العفو
ال يوجد تعريف مقبول دوليا لقوانني العفو ولكن هناك
تعريف عميل لها :
ٌ
العفو هو تدابري قانونية تزيل املسؤولية عن اإلدانة
الجنائية ،قبل اإلدانة .
بني عامي  1990و ،2016أقل بقليل من نصف عمليات السالم
تضمنت اتفاقيات تشري إىل العفو

يتضمن عفو ال يتضمن عفو
%49.64

يستخدم العفو عىل نطاق واسع يف اتفاقيات ومفاوضات
السالم لتمكني األطراف املسلحة من املشاركة يف تسوية
سياسية جديدة .إذ أن العفو يفيض إىل السالم إلنه متكّن كل
الجامعات من املشاركة يف التسوية السياسية .

%75

تتعلق  %75من قرارات العفو الصادرة منذ
عام  1990بالرصاع

%49

تنص  %49من اتفاقات السالم الشاملة املعتمدة
يف نفس الفرتة عىل العفو

%50.36

تم تنفيذ  %83من التزامات العفو مبوجب
اتفاق السالم

%83

يتم تضمني العفو ،مبا يف ذلك للجرائم الجسيمة ،يف اتفاقات السالم ،عىل الرغم من أن القانون الدويل ومبادئ حقوق اإلنسان تحد من
استخدام العفو يف هذه الحاالت .ومع ذلك ،غال ًبا ما يتم توفري عفو إىل جانب  -وليس بالتعارض مع  -تدابري املساءلة.
االلتزامات القانونية للدولة :
1

االلتزام بالتحقيق فيام حدث ومن املسؤول

 208اتفاقية سالم تنص عىل أشكال مختلفة من العفو

2

االلتزام مبحاكمة املسؤولني

 55اتفاقية تنص عىل العفو إىل جانب توفري آليات
املساءلة القضائية و  /أو غري القضائية

3

االلتزام بتوفري سبل اإلنصاف للضحايا

4

االلتزام مبنع تكرار الجرائم واالنتهاكات

5

االلتزام بضامن الحامية الفعالة لحقوق اإلنسان يف املستقبل
هذا االتجاه ينطبق عىل جميع املراحل من الرصاع إىل السالم .يف املقابل ،استفاد
الفاعلون الحكوميون من  (%25) 72من  289عف ًوا متعلقًا بالرصاع ومن هذه 14
عفوا فقط ) (%5استُخدم حرصيًا للجهات الفاعلة الحكومية

من املرجح أن يستفيد أعضاء الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة من
العفو املتعلق بالرصاع .تشري هذ النقطة إىل استخدام العفو كأداة
لإلدماج ،يف سياق تكون فيه الجهات الفاعلة الحكومية أقل عرضة
للسجن من قبل الدولة أثناء النزاع .
هذا االتجاه ينطبق عىل جميع املراحل من الرصاع إىل السالم .يف املقابل ،استفاد
الفاعلون الحكوميون من  (%25) 72من  289عف ًوا متعلقًا بالرصاع ،ومنها 14
عفوا فقط ) (5٪طُبق حرصيًا عىل الجهات الفاعلة الحكومية .

استفادت جامعات تابعة
للدولة من  72عفواً من
بني  289عفواً

%25

بينام الجامعات الغي
حكومية استفادت من

%75

من قرارات العفو املد
رجة يف مجموعة البيانات

غالباً ما يكون العفو املمنوح للجامعات املتمردة لحثها عىل
إنهاء النزاع مرشوطًا بأمور مثل اإلقرار بالحقيقة أو البقاء
ملتزمني بعدم استخدام العنف .
دراسة الحالة

ميكن تقييد العفو عن طريق :تحديد الجرائم املشمولة يف
العفو ،وجعلها مرشوطة )عىل سبيل املثال عىل دعم
السالم( ،ويف آثارها القانونية .

توصيات

عىل سبيل املثال ،يف تيمور الرشقية ،الالئحة  2001/10الصادرة عن
إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الرشقية  ،0التي أنشأت لجنة
االستقبال والحقيقة واملصالحة ،خلقت عملية للمصالحة املجتمعية،
ميكنها أن تويص بالعفو عن جرائم أقل خطورة رشيطة امتثال طالب
العفو لألحكام التالية :
ال يجوز للجنة القيام بعملية املصالحة املجتمعية إال يف
الحاالت التي يكون فيها الشخص قد اعرتف باملسؤولية
بنا ًء عىل تقدير كامل لطبيعة وعواقب هذا القبول
باملسؤولية وطلب طو ًعا املشاركة يف عملية املصالحة
املجتمعية )القسم  ،22.4التوكيد مضاف(.

بدالً من أن ننظر اىل العفو عىل أنه "جيد" أو "سيئ"،
يجب تقييمه وفقًا لنطاقه وقانونيته ورشعيته
الدميقراطية والجدوى منه .
ينبغي أن يستند العفو إىل مجموعة من امليزات مثل فئات
األشخاص والجرائم التي يشملها العفو وأنواع الرشوط
املرتبطة بالعفو واآلثار القانونية للعفو.

مبوجب القسم  ،23.1يتعني عىل الشخص الذي يطلب املشاركة يف
عملية املصالحة املجتمعية تقديم بيان مكتوب يصف ويقر
باملسؤولية عن أفعاله ،ويرشح كيفية ارتباط األفعال بالرصاعات
السياسية يف تيمور الرشقية ،وأن يتخىل عن "استخدام العنف
لتحقيق أهداف سياسية ".
إإذا قررت لجنة تقيص الحقائق أن الشخص مؤهل للمشاركة يف
عملية املصالحة املجتمعية ،رشيطة أن يشارك الشخص بشكل كامل
ومل يظهر دليل موثوق به عىل تورطه يف جرائم جسيمة بعد
الجلسة وفقًا للامدة .27.7
يجب أن تتداول لجنة عملية املصالحة املجتمعية بشأن عملية
املصالحة التي تراها أكرث مالءمة لصاحب اإلفادة وتُبلغه
بنتيجة مداوالتها .
قد يتضمن عمل املصالحة ما ييل :
) أ( خدمة املجتمع،
) ب( التعويض؛
) ج( االعتذار العلني؛ و  /أو
) د( ترصف آخر يظهر الندم .

Scope
Legality
Democratic
legitimacy
Feasibility

غال ًبا ما يتم إصدار عفو واسع غري رشعي بعد توقيع
اتفاقية السالم وخارج إطارها ولذلك يجب توخي اليقظة
يف مراحل ما بعد االتفاق .
حاالت العفو التي تصدر يف هذه الفرتة هي التي تقدم اإلفالت من
العقاب عىل أوسع نطاق .وينشأ خطر اإلفالت من العقاب عىل نطاق
أوسع كذلك عندما يفيد العفو الجهات الحكومية .

يجب عىل املشارك يف العملية بعد ذلك أن يوافق كتابتاً عىل القيام
بعملية املصالحة .سيتم تعليق املقاضاة عىل األفعال التي تم
الكشف عنها يف عملية املصالحة املجتمعية ،إال إذا مل ميتثل الشخص
لرشوط اتفاقية املصالحة.
Post-agreement vigilance

See publications at: www.politicalsettlements.org/publications-database
In particular Mallinder, L. (2018). Amnesties and Inclusive Political Settlements (PA-X Report, Transitional
Justice Series). Edinburgh: Global Justice Academy, The University of Edinburgh.
www.politicalsettlements.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Mallinder_Amnesties-Report.pdf
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