسســات حكوميــة أخــرى، وبإنشــاء قاعــدة بيانــات وراثيــة 1989و 1954عــامي 
هلـــذه املهمـــة. ويف هـــذا اخلصـــوص، أبرمـــت املديريــــة العامـــة اتفاقـــات مـــع وزارة الصـــحة والرفــــاه، ووزارة 
الداخلية بـدعم مـن الفريـق األرجنتيـين ألنرتبولوجيـا الطـب الشـرعي، ـدف احلصـول علـى صـور حتليليـة 

لســكان بــاراغواي كيمــا يتســىن تيســري حتديــد هويــة رفــات املختفــني، ودعــم البحــث عــن ضــحايا وراثيــة 
االختفاء القسري وحاالت اإلعدام خارج نطاق القضـاء واسـتخراج جثـثهم وحتديـد هـويتهم. وانتزعـت 
ثـــالث صـــور حتليليـــة وراثيـــة كاملـــة مـــن رفـــات بشـــرية وجـــدت يف مقـــربة مجاعيـــة يف متوز/يوليـــه وكـــانون 

، وهـــي عمليـــة شـــكلت ســـابقة هامـــة يف بـــاراغواي لتحديـــد هويـــة املختفـــني. 2009ديســـمرب األول/
ووصـــفت بـــاراغواي أيضـــاً عـــدداً مـــن قضـــايا االختفـــاء القســـري والتعـــذيب الـــيت عرضـــت علـــى املـــدعي 

  دوراً هاماً يف حتديد هوية الضحايا. علم الوراثة الشرعيالعام، وهي قضايا أدت فيها 

دمت بــــاراغواي معلومــــات تتعلــــق مبشــــاركة املديريــــة العامــــة يف اللجنــــة وإضــــافة إىل ذلــــك، قــــ  - 33
. وســتدرج للســوق املشــرتكة لبلــدان املخــروط اجلنــويبالدائمــة للــذاكرة وتقصــي احلقــائق والعدالــة التابعــة 

املديريــة العامــة مجيــع القــرارات الــيت اعتمــدا اللجنــة الدائمــة. ويف أحــد هــذه القــرارات، دعــت اللجنــة 
وفقاً للمعـايري الدوليـة لإلسـهام يف حتديـد هويـة الرفـات  علم الوراثة الشرعيلدول إىل استخدام الدائمة ا

البشـــرية لضـــحايا االنتهاكـــات اخلطـــرية حلقـــوق اإلنســـان واألشـــخاص املنفصـــلني عـــن ذويهـــم. ودعـــت 
اللجنــة الدائمــة أيضــاً إىل وضــع صــك دويل جديــد غــري ملــزم يف ســياق جملــس حقــوق اإلنســان بشــأن 

يف معرفة احلقيقة من شأنه أن يدفع قدماً عملية تنظيم حمتوى هذا احلـق ونطاقـه فضـالً عـن وضـع  احلق
  ممارسات جيدة لضمان إعماله بفعالية.

شـروط اسـتخدام  2002ويف سلوفاكيا، حيدد قانون حتليل احلمـض النـووي الصـادر يف عـام   - 34
رية للقيــام ــذا التحليــل. ومبوجــب حتليــل احلمــض النــووي لتحديــد هويــة األشــخاص، والكفــاءة الضــرو 

هــذا القــانون، ال جيــوز أن يقــوم بتحليــل احلمــض النــووي ســوى وزارة الداخليــة أو شــخص اعتبــاري أو 
طبيعـــي آخـــر خمـــول القيـــام بأنشـــطة اخلـــرباء. وإضـــافة إىل ذلـــك، أُنشـــئت مبوجـــب هـــذا القـــانون قاعـــدة 

تتضــمن قاعــدة البيانــات صــوراً حتليليــة بيانــات وطنيــة للحمــض النــووي حتــتفظ ــا الشــرطة وتــديرها. و 
للحمـــض النـــووي لعينـــات مـــأخوذة يف ســـياق إجـــراءات جنائيـــة ومـــن آبـــاء بيولـــوجيني وأطفـــال وأقـــارب 
آخــرين فيمــا يتعلــق بالبحــث عــن املفقــودين. وتتلــف البيانــات املخزنــة يف قاعــدة البيانــات حاملــا تنتهــي 
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جـــراءات املتخـــذة ضـــد شـــخص مـــدان هـــي غـــري أو عنـــدما يثبـــت أن اإل عنـــد تربئـــة املـــتهمالقضـــية أو 
مقبولــة. وفيمــا يتعلــق بتعقــب األشــخاص، ذكــرت ســلوفاكيا أنــه جيــوز ألي شــخص طبيعــي أن يطلــب 
ــــات شخصــــية تقــــدم إىل  ــــة بيان مســــاعدة الشــــرطة والصــــليب األمحــــر الســــلوفاكي. وحيمــــي التشــــريع أي

  الصليب األمحر.

رسـة الطـب الشـرعي يف سـياق انتهاكـات وأشارت حكومة سويسـرا إىل أـا احتاجـت إىل مما  - 35
مجاعيــــة حلقــــوق اإلنســــان يف حــــاالت نــــادرة، كحالــــة مذحبــــة كــــاتني. بيــــد أــــا ترســــل بانتظــــام خــــرباء 
للمشـــاركة يف مبـــادرة االســـتجابة الســـريعة يف جمـــال العدالـــة حيـــث تســـتخدم دومـــاً تقنيـــات أنرتبولوجيـــا 

لة، أوضـــحت سويســــرا أـــا تتشــــاور مــــع الطـــب الشــــرعي. وفيمـــا يتعلــــق باألنشـــطة الثنائيــــة ذات الصــــ
، الفريـق األرجنتيـين ألنرتبولوجيـا الطـب الشـرعيمؤسسات تتبـع أفضـل املمارسـات، وعلـى سـبيل املثـال 

واللجنــة الدوليـــة املعنيــة بـــاملفقودين، وبالتــايل فإـــا  ،ومؤسســة أنرتبولوجيــا الطـــب الشــرعي يف غواتيمـــاال
احلكومــات علــى اعتمــاد قواعــد ومعــايري حبيــث ميكــن  تعــزز عمليــات تبــادل أفضــل املمارســات وتســاعد

اســتخراج اجلثــث، وبصــفة خاصــة يف احلــاالت الــيت تشــتمل علــى مفقــودين أو يف حالــة وجــود مقــابر 
وفقــــاً للمعــــايري الراســــخة. وفيمــــا خيــــص األنشــــطة املتعــــددة األطــــراف، تتعــــاون سويســــرا مــــع  ،مجاعيــــة

سيما املبـادئ املتعلقـة بـاحلق يف املعرفـة  العقاب، والاألرجنتني على تعزيز مبادئ مكافحة اإلفالت من 
ومســـــؤولية الـــــدول عـــــن ضـــــمان احلصـــــول علـــــى املعلومـــــات. ويف هـــــذا اخلصـــــوص، توصـــــي سويســـــرا 
باالحتفاظ يف الوثيقة املقرتحة بالصـلة بـني ممارسـات األنرتبولوجيـا الشـرعية وكـل ركـن مـن أركـان مبـادئ 

  مكافحة اإلفالت من العقاب.

ومــة أوكرانيــا معلومــات مفصــلة عــن خمتلــف أنشــطة الدولــة املضــطلع ــا ملواصــلة وقــدمت حك  - 36
تعزيز الوفاء بالتزاماا الدولية حلقوق اإلنسـان وتنفيـذ آليـات رصـد سـلوك الوكـاالت احلكوميـة باإلشـارة 

  بصفة خاصة إىل األنشطة املضطلع ا يف جمال العدالة اجلنائية.

يف إنشـاء بنـك  1998بولوجيا الطب الشرعي أنه شـرع يف عـام الفريق األرجنتيين ألنرت وذكر   - 37
، بـــــدأ يتعـــــاون مـــــع 2007للمعلومـــــات الوراثيـــــة املتعلقـــــة بأقـــــارب املختفـــــني يف األرجنتـــــني. ويف عـــــام 

املؤسســات الوطنيــة بشــأن بنــك املعلومــات، وأبــرم اتفاقــاً مــع وزارة الصــحة واحملفوظــات الوطنيــة لــذاكرة 
نســـان الـــيت أنشـــأت حمفوظـــات لعينـــات الـــدم املـــأخوذة مـــن أقـــارب ضـــحايا األمانـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإل

، ووضــــع الفريــــق األرجنتيــــين 1983و 1974حــــاالت االختفــــاء القســــري يف الفــــرتة مــــا بــــني عــــامي 
التقــين وجمــال األخالقيــات األحيائيــة  يف ذلــك مبــادئ توجيهيــة يف اــالإجــراءات تنفيذيــة موحــدة، مبــا 

  وختزينها وتتبعها، وأنشأ جلنة تنسيق ثالثية ألغراض تنفيذ االتفاق. جلمع عينات الدم وإرساهلا

ؤدي دوراً يــ علــم الوراثــة الشــرعيإىل أن  وأشــار الفريــق األرجنتيــين ألنرتبولوجيــا الطــب الشــرعي  - 38
حيوياً يف حتديد هوية رفات ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو املفقـودين مـن جـراء النـزاع. ويشـكل 

لمعلومــات الوراثيـــة مســألة حامســة للقيـــام مبشــاريع كبــرية خاصـــة بتحديــد اهلويــة. ورحـــب إنشــاء بنــوك ل
يف حتديـد هويـة ضـحايا  علـم الوراثـة الشـرعيالفريق مببادرة حكومة األرجنتني الرامية إىل دعم استخدام 

إنشـاء  انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنسـاين الـدويل. بيـد أنـه أشـار إىل أنـه يف ضـوء مـا قـد يثـري
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عرضــية، فإنــه يــدعم بقــوة عقــد نــدوة دوليــة ملناقشــة  نــواتجبنــوك املعلومــات الوراثيــة مــن تعقيــد وجــدال و 
أفضل املمارسات واعتماد بروتوكـول أو مبـادئ توجيهيـة إلنشـاء هـذه البنـوك. ويف هـذا اخلصـوص قـدم 

  .2010ية لعام الفريق عدداً من االعتبارات هلذه الندوة وهي تظهر بالكامل يف تقرير املفوض

اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإلبــــادة و  ،وباإلشـــارة إىل اتفاقيـــات جنيـــف، والربوتوكـــول اإلضــــايف األول  - 39
اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا، أشــارت اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر إىل أن االلتــزام بــالتحقيق يف اجلــرائم 

ى األفعــال املرتكبــة يف النزاعــات مبوجــب القــانون الــدويل يظهــر يف عــدد مــن املعاهــدات الــيت تســري علــ
املسلحة الدولية وغري الدولية. وأشـارت أيضـاً إىل أن القـانون اإلنسـاين الـدويل يتضـمن أحكامـاً لقـانون 
املعاهــدات والقــانون العــريف تتنــاول خمتلــف اجلوانــب املتعلقــة باجلثــث، وأن االلتــزام بتحديــد هويــة اجلثــث 

طــراف يف النــزاع أن تبــذل كــل مــا يف وســعها وتســتخدم مجيــع هــو التــزام بالوســائل حبيــث أنــه علــى األ
الســبل املتاحــة لــديها يف هــذا اخلصــوص. وتــوحي املمارســة احلاليــة بــأن اســتخراج اجلثــث بــاالقرتان مــع 

ميكـن أن يشـكل طريقـة مالئمـة  ،مبـا يف ذلـك اختبـار احلمـض النـووي تطبيق أساليب الطـب الشـرعي،
، تواصـل اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر بنشـاط هـذا اخلصـوص نهـا. ويفلتحديـد هويـة اجلثـث بعـد دف

علـــم الوراثـــة  تعزيــز وضـــع أفضــل املمارســـات يف علـــوم الطــب الشـــرعي ونشــرها وتنفيـــذها، مبـــا يف ذلــك
  .)34(املطبق على حتديد هوية الرفات البشرية ،الشرعي

يف الوقـت الـراهن مبوجـب وأشارت اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـاملفقودين إىل أن الـدول غـري ملزمـة   - 40
عنــد التحقيــق يف االنتهاكــات اخلطــرية لقــانون حقــوق  علــم الوراثــة الشــرعيالقــانون الــدويل باســتخدام 

اإلنســان واالنتهاكــات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل. ومــع ذلــك فــإن التقريــر الــذي أعــده الــس 
ت املتحـــــدة: الطريـــــق إىل األمـــــام "تعزيـــــز علـــــوم الطـــــب الشـــــرعي يف الواليـــــا الـــــوطين للبحـــــوث بعنـــــوان

، وهــو تقريــر يؤكــد أن حتليــل احلمــض النــووي هــو الطريقــة الشــرعية الوحيــدة الــيت ميكنهــا أن ")2009(
بــأن االلتــزام بــالتحقيق  قة وبدرجــة كبــرية مــن التــيقن، ســيوحيتــربط األدلــة بــأفراد حمــددين بصــورة متســ

ورياً. وفيمـــا يتعلـــق بوضـــع دليـــل، تؤكـــد عنـــدما يكـــون ذلــك ضـــر  علـــم الوراثـــة الشـــرعييشــمل اســـتغالل 
وهـو يظهـر يف  ،2010الـذي أعربـت عنـه يف مسـامهتها يف تقريـر املفوضـية لعـام  اللجنة جمـدداً موقفهـا

األســاس العلمــي األكثــر  وبقــى هــي علــم الوراثــة الشــرعيذاك التقريــر. وذكــرت اللجنــة الدوليــة أيضــاً أن 
نبغـــي للمجتمـــع الـــدويل أن يلـــتمس آليـــات ميكـــن دقـــة لتحديـــد هويـــة الضـــحايا. وبنـــاء علـــى ذلـــك، ي

بواســطتها اســتخدام هــذه األداة لتحقيــق فائــدة قصــوى. وســتكون النتيجــة املرجــوة هــي اختــاذ خطــوات 

__________ 

يف هذا اخلصـوص، أشـارت اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر إىل توصـيات املـؤمتر الـدويل للخـرباء احلكـوميني وغـري  )34(
 Missing انظــر أيضــاً اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر، ؛)2003راد أســرهم (احلكــوميني بشــأن املفقــودين وأفــ

people, DNA analysis and identification of human remains: A guide to best practice  
in armed conflicts and other situations of armed conflict (2009); Guiding principles/Model law on 

the missing, Principles for legislating the situation of persons missing as a result of armed conflict 

or internal violence: Measures to prevent persons from going missing and to protect the rights and 

interests of the missing and their families (2009). 
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للتحقيـــق يف انتهاكـــات قـــانون حقـــوق اإلنســـان والقـــانون  علـــم الوراثـــة الشـــرعيتلـــزم الـــدول باســـتخدام 
  اإلنساين الدويل.

  االستنتاجات  -  رابعاً   

لقانون حقوق اإلنسان واالنتهاكـات  الجسيمةن االلتزام بالتحقيق في االنتهاكات إ  -41
القــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان للقــانون اإلنســاني الــدولي مكــرس بوضــوح فــي  الخطيــرة

والصـــكوك والســـوابق القضـــائية اإلقليميـــة فـــي مجـــال حقـــوق والقـــانون اإلنســـاني الـــدولي 
جانبـاً مـن جوانـب الحـق  ،بواجـب المقاضـاة، بارتباطـه أيضـاً هـذا االلتـزام يشكل اإلنسان. و 

  في معرفة الحقيقة.

، بمـــا فـــي ذلـــك إنشـــاء بنـــوك للمعلومـــات الوراثيـــة علـــم الوراثـــة الشـــرعيؤدي يـــو   -42
لقـــانون حقـــوق اإلنســـان  الجســـيمةدوراً رئيســـياً فـــي التحقيـــق فـــي االنتهاكـــات  ،وتشـــغيلها

ي في مجال تحديد هوية الضحايا، وذلك في للقانون اإلنساني الدول الخطيرةواالنتهاكات 
الحاالت التي تكون فيها الضحية قد تعرضت للقتل أو لالختفاء وفـي حالـة رد الهويـة إلـى 

، أوثــق صــلة وأكثــر أهميـة مــن قبــل فــي ضــوء كــأداة علــم الوراثــة الشـرعيصــبح يالضـحية. و 
ان وهـو مـا يتــيح التطـورات التكنولوجيـة التـي طـرأت فــي السـنوات األخيـرة علـى هــذا الميـد

   االضطالع بأنشطة واسعة النطاق لتحديد الهوية.

        


