
اجلمعيـة العامـة

 A األمم املتحدة
 

 
 

 

(A)     GE.07-11048    220307    230307 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
  "لس حقوق اإلنسانجم"املعنون 

 تقرير حمدَّث للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان
 *عن حقوق اإلنسان وعلم الطب الشرعي

 موجز

، إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إليها يف ٢٠٠٥/٢٦طلبت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها  
ويقدم هذا التقرير وفقاً هلذا الطلب      . لطب الشرعي دورهتا الثالثة والستني تقريراً حمدثاً عن حقوق اإلنسان وعلم ا         

ديسمرب / إىل كانون األول   ٢٠٠٢يناير  /، ويغطي الفترة من كانون الثاين     ٢/١٠٢وملقـرر جملس حقوق اإلنسان      
ويشري التقرير إىل األنشطة املضطلع هبا خالل الفترة اليت يغطيها فيما يتعلق بقاعدة البيانات وقائمة خرباء . ٢٠٠٦

لشـرعي؛ وجتميع املعايري ونشرها؛ واإلجراءات اخلاصة وعلم الطب الشرعي؛ وأنشطة التدريب وبناء             الطـب ا  
كما يشري إىل الردود الواردة . القدرات؛ واالستعانة خبرباء الطب الشرعي يف بعثات تقصي احلقائق وجلان التحقيق

 .من احلكومات على مذكرة شفوية تطلب إليها تقدمي معلومات عن املوضوع

 ـــــــــــــــ
 .يقدم هذا التقرير بعد املوعد احملدد له من أجل تضمينه أحدث املعلومات * 
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  مقدمة�أوالً 

، إىل املفوضة   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٦ املؤرخ   ٢/١٠٢طلـب جملـس حقوق اإلنسان يف مقرره          -١
ات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق      مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقرر     "السـامية حلقوق اإلنسان     

وكانت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان قد قدمت آخر تقرير ". اإلنسان وتأوين التقارير والدراسات ذات الصلة
إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة اخلمسني يف عام        ) E/CN.4/2002/67(هلـا عن حقوق اإلنسان وعلم الطب الشرعي         

 إىل املفوضية تقدمي تقرير حمدث عن حقوق اإلنسان وعلم الطب           ٢٠٠٥/٢٦قرارها  وطلبت اللجنة يف    . ٢٠٠٢
 حيتفظ ٢/١٠٢وتفهم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن املقرر ). ١٠الفقرة (الشرعي يف دورهتا الثالثة والستني 

ير احلايل الفترة من كانون ولذلك يغطي التقر. بدورة تقدمي التقارير عن هذا املوضوع إىل أن يقرر اجمللس غري ذلك
 . ٢٠٠٦ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٢يناير /الثاين

 بتزايد استخدام علم الطلب الشرعي يف التحقيقات يف ٢٠٠٥/٢٦رحبت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها  -٢
 إىل املفوضية   وطلبت اللجنة . احلاالت اليت حتدث فيها انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل          

السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل حتديث قاعدة بيانات خرباء الطب الشرعي التابعة هلا بالتشاور مع احلكومات                
وهيئات األمم املتحدة املعنية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املهنية للخرباء يف علم الطب الشرعي وما يتصل      

 ). ٣الفقرة (به من علوم 

لجنة املفوضية السامية بتشجيع خرباء الطب الشرعي على مواصلة تنسيق وتعزيز توحيد املبادئ وأوصت ال -٣
التوجيهـية ذات الصلة، هبدف توحيد اإلجراءات املعمول هبا يف حتقيقات الطب الشرعي ويف اإلعادة إىل الوطن                 

بادئ وأفضل املمارسات وفضـالً عن ذلك، أوصت اللجنة املفوضية بأن تشجع نشر واستخدام امل         ). ٤الفقـرة   (
واألدلـة، ومعايري حقوق اإلنسان الدولية، وتعزيز بناء القدرات فـي جمال الطب الشرعي، مبا يف ذلك التدريب               
 عـند االقتضاء، خاصة يف البلدان اليت ليست فيها خربة كافية يف ميدان علم الطب الشرعي وامليادين ذات الصلة           

 ).٥الفقرة (

 األمني العام أن يقدم املوارد املالئمة، من جممل موارد األمم املتحدة احلالية، لتمويل كما طلبت اللجنة إىل -٤
املنع والتقصي الفعالني حلاالت اإلعدام خارج نطاق       أنشـطة املفوضية السامية لتنفيذ القرار، مبا فيها تنقيح دليل           

 ).٩الفقرة  (القانون أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة

 أُرسلت مذكرة شفوية إىل مجيع احلكومات لتقدمي معلومات ذات صلة تتعلق،            ٢٠٠٥ يوليه/ويف متـوز   -٥
، تلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ردوداً من ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١وحىت . ٥/٢٦بأمور منها، القرار 

 . حكومات لبنان واملكسيك وتوغو

  قاعدة البيانات وقائمة خرباء الطب الشرعي�ثانياً 

وأتاحت اخلربة .  أخصائي يف الطب الشرعي٤٠٢تتضمن قاعدة بيانات خرباء الطب الشرعي حالياً أمساء  -٦
املسـتفادة من عمليات التقييم وبعثات تقصي احلقائق وجلان التحقيق السابقة املدعومة من قبل املفوضية السامية                

رباء ومؤهالهتم املطلوبة لالستجابة على حنٍو حلقوق اإلنسان، استخالص دروس مفيدة فيما يتعلق بالتعرف على اخل
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وسيتم مراعاة ذلك يف صيانة قاعدة البيانات وتنسيقها مع املبادرات األخرى . أفضل الحتياجات مثل هذه البعثات
 .ذات الصلة املبينة أدناه

 واملنظمات تعتمد املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على خرباء يف جمال الطب الشرعي من الدول األعضاء -٧
لالضطالع ) ، املرفق الثاين  E/CN.4/1998/32(غري احلكومية يتم التعاقد معهم على أساس اتفاق خدمات التعاون           

ويف هذا السياق، . ببعثات تقصي احلقائق وبعثات التقييم بوسائل الطب الشرعي أو أنشطة التدريب وبناء القدرات
ر املتمثل يف وضع قائمة خرباء طب شرعي احتياطيني تسمح    تسـتطلع املفوضـية السـامية حلقوق اإلنسان اخليا        
 .للمفوضية بإرسال أولئك اخلرباء يف خالل مهلة قصرية

وتبذل جهود لتجميع قائمة خرباء تتضمن خرباء يف جمال الطب الشرعي، يف سياق الربوتوكول االختياري  -٨
وينص الربوتوكول . لقاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ا

االختـياري على والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب املتمثلة يف القيام بعمليات تفتيش منتظمة داخل البلد ألماكن                
ز من الربوتوكول االختياري، جيو   ) ٣(١٣ومبوجب املادة   . االحتجاز بالتعاون مع هيئة زائرة على املستوى الوطين       

أن يـرافق أعضاء اللجنة الفرعية، عند االقتضاء، خرباء مشهود هلم باخلربة والدراية الفنية يف امليادين اليت يغطيها                  
ويتم انتقاء هؤالء اخلرباء من قائمة باخلرباء جيري إعدادها باالستناد إىل االقتراحات املقدمة . الربوتوكول االختياري

ملتحدة حلقوق اإلنسان، ومركز األمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية، الذي هو    من الدول األطراف، ومفوضية األمم ا     
وميكن للدول األطراف املعنية أن تقترح، لغرض       . اآلن جـزء من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية         
 .إعداد القائمة، عدداً من اخلرباء الوطنيني ال يزيدون على اخلمسة

 املعايري توحيد ونشر �ثالثاً 

واصـلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان نشر مبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج               -٩
) ١٩٨٩/٦٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (نطـاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة    

 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو         واملـبادئ املـتعلقة بالتقصـي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب         
 صيغة  ٢٠٠٤يوليه  /وقد أصدرت املفوضية يف متوز    ). ، املرفق ٥٥/٨٩قرار اجلمعية العامة    . (الالإنسانية أو املهينة  

دليل بشأن التحقيق والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من املعاملة أو العقوبة       : لربوتوكول اسطنبول مـنقحة   
. وهي اآلن متاحة جبميع اللغات الرمسية يف األمم املتحدة        ) HR/P/PT/8/Rev.1 (اسية أو الالإنسانية أو املهينة    الق

 نسخة من الدليل املنقح إىل املدعني العامني، واحملققني اجلنائيني،          ٥ ٥٣٢وإىل جانب املبيعات التجارية، مت تقدمي       
، واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة يف الفترة بني واألخصائيني يف الطب الشرعي، واملنظمات املهنية

 .٢٠٠٦ديسمرب / وكانون األول٢٠٠٤يوليه /متوز

وبسـبب القيود على املوارد، مل تكن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف وضع يسمح هلا بالدخول يف                  -١٠
 املتعلق باملنع   ء بشأن مقترحات تنقيح الدليل    عملـية تشاور واسع النطاق مع الوكاالت املتخصصة وهيئات اخلربا         

، الذي  والتقصـي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة            
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وهناك حاجة إىل مثل هذه العملية لضمان أن يسهم         . )١( مركز منع اجلرمية الدولية يف فيينا      ١٩٩١نشـره يف عام     
 توحيد املبادئ التوجيهية القائمة وتنسيق اإلجراءات املتبعة فـي حتقيقات الطب الشرعي، على         يف زيادة الدلـيل   

ويتضمن الدليل إىل جانب بروتوكوليه للطب الشرعي بروتوكوالً منوذجياً للتحقيق        . النحو الذي توصي به اللجنة    
 م بإجراءات موجزة   القـانوين يف حـاالت اإلعـدام خـارج نطـاق القـانون واإلعـدام التعسـفي واإلعدا                 

 ).بروتوكول مينيسوتا(

وشاركت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بنشاط يف العملية االستشارية اليت تكللت بعقد املؤمتر الدويل      -١١
 العمل على حل مشكلة غري املعروف مصريهم نتيجة الرتاع املسلح أو العنف الداخلي              -املفقـودون   "املعـنون   

ومجع . ٢٠٠٣فرباير / شباط٢١ إىل ١٩ نظمته جلنة الصليب األمحر الدولية يف الفترة من ، الذي"ومساعدة أسرهم
املؤمتر بني خرباء حكوميني وغري حكوميني وسلط الضوء على احلاجة إىل وضع استمارة موحدة للتشريح تستند إىل 

نظمة الدولية للشرطة   بـروتوكول مينيسـوتا وإىل استمارة معلومات تشريح ضحايا الكوارث اليت تستخدمها امل            
: كما متخض عن إصدار مطبوع بعنوان     . واقترح املؤمتر اجلمع بني مزايا هذين الربوتوكولني      ). انتربول(اجلنائـية   

أفضل املمارسات العملية فيما يتعلق بالتصرف يف رفات البشر واملعلومات املتعلقة باألموات اليت يقدمها أشخاص            
 .)٢(غري متخصصني

 اءات اخلاصة وعلم الطب الشرعي اإلجر�رابعاً 

ال يـزال عمـل اإلجراءات اخلاصة اليت وضعتها جلنة حقوق اإلنسان يعتمد على األخصائيني يف الطب                  -١٢
الشرعي، وال سيما يف إطار والية املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

وأشار املقرر اخلاص أن من األساسي أن يرافقه يف زياراته لتقصي احلقائق أطباء مستقلون . أو الالإنسانية أو املهينة
انظر (مـن ذوي املعـارف املتخصصـة واخلـربة يف توثـيق حـاالت التعذيـب، وفقاً لربوتوكول اسطنبول                    

E/CN.4/2006/6   خلرباء تساعد  واالستنتاجات الواردة يف تقارير الطب الشرعي اليت يعدها هؤالء ا         ). ٢٣، الفقرة
وهو قد استفاد من خدمات مثل هؤالء اخلرباء يف . املقرر اخلاص يف التوصل إىل استنتاجات بشأن ممارسة التعذيب

 . البعثات اليت زار فيها منغوليا ونيبال واألردن وباراغواي على سبيل املثال

 موجزة أو تعسفاً، كجزء من      ويقـوم املقـرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات            -١٣
واليته، بإرسال بالغات إىل احلكومات يف احلاالت اليت توجد فيها أسباب تدعو لالعتقاد حبدوث حاالت إعدام                

وهو يذكر احلكومات بأمور منها التزاماهتا املنصوص عليها يف مبادئ املنع والتقصي الفعالني . خارج نطاق القانون
القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة بإجراء حتقيقات شاملة وغري          لعمليات اإلعدام خارج نطاق     

متحيزة يف مجيع احلاالت اليت يشتبه فيها يف وقوع إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام بإجراءات موجزة أو إعدام 

                                                      
1  United Nations publication, Sales No. E.91.IV.1.  All substantive parts of the Manual, including the 
Model Autopsy Protocol and the Model Protocol for Disinterment and Analysis of Skeletal Remains, were 
reprinted by the United Nations Office of Legal Affairs in Guidelines for the Conduct of United Nations 
Inquiries into Allegations of Massacres, United Nations publication, Sales No. E.97.I.21, 1997. 
2  International Committee of the Red Cross, Geneva, 2004. 
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ق واإلمكانات املتاحة يف وسلط العديد من تقاريره الضوء على وجود ثغرات يف القدرة على إجراء التحقي. تعسفي
جمـال الطب الشرعي على املستوى الوطين فيما يتعلق بالوفيات اليت حتدث يف خمافر الشرطة أو حاالت اإلعدام                  

كما الحظ املقرر اخلاص أنه غالباً ما يفتقر خرباء ومؤسسات الطب الشرعي            . خـارج نطـاق القانون املزعومة     
 .)٣( هذه الوفياتلالستقاللية الالزمة للقيام بالتحقيق يف

  التدريب وأنشطة بناء القدرات-خامساً 

تقدم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان التدريب إىل املوظفني الوطنيني العاملني يف جلنيت احلقيقة واملصاحلة          -١٤
رباء  خ ١٠واستجابة لطلب حكومة بريو وجلنة احلقيقة واملصاحلة مت توظيف          . اللـتني أنشـئتا يف بريو وسرياليون      

يوليه /أبريل إىل متوز  /وطنيني وتدريبهم على تقنيات التحقيق باستخدام وسائل الطب الشرعي يف الفترة من نيسان            
وبدعم من  .  لتمكيـنهم من العمل مع أفرقة التحقيق التابعة للجنة احلقيقة واملصاحلة يف خمتلف املقاطعات              ٢٠٠٢

استغرقت أسبوعني عن علم اإلنسان والطب الشرعي يف        املركـز الـدويل للعدالة االنتقالية، أجريت مشاورات         
وواصلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي الدعم ألولئك اخلرباء بعد          . ٢٠٠٢يوليه  /يونيه ومتوز /حزيـران 

 .٢٠٠٣متديد فترة والية جلنة احلقيقة واملصاحلة إىل هناية عام 

نسان فريقاً للطب الشرعي للجنة احلقيقة واملصاحلة       ويف سـرياليون، وفّرت املفوضية السامية حلقوق اإل        -١٥
إلجراء تقييم للمقابر اجلماعية ومواقع تنفيذ اإلعدام ولتقدمي التدريب على املبادئ األساسية لعلم اإلنسان وتقنيات 

. ٢٠٠٢يوليه /يونيه ومتوز/الطب الشرعي إىل املشاِركني من وكاالت حكومية ومنظمات غري حكومية يف حزيران
 . موقعاً وقدم توصيات تتعلق بكيفية صون هذه املواقع إلجراء حتقيقات يف املستقبل٥٢زار الفريق و

وقدمـت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الدعم إىل بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان                -١٦
، أرسلت  ٢٠٠٢فرباير  /يناير وشباط /اينويف كانون الث  . والسـلطات األفغانية للتصدي لقضايا العدالة االنتقالية      

. املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان بعثة لفترة قصرية للنظر يف االدعاءات املتعلقة باملقابر اجلماعية يف منطقة مزار     
واسـتجابة لطلب بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف                

 بعثات للتحقيق بوسائل الطب الشرعي ولتقييم االحتياجات أوفدت         ٢٠٠٢مايو  /أبريل إىل أيار  / نيسان الفترة من 
وتضمنت هذه البعثة إجراء تقييم أويل للقدرة الوطنية األفغانية يف جمال الطب            . إىل بامـيان ومـزار وشيرب غان      

ياً بوسائل الطب الشرعي يف كانون      وأجرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حتقيقاً أول      . الشـرعي يف كـابول    
، ملراجعة خطط إلجراء حتقيق واسع النطاق يف موقعني يف منطقة مزار استجابة لطلب من               ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

ومنعت الشواغل . اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان
. ٢٠٠٦ء مزيد من التحقيق يف موقعي املقابر يف الشمال واعُتمدت استراتيجية أوسع نطاقاً يف عام األمنية من إجرا

، أُرسلت بعثة تقييم لدراسة إمكانية إجراء حتقيقات بوسائل الطب الشرعي بشأن املقابر ٢٠٠٦يونيه /ويف حزيران
 .سالمية للسالم واملصاحلة والعدالةاجلماعية يف أفغانستان يف إطار خطة عمل حكومة مجهورية أفغانستان اإل

                                                      
3  See, for example, the reports of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary 
executions on missions to Sri Lanka (E/CN.4/2006/53/Add.5), Nigeria (E/CN.4/2006/53/Add.4), Brazil 
(E/CN.4/2004/7/Add.3) and Jamaica (E/CN.4/2004/7/Add.2). 



A/HRC/4/103 
Page 6 

 

ويف املكسـيك، نظمـت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بالتنسيق مع مكتب املّدعي العام االحتادي،                -١٧
وزودت حلقات العمل هذه    . حلقات عمل عن التحقيق والتوثيق الفعالني حلاالت التعذيب وبروتوكول اسطنبول         

نفس واملؤسسات العامة املسؤولة عن التحقيق والتوثيق واملالحقة القضائية يف          األطـباء والعاملني يف جمال علم ال      
حاالت التعذيب مبعلومات عن تطبيق بروتوكول اسطنبول كنموذج للتحقيق يف حاالت التعذيب على املستويني              

بة احمللية ومـن بني املشاركني كان هناك أطباء وعاملون يف جمال علم النفس من مكاتب النيا        . الوطـين واحملـلي   
ومـنظمات اجملتمع املدين اليت تعىن حباالت التعذيب وسوء املعاملة، وعاملون يف جمال الطب الشرعي من اللجان                 

، ٢٠٠٥سبتمرب  /وُعقدت حلقة العمل األوىل يف مونتريي بنيوفو ليون، يف أيلول         . احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان   
وُعقدت .  اإلنسان واجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب       بالتنسـيق مع منظمة األطباء املناصرين حلقوق      

وباإلضافة إىل ذلك، ُنظمت ثالث حلقات      . حلقات عمل مماثلة يف موريليا وميشو اكان وأواكساكا وشيهواهوا        
 ملناقشة فكرة إنشاء آلية     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥دراسـية يف مكسيكو سييت وليون وغوانا غواتو وكيرييتارو يف عامي            

وحضر احللقة الدراسية   . ملنع التعذيب الواردة فـي الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهضـة التعذيب        وطنية  
 مشارك، مبن يف ذلك املوظفون احلكوميون ومؤسسات حقوق اإلنسان ومنظمات           ١٠٠ و ٤٠عـدد يتراوح بني     

 .اجملتمع املدين

عدة إىل املدرسة الكولومبية للتحقيق     ، قدمـت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مسا       ٢٠٠٥ويف عـام     -١٨
. اجلـنائي وعلوم الطب الشرعي يف وضع برنامج مؤسسي تدرييب عن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل               

وقُدِّمـت املشورة إىل املعهد الوطين للطب الشرعي واللجنة الوطنية املسؤولة عن حتديد أماكن وجود األشخاص                
 ُعقد يف الدار البيضاء باملغرب مؤمتر ليوم ٢٠٠٢أكتوبر /ويف تشرين األول. ع الداخليالذين اختفوا يف فترة الصرا

 طبيب، وقضاة، وحمامون ومسؤولون من السلطة       ١٠٠وحضر املؤمتر   . واحد عن الطب الشرعي وحقوق اإلنسان     
 .القضائية ورجال الشرطة

لها، متابعة دقيقة أنشطة التدريب وبناء وتـتابع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إىل جانب برنامج عم          -١٩
فمثالً شرع اجمللس   . القدرات اليت تضطلع هبا املنظمات غري احلكومية اليت تعمل على تعزيز معايري حقوق اإلنسان             

ويستهدف املشروع . ، يف مشروع لتنفيذ بروتوكول اسطنبول٢٠٠٣الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب يف عام 
 اسطنبول واملسامهة يف تنفيذه يف مخسة بلدان رائدة هي جورجيا واملكسيك واملغرب وسري          التوعـية بربوتوكول  

ويف هذا السياق، قام اجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب بإعداد مواد تدريبية موجهة              . النكـا وأوغندا  
املرحلة الراهنة للمشروع تدريب    وتستهدف  . )٤()احملامون واألطباء واألطباء النفسانيون   (جملموعات مهنية حمددة    

 . من املهنيني الصحيني٢٥٠أكثر من 

                                                      
4  International Rehabilitation Council for Torture Victims, Medical Physical Examinations of Alleged 
Torture Victims.  A Practical Guide to the Istanbul Protocol - for Medical Doctors (Copenhagen:  IRCT, 
2004). 
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اسـتخدام خبـراء الطـب الشرعي يف بعثات تقصي         -سادساً 
 احلقائق وجلان التحقيق

صار استخدام خرباء الطب الشرعي يف جلان تقصي احلقائق وجلان التحقيق اليت تدعمها املفوضية السامية    -٢٠
ورافق خرباء الطب الشرعي ثالث بعثات تقصي .  شائعة خالل الفترة املشمولة بالتقريرحلقـوق اإلنسان، ممارسة   

بعثة تقصي حقائق جلمع معلومات دقيقة عن انتهاكات حقوق         : حقائق وجلان حتقيق خمتلفة يف كوت ديفوار هي       
ملتصلة باملسرية املعتزم   ؛ وجلنة التحقيق املستقلة بشأن األحداث ا      ٢٠٠٢اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف عام       

 يف أبيدجان؛ وجلنة التحقيق الدولية الستقصاء االدعاءات املتعلقة باالنتهاكات ٢٠٠٤مارس / آذار٢٥القيام هبا يف 
، ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٩اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت ارُتِكبت يف كوت ديفوار منذ             

 .٢٠٠٤املنشأة يف عام 

فرباير إىل / شباط٥ورافق خبري طب شرعي بعثة تقصي احلقائق اليت أنشأهتا املفوضة السامية يف الفترة من  -٢١
 للنظر يف ادعاءات حدوث عنف وانتهاكات حلقوق اإلنسان قبل وأثناء وبعد االنتخابات             ٢٠٠٥مايو  / أيـار  ٥

، ويف أعقاب طلب ٢٠٠٦مايو / أيار٢٨ إىل ٢٢ويف الفترة من . )٥(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٤الرئاسية يف توغو يف 
من إدارة عمليات حفظ السالم، أرسلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل ليبرييا بعثة للتقييم بوسائل الطب                

 .الشرعي لتحديد موقع مقربة مجاعية يف منطقة عمليات بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا

  ١٥٦٤املنشأة مبوجب قرار جملس األمن      ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤ (مكّنـت جلنة التحقيق الدولية بشأن دارفور       -٢٢
، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من تطوير هنج شامل للجان التحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق               )٢٠٠٤(

وبناء على طلب من األمني العام، أنشأت املفوضية السامية حلقوق . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، يف املستقبل
 موظفاً، من باحثني قانونيني وباحثني يف ميدان حقوق اإلنسان وحمققني           ٣٠إلنسان سكرتارية تضم ما يزيد عن       ا

 .وحمللني عسكريني وخرباء يف العنف املمارس ضد املرأة وخرباء الطب الشرعي

ا بعثات تقصي وساهم خرباء الطب الشرعي مسامهة كبرية يف النوعية الرفيعة املستوى للتقارير اليت أصدرهت -٢٣
 .احلقائق وجلان التحقيق

  الردود الواردة من احلكومات-سابعاً 

أبلغـت حكومة لبنان، رداً على املذكرة الشفوية، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بأهنا أحاطت علماً                -٢٤
 .قتضاء وأن وزارة الصحة العامة اللبنانية ستتخذ إجراءات عند اال٢٠٠٥/٢٦بقرار جلنة حقوق اإلنسان 

وأبلغت حكومة املكسيك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بأن دورات التدريب النموذجية على التوثيق              -٢٥
الفعال للتعذيب وسوء املعاملة قد أدت إىل زيادة اخلربة املنهجية والعملية يف جمال الطب الشرعي يف دوائر التحقيق 

، ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٨ يف   (A/057/2003)االحتادي توجيهاً   وأصدر مكتب املدعي العام     . واملالحقة القضائية 
                                                      
5  For more details on these fact-finding missions and commissions of inquiry see the report of the 
Secretary-General on impunity (E/CN.4/2006/89). 
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يضـع مـبادئ توجيهية للتحقيق القانوين والتحقيق بوسائل الطب الشرعي يف حاالت التعذيب أو سوء املعاملة                 
وفضالً عن ذلك أُنشئت جلنة وفريق استشاري  . املزعومة كتدبري من التدابري الرامية إىل تنفيذ بروتوكول اسطنبول        

وأُسندت إىل اللجنة والفريق االستشاري الذي .  من أعضاء دوائر املالحقة القضائية وخرباء الطب الشرعيمؤلفني
يضـم أيضـاً أعضاء من املنظمات غري احلكومية، مهمة التحقق من أن التحليل الطيب والنفسي حلاالت التعذيب            

 .مكتب املدعي العام االحتاديوسوء املعاملة املزعومة يتطابق مع املبادئ التوجيهية اليت وضعها 

، أدرجت يف مناهج كلية     ١٩٩٤وأبلغـت حكومة توغو املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بأنه منذ عام             -٢٦
الطب يف السنتني الثانية والسادسة ويف مدارس العاملني الصحيني وحدة دروس تتناول محاية حوق اإلنسان وكرامة 

ة للطب الشرعي لتقدمي الرعاية لضحايا العنف اجلسدي وتقدمي          أنشئت دائر  ٢٠٠٤أغسـطس   /ويف آب . الفـرد 
كما تستخدم املستشفيات أطباء شرعيني لتقييم األذى       . املشـورة إىل املهنـيني الصحيني والعاملني االجتماعيني       

 . النفساين الذي يعاين منه ضحايا حوادث املرور

  االستنتاجات-ثامناً 

ر تقرير إىل أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، واإلجراءات         تشـري التطورات اليت حدثت منذ آخ       -٢٧
اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان وجلان التحقيق الدولية أخذت تستفيد بصورة متزايدة وأكثر منهجية، من اخلربة 

كما أن من املتوقع    . يف جمال الطب الشرعي يف سياق أنشطة تقصي احلقائق والتحقيق يف جمال حقوق اإلنسان             
ستفيد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب املنشأة يف إطار الربوتوكول االختياري التفاقية منع التعذيب وغريه من أن ت

. ضـروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من مثل هذه اخلربة عند االضطالع بأنشطتها                
ددة لتعزيز قدراهتا يف جمال الطب الشرعي بغية        وتشـيد املفوضة السامية باجلهود اليت تبذهلا دول أعضاء متع         

ويف الوقت نفسه، مل يتم حىت اآلن على النحو الكايف          . دعـم عمليات التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان       
إجـراء حتقـيق يف كـثري من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وغالباً ما يكون ضعف التحقيق مرتبطاً                  

 .الطب الشرعي على النحو الذي الحظه بعض املقررين اخلاصنيبالقدرات احملدودة يف جمال 

بغية دعم اجلهود الوطنية والدولية، ال تزال هناك حاجة إىل التشجيع بنشاط على تطبيق معايري متفق                 -٢٨
عليها دولياً يف جمال الطب الشرعي وهنج متسقة يف هذا اجملال؛ وملراجعة اخلربات ذات الصلة وتعزيزها وإنشاء 

ات جلعـلها مـتاحة فوراً عند احلاجة؛ ولدعم أنشطة بناء القدرات على املستوى الوطين بالتعاون مع                 آلـي 
وعلى الرغم من أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان قد اختذت عدداً من املبادرات يف . املؤسسات املتخصصة

اسب هلذه التحديات بالتعاون مع الدول هذا الصدد، فإنه ينبغي تعزيز قدراهتا الذاتية لالستجابة على النحو املن
 .األعضاء وسائر هيئات ومنظمات األمم املتحدة وغريها من املؤسسات ذات الصلة

 ـ ـ ـ ـ ـ


