صي الحقائق
اللجنة الدولية اإلنسانية لتق ّ
)(IHFFC

صي الحقائق
اللجنة الدولية اإلنسانية لتق ّ
)(IHFFC
بهدف حماية الضمانات المق ّدمة للضحايا في النزاعات المسلّحة ،تنصّ المادة  90من
البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لسنة ( 1949المشار إليه أدناه البروتوكول
اإلضافي األول) على إنشاء لجنة دولية لتقصّي الحقائق .واللجنة دائمة مؤلفة من خمسة عشر
خبيراً مستقالً يمثلون بصفتهم الشخصية ويُنتخبون من الدول التي ق ّدمت إعالن اعتراف
بموجب المادة  90من البروتوكول اإلضافي األول .والغرض األساسي من اللجنة هو ضمان
احترام القانون الدولي اإلنساني في حاالت النزاعات المسلّحة .ومن اختصاص اللجنة
اإلضطالع بالمهام التالية:
 التقصّي في أي حقائق متعلّقة بخروقات جسيمة أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي
اإلنساني،
 تسهيل إعادة اإلعتبار إلى اإلتفاقيات والبروتوكول عبر القيام بالمساعي الحميدة،
 تقديم استنتاجاتها إلى الدول المعنية وتقديم توصيات من هذا القبيل عند اإلقتضاء.
وعند اإلضطالع بمهامها ،تحترم اللجنة مبادئ الحياد واإلستقاللية والسّريّة.
وبصفة سويسرا الدولة األمينة على إيداع اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية ،فهي تُدير
أمانة اللجنة.
يح ّ
ق لك ّل دولة اعترفت باختصاص اللجنة أن تعود إليها لتقصّي الحقائق في حاالت النزاع
المسلّح شرط أن تكون األطراف المعنية كافة قد اعترفت بصالحيات اللجنة .وقد يكون لدولة
طرف في البروتوكول اإلضافي األول إعالن شامل وبالتالي تعترف باختصاص اللجنة ،أو
قد تعرب عن موافقتها على تحقيق في وقائع نزاع مح ّدد .ويُمكن القيام بإعالن من هذا النوع
في أي وقت كان.
واليوم ق ّدمت  76دولة إعالنا ً شامالً بموجب المادة ( 90ترد األسماء حسب ترتيب
اإلعتراف):
السويد وفنلندا والنرويج وسويسرا والدانمارك والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وإيسالندا وهولندا
ونيوزيلندا ومالطه وإسبانيا وليختنشتاين والجزائر واإلتّحاد الروسي وبيالروس وأوكرانيا
وأوروغواي وكندا وألمانيا وتشيلي وهنغاريا وقطر وتوغو واإلمارات العربية المتّحدة
وسلوفينيا وكرواتيا والسيشيل وبوليفيا واستراليا وبولندا والبوسنة والهرسك ولوكسمبورغ

ورواندا ومدغشقر وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والبرازيل وغينيا وبلغاريا
والبرتغال وناميبيا وسلوفاكيا والرأس األخضر والجمهورية التشيكية ورومانيا ومونغوليا
وكولومبيا واألرجنتين وتادجيكستان والوس وباراغواي واليونان والمملكة المتّحدة وإيرلندا
وبنما وكوستا ريكا وليتوانيا وترينيداد وتوباغو وصربيا وقبرص وجزر كوك وجمهورية
الكونغو الديمقراطية وتونغا ومالي وجمهورية كوريا وبوركينا فاسو واليابان وجمهورية
مونتينيغرو وموناكو وإستونيا وليسوتو والكويت وسانت فنسنت والغرينادين وماالوي
وسانت كيتس ونيفيس.
وأعضاء اللجنة حاليا ً هم:
جيزيال بيررين-كلينغلر ( Gisela Perren-Klinglerالرئيسة -سويسرا)
تيلو ماراوهن (Thilo Marauhnنائب الرئيس األول -ألمانيا)
محمد محمود الكمالي ( Mohamed M. Al Kamaliنائب الرئيس -اإلمارات العربية المتّحدة)
شويشي فورويا ( Shuichi Furuyaنائب الرئيس -اليابان)
جانيت إيريغوين بارين ( Jeannette Irigoin Barrenneنائبة الرئيس -تشيلي)
أوغو كوروخو سانسيفيرو ( Hugo Corujo Sansevieroأوروغواي)
أريك دافيد ( Eric Davidبلجيكا)
تشارلز غاراوي ( Charles Garrawayالمملكة المتّحدة)
فاليري كنيازيف ( Valery Knyazevاإلتّحاد الروسي)
فالفيا التانزي ( Flavia Lattanziإيطاليا)
يوسف مهدي ( Youssef Mehdiالجزائر)
إلزبيتا ميكوس-سكوزا ( Elzbieta Mikos-Skuzaبولندا)
سوزانا م رويز تشيروتتي ( Susanna M Ruiz Ceruttiاألرجنتين)
ستيليوس بيراكيس ( Stelios Perrakisاليونان)
يوستيناس تزيلينسكاس ( Justinas Žilinskasليتوانيا)
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع:
www.ihffc.org
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