Access
حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية
نشرة مجموعة عمل حقوق الضحايا * العدد  * 12خريف1121

اول جبر ضرر للمحكمة الجنائية الدولية
انتظار الضحايا لم ينته بعد

In this bulletin

يي كارايو

( )0

أو بر ورر ل ميكم ال نائي الدولي :
2—0
انتظار الويايا لم ينتع بعد

في  7اغس س  2102اصدرت الميكم ال نائي الدولي أو رار لها يو بر الوورر.
وبعد أكمر م  6سنوات ع ى تريي توماس لوبان ا ديي و إلى الهاي فإ هوذا الوقورار يومومو
أوغندا ما بعد النلاا واليوار المستمر
نهاي عم ي وي وشا بالنسب ل ويايا والم تمعات المتأمرة في إيوتووري .كوموا انوع يوووتوتوح
2—0
يو ع ميات العوو
بداي مري ديدة م اإلنتظار.
ّ
عللت دائرة المياكم ر م  0تو ها ندريا وإمنيا امعا في رارها .كوموا انوهوا توبونوت أيووا
كينيا :العدال المؤ هي اليرما
3
م العدال
معيار ’السبب اال رب‘ لتقييم الورر واألذى الذي ُلعم انع و ع ع ى المستويدي المسوتوقوبو ويويو
م بر أورار ال رائم التي أدي فيها لوبان ا .وهذا الوموعويوار يوموكو ا يوووتوح الوبواب أموام
مقاب مع فاتو بنسودا  ،المدعي العام
م موعات أوسع م الويايا لالنتواا م بر األورار في هذه القوي  ،اذ يتيوح لو وعوديوديو /
5—4
ل ميكم ال نائي الدولي
العديدات م الذي شعروا/يشعر بانهم استبعدوا م التهم الميدودة الوتوي رُفوعوت فوي وويو
6
اي اد العدال ل ويايا في ليبيا
لوبان ا ا يستويدوا/يستود م بر األورار .وليس م المستمرب ا هذا ايد أسباب الدفواا
لالستئناف.
بر الورر لويايا اإلبادة ال ماعي
7
في رواندا
يؤسس الوقورار لسو وسو و مو
المبادئ لكي ُت بوق فوي وبور
8
كسرنا يا ل الصمت
األوووورار ،بوووموووا فوووي ذلووو
االعتراف با بر الورر هو ’يق إنساني مابت وأساسي‘  ،او ا ’ بور الوورر
ي ب ا يوع في االعتبار العنف ذي األساس ال نسي وال ندري الذي يو وول ا
يكو الويايا د عانوا منع‘ .كما انع يتر الكمير م األمور دو ورار يوولوهوا.
ف م تيدد الدائرة أشكا ال بر التي سيت قاها الويايا ،وانما نصت فق عو وى موبودأ
ا ال بر د يكو فرديا و/أو ماعيا – إذ نصت ع ى ا ال بر الذي يُو و وب مو
رال الصندوق االئتماني يكو ماعيا -و د يأرذ شك رد اليقوق أو الوتوعوويوض
ما لا هنا

در كبير م عدم اليقي يو الشك الذي سيأرذه بر الورر.

...مواصلة في الصفحة رقم 2

أوغندا ما بعد النزاع
والحوار المستمر حول عمليات العفو
وليف أ .مانوبا
تعيش أوغندا يال انتقا م نلاا الى ووع موا بوعود الونولاا .وفوي
هذا السياق ،فا هودا واسع د اترذت في البالد في ات اه توعوليول
العدال ل ويايا .وي ري نقاش آليات رسمي وآلويوات توقو ويوديو كوموا
اعتبر االدالث باليقيق ايوا آلي بدي ميتم ولم يعود مو الوموموكو
استبعاد اليا الى سياسات وتشوريوعوات لو ويوموايو و وبور الوورر
واشترا الويايا في اآلليات .وينبمي ا تكو هنا هود متعومودة
م انب اليكوم وشركاث التنمي لو وعومو موعوا لوتويوقويوق يوا وات
ويقوق ويايا ال رائم م أ االعتراف بهم و بر اورارهم.
...مواصلة في الصفحة رقم 2

نشرة مجموعة عمل حقوق الضحايا *

وفي هذا السياق استعاد موووووا الوعوووو موو وعوع فوي و ويوعو
النقاشات .وفي مايو  2102اسوقو الو ولث الوموانوي مو وانوو
العوو االوغندي ع ريق إعال الولير الذي مّد م نوايويو
فع ي منح عوو لألوغنديي الذي كانوا منورور ويو فوي الونولاا
المس ح ود اليكوم األوغندي  .وفي نوس الو ت ظو وت هونوا
نقاشات مت ددة وس بعض الكيانوات والووواعو ويو أل و اعوادة
سريا العوو بمو ب ا ار مي ّس  .ونشرت مؤسوسو الوويوايوا
األوغندي  ،وهي ائتالف لمنظمات وويوايوا تومو وي موقوا وعوات
شما أوغندا  ،بيانا في  01اغس س . 2102
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أو
كما ا الدفاا ايوا ي ع في القرار رصوصا في النهج المر  ،وبشوكو
مور  ،الذي اترذتع الدائرة فيما يتع ق بالتقاوي ومعيار االمبات .و د دعوا
الدفاا والويايا المشاركي إلى ت ميد انووواذ وبور الوورر يوتوى انوهواث
النظر في االستئنافات .وبالنظر الى ا رار إدان لوبان ا و ورار الويوكوم
هي ايوا رارات مستأنو ف ويوس مو الوواووح موا إذا كوا انووواذ وبور
األورار سينتظر يتى تنتهي إ راثات االستنئاف هذه.

اعادة التأهي او غيرها م األشكا األكمر رملي  .ولم تووح الدائرة م
سيكو المستويدي غير ولها بأنع ل يكو مناسبا يصر بر الورر في
م موع صميرة نسبيا م الويايا م الذي اشتركوا في الومويواكومو او
تقدموا ب بات ل بر الورر .و د تركت الميكم هذه الموهوام لو وصونودوق
بر ورر‘ بمساعدة فريق
االئتماني ل ويايا ،والذي سيقترح اآل ’ر
م الربراث وتيت االشراف العام لدائرة ديدة .و د اشار الصندوق س ووا
الى انع سيتبنى نه ا م تمعيا؛ و د شدّد بعض الوس اث فوي إيوتووري بوأ
’ انررا الويايا وم تمعاتهم المي ي في ارتيار نوا الو وبور واالروتويوار
المالئم لم سيتولو انواذه سيكو عونوصورا رئويوسويوا لوكوووالو ا يونوتوووع وبعيدا ع الي ج القوانوونويو الوتوي وريوت فوي الهواي ،فوا الوويوايوا
يواص و االنتظار .وتدعو المنظمات العام موع الوويوايوا فوي إيوتووري
الويايا يقيق م بر ورر الميكم ال نائي الدولي ‘.
لتقاسم المليد م المع ومات ولشرح العم ي ل ويايا .و د اشوار الوبوعوض
ومع أ الويايا في إيتوري يبته و بأنباث ا بر الورر سيتم فوانوهوم ،الى انع "يتى اآل [انهم] في الظالم[ .وهم] ال يوهمو ماذا تريد الميكمو
في الو ت نوسع ،يستنكرو و الو ت الذي انوقوووى ،والوذي موا لا ا توع  ،وماذا يوع الصندوق االئتماني ".وشدّد آررو ايوا عو وى انوع
سينقوي ،ب ا يتم انواذ ال بر فع يا .وهم يشددو ع وى ا الوعوديوديو " يتى اآل مالا أولئ المسئوولويو عو توقواسوم مومو هوذه الوموعو ووموات
[م الويايا] " د ماتوا س وا ،او انهم مرووى ،او توو ووووا عو اإليوموا ييصرو انوسهم فق في الوصو الى المنظمات في المود ولوم يصو ووا
بمم هذا ال بر " .ونظرة الى االستئنافات الواليوقو وود " ورار الو وبور" بعد الى الم تمعات المي ي التي يعيش فيها الويوايوا ،اموا بسوبوب نوقوص
تشير الى ا العم ي ما لا امامها و ت وي بو ا يوتوم فويوهوا إتورواذ الوسائ ال و ستي او لم رد أسباب أمني ".
رارات نهائي .
ويسعى الويايا الذي شاركوا في المياكم إلى إستوئونواف يوقويوقو ا
بوات
ال بات الوردي ل بر ل ُتقيم – كانت الدائرة د بت تيوي
بر الوورر‘.
ال بر الوردي الى الصندوق لدمج ميتم لها في ’ر
ا رار عدم أمر لوبان ا نوسع بالمساهم في تقديم بر أوورار ،الوى
انب ايتما تقديم اعتذار وعي ل ويايا ،هو ايوا سبب لالستئناف
ووانووب بووعووض الووويووايووا الوومووشوواركووي و فووي الووموويوواكووم و ●● .
مو

هذه نق تيو في تاريخ الميكم وفي درتها ع ى االن ال فيما يوتوعو وق
بتوويوها األساسي والتي ستكو بالنسب ل كميري معيارا سويويوكوموو بوع
ع ى الميكم ال نائي الدولي  .وسيت ب الن اح معو ووموات وويو الوداللو
ونشا ات استشاري لكوال ا يست يع الوويوايوا بو وورة تونووويوذ الوعومو ويو
والميافظ ع ى التيكم فيها .وسيكو م وبا ايوا توفويور توموويو كوافوي
ل صندوق االئتماني.
 -0رار يؤسس ل مبادئ واإل راثات التي ت بق في بر الورر 7 ،اغس وس ،2102
الميكم ال نائي الدولي  10/16-10/14- -ع ى الراب http://www.icc-cpi.int/
Menus/Go?id=f491ef55-3612 -4205 -a195-d 44a7b 90ca0a&lan=enGB
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وع ريق انو العوو أدي نيو  26الف مقات سابق ومُنيوا العوو في أوغندا وبوصوع هذا فأ انو العوو هذا سمح بعودة اشراص مُرت وي بما
فيهم أ وا ونساث ور ا مع تأكيدات بعدم مياكمتهم .ومع ذل ظ ت هنا موووعات عالق با ي م موووعات العوو الومومونوويو سوابوقوا ،إذ ا
بعض االشراص كانوا د منيوا العوو بينما لم يكونوا مقات ي  .وعند عودة المرت وي م الماب والذي لم يكونوا د ات وا صارو كميرا ما يوعوامو وو
كمقات ي وأصدرت لهم شهادات عوو .و د اعتبر هذا بأنع يمس بهم في نظر الرأي العام و د يؤمر ع ى درتهم في المشارك في اليياة العام .
وفي بيا مؤسس الويايا األوغنديي الذي صدر في اغس س  2102أشارت المنظم إلى ا عم يات العوو فوي الو ورائوم الودولويو واالنوتوهواكوات
الر يرة ليقوق اإلنسا غير مسموح بها بمو ب القانو الدولي وشدّد البيا بأنع اذا أعيد العوو في ال رائم غير الورو ويورة فوانوع يو وب أ يوكوو
مشرو ا بعناصر مم االلتلام بتقدم رواي صييي ع مشارك الشرص في النشا ات غير القانوني  ،و ب العوو م الشرص الذي ارتوكوب فوي
يقع العم السيث وااللتلام بالمشارك في عم ي بر األورار .وس ت مؤسس الويايا االوغنديي الووث ايوا ع ى انع بينما العوو في اوغونودا
د صمم بتشريع اعادة دمج المياربي القدامي في م تمعاتهم م رال م موع ايكام فا ذل ر ق دو صد ووعا متوترا ينظر فويوع الوويوايوا
الى اليلم المقدم الى المقات ي السابقي ك وائل لهم ع ى ما تعرض لع الويايا م ايذاث .و د توا م الووع با اليكوم لم تعترف ابدا بم موعو
م ويايا النلاا دا عن ا تكو عم ي بر ورر كام ومالئم تست يع ا تشم م موع م اإل راثات كاالعتراف باألذى وإعادة التوأهويو
ووما عدم تكرار مم هذا األذى :البيا الكام مو ود ع ى الراب ● www.vrwg.org/uvf
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كينيا :العدالة المؤجلة هي الحرمان من العدالة
ايمي أونميسو وإيدي ا كافوالفو وكيتيو تشا شيريا

رمس اعوام بعد العنف ،ويايا في كينيا ما لالوا ينتظرو العدال و بر الورر © .
تصوير Jerry Riley/IRIN

في  20يناير  2102ايّدت الميكم ال نائي الدولي ووايوا وود اربوعو
م ست مشتبهي م وبي بواس المدعوي الوعوام لو ومويوكومو الو ونوائويو
الدولي لعال تهم بأيداث العنف التي اعقبت انتروابوات 2118 – 2117
في كينيا ،و التي شهدت ويشي واسوعو الونو واق ونولويوا هوائوال وسو
السكا  .ورفوت دائرة الميكم تأكيد التهم ود هنري وسقيي ومويومود
يسي ع ي .وستبدأ المياكمات ود وي يام سامووي روتو و شووا اراب
سانغ (القوي ر م  )0وفرانسيس تريمي مووسوابورا و اوهوورو موويوقواي
كينياتا (القوي ر م  ،)2في ابري .2100
أدى رار يناير الى إيداث در ات ع يا م االيبا والشوعوور بوالوعو ول وسو
ال مهور فيما تق ص ن اق القوي بشك أكمر .وبموالاة ذل ورح الوويوايوا،
الذي يبدو انهم يقعو في ن اق القويتي  ،موووعات تتع ق بواشوتوراكوهوم فوي
إ راثات الميكم ال نائي الدولي  .وبعد موي سبع سنوات م تأييد اليكم فإ
الويايا ما لالوا ينتظرو تووييا م دائرة المياكم ر م  5يديم الوتوكوويو
يو متى وكيف سيسمح لهم بممارس يقو هم القانوونويو  .وإلاث هوذه الورو ووويو
سعت كيتيو تشا شيريا ،وهي منظم كيني غير يكومي  ،ل وب االذ بوتوقوديوم
ماليظات صديق ميكم  ،منبه واة الميكم ألهمي اشترا ويوايوا كويونويوا
في اإل راثات وداعي ل وووح فيما يتع ق بعم ي ال بات الراص لو ووويوايوا.
و د عبّر ويايا عنف ما بعد االنترابات ،بال بع ،ع رغبتهم بالوموشواركو فوي
إ راثات الميكم ال نائي الدولويو  ،لوكونوهوم ظو ووا غويور راغوبويو فوي توعوبوئو
االستمارات دو تو يع واوح م الميكم  .وفي نوس الوو وت ظو الوويوايوا
يتروفو م ا فش تعبئ االستوموارات ود يوؤمور سو وبوا عو وى ودرتوهوم عو وى
اليصو ع ى شرف المشارك في القوايا .وبالرغم م رفض ب المنوظومو
الكيني غير اليكومي بتقديم ماليظات صديق ميكم فا الدائرة وفرت أرويورا
تو يها في  0اكتوبر  ،2102اذ ووعت نظاما ديدا كامال لتقديم ال بات.
وع ى المستوى الو ني لم يست ع ويايا أيداث عنف ما بعد االنترابات الوتوي
هلت كينيا ،الوصو الى العدال ؛ ومع االت اه إل راث االنتوروابوات فوي موارس
 2100فا معظم الويايا صاروا يعيشو في روف م ا يتكرر العونوف او
أ ييدث ما هو أسوأ.

وفي وايا االنتهاكات ال سيم ليقوق اإلنسا  ،مم ايداث عنف ما بعد
انترابات  2117و  ،2118فانع كميرا ما يكو عدد الوموتوور ويو مو
ال ناة كبيرا .ا فش اليكوم الكيني في تعليل يكم القانو ويسم عودد
كبير م القوايا  ،اواف الى الميدودي المتأص في الميكم ال نوائويو
الدولي بأنها تياكم فق م تقع ع يهم المسئولي االكبر ،د ر وت وراثها
ف وة كبيرة م االفالت م الوعوقواب يويوث يُو وبور الوويوايوا والونوا وو
ومرتكبو ال نايات أ يبقوا نبا الى نب في ا واث م عدم المق .
ويتى اآل لم تيقق هوود الويوكوومو  ،فوي اعوادة إسوكوا مو نوليووا،
غروها .و د اشار ناليو ومنظمات عديدة ليقوق اإلنسا الى الويو وم
الكبير م الناليي الذي ما لالوا يعيشو في معوسوكورات ،وإلوى الوعودد
الكبير م الذي يُوترض ا يستويدوا م برامج اليكوم  ،الذي لم يت قوا
اي هبات مالي م اليكوم ( .)2وفوق ذلو فوا الونواليويو الومودمو ويو
لعموا بأنهم لم ينتوعوا م المساعدة المالي مما ادى الى مشواعور تويويول
وتمييل .و د كشوت مرا ع يسابات دار ي أ ريتها الويوكوومو عو فوقود
 48,026,782.01ش ( .)0وهذا يعتبر مؤشرا لوو وود در و كوبويورة
م الوساد والممارسات السيئ والذي هو السبب األساسي فوي ا الوعوديود
م الال ئي لم ييص وا ع ى مساعدة.
و د كو المكتب الكيني لمدير النياب العام فر متعددة المهام م عودد
م الوكاالت ل نظر في وايا نت ت عو ايوداث الوعونوف الوتوي اعوقوبوت
االنترابات .ولك معظم األدل تعروت اما لالتالف أو فُقودت .وصودرت
دعوات ايوا بانشاث سم راص دار الميكم الع يا .ولك التويودي هوو
انع اذا ا يم مم هذا القسم فا الشر هي الوتوي سوتوتوولوى الوتويوقويوقوات.
ويمك ل مرث ا يتساث ع مدى موووعي هذه التيقيقوات فوي الوو وت
الذي ُتعتبر فيع الشر نوسها والع وبشك كبير في أيوداث عونوف موا
بعد انترابات .2118 – 2117
ويعتبر الووع في كينيا م األوواا الوتوي تسوتودعوي تويوركوا سوريوعوا
يت ب الد  .وي ب ع ى الميكم ال نائي الدولي كوال مشارك هادفو
وفعال وذات تو يت مناسب ل ويايا في اإل راثات ،لك االكمر أهميو
هو ا ع ى الدول الكيني ا تو وعوب دورهوا فوي كوووالو يوكوم الوقوانوو
ومراعاة اإل راثات القانوني بالنسب ل ويوايوا الوذيو فوقودو سو وووا كو
آمالهم في الوصو الى العدال .
 -2المادة  )2102( 01تقرير بيس الي  ،يق ناليي كينيا في ت قي المع ومات.
 -0المصدر السابق.

رمس اعوام بعد العنف ،ويايا في كينيا ما لالوا ينتظرو العدال و بر الورر .
تصوير ايري 2118
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مقابلة مع فاتو بنسودا ،
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
في  02ديسمبر  2100انتربت السيدة فاتو بنسودا م غامبويوا بواال ومواا
مدعيا عاما ل ميكم ال نائي الدوليو بوواسو و مو و وس الودو األ وراف.
وكانت د عم ت في السابق مساعدة ل مدعي العام في المويوكومو الو ونوائويو
الدولي م  8اغس س  2114ويتى مايو .2102
عم ت السيدة فاتو بنسودا ،ب عم وهوا فوي الومويوكومو الو ونوائويو الودولويو ،
كمستشار انوني وميامي ميكم في الميكم ال نائي الو ونوائويو الودولويو
الراص برواندا في أروشا بتنلانيا ،متر ي الى مو ع كبويور الوموسوتوشواريو
القانونيي ورئيس الويدة االستشاري القانونويو لوالدعواث .و وبو الوتويوا وهوا
بالميكم ال نائي الدولي الراص بيوغسالفويوا كوانوت موديورا عواموا لوبونو
ت اري كبير في غامبيا .وبي  0187و  2111عم ت وع ى التوالي كبير
ميامي دول وميامي دول أساسي ونائب مدير االدعواث الوعوام ،ومويواموي
عام وسكرتير انوني ل مهوري  ،مم نائبا عاموا موم وليورا لو وعود  ،يويوث
ردمت بهذه الصو ككبير المستشاري القانونيي ل رئيس ولمو و وس ولراث

 -2بوصفك مدعيا عاما للمحكمة الجناائاياة الادولاياة هال
يمكن ان تحدثينا عن أولولياتك خالل الساناوات الاقالايالاة
المقبلة؟
يكوم غامبيا.
إ ائم الموووعات الم ي بالنسب لي كمدعي عام وي  ،لوكو وايودة
م األولوليات الهام هي ا اكو ا يقدم المكتب تيقيوقوات ومويواكوموات
ذات يم وكواثة عاليتي وهي أولوي تقع في ب ما يقوم بع مكتبي .وي ي
التركيل ع ى القيام الوع ي بهذه التيقيقات والمياكمات ،أيوا،الوتوعوموق فوي
كيف يمك ايداث تيس اكبر يولهما .لقد عرفنا س وووا موعوايويورا أسواسويو
يو كيف نقوم بالتيقيقات باصدار دلي نا العم ياتي لكني اال اريد تيسيونوا
أكمر لت المعايير بهدف تعريف ما يمك ا يكو مقوبووال مو الوموعوايويور
المشترك في إ راث تيقيوقوات دولويو  .وال و ذلو الوهودف اتوواصو موع
المياكم الدولي األررى ومع المنظمات الدولي  ،مم االنتربو  ،وبوهويوئوات
تعليل القانو بشك عام .ومع ا تراب المياكمات األولى م ب وغ نهايتهوا
وت بيق الدروس المستقاة التي تعكف الميكم ع يها فا ر تي هي القويوام
بتعليل اكبر لمعاييرنا في المقاواة في الدلي الوعومو ويواتوي .وفويوموا يوتوعو وق
بتيقيقاتنا ،ع ى و ع التيديد ،فا ع ينا وا ب تركيل انتباهنا ع ى الوعونوف
ال نسي وال ندري .وبما انع يمك ا يكو هنا تيودي فوي وموع األدلو
الراص بت ال رائم في بعض السيا ات فاننا سنوسوتومور فوي الوبويوث عو
مناهج مبتكرة ل مع األدل ل ب هذه ال رائم ل ميوكومو بو وريوقو سوتوكووو
إصدار االيكام فيها وستيترم وتيمي وياياهوا .وبوالوتوالوي فوا األولوويو
األررى لمكتبي ستكو االستمرار في ماليق ال رائم ال ندري والو ورائوم
ود اال وا الوارد تعريوها في نظام روما األساسي والقويوام بوذلو بشوكو
منتظم.
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ورال فترة واليتي ل وظيو أريد ايوا تعليل عال ات الميكم بوافوريوقويوا.
وتعتبر مالي الدول االفريقي الرابع التي ييا ووعها الى مكتب المدعوي
العام .وتدعم الم موع اال تصادي لدو غرب افريقويوا (ايوكوواس) بشوكو
رسمي تدر مكتب المدعي العام في مالي .وانا فرورة بهذا الودعوم فووال
ع االلتلام لهذه الميكم الذي عبرت عنع القارة األفريقي  ،بما فوي ذلو
م رال تعييني كمدعي عام ،ولك كما ت سابقا انا مودعويوا عواموا لوكو
الدو األ راف .وسأعم باستقال تام وبدو تييل متبع فقو الوموعوايويور
التي ووعها نظام روما األساسي واليقائق التوي توظوهور فوي األدلو الوتوي
ي معها مكتبي .وساسعى لودعوم كو الودو األ وراف ،بوموا فوي ذلو فوي
أفريقيا.
أود ايوا ا أواص توويح عم ي الويص األولي ل مكتب وكوال الشوافي
في القرارات .وبالنسب لي فا عم يوات الووويوص االولوي توعوتوبور عووامو
أساسي في نشا ات مكتب المدعي العام .اذ انها يوموكو ا تووفور فورصو
مبكرة ،م رال االتصاالت بالس ات الوموعونويو بواإلووافو لو وموعو ووموات
العام  ،لتش يع اإل راثات الوو ونويو ومونوع توكورار و ووا الوعونوف .وفوي
الشهور المقب سيكو ووع المكتب مشابها لووعع في العام الماوي ،إذ
سينشر تقريرا يو ك عم يات الويص والتمييص األولي باإلوافو الوى
إعداد تقرير شام يو الويص األولي في غامبيا

 -1ما الذي تريه كتحديات يواجهها مكتب
المدعي العام حاليا؟
ا استقال المكتب بوصوع ي ر اللاوي في نظام روما األساسي ي ب ا
يُيظى في ك األو ات بااليترام واليماي م انب الدو األ راف ع وى
و ع التيديد .ويستند الونوظوام الوذي توأسوس عو وى وانوو روموا األسواسوي
ل ميكم ع ى موهوم النشا القوائي المستق  .وبدو استقواللويو الوموكوتوب
فا الميكم توا ع ر ر ا توقد يمتها .وهذا ال يعني ا الموكوتوب وهوال
معلو  ،وانما ع ى العكس م ذل فكواثة الميكم وكووواثة هوذا الوموكوتوب
تعتمد ع ى التعاو الذي ي قاه المكتب والميكم م الم تمع الدولي.
يت ب مكتب النائب العام ،رصوصا في وايا النلاعوات الوموسوتومورة،
تعاونا شديدا م الدو الومووويووو والومو واورة أل و تو واول بوعوض
المشاك العم ي  .فتنويذ مذكرات االعتقا  ،ع ى سبي الوموموا  ،توتو و وب
إرادة سياسي وي م الكيانات المي ي كما تت ب تنسيقا ل هود الودو
الم اورة في معظم القوايا .وبالمم فانع ،وكما ل مكتب ول ميكم ككو
وا ب يماي الشهود ،فاننا نيتاج لتعاو الدو في هذا ال انب ،بما في
ذل ما يتع ق باتوا يات اعادة التو ي  .ويعتبر تيوديود وتو ومويود اصوو
األموا التي يم كها ناة ال رائم الورمو الومولعوومويو مسوألو هوامو
ايوا في امبات الص اال رامويو  ،ولوتووفويور امووا لو وعوو الوقوانوونوي
باالواف الى بر أورار الويايا؛
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يعتبر التيقيق في رائم ال ندر وال رائم ود األ وا صعب ل ماي  .فوتو و
ال رائم تتع ق بأفراد تعرووا لصدمات نوسي وتعرووا ل ر ر .وبوالوتوالوي
فاننا عندما نعم في هذه االوواا شديدة اليساسي ع ينا ا نتيورى الود و
بأ ال ن هر بياالت هؤالث الويايا وأ ال يتكورر انولا الصودموات بوهوم
امناث سير العم ي  .ووفقا لذل فاننا سنستمر في ت وير مناهج التيقيق رال
السنوات المقب  ،لكوال المقاواة الوعالو فوي هوذه الو ورائوم بويونوموا نويوتورم
الويايا ونيميهم ونكو رفاههم.
ورال فترة ردمتي سأعم ايوا ع ى تعليل التعاو بي مكوتوب الومودعوي
العام وم موعات ال ندر المي ي في الدو ذات األوواا التي تنظور فويوهوا
الميكم ال نائي الدولي  ،والتي (الم موعات) في بعض األييا تكو هي
المصدر الوييد ل دعم المتاح لويايا رائم ال ندر ،لودعوم وهوودهوا عو وى
أرض الوا ع وتعليل هودها كي تتواص اكمر مع الويايا.

 -4ما هي الخطوات التي سيتخذهاا ماكاتاباكام لاكافاالاة ا نافااذ
الكامل لحقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وبشكل
خاص ا شتراك في اإلجراءات؟

وهذا الهدف يمك ا يتيقق فق م رال تعاو وائي كفث م انوب الودو
اال راف؛ ويوترض ا يكو الونوظوام الوقوووائوي الوو ونوي ود توبونوى اإل وراثات
الوروري بتسهي هذا التعاو وع ّي نقا اتصا ميددة دار النوظوام الوو ونوي.
وهنا انب ياسم آرر هو اليا لدعم سياسي ودب وماسي شوامو يُوقودم لوعومو
مكتب المدعي العام م انب الدو األ راف في المويوافو الومونوائويو والوموتوعوددة
يعتبر اشترا الويايا أيد أهم المظواهور األسواسويو فوي نوظوام الومويوكومو
األ راف.

 -3اشرت إلى ان الجندر سيكون جزءا من أولوياتاك،
ما هي الخطوات التي ستتخذينها في ذلك المضمار؟

ال نائي الدولي  .وأل كوال أداث صييح لهذه اآللي فوا موكوتوب الومودعوي
العام يب غ الويايا والم تمعات المي ي المتأمرة ،يو يقو هم ومستيقاتهوم
بمو ب نظام روما األساسي في و ت مبكر م ور الويص األولي وذلو
م رال اليمالت االعالمي وا تماعات الم س المي وي واال وتومواا موع
ادة ال ماع المي ي وم موعات الويايا .ويشار مكتب الومودعوي الوعوام
أيوا في نشا ات الميكم ال نائي الدولي ل وتوواصو وذلو أل و تووفويور
مع ومات وتش يع مشارك هذه الم موعات في اإل راثات.
وي ب الويايا تصورا فريدا ووروريّا لنشا الميكم ال نائويو الودولويو
ويساهمو في تيقيق مويواكوموات عوادلو وفوعّوالو  .ا ايوكوام نوظوام روموا
األساسي فيما يتع ق بمشارك الويايا ت سد ات اها نيو المسوتووى الودولوي
في ممارس الواليات القوائي المي ي م انظم انوني مرت و في العوالوم.
وهذا االت اه يعترف بالويايا كواع ي وليس فق مو ورد عونواصور سو وبويو
ل قانو ويمنيهم يقو ا ميددة؛ فهم او المنتوعي منا وهم أساس عم نا.
يتواع مكتبي مع رواب الويايا والشهود بدثا م اال وار المبكرة لعمو وع
وذل م ا ا يوع آراثهم ومصاليهم في االعتبار .ويسوعوى الوموكوتوب
بشك مستمر لمرا ب مصالح الم تمع االوسع ل ويايا م رال مذكراتوع
يو سام ال رائم ،بما في ذل أمرها .وفي نوس الو وت يووع الوموكوتوب
االعتبار ايوا الى ال سام في شك العوام ذات الص بمقاصود االيوكوام
المستقب ي  .ويمم المكتب مسال ا الممم ي القانونيي ل ويايا المشتركي
في اإل راثات ظ وا يشم و بشك متواص في تقاريرهوم الوتوي يوقودمووهوا
امام الميكم تصور شرصوي وا وتومواعوي المور الو ورائوم عو ويوهوم وعو وى

في مكتب المدعي العام ،في االعوام المقب وبالبناث ع ى السنوات التسع الماوي ،
فا ام نا ورؤيتنا ور تنا هي الماليق والمقاواة في وايا ال ندر يسب تعريف
نظام روما األساسي لها .وأل و ف هذه ال رائم سنوسح ل ويايا إسماا صوتهم
ريق واوي أل تيقيق هذا الهدف:
بانوسهم .ولدينا رري
لقد عيّنا بري يد اندر مستشارا راصا لمكتب المودعوي الوعوام فوي مو وا الو ونودر.
واندر ،بت ربتها العم ي في م ا العدال الدولي  ،ويقوق النساث اإلنسوانويو  ،وفوي
م االت الصي كقائد استراتي ي ومستشار سياسوات ومونواصورة لويوقووق الومورأة
اإلنساني والمساواة ال ندري  ،فانها ستوفر مشورة استراتي ي في مكتب الومودعوي
العام يو العنف ذو األساس ال نسي وال ندري .ويعكس تعيينها ،باالووافو الوى
الوريق القوي الذي نم كع دار مكتب المدعي العام ،األهمي التي نع قها ،الموكوتوب
وأنا كمدعي عام ،ع ى هذا الموووا.
وسنواص  ،بشك دوري ومستمر في اعادة النظر في سياساتنا وممارساتونوا فويوموا
يتع ق بال رائم ال نسي و رائم ال ندر ،لنتأكد م انها فوعوالو ؛ وا نويوسونوهوا اذا
ا توت الورورة؛ وك لث م عم ي تيسي مقاواتنا فوا الوموكوتوب سويوواصو
ايوا توفير التدريب المتع ق بال ندر لموظوويوع مو مويوقوقويو ومودعويو  .وايودى
أولوياتي رال األشهر المقب هو إكوموا سويواسو الوموكوتوب الورواصو بوالو ونودر.
وس ُت رح مسودة مكتم ل تع يق م الواع ي م الكيانات الرار ي  ،كما سيويودث
األمر نوسع ت اه ممارس المكتب فيما يتع ق بسياساتنا .وسيساهم المكتب أيوا في م تمعاتهم المي ي و د اوافوا تصورا متميلا لتي ي ال رائم.
توفير الوووح والشوافي والتنبوث يو عم نا واستراتي ياتنا وكوال تآلر أكبر مع
شركائنا.
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ايجاد العدالة للضحايا في ليبيا

...continued from page 1

اليسو سميث ،منظم ال سالم بال عدال
في لي م ليالي اغس س أ رت منظم ميامو م أ الوعودالو فوي
ليبيا ( ايدى منظمات الم تمع المدني) ،مسابق رافيتي (كوتوابوات عو وى
ال درا ) في راب س لتدشي يم توعي يو عم ي ووع الودسوتوور
القادم في ليبيا .وكانت د رت انترابات لتشكي مو و وس و ونوي فوي
م ع يوليو  2102موتتي االستعدادات لصياغو أو دسوتوور لو وبوالد.
و ُدعي المشاركو بعد تقديم أوراق بيواث لهم إلى الوموسواهومو بوكوتوابو
ك م وايدة يودو بقوة ا يروها في الدسوتوور الو وديود ،وتوعوتوبور هوذه
األوراق البيواث ،بشك م األشكا  ،تشبيها مناسبا .وفي أتو ك هوذا
التميير الهائ فا ك شيث ميتم في ليبيا ال ديدة.
ومع ذل  ،وب بيع اليا  ،فا الكمير الوذي يودث وبو ذلو سويوصويوغ
مستقب ليبيا؛ فو وه شهداث المورة تيدق م ع ى الو وويوات االعوالنويو
ع ى امتداد العاصم راب س والبالد ك ها .وفي نهاي شهر يونيو اييت
اسر م ماتوا في مذبي س ابو س يم الرهيوب الوتوي راح وويويوتوهوا
 0211س ي  ،ذكرى المذبي  .وتتصاعد التو عات بشأ العودالو  ،كوموا
تتصاعد االيبا ات بأ اليكوم تعتبر بانها ما تلا تسير بب ث شوديود.
و ُتلدرى "المصالي " كورض لعم ي "العوو والنسيا " مما يقوود بوعوض
منظمات الم تمع المدني لبذ ال هود لتوويح ا المصالي يوموكو ا
ت د لها ذورا في العدال .
وهنا انتباه دي الستيداث عم ي عدال انتقالي فوي لويوبويوا لوموروا وبو
الماوي وانع د يا الو ت اآل الستشراف المستقب  .وتيتاج تو عوات
العدال وس الويايا ا تووع في سياق نظرة ادة لوقودرة الويوكوومو
ع ى تقديم ان الات.
ومع ا الس ات االنتقالي د أ الت انونا لعدال انتقالي فإ هذا د تم
م رال استشارات ميدودة ل ماي مع الم تمع المودنوي ،بوموا فوي ذلو
رواب الويايا .ومع ذل فا نق البداي في اي عم ي عدال انتقوالويو
نا ي  ،والتي لكي تن ح ي ب ا تست يب ل يا ات والتو عات اليقيقيو
ل م تمع ،هي مم هذه المشورة .ول مساعدة في مو ث هوذه الومومورة فوا
منظم ال سالم بال عدال  ،التي هي منظم دولي ليقوق اإلنسا  ،توؤيود
شبك منظمات الم تمع المدني ال يبي التي تعم موعوا فوي موووووعوات
ذات ص بالعدال االنتقاليو  .ويوموكو لو وشوبوكو – مو روال نشوا وات
اتصا اولي عبر ليبيا مع اتيادات الويايا والنساث والشبواب وغويورهوا
– ا تساهم في بناث وعي بشوأ أهوداف وآلويوات الوعودالو االنوتوقوالويو ،
كر وة وروري لمشورة و ني مو وهومو  .ويوموكو لوعومو ويو الوموشوورة
الو ني  ،م انبها ا تؤ ر التو عات بشأ عومو ويو عودالو انوتوقوالويو
شام كي تنوذها اليكوم .
وهنا  ،في ك هذا ،فرص يقيقي وائع بالنسب ل ميكم ال نائي الودولويو .
لقد بت اليكوم ال يبي م الميكم م رال عرائض ا تتر وى لوهوا عو
وي الميكم ال نائي الدولي ود سيف الدي القذافي كي تياكمع في لويوبويوا؛
ويتو ع ا توع ذل بالمم في القوي ود عبدهللا السونووسوي .وسويوف الوديو
والسنوسي كالهما ميت لي في ليبيا؛ وما لا القرار النهائي في الوموووووا
في أيدي واة الميكم ال نائي الدولي  .والميكم ال نائي الودولويو  -وهوي
تعاني م نقص الموارد ،لك ربما ايوا غير متيقن م كيف تتوقودم فوي هوذه
المياه العكرة – لم تدش يم تواص في ليبيا ،ويتى اآل ال يتعدى نشا وهوا
مشارك الويايا أمام الميكم .

6

اليري  ،م صق غرافيتي م ليبيا  ،في المدين القديم  ،ليل ايونسو .

وكانت ليارات المدعي العام السابق ل ميكم ال نائي الدولي لم تورو وف
وراثها سوى رسائ متوارب فيما يتع ق بالوالي القوائيو لو ومويوكومو
ونواياها .و د ووعت ال ا الميدودة لالعالم الميو وي والوو ونوي فوي
ليبيا يودا يقيقي بشأ اليديث ع نشا ات الميكم ال نائي الدولي .
وبمض النظر ع نتي ال عو في المقبولي فا المويوكومو الو ونوائويو
الدولي والدو األ راف فيها ي ب ا توكر بروي وعموق فوي الووووع
في ليبيا.
كا يمك الستممار مكمف في مع ومات عام موووعي وتواص فيموا
يتع ق بدور وتوويض وإ راثات الميكم ال نائي الدولي  ،ا يساهم في
الدفع بيوار وانتباه يقيقيي ليا ات المويواسوبو فوي لويوبويوا .و ود ظو وت
نشا ات الميكم ل تواص في اوواا دو أررى توتوابوعوهوا الومويوكومو
عامال في مم هذه النقاشات المي ي  .وبدال ع ذل فا دور المويوكومو
د شابع سوث الوهم واعتبر بانع بعيد الص بالموووا أو ظ بوبوسوا و
دورا م هوال .وبالنظر الى الموووعات المعقدة الم ورويو فوا مو
غير المؤكد تو ع أ وعيا عاما اوسع بالميكم ال نائي الدولي في ليبيوا
كا يمك ا يقود إلى تياشي ايت وال أربوعو مو اعوواث الومويوكومو
بواس م يشيا اللنتا في يونيو  .ولك ربما كا ذل سيوع الميكمو
في مووع ا وى لتأكيد ذاتها م روال الودفواا عو مووظووويوهوا .ومورة
أررى فا نشا ات التواص في دو ذات اوواا أررى ل ميكومو ود
ظ ت عامال في ر ق اوواا ع ى األرض اكمر مالثم لعم الميوكومو
وذل بليادة الوهم والقبو لدورها.
واذا ما ُنوذت برامج الميكم بشك صييح ونالوت الودعوم مو روال اتصوا
وي ويوور في الدو التي تنظر الميكم في اوواعها فانع يمك ا يكو
ل ميكم دورا هاما وتيوي يا في عم يات المياسب المي ي و ني فوائد لعم هوا
ع ى مستوى ليادة الدعم والتوهم لها .وي ب ع ى الميكم ال نوائويو الودولويو ،
وبتش يع ودعم م الدو األ راف فيها ،ا تووع نوووسوهوا مورة أرورى فوي
الصورة في ليبيا ،بوصوها ي يوا هاما فيما سيكو ريقا ويال وم و ووبوا فوي
التو ع نيو عدال انتقال نا ي ● .
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جبر الضرر لضحايا اإلبادة الجماعية في رواندا
صعوبات وتصورات للمستقبل
البيرت اساكي ،منسق المناصرة القانوني  ،صندوق النا ي
إ الوش في تلويد النا ي ب بر ورر مالئم ع ى المستوويويو الوو ونوي
والدولي د تر أمرا كبيرا معاكسا ع ى ييواة الونوا ويو  ،بواإلووافو الوى
تصوراتهم يو العدال  .وأ موع نوا وو فوي موقوابوالت أ وراهوا موعوهوم
صندوق النا ي ومنظم ريدريس ع ى القو بأ العدال لم ُتنوذ اذ انوهوا
لم تتوم تعويوات.

بعد أكمر م  08عاما م و ووا اإلبوادة الو ومواعويو عوام  0114وود
التوتسي في رواندا ،ما لالت األغ بي م النا ي  ،البوالوغ عوددهوم 011
الف ( )4توا ع عدة صعوبات انوني وعم ي وسيواسويو فوي مويواولوتوهوا
أل اليصو ع ى بر أورار مالئم  .ولك إغالق مياكم الو واكواكوا تيض منظمات النا ي في رواندا يكوم رواندا ع ى ا توووي بووعوودهوا وا
(مياكم شعبي ) في  08يونيو  2102وإكما فوتورة توووويوض الومويوكومو
تتبنى تشريعات توفر بشك ميدد يقوق النا ي في ال بر .وفي أبري 2102
ال نائي الدولي الراص برواندا بي وو عوام  2104يوووتوح الوبواب أموام تقدمت إيبوكا ،والراب الو ني لمنظمات النا ي م اإلبوادة فوي روانودا بورد
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انه
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Force on Reparation for Rwanda (TFRR) which could assist in addressing some of the outstanding issues,
particularly (1) identifying the number of past compensation and restitution awards of national courts and
بودوthatوبور وورر :
yetعودالو
 toال
beيوو
وريودريوس
لصنودوق الونوا ويو
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ال نائي الدولي الراص برواندا ،والتي لم تسمح لهم بالمشارك فوي إ وراثاتوهوا توصيات ل بر الورر ل نا ي م اإلبادة ال ماعي عام  ، 0114مو ود عو وى الورابو
compensate; (3) exploring possibilities for reparation for victims whose perpetrators have not been identih t t p : / / www. r e d r e s s . o r g / d o wn l o a d s /
الميكم الدولي
لكميري فا
الورر .وبالنسب
 andب بر
كنا ي وم
fied; (4) consulting
الراصwith survivors and survivor organisations
throughout
Rwanda
to identify
their needs
publications/1207rwanda_discussion_paper.pdf
برواندا ال تمم أكمر م م رد شعور الم تمع الدولوي بوعوذاب الوومويور عو وى
فش ع في و ف المذبي إذ انع ليس ل ميكم سوى امر وئي نسبويوا عو وى يويواة
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جواتيما  :كسرنا حاجز الصمت
لوكريسيا مولينا ميسي
في  6اكتوبر  0180أرذ مس يو ماركو ان ونيو مولينا مويوسويو الوبوالوغ
م العمر  04عاما م منللع في مدين واتويومواال  ،واروتوووى .ورُفوعوت
ويتع لميكم الدو األمريكي ليقوق اإلنسا  .واستو واعوت أسورتوع ا
تشار  ،بشك مباشر في اإل راثات .وهذه رواي لوكريسيا ارت مواركوو
ان ونيو ،يو أهمي اشترا الويايا في اإل راثات الدولي :
ا االنتهاكات ال سيم والمنتظم ليقوق اإلنسا  ،مم ت الوتوي تويودث
في دو االمريكيتي رال العقدي االريري م القر العشري  ،تويودث
أورارا ال يمك إصاليها .وفي واتيماال لم ي ب االنتقا ل ديمقرا ويو
العدال لويايا ال رائم ود اإلنساني .
لقد أعاق ال ناة استقال القواث وعللوا عم يات العوو .وفي الو ت نوسع امووا
بنشا ات عديدة تهدف الى ا وامو "تووافوق" ا وتومواعوي يووووي شورعويو عو وى
رائمهم .ا عم يات اليرب النوسي والدعاي ود "عدو دار ي" ملعوم ت عو
ك اإل راثات القمعي مشروع  .كما انها ايوا تيبذ و ود مناخ بال ذاكورة موا
يلا يستويد منع مرتكبو ال رائم في تياشيهم الرووا ل عقوبات ع ى مرالواتهم

مدرس سميت باسم ماركو ان ونيو في فالنويوا  ،واتيماال وهي ايدى اشكا
ميكم الدو األمريكي .

بر الورر التي أمرت بها

التوا يات يقوق اإلنسا والقانو اإلنساني الدولي.
ا ويتنا هي ارتواث اري ماركو ان ونيو مولينا ميسيو  ،الوذي كوا يوبو وغ مو
العمر يينذا  04عاما .و د ارتكبت االستربارات العوسوكوريو الوعومو ويو فوي 6
اكتوبر  0182في واتيماال .وو ع االرتواث بعد هروب ارتي إيما ،الوتوي كوانوت
تب غ م العمر  20عاما م مكن عسكري  ،إذ كانوت يويونوذا فوي سو و غويور
معترف بمكانع ييث تعروت فيع إلى تعذيب شديد واغتصاب متكرر ع ى مدى  1ايام.
ومنذ اليوم الذي ارتوى فيع ماركو ان ونيو ع ى أيدي ال ويوش بودأ والوديّ بويوموا
غير مممر عنع ول أوا الى الشر والمؤسسات القوائي في واتيومواال والوتوي
كانت غير فعال تماما في تيديد مكا و وده .واستمر عدم الوعوالويو هوذا يوتوى
اليوم إذ ا هودنا أمام المياكم المي ي لم تسور ع ايّ نتي  .و د وفورت لونوا
ميكم الدو األمريكي ليقوق اإلنسا الوسي الوييدة لب وغ العدال ل يوصوو

تو ع الدعوات ألنظم العدال الدولي لتعليل يماي يوقووق اإلنسوا مو
نايي وال بر بقدر اإلمكا ل ووورر الوذي يونوتوج عو انوتوهواكوات يوقووق
اإلنسا م نايي اررى .ولهذا الهدف فا المنرر ي في القوي يو وب
ا يوهموا أنهم ال يتعام و مع أسماث ،فُقدت م س الت المياكوم ،وإنوموا
مع مسأل د يق ل ماي  :المعاناة البشريو  .لوذلو فونويو الوويوايوا والوذيو
لالسف نمم ت سيدا لأللم ي ب ا يكو لنا مكا فيها.
وبالنسب ل ويايا فا تيقيق العدال واليقيق يعتبر الهدف األسمى .ولك
كيوي تيقيق مم هذه العدال واليقيق هو أمر ع ى نوووس األهومويو  .وفوي
هذا المومار ي ب ا ال ننسى ا العم يات القوائي تمم ر را بتكورار
االرواا لووع الويي والذي يمك منعع بشك اكمر فعالويو بويوووور
الويايا في ك أ وار العم يات القوائي  .وتع ي يوقووق الوويوايوا فوي
المشارك وفي ا ي دو اذنا صاغي لدى الهيئات القوووائويو الودولويو ،
معنى إنساني وتساعد في معال األلم.
وبالنسب لي وألسرتي – أمي ،إيما ميسي وارتي ايوموا ومواريوا يوو ويويونوا
مولينا ميسي – فوا مشواركوتونوا موبواشورة كشوهوود أموام مويوكومو الودو
األمريكي ليقوق اإلنسا كا تتوي ا لعم ي كانت ارادتنا واصرارنوا فوي
السعي ل عدال فيها ،عنصرا أساسيا .انها ت رب استشواث ا تست يع عو ونوا
ا تقو اليقيق وتسرد اليقائق ع ى دم المساواة ،في إ وار عواد  .لوقود
مُنينا دعما باعتبارنا افراد ذوي يقوق نست يع ا نقدم تمومويوال مويوتورموا
ود ممم ي الدول الذي س بونا م يقو نا و صونا و وودنوا الوى مورتوبو
’اعداث‘ وهي المرتب التى اردتنا ويال وسببت لنا وررا هائال.
لقد كسرنا يا ل الصمت في ال س أمام ميكم الدو األموريوكويو  .إنوهوا
فرصتنا الوييدة لنقو اليقيقو يوو موا يودث ولوقود اسوتوموع لونوا وواة
ميايدو  .لقد صد نا القواة وأعاد لنا هذا كرامتنا التي كانت د انتولعوت
منا مع ماركو ان ونيو .ا م دواعي السرور ا أ رأ ك ماتنا في يكمي
ل ميكم .
اع ى اص يابنا بممم ينا القانونيي ايوا معنى لإل راثات أمام مويوكومو
الدو األمريكي  .لقد كانت تو وربو توعو ويومويو يوو كويوف يوعومو نوظوام
الميكم  ،وماذا تتو ع وماذا ال تتو ع .لك األهم م ذل ك ع ا اروواتوي
وأمي وأنا  :الويايا ،لم نوعود مو ورد اسومواث عو وى الوورق :لوقود صورنوا
اشراصا ذوي يقوق.
ال شيث سيص ح فقدنا الرينا ولك هذا يعتبر لثا م االعتراف بيياتنا.
لقد فتيت اصواتنا ال ريق الى الوعودالو واالعوتوراف بوالويوقويوقو  .ونويو
سعيدو با الميكم د أصدرت م ألمنا العميق الوذي ال يسوبور غووره
يكما هو لث م األدوات المستردم في القواث ع ى عم يات االرتووواث
القسري في واتيماال وفي من ق أمريكا الالتيني .

المنظمات المنضوية تحت لواء مجموعة حقوق الضحايا تشمل:
منظم العوو الدولي  ،ميامو بال يدود ،مركل العدال والمصالي  ،التيالف م ا الميكم ال نائويو الودولويو ،
الراب األوروبي ل الب القانو  ،الويدرالي الدولي ليقوق االنسا  ،يقوق اإلنسا أوال ،مرا ب يقوق اإلنسوا ،
المركل الدولي ل عدال االنتقالي  ،ال معي الدولي ل دراسات النوسي  ،ستيا إت بواكوس ،الوموؤسوسو الو وبويو لو وعونوايو
بومو راح التعذيب ،برلمانيو النشا العالمي ،ريدريس ،المبادرات النسائي ل عدال ال ندري  ،تيالوف أوغونودا
بشأ الميكم ال نائي الدولي  UVF ،المؤسس الكنمولي لتعليل الوتونومويو  ،رابو و السوالم ويوقووق االنسوا ،
تيالف المنظمات غير االيكومي الكنمولي م أ الويايا

87 VAUXHALL WALK, LONDON SE11 5HJ
TEL: +44 (0)207 793 1777 FAX: +44 (0)207 793 1719

www.vrwg.org / www.redress.org

ريدريس تبدي خالص اإلمتنان الي مؤسسة جون د .و كاثرين ت .ماك أرثر
8

نشرة مجموعة عمل حقوق الضحايا *

العدد *12

خريف 1121

