
 

GE.21-09194 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 
 الدورة الثامنة واألربعون 

 2021تشرين األول/أكتوبر  1 -أيلول/سبتمبر   13

 من جدول األعمال 3البند  
اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية  تعزيز وحماية جميع حقوق  

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

المساااا:لةق مقا ااااة ومعامسة المسااااولته كه االنتساما  الجسااايمة لحقوق   
اإلنسااان واالنتساما  الجساايمة للقانون الدولي اإلنساااني في كمليا  العدالة 

 االنتقالية

المعني بتعزيز الحقيقاة والعادالاة والجور و ااااااااامااناا  كاد  الت رار،  تقرير المقرر الخاا     
 فابيان سالفتولي

 موجز  
يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضممممممممممممممااا، عدم الت رار   ابيا   

لحقوق  سمممممممالتقولي  تقريرم عن المغممممممماةلة عاية مقاضمممممممان ومعاهاة المغممممممم ولقن عن ا ات اكا، الجغممممممميمة  
 اإلاغا  وا ات اكا، الجغيمة للقااو  الدولي اإلاغااي  ي عمليا، العدالة ا اتقالية.

وياحث التقرير اطاق ا لتزام القااواي عمقاضممممممممممممان ومعاهاة المغمممممممممممم ولقن عن   م ا ات اكا،   
ة من لقو  ويغممممممممممممممتعرو ما يقتر  عالو اة ب  ا ا لتزام  ي البلدا  التي تمر الت مممممممممممممما ات ا عمر لة ااتقالي 

 وثغرا، وما يتيحه من  رص. ويختتم التقرير بتوصيا،.
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 مقدمة -     أوال   

يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمممممممممممااا، عدم الت رار   ا التقرير   -1
. ويور  التقرير لائمة عاألاشممممممممممطة الرئيغممممممممممية التي 45/10                                       إلى مجلس  قوق اإلاغمممممممممما  عمال  عقرار المجلس 

ي للدول عمقاضمممممان   وياحث اطاق ا لتزام القااوا 2021و زيرا /يوايه  2020اضمممممطلع ب ا بقن تموي/يوليه  
ومعاهاة المغم ولقن عن ا ات اكا، الجغميمة لحقوق اإلاغما  وا ات اكا، الخطقرن للقااو  الدولي اإلاغمااي  

عما يقتر  عالو اة ب  ا ا لتزام  ي البلدا  التي تمر الت مممممممممما ات ا عمر لة ااتقالية من لقو  وثغرا،         ضممممممممممال  
 يتيحه من  رص. وما

للخبراة بممدعم من المع ممد الممدولي للمغمممممممممممممم وليممة                       مقرر الخمماص اجتممماعمما    عقممد ال2021و ي عممام   -2
ا جتماعية والحقوق  واظم مشمممممممماورا، متتو ة مع الدول والم سممممممممغمممممممما، الوطنية لحقوق اإلاغمممممممما  و ق ا، 

                                                       المجتمع المداي   قث لدمت إس اما، هي مة  ي   ا التقرير.

 أنشطة المقرر الخا  -       ثانيا   

(  اضممممطر المقرر الخاص إلى ت جقل الزيارا، الرسمممممية  19- اا )كو قد وبغممممبئ جائحة  قروس كورو  - 3
من ذلو تققيم  الة تنتق  التوصميا،                                                                       المقررن إلى البوسمنة وال رسمو وجم ورية كوريا وصمربيا وكرواتيا ولرر بد   

ن الوار ن  ي تقارير ييارا، سمممممممممممملته إلى إسممممممممممممااايا وأورو واك وبوروادك وتواس وسممممممممممممرك  ا ا والممل ة المتحد 
 إعا ن برمجة تلو الزيارا،.                                                                         لبريطاايا العظمى وأيرلندا الشمالية. وبتضل ر ع ععض الققو   تجرك  اليا  

أيلول/سمممممممممبتمبر  رمممممممممارا المقرر الخاص  ي الدورن الخامغمممممممممة واألربعقن لمجلس  قوق    17و ي  -4
قرن لحقوق اإلاغممممممما  اإلاغممممممما   التي لدم  ق ا تقريرم عن عمليا، تخلقد ال كرا  ي سمممممممياق ا ات اكا، الخط

عن تقريريه عن ييارتيه إلى             ضمال  ( 1) والقااو  الدولي اإلاغمااي عاعتاار ا الركقزن الخامغمة للعدالة ا اتقالية
 .( 2) الغلتا ور و امبيا

تشمممممممرين األول/أكتوبر  رمممممممارا المقرر الخاص  ي الدورن الخامغمممممممة والغممممممماعقن للجم ية   27و ي  -5
 .( 3) العامة  التي لدم خالل ا تقريرم عن المنظور الجنغااي  ي عمليا، العدالة ا اتقالية

  أجرا 2021كممااو  الثممااي/ينمماير    22إلى    2020تشممممممممممممممرين الثممااي/او مبر    27و ي التترن من   -6
 ن مشاورا، متتو ة لدعم تقارير المتاععة التي لدم ا عش   البلدا  الم كورن أعالم.المقرر الخاص عد

  عقد المقرر 2021كااو  الثااي/يناير   15إلى   2020تشممرين الثااي/او مبر   25و ي التترن من  -7
 الخاص مشاورا، متتو ة إلعدا    ا التقرير.

للخبراة                                 اظم المقرر الخمماص اجتممماعمما  2021كممااو  الثممااي/ينمماير    20إلى    18و ي التترن من   -8
 إلعدا    ا التقرير.

  رممممممارا المقرر الخاص  ي اجتماف عقد ييما بقن الدورا، عشمممممم   2021رممممممااي/ براير   10و ي  -9
 .43/29عقرار مجلس  قوق اإلاغا                            منع اإلعا ن الجماعية عمال  

  

(1) A/HRC/45/45 . 

    على التوالي. FCCC/A/HRC/45/45/Add.3و A/HRC/45/45/Add.2الوثيقتا   (2)

(3) A/75/174. 
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ة المغمممممممممماوان وعدم التمققز   رممممممممممارا المقرر الخاص  ي اجتماف للجن 2021آذار/مارس   15و ي  -10
 التاععة لمجلس أوروبا عش   العدالة واألمن للمرأن  ي عمليا، الغالم والم الحة.

  اظم المقرر الخاص مشمممممممماورا، متتو ة 2021أيار/مايو   7آذار/مارس إلى  31و ي التترن من  -11
ا اتقماليمة واتمائال ا ات ماكما، الخطقرن لحقوق  لمدعم تقريرم المقبمل المقمدم إلى الجم يمة العماممة عشمممممممممممممم   العمدالمة 

 اإلاغا  والقااو  الدولي اإلاغااي المرت اة  ي الغيالا، ا ستعمارية.

للخبراة عغرو إعمدا  تقريرم                                        أيمار/ممايو  عقمد المقرر الخماص اجتمماعما    13إلى   10و ي التترن من   -12
 المقبل إلى الجم ية العامة.

ورممممممارا المقرر الخاص  ي العديد من ا جتماعا،  عما  ي ذلو اجتماف مائدن مغممممممتديرن للخبراة   -13
عشمممممم   العدالة ا اتقالية  ي جم ورية ال واغو الديمقراطية  ومنتدا عشمممممم   الديمقراطية العالمية ععد الجائحة  

ريا  واجتماف مائدن مغممتديرن عشمم   لجا  الحقيقة والم ممالحة  ي رممقلي  و لقة  راسممية على  ي جم ورية كو 
وإيداف األرمممممخاص ذوك اإلعالة  ي م سمممممغممممما، والحق  ي معر ة الحقيقة    19-رممممماكة اإلاترات عن كو قد

لتشممممممممممد   ي  وم تمر  ولي عشمممممممممم   العدالة ا اتقالية  ي مالي  وم تمر عن تجارب المرأن ععد اات اة النزاف وا
إادوايغممميا  و وار عشممم   العمليا، المت املة للعدالة ا اتقالية أل راو ولائية  ي كولومبيا  ومنالشمممة عشممم   
التعويض عن اات اكا،  قوق اإلاغما  المرت اة  ي أورو واك  ومعرو يعرو أعمال ومغما مة المحكمة  

 .19-كو قدو  الجماعيالجنائية الدولية لقو وسالييا الغاعقة  و لقة اقاش  ول الغجن 

 مالحظا  كامة -       ثالثا   

من  ا اية الحرب العالمية الثااية  اسممممممتخدمت اماذف مختلتة للمغمممممماةلة عغرو مقاضممممممان ومعاهاة  -14
المغممم ولقن عن ا ات اكا، الجغممميمة لحقوق اإلاغممما  وا ات اكا، الجغممميمة للقااو  الدولي اإلاغمممااي  مثل 

اكم الخاصممممممة المنشمممممم ن على ال ممممممعقد الوطني أو المحاكم المحلية العا ية المحاكم الدولية والمختلطة  والمح
القائمة من لبل. ومن األمثلة على ذلو المحكمة الدولية لقو وسمممممممممالييا الغممممممممماعقة  والدوائر ا سمممممممممتثنائية  ي  

 محاكم                                                                                           محاكم كمبو يا  والمحكمة الجنائية الدولية لرواادا  والمحكمة الخاصممممممة لغممممممقرالقو . وأاشمممممم ت أيضمممممما  
 ليشتي وكوسوف ولبنا . -مختلطة  ي البوسنة وال رسو وتيمور 

من النظام                                                                         وعلى ال مممعقد الوطني  تجدر اإلرمممارن إلى محكمة الغمممالم الخاصمممة التي تشمممكل جزةا   -15
الشمممممممممامل للحقيقة والعدالة والتعويضممممممممما، وعدم الت رار  ي كولومبيا  والمحاكم المكلتة عالقضمممممممممايا الشمممممممممديدن 

 دن القضمممايا الخاصمممة عالنزاف المغمممل  الداخلي  ي  واتيما   ورممم اة الجرائم الدولية  ي  الخطورن  وإاشممماة و 
                                                                                               أو ندا واظام الغاكاكا  ي رواادا. وباإلضممممممممما ة إلى ذلو  ع قد، محاكما، جنائية أمام محاكم وطنية عا ية 

 ا كر من ا على وجه التحديد محاكم األرجنتقن وأورو واك وبقرو.

ل على لطع خطون  ممامممة إلى األمممام  ي مكمما حممة اإل ال، من العقمماب.  قر أ  و مم م النممماذف  لقمم  - 16
العقاا، التي تعترو الغممممعي إلى تحققق العدالة عديدن وآثار ا مثقرن للقلق. وتشممممقر التقديرا، إلى أ  النزاعا، 

  . 2008و   1948ملقو  رمممخي بقن عامي    170إلى   85المغممملحة الوطنية والدولية تغمممببت  ي مقتل ما بقن  
 . ( 4) ولد مر، األ لبية الغا قة من   م الوييا،  و  عقاب  مما أ ا  مرت بي الجرائم الدولية الخطقرن 

وكا  للوالع الغياسي والضغط من أجل إا اة النزاف المغل  أو ا اتقال الديمقراطي أثر سلبي  ي  -17
المرت اة  ي ظل اظام  راا و  و  عقاب. العديد من عمليا، المغمممممماةلة. و ي إسممممممااايا  مايالت ا ات اكا،  

  

-https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/prevencion-deاامممممظمممممر   (4)

la-tortura/1311-combate-a-la-impunidad-y-promocion-de-la-justicia-internacional/file 3  ص.  

https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/prevencion-de-la-tortura/1311-combate-a-la-impunidad-y-promocion-de-la-justicia-internacional/file
https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/prevencion-de-la-tortura/1311-combate-a-la-impunidad-y-promocion-de-la-justicia-internacional/file
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و ي الغمممممملتا ور  وعلى الر م من اإل ااا، ال مممممما رن عن محكمة البلدا  األمريكية لحقوق اإلاغمممممما   كاات 
محاو ، التحققق  ي الولائع ومعاهاة المغمم ولقن عن ا إما  قر كايية أو واج ت عقاا، سممياسممية ولااواية. 

مة إلى تراجع  ي التحققق مع المغممم ولقن عن ا ات اكا، المرت اة أثناة  و ي سمممرك  ا ا  أ ا تغققر الحكو 
النزاف ومقاضممممان مرت بق ا  كما صممممدر عتو عن أ د الجنان المدااقن. و ي  امبيا  يدعو تحالف عالمي إلى 

 محاكمة الرئيس الغابق يحقى جام   ال ك ي يش  ي منتام عالخارف.

  االلتزا  بالتحقتق والمعامسة -       رابعا   

من الضممرورك أ  يكو   ناا   م واضمم  لاللتزاما، التي تحكم المال قة القضممائية  ألا ا وسممقلة   -18
لالعتراف عالضممحايا ك صممحاب  قوق  وتو ر  رصممة للنظام القااواي إلثاا، م ممدالقته. وعالون على ذلو  

  وتغممممممممممم م  ي   إ    م المال قا، القضمممممممممممائية  عندما تجرا على النحو ال مممممممممممحي   تعزي سممممممممممميا ن القااو 
وكما أرممممممممممار المقرر الخاص   إ  العدالة الجنائية و د ا ليغممممممممممت كايية لتلبية   .( 5) الم ممممممممممالحة ا جتماعية

مطالئ العدالة لضممممممممحايا ا ات اكا، الجغمممممممميمة أو المن جية لحقوق اإلاغمممممممما . ويجئ أ  ت و  م ممممممممحوبة  
اا، ععدم الت رار. ومع ذلو  عن ضمممممما                                                           ععناصمممممر أخرا مثل عملية تخلقد ال كرا أو إثاا، الحقيقة  ضمممممال  

ويناغي أ  ينظر إلى آليما، العمدالة ا اتقماليمة على أا ما بديل    .( 6) يجمئ أ  تختمار الدول بقن الحقيقمة والعمدالة
 .( 7) عن المغ ولية الجنائية لمرت بي ا ات اكا، الجغيمة لحقوق اإلاغا  والقااو  الدولي اإلاغااي

دول  ي مجال  قوق اإلاغمممممممما  ع ممممممممورن كلية على عمليا، العدالة وتغممممممممرك ا لتزاما، الدولية لل -19
ا اتقالية. و  يمكن الت رف عاإلرا ن الغمممممممممممياسمممممممممممية للتحلل من تلو ا لتزاما،. وا لتزام عالمغممممممممممماةلة ثابت  ي  

 القااو  الدولي.

وتشمممممممتري صمممممممكوا  ولية كثقرن على الدول التحققق  ي ا ات اكا،  ومقاضمممممممان المغممممممم ولقن عن ا  -20
معمالبت م ععقوبما، منماسممممممممممممممامة. وتني اتتماهيمة منع جريممة اإلعما ن الجمماعيمة والمعماهامة علق ما على ا لتزام  و 

وتر  أ كام مماثلة  ي   .( 8) عمعاهاة جريمة اإلعا ن الجماعية ومعاهاة المغمممممممم ولقن عن ا ععقوبا، جنائية  عالة
المعقو ن  ي   على   146و  129و  50و  49)الموا     1949آب/أ غممممممممممممممطس    12اتتمممماهيمممما، جنيا األربع 

( واتتاهية منا ضمممممممممة  6التوالي(  وا تتاهية الدولية لحماية جميع األرمممممممممخاص من ا ختتاة القغمممممممممرك )الما ن 
 (. 4التع يئ و قرم من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإاغااية أو الم قنة )الما ن 

 ي ا ات اكا، الجغمممممميمة لحقوق اإلاغمممممما  ولد أثبتت اللجنة المعنية عحقوق اإلاغمممممما  أ  التحققق  -21
من الع د الدولي الخاص عالحقوق   2والمعاهاة علق ا يناعا  من الحق  ي ا ات اف التعال عموجئ الما ن 

وعدم التحققق  ي   م ا ات اكا، ومقاضمممممممممممممات ا  و  ي  د ذاته اات اا للقواعد    .( 9) المداية والغمممممممممممممياسمممممممممممممية
يغم م  ي          سملبيا                                             ا . ويمكن أ  يكو  اإل ال، من العقاب عن مرا  المن موص علق ا  ي صمكوا  قوق اإلاغم 

 ت رار   م ا ات اكا،.

ويني القمااو  المدولي العر ي على ا لتزام عمالتحققق مع المغممممممممممممم ولقن عن جريممة اإلعما ن الجمماعيمة   - 22
 ظر اإلعا ن الجماعية  وجرائم الحرب والجرائم ضمممممد اإلاغمممممااية ومعالبت م. ولد أثبتت محكمة العدل الدولية أ  

  

(5) A/HRC/27/56 22  التقرن . 

(6) A/HRC/36/50/Add.1  55و 25  التقرتا . 

  .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25552&LangID=Eااظر  (7)

 . 5و 4و 1اتتاهية منع جريمة اإلعا ن الجماعية والمعاهاة علق ا  الموا   (8)

 . 18(  التقرن 2004)31عام رلم التعلقق ال (9)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25552&LangID=E
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( وأ  اتتاهية منع جريمة اإلعا ن الجماعية والمعاهاة علق ا تتضمن التزاما، jus cogensله طاعع لاعدن آمرن ) 
أ  معاهاة مرت بي الجرائم الخطقرن  ي إ دا أكثر الطرق  عالية لمنع               وأكد، أيضممممممممممممما    . ( 10)  ي مواج ة ال ا ة 

ا  األمريكية لحقوق اإلاغممما  أ   ظر الجرائم ضمممد اإلاغمممااية  و لاعدن وأثبتت محكمة البلد   . ( 11)   م األعمال 
 . ( 12) للقواعد العامة للقااو  الدولي                                                        من القواعد اآلمرن  وأ  تجريم   م الجرائم إلزامي و قا  

ولمد  مد ، اللجنمة المعنيمة عحقوق اإلاغمممممممممممممما  التزام المدول معضمممممممممممممممما  محماكممة جميع من يمدعى  -23
مة لحقوق اإلاغمممممممما  وجرائم  رب بنزا ة  وإذا ثبتت إ اات م  يحكم علق م ععقوبا، ارت اب م اات اكا، جغممممممممي 

 .( 13) تتناسئ مع خطورن أ عال م  عغض النظر عن مركز م أو أك تشريع وطني عش   الح ااا،م

وبموجئ القااو  الدولي لحقوق اإلاغمممممممممممممما   يجئ أ  ت و  العقوبة على الجرائم المرت اة ضممممممممممممممد   -24
اة مع خطورن األ عال المرت اة. ولد لضممممت الدائرن ا بتدائية للمحكمة الدولية لقو وسممممالييا اإلاغممممااية متناسمممم 

الغممممممممماعقة ع   القاعدن القائلة ع   الجريمة ضمممممممممد اإلاغمممممممممااية جريمة عالغة الخطورن تغمممممممممتدعي الحكم ع رمممممممممد 
يترا للدول  امش ومع أاه   توجد لائمة رممممممماملة عاألرمممممممكال التي لد تتخ  ا الجزاةا،  مما   .( 14) العقوبا،

تقدير ييما يتعلق بتطبقق العقوبة وتخ مممممممممي ممممممممم ا وتحديد ا   إ  المعا دا، الدولية الرئيغمممممممممية عشممممممممم     ا 
  أو مالجزاةا،  ( 15) الموضممممممممممموف تشمممممممممممقر إلى مالعقوبا، المناسممممممممممماة التي ت خ   ي ا عتاار خطورن  الجريمة م

للجريمة والظروف  ( 18) أو مالمالئمةم التي ت خ   ي ا عتاار الخطورن الق مممممموام ( 17) أو مالتعالةم  ( 16) المالئمةم
و ي   ا ال مممممد   يجئ مراعان خطورن الغممممملوا اإلجرامي  و رجة مشممممماركة المت م    .( 19)                 الشمممممخ مممممية للم دا 

عن أك ظروف مختتة أو مشممممد ن أخرا. و  يجوي للدول األطراف تقققد   م                        وظرو ه الشممممخ ممممية   ضممممال  
قر. وبموجئ اظام روما األسمممممممممممماسممممممممممممي للمحكمة الجنائية الدولية  يعالئ على جرائم اإلعا ن الجماعية  المعاي 

  :والجرائم ضد اإلاغااية وجرائم الحرب وجريمة العدوا  عالعقوبا، التالية

 سنة؛ أو  30الغجن لعد  محد  من الغنوا، لتترن أل ا ا  )أ( 

مبررن عممالخطورن الاممالغممة للجريمممة وبممالظروف  الغمممممممممممممجن الم بممد  قثممما ت و   مم م العقوبممة   )ب(  
واعتبر، محكمة البلدا  األمريكية لحقوق اإلاغمممممما  أ  الت قيا القااواي  قر   . ( 20) الخاصممممممة للشممممممخي المدا  

ولمالمت إامه     ( 21) المالئم والعقوبمة  قر المتنماسمممممممممممممامة مع التعمل الممدا  لمد يكواما  من عواممل اإل ال، من العقماب 
  

   2015رمممممممااي/ براير   3  الحكم ال ممممممما ر  ي (كرواتيا ضمممممممد صمممممممربياتطبقق اتتاهية منع جريمة اإلعا ن الجماعية والمعاهاة علق ا ) (10)
 . 89-84  التقرا، 3  ال تحة 2015لرارا، محكمة العدل الدولية 

  26  الحكم ال ما ر  ي (البوسمنة وال رسمو ضمد صمربيا والجبل األسمو الجماعية والمعاهاة علق ا )طبقق اتتاهية منع جريمة اإلعا ن ت (11)
 . 426  التقرن 43  ال تحة 2015لرارا، محكمة العدل الدولية   2007رااي/ براير 

(12) Almonacid-Arellano et al. v. Chile, arrêt du 26 septembre 2006, par. 99.  

(13) CCPR/C/LBR/CO/1 (. 11, التقرن الترعية )أ( من التقرن 

(14) Chambre d’appel, Le Procureur c. Dražen Erdemović, arrêt, affaire no IT-96-22-A, 7 octobre 1997, p. 7 .  

 . 4من الما ن  2اتتاهية منا ضة التع يئ و قرم من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإاغااية أو الم قنة  التقرن  (15)

؛ اتتاهية جنيا لتحغمممقن 49اتتاهية جنيا لتحغمممقن  ال الجر ى والمرضمممى عالقوا، المغممملحة  ي المقدا  )اتتاهية جنيا األولى(    (16)
؛ اتتاهية جنيا المتعلقة عمعاملة أسممرا  50(  الما ن  الثاايةوا، المغمملحة  ي الاحار )اتتاهية جنيا  ال جر ى ومرضممى و رلى الق

؛ اتتماهيمة جنيا عشمممممممممممممم    مماية األرممممممممممممممخماص الممداققن  ي ولت الحرب )اتتماهيمة جنيا 129الحرب )اتتماهيمة جنيا الثمالثمة(  المما ن  
 . 146الراععة(  الما ن 

 . 5لجماعية والمعاهاة علق ا  الما ن اتتاهية منع جريمة اإلعا ن ا (17)

 . 7ا تتاهية الدولية لحماية جميع األرخاص من ا ختتاة القغرك  الما ن  (18)

 . 78اظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  الما ن  (19)

 . 77المرجع اتغه  التقرن  (20)

(21) García Ibarra y otros vs. Ecuador, arrêt du 17 novembre 2015, par. 167.  
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 لتزام  يجئ أ  ت خ   ي ا عتاار جواائ مختلتة مثل خ ممممممائي الجريمة ومشمممممماركة ل ي تمتثل الدول ل  ا ا 
عمالمغممممممممممممم وليمة   يمكن أ  يعتي   وعالون على ذلمو  يني القمااو  المدولي على أ  ا عتراف   . ( 22) المت م وذاامه 

   . ( 23) لتخفيا العقوبة                                                                                  صا اه من المغ ولية الجنائية أو  قر ا من المغ وليا،  وأ  ذلو ربما يكو   قط سباا  

واتيجة ل لو  لد   تتي ععض الجزاةا، الخاصمممممة المتروضمممممة  ي الغممممميالا، ا اتقالية عالمعايقر  -25
من أ  البلدا   عترضممممممم ا عقوبا، ذا،                                                                 التي تحكم اوف العقوبة ومدت ا. و ي   ا ال مممممممد   يظل القلق لائما  

غمم ولية(  يمكن أ  تتحمل مغمم ولية  ولية عن عدم طاعع مت ممالحيم )عا ن مقابل ا عتراف عالحقيقة أو الم
معالبت ا على النحو الواجئ جريمة اإلعا ن الجماعية أو الجرائم المرت اة ضممممممد اإلاغممممممااية أو جرائم الحرب.  
ويرا المقرر الخاص أاه إذا لم ت ن الجزاةا، متناسمممممماة مع خطورن الجرائم المرت اة   قد ت و  النتيجة  ي 

 عحكم الوالع. اإل ال، من العقاب

على اسممممتخدام آليا،                                                                            وييما يتعلق عإلامة عقاا، لااواية أمام المغمممماةلة  يضممممع القااو  الدولي لقو ا   -26
مثل العتو والح مااا، ولااو  التقا م وواجئ الطاعة  ي الجرائم الخطقرن  عما  ي ذلو عندما يق مد ب ا ت ق ة 

وإلى جاائ أ كام اتتاهية عدم تقا م جرائم    . ( 24) طنية الظروف المواتية  تتاق سمممممممممممممالم أو إللامة م مممممممممممممالحة و 
الحرب والجرائم المرت اة ضممد اإلاغممااية   قد خل ممت اللجنة المعنية عحقوق اإلاغمما  إلى أاه يجئ إيالة جميع 
العقاا، التي تحول  و  إلامة المغممم ولية الجنائية  وأاه   يمكن للدول أ  تعتي مرت بي ا ات اكا، الجغممميمة  

اإلاغممممممما  من مغممممممم ولقت م القااواية عن طريق العتو أو من    مممممممااا، لااواية مغممممممماقة أو عن طريق  لحقوق  
إلى الحكم ال ممممما ر  ي                                                                وأكد،  عالمثل  محكمة البلدا  األمريكية لحقوق اإلاغممممما   اسمممممتنا ا    . ( 25) التعويضممممما، 

العتو  ولااو  التقا م       أ  الدول يناغي أ  تمتنع عن اللجوة إلى آليا، مثل بقرو   عاريوس ألتوس ضمممد لضمممية  
( و قر ا ne bis in idem  وعدم رج ية القااو  الجنائي  وعدم جواي المحاكمة على ذا، الجرم مرتقن )مبدأ 

من األسمممممممممااب التي تدعو إلى تبرئة المغممممممممم ولقن عن   م ا ات اكا، من المغممممممممم ولية ب دف منع التحققق  ي  
 . ( 26) ومعاهاة المغ ولقن عن   م األعمال ا ات اكا، الجغيمة لحقوق اإلاغا  

                                                                                    واإل راف الماكر عن األرممخاص المدااقن عارت اب اات اكا، خطقرن لحقوق اإلاغمما    يتتق أيضمما   -27
                                                                                           مع القااو  الدولي. ويغمممممممممممممل م المجتمع الدولي عضمممممممممممممرورن تقققد اسمممممممممممممتخدام ععض لواعد القااو   مثل تعديل 

م العدالة. و  ظت لجنة منا ضممممممممة التع يئ أ  اإل راف الماكر األ كام  للح ول  و  أ  ت مممممممما  عقاة أما
. مخالف  تتاهية منا ضمة التع يئ و قرم من ضمروب المعاملة أو العقوبة القاسمية أو الالإاغمااية أو الم قنة

وترا محكمة البلدا  األمريكية لحقوق اإلاغا  أ  إساةن من  تعديال، لأل كام لد ي  ك  ي األجل الطويل  
إ ال، مرت بي ا ات اكا، الجغمممممممممممميمة لحقوق اإلاغمممممممممممما  من العقاب. و تى ييما يتعلق بتطبقق القواعد إلى 

الجنائية على أسمممممممممماس مبدأ التطبقق األكثر مواتان للقااو  الجنائي  رممممممممممد ، محكمة البلدا  األمريكية على 
 .( 27) الجنائية و مية ضمممممممرورن الغمممممممعي إلى تحققق ا تغممممممماق  تى   يكو  ل  م القواعد أثر  ي جعل العدالة

ويني اظام روما األسممممممممماسمممممممممي على أ  لاعدن تخفيا العقوبة تنطبق عندما يتعاو  المدا  عاسمممممممممتمرار مع 
  

(22) Barrios Altos vs. Perú, surveillance de l’exécution de l’arrêt du 7 septembre 2012, p. 22, par. 55.  

المجموعة المغمممممتو ان من الماا ت المتعلقة عحماية  قوق اإلاغممممما  وتعزيز ا من خالل اتخاذ إجراةا، لمكا حة اإل ال، من العقاب   (23)
(E/CN.4/2005/102/Add.1 المبدأ  )28 . 

 . 28-22المرجع اتغه  الماا ت  (24)

 . 18(  التقرن 2004)31التعلقق العام رلم  (25)

(26) Barrios Altos vs. Perú, arrêt du 14 mars 2001, par. 41 ; Contreras y otros vs. El Salvador, arrêt du 

31 août 2011, par. 185, al. d) ; Rochac Hernández y otros vs. El Salvador, arrêt du 14 octobre 2014, 

par. 188, al. d.) 

(27) Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, arrêt du 26 mai 2010, par. 152 ; Masacre de La Rochela vs. 

Colombia, arrêt du 11 mai 2007, par. 196.  
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التحققق  ويني على أ    ا التخفيا   يمكن إاتاذم إ  ععد أ  يقضمممممي الغمممممجقن اغممممماة م وية معقنة من 
سممنة  ي  الة الحكم   25عقوبة سممجنية لمدن عقوبته  أك  ي المتوسممط ثلثي مدن العقوبة  أو يكو  لد أكمل 

 .( 28) عليه عالغجن مدا الحيان

 التحديا  والعقسا  -       خامسا   

 ي الغالئ األعم    يخضمممع للتحقيقا، الجنائية سممموا اغممماة ضممم قلة من المغممم ولقن عن الجرائم   -28
 تقار النغمممممممممبي إلى الموار  للعد  ال بقر من الجنان المحتملقن وا                                        الدولية أو الجرائم ضمممممممممد اإلاغمممممممممااية  اظرا  

اتيجة لترو لقو                                             وغياب التحققق أو العقوبة الرا عة  و أيضمممممممما   .( 29) الاشممممممممرية والمالية واإلمكااا، واإلرا ن
وضمممممممممع عقاا، موضممممممممموعية أمام المال قة الجنائية أو العقوبا،  مثل من    مممممممممااا، مغممممممممماقة أو من   أو

وواجمئ الطماعمة أو تنتقم  أوامر من ج ما، أعلى(     موجاما، لععتماة من المغمممممممممممممم وليمة )عمما  ي ذلمو العتو 
وااقضممممممممممممماة الدعاوا الجنائية أو تقا م ا  وتعديل األ كام )عما  ي ذلو العتو والعتو ألسمممممممممممممااب إاغمممممممممممممااية  
وتخفيا العقوبا، وبدائل ا  تجاي(  أو الغمياسما، أو القوااقن المطاقة على التائبقن أو المعتمدن أل راو  

ة أو تخفيا العقوبة. ومن اآلليا، األخرا الغممممائدن لع ال، من العقاب إصممممدار  الم ممممالحة مقابل الح مممماا 
 مقاراة عخطورن التعل المرت ئ أو اإل راف الماكر عن المحتجزين.                  أ كام مختتة جدا  

 اإلفال  مه العقاب بحكم القانون  -ألف 

 العفو والحصانا   

القضمائي إلا ماف الضمحايا أمام لاو والتمتع  تنت و أرمكال العتو  قوق اإلاغما   مثل الضمما   -29
عحماية لضمممممممممممائية من خالل سمممممممممممبقل اات ممممممممممماف  عال. وتغممممممممممم م  ي اإل ال، من العقاب عمنع التحققق مع 

 .( 30) واعتقال م ومحاكمت م ومعالبت م                  ومال قت م لضائيا    المغ ولقن

  لوااقن للعتو العممام تمنع التحققق مع ةا اتقمماليمم ولممد اعتمممد، بلممدا  كثقرن   ي بممدايممة عمليممات مما   -30
المغممممممممممممم ولقن عن الجرائم و رو عقوبا، جنائية علق م  وذلو ب دف تيغمممممممممممممقر العمليا، أو المتاوضممممممممممممما،  

 ريقيا وجم ورية  الغممممياسممممية. وكا    ا  و الحال عالنغمممماة لألرجنتقن وإسممممااايا وأورو واك والبراييل وجنوب أ
الغمممملتا ور(                                                                                         ال واغو الديمقراطية والغمممملتا ور وسممممقرالقو  ورممممقلي. ومع أ  ععض البلدا  )األرجنتقن  وم خرا  

ألغمت  م م القوااقن منم  ذلمو الحقن   مإ  بلمدااما أخرا  ما ظمت علق ما لعقو    تى عنمدمما اختتمت المخماطر  
 الغياسية التي كا  من المتترو أ  تبرر ا.  

ععض البلمممدا  العتو مقمممابمممل إلرار الحقيقمممة. و ي جنوب أ ريقيممما  لمممدممممت لجنمممة الحقيقمممة   وتطبق -31
للعتو المشممممممممممممممروي عن األرممممممممممممممخماص مقمابمل الحقيقمة    يقمدم معلومما، متقمدن عمالقمدر                     والم ممممممممممممممالحمة اموذجما  

قبريما    ممما أثمار مممااعمة عنمدمما يتعلق األمر عمالمال قمة الجنمائيمة. وطاقمت سممممممممممممممقرالقو   وكقنيما  ول( 31) المتولع
 اماذف مماثلة.  

. و ي بلدا  أخرا                                                                          و ي أو ندا  اي ا ،  ا ، العتو  و ي لقبيا   إ  إطار من  العتو واسع جدا   -32
اعتمد، أرممكال مختلتة من الح ممااة القااواية إلعتاة المغمم ولقن عن الجرائم من المغمم ولية الجنائية. و ي 

  

 .110اظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  الما ن  (28)

(29) A/HRC/27/56 24  التقرن . 

(30) Cour interaméricaine des droits de l’homme, Barrios Altos vs. Perú, par. 42.  

(31) A/HRC/36/50/Add.1 14  التقرن . 
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للموظتقن العمومققن واأل را  وأ را  القوا، المغممممممملحة     ال ند  يمن  اإلطار التنظيمي العديد من الح مممممممااا،
و ي تركيا  تمن  المراسممميم الغامضمممة ال ممميا ة الح مممااة للمغممم ولقن ال ين    .( 32) مما يحول  و  مقاضمممات م

و ي لقبيا  يمن  لااو  العقوبا، الح مممممممممممااة لألرمممممممممممخاص ال ين    .( 33) سممممممممممماعدوا  ي إ ااي محاولة ا اقالب
و ي مياامار  يحظر الدسممتور محاكمة أعضمماة الحكومة الغمماعققن    .( 34) رؤسممائ م  يت ممر و  بناة على أوامر

 ما يمن  العتو.                                                                     أو الحالققن  و ي الحا ، القلقلة التي صدر،  ق ا أ كام إ ااة  كثقرا  

ومع أ  العتو والح ممممممممممممممااما، ي مد ما   ي ععض الحما ، إلى وضممممممممممممممع  مد ماكر للعنف   مإا مما  -33
أا ما وسمممممممقلة لزيا ن تعزيز ثقا ة اإل ال، من                                الدولي  حغمممممممئ  بل يثبتا  أيضممممممما  يتعارضممممممما  مع القااو     

 .( 35) العقاب  ووضع ععض الناس  وق القااو   و  يكغرا   لقة العنف المتر ة

 تطوتق التقاد   

اسمممممممتخدمت  ول أخرا آليا، مثل لااو  التقا م وعدم رج ية القااو  الجنائي لتجنئ التحققق  ي  -34
، الخطقرن لحقوق اإلاغما  والجرائم المرت اة ضمد اإلاغمااية ومعالبت ا  على الر م من الطاعع  قر ا ات اكا

القابل للتقا م ال ك تتغمممممممم عه   م ا ات اكا، وا جت ا  القضمممممممائي الدولي الو قر ال ك يني على أ  لااو  
العليا  ي الغممممممممممملتا ور أ  التقا م   ينطبق على ا ات اكا، الجغممممممممممميمة لحقوق اإلاغممممممممممما . وأكد، المحكمة 

( لد  1989اإلجراةا، الجنائية ضمممد المحرضمممقن المزعومقن على م عحة اليغممموعققن )تشمممرين الثااي/او مبر  
                                                                                               سمممممممقطت عالتقا م. و ي لقبيا  لم تتت  سممممممموا تحقيقا، للقلة  و ي ععض الحا ،  تمت تبرئة المت مقن و قا  

 .( 36) ئ عدم توا ق ا مع المعايقر الدوليةلمبدأ التقا م  وذلو  ي أعقاب إجراةا، ااتقد، عغب 

 كد  كفاية ت تيف الجرائم  

 ي ععض البلدا     تعد الجرائم المرت اة ضمممممد اإلاغمممممااية وا ات اكا، الخطقرن لحقوق اإلاغممممما   -35
 جريمة  ول لو ي عئ معالبت ا على احو مالئم. 

و ي  امبيا    يعالئ الدسمتور   .( 37) و ي ال ند    تجرم اإلعا ن الجماعية والجرائم ضمد اإلاغمااية -36
لقغمممممرك أو  قر الطوعي على وجه التحديد. وجريمة التع يئ  ر م  ظر ا  ولااو  العقوبا، على ا ختتاة ا

                                           و ي تواس  لم ي ني على جرائم ا ختتاة القغممممممرك   .( 38) عموجئ الدسممممممتور   قر محد ن  ي القااو  الجنائي
والتع يئ  ي التشمممممريعا، الجنائية على النحو الواجئ  كما أ  خطورن الجرائم ضمممممد اإلاغمممممااية  على النحو  

ص عليه والمحد   ي القااو  الدولي   قر معترف ب ا. و ي لقبيا    تعالئ التشمممممممريعا، المحلية  المن مممممممو 
 .( 39) جميع الجرائم عموجئ القااو  الدولي  بل تعالئ على ا ات اكا، الخطقرن والمن جية لحقوق اإلاغا 

  

 )أ((. 311و 300  197  132  131-129(  2)46لما ن (  ا1860)45القااو  ال ندك لعجراةا، الجنائية  رلم  (32)

  .www.reuters.com/article/us-turkey-security-idUSKBN1EJ0MWااظر  (33)

 . 69من الما ن  2  والتقرن 69من الما ن  1لااو  العقوبا، اللقبي  التقرن  (34)

(35) A/HRC/27/56 31  التقرن . 

   www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/Trial37FormerMembersQadhafiRegime_EN.pdfااممممممظممممممر   (36)
  . www.hrw.org/news/2018/08/22/libya-45-sentenced-death-2011-killings  47-16ص 

 ر  أعضاة المجتمع المداي على ا ستبيا .  (37)

(38) A/HRC/45/45/Add.3 12  التقرن . 

 . 3و 2  الما تا  2013لغنة  29القااو  رلم  (39)

http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-idUSKBN1EJ0MW
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/Trial37FormerMembersQadhafiRegime_EN.pdf
http://www.hrw.org/news/2018/08/22/libya-45-sentenced-death-2011-killings
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 العفو، والصفح، وتعديل األحكا   

عاإللامة            أو  كما                                        ن الجرائم ععد إ اات م أو منح م عتوا   ي ععض البلدا   تتم تبرئة المغمممم ولقن ع -37
الجبريممة أو اإل راف المشممممممممممممممروي أو  قر ذلممو من تعممديال، األ كممام. و ي ألامماايمما  أ ين ععض لمما ن النظممام 
الشممممممممممممممقوعي عمارت ماب جريممة اإلعما ن الجمماعيمة  ي المحكممة ا بتمدائيمة  لبمل أ  تبرئ م المحكممة العليما. و تى  

التحققق  ي معظم الجرائم والجن  المرت امة  ي ظمل  م ا النظمام. ويني اتتماق الجمعمة العظيممة    اآل   لم يتم
ال ك ولعته أيرلندا والممل ة المتحدن لبريطاايا العظمى وأيرلندا الشمممممممالية على اظام لع راف المشممممممروي لمدن 

يطة أ  يكواوا أعضاة  ي  سنتقن عن األرخاص المدااقن عارت اب الجرائم المشار إلق ا  ي ذلو ال و  رر 
منظما، رمممممممممممماركت  ي ولف إطالق النار. ولد أطلق سممممممممممممراا جميع    ة األرممممممممممممخاص ععد عامقن. و ي 

 .       ماكرا                                                    مياامار  أ  رف عن عد  من األرخاص المدااقن إ راجا  

و ي األرجنتقن  صمممممدر عتو عن القا ن العغمممممكريقن المدااقن  ي الثمااقنا،. وعقئ إعال  عطال   -38
                                                                                       ن وعتو أعالا التحققق الجنائي   وكم وأ  ين م ا، من المغمممممممممم ولقن العغممممممممممكريقن والمداققن  ووضممممممممممع  لااواق 

ععضممممممممممممم م لقد اإللامة الجبرية عغمممممممممممممبئ تقدم م  ي الغمممممممممممممن. وباإلضممممممممممممما ة إلى ذلو  أمر، المحكمة العليا 
 ي  ال ك يني على أ  كل يوم يقضمممممممي    24390األرجنتقنية   ي  كم صممممممما ر عن ا  بتطبقق القااو  رلم 

ا  تجاي  و  إ ااة ا ائية يعا ل الغممممممممممجن لمدن يومقن  مما ي  ك إلى اإل راف الماكر عن رممممممممممخي مدا  
   .( 40) عارت اب جرائم ضد اإلاغااية. ولد  ظر القااو    ا الحكم ييما ععد

و ي رمممقلي  ب لت محاو ، لت ريس ا سمممتعاضمممة عن األ كام عالغمممجن ألسمممااب إاغمممااية تت مممل  -39
و ي   .( 41) ية  ي الغمممجو   مما لد يتقد األرمممخاص المدااقن عارت اب جرائم ضمممد اإلاغممماايةعالظروف ال مممح

عغمممبئ الظروف ال مممحية  ي الغمممجن                                                             الغمممنغال  أطلق سمممراا الرئيس التشممما ك الغمممابق  غمممقن  برك م لتا  
دم و ي الغممممو ا   ل .( 42)  ي و دن ا تجاي عمتر م                                   على الر م من أاه كا  محتجزا  19-خالل جائحة كو قد

  .( 43) لع راف عنه        مماثال                                           الرئيس الغابق عمر  غن أ مد الاشقر طلاا  

و  ظ المقرر الخمماص أاممه  ي  مما ، الطوارت ال ممممممممممممممحيممة   ممالممما تتخمم  تممدابقر عممامممة لتجنممئ   -40
ا كتظاظ العام  ي الغممممممممجو   إذا اسممممممممتمر، مشممممممممكلة اكتظاظ الغممممممممجناة المدااقن عارت اب اات اكا، خطقرن  

اإلاغمما  أو الجرائم ضممد اإلاغممااية  أو جرائم اإلعا ن الجماعية أو جرائم الحرب  يوصممى بنقل    ة لحقوق  
  ول ن  و  أ  يغممتتقدوا ع ك  ال من تدابقر                                                       األرممخاص إلى سممجن آخر أو  إذا تع ر ذلو  اعتقال م م لتا  

 .( 44) مثل العتو العام أو العتو أو تخفيا العقوبة

العتو  ي ولت   ق.    وجيمورك على عتو عغمبئ تقدمه  ي الغمن  وألغي   و ي بقرو    مل ألبرتو  - 41
وأرمممار المقرر الخاص  قن ا إلى أ  من  العتو ألسمممااب إاغمممااية يخضمممع لشمممروي خاصمممة يجئ ا ترام ا بدلة  
لتجنئ التعغمف. ويجوي للشمخي الم ماب عمرو عضمال  ي مرا له الن ائية وت و  و اته ورميكة أ  يغمتتقد  

ع ذلو    يمكن من    م المزايا  قط عاإلرممممممممممارن إلى مرور الولت أو عمر الشممممممممممخي أو الحالة  من العتو؛ وم 
البداية العامة أو العقلية المرتاطة عالعمر. و ي مثل   م الحالة  يناغي للدول أ  تضمممممممممن الحق  ي ال ممممممممحة  

   . ( 45) من خالل الرعاية الطبية للشخي المغجو  أو اقله إلى مركز طبي متخ ي 

  

 .  https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23173ااظر   ( 40) 
 .  https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25204ااظر   ( 41) 
 .  https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25401ااظر   ( 42) 
 . https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25370ااظر   ( 43) 
 .www.ohchr.org/SP/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/infonotecovid.aspxااظر  (44)

 .www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23700&LangID=Sااظر  (45)

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23173
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25204
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25401
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25370
http://www.ohchr.org/SP/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/infonotecovid.aspx
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23700&LangID=S
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 با  الوديلةالعقو   

 ي إطممار عمليمما، العممدالممة ا اتقمماليممة  وضممممممممممممممعممت ععض البلممدا  آليمما، بممديلممة   تجمماي مرت بي   -42
ا ات اكا، الجغمممممميمة لحقوق اإلاغمممممما   مثل الجزاةا، ذا، الطاعع الت ممممممالحي عامتياي أو التي ت دف إلى 

غمممم ولية وال شممممف عن الحقيقة   مقابل ا عتراف عالم                                                   جبر األضممممرار التي تحدت. وتقدم   م الجزاةا، أ يااا  
 ول ن األمر ليس ك لو  ائما.

و ي لقبريا  ركز، اسممممممتراتيجية الت دئة وبناة الغممممممالم والم ممممممالحة الوطنية  التي ت دف إلى تنتق    -43
توصممميا، لجنة الحقيقة والم مممالحة  على آليا، العدالة الت مممالحية  على  غممماب المغممماةلة الجنائية  التي 

اإلرا ن الغممممممياسممممممية  إاشمممممماة المحكمة الجنائية ا سممممممتثنائية  على الر م من الشممممممكاوا أخر،  عغممممممبئ ااعدام  
   .( 46) المقدمة من لطاعا، المجتمع اللقبقرك 

و ي كولومبيا  يني لااو  العدالة والغممالم  ال ك يشممجع على تغممري  الجماعا، رمماه العغممكرية   -44
جرائم ذا، طاعع خطقر. ويني النظام الشمامل  على عقوبا، عالغمجن تتراوا بقن خمس وثمااي سمنوا،  ي 

  :للحقيقة والعدالة والتعويضا، وعدم الت رار من جاااه على ما يلي

عقوبا، مشمممممممممممروطة لمن يطالبو  عاسمممممممممممتحقالا، لااواية ويغممممممممممم مو   ي إلرار الحقيقة   )أ( 
 وتعويض الضحايا؛ 

                     ية  على أ  ت قضمممى  ي  أ كام تتراوا بقن خمس وثمااي سمممنوا، من التقققد التعلي للحر  )ب( 
         اسمممما                                                                                      م سمممغممما،  قر سمممجنية )أو سمممنتا  إلى خمس سمممنوا، لمن رممماركوا  ي الجريمة  و  أ  ي  وا  ورا  

 ق ا(  عالنغماة لألرمخاص ال ين يقدمو  المعلوما، ويعتر و  عمغم ولقت م. ومن المتترو أ  ت و  للعقوبة 
 هيمة ت الحية وجبرية للضرر؛ 

ن خمس إلى ثمااي سممنوا، لألرممخاص ال ين يعتر و   ي ولت  أ كام أخرا عالغممجن م )ف( 
 مت خر عجميع الولائع لبل النطق عالحكم؛

عقوبا، عا ية ت ممل إلى الغممجن لمدن عشممرين سممنة لمن ير ض تقديم معلوما، أو يعترف  ) (  
 المغ ولية.  عمغ ولقته  عندما تثبت إ ااته من جاائ المحكمة الخاصة التي تنظر  ي المغ لة  ي غياب إلرار ع 

 اإلفال  مه العقاب بحكم الواقع -با: 

يشمكل اقي الموار  الاشمرية والمالية  وا  تقار إلى القدرا، التقنية والم سمغمية  وعدم وجو  آليا،  -45
لضممممممما  المشمممممماركة اآلمنة للضممممممحايا والشمممممم و  عقاا،  علية أمام التحققق مع المغمممممم ولقن عن ا ات اكا، 

. ,الضمممغط والتخويا والت ديد ضمممد القضمممان والمدعقن العامقن                   ومال قت م لضمممائيا  الجغممميمة لحقوق اإلاغممما  
 من العقاب.         عليا          إ التا                                               ووجو  تحقزا، بنقوية ضد األلليا، يخلقا  أيضا  

و ي  واتيما    دت ااختاو  ي اإلجراةا، القضممممممممممممائية والت ديدا، الموج ة ضممممممممممممد القضممممممممممممان  -46
و ي ال ند  أ ا ، التقارير أ    .( 47) ع اات اكا، خطقرن لحقوق اإلاغممممممممممما والمدعقن العامقن ال ين يتعاملو  م

الشمرطة لامت عمضمايقة الضمحايا وت ديد م ب دف إا اة المال قا، القضمائية  وأ  الغملطة القضمائية  التي 
تضممر تحقزا، بنقوية ضمد ععض األلليا، وتعااي من البقرولراطية المترطة  لم تحاول على النحو الواجئ  

 اة المغ ولقن عن الجرائم المرت اة  ي و يتي مااقبور وبامو وكشمقر.  معاه

  

 .www.amnesty.org/download/Documents/AFR3487352018ENGLISH.PDFااظر  (46)

 ر  أعضاة المجتمع المداي على ا ستبيا .  (47)

http://www.amnesty.org/download/Documents/AFR3487352018ENGLISH.PDF
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و ي لقبريا   قث   توجد  ق ة لضممائية متخ مم ممة  أ قد ع   أعضمماة الج اي القضممائي تعرضمموا  -47
لضممممغوي ولم يقدم إلى العدالة مرت بو الجرائم المشممممار إلق م  ي تقرير لجنة الحقيقة والم ممممالحة  وبعضمممم م  

 عليا  ي الحكومة.  يشغل مناصئ

و ي مياامار  تغممممممممبئ ما را ق إاشمممممممماة لجا  التحققق من ارتجال و تور  ي ا  تمام  ي  رماا ا  -48
من الموار  الاليمة والقدرن على تعزيز آليا، التحققق  ي ا ات اكا، الجغممممممممممميمة لحقوق اإلاغممممممممممما  والجرائم  

 .( 49)   يزال القضاة   يتمتع عالحيا  المشروف  و ي ألااايا  .( 48) الدولية  كما أ  النظام القضائي  اسد

و ي أو ندا  تواجه رمممممممممم اة الجرائم الدولية صممممممممممعوبا، إجرائية    سمممممممممميما ييما يتعلق عمشمممممممممماركة  -49
                                                                                              الضممممممممحايا  و  تملو تدابقر أو آليا، لحماية الشمممممممم و  من أجل الدعم ا جتماعي وإ الة الضممممممممحايا. واظرا  

تماف إ  ثالت أو أربع مرا،  ي  ضمو  أسمبوعقن أو ثالثة أسمابيع. و ي لنقي الموار   لم تتمكن من ا ج
القدرا، القضممممممممائية ولدرا، الطئ الشممممممممرعي محدو ن للغاية. وباإلضمممممممما ة إلى ذلو   إ  ظا رن    تعد امبيا   

الوصمم موجو ن  والعنف القائم على اوف الجنس   يبل  عنه عالقدر ال ا ي  والدعم النتغمي ا جتماعي  قر 
. و ي ملديا   ناا عقاا، مختلتة تحول  و  جمع األ لة  ولدرا، الطئ الشممممممممممممممرعي محدو ن  ومن كاف

 ال عئ  ماية الش و . 

من الضممممممممحايا  ي كولومبيا جعل من ال ممممممممعئ علق م المشمممممممماركة  ي العملية                      والعد  ال بقر جدا   -50
ول  ا الغممممممبئ تم العمل بنظام مالملتا، ال ليةم. وباإلضمممممما ة إلى ذلو  يجرك وضممممممع اظام خاص للجزاةا،  

 الت الحية  و و اظام تبقن أاه معقد.

الدولية لرواادا واج ت صمعوبة مشماكل تشمغقلية.  المحكمة الجنائية                                وتواجه المحاكم الدولية أيضما   -51
 ي تعققن الموظتقن الاليمقن للقيمام عم مت ما  ي ا مايمة و يت ما  ولم يجمد للم المحكممة  ق ما موظتقن بمديلقن  

وبغممبئ اقي الموار  المالية  تواجه المحكمة الخاصممة بلبنا  خطر اإل الق الورمميو. ويعتمد    .( 50) مناسممبقن
مبو يما على التمويمل الخمارجي والتبرعما،. ولم لمو  مإ   م م المدوائر عممل المدوائر ا سممممممممممممممتثنمائيمة  ي محماكم ك

وير ئ المقرر الخاص بتعزيز اآللية الدولية المقامة   .( 51) ليغمممممت مغمممممتقلة عما ييه ال تاية من  قث المقزااية
لت مممممممريا األعمال المتاقية للمحكمتقن   قث عا، عاسمممممممتطاعت ا  ععد اإلعقاة على م ام ا  ا  تتاظ ع كت   

 موظتق ا وتو قر ظروف مغتقرن ل م.

 االفتقار إلى اإلرادة السياسية   -جيم 

ل ق ة  ولية عمقاضممممممات م على اات اكا، جغمممممميمة  تر ض عدن  ول مقاضممممممان مواطنق ا أو الغممممممماا   -52
 ولة على اظام روما األسماسمي  ول ن ليس  133لحقوق اإلاغما  أو القااو  الدولي اإلاغمااي. ولد صمدلت  

من بقن ا القوا العغممممممكرية ال برا أك ا تحا  الروسممممممي وال ممممممقن والو يا، المتحدن األمريكية. و ي سممممممياق  
ارت ماب ما على األراضممممممممممممممي األ غماايمة  أكمد، سمممممممممممممملطما، الو يما، المتحمدن أ  التحققق  ي الجرائم التي يمدعى  

 قر مقبول لغممممميا ن                                                                                اخت ممممماص المحكمة الجنائية الدولية  ي محاكمة رعايا الو يا، المتحدن يشمممممكل ت ديدا  
ولد أثار، إجراةا، المحكمة الجنائية الدولية اسمممممممممتياة ععض   .( 52) الو يا، المتحدن وم مممممممممال  أمن ا القومي

  

 داي على ا ستبيا . ر  أعضاة المجتمع الم (48)

 ر  مكتئ أمقن المظالم األلاااي.  (49)

(50) S/2015/340 . 

 ر  الدوائر ا ستثنائية  ي محاكم كمبو يا على ا ستبيا .  (51)

 .  www.aljazeera.com/news/2018/9/10/full-text-of-john-boltons-speech-to-the-federalist-societyااظر   ( 52) 

http://www.aljazeera.com/news/2018/9/10/full-text-of-john-boltons-speech-to-the-federalist-society
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دول   ي  قن وصمممممممممتت جنوب أ ريقيا و امبيا   ي ظل اظام جام   وبوروادك النظام األسممممممممماسمممممممممي ع اه ال
  .( 53) وسقلة لممارسة الضغط

وأمممام محكمممة العممدل الممدوليممة  ي القضمممممممممممممميممة المتعلقممة عمما ات مماكمما، المحتملممة المرت اممة  ي و يممة  -53
ضممممممد األللية المعنية  عن اسممممممتخدام    امتنعت سمممممملطا، مياامار   ي سممممممياق التمققز الم سممممممغممممممي  ( 54) راخقن

   .( 55) م طل  مالرو قنغام  مشقرن  قط إلى العنف الطائتي وإلى عملية ضرورية لألمن القومي

 د  المقرر الخاص العديد من العقاا، القااواية والشمممممممممرعية التي تثقر القلق عشممممممممم   المغممممممممماةلة    -54
  ي ذلو: عما

اة ضممد اإلاغممااية وا ات اكا، الخطقرن لحقوق  عدم وجو  ت ممنيا جنائي للجرائم المرت  )أ( 
 اإلاغا  والقااو  الدولي اإلاغااي؛

 اعتما  لوااقن العتو العام وتدابقر الح ااة والعتو؛  )ب( 

 تطبقق لااو  التقا م وعدم رج ية القااو  الجنائي على   ا النوف من الجرائم؛  )ف( 

 يمة؛ اإل ااا، ععقوبا،   تتناسئ مع خطورن الجر  ) ( 

 الت قيا الجنائي الخاطئ لالات اكا،؛  ) م( 

 تعديال، األ كام واعتما  تدابقر لتخفيا األ كام واإل راف الماكر واإللامة الجبرية؛  )و( 

الشممروف  ي إجراةا، جنائية  قر كايية أو و مية ت دف إلى تجنئ المال قة القضممائية  )ي( 
 أمام المحاكم الجنائية الدولية؛ 

عدم التعاو  مع المحاكم الدولية أو اآلليا، القضمممائية المنشممم ن  ي بلدا  أخرا عموجئ   )ا( 
 م وعرللة ا ستماف إلى الش و . مبدأ الو ية القضائية العالمية  و  سيما ر ض تغليم مرت بي الجرائ 

  :وييما يتعلق عالغياسا، العامة  يمكن ذكر ما يلي -55

 اعتما  اتتالا، إطارية تتعارو مع المعايقر الدولية؛  )أ( 

عدم تو ر خدما، الدعم النتغمممي وا جتماعي والقااواي ال ايية للضمممحايا لبل المحاكمة   )ب( 
 وأثناة ا وبعد ا؛

التي يشمممممممممممار إلق ا بتعبقر ملطف    -ي ال ك يبرر اعتما  لوااقن العتو الخطاب الرسمممممممممممم )ف( 
أو يشمممممجع الضمممممحايا على عدم ال  اب إلى  -عاسمممممم ملوااقن الم مممممالحة الوطنيةم أو م مممممطل  آخر مماثل 

المحكمة من أجل الح ممول على معلوما، من مرت بي الجرائم تمكن م من اكتشمماف الحقيقة )مكا  ألارب م 
 بقل المثال(؛المتقو ين  على س

اإللدام على تدمقر المحتوظا، العغممممكرية أو الشممممرطية أو اإل ارية التي تتقد محتويات ا   ) ( 
  ي جمع المعلوما، عن مغ ولية مرت بي الجرائم وذاب م  أو منع الوصول إلى   م المحتوظا،؛

  

 من المحكمة الجنائية الدولية.  تخلت  امبيا عن لرار ا عا اغحاب 2017 ي عام   (53)

يناير /كااو  الثااي 23  الحكم ال ممممممممممممما ر  ي ( امبيا ضمممممممممممممد مياامارتطبقق اتتاهية منع جريمة اإلعا ن الجماعية والمعاهاة علق ا ) (54)
 . 3  ال تحة 2020لرارا، محكمة العدل الدولية   2020

 ر  أعضاة المجتمع المداي على ا ستبيا .  (55)



A/HRC/48/60 

GE.21-09194 14 

 سيما النغاة   و                                                                عدم وجو  اظام عدالة متمايز لأل را  والت ا، الض يتة األكثر تضررا   ) م( 
 واألطتال والمرا ققن  أو التزام ال مت عش   سبل الوصول إلى   م العدالة؛ 

 عدم التشاور مع الضحايا وعدم وجو  معلوما، عن المغاةلة.  )و( 

 الممارسا  الجتدة والدروس المستفادة -       سادسا   

 اإلطار القانوني -ألف 

عالر م من أ  ععض الجرائم )التع يئ وا ختتاة القغرك واإلعا ن الجماعية والجرائم ضد اإلاغااية  -56
و قر ا(   تزال  ي ععض البلمدا   قر مجرمة عمما يتتق مع المعمايقر الدوليمة   إا ما معر ة  ي  البيمة الدول 

  ي القااو  الجنائي أو  ي لااو  خاص. 

وكرااي على أرممممممممممممد الجرائم  عما  ي ذلو التع يئ والمعاملة القاسممممممممممممية  ويعالئ القااو  الجنائي األ -57
  ععقوبا، تتراوا بقن ثمااي سممممممنوا،                                                             والغممممممخرن والن ئ واسممممممتخدام أسممممممالقئ ووسممممممائل الحرب المحظورن  وليا  

واثنتي عشممرن سممنة  أو من عشممر سممنوا، إلى خمس عشممرن سممنة إذا أسممتر، األ عال عن و ان الضممحية. و ي 
من اظام روما األسماسمي للمحكمة الجنائية الدولية  ول ن لم  5لجرائم المشمار إلق ا  ي الما ن أو ندا  تجرم ا

ت ممممممممممممممدر أك إ ااما، عشمممممممممممممم    م م الجرائم. و ي  واتيمما   تجرم اإلعما ن الجمماعيمة والتحريض على اإلعما ن 
ويعالئ    م(delitos contra los de deberes de la humanidad)مالجماعية والجرائم ضمممد اإلاغمممااية 

علق ا ع  كام تتراوا بقن ثالثقن وخمغمقن سمنة  وبقن خمس إلى وخمس عشمرن سمنة ومن عشمرين إلى ثالثقن  
للتتغمممممممممقر ال ك أجرته الغممممممممملطا، القضمممممممممائية الغواتيمالية   إ  تجريم األ عال          وو قا    .( 56) سمممممممممنة على التوالي

 الم كورن أعالم يشمل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلاغااية. 

                                                                                 و ي أيرلندا  ي ني على الجرائم المشمممممممممممممولة  ي اظام روما األسمممممممممممماسممممممممممممي  ي لااو  محلي من خالل   - 58
  وتمن  المحاكم  ( 58) يني على إمكااية التحققق  ي   م األ عال  سممممواة ارت بت  اخل البلد أو خارجه   ( 57) تشممممريع 

  . ( 59) تخدام ا لتعويض الضمحايا سملطة م ما رن الممتل ا، التي تم الح مول علق ا  ي سمياق الجريمة المرت اة واسم 
ويعالئ على ا ات اكا، الجغميمة لحقوق اإلاغما  عالغمجن الم بد أو عالغمجن لمدن ت مل إلى ثالثقن سمنة   قث  

وصمدلت ألااايا على اظام روما األسماسمي  واقلت   . ( 60) من اظام روما األسماسمي   78للما ن                         يحد  طول المدن و قا  
يغية المشار إلق ا ييه  واعتر ت عالو ية القضائية العالمية للمحكمة الجنائية الدولية  إلى لااوا ا المحلي الجرائم الرئ 

   . ( 61) وسحبت تحتظ ا على اتتاهية منع جريمة اإلعا ن الجماعية والمعاهاة علق ا 

و ي ععض البلدا  التي لم تعدل ععد تشمريعات ا الجنائية  تغمتخدم المحاكم أخطر أرمكال الجريمة   -59
 علق ا  ي القااو  المحلي األلرب إلى الجريمة المرت اة  كما أا ا تطبق تراكم الجرائم. المن وص 

يشمممل  . و                                                                                   ولد سمملطت المحاكم الدولية الضمموة على الجرائم والجن  التي   يتم التحققق  ق ا عموما   - 60
الجرائم القائمة على اوف                                                                        اظام روما األسممماسمممي للمحكمة الجنائية الدولية ا  ت ممماب  حغمممئ  بل يشممممل أيضممما  

  

 . 378لااو  العقوبا، الغواتيمالي  الما ن  (56)

 . 2006لااو  المحكمة الجنائية الدولية لعام  (57)

 . 12المرجع اتغه  الما ن  (58)

 الر  من أيرلندا على ا ستبيا .  (59)

 . 10  الما ن 2006لااو  المحكمة الجنائية الدولية لعام  (60)

 . 75و )أ(( 74و 73القااو  الجنائي األلاااي  الموا   (61)
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الجنس مثل ا سممممترلاق الجنغممممي  والاغاة القغممممرك  والحمل القغممممرك  والتعقيم القغممممرك  أو أك رممممكل آخر من 
وباإلضمممممممممما ة إلى ذلو  أكد، المحكمة الجنائية الدولية   . ( 62) أرممممممممممكال العنف الجنغممممممممممي ال ك له خطورن مماثلة 

   . ( 63) ة لرواادا أ  ا  ت اب جريمة ضد اإلاغااية وجريمة  رب لقو وسالييا الغاعقة والمحكمة الجنائية الدولي 

 إلغا: العفو العا  -با: 

ألغت ععض المحاكم الوطنية تدابقر العتو العام أو أعلنت عدم  سمممممممتوريت ا  مما  ال  و  عرللة   -61
ورية الج اي التشممممممريعي للمغمممممماةلة على النحو ال ممممممحي . و ي بقرو  أعلنت المحكمة الدسممممممتورية عدم  سممممممت 

واسمممممممممتنتجت المحكمة العليا  ي اقاال   ي إ دا القضمممممممممايا المعروضمممممممممة علق ا  أ    .( 64) لااواقن للعتو العام
أتمممماا القممممااو     .( 65) أ كممممام العتو تتعممممارو مع  ق الضممممممممممممممحممممايمممما  ي التعويض  وألغت مممما و ي األرجنتقن  

آثمارم القمااوايمة  مقماضمممممممممممممممان    وألغقمت         وبماطال                                                     الم ك أعلن عموجامه أ  لمااو  العتو الم اتي  غيما  23040 رلم
ا ات اكا، الجغممممممممممممميمة لحقوق اإلاغممممممممممممما  التي ارت بت أثناة  ترن الديكتاتورية. و ي ولت   ق  أ ا إلغاة 

إلى العديد من الدعاوا الجنائية التي أسممتر،   ( 66) ماقطة الن ايةم ومواجئ الطاعةم ولوااقن العتو يغمممى ب  ما
و ي الغمممممممممممملتا ور  أعلنت الدائرن  .( 67) من أ را  القوا، العغممممممممممممكرية ولوا، الشممممممممممممرطة        ر ا   1 013عن إ ااة  

الدسممتورية للمحكمة العليا أ  لااو  العتو العام من أجل بناة الغممالم  قر  سممتورك  م كدن أ  لااو  التقا م 
جنائية   يمكن أ  ينطبق على الجرائم المرت اة ضمممممممممممممد اإلاغمممممممممممممااية أو جرائم الحرب.  قر أ  الشممممممممممممم اة ال

طاقت ييه لااو  التقا م وبرأ، المت مقن   ي    2020أيلول/سممممممبتمبر   8 ي                              عالمحكمة العليا أصممممممدر،  كما  
اات اا واضممممممم  ل  ا القرار. و ي ألااايا    توجد   مممممممااة أو اسمممممممتثناة للمغممممممم ولية يمنع مقاضمممممممان مرت بي  

 لي اإلاغااي لقااو  التقا م.  الجرائم  و  تخضع ا ات اكا، الخطقرن لحقوق اإلاغا  والقااو  الدو 

 بنا: القدرا  الماسسية، ومشاركة المجتمع المدني وتمكته الضحايا -جيم 

سممممممماعد التقدم الت نولوجي وييا ن التعاو  الدولي على تحغمممممممقن جمع المعلوما، عن الجرائم الدولية.   - 62
معايقر واألسممممممالقئ الاليمة لجمع ولد يا ، التحقيقا، الجنائية  وأاشمممممم ت مراكز خبرن  ي عدن  ول  وعزي، ال 

الشمممم ا ا، واأل لة. وباإلضمممما ة إلى ذلو  تم تطوير أ وا، ت نولوجية لجمع وتحلقل كميا، كبقرن من البيااا،.  
وبتضمل الدور المركزك للمجتمع المداي ومنظما، األرمخاص المتضمررين  اكتغمبت أمريكا الالتقنية خبرن لوية  

        رائعا                                                                    و  وكومنتال كااوادور  ال ك أاش ته الغوق الجنوبية المشتركة  مثا    ي   ا المجال. ويعد مشروف أيغر  
للتعاو  بقن الدول الرامية إلى بناة القدرا،  ي مجال الطئ الشمممممرعي وجمع البيااا،. وعلى ال مممممعقد الدولي  

 . ( 68) ماا رن تتعلق بتق ي الحقائق وجمع البيااا،   50أطلقت وكا ، األمم المتحدن أكثر من 

  

 )ي((.  1  التقرن 7اظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  الما ن  (62)

(63) A/HRC/36/50/Add.1 31  التقرن . 

(64) Tribunal constitutionnel péruvien, Santiago Enrique Martín Rivas, affaire no 679-2005-PA/TC, 

arrêt du 2 mars 2007.  

(65) A/HRC/36/50/Add.1 22  التقرن . 

(66) Cour suprême de justice, Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, etc. 

(Poblete), affaire no S.1767.XXXVIII, arrêt du 14 juin 2004.  

-www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/en-14-anos-de-juicios-se-dictaron-250-sentencias-conااممممممظممممممر   (67)

1013-personas-condenadas-y-164-absueltas/.  

(68) A/HRC/36/50/Add.1 ،58و 36و 35و 8و 5  التقرا . 

http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/en-14-anos-de-juicios-se-dictaron-250-sentencias-con-1013-personas-condenadas-y-164-absueltas/
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/en-14-anos-de-juicios-se-dictaron-250-sentencias-con-1013-personas-condenadas-y-164-absueltas/
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و ي ألااايا  أ ا اإلصمالا القضمائي إلى إاشماة مكتئ خاص للمدعي العام ومحكمة للجرائم ضمد  -63
لجمع المعلوما، وإجراة اإلجراةا، المتعلقة عاأل عال التي                             وإاشممممممماة كيااا، مكرسمممممممة   مممممممرا    ( 69) اإلاغمممممممااية

   .( 70) عن تحديد المغ وليا، وإعالم عامة الناس                              ارت ب ا النظام الشقوعي   ضال  

و ي لقبريا  كا  للمجتمع المداي  ور  عال  ي الغمممممماا للرأك العام ع   يكو  له رأك  ي إاشممممماة   -64
  .( 71) ن المرت اة أثناة الحروب األ ليةمحاكم متخ  ة لمحاكمة الجرائم الخطقر 

 2012و  2005و ي  ممالممة اإلعمما ن الجممماعيممة  ي روااممدا  اسممممممممممممممت مممل اظممام الغمماكمماكمما بقن عممامي   -65
  مغمممممممممممم ولة عن محاكمة مرت بي  12  000الماا را، الدولية:    م المحاكم المجتم ية  التي تجاوي عد  ا  

ومع أ    م المحاكما، سممممممممماعد، على  .( 72) ملقو  لضمممممممممية 2,1الجرائم األلل خطورن  وبتت  ي أكثر من 
إلامة العدالة القائمة على المشماركة  وختض عد  از ة الغمجو   والتعرف على ر ا، العديد من الضمحايا   

يجمع بقن مالقااو  الجنائي واإلجراةا، المجتم ية  قر الغاكاكا لديه ضمممااا، إجرائية محدو ن  و   إ  اظام
  .( 73) ملت فية  غاعا، رخ يةم                                                    الرسمية األكثر تقلقديةم  وكا  يغاة استخدامه أ يااا  

و ي كولومبيا  يغمتند النظام الشمامل للحقيقة والعدالة والتعويضما، وعدم الت رار إلى ا ال يركز على  - 66
   من أجل ضما  ممارسة الحق  ي العدالة وتحديد المغ وليا، التر ية.  الضحايا  عما  ي ذلو التعويضا، 

واعتمد عد  للقل من البلدا  اسمممتراتيجيا، لتحديد أولويا، القضمممايا وأاشممم   وائر جنائية متخ ممم مممة   - 67
لة   ي  لدي ا الخبرن التقنية الاليمة ل ي تتمكن من المقاضممان عتعالية وكتاةن. وأاشمم ، ألماايا وبولندا  ق ا، كام 

 قن أاشممم ، األرجنتقن وكو،  يتوار وكولومبيا ورمممقلي و دا، متخ ممم مممة على اطاق النياعة العامة  ي كل  
و ي كولومبيا  ت رس اتتالا، الغممممممالم ترتقئ أولويا، القضممممممايا  ولد أسممممممتر،  تى اآل  عن إاشمممممماة   . ( 74) من ا 

سماعة مملتا، كليةم تتناول عدن ولائع  ي اتس الولت. و ي تواس  أاشم ت  وائر متخ م مة للبت  ي القضمايا 
ختتاة بو ية لضمممممممممممممائية  ول ن التي أ الت ا  ق ة الحقيقة وال رامة. و ي ملديا    تتمتع لجنة جرائم القتل وا  

 يمكن ا أ  توصي مكتئ المدعي العام  ال ك أاش ت ييه إ ارن متخ  ة  ي الجرائم الدولية. 

وعالون على ذلممو  اعتمممد، تممدابقر لتعزيز آليمما، العممدالممة الوطنيممة  ومن الممكن إاشممممممممممممممماة آليمما،   -68
إاشماة آلية مشمتركة مخ م مة لتدارا عدم مختلطة تغمم  بدمال القدرا، والموار  التقنية. وتنظر  امبيا  ي  

تجريم الجرائم المرت اة ضمممممممد اإلاغمممممممااية وجريمة التع يئ  ي لااوا ا المحلي  وا تقار لضمممممممائ ا إلى القدرا،  
 التقنية والم سغية. 

ولد  د  المقرر الخاص أمثلة هيمة للممارسا، الجقدن. و ي المقدا  التشريعي  اعتمد، ععض البلدا    - 69
                                                                                           ائية وإجرائية ت ن ف على احو كاف ا ات اكا، الجغيمة لحقوق اإلاغا  وا ات اكا، الجغيمة للقااو   معايقر جن 

اإلاغممممممممممممممااي الممدولي   ي  قن اعتمممد، بلممدا  أخرا إجراةا، للعممدالممة ا اتقمماليممة لت ملممة القممااو  الجنممائي العمما ك   
ية التي تعترو بدة العمل عالعدالة الجنائية  وضممممعت اسممممتراتيجيا، للمال قة الجنائية  أو أيالت العقاا، القااوا  أو 

 و رو عقوبا، جنائية  عما  ي ذلو لوااقن العتو العام ولااو  تقا م الجرائم ضد اإلاغااية.  

  

 ر  مكتئ أمقن المظالم األلاااي على ا ستبيا .  (69)

 المرجع اتغه.  (70)

التقرير المقدم من المدا عقن عن  قوق اإلاغممما  ومنظما، أخرا  ي سمممياق ا سمممتعراو الدورك الشمممامل عشممم   لقبريا  والمتاا  ي  (71)
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRLRStakeholdersInfoS36.aspx. 

-https://www.hrw.org/fr/news/2011/05/31/rwanda-heritage-mitige-pour-les-tribunaux-communautairesااظر   ( 72) 

traitant-les-affaires-de  . 

 المرجع اتغه.  (73)

(74) A/HRC/27/56 ،90-88  التقرا . 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRLRStakeholdersInfoS36.aspx
https://www.hrw.org/fr/news/2011/05/31/rwanda-heritage-mitige-pour-les-tribunaux-communautaires-traitant-les-affaires-de
https://www.hrw.org/fr/news/2011/05/31/rwanda-heritage-mitige-pour-les-tribunaux-communautaires-traitant-les-affaires-de
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وييما يتعلق عالغممممممياسمممممما، العامة  أاشمممممم ، ععض البلدا  كيااا، متخ مممممم ممممممة لمحاكمة مرت بي   -70
ت ا العغمممممممممكرية والشمممممممممرطية من أجل تيغمممممممممقر إجراةا،  ا ات اكا، الم كورن أعالم أو  تحت وأتا ت محتوظا

المغممماةلة   ي  قن وضمممعت بلدا  أخرا إجراةا،  عالة للتشممماور مع الضمممحايا والمجتمع المداي  ي سمممياق  
عمليا، العدالة ا اتقالية أو اعتمد،  عغرو إا اة ازاف مغمممممممممممل   اتتالا، إطارية عشممممممممممم   الحق  ي معر ة  

   المتطلاا، المن وص علق ا  ي المعايقر الدولية للعدالة ا اتقالية.        جزئيا  الحقيقة والمغاةلة تغتو ي  ولو 

 الت افل بته النظا  الدولي والنظا  الوطني   -دال 

 ظقت العاللة بقن الو يا، القضممممممممممممممائية الوطنية والدولية عا تمام متزايد  ي الغممممممممممممممنوا، األخقرن    -71
 ة الوطنية لتمكقن ا من التعامل مع الجرائم الدولية المعقدن.أ ا إلى ييا ن ا ستثمار  ي النظم القضائي  مما

وتجدر اإلرارن إلى أ  إ راف مبدأ الو ية القضائية العالمية  ي العديد من األطر القااواية الوطنية   -72
والتقدم المحري  ي القضممممممممايا المعروضممممممممة على العدالة لد أسممممممممترا عن إ ااا، أمام محاكم أجنبية. ولد أتاا 

المتعلق بتنظيم القضماة اإلسماااي إلقاة القاض على الرئيس   6/1985من القااو  رلم  4-23الما ن  تطبقق
الغممممممابق أو غممممممتو بقنورمممممميه  ي الخارف بناة على طلئ من المحكمة الوطنية. و ي اآلواة األخقرن  أصممممممدر 

  . (75) عالتواط   ي جرائم ضمممد اإلاغمممااية         سممماعقا           سممموريا            كوميا                   أ ا  ييه موظتا             تاريخيا                          القضممماة األلمااي لرارا  
إلى أ  اجل الرئيس اللقبرك الغممممممممابق تشممممممممارلز تايلور لد أ ين  ي الو يا، المتحدن                     وتجدر اإلرممممممممارن أيضمممممممما  

للمتمر ين اللقبريقن بت م ا  ت اب والقتل وأكل                                                         األمريكية بت مة التع يئ وأ  محكمة سويغرية أ اات لائدا  
 لمبدأ الو ية القضائية العالمية.                                                اكم وطنية أخرا عمقاضان الجنان المزعومقن و قا  لحوم الاشر. ولد لامت مح

ععض األمثلة الجقدن على الت ا ل بقن الو يا، القضممممائية الوطنية والدولية. ويغمممم م              و ناا أيضمممما   -73
،   م المحاكم المولف اإليجابي تجام المحاكم الجنائية الدولية وتوعية الغممممممممكا  المحلققن عقواعد وممارسمممممممما

و ي البوسممنة وال رسممو وصممربيا     .( 76)  ي تحديث اظم العدالة وتعزيز اإلا مماف والتعالية وال تاةن والشممتايية
تبقن أ  لرارا، المحكمة الدولية لقو وسممممممممالييا الغمممممممماعقة لد أسمممممممم مت  ي الحتاظ على سمممممممميا ن القااو  وبدة 

و ي  واتيممما   يعتمممد المممدعو  العممامو  على   .( 77) للمعممايقر الممدوليممة                                  اإلجراةا، القضمممممممممممممممائيممة الوطنيممة و قمما  
القااو  الدولي  ي لضمممايا الجرائم ضمممد اإلاغمممااية  ولد طاقته المحاكم المكلتة عالقضمممايا رمممديدن الخطورن  ي  

ماسمممممماكر  ك  س  وس إيريس  وريوس موات  مالعديد من لضممممممايا ا الرمزية  عما  ي ذلو لضممممممية م عحة 
 .( 78) مومولقنا ثيغن

 ي التحققق  ي الجرائم التي ارت بت خالل           وثيقا                                            اوات الغمممممممممممملطا، اللقبرية والتراغممممممممممممية تعاواا  وتع -74
الحرب األ لية األولى  ي لقبريا  عما  ي ذلو إعا ن تمثقل المشمممممممممممما د التي  ضممممممممممممر ا القضممممممممممممان والمحامو  

  .( 79) واألطراف المداية

  

-www.dw.com/es/corte-alemana-dicta-histórico-veredicto-contra-exagente-sirio-por-tortura/aاامممظمممر   (75)

56670856.  

 على ا ستبيا . ر  أعضاة المجتمع المداي  (76)

 ر  أعضاة المجتمع المداي على ا ستبيا .  (77)

 ر  أعضاة المجتمع المداي على ا ستبيا .  (78)

 _www.civitas-maxima.org/sites/default/files/docs/2019-06/the_french_judicial_authoritiesاامممممممممظمممممممممر   (79)

investigated_in_liberia_120619_1.pdf.  

http://www.dw.com/es/corte-alemana-dicta-histórico-veredicto-contra-exagente-sirio-por-tortura/a-56670856
http://www.dw.com/es/corte-alemana-dicta-histórico-veredicto-contra-exagente-sirio-por-tortura/a-56670856
http://www.civitas-maxima.org/sites/default/files/docs/2019-06/the_french_judicial_authorities_%0binvestigated_in_liberia_120619_1.pdf
http://www.civitas-maxima.org/sites/default/files/docs/2019-06/the_french_judicial_authorities_%0binvestigated_in_liberia_120619_1.pdf
http://www.civitas-maxima.org/sites/default/files/docs/2019-06/the_french_judicial_authorities_%0binvestigated_in_liberia_120619_1.pdf
http://www.civitas-maxima.org/sites/default/files/docs/2019-06/the_french_judicial_authorities_%0binvestigated_in_liberia_120619_1.pdf
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إلى المحكمة الجنائية                 بلد يحقل طلاا  وباإلضمممممما ة إلى اتخاذ إجراةا، لضممممممائية  كاات أو ندا أول  -75
الدولية عشم   الحالة على أراضمق ا؛ وأصمدر، المحكمة م كرا، توهيا  ولية ضمد جوييا كواي و قرم من 

   .( 80) 2020كاار لا ن جيش الرب للمقاومة وأصدر،  كم ا ضد  ومقنيو أواغوين  ي عام 

ي والدولي:  قد أا ى مكتئ المدعي العام و ي أوكراايا  اشمممممم ، أوجه تنير بقن المغممممممتويقن الوطن  -76
للمحكمة الجنائية الدولية  راسمممممممممممممته األولية لأل دات التي ولعت أثناة مظا را، مقدا   ي كقيا واأل دات  
التي ولعت  ي القرم ورممممممممرق البلد  وسممممممممت و  الخطون التالية  ي الدعون إلى إجراة تحققق. وعلى ال ممممممممعقد  

و دن خاصممممة للتحققق  ي الجرائم الدولية  ول ن البلد   يزال يتتقر إلى الوطني  أاشمممم  مكتئ المدعي العام 
 إطار م يارك رامل. 

 و ي كولومبيا  يتي  المبدأ المو د لمجموعة القوااقن الدستورية تطبقق المعايقر الدولية مااررن  ي البلد.   - 77

وأصممممممممممممدر، محكمة البلدا  األمريكية لحقوق اإلاغمممممممممممما  واللجنة المعنية عحقوق اإلاغمممممممممممما  ولجنة   -78
اةلة عن ا ات اكا، منا ضمممممممة التع يئ مجموعة واسمممممممعة من ا جت ا ا، القضمممممممائية عشممممممم   ا لتزام عالمغممممممم 

الخطقرن لحقوق اإلاغمممممممما  والقااو  الدولي اإلاغممممممممااي  و  سمممممممميما ييما يتعلق ععدم جواي وجو  عقاا، عحكم 
الوالع أو عحكم القمااو  أممام الو ماة ب م ا ا لتزام  مثمل العتو العمام والح مممممممممممممممااما،  ولمااو  التقما م  وواجمئ  

 ي المحاكمة على ذا، الجرم مرتقن  وتعديل األ كام. الطاعة  وعدم رج ية القااو  الجنائي  وعدم جوا

وكا  ل  م القرارا، أثر كبقر  قث أسممممممم مت  ي تو قد أ كام المغممممممماةلة على ال مممممممعقد الوطني.  -79
  التي   مممملت  ق ا محكمة البلدا  األمريكية لحقوق اإلاغمممما   عاريوس ألتوس ضممممد بقروو ك ا   ي لضممممية  

م خمارف اطماق القضمممممممممممممماة التي ارت ب ما وكالة المدولمة  ي ظمل  كوممة اعتر مت بقرو اتغمممممممممممممم ما عحما ، اإلعمدا
 وجيمورك  واعتر ت ع   لوااقن العتو العام تشمكل عقاة  ألا ا تنطوك على اات اا ماارمر لحق كل ضمحية  

و ي ولت   ق  ألغمت المحكممة الدسممممممممممممممتورية القمااواقن  .( 81)  ي معر ة الحقيقمة                           ي العمدالة  و ق ما أيضمممممممممممممما  
  الل ين أ يا إلى العتو العام المشممممممممممار إليه. و ي الغمممممممممملتا ور  أعلن أ  لااو  العتو 26492و  26479 رلم

                                                                                               العام  قر  سمممتورك ععد عدن أ كام صممما رن عن محكمة البلدا  األمريكية لحقوق اإلاغممما  أ مر،  ق ا الدولة  
ا الدولية مثل   لالت المحكمة العليا األرجنتقنية إ  ال مممممممممكو سممممممممميمو  عاتخاذ مثل   ا القرار. و ي لضمممممممممية  

اإلعال  العالمي لحقوق اإلاغممممممما  والع د الدولي الخاص عالحقوق المداية والغمممممممياسمممممممية وا تتاهية األمريكية 
ومبدأ اسممتعراو التطابق مع ا تتاهية  ال ك أرسممته   .( 82) لحقوق اإلاغمما  ل ا األسمماقية على القوااقن الوطنية
ه  ي اجت ا  ا القضمممممائي  يشمممممجع على اعتما  المحاكم محكمة البلدا  األمريكية لحقوق اإلاغممممما  وروجت ل

 الوطنية  ي عدن بلدا  أمريكية لممارسة جقدن تقضي بتطبقق المعايقر الدولية لحقوق اإلاغا . 

والتتا م الجقد بقن المحاكم الوطنية والدولية ييغمممممممممممممر مكا حة اإل ال، من العقاب.  على سمممممممممممممبقل  -80
والمحاكم الدولية والمنظمة الدولية للشممممممممممرطة الجنائية )اإلاتربول( عاية ت ثيا الج و  المثال  تتعاو  الدول  

 عتقال ال اربقن المطلوبقن وتقديم م إلى العدالة. ولد اشمر، المحكمة الجنائية الدولية لرواادا  من جااب ا   
   :( 83) خالصا، وايية عن الممارسا، الجقدن عش   ما يلي

 العنف الجنغي والعنف القائم على اوف الجنس ومال قة مرت بق ا؛التحققق  ي لضايا  )أ( 

  

(80) Le Procureur c. Dominic Ongwen, affaire no ICC-02/04-01/15, arrêt du 6 mai 2021. 

(81) Barrios Altos vs. Perú, par. 35.  

(82) Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, par. 56 et suiv.  

(83) S/2015/340 80  التقرن . 
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                                                                                    إ الة القضمايا الجنائية الدولية إلى الو يا، القضمائية الوطنية. وتعاوات المحكمة أيضما   )ب( 
لألطتال عن أسممممااب و يناميا،                                          إل ياة ذكرا اإلعا ن الجماعية  واشممممر، كتاا                             مع ال ممممحا ة  واظمت أياما  

 .( 84) ية  وضمااا، عدم الت راراإلعا ن الجماع

ومع ذلممو    تزال  نممماا  مما ، تر ض  ق ممما الممدول تطبقق المعمممايقر الممدوليمممة. يامممالر م من أ   -81
ولد أ اات ا متوضممممممممممممممة األمم   ( 85) الولائع المرت اة ضممممممممممممممد أللية الرو قنايا معرو ة لدا محكمة العدل الدولية

الحقائق الدولية المغتقلة المعنية عمياامار التي أاش  ا مجلس  المتحدن الغامية لحقوق اإلاغا  وبعثة تق ي  
و ي مواج ة   .( 86)  قوق اإلاغممممممممما    إ  مياامار لم تحري أك تقدم جدك  ي مقاضمممممممممان مرت بي   م الجرائم

تقاعس الغمممممممممملطا، الوطنية   إ  محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والاعثة الدولية المغممممممممممتقلة 
الضموة   تغمليطلشمعوب الدائمة والغملطا، الغامبية ومحكمة أرجنتقنية  ي الج ا، التي سمعت إلى ومحكمة ا

 رخي وو ان عدن آ ف آخرين.  700 000على الولائع التي أ ، إلى تشريد أكثر من 

وتغ م الممارسا، الجقدن  ي استخدام القدرا، الجديدن وتنتق  األ كام القااواية التي تتمارى أكثر  -82
المعايقر الدولية  ي مكا حة اإل ال، من العقاب. ويمكن للخبرن المكتغممممممممماة مع مرور الولت  ي مجالي  مع

القااو  الجنائي الدولي والقااو  الدولي لحقوق اإلاغمممما  أ  تمكن المحاكم الوطنية من اتخاذ إجراةا، أكثر 
   .( 87) و عالية         تت قال  

                                               ولمت ارت ماب التعمل لمد عر ف ا ات ماا الخطقر لحقوق  وبمالتمالي  عنمدمما   يكو  القمااو  الوطني   -83
اإلاغممممما   يمكن تطبقق لواعد القااو  الدولي لحقوق اإلاغممممما  التي تمنع اإل ال، من العقاب. وعلى سمممممبقل 
المثمال   إ  مت وم ا ات ماا المغممممممممممممممتمر  ال ك يتبقن   ي جملمة أمور   ي  ا ، ا ختتماة القغممممممممممممممرك   و 

و ظر تطبقق القااو  ع ثر رجعي  مما يغمم  عمقاضمان مرت بي   م الجريمة  تى  اسمتثناة من لواعد التقا م
 ععد  ترن يمنية معقنة. 

 االستنتاجا    -       سابعا   
المساااااااااا:لة التزا  قانوني للادول بموجا القاانون الدولي لحقوق اإلنساااااااااان، وبالتاالي ال يمكه  -84

ورير كد  االمتثال. وتنص كدة صاااكوو دولية  االحتجاج باإلرادة الساااياساااية أو المصااالحة العليا للدولة لت
كلى واجا التحقتق في االنتساما  الجسااااااايمة لحقوق اإلنساااااااان والقانون الدولي اإلنسااااااااني والمعامسة  

باالتحقتق في بع  الفظاائع الجناائياة                                                              كلتساا. وكالوة كلى ذلاك، يفرا القاانون الادولي العرفي التزاماا  
 والجرائم  د اإلنسانية وجرائم الحرب.  والمعامسة كلتسا، مثل اإلبادة الجماعية

تحديد المساااااوليا .    وإلى جانا الضاااارورا  القانونية، تقتضااااي متطلسا  الحياة في المجتمع -85
                                                                                         ي عقل أن تعاقا المجتمعا  كلى الجرائم العادية مه أجل الحفاظ كلى ساااالطة الحق وساااايادة القانون   وال

 دون كقاب. بتنما تسمح بارت اب جرائم أمثر بشاكة وقسوة 

  

 . 54المرجع اتغه  التقرن  (84)

كااو     23كم ال ممممممممما ر  ي   تدابقر م لتة  الح( امبيا ضمممممممممد مياامارتطبقق اتتاهية منع جريمة اإلعا ن الجماعية والمعاهاة علق ا ) (85)
 .2020يناير  /الثااي

  .https://news.un.org/en/audio/2017/09/632872ااظر  (86)

(87) A/HRC/36/50/Add.1 49  التقرن . 

https://news.un.org/en/audio/2017/09/632872
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وبالنساسة للدول التي تمر اقتصااداتسا بمرحلة انتقالية، ف ن النتيجة الرئيساية لواجا المساا:لة   -86
هي االلتزا  القانوني بمقا اااااااااة ومعامسة مرت وي االنتساما  الخطترة وتحديد وإقالة العقسا  والقتود التي  

 تمنع مه تحقتق هذه الغاية. 

ب تنطوي كلى فرا كقوبة جنائية محددة بموجا والمسااااااا:لة أداة لمكافحة اإلفال  مه العقا -87
قرار قضاااااااائي نسائي يتناساااااااا مع طويعة الجريمة المرت سة. ويجا تنفتذ العقوبة المفرو اااااااة وإنفاذها  

في سااااااااياق العدالة التصااااااااالحية، مفتدة ول ه ال يمكنسا                                            بفعالية. وبدائل السااااااااجه، التي تفرا كموما  
 تي هي غاية في حد ذاتسا. بمفردها أن تحل محل العقوبة الجنائية، ال

وفي هذا التقرير، يذكر المقرر الخا  أمثلة كلى الممارساااا  الجتدة المتصااالة باكتماد األطر  -88
للمعايتر الدولية، مما يتيح تعزيز المساااا:لة                                                          التنظيمية والقوانته الجنائية وإنشاااا: اليا  ماساااساااية وفقا  

الطغااة الساااااااااابقته والمتعااونته معسم وغترهم مه وإجرا: المحاامماا  داخال اإلقليم الوطني، ومقاا ااااااااااة  
كه إنشاااااااااا: محامم جنائية دولية دائمة                                                          مرت وي الجرائم في إطار الوالية القضاااااااااائية العالمية، فضاااااااااال  

 مخصصة أو مختلطة.  أو

بتاد أن جميع الادول ال تعتماد نفس النسز إقا: الجرائم المرت ساة في الماا اااااااااي. وياذكر المقرر  -89
أمثلاة كلى كاد  كفااياة التادابتر أو حااال  االمتنااأ التي أد  إلى إفال  تاا  أو جزئي   الخاا  في تقريره

 مه العقاب بما يتعارا مع المعايتر الدولية لحقوق اإلنسان.

وفي بع  الحاااال ، لم يقااد  إلى ساااااااااااحااة العاادالااة مرت وو اإلبااادة الجماااعيااة أو التعااذيااا   -90
رائم الحرب أو االختفا: القساااري أو غترها مه االنتساما   االغتصااااب أو الجرائم  اااد اإلنساااانية أو ج أو

أن صادر                                                                                    الشانيعة لحقوق اإلنساان، أو حكم كلتسم بعقوبا  ال تتناساا مع جساامة األفعال. وحدض أيضاا  
كفو كه الجنااة المادانته أو اساااااااااتفاادوا مه كفو كاا ، أو خففاي كقوبااتسم. وفي كثتر مه الحااال ،  

                         ت رفع أية دكاوى جنائية.  لم

وفي بع  الحااال ، أنشاااااااااواي هتواا  أو محاامم انتقاالياة خااصاااااااااة للتعوي  كه كاد  كفااياة  -91
مه أوجه قصاااور تتعلق بحجم العقوبة وإجرا:ا                                                  الماساااساااا  الوطنية، ول نسا كاني هي األخرى أيضاااا  

 تطويقسا وتنفتذها. 

ائية العالمية،  وتطوق بع  الولدان معايتر مزدوجة )ال تل بمكيالته(ق فسفضااااااال الوالية القضااااااا -92
قامي محاممسا بمقا ااااااة ركايا أجانا وأدانتسم كلى النحو الواجا، ول ه الجرائم التي ارت وسا مواطنوها  

 مر  دون كقاب، إذ يتمتع مواطنوها ب فال  غتر مقوول مه العقاب. 

وفي بع  الحااال ، باذلاي محااوال  إل اااااااااعاا  معاايتر معتناة مه أجال التفااوا كلى اتفااقا    -93
ية. وقد يكون للحاجة الملحة إلنسا: نزاأ ما أو  ااامان االنتقال أثر سااالوي كلى نوعية كمليا   ساااياسااا

المساا:لة وطرائقسا. ومع أنه مه الضاروري إحالل الساال  والديمقراطية، ف ن كرقلة المساا:لة، باإل اافة  
ال تحول دون وقوأ ثقافة اإلفال  مه العقاب والعنف و                                                إلى كونسا مخالفة للقانون الدولي، ترسااااو كموما  

 المزيد مه االنتساما . 

، مه الضاااروري أن يخضاااع مرت وو االنتساما  الجسااايمة           ومساااتداما                             ول ي يكون االنتقال سااالميا   - 94
لحقوق اإلنساان واالنتساما  الجسايمة للقانون الدولي اإلنسااني للمساا:لة وأن تو اع حقوق الضاحايا في  
                                                                                          صاااااااالا العملية. واليا  تقصااااااااي الحقائق كنصاااااااار م  م ل للعدالة والجور ال امل، ول نسا ال تحل محلسما.  

 ل الما ي قد يمسد الطريق أما  ارت اب أفعال مماثلة ويشجع تمجتد الجريمة. واإلفال  مه العقاب كلى أفعا 
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                                                                                والنقاا  الادائر بشااااااااالن اكتمااد الياا  تعوق إجرا: التحقيقاا  وفرا كقوباا  جناائياة، خادماة   -95
لركاائز أخرى مه ركاائز العادالاة االنتقاالياة، تضاااااااااع الضاااااااااحااياا في مومف غتر مريح حتا  تجورهم كلى  

مماا يجعلسم يتحملون كاا:    -را  حقسم في العادالاة واحترا  حقسم في معرفاة الحقيقاة  االختياار بته احت
حتى كلى الصااااااافح كه جالديسم. وهذا الحل غتر                      بل تجورهم أحيانا    -التاريو بصاااااااورة غتر متناساااااااسة  

 مشروأ وغتر فعال ويشكل كقوبة مزدوجة للضحايا. 

ق المصااااااااالحة، أن يسااااااااتعتد أفراد ويذكر المقرر الخا  بلن مه الضااااااااروري، مه أجل تحقت -96
ثقتسم في بعضااااسم السع ، وثقتسم في الدولة قول كل  ااااي:. وإلقامة مصااااالحة فعالة ودائمة،    المجتمع

يدمز الركائز الخمس للعدالة االنتقالية           امال                                                          يجا كلى الدول التي تمر بمرحلة انتقالية أن تعتمد نسجا  
رار وكمليا  تخلتد الذكرى(، بالتشاااور ال امل مع الضااحايا  )الحقيقة والعدالة والجور و اامانا  كد  الت 

 ومع المجتمع المدني. 

 التوصيا  -       ثامنا   

  قيقد  المقرر الخا  التوصيا  التالية -97

كلى الدول أن تحامم مرت وي االنتساما  الجساااااااايمة لحقوق اإلنسااااااااان واالنتساما    )أ( 
كقوبا  مناساااسة وفعالة ومتناساااسة مع خطورة األفعال،  الجسااايمة للقانون الدولي اإلنسااااني وأن تفرا  

 دون المساس بفر  اللجو: إلى العدالة والمسا:لة؛

كلى الدول أن تمتنع كه و اااع كقسا  فعلية وقانونية أما  المساااا:لة، بما في ذلك   )ب( 
لجنائية، ومودأ  الحصااانا ، والعفو ال لي أو الجزئي، والعفو العا ، وقانون التقاد ، وكد  رجعية األحكا  ا

كااد  جواق المحاااممااة مرتته كلى نفس الجر ، وتعااديال  األحكااا  التي ال تحتر  حجم العقوبااة وتطوتق 
 العقوبة، ألن هذه العقسا  تتعارا مع القانون الدولي؛

كلى الادول أن تمتنع كه اللجو: إلى إكفاا:ا  تحمي مرت وي الجرائم مه المالحقاة   )ف( 
مه الناحية القانونية،           صااااااااحيحا                                           كدة واجا طاكة األوامر، التي ليسااااااااي دفاكا  الجنائية، بما في ذلك قا

وقاكدة مسااااااااااولية الرئيس في العمل، التي تمنع مقا ااااااااااة الرنساااااااااا: السرمتته الذيه يلز  أن يكونوا  
كه االنتسااماا  التي يرت وساا األ اااااااااخاا  الاذيه يعملون تحاي سااااااااايطرتسم الفعلياة،                    مسااااااااااولته قاانوناا  
 لذي يقول الحقيقة أو يعتر  بمساولتته؛ و خصية التائا ا

كلى الادول أن تزيال جميع العقساا ، بماا في ذلاك حصاااااااااااناة الادول أو الحصاااااااااااناة   ) ( 
الدبلوماسية أو أي  كل اخر مه أ كال الحماية، التي مه  لنسا أن تحمي مه إجرا:ا  العدالة رنسا:  

  خطترة لحقوق اإلنسااااااان والقانون الدولي  الدول وغترهم مه الموظفته العمومتته الذيه ارت ووا انتساما
 اإلنساني أو ا تركوا في ارت ابسا؛

ال يجوق باالي حااال مه األحوال أن ت ون تعااديال  األحكااا  )بمااا في ذلااك تخ ي    ) م( 
العقوبة واإلفراج المشااروو واإلفراج المسكر( الممنوحة لخ ااخا  المدانته بارت اب جرائم  ااد اإلنسااانية  

منوحة لخ اااخا  المدانته بجرائم كادية، ويجا أن تمتثل للمعايتر المنصاااو  كلتسا  أكلى مه تلك الم
 في نظا  روما األساسي فيما يتعلق بتخ ي  العقوبا  كلى الجرائم المشار إلتسا فيه؛

ال يمنح العفو "اإلنساااني" إال لخ ااخا  الذيه يعانون مه مرا كضااال في مراحله   )و( 
 األخترة وبا  موتسم و يكا؛ 
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ال يجوق اكتماد تدابتر اإلقامة الجورية ألسااساب إنسااانية أو صااحية إال إذا كان مركز  )ي( 
االحتجاق المقرر ال يتيح أي خيار كملي اخر، كلى أن يكون ذلك كلى أسااااااااس ماقي فقن، في انتظار  

 انتسا: حالة الطوارئ؛

تنع كه إجرا: ال يجوق للادول أن تتاذرأ بقاانونساا المحلي أو بالوجاه قصاااااااااوره ل ي تم )ا( 
هذه األنشاااااااطة. وإذا كان الت تيف الجنائي ال    تحقيقا  جنائية وتحديد المسااااااااوليا  أو ل ي تعوق مثل

يفي بالمعايتر الدولية، تعته كلتسا أن تجري كلى وجه الساااااركة اإلصاااااالحا  التشاااااريعية الالقمة. وفي 
وتدينسم كلى أساااااس الجرائم    غضااااون ذلك، كلتسا أن تحقق في الجرائم التي يرت وسا الجناة وتقا ااااتسم

المحاددة في قاانونساا األقرب إلى األفعاال الشاااااااااائناة المرت ساة، بماا في ذلاك كه طريق تطوتق ترامم الجرائم  
 كند االقتضا:، وإنزال أ د كقوبة ممكنة يعاقا بسا كلى الجريمة المعنية؛

لمختلطاة أو محاامم  يجوق للمحاامم الجناائياة الوطنياة أو المحاامم الجناائياة العاادياة أو ا )ي( 
 العدالة االنتقالية الخاصة أن تحامم مرت وي الجرائم المزكومته؛

ينسغي أال يساااامح للمحامم العسااااكرية بمحاممة العسااااكريته وأفراد الشاااارطة أو أجسزة   )ك( 
االساااااتخسارا  أو القوا   اااااسه العساااااكرية الذيه ارت ووا انتساما  جسااااايمة لحقوق اإلنساااااان أو القانون  

  اركوا فتسا؛  اإلنساني أو

يجا أن تحتر  اإلجرا:ا  القضاائية الضامانا  الدولية لرجرا:ا  القانونية الواجسة لجميع   )ا(  
 األطرا  مه أجل تجنا أي  كل مه أ كال السطالن يمكه أن يمنع الضحايا مه الحصول كلى العدالة؛ 

لى محاماة  ال يجوق أن ت ون اإلجرا:ا  القضااااااائية مجرد إجرا:ا  صااااااورية تسد  إ )ل( 
ممارسااااااااة العدالة الجنائية وتجنا تطوتق الوالية القضااااااااائية العالمية أو تدخل المحامم الجنائية الدولية  

 األخرى ذا  االختصا  االحتياطي؛ 

يجا  اامان حياد القضااا: واسااتقالله في جميع مراحل التحقتق والمحاممة وإصاادار   )م( 
لى النحو الواجاا، بماا في ذلاك مه خالل برامز فعاالاة  األحكاا . ويجاا إدارة األدلاة وحفظساا وحماايتساا ك

.         دوليا                                 بته الماسااااسااااا  بل وحتى تعاونا                                                           لحماية الشااااسود والضااااحايا وأساااارهم، األمر الذي يتطلا تعاونا  
 ويجا كلى الدول أن تحمي المحامته والقضاة والموظفته القانونتته؛

تتمكه المحامم الجنائية الوطنية،   لضاااامان أن       كامال           دوليا                              كلى الدول أن تقيم تعاونا   ) ( 
المحامم الدولية، حساا االقتضاا:، مه الوفا: بالتزامسا بتحديد المسااوليا ، وذلك كه طريق إحضاار   أو

المتسمته أو المادانته الموجوديه في أرا اااااااااتساا أو تساااااااااليمسم، وتقاديم جميع األدلاة المطلوباة، ومنح 
 ة؛تصاريح للشسود للمثول أما  المحكم تل ترا  أو

ال تمنح الادول حق اللجو: أو أي حمااياة أخرى لخ اااااااااخاا  الاذيه ارت ووا انتسااماا    )س( 
جسااااااااايماة لحقوق اإلنساااااااااان أو القاانون اإلنسااااااااااني أو اتسموا بارت اابساا بغرا حماايتسم مه المالحقة  
الجنائية؛ وإذا لم يساااالم الشااااخص المعني بسااااوا تطوتق مودأ كد  اإلكادة القساااارية، فتنسغي للدولة أن  

 للمعايتر الدولية المذكورة في هذا التقرير؛              حاممه وفقا  ت

يجا السااامال للضاااحايا بالمشااااركة ال املة في كمل العدالة بصااافتسم أصاااحاب مظالم   )ف(  
 ومطالا بالتعوي  ال امل كه األ رار التي لحقي بسم، وتمكتنسم مه فر  الوصول بسسولة إلى العدالة؛ 

فراد أسرهم الدكم النفسي واالجتماكي والقانوني الذي  كلى الدول أن تقد  للضحايا وأ )ف( 
 يناسا كل حالة قول المحاممة وأثنا:ها وبعدها؛
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إذا كاني االنتساما  مرت سة  اااااد أفراد بساااااوا انتمائسم لفوة  اااااعيفة بعتنسا، وجا   )ص( 
لعدة قطاكا  لحماية حقوق اإلنسااان يسااتند إلى           ااامال                                            كلى جميع الساالطا  المختصااة أن تعتمد نسجا  

 المعايتر الدولية للوصول الفعال إلى العدالة ويسمح بتقديم تعويضا  كافية وموررة؛ 

ل ي يتيح الوصااول إلى العدالة المسااا:لة الفعالة، يجا كلى الدول أن تشااجع نشاار   )ق( 
توعية الجمسور بسذه اإلجرا:ا     المعلوما  كلى نطاق واساااااااع و ااااااافا  كه اإلجرا:ا  الجنائية، ب ية

 ونظامسا وفوائدها المحتملة للضحايا وأفراد أسرهم والسكان المحلتته والمجتمع ككل؛

                                                                               كلى المجتمع الادولي، بماا في ذلاك الستواا  الادولياة والجساا  الماانحاة، أن يكفال تقتا د   )ر( 
تسا بمحاساسة مرت وي االنتساما  الخطترة،  بالتزاما        تاما                                                       الولدان التي تمر اقتصااداتسا بمرحلة انتقالية تقتدا  

 لتلك الغاية؛                                    وذلك بتزويدها بالدكم الالق  تحقيقا  

كلى الدول أن تنظر في إدراج مودأ الوالية القضااائية العالمية في تشااريعاتسا المحلية   )ش( 
 أو السمال بتطويقه في المحامم الوطنية.
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