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 اإلعالن المتعلق بتقصي الحقائق الذي تضطلع به األمم المتحدة في ميدان صون السلم واألمن الدوليين   

 
 
 

 بقلم السير كينيث كيث  

 العضو السابق في  

 محكمة العدل الدولية  
 
 

تضييييبل  بم اامم المتحدة في اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن المتعلق بتقصييييي الحقالق ال    

 59/ 46الجمعية العامة  إقراد  1991ميدان صيييون السيييلم واامل الدولييل إليييياد  ليم بعدإل با“يييم عاإلعالن   في عا  

 . وقامت بإعداد اإلعالن اللجنةُ الخاصييية المعنية بمي األ اامم المتحدة وبتع ل   1991كانون ااول/دلسيييم ر   9المؤدخ 

كيانون  17  المؤدخ 29-إد 3349بموجي  قراد الجمعيية العيامية  1974نية ننييييي يت في عيا  دود المنظمية  ويي لج

. وكان مل صييميم وةلة اللجنة نن تنظر في اةقتراتات التي تقد  مل نجت تع ل  فعالية نداا اامم  1974ااول/دلسييم ر 

لمي األ  . وقد نولت اللجنة الج ا اايم مل المتحدة والتي قد تسيتدعي تعدلت مي األ اامم المتحدة إليياد  ليم بعدإل با“يم عا

ايتمامها في السينوات ااول  للجوان  المتعلقة بتسيولة المنااعات الدولية. وكان مل رمرة كلا العمت نن تمكنت الجمعية  

   مل اعتماد ما للي:1991العامة في الفترة التي “ قت صدود اإلعالن في عا  

 10/ 37اعات الدولية بالو“يييالت السيييلمية إقراد الجمعية العامة  عالن مانيال بييييتن تسيييولة المنا  1إ 

   ويو  عالن ليمت التحقيق كو“يلة لتسولة المنااعات ولدعو الدول ااعضاا  1982تيرلل ال اني/نوفم ر   15المؤدخ 

  ل  النظر في الادة اة“تفادة مل قددات مجلس اامل في ميدان تقصي الحقالق.

ن  و االية المنيااعيات والحياةت التي قيد تهيدد السييييلم واامل اليدولييل إقراد اإلعالن المتعلق بم  2إ 

   ويو اإلعالن ال   اقترح نن لنظر مجلس اامل في نن 1988كانون ااول/دلسيم ر   5المؤدخ   43/51الجمعية العامة 

ف نو الحيالية  ونن تنظر  لوفيد  في مرتلية م كرة  لجيانيا لتقصييييي الحقيالق نو التوفيق كو“يييييلية لمن  اليادة تيديود الخال

ودينا بتتكا  المادة   11الجمعية العامة في اإللصيياا ب لادة اة“ييتفادة مل قدداتهما في ميدان تقصييي الحقالق وفقا للمادة 

 مل المي األ؛ ونن لنظر ااميل العا  في اة“تفادة الكاملة مل  مكانيات تقصي الحقالق. 12

لجنة ل  ل المسيياعي الحميدة نو الو“يياوة نو التوفيق إمقرد اتخاك مقرد بيييتن اللجوا  ل   نييياا   3إ 

  .1989كانون ااول/دلسم ر  4المؤدخ  44/415الجمعية العامة 

وبنياا مرة نرر  عل  توصيييييية اللجنية  اعتميدت الجمعيية العيامية اإلعالن المتعلق بتع ل   1991ومني  عيا   

قليمية في مجال صيون السلم واامل الدولييل إقراد الجمعية العامة التعاون بيل اامم المتحدة والتنظيمات نو الوكاةت اإل

   وقواعد اامم المتحدة النموكجية للتوفيق في المنااعات التي تنييت بيل  1994كانون ااول/دلسيم ر   9المؤدخ   49/57

ااعات وتسيييولتها     وقراًدا بييييتن من  المن1995 دلسيييم ر كانون ااول/ 11مل   50/50الدول إقراد الجمعية العامة 

  .2002تيرلل ال اني/نوفم ر  19مل  57/26بالو“الت السلمية إقراد الجمعية العامة 

ولتعيل النظر  ل  اإلعالن في السييياأل ااو“يي  للتبودات السييابقة الحاصييلة في القانون الدولي والمماد“يية  

اقيية ةيا  بيييييتن التسييييولة السييييلميية  ال   وضييييعيت فييم اتفي   1899الدوليية. ولعيت تادلت تليا التبودات لعود  ل  عا  

للمنااعات الدولية. إكان ينالا بالفعت تراكم ك ير عل  الصييييعيد الووني لتجادص تقصييييي الحقالق في الوقال  المتناا   

عليها . وقد ككرت ااوراف في تلا اةتفاقية نن داعيتَها  ل   برا  اةتفاقية يو دغ تها القولة في العمت مل نجت صيييون 
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ات فقرات الدل اجة  السيلم ا لعا  وننها عقدت الع   عل  نن ت  ل قصيادايا تييجيعا لتسيولة المنااعات الدولية ودلا. وُع  

 الم كودة في المادة ااول  مل اةتفاقية  التي تيكت الج ا ااول تحت عنوان عصون السلم العا  :

ي العالقيات بيل اليدول  اتفقيت اليدول عترصييييا منهيا  قيدد اإلمكيان  عل  تجني  اللجوا  ل  ا“ييييتعميال القوة ف 

الموقعة عل  ب ل قصييادايا مل نجت ضييمان تسييولة الخالفات الدولية بالو“ييالت السييلمية . إولتكرد لهود ي إل الصييلة  

 2الحا“يمة بيل تجن  ا“يتخدا  القوة وبيل تسيولة المنااعات بالو“يالت السيلمية في الم ادن المنصيوا عليها في المادتيل 

 المي األ.   مل 4  و إ3إ

  اشيييتهادا نك ر بفضيييت  نيييياا  1907  التي تلتها اتفاقية ةيا  لعا  1899وقد اشيييتهرت اتفاقية ةيا  لعا   

المحكمية اليدالمية للتحكيم  ويي موضييييو  الج ا الراب  مل اةتفياقيتيل كلتيهميا. وجياات تليا ااتكيا  مسيييي وقية بج نلل  

ويي الحكم ااول مل الفصيت السيادا المعنون في تت المنااعات   - ألمل المي ا  33لؤكدان  شيتنهما في كلا شيتن المادة 

نن التحكيم  وبمعيتم نتكا  القضياا  ليس “يو  و“ييلة مل الو“يالت المتاتة للدول لتسيولة منااعاتها. ولورق    - تالّ “يلميا

الن ا  الييييييدليد  لتعيل عليهميا  الج ا ال ياني مل كلتيا اةتفياقيتيل اتفياأل ااوراف عل  ننيم  في تيالية الخالف الحياد نو 

 اة“تعانة بالمساعي الحميدة نو بو“اوة دولة واتدة صدلقة نو نك ر ق ت قر  و ول الحرص.

ونما  نيييياا اللجان الدولية لتقصيييي الحقالق لحت المنااعات تول الوقال  في مسيييتلة كات واب  دولي فالن    

بمصييالح تيولة  تسييولة   ي رالف ة لتعلق ة بمسييتلة شييرف وةعليم وادد في الج ا ال الث. فإكا تع د عل  ااوراف ف

كلا الخالف بالو“ييالت الدبلوما“ييية  لن هي لها  بقدد ما تسييمح بم الظروف   نييياا لجنة دولية لتقصييي الحقالق لتيسييير  

قالق  التوصيت  ل  تت عل ورلق توضييح الحقالق بوا“يبة تحقيق دقيق محالد. ولتعيل نن لسيتند  نيياا لجنة تقصيي الح

 ل  اتفاأل ل ر  بيل ااوراف. ولج  اة“ييييتما   ل  الجان يل كليهما. ولتعيل نن لنحصيييير تقرلر اللجنة في بيان الوقال   

 ولترك لألوراف المتنااعة كامت الحرلة في تقرلر النتالج المترت ة عل  كلا ال يان.  

في رالف بيل  1905-1904الفترة وقيد تكليت بيالنجياح اةتتكيا   ل  يي ا اإلجراا في امل م كر لعود  ل   

المملكة المتحدة ل رلبانيا العظم  ونلرلندا الييمالية ودو“ييا  نييت عل قيا  اا“يبول الرو“يي ب حر ال لبيق بإوالأل الناد  

ب حر اليييمال في نرناا الحرص الرو“ييية اليابانية    دوغر بناععل  ن“ييبول مل قوادص جّرافة تاب  ل رلبانيا في منبقة 

اليابانية    لإلم راوودلةر بنا . فاا“بول الرو“ي ال   َعدَّ ربتً قوادَص الصيد ال رلبانية قوةً بحرلة تابعة إقضية دوغ

نغرأل نتد قوادص الصيييد متسيي  ا فقتالت رالرة صيييادلل وُجرح العدلد مل الصيييادلل اأررلل  ونلحقت نضييراد بخمسيية  

تحدة ل رلبانيا العظم  ونلرلندا الييمالية ودو“ييا بييتن وقال   قوادص نرر . وعل  الرغم مل نن الخالف بيل المملكة الم

الحادث كان لتعلق باليييرف والمصييالح الحيولة  فإن البرفيل  بناا عل  اقتراح مل فرنسييا  اتفقا عل   نييياا لجنة مل 

دة ارنيل آررْلل   رمسييية ضييي او مل ال حرلة  لُعي ل منهم البرفان ارنيل لكت منهما واتدي  وتعيل فرنسيييا والوةلات المتح

ببرلقية ريانيية  ان  1899ولعيَّل الخيامُس بياتفياأل بيل نول يا اادبعية. ودبميا جياا اعت ياد اةتفياأل بيتنيم لتجياوا ن  عيا  

ول  منها نلضييا نن  و نما   المالبسييات المتصييلة بحادث بحر اليييمالعاللجنة ُدعيت ليس وتسيي   ل  تقدلم تقرلر عل  

اللو  المنوو برعياليا البرفيل. ووجهيت اللجنية عيددا مميا رلصييييت  لييم مل عنياصيييير  تقرد نلل تق  المسييييؤوليية وددجية

المسييؤولية  ل  الفرلق ااول الرو“ييي  ونعلنت نن ا“ييتنتاجاتها ة تقدح بت  تال في الخصييال العسييكرلة نو اإلنسييانية  

 . وق ت البرفان  929  الصفحة 2جلد   المجلة اامرلكية للقانون الدولي  الم1908للفرلق ااول نو اافراد التابعيل لم إإ

 جنيم ا“ترليني. 75 000كاليما التقرلر ودفعت دو“يا ل رلبانيا تعولضات قدديا توالي 

فقد تعيل عل  نعضياا اللجنة  عداد نظا  دارلي لنظم نعمالها. عل  نن   1899ونظرا لضيللة نتكا  اتفاقية عا   

تو“ي  في تفاصييلم بوا“يبة القواعد اةرتيادلة للجان تقصيي الحقالق   يو نك ر تفصييال وقد تم ال  1907ن  اتفاقية عا  
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لم لُحتَكم  ليها صيييراتة  ة في ندب  قضيييالا  كان   1907 و  1899. عل  نن نتكا  اتفاقيتي 1997التي اعتمدت في عا  

ن لجان التحقيق  . و“يييلا عدد ك ير مل المعايدات ال نالية الم رمة في نوالت القرن العييييرلل بييييت1962آرريا في عا  

مسيييادا ممارال  ولم ترد اإلشيييادة في السيييجالت العامة  ة  ل  واتدة منها ك كريا في توصيييية الجمعية العامة في عا  

 ؛ 1949نيسييييان/نبرليت  28  المؤدخ 3-دال إد 268بيإنييييياا لجيان التحقيق نو التوفيق إقراد الجمعيية العيامية  1949

 1977سيييالت اإلنسيييانية التي انتخ ت بموج  ال روتوكول اإلضيييافي ااول لعا  واللجنة الدولية لتقصيييي الحقالق في الم

والمتعلق بحمالة ضييحالا المنااعات المسييلحة. إانظر نلضييا قراد  الجمعية العامة    1949المحلق باتفاقيات جنيف لعا  

اول/دلسييييم ر  كانون ا 18   المؤدخ  22-إد  2329  و 1963كانون ااول/دلسييييم ر   16   المؤدخ مل 18-إد  1967

 بمقتضايا . العمت  بيتن ورأل ا“تقصاا الوقال  وما ل دو مل عد  1967

غير نن اإلشيادة المحدودة  ل  األيات نو المؤ“يسيات الدالمة ة تقد  “يو  ج ا مل الصيودة الكلية. والواق    

لتحقيق وتقصييييي الحقيالق. ويي ا  ننيم لمكل الع ود ويلية تيادلت اامم المتحيدة وق لهيا عل  العيدليد مل اام لية عل  يي يات ا

 . A/6228 و  A/5694إ  1966و   1965لظهر م ال مل الددا“يييات التي نعدتها اامانة العامة لألمم المتحدة في عامي 

يي ة ننيييتيا مجلس اامل  وعددا مل  11يي ة تحقيق ننيييتتها الجمعية العامة  و   21فالددا“يية ااول  تناقم موضييو  

ميل العا . وآر  م اة واتدا فقط مل اام لة المتتررة  نة ويو مسيييتلة ال حرلل. فقد نبلأل ااميل  الهي ات التي ننييييتيا اا

ننيم  ا“ييييتجيابية لبلي  تكومتي  لران والمملكية المتحيدة ل رلبيانييا العظم    1970آكاد/ميادا  28العيا  مجلس اامل في 

في مسيتلة تتعلق بال حرلل. وقال  ن كلا    مسياعيم الحميدةعونلرلندا الييمالية وبعد ميياودات مك فة  قد وافق عل  ب ل 

العمت نصي ح عرفا في مماد“ية اامم المتحدة وننم قد نر ت قيمتم كو“ييلة لت دلد مظاير التوتر والوقالة مل نييولها  بحيث  

لعلني. وا“ييتيييهد بي  نن انعدامم لمكل نن لؤد   ل  تباول نمد التوتر نو ا“ييتفحالم بسيي   اإلفييياا ق ت ااوان نو النقا  ا

اإلعراص عل وجهات نظر مت النة بيييييتن مرك  ال حرلل؛ وتعيل  لجاد تت لخلق جو  -المتفق عليم   اإلواد المرجعيع

مل البمتنينة في جمي  ننحاا المنبقة؛ وبناا عل  كلا  وُل   ل  ااميل العا  نن لوفد مم ال شيخصييا للتحقق مل دغ ات  

ااغل ية السياتقة لييع  ال حرلل ترغ   علييخصيي في تقرلرإل نن ميياوداتم قد نقنعتم بتن شيع  ال حرلل. ونودد المم ت ا

في الحصيول عل  اةعتراف بهولتهم في دولة تتمت  بتما  اة“يتقالل والسييادة وبالحرلة في نن تقرد بنفسيها عالقاتها م   

يم  مسيييتييييهدا عل  وجم الخصيييوا  . وقد نلد مجلس اامل التقرلر ودت  باة“يييتنتال ال   رل   ل الدول اارر 

الم يال  عل  غراد نم لية    . فهي ا1970نلياد/ميالو  11المؤدخ   1970إ 278بيالمقب  اأنف الي كر إقراد مجلس اامل 

نرر  عدلدة  ل را نيمية الظروف المختلفة التي تحّف بالحالة المبروتة بالنسيييي ة لألفراد القالميل بالتحقيق و جراااتم  

ر المنب قية علييم. وفي يي إل الحيالية بيالي ات  لليت  لران امنيا وولال ويي ت عم نن ال حرلل ج ا مل وندوادإل والمعيالي

ااداضيي الخاضيعة لسييادتها. ونكدت ال حرلل ننها مسيتقلة ولها عالقة تعايدلة راصية بالمملكة المتحدة. ودفضيت  بناا  

 يا. وترت  عل  كلا نن نتكا  المي األ  بما فيها  عل  كلا  نن لكون يناك ن ا  بيل  لران والمملكة المتحدة بييييتن مرك

. وكان مل منب قةالنظا  اا“ا“ي لمحكمة العدل الدولية  بيتن المنااعات بيل الدول ااعضاا في اامم المتحدة  لم تكل  

ة.   لران و“ييييلبيات ال حرلل والمملكية المتحيدة كيانيت متفقية عل  العمليي  -بياامر  المهتميةالواضييييح نن جمي  ااوراف 

ويي دغ يات   نة المتفق علييم  ل  رالف بيل الدول  بت وضيييي  القياعدة التي لتعيل تب يقهيا     اإلواد المرجعي ع لييييير  ولم 

نّةَ   - شييع  ال حرلل. ومما لفيد ينا نلضييا  شييادةُ ااميل العا   ل  المماد“يية العرفية لألمم المتحدة  ويو اقتراح و ن كان مظال

 مل المي األ. 99ا السادا مل المادة وعل  فيمكل نن لكون كا صلة بالج 

ولترت  عل  كلا نن اللجنية الخياصيييية لما ان رت إلعداد ن   ما نصيييي ح لعرف باإلعالن المتعلق بتقصييييي  

والتوصيية باعتمادإل  فقد كان   1991الحقالق ال   تضيبل  بم اامم المتحدة في ميدان صيون السيلم واامل الدولييل لعا  

لال“تفادة منها  وكلا ما تيير  ليم دل اجة اإلعالن بالفعت. ولتجل  الك ير مل تلا المماد“ة في دليت  بيل لدلها تجربةي رَّرة 



 
United Nations Audiovisual Library of International Law 

 

Copyright © United Nations, 2020. All rights reserved 
https://legal.un.org/avl 

 

4 

   ال   نعدتم شيع ة التدولل بمكت  الييؤون القانونية إانظر الفقرة  1992تسيولة المنااعات بيل الدول بالو“يالت السيلمية إ

  .1992مل دليت عا   119-112و  33-24  وعل  “ يت الم ال  الفقرات 46/58مل قراد الجمعية العامة  2

  تييير الجمعية العامة  ل  القرادات ال الرة اأنفة ال كر   ل  جان   عالن عا  1991وفي دل اجة  عالن عا   

ة بيالعالقيات الودلية والتعياون بيل اليدول وفقيا لمي ياأل اامم المتحيدة إقراد بييييييتن م يادن القيانون اليدولي المتعلقي  1970

   ونتكامها المتصييلة بتقصييي الحقالق؛ وتيييدد  1970تيييرلل ااول/نكتوبر   24  المؤدخ 25-إد  2625الجمعية العامة 

عرفة دقيقة بييييتن  عل  نيمية نن تقو  اامم المتحدة ويي تعمت مل نجت صيييون السيييال  واامل الدولييل  باكتسييياص م

الظروف الوقالعية ا  رالف بعينم نو تالة بعينها؛ وتسيييلم بتن اة“يييتخدا  الكامت لو“ييييلة تقصيييي الحقالق ومواصيييلة  

تحسيينها لمكل نن لسيهما في تع ل  دود اامم المتحدة في مجال صيون السيلم واامل الدولييل  وتييجي  تسيولة الن اعات  

 اارباد التي تهدد السال  و االتها. ول دن منبوأل اإلعالن باةقتراتات العامة التالية:بالو“الت السلمية  وك لا في من  

لن هي نن تسيع  نجه ة اامم المتحدة المختصية  في ندالها لولالفها فيما لتعلق بصيون السيلم واامل الدولييل    - 1

الهالة  لن هي نن تنظر في اةضيبال  بتنييبة    ل  نن تكون لدلها معرفة كاملة بجمي  الحقالق كات الصيلة. وتحقيقاً له إل

 لتقصي الحقالق.

لهرض ي ا اإلعالن  لقصيد بتقصيي الحقالق ن  نيياو لسيتهدف الحصيول عل  معرفة تفصييلية بما لتصيت بت   - 2

  ن ا  نو تالة مل تقالق تحتال  ليها نجه ة اامم المتحدة المختصيية مل نجت مماد“يية ولالفها فيما لتعلق بصييون السييلم

 واامل الدولييل عل  نحو فعال.

 لن هي نن لكون تقصي الحقالق شامالً وموضوعياً ون لهاً وفي تينم. - 3

لن هي نن لنظر جهياا اامم المتحيدة المخت  في اللجوا  ل   لفياد بع ية لتقصييييي الحقيالق  ميا لم لكل في اإلمكيان  - 4

ا“ييييتخيدا  القيددات المتوفرة ليد  ااميل العيا  لجم    الحصييييول عل  معرفية كيافيية بجمي  الحقيالق كات الصييييلية عل ورلق 

 المعلومات نو ا“تخدا  و“الت نرر  قالمة. 

لن هي نن تضي  نجه ة اامم المتحدة المختصية في اعت اديا  عند ال ت فيما  كا كان لن هي اةضيبال  ب ع ة لتقصيي   - 5

لكون عالمة عل  قلق المنظمة  ولن هي نن لسيهم في بناا ال قة  الحقالق ومت  لكون كلا  نن  لفاد بع ة لتقصيي الحقالق لمكل نن  

 وتخفيف تدة الن ا  نو الحالة م  تفاد  تفاقمها بتلة صودة. 

لتبل   لفاد بع ة لتقصيي الحقالق تابعة لألمم المتحدة  ل   قليم نلة دولة الحصيول عل  موافقة مسي قة مل تلا   - 6

 مي األ اامم المتحدة. الدولة  م  مراعاة ااتكا  كات الصلة مل

م دن القانون الدولي ال   لن  عل  نن الدول ترة في ارتياد و“ييلة التسيولة السيلمية إو ن لم   6وتجسيد الفقرة  

لكل كلا “يادلا  ة عل  التحقيقات المضيبل  بها في عيل المكان فحسي  . وعل  وجم العمو   لج  عل  الدولة نن تمنح  

بييتن م ادن القانون    1970اح  م ال  في ااتكا  المتصيلة بالتسيولة السيلمية مل  عالن عا  موافقتها. ولتجل  كلا اةقتر

اليدولي المتعلقية بيالعالقيات الودلية والتعياون بيل اليدول وفقياً لمي ياأل اامم المتحيدة. غير ننيم ة لن هي  يميال نيميية الجملية  

رات ااريرة مل ي ا اإلعالن: فتتكا  اإلعالن ة تخت    في الفق31بت وشييييرو اة“ييييت ناا إالفقرة  6ااريرة مل الفقرة 

  نلضييا بتن البرفيل قد لكونان اتفقا عل  و“ييالت نرر  غير و“ييالت التسييولة  30بتتكا  المي األ. وتسييلم الفقرة السييابقة إ

متحدة  مكانية اتخاك  ويو اتفاأل ة لخت بإلفاد ال ع ة. وقد تمنح نتكا  المي األ المييياد  ليها نعالإل نجه ة اامم ال  -السييلمية 

ةتقا ككر  ولرد جرااات  مل ضيمنها التحقيق في الوقال  في “يياأل بعينم  دون موافقة الدولة المعنية بالن ا  نو الحالة. 

 نم لة عل  كلا.

https://undocs.org/ar/A/RES/46/58
https://undocs.org/ar/A/RES/46/58
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  عل  اقتراح جواا  لفياد بع يات تقصييييي الحقيالق مل جاني   18-7ولن ني الج ا ال ياني مل اإلعالن إالفقرات  

“ييتضيح. ففي وقت “يابق    كماالجمعية العامة نو ااميل العا   ويي قالمة اتسي  نباقها في المماد“ية   مجلس اامل نو

نوفد مجلس الوصييالة العدلد مل ال ع ات ال الرة  ل  ااقاليم الميييمولة بالوصييالة في الوقت ال   ع مت فيم تلا ااقاليم  

األ . ولمكل اإلشيادة نلضيا  ل  نعمال اللجنة الخاصية المعنية  المي  ملإل    87مماد“يةَ تقها في تقرلر المصيير إالمادة 

لمنح اة“تقالل لل لدان واليعوص المستعمرة.    1960لرصد تنفي   عالن عا     1961 عا بإنهاا اة“تعماد التي نني ت في 

 27لمؤدخ    ا16-إد  1654و    1960كانييون ااول/دلسم ر   14  المييؤدخ 15-إد  1514إقييييييرادا الجمعييييييية العاميية 

 . وددل مجلس الوصييالة عل  توجيم بع ات  ل  ااقاليم غير المتمتعة بالحكم ال اتي  وكان 1961 تيييرلل ال اني/نوفم ر

 كلا في بعض الحاةت بهالة مراق ة عمليات اة“تفتاا عل  تقرلر المصير.

 واد مسييؤولياتها في مجال بتقصييي الحقالق في   1991ولن هي نن تضييبل  ااجه ة التي تدديا  عالن عا    

السييلم واامل الدولييل  بما في كلا  في تالة ااميل العا   من  نيييوص المنااعات في الحاةت التي تهدد السييلم واامل  

 . ولن هي نن ليتري  الجهياا النيالر في  مكيانيية  لفياد  29-28  انظر نلضييييا الج ا الراب  إفقرتييم 15-7اليدولييل إالفقرات 

حقالق بعيل اةعت اد الجهود اارر  الم  ولة  ومل ضييمنها جهود المنظمات نو الوكاةت اإلقليمية. ومل بع ة لتقصييي ال

بيييييتن تركة    2015جملية ما قد لنظر فييم  عل  “يييي ييت الم يال  الجهوُد التي قامت بهيا منظمية الدول اامرلكيية في عا  

بع ية رالريية تيابعية لمنظمية العميت  2016قياميت بهيا في عيا  المهياجرلل مل الجمهودلية اليدومينيكيية  ل  ييالتي نو تليا التي 

ل وةلة واضيحة ونن توضي  لم   الدولية بييتن قضيالا الحرلة النقابية في فيجي. نما الجهاا ال   لتم ارتيادإل فيج  نن لخوَّ

ب   م  اإلشيادة م  ولن هي نن لقتصير التقرلر عل  عرض نتالج تكون وقالعيَة البا   شيروو دقيقة لتعيل نن لفي بها تقرلُرإل.

 كلا  ل  نباأل تقرلر قضية دوغر بنا  ويي مماد“ة جر  ات اعها في السنوات الالتقة كما “يتضح ةتقا. 

ولتناول الج ا ال الث مل اإلعالن في رالرة مل نتكامم مسيتلة موافقة الدولة عل  ا“يتق ال بع ة تقصيي الحقالق   

نتكا  نرر  لمسييييتلة  “ييييداا المسيييياعدة الكاملة لل ع ة وتمتعها    . وتتعرض رالرة21-19نو دفضييييها ل لا إالفقرات 

 باةمتيااات والحصانات. وتُنيط الفقرات ال الث ااريرة ب ع ة تقصي الحقالق واج ات يي:

نن مل واجي  بع ية تقصييييي الحقيالق نن تقو  بعملهيا في ليت اةلت ا  اليدقيق بيالوةلية الموكولية  ليهيا ونن تؤد   - 25

. ومل واج  نعضيييالها نة لبل وا نو لتلقوا تعليمات مل ن  تكومة نو ن  “يييلبة غير جهاا اامم المتحدة  مهامها بحياد

المخت  باامر. ولج  عليهم نن لحفظوا “يييرلة المعلومات التي اكتسييي ويا في نرناا ندالهم وةلتهم ونن لحافظوا عل  

 تلا السرلة تت  بعدما تنج  ال ع ة مهمتها.

ل المعنية م اشييرة نن تُمنَح الفرصيية  في جمي  نوواد عملية التقصييي  ان تعرص عل آدالها فيما ولن هي للدو - 26

لتعلق بالوقال  التي ن“ييييندت لل ع ة مهمة الحصييييول عليها. و كا كان لتعيل  عالن نتالج بع ة تقصييييي الحقالق في المأل   

 في كلا.فين هي نلضا نن ت ا  آداا الدول المعنية باامر م اشرة   ن دغ ت 

وتي ما كانت بع ة تقصييي الحقالق تيييمت  قامة جلسييات ا“ييتما   فين هي وضيي  نظا  دارلي منا“يي  لكفت  - 27

 ن ايتها.

تاةت دولية      نُجر  عدد ك ير مل التحقيقات بهالة تقصييييي الحقالق في  واد منااعات نو1991ومن  عا   

 وجرت دارت نباأل اامم المتحدة ورادجم.

ادات منهيا تتبرأل بقيدد مل التركي  عل  تحقيقيات في انتهياكيات م عومية للقيانون اليدولي  وفيميا للي مختي  

تنعكس في    1991 فياإلنسياني والقانون الدولي لحقوأل اإلنسيان. ولجوا اعت اد نن الم ادن اا“يا“يية المنصيوا عليها 
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هي ات و جراااتها ووةلاتها  نجمت  ك ير مل تلا الحاةت. ولالتظ نلضا نن رمة نوجم ت الل ك يرة في عضولة مختلف ال

لسيتفد مل التجادص السيابقة ولم لسيتب  توويديا.   مل و يعة المسيالت التي كان عليها نن تتصيد  لها. وبعضيها نلضيا لم

نسيخة مسيتكملة مل دليت ومماد“يات   2015عل  ننم لن هي اإلشيادة  ل  نن مفوضيية تقوأل اإلنسيان نصيددت في عا  

ر نلضييا  ل   بع ات التحقيق وتقصييي ا لحقالق في مجال القانون الدولي لحقوأل اإلنسييان والقانون الدولي اإلنسيياني؛ ولنُيييال

 ال   نعدتم شع ة التدولل باامانة العامة لألمم المتحدة و“لف ككرإل. 1992دليت عا  

ي نوالت  ومادا مجلس اامل في عدد مل القضيالا  وة “ييما فيما لتعلق بيوغو“يالفيا ولوغو“يالفيا السيابقة ف 

  “يلباتم المخولة لم بموج  الفصيت السياب  مل المي األ   2005  ودادفود في عا  1993التسيعينيات  ودواندا في عا  

وكليا بيتن نكن لألميل العيا  في  نييييياا عيدد مل لجيان التحقيق  تَيَدت تقيادلُرييا بيالمجلس  ل  نن لقو   ويو لتصييييرف  

ية  بإنيييياا محكمتيل في القضييييتيل ااول  وال انية  و تالة القضيييية  بموج  تلا السيييلبات وبدون موافقة الدول المعن

 ااريرة  ل  المحكمة الجنالية الدولية.

تلا المتعلقة بالم ابح التي وقعت   1991ومل بيل التحقيقات التي جرت بموج  “يييلبة مجلس اامل من  عا   

عت في نبخياالا وجودجييا إوكان ااميل العيا  يو  وغيرإل مل القضييييالا التي وق  التبهير العرقيع    و1993في لي رلا إ

   وكوت  2013   وجمهودلية نفرلقييا الو“ييييب  إ1993   وبودونيد  إ1993مل نمسييييا ب ميا  اامر في التحقيق  إ

 . وجر  العيدلد مل التحقيقيات  بعضييييهيا ُككر ندناإل  تحيت “ييييلبية الجمعيية العيامة وااميل العا  ومجلس  2004دلفواد إ

 تقوأل اإلنسان.

لم لتبرأل لي ليا  فيإن محكمية العيدل اليدوليية مل عيادتهيا نن تحسييييم في  1991وعل  الرغم مل نن  عالن عيا   

المسيييالت الوقالعية عند مماد“ييية صيييالتياتها لل ت في المنااعات القانونية الدولية بيل الدول وتملا صيييالتية  جراا  

الن ا  اإلقليمي وال حر  بيل كو“ييييتيادلكيا وفي  1949تحقيقيات  م لميا كيان الحيال في قضيييييية قنياة كودفو في عيا  

.  ضيافة  ل  كلا  لجوا نن تسيتعيل المحكمة في  جراااتها بنتالج تحقيق “ي ق اةضيبال  بم.  2017ونيكاداغوا في عا  

ومل اام لة عل  كلا  قضييةُ اتفاقية من  جرلمة اإلبادة الجماعية التي قدمتها ال و“ينة والهر“يا ضيد صيربيا. فقد نعلنت  

. وقالت في   “يقوو “يرل رلنيتيياعمل تقرلر نعدإل ااميل العا  عل   مسياعدة جمة ا“يتمدتعننها   2007حكمة في عا  الم

مل جهة    ماإن  مصييدد الحجة إعوقت “ييابق  ن قيمة التقادلر التي تقدمها  ليها ااوراف تتوقف  في جملة نمود  عل  

نفضيييت  ليها إم ت تقرلر صيييحفي مجهول نو نتيجة  جرااات دقيقة    والعملية التي 2ااوراف و ما مل جهة محالدة   إ

ق يت ال يانات المضيادة للمصيلحة  والوقال    مل  ونوعية الحجة نو وابعها إ3قضيالية نو شي يهة باإلجرااات القضيالية   إ

الة التي صييرفت في  العنع. وو قت المحكمة ي ا النهج عل  التقرلر وا“ييتنتجت نن  المتفق عليها نو التي ة جدال عليها 

 عداد التقرلر ومصياددإل اليياملة وا“يتقاللية مل كانوا مسيؤوليل عل  عدادإل  كلها عناصير تجعلم مصيددا كا قدد ك ير مل 

. وفي تلا القضييية  ا“ييتنتجت المحكمة نلضييا نن عليها  مل تيث الم دن  نن تق ت النتالج الوقالعية التي رلصييت   الحجية

دولية ليوغو“ييالفيا السييابقة باعت اديا نتالج بالهة اإلقنا   وكلا ما لم تكل قد نُقضييت في مرتلة   ليها المحكمة الجنالية ال

اة“يت ناف  بب يعة الحال. وقد ا“يتند كلا اة“يتنتال مرة نرر   ل  اإلجرااات الصيادمة التي “يلكتها المحكمة ونفضيت  

  ل  نتالج نهالية.

ال   ككر آنفا  مماد“يييات يي ات التحقيق تحت    2015  وللخ  تقرلر الدليت والمماد“ييية الصيييادد في عا 

اليدود والوةليات والجواني  اإلجراليية إبميا في كليا النظيا  اليدارلي وتميالية اليييييهود   والتقرلر   -رمسيييية عنياولل يي 

نهجية  والتوصييات والمتابعة. وتودد المرفقات قالمة بما لتصيت بالموضيو  مل المعالير واادلة اإلدشيادلة القانونية والم

تحقيقيا مل التحقيقيات التي ن“ييييدت لهيا   50الدوليية؛ والنظيا  الدارلي النموكجي الموتد والتفياصييييييت المتصييييلية بميا عددإل 
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مفوضيييييية اامم المتحيدة لحقوأل اإلنسييييان اليدعم نو قياميت بيإجرالهيا فيميا لتعلق بحياةت في نفرلقييا وآ“ييييييا واامرلكتيل  

لموتيد الوادد في المرفق ال ياني دليال مفييدا للجهيات القيالمية بيإنييييياا يي يات  ونودوبيا. ولقيد  النظيا  اليدارلي النموكجي ا

تقصيي الحقالق والمييادكة فيها  شيتنم في كلا شيتن عدد مل الصيكوك اارر  التي ككر بعضيها في المرفق ااول ونشيير  

 مة ما للي:نوصي باةوال  عليم مل تصانيف للي ككريا ندناإل. ومل المالمح المه  ل  بعضها اأرر فيما

 المسؤولية؛  قيا  نعضاا لجان التحقيق باإلعالن د“ميا عل نداا مهامهم با“تقالل وتياد و رالا ودوح • 

ن“ييالي  التحقيق  بما في كلا ااتكا  المتعلقة بالسييرلة  والتقليت مل ربر  ل اا ااشييخاا ال لل تتصييت بهم  • 

 يتن؛ اللجان  وامت ال المعالير الدولية الموضوعة به ا ال

التعاون م  الهي ات اارر  وم  الدول ااعضيياا  وة “يييما فيما لتعلق بجم  المعلومات في نداضييي الدولة   • 

 المعنية.

 

 مواد ذات صلة بالبحث  

 الصكوك القانونية -ألف  

  لميييرو  نفالونالموق  الييي كي إلمكل اةوال  عل  ن  اةتفاقيتيل في   1907 و  1899اتفاقيتا ةيا  لعا   

  .التاب  لكلية الحقوأل بجامعة ليت

 .1945 ت لران/لونيم 26  “ان فرانسيسكو  والنظا  اا“ا“ي للمحكمة الجنالية الدولية مي األ اامم المتحدة 

والمتعلق بحمالة ضيحالا    1949آص/نغسيبس   12المعقودة في ال روتوكول اإلضيافي الملحق باتفاقيات جنيف  

 Treaty  اامم المتحيدة  1978كيانون ااول/دلسييييم ر  7جنيف   المنيااعيات اليدوليية المسييييلحية إال روتوكول ااول 

Series 3  ا.1125  المجلد. 

 

 األحكام القضائية -باء  

برلبانيا العظم  ودو“ييا عق  تادث بحر الييمال؛ نتالج لجنة  لجنة التحقيق الدولية في القضيية الناشي ة بيل  

المجلة     1899لوليم  تموا/ 29مل اتفاقية تسييولة المنااعات الدولية المؤدرة   9التحقيق الدولية الميييكَّلة بموج  المادة 

 .929  الصفحة 2  المجلد اامرلكية للقانون الدولي

 4مملكة المتحدة ل رلبانيا العظم  ضيد نل انيا   الحكم الصيادد في المحكمة العدل الدولية  قضيية قناة كودفو إ 

 .4  ا.1949    تقادلر محكمة العدل الدولية1949نيسان/نبرلت 

والهر“ييا  تب يق اتفاقية من  جرلمة اإلبادة الجماعية والمعاق ة عل  ادتكابها إال و“يينةمحكمة العدل الدولية   

 .43  ا. 2007ادلر محكمة العدل الدولية ضد صربيا والج ت اا“ود   الحكم  تق

تعييل الحدود ال حرلة في ال حر الكادل ي والمحيط الهادن إكو“تادلكا ضد نيكاداغوا    محكمة العدل الدولية   

  .2018ش او/ف رالر  2الحكم الصادد في 

 

 الوثائق -جيم  

 فرلق التحقيق والتوفيق .إ 1949نيسان/نبرلت  28  المؤدخ 3-دال إد 268قراد الجمعية العامة  
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إ عالن منح اة“ييتقالل لل لدان  1960كانون ااول/دلسييم ر  14  المؤدخ 15-إد  1514قراد الجمعية العامة  

 واليعوص المستعمرة . 

إالحيالية فيميا لتصييييت بتنفيي   1961تيييييرلل ال ياني/نوفم ر  27  المؤدخ 16-إد  1654قراد الجمعيية العيامية  

  عالن منح اة“تقالل لل لدان واليعوص المستعمرة .

 إمستلة ورأل تقصي الحقالق  1963كانون ااول/دلسم ر  16  المؤدخ 18-إد 1967قراد الجمعية العامة  

  18-إد 1967تقرلر ااميل العيا  عل ورأل تقصييييي الحقيالق: ددا“يييية نعيدت عمال بقراد الجمعيية العيامية  

 . 1964نلاد/مالو  A/5694  1إ

نيسييييان/نبرلت   A/6228   22  إ20-إد  2104الددا“يييية التي نعديا ااميل العا  عمال بقراد الجمعية العامة  

1966 . 

 إمستلة ورأل تقصي الحقالق . 1967كانون ااول/دلسم ر  18  المؤدخ 22-إد 2329قراد الجمعية العامة  

 .1970نلاد/مالو  11  المؤدخ 1970إ 827قراد مجلس اامل  

إ عالن م يادن    1970تيييييرلل ااول/نكتوبر   24  المؤدخ 25-إد  2625قراد الجمعيية العيامية لألمم المتحيدة  

 القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودلة والتعاون بيل الدول وفقا لمي األ اامم المتحدة .

إضيييرودة بحث اةقتراتات   1974كانون ااول/دلسيييم ر  17المؤدخ    29-إد  3349قراد الجمعية العامة  

 المتعلقة بإعادة النظر في مي األ اامم المتحدة .  

إ عالن مانيال بيييتن التسييولة السييلمية    1982تيييرلل ال اني/نوفم ر   15المؤدخ   37/10قراد الجمعية العامة  

 للمنااعات الدولية .

 .1989كانون ااول/دلسم ر  4المؤدخ  44/415مقرد الجمعية العامة  

إاإلعالن المتعلق بمن  و االيية  1988كييانون ااول/دلسييييم ر  5المؤدخ  43/51قراد الجمعييية العيياميية  

 المنااعات والحاةت التي قد تهدد السلم واامل الدولييل وبدود اامم المتحدة في ي ا الميدان .  

إتقرلر اللجنة الخاصييية المعنية بمي األ    1991دلسيييم ر كانون ااول/  9المؤدخ   46/58قراد الجمعية العامة  

 اامم المتحدة وبتع ل  دود المنظمة . 

إ عالن تقصيي الحقالق ال   تضيبل  بم   1991كانون ااول/دلسيم ر   9المؤدخ   46/59قراد الجمعية العامة  

 اامم المتحدة في ميدان صون السلم واامل الدولييل .  

إ عالن تع ل  التعاون بيل اامم المتحدة    1994كانون ااول/دلسيم ر   9المؤدخ   49/57قراد الجمعية العامة  

 والتنظيمات نو الوكاةت اإلقليمية في مجال صون السلم واامل الدولييل .

إقواعيد اامم المتحيدة النموكجيية  1995كيانون ااول/دلسييييم ر  11المؤدخ  50/50قراد الجمعيية العيامية  

 التي تنيت بيل الدول .للتوفيق في المنااعات 

إمن  المنااعات وتسييولتها بالو“ييالت    2002تيييرلل ال اني/نوفم ر   19المؤدخ   57/26قراد الجمعية العامة  

 السلمية .
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