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  مقدمة-أوالً 

، إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ٢٠٠٥/٧٠، يف قرارها طلبت جلنة حقوق اإلنسان -١
تقـوم، بالتشاور مع جهات أخرى يف منظومة األمم املتحدة، ومع اجملتمع املدين واجلهات األخرى املعنية، بتقدمي                 

تحدة يف جمال حقوق    دراسـة عـن األنشطة اليت اضطلعت هبا العناصر املعنية حبقوق اإلنسان يف منظومة األمم امل               
اإلنسان والعدالة االنتقالية، على أن تشمل حتليالً لألعمال املنجزة، وجتميعاً للدروس املستفادة وأفضل املمارسات، 

وقد قُدمت  ). ٤الفقرة  (إضـافة إىل االستنتاجات والتوصيات، هبدف مساعدة البلدان يف سياق العدالة االنتقالية             
 وذُِكر فيها، يف مجلة أمور، أن تقارير E/CN.4/2006/93إلنسان بوصفها الوثيقة هـذه الدراسة إىل جلنة حقوق ا      

 .الحقة ستتضمن جتميعاً للدروس املستفادة وأفضل املمارسات

، ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٦ املؤرخ   ٢/١٠٢وهذا التقرير مقدم عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان          -٢
مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت      "إلنسان  الذي طلب إىل املفوضة السامية حلقوق ا      

ويعرض هذا التقرير ما أحرزته مفوضية      ". اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة        
ذ تقدمي التقرير   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من تقدم يف إعداد الدروس املستفادة وأفضل املمارسات من             

 .(E/CN.4/2006/93)األخري إىل جلنة حقوق اإلنسان 

  العدالة االنتقالية-ثانياً 

  املفاهيم واألطر والتنسيق-ألف 

عـّرف األمـني العـام، يف التقرير الذي قدمه إىل جملس األمن عن سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف                    -٣
كامل نطاق العمليات واآلليات املرتبطة     " العدالة االنتقالية بأنه يشمل      جمتمعات الصراع وما بعد الصراع، مفهوم     

باحملاوالت اليت يبذهلا اجملتمع لتفهم تركة من جتاوزات املاضي الواسعة النطاق، بغية كفالة املساءلة وإقامة العدل                
 واآلليات احملاكمات   ووفقاً هلذا التعريف، تشمل هذه العمليات     ). ٨، الفقرة   (S/2004/6/6" وحتقـيق املصـاحلة   

وباإلضافة . والتعويضات وتقصي احلقيقة واإلصالح املؤسسي وفحص السجالت للكشف عن التجاوزات والفصل
كلية تتضمن االهتمام على حنو "إىل ذلك، أكد التقرير أنه يف سياق العدالة االنتقالية جيب أن تكون االستراتيجيات 

وتقصي احلقيقة واإلصالح املؤسسي وفحص السجالت للكشف عن        مـتكامل باحملاكمات الفردية والتعويضات      
 ).٢٦املرجع نفسه، الفقرة " (التجاوزات والفصل، أو مزجياً مالئماً من هذه العناصر

وعلى املستوى القطري، ميكن االطالع على خربة األمم املتحدة يف قضايا العدالة االنتقالية لدى البعثات                -٤
 حقوق اإلنسان، ولدى العناصر املعنية حبقوق اإلنسان وسيادة القانون التابعة لبعثات حفظ امليدانية التابعة ملفوضية

ومع أن معظم القضايا املتعلقة بالعدالة االنتقالية تندرج يف جمال عمل العناصر املعنية حبقوق اإلنسان التابعة . السالم
 هي األخرى على تقدمي الكثري يف سياق قضايا         لبعـثات حفظ السالم، فإن العناصر املعنية بسيادة القانون قادرة         

كما تشارك وكاالت وصناديق وبرامج أخرى تابعة لألمم املتحدة يف األنشطة املتصلة بالعدالة             . إصـالح القضاء  
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، فمن  )١(وإذا كانت مفوضية حقوق اإلنسان تضطلع بدور ريادي يف جمال حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية             . االنتقالـية 
 . ن تعمل مجيع اإلدارات والوكاالت والربامج والصناديق معاً من أجل تعزيز قدرة اجلهات الوطنية املعنيةاملهم أ

  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان-باء 

يشـمل دعـم مفوضـية حقوق اإلنسان لبعثات األمم املتحدة امليدانية املعنية بالعدالة االنتقالية تقييم                 -٥
وختطـيط البعثات، واختيار املوظفني املتخصصني وإيفادهم، واملساعدة يف تصميم آليات العدالة            االحتـياجات،   

وخصصت . االنتقالـية يف املـيدان ووضع إطارها املفاهيمي، وتوفري إرشادات يف شكل أدوات للسياسة العامة              
 .املفوضية قدرات تعىن بالعدالة االنتقالية

ت مؤسسية مستدامة وطويلة األجل يف إطار البعثات امليدانية لألمم          وتسعى املفوضية إىل استحداث قدرا     -٦
ويف هذا السياق، واصلت    . املتحدة واإلدارات االنتقالية واجملتمع املدين من أجل االستجابة للطلبات يف هذا اجملال           

دارات االنتقالية واجملتمع   ويراد هبذه األدوات تزويد البعثات امليدانية واإل      . املفوضية إعداد أدوات العدالة االنتقالية    
املدين باملعلومات األساسية الالزمة إلسداء املشورة بفعالية بشأن إنشاء آليات للعدالة االنتقالية على حنو يتماشى               

 .مع املعايري الدولية وأفضل املمارسات يف جمال حقوق اإلنسان

العامة يف جمال سيادة القانون اليت ، ُنشرت اجملموعة األوىل من أدوات السياسة    ٢٠٠٦ويف بدايـة عـام       -٧
وتشمل هذه اجملموعة أدوات    . أعدهتـا مفوضية حقوق اإلنسان واليت تتناول جوانب خمتلفة من العدالة االنتقالية           

حتديد ) د(فحص السجالت واإلصالح املؤسسي؛ ) ج(مبادرات احملاكمة؛ ) ب(جلان استجالء احلقيقة؛ ) أ(بشأن 
 .رصد النظم القانونية ) ه(ما بعد الصراع؛ شكل قطاع العدالة يف دول 

، شرعت مفوضية حقوق اإلنسان أيضاً يف إعداد اجملموعة الثانية من األدوات واملكونة   ٢٠٠٦ويف عـام     -٨
 .تركة احملاكم املختلطة وأداة بشأن برامج التعويضاتمن أداة بشأن 

 األساسية إلعداد وتنفيذ مناذج برامج     املبادئ برامج التعويضات وتـتكون أداة السياسـة العامـة بشأن          -٩
وتتصدى هذه األداة أيضاً للتحديات اليت      . التعويضـات يف دول ما بعد الصراع والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية           

تواجـه برامج التعويضات، مبا يف ذلك حتديد االنتهاكات اليت تستوجب التعويض وأنواع املستحقات اليت جيب                
، أوفدت املفوضية بعثتني ميدانيتني إىل      ٢٠٠٦يوليه  /مايو ومتوز /ويف أيار . مج التعويضات توزيعهـا من خالل برا    

شـيلي واملغرب لدراسة املمارسات وأحدث التطورات يف جمال التعويضات، األمر الذي سيساعد يف إعداد هذه                
. م بشأن األداة  ، نظمت املفوضية حلقة عمل اللتماس آراء اخلرباء ومالحظاهت        ٢٠٠٦أغسـطس   /ويف آب . األداة

ومثل املشاركون طائفة . وأتاحت حلقة العمل هذا منتدى ملناقشة هنج األداة وحتليل فعاليتها من وجهة نظر عملية   
 .واسعة من اخلربات والتجارب العملية يف جمال برامج التعويضات

                                                      

 .٢٠٠٥/٧٠انظر قرار جلنة حقوق اإلنسان  )١(
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ثر اإلجيايب الذي ميكن أن      فتهدف إىل استكشاف األ    تِركة احملاكم املختلَطة  أما أداة السياسة العامة بشأن       -١٠
ختلِّفه هذه احملاكم يف نظام العدالة احمللي لدول ما بعد الصراع من أجل ضمان تِركة دائمة لسيادة القانون واحترام 

وتقـترح األداة سياسات وعمليات وتقنيات فعالة وجمدية بشأن العالقة املتباَدلة بني احملاكم             . حقـوق اإلنسـان   
وهتدف األداة إىل تعزيز مصداقية احملاكم املختلَطة وأثرها يف استقرار وتطوُّر نظام العدالة . ليةاملختلَطة واحملاكم احمل

ويف . احمللـية يف األجـل الطويل، مبا يف ذلك احترام محاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون واملؤسسات القانونية                
اء بشأن األداة وتقييم مدى فعاليتها من       ، عقدت املفوضية حلقة عمل اللتماس آراء اخلرب       ٢٠٠٦يونيه  /حزيـران 

ومثّل املشاِركون طائفة واسعة من اخلربات      . وجهـة نظـر احتياجات البعثات املوفَدة يف مرحلة ما بعد الصراع           
 .والتجارب العملية يف احملاكم املختلَطة

 األمم املتحدة وفضالً عن ذلك، تتعاون مفوضية حقوق اإلنسان مع إدارة عمليات حفظ السالم وبرنامج           -١١
، هبدف توفري ما (ROLIX)اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف وضع مؤشر سيادة القانون 

يلـزم إلجـراء تقييم جترييب وموضوعي جملموعة من العوامل اهلامة بالنسبة لسيادة القانون يف بلٍد أو موقٍع بعينه،           
وستقوم األمم املتحدة وغريها من الوكاالت الدولية واجلهات . د الصراعوخباصـة يف جمـتمعات الصراع وما بع     

وسريكِّز . املعنية بعدئذ باستخدام الوثيقة الناجتة يف تقييم مؤسسات سيادة القانون واإلطار القانوين يف بلدان خمتلفة
اخلدمات اإلصالحية،  مؤشـر سـيادة القـانون على النظام القانوين ووكاالت إنفاذ القانون والنظام القضائي و              

وستوىل األولوية بوجه خاص لتشريعات     . باالسـتناد إىل مجلة أمور منها البيانات اإلدارية وآراء اجملتمعات احمللية          
 .ومؤسسات العدالة اجلنائية نظراً ملا تتسم به من أمهية بالنسبة للسالم واألمن

العدالة قوق اإلنسان اهتمامها على موضوع ، ركّزت املفوضة السامية حل٢٠٠٦أكتوبر /ويف تشرين األول -١٢
والحظت أن آليات العدالة االنتقالية مل تتناول بعد . )٢(االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمعات اليت متر مبرحلة انتقالية

 على حنو كاف أو منهجي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن على العدالة االنتقالية أن تتصدى هلذا                
التحدي، وأن تسلِّم بعدم وجود ترتيب هرمي للحقوق، وأن توفِّر احلماية جلميع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق 

كما ينبغي التعمُّق يف حبث االقتراح الداعي لوضع استراتيجية شاملة للعدالة           . )٣(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 .قوق اإلنسان أثناء الصراعاالنتقالية تتصدى لالنتهاكات اجلسيمة جلميع ح

وإىل جانب وضع املعايري والسياسات، قدمت مفوضية حقوق اإلنسان أيضاً املساعدة، مبا فيها اخلدمات               -١٣
االستشارية ووضع اإلطار املفاهيمي آلليات العدالة االنتقالية، للبعثات امليدانية وجلهات أخرى يف منظومة األمم              

ل ذلك جوانب مثل املشاركة يف املفاوضات املعقودة بني األمم املتحدة وحكومة            ومش. املتحدة والسلطات الوطنية  
، أوفدت ٢٠٠٦أغسطس /ويف آب. بورونـدي بشأن إنشاء جلنة للحقيقة واملصاحلة وحمكمة خاصة يف بوروندي  

                                                      

 ,"Louise Arbour, "Economic and Social Justice for Societies in Transitionانظـر   )٢(

Secod Annual Transitional Justice Lecture, New York University School of Law, 25 October 2006, 

at www.nyuhr.org/docs/Arbour_25_October_2006.pdf. 
 .املرجع نفسه )٣(
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ملية األمم  املفوضية بعثة خرباء لتقاسم التجارب والدروس املستفادة من عملهم يف األمم املتحدة وتنسيقهم مع ع              
 .املتحدة يف بوروندي بشأن احلاجة إىل عملية تشاور واسعة النطاق حول قضايا العدالة االنتقالية وطريقة إجرائها

وقدم . وواصلت املفوضية تعزيز شراكاهتا مع خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية بوضع سياسة العدالة االنتقالية -١٤
ة متخصصة، وال سيما املساعدة التقنية، بشأن القضايا املتصلة بالعدالة          املركـز الـدويل للعدالة االنتقالية مشور      

 .االنتقالية، مبا يف ذلك مسامهة كبرية يف وضع أدوات سيادة القانون

  االستنتاج-ثالثاً 

واصـلت مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، كما ورد يف هذا التقرير، تعزيز دورها                 -١٥
حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية، بطرق منها وضع سياسات وأدوات وممارسات فُضلى يف            الريادي يف جمال    

 .جمال العدالة االنتقالية وتقدمي املساعدة يف إعداد اإلطار املفاهيمي آلليات العدالة االنتقالية

- - - - - 

 

 


