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 تتطلب اهتمام المجلس بهاحاالت حقوق اإلنسان التي 

 تقرير آلية التحقيق المستقلة لميانمار  

 موجز  
  حقوق  مجلس  إلى  لميذاممذا   المسذذذذذذذذذذذذذذتقلذ   التحقيق  آليذ   تقذدمذ   الذه   الرابع  التقرير  هي  الوثيقذ   هذه  

  بها   اضذذ ل    التي  األمشذذ   ويشذذم   ،2018  أيلول/سذذبتمبر 27 في  الصذذا   39/2  بالقرا   عملا  اإلمسذذا 
 .2022 حزيرا /يومي  30 إلى 2021 حزيرا /يومي  16 من الفترة خلل اآللي 

 آب/  شذذذذذذهر  وسذذذذذذيصذذذذذذا    عملها. من الثالث ال ام اآللي  سذذذذذذت م   ،2022  آب/أغسذذذذذذ س وفي 
  في والي   اخين،  2017أغس س أيضاا ذكرى مرو  خمس سنوات على عمليات الت هير التي وق   في عام  

  أ   ميامما  شذذذذذ وب وك   الروهينغا مآسذذذذذي ومن  الروهينغا.  من  شذذذذذ    مليو    حوالي  مزوح إلى  أ ت  والتي
 محدو اا.  يزال ال  المرت ب  الجرائم عن  المسذذذاءل   وضذذذما   ال قاب  من  اإلفلت  حال  إمهاء في المحرز التقدم

  أخ ر عن الم لومات  من كبير قد  وتحلي  جمع  والمسذاءل ، ال دال  جهو  لتيسذير المنشذةة اآللي ، وتواصذ 
  التي   والجرائم والجنسذذامي   الجنسذذي  الجرائم ذلك  في  بما ،2011 عام منه  ميامما  في  المرت ب  الدولي   الجرائم
 أ ل  اآل  حتى  وحللتها اآللي  جم تها  التي الم لومات وتشذذذذذذذذم   .تمسذذذذذذذذهم التي  وتلك  األطفال ضذذذذذذذذد  ُترت ب
 في منهجي  بشذذذذ    ُترت ب  تزال ال اإلمسذذذذامي   ضذذذذد  الجرائم  أ   السذذذذابق  السذذذذنو    تقريرها  في اسذذذذتنتاجها  ت زز

 مزاعات  وجو  وعلى  واسذذذذذذذذتمرا   ال نف اشذذذذذذذذتدا  على  أ ل  الم لومات  تتضذذذذذذذذمن ذلك، على  وعلوةا   ميامما .
  ميامما .  اخ  م تلف  مسلح 

  مجال في  أمشذ تها  ت زيز  لمواصذل  المتاح  الفرص اآللي  اغتنم  فقد المتزايدة، التحديات و غم 
  القذذد ات  وت زيز  الشذذذذذذذذذذذذذذهو ،  شذذذذذذذذذذذذذذهذذا ات  على  القذذائمذذ   األ لذذ   مسذذذذذذذذذذذذذذتوى   ولزيذذا ة  وتحليلهذذا،  الم لومذذات  جمع

  قدم   وب دما  الم ني .  الجهات من طائف  مع  الت او    وت زيز الت نولوجيات،  أحدث  ومشذذذذذر  المت صذذذذذصذذذذذ ،
  مصذذذذد  200 حوالي مع  وت اوم   والمسذذذذاعدة الم لومات  على  للحصذذذذول  سذذذذمياا  طلباا  120 من أكثر اآللي 
 فيديو،  وأشذذذذذرط   ووثائق، مقابلت،  منها ما ة، 3 000  000 حوالي اآل  سذذذذذجلها  يضذذذذذم  للم لومات، ومقدم
  األ ل  وسذتيسذر  االجتماعي.  التواصذ  وسذائ  من  مسذتمدة وموا   جغرافي ، مواقع وصذو   فوتوغرافي ، وصذو 

 األولويذ  ذات بذالحوا ث  تت لق خ يرة   وليذ  جرائم  ا ت ذاب  تثبذ  ملفذات  إلعذدا   جهو هذا اآلليذ   جم تهذا  التي
  ميامما ،   لشذذذذذ ب ال دال  تيسذذذذذير إلى اآللي  وتهد   ا ت ابها. عن المسذذذذذ ولي  من األكبر القد  يتحم   وبمن
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رة  اإلجراءات في ذلك  في  بما  الجنائي  المح م  أمام الجا ي   والتحقيقات الدولي ، ال دل  مح م  أمام المباشذذذذذذ 
 قضذذذذذذائي  هيئات ب   سذذذذذذتضذذذذذذ لع اله   وذلك األ جنتيني  القضذذذذذذائي   السذذذذذذل ات ُتجري  اله  والتحقيق الدولي ،
  المستقب . في م تص 

 الذدول  سذذذذذذذذذذذذذذيمذا  وال  الذدولي،  المجتمع أطرا   جميع  مع  بذال مذ   التزامهذا  في  ثذابتذ   اآلليذ   تزال  وال 
  عن   والمسذذذاءل  ال دال   في ف ال كمسذذذاهم  قيمتها إلثبات  وذلك الها ئ، والمحيط آسذذذيا  من ق  في األعضذذذاء

 ميامما . في المرت ب  الدولي  الجرائم أخ ر
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 مقدمة -أوالا  

  أيلول/  27الم  خ  2/ 39أمشذذذة مجلس حقوق اإلمسذذذا  آلي  التحقيق المسذذذتقل  لميامما  بموجب قرا     - 1
، وكلَّفها بجمع وتوحيد وحفظ وتحلي  األ ل  على أخ ر الجرائم الدولي  وامتهاكات القامو   2018سذذذذذذذذذذذذذبتمبر  

، وبإعدا  ملفات لتيسذير وتسذريع عملي  مباشذرة إجراءات جنائي  2011الدولي المرت ب  في ميامما  منه عام 
  .م أو الهيئات القضذائي  الوطني  أو اإلقليمي  أو الدولي  عا ل  ومسذتقل ، وفقاا لم ايير القامو  الدولي، أمام المحاك 

 و عا .2018  األول/ يسذذذذذمبر  كامو   22 الم  خ 73/264  قرا ها في اآللي  بإمشذذذذذاء  ال ام  الجمعي   و حب 
 الوثيق  الت ذاو    إلى  التحذديذد وجذ   على  اآلليذ   ،2020  حزيرا /يوميذ   22  الم  خ  43/26 قرا    في  المجلس،

 التحقيقات التي ستجريها في المستقب  جهات منها المح م  الجنائي  الدولي  ومح م  ال دل الدولي . واآلمي في  

 جوهري    أ ل  جمع األخير، السذذذذذذذنو    تقريرها  منه  وواصذذذذذذذل ، بال ام .  عملها اآل  اآللي  وتباشذذذذذذذر -2
  الجرائم  ذلذذذك  في  بمذذذا  ،2011  عذذذام  منذذذه  ميذذذاممذذذا   أمحذذذاء  جميع  في  المرت بذذذ   ال  يرة  الذذذدوليذذذ   الجرائم  على

 وتسذت م  .2021  شذبا//فبراير في  السذل   على  الجيش  اسذتيلء منه  المرت ب   وتلك  الروهينغا  ضذد  المرت ب 
 على التغلذب أجذ   من تحقيقذاتهذا في  التقذدم  إلحراز  المبت رة والمنهجيذات واأل وات الت نولوجيذات أحذدث اآلليذ 

 والم قدة. الصعب  عملها ظرو 

 الم لومات  على  بإطلعها  م ها  للت او   طلبات  ميامما  في  السذذذذذذذذذذذذذذل ات إلى  تقدم اآللي  تزال وال -3
 اآل ، وحتى البلد.   اخ   المحتملين  الشذذذذهو   وإلى  الجرائم  مسذذذذرح إلى  الوصذذذذول  إم امي  ومنحها  الصذذذذل   ذات
 الم ني ، الدول مع وال م  الت او   لت زيز جهو ها اآللي  تواص  كما   . بة  ال لبات هه  من أ   يحظ لم
 الشهو . من وال ديد األ ل  من ال ثير يوجد حيث الها ئ، والمحيط آسيا من ق  في سيما وال

 ت رض اله  الت هير عمليات على سذنوات خمس مرو  ذكرى  2022  آب/أغسذ س  وسذيصذا   -4
لوا  الهين  الروهينغا  م ظم  يزال  وال  .2017  عام  في  الروهينغا شذذذذ ب  ل    في  يقيمو    حينها  قسذذذذراا  مزحوا أو  ُ ح ِّ

 وكريم  آمن  عو ة في   غبتهم عن باسذذذذتمرا   الروهينغا  إعراب و غم  اخلياا.  المشذذذذر ين أو للجئين م يمات
 الفظائع عن المسذذذذاءل  ضذذذذما  على  كبير حد إلى تتوقف  ال وعي   عو تهم أ   الواضذذذذ  فمن مناطقهم، إلى

 أ   غير  الجرائم.  تلك عن المسذذذذذذذذذ ولي   من  د ق أكبر  يتحملو    من مقاضذذذذذذذذذاة منها ب رق  ضذذذذذذذذذدهم،  المرت ب 
  المرت ب    ال  يرة الدولي   الجرائم  عن  المسذذذذذاءل  وضذذذذذما   ال قاب  من  اإلفلت  حال  إمهاء في المحرز التقدم
  في  اآلليذ    و   أهميذ   ميذاممذا   في  وال نف  الروهينغذا  محنذ   اسذذذذذذذذذذذذذذتمرا   ويبين  محذدو اا.  يزال  ال  ميذاممذا   في

  م   ات   ع  في  والمسذذذذذاهم  ميامما  في  المرت ب   ال  يرة الدولي  الجرائم عن والمسذذذذذاءل   ال دال   تيسذذذذذير
 الفظائع.  من  مزيد ا ت اب

 النتائج األولية المتعلقة بأحداث ما بعد االنقالب -ثانياا  
تب ذاا  خلل الفترة المشذذذذذذذذذذذذذذمولذ  بذالتقرير، مقحذ  اآلليذ  وأعذا ت م ذايرة أولويذاتهذا في مجذال التحقيق   -5

  لألحذداث الجذا يذ  في ضذذذذذذذذذذذذذذوء الم لومذات واأل لذ  الجذديذدة المهمذ  التي جم تهذا وحللتهذا. وأخذهت اآلليذ  في
 استيلء  االعتبا  التقا ير والم لومات التي جم تها عن الجرائم الشديدة ال  و ة والواس   الن اق المرت  ب  منه 

     اآللي  جهو ها لجمع وحفظ األ ل  المت لق وبالتالي، وسذذَّ . 2021الجيش على السذذل   في شذذبا//فبراير  
بهه  األحداث السذري   الت و ، مع ت ميق تحقيقاتها وتحليلتها فيما يت لق بالجرائم السذابق ، وال سذيما المرت  ب   

في والي   اخين. وتسذذذذذذذذذذترشذذذذذذذذذذد جميع   2017و  2016في سذذذذذذذذذذياق تعمليات الت هيرت التي وق   في عامي  
مواضذذيعي  وشذذامل ، مث  التحقيق في الهياك  التنظيمي  وتحليلها لتحديد المسذذ ولين تحقيقات اآللي  بمسذذائ  

 عن جرائم محد ة، والجرائم الجنسي  والجنسامي ، والجرائم التي ُترت ب ضد األطفال وتلك التي تمسهم.
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  ميامما .   في المحتمل  الدولي   الجرائم  م اق  كبير حد إلى اتسذذذذع  بالتقرير، المشذذذذمول   الفترة  وخلل -6
  وق   التي المحد ة  األحداث  وتشذذذذذ    مسذذذذذبياا.  المحدو ة  موا  ها إلى بالنظر لآللي  كبيراا   تحدياا  ذلك  وشذذذذذ  

  محو اا   وزمنياا، جغرافياا  تحديدها جرى  والتي ،2021 شذذذذذذذذبا//فبراير  في  السذذذذذذذذل    على  الجيش اسذذذذذذذذتيلء  منه
 تقييم أسذذذذذذذذا  على التحقيق  في  باألولوي   األحداث هه   ي وحظ الراهن.  الوق  في اآللي   لتحقيقات   ئيسذذذذذذذذياا 

  و  ج  الضذذذذذذذذحايا  على  وأثرها  ا ت ابها وطريق   وطبي تها  م اقها ذلك في بما  الم ني ، الجرائم  ل  و ة أولي
 بالجرائم يت لق فيما لآللي   المواضذذذذذذيعي  األولويات  وأهمي  المتاح    األ ل  وقوة  المزعومين  الجناة  مسذذذذذذ ولي 
  م تصذذذذذ   قضذذذذذائي   هيئ   أو مح م  إمشذذذذذاء واحتمال  األطفال   ضذذذذذد  المرت ب  والجرائم والجنسذذذذذامي   الجنسذذذذذي 
  بف ذذ   أولويذذاتهذذا  ومجذذال  التحقيقذذات  هذذه   م ذذاقُ   بذذالضذذذذذذذذذذذذذذرو ة  وت  وَّ   الم نيذذ .  )الجرائم(  الجريمذذ   في  بذذالنظر

 الت و . هها وسيستمر تن شف فتئ  ما التي األحداث

 ذلك  حتى  المجم    واأل ل   التقا ير إلى اسذذذذذتند اله  السذذذذذابق، السذذذذذنو    اآللي   تقرير في و    وكما -7
 شذذذبا// في  السذذذل    على  الجيش  اسذذذتيلء منه  ميامما ، في  جرائم  ا ت اب على  وافرة  م شذذذرات توجد الحين،
 السذذذذذذذ ا   على ومنهجياا   الن اق  واسذذذذذذذع  اعتداءا   ا ت ابها، وطريق   م اقها إلى بالنظر  تشذذذذذذذ  ،  ،2021 فبراير

 والنق  والترحي   والت هيب، القت ، تشذم  اإلمسذامي  ضذد  جرائم  ا ت اب إلى  المتاح   األ ل   وتشذير  .( 1) المدميين
جن.  واالضذ ها ،  الجنسذي، ال نف  أشذ ال  من وغير   واالغتصذاب القسذر ،   الجغرافي الن اق توسذع  وقد والسذَّ
  ومامداال ،  وباغو، تاو،  بي ومي  يامغو ، إلى  فباإلضاف  السابق. السنو   اآللي   تقرير منه المحتمل   للجرائم

  وكايين،   تشذذذذذذذين، واليات  في  ُترت ب،  تزال  وال  ا ُت ِّب ،  جرائم عن موثوق   تقا ير ثم   وسذذذذذذذاغاين ،  وماغوا ،
 أخرى.  وأماكن  وكايا ،

 2022حزيرا /يومي     3ميامما  في  وما فتئ  تتنوع أيضذذذذذاا طبي   الجرائم المحتمل . فقد أعلن جيش   - 8
 من أ   ت ن ولم أشذذذذذذذذذذذ اص. أ ب    حق في  عسذذذذذذذذذذذ ري   محاكم  عن الصذذذذذذذذذذذا   اإلعدام ح م  تنفيه  ي تزم أم 

  بموجب  ال ا ل  للمحاكم  األسذاسذي   السذمات  ومن لل موم. متاح  األح ام وليسذ  علني ، المحاكم   إجراءات
  قذد   الن ذاق  ضذذذذذذذذذذذذذذيقذ   مبر ات  على  قذائمذ   اسذذذذذذذذذذذذذذتثنذاءات  مع  اإلم ذا ، قذد   علنيذ   ت و    أ   الذدولي  القذامو  

 ا ت اب على  يدل  سري   إجراءات  أسا   على  األح ام  فرض  أ  غير القومي.  األمن اعتبا ات  مث  اإلم ا ،
جن، جريم   الح وم . أجهزة من جهاز علناا  يرت بها قت  جريم  باإلعدام، الح م حال  في يش  ، وقد السَّ

الم لومات التي جم تها اآللي  في ال ام الماضذذي إلى اسذذتمرا  واشذذتدا  عدة مزاعات مسذذلح  وتشذذير   - 9
على أ اضذذذي ميامما . ويسذذذتلزم ذلك ت بيق القامو  الدولي اإلمسذذذامي وُيلزم جميع أطرا  النزاعات بضذذذما  

األمر بنزاع مسذذذذذذذذذذل  غير  امتثال قواتها لقوامين الحرب الواجب  الت بيق. ووفقاا للقامو  الدولي ال رفي، يت لق
 ولي كلما طال أمد ال نف المسذذذذذذذذذل  بين السذذذذذذذذذل ات الح ومي  والجماعات المسذذذذذذذذذلح  المنظم  أو بين هه  

وتلحظ اآللي  أ  شذذذدة ال نف واسذذذتمرا   و  ج  تنظيم الجماعات المسذذذلح  التي .  ( 2) الجماعات  اخ  الدول 
 ما يبدو الم ايير المحد ة لوجو  مزاع مسل .تقات  ضد قوات األمن في ميامما  عوام  تستوفي على 

 النزاعات تلك سذذذذذذذذياق في مرت  ب  محد ة  حرب جرائم على  األ ل  جمع على أيضذذذذذذذذاا  اآللي  وت  ف -10
 منها، الحرب جرائم من محد ة  بحوا ث مت لق   قضذذذذذذايا ملفات إعدا   ويجر   الم لومات  وُجم    المسذذذذذذلح .

 غير  مدميين على أو عام ،  بصذف   المدميين السذ ا  على  المت مدة  الهجمات  الحصذر، ال المثال سذبي  على
  

(1) A/HRC/48/18 35، الفقرة . 

المح م  الدولي  لمحاكم  األشذذذذذذذذذذذذ اص المسذذذذذذذذذذذذ ولين عن االمتهاكات الجسذذذذذذذذذذذذيم  للقامو  اإلمسذذذذذذذذذذذذامي الدولي التي ا ت ب  في إقليم  (2)
، القرا  المت لق ب لب الدفاع تقديم اسذذذذذذذذذتئنا  م ق  بشذذذذذذذذذة  تا يتشالمدعي ال ام ضذذذذذذذذذد  ،  1991يوغوسذذذذذذذذذلفيا السذذذذذذذذذابق  منه عام  

والمح م  الدولي  لمحاكم  األشذذذذذذذذذ اص المسذذذذذذذذذ ولين عن االمتهاكات   . 70، الفقرة  1995تشذذذذذذذذذرين األول/أكتوبر   2االختصذذذذذذذذذاص، 
 المدعي ال ام ضذذذذد بوسذذذذ وسذذذذ ي،،  1991الجسذذذذيم  للقامو  اإلمسذذذذامي الدولي التي ا ت ب  في إقليم يوغوسذذذذلفيا السذذذذابق  منه عام  

 . 21، الفقرة 2010أيا /مايو  19الح م، 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/18
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 ال دائي ، األعمال في ف لياا  يشذذذذذذا كو   ال  أشذذذذذذ اص  ضذذذذذذد  الممي   وال نف  ال دائي ، األعمال  في  مشذذذذذذا كين
  مح م   عن مسذذذذبقاا   صذذذذا   ح م   و   من إعدام  عمليات  وتنفيه والت هيب، القاسذذذذي  والم امل  واالغتصذذذذاب،

 القرى   إحراق على جوهري  أ ل   اآللي   وجم    المدميين. السذذذذذذذذذ ا  بتهجير واألمر  قامومي ،  ف بصذذذذذذذذذ  منشذذذذذذذذذةة
 إعدا  بصذذد   وهي  للمدميين،  ال شذذوائي أو  األهدا  المحد  القت  عمليات وعلى  واسذذع،  م اق على والبلدات
 الحوا ث. هه  بشة  قضايا ملفات

 األ ل   وتحل ِّ   تجمع  اآللي  تزال ال إليها،  وباإلضذذذاف   وزمنياا   جغرافياا  المحد ة  التحقيقات  إطا  وفي -11
  و   من الم ول  واالحتجاز  ال شذذوائي، التوقيف  حاالت ذلك ويشذذم  باالحتجاز. المتصذذل  بالجرائم المت لق 

 بما االحتجاز، أثناء والت هيب الم امل  وسذذذذذوء القامومي ، األصذذذذذول وفق للمحاكم  الملئم   اإلجراءات  اتباع
  الحقوق  مع تتوافق ال  إجراءات  أسذذذذذا  على األح ام وفرض  االحتجاز  واسذذذذذتمرا   الجنسذذذذذي، ال نف ذلك في

 الدولي. القامو   بموجب الم فول  األساسي 

وتواصذذذذذذذذذذذ  اآللي ، في إطا  عملها إلعدا  ملفات القضذذذذذذذذذذذايا بغرض إثبات ا ت اب جرائم محد ة،  -12
  المسذذذذ ولين جنائياا عن تلك الجرائم. وت بق اآللي  في تحديد هوي  ه الء األشذذذذ اص مبا ئ  جهو ها لتحديد 

 واختصاصاتها،  المس ولي  الجنائي  الراس   في القامو  الجنائي الدولي. واآللي  مست دة، في إطا  تنفيه واليتها 
  متو طين   ي ومو    قد  محد ين  أفرا   بشة   الم لومات  لتبا ل  الم تص   السل ات تقدمها  طلبات  أ   في  للنظر

 السل ات. لهه  بالنسب  التحقيق في أهمي  ت تسي قد حوا ث أ  أو ميامما ،  اخ  جرائم في

 الجرائم الجنسية والجنسانية والجرائم التي ُترتكب ضد األطفال وتلك التي تمسهم  

 ضذد ُترت ب التي والجرائم والجنسذامي   الجنسذي  الجرائم  اآللي  تحقيقات  م اق  يشذم   أعل ،  ير  كما -13
  ظ   في حتى  تحدياا   يشذذذ   قد اله   الجرائم،  هه   في التحقيق   كهلك ي وق   ومما تمسذذذهم.  التي وتلك  األطفال
 فيها  يوجد  التي المواقع من  وغيرها  ميامما   أ اضذذذذذذذي إلى مباشذذذذذذذرةا  الوصذذذذذذذول إم امي  عدمُ   المثالي ،  الظرو 
 عليها. والشهو  الجرائم هه  ضحايا

 2021شذذذبا//فبراير  1و غم هه  ال وائق، فقد جم   اآللي  منه اسذذذتيلء الجيش على السذذذل   في   - 14
 المثليات جماع  من  وأفرا   وفتيا   و جال وفتيات مسذذاء ضذذد وجنسذذامي  جنسذذي   جرائم ا ت اب  عن م لومات
  ا ت بها  جرائم منها  الجنسذذين،  صذذفات  وحاملي  الجنسذذامي  الهوي   ومغاير   الجنسذذي المي   ومز وجي  والمثليين

 النسذذذذاء على بشذذذذدة أثرت  ميامما  في المسذذذذتمرة  النزاعات  أ  إلى الم لومات هه  وتشذذذذير  األمن.  قوات  أفرا 
  وحاملي الجنسذذذذذذذذذذذذامي  الهوي   ومغاير   الجنسذذذذذذذذذذذذي المي  ومز وجي والمثليين المثليات جماع  وأفرا   واألطفال
 أيضذذذذذاا  اآللي   وجم   بالضذذذذذ ف. أصذذذذذلا   المتسذذذذذم وضذذذذذ هم تفاقم إلى وأ ت  ميامما   في  الجنسذذذذذين  صذذذذذفات
 عوض الت سذذفي، وللحتجاز  خ يرة، وإلصذذابات والت هيب، للقت ،  ميامما  في  أطفال ت رض  عن م لومات

  قوات  قب   من  والتد يب للتجنيد خضذذذذذذوعهم  وعن والجنسذذذذذذامي،  الجنسذذذذذذي ولل نف  الحاالت،  ب ض  في  آبائهم
  في  مق  تا ي ياا  أيضذذذذذذذذذاا  يوجد التي الدولي ، الجرائم  أخ ر  من  الجرائم وهه   المسذذذذذذذذذلح . والجماعات األمن

  محد ة توعي   الم ا  مهاي  في  مرت بيها ومقاضذذذذاة فيها التحقيق ويسذذذذتدعي فيها، التحقيق أو  عنها اإلبلغ
 م رس . وخبرات جماعياا  وجهداا  األهدا 

  وُيسذذذذتحسذذذذن  مشذذذذاعرهم، يراعي  مهج  اتباع  الجرائم هه  ضذذذذحايا شذذذذها ات على  الحصذذذذول ويت لب -15
  يجب الجرائم، هه  على  األ ل  جمع في المتمثل   بواليتها اآللي  تفي  وحتى شذذ صذذياا. م هم المقابلت  إجراء

  الجنسي   الجرائم فيها بما  ال  يرة،  الدولي   الجرائم  ضحايا  في   يوجد اله   اإلقليم  لدخول  الفرص  لها تتاح أ 
 األطفال. من الضحايا أو والجنسامي ،
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 التقدم المحرز في أنشطة اآللية -ثالثاا  

  واصذل  اآللي ، تماشذياا مع اسذتراتيجيتها المبين  في تقريرها السذنو  السذابق المقدم إلى مجلس حقوق  - 16
م ِّ األ ل      والوثائق التحليلي  المتاح  لتقاسذذمهااإلمسذذا ، توسذذيع م اق جمع الم لومات واأل ل  وتحليلها، وزيا ة ك 

 والمسذذذذاعدة الم لومات مقدمي  مع  للت او    أطر وضذذذذع في قدماا  والمضذذذذي القضذذذذائي ،  والهيئات المحاكم مع
 و غم  والضذحايا. الشذهو  مجموعات سذيما وال  لواليتها،  الم ني   الجهات فهم  وت زيز  اآللي   و  وإبراز الجد ،

 أحرزت  فقد ،2022 عام وم لع  2021  عام  في  (19-)كوفيد  كو وما فيرو  مرض  جائح  آثا   اسذذذذذذذذذتمرا 
 مت د ة. مجاالت في  مهماا  تقدماا  اآللي 

 جمع المعلومات واألدلة ومعالجتها -ألف 

 المت لق    واأل ل  الم لومات جمع  واليتها، إطا   في اآللي ،  واصذذذذذذل   والسذذذذذذري ، الحيا  لمبدأ  وفقاا  -17
 الم لومات لجمع  أمشذذذذ تها في  أيضذذذذاا  اآللي   واسذذذذترشذذذذدت وال يامات.  واألشذذذذ اص  والحوا ث  الحاالت  بجميع

 لجمع السذذذذذذذذذذتراتيجيتها   اخلي  تقييم   إجراء  خلل من المحد ة  الفضذذذذذذذذذذلى  والمما سذذذذذذذذذذات المسذذذذذذذذذذتفا ة بالد و 
 على  يركز األ لذ ، لجمع  المسذذذذذذذذذذذذذذتويذات  مت ذد  مهجذاا  اآلليذ   اعتمذدت  النتذائج، هذه   مع  وتمذاشذذذذذذذذذذذذذذيذاا  الم لومذات.
  الصذذذذذذذذذذل   ذات وال ام   السذذذذذذذذذذياقي  والم لومات  األولوي ،  ذات  والحوا ث  بالحاالت  المت لق   واأل ل  الم لومات
 محد ة. وهياك  وجماعات محد ين أفرا  من جرائم  ا ت ابهم في ُيشتب   بمن المت لق  والم لومات  بميامما ،

 الحصذذذذذذذول إلى وتسذذذذذذذ ى وتلقيها.  ل واأل الم لومات طلب  في األهدا  محد  مهجاا   اآللي  وت بق -18
  التوثيق،  وهيئات  المدمي المجتمع منظمات فيها  بما  الجهات، من واسذذذ    طائف  من واأل ل  الم لومات على

 وال يذامذات  الح وميذ ،  غير  والمنظمذات الذدوليذ ،  والمنظمذات  المتحذدة،  األمم  وكيذامذات  الوطنيذ ، والسذذذذذذذذذذذذذذل ذات
  طلب مائ  من أكثر اآللي   قدم   بالتقرير،  المشذذذذذذذمول  الفترة  وخلل والشذذذذذذذهو . المصذذذذذذذا    وفرا ى التجا ي ،
 إلى  ال لبات هه   وأفضذذ   واألفرا .  ال يامات هه  من  متنوع  مجموع  إلى م لومات على  للحصذذول  سذذمي
  النهج  لهها واسذذذذذذت ماالا  الجا ي .  بتحقيقاتها  المتصذذذذذذل  واأل ل  الم لومات من  ومتنوع   واسذذذذذذ   مجموع  جمع

  الضذذذذ م سذذذذجلها إلثراء لل موم  المتاح  المصذذذذد   المفتوح  الم لومات جمع اآللي  تواصذذذذ   األهدا ، المحد 
  فوتوغرافي ، وصذذذذو   وثائق، منها  ما ة،  مليين ثلث  حوالي  وعالج  اآللي   جم    اآل ،  وحتى األ ل . من

  جهات  مع تتقاسذذذذمها قد المصذذذذد ،  مفتوح  وموا   شذذذذهو ،  وإفا ات  جغرافي ، مواقع وصذذذذو  فيديو،  وأشذذذذرط 
 الميذذاممذذا يذذ   بذذاللغذذ   وثيقذذ   700  000  من  أكثر  اآل   حتى  المجم ذذ   الم لومذذات  سذذذذذذذذذذذذذذجذذ   ويضذذذذذذذذذذذذذذم  أخرى.

 صفح . مليو   12  من بةكثر صفحاتها مجموع  يقد   (،)البو مي 

 من   متنوع   مجموع   من المسذذذذذذذذتقاة البيامات  من كبيرة مجموع  أيضذذذذذذذذاا  المجمع  السذذذذذذذذج  ويضذذذذذذذذم -19
 من  وكهلك التجا ي ، األعمال  م سذذذذذسذذذذذات  من  أخرى   وفئات  االجتماعي  التواصذذذذذ  وسذذذذذائ   منها المصذذذذذا  ،

  باألحداث المت لق   البيامات تجمع أو تحد  التي التوثيق مجال في  الم رسذذذذذذذذذذذذذ  الفاعل   الجهات من مجموع 
  إل ا ة  الحذذديذذث  مظذذامهذذا  في  هذذه   ال بيرة  البيذذامذذات  مجموعذذات  إ مذذا   بصذذذذذذذذذذذذذذذد   واآلليذذ   ميذذاممذذا .  في  المهمذذ 

 إيجا   أو  لتحديد أيضذذذذذذذاا  تحليلها  ويجر   وتحليلها.  م الجتها  مواصذذذذذذذل   أج  من  إل ترومياا  الم زم  الم لومات
 امتهاكات  من وغيرها  خ يرة  ولي   جرائم  ا ت اب بشذذذذذذذذذذذذذة  األولي   تقييماتها ولدعم للتحقيق  إضذذذذذذذذذذذذذافي  فرص
 الجرائم. هه  ا ت اب عن األفرا  مس ولي  وبشة  الدولي  القامو  

 الرصد المستمر للتطورات ذات الصلة في ميانمار  

 قد  ت و ات من  ميامما  في  يحدث لما  آمي  برصذذذذد  تقوم  تزال ال فهي  مسذذذذتمرة، اآللي  والي  أ   بما -20
 شذذذذذبا// 1  في  السذذذذذل   على  الجيش  اسذذذذذتيلء  ومنه الدولي.  للقامو   امتهاكات أو  خ يرة  ولي   جرائم تشذذذذذ  
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، تزايد بشذذ   هائ  عد  االتصذذاالت التي تلقتها اآللي  من أفرا  ومنظمات بغرض إطلعها على 2021فبراير 
 م لومات بشة  الجرائم الدولي  ال  يرة وامتهاكات حقوق اإلمسا  المزعوم  في ميامما . واستمرت االتصاالت 

  الم لومذذات الوا  ة، واألهم من ذلذذك، قيمتهذذا وزا ت إلى حذذد كبير كميذذ   .  2022من هذذها النوع طوال عذذام  
 عن  المسذذذذذ ولين هوي  تحديد في  أو  خ يرة  ولي   جرائم  ا ت اب إثبات  في  مسذذذذذاعدتها مسذذذذذتوى  أ   اإلثباتي ،
 بهلك  م رضذذذذذذذذذذذذذذين  الم لومات، هه  قدموا الهين  األفرا   من لل ديد  البال   امتنامها عن اآللي   وت رب  ا ت ابها.
 إليها المقدم  للم لومات التام اإل ما  اآللي   وتواصذذذذ  الحاالت. من  كثير  في  ركبي   ل  ر  وأمنهم سذذذذلمتهم

  جم   االتصذذذذذذاالت، هه  وبفضذذذذذذ  الم لومات. وتحلي   لم الج   منصذذذذذذاتها في  االتصذذذذذذاالت هه  خلل من
  جرائم وقوع على تدل قد ووثائق فوتوغرافي ، وصو  فيديو،  أشرط  ذلك في بما  الموا ، من  هائلا  كماا  اآللي 
 .2021 شبا//فبراير منه ميامما  أمحاء جميع في م تلفو   أفرا  ا ت بها حرب وجرائم اإلمسامي  ضد

 الهين   الروهينغا  ظرو  ذلك ويشذذذم   اخين. والي  في  الحال   بنشذذذا/ أيضذذذاا   ترصذذذد اآللي   تزال وال -21
  حريذ   تقييذد حذاالت  تزايذد  عن  تقذا ير  كثذب  عن  اآلليذ   تتذابع  التحذديذد،  وجذ   وعلى   اخين.  واليذ   في  يزالو    ال

  اآللي   وترصذذذذذذذذذذذد  الماضذذذذذذذذذذذي. ال ام  في واحتجازهم  الروهينغا توقيف  حاالت  في  كبيرة زيا ة جامب إلى التنق 
  في  المدميين السذذذذذذ ا  على أ اكا   وجيش  ميامما   جيش  بين والتوترات االشذذذذذذتباكات خلفت  اله  األثر كهلك
  اخين. والي 

 المتخصصةتعزيز القدرات   

ت  لَّب الحجم غير المسذذبوق من الم لومات التي حد تها اآللي  وجم تها بشذذة  األحداث التي وق     - 22
في ميامما  تةمين موا   إضذذافي  وقد ات مت صذذصذذ  من خلل  عم الموا   ال ا ج  عن الميزامي . ويشذذم  

لمصذذذذذذذذذا   المفتوح ، مث  وسذذذذذذذذذائ   ذلك القد ات في مجال جمع وتحلي  الم لومات واأل ل  المسذذذذذذذذذتمدة من ا
التواصذ  االجتماعي، وأشذرط  الفيديو، والصذو  الفوتوغرافي ، وصذو  المواقع الجغرافي  المتاح  لل موم على 
شذذذذب   اإلمترم ، وكهلك في مجال جمع واسذذذذت راض الم لومات ذات ال ابع المواضذذذذي ي أو المت صذذذذ ، 

المفتوح  المصذذذذذذذذد ، وفقاا ألفضذذذذذذذذ  المما سذذذذذذذذات الدولي ، مث  الم لومات المالي . وعندما ُتجمع الم لومات 
ويتحقق منهذذا ال براء ويحللومهذذا، يتزايذذد االعترا  بهذذا كشذذذذذذذذذذذذذذ ذذ  من أ لذذ  اإلثبذذات في اإلجراءات الجنذذائيذذ .  
وعلوةا على ذلك، تسذذذذذذذذذذذذذذاعد هه  الم لومات في الت ويض جزئيذاا عن عدم قد ة اآلليذ  على الوصذذذذذذذذذذذذذذول إلى 

 تزال ُترت ب فيها الجرائم. األ اضي التي ا ُت ب  وال

لف  الماضي، ال ام  وفي -23  تقا ير بإعدا  والثقاف  التا يخ مجالي في ال براء من عد اا  أيضاا   اآللي  ك 
 شذذذذذةمها  من التي  التقا ير، هه   تقاسذذذذذم  ويم ن  ميامما .  في  اإلثني   الجماعات م تلف عن مركزة مواضذذذذذيعي 

 اآللي ، بها تض لع التي التحقيق  أمش    تثر    وأ  بثقافتها  ووعيها ميامما   لتا يخ  اآللي  فهم  ترسيخ  تزيد أ 
 ت لبها. التي القضائي  السل ات مع

 تعزيز العمل مع الشهود  

، فقد كثف  اآللي  جهو ها لجمع األ ل  القائم  على 19-  غم التحديات التي فرضذذذذذذذتها جائح  كوفيد  - 24
عملها مع الشذهو  خلل ال ام الماضذي. فقد أجرت اآللي  ال ديد من شذها ات الشذهو  وعززت إلى حد كبير  

  التحريات والمقابلت مع مجموع  من الشذهو ، بمن فيهم أفرا  لديهم م لومات سذياقي  وم لومات عام  وشذهو 
تم ل ينت لديهم م رف   قيق  ومباشذذذذذذذذرة بهياك  م تلف المنظمات الم ني  وعملياتها. وباسذذذذذذذذت دام أسذذذذذذذذاليب 

 آمن ، جم   اآللي  كم اا هائلا من الوثائق والملفات السمعي  والبصري  من ه الء الشهو  وحفظت . اتصال

 األعضذذذذذذذاء. الدول أ اضذذذذذذذي  في شذذذذذذذ صذذذذذذذي  مقابلت  إلجراء تحقيق  ب ثات أيضذذذذذذذاا  اآللي   وأوفدت -25
 ييسذذذر مما  ني،الم  والشذذذاهد المقابل  يجر   اله   الشذذذ    بين الثق   بناء على  المباشذذذرة  التفاعلت وتسذذذاعد
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 إكرا   أل  ي ضذذع ال الشذذاهد أ  من  بالتةكد لآللي   ويسذذم ُ   بصذذراح   يت لم ل ي للشذذاهد  مم ن وضذذع  أفضذذ 
  إفا ات إلى  تفضذذذذي  التي  الشذذذذ صذذذذي  المقابلت  وتشذذذذ    وسذذذذريتها. المقابل  مزاه   بالتالي ويضذذذذمن  تةثير، أو

 ولضذما   للوقائع،  وإثباتاا   موثوقي  وأكثرها الم لومات أوفى على  للحصذول وسذيل   أفضذ   ب يد حد إلى  موق  
 هها وفي والدولي . واإلقليمي  الوطني  القضذائي  الهيئات أو المحاكم  إجراءات  في م اق أوسذع على  مقبوليتها
  الجهات من  وغيرها  الصذذذذذذذل   ذات الوطني   السذذذذذذذل ات  قدمت   اله  بالدعم  التقدير مع اآللي  ت تر  الصذذذذذذذد ،
 التحقيق. مجال في ألمش تها الم ني 

وواصذذل  اآللي  بهل ك  الجهو  المم ن  لضذذما  إجراء المقابلت مع الشذذهو  وغيرهم من مقدمي  -26
الم لومات ب ريق  ت ف  سذذذذذلم  األشذذذذذ اص الم نيين وموظفي اآللي  وأمنهم، وصذذذذذو  سذذذذذري  أ  م لومات 

اصذذذذذ  اآللي  إجراء تقييم  قيق ل   فر ، مع مراعاة حسذذذذذاسذذذذذ  يجر  جم ها. ولتحديد الشذذذذذهو  المحتملين، تو 
 م تلف ال وام ، مث  األهمي  المحتمل  لشها ة الفر ، وسلمت  وأمن ، واحتمال ت رض  للصدم  مجد اا.

 تعزيز االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واألمن السيبراني  

 األ لذ   جمع  لتيسذذذذذذذذذذذذذذير  الم لومذات  ت نولوجيذا  مجذال  في  أ واتهذا  مجموعذ   ت زيز  اآلليذ   واصذذذذذذذذذذذذذذلذ  -27
 ضذذذذذذذذذذذرو ي  الرقمي  الت زين  لسذذذذذذذذذذذ    الم ر ة  والزيا ة وتحليل .  منها  المتنامي  سذذذذذذذذذذذجلها وم الج  والم لومات
 الم لومات  إل ا ة مظامها تحسذين  أيضذاا   اآللي  وواصذل   المجم  . الم لومات  من ال بيرة ال ميات السذتي اب
 عملي  النظام  ويوفر المجال. هها  في المما سات  وأفض  المتحدة األمم  م ايير مع  تماشياا   إل ترومياا  الم زم 
 الم لومات مقدمي جميع  مع والت ام  واسذذذذذذذذذذت راضذذذذذذذذذذها، وم الجتها  األ ل  لتسذذذذذذذذذذجي  كلياا   ومت امل   شذذذذذذذذذذامل 
 أم  غير  ثالث .  أطرا  مع اآللي  تتقاسذمها  التي الم لومات جميع  وتتبع القضذايا،  إل ا ة  والت  يط والشذهو ،

 من اآللي  تجم   ما وممو الرقمي  الم لومات مشذذذذذذذذهد  ت و  اسذذذذذذذذتمرا  مع جديدة تحديات باسذذذذذذذذتمرا  تنشذذذذذذذذة
 بهد  مهجها، في  اسذتشذرافي    ؤي   تتبنى ب   فحسذب، الجديدة للتحديات اآللي   تتصذدى ال  ولهلك، م لومات.

 المستقب . وفي اآل  الرقمي  الموا  وتحلي  إل ا ة عملها في المت و ة الحلول أحدث إ ما 

 إلى  الرئيسذذذذذذي   الموا   لترجم  اآللي   الترجم  برمجيات اسذذذذذذت دام جدوى  أيضذذذذذذاا  اآللي  وتسذذذذذذت شذذذذذذف -28
  اسذذذذذت دام في  الراغب   الم تصذذذذذ  القضذذذذذائي  الهيئات لغات وإلى  اخلياا  الم لومات تحلي   ألغراض  اإلم ليزي 

 فذإ  المجذال،  هذها  في المتذاحذ  القذد ات  ومحذدو يذ   البشذذذذذذذذذذذذذذريذ  الترجمذ   ت لفذ   ا تفذاع  إلى  وبذالنظر  الموا .  هذه 
 ول ذدم  ذلذك،  على  وعلوةا   اآللي.  الت لم  على  القذد ة  ذات الترجمذ   برمجيذات  اختبذا   على  حذاليذاا   ت  ف  اآلليذ 
  لتيسذذذذذذذذذذذذذذير   القد ة هه  ت وير إلى اآللي   تسذذذذذذذذذذذذذذ ى  (،)البو مي   الميامما ي   للغ  اآللي  للترجم   برمجيات  وجو 
 (.)البو مي  الميامما ي  باللغ  المتاح  المجم   الموا   مليين ترجم 

  في أيضذذذذذاا  ذلك  ويسذذذذذاهم الم لومات.  لت زين  وأ واتها  وم داتها مظامها حماي   اآللي  أولويات  ومن -29
  صذذذذذذذذذذذق   اآللي   وواصذذذذذذذذذذذل  ومنظمات.  أفرا  من  م هم ت م  من  ال صذذذذذذذذذذذوص،  وج   وعلى موظفيها، حماي 

  وسذذذذذذذذذلسذذذذذذذذذل   األ ل   سذذذذذذذذذلم   ضذذذذذذذذذما   مع السذذذذذذذذذيبرامي، واألمن الم لومات  بةمن المت لق   وعملياتها  منهجياتها
  حيث  من سذذواء السذذيبرامي، األمن تحديات تماماا  تد ك اآللي  تزال ال ذات ، الوق   وفي الم لوب . المسذذ ولي 

 على اآللي   وحافظ   بها.  ل اصذ ا  واالتصذاالت الم لومات مظم على المحتمل   األخ ا  أو الرقمي   المراقب 
 إضذذذافي .  واحترازي  وقائي   تدابير االقتضذذذاء،  حسذذذب مفهت،  حيث الصذذذد ،  هها  في  اليقظ   من عال   مسذذذتوى 
 النظم  قد ة  تضذذذذذذذمن التي  الداخلي  والمبا  ات المسذذذذذذذتمر التد يب  خلل  من السذذذذذذذيبرامي لألمن  إطا ها وت و 

 لألمن  تدابير  وضذذذذذذذذذذذذذذع ويجر   لها.  والتصذذذذذذذذذذذذذذد  السذذذذذذذذذذذذذذيبرامي   الهجمات مقاوم   على والموظفين  اإلل ترومي 
 تشغيلها. قب  الم لومات لت نولوجيا الجديدة النظم جميع أسس إ ساء مرحل  في  وتنفيهها السيبرامي
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 تحليل المعلومات وتبادلها -باء 

  واأل ل . الم لومات  من  والمتنامي  الضذذذذذذذ م لسذذذذذذذجلها التحليلي  عملها مواكب   كفال  اآللي  تواصذذذذذذذ  -30
 مع لتقاسذذذذذذذمها المتاح  والتحليلت بالم لومات مدعم  أ ل   مجموع  67 من  أكثر  اآللي  أعدت  اآل ،  وحتى

 التحديد،  وج  وعلى التحليلي .  ومنتجاتها أسذذذذذذذذاليبها  لت زيز الت نولوجيا باسذذذذذذذذت دام وذلك  الم ني ،  السذذذذذذذذل ات
 الرؤي   وحلول  الحاسذذوب بمسذذاعدة  الترجم   منها أسذذاسذذي ،  مجاالت عدة  في الت نولوجي  قد اتها  اآللي  ت و 

 لتحلي  البيامات من كبيرة كميات في والصذلت  األمما/ واسذت لص  واسذت شذا   السذياقات، وإ ا ة  الحاسذوبي 
  قاعدة في  األ وات  هه   اآللي   وسذتدمج  وإ ا تها. وتصذنيفها الجغرافي  المواقع  وصذو  الرقمي   الوسذائط ملفات
  يم ن  م لومات لتوفير  وسذذتسذذت دمها المجم  ،  البيامات من ال بيرة ال ميات م الج  على  قا  ة  قوي   بيامات
 وتبا لها. البيامات تحلي  مجال في أمش تها لت زيز أساسها على إجراءات ات اذ

 تحليل المعلومات واألدلة  

 من   الهذذذائذذذ   لل م  ومجذذذديذذذ    قيقذذذ   تحليلت  إلجراء  جذذذديذذذدة  ومنهجيذذذات  مجذذذاالت  اآلليذذذ   حذذذد ت -31
 إلى و ف ها الجا ي   اآللي  تحقيقات إ شذذذذا   مز وج :  وظيف  التحليلت هه   وت     جم تها. التي الم لومات

  في التحلي   مجاالت وتحد    ت لبها. التي القضذائي   الهيئات مع  تقاسذمها  يم ن تحليلي   تقا ير  وإعدا  األمام،
 إلى  2011  عذذام  من  لواليتهذذا  ال ذذامذذ   الزمني  الن ذذاق  وتغ ي  اآلليذذ   حذذد تهذذا  التي  والحوا ث  الحذذاالت  إطذذا 
 المواضيعي . أو السياقي  أو الشامل  المجاالت إطا  في وكهلك  هها،  يومنا

 والهياك  االتصذاالت،  وفي  االجتماعي  التواصذ   وسذائ   في  الوا  ة الم لومات تحلي  ذلك  ويشذم  -32
 التحلي  وتقنيات  الم ني ، والجماعات  األشذ اص  بين  والصذلت المالي  والهياك  القيا ة،  وسذلسذ  ال سذ ري 
  الم لومذذات  وتحليذذ   جمع  في  ال برات  ت زيز  وأ ى  المهمذذ .  للمواقع  الجغرافي  التحذذديذذد  ذلذذك  في  بمذذا  الرقمي،
 وعززت  التحليلي .  النتائج  ت زيز في مهماا   و اا   الماضذذذذذذذذذذي ال ام في المالي  والم لومات  المصذذذذذذذذذذد   المفتوح 

  في حيوي  مسذذذذذذذةل   شذذذذذذذ    ما وهو  األ ل ، واسذذذذذذذت راض  الروهينغا  لغ  ترجم   مجال  في قد اتها أيضذذذذذذذاا  اآللي 
  وق   التي الت هير  عمليات وعقب  خلل المنت ج   البصذذذذذذري   -  السذذذذذذمعي   الموا  من الهائل  ال ميات تحلي 

  خلل الملتق ذ   اآلميذ   الفيذديو  ومقذاطع  الفوتوغرافيذ  الصذذذذذذذذذذذذذذو   توافر  ويتي   اخين.  واليذ  في 2017  عذام في
 األ ل . من والتحقق وقوعها أماكن تحديد إم امي  الجغرافي ، المواقع صو  جامب إلى  الت هير، عمليات

 التحليلي .   منتجاتها ليشذذذذذذم   تحقيقاتها  في  المت و ة الت نولوجيات بت بيق اآللي  التزام  م اق  ويمتد -33
 من منظمذ  لمجموعذات  متقذدمذ  تحليلت  إجراء  على  قذا  ة  عذالميذاا   ائذدة  برمجيذات في اآلليذ   اسذذذذذذذذذذذذذذتثمرت وقذد

 والتصذذذذذذذذنيف الثغرات وتحلي   األ ل   السذذذذذذذذت راض   اخلي  منصذذذذذذذذ   خصذذذذذذذذائ   إعدا  بصذذذذذذذذد  وهي  البيامات،
 بما واأل ل ، وماتالم ل  تدمج  ال رائط لرسذذم مت امل   بة اة  يت لق  فيما عملها أيضذذاا  اآللي   وواصذذل   القامومي.

  شذذذذذذها ات من المسذذذذذذتمدة  والم لومات الفيديو  وأشذذذذذذرط  الفوتوغرافي   والصذذذذذذو   الجغرافي  المواقع صذذذذذذو  فيها
 وفي  الجرائم.  با ت اب المت لق   األ ل   وزمنياا   جغرافياا   تثب  أ   يم نها آمن  سذذذذذذذذحابي   منصذذذذذذذذ  في الشذذذذذذذذهو ،

 عن  البشذذذر   التحلي   ت زيز على  قا  ة برمجيات لت وير حاسذذذوبي   ؤي   مشذذذروع اآللي  باشذذذرت ذات ،  الوق 
 والتصذنيف بال شذف يت لق فيما وب اصذ  األ ل ، من كبيرة مجموع  من مجدي  م لومات اسذت لص  طريق

 الفيديو. وأشرط  للصو   التلقائيْين

  القضائي  الهيئات  احتياجات تلبي   إلى التحليلي ،  المنتجات لهه   تصو   وضع  لدى اآللي ،  وتهد  -34
 القضذذذذذذذذذذائي   للهيئات  األفيد التحليلي  المنتجات  من  محد ة أمواع  بشذذذذذذذذذذة  االم باعات مراعاة مع  ت لبها، التي
 الم لومات. اآللي  م ها تتبا ل التي الم سسات أو



A/HRC/51/4 

11 GE.22-10937 

 تبادل المعلومات واألدلة مع الكيانات والهيئات القضائية ذات الصلة  

  المحاكم في اسذذذذت دامها  أج   من تقاسذذذذمها  يم ن  التي  واأل ل  الم لومات كم ِّ   زيا ة اآللي   واصذذذذل  -35
 التي الجرائم على  األش اص  محاسب   تست يع أو  تريد التي والدولي  واإلقليمي  الوطني  القضائي  الهيئات أو

  ومتصذل  وثائقي   وأ ل    جغرافي   مواقع  صذو    اآللي    تبا ل   الماضذي،  ال ام   وخلل  اآللي .   والي    م اق  في  تند   
 تبا ل مستوى  لزيا ة  األسا   أيضاا  ذلك أ سى  ذات ،  الوق   وفي طلبتها.  قضائي  هيئات مع شهو   بشها ات
  وجلسات   االجتماعات   من  عد اا   اآللي    عقدت  الم لومات،  تبا ل   عملي   ولتيسير   القا م .  األعوام   في  الم لومات 

  اإلجرائي   والقواعد  إجراءاتها أو لتحقيقاتها المحد   الن اق فهم  لتحسذذذذذذين  م ني ال  الشذذذذذذري    الهيئات مع ال م 
  أفضذذذذذذذ   ومناقشذذذذذذذ   وقيمتها، األ ل  أمواع  م تلف  بمقبولي  يت لق  فيما اختصذذذذذذذاصذذذذذذذاتها  مجاالت  في المن بق 

 الصل . ذات القضائي  اإلجراءات لدعم الصل  ذات  اإلثباتي  الم لومات توفير من اآللي   تم  ِّن التي السب 

 أيضذذذذذاا  ُتجر   التي  الم ني  الشذذذذذري   الهيئات  مع للتنسذذذذذيق  أخرى  سذذذذذبلا   أيضذذذذذاا   اآللي  واسذذذذذت شذذذذذف  -36
 بالضذذذذذحايا مت د ة قضذذذذذائي  هيئات اتصذذذذذال عدم لضذذذذذما  ال صذذذذذوص،  وج  على  وذلك مسذذذذذتقل ،  تحقيقات
 على با زة أهمي  األمر هها وي تسذذي م هم. مقابلت إلجراء شذذديد  ل  ر  الم رضذذين  أو  الضذذ ا  والشذذهو 

 ضذذذذذذذذد  المزعوم  بالجرائم المت لق  المتزامن  القضذذذذذذذذائي   واإلجراءات  بالتحقيقات  يت لق فيما ال صذذذذذذذذوص  وج 
 التحريات تبا ل على  المسذذذذتنيرة الشذذذذهو   موافق  على  للحصذذذذول  منهجياتها أيضذذذذاا  اآللي   وصذذذذقل   الروهينغا.

 إم امي  بشذذة   واضذذح  م لومات  تقديم ذلك  ويشذذم  أخرى. هيئات  مع  الصذذل   ذات  واأل ل   وإفا اتهم بشذذةمهم
 وضذذذ   ذلك، مع  وبالموازاة  ت لبها.  التي القضذذذائي  الهيئات في  يقدمومها التي الم لومات وكشذذذف اسذذذت دام

 ت لبها. التي القضائي  الهيئات  مع الموا  تبا ل لتةمين الداخلي  إلجراءاتها النهائي  الصيغ  اآللي 

 بوضع يت لق فيما حالياا  الجا ي  المتزامن  القضائي   اإلجراءات  أو  التحقيقات  م تلف إلى وبالنظر -37
 أمام  واإلجراءات الدولي  الجنائي  المح م  مع  واآلمي الوثيق  الت او   ضذذذذذما  اآللي   واصذذذذذل  فقد  الروهينغا،

 اله  التحقيق لدعم األ جنتين في لقضذذذذذذذذذائي ا  السذذذذذذذذذل ات  مع أيضذذذذذذذذذاا   اآللي   وت اوم  الدولي . ال دل  مح م 
 مع  تتبا ل اآللي   تزال وال ال المي . القضذذذذائي  الوالي  إلى  اسذذذذتنا اا   الروهينغا ضذذذذد  المرت ب   الجرائم في تجري 
  الجرائم  في  يجريذ   الذه   بذالتحقيق  الصذذذذذذذذذذذذذذلذ  ذات  الم لومذات  الذدوليذ   الجنذائيذ  للمح مذ   ال ذام  المذدعي  م تذب

 الموا   تشذذم  الصذذد ، هها  في م لومات  لتبا ل الفرص من  المزيد تحديد  وتواصذذ   الروهينغا، ضذذد  المزعوم 
  وتقا ير  التحليلي  المنتجات وكهلك  والوثائقي ، البصذذذذذذذذذري  -  السذذذذذذذذذمعي   والموا   الشذذذذذذذذذهو  بشذذذذذذذذذها ات المت لق 
 تدعي  التي  غامبيا  عوى  في حالياا  الدولي   ال دل مح م   تنظر  ،غامبيا ضذذذذذد ميامما   قضذذذذذي  وفي  ال براء.

  اآللي  وتواصذذذذذذذذذذذذذ   عليها. والم اقب   الجماعي  اإلبا ة جريم   منع اتفاقي   بموجب التزاماتها  تنتهك  ميامما  أ 
 الم لومات )مقدمي( مقدم موافق  على  الحصذول ضذمامها  ب د القضذي ،  أطرا  مع  الصذل   ذات  الموا  تبا ل
 ال صوصي . في حقهم أو المقدم  بالموا   الم نيين أمن على  ي ثر لن  ذلك أ  من  والتةكد

 ترتيبات التعاون وطرائقه -جيم 

 ال يذامذات  من  متنوعذ   مجموعذ   مع  لل مذ  جهو هذا  اآلليذ  كثفذ   بذالتقرير، المشذذذذذذذذذذذذذذمولذ  الفترة خلل -38
  اآللي  وعمل   واليتها.  تنفيه  لتيسذذذذير  للت او    طرائق أو  وأطر    ترتيبات   لوضذذذذع  الصذذذذل  ذات الفاعل   والجهات
  منظمات  من هيئ  200 حوالي تضذذذذذذذذذم  الفاعل ، الجهات من كبيرة شذذذذذذذذذب   مع  ترتيبات  ووضذذذذذذذذذ   بنشذذذذذذذذذا/
 المتحدة األمم وكيامات الدولي  والمنظمات  الوطني   والسذذل ات التجا ي   األعمال  وم سذذسذذات المدمي  المجتمع
 المجتمع منظمات مع  الترتيبات هه   م ظم اآللي   ووضذذذذذذذذذذذ    وت زينها.  وحفظها الم لومات  جمع لتيسذذذذذذذذذذذير
 المت لق   واأل ل  للم لومات أسذذاسذذياا  مصذذد اا   تشذذ   تزال ال التي  التوثيق،  مجال  في الفاعل  والجهات المدمي
 ميامما . في  المرت ب  بالجرائم
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 ضذذذذاءاألع الدول مع  والمشذذذذاو ات المسذذذذتوى   الرفيع  للحوا  الحضذذذذو ي   الجلسذذذذات  اسذذذذتئنا   وشذذذذ َّ  -39
 اسذذذذذتمرت  وبينما  بالتقرير. المشذذذذذمول  الفترة  خلل لآللي  بالنسذذذذذب   حاسذذذذذم  أولوي  الفاعل   الجهات من  وغيرها

 ضذرو ياا  األعضذاء، الدول مع سذيما وال حضذو ي ، اجتماعات إطا  في  ال م   كا   االفتراضذي ،  االتصذاالت
 لها  يتسذذذذنى حتى  الت او    لت زيز اللزم  المسذذذذتويات  والمت د ة  الجدي  المفاوضذذذذات  إجراء من اآللي   لتم ين
 الدول. تلك أقاليم في الشهو  مع المقابلت وإجراء األ ل  جمع

 ومصذذا    والضذذحايا  الشذذهو  إلى  الوصذذول  أج   من  ميامما   سذذل ات  ت او   تلتمس اآللي   تزال وال -40
 ،قدم  اآللي  إلى سذذذل ات ميامما  عشذذذرة طلبات الم لومات األخرى، وإلى أماكن وقوع الجرائم المزعوم . فقد 

  قوات أو  الح وم   حوزة في  الموجو ة الم لومات على  والحصذذذذذذذول  ميامما  إقليم إلى  الوصذذذذذذذول من  لتم ينها
 بذالهجمذات  يت لق  فيمذا  واإلصذذذذذذذذذذذذذذذابذات  األهذدا   عن  م لومذات  اآلليذ   طلبذ   المثذال،  سذذذذذذذذذذذذذذبيذ   وعلى  األمن.

  سذذذذذذذذذذذذذذل ذات أفذا ت والتي  ،2017  آب/أغسذذذذذذذذذذذذذذ س 25 في  أ اكذا    وهينغيذا  إمقذاذ  جيش  مفذههذا  التي المزعومذ 
 إلى  الوصذذذذذذول اآللي   وطلب  .2017 عام في  وق   التي الت هير ل مليات المباشذذذذذذر السذذذذذذبب  بةمها  ميامما 

  اآللي  وطلب   اخين. والي   في  اخلياا   المشذذذذذذذذذذر ين  تةو   التي  المناطق وكهلك االحتجاز،  وأماكن  السذذذذذذذذذذجو  
  في وق   التي  األحداث  في المسذذذذذذذتقل  التحقيق  للجن  ال ام   التقرير تقدم  أ   ميامما   سذذذذذذذل ات إلى أيضذذذذذذذاا 
 هويات عن م لومات اآللي   طلب   كما  موجزة. م لومات  سذذذذذذذذذذذذذوى  اآل  حتى  ُتنشذذذذذذذذذذذذذر لم  حيث  اخين، والي 

  ه الموج   التهم  وعن  ،2021 شذذذذبا//فبراير 1  في  السذذذذل   على الجيش اسذذذذتيلء  منه  المحتجزين  األشذذذذ اص
 تتلق ولم  ال لبات هه   على  ميامما   سذذذذذذل ات  تُر  ولم الصذذذذذذد . هها في  قضذذذذذذائي   إجراءات أ   ومتائج  إليهم
 المسائ . هه  بشة  م لومات أ َّ  اآللي 

 مع   تماشذذذذذياا   منها، الم لومات والتما   الحالي   ميامما   سذذذذذل ات مع التواصذذذذذ  اآللي  وسذذذذذتواصذذذذذ  -41
 بجدي   وال م   الت او   إلى ميامما  تدعو التي الصذذذذذل  ذات ال ام   والجمعي  اإلمسذذذذذا   حقوق   مجلس  قرا ات

 التما   أيضاا   اآللي   وستواص  بةمش تها. عوائق   و   من  االض لع إم امي  منحها منها  ب رق   اآللي ، مع
 وتسذذذذذذ ى ميامما . في المرت ب  المحتمل  الدولي  الجرائم بشذذذذذذة  الصذذذذذذل  ذات  األطرا   جميع من الم لومات

  ال  يرة الدولي  بالجرائم يت لق  فيما  الم نيين  األشذذذ اص  ُتبرئ  أو ُتجرم م لومات على  الحصذذذول إلى اآللي 
 واليتها. م اق في  تند   التي

  اخ   سذذذذذذيما  وال  األخرى،  األعضذذذذذذاء الدول مع وال م   الت او   لترسذذذذذذيخ جهو ها اآللي   وواصذذذذذذل  -42
  وإجراء الم لومات جمع  مجال في بةمشذذذذذذذذذذذذذ تها  االضذذذذذذذذذذذذذ لع  من  لتم ينها  الها ئ،  والمحيط  آسذذذذذذذذذذذذذيا  من ق 

 اآل ، وحتى الشذذذذذذذهو . من  وال ديد  األ ل  من  ال ثير  يوجد حيث  الدول،  تلك أقاليم في  الشذذذذذذذهو   مع مقابلت
 أقاليمها في  التحقيق بةمشذذذ    االضذذذ لع  من  لتم ينها األعضذذذاء  الدول  مع  للت او    أطر عدة اآللي   أمشذذذةت
 تةكيد مرا اا   ال ام  والجمعي  اإلمسذذذا   حقوق   مجلس  وأعا   اللوجسذذذتي. والدعم  المت صذذذصذذذ  ال دمات وتوفير

 من  الت ذذاو    بهذذها  إال  اآلليذذ   تتم ن  ولن  وكفذذاءة.  بف ذذاليذذ   واليتهذذا  اآلليذذ   تنفيذذه  في  المحو     الت ذذاو    هذها   و 
 الصذذذذذا م اإلثبات  معيا  تسذذذذذتوفي  الشذذذذذهو   شذذذذذها ات على قائم   أ ل  جمع  ومن  قيمين شذذذذذهو  إلى الوصذذذذذول
  األعضذذاء الدول  وت او    وخصذذوصذذيتهم. الشذذهو   أمن ت ف  ب ريق  وذلك الجنائي ،  اإلجراءات في  الم لوب
 اآللي . مع  ت اومهم بسبب امتقامي  أعمال أل   ت رضهم  ومنع و عمهم الشهو  حماي   لتيسير أيضاا  ضرو   

 من   أ اضذذذذذيها إلى  الوصذذذذذول لآللي   بها  يم ن التي ال يفي  بشذذذذذة    ول عدة  مع  المناقشذذذذذات وكام  -43
  الحصذذذول على اآللي   قد ة على  كبير  حد إلى ذلك  أثر  وقد ب يئ .  بها  المنوط  باألمشذذذ    االضذذذ لع  أج 
  وتشذذذ    ال  يرة. الدولي   الجرائم  ا ت اب تثب   صذذذل   ذات أحداثاا  عاشذذذوا  أو شذذذهدوا ممن موق    إفا ات على

 موا   ومتمرسذذو    مد بو   محققو   مباشذذرة مقابلت في  عليها  يحصذذ   التي  المفصذذل  الموق   الشذذهو   إفا ات
 بحثها في  المتاح  األ ل   أفضذذذذ  لها يتوافر حتى القضذذذذائي ، الهيئات  مع تقاسذذذذمها إلى اآللي  تهد   حاسذذذذم 

  وإجراءات جا ي   أل جنتيني ا  القضذذذذذذذذذذذذائي   والسذذذذذذذذذذذذل ات الدولي  الجنائي  المح م   تحقيقات وأل   الحقيق .  عن
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 هه  مع تقاسذذذذذذمها بغرض وتحليلها األ ل  لجمع محدو  وق  اآللي   فلدى جداا، متقدم  الدولي  ال دل  مح م 
 اللزم للت او   الم ني  الدول جميع من إذ  على للحصذذذول جهو ها اآللي   سذذذتضذذذاعف وعلي ،  الم سذذذسذذذات.

 بواليتها. الوفاء أج  من

 سذذذذواء  المتحدة، األمم كيامات  من متنوع  مجموع  مع  والتنسذذذذيق  الت او    عالياا  تقديراا  اآللي  وتقد  -44
 األمم كيامات م تلف مع  بامتظام  تتشذذذذاو   اآللي  فتئ  وما الصذذذذل .  ذات  الميدامي   م اتبها في  أو مقا ها في

 كما اآللي . ل مليات  والمفيدة  الصذذذذذذل  ذات  وخبراتها  م ا فها من  وتسذذذذذذتفيد ميامما  في  الحال  بشذذذذذذة  المتحدة
 سذذواء المتحدة، األمم كيامات  من وغيرها ال ام  األمام   تقدمها التي ال ام الدعم  خدمات  من  اآللي  اسذذتفا ت

  اآللي   وسذذتواصذذ   اللوجسذذتي. والدعم  األمني   باالحتياجات  يت لق فيما ذلك في بما  الميدا ، في  أو المقر في
 ب د تسذذذذذذذذتجب لم التي المتحدة األمم في  األخرى  الفاعل   الجهات  ت او   التما  إلى  الرامي  جهو ها  أيضذذذذذذذذاا 
 إليها. قدمتها التي المساعدة ل لبات

  الدولي  المحاكم مع  التشاو  النضج،  مرحل  سياساتها  وأطر  عملياتها  بلغ  ب دما اآللي ،  وتواص  -45
  منها.   ك  والي   مع  يتماشذذذى بما  مما سذذذاتها،  وأفضذذذ   تجا بها  من للت لم الدولي   المسذذذاءل  آليات من  وغيرها
 تد يب ذلك في بما  المشترك،  باالهتمام  تحظى التي  المجاالت في ال يامات هه  مع كثب  عن  اآللي  وتنسق

 البيامات. وإ ا ة الم لومات، ت نولوجيا ومظم  القامومي،  والت او    الموظفين،

 الصلة والتوعية العامةالعمل مع الجهات المعنية ذات   -دال 

 أولوي  األخرى  الم ني  والجهات المدمي المجتمع  وجماعات  والناجين بالضذذذذحايا  االتصذذذذال يشذذذذ   -46
  توق    يم ن ال  وما  يم ن وما  عملها  أسذاليب  وتوضذي   الم قدة،  بواليتها الوعي  زيا ة  أج   من لآللي  بالنسذب 

 لها التي  المتنوع  المحلي   المجتم ات  من  بال ديد  للتصذذذذذذذذذذذذذال جهدها  قصذذذذذذذذذذذذذا ى  اآللي  وتبهل  جهو ها. من
  في سذواء، حد على والسذري ،  ال ام  القنوات  خلل  من المنتظم   االتصذاالت  وسذاعدت  عملها، في  مصذلح 

 الجا ي . الحوا ات وت زيز عليها الحفاظ وفي بالثق  جديرة ت او   علقات إقام 

 اسذذتئنا    من  اآللي   تم ن  ،19-كوفيد  جائح  بسذذبب السذذفر على المفروضذذ   القيو   ت فيف  وب د -47
رة.  التوعي   أمشذذذذذذ    أيا / في  بنغل يش إلى  سذذذذذذافر اآللي    ئيس بقيا ة  وفداا   أ  إلى  اإلشذذذذذذا ة وتجد  المباشذذذذذذِّ

  لمناقشذذذذذ  الح ومي   السذذذذذل ات مع االجتماع إلى  وباإلضذذذذذاف  .2019 عام أواخر منه مرة  ألول 2022 مايو
  لشذذذذذذذذ ب  ممثلا  150 من أكثر  مع تحاو   جلسذذذذذذذذات عدة  اآللي    ئيس عقد اآللي ، مع  المسذذذذذذذذتمر البلد    ت او 

 كما  عملها. وأسذذذذاليب  اآللي   بغرض الوعي  لزيا ة مسذذذذائي ، منظمات ذلك  في  بما بزا ، كوكس  في  الروهينغا
 بلغ   برامجها  تبث  إذاع   مع مقابل  اآللي   ئيس وأجرى   الصذذذذل ،  ذات  المدمي المجتمع بمنظمات الوفد التقى

  الروهينغا  من  مسذذذذتم يها  من مم ن  عد  أكبر إلى  الوصذذذذول  أج   من بزا   كوكس في مقرها  يوجد  الروهينغا
 التي  اإلمجازات  ب صذذذذذذوص  سذذذذذذال  مق  إلى اآللي   سذذذذذذ    ال روض، هه   وفي المن ق . في  قسذذذذذذراا   النازحين

 توقع  يم ن وال  واليتها م اق  في  يند   ال ما  ب صذذذذذذوص  ذلك، من واألهم  الروهينغا،  منها  يتوق ها أ   يم ن
 تحسذذذذذين إلى الضذذذذذحايا،  جماعات  مع  الحوا   خلل  من اآللي ،  سذذذذذ   ذلك، على  وعلوةا  الواقع. في  إمجاز 
 المواتي   الظرو   تتوافر أ   يةملو   أمهم في الضذذذذحايا كرَّ ها التي الرسذذذذال   وتمثل   وشذذذذواغلهم.   غباتهم فهم

 ميامما . في  يا هم إلى اآلمن   ل و تهم

  وتقديم  المناسذذذذذذذذذذذب  الوق   في الم لومات لنشذذذذذذذذذذذر جداا   ف ال  منبر الشذذذذذذذذذذذب ي اآللي  موقع أ   وتبيَّن -48
  والميذذاممذذا يذذ    اإلم ليزيذذ   بذذاللغتين  الجمذذاهير  من  لمجموعذذ   متذذاح  فهو  المتذذداولذذ .  األسذذذذذذذذذذذذذذئلذذ   على  إجذذابذذات
  ت دها  التي  النشذذذذذرة  وُتبرز  الروهينغا. بلغ  صذذذذذوتي  شذذذذذ   في م لومات أيضذذذذذاا  الموقع  ويتضذذذذذمن  (.)البو مي 

 على النشذذرة هه  اآللي  وت رض التوعي . وجهو  الم سذذسذذي   المسذذتجدات السذذن  في  مرات ثلث  حوالي اآللي 
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  والجهات  األعضاء والدول المدمي المجتمع  جماعات  تبقى بحيث  واسع  م اق على  وُت م ِّمها الشب ي موق ها
 ُتسذذتهلك  التي االجتماعي، التواصذذ   وسذذائ  منصذذات  وتشذذ    بةمشذذ تها. علم على  األخرى   الرئيسذذي  الم ني 
  صذذذذفح   ويتابع الم لومات. لتبا ل أسذذذذاسذذذذي  وسذذذذيل  الشذذذذتات، وفي ميامما    اخ   واسذذذذع  م اق على  موا ها
 والي  وأل  أخرى.  منصذات  على  اآللي   سذائ  مشذر  ي يدو    شذ   70 000 من  أكثر فيسذبوك على اآللي 
فيها م قدة اآللي   من  متفاوت  مسذذذذذذذذذتويات  ولديهم  اللغات  من متنوع  مجموع   يت لمو    الرئيسذذذذذذذذذيين  ومسذذذذذذذذذتهد 
  حيث  من  وقابل  الفهم سذذذذذذذهل  باآللي  المت لق  الم لومات  ت و   أ   الضذذذذذذذرو     فمن  وال تاب ، بالقراءة اإللمام
ط المقب ،  بالتقرير  المشذذذذذذذمول  الفترة  وخلل  االتصذذذذذذذال.  قنوات  عبر للتبا ل  الشذذذذذذذ     سذذذذذذذائلها اآللي   سذذذذذذذُتبسذذذذذذذ ِّ

ر  محتواها على االطلع إم امي  لضما  وسمعي  بصري  أش ال في  وستقدمها  وتبا ل . وت هكُّ

 وافتراضي .  حضو ي   اجتماعات  خلل من  المدمي المجتمع  جماعات مع بنشا/  اآللي  عمل   وقد -49
ر  زيا ة  وضذذذذذذذما   عملها  في الثق   إ سذذذذذذذاء  في سذذذذذذذاعد  مما اآللي ، ي وال  فهم  وعزز الجا     الحوا  ذلك  ويسذذذذذذذَّ
  منظمات  من وثل   أعضذذذذذذاء  ول مظمتها عام   أمشذذذذذذ    في أيضذذذذذذاا  اآللي   وشذذذذذذا ك   م ها.  الت او   مسذذذذذذتوى 
  منصذذذات اسذذذت دام اآللي   وواصذذذل   ميامما . في  والمسذذذاءل  بال دال  مت لق   مواضذذذيع بشذذذة  المدمي  المجتمع
  أصذذذذحاب وأمن سذذذذلم  ضذذذذما   في اآلمن  االتصذذذذال وسذذذذائ  أهمي   لتوضذذذذي   بها  ال اصذذذذ  ال ام  التواصذذذذ 
 اآللي . التزامات أو المتبا ل  الم لومات سري  وكفال  سواء، حد على اآللي  وموظفي المصلح 

ويسذذذذذذذذذذتمر االهتمام اإلعلمي وال ام ب م  اآللي . فقد قام  وسذذذذذذذذذذائط إعلم عالمي  وإقليمي  ووطني   - 50
  م ثرة، منها وسائط اإلعلم المتاح  باللغات المست دم  في ميامما ، بتغ ي  منتظم  لمقابلت اآللي  ومشراتها
الصذذذذذذذذذحفي  وبياماتها وإحاطاتها اإلعلمي ، بل  مداها جماهير عريضذذذذذذذذذ . وعلى وج  ال صذذذذذذذذذوص، حظي   

بتغ يذ    2021ثذامي/موفمبر  إحذاطذ  إعلميذ  لألمم المتحذدة قذدمهذا  ئيس اآلليذ  في ميويو ك في تشذذذذذذذذذذذذذذرين ال
 واس   الن اق و  و  ف   إيجابي  من قِّب  وكاالت األمباء ال المي  ووسائط اإلعلم الرفي   المستوى.

 الدعم التشغيلي واإلداري  -رابعاا  

أحرزت اآللي ، وهي تبدأ ال ام الرابع من عملياتها، تقدماا مهماا في إمشذاء المجموع  ال امل  من النظم   - 51
  شذذغيلي  واإل ا ي  لتم ينها من تنفيه أولوياتها األسذذاسذذي . وتشذذم  هه  النظم مسذذائ  متصذذل  بإ ا ة وت نولوجياالت 

 الم لومات، وبحماي  الشهو  والضحايا و عمهم، واألمن، والتوظيف، بما في ذلك المساعدة اللغوي .

 التكنولوجيا والبنية التحتية  

  وبنيتها   والمت صص   األساسي   ت نولوجياتها  ترسيخ اآللي   واصل   بالتقرير،  المشمول  الفترة  خلل -52
 وم دات  برامجيات وتشذغي  شذراء  اآللي  وواصذل   وتجم ها.  تتلقاها التي واأل ل  الم لومات  لم الج  التحتي 
  زمراك   مع  شذذذذراكات  اآللي  وأقام  وتحليل .  واسذذذذت راضذذذذ  وإ ا ت   سذذذذجلها م الج  لتيسذذذذير  ضذذذذرو ي   إضذذذذافي 
 من  لتم ينها  واعتما ها القائم  والمنصذذذذذات األ وات من للسذذذذذتفا ة المتحدة لألمم  التاب    والبيامات  الحوسذذذذذب 

 الدوام، على إلي   الوصذذذذذذذذذذذذول إم امي  ضذذذذذذذذذذذذما  مع  وتحليل ،  وحفظ   والبيامات الم لومات  من هائ  كم جمع
  مجموع   من البيامات السذذذذت را  خصذذذذيصذذذذاا   مصذذذذمم  حلوالا  اآللي   وطو ت  النائي . المواقع في ذلك  في بما

  اآللي  اقتن   ذلك، على وعلوةا   وحفظها.  والمراسذذذذذذذذذذذل  االجتماعي  التواصذذذذذذذذذذذ  وسذذذذذذذذذذذائ  ت بيقات من  متنوع 
  والمنصذذذات الحلول هه  م ن   وقد الشذذذرعي.  ال ب  مجال  في قد اتها  لت زيز آمن  مت د ة سذذذحابي   منصذذذات

  أمشذذذذذذذذذذ   اآللي  اسذذذذذذذذذذتئنا   ومع قب . من  مم ناا   ي ن لم  محو  على  إضذذذذذذذذذذافي   بيامات وتحلي  جمع من اآللي 
 التحقيق  أفرق   تم ُّن لضذما   أسذاسذي  عناصذر  وأمنها  وإ ا تها الم لومات  ت نولوجيا  تشذ    الميدامي ، التحقيق

 إل تروميذاا   الم زمذ   الم لومذات إل ا ة  اآلليذ   مظذام إلى  الوصذذذذذذذذذذذذذذول  ومن  بذ   موثوق  محو  على  التواصذذذذذذذذذذذذذذ   من
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 الصذد ، هها وفي واألمن.  السذري   مت لبات  من  عملياتها  تقتضذي  لما  تب اا  في ، الوا  ة  والبيامات والم لومات
 الميدامي . ب ثاتها لدعم االتصال وأجهزة السفر لوازم اآللي  اقتن 

 حماية الشهود ودعمهم  

 منهم  الضذذذذذذذذ ا   تمتُّع لضذذذذذذذذما  وحمايتهم الشذذذذذذذذهو   عم مجال  في قد اتها  ت زيز اآللي   واصذذذذذذذذل  -53
  محو    مهج ومع اآللي  والي  مع يتسذذق محو على  االجتماعي  - النفسذذي   ال دمات على  وحصذذولهم بالحماي 
  واج   منهم،  الضذذحايا سذذيما وال الشذذهو ،  مع  تفاعلتها  م اق اآللي   توسذذيع ومع  والناجين. الضذذحايا  مصذذلح 
 مع  الجنائي ،  التحقيقات في الم ايير  ألعلى  وفقاا  المفصذذذذذذذذل  اإلثبات  أ ل  جمع في  المتمث  التحد  محققوها
 اللزم االجتماعي - النفسذي الدعم على الوق  مفس  في مفسذي   بصذدمات  المصذابين الشذهو   حصذول ضذما 

 ت بيق على اآللي   قد ة الشذذذذذهو  لدعم م رسذذذذذ   قد ات  إضذذذذذاف  وعززت  وب د .  وأثناء   اآللي   مع  ت املهم  قب 
 الدولي   اآلليات مما سذات  أفضذ  إلى  واسذتنا اا   الشذهو . مع  ت املتها  جميع  في  جينالنا  مصذلح   محو    مهج

 الشذذذذهو   لحماي  خدمات عن فضذذذذلا   موحدة، تشذذذذغي   إجراءات وضذذذذع  على  اآللي  ت  ف  الجنائي ،  للمسذذذذاءل 
 م تلف ، مواقع  في التحقيق  ألمشذذ    التحضذذير إطا   وفي ألمشذذ تها. المحد   للسذذياق وفقاا   مصذذمم   و عمهم

 ضذذذذذذذذذذذما   أج  من  اإلحال   مسذذذذذذذذذذذا ات وت وير لتحديد الواقع أ ض على الشذذذذذذذذذذذركاء م تلف مع اآللي  ت م 
 م هم.  تت ام  الهين للشهو  المستمر والدعم اآلمن  التدخلت

  الدول من تتلقاها قد التي  المساعدة  أسا  على  الشهو   لحماي   شاملا  مهجاا  أيضاا   اآللي   ووض   -54
 موا    المحدو ة،  القائم    قد اتها   لت مي    اآللي ،   ت بئ  وأخيراا،   بف الي .  تنفيه   لدعم  الشركاء  من   وغيرها   األعضاء 
 - النفسذذذذذذي  و/أو  ال بي   المسذذذذذذاعدة إلى يحتاجو    الهين الشذذذذذذهو   إحال  من  تتم ن ل ي الميزامي  عن  خا ج 

 الذدعم  من  إليذ   يحتذا   مذا  تلبيذ   ومن  ب فذاءة،  إليهم  ال ذدمذات  هذه   تقذديم  يسذذذذذذذذذذذذذذت ي و    من  إلى  االجتمذاعيذ 
 شديد. ل  ر الم رضو   الم لومات مقدمو أو الشهو ُ 

 األمن المادي  

  موظف  ويذذذدعم  عمليذذذاتهذذذا.  جوامذذذب  جميع  في  واعتبذذذا اتذذذ   المذذذا    األمن  احتيذذذاجذذذات  اآلليذذذ   تذذذدمج -55
  اآللي   وأمشذذذذةت  وتبا لها.  وتحليلها الم لومات جمع  أمشذذذذ   جميع في موظفيها لآللي   التابع األمني  التنسذذذذيق
 الصذذذذذذذذذذذذذذ يذد  على  األمنيين  المت ذاومين  من  وغيرهذا  المتحذدة  األمم  منظومذ   كيذامذات  مع  قويذ   اتصذذذذذذذذذذذذذذال  قنوات

 األمني  الفاعل   الجهات مع  والتنسذذذيق  وبالتشذذذاو   وتنفيهها. المقبل   الميدامي  للب ثات  الت  يط لدعم  الميدامي
 بةمشذذذذذذذذذ تها المرتب    والم اطر التهديدات لتحديد  األمني   للم اطر تقييمات اآللي  تجر   المتحدة، األمم في
 األمني   للتصذا ي   اخلياا  مظاماا   وُتدير  وتضذع بالسذفر   المت لقين  التقنيين  والدعم  اإلشذرا   وت ف   ب ثاتها  أو

 ال بي. اإلجلء تعمليا ذلك في بما ال وا ئ، حاالت وتنسق  الب ثات   تتبع يشم  للسفر،

 التوظيف والقدرات المتخصصة  

  مجال  في  مسذذذذتوياتها أقصذذذذى بلوغ من  باقترابها اآللي ،  ضذذذذاعف   بالتقرير، المشذذذذمول  الفترة  خلل -56
  في  الموضذذذوعي   واسذذذتراتيجيتها الزمني لجدولها وفقاا   السذذذرع   وج  على الموظفين  لت يين جهو ها التوظيف،

  ال برات من  متنوعذ  مجموعذ   لذديهم  الذهين الموظفين  لت يين األولويذ   إع ذاء على  اآلليذ  و أبذ  المجذال.  هذها
 اختصذذذذذاصذذذذذاتها،  مع  تماشذذذذذياا   اآللي ،  وتولي القضذذذذذائي . والملحقات الجنائي   التحقيقات في  والت صذذذذذصذذذذذات

 اإلقليمي   وال برات الجنسذذذين  بين  والتواز    الجغرافي  وللتنوع  القامومي   التقاليد  م تلف  لتمثي   الواجب  االعتبا 
  ال برات  مجال  في  سذيما وال قد اتها،  ت زيز اآللي   واصذل  أعل ، ُذكِّر  وكما  الصذل . ذات اللغوي   والمها ات

  الجرائم في  والتحقيق المالي  والم لومات المصد   المفتوح  الم لومات وتحلي  جمع مث   للغاي   المت صص 
 تمسهم. التي وتلك األطفال ضد ُترت ب التي والجرائم والجنسامي  الجنسي 
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ومع مواصذذل  اآللي  توسذذيع م اق أمشذذ تها لجمع الم لومات وتحليلها، يزيد حجم الم لومات واأل ل   - 57
التي في حوزتها التحديات الناشذذئ  عن االحتياجات المتصذذل  باللغات، وب اصذذ  فيما يت لق بالموا  المتاح   

للغات المسذذت دم  في ميامما . ولمواجه  هه  التحديات، تت ه اآللي  خ وات ملموسذذ   في أصذذلها بم تلف ا
لزيا ة قد اتها ومسذذذذذذذذذتوى  عمها في مجال اللغات، حيث تقي ِّم باسذذذذذذذذذتمرا  احتياجاتها اللغوي  الداخلي  لتحديد 

 مبت رة، ي ت نولوج  حلول لنشذذذذذذر  االقتضذذذذذذاء،  وعند الصذذذذذذد ، هها  في ملءم  األكثر واأل وات الدعم  أشذذذذذذ ال
  قد اتها  تحسذذذذذذذين  مواصذذذذذذذل  إلى أيضذذذذذذذاا  اآللي   وتسذذذذذذذ ى اآللي. الت لم على القا  ة  الترجم  أ وات ذلك  في بما

 األمش  . من وغيرها التحقيق ب ثات  عم بغي  التحريري ، والترجم  الشفوي  الترجم  مجالي في الداخلي 

  والبروتوكوالت   السذذذذذذذذياسذذذذذذذذات من  شذذذذذذذذامل  مجموع  على لآللي  واإل ا ي  التشذذذذذذذذغيلي  الهياك   وتقوم -58
 الم لومات، وت نولوجيا وإ ا ة التحقيقات، منها  األمشذذذ  ،  من  واسذذذ    طائف  تغ ي  التةسذذذيسذذذي ،  واإلجراءات
 واألمن، و عمهم، الشذذذهو  وحماي  و عمها، للب ثات والت  يط  وم الجتها،  الحسذذذاسذذذ  الم لومات وتصذذذنيف
  واتسذذذاق  المسذذذاءل  ت ف  مت امل  جد  أ وات مجموع  من  جزءاا   واإلجراءات  السذذذياسذذذات هه   وتشذذذ   واإل ا ة.

  وتسذذذذذتوعب  أيضذذذذذاا   تتبنى  فهي اآللي ، سذذذذذياق ويناسذذذذذب ذلك ين بق وحيثما اآللي .  أمشذذذذذ    عبر المما سذذذذذات
 المماثل . األخرى  الدولي  المساءل  آلليات الجيدة المما سات

 الدعم اإلضافيالتحديات ومجاالت  -خامساا  
  األعضذذذذذذذذذذذذذذاء  الذدول  جذامذب  من  وااللتزام  الت ذاو    كذامذ   إلى  بواليتهذا،  للضذذذذذذذذذذذذذذ لع اآلليذ ،  تحتذا  -59

 مقابلت  وإلجراء الموضذذذذذذذذوعي،  عملها  في  التقدم  إلحراز  الفاعل   الجهات  من وغيرها المتحدة األمم  وكيامات
 حتى  الشذذذذرعي  ال ب حيث من  قيم ال الشذذذذها ات من سذذذذجلها محتوى   وزيا ة م تلف ، مواقع  في  الشذذذذهو  مع

 الدولي   ال دل ومح م  الدولي  الجنائي   المح م  أمام الجا ي   اإلجراءات في  المسذذذذاهم   مواصذذذذل   من  تتم ن
 بواليتها. الصل  ذات األخرى  والمحاكم

 اآللي   قد ة على  ت ثر التي المسذذذذذذتمرة التحديات على للتغلب  خاصذذذذذذ   بصذذذذذذف   م لوب  الدعم وهها -60
  آسذذذذذذذيا من ق   في سذذذذذذذيما وال األعضذذذذذذذاء،  الدول  أ اضذذذذذذذي  في وال م  الشذذذذذذذهو  ومقابل  الم لومات جمع على

  منع  على ميامما  في  السذذذذذذذذذل ات و أب  والشذذذذذذذذذهو . الم لومات مقدمي م ظم  يوجد حيث الها ئ، والمحيط
  في   ا ُت ب  اله  البلد هها في ميدامي  تحقيقات  إجراء   و    حال مما أ اضذذذذذذذذذذذيها، إلى الوصذذذذذذذذذذذول من اآللي 

  في حاسذذذذذماا  عاملا   و عمها  األخرى  األعضذذذذذاء  الدول  ت او    سذذذذذيشذذذذذ   السذذذذذياق، هها وفي المزعوم .  الجرائم
 تفاع  سذذذذذذذذذاهم  ،2021  شذذذذذذذذذبا//فبراير في  السذذذذذذذذذل   على  الجيش اسذذذذذذذذذتيلء أعقاب وفي  اآللي . جهو  مجاح

 الصد . هها في الم روح  التحديات زيا ة في كهلك الم قَّد والدولي  واإلقليمي  المحلي   الديناميات

 اآلليذ ،   ل مذ   القو     عمهذا  أبذدت  التي  الذدول  في  حتى   ائمذاا،  تتوافر  ال  ذلذك،  إلى  وبذاإلضذذذذذذذذذذذذذذذافذ  -61
  ق  ت  بما  اآللي   وترحب أقاليمها. إلى  اآللي   وصول لتيسير اللزم   الداخلي  والتنظيمي   القامومي   اإلجراءات

  في  وضذذذ ها يجر   التي اآللي  مع  للت او    القامومي   أطرها  باعتما   بالت جي   التزامات من أعضذذذاء  ول عدة
  األعضذذاء الدول ب ض  ت او   كبيراا  تقديراا  اآللي  ُتقد  وإذ المناسذذب. الوق   في  عليها والموافق  الراهن  الوق 
 التي  بواليتها بف الي   الضذذ لعها ضذذرو     األعضذذاء الدول جميع  ت او   أ  ترى  فهي واالسذذتباقي، ال ملي
 سذذذذذتواصذذذذذ  المقب ، بالتقرير المشذذذذذمول  الفترة وخلل ال ام .  الجمعي  وأقرتها  اإلمسذذذذذا   حقوق   مجلس حد ها
 الم لومات على  الحصذذذذول  من  تتم ن حتى  األعضذذذذاء الدول مع  الت او   لت زيز متضذذذذافرة  جهو  بهل اآللي 

 مع لل م  المنتظم  جهو ها أيضذذذاا   اآللي   وسذذذتواصذذذ  األقاليم. من  المزيد في  وال م  الشذذذهو  إلى  والوصذذذول
 واليتها. تنفيه في م ها السل ات هه   ت او   بالتما  ميامما  سل ات
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 الشذذذذذهو    سذذذذذلم   ضذذذذذما   صذذذذذا  فقد الشذذذذذهو ،  مع عملها  مسذذذذذتوى  كبير حد إلى  زا ت اآللي  وأل  -62
  بال ديد   اتصذذذال على واآللي   بالتقرير.  المشذذذمول  الفترة  خلل وملحاا   أسذذذاسذذذياا  شذذذاغلا   أيضذذذاا   وأمنهم  المحتملين

  الجرائم  في  التحقيقذات  ت زز  أ   يم ن  موثوقذ   م لومذات  يبذدو  مذا  على  لذديهم  الذهين  المحتملين  الشذذذذذذذذذذذذذذهو   من
 ُتسذذذذذذذذذذذذذذمى  الشذذذذذذذذذذذذذذهو  من فئذ  حوزة  في توجذد  وأهميذ   تفر اا   األ لذ   أكثر  أ  غير  واليتهذا. م ذاق  في  تنذد    التي

 إلى  الرامي  بالجهو   يت لق فيما جداا  عالي   قيم   ت تسذذذذذذي م لومات الشذذذذذذهو  ه الء ب ض ولدى  تالم ل و ت.
  وقد جداا. الشذذذذديد األذى  ل  ر  م رضذذذذو    وهم  ميامما ،  في  ال  يرة الدولي   الجرائم  عن  المسذذذذاءل  ضذذذذما 
  أج  من أخرى    ولي  ومنظمات  المت اوم   الدول  مع ت م  وهي  الشذهو ،  لحماي  شذاملا   مهجاا   اآللي  وضذ  
  الدول من أوسع  مجموع  ت او    وسيش    وجيدة. مةموم   خدمات على  والحصول المساعدة  وتحديد التنسيق
 الجهو . هه  مجاح في حاسماا  عاملا  اآللي  ل مليات  و عمها

 المذدمي   المجتمع  ممثلي  مع  ال مذ   بواليتهذا،  اآلليذ   تفي  كي  الضذذذذذذذذذذذذذذرو  ،  فمن  ذلذك،  غرا   وعلى -63
 إلى م لومات  تقديم  يم نهم الهين  األفرا   وكهلك  بميامما ،  المتصذذذذذذذذل   والمسذذذذذذذذاءل   ال دال   بقضذذذذذذذذايا  المهتمين
  في  مسذذذذذتواها وزيا ة الثق   لبناء  الشذذذذذ صذذذذذي  التفاعلت  زيا ة الجهو  هه  في  الحاسذذذذذم  ال وام  ومن اآللي .
 بسذذذذبب المفروضذذذذ  القيو  ت فيف وب د الدولي . الجنائي  المسذذذذاءل   إجراءات  في المسذذذذاهم  على اآللي   قد ة

  الم نيين   يجمع ومنتظماا   منظماا  منتدى اآللي  سذذتبدأ الشذذ صذذي ، التفاعلت  قلصذذ   التي ،19-كوفيد  جائح 
 الم لومات. وتبا ل  الت او   لت زيز والمنظمات األفرا  من

 خالصة -سادساا  

سننننننننوات تقدماا ملموسننننننناا في تعزيز أنشنننننننطتها المتعلقة بالتح يقات  أحرزت اآللية خالل ثالث  -64
واغتنمت    وإرسناء البنية التحتية التأسنيسنية واألسناسنية التي تممنها من تنفيت والعتها علد المدو الطويل 

لت   الفرص وواجهت التحديات بنفس الحزم، حيث تكيَّفت بسننننننرعة مع التطورات السننننننيا ية الجدعدة، وعدَّ
 ا، واعتمدت نهجاا استراتيجياا في تخصيص مواردها الهزيلة أساليب عمله

  وإذ تواجه اآللية التحديات المتزاعدة وتسنتفيد من الزخم التي حققته، فسنتواصنل اسنتخدام جميع -65
االسننننتراتيجيات واالبتكارات المممنة لجمع األدلة والتحقق منها من أجل دعداد ملفات اضننننايا اوية يممن أن  

ولتحقيق هته الغاية، ستواصل اآللية زيادة عدد المقابالت مع الشهود    لشعب في ميانمار تيسر العدالة ل
والسنننعي دلد تعزيز التعاون والعمل مع الدول لتتممن من   وغيرهم من األفراد المعنيين في موااع مختلفة،

برنامج   وتنفيت  االضننننطالن بأنشننننطة جمع المعلومات، وال سننننيما في دول منطقة آسننننيا والمحي  الهاد ،
ونشننننر التكنولوجيات والبرمجيات المتقدمة لدعم عملياتها المعقدة لجمع    اوي لحماية الشننننهود ودعمهم،

المعلومنات وتحليلهنا، بمنا في ذلنك اسنننننننننتعرام ومعنالجنة الكم الهنائنل المتناا من الوثنائق والمواد الرامينة  
اآللية، علد نحو ما دعا دليه  وال عزال من األهمية بممان منح    ومحتويات وسنننننائل التواصنننننل االجتماعي 

مجلس حقوق اإلنسننان والجمعية العامة، دممانية الوصننول بال ايود دلد أراضنني ميانمار وأراضنني الدول  
األعضنننننننننناء األخرو التي عوجند فيهنا ونننننننننهود وأدلنة، وتمتيعهنا بنالمروننة التي تحتنا  دليهنا في مجناالت  

 نفيت والعتها بأكبر ادر مممن من الفعالية التوظيف والمواع الجغرافي وحرية العمل حتد تتممن من ت

وسننننننيبقد التعاون الكامل والمجدي من جانب جميع أطرات المجتمع الدولي، وال سننننننيما الدول   -66
فلن تتممن اآللية، بدون هتا الدعم، من الوفاء    األعضاء في منطقة آسيا والمحي  الهاد ، أمراا أساسياا 

بدورها في تيسير ودعم اإلجراءات الجنائية التي تعزز المساءلة    بوالعتها علد نحو كامل ومن االضطالن
 وتساعد في تحقيق العدالة دلد حد ما لشعب ميانمار 
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