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  حقوق اإلنسانجملس 
   عشرةالثامنةالدورة 

  من جدول األعمال ٣ و٢ان البند
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان        

   العامة السامية واألمنييوتقارير املفوض
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية       

   مبا يف ذلك احلق يف التنمية،واالجتماعية والثقافية

التـزام  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بـشأن         تقرير      
ستخدام واان  ـوق اإلنس ـقحلطرية  اخلنتهاكات  االلتحقيق يف   باالدول  

  لشرعيعلم الوراثة ا
  موجز    

 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان أن        ١٥/٥ طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره       
لقـانون  لان و ـوق اإلنس ـقحلطرية  اخلنتهاكات  االلتحقيق يف   باالتزام الدول   تقدم تقريراً بشأن    

هذه االنتهاكات،   ضحايا   بتحديد هوية اإلنساين الدويل وفقاً اللتزاماهتا القانونية الدولية فيما يتعلق         
 ، بغية مواصلة النظر يف إمكانية وضع دليـل علم الوراثة الشرعي ستخدام  أساليب منها ا  من خالل   

 القيام طواعية، وعند ، مبا يف ذلك بأقصى درجات الفعاليةعلم الوراثة الشرعيتطبيق ُيسترشد به يف 
  .ضمانات املناسبةالإجياد ، مع  وتشغيلهاعلم الوراثةملوارد إنشاء بنوك ب االقتضاء،
واستجابة لطلب اجمللس، يركز هذا التقرير على القانون املتعلق بااللتزام بالتحقيق يف              

 االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل          
واستناداً . يةمن خالل دراسة استقصائية للصكوك الدولية واإلقليمية والسوابق القضائية السار         

إىل الردود املقدمة من الدول واملنظمات، حيدد التقرير أيضاً قوانني الدول وممارساهتا فيمـا              
 خيص املبادرات املتخذة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل،            

  . وإنشاء بنوك للمعلومات الوراثيةعلم الوراثة الشرعيسيما باستخدام  وال
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  االلتزام بالتحقيق يف االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنـسان واالنتـهاكات            - ثانياً  

  ٤  ١٥-٣  .............................................اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل     
  ١٠  ٤٠-١٦  ..لتحقيقممارسات الدول اليت تتعلق باستخدام علم الوراثة الشرعي يف سياق االلتزام با  - ثالثاً  
  ١٩  ٤٢-٤١  ...................................................................االستنتاجات  - رابعاً  
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  مقدمة  - أوالً  
 أن  ة حلقوق اإلنسان   السامي ةإىل املفوض  ١٥/٥ قرارهاإلنسان يف   طلب جملس حقوق      -١

ـ حلطـرية   اخلنتهاكات  االلتحقيق يف   باالتزام الدول    بشأن    تقريراً تقدم ان ـوق اإلنـس  ـق
 ضـحايا   هوية تحديدباماهتا القانونية الدولية فيما يتعلق       اللتز وفقاً ،لقانون اإلنساين الدويل  لو

، بغية مواصلة النظر    علم الوراثة الشرعي  ستخدام  أساليب منها ا  هذه االنتهاكات، من خالل     
        ، بأقصى درجات الفعاليـة    علم الوراثة الشرعي  تطبيق   ُيسترشد به يف     يف إمكانية وضع دليل   

إجياد ، مع هاوتشغيل علم الوراثةملوارد إنشاء بنوك ب القتضاء،، وعند ا القيام طواعيةمبا يف ذلك
وحيدد التقرير القوانني الدولية    . الطلبلذلك  م هذا التقرير استجابة     ويقدَّ. الضمانات املناسبة 

 اخلطرية لقانون حقوق اإلنـسان      االنتهاكاتواإلقليمية اليت تتعلق بالتزام الدول بالتحقيق يف        
مث يستند التقرير بعد ذلـك إىل املـسامهات       . للقانون اإلنساين الدويل  واالنتهاكات اجلسيمة   

الواردة من الدول رداً على مذكرة شفوية وجهتها مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق        
     الطب            ألنتربولوجيا         األرجنتيين       الفريق، إضافة إىل املسامهات الواردة من )١()املفوضية(اإلنسان 

عـرض   من أجل          باملفقودين       املعنية        الدولية       اللجنة و               ة للصليب األمحر،                       الشرعي، واللجنة الدولي
 يف سياق االلتزام بالتحقيق     علم الوراثة الشرعي  استخدام  قوانني الدول وممارساهتا فيما يتعلق ب     

بنوك  وإنشاء   علم الوراثة الشرعي  وبعض التطورات اليت طرأت خبصوص وضع دليل لتطبيق         
  . وتشغيلهاعلم الوراثة واردمل
  الوراثة الشرعي  بعلمالثاين الذي تعّده املفوضية بشأن مسائل تتصل        التقرير  هو  وهذا    -٢

وقد خلص التقرير الذي نظر فيه جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه              . )٢(وحقوق اإلنسان 
، يف مجلة أمور، إىل أن االستعانة خبرباء الطب الـشرعي، وبـصفة خاصـة               ةاخلامسة عشر 

يؤدي دوراً  للمعلومات الوراثية   إنشاء بنوك   ب،   والقيام طواعية  شرعيعلم الوراثة ال  استخدام  
االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنـسان واالنتـهاكات        حامساً يف حتديد هوية ضحايا      
  ).A/HRC/15/26 من الوثيقة ٦٤ و٦٣الفقرتان  (اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل

__________ 

ألرجنتني وأوكرانيا وباراغواي والبحرين والبوسـنة واهلرسـك وسـلوفاكيا    وردت ردود من حكومات ا     )١(
 .وسويسرا وغواتيماال وفنلندا وكندا وكولومبيا ومدغشقر والنرويج واليابان

 ١٨( ٩/١١ حقوق اإلنسان، انظر على وجه اخلصوص القرارات     لالطالع على القرارات ذات الصلة جمللس      )٢(
 ).٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٩ (١٥/٥، و)٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ (١٠/٢٦، و)٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
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 اخلطرية لقـانون حقـوق اإلنـسان        االلتزام بالتحقيق يف االنتهاكات     -ً ثانيا  
  واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على         ٢ من املادة    ١تنص الفقرة     -٣
  احتـرام  األفراد املوجودين يف إقليمها واخلاضعني لواليتها     أن تكفل الدول األطراف جلميع      

            وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف التعليـق العـام          .  العهد احلقوق املعترف هبا يف   
 أن متتنع عن انتهاك احلقوق      وفقاً هلذا احلكم،   ،جيب على الدول األطراف   ، إىل أنه    ٣١رقم  

ويف هـذا   . )٣( لـضمان تعزيزهـا ومحايتـها      أن تتخذ تدابري إجيابية    و املعترف هبا يف العهد   
ل األطراف أن تعتمد قوانني وتتخذ ما يكون ضرورياً من تـدابري            اخلصوص، جيب على الدو   

  .)٤(إلعمال هذه احلقوق
 من  ٣وإضافة إىل ذلك، يفسر احلق يف سبيل انتصاف فعال بصيغته احملددة يف الفقرة                -٤

أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     و. )٥( من العهد على أنه يشمل االلتزام بالتحقيق       ٢املادة  
وجود آليات إدارية مـن أجـل       إىل  مثة حاجة خاصة     إىل أنه    ٢ من املادة    ٣فقرة  خبصوص ال 

التحقيق يف املزاعم املتعلقة باالنتهاكات حتقيقاً سريعاً وشامالً وفعاالً من          ب االلتزام العام    تفعيل
أما ختلف الدولة الطرف عن التحقيق يف املزاعم املتعلقة باالنتـهاكات            .خالل هيئات نزيهة  

   .)٦( للعهدخرق منفصلن يؤدي، يف حد ذاته، إىل فيمكن أ
وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أكثر من مرة يف أحكامها السابقة التزام الدول               -٥

وعلى وجه التحديد، يتعني على     . األطراف يف العهد بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان       
ا تشكل أفعاالً جنائية وتقدمي املسؤولني      الدول األطراف التحقيق يف االنتهاكات املعترف بأهن      

 االنتهاكات  يف حالة نشأ بصفة خاصة    يوذكرت اللجنة أن هذا االلتزام      . )٧(عنها إىل العدالة  

__________ 

وهناك اتفاقيات دولية أخرى حلقوق     . ٧-٥، الفقرات   ٣١اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         )٣(
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز       أن توفر محاية فعالة للحقوق، انظر        اإلنسان تطلب أيضاً إىل الدول    

 .)ج(٢املادة ضد املرأة، 

 وكذلك اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      ؛٢ الفقرة   ؛٢قوق املدنية والسياسية، املادة     العهد الدويل اخلاص باحل    )٤(
 .١٤ و١٣، الفقرتان ٣١التعليق العام رقم 

 أخرى حلقوق اإلنسان تنص أيضاً على احلق يف سبيل انتصاف فعال، انظر اإلعـالن               هناك اتفاقيات دولية   )٥(
 .٦االتفاقية الدوليـة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املادة  و؛٨العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 

 .٨ انظر أيضاً الفقرة ؛١٥، الفقرة ٣١املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم اللجنة  )٦(

املعتمـدة  ، اآلراء ١٤٤٧/٢٠٠٥رقم ، البالغ  ضد االحتاد الروسيأبو بكر أمريوف  انظر على سبيل املثال،      )٧(
           ، الـبالغ   أوريل مارسيانا ودانييل غومانوي ضـد الفلـبني        و ؛٢-١١، الفقرة   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢يف  

فاديفـال  و ؛٢-٧ الفقـرة    ،٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين األول  ٣٠، اآلراء املعتمدة يف     ١٥٦٠/٢٠٠٧رقم  
 ٨، اآلراء املعتمـدة يف      ١٤٣٦/٢٠٠٥، البالغ رقـم     ساثاسيفام وباراثيسي ساراْسواثي ضد سري النكا     

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٨يوليه /متوز
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مثـل    أو القانون الـدويل،    الداخلياملعترف بأهنا تشكل أفعاالً جنائية إما مبوجب القانون         
، )٨( )٧املـادة   (إنسانية أو املهينـة     التعذيب وما مياثله من ضروب املعاملة القاسية أو الال        

 ٧املادتـان   (، وحاالت االختفاء القسري     )٦املادة  (واإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً      
ويف هذا اخلصوص، فإن عدم التحقيق علـى النحـو          . )٩() يف أحيان كثرية   ٦، واملادة   ٩و

         حبقـوق اإلنـسان   الواجب يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان قاد اللجنـة املعنيـة        
 ٣مقروءة باالقتران مع الفقـرة       )١٢(٩ و )١١(٧ و )١٠(٦إىل أن تثبت وقوع انتهاكات للمواد       

  .  من العهد٢من املادة 
. صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنسان تنص أيضاً على االلتزام بـالتحقيق          وهناك    - ٦

، فـإن    االختفاء القسري  حلماية مجيع األشخاص من    من االتفاقية الدولية     ٣ومبوجب املادة   
األفعال اليت تعتـرب مـن أفعـال         يف   للتحقيق التدابري املالئمة    تتخذأن   على الدول األطراف  

وتتضمن االتفاقية أحكامـاً مفـصلة      .)١٣(االختفاء القسري، وأن تقدم املسؤولني إىل العدالة      
الدول  تكفلفاقية أن   من االت  ١٢وعلى سبيل املثال تقتضي املادة      . تتعلق مبمارسة هذا االلتزام   

 وعند اللزوم،  ونزيهاً سريعاًحبثاًاألطراف حبث أي شكوى أو ادعاء بشأن االختفاء القسري،          
إجراء حتقيق متعمق ونزيه فيهما عندما تقدم شكوى رمسية أو كلما وجدت أسباب معقولة               

اتفاقية من  ١٢كما أن املادة . )١٤(وقع ضحية اختفاء قسري  ماشخصاًتدعو إىل االعتقاد بأن 
 تلـزم  أو الالإنسانية أو املهينة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية

__________ 

 الذي ينص بوضـوح علـى أن   ١٤، الفقرة ٢٠التعليق العام رقم انظر أيضاً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      )٨(
 بالتحقيق بصورة عاجلة وحمايدة يف شكاوى من سوء املعاملة احملظور مبوجب            قيام ال  السلطات املختصة  على

 .نصاف فعالة بغية جعل وسيلة اإل٧املادة 

 .١٨، الفقرة ٣١املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم اللجنة  )٩(

 تاشـتانبيكوفا   أنارباي أوميتالييف وأناركان   و ؛٢-١١، الفقرة    ضد االحتاد الروسي   أبو بكر أمريوف  ،  انظر )١٠(
، الفقرة  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠، اآلراء املعتمدة يف     ١٢٧٥/٢٠٠٤، البالغ رقم    ضد قريغيزستان 

فاديفـال ساثاسـيفام     و ؛٨، و ٢-٧ الفقرتـان    ،أوريل مارسيانا ودانييل غومانوي ضد الفلـبني       و ؛٢-٩
 .٤، الفقرة ٦ق العام رقم  وانظر أيضاً التعلي؛٤-٦ الفقرة ،وباراثيسي ساراْسواثي ضد سري النكا

، اآلراء  ١٤٣٢/٢٠٠٥، الـبالغ رقـم      دالكادورا آراشيجي نيمال سيلفا غوناراتنا ضد سري النكا       انظر   )١١(
،  ضد االحتاد الروسي   أبو بكر أمريوف   و ؛٩ و ٣-٨ و   ٢-٨، الفقرات   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧املعتمدة يف   

، اآلراء املعتمدة   ١١٥٩/٢٠٠٣الغ رقم   ، الب سانكارا ضد بوركينا فاسو    مرمي و ؛٧-١١ و ٦-١١الفقرتان  
 .٢-١٢، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٢٨يف 

 .٤-٨، الفقرة دالكادورا آراشيجي نيمال سيلفا غوناراتنا ضد سري النكاانظر  )١٢(

 اليت تنص علـى حـق       ٢٤ اليت تشمل املبدأ العام اخلاص بالتسليم أو احملاكمة، واملادة           ١١انظر أيضاً املادة     )١٣(
ة وتفرض التزاماً على الدول األطراف باختاذ التدابري املالئمة يف هذا اخلصوص، واإلعـالن              الضحية يف املعرف  

 ؛١٣ و ٩ و ٣، املـواد    ٤٧/١٣٣املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، قرار اجلمعية العامة           
 .E/CN.4/1996/38والوثيقة 

 .٢٣ و١٥-١٣ و٣، الفقرات ١٢ و١٠انظر أيضاً املادتني  )١٤(
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تـضمن  "صراحة الدول األطراف بالتحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب، فهي تنص على أن             
جدت أسـباب   هذه الدول األطراف قيام سلطاهتا املختصة بإجراء حتقيق سريع ونزيه كلما وُ           

قولة تدعو إىل االعتقاد بأن فعالً من أفعال التعذيب قد ارتكب يف أي من األقاليم اخلاضعة                مع
  . )١٥(لواليتها

 مـن   ١وفيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، تقضي املـادة             -٧
  بأن حتترم األطراف السامية املتعاقدة اتفاقيات جنيـف        ١٩٤٩اتفاقيات جنيف األربع لعام     

وإضافة إىل ذلك، تتضمن مجيع اتفاقيات جنيف حكمـاً       . وتكفل احترامها يف مجيع األحوال    
بالبحث عن األشخاص املُدعى أهنم اقترفوا هذه املخالفـات         يلزم األطراف السامية املتعاقدة     

اجلسيمة أو أمروا باقترافها ومبحاكمتهم يف احملاكم اخلاصـة هبـا، بـصرف النظـر عـن                 
نطـاق  ) ١٩٧٧( الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف        ويوسع. )١٦(جنسيتهم

وتقضي املادة الرابعة من    .  من الربوتوكول  ٨٥االلتزام نفسه ليشمل األفعال احملددة يف املادة        
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها بأن حياكم األشخاص املتهمون بارتكـاب             

وتفهم هذه األحكام على أهنا تتضمن االلتزام بـالتحقيق  . حمكمة خمتصةاإلبادة اجلماعية أمام  
، وتوضح  )١٧(يف انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وااللتزام مبقاضاة مرتكبيها على حد سواء          

وإضافة إىل ذلك، خلصت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف . )١٨(العالقة الوثيقة بني االلتزامني 
 إىل أن هناك ممارسات كافيـة إلثبـات         بالقانون الدويل اإلنساين العريف   دراسة أجرهتا تتعلق    

وجود التزام على عاتق الدول بالتحقيق يف جرائم احلرب غري تلك اليت هلا صـفة خمالفـات                 
   .)١٩(جسيمة، مبا يف ذلك اجلرائم اليت يدعى ارتكاهبا يف الرتاعات املسلحة غري الدولية

__________ 

  من االتفاقية؛  ١٦ و ١٣ و ١١ و ١، الفقرات   ٢ اليت تشمل مبدأ التسليم أو احملاكمة، و       ٧ أيضاً املادتني    انظر )١٥(
 .٢وجلنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 

 ؛١٢٩ واتفاقية جنيف الثالثـة، املـادة        ؛٥٠ واتفاقية جنيف الثانية، املادة      ؛٤٩اتفاقية جنيف األوىل، املادة      )١٦(
 .١٤٦بعة، املادة واتفاقية جنيف الرا

، تتـاح علـى     ١٥٨اللجنة الدولية للصليب األمحر، قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة             )١٧(
 .http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule158#Fn2 :املوقع الشبكي التايل

  .Arhaucos v. Colombia, comm و؛١٨، الفقـرة  ٣١انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )١٨(
No. 612/1995, views adopted on 29 July 1997, para. 8.8البالغ باوتيستا دي أريالنا ضد كولومبيا و؛ ،

وال يناقش يف هذا    . ٦-٨، الفقرة   ١٩٩٥أكتوبر  /ن األول  تشري ٢٧، اآلراء املعتمدة يف     ٥٦٣/١٩٩٣رقم  
التقرير واجب املقاضاة لكنه يرد يف مبدأ التسليم أو احملاكمة فضالً عن أحكام املعاهدات واالتفاقيات املشار                

 .إليها فيه

 علـى   ، تتـاح  ١٥٨اللجنة الدولية للصليب األمحر، قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة             )١٩(
ومثة أيـضاً  . http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule158#Fn2 :املوقع الشبكي التايل

 واتفاقيـة جنيـف     ؛١٢٢أحكام تنص على االلتزام بالبحث عن املفقودين يف اتفاقية جنيف الثالثة، املادة             
 إىل  ١٩ واتفاقية جنيف الثانية، وحتيل املادة       ؛١٧ و ١٦ واتفاقية جنيف األوىل، املادتان      ؛١٣٦الرابعة، املادة   

انظر أيضاً الربوتوكول اإلضـايف     .  من اتفاقية جنيف الثالثة    ١٢٢مكاتب االستعالمات املنشأة وفقاً للمادة      
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نة حقوق اإلنسان أيضاً التزام الـدول بـالتحقيق يف          وقد عززت اجلمعية العامة وجل      -٨
. االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل         

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلـق يف االنتـصاف واجلـرب لـضحايا              وحتدد  
ن واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنـساين  االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسا    

قوق اإلنسان والقانون القانون الدويل حلباحترام وضمان احترام وإعمال    الدويل نطاق االلتزام    
بفعاليـة  حتقق يف االنتـهاكات     أن    منها واجب الدولة   يشمل أموراً ، حبيث   اإلنساين الدويل 

 والدويل ضد   الداخلي للقانون    وفقاً ، عند االقتضاء،  اتإجراء تخذأن ت ووسرعة ودقة ونزاهة    
  .)٢٠(ملزعومنيامرتكيب االنتهاكات 

مـن   لمجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها     ووفقاً ل   -٩
اإلفالت من العقاب حيدث، يف مجلة      ، فإن   خالل اختاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب      

اماهتا يف التحقيق يف انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون         أمور بسبب إخالل الدول بالتز    
يتعني على الدول أن ُتجري حتقيقات فوريـة         على أنه    ١٩، وينص املبدأ    )٢١(اإلنساين الدويل 

  . )٢٢(وكاملة ومستقلة وحمايدة يف هذه االنتهاكات
وليـة  وإضافة إىل ذلك، تؤكد ديباجة نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الد             -١٠

اليت تثري قلق اجملتمـع  مسؤولية مجيع الدول عن ضمان حتقيق العدالة فيما خيص أخطر اجلرائم  
الدويل سواء ارتكبت على أراضيها أم ضد رعاياها، وتعلن الديباجة أنه جيب ضمان مقاضاة              
مرتكبيها على حنو فعال من خالل تدابري تتخذ على الصعيد الوطين وكذلك مـن خـالل                

وتذكر هذه الديباجة بأن من واجب كل دولة أن متارس واليتها القـضائية             . ويلالتعاون الد 
 ١٧ ويف هذا اخلصوص، فإن املادة       .اجلنائية على أولئك املسؤولني عن ارتكاب جرائم دولية       

من نظام روما األساسي اليت تنص على مبدأ التكامل تعزز أيضاً واجب الـدول الرئيـسي                
  .ئم الدولية ومقاضاة مرتكبيهااملتمثل يف التحقيق يف اجلرا

وتنص الصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية األمريكية حلقـوق              -١١
، واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )االتفاقية األمريكية(اإلنسان  

__________ 

          ية للصليب األمحر، قاعدة بيانـات القـانون الـدويل اإلنـساين           اللجنة الدول  و ؛٣٣ و ٣٢األول، املادتان   
  -http://www.icrc.org/customary: ، تتــاح علــى املوقــع الــشبكي التــايل١١٧العــريف، القاعــدة 

ihl/eng/docs/v1_rul_rule117 نص هذه القاعدة على أن يتخذ كل طرف يف الرتاعات املسلحة الدوليـة     وت
وغري الدولية اإلجراءات املستطاعة لإلفادة عن األشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لرتاع مسلح ويزود               

 .أفراد عائالهتم بأية معلومات لديه عن مصريهم

يقع على الدول   :"يلي  اليت تنص على ما    ٤قرة   انظر أيضاً الف   ؛)ب(٣، الفقرة   ٦٠/١٤٧معية العامة   قرار اجل  )٢٠(
واجب التحقيق يف االنتهاكات وواجب حماكمة األشخاص الذين يزعم أهنم ارتكبوا هذه االنتـهاكات يف               

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

)٢١( E/CN.4/2005/102/Add.1 ١، املبدأ. 

 .٥ و١، املبدآن ١، املرفق E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1انظر أيضاً  )٢٢(



A/HRC/18/25 

GE.11-14406 8 

 على  )٢٣()امليثاق األفريقي (عوب  ، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والش     )االتفاقية األوروبية (
وقد كـررت أيـضاً اهليئـات       . التزام الدول بالتحقيق يف انتهاكات قانون حقوق اإلنسان       

  .اإلقليمية حلقوق اإلنسان تأكيد هذا االلتزام أكثر من مرة يف أحكامها السابقة
وخلصت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية فيالسكيس رودريغس            -١٢
 من االتفاقية األمريكية بضمان التمتع الكامـل بـاحلقوق   ١-١ىل أن االلتزام مبوجب املادة   إ

واحلريات املعترف هبا يف االتفاقية يفرض على الدول واجباً قانونياً إجيابياً يقضي، يف مجلـة               
يف  باستخدام مجيع الوسائل املتاحة لديها إلجراء حتقيقات جدية يف االنتهاكات املرتكبة ،أمور

وقضت احملكمة أيضاً بأن الواجب القانوين موجود كشرط إجرائي . )٢٤(إطار واليتها القضائية
 الواردة يف االتفاقية األمريكية مثل احلق يف احليـاة واحلـق يف املعاملـة               للحقوق األساسية 

  . )٢٥(اإلنسانية
  إىل أن ضـد تركيـا  يأكسووخلصت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية     -١٣

 ١٣على النحو املنصوص عليه يف املادة      " توفري سبيل انتصاف فعال   "اشتراط أن تضمن الدول     
إجراء حتقيق دقيق وفعال ميكن أن يؤدي إىل حتديـد هويـة            "من االتفاقية األوروبية يشمل     

 ومعاقبتهم، مبا يف ذلك وصول مقدم الشكوى        ]انتهاك حقوق اإلنسان  [أولئك املسؤولني عن    
وإضافة إىل ذلك، أقرت احملكمة مراراً وجود االلتزام        . )٢٦(ىل إجراءات التحقيق  بصورة فعالة إ  

   من االتفاقية الذي يقضي بـضمان      ١بالتحقيق كنتيجة للواجب العام للدول مبوجب املادة        
  

__________ 

 مـن امليثـاق     ١ من االتفاقية األوروبية؛ واملادة      ١٣ و ١ من االتفاقية األمريكية؛ واملادتني      ١-١انظر املادة    )٢٣(
 من اتفاقية البلدان األمريكية لقمع التعذيب واملعاقبة عليه؛ واملـادتني      ٨ و ٦ و ١األفريقي؛ وانظر أيضاً املواد     

 .اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص من ٣ و١

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

174-177 paras. .              وأكدت احملكمة نتائج هذه القضية يف أمثلة عديدة، مبا يف ذلك يف القضيتني التـاليتني :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. Mexicoانظر على سبيل املثـال   )٢٥(

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. 

)٢٦( 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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        .)٢٧( مع احلـق األساسـي املعـين       مقروءة باالقتران احلقوق واحلريات الواردة يف االتفاقية      
 من االتفاقية األوروبية، قضت احملكمة أيضاً بأن االلتزام اإلجرائي          ٣ و ٢ادتني  وفيما يتعلق بامل  

  .)٢٨(بالتحقيق الفعال مبوجب هاتني املادتني قد تطور ليصبح واجباً مستقالً منفصالً
وترى اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أن من واجب الدول التحقيـق يف        -١٤

 من امليثاق األفريقي اليت ُتطالب الدول  ١هتا العامة مبوجب املادة     االنتهاكات كجزء من التزاما   
بأن تتعهد باختاذ اإلجراءات التشريعية وغريها من اإلجراءات إلعمال احلقوق والواجبـات            

ويف الواقع استشهدت اللجنة مع املوافقة، يف قرار يتعلق بزمبـابوي،           . واحلريات املكرّسة فيه  
حمكمة البلدان األمريكية يف قضية فيالسكيس رودريغس بأن على         بالنتيجة اليت خلصت إليها     

الدولة، يف مجلة أمور، أن تتخذ تدابري معقولة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان، وأن تـستخدم    
الوسائل املتاحة لديها إلجراء حتقيق جاد يف االنتهاكات املرتكبة داخل واليتـها القـضائية،              

واعتربت اللجنـة أن    . مسياً ملعيار دويل يتعلق بواجب الدولة     ورأت اللجنة أهنا متثل تفسرياً ر     
 مـن امليثـاق     ١رأي حمكمة البلدان األمريكية ميكن أن ينطبق أيضاً بالقياس علـى املـادة              

وإضافة إىل ذلك رأت اللجنة أن املعايري املعمول هبا للعناية الواجبة يف قـضية              . )٢٩(األفريقي
يكفي  كانت دولة ما قد أظهرت ما     زمة ملعرفة ما إذا     فيالسيكس رودريغس تقدم الوسيلة الال    

  ويف إطار هذا االلتزام،   .  يف جمال حقوق اإلنسان    من اجلهد واإلرادة السياسية للوفاء بالتزاماهتا     
  
  

__________ 

  .European Court of Human Rights, Pastor and Ţiclete v. Romania, app. Nosانظر على سبيل املثال  )٢٧(
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. 75726/01انظر على سبيل املثال،  )٢٨(
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. 

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

Zimbabwe, comm. No. 245/02, para. 144. 
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على الدول أن متنع األفعال اليت ختلّ بأي حق من احلقوق املعترف هبا مبوجب القانون الدويل                
  .)٣٠(اقب مرتكبيهاحلقوق اإلنسان وحتقق فيها وتع

 واجـب الـدول     الصكوك الدولية واإلقليمية والسوابق القضائية    ويف اخلتام تكرس      -١٥
التحقيق يف االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنسان واالنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون             

اضاة فإنه  وإضافة إىل أن االلتزام بالتحقيق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بااللتزام باملق         . اإلنساين الدويل 
يرتبط أيضاً باحلق يف معرفة احلقيقة، وهو يشمل احلق يف معرفة ظروف االنتهاكات اخلطرية              
حلقوق اإلنسان وأسباهبا ومدى التقدم يف التحقيقات اجلارية يف تلك االنتهاكات ونتائجهـا             

  .)٣١(وهوية مرتكبيها، ومعرفة مصري الضحايا ومكان وجودهم يف قضايا االختفاء القسري

 يف سـياق    علم الوراثة الشرعي  ممارسات الدول اليت تتعلق باستخدام        - الثاًث  
  االلتزام بالتحقيق

حيتوي هذا الفرع على املعلومات الواردة يف املسامهات اليت قدمتها الدول رداً على               -١٦
وهو يقدم قوانني الدول وممارساهتا     . مذكرة شفوية وجهتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف التحقيقات يف االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق        علم الوراثة الشرعي  تعلقة باستخدام   امل
اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء بنـوك              
للمعلومات الوراثية فضالً عن الدور الذي يؤديه هذا اجملال العلمي يف سياقات أخرى مثـل               

 باإلضافة إىل مسامهات الدول، املعلومـات       ،ويتضمن هذا الفرع أيضاً   . ة اجلنائية نظم العدال 
ذات الصلة اليت قدمها الفريق األرجنتيين ألنتروبولوجيا الطب الـشرعي واللجنـة الدوليـة              

__________ 

 African Commission on Human and Peoples’ Rights, Social  انظر أيـضاً ؛١٤٦ الفقرة املرجع نفسه، )٣٠(

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, 

وقد خلصت اللجنة يف هذا البالغ إىل أن مسألة عدم إجراء حتقيقات كافية تـشكل انتـهاكات           (. ,56-57
 Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH) :يلي ، وانظر ما)قي من امليثاق األفري٥ و٤للمادتني 

v. Côte d’Ivoire, comm. No. 246/02, para. 98وكذلك املبادئ والتوجيهات املتعلقة باحلق يف حماكمـة  ؛ 
 ، احلق يف سبيل انتصاف فعال،     )ج( ، الفرع )١٩٩٩(عادلة ويف احلصول على املساعدة القانونية يف أفريقيا،         

  ,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. 

)٣١( E/CN.4/2006/91   ق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو        الفري ؛٥٩ و ٥٧-٥٦ و ٤٥ و ٤٢، الفقرات
 انظر أيـضاً    ؛١غري الطوعي، تعليق عام بشأن احلق يف معرفة احلقيقة يف حاالت االختفاء القسري، الفقرة               

 .٥-٣الفقرات 
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 وهي هيئات تتمتع بتجـارب وخـربات        األمحر واللجنة الدولية املعنية باملفقودين،    للصليب  
 للتصدي لالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان      علم الوراثة الشرعي  خاصة يف جمال استخدام     

  . واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل
وقدمت حكومة األرجنتني بياناً شامالً للقوانني اليت تتعلق بواجب الدول التحقيق يف              -١٧

إلنساين الدويل،  االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون ا        
وأشارت حكومة األرجنتني على وجه التحديد      . مبا يف ذلك يف سياق احلق يف معرفة احلقيقة        

إىل املعايري الدولية والسوابق القضائية القائمة اليت تتصل بالتحقيقات واإلجراءات القانونيـة            
يتعني اتباعها يف   ذات الصلة، مثل الشرط املتمثل يف إجراء حتقيق، واإلجراءات األساسية اليت            

إجراء التحقيق، واحلصول على معلومات عن رفات الضحايا، وتـسجيل معلومـات عـن              
 إىل أن حمكمـة البلـدان       وأشارت احلكومة كذلك  . )٣٢(رفاهتم، واحلراسة، ومعاجلة الرفات   

األمريكية قد أمرت الدول بإنشاء قواعد بيانات تتضمن معلومات شخصية عن األشـخاص             
 (DNA)الـرييب املـرتوع األكـسجني        ذلك عينات من احلمض النـووي        املفقودين، مبا يف  

ومن األنسجة ألغراض العثور على األشخاص املختفني، وقـد         ) احلمض النووي : اختصاراً(
فرضت على الدول واجب محاية املعلومات الشخصية الواردة يف هذه القواعد للبيانـات يف              

  .)٣٣(مجيع األوقات
 علم الوراثة الشرعي  رئيسيتني يسهم فيهما استخدام     حالتني  وأشارت األرجنتني إىل      -١٨

يف الوفاء بالتزام الدول بالتحقيق يف االنتهاكات، ومها حتديد هوية الضحايا يف احلاالت الـيت      
وأشارت األرجنتني أيـضاً  . يتعرض فيها الضحايا للقتل أو لالختفاء، ورد اهلوية إىل الضحايا   

 علم الوراثة الـشرعي  بلس حقوق اإلنسان املتعلقة     لقرارات جم ة  إىل أهنا بوصفها الدولة املقدم    
وحقوق اإلنسان، فقد شكّلت فريقاً عامالً يتألف من اختصاصيني يف علم الوراثة وعلمـاء              
أنتروبولوجيا الطب الشرعي وخرباء يف األخالقيات البيولوجية ضمن آخرين بدعم من اللجنة            

علـم  ووضع الفريق العامل مشروع دليل لتطبيق       . نيةالدولية للصليب األمحر ومبساعدهتا التق    
، وقام بإنشاء قواعد بيانات وراثية وإدارهتا يف سياق التحقيقات يف انتهاكات            الوراثة الشرعي 

ويف هذا السياق، نظّمت األرجنتني اجتماعاً ضم       . حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل    
 مؤمتر أمريكا الالتينية الثاين املتعلق بعلم الوراثـة          يف إطار  علم الوراثة الشرعي  خرباء يف جمال    

__________ 

األمم املتحدة للمنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج        أشارت األرجنتني يف هذا اخلصوص إىل دليل         )٣٢(
قـضية  ، و )١٩٩١) (E/ST/CSDHA/.12(انون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات مـوجزة        نطاق الق 

 ٣٠١-٣٠٠ و ٢٩٥ أعـاله، الفقـرات      ٢٨املرجع الوارد يف احلاشية     ،  غونزاليس وآخرين ضد املكسيك   
 .٣٣٢-٣٣١ و٣١٨ و٣١٦-٣١٥ و٣١٠ و٣٠٥و

 وكـذلك قـرار   ؛٥١٢ و٥١١ن ، الفقرتـا غونزاليس وآخرين ضد املكسيكقضية انظر على سبيل املثال      )٣٣(
        ، ٢٠١٠ وتقرير املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان لعـام            ؛٦ و ٥، الفقرتان   ٦١/١٥٥اجلمعية العامة   

 .٦٣الفقرة 
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، وأثناء هذا املـؤمتر اسـتطلعت آراء     ٢٠١١مايو  /أيارالبشرية الذي ُعقد يف كوستاريكا يف       
  . املشاركني بشأن جدوى مشروع الدليل وفائدته ونوعيته

وية أثناء  اهلبقتلى جمهويل   وأفادت حكومة البحرين أنه مل يبلغ عن أية حاالت تتعلق             -١٩
احلوادث اليت وقعت مؤخراً يف البحرين، وأنه جرى حتديد هوية أصـحاب مجيـع اجلثـث                

وحبكم ذلك، مل يكن من املطلوب إجراء أي حتليل وراثي على           . وسلمت جثثهم إىل أسرهم   
 الرغم من أنه يوجد يف البحرين مرفق يتيح إجراء عملية حتديد اهلوية والتحليـل باسـتخدام                

  . علم الوراثة
وأشارت حكومة البوسنة واهلرسك إىل أن قانون اإلجراءات اجلنائية يـنص علـى               -٢٠

وجيري املركز الطيب السريري التابع جلامعـة       . اإلطار القانوين إلجراء حتليل احلمض النووي     
   يف اجلرائم اخلطرية املرتكبة منذ منتـصف       علم الوراثة الشرعي  سراييفو حتليالت باستخدام    

وإضافة إىل ذلك يستخدم معهـد      .  املقام األول لصاحل مكتب املدعي العام      ، ويف ١٩٩٩عام  
الطب الشرعي يف جامعة سراييفو حتليل احلمض النووي لتحديد هوية ضحايا الرتاع الـذي              

وتدل جتربة املعهد على أنه جيب تنظيم عمليـات         . نشب يف التسعينات يف البوسنة واهلرسك     
ىل مكان التحليل، واإلبالغ عن النتائج واحلصول على        أخذ عينات احلمض النووي، ونقلها إ     

والتكنولوجيا األحيائية  اهلندسة الوراثية   وإضافة إىل ذلك حياول معهد      . قواعد البيانات الوراثية  
وأعرب هذا املعهد عن رأي مفاده أنـه        . مساعدة احلكومة على إنشاء قاعدة بيانات وراثية      

عدة بيانات وراثية، وبصفة أساسية تلك احلقـوق        جيب مراعاة حقوق اإلنسان عند إنشاء قا      
ذات الصلة بإدراج الصور التحليلية للحمض النووي يف قاعدة البيانات واالحتفاظ باآلثـار             

ويف هذا اخلصوص، أشارت احلكومة إىل وجود قاعدة بيانات حلـاالت حتديـد      . البيولوجية
ت املخزَّنـة فيهـا ال جيـوز        هوية ضحايا الرتاع يف البوسنة واهلرسك، موضحة أن البيانـا         

وأخرياً أعرب معهد املفقودين يف البوسنة واهلرسك       . استخدامها يف التحليل الشرعي اجلنائي    
  . تطبيقاً فعاالًعلم الوراثة الشرعيعن دعمه لوضع دليل لتطبيق 

يتيح استخدام حتليل احلمض    تشريع  وأشارت حكومة كندا إىل أنه ال يوجد يف كندا            -٢١
بيد أن خدمات علوم الطب الشرعي وحتديد اهلوية، وهـي          . ديد هوية املفقودين  النووي لتح 

وحدة تابعة للشرطة امللكية الكندية تقدم املساعدة يف حتديد هويـة املفقـودين يف أعقـاب              
الرتاعات والكوارث وهو ما يشتمل عادة على استخدام حتليل احلمض النووي والبـصمات             

 جمايل علوم الطب الشرعي والتحقيق يف إطار الشرطة         إضافة إىل خربات متخصصة أخرى يف     
وأبلغت وزارة العدل الشرطة امللكية الكندية أنه ال توجد معوقات قانونيـة            . امللكية الكندية 

حتول دون تقدمي الشرطة هذه املساعدة على الرغم من أن التشريع مينـع اسـتخدام بنـك                 
 اجملـرمني   فهرس(إىل فهرسيه    املرجعية   املعلومات الوطين للحمض النووي يف كندا واإلشارة      

. ألغراض إنسانية أو ألغـراض حتديـد هويـة املفقـودين          ) املدانني وفهرس مسرح اجلرمية   
املعلومـات  واالستخدام املشروع قانوناً للمعلومات املتعلقة باحلمض النووي الواردة يف بنك           
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زالة الـصور التحليليـة      استخدامها يف التحقيق اجلنائي، وجيب إ      الوطين للحمض النووي هو   
وأشـارت كنـدا إىل أن     . للحمض النووي واملعلومات الوراثية إذا اكتشف أهنا من الضحية        

          األمنيـة والشخـصية،     نصاً وروحاً حلماية املعلومـات     األحكام قوة لديها حكماً من أشد     
خلاصـة  وال سيما فيما يتعلق باستخدام معلومات احلمض النووي واملبـادئ والعمليـات ا            

  .باالحتفاظ به
، أشارت كندا إىل أنه توجد علم الوراثة الشرعيوفيما يتعلق بوضع دليل عن تطبيق         -٢٢

 الكوارث الكربى، وأن وضع دليل جديد عـن         هوية ضحايا بالفعل عدة أدلة تتعلق بتحديد      
بيد أهنا أشـارت إىل  .  سيتضمن بشكل أساسي املعلومات نفسهاعلم الوراثة الشرعي  تطبيق  

ائدة وضع تعريف قانوين واضح لالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، مثل االختفاء القسري    ف
وطريقة إدراجه يف برامج أخرى لألمم املتحدة تتعلق باستغالل األشخاص وهتريبـهم عـرب              

ـ    "  روما -ليون  "وإضافة إىل ذلك، أشارت كندا إىل فريق        . احلدود  اتالعامل املعـين بطلب
ووي يف جمموعة البلدان الثمانية، وهو فريق كلف بتحديد احلواجز اليت   البحث عن احلمض الن   

حتول دون تبادل املعلومات املتعلقة باحلمض النووي يف إطار الطب الشرعي وبوضع عمليـة              
وإضافة إىل ذلك، تترأس كنـدا يف الوقـت         . لتبادل هذه املعلومات بدرجة أكرب من الفعالية      

 وهي كيان حكومي دويل ميكنه بسرعة تـوفري         ،"ال العدالة االستجابة السريعة يف جم   "احلايل  
خرباء يف جمال العدالة اجلنائية من أجل اخلدمة الفعلية، وأكثر هؤالء اخلرباء هم من أخصائيي               

  .الطب الشرعي، ويقدِّم هذا الكيان برناجماً تدريبياً ألخصائيي الطب الشرعي
بالسياسات االقتصادية واالجتماعية قد    وأوضحت كولومبيا أن اجمللس الوطين املعين         -٢٣

 وثيقة بشأن تعزيز آليات البحث عـن املخـتفني وحتديـد هويتـهم يف     ٢٠٠٩أقّر يف عام    
كولومبيا، وتسليم رفات الضحايا إىل أسرهم، وهي وثيقة تنص على عمليات التدخل الـيت              

يات إزالة العقبـات    وستتيح هذه العمل  . ستقوم هبا الدولة يف األجل القصري واملتوسط والبعيد       
 دخل حيز   ٢٠١٠ويف عام   . اليت تعوق حتديد مصري املختفني وتوضيح قضايا هؤالء املختفني        

النفاذ تشريع يقضي بإنشاء بنوك معلومات وراثية مركزية من أجل الصور التحليلية الوراثية              
يكـون  وجيب أن   . املأخوذة من رفات املختفني وعينات مرجعية بيولوجية من أسر املختفني         

تقدمي العينات املرجعية البيولوجية من قبل أفراد األسرة طوعياً وقائماً على أسـاس موافقـة               
وقد قـدَّم  . وجيب إدارة كل مادة وراثية جيري احلصول عليها وفقاً للمعايري الدولية        . مستنرية

 فريق عامل مشترك بني املؤسسات أنشئ يف إطار عمل اللجنة املعنية بالبحث عن املخـتفني              
  . اقتراحاً لتطبيق هذا التشريع

وإضافة إىل ذلك أشارت كولومبيا إىل عمل املعهد الوطين للعلوم القانونية والطبيـة               -٢٤
 لقـانون حقـوق     جسيمةوعلوم الطب الشرعي الذي حيقق يف وفيات نامجة عن انتهاكات           

خراج جثث   للقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك عن طريق است         خطريةاإلنسان وانتهاكات   
وأشارت كولومبيا أيضاً إىل خطة البحث فيمـا خيـص جرميـة            . الضحايا وحتديد هويتهم  
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، واللجنـة املعنيـة     اليت وضعها مكتب املدعي العام    ) ٢٠١١مارس  /آذار(االختفاء القسري   
 واملفوضية الـسامية    ، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      بالبحث عن املختفني،  

وتتضمن اخلطة أفضل املمارسات الدولية     .  والسفارة الربيطانية يف كولومبيا    ،نسانحلقوق اإل 
  . حتسني التحقيقات اجلنائية يف حاالت االختفاء القسريوهتدف إىل توجيه عملية

علم الوراثـة   وأشارت حكومة فنلندا إىل أهنا حتتل مكان الصدارة يف تطوير تطبيق              -٢٥
ايا يف حاالت ما بعد الرتاع، وأهنا تواصل دعم أهـداف            يف جمال حتديد هوية الضح     الشرعي

ويف فنلندا يتصل قانون التحقيـق يف أسـباب الوفـاة           . ١٥/٥قرار جملس حقوق اإلنسان     
) ١٠١/٢٠٠١(وقانون االستخدام الطيب لألعضاء واألنـسجة البـشرية         ) ٤٥٩/١٩٧٣(

 األنسجة عنـد حتديـد      عيناتُتجمع   هلذا التشريع،    ووفقاً. علم الوراثة الشرعي  باستخدام  
ن يعملون لدى املعهد الوطين للـصحة والرفـاه وإدارات        وأطباء شرعي وخيزهنا  أسباب الوفاة   

وينظر الربملان حالياً يف مشروع قانون بشأن إنشاء بنوك         . علوم الطب الشرعي يف اجلامعات    
علومـات  وإذا وافق الربملان على مشروع القانون، سُتنـشأ بنـوك للم          . للمعلومات الوراثية 

ولن تستخدم هذه البنوك يف حد ذاهتـا لتحديـد هويـة            . الوراثية ألغراض البحوث الطبية   
بيد أن مشروع القانون يقترح أيضاً تعديالت على قانون االستخدام الطيب لألعضاء . الضحايا

وقـوع  عند  واألنسجة البشرية حبيث يتيح استخدام العينات اليت جتمع ألغراض حتديد اهلوية            
  . مثالًطبيعية كربىكوارث 

وأشارت حكومة غواتيماال إىل أن إحدى توصيات جلنة استجالء التاريخ الواردة يف              -٢٦
هي وضع سياسات الستخراج رفات ضحايا الـرتاع       ) ذاكرة الصمت  (١٩٩٩تقريرها لعام   

املسلح، وال سيما من املقابر السرية واملقابر املخفية، وبينت أن عملية استخراج اجلثث هـي               
ووصفت حكومـة   . عل نابع من إحقاق العدل واجلرب، وخطوة هامة صوب حتقيق املصاحلة          ف

غواتيماال خمتلف اهليئات اليت أنشئت لتنفيذ توصيات جلنة استجالء التاريخ واتفاقات السالم،            
 ووحـدة القـضايا     ،وهي برنامج التعويضات الوطين، واملعهد الوطين لعلوم الطب الشرعي        

وأُنشئ املعهد الوطين لعلوم الطب الشرعي     . للنيابة العامة التابعة  لرتاع املسلح   اخلاصة املتعلقة با  
 لكي يتوىل حبوث الطب الشرعي وحتليالت خرباء الطـب الـشرعي وفقـاً         ٢٠٠٦يف عام   

 أبرم املعهد الوطين لعلوم الطب الشرعي اتفاقاً مع أمانـة           ٢٠١٠ويف عام   . للمعايري الدولية 
وأنـشأ  . ت الوطين من أجل حتديد هوية ضحايا االختفاء القسري        السالم وبرنامج التعويضا  

وتستجيب هـذه   . علوماتلتلك امل صري  وله االستخدام احل   للمعلومات الوراثية،    املعهد بنكاً 
 الذي قضت فيه    مولينا تيسني ضد غواتيماال   املبادرات ألمر حمكمة البلدان األمريكية يف قضية        

 تعثر الدولة على رفات الضحية وتسلمها إىل أقرب أقارهبا وأن تعتمد تـدابري تـشريعية                بأن
  .وإدارية وتدابري أخرى، عند االقتضاء، إلنشاء نظام للمعلومات الوراثية

وتقدم غواتيماال معلومات تفصيلية عن املبادرات اليت اختذهتا الكيانات احلكومية، مبا             -٢٧
ة مع اجملتمع املدين فيما يتعلق بـالتحقيق يف انتـهاكات حقـوق              املشترك املبادراتيف ذلك   
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اإلنسان، واستخدام حتليل الطب الشرعي، إضافة إىل أعمال املؤمتر العاملي للعمـل النفـسي              
االجتماعي يف عمليات استخراج اجلثث واالختفاء القسري والعدالة واحلقيقـة املعقـود يف             

 حتليل الوضع الراهن لعمليات استخراج اجلثـث يف  وقد تناول املؤمتر . ٢٠١٠بوغوتا يف عام    
           علـم الوراثـة   ضعت وثيقة تتضمن أفضل املمارسـات مـن أجـل           مجيع أحناء العامل، ووُ   

 فيما خيص، يف مجلة أمور، حفظ الرفات وأمنها وحتديد هوية الضحايا يف الوقـت               الشرعي
السل احلراسـة ومحايـة األدلـة       املناسب واالمتثال للربوتوكوالت والتوصيات الدولية وس     

  .والتعاون الدويل
وأشارت حكومة اليابان إىل أنه وفقاً لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنـسان، فإهنـا               -٢٨

 يف حتديد هوية ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما          علم الوراثة الشرعي  استخدمت  
وأعربت اليابان  . بية الدميقراطية يف سياق مسألة االختطاف بني اليابان ومجهورية كوريا الشع        

عن رأي مفاده أن الرعايا اليابانيني الذين اختطفتهم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وقعوا           
علـم الوراثـة    ضحايا لالختفاء القسري والنتهاكات حقوق اإلنسان، وقد أدى استخدام          

دعم ي أن   م الوراثة الشرعي  لعلوإضافة إىل ذلك ميكن     .  دوراً هاماً يف حتديد هويتهم     الشرعي
صاحبة املصلحة لتحديد هوية ضحايا مشاهبني،      املعنية  عزز اجلهود اليت تبذهلا مجيع اجلهات       يو

وبالتايل زيادة متكني تلك اجلهات من الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمـايل حقـوق اإلنـسان        
 خمتطفني جلأت فيهـا     وقد وصفت اليابان حاالت ثالثة    . والقانون اإلنساين يف هذا اخلصوص    

إىل حتليل الطب الشرعي لتحديد هوية أصحاب الرفات اليت سلمتها هلا مجهوريـة كوريـا               
رفات حتتوي أيضاً على محض     الوقد تبني يف حالتني من تلك احلاالت أن         . الشعبية الدميقراطية 

ية على  يف حني ساعد حتليل احلمص النووي يف احلالة الثالثة بصورة إجياب  ،نووي لشخص آخر  
  .حتديد هوية ضحية االختطاف

وأشارت حكومة مجهورية مدغشقر إىل أن وزارة الصحة العامة ال متلك الوسـائل               -٢٩
ويف احلاالت النـادرة الـيت      . الالزمة إلجراء حتليل للحمض النووي يف إطار الطب الشرعي        

  . يف اخلارجالتحليل تطلبت اللجوء إىل هذه اخلربة الفنية، أجري 
يتعلق باستخدام الطب الشرعي والتحقيقات العابرة      حت حكومة النرويج فيما     وأوض  -٣٠

 أن السلطة الوطنية ملقاضاة اجلرمية املنظمة وغريها من اجلـرائم اخلطـرية تـضطلع               للحدود
 التكنولوجيـا العاليـة واجلـرائم       املنظمة وجرائم  اجلرائمقضايا  معاجلة  باملسؤولية العامة عن    

 السجل الـوطين للحمـض      ١٩٩٥التحقيق القضائي الصادر يف عام      وينظم قانون   . الدولية
النووي، مبا يف ذلك مىت ميكن استخدام املعلومات الواردة فيه وكيفية استخدامها ومدة ختزين           

ويوجد هذا السجل يف املكتب الوطين للتحقيق يف اجلـرائم ويـضم سـجل            . املواد الوراثية 
وسـجل التحقيـق    ) اص مدانني جبرائم معينة   صور حتليلية للحمض النووي ألشخ    (اهلويات  

صور حتليلية للحمض النووي ألشخاص يشتبه ألسباب وجيهة يف ارتكاهبم أي فعل يعاقب             (
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صور حتليلية للحمض النووي ألشخاص جمهويل اهلوية       (وسجل التعقب   ) عليه بعقوبة السجن  
  ).ةعندما توجد أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن الشخص كان متورطاً يف جرمي

وأشارت النرويج أيضاً إىل أهنا تلتزم بتوجيه محاية البيانات الصادر عن االحتـاد األورويب         -٣١
 الـصادر   قانون البيانات الشخصية النروجيي   ، وقد أُدرجت قواعد هذا التوجيه يف        ١٩٩٥يف عام   
مـض  وحالياً ال يتضمن تعريف البيانات الشخصية الوارد يف التوجيه مـواد احل           . ٢٠٠٠يف عام   

بيد . النووي وال معاجلة البيانات الشخصية يف جمايل الشرطة والتعاون القضائي املشمولني بالتوجيه           
، أصدر االحتاد األورويب استراتيجية ترمي إىل تعزيـز قواعـد           ٢٠١٠نوفمرب  /أنه يف تشرين الثاين   

. يانات الشخـصية   اجملالني لضمان محاية الب     محاية البيانات اليت تتضمن مراجعة القواعد يف هذين       
ويف إطار هذه املراجعة، سيخضع االحتفاظ بالبيانات ألغراض إنفاذ القانون إلطـار تـشريعي               

ويستعرض االحتاد األورويب أيضاً األحكام املتعلقة بالبيانات احلساسة ويعتزم دراسة ما إذا            . جديد
  .كان ينبغي إدراج البيانات الوراثية يف هذه الفئة

اغواي سلسلة من املبادرات اليت تتعلق باستخراج جثث األشخاص         ووصفت حكومة بار    -٣٢
، ١٩٨٩ إىل عـام     ١٩٥٤املختفني والذين قتلوا خارج نطاق القضاء يف الفترة املمتدة من عـام             

وقدمت حكومة باراغواي على وجه التحديد معلومات مفـصلة عـن عمـل             . وحتديد هويتهم 
 التابعة ملكتب أمني املظامل، مبا يف ذلك األعمـال   واجلرباملديرية العامة ملعرفة احلقيقة وحتقيق العدل    

وكلفت املديرية العامـة،  . املضطلع هبا باالقتران مع الفريق األرجنتيين ألنتربولوجيا الطب الشرعي       
 بالبحث عن املختفني وضحايا حاالت اإلعدام خارج نطـاق القـضاء بـدوافع              ،يف مجلة أمور  

، بالشراكة مع مؤسسات حكوميـة أخـرى،        ١٩٨٩ و ١٩٥٤سياسية يف الفترة ما بني عامي       
ويف هذا اخلصوص، أبرمت املديرية العامة اتفاقات مـع         . وبإنشاء قاعدة بيانات وراثية هلذه املهمة     

وزارة الصحة والرفاه، ووزارة الداخلية بدعم من الفريق األرجنتيين ألنتربولوجيا الطب الشرعي،             
لسكان باراغواي كيما يتسىن تيسري حتديد هوية رفـات         هبدف احلصول على صور حتليلية وراثية       

املختفني، ودعم البحث عن ضحايا االختفاء القسري وحاالت اإلعدام خارج نطـاق القـضاء              
وانتزعت ثالث صور حتليلية وراثية كاملة من رفات بـشرية          . واستخراج جثثهم وحتديد هويتهم   
، وهي عمليـة شـكلت      ٢٠٠٩ديسمرب  /يوليه وكانون األول  /وجدت يف مقربة مجاعية يف متوز     

ووصفت باراغواي أيضاً عـدداً مـن قـضايا         . سابقة هامة يف باراغواي لتحديد هوية املختفني      
علم الوراثـة   االختفاء القسري والتعذيب اليت عرضت على املدعي العام، وهي قضايا أدت فيها             

  . دوراً هاماً يف حتديد هوية الضحاياالشرعي
دمت باراغواي معلومات تتعلق مبشاركة املديرية العامة يف اللجنـة          وإضافة إىل ذلك، ق     -٣٣

. للسوق املشتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب       الدائمة للذاكرة وتقصي احلقائق والعدالة التابعة       
ويف أحد هـذه القـرارات،      . وستدرج املديرية العامة مجيع القرارات اليت اعتمدهتا اللجنة الدائمة        

 وفقاً للمعايري الدولية لإلسـهام يف       علم الوراثة الشرعي  لدول إىل استخدام    دعت اللجنة الدائمة ا   
حتديد هوية الرفات البشرية لضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان واألشخاص املنفـصلني            
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ودعت اللجنة الدائمة أيضاً إىل وضع صك دويل جديد غري ملزم يف سـياق جملـس        . عن ذويهم 
 يف معرفة احلقيقة من شأنه أن يدفع قدماً عملية تنظيم حمتوى هذا احلق              حقوق اإلنسان بشأن احلق   

  .ونطاقه فضالً عن وضع ممارسات جيدة لضمان إعماله بفعالية
 شـروط   ٢٠٠٢ويف سلوفاكيا، حيدد قانون حتليل احلمض النووي الـصادر يف عـام               -٣٤

. رية للقيام هبذا التحليل   استخدام حتليل احلمض النووي لتحديد هوية األشخاص، والكفاءة الضرو        
ومبوجب هذا القانون، ال جيوز أن يقوم بتحليل احلمض النووي سوى وزارة الداخلية أو شخص               

وإضافة إىل ذلك، أُنـشئت مبوجـب هـذا         . اعتباري أو طبيعي آخر خمول القيام بأنشطة اخلرباء       
تتضمن قاعدة البيانات   و. القانون قاعدة بيانات وطنية للحمض النووي حتتفظ هبا الشرطة وتديرها         

صوراً حتليلية للحمض النووي لعينات مأخوذة يف سياق إجراءات جنائية ومن آبـاء بيولـوجيني               
وتتلف البيانات املخزنـة يف قاعـدة       . وأطفال وأقارب آخرين فيما يتعلق بالبحث عن املفقودين       

جراءات املتخذة ضد شخص     أو عندما يثبت أن اإل     عند تربئة املتهم  البيانات حاملا تنتهي القضية أو      
وفيما يتعلق بتعقب األشخاص، ذكرت سلوفاكيا أنه جيوز ألي شـخص           . مدان هي غري مقبولة   

وحيمي التـشريع أيـة بيانـات     . طبيعي أن يطلب مساعدة الشرطة والصليب األمحر السلوفاكي       
  .شخصية تقدم إىل الصليب األمحر

رسة الطـب الـشرعي يف سـياق        وأشارت حكومة سويسرا إىل أهنا احتاجت إىل مما         -٣٥
بيد أهنا ترسل بانتظـام     . انتهاكات مجاعية حلقوق اإلنسان يف حاالت نادرة، كحالة مذحبة كاتني         

خرباء للمشاركة يف مبادرة االستجابة السريعة يف جمال العدالة حيث تـستخدم دومـاً تقنيـات                
لة، أوضحت سويـسرا أهنـا      وفيما يتعلق باألنشطة الثنائية ذات الص     . أنتربولوجيا الطب الشرعي  

الفريق األرجنتيين ألنتربولوجيـا    تتشاور مع مؤسسات تتبع أفضل املمارسات، وعلى سبيل املثال          
 واللجنـة الدوليـة املعنيـة       ،، ومؤسسة أنتربولوجيا الطب الشرعي يف غواتيماال      الطب الشرعي 

 احلكومات على اعتمـاد     باملفقودين، وبالتايل فإهنا تعزز عمليات تبادل أفضل املمارسات وتساعد        
قواعد ومعايري حبيث ميكن استخراج اجلثث، وبصفة خاصة يف احلاالت الـيت تـشتمل علـى                

وفيما خيص األنشطة املتعـددة     .  وفقاً للمعايري الراسخة   ،مفقودين أو يف حالة وجود مقابر مجاعية      
 العقـاب، وال  األطراف، تتعاون سويسرا مع األرجنتني على تعزيز مبادئ مكافحة اإلفالت من            

ويف . سيما املبادئ املتعلقة باحلق يف املعرفة ومسؤولية الدول عن ضمان احلصول على املعلومـات             
هذا اخلصوص، توصي سويسرا باالحتفاظ يف الوثيقة املقترحة بالصلة بني ممارسات األنتربولوجيا            

  .الشرعية وكل ركن من أركان مبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب
ومة أوكرانيا معلومات مفصلة عن خمتلف أنشطة الدولة املضطلع هبا ملواصلة           وقدمت حك   -٣٦

تعزيز الوفاء بالتزاماهتا الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذ آليات رصد سلوك الوكـاالت احلكوميـة              
  .باإلشارة بصفة خاصة إىل األنشطة املضطلع هبا يف جمال العدالة اجلنائية

 يف إنشاء   ١٩٩٨ربولوجيا الطب الشرعي أنه شرع يف عام        الفريق األرجنتيين ألنت  وذكر    -٣٧
، بدأ يتعاون مع    ٢٠٠٧ويف عام   . بنك للمعلومات الوراثية املتعلقة بأقارب املختفني يف األرجنتني       
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املؤسسات الوطنية بشأن بنك املعلومات، وأبرم اتفاقاً مع وزارة الصحة واحملفوظـات الوطنيـة              
نسان اليت أنشأت حمفوظات لعينات الدم املأخوذة مـن أقـارب    لذاكرة األمانة الوطنية حلقوق اإل    

، ووضـع الفريـق     ١٩٨٣ و ١٩٧٤ضحايا حاالت االختفاء القسري يف الفترة ما بني عـامي           
 الـتقين وجمـال     يف ذلك مبادئ توجيهيـة يف اجملـال       األرجنتيين إجراءات تنفيذية موحدة، مبا      

 وختزينها وتتبعها، وأنشأ جلنـة تنـسيق ثالثيـة    األخالقيات األحيائية جلمع عينات الدم وإرساهلا  
  .ألغراض تنفيذ االتفاق

ؤدي ي علم الوراثة الشرعي   إىل أن    وأشار الفريق األرجنتيين ألنتربولوجيا الطب الشرعي       -٣٨
. دوراً حيوياً يف حتديد هوية رفات ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو املفقودين من جراء الرتاع              

. لمعلومات الوراثية مسألة حامسة للقيام مبشاريع كبرية خاصة بتحديد اهلوية         ويشكل إنشاء بنوك ل   
 يف حتديد   علم الوراثة الشرعي  ورحب الفريق مببادرة حكومة األرجنتني الرامية إىل دعم استخدام          

بيد أنه أشار إىل أنه يف ضوء ما        . هوية ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       
 عرضية، فإنه يدعم بقـوة عقـد        نواتج إنشاء بنوك املعلومات الوراثية من تعقيد وجدال و        قد يثري 

. ندوة دولية ملناقشة أفضل املمارسات واعتماد بروتوكول أو مبادئ توجيهية إلنشاء هذه البنـوك             
ويف هذا اخلصوص قدم الفريق عدداً من االعتبارات هلذه الندوة وهي تظهر بالكامـل يف تقريـر                 

  .٢٠١٠ية لعام املفوض
اتفاقية منع جرمية اإلبادة     و ،وباإلشارة إىل اتفاقيات جنيف، والربوتوكول اإلضايف األول        -٣٩

اجلماعية واملعاقبة عليها، أشارت اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل أن االلتزام بالتحقيق يف اجلرائم              
ى األفعال املرتكبة يف الرتاعات     مبوجب القانون الدويل يظهر يف عدد من املعاهدات اليت تسري عل          

وأشارت أيضاً إىل أن القانون اإلنساين الدويل يتـضمن أحكامـاً           . املسلحة الدولية وغري الدولية   
لقانون املعاهدات والقانون العريف تتناول خمتلف اجلوانب املتعلقة باجلثث، وأن االلتـزام بتحديـد       

طراف يف الرتاع أن تبذل كل مـا يف وسـعها           هوية اجلثث هو التزام بالوسائل حبيث أنه على األ        
وتوحي املمارسة احلالية بـأن اسـتخراج       . وتستخدم مجيع السبل املتاحة لديها يف هذا اخلصوص       
 ميكن أن   ،مبا يف ذلك اختبار احلمض النووي      اجلثث باالقتران مع تطبيق أساليب الطب الشرعي،      

، تواصل اللجنة الدوليـة   هذا اخلصوص  ويف. نهايشكل طريقة مالئمة لتحديد هوية اجلثث بعد دف       
للصليب األمحر بنشاط تعزيز وضع أفضل املمارسات يف علوم الطب الشرعي ونشرها وتنفيذها،             

  .)٣٤( املطبق على حتديد هوية الرفات البشرية،علم الوراثة الشرعي مبا يف ذلك
__________ 

يف هذا اخلصوص، أشارت اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل توصيات املؤمتر الدويل للخـرباء احلكـوميني              )٣٤(
  انظر أيضاً اللجنة الدوليـة للـصليب األمحـر،         ؛)٢٠٠٣(راد أسرهم   وغري احلكوميني بشأن املفقودين وأف    

Missing 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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يف الوقـت الـراهن     وأشارت اللجنة الدولية املعنية باملفقودين إىل أن الدول غري ملزمة             -٤٠
 عند التحقيق يف االنتهاكات اخلطرية لقانون       علم الوراثة الشرعي  مبوجب القانون الدويل باستخدام     

ومع ذلك فإن التقرير الذي أعده      . حقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل      
الطريـق إىل   : ت املتحـدة  تعزيز علوم الطب الشرعي يف الواليا     " اجمللس الوطين للبحوث بعنوان   

، وهو تقرير يؤكد أن حتليل احلمض النووي هو الطريقة الشرعية الوحيدة الـيت              ")٢٠٠٩(األمام  
 بـأن  قة وبدرجة كبرية من التـيقن، سـيوحي    ميكنها أن تربط األدلة بأفراد حمددين بصورة متس       

وفيما يتعلـق   . ورياً عندما يكون ذلك ضر    علم الوراثة الشرعي  االلتزام بالتحقيق يشمل استغالل     
الذي أعربت عنه يف مسامهتها يف تقرير املفوضـية لعـام    بوضع دليل، تؤكد اللجنة جمدداً موقفها   

بقـى  ي علم الوراثة الشرعي  وذكرت اللجنة الدولية أيضاً أن      .  وهو يظهر يف ذاك التقرير     ،٢٠١٠
نبغي للمجتمع الـدويل    وبناء على ذلك، ي   .  األساس العلمي األكثر دقة لتحديد هوية الضحايا       وه

وستكون النتيجـة   . أن يلتمس آليات ميكن بواسطتها استخدام هذه األداة لتحقيق فائدة قصوى          
 للتحقيق يف انتهاكات قانون     علم الوراثة الشرعي  املرجوة هي اختاذ خطوات تلزم الدول باستخدام        

  .حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

  االستنتاجات  - رابعاً  
 لقانون حقوق اإلنسان واالنتهاكات     اجلسيمةن االلتزام بالتحقيق يف االنتهاكات      إ  -٤١

القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان      للقانون اإلنساين الدويل مكرس بوضوح يف        اخلطرية
والصكوك والسوابق القـضائية اإلقليميـة يف جمـال حقـوق        والقانون اإلنساين الدويل    

 جانباً من جوانب احلـق      ،بواجب املقاضاة ، بارتباطه   أيضاًهذا االلتزام   يشكل  و. اإلنسان
  .يف معرفة احلقيقة

، مبا يف ذلك إنشاء بنـوك للمعلومـات الوراثيـة           علم الوراثة الشرعي  ؤدي  يو  -٤٢
 لقـانون حقـوق اإلنـسان       اجلسيمة دوراً رئيسياً يف التحقيق يف االنتهاكات        ،وتشغيلها

 يف جمال حتديد هوية الضحايا، وذلـك يف          للقانون اإلنساين الدويل   اخلطريةواالنتهاكات  
احلاالت اليت تكون فيها الضحية قد تعرضت للقتل أو لالختفاء ويف حالة رد اهلويـة إىل                

، أوثق صلة وأكثر أمهية من قبل يف ضـوء          كأداة علم الوراثة الشرعي  صبح  يو. الضحية
ان وهو ما يتـيح     التطورات التكنولوجية اليت طرأت يف السنوات األخرية على هذا امليد         

   .االضطالع بأنشطة واسعة النطاق لتحديد اهلوية

        


