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مقدمـــــــــــة :
وإبادة  وتشريد  ظلم  من  عليها  وقع  مما  اإلنسانية  اجملتمعات  منها  عانت  اليت  االنسانية  إطار  خارج  واحلرمان  املعاناة  إن 

وتقتيل وإخفاء جعل أنني تلك اجملتمعات يرتفع كصوت مدوي يف ضمري اإلنسانية واجملتمعات اليت عاشت فرتة ما بعد 

احلرب العاملية الثانية ,اليت تعد الفرتة اجلوهرية لنشأة العدالة االنتقالية .

و يعترب مفهوم العدالة االنتقالية من املفاهيم األكثر جدال وغموضا للكثريين خصوصا ما يتعلق بالشق األخري من التسمية » 

االنتقالية » فيتبادر إىل الذهن العديد من األسئلة حول نوعية هذه العدالة ؟ وما الفرق بينها وبني العدالة التقليدية ؟

وتستخدم العدالة االنتقالية عادًة يف بعض البلدان اليت تعيش حالة انتقال أو تغيري مثل اإلطاحة بنظام احلكم عرب االنتخابات 

أو الثورات أو تغيري حاكم ما لسياساته وانتهاج سياسة التحرر بدال من سياسة القمع واالستبداد الدكتاتوري . وتواكب هذا 

التغيري العديد من اإلصالحات وجرب الضرر لضحايا االنتهاكات وإعادة مبدأ احلق  .

وأخذ مفهوم العدالة االنتقالية بالتطور من خالل ممارسة العديد من التجارب اليت شهدها العامل منذ احلرب العاملية الثانية 

العدالة  انتهجت نهج  أكثر من ثالثني جتربة عاملية  العامل  . فقد عرف  الالتينية  أمريكا  أوروبا وبلدان  العديد من دول  يف 

االنتقالية حلل مشاكلها الداخلية . ولتعدد هذه التجارب ليس بالضرورة أن تتشابه أو تتطابق أثناء التنفيذ حيث أن العدالة 

االنتقالية تتطابق كمفهوم عاملي وختتلف يف مناهج وآليات التطبيق . وهذه اآلليات البد أن تأخذ بعني االعتبار مواجهة 

املاضي األليم بشجاعة وحماولة إنفاذ اإلصالحات وإرجاع احلقوق والكشف عن احلقيقة ورفع املظامل من أجل إحداث 

حتول دميقراطي حقيقي قائم على أرض صلبة يسودها التفاهم والتعايش بعيدا عن ثقافة االنتقام أو جروح األحقاد الدفينة 

اليت ستظل تنخر يف جسد اجملتمع إذا مل يتم تسويتها وعالجها عالجا جذريا . 

الضرر  وجرب  املاضي  انتهاكات  ملعرفة  االستماع  جلان  وتشكيل  احلقيقة  عن  البحث  االنتقالية  العدالة  مواضيع  أبرز  ومن 

بتعويض الضحايا واملخفيني قسرا بالتعويض العادل وهذا ال يعين نسيان املاضي واإلفالت من العقاب  وإمنا رغبًة يف طي 

صفحة املاضي وإحياء الذكرى وختليد هذه األحداث بغرض عدم التكرار . باإلضافة إىل اإلصالح املؤسسي مبا يتناسب مع 

التحول الدميقراطي ويضمن سالمة حقوق اإلنسان والتمتع بكرامة املواطنة املتساوية .

وانطالقا من هذه املتغريات أخذت مؤسسة شركاء املستقبل للتنمية ) FPFD( موضوع العدالة االنتقالية بعني االهتمام منذ 

أن انطلقت الثورة الشبابية يف فرباير 2011م .  وتأهبا للتعامل مع الوضع االنتقالي الذي سوف تشهده البالد إثر هذا التحول 

واالحتياج املتزايد النتهاج العدالة االنتقالية حلل مشاكل املاضي , حيث أن اليمن ميتلك ملفا متخما باالنتهاكات واإلقصاء 

واإلخفاء القسري ناهيك عن حقوق اإلنسان املستباحة منذ قيام ثورتي سبتمرب وأكتوبر.

وقد أطلقت مؤسسة  شركاء خالل عام 2011م   مشروع الشباب والعدالة االنتقالية الذي استهدف تدريب وتأهيل الشباب 

الصندوق  مع  بالتعاون  تنفيذه  مت  الذي  السنوي  املشروع  إطار  يف  االنتقالية  العدالة  وآليات  مفاهيم  حول  قدراتهم  وبناء 

 .)NED ( الوطين للدميقراطية

وهذا الدليل يعد من إحدى خمرجات هذا املشروع و الذي نتمنى أن يسهم بشكل فعال يف توفري مرجع تدرييب  يرجع 

إليه كل املهتمني بقضايا العدالة االنتقالية من مدربني ومهتمني وناشطني حقوقيني وإعالميني ومنظمات اجملتمع املدني 

املهتمة مبثل هذه القضايا . 

واهلل املوفق ,,,,,,,
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اهلدف من الدليل :
يهدف هذا الدليل إىل وضع خارطة مقاربة يتم من خالهلا سرد موضوعات العدالة االنتقالية بشكل خمتصر بغية توفري مادة 

تدريبية  تسهم يف شرح معاني ومفاهيم العدالة االنتقالية وتأرخيها املتجذر 

حبركة حقوق اإلنسان العاملية واليت تعد قيمة معيارية كمصدر لتعزيز احلماية الدولية . 

ونظرا لشحة املواد والربامج ذات الطابع التدرييب حول مواضيع العدالة االنتقالية ارتأينا أن نسهم بهذا اجلهد املتواضع 

كمرجع يستفيد منه الناشطون واحلقوقيون ومؤسسات اجملتمع املدني اليت تعنى بقضايا العدالة االنتقالية . 

و يشتمل الدليل على مقدمة ومخسة فصول وخامتة . حيث حيتوي الفصل األول على نبذة حول العدالة االنتقالية تارخييا , 

و تعاريف و أهداف العدالة االنتقالية والفروق اجلوهرية بني العدالة االنتقالية والعدالة التقليدية .

وحيتوي الفصل الثاني على آليات ومناهج العدالة االنتقالية , مثل آليات جلان احلقيقة باإلضافة إىل تعريف وخصائص اللجان 

وأسباب وطرق إنشاء جلان احلقيقة وآليات احملاكمات والتقاضي ومتارين مساعدة على فهم عمل جلان مجع احلقيقة .

أما الفصل الثالث فيحتوي على آليات جرب الضرر وتعويض الضحايا , واملبادئ األساسية واخلطوط التوجيهية بشأن احلق 

يف جرب الضرر وآليات اإلصالح املؤسسي وآليات إحياء الذكرى وإقامة النصب التذكاري ومتارين مساعدة على فهم مواضيع 

وطرق جرب الضرر .

وحيتوي الفصل الرابع على جلسات االستماع العمومية واملبادئ اليت جيب مراعاتها أثناء عقد جلسات االستماع واألهداف 

إدارة  وطرق  مراحل  فهم  على  املتدرب  تساعد  ومتارين  االستماع  جلسات  وأنواع  وآليات  اجللسات  عقد  وراء  من  العامة 

جلسات استماع عمومية .

ويتضمن الفصل اخلامس التقرير اخلتامي وحتديد املسؤوليات ورفع التوصيات . باإلضافة إىل أدوار املنظمات غري احلكومية 

يف مسار العدالة االنتقالية وحتديات العدالة , وإيراد فالش عن بعض التجارب الدولية الناجحة , باإلضافة إىل متارين مساعدة 

يف ذلك . 

ويستلهم الدليل جوانبه األساسية من وحي االسرتشاد مبواضيع العدالة على أمل أن حيقق اهلدف الذي وضع من أجله 

وألن احلكم على هذا الدليل مرهون بالدرجة األوىل باختباره على أرض الواقع أثناء التدريب فإن أهميته ستظهر تباعًا من 

خالل التجربة العملية, أواًل وأخريًا فإنه سيظل حباجة ماسة إىل التنقيح والتطوير كلما زاد استخدامه و العمل به من قبل 

املدربني يف جمال العدالة االنتقالية و الناشطني احلقوقيني ومنظمات اجملتمع املدني. 
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تاريخ  ونشأة العدالة االنتقالية 
املرحلة األوىل
املرحلة الثانية 
املرحلة الثالثة 

تعاريف العدالة االنتقالية 
 أهداف العدالة االنتقالية 

الفروق بني العدالة االنتقالية و العدالة التقليدية
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تاريخ  ونشأة العدالة االنتقالية 
إن االنتهاكات حلقوق اإلنسان وغياب املواطنة املتساوية ونشوب احلروب اليت شهدتها بعض بلدان العامل فى الربع األخري 

من القـرن العشريـن تعد البدايات األوىل لنشأة العدالـة االنتقالية وتطورت فى البلـدان التى كانت تعانى من انتهـاك واسع 

حلقـوق اإلنسـان أفضت إىل وقوع عدد غري حمـدود من الضحايـا هلذه االنتهاكات . وقـد ظهـر مفهوم العدالة االنتقالية يف 

أوغندا عام 1974  ألول مرة حتت اسم ”هيئـة التحريات حول اختفاء األشخاص »  وصوال إىل التجربـة املغربية عام 2004 

باسم »هيئـة اإلنصـاف واملصاحلة “ ولقد لعب العامـل التارخيى وتراكـم التجـارب اإلنسانيـة واحمللية دورا كبريا فى بلـورة 

مفهـوم العدالـة االنتقالية.

وبعض اآلراء ترى بأن التاريخ الفعلي للعدالة االنتقالية غري معروف حتديدا ، ولكن يرجح البعض بأن تاريخ العدالة االنتقالية 

تعد املرحلة  النازية واليت  والقضاء على  الثانية واملتمثل يف حماكمات نورمربغ  العاملية  بعد احلرب  ما  يعود إىل مرحلة 

األوىل يف تاريخ العدالة االنتقالية.

وقد توطد مفهوم العدالة االنتقالية فيما بعد و أخذت الشكل األكثر نضوجا مبحاكمات حقوق اإلنسان يف اليونان أواسط 

السبعينيات ، وأثناء احلرب الباردة ركدت جهود حتقيق العدالة االنتقالية واستمر ذلك حتى املرحلة الثانية واليت حدثت 

بعد انهيار االحتاد السوفييت والتغريات السياسية املختلفة يف دول أوروبا الشرقية وأملانيا حيث مت فتح ملفات وكالة األمن 

الداخلي السابق ، ومنع منتهكي حقوق اإلنسان السابقني من الوصول إىل مناصب يف السلطة من خالل ما عرف بعمليات 

التطهري يف تشيكوسلوفاكيا 1991م ، واملتابعات ضد احلكم العسكري يف األرجنتني 1983م ، و ساهمت جلان احلقيقة يف 

تشيلي 1990م يف ترسيخ معين العدالة االنتقالية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.

وبالتالي فإن مفهوم ومصطلح العدالة االنتقاليَّة ال ميكن إدراكه ، حسبما متخض عن جتارب وخربات أكثر من أربعني بلدًا 

يف خمتلف القارات ، مثل تشيلي )1990( وغواتيماال )1994( وكان للجنة احلقيقة واملصاحلة اليت أنشأتها جنوب أفريقيا عام 

1995م دورا كبريا ومهما يف دفع جمتمعات أخرى لتبين فكرة العدالة االنتقالية ، وبولندا )1997م( وسرياليون )1999( و 

تيمور الشرقيَّة )2001( واملغرب )2004(. وأخريا تكللت كل تلك اجلهود يف جمال العدالة االنتقالية ، ويعترب إنشاء احملكمة 

اجلنائية الدولية 1993م اخلاصة بيوغسالفيا سابقا بداية ملشهد سياسي جديد يعد قمة التطور يف نضال البشرية ضد امتهان 

كرامة اإلنسان وحقوقه.

وقد شهد العامل أكثر من 30 إىل 40 جتربة للعدالة االنتقالية من أهمها جتربة تشيلي واألرجنتني وبريو والسلفادور ورواندا 

وسرياليون وجنوب إفريقيا وتيمور الشرقية وصربيا واليونان ...وغريها من دول العامل. 

وتعدد التجارب يؤكد أن :

ال ميكن تطبيق منوذج موحد على مجيع احلاالت يف مجيع البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية .. 1

لكل بلد خصوصيته وعليه فإن ) مبدأ العدالة االنتقالية كوني ، أما املنهج فخصوصي (.. 2

ومن خالل استعراض نشأة وتاريخ العدالة االنتقالية ، نستطيع أن نضع تلخيصا ملراحلها املختلفة  .

املرحلة األوىل
جاءت يف أعقاب احلرب العاملية الثانية مباشرة. ومتثلت بشكل أساسي يف حماكمات نورمربج

فتمحورت العدالة االنتقالية خالل هذه املرحلة حول فكرة التجريم واحملاكمات الدولية املرتتبة عليها.
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وأهم ميكانيزمات عملها يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية اليت مت إقرارها. وإرساء سوابق مل يعد من املمكن بعدها تربير انتهاك 

حقوق اإلنسان باسم االستجابة لألوامر. يف هذه املرحلة شكل مرتكبو انتهاكات حقوق اإلنسان مركز االهتمام يف مساعي 

حتقيق العدالة. 

املرحلة الثانية :
فتم  وتشيكوسلوفاكيا.  وأملانيا  الشرقية  أوروبا  دول  يف  املختلفة  السياسية  والتغريات  السوفييت  االحتاد  انهيار  بعد  حدثت 

تطبيق مفهوم ُمسيس  ذو طابع حملي أو وطين من العدالة االجتماعية ارتبط باهلياكل الرمسية للدولة. ومت على إثر ذلك 

جتاوز فكرة احملاكمات وتضمنت آليات أخرى مثل جلان احلقيقة والتعويضات. أي أن العدالة االنتقالية خالل هذه املرحلة 

صارت مبثابة حوار وطين بني اجلناة والضحايا وخالل هذه املرحلة برزت جتربة جلان احلقيقة يف األرجنتني وعدد من 

دول أمريكا الالتينية وجنوب أفريقيا.

املرحلة الثالثة :
الدول  وبعض  أفريقيا  وجنوب  الالتينية  أمريكا  يف  العسكرية  الدكتاتوريات  حلكم  االنتقالية  الفرتات  خالل  املفهوم  تطور 

األفريقية ودول شرق ووسط أوروبا يف أعقاب احلرب الباردة. فحدث توافق دولي على احلاجة إلجراءات العدالة االنتقالية 

للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان املاضية وهذا ما تزامن مع أهداف الدول واهليئات املاحنة اليت تطلبت وجود تطبيق 

حمكم حلكم القانون مبا يسمح بالتنمية .

أعطت املوجة الثالثة للدميقراطية يف أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات زمخا وحافزا جديدا للعدالة االنتقالية . انتقل 

بها من كونها مفهوما و رابطا بني املرحلة االنتقالية للتحول الدميقراطي والعدالة إىل فضاء أوسع . أضحى هذا املفهوم 

يتضمن منظورا أوسع يقوم على إعادة تقييم شامل للوصول مبجتمع ما يف املرحلة االنتقالية إىل موقع آخر تعد الدميقراطية 

أحد أهدافه األساسية.

السابقة  بيوغوسالفيا  اخلاصة  الدولية  اجلنائية  احملكمة  إنشاء  يعد  حيث  جديد  سياسي  ملشهد  بداية  1993م  عام  يعترب  و 

املرحلة الثالثة للعدالة االنتقالية.  إذ أدى تكرر النزاعات إىل تكرر حاالت تطبيق العدالة االنتقالية.

تعاريف العدالة االنتقالية 
هناك العديد من التعاريف واملصطلحات اليت  دونت كحالة مادية تعريفية ملفهوم العدالة االنتقالية اليت ال تعد من صنف 

العدالة التقليدية املرتبطة بالقضاء واحملاكم ,بل هي تكييف للعدالة على النحو الذي يالئم جمتمعات ختوض مرحلة من 

التحوالت يف اعقاب حقبة سادت فيها انتهاكات حقوق االنسان كمنهج واداة لنظام سياسي . وبالتأكيد هي تشرتك مع العدالة 

التقليدية يف إرجاع احلق أو بعض احلق إىل من انتهكت حقوقهم لسبب ما خصوصا ما يتعلق منها بالقضايا  السياسية 

والعدالة االنتقالية هي مجلة من اإلجراءات واآلليات املرتبطة باحملاوالت اليت يبذهلا اجملتمع بغرض إجياد حلول لرتكة 

كبرية من التجاوزات وقعت يف املاضي بهدف كفالة املساءلة وإقامة العدالة االنتقالية.

والعدالة االنتقالية هي فلسفة ومنهجية هدفها معاجلة ماضي انتهاكات جسيمه ومساعدة الشعوب على االنتقال بشكل مباشر 

من  خمتلفة  صور  عنه  ينتج  واستبدادي  دميقراطي  غري  وضع  كل  أن  شك  من  فما  الدميقراطية.  إىل  عنيف  وغري  وسلمي 

انتهاكات حقوق اإلنسان وألنه ال ميكن التقدم لألمام أو حتقيق أي انتقال دميقراطي ما مل تتم معاجلة ملفات املاضي فيما 

يتعلق بتلك االنتهاكات بتطبيق العدالة االنتقالية. 
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السالم  حتقيق  امكانية  تعزيز  الي  وتسعى  االنسان  حلقوق  الواسعة  املنهجية  لالنتهاكات  استجابة  هي  االنتقالية  والعدالة 

واملصاحلة والدميقراطية من خالل اليات ووسائل اوهلا واهمها االعرتاف باالنتهاكات املمنهجة حلقوق االنسان اليت متت 

يف املاضي .  

والعدالة االنتقالية ال تقوم على الثأر أو االنتقام ولكن الوصول إىل حل ملعاجلة اثار املاضي  بني احلاكم واحملكوم  بني 

مرتكب االنتهاكات وضحاياه يف حماولة جادة ملراجعة ما مت تدمريه و اخلروج االسرتاتيجي منه، إلعادة بناء وطن للمستقبل 

يتسع اجلميع, قوامه احرتام حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون.

 أهداف العدالة االنتقالية :- 
ميكننا هنا أن نورد بعض األهداف األساسية اليت من أجلها وجدت العدالة االنتقالية وهي ترتكز على اعتقادات مفادها . 

وقف االنتهاكات املستمرة لقضايا حقوق اإلنسان واملواطنة املتساوية .. 1

االعرتاف الواجب مبا عاناه الضحايا من انتهاكات ممنهجة حلقوق االنسان . 2

حتديد املسؤولني عن االنتهاكات اليت وقعت ومعاقبة مرتكبيها .. 3

 تعويض ضحايا االنتهاك وإرجاع االعتبار ملن وقع عليه االنتهاك .. 4

 العمل على منع تكرار وقوع  مثل هذه االنتهاكات يف املستقبل .. 5

 احلفاظ على السلم االجتماعي و السالم الدائم ونشر ثقافة التسامح .. 6

 الرتويج للمصاحلة الفردية واجلماعية ) مواجهة املاضي األليم جبرأة وشجاعة ( والعمل على إجياد قطيعة بني أحداث . 7

املاضي واملستقبل .

تعزيز مفهوم اإلصالح املؤسسي ألجهزة الدولة املختلفة وعلى وجه اخلصوص املؤسسة األمنية والقضائية .. 8

الفروق بني العدالة االنتقالية و العدالة التقليدية: 
هناك العديد من مالمح االختالف والتشابه بني العدالة االنتقالية والعدالة التقليدية حبيث أنها تركز كل جهودها على الفرتات 

االنتقالية اليت تعيشها البلدان اليت قررت انتهاج مفهوم العدالة االنتقالية كخيار حلل املشاكل اإلنسانية والسياسية واحلقوقية 

اليت مت ارتكابها . ) حباجة اىل تفصيل اكثر حلالة االختالف والتشابه ( 

أوجه االختالف :-

االنتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إىل حالة السلم .. 1

االنتقال من حكم سياسي تسلطي إىل حالة احلكم الدميقراطي.. 2

التحرر من احتالل أجنيب باستعادة الدولة أو تأسيس حكم حملي.. 3

وجود حالة حتول بالنظام السياسي  . 4

أوجه التشابه :-

االعرتاف بأرث املاضي مبا فية من انتهاك حلقوق االنسان . 1

إجراء بعض اإلصالحات الضرورية  يف مؤسسات الدولة املختلفة .. 2

السعي جلرب األضرار لضحايا االنتهاكات ورصد التعويضات العينية أو املادية الالزمة .. 3
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آليات ومناهج العدالة االنتقالية 
اآللية األوىل  : جلان مجع احلقيقة 

خصـائص جلـان احلقيقـة
أسباب إنشاء جلان للحقيقة

طبيعة جلان احلقيقة واملصاحلة : 
تصميم جلان احلقيقة

املرجعية املعيارية 
االختصاص الزمين النوعي االختصاص الزمين والوظيفي

أهداف جلان احلقيقة بالنسبة ملصاحل الضحايا
أهداف جلان احلقيقة بالنسبة ملصاحل اجملتمع

أهداف جلان احلقيقة بالنسبة للكشف عن االنتهاكات
أهداف جلان احلقيقة بالنسبة للثقافات الدميقراطية 
أهداف جلان احلقيقة من حيث تعزيز دولة القانون

أهداف جلان احلقيقة والنهوض بثقافة حقوق اإلنسان
أهداف جلان احلقيقة من حيث تقوية اجملتمع املدني

القوانني املنظمة للجان احلقيقة
صعوبات الكشف عن احلقيقة
املصادر املتنوعة للتحريات

موضوعات مصادر املعلومات.
مصادر عامة.

مصادر خاصة باالختفاء القسري.
مصادر التحري حول الوفيات احلاصلة يف مرحلة زمنية بعيدة.

مصادر التحري يف حاالت وفيات أثناء أحداث اجتماعية أو سياسية.
مصادر التحري حول مراكز االحتجاز.

مصادر التحري حول االحتجاز التعسفي.
أهمية وضع قاعدة للبيانات

اإلجراءات النموذجية الستخراج اجلثث وحتليل بقايا هياكلها
تساؤالت جيب اإلجابة عنها

اآللية الثانية :  احملاكمات ) رفع الدعاوى القضائية (
متارين مساعدة 
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آليات ومناهج العدالة االنتقالية 
العدالة االنتقالية جمموعة من اآلليات وفق  العدالة االنتقالية تتبع أي دولة انتهجت خيار  لتحقيق األهداف املرجوة من 

اآلخر  والبعض  آليات  عليها  يطلق  فالبعض  املستقبل  إىل  االنتقال  أجل  من  اتباعها  اآلليات جيب  وهذه  الدولية  املفاهيم 

اسرتاتيجيات ويف أماكن أخرى يطلق عليها مقومات أو مفاهيم وحمددات ، ومناهج , إال أن مضامينها وآلياتها واحدة تتجسد 

يف كافة مواضيع العدالة االنتقالية :-

اآللية األوىل  : جلان مجع احلقيقة 
إن جلان احلقيقة نشأت يف األساس بفضل اجملتمع املدني و نشطاء حقوق اإلنسان واملدافعني عن احلقوق واحلريات 

وأبرزهم القائد امللهم نيلسون مانديال .

أو قانون  تنشـأ ملباشـرة صالحيـات حمـددة وتنشأ مبوجب قرار  و جلـان تقصـى احلقـائق هي هيئـات غري قضائية حمـددة 

حيدد مهامها وفرتة عملها بغرض جتميع احلقائق حول األحداث اليت مت ارتكابها يف فرتة زمنية سابقـة من القمـع أو الصـراع 

، وتعمل  التحقيقات بشأن االنتهاكات اليت وقعت يف املاضي  ، و تقوم بإجراء  أو االنتهاكـات املنهجي  حلقـوق اإلنسـان 

على إصدار تقارير وتوصيات بشأن سبل معاجلة االنتهاكات والرتويج للمصاحلة وتعويض الضحايا وإحياء ذكراهم ، وتقديم 

مقرتحات ملنع تكرر االنتهاكات واقرتاح اإلصالحات الالزمة  .

خصـائص جلـان احلقيقـة
من أبرز خصائص جلان مجع احلقيقة 

• هي عبارة عن هيئات مؤقتة غالبًا ما تعمل ملدة حمددة وفق قانون اإلنشاء .	

•  تعترب هذه اللجان هيئات معرتف بها رمسيًا وتستمد صالحيتها من قرار اإلنشاء  ويف بعض األحيان من املعارضة املسلحة 	

باإلضافة إىل الدولة أو ينص عليها يف اتفاقية السالم أو مبادرة كما حدث يف اليمن .

• تعد جلان احلقيقة عبارة عن هيئات غري قضائية تتمتع بقدر من االستقالل القانوني.	

• عادة ما تنشأ يف ظروف التحوالت اليت تعيشها البالد أو االنتقال )من احلرب إىل السالم , من احلكم التسلطي إىل 	

الدميقراطية(.

• يصب اهتمام عملها على فرتة حمددة من املاضي  مبوجب قرار اإلنشاء . 	

• تقوم بالدعوة للعفو واملصاحلة بني الفرقاء ودعم االنتقال والتطور الدميقراطي 	

• ختتتم عملها بتقديم تقرير نهائي يضم استنتاجها وتوصياتها. وتركز على انتهاكات حقوق اإلنسان وعلى املعايري اإلنسانية.	

أسباب إنشاء جلان للحقيقة
• تساعد على إثبات  حقائق مت حدوثها يف املاضي . 	

• تساعد على حماسبة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان. 	

• توفر منربًا عاماً للضحايا. 	
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• حتفز على النقاش العام وتثريه. 	

• توصي بتعويضات للضحايا. 	

• توصي باإلصالحات القانونية واملؤسسية الالزمة. 	

• تعزز املصاحلة االجتماعية. 	

• تساعد على تعزيز التحول الدميقراطي	

طبيعة جلان احلقيقة واملصاحلة : 
هي عبارة عن هيئات وطنية رمسية يتم تعيينها مبقتضى قانون صادر يف نطاق الصالحيات القانونية لرئيس الدولة أو رئيس 

احلكومة أو الربملان أو يف إطار اتفاق داخلي أو بينها من جهة واألمم املتحدة من جهة أخرى بوصفها جهة مستقلة مشرفة. 

وهي عبارة عن : 

هيئات غري قضائية وغري برملانية.. 1

وسيط بني الدولة واجملتمع.. 2

تصميم جلان احلقيقة
 من بني األغراض و املسائل األساسية املتعلقة بإنشاء جلنة للحقيقة: 

عملية اختيار أعضاء اللجنة وتشكيلها النهائي. . 1

صياغة فرتة والية اللجنة والصالحيات املنوطة بها. . 2

القرارات اخلاصة باملوارد املادية والبشرية.. 3

املرجعية املعيارية 
تستند جلان احلقيقة واملصاحلة إىل منظومات وحمددات معيارية تنطلق من خالهلا وهي عبارة عن مبادئ وقوانني متعارف 

عليها مثل :- 

• مبادئ حقوق اإلنسان , وحكم القانون ومبادئ وقيم الدميقراطية	

• القانون الدولي حلقوق اإلنسان.	

• القانون الدولي اإلنساني.	

• أحكام وقرارات احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان.	

• خالصات اآلراء االجتهادية والفقهية لكبار املقررين واخلرباء املختصني.	

• اخلالصات والنتائج املرتاكمة ألعمال جلان احلقيقة.	

• املقتضيات القانونية الوطنية غري املتعارضة مع القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.	

• مبادئ حقوق اإلنسان املتأصلة يف املعتقدات الدينية والثقافية والوطنية والثقافات احمللية.	

• يف حالة اليمن املبادرة اخلليجية وقرارت جملس االمن املتعاقبة	
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االختصاص الزمين النوعي 
وهي  املرحلة التارخيية جمال الدراسة والتحليل املوكلة للجنة .

االختصاص الزمين والوظيفي 
وهي مدة اشتغال جلان احلقيقة ) وعادًة ما ترتاوح بني العام أو العامني(

أهداف جلان احلقيقة بالنسبة ملصاحل الضحايا
إعادة االعتبار لكرامة اإلنسانية املتأصلة.. 1

إعادة صفة املواطنة للفرد.. 2

التحري والكشف عن حقيقة ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واإلقرار العمومي بها.. 3

جرب األضرار الفردية واجلماعية.. 4

إحياء الذكرى .. 5

أهداف جلان احلقيقة بالنسبة ملصاحل اجملتمع
إزالة املوانع و التابوهات واحملرمات اليت ربطت عالقة اجملتمع باالنتهاكات اجلسيمة واخرتاق ثقافة اخلوف ونشر . 1

ثقافة االعرتاف عوضا عنها .

اإلقرار احلكومي حبق املواطنني يف االستماع والتعرف على ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وعلى حقهم . 2

يف إبداء اآلراء واحلوار العام.

أهداف جلان احلقيقة بالنسبة للكشف عن االنتهاكات
التصدي لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من حيث التحري  ومجع القرائن واألدلة والرباهني والشهادات من كافة . 1

املصادر املتنوعة.

حتليلها يف ضوء معايري القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني )حسب احلالة(. 2

الضحايا . 3 على  املباشرة  وغري  املباشرة  آثارها  حيث  من  بها  املرتبطة  اخلاصة  أو  العامة  السياقات  ضوء  يف  حتليلها 

واجملتمع.

توثيقها يف إطار السجل الـتارخيي ملاضي االنتهاكات وحفاظًا على ذاكرة األفراد واجلماعات.. 4

أهداف جلان احلقيقة بالنسبة للثقافات الدميقراطية 
خلق بيئة للحوار والنقاش احلر السليم حول ماضي اجملتمع والطريقة اليت تعامل بها مع االنتهاكات.. 1

إثراء احلوار بني األخصائيني واألكادمييني حول سياقات االنتهاكات ودور الدولة واجلماعات حول قضايا العنف.. 2

تعزيز اإلبداعات األدبية والفنية مبختلف أجناسها التعبريية.. 3

قيام وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها بتتبع وتسليط الضوء على أحداث ووقائع العدالة االنتقالية , نقاًل وحتلياًل وتعقيبًا.. 4
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أهداف جلان احلقيقة من حيث تعزيز دولة القانون
• السلطة 	 الفصل بني  تعزيز  مستوى  والقانونية على  الدستورية  الضمانات  اليت طبعت  أوجه اخلصائص  دراسة وحتليل 

التنفيذية والتشريعية والقضائية.

• يتعلق باحلق يف 	 القانونية من حيث محاية حقوق اإلنسان وما  القيام بدراسات ألوجه اخللل والضعف يف األنظمة 

احلياة واملعاملة واالحتجاز واحملاكمة.

• حتليل طرق عمل األجهزة واألنظمة األمنية والضبط القضائي والرقابة القانونية عليها.	

• بلورة حلول ومداخل إلصالح املؤسسات القضائية .	

• توفري أجوبه حول تطوير السياسيات العمومية يف جمال حكم القانون واألجهزة األمنية.	

• توفري مقرتحات وبدائل إلصالح وتطوير أنظمة الضبط اجلنائي واحملاكمة العادلة واملؤسسات العقابية كالسجون .	

• للسلطة 	 التابعة  األجهزة  أعمال  على  والرقابة  لالنتهاكات  التصدي  جمال  يف  الربملان  دور  لتعزيز  مقرتحات  تقديم 

التنفيذية.

• تطوير أنظمة الوساطة يف جمال تسوية املنازعات املتعلقة بضمان ممارسات احلقوق املدنية والسياسية.	

أهداف جلان احلقيقة والنهوض بثقافة حقوق اإلنسان
تساعد جلان احلقيقة على إطالق حوارات واسعة خبصوص النهوض بثقافة حقوق اإلنسان.. 1

الدعوة إىل وضع خطة وطنية تشارك فيها كافة األطراف )حكومة / جمتمع مدني / اجلامعات( يف جمال الرتبية على . 2

حقوق اإلنسان.

ذات . 3 واألنظمة  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  واملوظفني  القضاة  قدرات  لتعزيز  املستمر  والتكوين  التدريب  برامج  وضع 

العالقة.

نشر تقرير جلنة احلقيقة والتوصية اخلتامية والعمل على تداوهلا على نطاق واسع.. 4

أهداف جلان احلقيقة من حيث تقوية اجملتمع املدني
 تسهم جلان احلقيقة بشكل فاعل على تطوير آليات ودور اجملتمع املدني يف تقديم  وعرض جتارب العدالة االنتقالية . . 1

نشطاء . 2 أطلقها  اليت  لألنشطة  امتدادا  تعد  احلقيقة  بعض جلان  ان  اللجان حيث  املندي يف  مشاركة اجملتمع  تعزيز 

حقوق اإلنسان )اجملتمع املدني ( وحركة أقارب  الضحايا حيث تشكل أغلبها من قادة املنظمات املدنية احلقوقية.

مشاركة مؤسسات اجملتمع املدني يف اللجان :  بعض جلان احلقيقة تشكلت يف ضوء مشاورات عميقة ساهم فيها ممثلو . 3

منظمات اجملتمع املدني وحركات الضحايا وأقارب عائالت جمهولي املصري.

وفرت جلان احلقيقة بيئة خصبة نشأت فيها منظمات جديدة مهتمة بالذاكرة وجرب األضرار ومتابعة توصياتها.. 4

القوانني املنظمة للجان احلقيقة
العدالة االنتقالية ذاتها منذ  العدالة االنتقالية أرث تارخيي أصيل ومؤسس يعود إىل جوهر  خصوصية املمارسة يف جمال 

انبثاق احلاجة إليها وتزايدها وهي خاصية مل توفر مادة مرجعية نظرية ومعيارية فحسب بل كذلك حرفية تراكمت بفعل تنوع 
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التجارب اليت يعد املتابع الفاحص لتفاصيلها يف سياساتها اجملتمعية ممارسة يف املنهج األصل وحتقيقاً لذلك اخرتنا عينة 

من القوانني املنظمة للجان احلقيقة واملصاحلة لكل من )  املغرب , جنوب أفريقيا , سرياليون , السلفادور , وغانا ( بهدف 

املقارنة فيما بينها يف املسائل التالية : -

اعتبارات اإلنشاء .. 1

العضوية والتكوين .. 2

االختصاص الزمين والوظيفي واملسؤوليات .. 3

اعتبارات اإلنشاء
مالحظاتاعتبارات اإلنشاءاللجنةالدولةم

هيئة املغرب 1
اإلنصاف 

واملصاحلة

تسوية ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان يف نطاق استمرارية النظام 

امللكي الدستوري الدميقراطي

بناء على توصية اجمللس االستشاري 
حلقوق اإلنسان للملك حممد السادس 

الذي وافق على تأسيسها.

جنوب 2
أفريقيا

مفوضية 
جنوب 
أفريقيا 

للحقيقة 
واملصاحلة

حقائق احلقيقة فيما يتعلق بأحداث 
املاضي وبالدوافع واألحداث اليت 

ارتكبت خالهلا انتهاكات جسيمة حلقوق 
اإلنسان وإعالنها حتى ال يتكرر ارتكاب 

أفعال ممثالة يف املستقبل.

تأسست إثر تصديق متبادل بني رئيس 
اجلمهوري ورئيس الربملان حيث 

وافق مانديال مبوجب قانون الوحدة 
واملصاحلة الوطنية لعام 1995م

هيئة سرياليون3
احلقيقة 

واملصاحلة

أنشئت مبوجب اتفاق األمم املتحدة 
وحكومة سرياليون بناء على قرار جملس 
األمن )1315( املؤرخ يف 14 أغسطس 

2000م, احملكمة اخلاصة يف سرياليون 
واليت اختصت يف حماكمة األشخاص 

الذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية 
وباقي انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 

والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.

وفق اتفاق لومي للسالم بني حكومة 
سرياليون واجلبهة الثورية حتت إشراف 

األمم املتحدة )7 يوليو 1999(
صادق الربملان يف شهر فرباير 2000 

على قانون إلحداث هيئة احلقيقة 
واملصاحلة.

جلنة تقصي السلفادور4
احلقائق 

بشأن 
السلفادور

ورد يف وثيقة اتفاقات املكسيك للسالم :-
- ضرورة معرفة شعب السلفادور حلقيقة 

حوادث العنف اخلطرية اليت وقعت منذ 
عام 1980.

- ضرورة بث الثقة يف التغيريات اإلجيابية 
اليت تعززها عملية إقرار السلم وضرورة 

تنشيط عملية االنتقال واملصاحلة.

اتفقت حكومة السلفادور وجبهة 
فاربوندي مارتي للتحرير الوطين يف 
إطار اتفاقيات املكسيك على تأسيس 

جلنة تقصي احلقائق حتت إشراف مباشر 
لألمني العام لألمم املتحدة. 

مفوضية غانا5
املصاحلة 

الوطنية 

السعي إىل حتقيق املصاحلة الوطنية 
بني الناس من خالل سجل دقيق 

وكامل وتارخيي لتجاوزات وانتهاكات 
حقوق اإلنسان اليت تعرض هلا األفراد 
من قبل املؤسسات العامة واألشخاص 

الذين يشغلون وظائف عامة خالل فرتات 
احلكومة غري الدستورية.

أصدر برملان مجهورية غانا قانون 
املصاحلة بتاريخ 9 يناير والذي مبوجبه 

تأسست مفوضية املصاحلة الوطنية.
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العضوية والتكوين 
مالحظاتالعضوية والتكويناللجنةالدولةم

هيئة املغرب 1
اإلنصاف 

واملصاحلة

تكونت من ستة عشر عضوًا باإلضافة إىل الرئيس )بينهم 
امرأة(.

ينتمي نصف أعضاء اهليئة إىل اجمللس االستشاري 
والنصف اآلخر من خارجه )رجال قانون , علوم سياسية 

, تاريخ , طب , إعالم(
ثلث أعضاء اهليئة من قادة املطالبة املدنية واحلقوقية 

من أجل تسوية ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان

يعني الرئيس واألعضاء 
امللك

جنوب 2
أفريقيا

مفوضية 
جنوب أفريقيا 

للحقيقة 
واملصاحلة

تشكلت من : مفوضية )هيئة مركزية( وجلان
تتكون املفوضية من عدد 11 مفوضا وال يزيد عن 17.
رئيس اجلمهورية يقوم بتعيني املفوضني بالتشاور مع 

جملس الوزراء.
اللجان اخلاصة: تعمل اللجان بإشراف املفوضية 

باعتبارها متفرعة عنها وترفع إليها تقارير مؤقتة وتوصيات 
ومتثل تلك اللجان بـ: جلنة انتهاكات حقوق اإلنسان 

, جلنة العفو , جلنة التعويض وإعادة التأهيل  )عني 
رئيس اجلمهورية رئيس وأعضاء جلنة العفو(

لرئيس اجلمهورية عزل 
أي مفوض بسبب إساءة 

التصرف أو العجز عن أداء 
مهامه , جيوز ألي مفوض 

أن يستقيل من منصبه.

هيئة احلقيقة سرياليون3
واملصاحلة

نص القانون احملدث للهيئة على )غرفة اختيار( مكونة 
من ستة متدربني للجهات التالية: رئيس اجلمهورية 
, اجمللس الثوري السرياليوني , اجمللس الثوري 

للقوات املسلحة , اجمللس متعدد األديان , املنتدى 
الوطين حلقوق اإلنسان , اهليئة الوطنية للدميقراطية.

يشرف على غرفة االختيار : منسق االختيار , املمثل 
اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة بسرياليون .
وتتوىل غرفة االختيار وقف مدونة شروط تلقي 

الرتشيحات والتوصيات الختبار أعضاء اهليئة.
تتكون اهليئة من 7 أعضاء, أربعة من مواطين الدولة 

وثالثة أجانب.

الشخصيات املختارة 
: حمامني , خمتصني 

يف العلوم االجتماعية , 
املهنيني,

يرتأس اهليئة رئيس 
ونائب رئيس يعينان من 

رئيس الدولة من بني 
الشخصيات املقرتحة.

جلنة تقصي السلفادور4
احلقائق 

بشأن 
السلفادور

مفوضية غانا5
املصاحلة 

الوطنية 

تتكون املفوضية من رئيس ومثانية أعضاء
يعني رئيس اجلمهورية رئيس املفوضية واألعضاء 

اآلخرين وذلك بالتشاور مع جملس الدولة على أساس 
النزاهة والكفاءة 

ميكن للعضو أن يستقيل ويتم تعويضه , كما ميكن 
لرئيس اجلمهورية عزل عضو لعجزه عن أداء مهامه .

يتلقى األعضاء مكافأة مالية حيددها وزير املالية.
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االختصاصات 
مالحظاتاالختصاصاتاللجنةالدولةم

االختصاص الوظيفياالختصاص الزمين

هيئة املغرب 1
اإلنصاف 

واملصاحلة

خالل الفرتة املمتدة من 
أوائل االستقالل 1956م إىل 
سنة 1999م تأريخ إنشاء هيئة 

التحكيم املستقلة لتعويض 
ضحايا االختفاء القسري 

واالعتقال التعسفي.

إثبات نوعية ومدى جسامة االنتهاكات 
يف سياق ارتكابها ويف ضوء معايري وقيم 

حقوق اإلنسان ومبادئ الدميقراطية.
مواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء 

القسري.
تنمية وإثراء احلوار وإرساء مقومات 

املصاحلة دعمًا للتحول الدميقراطي 
وبناء دولة احلق والقانون.

إجراء التحريات / تلقي اإلفادات , 
اإلطالع على األرشيفات الرمسية 

جنوب 2
أفريقيا

مفوضية 
جنوب 
أفريقيا 

للحقيقة 
واملصاحلة

الفرتة التارخيية املمتدة من 
1 مارس 1960م إىل الفرتة 

املسماة بتاريخ االنتصار 
املقرتح بالدستور )ما يزيد عن 

34 سنة(

تعزيز الوحدة الوطنية واملصاحلة.
رسم صورة لطبيعة ومدى االنتهاكات 

اجلسيمة
تسهيل منح العفو لألشخاص الذين 

يكشفون كشفًا كاماًل عن احلقائق املتعلقة 
بأفعال سياسية.

التوصية : بالتعويضات وعدم التكرار

هيئة سرياليون3
احلقيقة 

واملصاحلة

ختتص بالفرتة الزمنية املمتدة 
من بداية النزاع املسلح عام 

1994م إىل غاية توقيع اتفاق 
السالم سنة 2000م

القيام باألحباث والتحقيقات حول 
األحداث وأشكال االنتهاكات واجلهات 

املسؤولة
تنظيم جلسات االستماع )فردية / مجاعية(
إعادة االعتبار للضحايا ولكرامتهم يف إطار 

املصاحلة. 

جلنة تقصي السلفادور4
احلقائق 

بشأن 
السلفادور

اختصت يف أعمال العنف 
اليت وقعت منذ العام 1980م 

إىل غاية مرحلة االتفاق 
احلاصل بني الطرفني.

قامت اللجنة بعملها خالل 
مدة ستة أشهر من تاريخ 

إنشاءها.

التحقيق يف أعمال العنف اجلسيمة
خلق الثقة يف التغيريات اإلجيابية 

املرافقة لعملية إقرار السلم وتشجيع 
االنتقال واملصاحلة الوطنية.

وضع توصيات قانونية وسياسية وإدارية 
بناء على نتائج التحقيقات .

تضمني التوصيات التدابري اليت حتول 
دون تكرار وقوع أعمال عنف.

مفوضية غانا5
املصاحلة 

الوطنية 

يف فرتات احلكومة غري 
الدستورية:

- من 24 فرباير 1966 – 21 
أغسطس 1969

- من 13 يناير 1972 – 23 
سبتمرب 1979

- من 31 ديسمرب 1981 – 6 
يناير 1993

- ميكن هلا أن متتد إىل 
الفرتة املمتدة من 6 مارس 

1957 إىل 6 يناير 1993 بناء 
على طلب مقدم من شخص 

تعرض النتهاك حقوق اإلنسان 

- التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان 
املتعلقة حبوادث القتل , االختطاف , 

االختفاء القسري , االحتجاز , التعذيب , 
إساءة املعاملة 

- التحقيق يف السياقات واملالبسات ذات 
العالقة 

- التعرف وحتديد الضحايا ووضع 
التوصيات املالئمة للتعويض

مدة والية 
املفوضية 

سنة ولرئيس 
اجلمهورية 

متديد عملها 
لستة أشهر 

أخرى بناء على 
سبب وجيه
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حتديد املسؤوليات
التقرير النهائيحتديد املسئولياتاللجنةالدولةم

هيئة اإلنصاف املغرب 1
واملصاحلة

إن اختصاص اهليئة القضائية أن ال تثري 
املسؤولية الفردية عن االنتهاكات

- الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة 
أو غريها من االنتهاكات والوقائع موضوع 

التحريات

* إعداد تقرير مبثابة وثيقة 
رمسية.

* تقديم توصيات ومقرتحات 
كفيلة حبفظ الذاكرة وعدم 

التكرار .
* تنمية

جنوب 2
أفريقيا

مفوضية 
جنوب أفريقيا 

للحقيقة 
واملصاحلة

تعين انتهاكات حقوق اإلنسان: القتل , 
االختطاف , التعذيب , املعاملة املهينة.

أي حماولة مؤامرة أو حتريض أو تدبري فعل 
يكون قد نتج عن صراعات املاضي.

وننوه هنا إىل أن جتربة جنوب أفريقيا متيزت 
مبقاربة حتديد املسؤوليات والعفو يف إطار 

يوازن بدقة بني متطلبات السلم وإعادة البناء 
مبا حيقق روح املصاحلة بني أطراف النزاع.

مثل العفو قيمة مركزية يف جتربة 
جنوب أفريقيا يف إطار الكشف 

عن احلقيقة.
هناك حاجة إىل النزعة اإلنسانية 

وليس إىل التمثيل بالغري.

هيئة احلقيقة سرياليون3
واملصاحلة

تستعني اهليئة بالشرطة قبل الشروع يف عملها 
بالتحضري ملدة 3 أشهر.

استعانة اهليئة بالشرطة عند االقتضاء لتنفيذ 
مهمة تدخل نطاق اختصاصها

طلب املعلومات من جهات التفقد واالنتقال 
إىل املراكز واملؤسسات لتلقي املعلومات.
إحالة أي حماولة تزوير إىل احملكمة العليا

ترفع نتائج األعمال إىل رئيس 
اجلمهورية

توصيات باإلصالح وعدم التكرار.
بلورة سجل تارخيي مما يدور 

حول االنتهاكات.

جلنة تقصي السلفادور4
احلقائق بشأن 

السلفادور

أكدت اتفاقيات املكسيك 
ال تعترب أنشطة اللجنة ذات صفة قضائية.

إذا ارتأت اللجنة أن أياً من احلاالت املرفوعة 
إليها ال تفي باختصاصها حتيلها إىل النائب 

العام ملعاجلتها بالطريق القضائي.
يبقى حملاكم السلفادور تسوية احلاالت 

وتوقيع العقوبات املناسبة على اجلناة

قدمت اللجنة تقريرها خالل ستة 
أشهر من تاريخ إنشائها.

رفعت اللجنة تقريرها إىل 
الطرفني وإىل األمني العام لألمم 

املتحدة الذي توىل تعميمه 
واختاذ ما هو مناسب 

مفوضية غانا5
املصاحلة 

الوطنية 

احلق يف االطالع على أي معلومات أو 
سجالت هلا عالقة بأداء عملها

استجواب أي شخص له عالقة باألمر
زيارة أي شخص أو مكان إلجراء التحقيق
تأمر أي شخص بأن يكشف بأمانة عن أي 

معلومات يعرفها ذات عالقة بعملها.
مكن القانون املفوضية من سلطات الشرطة 

, الدخول , التفتيش , مصادرة ونقل وثيقة أو 
مادة هلا عالقة.

تقديم سجل تارخيي دقيق.
حتديد ضحايا انتهاكات حقوق 

اإلنسان.
اقرتاح التدابري لضمان عدم 

التكرار
إنشاء صندوق مالي خاص 

)التعويضات(
مل يتعرض قانون املصاحلة 
ملوضوع املساءلة اجلنائية.

ينص القانون على عدم جواز 
استخدام أي دليل جمرم ضد 

الشخص املعين يف أية حماكمة 
جنائية أو مدنية.
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الكشف عن احلقيقة :

قيمة عمومية/ عامل 
للحفاظ على الذاكرة

خاص  بعد  هناك  عالجي  أثر  احلقيقة 
إليه  الوصول  ميكن  ال  للحقيقة 
من  كثري  وحدها,  القانونية  بالوسائل 
أمام  بشهاداتهم  لإلدالء  وقعوا  الذين 
)جنوب  واإلنصاف  احلقيقة  جلنة 
أمام  التعبري  أن  أيضًا  تشهدوا  افريقيا( 
على  عالجي  أثر  له  كان  اللجنة 

نفسيتهم. 

قيمة مؤسسة العدالة

لعبت دورا مؤسسًا للعدالة االنتقالية

الكشف عن احلقيقة مبعناها العمومي = إقرار
الكشف عن احلقيقة مبعناها الثقايف = عامل للحفاظ على الذاكرة وشكل إلعادة االعتبار للضحايا 

جدية  األكثر  التحدي  وتعد 
اليت  اجلنائية  باملسائلة  مقارنة 
بعض  املتفاوضون  هلا  جيد  قد 
التوازن  ضرورة  يف  املربات 

وبناء املستقبل

الذاكرة  استعادة  يف  ساهمت 
نزاعات  مكافحة  ويف  اجلماعية 
حتريف التأريخ عالوة عن كونها 
إعادة  اساليب  من  رفيعًا  أسلوبًا 

االعتبار للضحايا واجملتمع 

تاريخ العدالة االنتقالية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ جلان احلقيقة واإلنصاف
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صعوبات الكشف عن احلقيقة
تواجه جلان احلقيقة العديد من املشاكل والصعوبات اليت تعرتض طريقها أثناء تأدية واجبها الوطين املتمثل يف البحث 

والتحري عن املعلومات من أجل الوصول إىل احلقيقة. وتتمثل هذه الصعوبات بالتالي :

• طول املدة التارخيية موضوع االختصاص الزمين.	

• ضعف أو اندثار األدلة.	

• ضعف التعاون أو الرتدد من جهة اجلهات أو األجهزة املفروض تعاملها مع جلنة احلقيقة.	

• سيادة الطابع غري القضائي وانعدام سلطة اإللزام بالنسبة للجنة احلقيقة.	

• ضعف ذاكرة الشهود والضحايا بسبب طول املدة أو التقدم يف السن.	

• احلصار املفروض على األرشيفات املعلوماتية .	

• صعوبة احلصول على االعرتاف بالوضع السابق	

املصادر املتنوعة للتحريات
  تتنوع املصادر الرئيسية للحصول على املعلومات اخلاصة بانتهاك ماٍض حلقوق اإلنسان وتتلخص يف اآلتي:

موضوعات مصادر املعلومات.
• ختتلف موضوعات التحري حبسب طبيعة االنتهاك من حاالتها :	

• األشخاص جمهولي املصري .	

• الوفيات احلاصلة يف مراحل بعيدة .	

• الضحايا املتوفيني يف مراكز االحتجاز التعسفي أو نتيجة اإلعدام خارج نطاق القانون .	

• ضحايا األحداث االجتماعية .	

• ضحايا النفي السياسي .	

• األطفال الضحايا والنساء .	

مصادر عامة.
• إفادات ضحايا سابقني .	

• إفادات موظفني عموميني سابقني أو حاليني .	

• سجالت ووثائق ممسوكة من طرف السلطات .	

• نتائج الزيارات امليدانية ملراكز االحتجاز .	

• االتصاالت املباشرة مع مسؤولني أمنيني.	

• أرشيفات املنظمات احلقوقية ومجعيات اجملتمع املدني .	

• أرشيفات األحزاب السياسية والنقابات .	

• أرشيفات املراكز البحثية .	

• أرشيفات احملامني وما اتصل ب ا من حماضر و أحكام قضائية .	

• تقارير وبيانات حركات الضحايا وعائالت م .	

• الصحافة.	
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مصادر خاصة باالختفاء القسري.
• تقارير املنظمات الوطنية غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان .	

• تقارير ومذكرات املؤسسات الوطنية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان .	

• تقارير ولوائح اهليئات واملنظمات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ذات الصلة باملوضوع . 	

• تقارير فريق العمل التابع لألمم املتحدة املعين مبوضوع االختفاء القسري .	

• تقارير اللجنة الدولية للصليب األمحر .	

• املعلومات الواردة من مصادر رمسية .	

• روايات وافادات وشكاوي اوبالغات موثقة من اقارب املختفيني قسريا	

مصادر التحري حول الوفيات احلاصلة يف مرحلة زمنية بعيدة.
• القيام بالدراسات .	

• االستماع إىل شهود كبار ذوي صلة حبركات املعارضة .	

• االستماع إىل شخصيات سبق وأن حتملت املسؤولية يف مواقع معروفة كمواقع احتجاز .	

• االستماع إىل الناجني من الضحايا .	

• االستماع إىل عائالت أو أصدقاء الضحايا املتوفني خالل االحتجاز .	

• االنتقال إىل مواقع االحتجاز واملدافن الفعلية أو املفرتضة.	

مصادر التحري يف حاالت وفيات أثناء أحداث اجتماعية أو سياسية.
• زيارة األماكن اليت شهدت هذه األحداث .	

• االستماع إىل عائالت األشخاص املتوفني.	

• االستماع إىل ممثلي السلطات احمللية .	

• االستماع إىل املشرفني على عمليات الدفن باملقابر .	

• االستماع إىل بعض األطر الطبية العاملة أو املتقاعدة باملناطق املعنية .	

• اإلطالع على السجالت اخلاصة بالوفيات يف املراكز اإلدارية أو املستشفيات .	

• االستماع إىل شهود عيان .	

• الصور واالفالم الوثائقثية للحدث ) بعد التحري عن صحتها وصدقيتها ( 	

مصادر التحري حول مراكز االحتجاز.
• االطالع على األدبيات املنشورة )كتب - صحف-  شهادات ( .	

• االستماع إىل الضحايا رجاال ونساء .	

• تلقي الشهادات خالل جلسات االستماع .	

• تلقي شهادات النساء الناجيات من خالل جلسات االستماع العمومية أو الفردية .	

• االستماع إىل حراس سابقني .	

• االستماع إىل بعض السكان .	
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• املعاينة املباشرة للمراكز .	

مصادر التحري حول االحتجاز التعسفي.
• املعلومات الواردة يف طلبات الضحايا .	

• اإلفادات الواردة خالل جلسات االستماع العمومية .	

• جلسات االستماع الفردية مع الضحايا وعائالت الضحايا .	

• اجللوس مع جمموعات متثل أجيال الضحايا يف كل مراكز االعتقال من أجل التحري حول ظروف إلقاء القبض عليهم 	

واالعتقال .

• التقارير واألحكام واملرافعات ذات الصلة باحملاكمات ذات الصبغة السياسية والنقابية .	
 

أهمية وضع قاعدة للبيانات
• والثقافة 	 القانونية املؤكدة  والتعقيد ويتطلب اخلربة  بالغة اجلدية  التعذيب عملية  والتثبت من ادعاءات  التحري  إن 

احلقوقية وااللتزام اإلنساني و حسن استعمال اآلليات املتاحة.

• يف 	 املدعاة  االنتهاكات  حاالت  من  للتحقق  ضروري  شرط  واحلقوقية  والقانونية  الواقعية  اجلوانب  مبختلف  اإلملام 

سياق التعذيب وغريه من ضروب املعامالت القاسية أو املهينة.

• تقوم جلان احلقيقة يف املرحلة األوىل لتأسيسها أو خالل املرحلة التحضريية اإلعدادية بوضع قاعدة بيانات شاملة.	

• يتعني التذكري بأن ذاكرة الضحايا قد ال تساعد , إما بسبب طول املدة أو عامل السن على استحضار كافة املعلومات.	

اإلجراءات النموذجية الستخراج اجلثث وحتليل بقايا هياكلها
  حتذير منهجي )مطلوب ايضاح اكثر ( ) من أعقد عمليات التحري ألنها تتصل بأعلى مراحل كشف احلقيقة( . 1

التحقيق يف املوقع ) ضرورة مشاركة أشخاص مدربني مع تسجيل كافة البيانات اخلاصة بتاريخ وموقع ووقت استخراج . 2

اجلثث وأمساء العاملني مع إرفاق الرسوم التخطيطية والصور الفوتوغرافية مع حتديد عمر القرب.

تصنيف املدافن ) فردية أو خمتلطة – منعزلة أو متالصقة – أولوية أو ثانوية – متغرية أو غري متغرية ( . 3

تقنيات ذات صلة باالستخراج ) البحث عن طلقات نارية - عمق احلفر – استعمال فرشاة ناعمة - ... اخل(. 4

التحليل املخربي لبقايا اهلياكل العظمية ) تسجيل تاريخ وموقع ووقت حتليل البقايا وأمساء العاملني – تصور باألشعة . 5

السينية مجيع البقايا قبل تنظيفها وكذلك صور باألشعة جملموعة األسنان -... اخل(

التقرير اخلتامي ) جتهيز تقرير كامل جبميع اإلجراءات والنتائج – يشتمل التقرير على ملخص قصري لالستنتاجات – يوقع . 6

على التقرير ويبني تارخيه (

اآللية الثانية :  احملاكمات ) رفع الدعاوى القضائية (
وفرض  عنها  املسؤولني  وحماسبة  العامل  دول  لكافة  امللزم  الدولي  القانون  مبوجب  اجلرائم  يف  احملاكمات والتحقيق 

عقوبات عليهم  وال يشرتط أن يتم ذلك يف حماكم دولية مثل احملكمة اجلنائية الدولية مثال ولكن ميكن تطبيقها يف حماكم 
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حملية أو وطنية تنشأ هلذا الغرض .

و أيا كان من أمر الصعوبات الكربى اليت تعرتض إعمال هذه اآللية و خماطر توظيفها يف عمليات التصفية السياسية  فإنه على 

الفاعلني يف مراحل االنتقال أن ال يغفلوا املزايا الكربى اليت حتتويها و اليت ميكن تلخيصها  يف املزايا الثالث التالية:

أوال :-  تعمد املتابعات القضائية يف معظم احلاالت إىل عدم السماح للمسؤولني الكبار الذين ارتكبوا انتهاكات  من تولي 

مناصب نافذة من جديد.

عن  املسؤولية  من  قدر  أكرب  يتحملون  الذين  األشخاص  معاقبة  إىل  اخلاصة  القضائية  اهليئات  و  احملاكم  تهدف   -: ثانيا 

االنتهاكات مما يسهم يف كسر حلقة أعمال االنتقام اجلماعي.  

ثالثا :-  تساعد اإلجراءات القانونية السليمة على تفادي احملاكمات اجلائرة.  و كما سبق  اإلشارة إىل ذلك فإن إعمال 

آلية املتابعة القضائية  قد تعرتضه صعوبات و عوائق  من قبيل حجم امللفات اليت يتعني معاجلتها و الكلفة املادية املرتفعة و 

نقص اإلمكانات البشرية. بيد أن أهم حتد تطرحه هذه اآللية هي تلك املفارقة اليت تسمى املراحل االنتقالية و املتمثلة يف 

إمكانية اجلمع بني مطليب السلم و الدميقراطية من جهة  و العدالة و عدم اإلفالت من العقاب من جهة أخرى.

يقول القس دمسوند توتو رئيس جلنة احلقيقة و اإلنصاف جبنوب أفريقيا و هي ـ كما هو معروف ـ التجربة اليت  أسقطت من 

حسابها آلية احملاسبة القضائية , معربا ببالغة عن هذا الوضع قائال  »  لقد مت استبعاد خيار  حماكمة نورمبورغ من طرف 

كل الذين كانوا يتفاوضون حول العملية احلساسة لالنتقال حنو الدميقراطية املبنية على سلطة القانون و احرتام حقوق 

اإلنسان...إذ مما ال يرقى إليه شك هو أن أفراد قوات أمن نظام األبارتايد ما كان هلا أن تقبل التسوية املتفاوض عليها و اليت 

مسحت بتحقيق معجزة انتقالنا السلمي نسبيا من القمع إىل الدميقراطية يف الوقت الذي كان فيه الغالبية  يتنبأون حبمام 

دم يغمرنا مجيعا لو أنهم ) أي أفراد األمن ( عرفوا أن وضعيتهم يف نهاية التفاوض ستتغري رأسا على عقب و أنهم سيتابعون 

باجلرائم و قد يتعرضون لعقوبة القانون ألنهم يف تلك اللحظة كانوا ما زالوا مسلحني و قادرين على التخريب »
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تساؤالت جيب اإلجابة عنها
• يف عملية البحث والتقصي فيجب علي اللجان حماولة وضع اسئلة والتوصل الي اجابات هلا هي على سبيل املثال ال 	

احلصر ومنها مثال : 

• ماهي الوثائق واألعمال التوثيقية املتعلقة مباضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ؟ 	

• ماهي املصادر الوطنية واألجنبية اليت ميكن االعتماد عليها ملواصلة الكشف عن احلقيقة ؟ 	

• ماهي القرائن القوية واألدلة اليت ميكن االعتماد عليها للمطالبة بالكشف عن احلقيقة ؟ 	

• ما نقط االرتكاز لالنطالق يف موضوع الكشف عن احلقيقة :هل من األحداث السياسية واالجتماعية الكربى أم من 	

احملاكمات السياسية الكربى ؟ 

• هل تقدم مسؤولون سابقون عن االنتهاكات لإلدالء بشهاداتهم للصحافة وملنظمات حقوق اإلنسان ؟ 	

• ما هي األحداث اليت تستعصي على عمليات الكشف عن احلقيقة ؟ 	

•  من هي الشخصيات الوطنية أو الشهود الكبار الذين بإمكانهم إفادة الكشف عن احلقيقة ؟ 	

• هل برز من قلب العمل املدني أشخاص أو فرق عمل أضحت تتوفر على مهارات وكفاءات يف جمال التحري وتوثيق 	

االنتهاكات ؟ 

• هل وضعت تصورات أو برامج ختص قاعدة بيانات عن ماضي االنتهاكات أم ال  ؟ 	

• هل توجد معلومات وبيانات ومعطيات حول مراكز االحتجاز السرية السابقة ؟ 	

• هل توجد قرائن حول مراكز وأماكن دفن الضحايا املتوفني أثناء مرحلة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ؟ 	

• هل وقع اإلقرار مبراكز الدفن السرية السابقة من طرف الدولة أم ال ؟ 	

• ما نسبة الضحايا النساء وما أشكال االنتهاكات اليت تعرضن هلا ؟ 	

• هل هناك أقليات تعرضت الضطهادات خاصة ؟ 	
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متارين مساعدة :

التدريب اجلماعي األول)جلان احلقيقة(:
رقم اجملموعة:

احملور:.......................................الزمن:25دقيقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضع املقرتحات املناسبة إلنشاء جلنة حقيقة يف اليمن بناء على:
مالحظة:توضع كل جمموعة/حمور يف صفحة مستقلة.

جمموعة )1( اعتبارات اإلنشاء.
 

جمموعة)2(العضوية والتكوين)عدد أعضاء اللجنة,شروط العضوية,مرجعية التعيني(.

جمموعة)3( االختصاص الوظيفي والزمين)مع وضع مربرات منطقية(.
 

جمموعة)4(املسئوليات.

التدريب الفردي األول/التكليف املنزلي)جلان احلقيقة(
اسم املشارك:.................................................

رقم اجملموعة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفقا ملا مت تناوله يف اليوم التدرييب حول جلان احلقيقة,ضع قائمة مقرتحة بأبرز 4قضايا ينبغي أن تكون 
ضمن قضايا العدالة االنتقالية يف اليمن)على املستوى اجلماعي(,مع حتديد فرتتها الزمنية.

                   الفرتة الزمنيةالقضيةم
1
2
3
4
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اآللية الثالثة : جرب الضرر وتعويض الضحايا 
املبادئ األساسية واخلطوط التوجيهية بشأن احلق يف اإلنصاف وجرب الضرر 

مناذج من برنامج التعويض وجرب الضرر 
تساؤالت جيب اإلجابة عنها

اآللية الرابعة : اإلصالح املؤسسي 
اآللية اخلامسة : إحياء الذكرى وإقامة النصب التذكاري 
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اآللية الثالثة : جرب الضرر وتعويض الضحايا 
جرب الضرر الفردي واجلماعي يف العدالة االنتقالية بين على برنامج متنوع األشكال ومتساند األركان مما ساهم يف إغناء 

الفكر القانوني والعمل الفقهي واالجتهاد شبه القضائي.

العدالة  الدولي حلقوق اإلنسان وأسهمت  القانون  بانشغاالت  بالغة احليوية استأثرت  الفردي واجلماعي مسألة  الضرر  وجرب 

االنتقالية كمصدر رئيسي يف الدفع باجلهود الدولية لوضع قواعد ختص موضوع التعويضات .

يقول األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره: ال بد من وجود معاجلات ملنح تعويضات مناسبة إىل الضحايا لقاء ما عانوه من 

أذى حيث تشكل عنصرًا تكميليًا ملساهمات احملاكم وجلان احلقيقة وذلك مبنح تعويضات قانونية ملموسة والعمل على 

حتقيق املصاحلة وإعادة بث الثقة يف نفوس الضحايا بالدولة. وتشمل التعويضات جوانب مادية وأحيانا جوانب معنوية. مثل 

رد احلقوق القانونية إىل الضحايا وبرامج تأهيل الضحايا وذويهم واختاذ تدابري رمزية مثل تقديم اعتذارات رمسية وإقامة 

نصب تذكارية وتنظيم احتفاالت إلحياء ذكرى الضحايا ومثة جانب عام آخر من جوانب التعويضات يف البلدان بعد انتهاء 

الصراع أال وهو استعادة حقوق امللكية أو التعويض على فقدانها حيث يتعذر استعادتها ... وال بد أن نشري إىل مسألة هامة 

على سبيل املثال وليس احلصر تتعلق باجتهادات تأهيل جرب الضرر وخنص هنا مساهمة احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان 

يف إطار قضايا االختفاء القسري املعروضة عليها يف مواجهة العديد من دول أمريكا الالتينية حيث تبنت احملكمة األمريكية 

حلقوق اإلنسان األساس الذي أقرته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حينها و املرتتب يف أن واجب الدولة فيما خيص منع 

حدوث االنتهاك مرتبط بواجب إصالح الوضع وجرب الضرر.

وجرب الضرر يعين إقرار العدالة جتاه اجملتمع بني كل من املسؤولني عن االنتهاكات والضحايا.

املبادئ األساسية واخلطوط التوجيهية بشأن احلق يف اإلنصاف وجرب الضرر 
حتدد وثيقة املبادئ األساسية واخلطوط التوجيهية العريضة بشأن احلق يف اإلنصاف وجرب الضرر لضحايا انتهاكات حقوق 

اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي مجلة مفاهيم وأسس من بينها:

مفهوم الضحية :-. 1

يعترب الشخص ضحية عندما يصيبه – بشكل فردي أو مجاعي جراء فعل أو تقصري يشكل انتهاكاً لقواعد حقوق اإلنسان الدولية 

أو قواعد القانون اإلنساني الدولي – ضرر , والضرر منه الضرر البدني أو الذهين أو املعاناة العاطفية أو اخلسارة االقتصادية 

أو احلرمان من حقوقه القانونية األساسية. ) مرفق رقم 1(
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حق الضحية يف اجلرب:- . 2

الدولي  القانون  أو  الدولية  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  يف  باإلنصاف  العدالة  تعزيز   , والفوري  الفعال  الكايف  باجلرب  يقصد 

اإلنساني. وجيب أن يكون اجلرب متناسبًا مع جسامة االنتهاكات واألذى الناجم عنها. 

) مرفق رقم 2 (
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أشكال جرب الضرر :- . 3

 ) االسرتداد – التعويض - الرتضية والضمانات بعدم التكرار(. 

تتحدد أشكال جرب الضرر يف منظور وثيقة املبادئ األساسية واخلطوط التوجيهية ، يف االسرتداد والتعويض ورد االعتبار 

والرتضية والضمانات بعدم التكرار.

• االسرتداد:  ويتضمن اسرتجاع احلرية واحلقوق القانونية والوضع االجتماعي واحلياة األسرية واجلنسية ، والعودة إىل 	

مكان اإلقامة واسرتداد العمل وإعادة املمتلكات؛

• 	•التعويض : وميكن تقييمه اقتصاديا. و من يشمل: 	

• الضرر البدني أو الذهين ، مبا يف ذلك األمل واملعاناة واالضطراب العاطفي	

• ضياع الفرص ، مبا فيها فرص التعليم 	

• األضرار املادية واخلسائر يف الكسب مبا يف ذلك اخلسارة يف الكسب املمكن	

• الضرر بالسمعة أو الكرامة 	

• تكاليف املساعدة القانونية أو مساعدة اخلرباء واألدوية واخلدمات الطبية والنفسية واالجتماعية.	

	•الرتضية والضمانات بعدم التكرار ، و من ما تشمل :. 4

• وقف االنتهاكات املستمرة	

• التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلين عن احلقيقة	

• البحث عن جثث الذين قتلوا أو اختفوا ، واملساعدة يف التعرف على هوية اجلثث وإعادة دفنها . 	

• إعالن رمسي أو إقرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة واحلقوق القانونية واالجتماعية للضحية ولألشخاص الذين تربطهم 	

بها صلة وثيقة .

• تقديم االعتذار ، مبا يف ذلك االعرتاف علنا بالوقائع وقبول املسؤولية	

• فرض جزاءات قضائية أو إدارية على األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات117	

• إقامة االحتفاالت التذكارية للضحايا وتكرميهم	

• إدراج وصف دقيق ملا وقع من انتهاكات يف مواد التكوين والتعليم	

) مرفق رقم 3 (
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تدابري أخرى ملنع تكرار االنتهاكات ومن بينها :. 1

• ضمان رقابة مدنية فعالة على القوات العسكرية وقوات األمن	

• تعزيز استقالل القضاء	

• تنظيم وتعزيز التدريب يف ميدان حقوق اإلنسان يف مجيع قطاعات اجملتمع ، ال سيما يف القوات العسكرية وقوات 	

األمن واملوظفني املكلفني بتنفيذ القانون

• تشجيع مراعاة مدونات قواعد السلوك والقواعد األخالقية ، من ضمنها  املعايري الدولية  ذات الصلة باملوظفني العاملني 	

واالجتماعية  والنفسية  الطبية  واخلدمات  اإلعالم  ووسائل  والسجون  القانون  بتنفيذ  املكلفون  املوظفون  فيهم  مبن   ،

واألفراد العسكريني 

• املشاريع االقتصادية 	

• إجياد آليات لرصد حل املنازعات والتدخل الوقائي.	

مناذج من برنامج التعويض وجرب الضرر 
بناء  عند  إليها  العودة  يتوجب  ومرجعاً   ، مثالياً  منوذجًا  واجلماعي  الفردي  الضرر  جرب  برنامج  جمال  يف  البريو  جتربة  تعد 

برنامج التعويضات يف البلدان اليت اختارت نهج العدالة االنتقالية ، وهذا ما ترمجته التجربة املغربية ، عندما استفادت من 

جتربة البريو ، ونظرًا ألهمية التجارب الدولية يف إغناء تراث العدالة االنتقالية ، أرفقنا النموذجني : البريو واملغرب ، كمادة 

معرفية ودليل توجيهي يكتسي أولوية ملحة يف هذه املرحلة االنتقالية اليت تشهدها اليمن مبا يسهم يف إشاعة ثقافة االنتقال 

الدميقراطي ، واعتماد العدالة االنتقالية كمطلب جمتمعي ملح.

  منوذج  جتربة البريو :
املستفيدوناملكونـــــــــــــــــاتالربنـامج

جرب الضرر 
الرمزي

إشارات عمومية و أفعال تذكارية أو أماكن 
للذكرى.

أعمال تؤدي إىل التصاحل.

ضحايا االنتهاكات والعنف الذين مست حقوقهم وكرامتهم 
وكذا مواطنو املناطق اليت تضررت من النزاع املسلح 

الداخلي.

جرب الضرر 
الصحي

اجملموعات القروية واجملموعات األصلية واملراكز السكنية االسرتداد الكامل انطالقًا من التدخل اجلماعي
األخرى املتضررة من النزاع املسلح الداخلي.

اجملموعات املنظمة للمرحلني غري العائدين املنتمني إىل 
جمموعات متضررة ، يف أماكن إدماجهم.

جرب الضرر 
يف جمال 

الرتبية

مكونات الولوج واسرتداد احلق يف الرتبية.
 اإلعفاء من األداء .

منح كاملة مع كوتات بالنسبة للمناطق وألنواع 
املستقبل املهين وبرامج للرتبية خاصة للكبار.

من بني املستفيدين الشخصيني من برنامج جرب الضرر 
أولئك الذين اضطروا لالنقطاع عن الدراسة بسبب ما عانوا 

منه.
األبناء والبنات ضحايا االغتصاب اجلنسي.

األشخاص الذين التحقوا بإحدى جلان الدفاع الذاتي.

اسرتداد 
حقوق 

املواطنة

ذوي حقوق ضحايا االختفاء القسري.تسوية الوضع القانوني للمختفني.
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تسوية الوضع القانوني لألشخاص الذين اعتقلوا 
و/أو حوكموا بسبب اإلرهاب وخيانة الوطن على 

أساس عناصر إثبات غري كافية أو خطأ قضائي 
والذين مت العفو عنهم أو منحوا حق العفو تنفيذًا 

لقانون رقم )26656( أو الذين أطلق سراحهم 
بانقضاء مدة العقوبة.

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري والذين يعانون 
من أمراض جراء ما تعرضوا له من انتهاك.

األشخاص املدانون بغري حق بسبب اإلرهاب أو خيانة 
الوطن.

األشخاص األبرياء الذين عانوا من السجن ، ومل تلغ إلغاء السوابق البوليسية والقضائية واجلنائية.
سوابقهم البوليسية والقضائية واجلنائية .

األشخاص الذين أصبحوا بدون وثائق رمسية على إثر تسوية وضعية الذين ال يتوفرون على وثائق رمسية.
النزاع الداخلي.

كل املستفيدين من الربنامج الكامل جلرب الضرر.املساعدة القانونية الشرعية.

مجيع املستفيدين من برنامج اسرتداد احلقوق.اإلعفاء من األداء.

جرب الضرر 
االقتصادي

ذوي حقوق ضحايا الوفاة واالختفاء القسري، األشخاص يف شكل معاش و/أو تعويض.
الذين يعانون من عجز جسماني أو عقلي دائم ، جزئي أو 
كلي مرتتب عن اغتصاب جنسي ، تعذيب ، جروح صنفتها 

جلنة احلقيقة واملصاحلة واليت وقعت أثناء فرتة النزاع 
الداخلي املسلح، واألشخاص األبرياء الذين عانوا من 

السجن،  واألبناء والبنات ضحايا االغتصاب اجلنسي.

املستفيدون الشخصيون من الربنامج الكامل جلرب الضرر.يف شكل خدمات )برنامج السكن والتشغيل(.

جرب الضرر 
اجلماعي

اجملموعات القروية واجملموعات األصلية ومراكز سكنية تعزيز املؤسسات .
أخرى تضررت من النزاع الداخلي.

اجملموعات القروية واجملموعات األصلية ومراكز سكنية اسرتداد وإعادة بناء البنى التحتية .
أخرى تضررت من النزاع الداخلي.

اجملموعات املنظمة املرحلة غري العائدة واملنتمية إىل 
اجملموعات املتضررة يف أماكن إدماجها.

اجملموعات القروية واجملموعات األصلية ومراكز سكنية اسرتداد وتوسيع اخلدمات األساسية.
أخرى تضررت من النزاع الداخلي.
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املستفيدون الشخصيون : 
املكونــــــــــــــــــــــاتالبـــــــــــــــــرامجاملستفيدون

ذوو حقوق 
ضحايا االختفاء 

القسري

إشارات عمومية.برنامج جرب الضرر الرمزي.
أفعال اعرتاف .

نصب تذكارية أو أماكن لذكرى أعمال تؤدي إىل التصاحل.

برنامج جرب الضرر يف اجملال الصحي 
)بالنسبة للذين يعانون من مشكل جسماني 

أو عقلي(.

اسرتداد كامل يتضمن التدخل السريري.

برنامج جرب الضرر يف جمال الرتبية )يف 
حالة االنقطاع عن الدراسة بسبب ما 

تعرضوا له(.

مكون الولوج واسرتداد احلق يف الرتبية )اإلعفاء من األداء ، 
منح كاملة مع كوتات بالنسبة للمناطق وألنواع املستقبل املهين 
، وبرنامج للرتبية خاصة للكبار( وتفويت احلق ألحد األقارب يف 

شكل اعتمادات تربوية.

تسوية الوضع القانوني للمختفني، واملساعدة القانونية الشرعية برنامج اسرتداد حقوق املواطنة.
، واإلعفاء من األداء وعند االقتضاء تسوية الوضع القانوني 

لألشخاص املدانني بغري حق بسبب اإلرهاب أو خيانة الوطن، 
وإلغاء السوابق البوليسية والقضائية واجلنائية.

تسوية أوضاع األشخاص الذين ال يتوافرون على وثائق رمسية.

إشارات عمومية .برنامج جرب الضرر الرمزياملرحلون
اعرتافات .

نصب تذكارية أو أماكن لذكرى أعمال تؤدي إىل التصاحل.

برنامج جرب الضرر يف اجملال الصحي 
)بالنسبة للذين يعانون من مشكل جسماني 

أو عقلي(

اسرتداد كامل يتضمن التدخل السريري.

برنامج جرب الضرر يف جمال الرتبية )يف 
حالة االنقطاع عن الدراسة بسبب ما 

تعرضوا له(.

مكونات الولوج واسرتداد احلق يف الرتبية)اإلعفاء من أداء 
منح كاملة مع كوتات بالنسبة للمناطق وأنواع التخصصات 

املهنية املختارة (.
برامج للرتبية خاصة للكبار ، أو تفويت احلق ألحد األقارب على 

شكل اعتمادات تربية.

املساعدة القانونية الشرعية وعند االقتضاء تسوية الوضع برنامج اسرتداد حقوق املواطنة.
القانوني، وإلغاء السوابق البوليسية والقضائية واجلنائية ، تسوية 

أوضاع األشخاص الذين ال يتوفرون على وثائق رمسية واإلعفاء 
من األداء.

يف شكل خدمات ) برامج السكن والتشغيل(.برنامج جرب الضرر االقتصادي

ضحايا 
التعذيب

إشارات عمومية .برنامج جرب الضرر الرمزي
اعرتافات .

نصب تذكارية أو أماكن لذكرى أعمال تؤدي إىل التصاحل.

برنامج جرب الضرر يف اجملال الصحي 
)بالنسبة للذين يعانون من مشكل جسماني 

أو عقلي(.

اسرتداد كامل يتضمن التدخل السريري.

برنامج جرب الضرر يف جمال الرتبية )يف 
حالة االنقطاع عن الدراسة بسبب ما 

تعرضوا له(.

مكون الولوج واسرتداد احلق يف الرتبية )اإلعفاء من أداء منح 
كاملة مع كوتات بالنسبة للمناطق وأنواع التخصصات املهنية 

املختارة(.
برامج للرتبية خاصة للكبار أو تفويت احلق ألحد األقارب على 

شكل اعتمادات تربوية.
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املساعدات القانونية الشرعية وعند االقتضاء تسوية الوضع برنامج اسرتداد حقوق املواطنة.
القانوني، وإلغاء السوابق البوليسية والعدلية واجلنائية، وتسوية 

أوضاع األشخاص الذين ال يتوفرون على وثائق رمسية واإلعفاء 
من األداء.

يف شكل معاش ) يف حالة عجز جسماني أو عقلي دائم ، جزئي برنامج جرب الضرر االقتصادي.
أو كلي(.

يف شكل خدمات )برامج السكن والتشغيل(.

ضحايا 
االغتصاب 

إشارات عمومية.برنامج جرب الضرر الرمزي.
اعرتافات .

نصب تذكارية أو أماكن ذكرى أعمال تؤدي إىل التصاحل.

برنامج جرب الضرر يف اجملال الرتبية ) 
يف حالة االنقطاع عن الدراسة بسبب ما 

تعرضوا إليه(.

اسرتداد كامل يتضمن التدخل السريري.

املساعدة القانونية الشرعية عند االقتضاء تسوية الوضع القانوني، برنامج اسرتداد حقوق املواطنة.
وإلغاء السوابق البوليسية والقضائية واجلنائية، وتسوية أوضاع 
األشخاص الذين ال يتوفرون على وثائق رمسية واإلعفاء من 

األداء.

يف شكل خدمات )برامج السكن والتشغيل(.برنامج جرب الضرر االقتصادي.

األشخاص 
الذين أدينوا 
عن غري حق 

بسبب اإلرهاب 
أو خيانة 
الوطن.

إشارات عمومية.برنامج جرب الضرر الرمزي
اعرتافات .

نصب تذكارية أو أماكن لذكرى أعمال تؤدي إىل التصاحل.

تسوية الوضع القانوني، وإلغاء السوابق القضائية.برنامج اسرتداد احلقوق.

األشخاص 
الذين أضحوا 

غري متوفرين 
على وثائق 
رمسية من 

جراء النزاع 
الداخلي

إشارات عمومية.برنامج جرب الضرر الرمزي
اعرتافات .

نصب تذكارية أو أماكن لذكرى أعمال تؤدي إىل التصاحل.

تسوية وضع األشخاص الذين ال يتوفرون على وثائق املساعدات برنامج اسرتداد احلقوق.
القانونية الشرعية لإلعفاء من األداء.
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منوذج التجربة املغربية :
جرب الضرر على املستوى الفردي :

املستفيدوناملضمونالربنامج

ف 
ق الكش

ن طري
رد االعتبار ع

حلقيقة 
ن ا

ع
ت

حمو آثار االنتهاكا
و

إثبات االنتهاك الذي تعرض له الضحية واالعرتاف 
بذلك.

حمو آثار االنتهاكات.

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري.
األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال التعسفي.

األشخاص الذين تعرضوا إلصابات خالل أحداث اجتماعية 
نتيجة االستعمال املفرط للقوة.

ضحايا االغرتاب االضطراري.
ذوو حقوق الفئات املذكورة أعاله.

ذوو حقوق األشخاص الذين توفوا خالل أحداث اجتماعية 
جراء ما تعرضوا له من إصابات نتيجة االستعمال املفرط 

للقوة.

ي
ي والصح

ل النفس
التأهي

إجراء فحوصات طبية وخربات ختصصية .
التوجيه الطيب والنفسي إىل مراكز صحية عمومية 

وغري عمومية.
التدخل لفائدة احلاالت اليت تكتسي طابع 

اخلطورة واالستعجال من خالل توفري:
العالج الطيب واجلراحي.

الرتويض الطيب .
العالج النفسي.

إعداد دراسة )توصية( حول مركز إلعادة تأهيل 
الضحايا.

رفع توصية من أجل توفري تغطية صحية من 
خالل اإلدماج يف مؤسسات الضمان االجتماعي.

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري ، والذين يعانون 
من أمراض جراء ما تعرضوا له من انتهاك.

األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال التعسفي والذين يعانون 
من أمراض جراء ما تعرضوا له من انتهاك .

األشخاص الذين تعرضوا إىل إصابات خالل أحداث 
اجتماعية نتيجة االستعمال املفرط للقوة.

ضحايا االغرتاب االضطراري.

ج
إعادة اإلدما
ي

االجتماع

مواصلة التنسيق مع احلكومة قصد استكمال 
مسلسل تسوية وضعية:

املوقوفني الذين يرغبون يف إعادة إدماجهم يف 
الوظيفة العمومية.

املطرودين الذين يرغبون يف إعادة إدماجهم 
يف الوظيفية العمومية .

منح تعويض إمجالي للمطرودين الذين خيتارون 
عدم الرجوع إىل وظائفهم.

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري.
األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال التعسفي .

األشخاص الذين تعرضوا إلصابات خالل أحداث اجتماعية 
نتيجة االستعمال املفرط للقوة .

األشخاص الذين تعرضوا إىل االغرتاب االضطراري.

التنسيق مع احلكومة والقطاع اخلاص واملؤسسة 
املعنية بالتضامن واملؤسسات املسؤولة عن 

التشغيل قصد العمل على :
إدماج األشخاص القادرين على العمل ، والذين 
كانوا تالميذ أثناء تعرضهم لالنتهاك ، ومتكنوا من 

إمتام دراستهم أو احلصول على تكوين معني.
مساعدة األشخاص الذين ليس لديهم أي تكوين 
، والذين ال زالوا يف سن تسمح هلم بالعمل على 

إجياد فرص عمل.

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري.
األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال التعسفي .

األشخاص الذين تعرضوا إىل إصابات خالل أحداث 
اجتماعية نتيجة االستعمال املفرط للقوة .

ضحايا االغرتاب االضطراري.
أبناء األشخاص الذين تعرضوا إىل :

االختفاء القسري.
وفاة خالل أحداث اجتماعية.

إصابات خالل أحداث اجتماعية نتيجة االستعمال املفرط 
للقوة .

االغرتاب االضطراري.

دراسة إمكانية منح تعويضات يف شكل معاش ، 
لألشخاص الذين يرغبون يف ذلك ، والذين ليس 

لديهم أي تكوين ، والذين يتعذر عليهم مزاولة 
أية مهنة أو عمل.

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري.
األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال التعسفي .

األشخاص الذين تعرضوا إلصابات خالل أحداث اجتماعية 
نتيجة االستعمال املفرط للقوة .

ضحايا االغرتاب االضطراري.
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ين 
مله

ن ا
متابعة التعليم والتكوي

العمل على عقد اتفاقيات مع:
وزارة الرتبية والتعليم العالي وتكوين األطر 

والبحث العلمي.
وزارة التشغيل والتكوين املهين.

مؤسسات خاصة يف جمال التعليم والتكوين 
وذلك قصد مساعدة األشخاص الذين يرغبون 
يف مواصلة دراستهم أو االستفادة من تكوين 

يؤهلهم لولوج سوق الشغل، والذين الزالوا يف 
سن تسمح هلم بذلك، من خالل تقديم اخلدمات 

التالية:
ختصيص منح التعليم العالي.

اإلعفاء من األداء من قبل مؤسسات التعليم 
والتكوين اخلاصة.

اإلعفاء من الرسوم من طرف مؤسسات التكوين 
املهين.

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري.
األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال التعسفي .

األشخاص الذين تعرضوا إىل إصابات خالل أحداث 
اجتماعية نتيجة االستعمال املفرط للقوة .

ضحايا االغرتاب االضطراري.
أبناء األشخاص الذين تعرضوا إىل :

االختفاء القسري.
وفاة خالل أحداث اجتماعية.

إصابات خالل أحداث اجتماعية نتيجة االستعمال املفرط 
للقوة.

االغرتاب االضطراري.

تسوية األوضاع 
القانونية

إلغاء السوابق املدونة بالسجالت العدلية واألمنية 
إعمااًل بالعفو امللكي الشامل.

األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال التعسفي والذين صدرت 
يف حقهم أحكام وقرارات قضائية.

األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال التعسفي ومل تصدر يف 
حقهم أية أحكام.

األشخاص الذين تعرضوا لالغرتاب االضطراري والذين 
صدرت يف حقهم أحكام وقرارات قضائية.

رفع املضايقات يف مناطق العبور أثناء مغادرة 
الوطن أو العودة إىل أرضه.

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري.
األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال التعسفي .

األشخاص الذين تعرضوا إىل إصابات خالل أحداث 
اجتماعية نتيجة االستعمال املفرط للقوة .

األشخاص الذين تعرضوا لالغرتاب االضطراري.

ن األضرار 
ض ع

التعوي
ملعنوية 

ملادية وا
ا

األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري.تقدير التعويض عن األضرار املادية واملعنوية.
األشخاص الذين تعرضوا لالعتقال التعسفي .

األشخاص الذين تعرضوا إىل إصابات خالل أحداث 
اجتماعية نتيجة االستعمال املفرط للقوة .

األشخاص الذين توفوا خالل أحداث اجتماعية نتيجة 
االستعمال املفرط للقوة.

ضحايا االغرتاب االضطراري.
ذوو حقوق الفئات املذكورة أعاله.

جرب الضرر على املستوى اجلماعي :
املستفيدوناملضمونالربنامج

جرب الضرر 
ي

الرمز

الكشف عن احلقيقة من خالل إثبات نوعية االنتهاكات 
وحتديد مسؤوليات أجهزة الدولة يف ارتكابها.

القيام بإجراءات من شأنها حمو آثار االنتهاكات.
حتويل بعض مراكز االعتقال غري القانونية السابقة يف 

إطار تدابري للحفاظ على الذاكرة.

ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
املناطق املتضررة جراء حدوث انتهاكات 

جسيمة حلقوق اإلنسان.

ج التنمية 
برنام

وإعادة االعتبار

حتويل مراكز االعتقال غري القانونية السابقة إىل مشاريع 
تنموية واقتصادية واجتماعية .

التعاون مع القطاعات احلكومية املعنية واملنتخبني 
والسلطات احمللية ومجعيات اجملتمع املدني العاملة 
يف جمال التنمية قصد إقامة مشاريع تنموية واقتصادية 

واجتماعية.

املناطق املتضررة جراء حدوث انتهاكات 
جسيمة حلقوق اإلنسان.

• 	
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اآللية الرابعة : اإلصالح املؤسسي 
ميكن أن يشّكل إصالح مؤسسات الدولة الضالعة يف انتهاكات حقوق اإلنسان أحد تدابري العدالة االنتقالية  املهّمة اليت 

للتأّكد من أّن  ترّوج للمحاسبة وتساعد على تفادي تكرار االنتهاكات . ويقّدم املركز الدولي للعدالة االنتقالية اخلربات 

إصالح املؤسسات – يف اجملتمعات اليت تعيش حتواًل سياسيا  – ترّكز على العدالة يف معاجلة االنتهاكات املاضية.

واالنتهاكات  للقمع  أدوات  والقضاء  األمنية  واألجهزة  العسكرية  والقوى  الشرطة  مثل  العامة  املؤسسات  تكون  ما  وغالبًا 

املنتظمة حلقوق اإلنسان. وحني حيدث االنتقال حنو احلكم الدميقراطي ، يصبح إصالح هذه املؤسسات أساسيًا.

الدولة وإعادة هيكلتها ، حبيث حترتم حقوق  تتّم مبوجبها مراجعة مؤسسات  العملية اليت  ويعترب إصالح املؤسسات هو 

اإلنسان وحتافظ على سيادة القانون وختضع للمحاسبة . 

وميكن أن يتضّمن إصالح املؤسسات العديد من التدابري املرتبطة بالعدالة مثل:

فحص أهلية املوظفني:  النظر يف خلفية املوّظفني من خالل إعادة اهليكلة أو التوظيف للتخّلص – يف جمال اخلدمة 

العامة – من املسؤولني االستغالليني والفاسدين أو مبعنى آخر ملعاقبتهم.

وبناء االستقاللية  ، من خالل ضمان احملاسبة  والشفافية  النزاهة  تعزيز  بغية  إعادة هيكلة املؤسسات  البنيوي:   اإلصالح 

وتأمني التمثيل وزيادة االستجابة.

لالساليب  وتفاديا  االنتقالية  العدالة  قواعد  مع  تتالئم  حديثة  اسس  وفقا  العامة:  والنيابة  والقضاء  الشرطة  اجهزة  إصالح 

املمارساة يف املرحلة السابقة مبا فيها عزل الفاسدين ومنهكي احلقوق النه الميكن ان يكونوا جزء من اليات العدالة 

االنتقالية.

اإلشراف:  إنشاء هيئات اإلشراف ذات الظهور العلين ضمن مؤسسات الدولة لضمان احملاسبة أمام احلكومة املدنية.

اإلصالحات القانونية:  إصالح أو إنشاء أطر قانونية جديدة مثل اعتماد تعديالت دستورية أو إصدار قوانني تتواءم مع 

االتفاقيات الدولية لضمان محاية حقوق اإلنسان وتشجيعها.

– وتوفري العمليات  – مثل امليليشيات املسّلحة  نزع السالح  والتسريح وإعادة الدمج:  حّل التكوينات البشرية املسّلحة 

والوسائل اليت تأخذ بالعدالة واليت ميكن للمحاربني السابقني من خالهلا إعادة االنضمام إىل اجملتمع املدني.

الرتبية:  برامج التدريب للمسؤولني واملوظفني العاملني حول معايري حقوق اإلنسان القابلة للتطبيق والقانون اإلنساني 

الدولي.

ويهدف إصالح املؤسسات كتدبري للعدالة االنتقالية لالعرتاف بالضحايا كمواطنني وحاملي حقوق . وإىل بناء الثقة بني كافة 

املواطنني ومؤّسساتهم العامة.  فالتدابري اهلادفة إىل تأمني املساعدة يف هذا اإلطار تتضّمن الرتويج حلرية املعلومات ، 

ومحالت التوعية حول حقوق املواطن ، وتدابري اإلصالح الشفهّية أو الرمزية مثل األنصبة التذكارية أو االعتذارات العلنية.

اآللية اخلامسة : إحياء الذكرى وإقامة النصب التذكاري 
النصب  إن  مماثلة.  جرائم  ذكرى  على  احلفاظ  الدول  واجب  ومن  النسيان  عن  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ضحايا  يعجز 

التذكارية واملتاحف ونشاطات ختليد الذكرى هي مبادرات تربوية ضرورية لوضع السجالت اليت ال ترتك جمااًل للنكران ، 

ولتفادي التكرار. ويف حاالت عديدة لعب اجملتمع املدني دور احملّفز الذي يدفع الدول إىل توّلي واجباتها ، وذلك 
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بإطالق نشاطات ختليد الذكرى.

أمثلة لتخليد الذكرى:

املتاحف والنصب اليت تثّقف الرأي العام بشأن االنتهاكات اجلسيمة اليت مرت بها البالد . مثل متحف الذاكرة يف تشيليو 

املخّصص لعرض تاريخ الدكتاتورية العسكرية وتوثيق انتهاكاتها.

األماكن اليت مّت حتويلها للداللة على موقع حصلت فيه انتهاكات –  مثل تلة الدستور يف جوهانسبورغ وهو عبارة عن 

سجن سابق أصبح اليوم مقر احملكمة الدستورية جلنوب أفريقيا.

وهناك بعض أنشطة إحياء الذكرى ، مثل التظاهرات السنوية يف 24 آذار/مارس يف األرجنتني ، اليت تشّكل ذكرى بداية 

الدكتاتورية العسكرية يف سبعينيات القرن املاضي. أما يف البريو ، فقد قام أقارب املفقودين بتوثيق جهودهم عرب حياكة 

)منديل أمل هائل( اليت ختلد ذكرى الضحايا.

ختصيص اوقات معينة ) ايام – واسابيع ( لالحتفال وجعلها اعاد ومناسبات ) يوم الشهداء – يوم احياء املختفني قسريا – يوم 

خروج املعتقلني املنتهكة حقوقهم وغري ذالك من املناسبات(



العدالةاإلنتقالية

39

تساؤالت جيب اإلجابة عنها
• ما هي مطالب حركة الضحايا بالنسبة جلرب األضرار؟ 	

• ما هو التصنيف اجلاري ملطالب الضحايا ؟ 	

• ملن تعطى األولوية , هل للكشف عن احلقيقة ؟ أم للتعويض ؟ أم حلل املشاكل الوظيفية واملهنية السابقة للضحايا ؟ 	

• ما هو اإلدماج االجتماعي املطلوب إزاء الضحايا ؟	

• ما هي الربامج املقرتحة أو املطروحة لعالج الضحايا وتأهيلهم نفسيًا ؟ 	

• هل تشكل فريق أو فرق من األخصائيني الداعمني ملوضوع جرب األضرار؟ 	

• هل بدأت سياسة رمسية للدولة يف جمال جرب األضرار ؟ هل مت تقييمها ؟ ما مدى مشوليتها ؟ ودرجات خدماتها  	

• هل فتح نقاش عام وطين على صعيد حركة الضحايا واجملتمع املدني حول قضايا جرب األضرار ؟ 	
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التدريب اجلماعي الثاني)جرب الضرر وتعويض الضحايا(:
رقم اجملموعة:

القضية:)مالحظة:يتم اختيار أبرز 4 قضايا مت حتديدها يف التكليف املنزلي/التدريب الفردي لليوم األول ثم 
توزع على اجملموعات كل جمموعة تتخصص يف قضية لتعمل عليها يف باقي التدريبات(

 الزمن:25دقيقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبا يتناسب مع القضية اليت اختارتها جمموعتك ,ضع الربنامج واملضمون,واملستفيدين اليت تقرتحها آللية جرب 
الضرر على املستوى اجلماعي للقضية احملددة.

القضية:

املستفيدوناملكونات)املضمون(الربنامج

التدريب الفردي الثاني/التكليف املنزلي)جرب الضرر وتعويض الضحايا(
اسم املشارك:.................................................

رقم اجملموعة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املستوى  على  الضرر  جلرب  املناسبني  واملضمون  الربنامج  جمموعتك,حدد  اختارتها  اليت  القضية  على  بناء 
اجلماعي.

املضمونالربنامجم
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جلسات االستماع  العمومية 

ما هي جلسات االستماع

األهداف العامة من وراء عقد جلسات االستماع

املبادئ اليت جيب مراعاتها أثناء عقد جلسات االستماع العمومية 

جلسات االستماع كآلية للتحقيق يف االنتهاك  

  أنواع جلسات االستماع مراحل اإلعداد جللسات االستماع العمومية

إعداد الضحية جللسة استماع من الناحية الطبية النفسية

عقد جلسة استماع عمومية 

متارين مساعدة 
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جلسات االستماع  العمومية 
جلسات االستماع العمومية , حلظة لتكريم الضحايا واإلقرار العمومي حبقيقة االنتهاكات ومساءلة للماضي وحلظة من حلظات 

التوجه للمستقبل

اعتمدت جلسات االستماع يف عدة بلدان اخنرطت جمتمعاتها يف مسارات العدالة االنتقالية ، وكانت البداية األوىل هلا يف 

بلدان أمريكيا الالتينية ،  وزادت  قيمتها واتسع نطاقها تدرجييًا بفعل دورها املتمثل باسرتجاع الضحايا لكرامتهم ، واإلقرار 

الرمسي والعلين مبعاناتهم وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان.

• وختصص اجللسات لالستماع إىل شهادات شفوية عن تلك االنتهاكات لبيان الضحايا أمام الرأي العام وتنقلها وسائل 	

اإلعالم السمعية والبصرية.

• مت اعتماد جلسات االستماع العمومية يف عدة بلدان ، اندرجت جمتمعاتها يف مسارات العدالة االنتقالية.	

• خصصت هذه اجللسات لالستماع إىل شهادات شفوية عن تلك االنتهاكات تقدم بها الضحايا أمام الرأي العام، ونقلتها 	

وسائل اإلعالم السمعية والبصرية.

• ما انفكت أهمية هذه اجللسات تتزايد يف مسارات جلان احلقيقة ، بالنظر لألدوار املتعددة املرجوة منها، وعلى رأسها 	

اسرتجاع الضحايا لكرامتهم واإلقرار الرمسي والعلين مبعاناتهم وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان.

ما هي جلسات االستماع
جلسات االستماع العمومية هي جلسات مفتوحة تعقد لسماع إفادات الضحايا والشهود حول ما حلق بهم من انتهاك وأعمال 

عنف مست حقهم اإلنساني بشكل ترتب عليه آثار جسيمة بهم أو بعائالتهم أو باجملموعة البشرية اليت ينتمون إليها . وتعقد 

مثل هذه اجللسات حبضور أعضاء جلان احلقيقة وأمام الرأي العام الوطين وحبضور الناشطني احلقوقيني ورجال اإلعالم .

الذين وقعت  باألمر  بالنسبة لألشخاص املعنيني  العام الوطين  حلظة تكريم واستشفاء  الرأي  أمام  بإالفادة  ويشكل اإلدالء 

عليهم االنتهاكات .

األهداف العامة من وراء عقد جلسات االستماع
معاناة  تقريب  يف  ساهمت  بلد  بكل  اخلاصة  الظروف  وحسب  العمومية  االستماع  جلسات  أن  املختلفة  التجارب  أثبتت 

اإلنسان كما ساهمت يف  اهتمامه بضرورة احرتام حقوق  وتنمية  فهمه ألحداث املاضي  وتقوية  العام  الرأي  الضحايا من 

بها  أقرت  أهدافا  بذلك  مسارها حمققة  وتغذية  تعزيز شروط املصاحلة  االجتماعي ويف  والتماسك  الوطين  التضامن  تقوية 

خمتلف التجارب الوطنية عرب العامل وتتلخص يف اآلتي :

• رد االعتبار للضحايا ، وإعادة االعتبار لكرامتهم من خالل إمساع صوتهم مباشرًة .	

• حشد الدعم العمومي لقضايا اإلنصاف واحلقيقة واملصاحلة.	

• بعث قيم التصاحل واملساهمة يف املصاحلة من خالل حضور بعض مرتكيب االنتهاكات.	

• الوصول إىل احلقيقة حول األحداث اليت ارتبطت بانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.	

• إبالغ الرأي العام باملعلومات ونتائج عمل اللجنة بكل شفافية.	
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املبادئ اليت جيب مراعاتها أثناء عقد جلسات االستماع العمومية 

أن . 1 مبعنى  املسبقني  والقبول  اإلخبار  أساس  على  العمومية  االستماع  جلسات  تنظم   : املسبقان  والقبول  اإلخبار 

يتلقون إخبارا مسبقا حول طبيعة هذه اجللسات كفرصة إلطالع اجملتمع على  بإفاداتهم  الذين سيدلون  األشخاص 

معاناتهم ومشاطرته هلم تلك اللحظة ، وكذا حول ما قد تسببه هلم من تأثر وآالم. ويتم التحضري معهم هلذه اجللسات من 

خالل لقاءات مسبقة تتوخى حتقيق هديف وضوح وعمق إفادة الضحية دون املساس بوجهة نظرها.

يكونوا . 2 أن  يف  حقهم  ضمان  يف  ذلك  يتمثل   : بإفاداتهم  يدلون  الذين  لألشخاص  والعاطفي  االجتماعي  الدعم   

مصحوبني مبن شاؤوا من أفراد عائالتهم و أصدقائهم ومن أعضاء منظمات اجملتمع املدني ، ومحايتهم من أي نوع 

من املضايقات ومظاهر عدم االحرتام اليت قد تربكهم وتضاعف تأثرهم أثناء اإلدالء بإفادتهم.

الدعم السيكولوجي : إيالء األهمية الالزمة للحالة السيكولوجية للضحايا قبل وبعد اإلدالء بإفاداتهم. . 3

 عدم التمييز : جيب إعطاء نفس االهتمام جلميع احلاالت واعتبارها على نفس القدر من األهمية و األولوية.. 4

خيتارونها . 5 اليت  واالسرتاتيجيات  بإفاداتهم  يدلون  الذين  األشخاص  هوية  احرتام  يف  ذلك  التنوع: يتجلى  احرتام 

ونوعهم  وهويتهم  االجتماعي  وضعهم  بسبب  ضدهم  التمييز  من  نوع  أي  ميارس  ال  حبيث   ، الشخصية  قصتهم  لسرد 

وخصوصياتهم اللغوية والثقافية.

حق . 6  ، التحري  موضوع  باالنتهاكات  تتصل  أفعال  يف  أمساؤهم  ترد  الذين  األشخاص  والرد: جلميع  التوضيح  حق 

التوضيح ، حبيث يقتضي متكينهم من اإلدالء بوجهة نظرهم بشأن الوقائع اليت ورد فيها ذكرهم ، وتقع مسؤولية تدبري 

مثل هذا احلق على عاتق جلنة احلقيقة . 

جلسات االستماع كآلية للتحقيق يف االنتهاك  
استعملت آلية جلسات االستماع العمومية يف جتربة جنوب أفريقيا ملواصلة الكشف عن احلقيقة ، حبيث نص  قانون نظام 

مفوضية احلقيقة واملصاحلة على إدراجها ضمن استمارات التحقيقات وتنوع استخدام اآللية حسب احلاالت ، فيما إذا كانت 

مغلقة أو مفتوحة ، وهكذا مت استعماهلا يف التحقيقات اخلاصة ، أو يف إطار البوح العمومي.

واإلفادة أثناء عقد جلسة االستماع العمومية عملية معقدة حبيث تقوم الضحية بسرد األحداث اليت وقعت هلا وما تعرضت له 

من انتهاكات والسياقات اليت جرت فيها األحداث طبقا للطريقة اليت يراها مقدم اإلفادة أنها مناسبة ، والرتكيز على ما سببت 

هلا من معاناة ورواسب نفسية واجتماعية 

السمات املميزة لإلفادات: يتم اختيار اإلفادات اليت تتوخى العمق والوضوح.

السمات املميزة للحاالت: أن تكون ذات داللة بالنسبة للمسارات ونوعية االنتهاكات والتجارب واملسؤوليات.

مراعاة  مع  لالنتهاكات  اجلغرايف  املسح  منوذجية  حاالت  خالل  ومن  اإلمكان  قدر  .يتم   : والتارخيية  اجلغرافية  التغطية 

االختصاص الزمين للجنة احلقيقة.

التعامل اإلجيابي مع اقرتاحات اجملتمع املدني : تؤخذ املواضيع املقرتحة من قبل منظمات اجملتمع املدني وعائالت 

الضحايا بعني االعتبار قدر اإلمكان إذا ما كانت تتوافق مع اسرتاتيجية اللجنة وميكن إشراك بعض تلك الفعاليات يف مراحل 

التحضري ومواكبة الضحايا وعائالتهم. كما يؤخذ بكل ما من شأنه أن يغين النقاش الوطين كمعلومات وتأويالت مع احلرص 
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الالزم على جتنب اإلثارة واالبتزاز .

  أنواع جلسات االستماع 
جلسات االستماع حسب احلاالت : تسليط الضوء على احلقيقة الشخصية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.. 1

أنواع . 2 بعض  وعلى  اجملموعات  بعض  جتارب  على  الضوء  بتسليط  األحداث  : توضيح  املوضوعية  االستماع  جلسات 

انتهاكات حقوق اإلنسان ، وفتح سبل جديدة الستجالء احلقيقة ومتكني الرأي العام من تعميق معرفته ملا جرى.

جلسات االستماع للتجارب اجلهوية : االستماع إىل إفادات الضحايا و املنظمات احمللية واإلقليمية و اخلرباء ملعرفة . 3

مدى وقع وآثار االنتهاكات على سكان بعض املناطق واملساعدة على فهم األحداث  يف إطار تنوعها الوطين .

جلسات االستماع للمشتبه يف تورطهم يف انتهاكات حقوق اإلنسان: بغرض  التعرف على التربيرات الرمسية اليت كانت . 4

تقدم ملمارسة االنتهاكات ، وعلى سري األجهزة املسؤولة عن االنتهاكات كما أن اعرتافات املشتبه يف تورطهم والتعبري 

عن أسفهم واعتذارهم للضحايا يشكل خطوة حنو هدف التصاحل.

جلسات االستماع لشهود العصر) شخصيات سياسية ، مسؤولني سابقني ، أكادمييني(: متكن من معرفة السياقات التارخيية . 5

، كما متكن من  األجهزة  و  للمؤسسات  االعتيادي  النمط  عرفها  يكون  قد  اليت  االختالالت  و  واالجتماعية  والسياسية 

استشراف االحتياجات يف جماالت اإلصالح.

مراحل اإلعداد جللسات االستماع العمومية
بالنظر إىل أهمية ودقة عمليات التحضري يتم اإلشراف عليها من طرف رئيس وأعضاء جلان احلقيقة ، ويشارك يف اإلعداد هلا 

أعضاء من الطاقم اإلداري املركزي ومن املكاتب احمللية ، وميكن االستعانة باملنظمات احلقوقية يف إطار برامج تشاركية 

.

على  بناء  األشخاص  و  احلاالت  اختيار  تقرر  أن  بعد  اللجنة  طرف  من  العمومية  االستماع  جلسات  برجمة  تتم  الربجمة:  

التحريات  خالل  ومن   ، الوثائق  و  امللفات  دراسة  خالل  من  العمل  فرق  إليها  توصلت  اليت  واالقرتاحات  االستنتاجات 

والزيارات و اللقاءات مع الضحايا و عائالتهم واجلمعيات. كما تقرر إن كانت ستعقد هذه اجللسات مركزيا ، أم أنها ستتنقل 

إىل مناطق متعددة ، وذلك بقصد ضبط الربجمة و التنظيم وخمتلف االحتياجات اللوجستية .

التحضري:  تعقد لقاءات أولية مع األشخاص الذين يقع عليهم االختيار لإلدالء بإفاداتهم من أجل إحاطتهم علما باألهداف 

املتوخى حتقيقها من خالل جلسات االستماع العمومية ، واملبادئ املتبعة يف تنظيمها ، إىل غري ذلك من التفاصيل حتى 

يضمن قبوهلم على أساس املعرفة املسبقة ، ويوفر الدعم السيكولوجي هلم عرب اآلتي : 

تتخذ التدابري الالزمة لتوفري مجيع االحتياجات  من )وسائل النقل ، اإلقامة ، جتهيز مقر مناسب ، جتهيزات تقنية ،  وكافة 

االحتياجات اللوجستية( 

ختصص فضاءات داخل القاعة لكل من الضحايا ومرافقيهم واإلعالميني والشخصيات املدعوة لضمان جو الئق و سري هادئ 

ومتقن للجلسات ، وتوفر الرتمجة من وإىل اللغات و اللهجات احمللية كلما اقتضت احلاجة .

أثناء  اتباعها  اليت جيب  والضوابط  باملبادئ  إبالغهم  ويتم   ، اجللسة  انعقاد  موعد  قبل  املعتمدين  الصحفيني  تسجيل  يتم 

اللجنة وفق شروط  ترتئيه  التغطية حسب ما  التلفزيونية لضمان  القنوات  اتفاقيات مع  ، أن تربم  االنعقاد . كما ميكن للجنة 
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حمددة . ويف مجيع األحوال سيكون على اللجنة أن تقوم بالتسجيل الكامل للوقائع صورة وصوتا ، 

 االستعمال والنشر للجلسات بشكل فوري والحق وإدراج )حتاليل ،  تعليق ، نشرات ،  مواد إيضاحية أخرى ( قبل األرشفة.

إعداد الضحية جللسة استماع من الناحية الطبية النفسية
انسجاما مع ما ورد يف ميثاق الشرف ، جيب إعداد فريق طيب نفسي متمرس مكون من أخصائيني بينهم أطباء سبق وأن 

عملوا كناشطني حقوقيني مع حركة الضحايا لسنوات قبل تشكيل هيئة اإلنصاف ، وقد وضع هلذا الفريق مدونة سلوك وقواعد 

للتعامل مع الضحايا و الشهود على ماضي االنتهاكات ومن بني ما ورد يف هذه املدونات :

الالزمة معه حتى ال . 1 التدابري واالحتياطات  يتعني اختاذ مجيع  ، مما  إن الضحية شخص مركزي يف عملية االستماع 

تنعكس اجللسة العمومية بشكل سليب عليه ، أو يرتتب عن ذلك ما قد ميس سالمته البدنية أو النفسية.

إن عددا من الضحايا يكونون متقدمني يف السن أو مصابني بأمراض مزمنة كالسكر أو اضطرابات يف القلب.. 2

إن بعض الضحايا يكونون يف حاالت جتعلهم أكثر عرضة من غريهم للتأثر واالنفعال ، وهذا ما يعرضهم إىل حاالت من . 3

التوتر.

وهلذا جيب اإلعداد هلذه العملية بكل دقة وعناية على ثالث مراحل:

أ - مرحلة  ما قبل االستماع:

• جيب اجللوس مع صاحب أو أصحاب الشهادة للتحدث إليهم والتعرف على حالتهم النفسية.	

• جيب إجراء فحص طيب سريري مع صورة لنشاط القلب والتحليل على السكري.	

ب- أثناء اجللسات:

•       وضع فريق طيب يتابع تصرفات الضحايا ويكون مستعدا للتدخل عند اقتضاء احلاجة 	

  ج- بعد اجللسات:

• إعداد املتابعة النفسية والدعم الضروري لكافة احلاالت 	

 وهلذا الغرض: 

• تقوم الوحدة الطبية للهيئة بإعداد مطبوعات خاصة للقيام بالفحوصات املذكورة سلفا.	

• ضمان سيارة إسعاف جمهزة بكافة املعدات الالزمة .	

•  توفري قنينات األكسجني.	

• توفري تعبئة طبية نفسية وطبيب عام وطاقم طيب نفسي وطيب عام وممرضني	

• اقتناء قائمة األدوية الضرورية 	

• االستماع 	 جلسات  دائرتها  يف  تنظم  اليت  املعنية  اإلقليمية  املستشفيات  استنفار  أجل  من  الصحة  وزارة  مع  التنسيق 

العمومية .
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عقد جلسة استماع عمومية 
تنظم جلسات االستماع حبضور رئيس اللجنة أو عدد مناسب من أعضائها تقديرا للضحايا واحرتاما ملعاناتهم.

يقدم حلضور اجللسة عرض للتذكري بطبيعة وصالحيات ومهام اللجنة. 

مطالبة احلضور باهلدوء واالحرتام طوال انعقاد اجللسة.

االمتناع عن التصفيق أو التعليق وااللتزام الكامل باهلدوء والسكينة.

االمتناع عن أخذ صور للشهود خالل انعقاد اجللسة.

االمتناع عن احلديث مع لشهود أو توجيه أي سؤال هلم داخل فضاء جلسة االستماع.

عدم مغادرة املقاعد أو احلركة قبل انتهاء اجللسة. 

ميتنع اإلعالميون املعتمدون عن أي عمل آخر ال يرتبط بتتبع وقائع اجللسة أثناء انعقادها.

يتقدم رئيس اللجنة أو رئيس اجللسة بالشكر إىل كل شخص يدلي بإفادته على قبوله تقاسم جتربته مع مواطنيه ، ويعرب عن 

التضامن مع الضحايا.

يسهر الفريق الطيب والنفسي على مواكبة الضحايا وعائالتهم.

تساؤالت عن احلوار العمومي حول سياق االنتهاكات

ماهي األفكار السياسية والثقافية املطروحة يف الدولة واجملتمع حول سياق معاجلة ماضي االنتهاكات؟ 

هل يتعلق األمر مبصاحلة أم وئام وطين ؟ 

ما هي األشكال والصيغ املطروحة واملتعلقة باملصاحلة الوطنية ؟ 

هل يتعلق األمر مببادرات حمدودة أو حبوار وطين واسع النطاق ؟ 

ما مستوى الكتابات والتعليقات موضوع احلوار الوطين حول سياق االنتهاكات ؟ 

هل يوجد حوار وجدل حول املصاحلة يف اجلامعة ومراكز واحتادات الكتاب ونوادي املثقفني ؟ 

هل يتعلق األمر حبوار واسع أو حمدود حول ماضي االنتهاكات ؟ 
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متارين مساعدة :

التدريب اجلماعي الثالث)جلسات االستماع العمومية(:
اجملموعة:

القضية:......................................................الزمن 25دقيقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفقا للقضية اليت عملت عليها جمموعتك ,اقرتح نوع/أنواع جلسات االستماع املناسبة هلا, مع وضع مربرات منطقية 
ملقرتحك/مقرتحاتك.

املربراتجلسات االستماع املناسبةالقضية

التدريب الفردي الثالث/التكليف املنزلي)جلسات االستماع العمومية(
اسم املشارك:.................................................

رقم اجملموعة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احبث عن حالة فردية)باملعرفة املباشرة/عن طريق شاهد عيان/مت تناوهلا إعالميا( مت تعرضها النتهاك واحد أو أكثر من 
حقوقها املكفولة يف التشريعات اإلنسانية املرجعية للعدالة االنتقالية,ثم قم مبا يلي:

1- عرف باحلالة وما تعرضت له من انتهاكات)أقل من 10سطر(.

2- حدد فوائد االستماع للحالة يف جلسة عامة,واذكر احملاذير الواجب جتنبها أثناء االستماع هلا.
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التقرير اخلتامي وحتديد املسؤولية والتوصيات 

أهم املهام املندرجة عند إعداد التقرير اخلتامي والتوصيات

أهم األنشطة يف إطار إعداد التقرير اخلتامي

حتديات العدالة االنتقالية

استمارة ملحفة بالدليل

جتارب دولية ناجحة يف العدالة االنتقالية 

منوذج للمخفيني قسرًا
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التقرير اخلتامي وحتديد املسؤولية والتوصيات 
أناط النظام األساسي بهيئة اإلنصاف واملصاحلة باملغرب إعداد تقرير ختامي يتضمن نتائج وحصيلة أعماهلا املرتبطة باملهام 

املوكولة إليها والتوصيات واملقرتحات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى وحمو آثار االنتهاكات واسرتجاع الثقة وتقويتها يف حكم 

القانون .

وهلذا الغرض حرصت اهليئة منذ بداية أشغاهلا على جتميع وإعداد الدراسات واألحباث والتقارير اليت من شأنها املساعدة 

تسليط  بغية  اهليئة  اختصاص  موضوع  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  باالنتهاكات  الصلة  ذات  والسياقات  األحداث  حتليل  على 

الضوء على ما جرى وفتح سبل وفرص البحث من قبل اخلرباء واملختصني يف قضايا حقوق اإلنسان وعلم السياسة والقانون 

والتاريخ فيما بعد مرحلة اهليئة.

أهم املهام املندرجة عند إعداد التقرير اخلتامي والتوصيات
تقديم التوصيات واملقرتحات الكفيلة حبفظ الذاكرة؛. 1

تقديم التوصيات واملقرتحات بشأن اإلصالحات التشريعية واملؤسساتية والقضائية واألمنية واإلدارية والرتبوية الضرورية . 2

لضمان عدم تكرار ما جرى وحمو آثار االنتهاكات؛

تقديم التوصيات واملقرتحات الكفيلة باسرتجاع الثقة وتقويتها يف حكم القانون واحرتام حقوق اإلنسان. . 3

أهم األنشطة يف إطار إعداد التقرير اخلتامي ميكن تلخيصها فيما يلي:
احلرص على إعداد تقارير مرحلية عن مهام وأنشطة فرق العمل وجلانها اخلاصة.. 1

إعداد دراسات وأحباث و اللجوء إىل خربات واستشارات.. 2

االطالع على الكتابات املنجزة من قبل الباحثني واجلامعات واملنظمات غري احلكومية.. 3

مجع وحتليل املعطيات واملعلومات واخلالصات املتوصل إليها من طرف فرق العمل.. 4

تنظيم الندوات واللقاءات العلمية بشأن السياقات والظروف والعوامل املصاحبة.. 5

أواًل : منطلق ومسار تقديم التوصيات :

يبين عمل هيئة اإلنصاف واملصاحلة  فيما خيص إعداد التوصيات اليت تتوج تقريرها اخلتامي على املنطلقات اآلتية:

  1. اختيار الدولة التوجه حنو املستقبل يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق االنتقال الدميقراطي للبالد.

   2. تعزيز مسلسل اإلصالحات اجلارية يف جماالت متنوعة وحقول شتى ذات الصلة حبقوق اإلنسان.

   3. مقتضيات النظام األساسي الرامية إىل تقديم املقرتحات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى وحمو آثار االنتهاكات واسرتجاع 

الثقة وتقويتها يف حكم القانون. 

ثانيًا : املرجعية واملنهجية املعتمدة يف إعداد التوصيات :

العليا ومسلسل اإلصالحات  التوصيات  فضاًل عما ذكر أعاله من حيث اإلشارة إىل اإلرادة  استندت اهليئة يف إطار إعداد 

اجلارية على اآلتي :

وكذا  العامل  يف  االنتقالية  العدالة  جمال  يف  املقارنة  التجارب  من  واالستفادة  اإلنسان  حبقوق  املتعلقة  الدولية  املعايري   

االجتهادات املبلورة فيما خيص عالقة حقوق اإلنسان بالدميقراطية يف إطار األمم املتحدة أو اهليئات الربملانية الدولية؛

مستخلصات التجربة املغربية يف موضوع االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة يف املاضي من حيث أنواعها ومداها واملسؤوليات 
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املؤسساتية اليت ارتبطت بها وأوجه اخلصائص يف جماالت القانون والعدالة واحلكامة األمنية؛

 الدراسات واألحباث العلمية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة حبقوق اإلنسان أو تلك اليت قد يكون هلا أثر سليب 

أو إجيابي على احرتامها والتمتع بها . مما مكن من تبني ما يتعني تعزيزه و تقويته أو إلغاؤه أو تتميمه أو وضعه ألول مرة على 

صعيد الضمانات واملساطر؛ 

الدراسات اليت مكنت من الوقوف على تعزيز صالحيات ووظائف اجلهات املعنية أو املتدخلة يف جمال حقوق اإلنسان من 

حيث ممارستها ملهامها؛ 

 اللقاءات احلوارية والتشاورية مع األحزاب السياسية واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية املعنية وممثلي السلطات العمومية 

مما أفضى إىل تلقي اقرتاحات متنوعة حول املوضوع؛ 

املناقشات املعمقة املتبعة بني أعضاء اهليئة بصفة مجاعية أومن خالل فرقها واملتخصصني على ذات الصعيد.

ثالثًا : اجملاالت الرئيسية لإلصالحات املقرتحة :

• تعزيز احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان 	

تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وحتسني احلكامة األمنية وعلى اخلصوص يف حالة األزمات؛

املعاهدات  مسو  ملبدأ  واضح  ترسيخ  عرب  وذلك  دوليا  عليها  متعارف  هو  كما  اإلنسان  حلقوق  الدستوري  التأصيل  دعم 

واالتفاقيات الدولية ذات الصلـة وبشكل عام معايري القانون الدولي والقانون اإلنساني على القوانني الوطنية؛

والتظاهر  والتعبري  التنقل  حريات  مثل  يتضمنها  اليت  األساسية  واحلقوق  احلريات  بفحوى  الصريح  الدستوري  التنصيص 

والتنظيم النقابي والسياسي والتجمع واإلضراب وسرية املراسالت وحرمة املسكن واحرتام احلياة اخلاصة. وحتصينها بالقدر 

الكايف ضد أية تقلبات للعمل التشريعي والتنظيمي واإلداري العادي. مع التنصيص على املقتضى الذي جيعل تنظيم هذا 

اجملال من اختصاص القانون ، وإلزام املشرع نفسه كلما أقدم على تنظيم ممارستها بأن يسن فضال عن الضمانات املوجودة 

ضمانات أخرى وقائية مع سبل اللجوء للعدالة لصاحل املواطنني الذين قد يعتربون أنهم تضرروا يف ممارسة أية حرية من 

تلك احلريات أو حق من احلقوق. 

تعزيز الضمانات الدستورية للمساواة وذلك بالتنصيص على املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.

التنفيذي والتنصيص دستوريا على  التنظيمية املستقلة الصادرة عن اجلهاز  للقوانني واملراسيم  تقوية املراقبة الدستورية   

فيه ووضع شروط  للفصل  الدستوري  القوانني مع اإلحالة على اجمللس  قانون من  استثنائيا بالدستورية  الدفع  احلق يف 

القوانني الصادرة عن  بالالدستورية, وضمان حق األقلية يف الطعن بعدم دستورية  تفاديا لالدعاء املفرط  مضبوطة لذلك 

الربملان أمام اجمللس الدستوري.

جتريم ممارسة اإلخفاء القسري واالعتقال التعسفي واإلبادة العنصرية وباقي اجلرائم ضد اإلنسانية والتعذيب وكل أشكال 

املعاملة والعقوبات القاسية والالإنسانية واملهينة. 

منع كل أشكال التمييز املدانة دوليا وكل أشكال التحريض على العنصرية ومقت األجانب والعنف والكراهية على مستوى 

القواعد الدستورية السامية. 

اإلقرار دستوريا مببدأ براءة كل متهم إىل أن تثبت إدانته وضمان حقه يف حماكمة عادلة.

تعزيز املبدأ الدستوري من حيث فصل السلطات وخاصة فيما يتصل باستقالل العدالة والنظام األساسي للقضاة مع املنع 
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الصريح ألي تدخل للسلطة التنفيذية يف تنظيم العدالة وسري السلطة القضائية.

يتم مبقتضاه  تنظيمي  بقانون  للقضاء وجعل نظامه األساسي حيدد  الدستورية الستقالل اجمللس األعلى  الضمانات  تقوية 

مراجعة تشكيلته ووظيفته مبا يضمن متثيل أطراف غري قضائية داخله مع اإلقرار له باستقالله الذاتي بشريا وماليا ومتكينه من 

سلطات واسعة يف جمال تنظيم املهنة ووضع ضوابطها وأخالقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم. وختويله إعداد تقرير سنوي 

عن سري العدالة.

النهوض باحلكامة األمنية من حيث تقوية األمن وحفظ النظام العام سواء يف الظروف العادية أو عند حدوث أزمات.

توضيح وتقوية سلطات الربملان يف البحث وتقصي احلقائق فيما خيص احرتام حقوق اإلنسان والوقوف على أية وقائع قد 

للتقصي ذات اختصاص واسع يف كل احلاالت اليت يبدو فيها أن  تثبت حدوث انتهاكات جسيمة مع إلزامه بإنشاء جلان 

حقوق اإلنسان قد انتهكت أو أنها معرضة لذلك بشكل سافر مع منح األقلية هي األخرى حق إنشاء تلك اللجان.

إقرار مسؤولية احلكومة يف محاية حقوق اإلنسان واحلفاظ على األمن والنظام واإلدارة العمومية.

املقتضى  وتبعات  متطلبات  تفحص  بها  يناط  اإلنسان  وحقوق  والقانون  الدستور  فقهاء  من  املستوى  رفيعة  جلنة  تشكيل   

الدستوري املقرتح وتقديم املقرتحات املناسبة لتحقيق االنسجام بني القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية املصدق عليها 

من طرف املغرب يف جمال حقوق اإلنسان.

مواصلة االنضمام إىل اتفاقيات القانون الدولي حلقوق اإلنسان

املصادقة على الربوتوكول الثاني امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املتعلق مبنع عقوبة اإلعدام.

ورفع  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  على  للقضاء  الدولية  باالتفاقية  امللحق  االختياري  الربوتوكول  على  املصادقة 

التحفظات اليت سجلها املغرب خبصوص بعض مقتضيات االتفاقية املذكورة.

املصادقة على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتميما لتوقيع املغرب عليه مع فحص اإلكراهات املطروحة.

• تعزيز احلماية القانونية والقضائية حلقوق اإلنسان 	

 تدقيق املساطر واآلليات القضائية القبلية والبعدية الكفيلة بضمان التوازن بني ضرورة توسيع جماالت احلرية وصيانة كرامة 

األفراد وحياتهم اخلاصة وما تقتضيه مكافحة اإلرهاب واحلقد والعنف والتمييز بشكل متوازن؛

تعزيز املراقبة القضائية ملا بعد صدور األحكام؛

تدقيق سبل تقوية وتأهيل والرفع من التنظيم الذاتي للمؤسسات املهنية، وخصوصا ما يتعلق باألخالقيات وقواعد السلوك 

وتسوية املنازعات الداخلية.

• جتريم االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 	

 مالءمة التشريع اجلنائي الوطين وتعهدات والتزامات بالدنا فيما خيص املعايري الدولية وجرمييت االختفاء القسري واالعتقال 

التعسفي ومن ذلك بصفة خاصة:

إدماج التعاريف واألوصاف والعناصر املكونة هلا يف االتفاقيات الدولية يف القانون اجلنائي املغربي باعتبارها جرائم؛

إدماج عناصر املسؤولية املتعلقة بها واجلزاءات الواردة عليها كما هي معرفة دوليا؛
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معاقبة مرتكيب االنتهاكات وشركاءهم بأشد العقوبات كيفما كانت رتبتهم أو وضعهم أو وظيفتهم أو أية عالقة هلم بتقييد احلرية 

ونفاذ القانون أو من يأمترون بأوامرهم أو من يقدمون حبكم وظائفهم مساعدات أو خربات فضال عن كل من يتسرت أو ميتنع 

عن تقديم معلومات ختص جرائم االختفاء القسري واالعتقال التعسفي والتعذيب؛

ختويل املوظفني العموميني ووكالء السلطة واألعوان املؤمترين بأوامر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل معلومات تدل على 

فعل أو حماولة ارتكاب اجلرائم املذكورة أيا كانت صفة السلطة اآلمرة به. 

وضع مقتضيات مسطرية خاصة، فيما خيص محاية ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وذوي حقوقهم عند االقتضاء 

من حيث االستماع أثناء البحث واالنتصاب كطرف مدني أمام اجلهة القضائية املختصة ومن حيث التأهيل وجرب الضرر.

تسجل هيئة اإلنصاف واملصاحلة باهتمام بالغ مبادرة احلكومة بإعداد مشروع قانون جيرم التعذيب عمال بتوصية اجمللس 

االستشاري حلقوق اإلنسان وبإقدام الربملان على املصادقة عليه يف أفق نشره رمسيا، وترى ضرورة تعزيز مقتضياته وفق ما 

ورد أعاله.

• وضع اسرتاتيجية ملكافحة اإلفالت من العقاب  	

تدعو هيئة اإلنصاف واملصاحلة بناء على النتائج الواردة يف تقريرها اخلتامي إىل وضع إسرتاتيجية وطنية متكاملة مندجمة 

ومتعددة األطراف ملكافحة اإلفالت من العقاب حبيث تكون إسرتاتيجية تستند على املقتضيات التشريعية احلمائية املالئمة 

للمعايري الدولية ومتطلبات توطيد ومحاية مسلسل الدميقراطية اجلاري يف البالد يف إطار تتدخل فيه كافة األطراف القانونية 

والقضائية واملدنية والرتبوية واالجتماعية بواسطة برامج تستهدف التصدي والوقاية والتحسيس والتثقيف والتكوين وضمان 

تدابري زجرية فعالة ورقابة شفافة وعادلة للقطع مع كل إفالت من العقاب.

• اعادة تأهيل السياسة والتشريع اجلنائيني	

 

 تفعيل نتائج احلوار الوطين اجملرى مبناسبة الندوة حول السياسة اجلنائية باملغرب املنعقدة مبكناس 2004 اعتبارا لكون 

خالصاتها وتوصياتها تعترب أرضية جيدة لبلورة مداخل إصالحية حول موضوع السياسة اجلنائية للبالد.

حقوق  احرتام  تكريس  خيص  فيما  تكميلية،  وأخرى  إضافية  مبقتضيات  اجلنائية  املسطرة  لقانون  األخرية  املراجعة  تعزيز 

اإلنسان، والتوجه حنو عدالة حتقيقية بدل العدالة االتهامية, وتصحيح أوجه االختالالت اليت أفرزتها املمارسة واعرتضت 

سبيل املهنيني.

تعزيز املراجعة األخرية للقانون اجلنائي، بإدراج تعريف واضح ودقيق للعنف ضد النساء، يعتمد املعايري الدولية يف اجملال، 

والتنصيص على تشديد العقوبات يف حالة تعرض النساء للعنف مبختلف أشكاله.

السجنية،  الوضع داخل املؤسسات  تقريره حول  اإلنسان يف  االستشاري حلقوق  الصادرة عن اجمللس  التوصيات  إعمال 

وذلك فيما يتعلق بتوسيع صالحيات قاضي تطبيق العقوبات، وتفعيل نظام اإلفراج املقيد واملراقبة القضائية وإعداد مقتضيات 

ختص نظام العفو من حيث مسطرته ومعايريه.
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• تأهيل العدالة وتقوية استقالهلا	

 

 باإلضافة إىل ما ورد بشأن تقوية السلطة القضائية دستوريا:

فصل وظيفة وزير العدل عن اجمللس األعلى للقضاء؛

جعل اجمللس األعلى للقضاء مبقر اجمللس األعلى بالرباط؛

متابعة تسريع وترية إصالح القضاء والنهوض مبستواه؛

مواصلة حتديث احملاكم؛

حتفيز القضاة وأعوان العدالة، وتكوينهم األساسي واملستمر والتقييم املنتظم ألدائهم؛

مواصلة مشاريع تنظيم خمتلف املهن القضائية وجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث احلقوق والواجبات 

واألخالقيات؛

مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل ميكن أن حيول دون أي تدخل أو تأثري للجهاز اإلداري يف جمرى العدالة 

وسري احملاكمات؛  

جتريم تدخل السلطة اإلدارية يف جمرى العدالة؛

 تشديد العقوبات اجلنائية يف حق كل إخالل أو مساس حبرمة القضاء واستقالله.

• تفعيل توصيات اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان حول السجون 	

 إعمال التوصيات الصادرة عن اجمللس الستشاري حلقوق اإلنسان الواردة يف تقريره اخلاص حول الوضع يف املؤسسات 

السجنية  الصادر سنة 2004 إلصالح األوضاع فيها؛

قيام وزارة العدل بإطالع اجمللس املذكور بانتظام على سري ذلك التفعيل وعلى الصعوبات اليت اعرتضتها وأسبابها؛

املالي  التسيري  يف  الرأي  إبداء  يتوىل  اجملال  يف  وخمتصني  ومربني  قضاة  من  يتكون   ، مصغر  إداري  جملس  إحداث 

والتنظيمي واألمين و تدبري املوارد البشرية واختيار مدراء السجون وتعيينهم يف األماكن املناسبة وتقييم سري املرفق.

• ترشيد احلكامة األمنية 	

 املسؤولية احلكومية يف جمال األمن.

املراقبة والتحقيق الربملاني يف جمال األمن.

وضعية وتنظيم أجهزة األمن.

املراقبة الوطنية للسياسات واملمارسات األمنية.

املراقبة اإلقليمية واحمللية لعمليات األمن و حفظ النظام .

معايري وحدود استعمال القوة.

التكوين املتواصل ألعوان السلطة واألمن يف جمال حقوق اإلنسان.
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10- النهوض حبقوق اإلنسان عرب الرتبية واحلسيس.

 وضع خطة طويلة األمد يف هذا الشأن انطالقا من املشاورات الوطنية اجلارية حول مبادرة اجمللس االستشاري 

حلقوق اإلنسان يف شأن اخلطة الوطنية للرتبية على حقوق اإلنسان والنهوض بها.

11- البحث العلمي املتعلق بالتاريخ املاضي والراهن للمغرب.

حتفظ مجيع األرشيفات الوطنية وينسق تنظيمها بني كل من الدوائر املعنية؛

يسن قانون ينظم شروط حفظها وآجال فتحها للعموم وشروط اإلطالع عليها واجلزاءات املرتتبة

عن إتالفها؛

القيام مبراجعة تدرجيية حملتوى برامج مادة التاريخ ببالدنا؛

انشاء معهد وطين مستقل بني اجلامعات تناط إليه مهام التوثيق والبحث والنشر حول التاريخ املاضي

والراهن للبلد على أن حيظى بشخصية معنوية واستقالل مالي وأن يستند على مؤهالت وموارد مالية

يف إطار شراكات وطنية ودولية مع متكينه من األرشيفات الوطنية املفتوحة قانونا ومن الوصول

إىل األرشيفات األجنبية اخلاصة باملغرب؛

حول  والنشر  والبحث  بالتوثيق  يتعلق  ما  بكل  إليه  املوكلة  املهام  إىل  باإلضافة  بإحداثه  املوصى  املعهد  قيام 

األحداث التارخيية املتصلة مباضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وبتطورات قضايا حقوق اإلنسان واإلصالح 

الدميقراطي.

12- اختصاص اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف جمال التصدي لالنتهاكات. 

 تقوية اختصاص اجمللس فيما خيص التصدي التلقائي أو بناء على طلب يف جمال التحري وتقصي احلقائق يف 

انتهاكات حقوق اإلنسان .

تتبع سري احملاكمات .

بهذا اجملال  والتقارير املرتبطة  بتحقيقاته ومتكينه من املعلومات  يتعلق  فيما  العمومية  السلطات  تعاون  رفع درجة 

وإخباره مبا تتخذه من إجراءات تصحيحية بشأنه.

رابعًا - إطار تقديم التقرير اخلتامي املتضمن للتوصيات

اعتبار التقرير وثيقة مرجعية وطنية عمومية يعمل على دجمها يف املنظومة التعليمية بشكل عام ويف التكوين املهين 

والتكوين املستمر ألعوان السلطة ورجال األمن والقضاة وأعوان القضاء واحملامني واملوظفني باملؤسسات السجنية؛

تنظيم أنشطة ذات طبيعة إعالمية وتربوية لتقديم التقرير إىل عموم املواطنني؛

تنظيم حماضرات ومنتديات لتقديم التقرير ومناقشته على املستوى الدولي قصد التعريف بالتجربة املغربية يف جمال 

احلقيقة واملصاحلة؛

تنظيم تظاهرة وطنية تكرميية للنساء ضحايا ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان كاعرتاف مبا كابدنه من آالم 

وقدمنه من تضحيات.

خامسًا : متابعة تنفيذ توصيات اهليئة

إحداث جلنة باجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان ملتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اهليئة يف جماالت احلقيقة 
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وجرب الضرر وضمانات عدم التكرار؛

إنشاء جلنة وزارية خمتلطة من طرف احلكومة ملتابعة تنفيذ توصيات اهليئة متثل فيها وزارات الداخلية والعدل والثقافة 

واإلعالم والرتبية والتكوين املهين؛

متابعة تفعيل نتائج أعمال اهليئة يف جمال جرب األضرار بواسطة آلية للمتابعة تتوىل اإلعداد الرمسي للمقررات الصادرة 

يف جمال تعويض الضحايا ومساطر إشعارهم وتوجيهها إىل احلكومة قصد التنفيذ وكذا السهر على تفعيل توصيات اهليئة يف 

جمال برامج جرب باقي األضرار؛

إنشاء جلان تقنية ملتابعة تنفيذ مشاريع جرب األضرار على الصعيد اجلماعي متثل فيها القطاعات واملصاحل املعنية وتعمل 

على إحاطة احلكومة وجلنة املتابعة املنبثقة عن اجمللس االستشاري بشكل دوري بنتائج أعماهلا؛

إنشاء جلان متابعة خمتلطة مكونة من املنتخبني وممثلي السلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية وممثلي املصاحل 

احلكومية التقنية املعنية, تكلف بتتبع تنفيذ املشاريع املقرتحة على املستوى اجلماعي واإلقليمي واجلهوي  وتعمل على 

تقديم تقارير دورية إىل اجلماعات احمللية واحلكومة وجلنة املتابعة املنبثقة عن اجمللس املذكورة أعاله.

سادسًا : حفظ أرشيف اهليئة وتنظيم استعماله 

إحالة جممل أرشيف اهليئة على اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان الذي يتوىل اإلمساك به وتنظيمه وكذا حتديد كيفية 

وشروط االطالع عليه.

سابعًا : االعتذار الرمسي والعلين

توصي اهليئة بأن يقوم الوزير األول بعد تقديم تقريرها اخلتامي باإلدالء بتصريح أمام الربملان يتضمن اعتذارا رمسيا باسم 

احلكومة عن مسؤولية الدولة عن ما ثبت من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف املاضي.

ثامنًا : تأمني التغطية الصحية للضحايا

توصي اهليئة بتأمني التغطية الصحية األساسية حسب قانون 65-00 لألشخاص الذين ثبت كونهم ضحايا انتهاكات حقوق 

اإلنسان؛

املرحلة األوىل تبعا للبند الثاني من هذا القانون كذوي معاشات تقوم الدولة بتسديد النفقات الالزمة عنهم إىل اجلهات 

املعنية بالتغطية؛

 ميكن للمجلس االستشاري حلقوق اإلنسان يف مرحلة ثانية أن يساهم يف إعداد مشروع تعديل يف هذا الشأن باتفاق مع 

األطراف املعنية، يتم مبوجبه استيعاب هذه الفئة يف إطار هذا القانون بشكل واضح.

 تاسعًا : توطيد احرتام حقوق ومصاحل اجلاليات املغربية باخلارج

تنوه هيئة اإلنصاف واملصاحلة باألمر امللكي لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس واملوجه للحكومة والقاضي بضمان 

مشاركة تامة وشاملة للمهاجرين املغاربة يف االستحقاقات الوطنية القادمة وبإنشاء جملس أعلى للمغاربة القاطنني باخلارج؛

تعترب أن وضع خطة سياسية حترتم حقوق ومصاحل اجلاليات املغربية يف اخلارج يستلزم التشاور والتنسيق بني اجمللس 

املرتقب تأسيسه وجمموعة اجلمعيات والفاعلني ضمنها من جهة واحلكومة من جهة أخرى؛

توصي بإحداث متحف وطين للهجرة، حيفظ ذاكرة املهاجرين ومساهمتهم يف التاريخ؛

تطالب يف انتظار ذلك، بتجميد نشاط الوداديات، اليت كان هلا بشكل أو بآخر دور يف انتهاك حقوق املهاجرين، يف كل 

مؤسسة عمومية أو شبه عمومية؛
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توصي اللجنة املكلفة بتتبع عمليات التعويض بالسهر على تسوية مشاكل املواطنني املغرتبني باخلارج والذين مل يلتحقوا 

بعد بأرض الوطن، وذلك حبل املشاكل اإلدارية اليت تعرتض سبيلهم بشكل خاص.

عاشرًا : استكمال مسار النهوض حبقوق املرأة ومحايتها 

	•تعزيز وترصيد املكاسب اهلامة احملققة يف جمال النهوض حبقوق املرأة واستكمال مسلسل اإلصالحات يف اجملال, 

عرب وضع اسرتاتيجية وطنية مشولية مندجمة واستشرافية، تستهدف تأهيل النساء ومتكينهن واحلد من هشاشة أوضاعهن 

بالتصدي لألمية والفقر والتمييز والعنف، وتطوير مشاركتهن يف احلياة العامة وصنع القرار بتثبيت وتعزيز التدابري التحفيزية؛

ختويلها  مع  اجملال،  يف  العمومية  السياسات  إعمال  وتتبع  ومحايتها،  النساء  حبقوق  للنهوض  وطنية  آلية  إحداث  •	

الصالحيات والوسائل الالزمة إلجناز مهامها؛

	•التعزيز املؤسساتي واجلغرايف ملراكز االستماع واملساعدة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف، وفتح باب االستفادة 

من خدماتها أمام النساء ضحايا ماضي االنتهاكات.

تساؤالت عن إعداد التقرير اخلتامي وتوصيات اإلصالحات وضمانات عدم التكرار

 ما هي بنيات التقرير اخلتامي ؟ 

ما املفهوم الذي جيب أن يتخذه التحليل ؟ حتليل االنتهاكات؟ حتليل األحداث؟ 

ما مفهوم الضمانات ؟ هل يتعلق األمر بتوصيات عامة ؟ أم مبقرتحات تفصيلية ختص القوانني والسياسات العمومية ؟ 

ما هي التشريعات اليت تستأثر باالهتمام الواسع يف برامج مطالب اإلصالح بالنسبة ملنظمات اجملتمع املدني واألحزاب 

السياسية واليت تتعلق بقضايا حكم القانون واحرتام حقوق اإلنسان ؟ 

ما هي أشكال احلفاظ على الذاكرة ؟ 

أدوار املنظمات غري احلكومية يف مسار العدالة االنتقالية

يوصي املركز الدولي للعدالة االنتقالية مببادئ )فراتي( **التوجيهية للمنظمات غري احلكومية العاملة مع جلان تقصي 

احلقائق مبا يلي:-

خالل املرحلة التحضريية 

وضع الصياغة املبدئية للقوانني املتعلقة بإنشاء اللجنة أو اإلسهام يف ذلك.

 الدعوة لتحسني القوانني املتعلقة بإنشاء اللجنة من حيث الصالحيات وعمليات االختيار.

تنظيم اجتماعات للجهات الوطنية الفاعلة ملناقشة أفضل املمارسات الدولية.

عقد مؤمترات دولية حتضريية متهيدًا إلنشاء اللجنة.

تدريب الطاقم الذي سيعمل يف اللجنة أو اإلعداد لتدريبه.

تقديم أو تسهيل اخلدمات االستشارية للضحايا لتهيئتهم للتعامل مع اللجنة.

تدريب وسائل اإلعالم على تغطية أعمال جلنة تقصي احلقائق.

توعية اجلمهور واجلهات السياسية الفاعلة.
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وضع آليات التشاور اليت حتتاجها اللجنة.

يف جمال مصادر احلصول على املعلومة

تؤكد الوثيقة آنفة الذكر على أهمية املصادر املتنوعة من أجل الوصول إىل املعلومات من خالل:

مراكز حقوق اإلنسان للتوثيق.

األفراد واجلماعات اليت كانت يف املنفى.

أعمال جلان تقصي احلقائق وجلان التحقيق السابقة.

مدونة جلسات احملاكم ووقائعها وسجالتها.

سجالت األجهزة االستخباراتية.

سجالت اهليئات املهنية القانونية والطبية واألكادميية.

املتاحف واحملفوظات الوطنية.

املنظمات الدولية واحلكومات الوطنية.

املواد املرخص باإلطالع العام عليها يف ظل القوانني الوطنية والدولية اخلاصة حبرية املعلومات.

يف مستوى التقرير اخلتامي

ترمجة التقرير إىل اللغات الوطنية األساسية.

إعداد ملخصات قصرية للنتائج والتوصيات األساسية املوصى بها من طرف اللجنة.

دمج عمل جلنة تقصي احلقائق يف صلب املناهج املدرسية.

إعداد أفالم قصرية أو أفالم وثائقية.
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حتديات العدالة االنتقالية

 
1- إعمال مبدأ املسائلة اجلنائية 

اإلفالت من املسائلة اجلنائية مرتكيب جرمية االختفاء 
القسري

من أكثر املسائل تعقيدًا لبلدان االنتقال

باقي االنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان

مناذج عملية
كربيات  من  أفريقيا  وجنوب  األرجنتني  من  كل  جتربة  تعد 
املبدأ  إعمال  واجهة  ذلك  ومع  االنتقالية  العدالة  جتارب 

عوائق وضغوط بالغة التعقيد سياسية وقانونية.
قضية  األرجنتني  يف  املسائلة  من  اإلفالت  موضوع  ظل 
قائمة بالنسبة للجنة حقوق اإلنسان رغم انتقال السلطة إىل 

املدنني.
اللذين  كل  طرف  من  نربوغ  نور  حماكمة  خيار  استبعاد 
جنوب  يف  الدميقراطي  االنتقال  عملية  حول  يتقاضون 
اجلقيقة  جلنة  رئيس  دمسوندتوتو«   « القس  يقول  أفريقيا 
واملصاحلة أن أفراد أمن نظام األبارتيد ما كان هلا أن تقبل 
وضعيتهم  أن  عرفوا  أنهم  لو   )...( عليها  املتفاوض  التسوية 
سيتابعون  وأنهم  عقب  على  رأسًا  ستتغري  التفاوض  نهاية  يف 
باجلرائم ويتعرضون لعقوبة القانون وألنهم يف تلك اللحظة 

ما زالوا مسلحني وقادرين على ختريب املسلسل.

الصعوبات
األسباب  من  واملنازعات  الداخلية  الصراعات 

الرئيسية النتشار أعمال االختفاء القسري.
افتقار اإلدارة السياسية للقاء على الظاهرة.

القوانني الطارئة قيود خطرية ىل حق اإلحظار أمام 
احملكمة وقصور نظام القضاء املدني.

ذوي  السريني  األمن  لرجال  واسعة  سلطات  منح 
املالبس املدنية.

املركزية  احلسوبية  السجالت  وعدم  السجناء  عزل 
عن مجيع السجناء وسجالت يومية االحتجاز.

عدم إجراء حتقيقات نزيهة غري متحيزة.
التامة  بالطاعة  االلتزام   , العام  العفو  قوانني  وجود 

وقوانني السقوط والتقادم أو أوامر العفو الرئاسية.
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العدالة االنتقالية

املفرتق املشرتك

    

     عدالة 
     انتقالية

عدالة 
تقليدية

إرجاع احلق
 أو نصف احلق 

إىل من انتهكت 
حقوقهم وخاصة 

السياسية 

املفرتق

اختيار العدالة االنتقالية ال يتناقض مع اللجوء إىل العدالة اجلنائية على املستوى احمللي / الدولي

ع. تقليدية
مرتبطة بالقضاء

واحملاكم 
ودائمة

ع. انتقالية
غري مرتبطة 

بالقضاء واحملاكم
مؤقته
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التدريب اجلماعي الرابع)التقرير اخلتامي وحتديد املسئولية والتوصيات(

اجملموعة:

القضية ..................................................... الزمن 25دقيقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بناء على القضية اليت عملت عليها جمموعتك يف التدريبات اجلماعية السابقة:

حدد أبرز 4 جماالت فقط  )من ال12 جمال الواردة يف الدليل(لإلصالحات األكثر أهمية مبا يتناسب مع القضية,مع تربير 

اختيارك لكل جمال.

املربرجمال اإلصالح املقرتحالقضية
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استمارة ملحفة بالدليل
 

هوية الضحية وحالته املدنية 

- األسم العائلي :..........................................................................

- األسم الشخصي : .......................................................................
تاريخ األزدياد: اليوم ............ الشهر ................... السنة : ...................

مكان االزدياد: ............................................................................
اجلنس :                 ذكر  )    (     أنثى )   (

رقم البطاقة الوطنية: .....................................................................
املهنة: ..................................................................................

املستوى الدراسي : ......................................................................
عنوانه: ..................................................................................
هاتفه : ..................................................................................

حالته العائلية:                   - متزوج     نعم )    (        ال )    (
 له أوالد     نعم )    (       ال  )    (

2- حصول االنتهاك أثناء احلراسة النظريو 

2/1 معلومات عن االنتقال

اليوم :  بالتحديد :

         الساعة :

         التاريخ:

املكان:   املنزل )   (         العمل  )   (              الشار )   (

          آخر : ...................................

املدينة:                    املنطقة )     (               القرية )    (

      - الصباح )    (    بعد الزوال )    (               لياًل      )    (            

 

2/2 اجلهة املسئولة

حصول االنتهاك           - من طرف شخص )     (   شخصني )     (    - أكثر )    (   العدد :   

الشرطة القضائية         - الشرطة  )     (

         - جهة أخرى )     ( أذكرها : ........................................

                  - بزي مدني  )      (    بزي عسكري )    (



العدالةاإلنتقالية

62

أمساء األشخاص , وصفاتهم , املنسوبة إليهم االنتهاك: .....................................

2/3  ظروف االعتقال

- أمام األسرة )      (              - أمام الغري )       (

- أذكرهم : .................................................

- مت وضع القيد             نعم )     (             ال  )     (

- سيارة رمسية            نعم )     (             ال  )     (

- مت وضع عصابة على العيين   نعم )     (             ال  )     (

حصلت سوء معاملة        نعم )     (             ال  )     (

- أذكرها : ......................................................................

2/4- أمر االعتقال وإخبار العائلة واإلتصال باحملامي

- مت اإلخبار بسبب االعتقال                        نعم )     (             ال  )    (

- مت اإلخبار باجلهة مصدرة األوامر              نعم )     (             ال  )    (

- نيابة عامة  

- قاضي التحقيق

- أخربت العائلة                                 نعم )     (             ال  )    (

- متى : اليوم ............................ الساعة 

2/5- حصول االنتهاك 

سوء املعاملة :........................................................................  -

تعذيب بدني :........................................................................  -

تعذيب نفسي: .........................................................................  -

من طرف : شخص )     (    شخصان    )     (      أكثر  )     (  -

متى : اليوم األول   )     (    الثاني       )     (      الساعة :  -

كم دام :........................................................................................  -

ما هي أشكاله: ................................................................................  -

األشخاص الذين باشروا االنتهاك: .....................................................................  -

..........................................................................................................

2/6- انتهاء فرتة االعتقال 

اليوم ......................... الساعة : ................... الشهر : .............................  -

مت التوقيع على احملضر :      نعم )     (             ال  )     (  -

اإلحالة على احملكمة:     نعم )     (             ال  )     (  -
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نعم )     (             ال  )    ( -    فتح متابعة    

2/7 – طرح موضوع االنتهاك عند اإلحالة على احملكمة

)       ( على النيابة العامة        -

على قاضي التحقيق                                     )       (  -

نعم )     (             ال  )    ( حبضور حمام        -

شفويا )      ( قدمت الشكاية       -

اإلجراء املتخذ عند الشكاية : أذكره .........................................................  -

عرض املعنى باألمر على خربة طبية:    نعم )     (             ال  )    (  -

3- بطاقة خاصة بالشهادة أو الشهود:

- األسم العائلي والشخصي :.................................................................

- اجلنس : .......................................................................

رقم البطاقة الوطنية: .....................................................................

عنوانه: ..................................................................................

هاتفه : ..................................................................................

ملخص الوقائع , يتضمن : 

عالقته بالضحية: ...................................................................  -

مصدر علمه : .....................................................................  -

إبان وقو االنتهاك: ..................................................................  -

بعد وقوعه : ........................................................................  -

الوقائع والقرائن القوية اليت يتمسك بها الشاهد: .......................................  -

4- بطاقة خاصة باملعلومات املتعلقة بالسجني ضحية التعذيب:

- األسم العائلي والشخصي :......................رقم االعتقال...................

- املؤسسة السجنية : ........................تاريخ الدخول...................................

- اجلنس ............. السن ............... املهنة :............ عنوان العائلة...............

- حمكوم : )      (              - متقل احتياطي  )       (

حمكوم : نوع القضية:...........................................................  -

تاريخ احلكم: ....................................................................  -

احملكمة: ........................................................................  -

املدة احملكوم بها :...............................................................  -

املدة املتبقية: ....................................................................  -
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الوضع إبان حصول االدعاء باالنتهاك:  -

داخل زنزانة انفرادية  -

داخل عنرب مجاعي:.................................................................  -

داخل الساحة:........................................................................  -

-يف مكان آخر :.....................................................................

-ملخص الواقعة                           - قدمت شكاية حول االنتهاك , ملن ؟ شفوية كتابية

-املكان                                     - الشهود الذين عاينوا االنتهاك

- الوقت                                       - الشهود الذين مسعوا به

- لياًل , نهارًا                                 - الشهود الذين عاينوا اآلثار.

- ظروفها                                     - رفع تظلم إىل املدير العام إلدارة السجون

- آثار الظاهرة                              - عرض على طبيب املؤسسة , أجنز تقرير أم ال

- نوع التعذيب                             - الشخص أو األشخاص مرتكيب االنتهاك.

-مدة االنتهاك: .....................................................................
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جتارب دولية ناجحة يف العدالة االنتقالية 
اللجنةالتاريخالبلد م
هيئة التحريات حول اختفاءات األشخاص1974أوغندا1
اهليئة الزطنية للتحريات حول االختفاءات1982بوليفيا2
اهليئة الوطنية حول اختفاءات األشخاص1983األرجنينت3
اهليئة الرئاسية حول حقوق األشخاص1986الفلبني4
اهليئة الدولية للبحث حول انتهاكات حقوق األشخاص1990رواندا5
اهليئة الوطنية حول احلقيقةواملصاحلة1990التسيلي6
اهليئة الوطنية للجرب واملصاحلة1991التسيك7
جلنة تقصي احلقائق بشأن السلفادور1991السلفادور8
معاناة 1994غواتيماال9 سببت  اليت  العنف  وأعمال  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بيان  جلنة 

الشعب الغواتيمالي

مفوضية جنوب أفريقيا للحقيقة واملصاحلة1995جنوب أفريقيا10
هيئة احلقيقة واملصاحلة2000سرياليون11
هيئة احلقيقة واملصاحلة2001البريو12
هيئة التلقي واحلقيقة 2002تيمور الشرقية13
مفوضية املصاحلة الوطنية2002غانا14
هيئة احلقيقة والعدالة2003الباراغواي15
هيئة احلقيقة والعدالة2004صربيا16
هيئة احلقيقة والعدالة2004املغرب17
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منوذج للمخفيني قسرًا 
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احملتويات
4 ......................................................................................... اهلدف من الدليل :
6 ............................................................................. تاريخ  ونشأة العدالة االنتقالية 
6 .............................................................................................. املرحلة األوىل
7 ............................................................................................. املرحلة الثانية :
7 ............................................................................................. املرحلة الثالثة :
7 ................................................................................... تعاريف العدالة االنتقالية 
8 ..............................................................................  أهداف العدالة االنتقالية :- 
الفروق بني العدالة االنتقالية و العدالة التقليدية: ....................................................... 8
10 ......................................................................... آليات ومناهج العدالة االنتقالية 
اآللية األوىل  : جلان مجع احلقيقة ..................................................................... 10
10 ................................................................................. خصـائص جلـان احلقيقـة
أسباب إنشاء جلان للحقيقة............................................................................... 10
11 ....................................................................... طبيعة جلان احلقيقة واملصاحلة : 
تصميم جلان احلقيقة...................................................................................... 11
املرجعية املعيارية ........................................................................................ 11
12 .............................................................................. االختصاص الزمين النوعي 
االختصاص الزمين والوظيفي ........................................................................... 12
12 ........................................................ أهداف جلان احلقيقة بالنسبة ملصاحل الضحايا
12 ...................................................... أهداف جلان احلقيقة بالنسبة ملصاحل اجملتمع
12 ................................................ أهداف جلان احلقيقة بالنسبة للكشف عن االنتهاكات
12 ................................................. أهداف جلان احلقيقة بالنسبة للثقافات الدميقراطية 
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