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 موجز

                   ، إىل مفوضة األمم        ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦          املؤرخ      ١٠٢ / ٢                                طلب جملس حقوق اإلنسان، مبقرره       
                            ً                                             مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً لكافة املقررات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق           "           اإلنسان                          املـتحدة السامية حلقوق   

                                                        وفيما يتعلق باملسألة الراهنة وهي اإلفالت من العقاب،           ".                                                     اإلنسان وحتديث كافة التقارير والدراسات ذات الصلة      
  .   ٨١ /    ٢٠٠٥             ً             نسان وذلك عمالً بقرارها                                            إىل الدورة الثانية للجنة حقوق اإل      (E/CN.4/2006/93) ُ ِّ                      قُدِّم تقرير سنوي شامل     

                                           وتفهم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق        .                                                                 واملعلومـات الـواردة يف هذا التقرير تظل ذات عالقة باملوضوع          
                                                                                              على أنه حيافظ على دورة تقدمي التقارير السنوية السابقة فيما خيص هذه املسألة إىل أن                   ١٠٢ / ٢                 اإلنسـان املقرر    

                                                  ً                          وهذا التقرير املرفوع إىل جملس حقوق اإلنسان يتناول تبعاً لذلك التطورات ذات الصلة   .                  يقرر اجمللس خالف ذلك
  .                                      باإلفالت من العقاب على مدار السنة املاضية

                                     ً                                                        ويف هذا السياق، يوفر هذا التقرير موجزاً يتضمن آخر ما استجد من األمثلة البارزة على ممارسات الدول  
  .                                                                     ب، حيث اضطلعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بدور اجلهة الداعمة                                             ذات الصلة مبكافحة اإلفالت من العقا     

                       وال يراد هبذا التقرير أن   .                ً                                                             ومما له صلة أيضاً مبكافحة اإلفالت من العقاب شروع احملكمة اجلنائية الدولية يف عملياهتا
                          جمال يسع لتوثيق أمثلة عن          ً     ً       ً                                                      يكون عرضاً شامالً ووافياً للتطورات ذات الصلة مبكافحة اإلفالت من العقوبة بل هناك

  .                                                        حاالت أخرى من املمارسات والسوابق حبسب تطور األوضاع يف املستقبل
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٤  ٦- ١ ....................................................................     مقدمة -   ً أوالً

  ٥   ٢٨- ٧ .................................................                   حتديث التطورات األخرية -     ً ثانياً
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  مقدمة-   ً أوال  

  ،     ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦   خ         املؤر    ١٠٢ / ٢   َّ                 ً                                 يقـدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           - ١
                     ً                           االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت  "                                               الذي طلب إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، مواصلة 

   ".                                                          اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة

                                         نسان وتعزيزها من خالل اختاذ إجراءات ملكافحة                                                 واجملموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإل - ٢
                                                          تؤكد على ضرورة توخي هنج شامل يف مكافحة اإلفالت من           (E/CN.4/2005/102/Add.1)                   اإلفالت من العقاب    

                                                   ُّ                                           العقاب، مبا يف ذلك االضطالع بتحقيقات وحماكمة املشتبه يف حتمُّلهم املسؤولية اجلنائية مع كفالة سبل االنتصاف 
                                                                                            ايا وضمان احلق غري القابل للتصرف يف معرفة احلقيقة بشأن االنتهاكات واختاذ ما يلزم من                                 والـتعويض للضـح   

                          بشأن اإلفالت من العقاب، يف   ٨١ /    ٢٠٠٥                           وجلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها   .                              خطوات للحؤول دون تكرار حدوثها
ّ        مجلة أمور، شّجعت                                  ى النظر يف التوصيات وأفضل                                                                 الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية عل        "           

    ً                      فضالً عن جمموعة املبادئ     (E/CN.4/2004/88)                                                                   املمارسات احملددة يف الدراسة املستقلة املتعلقة باإلفالت من العقاب          
   َّ                     ً                                                                                        احملدَّثـة، حسـب ما يكون مالئماً، يف وضع وتنفيذ تدابري فعالة ملكافحة اإلفالت من العقاب، مبا فـي ذلك بذل                    

   ).  ٢١       الفقرة    " (                                               م آليات قضائية وجلان حقيقة ومصاحلة وجلان حتقيق أخرى           يف سبيل تصمي    ...      جهود 

                              ً                            ً                                                  وطلب القرار إىل األمني العام أيضاً، يف مجلة أمور، أن يقدم تقريراً عن آخر التطورات يف جمال القانون                   - ٣
                وممارسات الدول                                                                                   الدويل واملمارسة ذات الصلة مبكافحة اإلفالت من العقاب، مبا يف ذلك السوابق القضائية الدولية
  .                                                                                والعمل الذي تقوم به املفوضة السامية حلقوق اإلنسان وأجزاء أخرى من منظومة األمم املتحدة

                                                                                                      وقـد حددت الدراسة املستقلة املتعلقة باإلفالت من العقاب اليت اضطلعت هبا دايان أورينتليخر، أفضل                - ٤
  .                                                ة على مكافحة اإلفالت من العقاب جبميع جوانبه                                                                  املمارسات والتوصيات ملساعدة الدول على تعزيز قدرهتا احمللي       

                                                                                              والحظت الدراسة، يف مجلة أمور، أن جمموعة املبادئ حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان عن طريق اختاذ تدابري ملكافحة 
  ىل       ً      ً                              ، دوراً نافذاً يف دعم اجلهود احمللية الرامية إ    ١٩٩٧                              ُ ِّ                     اإلفالت من العقاب لعبت، منذ أن قُدِّمت إىل اللجنة يف عام 

                                                                                                  مكافحـة اإلفـالت من العقاب ومت تأكيدها بشكل قوي عن طريق القرارات اليت اختذهتا احملاكم اجلنائية الدولية     
                                                                 عالوة على ذلك، تبينت الدراسة أن التجارب األخرية عاضدت املبدأ احملوري     .                              وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان   

                                                         اإلفالت من العقاب يقتضي وضع استراتيجية شاملة وأن                                                                 جملموعة املبادئ وهو القائل بأن الربنامج الفعال ملكافحة       
                                                                                                    العامل اآلخر وراء الربنامج الناجح يتمثل يف املشاركة العريضة للمواطنني مبن فيهم الضحايا، يف املداوالت املتعلقة 

      من                                                                                وهناك موضوع يتكرر إيراده وهو أن اجلهود احمللية الرامية إىل مكافحة اإلفالت             .                        بتصـميم كـال الربناجمني    
                                                                                                         العقـاب قد تعززت بشكل ملحوظ بانضمام الدول إىل معاهدات حقوق اإلنسان وقبوهلا اإلجراءات االختيارية               

  .             لتقدمي الشكاوى

ــنة   - ٥ ــرار اللج ــالً بق ــق وعم ــت الح ــبادئ   ٧٢ /    ٢٠٠٤               ً                          ويف وق ــة امل ــث جمموع ــرى حتدي                                 ، ج
(E/CN.4/2005/102/Add.1)ي وأهم التطورات املؤسسية                                               لكي تعكس آخر التطورات يف القانون الدويل املوضوع                        

                             باإلضافة إىل ذلك، عكست بعض       .                                                                         مـن خـالل ظهور حماكم تنطوي على عناصر وطنية ودولية على حد سواء             
               ُ                                                  ّ           ِّ                                    التنقـيحات الـيت أُدخلت التطورات يف املمارسات اليت تقوم هبا الدول واليت وفّرت مدخالت قيِّمة فيما يتعلق                  
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                                                              العقاب مثل التأكيد على األمهية احملورية لتعزيز املشاركة العريضة من                                       باالستراتيجيات الفعالة ملكافحة اإلفالت من 
                وعكست التنقيحات   .                                                                          جانب الضحايا وغريهم من املواطنني يف تصميم وتنفيذ برامج مكافحة اإلفالت من العقاب

           ً  يت لعبت دوراً                                                                                    اإلضافية التجارب املتراكمة اليت مرت هبا الدول واألمم املتحدة وغريها من املؤسسات واملنظمات ال
                 ّ              ويف هذا السياق، سلّمت جمموعة       .       ً                                                                           ريادياً يف التصدي لتحديات إقامة العدل بعد االهنيار الكامل للعملية القانونية          

ّ                                                                          ً                             املـبادئ احملّدثـة، عـلى سبيل املثال، باحلاجة إىل النظر يف القيام بإصالح مؤسسي شامل بوصفه أساساً لعدالة                             
   .   طي                                  مستدامة أثناء فترات التحول الدميقرا

                                            َّ                                                           وهـناك تطـور مهـم آخر ملكافحة اإلفالت من العقاب متثَّل يف إجراء عدد من التحقيقات الدولية يف                    - ٦
                   ُ ِّ                       وقد ركز آخر تقرير قُدِّم إىل جلنة حقوق          .                                                                  انـتهاكات قـانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل         

                                    ف إىل محاية حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت                                   على عمل جلان التحقيق الدولية اهلاد(E/CN.4/2006/93)       اإلنسان 
  .         من العقاب

  حتديث التطورات األخرية-     ً ثانيا  

                      ً                                                                     يوفر هذا التقرير حتديثاً ألبرز األمثلة على ممارسات الدول ذات الصلة مبكافحة اإلفالت من العقاب قامت  - ٧
                            ة اإلفالت من العقاب بدء احملكمة                ً        ومما له صلة أيضاً مبكافح   .                                             فـيها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بدور داعم 

  .                        اجلنائية الدولية لعملياهتا

                                       ً      ً                                                       ولـيس املقصـود من هذا التقرير أن يكون عرضاً جامعاً للتطورات ذات الصلة مبكافحة اإلفالت من                   - ٨
                                                                                       حيث هناك، يف هذا الصدد، جمال لتوثيق أمثلة على حاالت أخرى من املمارسات ومن السوابق القضائية   .       العقاب
  .                     تطور األوضاع يف املستقبل    ً   وفقاً ل

        كانون   ١٠                                                                              وفـيما خيـص األوضـاع القطرية، مما له أمهية مالحظة أن حكومة أفغانستان احتفلت، يف      - ٩
                                                                            ، بيوم اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فأعلنت عن خطة عمل بشأن السلم واملصاحلة     ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول

                                                         ضم، يف مجلة جهات، مكتب الرئيس، وجلنة حقوق اإلنسان                                               وخطة العمل هذه هي مثرة جهد تعاوين        .         والعـدل 
                  ً     ً                 وتضع خطة العمل هنجاً شامالً إلقامة العدل يف   .                                                           املستقلة يف أفغانستان وبعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان

ِ                                                     مـرحلة انتقالـية بالتصدي ملخلّفات انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتِكبت أثناء أكثر من عقدين من النـز                    اع                           ّ                               ُ 
                                   َّ           والدافع األساسي لوضع اخلطة الشاملة متثَّل يف         .                                                             املسلح وذلك من خالل االستعانة مبجموعة متكاملة من التدابري        

                                                                                                   املشاورات الوطنية بشأن العدل يف املرحلة االنتقالية اليت اضطلعت هبا جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان يف 
               ، قامت املفوضية     ٢٠٠٥      ديسمرب  /             ويف كانون األول  "                  وة إىل إقامة العدل  دع "    َّ                      وحمدَّدة يف تقريرها بعنوان     ٢٠٠٤    عام 

                                                                                                  السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان وبعثة األمم املتحدة للمساعدة يف 
     ١٢٠               ؤمتر أكثر من                     وقد حضر هذا امل     .                       ُ                                                   أفغانستان بتنظيم مؤمتر ُيعىن بالبحث عن احلقيقة وحتقيق املصاحلة يف كابل          

                             وأكد املشاركون أمهية التصدي      .       ً                                                                     مشـاركاً مبن فيهم ممثلو احلكومة واجملتمع املدين واألوساط األكادميية والدينية          
                                        ويف وقت الحق، عقدت بعثة األمم املتحدة         .                                                                بطـريقة شاملة وعملية ملخلفات انتهاكات حقوق اإلنسان املاضية        

                                                               املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملشاركون يف املؤمتر حلقات عمل يف                                                للمسـاعدة يف أفغانستان ومفوضية األمم       
  .                                                                                              خمتلف املقاطعات داخل أفغانستان تتعلق حبصيلة املؤمتر ولنشر الوعي خبصوص العدالة أثناء املرحلة االنتقالية
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       العتراف  ا  )  أ (                                                                                     وتركز خطة العمل بشأن السلم واملصاحلة والعدل يف أفغانستان على جماالت مخسة تشمل               -  ١٠
         البحث عن   )  ج (                                                       ضمان قيام مؤسسات حكومية حتظى بالثقة وتتحلى باملسؤولية؛     )  ب (                          مبعانـاة الشعب األفغاين؛     

           وحظي انطالق   .                                 وضع آليات للمحاسبة فعالة ومعقولة    )  ه (                              تعزيز املصاحلة والوحدة الوطنية و  )  د (                 احلقيقة والتوثيق؛ 
     ً     عقوداً من   "                                                 خلاص لألمني العام يف أفغانستان، الذي أبرز أن                                                              هذه اخلطة بالترحيب من جهات متعددة منها املمثل ا        

                                   ّ         ً                                                                   انـتهاكات حقوق اإلنسان يف أفغانستان خلّفت أعداداً كبرية من الضحايا ال بد من االعتراف مبعاناهتم واحترام                 
                                                                     ً                           وانطالق خطة العمل إمنا هو خطوة أوىل صوب ختطي عقبة هذه التركة وهو ينم أيضاً عن االحترام                 .          مشـاعرهم 

ـ       وسوف   .  )١ ( "                                                                                ويعطي األمل يف أن تظهر احلقيقة ويقام العدل ويعود التسامح والتضامن والثقة             .              رامة الضحايا     لك
  .                                  ِ                                                   يتطلب التنفيذ بذل جهود متضافرة من ِقبل اجلميع مبا يف ذلك احلكومة واجملتمع الدويل واجملتمع املدين

                                        ئية الدولية يف يوغوسالفيا السابقة إىل                                                                   ويف البوسـنة واهلرسك، مثل نقل بعض احلاالت من احملكمة اجلنا           -  ١١
                                                                                            حمكمة الدولة يف البوسنة واهلرسك وهي كيان جديد، فرصة مهمة ملكافحة اإلفالت من العقاب من خالل العملية 

ِ                      القانونية الرمسية اجلارية داخل اإلقليم الذي ارُتِكبت فيه اجلرائم                                              وكانت محاية الشهود قضية ذات أمهية كبرية يف   .                                            ُ 
      ّ                                                                                              وقد أّيد مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك هذه العملية من خالل عمله                 .          هذا الصدد 

                                                                                                            مـع حمكمة الدولة لتأمني محاية أفضل ملصاحل الشهود الضحايا بتوفري مستشارين قانونيني لضحايا العنف اجلنسي               
  .                                                         وضمان التقيد بالقوانني اخلاصة حبمايتهم أثناء النظر يف الدعاوى

                                                                                                    كما قامت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك بإسداء املشورة للوزارات ذات الشأن               -  ١٢
  .                                                                                                               حول الكيفية اليت ميكن هبا أن تؤمن على النحو األفضل احلماية االجتماعية واالقتصادية ملن كانوا عرضة للرتاع                

ُ                               وتوزيع دليل ُألسر األشخاص املفقودين بشأن                                                                     ويف هـذا السياق، أيدت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وضع                        
                                           وقد وضعت وزارة حقوق اإلنسان يف البوسنة         .                                                            تطبيق القانون اخلاص باألشخاص املفقودين يف البوسنة واهلرسك       

                                                                                                                واهلرسك هذا الدليل بدعم من منظمات وطنية ودولية متعددة مبا فيها اللجنة الدولية لألشخاص املفقودين وجلنة                
                                              ومتثل الغرض األساسي من هذه الوثيقة يف تيسري احلصول   .                                  لدولية ومركز الوصول احلر للمعلومات             الصليب األمحر ا

ُ                     على املعلومات وإقرار العدل فضالً عن التمتع ببعض احلقوق املضمونة بالنسبة ُألسر األشخاص املفقودين                                       ً                             .  

                      جلنة احلقوق االقتصادية                                                                                وباإلضـافة إىل ذلك، ومتابعة للتوصيات الصادرة عن جلنة مكافحة التعذيب و            -  ١٣
                                                                                     ، قدم مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك الدعم              )٢ (                     واالجتماعية والثقافية 

                                                                                                          جلهود احلكومة يف جمال تصديها لقضية تقدمي التعويضات لضحايا احلرب من املدنيني، وال سيما ضحايا التعذيب                
                                                                    وسنة واهلرسك، يف هذا الصدد، بإنشاء فريق عامل معين بقانون الدولة املتعلق                وقامت سلطات الب  .             والعنف اجلنسي

                                                      

1  See “United Nations Special Representative of the Secretary-General in Afghanistan, Tom Koenigs, 

welcomes today’s launch of the Action Plan on Peace, Reconciliation and Justice�, 10 December 2006, at 
http://www.unama-afg.org/news/_statement/ SRSG/2006/06dec10-HR-day.htm. 

2  Conclusions and recommendations of the Committee against Torture (CAT/C/BIH/CO) and concluding 

observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/BIH/CO/1). 
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                                                                                                        بالضحايا املدنيني واحلرب متألف من ممثلني ملختلف الوزارات وممثلني لرابطات الضحايا واحلكم واملنظمات غري              
  .                              احلكومية اليت تعىن بقضايا الضحايا

       املرسوم  (                                يذ سياسة ملكافحة اإلفالت من العقاب                             ، باشرت حكومة كمبوديا تنف       ٢٠٠٦        مـارس    /        ويف آذار  -  ١٤
                                                                                        وتعترف هذه السياسة باملشكلة اخلطرية املتمثلة يف اإلفالت من العقوبة يف كولومبيا وتشتمل على تدابري    ).     ٣٤١١

                                                                                           وساعد مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واضعي السياسات على صياغة السياسة املذكورة              .           ملكافحـتها 
                                                     باإلضافة إىل ذلك للمكتب يف كولومبيا، بالتعاون مع          .                                         تب هو املراقب الرئيسي لعملية تنفيذها                     وكـان هذا املك   

   .                                                                                              اللجنة األوروبية، برنامج تعاون تقين هدفه تعزيز قدرة مكتب املدعي العام على مكافحة اإلفالت من العقاب

             من أعضاء    ٩   ً          يقاً يف شأن                                          فتحت احملكمة العليا الكولومبية حتق         ٢٠٠٦                                 باإلضـافة إىل ذلـك ويف عـام          -  ١٥
                    وقام مكتب املفوضية     .                                                                                    الكونغرس متهمني بانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، وبأن هلم روابط بربملانيني وبالفساد          

   .                                                            السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا مبتابعة التطورات املذكورة أعاله

                                     قوات األمن، وال سيما اجليش، املتهمني                                                                             ويف الوقـت نفسـه واصل مكتب املدعي العام التحقيق يف شأن أفراد               -  ١٦
   .                                                          وتابع املكتب املذكور يف كولومبيا التطورات على صعيد هذه احلاالت  .                                       بارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القانون

ّ                              ، قررت احملكمة الدستورية أن تعّدل بعض أهم اجلوانب من القانون     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ١٨   ويف  -  ١٧                             ٠٥ /   ٩٧٥    
                                                 ً             ً           وقدم مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بصفته صديقاً للمحكمة عرضاً            .       والسلم                         املعـروف بقانون العدل     

     ً                                                                                                              موجـزاً إليها خلص فيه املفوضية السامية االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وامللقاة على عاتق كولومبيا                
                          ن تعدل البعض من جوانب                    وقررت احملكمة أ    .                                                                بضـمان حقوق الضحايا يف معرفة احلقيقة ويف العدالة والتعويض         
   .                                                         القانون كما أشار إىل ذلك املكتب التابع للمفوضية يف كولومبيا

                                  ً                   ، أبرمت احلكومة واألمم املتحدة اتفاقاً بإنشاء جلنة دولية     ٢٠٠٦      ديسمرب  /                         يف غواتيماال، ويف كانون األول -  ١٨
                                   مؤسسات الدولة يف جمال التحقيق                                                                                ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال لدعم مكتب املدعي العام وغريه من           

                                                                            ً                              وتفكـيك قوى األمن غري املشروعة وغريها من املنظمات السرية املورطة يف أنشطة جنائية فضالً عن انتهاكات                 
                                                                                  وقوبلت هذه املبادرة بالترحيب من جانب املفوضة السامية وقام مكتب املفوضية يف              .                         حقـوق اإلنسان يف البلد    

                      كما أسدى مكتب املفوضية   .                                                ة حول القضايا القضائية ذات الصلة بإنشاء اللجنة                                غواتيماال بإسداء النصح للحكوم   
                                                                                    ً                        السامية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال املشورة إىل احلكومة حول صياغة التشريعات اليت اعتمدت مؤخراً والقاضية               

                      كافحة اإلفالت من العقاب                               ً     ً      واملنتظر أن يلعب هذا املعهد دوراً حامساً يف م  .                                  بإنشاء معهد وطين لعلوم الطب اجلنائي
  .                                     ً       ً  فيما يتصل بانتهاكات حقوق اإلنسان ماضياً وحاضراً

                                                                                                عالوة على ذلك، ما برحت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تعضد السلطات املكلفة مبكافحة اإلفالت               -  ١٩
              نتهاكات حقوق                                                                                                 من العقاب يف غواتيماال وتسدي هلا املشورة، وخاصة منها الوحدة املعنية بالتحقيقات اخلاصة با             

                                                                                             أمـني املظـامل، اليت تعىن ببعض التحقيقات ذات الصلة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان أثناء          -          اإلنسـان   
                                                                كما اضطلع مكتب املفوضية يف غواتيماال بتدريب املفوضني التابعني           .                                         الـنـزاع املسـلح، ومكتب املدعي العام      

                                                    حلقوق اإلنسان وكرس هذا التدريب لإلطار املعياري للمالحقة                                                   للوحـدة املذكورة اليت تعىن باالنتهاكات املاضية        
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                                    واشترك املكتب عن كثب يف صياغة القانون   .                                                         القضائية ومعاقبة املسؤولني عن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء
      تألفة                                                                                                            اجلديد املتعلق بإنشاء جلنة وطنية لتقصي احلقائق بشأن املفقودين من خالل تقدمي الدعم للجنة التحضريية امل               

         واملفوضية   .                                                                                                  مـن املؤسسات التابعة للحكومة ومنظمات اجملتمع املدين اليت أنيطت مبهمة وضع اقتراح هلذه الغاية              
                                                                                                                 السـامية تشجع الكونغرس الغواتيمايل على املوافقة على هذا القانون وعلى املصادقة على التشريع الذي يعترف                

  .        ء القسري                          ً                باملركز القانوين للغائب نظراً إىل حاالت االختفا

     ً                                                                                               وأخرياً أبرم مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال مذكرة تفاهم مع وزارة العدل غرضها              -  ٢٠
            ويف إطار هذا   .                                                                                         تعزيـز قـدرة املؤسسـات على التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل          

                                               لعامني على االضطالع بالتحقيق وأساليب املقاضاة وسوف                                              االتفاق، سيقوم املكتب يف غواتيماال بتدريب املدعني ا
                                                   كما سيوضع دليل يعىن بالتحقيق يف انتهاكات حقوق          .                                                    يرصـد حالة حقوق اإلنسان فيما خيص أنشطة املؤسسة        

                                                                                                  اإلنسان لفائدة وزارة العدل كما ستوضع خطة تبني الكيفية اليت ميكن هبا أن تعاجل املشاكل الراهنة داخل املؤسسة 
  .                             الضعف بالنظر للتحقيق اجلنائي      ونواحي

                                                        ، توصل حتالف األطراف السبعة واحلزب الشيوعي يف نيبال             ٢٠٠٦       نوفمرب   /                             يف نيـبال، ويف تشرين الثاين      -  ٢١
                                                                          وقد رحبت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان هبذا االتفاق بوصفه             .                     إىل اتفاق سلم شامل     )       مـاوي  (

                                وشددت على أن إهناء اإلفالت من        .                                  ال وتعزيز االحترام حلقوق اإلنسان                                         خطوة حامسة صوب إهناء الصراع يف نيب      
                ً                                                                            العقاب يظل واحداً من التحديات الكربى على مستوى حقوق اإلنسان اليت تواجه يف نيبال ورحبت باإلعالن عن 

  . )٣ (                                       تشكيل جلنة عالية املستوى للحقيقة واملصاحلة 

                                                              صاحلة ميكن أن تشكل أداة مهمة يف التصدي لإلفالت من العقاب                                                       والحظت املفوضة السامية أن جلنة احلقيقة وامل       -  ٢٢
           ً                         وميكنها أيضاً أن تساعد على تضميد        .                                                                              عـلى انـتهاكات حقوق اإلنسان املاضية وملعاجلة األسباب اجلذرية وراء الصراع           

  .          لى تعويض                                     ً                                                               اجلـراح وتفادي االنقسامات االجتماعية فضالً عن االعتراف حبقوق الضحايا يف أن ينصفوا ويف احلصول ع               
                                                                                                                         ومـن األمهية الكبرية مبكان أن تكون هذه اللجنة مستقلة وحمايدة وأال تنشأ إال بعد مشاورات عامة واسعة النطاق حول                    

                                                                                    ويف الوقت نفسه من املهم أن تكون هناك مالحقات قضائية على االنتهاكات اخلطرية حلقوق             .                           واليـتها وتشكيلة أفرادها   
  . )٤ (                                                      يف سيادة القانون وتتم احليلولة دون حدوث جتاوزات يف املستقبل                            اإلنسان حىت يستعيد اجملتمع ثقته 

  .                                                                                            وكررت املفوضية السامية التزامها بدعم النيباليني يف مجيع اجلوانب املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -  ٢٣
          اء البلد                                                                                                  وطلبـت األحزاب من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مواصلة رصد حالة حقوق اإلنسان يف مجيع أحن               

  . )٥ (                              وإعادة تكليف املفوضية هبذه املهمة

                                                      

3  See �United Nations High Commissioner for Human Rights welcomes agreement�, 11 November 2006, at  
http://nepal.ohchr.org/resources/Documents/English/pressreleases/NOV2006/2006_11_11_HC_PressRelease_E.pdf . 
4  See ibid.  

5  See ibid.  
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                                                                   ، أنشأ رئيس سري النكا جلنة للتحقيق يف حاالت القتل خارج نطاق                ٢٠٠٦       نوفمرب   /                  ويف تشـرين الثاين    -  ٢٤
                                                                                 ورحبت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بإنشاء هذه اللجنة وعربت عن األمل يف أن               .                        القانون وحاالت االختفاء  

                                                                                   انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة إىل العدالة وأبرزت أمهية هذه املبادرة يف التصدي لإلفالت من               يتم تقدمي مقتريف
                        كما دعت احلكومة جمموعة      .                                                                                العقاب جزاء انتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة بالصراع الدائر يف سري النكا           

                               صد عمل اللجنة وتوفري املشورة على                                                                  من املراقبني الدوليني إىل تشكيل فريق مستقل دويل من الشخصيات البارزة لر
  . )٦ (                                       النحو املطلوب، وتقدمي تقرير عن عمل اللجنة

                                                                                       ويف هذا السياق، شكرت املفوضة السامية احلكومة على دعوهتا إياها إىل توفري املشورة بشأن اختصاصات  -  ٢٥
                              العديد من التعليقات اليت                         وقد وضعت يف احلسبان     .                                                               جلـنة التحقيق وفريق املراقبني مبا يتمشى مع املعايري الدولية         

  .                                                                                                   قدمتها املفوضية لدى إنشاء اللجنة، مبا يف ذلك ضرورة محاية الشهود واختاذ تدابري للنهوض بالشفافية يف التحقيق
                                                                                                                 وعـربت املفوضـية السامية، من ناحية أخرى، عن قلقها إزاء جوانب النقص العديدة يف النظام القانوين الوطين                  

                                                                                   جلنة التحقيق خاصة يف غياب التقاليد القانونية ذات الصلة بتحديد املسؤوليات القيادة                                  املمكن أن تغض من فعالية      
                                                                            والحظت أن العديد من التوصيات الصادرة عن جلان التحقيق يف املاضي مبا يف               .                            عن االنتهاكات حلقوق اإلنسان   

  . )٧ (                                         ذلك التحقيق يف حاالت االختفاء، مل تنفذ حىت اآلن

                                                                       ة على أن من األمهية احلامسة مبكان بالنسبة للجنة أن حتدد املسؤوليات الفردية عن                    وأكدت املفوضة السامي -  ٢٦
                               وأضافت قوهلا إنه ال يسعوا أي جلنة   .                                                                  اجلـرائم جبانب النماذج األعرض ملا حدث منها والسياق الذي حدثت فيه     

                    للرصد وللحويل يف هناية                                                                                          للتحقـيق إال أن حتقق يف حاالت خمتارة وأن احلاجة ما زالت تدعو إىل وضع آلية دولية                 
    ً                                             وبناًء على دعوة من احلكومة، قدمت املفوضية السامية     .                                                     األمـر دون انتهاكات حقوق اإلنسان يف األجل الطويل        

                 وهؤالء األشخاص، إن   .                                                                                    حلقـوق اإلنسان قائمة بأمساء املرشحني املالئمني احملتمل أن يقوموا مبهام مراقيب التحقيق          
                                                                     اهتم الشخصية وال ميثلون املفوضة السامية وال املفوضية السامية حلقوق                                              اخـتريوا، سـوف يؤدون مهامهم بصف      

  . )٨ (      اإلنسان

ٍ                                                                         وهناك تطور ملحوظ أخر لوضع حٍد لإلفالت من العقاب متثل يف بدء احملكمة اجلنائية الدولية لعملياهتا                -  ٢٧                             .  
       مشال  �          حاالت هي                                                  كان املدعي العام قد فتح حتقيقات يف ثالث              ٢٠٠٦       ديسمرب   /                            فـبحلول أواخر كانون األول    

                                                                                                                أوغـندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ودار فور، السودان وفيما يتعلق باحلالة يف مشايل أوغندا، صدرت أوىل                
                                                وفيما يتعلق باحلالة يف دار فور، أعلن املدعي          .                                 ضد مخسة من قادة اجليش الريب          ٢٠٠٥                          األوامـر بالقبض يف عام      
                                                                 كتبه يقترب من إمتام التحقيق وتقدمي األدلة فيما يتصل باحلالة                  أن م      ٢٠٠٦         ديسـمرب    /                         العـام يف كـانون األول     

                                                      

6  See “High Commissioner for Human Rights hopes new inquiry commission on killings and disappearances in    

Sri Lanka will prove effective�, 6 November 2006, at 
http://www.unhchr.ch/ huricane/huricane.nsf/view01/67DAEA0611B7C3D0C125721E005F3EA4?opendocument 
7  Ibid.  
8  Ibid.  
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                                                                                      ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، دخلت احملكمة مرحلة جديدة من عملياهتا بعقد جلسات استماع يف     .  )٩ (    األوىل
               ليه، فإن أول                                     فإن أكد القضاة التهم املوجهة إ       .     ٢٠٠٦       نوفمرب   /                                                      القضية املتعلقة بتوماس لوبنغا ديلو يف تشرين الثاين       

  .    ٢٠٠٧                حماكمة ستجري عام 

        وتتناول   .                                                                     ، اختذت احملكمة اجلنائية الدولية قرارات مهمة عديدة تعترف فيها حبق الضحايا    ٢٠٠٦       ويف عام  -  ٢٨
                                                               ، وتأكيد حقوق الضحايا وعدم الكشف عن اهلوية أثناء تطبيق           )١٠ (                                          هذه القرارات مشاركة الضحايا يف الدعاوى     

                                               ، كما أصدرت احملكمة أول طلب لتجميد األصول ومصادرة  )١٢ (                    دة القانونية للضحايا            ، ومنح املساع )١١ (        اإلجراءات
                                                                             باإلضافة إىل ذلك واصلت احملكمة االعتماد على اجلهود التوعوية اليت تبذهلا يف              .  )١٣ (                        أمـالك لضمان التعويضات   

                       كاء الوعي العام وبرامج                     وتشمل محالت التوعية إذ  .                                                           احلاالت املتعلقة بشمال أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية     
ّ                                              موّجهة جملموعات حمددة كالضحايا والدفاع ووسائط اإلعالم   ) ١٤( .  

----- 

                                                      

9  Fourth report of the Prosecutor of the International Criminal Court, Mr. Luis Moreno-Ocampo, to the 

Security Council pursuant to Security Council resolution 1593 (2005), 14 December 2006. 
10  ICC-01/04-01/06-228.  
11  ICC-01/04-73 and ICC-01/04-01/06-672.  
12  ICC-01/04-01/06.  
13  ICC-01/04-01/06-62.  
14  Judge Philippe Kirsch, President of the International Criminal Court, address to the United Nations 

General Assembly, 9 October 2006. 


