
 
 

 
CORE ELEMENTS OF REPARATIONS 

 العنناصصر األسساسسييییة للتتعوييییضضات
 
 

 
 ممذكرة قاننوننييییة

 
 
 
 
 
 
 

 
 إعداد

 
 االسيیاسة  وومجموعة  االعامم  االدوولي  االقانونن  منظمة

 
 
 
 
 
 

 2013يیونيیو  
 
 



i 

 العنناصصر األسساسسييییة للتتعوييییضضات
 

 مملخخص تتننفييییذي
 

ييییعتتببر الغرض ممن هذه الممذكرة هو تتلخخييییص اإلطار العام للقاننونني الدولي ببششأن تتعوييییضضات 
 .ضضححاييییا أعممالل العننف والججرائئم الوححششييییة وممنناقششة ننمماذج التتعوييییضضات وآلييییات التتعوييییض

 
التتي ببها تتسستتطييییع دولل مما ببعد الننزاعات تتوفييییر اإلننصصاف للضضححاييییا والتتعوييییضضات هي الوسسييییلة 

في عمملييییة العدالة االننتتقالييییة. وييییممكن للتتعوييییضضات أن تتعييیید ضضححاييییا الججرائئم الخخطييییرة إلى ممنناصصببهم قببلل 
    .ارتتكاب الضضرر أو تتوفييییر راححة أخخرى ممن خخاللل تتوفييییر الخخدممات والتتقدييییر والعرفان ببالخخطأ

  
ييییة أو ججمماعييییة ححسسب الضضرر الممرتتكب. والضضححاييییا هم أششخخاص وقد تتكون التتعوييییضضات فرد

ييییعاننون ممن الضضرر سسواء فردييییا أو ججمماعييییا ممثثلل اإلصصاببة الججسسمماننييییة أو العاطفييییة أو الخخسسارة 
االقتتصصادييییة أو اننتتهاكات الححقوق األسساسسييییة. واألفراد الذييیین ييییعاننون ببششكلل غييییر ممبباششر ممن الضضرر 

  .ححاييییا ألغراض التتعوييییضضاتننتتييییججة للججرائئم وآخخرييیین قم ييییتتم اعتتببارهم ضض

وتتششمملل أننواع التتعوييییضضات إعادة األمموالل والححقوق أو التتعوييییض الممالي أو إعادة التتأهييییلل 
واإلرضضاء أو ضضمماننات لعدم التتكرار. واإلعادة تتسسعى إلى إعادة الضضححييییة إلى ممننصصببه قببلل ححدوث 

ى االقتتصصادي. وٕاعادة االننتتهاكات. والتتعوييییض هو ممننححة ممالييییة عن االضضرار التتي ييییممكن تتفسسييییرها ببالممعنن
التتأهييییلل تتوفر الرعاييییة والخخدممات للضضححاييییا فييییمما وراء التتعوييییضضات الممالييییة. واإلرضضاء ييییششمملل التتعوييییضضات 
الرممزييییة ممثثلل االعتتذار العام واالعتتراف ببالححقائئق والببححث عن الممفقودييیین. وتتوفر ضضمماننات عدم التتكرار 

  .تتقببليتتأكييییدا للضضححاييییا الذييیین قد ييییخخششون ممن القصصاص أو الضضرر الممسس

والممححاكم الممححلييییة هي الوسسييییلة الرئئييییسسييییة لممننح التتعوييییضضات. وممع هذا فقد تتممننح الدولل 
تتعوييییضضات عببر لججان تتقصصي الححقائئق والتتسسوييییة أو الببراممج الححكوممييییة. والطرييییقة التتي ييییتتم ببها تتننفييییذ 

آلييییات التتعوييییضضات تتتتفاوت ححسسب المموقف الذي ننششأ عننه االننتتهاك. واالخختتالفات ببييیین الججننسسييیین 
اركة الضضححاييییا همما عامملييیین ممهممييیین في تتححدييیید ششكلل وهييییكلل آلييییات التتعوييییضضات. وييییممكن أن تتفرض وممشش

       .صصعوببات التتمموييییلل ممششكالت في ضضممان التتعوييییضضات الممنناسسببة والكافييییة
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 العنناصصر األسساسسييییة للتتعوييییضضات

 
 ببييییان الهدف

 
إن الهدف ممن هذه الممذكرة هو تتلخخييییص اإلطار العام القاننونني الدولي ببششأن تتعوييییضضات 

 .وممنناقششة ننمماذج التتعوييییضضات وآلييییات التتعوييییضضضححاييییا أعممالل العننف والججرائئم الوححششييییة 
 

 ممقدممة
 
إن الححق في التتعوييییضضات لضضححاييییا الججرائئم الوححششييییة ممثثلل ججرائئم الححرب والججرائئم ضضد اإلننسساننييییة 
والقتتلل الججمماعي هو ححق ممعتتببر وممببلور في القاننون الدولي والممعاهدات. وممع هذا٬، فالضضححاييییا األفراد 

التتعوييییضضات وخخاصصة عنندمما ال ييییتتوافق القاننون الممححلي والممممارسسة لدييییهم آلييییات ممححدودة للححصصولل على 
 .ببالكامملل ممع االلتتزاممات الدولييییة للدولة

 
تتنناقش هذه الممذكرة اإلطار القاننونني العام للتتعوييییضضات الفردييییة والججمماعييییة للضضححاييییا ببمموججب 

الممعتتببرة في  القاننون الدولي. ثثم تتلخخص الممذكرة تتننفييییذ آلييییات التتعوييییض ببمما في ذلك هييییكلها والعوامملل
 .تتصصممييییممها والححلولل الممممكننة لتتمموييییلل التتعوييییضضات

 
 تتعوييییضضات الضضححاييییا ببمموججب القاننون الدولي

 
التتعوييییضضات هي وسسييییلة ممن خخاللها تتسستتطييییع دولة مما ببعد الننزاعات إننصصاف الضضححاييییا في 

 عمملييییة العدالة االننتتقالييییة. وييییممكن للتتعوييییضضات أن تتعييیید ضضححاييییا الججرائئم الخخطييییرة الى مموقفا الممالي
والممادي والننفسسي الذي كان قببلل الممعانناة ممن الضضرر الواقع علييییهم. وححييییث ان اسستتعادة الضضححاييییا 

لممواقفهم وححالتتهم السساببقة لييییس بباألممر الممممكن٬، فتتسستتطييییع التتعوييییضضات أن تتوفر ببعض االرتتييییاح في 
     .صصورة الخخدممات االججتتمماعييییة وأححكام القضضاء واالعتتراف العام بباألضضرار الممرتتكببة

 
اللتتزام ببتتوفييییر التتعوييییضضات إذا كاننت الدولة أو وكالئئها تتننتتهك القاننون الدولي. وهذا قد ييییوججد ا

ييییششمملل الممواقف التتي تتكون فييییها الدولة ممسسئئولة ببششكلل ججزئئي عن الفششلل في القييییام ببواججببها القاننونني أو 
ححييییث تتكون األطراف الممسسئئولة عاججزة أو غييییر راغببة في تتقدييییم التتعوييییضضات. وييییوججد الححق في 
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وييییضضات في العدييیید ممن القواننييیین الدولييییة الخخاصصة ببححقوق اإلننسسان ببمما في ذلك اإلعالن العالممي التتع
) وممعاهدة ججييییننييییف الثثالثثة 3(الببنند  1907)٬، وممعاهدة الهاي الراببعة لعام 8لححقوق اإلننسسان (الببنند 

ببنند ) والببروتتوكولل اإلضضافي لممعاهدات ججييییننييییف لححمماييییة ضضححاييییا الصصراع الممسسلح الدولي (ال68(الببنند 
) االتتفاقييییة الممنناهضضة لكلل 6) الممعاهدة الدولييییة للقضضاء على كلل أششكالل التتممييییييییز العننصصري (الببنند 91

) 14(الببنند  أو الممهييییننة الالإننسساننييییةوغييییره ممن ضضروب الممعامملة أو العقوببة القاسسييییة أو ضضروب التتعذييییب 
  .)2ة (الببنند ) والممييییثثاق الدولي للححقوق الممدننييییة والسسييییاسسييیی39واتتفاقييییة ححقوق الطفلل (الببنند 

 
وييییعرف الضضححاييییا ببأننهم األششخخاص الذييیین ييییعاننون ممن اإلييییذاء سسواء ببششكلل فردي أو ججمماعي 

ممثثلل اإلصصاببة الججسسمماننييییة أو الممعانناة الوججداننييییة أو الخخسسارة االقتتصصادييییة أو العججز عن ممممارسسة الححقوق 
ت تتعرييییف الضضححاييییا األسساسسييییة لإلننسسان. وببعض الممححاكم والتتي تتششمملل الممححكممة الججننائئييییة الدولييییة قد وسسع

لييییششمملل األفراد الذييیین ييییعاننون ممن الضضرر ننتتييییججة لججرائئم تتسستتهدف ششخخصصا مما آخخر ممثثلل عضضو في األسسرة 
   .وكذلك التتننظييییممات التتي تتتتضضرر ممممتتلكاتتها ممن ججرائئم ممعييییننة"

 
 التتعوييییضخخلفييییة عن آلييییات 

 
ببأهممييییة ححقوق تتظلل تتعوييییضضات الضضححاييییا ججاننبًبا ممهمًما ممن عمملييییة العدالة االننتتقالييییة ألننها تتعتترف 

الضضححاييییا وتتعمملل على تتعدييییلل األضضرار التتي عاننوا ممننها. وأننواع اإلصصاببات التتي ييییححصصلل الضضححاييییا 
ممقاببلها على تتعوييییضضات تتششمملل اإلصصاببة الججسسمماننييییة والوفاة والببتتر والصصدممة الننفسسييییة وتتدممييییر الممممتتلكات. 

ببييییلل الممثثالل٬، تتقدم وممع هذا٬، تتخختتلف الممححاكم في أننواع اإلصصاببات التتي تتممننح لها تتعوييییضضات. على سس
 .دائئرة ججرائئم الححرب في ممححاكم الببوسسننة والهرسسك تتعوييییضضات فقط لضضييییاع الممممتتلكات

 
  التتعوييییضضات الفردييییة والججمماعييییة

 
ييییتتم تتقدييییم التتعوييییضضات الججمماعييییة عنندمما تتححدث اننتتهاكات ششدييییدة لححقوق اإلننسسان. وببييییننمما تتعتترف 

التتعوييییضضات الفردييییة تتعتترف بباألضضرار التتعوييییضضات الفردييییة ببأضضرار ممححددة لضضححاييییا ممححددة٬، فإن 
  .الججمماعييییة التتي تتششعر ببها الممججتتممعات ككلل وتتزييیید ممن فعالييییة المموارد

 
وكمما هو الححالل ممع التتعوييییضضات الفردييییة٬، فييییممكن تترتتييییب ممن خخاللل الممححاكم الدولييییة والببراممج 

عدم  الححكوممييییة أو آلييییات ممححلييییة ببمما في ذلك لججان تتقصصي الححقائئق والممصصالححة. واإلرضضاء وضضممان
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التتكرار هي األششكالل األكثثر ششييییوعا للتتعوييییضضات الججمماعييییة. وقد تتششمملل التتعوييییضضات الججمماعييییة أييییضضا 
تتعوييییضضات غييییر ممالييییة ممثثلل االعتتراف العام ببالححقييییقة وقببولل الممسسئئولييییة وأننششطة تتذكر الضضححاييییا وتتعلم 

  .الممججتتممع ببالححقييییقة أو تتعوييییض ممالي للضضرر ممثثلل التتعوييییض الممالي
 

 أأنوااعع  االتعويیضاتت
 

 )4) إعادة التتأهييییلل٬، و(3و(٬، التتعوييییض )2) اإلرججاع٬، و(1( هنناك خخممس فئئات للتتعوييییضضات:
       ضضمماننات عدم الممعاودة. )5اإلرضضاء٬، و(

 
 ااإلررجاعع

ييییهدف رد االعتتببار إلى وضضع الضضححاييییا في مموقعهم األصصلي قببلل ححدوث االننتتهاكات. وأششكالل 
ان اإلقاممة واسستتعادة الوظييییفة والممممتتلكات. رد االعتتببار قد تتششمملل اسستترداد الممواطننة والعودة إلى ممك

وييییعتتببر رد االعتتببار ححال ممنناسسببا للضضححاييییا الذييیین ييییسسعون الى الححق في العودة إلى دييییارهم أو الححصصولل 
على ممدفوعات ممسساوييییة للعقار الذي تتركوه. وتتارييییخخييییا٬، تتم اعتتببار رد االعتتببار ننوعا ممثثالييییا للتتعوييییض. 

لى ننطاق واسسع والصصراعات الممطولة٬، فلييییس ممممكننا فعلل ذلك وممع هذا٬، ففي ححالة االننتتهاكات التتي ع
   .ممع ججممييییع الضضححاييییا

 
 التتعوييییض

ييییششييییر التتعوييییض إلى الممننح الممالييییة عن الخخسسائئر النناججممة عن االننتتهاكات التتي ييییممكن إححصصائئها 
ببالممعننى االقتتصصادي. وقد ييییششمملل ذلك الضضرر الممادي والننفسسي واالقتتصصادي والخخسسائئر األخخالقييییة 

خخدممات الدعم والفرص والممننافع الضضائئعة. وكمما هو الححالل ممع األششكالل األخخرى للتتعوييییض٬، وتتكالييییف 
 .فاألضضرار التتي ييییممكن ححصصرها وممسستتوى التتعوييییض تتعتتممد على أححكام الننسسببييییة والممالئئممة

 
 إعادة التتأهييییلل

ييییقصصد ببإعادة التتأهييییلل تتوفييییر الرعاييییة والخخدممات للضضححاييییا ببعد الممدفوعات الممالييییة. وييییممكن 
لتتأهييییلل أن تتششمملل الرعاييییة الججسسمماننييییة والننفسسييییة والخخدممات االججتتمماعييییة والقاننوننييییة. وببييییننمما تتؤكد إلعادة ا

إعادة التتأهييییلل على تتوفييییر الخخدممات والرعاييییة للضضححاييییا٬، فقد ييییتتم تتوفييییر ذلك ممن خخاللل ممدفوعات ولييییس 
   .الخخدممات العييییننييییة

 
 اإلرضضاء
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ثثلل اإلعالننات الرسسممييییة ييییششمملل اإلرضضاء عددا ضضخخمما ممن األششكالل الرممزييییة لللتتعوييییض٬، مم
واالعتتذارات العلننييییة واأللقاب وتتقصصي الححقائئق والكششف عننها للعاممة والببححث عن الممفقودييیین. وييییششمملل 
اإلرضضاء أييییضضا تتخخلييیید الذكرى ممن خخاللل تتسسممييییة ممواقع ممعييییننة وببنناء الممتتاححف وٕاعادة تتسسممييییة األمماكن 

رضضاء. وعادة مما ييییكون اإلرضضاء والعطالت. وقرار الممححكممة بباإلداننة قد ييییعتتببر ششكال ممن أششكالل اإل
   .ججممعييییا في طببييییعتته إال أننه ييییممكن أن ييییكون عننصصرا هامما إذا تتم تتححدييیید الضضححاييییا ألعممالل رممزييییة ممعييییننة

 
 ضضمماننات عدم الممعاودة

إن ضضمماننات عدم الممعاودة والتتي تتركز على ممننع االننتتهاكات الممسستتقببلييییة هي أممر في ممننتتهى 
قد ييییخخافون ممن القصصاص أو اإلييییذاء الممسستتقببلي. وٕاججراءات  األهممييییة في تتوفييییر تتأكييیید للضضححاييییا الذييیین

الدولة التتي تتدعم االسستتقرار السسييییاسسي وتتششججع الرقاببة وتتححسسن ممن سسييییادة القاننون تتممننع االننتتهاكات 
الممسستتقببلييییة وتتضضممن أن التتعوييییض لييییس إججراًء قصصييییر األججلل. وقد تتششمملل الججهود تتقوييییة الرقاببة الممدننييییة 

تتدرييییببات على ححقوق اإلننسسان والقاننون الدولي الخخاص ببها وٕاننششاء قواعد على األممور العسسكرييییة وتتوفييییر 
 .للسسلوك وتتححسسييیین اسستتقاللل القضضاء وتتأسسييییس آلييییات للوقاييییة والرقاببة

 
 التتعوييییضتتننفييییذ آلييییات 

 
ييییممكن أن تتصصببح عمملييییة تتننفييییذ ممننح التتعوييییضضات للضضححاييییا أممرا ممعقدا ييییتتطلب تتخخطييییط ممكثثف 

للتتعوييییضضات. وتتششمملل الممرححلة الححرججة تتكوييیین الهييییكلل العام وتتننظييییم ممن أججلل ضضممان ببرنناممج إججرائئي 
للببرنناممج وتتججممييییع التتمموييییلل الكافي ووضضع أولوييییات لتتوزييییع األمموالل وتتصصممييییم إطار عمملل إججرائئي ممن أججلل 

 .تتننظييییم تتوزييییع التتعوييییضضات على الضضححاييییا
 

 التتعوييییضهييییكلل آلييییات 
 

ححقائئق والممصصالححة ييییتتم ممننح التتعوييییضضات وججببر الضضرر ممن خخاللل الممححاكم أو لججان تتقصصي ال
إال أن التتعوييییضضات قد ييییتتم تتننفييییذها ممن خخاللل ببراممج ححكوممييییة. وعنند ممننح التتعوييییضضات٬، قد تتتتنناولل الدولة 
األننواع العاممة لألضضرار التتي عاننى ممننها الضضححاييییا والقدرة التتمموييییلييییة للممداننييیین. وفي ححالة مما إذا كاننت 

ممة التتعوييییضضات ببمموارد إضضافييییة سسواء ممن المموارد الممالييییة للطرف الممعتتدي غييییر كافييییة فقد تتكمملل الممححك
الححكوممات الممححلييییة أو ممن خخاللل إسسهاممات ممن الممججتتممع الدولي. وببييییننمما ال تتممننع الدولل إننششاء هييییئئات 

 .أخخرى لممننح التتعوييییضضات ٬، إال أن الممححاكم الممححلييییة هي الوسسييییلة الرئئييییسسييییة لممننح التتعوييییضضات
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صصة إذا كاننت الممعانناة قد ننتتججت وححكوممات الدولل ممسسئئولة عن تتوفييییر التتعوييییضضات للضضححاييییا وخخا

عن أعممالل الدولة. وعنند ننسسب الضضرر لششخخص أو كييییان غييییر الدولة٬، فييییكون ذلك الششخخص أو الكييییان 
 .ممسسئئوال عن تتوفييییر التتعوييییضضات للضضححاييییا أو تتعوييییض الدولة عن تتكلفة التتعوييییضضات الممقدممة للضضححاييییا

 
 تتعوييییضضات تتممننححها الممححاكم

ممدننييییة أو عسسكرييییة في الننظام القضضائئي الججننائئي الممححلي  قد ييییتتم التتححقييییق في ججرائئم أممام ممححاكم
أو ممن خخاللل ممححاكم ممخختتلطة والتتي تتججممع ببييیین القاننون الدولي والممححلي وكذلك األفراد٬، أو ممن خخاللل 
ممححاكم دولييییة ممثثلل الممححكممة الججننائئييییة الدولييییة أو الممححاكم الدولييییة الخخاصصة. والممححاكم الدولييییة الممخختتلطة 

ننظر الججرائئم الدولييییة تتسستتخخدم أننظممة ممخختتلفة لممننح وتتمموييییلل التتعوييییضضات. على والممححلييییة المموججودة التتي تت
سسببييییلل الممثثالل٬، تتممننح الدوائئر االسستتثثننائئي في ممححاكم كممببودييییا تتعوييییضضات ججمماعييییة وأخخالقييییة لكننها ال تتححدد 

كييییف سسييییتتم تتمموييییلل التتعوييییضضات. وألن الممححكممة الخخاصصة في سسييییرالييییون ال تتممننح ممبباششرة التتعوييییضضات٬، 
ا على لججننة تتقصصي الححقائئق وممصصالححة سسييییرالييییون. وببالممثثلل الممححكممة الججننائئييییة الدولييییة فييییعتتممد الضضححاييیی

لدولة روانندا والممححكممة الججننائئييییة الدولييییة لييییوغسسالفييییا السساببقة ال تتممننح تتعوييییضضات. وفي سسييییاق الممححكممة 
ييییممكن الججننائئييییة الدولييییة لييییوغسسالفييییا السساببقة ييییججب على الضضححاييییا اسستتخخدام الممححاكم الممححلييییة. وفي روانندا٬، 

للضضححاييییا اسستتخخدام الممححاكم الممححلييییة أو ممححاكم ججاششاششا. وتتتتججه الممححكممة الججننائئييییة الدولييییة وهي أولل 
 .ممححكممة تتممننح تتعوييییضضات للضضححاييییا٬، إلى أصصولل الممدعى علييییه وصصنندوق تتقصصي ححقائئق الضضححاييییا
 

 لججان تتقصصي الححقائئق والممصصالححة

لالسستتقصصاء والتتي تتم تتعتتببر لججان تتقصصي الححقائئق والممصصالححة هي لججان ممسستتقلة وممؤقتتة 
إننششاؤها ممن أججلل التتححقييییق في األننمماط المماضضييییة الننتتهاكات ححقوق اإلننسسان التتي ححدثثت على ممدار فتترة 

ممعييییننة ممن الزممن. وييییممكن للججان تتقصصي الححقائئق والممصصالححة أن تتسساعد في تتسسهييییلل االننتتقالل ممن 
ذه اللججان ببححث االننتتهاكات الصصراع العننييییف إلى ببنناء السسالم ببعد الصصراع. وتتششمملل األننششطة الرئئييییسسييییة له

الممزعوممة والتتححقييییق فييییها وكتتاببة تتقارييییر مموثثقة عن الننتتائئج وتتقدييییم تتوصصييییات لدعم الممصصالححة وممننع 
 .االننتتهاكات في الممسستتقببلل

 
غالببا مما تتششمملل لججان تتقصصي الححقائئق والممصصالححة ممهممة لتتأسسييییس سسججلل بباالننتتهاكات المماضضييییة. 

أن تتضضم التتششججييییع على ممسسائئلة الممعتتدييیین وممننح والتتقرييییر الننهائئي للججننة ييییششمملل تتوصصييییات ييییممكن 
التتعوييییضضات للضضححاييییا. على سسببييییلل الممثثالل٬، أوصصت لججننة تتقصصي الححقائئق في السسلفادور ببإننششاء صصنندوق 
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للضضححاييییا. ولججننة تتقصصي الححقائئق والممصصالححة في سسييییرالييییون أوصصت ببعمملل ببرنناممج لتتعوييییضضات مموسسعة 
سسييییة والتتعلييییم والتتدرييییب. وممع هذا فننججاح هذه ببمما في ذلك الممعاششات والرعاييییة الصصححييییة الببدننييییة والننف

الببراممج التتي أوصصت ببها لججان الممصصالححة ييییعتتممد على إتتاححة التتمموييییلل واإلرادة السسييییاسسييییة لالننتتقالل إلى 
 .ممرححلة التتعوييییض والخخدممات

 
 ببراممج التتعوييییضضات الححكوممييییة

اننى قد تتكون الدولة هي الممسسئئولة عن تتوفييییر التتعوييییضضات للضضححاييییا إذا كان الضضرر الذي ع
ممننه الضضححاييییا قد ننتتج عن أعممالل الدولة. وعنند إعزاء الضضرر لششخخص أو كييییان فييییكون هذا الششخخص أو 

الكييییان ممسسئئوال عن التتعوييییضضات للضضححاييییا أو تتعوييییض الدولة عن التتكالييییف التتي تتححمملتتها لتتعوييییض 
ج الضضححاييییا. وفي ححالة مما إذا لم ييییسستتطع الششخخص أو الكييییان تتوفييییر التتعوييییض الممنناسسب٬، فييییممكن لببرامم

 .التتعوييییضضات التتي تتننظممها الدولة أن تتوفر التتعوييییضضات وتتسساعد الضضححاييییا إذا لزم األممر
 

تتم تتننفييییذ ببراممج التتعوييییضضات الححكوممييییة ببممعدالت ممخختتلفة ممن الننججاح. وننصصت اتتفاقات داييییتتون 
للسسالم على أن ججممييییع الالججئئييیین الذييیین فروا ببسسببب اإلببادة الججمماعييییة في الببوسسننة ال ببد ممن ممننححهم 

التتي تتركوها وراءهم. وكان ييییتتعييیین تتعوييییض الالججئئييیین الذييیین لم ييییتتممكننوا ممن الححصصولل على  الممممتتلكات
ممن  (FARG) ممممتتلكاتتهم األصصلييییة. وفي روانندا٬، ُأننششئ صصنندوق ممسساعدة النناججييیین ممن اإلببادة الججمماعييییة

لتتقدييییم الخخدممات لضضححاييییا اإلببادة الججمماعييییة٬، ببمما في ذلك التتمموييییلل  1998ِقببلل ححكوممة روانندا في عام 
  ..ألصصغر٬، والرعاييییة الصصححييییة٬، والتتعلييییم٬، وخخدممات اإلسسكانا

 
 عوامملل ممعتتببرة عنند تتصصممييییم ببراممج تتعوييییضضات

 
قد تتتتنناولل الدولل عوامملل ممتتعددة في تتننفييییذ ببراممج التتعوييییضضات. وهذه تتششمملل تتححدييیید الهدف ممن 

االخختتالفات الببرنناممج في سسييییاق تتعزييییز ححقوق الضضححاييییا واإلضضافة إلى األججنندة الممححلييییة للدولة وححلل 
الممتتعلقة ببالججننس. وفي تتححدييیید التتعوييییض الممنناسسب للضضححاييییا٬، قد تتدرس الدولل تتنناسسب التتعوييییضضات ممع 

 .ححججم االننتتهاك الذي عاننت ممننه الضضححييییة
 

 االخختتالفات ببييیین الججننسسييیین

أثثنناء الصصراع العننييییف٬، غالببا مما تتتتعرض الننسساء إلى عننف على أسساس الججننس٬، ببمما في ذلك 
ون ممن ححق ضضححاييییا العننف ممن اإلنناث الححصصولل على تتعوييییضضات عادلة العننف الججننسسي. وببييییننمما ييییك



 9 

وممتتسساوييییة٬، إال أن الننسساء التتي تتواججه التتزاممات أسسرييییة فقرييییة وأممييییة ممثثلل رعاييییة الطفلل أو ممواججهة عوائئق 
اللغة ييییكون لدييییها في الغالب وصصوال ممححدودا للننظام القضضائئي. وححتتى إذا ححصصلت على الفرصصة لطلب 

قد تتكون اإلنناث عرضضة للضضرر أثثنناء عمملييییة التتقاضضي. على سسببييییلل الممثثالل٬، قد التتعوييییض ممن القضضاء٬، ف
تتششعر الننسساء ببالتتعرييییض أثثنناء اسستتججواب الششاهد ألننها قد تتخخضضع السستتججواب ششدييیید وتتكون ممججببرة على 

 .اسستترججاع تتججرببة ألييییممة خخاللل ششهادتتها
 

ى إعادة والننسساء التتي تتعانني ممن العننف الججننسسي قد تتححتتاج إلى تتعوييییضضات خخاصصة تتركز عل
التتأهييییلل عببر إرششاد ننفسسي بباإلضضافة إلى العالج الطببي. وقد تتكون ضضححاييییا العننف الججننسسي هدفا 

للوصصم الممججتتممعي أو الننببذ واعتتببارهن ال ييییننفعن للزواج ببهن وٕاننهن غييییر ننقييییات أو لدييییهن ممضضاممييیین طببييییة 
ببلي ألننه تتججعلهن عقييییممات. وقد تتكون ضضححاييییا العننف الججننسسي أكثثر عرضضة لإلييییذاء الججننسسي الممسستتق

   .ييییفتتقرن إلى الححمماييییة ممن األسسرة أو األصصدقاء
 

 ممششاركة الضضححييییة في تتننفييییذ سسييییاسسة التتعوييییضضات

ييییممكن أن تتييییسسر ممششاركة الضضححاييییا في تتصصممييییم سسييییاسسة التتعوييییضضات أهداف رد االعتتببار وٕاعادة 
تتسساعد التتأهييییلل والتتعوييییض ممن خخاللل اححتترام اآلراء السسييییاسسييییة للضضححاييییا واالعتتراف ببححقوقهم. وييییممكن أن 

ممششاركة الضضححييییة في ضضممان أهممييییة وممغزى التتعوييییضضات للضضححاييییا. وتتوفييییر التتممثثييییلل الممنناسسب للضضححييییة 
عببر تتببادلل الممعلوممات الممهممة هو األكثثر فعالييییة في تتححدييیید سسييییاسسة التتعوييییضضات الممنناسسببة وآلييییات التتننفييییذ. 

عدها على الممششاركة وممع هذا٬، فممججمموعات الضضححاييییا ال ييییتتم تتممثثييییلها في الغالب ولدييییها مموارد قلييییلة تتسسا
 .ببفعالييییة

 
 تتمموييییلل تتعوييییضضات الضضححاييییا

 
إن تتمموييییلل ببراممج التتعوييییضضات وتتقدييییم التتعوييییض لضضححاييییا الججرائئم الخخطييییرة عن اإلصصاببات هو 

ججاننب ممتتححدي لعممييییلة التتعوييییضضات. وببعض الممححاكم تتححكم ببأن الممعتتدي الممدان هو الممسسئئولل عن 
الكافييییة إلرضضاء كلل ممدعي. وهذا ييییتترك العدييیید ممن  التتعوييییضضات لكن هؤالء األفراد ييییفتتقرون إلى األمموالل

الضضححاييییا في مموقف صصعب. وقد أننششأت ممححاكم أخخرى صصننادييییق ائئتتمماننييییة ممع تتببرعات ممن الححكوممة 
 .واألفراد ممن أججلل تتححقييییق اححتتييییاججات الضضححاييییا

 
 الممصصادر الممححتتمملة للتتمموييییلل
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الذي ييییقولل أن  تتعتتببر الدولل ممسسئئولة عن تتمموييییلل تتعوييییضضات مما ببعد الننزاعات ببنناء على الفرض
الدولة هي القوة السسييییاسسييییة التتي تتعببئ وتتممولل ببرنناممج التتمموييییلل. وقد تتممولل الدولة ممششروعات التتعوييییضضات 

ممن خخاللل زييییادة الضضرائئب ممثثلل ضضرييییببة التتعوييییضضات االججتتمماعييییة واقتتطاعات ممن اإلننفاق العسسكري 
كججزء ممن ببرنناممج  وٕاعادة تتوزييییع اإلننفاق العام ممن أججلل تتوزييییع المموارد على الصصنندوق االئئتتممانني

% ممن 5التتعوييییضضات. على سسببييییلل الممثثالل٬، تتممولل ححكوممة روانندا التتعوييییضضات ممن خخاللل الممسساهممة ببننسسببة 
 .العوائئد السسننوييییة الداخخلييییة

 
وححييییث تتخختتار الدولل إننششاء صصنندوق ائئتتممانني لتتعوييییضضات الضضححاييییا٬، فهنناك خخييییارات تتمموييییلل 

التتببرعات والححصصولل على الدعم ممححتتمملة ببججاننب التتمموييییلل الححكوممي وهي تتششمملل تتلقي ممسساهممات ممن 
الممالي ممن الححكوممات األججننببييییة واالسستتححواذ على أصصولل الممعتتدييیین الممداننييیین في االننتتهاكات. وييییممكن 
للدولة تتكمملة هذه التتببرعات بباألصصولل التتي تتممت ممصصادرتتها ممن الممعتتدييیین والتتببرعات الخخاصصة. ففي 

مموييییلل التتعوييییضضات. وقد ححصصلت روانندا على سسببييییلل الممثثالل تتسساهم الششركات ببننسسببة ممن أربباححها لتت
سسييییرالييییون ممن صصنندوق ببنناء السسالم التتاببع لألممم الممتتححدة تتمموييییال للضضححاييییا عببر الصصنندوق االئئتتممانني 

 .والذي ييییمموله عقارات الممعتتدييیین والتتببرعات الخخاصصة والتتببرعات الححكوممييییة
 

 خخاتتممة
 

لششكلل الذي لدى دولل مما ببعد الننزاعات ننمماذج ممخختتلفة ججاهزة لتتمموييییلل وتتوزييییع التتعوييییضضات. وا
سسييییتتخخذه ببرنناممج التتعوييییضضات ييییعتتممد على ححقائئق الننزاع واححتتييییاججات الضضححاييییا وطببييییعة االننتتهاكات التتي 

تتسسببببت في هذه التتعوييییضضات. وقد تتتتنناولل الدولل الججننس والدرججات الممتتفاوتتة لممششاركة الضضححييییة في 
م وممن تتصصممييییم ببراممج التتعوييییضضات. وييییممكن تتمموييییلل ببراممج التتعوييییضضات ممن مموارد الممعتتدييیین أننفسسه

الصصننادييییق الححكوممييییة والممسساهممات الخخارججييییة. وممع هذا٬، فننججاح أي ببرنناممج لججر الضضرر سسييییعتتممد 
بباألسساس على وفرة المموارد وتتححقييییق التتراضضي ببييیین الضضححاييییا والرغببة السسييییاسسييییة للتتقدم ننححو التتعوييییض 

   .وتتقدييییم الخخدممات


