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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
  ة حلقوق اإلنسانملفوضة األمم املتحدة السامي التقرير السنوي

   العاموتقارير املفوضية السامية واألمني
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

السامية حلقوق اإلنسان بـشأن حقـوق        املتحدة   األممتقرير مفوضة       
  اإلنسان والعدالة االنتقالية 

  موجز    
ن والعدالة االنتقالية عمالً بقـرار جملـس        ُيقدَّم هذا التقرير املتعلق حبقوق اإلنسا       

ويتضمن التقرير حتديثاً لألنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم . ١٢/١١حقوق اإلنسان 
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف سياق العدالة االنتقالية، مبا يف ذلـك األنـشطة الـيت          

وقد دأبت املفوضية علـى     . اضطلعت هبا اجلهات املعنية حبقوق اإلنسان يف بعثات السالم        
وتقدم املفوضية  .  بلداً يف شىت أحناء العامل     ٢٠دعم برامج العدالة االنتقالية يف ما يربو على         

تـصميم وتنفيـذ    من أجل    والتحليلي   على الصعيدين النظري  املشورة واملساعدة والدعم    
شراكات مع  ة  وإقامبناء القدرات   و ،حقوق اإلنسان عمليات العدالة االنتقالية من منظور      

ُتنفـذ  متخصصة  وُيقدَّم هذا الدعم عن طريق برامج       . أطراف فاعلة وطنية ودولية متعددة    
  .يف املقر وكذلك على املستوى القطري

كما يشمل التقرير حتليالً للعالقة بني نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج،              
حدة اإلمنائي، وإدارة عمليات حفظ     والعدالة االنتقالية، أُعّد بالتشاور مع برنامج األمم املت       

، أصدر الفريـق العامـل      ٢٠٠٩ويف عام    .ا من اجلهات صاحبة املصلحة    السالم، وغريمه 
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املشترك بني الوكاالت املعين برتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج الوحـدة املعنونـة             
 مـن املعـايري   بوصفها جزءاً   " العدالة االنتقالية ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج      "

 اليت  ناقشاتامل ويستند التقرير أيضاً إىل      .املتكاملة لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج     
 خالل حلقة عمل اخلرباء املتعلقة بتحقيق أقصى زيادة يف فرص التنسيق بني مبادرات  جرت

فوضـية  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وعمليات العدالة االنتقالية، اليت نظمتها امل       
نزع السالح والتـسريح وإعـادة      عمليات  ف . يف جنيف  ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول  

ذين املسعيني  طتان بعضهما ببعض والتنسيق بني ه     اإلدماج وعمليات العدالة االنتقالية مرتب    
وضع برامج جلرب الضحايا باالقتران     ولعل  . أمر أساسي لتيسري اتساقهما وتعزيزمها املتبادل     

التخفيف من  ب ابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم كفيل    ع سالح املقاتلني الس   مع برامج نز  
ينبغي أن يـسهم    و .وتعزيز إعادة إدماجهم  التعامل معهم   حدة الشعور بعدم اإلنصاف يف      

االنتقالية  تعزيز فهم الصالت بني كلٍّ من نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، والعدالة         
العاملني يف  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج و     ني يف جمال    العامليف زيادة التنسيق بني     

  . االنتقاليةالعدالةجمال 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف جمـال العدالـة               -  ثانياً  

  ٤  ٥٥- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االنتقالية
  ٥  ٨-٤  ..........................................لة االنتقاليةتعزيز فهم العدا  - ألف     
  ٧  ٥٥-٩  ................................لألمم املتحدةأنشطة البعثات امليدانية   -  باء     

  ٢٠  ٧٦-٥٦  ...........العالقة بني نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، والعدالة االنتقالية  - ثالثاً  
  ٢٦  ٧٨-٧٧  ...............................................................االستنتاجات  - رابعاً  
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  مقدمة  - أوالً  
 مفوضية األمم املتحدة الـسامية       إىل ١٢/١١طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١

حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير يتضمن حتديثاً لألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضـية يف سـياق               
العدالة االنتقالية، مبا يف ذلك األنشطة اليت اضطلعت هبا اجلهات املعنية حبقوق اإلنـسان يف               

ريح وإعادة اإلدماج، والعدالة    بعثات السالم، فضالً عن حتليلٍ للعالقة بني نزع السالح والتس         
ا االنتقالية، بالتشاور مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وإدارة عمليات حفظ السالم، وغريمه           

من اجلهات ذات الصلة باملوضوع يف منظومة األمم املتحدة واجملتمع املدين والدول واجلهات             
  ).٢١الفقرة (حبة املصلحة األخرى صا
 عامة على األنـشطة     ، املقدَّم وفقاً للطلب املذكور أعاله، نظرةً      ويعرض هذا التقرير    -٢

 فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال العدالة االنتقالية، مبا يف ذلك            الرئيسية مل 
انظـر   (٢٠٠٩ منذ عام    ،اجلهات املعنية حبقوق اإلنسان يف بعثات السالم      ب األنشطة املتعلقة 
A/HRC/12/18 .(  التقرير أيضاً العالقة بني نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج،          وحيلل

، يف ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٩ و٨يومي  وقد نظمت املفوضية،  . نتقاليةوالعدالة اال 
بتحقيق أقصى زيادة يف فرص التنسيق بني مبادرات نـزع           جنيف حلقة عمل اخلرباء املتعلقة    

يأخذ هـذا التقريـر بعـني    و. ات العدالة االنتقاليةالسالح والتسريح وإعادة اإلدماج وعملي  
اإلسهامات اليت تلقتها املفوضية مـن      وكذلك  املناقشات اليت جرت يف حلقة العمل       االعتبار  

 وفنلندا، وكنـدا، ولبنـان،    ، وفرنسا،   غواتيماال، و سويسرا، و البوسنة واهلرسك حكومات  
، وموريتانيا، وكذلك من برنامج األمـم       واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     

املتحدة اإلمنائي، وإدارة عمليات حفظ السالم، ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات             
  .)١(واجلرمية، واملركز الدويل للعدالة االنتقالية

العدالة جمال  أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف           - ثانياً  
  االنتقالية

 فتئت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تدعم برامج العدالة االنتقالية            ما  -٣
شاورات مل املشاركة يف تصميم إطار    بلداً يف شىت أحناء العامل، ويشمل ذلك         ٢٠يف أكثر من    

؛ ودعم استحداث عمليات البحث عن احلقيقة وآليات احملاسبة القضائية          وتنفيذه  شاملة وطنية
اعتبارات حقوق اإلنـسان    مراعاة  الضرر؛ وتعزيز اإلصالح املؤسسي؛ وضمان      وبرامج جرب   

العدالـة  متخصصة يف جمـال     وتقدم املفوضية برامج    . والعدالة االنتقالية يف اتفاقات السالم    

__________ 

 .مات متاح لدى األمانةالنص الكامل لإلسها )١(
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 على املستوى القطري؛ ودعماً مفاهيمياً وسياساتياً يف املقر؛ وتدخل يف شراكات مع   ةاالنتقالي
 تشمل السلطات الوطنية واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان      أطراف فاعلة متعددة،  

  . ومنظمات اجملتمع املدين وإدارات ووكاالت األمم املتحدة األخرى

   العدالة االنتقاليةفهمتعزيز   - ألف  
 املتعلق بسيادة القانون، عّين األمني العام مفوضية األمـم          ٢٠٠٦/٤٧يف القرار رقم      -٤

معنيـاً  نسان بوصفها الكيان الرائد داخل منظومة األمم املتحـدة          املتحدة السامية حلقوق اإل   
وهبذه الصفة، تقع على عاتق املفوضـية مـسؤولية اسـتحداث           . )٢( العدالة االنتقالية  بقضايا

السياسات، ووضع املعايري، والتوجيه املوضوعي، وبناء القدرات، والتعاون مع األمم املتحدة           
وطلب جملس حقوق اإلنسان، يف     . قضايا العدالة االنتقالية   بشأنوغريها من األطراف الفاعلة     

أن تواصل تعزيز دورها الرائد يف إطـار األمـم          "، إىل املفوضية    ٢٠١٠ لعام   ١٢/١١قراره  
املتحدة، مبا يف ذلك يف ما يتعلق بالعمل املفاهيمي والتحليلي بشأن العدالـة االنتقاليـة، وأن      

نظور حقوق   وتنفيذ آليات للعدالة االنتقالية من م      تساعد الدول برضاها على تصميم وإنشاء     
  ).٢٠الفقرة " (اإلنسان

كـي  لبناء القدرة املؤسسية الطويلة األجل ملكاتب األمم املتحـدة امليدانيـة، و           ول  -٥
 مفوضية  دأبتتستجيب اإلدارات االنتقالية ومنظمات اجملتمع املدين ملطالب العدالة االنتقالية،          

اخلارجة من  لدول  لأدوات سيادة القانون    " حلقوق اإلنسان على إصدار      األمم املتحدة السامية  
وترتكز هذه األدوات على القانون الدويل حلقوق اإلنسان وتتضمن الـدروس           . )٣("الصراع

، ٢٠١٠ عام   ويف. املستفادة من عمليات األمم املتحدة امليدانية وأفضل املمارسات املتصلة هبا         
، مشددةً على أن    لوطنية بشأن العدالة االنتقالية   املشاورات ا ب الُعدة اخلاصة أصدرت املفوضية   

إجراء عملية شاملة ملشاورات وطنية هو عنصر ذو أمهية حامسة لتحقيق فعاليـة واسـتدامة               
قوق اإلنسان املعمول    الصكوك األساسية حل   الُعدةوُتحدد هذه   . استراتيجيات العدالة االنتقالية  

ات وشكلها، وتأخذ يف االعتبار مسائل عديدة مهمـة          موضوع تركيز املشاور   هبا، وتبحث 
  . واملتابعةإلجرائها، فضالً عن آليات اإلبالغ

املذكرة امية حلقوق اإلنسان عملية صياغة كما قادت مفوضية األمم املتحدة الس  - ٦
، الـيت ُنـشرت يف      املتحدة إزاء العدالة االنتقاليـة    اإلرشادية لألمني العام بشأن هنج األمم       

__________ 

جـرب الـضرر، وعمليـات      برامج  ويشمل ذلك العمليات التشاورية الوطنية؛ وآليات احلقيقة واملصاحلة؛ و         )٢(
ويتقاسم كل من املفوضـية ومكتـب       . التحري؛ والتحريات املخصَّصة؛ وتقصي احلقائق؛ وجلان التحقيق      

 .الشؤون القانونية الريادة يف استحداث حماكم دولية وخمتلطة
: انظر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أدوات سيادة القانون للدول اخلارجة من الـصراع               )٣(

جلان احلقيقة؛ ومبادرات النيابة؛ واالستفادة القصوى من تركة احملاكم املختلطة؛ وعمليات التحري؛ وبرامج             
 .بري العفوجرب الضرر؛ ورسم خريطة قطاع العدالة؛ ورصد النظم القانونية؛ وتدا
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منظوراً قائماً على احلقـوق إزاء العدالـة        وتقدم املذكرة اإلرشادية    . ٢٠١٠ارس  م/آذار
: تحدة يف هـذا املـضمار، تـشمل   االنتقالية وتطرح ثالثة ُنهج لزيادة تعزيز أنشطة األمم امل 

السعي ألخذ األسباب اجلذرية للرتاع أو احلكم القمعي يف احلسبان والتصدي ملا يتـصل               )أ(
قتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة؛      ميع احلقوق، مبا فيها احلقوق اال     هبما من انتهاكات جل   

 عمليـات    إنفـاذ   احلسبان أثناء  وأخذ اعتبارات حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية يف       )ب(
تنسيق مبادرات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج مع عمليات العدالـة           و )ج(السالم؛  
   . على حنو إجيايب حبيث يعزز بعضها بعضاًاالنتقالية

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تستكشف وتـستحدث          وما فتئت   -٧
أشكال التواجد   العدالة االنتقالية، آخذةً يف حسباهنا احتياجات        بقضاياجماالت إضافية متصلة    

ادية لألمـني   للمذكرة اإلرش تبعاً  و. مم املتحدة والتطورات القانونية الدولية املستجدة     امليداين لأل 
 ٢٠١٠ أكتوبر/، نظمت املفوضية يف تشرين األول     املسألة املستجدة العام، ومن أجل تناول هذه      

جتارب عمليات العدالة االنتقالية يف التعامل مع انتهاكات        بشأن  يف جنيف حلقة عمل اخلرباء      
 وقّيمت  وقد نظرت حلقة العمل يف جتارب عديدة      . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

انتـهاكات احلقـوق    لتناول  ليات وعمليات عدالة انتقالية     املتاحة آل مكانية  اإلعلى حنو أمشل    
ويف . لتحديات القائمة يف هذا الصدد    التصدي ل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن      

  .ذا املوضوعوضع وثيقة خمصصة هل، تعكف املفوضية حالياً على هذه املسألةإطار متابعة 
تستكشف الصالت بني أيضاً  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       وما فتئت   -٨

، أصـدر  ٢٠٠٩ ففي عام. نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، والعدالة االنتقاليةعمليات  
الفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعين برتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج الوحـدة             

بوصفها جـزءاً مـن      )٤(" السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    العدالة االنتقالية ونزع   "املعنونة
 املتكاملة لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وهي املعايري اإلرشـادية يف هـذا              املعايري

ارة عمليات حفظ  إدُوضعت هذه الوحدة من قبلوقد . األمم املتحدةالصدد على نطاق 
واسـتناداً إىل هـذه     . االنتقاليةبالتعاون مع املركز الدويل للعدالة      ،  السالم واملفوضية 

 املتكاملة وإىل املذكرة اإلرشادية لألمني العام، نظمت املفوضـية يف كـانون      املعايريوحدة  ال
 فرص التنـسيق بـني      حتقيق أقصى زيادة يف   بشأن   حلقة عمل اخلرباء     ٢٠١٠ديسمرب  /األول

وقـد قّيمـت    . عادة اإلدماج وعمليات العدالة االنتقالية    مبادرات نزع السالح والتسريح وإ    
حلقة العمل جتارب خمتارة ملبادرات نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج وعالقتـها              

  .)٥(بعمليات العدالة االنتقالية، وحددت، فضالً عن ذلك، دروساً مستفادة يف هذا السياق

__________ 

 IDDRS, module 6.20, Transitional Justice and DDR, sect. 8.3, box 7 - Action points for DDRانظر )٤(

and TJ practitioners. 
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج،    من هذا التقرير لالطالع على حتليل للعالقة بني         ) باء(انظر الفرع    )٥(

 .والعدالة االنتقالية
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  ألمم املتحدة  لامليدانيةالبعثات أنشطة   -  باء  

  ةث عن احلقيقحالب  -١  

مـا  على التحقيق يف    رتاع  الاخلارجة من   تساعد عمليات البحث عن احلقيقة الدول         -٩
املعاهـدات  هيئـات  العديد مـن  دعم تو. ارُتكب يف املاضي من انتهاكات حلقوق اإلنسان  

 .)٦(دولية حق األفراد يف معرفة احلقيقة بشأن هذه االنتـهاكات         الاكم  احملقليمية و اإلاكم  احملو
 مـن آليـات     هاتحقيق أو غري  التضطلع بعمليات البحث عن احلقيقة جلان احلقيقة أو جلان          و

يف السائدة  هيئات حتقيق غري قضائية حتدد أمناط العنف        هي   احلقيقةوجلان   .)٧(تقصي احلقائق 
وتسعى جلان التحقيق وغريها    . عواقبهااملاضي وتكشف عن أسباب هذه األحداث املدمرة و       

حقوق  انتهاكاتادعاءات  ة وراء   نكشف احلقيقة الكام  باملثل، إىل    ،قصي احلقائق من آليات ت  
وكل جلنة حقيقـة    . واليات حمددة على نطاق أضيق     ضمن    تعمل ها، لكن  يف املاضي  اإلنسان

  أسـاس ينبغي أن تقوم علىومؤسسة فريدة من نوعها، مصممة يف سياق جمتمعي حمدد،    هي  
وتساعد املفوضية يف تصميم جلان     . مات اجملتمع املدين  مشاورات وطنية تشمل الضحايا ومنظ    

وأفضل املعمول هبا    املعايري   إطالع اجلهات اليت تساعدها على    احلقيقة وإنشائها، بوسائل منها     
  .تقصي احلقائقل بعثات وتوفدوتدعم املفوضية أيضاً عمل جلان التحقيق . املمارسات

  أفريقيا  )أ(  
، أصدرت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق        ٢٠١٠أكتوبر  /يف تشرين األول    -١٠

 املسح اليت توثّق أخطر انتهاكات حقوق اإلنـسان والقـانون           بعمليةاإلنسان التقرير املتعلق    
 بـني    يف الفترة مـا    مجهورية الكونغو الدميقراطية  اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت داخل إقليم       

التقرير خيارات إلنـشاء آليـات      كما يصوغ   . ٢٠٠٣يونيه  / وحزيران ١٩٩٣مارس  /آذار
 هذه االنتهاكات من حيث الكشف عـن احلقيقـة    تركةمالئمة للعدالة االنتقالية تتعامل مع      

مجهوريـة  ويف إطار متابعة ذلك، أعلنت حكومـة        . وحتقيق العدالة وجرب الضرر واإلصالح    
وأعـدت  ، عن إنشاء دوائر متخصصة      ٢٠١٠أكتوبر  /، يف تشرين األول   الكونغو الدميقراطية 

، عقدت املفوضية اجتماعات مـع      ٢٠١١مارس  /ويف آذار . مشروع قانون لينظر فيه الربملان    
 بعمليـة السلطات الوطنية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن متابعة التقرير املتعلـق             

  .توصيات بشأن مشروع القانونالاملسح، وأَطلعت السلطات على 
 مبوجـب القـانون يف تـشرين         كينيا ملصاحلة يف وأُنشئت جلنة احلقيقة والعدل وا      -١١
  اللجنة منـذ إنـشائها     وقد واجهت . ٢٠٠٩يوليه  / وافُتتحت يف متوز   ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يعمل مكتب املفوضية يف كينيا علـى            .  لتشغيلها صعوبات
__________ 

 .E/CN.4/2004/88; E/CN.4/2006/91انظر  )٦(
 .١٣-٦ املبادئ  E/CN.4/2005/102/Add.1انظر، )٧(
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تدريبية توجيهية   دوراتم  تقدمي الدعم الفين للجنة، مبا يف ذلك مساعدة وزارة العدل يف تنظي           
تدريب يف جمال العدالة االنتقالية للموظفني الفنيني والـسلطات         الألعضاء اللجان، فضالً عن     

كما قدم مكتب املفوضية يف كينيا اخلربة الفنية والتمويل من أجـل          . ومنظمات اجملتمع املدين  
  .إنشاء قاعدة بيانات للجنة

 تقريرها   ليبرييا رت جلنة احلقيقة واملصاحلة يف    ، أصد ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    -١٢
وقد شجع قسم حقـوق اإلنـسان   .  حىت اآلنالقليلالنهائي، لكن مل ُينفذ من توصياهتا سوى  

واحلماية التابع لبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا منظمات اجملتمع املدين على إعالم اجلمهور مبحتوى              
األمم املتحدة اإلمنائي ودعا إىل إنـشاء اللجنـة الوطنيـة            برنامج ميّوله برنامج     يف إطار التقرير  

، وأُنـيط   ٢٠١٠أكتوبر  /وأُنشئت هذه اللجنة رمسياً يف تشرين األول      . املستقلة حلقوق اإلنسان  
  .ليبرييا هبا، ضمن مهام أخرى، ضمان تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة يف

 تقريراً  ٢٠٠٤أكتوبر  /يف تشرين األول   سرياليونوقدمت جلنة احلقيقة واملصاحلة يف        -١٣
 يف بعثات حفظ ويعمل قسم حقوق اإلنسان. يلّخص ما انتهت إليه من نتائج وحيدد توصياهتا 

السالم وتوطيد السالم املتعاقبة يف سرياليون على مساعدة احلكومة يف تنفيذ توصيات جلنـة              
     األمم حقوق اإلنسان مبكتب قسم عمل، ٢٠١٠نوفمرب /ويف تشرين الثاين. احلقيقة واملصاحلة

              املؤمتر الوطين            على تنظيم                جلنة حقوق اإلنسان،   مع    ن،       سرياليو  يف      السالم      لبناء        املتكامل       املتحدة
  ،         كاملة                                                                                      التشاوري الثاين بشأن حالة تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة بغية تيسري تنفيذها           

   .                              مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة باجلرب
، أصدر مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ٢٠٠٨يه يول/ويف متوز  -١٤
 تقريراً يلخص نتائج املشاورات الوطنية وحيدد التوصيات، مبا فيها التوصية بإنـشاء              توغو يف

جلنة احلقيقة والعدل واملصاحلة يف توغو مبرسوم رئاسي        وأُنشئت  . صاحلةاملحقيقة و للجلنة  
املفوضية يف توغو يقدم الـدعم اللوجـسيت والفـين        وما فتئ مكتب    . ٢٠٠٩يف عام   

واإلداري إىل اللجنة، ويشمل ذلك تنظيم حلقات دراسية ألعضاء اللجنة، فضالً عـن             
تقدمي التدريب للموظفني الفنيني والسلطات ومنظمات اجملتمع املدين بـشأن العدالـة            

  . ومحاية الشهوداالنتقالية 
، لكـن  ٢٠٠٩ البحث عن احلقيقة يف عـام        دراسة بشأن   أوغندا استهلّت حكومة   -١٥

وقد اختـذت   . ٢٠١١أُرجئ عقد مشاورات بشأن وضع سياسة للعدالة االنتقالية حىت عام           
بصياغة مشروع قـانون    وذلك  حقيقة  للإنشاء جلنة   ب  فيما يتعلق  مجاعات اجملتمع املدين مبادرة   

    . إلنـسان يف أوغنـدا    هلذا الغرض، مبساعدة مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ا         
وخيطط مكتب املفوضية يف أوغندا لرصد تنفيـذ        . القانون بعد مشروع  ومل تنظر احلكومة يف     

كما يدعم  . عمليات البحث عن احلقيقة ضماناً لتماشيها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان          
  .مكتب املفوضية يف أوغندا مشروعاً جمتمعياً بشأن مسألة ختليد الذكرى
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  احمليط اهلادئ - آسيا  )ب(  
مبوجـب  رامية إىل تنفيذ عمليات البحث عن احلقيقة       الوطنية  الستراتيجية  اال يف إطار   -١٦

، من املتوقع أن ُتصدر اللجنة الوطنيـة املـستقلة    أفغانستانيف        واملصاحلة      للسالم      العمل    خطة 
حقوق اإلنسان   يقدم مسحاً النتهاكات     ٢٠١١حلقوق اإلنسان يف أفغانستان تقريراً يف عام        

وقد . ٢٠٠١ إىل عام ١٩٧٨املرتكبة إّبان األعوام الثالثة والعشرين األوىل من الرتاع من عام      
       مساعدة           أفغانستان   إىل        املساعدة      لتقدمي       املتحدة     األممقدمت وحدة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة 

    .                                               فنية أولية للمشروع وتعتزم تقدمي دعم كامل ملتابعته
 والدستور املؤقـت    ٢٠٠٦تضمن كل من اتفاق السالم الشامل لعام        ، ي نيبالويف    -١٧

ويف . صاحلة، فضالً عن جلنة حتقيق بشأن حاالت االختفاء       املحقيقة و للالتزامات بإنشاء جلنة    
إلنشاء هاتني اللجنـتني؛   مشروعي قانونني   ، قدمت احلكومة إىل الربملان      ٢٠١٠فرباير  /شباط

                         مفوضية األمـم املتحـدة     مكتب  قّدم  و.  تعديالً مقترحاً  ٨٠وجيري النظر حالياً يف أكثر من       
                                               كذلك املساعدة الفنية خـالل عمليـة تنقـيح          و         تعليقات                                   السامية حلقوق اإلنسان يف نيبال      

                          ا للمعايري الدولية حلقوق     م                        من أجل تيسري امتثاهل                التنفيذية                وصياغة اللوائح                   مشروعي القانونني   
                ً                             نيبال عاكف أيضاً على تنفيذ مشروع كبري                            ومكتب املفوضية يف       ٢٠٠٩           ومنذ عام     .       اإلنسان

                                     من أجل تقدمي الدعم إىل احلكومة واجملتمـع    ل    نيبا  يف      للسالم       املتحدة     األمم      صندوقبإشراف 
    .                            املدين يف جمال العدالة االنتقالية

  الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا   )ج(  
، الذي ينص على    ٢٠٠٥ قانون العدل والسالم يف عام       كولومبيااعتمدت حكومة     -١٨

وقد . لمسرَّحني من أفراد اجلماعات املسلحة غري القانونية    ل وعفو قضائي إجراء قضائي خاص    
أسهمت تلك اإلجراءات جزئياً يف إثبات احلقيقة عن طريق إفادات طوعية، على الرغم مـن               

م شامل  أن املعلومات املستمدة من تلك العمليات تبدو بعيدة عن االكتمال ومل ُتسفر عن فه             
عـدد  إن  عالوةً على ذلك، ف   و. ومنهجي للجرائم املرتكبة من جانب مجاعات شبه عسكرية       

املسرَّحني من أفراد اجلماعات املسلحة غري القانونية الذين عوجلت حاالهتم مبوجب القـانون             
منخفض جداً إذا ما قورن بعدد األشخاص الذين قد يسهمون مبعلومات مهمة مـن أجـل                

                                                         مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا        ورصد مكتب   . )٨(إثبات احلقيقة 
 القانون وقّدم توصيات إلدخال تعديالت عليه بشأن مسائل منها نطاق متطلبات                        عملية تنفيذ 

اإلفادات الطوعية لألشخاص املسّرحني الذين مل تعاجل حاالهتم مبوجب القانون، وإمكانيـة            
ة، واإلشارة الصرحية إىل ضرورة أن تكون اإلفادات أداةً مساعدة          تقدمي إفادات طوعية مجاعي   

  .  إعمال احلق يف معرفة احلقيقةيف

__________ 

 .٣٨، الفقرة A/HRC/16/22انظر  )٨(
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 يف فريق   غواتيماالمفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف        ويشارك مكتب     -١٩
اعتماد الربملان مشروع قانون بشأن إنشاء جلنة وطنية للبحـث          التشجيع على   مل يهدف إىل    اع
عالوةً على ذلك، قـدم مكتـب       و. ن ضحايا االختفاء القسري إّبان الرتاع املسلح الداخلي       ع

  .السرية عن احملفوظات العسكريةرفع املفوضية يف غواتيماال املساعدة الفنية إىل اللجنة الرئاسية 

  النيابةمبادرات   -٢  
كـاب   إىل ضمان مقاضاة األشخاص املـسؤولني عـن ارت         النيابةهتدف مبادرات     -  ٢٠

انتهاكاٍت خطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل تشكّل جرائم، ومعاقبتهم علـى            
وتقع على عاتق الدول املسؤولية الرئيسية ملمارسة واليتها القضائية يف مـا            . النحو الواجب 

 إىل  يهـدف وعليه، فإن وضع استراتيجية مستدامة للعدالة االنتقاليـة         . )٩(يتعلق هبذه اجلرائم  
 اخلارجـة مـن   ويف الوقت ذاته، قد تكون الدول       .  املقاضاة  يف جمال  لوطنية ا قدراتالطوير  ت

.  فعالة أو غري راغبة يف ذلـك       وحماكماتسنوات من الرتاع غري قادرة على إجراء حتقيقات         
ويف هذه احلاالت، ميكن للمحاكم اجلنائية الدولية واملدّولة أن متـارس اختـصاصاً قـضائياً     

، جيب أن ترتكز هذه املبادرات على التزامٍ       النيابةف النظر عن شكل مبادرات      وبصر. مشتركاً
ملعايري الدولية  على احتياجات الضحايا، ومتتثل ا    واضح مبكافحة اإلفالت من العقاب، وتركّز       

وتقدم املفوضية املساعدة الفنية يف هذا الصدد وترصد مبادرات         . املتصلة مببدأ احملاكمة العادلة   
  .لدولية حلقوق اإلنسانملعايري امتثاهلا امان الضالنيابة 

  أفريقيا  )أ(  
             الدميقراطيـة         الكونغو       مجهورية  يف         االستقرار       لتحقيق       املتحدة     األمم      منظمة     بعثةقدمت   -٢١

معلومات ودعماً فنياً يف ما يتصل بالتحقيق يف قضايا معينة بارزة حلقوق اإلنسان واملقاضـاة               
، أقامت حماكم عسكرية    ٢٠١١ويف عام   . ة ذات الصلة  عليها، ورصدت اإلجراءات القضائي   

 ادعاءات بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، مشلـت االغتـصاب،          تتعلقحماكمات عديدة   
       حلقـوق        املشترك       املتحدة     األمم     مكتبوقدم . وأسفرت عن صدور سلسة من أحكام اإلدانة

                         تعاون مـع منظمـات غـري                                                      التابع للبعثة الدعم الفين واللوجيسيت إىل السلطات، بال       اإلنسان
                             ً                       وبينما تشكل أحكام اإلدانة خطـوةً إجيابيـة حنـو            .                                    حكومية دولية وحملية وشركاء آخرين    

          الكونغـو          مجهوريـة                                                           مكافحة اإلفالت من العقاب، يظل العنف اجلنسي مثار قلق بـالغ يف  

     لطات                      التابع للبعثة دعم الس       اإلنسان     حلقوق       املشترك       املتحدة     األمم     مكتب         ويواصل .          الدميقراطية
   .                       يف حماربة اإلفالت من العقاب

ن سرياليو يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مبكتبوشارك قسم حقوق اإلنسان   -٢٢
 حمكمة سرياليون اخلاصة اليت هتدف إىل بناء قدرات اجلهات الوطنية       بتركةيف املشاريع املتصلة    

__________ 

)٩( E/CN.4/2005/102/Add.1 ٢٠، املبدأ. 
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ي قـدم   الـذ لسالمبناء ال دةاملتح األمم صندوقكما ينفذ القسم مشروع . صاحبة املصلحة
  .الم داخل جمّمع احملكمة اخلاصة إلنشاء متحف للسالتمويل األويل

، عكفت شعبة جرائم احلرب باحملكمة العليا يف أوغنـدا علـى            ٢٠١١وخالل عام     -٢٣
 قد أُلقي القـبض عليـه        كان االستعداد عملياً لبدء حماكمة أحد أفراد جيش الرب للمقاومة        

وقدمت مفوضية األمـم املتحـدة      . قوات الدفاع الشعبية األوغندية   خالل إحدى عمليات    
  .بادئ توجيهية بشأن محاية الشهود ملوضعالسامية حلقوق اإلنسان الدعم الفين 

  احمليط اهلادئ - آسيا  )ب(  
القانون الدويل مـن    املنصوص عليها يف     مرتكبو اجلرائم اخلطرية     ال جيوز أن يستفيد     -٢٤

ضمان مقاضاة املسؤولني عن ارتكاب هذه      بالدولة بالتزاماهتا   ما مل تف    و  تدابريٍ من قبيل العف   
، ُنشر يف اجلريدة الرمسيـة  ٢٠٠٩ويف عام . على النحو الواجبمعاقبتهم اجلرائم وحماكمتهم  

ومالحقات ضد   قانون عفو واسع النطاق يبدو أنه مينع الدولة من إجراء حتقيقات             ألفغانستان
   إىل          املـساعدة         لتقـدمي          املتحـدة      األمم     بعثةواعترض كل من . ةمرتكيب جرائم دولية خطري

علـى     ة                                                                       ، وفريق األمم املتحدة القطري، ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولي                  أفغانستان
 علـى   أفغانستان  اليت قطعتها  لتزامات القانونية الدولية  االاعتماد هذا التشريع الذي يتناىف مع       

  . نفسها
كبـار   "كمبوديا، حتاِكم الدوائر االستثنائية يف حماكم       ٢٠٠٧ه  يوني/ومنذ حزيران   -٢٥

عن الفظائع اليت ارُتكبت إّبان فترة حكم       " سؤوليةًالذين يتحملون أكرب امل   األشخاص  والقادة  
التزام مفوضية األمم املتحدة السامية     يف إطار   و. ١٩٧٩ إىل عام    ١٩٧٥من عام   اخلمري احلمر   

 املنـشأة   تأثري احملاكم املختلطـة   قدر ممكن من    حتقيق أقصى   حلقوق اإلنسان باملساعدة على     
ر االستثنائية يف حمـاكم  مكتب املفوضية يف كمبوديا يعمل عن كثب مع الدوائ    ما فتئ   ،  دولياً

منظمات اجملتمع املدين من أجل تيسري برنـامج         و كمبوديا واحلكومة امللكية ململكة كمبوديا    
ومعارفها وممارساهتا  هذه احملكمة   مان تأثري مهارات    يهدف إىل ض  تركة احملكمة اخلاصة    بشأن  

  .احملكمةتشمل سوابق تأثرياً إجيابياً على ممارسة العدالة اجلنائية حملياً، باختاذ مبادرات حمددة 
 الدعم الفـين    نيبالوقدم مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف            -٢٦

وما فتئ  . صلة بفترة الرتاع، ورَصد التطورات القضائية     للسلطات اليت حتقق يف قضايا بارزة مت      
مكتب املفوضية يف نيبال يعمل أيضاً على توثيق ونشر األدلة على انتهاكات أخرى، والدعوة              

عالوةً على ذلـك، يقـدم املكتـب        و. إىل التحقيق فيها، وطلب تعاون السلطات املختصة      
 على االنتهاكات اخلطرية حلقـوق    مالحقاتللاملساعدة الفنية من أجل تعزيز اإلطار القانوين        

فقد نشر رأياً قانونياً يؤكد احلاجة إىل أن يواصل نظام العدالة اجلنائيـة العـادي               . اإلنسان
 رف النظر عن االلتزام بإنشاء آليـات      التحقيق يف القضايا املتصلة بالرتاع ومقاضاة اجلُناة بص       
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ت إخراج اجلثث وأجرى تقييماً يف هذا الصدد  وقد دعم املكتب أيضاً عمليا    . نتقاليةاالعدالة  ال
  . بغية تعزيز محاية الضحايا والشهود

، فتح مكتب املدعي العام حتقيقات يف مجيع القضايا         ٢٠١١مارس  /واعتباراً من آذار    -٢٧
ومـن  فأُمتّت سبع حماكمـات،     . ليشيت - لتيموراليت حددهتا جلنة التحقيق اخلاصة املستقلة       

.  قـضية ١٢، وُحفظت أربع قضايا، وجيري التحقيق فعلياً يف كمة أخرىاملنتظر أن جترى حما   
   يف          املتكاملة        املتحدة      األمموقد واصل قسم العدالة االنتقالية املعين حبقوق اإلنسان التابع لبعثة           

   .                             ي العام يف تنفيذ توصيات اللجنة                  مساعدة مكتب املدع    ليشيت  -       تيمور

  ارييبالالتينية ومنطقة البحر الكأمريكا   )ج(  
، عقدت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حلقة         ٢٠١١مارس  /يف آذار   -٢٨

       واشترك   . دراسية يف األرجنتني بشأن محاية الشهود على االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان          
                                                                                      كل من ممثلي السلطات الوطنية وسلطات احملافظات وهيئات محاية الشهود ومنظمات اجملتمع            

                                       بشأن التحديات الراهنة اليت يواجهها     ً                                          الً عن القضاة واملدعني العامني يف مناقشات                 املدين، فض 
   .                              لتحسني إطار احلماية يف األرجنتني               الواجب اختاذها     عملية  ال      تدابري        بشأن ال                جمال محاية الشهود 

 من األفراد املسّرحني، حىت    ٥٣ ٠٠٠ فرداً من أصل     ٤ ٤٨٤خضع   كولومبيا،يف  و  -٢٩
حنـو   وبعد ،بيد أنه ومبوجب قانون العدل والسالم       للمحاكمة ،٢٠١٠فمرب  نو/تشرين الثاين 

املنتمني سابقاً إىل    حبق اثنني من     ةجزئيأحكام  سوى  ستة أعوام من اعتماد القانون، مل تصدر        
وقد أوصت  . الصادر يف حقهما  كم  احلختفيف  استفادا من   ذْين  لالاجملموعات شبه العسكرية    
مية حلقوق اإلنسان بتركيز اجلهود على أخطر االنتهاكات الـيت          مفوضية األمم املتحدة السا   

وبناًء على املعلومات اليت كشف عنها األفراد الذين        . ُترتكب على أعلى مستويات املسؤولية    
 الربملـان بـدعوى     إجراء حتقيقات جنائية مع أعضاء يف     ، شرعت احملكمة العليا يف      حوكموا

 ٢٨، بّتت احملكمة العليا يف ٢٠١٠ديسمرب /ن األولكانوحىت و. صلتهم مبنظمات غري قانونية
وما زالت املفوضية تتابع هذه العمليـة مبوجـب         . قدمةمن القضايا امل   ١٢٠من أصل   قضية  

 بوصفه  قانون العدل والسالم وقد صاغت توصيات لتعديله بغية حتسني إمكانيات اإلفادة منه           
  .أداةً للمحاسبة القضائية

 فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل احملكمة       ، قدمت م  ٢٠٠٨ويف عام     -٣٠
بشأن إحدى قضايا االختفاء    مذكرة موجزة   " صديقة احملكمة " بوصفها    بغواتيماال الدستورية
 حبالة االختفـاء القـسري      ٢٠٠٩يوليه  /وأدى اعتراف احملكمة الدستورية يف متوز     . القسري

ري الدولية، إىل إصدار احملاكم الوطنية عدداً من        بوصفها جرمية مستمرة أو دائمة، وفقاً للمعاي      
ويقدم مكتب املفوضية يف غواتيماال التدريب واملساعدة الفنيـة إىل قـسم            . أحكام اإلدانة 

حقوق اإلنسان مبكتب املدعي العام، فضالً عن مساعدته يف بناء قدرات منظمات اجملتمـع              
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ضطلع بدور مهم يف التحقيق يف ما ارُتكـب         املدين اليت متثل ضحايا الرتاع املسلح وغالباً ما ت        
  .دنية يف اإلجراءات القانونيةمن جرائم يف املاضي وبوصفها أطرافاً م

، قدمت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل السلطات يف         ٢٠١١فرباير  /ويف شباط   -٣١
ة املساعدة الفنية من أجل مقاضاة األشخاص املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات خطـري          هاييت  

وقد تعاون قسم حقوق اإلنسان     . ١٩٨٦ إىل عام    ١٩٧١حلقوق اإلنسان يف الفترة من عام       
 مع السلطات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين يف     هاييت  يف         االستقرار       لتحقيق       املتحدة     األمم    عثة ب ب

  .هذا الصدد

  برامج جرب الضرر  -٣  
 حلقوق اإلنـسان بتقـدمي      املنهجية االنتهاكات   معاجلة إىل   جرب الضرر تسعى برامج     -٣٢

، حق  قد أكدت اجلمعية العامة من جديد     و. املادية والرمزية إىل الضحايا   الفوائد  جمموعة من   
املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بـشأن      :  املعنون ٦٠/١٤٧ هايف قرار  ،اجلربالضحايا يف   

حلقـوق اإلنـسان    احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل          
أشكاالً متنوعة، مبـا    تتخذ املعاجلة   وميكن أن   . واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل    

برهنـت  وقـد  .  والترضية وضمانات عدم التكـرار وإعادة التأهيلفيها رد احلق والتعويض  
، أثرة املت تاجملتمعا بالتشاور مع    هي تلك اليت ُتصمم    جناحاً   اجلربأن أكثر برامج    على  التجربة  

ـ  وتنفيذها، و  اجلرببرامج  تصميم   يف   فنيةاملفوضية املساعدة ال  وتقدم  . سيما الضحايا  ال دعم ت
 إىل التنفيـذ الكامـل      تـدعو ، و املتعلقة باجلرب ناقشات  املمشاركة منظمات اجملتمع املدين يف      

  .اجلربملبادرات 

  أفريقيا  )أ(  
 التعامل مـع مطالبـات    ن أجل   تعويضات دارفور م  أُنشئت مفوضية    ، السودان يف  - ٣٣

قـسم  قـدم   قد  و. للجرب ة سياس  بعد توضع مل   لكن،  من ضحايا الرتاع  قدمة  التعويضات امل 
 التـدريب   حقوق اإلنسان التابع للعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور          

 املقارنـة   ألعضاء املفوضية بشأن مواضيع من بينها حق الضحايا يف االنتصاف والتجـارب           
  .رباملتعلقة باجل

فريق خرباء رفيع املستوى ل  إىل عقد اجتماع، دعت املفوضة السامية٢٠١٠ويف عام   -٣٤
 يف مـا يتعلـق   مجهورية الكنغو الدميقراطية الستماع مباشرةً إىل ضحايا العنف اجلنسي يف        ل

 تقرير فريق اخلرباء    وقُدم. سبل االنتصاف واجلرب املتاحة هلم    ملعرفة رأيهم بشأن    باحتياجاهتم و 
ويف إطار متابعـة ذلـك،      . ٢٠١١مارس  /على هامش دورة جملس حقوق اإلنسان يف آذار       

         لتحقيـق        املتحدة     األمم      منظمة     بعثة ل       التابع       اإلنسان     حلقوق       املشترك       املتحدة     األمم     مكتبخيطط 

ة املصلحة  للعمل مع السلطات الوطنية واجلهات صاحب          الدميقراطية        الكونغو       مجهورية  يف         االستقرار
  .املعنية األخرى على املساعدة يف استحداث خيارات للجرب من أجل ضحايا العنف اجلنسي
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 مشاركته   ليبرييا وواصل قسم حقوق اإلنسان واحلماية التابع لبعثة األمم املتحدة يف           -٣٥
 بشأن مسألة جرب الضرر يف ليبرييا، بغية ضـمان          والتحسيسرامية إىل التوعية    الناقشات  امليف  

  . أخذ أنواع شىت من اجلرب يف احلسبان
 لبنـاء  املتكامـل  املتحدة األمم  قسم حقوق اإلنسان مبكتبقدم، سرياليونويف   - ٣٦

امج نستحداث برالدعم الن، عن طريق صندوق األمم املتحدة لبناء السالم، سرياليو يف السالم
       ضـحية مـن    ٢٠ ٠٠٠جزئيـة إىل    خـدمات    وقَدمتمعي  اجملجرب  قام بعمليات رمزية لل   للجرب  
 الوطين للضحايا من أجل تيـسري       صندوق االستئماين الوأُنشئ  .  ضحية مسجلة  ٣٢ ٠٠٠أصل  

  . الربنامجحديات اخلطرية اليت واجهت تنفيذالتمويل أحد التقد شكل نقص و. امجناستدامة الرب
، دعت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان إىل          ٢٠٠٨ومنذ عام     - ٣٧

، بدأ مكتب املفوضية    ٢٠٠٨ويف عام   .  أوغندا داث برنامج جرب مستقل وشامل يف     استح
 يف مشال أوغندا، بالتعاون مع اللجنة       ‘ والبحث وبناء القدرات   اجلربمشروع  ‘يف أوغندا تنفيذ    

أجرى مكتب  كما  . سألة اجلرب مبللتوعية  األوغندية حلقوق اإلنسان، وأجرى دورات تدريبية       
،  اجلرب  مسألة يفيف الوقت نفسه حبثاً بشأن آراء اجملتمعات املتأثرة بالرتاع          املفوضية يف أوغندا    

 ٢٠٠٩فربايـر   /شباط  يف عقد حمفلنتائجه األولية إىل اجملتمع املدين يف مشال أوغندا يف           وقدم
 اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان   ، أجرت املفوضية و   ٢٠١٠ويف عام    .ن العدالة االنتقالية  أبش

 واجلرب؛ وقُدمت نتائجه إىل احلكومة واجلهات       مسألة نوع اجلنس  اً متخصصاً بشأن    حبثاً ميداني 
املاحنة يف حلقة عمل ُعقدت يف كامباال للتصديق عليها، وكذلك إىل منظمات اجملتمع املدين              

  . منفصليف اجتماع 

  احمليط اهلادئ - آسيا  )ب(  
شاركة الضحايا حيق مبوجبها    مل عملية   كمبودياأنشأت الدوائر االستثنائية يف حماكم        -٣٨

وقـد  . للضحايا الذين أصبحوا طرفاً يف اإلجراءات القانونية املطالبة باجلرب املعنوي واجلماعي          
 وإمكانيـة تقيـيم      مكتب املفوضية يف كمبوديا عملية مشاركة الضحايا ضماناً لتوثيق         رصد

  . حملياً ومن منظور دويل على حد سواءالدروس القّيمة املستفادة
، فيما ُيتوقع   ‘ لضحايا الرتاع  املؤقتة برنامج اإلغاثة ‘ يف تنفيذ     نيبال  حكومة شرعتو  -٣٩

وقد عمل مكتب املفوضية    . استحداث سياسة جرب أمشل باالشتراك مع جلنة احلقيقة واملصاحلة        
يف نيبال مع املنظمة الدولية للهجرة من أجل حتليل أوجه عدم كفاءة مشاريع اإلغاثة املؤقتة،               

ويف خضم حاالت التأخري    .  اليت توصل إليها    على النتائج  اإلعماروزارة السالم وإعادة    وأطلع  
نتقالية، يواصل مكتب املفوضية يف نيبال دعم وزارة السالم وإعادة          االعدالة  لليف إنشاء آليات    

وقـد بـدأ   . سياسة جرب شاملة تتماشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان        وضع  يف  اإلعمار  
  . جراء مشاورات موّسعة مع الضحايا كجزء من عملية صياغة هذه السياسةاملكتب إ
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. كالمها باستحداث برنامج جلرب الـضرر     ليشيت   - تيموروأوصت جلنتا احلقيقة يف       -٤٠
، اعتمد الربملان يف قراءة ثانية مشروع قانون ُينشئ إطاراً لربنامج جرب، كما             ٢٠١٠ويف عام   

تابعة تنفيذ توصيات جلنيت احلقيقة واملصاحلة، مبا فيها التوصيات اعتمد قانوناً إلنشاء مؤسسة مل  
املتعلقة باجلرب، واألشخاص املختفني واملفقودين، والتدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان،             

ويواصل قـسم حقـوق     . ٢٠١١مايو  / أيار يكونا قد ُسّنا  بيد أن القانونني مل     . واحملفوظات
دعم اجلهـود   ليشيت - تيمور  يف         املتكاملة       املتحدة     األمم عثةاإلنسان والعدالة االنتقالية التابع لب

القانونني  ي برنامج جرب، وقدم املساعدة الفنية من أجل صياغة مشروع         الرامية إىل استحداث  
  . أعالهيناملذكور

   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  )ج(  
، أن يقـدموا مطالبـات    كولومبياللضحايا، مبوجب قانون العدل والسالم يف       جيوز    -٤١

   بيد أن القانون ُيطبَّق يف نطاق حمـدود ومل يـصدر           . للجرب ضد مقاتل سابق انتهت حماكمته     
ويقدم مكتب مفوضية األمم املتحدة الـسامية       . عن احملاكم مبوجبه سوى قرارين بشأن اجلرب      

حلقوق اإلنسان يف كولومبيا حالياً توصيات من أجل إدخال تعديالت على أحكام القـانون              
ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها مجاعات       بإمكان  وكان  . املتعلقة باجلرب القضائي  

 وأهنـى  ٢٠٠٨  يف إطار برنامج إداري اسُتحدث يف عام أيضاًقانونية التماس اجلربمسلحة غري   
وقد منح الربنامج بعض الضحايا تعويضات، لكنه افتقر إىل         . ٢٠١٠أبريل  /نشاطه يف نيسان  

قد رصد مكتـب   سب ارتكاهبا إىل موظفي الدولة؛ و     هنج شامل ومل يطبَّق على ضحايا جرائم نُ       
املشورة يف ما يتعلق    أيضاً  عالوةً على ذلك، قدم املكتب      و. تنفيذ الربنامج املفوضية يف كولومبيا    

، بغيـة  ٢٠١١ مايو/، الذي اعتمده الربملان يف أيار      إىل أصحاهبا  األراضيإعادة  بقانون الضحايا   
  .ري امتثاله للمعايري الدوليةتيس
 إىل اعتماد   الغواتيماودعا مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف            -٤٢

كما عمل املكتب علـى     . تشريع مالئم لتعزيز سياسات الدولة بشأن اجلرب وحتقيق استدامتها        
إذكاء وعي منظمات اجملتمع املدين واملنظمات املعنية بالـضحايا بـشأن املعـايري الدوليـة               

 رصد  مكتب املفوضية يف غواتيماال   ينوي   ،٢٠١١يف عام   و. والتجارب املقارنة املتعلقة باجلرب   
  . تنفيذ الربنامج الوطين للجرب على الصعيدين احمللي واإلقليمي

  اإلصالح املؤسسي  -٤  
  لـدعم  إىل مؤسـسات ات إدامة الرتاععلىجيب حتويل املؤسسات العامة اليت ساعدت       -٤٣

بناء مؤسسات عامة عادلـة      وب .ز ثقافة احترام سيادة القانون    ي حقوق اإلنسان وتعز   محايةالسالم و 
تكـرار انتـهاكات     يف فترة ما بعد الرتاع من منع         احلكومات اإلصالح املؤسسي ميكِّن  ،  وفعالة

 ،تيسري هذا التحول  ويشكّل التحري مسألة ذات أمهية حامسة من أجل         .  مستقبالً حقوق اإلنسان 
بعزل املسؤولني واملوظفني العموميني الذين كانوا مسؤولني شخصياً عن وقوع انتهاكات جسيمة            
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 تكون عملية وينبغي أن   . سيما العاملني يف قطاعي األمن والقضاء      ان من اخلدمة، وال   حلقوق اإلنس 
كما ينبغي أن يشمل    . إلجراءات القانونية الواجبة ومبدأ عدم التمييز     لوفقاً   هؤالء األشخاص عزل  

معـايري  بشأن   العمومينياملسؤولني واملوظفني   تستهدف  اإلصالح املؤسسي برامج تدريبية شاملة      
تنفيـذ بـرامج    على  ساعد املفوضية   وت. )١٠( املعمول هبا  الدويل اإلنسان والقانون اإلنساين  حقوق  

  . املواردتوفري و، والرصد،التدريبعن طريق اإلصالح املؤسسي 

  أفريقيا  )أ (  
 املـساعدة يف   ليبريياقسم حقوق اإلنسان واحلماية التابع لبعثة األمم املتحدة يف      واصل    -٤٤

اجلدد يف الشرطة الوطنية الليبريية والقـوات املـسلحة الليبرييـة بتقـدمي     التحري عن اجملندين    
كمـا  . لتوظيف املتفق عليهـا    ا أساسية عن األفراد اجملندين الذين ال يستوفون معايري       معلومات  

واصل هذا القسم عقد دورات تدريبية بشأن حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل               
الليبريية والقوات املسلحة الليبريية، وبدأ تنفيذ برنامج مماثل مع         تستهدف أفراد الشرطة الوطنية     

  .يات احملاسبة داخل قطاع األمنويعمل القسم أيضاً على تعزيز آل. موظفي دائرة األمن اخلاص

  احمليط اهلادئ - آسيا  )ب(  
، ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران املعقودة  الوطين للسالم   االستشاري  اجمللس  يف أعقاب دورة      -٤٥
 إىل توخي نأفغانستا إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثةوحدة حقوق اإلنسان التابعة لعت د

 وبالنظر إىل   .اإلعمارللسالم وإعادة   األفغاين  احملاسبة والشمولية يف عملية استحداث الربنامج       
ـ عدم دقة إطار الربنامج وتسببه يف إثارة الشك يف ما يتعلق جبوانب معينة من عمليـة             ادة إع

اإلدماج، ما فتئت وحدة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة، إىل جانب األمانة املشتركة للمجلس             
العفـو  "أحكام  احلرص على أن يكون واضحاً متام الوضوح بأن          تدعوان إىل    ،العايل للسالم 

يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق     هبما  غري معمول   تسوية املنازعات   وعملية  " السياسي
 واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، وأن ُيتحرى بفعالية عـن املقـاتلني             اإلنسان

  .ر إن كانوا أهالً إلعادة إدماجهماختاذ القراالسابقني قبل 
 دعوتـه   نيبالمفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف                         وقد واصل مكتب      -  ٤٦

التفاعل املباشر مع قوات األمـن وتقـدمي        ، بوسائل منها    التحري يف نيبال  إىل إنشاء آليات    
وبوجه خاص، اختذ املكتب موقفاً يف عدد من احلاالت املتصلة بترقيـات            . املساعدة الفنية هلا  

أو تعيينات أفراد يف املناصب العامة توجد ضدهم ادعـاءات ذات مـصداقية بارتكـاهبم               /و
عمليات األمم املتحـدة    ل  سياسة حترٍّ  وضعكما شارك املكتب يف     . انتهاكات حلقوق اإلنسان  

  .من النيبالية يف هذه العملياتحلفظ السالم، نظراً لإلسهام املهم الذي تقدمه قوات األ

__________ 

)١٠( E/CN.4/2005/102/Add.1 ٣٦، املبدأ. 
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  يف الفتـرة    ليشيت -تيمور  الشرطة الوطنية يف    أفراد  وأُجريت عمليات التحري عن       -٤٧
يثّبت ، مل    فرداً من أفراد الشرطة    ٣ ١١٨قرابة  جمموع  من  ف. ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ما بني عامي    

قسم العدالة االنتقالية املعين حبقوق اإلنسان التـابع        وساعد  .  فرد وأُقيل سبعة أفراد    ٢٠٠حنو  
 عمل بـصفة   يف استحداث عملية التحري، و     ليشيت - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمملبعثة  

ارك كما يش. الرصد لديه، وزّود العملية مبعلومات تستند إىل سجالت  التقييمفريقيف مراقب 
لتحديد ما إذا كانت وحدات     القسم يف عمليات التقييم املشتركة اليت جتريها احلكومة والبعثة          

وقدم القسم التدريب ألفراد الشرطة     . لتسلُّم السلطة الُشُرطية التنفيذية   الشرطة على استعداد    
  . الوطنية واألفراد العسكريني بشأن القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان

 مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأ  )ج(  

ّ    وقّدم    -  ٤٨ ، وشرطة األمم املتحدة،    هاييتبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف       كل من     
 ،لشرطة الوطنية اهلايتية  أفراد ا  التحري عن يف  كومة هاييت   املساعدة حل وقسم حقوق اإلنسان    

      /مـدت يف آب   ايتيـة الـيت اعتُ    يف خطة إصالح الـشرطة الوطنيـة اهل       احملدد   لإلطار   وفقاً
                                                                           وقد أسهم قسم حقوق اإلنسان يف تعزيز معايري عملية االعتمـاد وقـدم              .٢٠٠٦أغسطس  

                  ُ                                                                           معلومات متصلة مبا أُجري من حتقيقات يف ادعاء ارتكاب أفراد من الشرطة اهلايتية انتهاكات              
  ،     ٢٠١٠        ينـاير   /              وكانون الثاين    ٢٠٠٦      ديسمرب  /                       ويف الفترة بني كانون األول  .             حلقوق اإلنسان 

 ٣ ٥٨٤ للتحقيق فيها، منها      حالة ٧ ١٧٧ وشرطة األمم املتحدة     الشرطة الوطنية اهلايتية        فتحت
وجيري التحقيـق   . بةحالة انتهى التحقيق فيها وقُدمت إىل السلطات الختاذ اإلجراءات املناس         

    .٣ ٥٩٣ البالغ عددها  الباقية امللفاتحالياً يف

  املشاورات الوطنية  -٥  
قوق حهنج العدالة االنتقالية القائم على       بالغ األمهية يف     وطنية عنصر الشاورات  إن امل   -٤٩

  تتطلب مـشاركة   ةجحانال مبدأ أن استراتيجيات العدالة االنتقالية        وهي تقوم على   اإلنسان،
املتـضررة مـن      احتياجات اجملتمعات   اجلمهور عن  مشاركةوتكشف  .  من اجلمهور  جمدية

 مالئمة لكـل   اتاستراتيجي  يف جمال العدالة واالنتقالية    متصم  أن دول من ن ال الرتاع، مما ميكّ  
  من أعضاء اجملتمع املدين    مضحايا وغريه ال التشاوريةعملية  النح  متعالوة على ذلك،    و. سياق

وميكـن  .  عـن املـشاورات   الناجتـة ستراتيجيةاالالشعور بامتالك زمام األمور فيما يتعلق ب 
 ميكنها أيـضاً أن   ولكن    استراتيجية شاملة للعدالة االنتقالية،    رسم معامل وطنية  المشاورات  لل

 عمليات   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      مفوضية تدعمو. آلية حمددة سياق   يف   ُتجرى
، ودعـم بنـاء   ايا وتعزيز مشاركة الـضح فنية،املشورة القانونية وال  بإسداء  وطنية  ال التشاور
دناه بعض األمثلة على ما اتُّخذ من خطوات من أجل إجراء            وترد أ  . وتعبئة املوارد  ،القدرات

  .مشاورات شاملة  مبثابةمشاورات يف هذا الصدد، بيد أنه ال ينبغي اعتبار مجيع هذه اجلهود
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  أفريقيا  )أ(  
تنظيم مشاورات مـع     األمني العام    من) ٢٠٠٥(١٦٠٦طلب جملس األمن يف القرار        -٥٠

حقيقة وحمكمـة   للبشأن إنشاء جلنة    صاحبة املصلحة   واجلهات البوروندية    بورونديحكومة  
جلنة  أُنشئت ،٢٠٠٧ نوفمرب/وعمالً باالتفاق اإلطاري التنفيذي املربم يف تشرين الثاين. خاصة

 مـن أجـل تنظـيم       احلكومة واجملتمع املدين   و  األمم املتحدة  ممثلي ؤلفة من ، م توجيهية ثالثية 
كتـب األمـم املتحـدة       التابعة مل  ن والعدالة حقوق اإلنسا  شعبةوكانت  . املشاورات الوطنية 

 لألمم املتحدة يف اللجنة التوجيهية الثالثية، وقـد عملـت            اجلهة املمثلة  املتكامل يف بوروندي  
ونظمت الشعبة يف   . جاهدةً لضمان إدراج منظور مراعٍ حلقوق اإلنسان يف املشاورات الوطنية         

 حملياً، واجملتمع املدين وفئـات اجملتمـع        الوقت نفسه برامج توعية وتدريب للممثلني املنتخبني      
 ٢٠١٠أبريـل  / وانتهت يف نيسان٢٠٠٩يوليه /واسُتهلت املشاورات الوطنية يف متوز    . الضعيفة

وقد شرعت شعبة حقوق اإلنـسان      . بنشر التقرير املتصل هبا، الذي أُحيل إىل رئيس بوروندي        
وتعتزم . املقاطعات التقرير يف مجيع     زيعتووالعدالة التابعة ملكتب األمم املتحدة يف بوروندي يف         

مواصلة العمل مع السلطات الوطنية، حسبما يكون ذلك مالئماً، من أجل إنـشاء اآلليـات               
  .ملقترحة وفقاً للمعايري الدوليةا

قسم حقوق اإلنسان التابع للعملية املختلطة لالحتاد األفريقـي         ويف السودان، أطلق      -٥١
التعاون مع فريق دعم الوساطة املشترك يف دارفور، سلسلةً مـن           ، ب واألمم املتحدة يف دارفور   

ويف .  مشاركته يف عملية الـسالم يف دارفـور        إدماجاملشاورات مع اجملتمع املدين هتدف إىل       
 دسـاع ،  ٢٠٠٩نوفمرب  /يف الدوحة يف تشرين الثاين    املعقود  مجتمع املدين    لل االفتتاحيملؤمتر  ا

ي ألاإلعراب عـن آرائهـم ومـصاحلهم        على  ملدين  قسم حقوق اإلنسان أعضاء اجملتمع ا     
وواصل القسم منذ ذلك احلني بناء قدرات جمتمعات ومجاعـات مـن            . مفاوضات مستقبلية 

 بغية تيسري إسهامهم اهلـادف يف عمليـة         اجملتمع املدين متنوعة بشأن قضايا العدالة االنتقالية،      
  . السالم ويف استحداث تدابري عدالة انتقالية لدارفور

  احمليط اهلادئ - آسيا  )ب(  
 لتقـدمي  املتحـدة  األمموحدة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة ، واصلت أفغانستانيف   -٥٢

 الدعوة إىل زيادة متثيل اجملتمع املدين ومشاركته يف اهليئات واآلليـات  أفغانستانإىل  املساعدة
تمع املدين يف الربنـامج     تيسري مشاركة اجمل  لو. اإلدماجإعادة  الرامية إىل تنفيذ عملية السالم و     

، املصاحلةومساعدته على أن ُتسمع آراؤه بشأن عملية السالم اإلعمار للسالم وإعادة  األفغاين
انعقـاد  جملس وطين للضحايا بقيادة اجملتمع املدين قبل        تنظيم  دعمت وحدة حقوق اإلنسان     

 مل تنجح دعوة    ولألسف،. ٢٠١٠يونيه  /الوطين للسالم يف حزيران   االستشاري   اجمللس   دورة
 للسالم، ويف اهليئة املؤلفة مـن       على فعلياً يف اجمللس األ    ملدين إذ مل تكن منظماته ممثِّلة     اجملتمع ا 

 علـى الـصعيدين     اإلعمارللسالم وإعادة    سبعني عضواً املعّينة ملراقبة تنفيذ الربنامج األفغاين      
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ة حقوق اإلنسان التابعة     وحد وتواصل.  وكذلك يف جلان السالم باملقاطعات     الوطين واحمللي، 
  . اجملتمع املدين على أداء دور فعال يف عمل الربنامجللبعثة العمل علي تعزيز قدرة

 االضطالع   نيبال وواصل مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف          -٥٣
الدعوة  و  العدالة االنتقالية يف نيبال     بشأن واراتاحل بدور رئيسي يف دعم مشاركة الضحايا يف      

 العديد  ٢٠٠٩وأجرى املكتب يف عام     . اتصال مجاعات الضحايا بالسلطات   فرص  إىل زيادة   
من املشاورات املواضيعية بشأن مشروع القانون املتعلق بلجنة احلقيقـة واملـصاحلة؛ وقـدم       

  إىل مجاعات الضحايا بشأن عناصر     ٢٠١٠أكتوبر  /أبريل وتشرين األول  /التدريب يف نيسان  
حـاالت االختفـاء؛    يف  لجنة احلقيقة واملصاحلة وجلنة التحقيق      ب نني املتعلقني مشروعي القانو 

، مـشروعي القـانونني    ثالث مشاورات بشأن     ٢٠١١مايو  /أبريل وأيار /وأجرى يف نيسان  
كمـا عملـت املفوضـية،      . هبدف استمالة مشاركة مجاعات الضحايا على مستوى الدولة       

، ومنظمات األمم املتحدة للمـرأة، ومنظمـات    )اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     
يف مبـادرات    النساء واألطفـال     اجملتمع املدين من أجل تيسري إدماج حقوق ووجهات نظر        

  . العدالة االنتقالية

قسم العدالة االنتقالية املعين حبقوق اإلنسان التابع لبعثـة         ، دعم   ليشيت - تيمورويف    -٥٤
 إنشاء مجعية شاملة من أجـل الـضحايا شـارك    ليشيت -ر تيمو يف املتكاملة املتحدة األمم

أعضاؤها يف املشاورات العامة اليت أُجريت بشأن مشاريع القوانني املتعلقة جبرب الضرر وبإنشاء     
 . االثنتنيمؤسسة متابعة للجنيت احلقيقة

  أوروبا  )ج(  
درة مبـا  )١١( كوسوفو مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف            دعم    -  ٥٥

جلنة إقليمية مكلفة مبهمة إثبات احلقائق املتعلقـة جبميـع ضـحايا جـرائم احلـرب                "إنشاء  
  واالنتهاكات اخلطرية األخرى حلقوق اإلنسان املرتكبة على أرض يوغوسـالفيا الـسابقة يف             

ّ           وعقب إجراء مشاورات موّسعة يف        . "٢٠٠١-١٩٩١الفترة                           ، اعتمد ائتالف منظمات          املنطقة                     
  .     ٢٠١١      مارس   /                          ً       ً       ً                              يف يوغوسالفيا السابقة نظاماً أساسياً مقترحاً لتلك اللجنة يف آذار                     اجملتمع املدين 

                                                                                           وسامهت املفوضية باملشاركة يف أفرقة اخلرباء واملناقشات غري الرمسية، وكذلك بتوزيع مواد من             
                                 كما عملت علـى إذكـاء وعـي          .                                                         قبيل سلسلة أدوات سيادة القانون الصادرة عن املفوضية       

    .                    بشأن أمهية املبادرة               الشركاء الدوليني

__________ 

 ١٢٤٤تحـدة   ينبغي أن تفهم اإلشارة إىل كوسوفو على أهنا مطابقة متاماً لقرار جملس األمن التابع لألمم امل                )١١(
 .ودون املساس بوضع كوسوفو
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  العالقة بني نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، والعدالة االنتقالية  - ثالثاً  
تؤدي عمليات العدالة االنتقالية ومبادرات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج             -٥٦

ا يف منع تكرار    كالمها دوراً مهماً يف املراحل االنتقالية يف فترة ما بعد الرتاع وميكن أن تسهم             
وحمدودة ينبغي التشجيع   منفصلة  وكل منهما عملية    . نتهاكات ويف تعزيز املصاحلة   االحدوث  
رحلة التعـايف  متر مب يف اجملتمعات اليت  للجهود اليت تبذلبوصفها جزءاً من إطار شامل    عليهما  

ملصلحة والبد من أن تكون هذه اجلهود حمددة السياق وشاملة للجهات صاحبة ا           . من الرتاع 
وختتلف العالقة بني برامج نـزع الـسالح        . املعنية، مبا فيها مؤسسات الدولة واجملتمع املدين      

والتسريح وإعادة اإلدماج وتدابري العدالة االنتقالية حبسب السياق الوطين، وطبيعـة الـرتاع             
  . تمع الدويل، من بني عوامل أخرىوالكيفية اليت انتهى هبا، ودور اجمل

حلاالت، قد يؤدي بدء برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف           ففي بعض ا    -٥٧
ويف حـاالت   . فترة ما بعد الرتاع قبل إنشاء عمليات العدالة االنتقالية إىل تقييد ترابطهمـا            

كما أن لعملـييت نـزع      . أخرى، قد يكون هذا النوع من التسلسل مفيداً للعمليتني كليهما         
اج، والعدالة االنتقالية مكونات رئيسية خمتلفة؛ إذ تـستهدف        السالح والتسريح وإعادة اإلدم   

برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف املقام األول املقاتلني السابقني، بينما تركـز      
بيد أنه مىت ُربط بني عمليـات       . عمليات العدالة االنتقالية على الضحايا واجملتمع بوجه أعم       

اإلدماج وعمليات العدالة االنتقالية على حنو مالئم، ميكن لكل نزع السالح والتسريح وإعادة    
فيمكن حينها لعمليات نزع السالح والتسريح      . منهما عندئذ أن تعزز األخرى بصورة إجيابية      

وإعادة اإلدماج أن تسهم يف ضمان االستقرار الالزم لتنفيذ آليات العدالة االنتقالية، وميكـن              
 أن تعزز شرعية ونزاهة مبادرات نزع السالح والتـسريح          دورها ب لعمليات العدالة االنتقالية  

  .وتسهل عملية إعادة اإلدماجوإعادة اإلدماج 
 ويف كل األحوال، مىت تزامنت العمليتان، جيب التنسيق بينهما على حنو مترابط وبّناء            -٥٨
ـ        عدم عرقلة  يضمن، على األقل،     مبا ات  برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وآلي

 حفظ االستقرار وتعزيز احملاسبة والبحث عـن         املتمثلة يف  العدالة االنتقالية أهداف كل منهما    
كما ينبغي أن يهدف التنسيق بني ممارسي العدالة االنتقالية وممارسي نزع           . احلقيقة واملصاحلة 

ح  بني برامج نزع الـسال     إلقامة روابط السالح والتسريح وإعادة اإلدماج إىل اغتنام الفرص        
بطـرق  والتسريح وإعادة اإلدماج وآليات العدالة االنتقالية، وإىل ربط العمليتني ربطاً بّنـاًء             

  .هم يف حتقيق سالم عادل ومستدامست

  اتفاقات السالم   -١  
تتيح اتفاقات السالم فرصةً مهمة إلنشاء إطار يربط بني نزع الـسالح والتـسريح                -٥٩

وجيب تناول القضايا السياسية واألمنية املدرجة يف جدول . وإعادة اإلدماج، والعدالة االنتقالية
سيما فيما يتعلق بإقرار    الأعمال اتفاقات السالم مبا حيقق الوفاء بااللتزامات القانونية الدولية،          
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، فبإدراج هذه االلتزامات  . التكرار وإثبات احلقيقة وجرب الضرر وضمانات عدم        املسؤوليات
كمـا  . عدالة انتقالية الحقاً  للقل، الباب مفتوحاً إلنشاء آليات      تترك اتفاقات السالم، على األ    

 إشارة إىل الـضحايا ومناصـريهم بـأن          ينطوي على  أن إدراج االلتزامات القانونية الدولية    
 من حدة   وميكن أن خيفف  االنتهاكات اليت عاىن منها السكان املتأثرون من الرتاع لن ُتغفل،           

وبوجه خاص، جيب أال تتيح اتفاقات السالم       . قاتلني السابقني  باالستياء إزاء امل   الشعور األويل 
 جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضـد اإلنـسانية وجـرائم احلـرب             عنإقرار تدابري عفو    

بيد أن إقرار تدابري عفو معينة تـستهدف اجلـرائم          . واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان   
مـع الـسماح يف   كون مبثابة حافز على التسريح،    السياسية، من قبيل اخليانة أو التمرد، قد ي       

مبقاضاة املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات خطرية للقانون اإلنـساين الـدويل           الوقت نفسه   
ـ ورد  ومىت  . وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، وفاًء بااللتزامات الدولية        يف  ّص صـريح  ن

وتسريح وإعادة إدماج علـى     إنشاء عمليات عدالة انتقالية وبرامج نزع سالح        باتفاق سالمٍ   
روابط مؤسسية بني العمليتني من أجـل إجيـاد إطـار           إلقامة  حد سواء، ينبغي إيالء اعتبار      

  . للتنسيق الفعال بينهما يف فترة ما بعد الرتاع
ويف هذا السياق، ينبغي للوسطاء وغريهم من املشاركني يف مفاوضات الـسالم أن               -٦٠

عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، والعدالة       ل تبادل امل تأثري من ال  يكونوا على بّينة  
فإدماج هذه العمليات يف وحدات تدريبية للوسطاء من شأنه أن يضمن فهماً أولياً             . االنتقالية

عمليات نزع سالح املقاتلني السابقني     اليت تنطوي عليها    لعمليات وحتديات العدالة االنتقالية     
  أيـضاً ينبغي للضحايا وللمجتمع املدينو. تسرحيهم وإعادة إدماجهمواجلماعات املقترنة هبا و   

بـإقرار  اإلعـراب عـن مطالبـهما       مبا ميكنهما من    أن يؤديا دوراً يف مفاوضات السالم،       
  .وإثبات احلقيقة وجرب الضرراملسؤوليات 

   اجلنائية واملالحقاتالتحقيقات  -٢  
نزع الـسالح   بربامج  قوية  الت  ِصاجلنائية  واملالحقات  للتحقيقات  ميكن أن تكون      -٦١

فاملعلومات اليت ُتجمع عن طريق عمليات نزع السالح والتسريح         . والتسريح وإعادة اإلدماج  
تكون وليس من الضروري أن . اجلنائيةواملالحقات وإعادة اإلدماج ميكن أن تفيد التحقيقات    

ملعلومات  املثال، أن ا   ومن ذلك على سبيل   .  مطلوباً  وال الكشف عن اهلويات    ةاملعلومات فردي 
العامة والسياقية املتصلة مبوقع مجاعات مسلحة معينة وتشكيالهتا وهياكلها، أو مـستويات            

غرافية للمقاتلني  ، أو اخلصائص الدمي   تقوم هبا تنظيمها وتسلسلها اهلرمي، أو نوع األنشطة اليت        
 تحقيقـات أن تقدم مساعدة مهمـة يف سـياق ال        ميكن  داخل مجاعات معينة أو تسليحهم      

كما أن املعلومات اليت ُتجمع عن طريق عمليات نزع السالح والتسريح   .  اجلنائية واملالحقات
وقـد يكـون    . أن تكون مهمة يف التحقّق من أدلة أخرى جممعة        أيضاً  وإعادة اإلدماج ميكن    

داً التقاسم املبكر للمعلومات املتعلقة بعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج نفسها مفي           
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مجيع ويف  . إىل الشهود احملتملني على سبيل املثال     بتقدمي ما يوصل    أيضاً يف سياق التحقيقات،     
حاالت تقاسم املعلومات، جيب توخي الشفافية يف الكيفية اليت سُتستخدم هبـا املعلومـات              

  .ملتقاَسمةا
ة  أن تدعم أيضاً عمليات نزع الـسالح والتـسريح وإعـاد           النيابةوميكن ملبادرات     -٦٢

أن تفرق بني مرتكيب انتهاكات القانون اإلنساين النيابة ، ميكن ملبادرات فبإفراد الُتهم . اإلدماج
الدويل أو قانون حقوق اإلنسان واملقاتلني السابقني اآلخرين، فتقلل بذلك من شعور اجلمهور 

بة أيـضاً  النياميكن ملبادرات  و. بأن كل املقاتلني السابقني مدانون بارتكاب انتهاكات خطرية       
، مثـل القـادة غـري       املعترضنيأن تسهم يف نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بعزل          
فصدور أمر بالقبض ميكـن يف   . املتعاونني، من عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج       

مـن  إبعـادهم   ويسهم يف هتميشهم، ومن مثَّ،      يفضي إىل عزل هؤالء املعترضني      حد ذاته أن    
أيضاً مبثابة حوافز   النيابة  وقد تكون مبادرات    .  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    عملية نزع 

نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج      املشاركة يف   نزاع أخرى على    أوضاع  لألطراف يف   
  . ل األطفال اجلنود، على سبيل املثالوإخالء سبي

أن ميكن  عن طريق املقاضاة    ت  إثبات املسؤوليا لسعي إىل   فإن ا ومىت تداخلت العمليات،      -٦٣
يثري أيضاً توترات يف جهود نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ذلـك أن عمليـات نـزع         
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج تتطلب تعاون املقاتلني الـسابقني وقـادهتم، بينمـا هتـدف               

وعلى الرغم من   . ويلإىل حماسبة املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات خطرية للقانون الد        املالحقات  
هذه الشواغل، فقد تزامنت برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، يف عدد من السياقات،              

عملية نزع الـسالح والتـسريح      تتسبب هذه األخرية يف إعاقة      ، دون أن    املالحقات القضائية مع  
ل والتوعية أو االتصال    تملة إىل أدىن حد ممكن بالتواص     احملتوترات  الوميكن خفض   . وإعادة اإلدماج 
، مبا يشمل أهداف استراتيجية املقاضاة، والتنسيق بني ممارسـي نـزع الـسالح              على حنو فعال  

  .والتسريح وإعادة اإلدماج وبني املدعني العامني بشأن املسائل املتعلقة بالتوقيت

  عمليات البحث عن احلقيقة  -٣  
نزع السالح والتسريح وإعـادة     ميكن لعمليات البحث عن احلقيقة أن تعزز برامج           -٦٤

قد تساعد عمليات   و. ملصاحلة واإلسهام يف االستقرار   اإلدماج بسبل منها املساعدة يف عملية ا      
البحث عن احلقيقة يف إعادة إدماج املقاتلني السابقني مبنحهم الفرصة للكشف عن جتارهبم يف              

قد م عن الوقوع ضحية اإليذاء      بتقدمي رواياهت فالسماح للمقاتلني السابقني    . الرتاع ولالعتذار 
واإلدالء .  املقاتلني والضحايا، فيساعد بـذلك علـى املـصاحلة          اجلامدة عن  صورةاليكسر  

مـا  وهـو    فائدة نفسية لفرادى املقاتلني السابقني املتورطني،         على  أيضاً  قد ينطوي  الشهادةب
أيـضاً  تؤدي  ميكن لعمليات البحث عن احلقيقة أن       و. يساعد على إعادة إدماجهم الشخصي    
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لـصاحل  عملية مـصاحلة جمتمعيـة      وذلك مثالً بتوخي     ، يف اإلدماج  مباشراً بقدر أكرب  دوراً  
  ".جرائم أقل خطورة"املتورطني يف 

.  لتبـادل املعلومـات    ة كبري أيضاً فرصاً  عمليات البحث عن احلقيقة وبرامج       وتتيح  -٦٥
قد تكون مفيدة عادة اإلدماج نزع السالح والتسريح وإ فاملعلومات اجملمعة عن طريق عمليات

، هبياكل القيـادات يف اجلماعـات       مثالًللجهود الرامية إىل إثبات احلقيقة يف ما يتصل،         جداً  
ويف مقابـل   . على اجلثث األماكن اليت ميكن أن يعثر فيها       املسلحة أو األسلحة املستخدمة أو      

ت حقوق اإلنـسان،    نتهاكاالاملؤسسية  الزخم  عمليات البحث عن احلقيقة     قد حتدث   ،  ذلك
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج يف عمليـة حتديـد            يساعد برامج    األمر الذي قد  

  .نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجعملية فوائد األشخاص املؤهلني لالستفادة من 

   الضررجرب  -٤  
لـسابقني  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج اليت تقدم فوائد للمقـاتلني ا          برامج    -٦٦

ـ لتـزام   علـى أن اال    بعضها عن بعض،     منفصلةبوجه عام   توضع  وبرامج جرب الضحايا     ايل امل
وتقدَّم املـساعدة   .  أكرب بكثري  يف حالة برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج       املطلوب  

لـى  على إعادة اإلدماج إىل املقاتلني املسرَّحني من أجل املساعدة على إعادة توطينهم مدنياً ع             
 يف نزع السالح والتسريح     ن املساعدة اليت يتلقاها املقاتلني السابقني املشاركني      أالنتيجة  و. الفور

وإرشـاد  مـأوى   ويف صورة بدالت وغذاء وكساء      يتلقون مساعدة   وإعادة اإلدماج عادةً ما     
يف وتدريب على املهارات كجزء من فوائد برامج نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج،               

  .إلنصاف الضحايا على انتهاك حقوقهميف كثري من احلاالت أي برامج أنه ال توضع حني 
قد  ،املقدمة إىل املقاتلنيمع تلك للضحايا املقدمة تنسيق الفوائد من اإلجحاف عدم   و  -٦٧

ومن مثَّ، قـد    . فعالية عملية إعادة اإلدماج يف اجملتمع     تقوض  إضافية قد   تنشأ عن ذلك مظامل     
  . اجملتمعات املعنيةالضيم واملظامل الواقعة بجناح إعادة اإلدماج بالتخفيف من يسهم اجلرب يف 

،  وتكليله بالنجـاح   لضررالالزمة لوضع برنامج جرب ا    ويف حالة عدم توفر الشروط        -٦٨
نـزع  برامج  وتعتمد   .مساعدة الضحايا إطار عالوات ك   منح الضحايا فوائد يف       عندئذ ينبغي

، تـشمل   جمتمعية إلعادة إدمـاجٍ   ُنهَج  أكثر فأكثر على    دماج  السالح والتسريح وإعادة اإل   
ويف حني ال ميكن أن ُيستعاض      . غري املقاتلني السابقني  من  مساعدة األفراد الضعفاء يف اجملتمع      

هبذه اجلهود عن برامج اجلرب، وهي خمتلفة يف طبيعتها وأهدافها، وحامسة يف االعتراف حبقوق              
، احليف واملظـامل  يف تاليف   كبرياً   تسهم، مع ذلك، إسهاماً      الضحايا، إال أن هذه اجلهود قد     
  .فتساعد بذلك على إعادة اإلدماج

 املقاتلني السابقني والفوائـد  جتاهتنسيق االلتزامات ويف كل األحوال، من الضروري      -٦٩
  للضحايا من أجل ضمان توفر األموال الالزمة لصاحل الضحايا واملقاتلني السابقني يف           املمنوحة
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نزع السالح والتـسريح     ويف هذا السياق، ينبغي للجهات املاحنة لصاحل برامج          .ت واحد وق
 حنو الضحايا، وينبغي استكشاف آليات من       مماثلةوإعادة اإلدماج النظر يف التعهد بالتزامات       

  . من نافذتنيقبيل التمويل 

  ضمانات عدم التكرار  -٥  
 وإرسـاء دماج يف إهنـاء العنـف       نزع السالح والتسريح وإعادة اإل     تسهم برامج     -٧٠

 املتوسط، وغالباً ما تكون إحدى أوىل املبادرات األمنية  األجل االستقرار يف األجل القصري إىل    
وعليه، يوفر جناح هذه الربامج أساساً لإلصالح املؤسسي الطويل         . يف جمتمع خارج من نزاع    

وحـدها بنـاء    عادة اإلدماجربامج نزع السالح والتسريح وإ، ال ميكن لويف املقابل. األجل
فكي تنجح هـذه الـربامج يف       . السالم أو ضمان كفالة األمن واالستقرار يف األجل الطويل        

تصادي وإصـالح   حتقيق هذه األهداف، جيب أن ُتنفذ يف سياق حتّول سياسي واجتماعي اق           
  .مؤسسي أكرب

 وثيقاً بإصـالح    باطاًنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج أيضاً ارت      وترتبط برامج     -٧١
قد يفضي إىل إدماج املقاتلني السابقني يف القوات املسلحة الوطنيـة أو يف             قطاع األمن الذي    

ومن مثَّ، فإن التنسيق بني برامج نزع السالح والتـسريح          . مؤسسات أخرى يف قطاع األمن    
ري أمر  وإعادة اإلدماج وبرامج إصالح قطاع األمن يف ما يتعلق بعمليات واستراتيجيات التح           

 الذين ارتكبـوا انتـهاكات      استبعاد املقاتلني السابقني  ضمان  لذو أمهية حامسة بوجه خاص      
خيـضعون  جسيمة حلقوق اإلنسان أو انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل، أو الـذين   

من اإلدماج  رتكاهبم هذه االنتهاكات    أو ادعاءات ذات مصداقية با    أو حتقيقات قضائية    لتهم  
  للخطـر وعدم التنسيق بني هذه الربامج ُيعـّرض اإلصـالحات    . ت قطاع األمن  يف مؤسسا 

وينبغي فرز سجالت املقاتلني السابقني املتعلقة حبقوق       . زعزع الثقة يف املؤسسات احلكومية    يو
عـالوة  و. متصلة باألمن منتظمة  إلدماجهم يف وظائف    مسبقاً  اإلنسان بوصف ذلك شرطاً     

تفـصل  ويف الوقت املناسـب     اليت جتري   تشريعية  السية و ؤساملصالحات  فإن اإل على ذلك،   
األمـن وُتنـشئ    املكونات األخرى لقطاع    بوضوح بني املسؤوليات العسكرية ومسؤوليات      

هـذه  ف. بالغـة أمهيـة  تكتـسي  للقوات العسكرية وقوات الشرطة   منفصلة  مسارات مهنية   
ميكّن من فرز سـجالت     إجياد سياق   سيما ب  العملية اإلدماج   يف  أن تؤثر   ميكن  اإلصالحات  

  . املقاتلني السابقني املتعلقة حبقوق اإلنسان

  ماعات مسلحة جبقوات مسلحة وب املرتبطاتالنساء   -٦  
 من أشكال عدم املساواة االجتماعية      منتشرإن عدم املساواة بني اجلنسني هو شكل          -٧٢

مجاعـات مـسلحة،    قوات و ارتبطن ب فالنساء الاليت   . الرتاعأوضاع  وغالباً ما تتفاقم بفعل     
إىل احلياة املدنية يف سياق فترة ما بعد الرتاع قد يواجهن من احلـواجز االجتماعيـة                يعدن  و
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عمليات العدالة االنتقالية وبرامج    على  و. والوصم واالستبعاد قدراً أكرب مما قد يواجهه الرجال       
جـارب  لتتكييف عملـها    يف  واجب مشترك يتمثل    نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج      

 وينبغي أن تسعى عمليات العدالة      .النساء يف الرتاع وانتهاج هنج مراعٍ للفوارق بني اجلنسني        
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج جاهدةً لضمان إمكانية مشاركة         االنتقالية ومبادرات   

بعني االعتبـار   حقوق املرأة ووجهات نظرها     أخذ  املرأة مشاركةً كاملة يف هذه العمليات، و      
  .على النحو املالئم

ضحايا انتهاكات حقوق كثرياً ما وقعن قوات ومجاعات مسلحة املرتبطات ب النساء  و  -٧٣
 على جـرائم العنـف      لإلفالت من العقاب  لوضع حد   و. سيما العنف اجلنسي   اإلنسان، وال 

 إعادة البناء االجتماعي، ينبغي للمسؤولني عن عمليات العدالة االنتقاليـة أن          اجلنسي وتيسري   
أن يقـدموا   ويبعثوا برسالٍة واضحة فحواها أن مرتكيب هذه اجلرائم سُيقدمون إىل العدالـة،             

فضالً عن ذلك، ينبغي أن تسعى عمليات العدالة االنتقالية إىل          و. الدعم لضحايا هذه اجلرائم   
  .من العنف اجلنسي ضحايا مرة أخرىمنع تكرار وقوع النساء الاليت عانني 

  قوات مسلحة ومجاعات مسلحة ب املرتبطنياألطفال   -٧  
قوات ومجاعات مسلحة فئةً خاصة من فئات األشـخاص         املرتبطني ب ميثل األطفال     -٧٤

إذ ينبغي إخالء سبيل هؤالء األطفال وإعادة إدمـاجهم يف          . احملميني مبوجب القانون الدويل   
ح والتـسريح   األسر واجملتمعات يف كل األوقات، حىت قبل أن ُتنفذ رمسياً عملية نزع السال            

وميكن لعمليات العدالة االنتقالية أن تؤدي دوراً إجيابياً يف إعـادة إدمـاج             . وإعادة اإلدماج 
بني إخالء سبيل هؤالء األطفال أو تـسرحيهم وإعـادة          تكون هناك ِصالت    األطفال، وقد   

  . إدماجهم وحتقيق العدالة االنتقالية
 أو أحلقوهم بقوات ومجاعات مسلحة وقد تساعد مقاضاة القادة الذين جّندوا أطفاالً   -٧٥

املـرتبطني  األطفال  ضرورة اعتبار    على   بالتشديدأو استخدموهم على إعادة إدماج األطفال       
 عن انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان        والذين قد يكونون مسؤولني   قوات ومجاعات مسلحة    ب

أن تتيح اإلفـادات    ن  وباملثل، ميك . والقانون اإلنساين الدويل ضحايا يف املقام األول، ال ُجناة        
ُيديل به األطفال خالل عمليات البحث عن احلقيقة الفرصة ملشاركتهم يف عملية املصاحلة اليت  

على األطفال، وتيسري إعادة إدماجهم، ومنع    احلرب  يف فترة ما بعد الرتاع، وحتسني فهم تأثري         
رَّحني مـن قـوات     ألطفال املُخلى سبيلهم أو املس    قد يكون ا  و. وقوعهم ضحايا يف املستقبل   

كذلك يف الفوائد املالية عن     حمقني  يف اجلرب بوصفهم ضحايا، و    حمقني  ومجاعات مسلحة أيضاً    
إضافية مظامل  وينبغي أال يتسبب جرب الضرر أو تقدمي الفوائد يف          . طريق برامج إعادة اإلدماج   

تكـون  بغي أن   ويف كل األحوال، ين   .  ما قد يعرقل إعادة اإلدماج      وهو يف اجملتمعات املتأثرة،  
القرارات املتعلقة مبشاركة األطفال يف عملييت نزع السالح        مصاحل الطفل العليا هي اليت حتكم       

فمشاركة األطفال فيها جيب أن تكون طوعية       . والتسريح وإعادة اإلدماج، والعدالة االنتقالية    
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 ممارسـي   التنسيق بني استكشاف سبل   زيادة  أيضاً  ينبغي  . ووفقاً إلجراءات مالئمة لألطفال   
إعادة اإلدماج وممارسي العدالة االنتقالية يف سياق إجراء مقابالت مع األطفال املُخلى سبيلهم            

أن ُتعيد تعريض األطفال    ميكن  عمليات املقابالت   ف. أو املسرَّحني من قوات ومجاعات مسلحة     
 قـدر   داعٍاملعنيني لألذى النفسي مرة أخرى، ومن مثَّ، ينبغي تاليف ازدواج اجلهـود بـال               

  .اإلمكان

  عمليات العدالة التقليدية  -٨  
 وآليـات ميكن لعمليات العدالة التقليدية أن تكّمل كالًّ من برامج إعادة اإلدمـاج               -٧٦

املـسائل املتعلقـة    العدالة االنتقالية على حد سواء بتوفري وسيلة على مستوى اجملتمع ملعاجلة            
اجهم بانتهاج هنجٍ ُيشرك الضحايا واجملتمعـات   املقاتلني السابقني، وتيسري إعادة إدم مبسؤولية

حلقة وميكن للعدالة التقليدية أن تكون      . يف تعريف مسؤولية مرتكيب اجلرائم والتزاماهتم     احمللية  
بيد أنـه جيـب     . لعدالة االنتقالية بني نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وا      للربط  مهمة  

ة التقليدية معايري حقوق اإلنـسان الوطنيـة         العدال عملياُتعدم انتهاك   ضمان  احلرص على   
  . والدولية، مبا فيها تلك املتصلة بنوع اجلنس وأشكال التمييز األخرى

  االستنتاجات  -رابعاً   
نشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       االستعراض العام أل   يؤكد هذا   -٧٧

ضية يف توفري طائفة عريضة مـن سـبل         الذي تضطلع به املفو   املتزايد األمهية   الدور  جمدداً  
األمم املتحـدة حلقـوق     يف نظام   خرى  األاألجهزة  و. املساعدة يف ميدان العدالة االنتقالية    

  .اوالياهتب االضطالع عند إيالء االهتمام الواجب للعدالة االنتقالية مواصلةمدعوة  اإلنسان
 العدالة االنتقالية   عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وعمليات      إن    -٧٨
ذين املسعيني أمر أساسي من أجل تيسري اتساقهما        بطتان بعضها ببعض والتنسيق بني ه     مرت

وضع برامج جلرب الضحايا باالقتران مع برامج نزع سالح املقـاتلني           ف. وتعزيزمها املتبادل 
يف التخفيف من حـدة الـشعور بعـدم         قد يسهم   السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم     

الت بني  الِص كما أن حتسني فهم   . ز إدماجهم صاف يف معاجلة حاالت كل منهم، ويعز      ناإل
ـ   نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، والعدالة االنتقالية         يف زيـادة   سهم  ينبغي أن ت

  .التنسيق بني ممارسي نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وممارسي العدالة االنتقالية

        


