
 يتم تضم� العفو، �ا � ذلك للجرائم الجسيمة، � اتفاقات الس�م، ع� الرغم من أن القانون الدو� ومبادئ حقوق ا�نسان تحد من
استخدام العفو � هذه الحا�ت. ومع ذلك، غالًبا ما يتم توف� عفو إ� جانب - وليس بالتعارض مع - تداب� ا�ساءلة

 يستخدم العفو ع� نطاق واسع � اتفاقيات ومفاوضات
 الس�م لتمك� ا©طراف ا�سلحة من ا�شاركة � تسوية

 سياسية جديدة. إذ أن العفو يف° إ� الس�م �نه ®كّن كل
الج²عات من ا�شاركة � التسوية السياسية
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ا�لتزامات القانونية للدولة
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اتفاقية س�م تنص ع� أشكال مختلفة من العفواتفاقية س�م تنص ع� أشكال مختلفة من العفو ا�لتزام بالتحقيق في² حدث ومن ا�سؤول

ا�لتزام �حاكمة ا�سؤول�

ا�لتزام بتوف� سبل ا�نصاف للضحايا

ا�لتزام �نع تكرار الجرائم وا�نتهاكات

ا�لتزام بض²ن الح²ية الفعالة لحقوق ا�نسان � ا�ستقبل

%75

العفو

� يتضمن عفو

%50.36

 العفو هو تداب� قانونية تزيل ا�سؤولية عن ا�دانة
الجنائية، قبل ا�دانة

 � يوجد تعريف مقبول دوليا لقوان� العفو ولكن هناك
تعريٌف عم¿ لها

 من ا�رجح أن يستفيد أعضاء الج²عات ا�سلحة غ� التابعة للدولة من
 العفو ا�تعلق بالÄاع. تش� هذ النقطة إ� استخدام العفو كأداة
 لÆدماج، � سياق تكون فيه الجهات الفاعلة الحكومية أقل عرضة

للسجن من قبل الدولة أثناء النزاع

:

:

.

ب� عامي 1990 و2016، أقل بقليل من نصف عمليات الس�م

تضمنت اتفاقيات تش� إ� العفو 

يتضمن عفو

%49.64

تتعلق 75% من قرارات العفو الصادرة منذ

عام 1990 بالÄاع 

تنص 49% من اتفاقات الس�م الشاملة ا�عتمدة

� نفس الفÊة ع� العفو 

تم تنفيذ 83% من التزامات العفو �وجب

اتفاق الس�م 

.

.

208 

اتفاقية تنص ع� العفو إ� جانب توف� آليات

ا�ساءلة القضائية و / أو غ� القضائية

55

.

 هذا ا�تجاه ينطبق ع� جميع ا�راحل من ال
اع إ الس�م. � ا�قابل، استفاد
 الفاعلون الحكوميون من 72 (25%) من 289 عفًوا متعلًقا بال
اع، ومنها 14

.عفوا فقط (٪5) طُبق ح
يًا ع� الجهات الفاعلة الحكومية

 هذا ا�تجاه ينطبق ع� جميع ا�راحل من ال
اع إ الس�م. � ا�قابل، استفاد
 الفاعلون الحكوميون من 72 (25%) من 289 عفًوا متعلًقا بال
اع ومن هذه 14

عفوا فقط (5%) استُخدم ح
يًا للجهات الفاعلة الحكومية

%25

بين² الج²عات الغي
 حكومية استفادت من 

من قرارات العفو ا�د
 رجة � مجموعة البيانات

 استفادت ج²عات تابعة
 للدولة من 72 عفواً من

ب� 289 عفواً
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Post-agreement vigilance 

Scope

Legality

Feasibility

Democratic 
legitimacy

 Íكن تقييد العفو عن طريق: تحديد الجرائم ا�شمولة �
 العفو، وجعلها مÏوطة (ع� سبيل ا�ثال ع� دعم

الس�م)، و� آثارها القانونية

 غالباً ما يكون العفو ا�منوح للج²عات ا�تمردة لحثها ع�
 إنهاء النزاع مÏوطًا بأمور مثل ا�قرار بالحقيقة أو البقاء

..ملتزم� بعدم استخدام العنف

توصياتدراسة الحالة

 ع� سبيل ا�ثال، � تيمور ال¥قية، ال�ئحة 2001/10 الصادرة عن
 إدارة ا¬مم ا�تحدة ا�نتقالية � تيمور ال¥قية 0، التي أنشأت لجنة
 ا�ستقبال والحقيقة وا�صالحة، خلقت عملية للمصالحة ا�جتمعية،

 ²كنها أن تو± بالعفو عن جرائم أقل خطورة °يطة امتثال طالب
العفو ل³حكام التالية

 ¸وجب القسم 23.1، يتع· ع� الشخص الذي يطلب ا�شاركة �
 عملية ا�صالحة ا�جتمعية تقديم بيان مكتوب يصف ويقر

 با�سؤولية عن أفعاله، وي¥ح كيفية ارتباط ا¬فعال بال
اعات
 السياسية � تيمور  ال¥قية، وأن يتخ� عن "استخدام العنف

لتحقيق أهداف سياسية

 � يجوز للجنة القيام بعملية ا�صالحة ا�جتمعية إ� �
 الحا�ت التي يكون فيها الشخص قد اعÁف با�سؤولية

 بناًء ع� تقدير كامل لطبيعة وعواقب هذا القبول
 با�سؤولية وطلب طوًعا ا�شاركة � عملية ا�صالحة

ا�جتمعية (القسم 22.4، التوكيد مضاف

 يجب أن تتداول لجنة عملية ا�صالحة ا�جتمعية بشأن عملية
 ا�صالحة التي تراها أكÅ م�ءمة لصاحب اÄفادة وتُبلغه

بنتيجة مداو�تها
Æقد يتضمن عمل ا�صالحة ما ي

د) ت
ف آخر يظهر الندم

 ب) التعويض؛

:

.(

".

 إإذا قررت لجنة تقË الحقائق أن الشخص مؤهل للمشاركة �
 عملية ا�صالحة ا�جتمعية، °يطة أن يشارك الشخص بشكل كامل

 وÐ يظهر دليل موثوق به ع� تورطه � جرائم جسيمة بعد
الجلسة وفًقا للÑدة 27.7

 يجب ع� ا�شارك � العملية بعد ذلك أن يوافق كتابتاً ع� القيام
 بعملية ا�صالحة. سيتم تعليق ا�قاضاة ع� ا¬فعال التي تم

 الكشف عنها � عملية ا�صالحة ا�جتمعية، إ� إذا Ð ²تثل الشخص
ل¥وط اتفاقية ا�صالحة

.

:
.

أ) خدمة ا�جتمع، )
)
)
)

ج) ا�عتذار العلني؛ و / أو
.

.

 بد�ً من أن ننظر ا� العفو ع� أنه "جيد" أو "سيئ"،
 يجب تقييمه وفًقا لنطاقه وقانونيته وÔعيته

الدÍقراطية والجدوى منه

 ينبغي أن يستند العفو إ مجموعة من ا�يزات مثل فئات

 ا¬شخاص والجرائم التي يشملها العفو وأنواع ال¥وط

ا�رتبطة بالعفو واØثار القانونية للعفو

.

.

 غالًبا ما يتم إصدار عفو واسع غ� Ôعي بعد توقيع
 اتفاقية الس�م وخارج إطارها ولذلك يجب توخي اليقظة

� مراحل ما بعد ا�تفاق

 حا�ت العفو التي تصدر � هذه الفÁة هي التي تقدم اÄف�ت من

 العقاب ع� أوسع نطاق. وينشأ خطر اÄف�ت من العقاب ع� نطاق

.أوسع كذلك عندما يفيد العفو الجهات الحكومية

.


