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 االرئيیسيیة  االعناصر    :وواالمصالحة  االحقائق  تقصي  لجاننس
 

 تنفيیذيياالملخص  اال
 

إإنن  االغرضض  من  هھھھذهه  االمذكرةة  هھھھو  تقديیم  لمحة  عامة  عن  االعناصر  ااألساسيیة  للجانن  تقصي  االحقائق    
لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  عباررةة  عن  لجانن  تحقيیق  مؤقتة  وومستقلة  أأُنشئت  ).    TRCs(وواالمصالحة  

ووتشمل  ااألنشطة  .    للتحقيیق  في  أأنماطط  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن٬،  االتي  ووقعت  على  مدىى  فترةة  محدددةة  من  االزمن
ااألساسيیة  للجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  االبحث  وواالتحقيیق  في  ااالنتهھاكاتت  االمزعومة٬،  ووااإلبالغغ  عن  االنتائج  

 .االموثقة٬،  ووتقديیم  توصيیاتت  لتعزيیز  االمصالحة٬،  وومنع  اانتهھاكاتت  مشابهھة  من  االوقوعع  في  االمستقبل
   
االحقائق  وواالمصالحة٬،  إإال  أأنن  االلجانن  ووعلى  االرغم  من  أأنن  هھھھناكك  عددًداا  من  نماذذجج  مختلفة  للجانن  تقصي    

تأسيیس  شرعيیة  االلجنة  من  خاللل  االتشاوورر  )  1:    (تشمل  هھھھذهه  االعناصر.    االناجحة  تشتركك  في  عدةة  عناصر  أأساسيیة
ااختيیارر  موظظفيین  محايیديین  )  3(موضوعع  بشكل  صحيیح٬،  وو  وواليیةبلوررةة  )  2(مع  االجمهھورر  ووااختيیارر  ررااعي٬،  وو

تحديید  أأنشطة  ووسلطاتت  محدددةة  لتمكيین  االلجنة  من  )  5(ي٬،  ووتوفيیر  االمواارردد  وواالتمويیل  االكاف)  4(وومحترميین٬،  زز
 .إإعداادد  تقريیر  نهھائي  مع  توصيیاتت  محدددةة  يیمكن  االتحكم  فيیهھا)  6(إإنجازز  هھھھدفهھا٬،  وو

 
إإنن  .    تأتي  االشرعيیة  وواالمصدااقيیة  من  االمشاووررااتت  مع  االجمهھورر  ووااالختيیارر  االمدررووسس  لرااعي  االلجنة  

ووووظظائف  ووصالحيیاتت  االلجنة  يیزيید    وواليیةمخاووفهھ  في    االتشاوورر  مع  االسكانن  االمتضررريین  وواالمجتمع  االمدني  إلددررااجج
كما  إإنن  إإشرااكك  االمجتمع  االمدني  ووددعمهھ  االقويیيین  يیمكن  أأنن  يیؤثر  أأيیًضا  على  مدىى  ااستمراارر  .    من  شرعيیة  االلجنة

باإلضافة  إإلى  ذذلك٬،  عاددةة ً ما  يیزيید  االكيیانن  االرااعي  ذذيي  االسمعة  االجيیدةة  من  .    االجمهھورر  في  ددعمهھ  لعمل  االلجنة
 .    حقائق  وواالمصالحة  في  مرحلة  مبكرةة  من  هھھھذهه  االعمليیةمصدااقيیة  لجنة  تقصي  اال

 
.      يیمكن  االتحكم  فيیهھ  وويیمكنهھ  أأنن  يیسهھل  تحقيیق  أأهھھھداافف  االلجنة  وواليیةإإنن  االتشريیع  االوااضح  االذيي  يینص  على    

االلجنة  يیكونن  أأكثر  فعاليیة ً عندما  تكونن  فترةة  االتحقيیق  ووااضحة٬،  ووعندما  يیتم  تعريیف    واليیةكما  أأنن  االوفاء  ب
قد  تقترحح  االواليیاتت  االكافيیة  االفترةة  االزمنيیة٬،  االتي  يیمكن  فيیهھا  للجنة  االتحقيیق  في  .    تحقيیقااالنتهھاكاتت  االخاضعة  لل

 .    مزااعم  ووفترااتت  االتمديید  للسماحح  بمزيید  من  االتحقيیقاتت
 
تم  ووضع  أأحكامم  ااختيیارر  أأعضاء  االلجنة  االسليیمة  لضمانن  ثقة  االجمهھورر  في  لجنة  تقصي  االحقائق    

قد  تسلط  أأحكامم  ااالختيیارر  .    حايیديین  وومحترميین  على  حد  سوااءوويیكونن  أأعضاء  االلجنة  االمثاليیيین  م.    وواالمصالحة
عالووةة ً على  ذذلك٬،  .    االمختاررةة  االضوء  على  االطابع  االمستقل  للجنة  ووذذلك  لمنع  ااالتهھاماتت  من  االتحيیز  االسيیاسي

يیمكن  للنص  على  أأعضاء  االلجنة  من  االنساء  على  ووجهھ  االتحديید  أأنن  يیساعد  في  تشجيیع  االضحايیا  ااإلناثث  على  تقديیم  
ووغالبًا  ما  تتطلب  االلجنة  .    االلجنة  واليیةما  يیلعب  ااختيیارر  االموظظفيین  ددوورًراا  حاسًما  في  االتحقيیق  االنجاحح  لك.    مظالمهھن

االفعالة  خبرااًء  في  مجالل  حقوقق  ااإلنسانن٬،  وومحققيین٬،  ووخبرااء  قانونيیيین٬،  ووباحثيین٬،  ووأأخصائيیيین  ااجتماعيیيین  أأوو  
 .  معالجيین٬،  وومترجميین٬،  ووخبرااء  في  االتكنولوجيیا

   
ووبالتالي٬،  فإنن  تزوويید  .    بمسؤووليیاتت  تحقيیق  مهھمة  تهھدفف  إإلى  تعزيیز  االوحدةة  االوططنيیةتُكلف  االلجانن  غالبًا    

االهھيیئة  بصالحيیاتت  كافيیة  لضمانن  تعاوونن  ااألفراادد  ذذوويي  االصلة  أأوو  للتحقيیق  في  جراائم  معيینة  قد  يیساعد  في  االتحقيیق  
٬،  ووااقترااحح  قد  تختلف  هھھھذهه  االصالحيیاتت٬،  وولكنهھا  تشمل  عاددةة ً أأخذ  االشهھاددااتت.    االفعالل  لمهھامم  االلجنة  ووأأهھھھداافهھا

 .  االتعويیضاتت٬،  ووططلب  االوثائق٬،  وواالوصولل  إإلى  جميیع  االموااقع  ذذااتت  االصلة  إلجرااء  االتحقيیقاتت
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ووعاددةة ً .    إإنن  توفيیر  االمواارردد  االكافيیة٬،  االماليیة  وواالمادديیة  على  حد  سوااء٬،  يیؤثر  في  ووتيیرةة  وونطاقق  االتحقيیقاتت  
تشمل  االمواارردد  االمادديیة  .    لي  وواالوططنيما  تتطلب  االتكلفة  االماليیة  االكبيیرةة  للتحقيیق  االشامل  خليیطًا  من  االتمويیل  االدوو

االمعدااتت  وواالمراافق  موثوقق  بهھا٬،  بما  في  ذذلك  موقع  مركزيي  للجنة٬،  وواالنقل  ألعضاء  االلجنة٬،  وومكاتب  لموظظفي  
 .  االدعم٬،  وواالمعدااتت  االتكنولوجيیة  ااألساسيیة٬،  بما  في  ذذلك  أأجهھزةة  االكمبيیوتر  وواالهھوااتف

 
ريیر  االنهھائي  على  نطاقق  ووااسع٬،  وويیتطلب  يیشجع  تشريیع  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  على  نشر  االتق  

قبولل  توصيیاتت  االتنفيیذ  االخاصة  باللجنة٬،  ووقد  يیعززز  هھھھذاا  نجاحح  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  منع  
كما  أأنن  نشر  االتقريیر  االنهھائي  على  نطاقق  ووااسع  يیزوودد  االجمهھورر  .    االتجاووززااتت  ووااالنتهھاكاتت  االمماثلة  في  االمستقبل

في  كثيیر  من  االحاالتت٬،  ووززعت  االبلداانن  إإصدااررااتت  مختصرةة  من  .    صرااععبفهھم  أأكبر  لتارريیخ  االدوولة  االوططني  وواال
االتقريیر  أأوو  إإصدااررااتت  مطبوعة  في  االصحف  االيیوميیة٬،  ووذذلك  للعمل  على  ووصولل  مجموعة  ووااسعة  من  االموااططنيین  

 .إإلى  نتائج  االلجنة
 
٬،  وواالموظظفيین٬،  وواالمواارردد٬،  واليیةمن  هھھھذهه  االمذكرةة  يیقدمم  مزيیًداا  من  االتفاصيیل  عن  اال  إإنن  االملحق  ااألوولل  

وواالمشارركة  االعامة٬،  ووااألنشطة  وواالصالحيیاتت  االرئيیسيیة٬،  وواالتقارريیر  االنهھائيیة  للجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  
االتي  أأنشئت  في  ااألررجنتيین٬،  ووشيیلي٬،  ووتيیمورر  االشرقيیة٬،  وواالسلفاددوورر٬،  ووغانا٬،  ووغوااتيیماال٬،  ووليیبيیريیا٬،  وواالمغربب٬،  

 .  وونيیبالل٬،  ووسيیرااليیونن٬،  ووجنوبب  أأفريیقيیا٬،  ووتونس٬،  ووأأووغنداا
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 االمحتويیاتت  جدوولل
 

 1  بيیانن  االغرضض
 

 1  مقدمة
 

 2  إإنشاء  االشرعيیة
 2  االتشاوورر  مع  االسكانن  
 3  االرعايیة  
 
 4    واليیةاال
 5  ووضع  ااألساسس  االقانوني  
 5  أأهھھھداافف  االلجنة  ووغايیاتهھا  
 6  واليیةبما  في  ذذلك  االعداالة  كعنصر  من  اال  
 7  ااألفعالل  قيید  االتحقيیق  
 9  االزمنيیة  االخاضعة  للتحقيیقاالفترااتت    
 10  واليیةمدةة  اال  
 

 11  االموظظفونن
 11  أأعضاء  االلجنة  
 11  ططريیقة  ااالختيیارر      
 12  أأعضاء  االلجنة  االدووليیونن      
 13  فريیق  االموظظفيین  
 

 14    االمواارردد
 14  االتمويیل  
 14  ااألجهھزةة  وواالمنشآتت    

 
 15  ااألنشطة  وواالصالحيیاتت

 15  جمع  االبيیاناتت  
 16  االبحث  وواالتحليیل  
 16  االصالحيیاتت  
 18  االتقريیر  االنهھائي  وواالتوصيیاتت  
 

 19  االخاتمة
 

 21  االعناصر  االرئيیسيیة:    لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة:    االملحق  ااألوولل
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 بيیانن  االغرضض
 
إإنن  االغرضض  من  هھھھذهه  االمذكرةة  هھھھو  تقديیم  لمحة  عامة  عن  االعناصر  ااألساسيیة  للجانن  تقصي  االحقائق    

 .وواالمصالحة
 

 مقدمة
 
تُعد  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  لجنة  تحقيیق  مؤقتة  وومستقلة  تقومم  بالتحقيیق  ووااإلبالغغ  عن  أأنماطط    

ووتتمثل  االمهھمة  .    اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  أأوو  االقانونن  ااإلنساني  االتي  اارُرتكبت  خاللل  فترااتت  محدددةة  من  االزمن
صيیاتت  لمعالجة  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  االتي  اارُرتكبت  االرئيیسيیة  للجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  تقديیم  تو

 .خاللل  فترااتت  االصرااعع  وومنع  تكراارر  هھھھذهه  ااالنتهھاكاتت  في  االمستقبل
 
إإنن  لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  هھھھي  عنصر  ووااحد  قد  تستخدمهھ  االدوولل  عند  ووضع  خطة  شاملة    

اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن٬،  ووبالتالي  فإنن  تُنشئ  االدوولل  هھھھذهه  االلجانن  بعد  فترةة  من  .    للعداالة  ااالنتقاليیة  ما  بعد  االصرااعع
إإنن  .    االبيیئة  هھھھي  مكانن  يیوجد  فيیهھا  االحد  ااألددنى  من  االثقة  في  االمؤسساتت  االحكوميیة  أأوو  مجموعاتت  معيینة  من  االسكانن

إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  قد  يیكونن  أأددااةة  فعالة  لتعزيیز  االمصالحة  في  مجتمع  يیتعافى  من  االصرااعع  
ووتشتمل  لجانن  تقصي  .    الل  من  صرااعع  عنيیف  إإلى  بناء  االسالمم  بعد  اانتهھاء  االصرااعععن  ططريیق  تسهھيیل  عمليیة  ااالنتق

إلنشاء  سجل  النتهھاكاتت  االماضي٬،  االتي  يیمكن  أأنن  تساعد  في  مساءلة    وواليیةاالحقائق  وواالمصالحة  في  االعاددةة  على  
 .االجناةة  مع  توفيیر  منتدىى  للضحايیا  إلعاددةة  حسابب  االتجاووززااتت  االتي  عانواا  منهھا

 
نن  ااالختيیاررااتت  االتي  قُدمت  خاللل  إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  توضح  مماررساتت  االدوولل  أأ  

  وواليیةووإإنن  االتشاوورر  مع  االسكانن  االمتضررريین  وواالمجتمع  االمدني  إلددررااجج  مخاووفهھ  في  .    ستؤثر  في  شرعيیة  االلجنة
ووبالمثل٬،  سوفف  تتأثر  .    ووووظظائف  ووصالحيیاتت  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  سيیزيید  من  شرعيیة  االلجنة

هھھھا٬،  وواليیةة  بالطرقق  االتي  من  خاللهھا  تحددد  االدوولة  أأوو  االحكومة  ااالنتقاليیة  ررعايیة  االلجنة٬،  ووتحددد  شرعيیة  االلجن
ووتختارر  موظظفيین  للعمل  فيیهھا٬،  ووتوفر  االمواارردد  وواالتمويیل  االكافي  ألنشطتهھا٬،  ووتحددد  ااألنشطة  وواالصالحيیاتت  

 .االرئيیسيیة  للجنة
 

 إإنشاء  االشرعيیة  
 
إإنن  .    هھورر  ووااالختيیارر  االمدررووسس  لرااعي  االلجنةتأتي  االشرعيیة  وواالمصدااقيیة  من  االمشاووررااتت  مع  االجم  

ووووظظائف  ووصالحيیاتت  االلجنة  يیزيید    وواليیةاالتشاوورر  مع  االسكانن  االمتضررريین  وواالمجتمع  االمدني  إلددررااجج  مخاووفهھ  في  
كما  إإنن  إإشرااكك  االمجتمع  االمدني  ووددعمهھ  االقويیيین  يیمكن  أأنن  يیؤثر  أأيیًضا  على  مدىى  ااستمراارر  .    من  شرعيیة  االلجنة

باإلضافة  إإلى  ذذلك٬،  عاددةة ً ما  يیزيید  االكيیانن  االرااعي  ذذيي  االسمعة  االجيیدةة  من  .    ةاالجمهھورر  في  ددعمهھ  لعمل  االلجن
 .    مصدااقيیة  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  مرحلة  مبكرةة  من  هھھھذهه  االعمليیة

 
 االتشاوورر  مع  االسكانن
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توضح  مماررسة  االدوولة  أأنن  لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  االناجحة  تعكس  االمخاووفف  ااألساسيیة    
ووتتطلب  هھھھذهه  االعمليیة  في  االغالب  توفيیر  منتدىى  للضحايیا  للتعبيیر  عن  .    االمتضررريین  ااآلخريین  للضحايیا  ووااألفراادد

إإنن  االتماسس  .    مظالمهھم  مع  بناء  ااألساسس  لتحقيیق  االمصالحة  االوططنيیة٬،  وواالسالمم٬،  ووإإعاددةة  ااإلعمارر  في  االوقت  نفسهھ
وولى  قد  ثبت  أأنهھ  ذذوو  إإشرااكك  االجمهھورر  في  عمليیة  إإنشاء  لجنة  أأوو  توفيیر  آآليیة  إلشرااكك  االجمهھورر  من  االمرااحل  ااأل

أأهھھھميیة  حاسمة  لنجاحح  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  تحقيیق  هھھھذهه  ااألهھھھداافف٬،  ألنن  االجمهھورر  لديیهھ  صوتت  في  
ووسيیقومم  ااضعو  تشريیعاتت  لجنة  تقصي  االحقائق  .    لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  ووبالتالي  يیرااهھھھا  مشرووعة

االمجتمع  االمدني  قبل  تحديید  ااختصاصاتت    بشكل  مثالي  بتوعيیة  مكثفة  ووجمع  مدخالتت  من  قطاعاتت  متنوعة  من
يیمكن  إلجرااء  مشاووررااتت  عامة  ووااسعة  االنطاقق  توفيیر  نظرةة  ثاقبة  على  ااإلررااددةة  االوططنيیة  إلنشاء  لجنة  .    االلجنة

تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  وواالمخاووفف  االتي  قد  يیعاني  منهھا  االسكانن  االمتضررريین  بشأنن  تنفيیذهھھھا٬،  وواالغرضض  االعامم  
 .ةمن  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالح

 
يیجوزز  للدوولل٬،  االتي  تختارر  إإنشاء  لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  ااالنخرااطط  في  االمشاووررااتت  االعامة  من    

كما  أأنن  آآليیاتت  االتعليیقاتت  وواالمواارردد  االتعليیميیة  تزيید  من  فهھم  .    خاللل  ووررشش  االعمل٬،  وواالندووااتت٬،  وواالمنتديیاتت  االمفتوحة
ر  فرًصا  للنقاشش  وواالتعليیق  بشأنن  تنفيیذ  لجنة  وويیمكن  للمنتديیاتت  االمفتوحة  أأنن  توف.    االحكومة  الحتيیاجاتت  االمجتمع

وواافقت  االسلطة  االتشريیعيیة  في  ليیبيیريیا  على  قانونن  إإنشاء  .    تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  كما  تجلى  ذذلك  في  ليیبيیريیا
ووجاء  هھھھذاا  االنص  نتيیجة  لعمليیة  ططويیلة  من  االتشاوورر٬،  االذيي  .  2005لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  يیونيیو  

بيین  االحكومة  وواالمجتمع  االمدني  من  خاللل  ووررشش  االعمل٬،  وواالدووررااتت  االتدرريیبيیة٬،  وواالحلقاتت    يیعتبر  حقيیقيیًا  بوجهھ  عامم٬،
ووبدأأتت  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  في  ليیبريیا  عمليیة  االتوعيیة  مع  عددد  من  منظماتت  االمجتمع  .    االدررااسيیة٬،  ووااالجتماعاتت

تلت  عمليیة  .    ووااحد  االمدني  بعد  محاوولة  أأووليیة  من  ررئيیس  االحكومة  ااالنتقاليیة  في  ليیبيیريیا  لتشكيیل  لجنة  من  جانب
االتوعيیة  االتي  قامت  بهھا  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  في  ليیبريیا  توصيیاتت  االمجتمع  االمدني  بعقد  ااجتماعاتت  فنيیة٬،  ووجمعت  

في  ختامم  جهھد  االتوعيیة    .خبرااتت  االمنظماتت  االدووليیة٬،  وواالمنظماتت  غيیر  االحكوميیة  االليیبيیريیة٬،  وواالمجتمع  االمدني
ااجتمع  خاللهھ  هھھھؤالء  االخبرااء  مع  أأصحابب  االمصلحة  االليیبيیريیيین    ااالستشارريي  هھھھذاا٬،  تم  عقد  مؤتمر  لمدةة  ثالثة  أأيیامم

ووقدمت  هھھھذهه  .    لتباددلل  ااآلررااء  حولل  أأفضل  االسبل  لتنسيیق  جميیع  مرااحل  عمليیة  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة
جهھد  تشريیعي  لمدةة  أأسبوعيین  من  قِبل  ليیبيیريیيین  اانتجواا  في  نهھايیة    -ااألنشطة  أأساًسا  للمرحلة  االمقبلة  من  هھھھذهه  االعمليیة  

 .طافف  مشرووعع  االقانونن٬،  االذيي  سيیصبح  قانونن  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحةاالم
 

 االرعايیة  
 
تتم  في  االعاددةة  ررعايیة  لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  من  قِبل  حكومة  ددوولة  أأوو  منظمة  ددووليیة  أأوو    

  وويیرعى  أأحد  االكيیاناتت  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  عندما  يیدعم  هھھھذاا  االكيیانن.    مجموعة  االمجتمع  االمدني
إإنشاء  ووتشغيیل  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  على  سبيیل  االمثالل٬،  من  خاللل  إإعاررةة  ااسم  االكيیانن  أأوو  االسمعة  أأوو  

االنيیة  االحسنة  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  أأوو  من  خاللل  االمساهھھھمة  بالمالل  أأوو  االخبرةة  أأوو  االمواارردد  ااألخرىى  
في  نجاحح  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  قد  يیُسهھم  ااختيیارر  االرااعي  االمناسب  .    للجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة

عن  ططريیق  عزوو  االمصدااقيیة  إإلى  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  مرحلة  مبكرةة٬،  ووضمانن  إإمداادد  ثابت  من  
 .االمواارردد  للجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة

 
إإنن  سمعة  ررااعي  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  هھھھي  االمفتاحح  االرئيیسي  إلنشاء  شرعيیة  وومصدااقيیة  لجنة    

.    تُنشئ  االمرااسيیم  االرئاسيیة  لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  أأغلب  ااألحيیانن.    ي  االحقائق  وواالمصالحةتقص
وومع  ذذلك٬،  إإذذاا  لم  يیكن  االرئيیس  يیحظى  بتأيیيید  ووااسع  االنطاقق٬،  فمن  االضروورريي  مشارركة  االمنظماتت  ااألخرىى٬،  مثل  

ماتت  االعاملة  محليیًا  على  ووجهھ  وويیمكن  للمنظ.    أأوو  منظمة  غيیر  حكوميیة  محليیة  في  عمليیة  االرعايیة/ااألمم  االمتحدةة  وو
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االخصوصص  تحقيیق  مصدااقيیة  االلجنة  عن  ططريیق  تمكيینهھا  من  عكس  ااحتيیاجاتت  االمجتمعاتت  االمحليیة  ووبضمانن  ددررجة  
في  االسلفاددوورر٬،  كانن  من  ااألنسب  لألمم  االمتحدةة٬،  ووحكومة  االسلفاددوورر٬،  ووقوااتت  االمعاررضة  من  .    من  ااأللفة  االسيیاسيیة

ووكانت  .    االمشارركة  في  ررعايیة  لجنة  تقصي  االحقائق  مًعا)  FMLN(جبهھة  فارراابوندوو  ماررتي  للتحريیر  االوططني  
االحكومة  ووجبهھة  فارراابوندوو  ماررتي  للتحريیر  االوططني  ططرفيین  في  ااتفاقيیاتت  االسالمم  االمكسيیكيیة٬،  وومنحت  هھھھذهه  

سمحت  ررعايیة  ااألمم  .    االمشارركة  في  االرعايیة  ددررجة  من  االمصدااقيیة  للجنة  في  ما  يیتعلق  بأجزااء  معيینة  من  االسكانن
 .بتلقي  االخبرةة  ووااإلررشادد  من  جانب  االمجتمع  االدوولي٬،  ووززووددتت  االلجنة  بمزيید  من  االمصدااقيیةاالمتحدةة  للجنة  

 
في  جنوبب  أأفريیقيیا٬،  تولى  ررئيیس  االجمهھورريیة  وواالبرلمانن  مًعا  ررعايیة  إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق    

ًما  ووددفع  االرئيیس  لتقديیم  مشرووعع  قانونن  إلنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  ووتولى  ددوورًراا  مهھ.    وواالمصالحة
في  إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  على  االنحو  االمبيین  في  االقانونن٬،  على  سبيیل  االمثالل٬،  من  خاللل  تعيیيین  

وومنح  قانونن  تعزيیز  .    ووفي  االوقت  نفسهھ٬،  ناقش  االبرلمانن  مشرووعع  االقانونن  ووسنهھ  كقانونن.    أأوو  إإقالة  أأعضاء  االلجنة
 .برعايیة  مزددووجة  سلطة  أأكبر  للجنةاالناتج  وواالذيي  تم  ووضعهھ    1995االوحدةة  االوططنيیة  وواالمصالحة  لعامم  

 
 االواليیة

 
توضح  وواليیة  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  غايیاتت  ووأأهھھھداافف  هھھھذهه  االلجنة٬،  ووتعيین  ااالنتهھاكاتت  وواالفترةة    

ووتتم  عاددةة ً مرااعاةة  عددد  من  االعواامل  في  .    االزمنيیة  االخاضعة  للتحقيیق٬،  ووتحددد  إإططارًراا  ززمنيیًا  إلنجازز  عمل  االلجنة
إإنن  االوضع  االذيي  يیعززز  إإنشاء  لجنة  تقصي  .    اليیة  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحةتحديید  كيیفيیة  االتعبيیر  عن  وو

االحقائق  وواالمصالحة٬،  وواالمواارردد  االمتاحة  لهھا٬،  ووددوولة  االحكومة٬،  وواالمناخخ  االسيیاسي  كلهھا  أأمورر  ستلعب  ددوورًراا  في  
 .    صيیاغة  االواليیة

 
 ووضع  ااألساسس  االقانوني  
 

ددةة ً في  جزء  من  تشريیع  أأوو  ااتفاقيیة  سالمم  أأوو  يیتم  االنص  على  وواليیة  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  عا
في  سيیرااليیونن  ووليیبيیريیا٬،  تحددد  .    ووقد  يیكونن  االتشريیع  ااإلضافي  ضروورريیًا  االتوسع  في  شرحح  االواليیة.    مرسومم  تنفيیذيي

ووااستُكملت  ااتفاقيیاتت  االسالمم  بتشريیع  يیحددد  االكيیفيیة  االتي  سيیتم  بهھا  تنفيیذ  مهھامم  .    ااتفاقيیاتت  االسالمم  وواليیاتت  االلجانن
تم  إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  جنوبب  أأفريیقيیا  من  خاللل  االتشريیعاتت٬،  .    هھھھداافهھاااللجانن  ووتحديید  أأ

ووقانونن  تعزيیز  االوحدةة  االوططنيیة  وواالمصالحة٬،  االذيي  أأقرهه  برلمانن  جنوبب  أأفريیقيیا٬،  ووتم  االتوقيیع  عليیهھ  في  قانونن  من  
شيیلي  بمرسومم    تأسست  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في.  1995قِبل  االرئيیس  نيیلسونن  مانديیال  في  عامم  

ووقد  أأصدرر  ررئيیس  هھھھندووررااسس  بالمثل  .    جمهھورريي  تمت  االمواافقة  عليیهھ  في  ووقت  الحق  من  قِبل  ووززيیريین  تنفيیذيیيین
كما  أأنشأتت  االجزاائر  لجنة  تقصي  .    مرسوًما  ررئاسيیًا  إلنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  هھھھندووررااسس

 .  االحقائق  وواالمصالحة  االخاصة  بهھا  بموجب  مرسومم  ررئاسي
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 لجنة  ووغايیاتهھاأأهھھھداافف  اال  
 
ووإإنن  االواليیة  .    تحددد  بداايیة  االنص  االتي  تنشئ  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  أأهھھھداافف  ووغايیاتت  هھھھذهه  االلجنة  

تحددد  بشكل  صريیح  أأهھھھداافف  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  يیمكنهھا  توجيیهھ  عمل  هھھھذهه  االلجنة  ووتوضيیح  االغرضض  
وواالمصالحة  هھھھو  توضيیح  ااألسبابب  ووااآلثارر  إإنن  أأحد  ااألهھھھداافف  االمشتركة  للجانن  تقصي  االحقائق  .    منهھا  للجمهھورر

.    االرئيیسيیة  للعنف  وواانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  في  االماضي  ووتقديیم  توصيیاتت  لمنع  مثل  هھھھذهه  ااألحدااثث  من  االتكراارر
 .    كما  يیحاوولل  تشريیع  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  عاددةة ً تعزيیز  االمصالحة  االوططنيیة٬،  وواالعالجج٬،  وواالوحدةة

 
تشريیع  االذيي  يینشئ  لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  ذذااتت  االصلة  في  شيیلي  ووجنوبب  أأفريیقيیا٬،  حددد  اال  

ووحددد  قانونن  إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  تيیمورر  .    هھھھدفف  هھھھذهه  االلجانن  ووهھھھو  االمصالحة  االوططنيیة
االشرقيیة  االمحددد  تسعة  أأهھھھداافف  منفصلة٬،  من  بيینهھا  االتحقيیق  في  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  االتي  تقع  أأثناء  االصرااعع  

يیؤدديي  إإلى  تحديید  االعواامل  االمؤدديیة  إإلى  ااالنتهھاكاتت٬،  ووتحديید  االمماررساتت  لمنع  تكراارر  ااالنتهھاكاتت٬،    االسيیاسي٬،  مما
في  غوااتيیماال٬،  حدددتت  ااتفاقيیة  االسالمم٬،  االتي  تنشئ  .    ووإإحالة  ااالنتهھاكاتت  إإلى  مدعي  عامم٬،  ووااستعاددةة  كراامة  االضحايیا

اعدةة  على  إإررساء  أأسس  االتعايیش  االمس"لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  وولجنة  االتوضيیح  االتارريیخي٬،  االهھدفف  من  
في  جمهھورريیة  االكونغو  االديیمقرااططيیة٬،  شملت  ااألهھھھداافف  ".    االسلمي  ووااحتراامم  حقوقق  ااإلنسانن  بيین  أأبناء  غوااتيیماال

االمعلنة  في  االتشريیع  االمصرحح  بهھ  ددعم  االعمليیة  ااالنتقاليیة  للحكومة٬،  وواالتوسط  في  وومنع  االصرااعع  االجارريي  بيین  
 .قة  االمتباددلة  بيین  االشعب  االكونغولياالمجتمعاتت٬،  ووتضميید  االجرااحح٬،  ووااستعاددةة  االث

 
 االعداالة  كعنصر  من  االواليیةتضميین    
 
لجنة  تقصي  االحقائق  وواالعداالة  "في  بعض  االحاالتت٬،  قد  تُعرفف  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  باسم    

ووفي  هھھھذهه  االحاالتت٬،  يیشيیر  ااسم  االلجنة  إإلى  االرغبة  ليیس  فقط  في  االتوصل  إإلى  االحقيیقة  ليیعرفهھا  ".    وواالمصالحة
في  االوااقع٬،  يیمكن  ااستخداامم  لجنة  تقصي  .    ع  من  أأجل  إإنجازز  االمصالحة٬،  بل  ووتقديیم  االمنتهھكيین  إإلى  االعداالةاالمجتم

االحقائق  وواالمصالحة  كوسيیلة  لتقديیم  االجناةة  إإلى  االعداالة  من  خاللل  جمع  أأددلة  ااالنتهھاكاتت  االجسيیمة  ووإإحالة  
ووعلى  االرغم  من  أأنن  االعديید  من      .ااالنتهھاكاتت  االخطيیرةة  إإلى  االمحاكم  أأوو  إإقامة  عالقاتت  مع  االمحققيین  االجنائيیيین

االحكوماتت  ااالنتقاليیة  ترغب  في  تركك  تهھديید  االعداالة  من  أأجل  تشجيیع  االمزيید  من  االمشارركيین  ووبخاصة  االمجرميین  
على  االقدوومم  ووتقديیم  االشهھاددةة٬،  إإال  أأنن  لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  يیمكنهھا  أأنن  تكونن  محفال ً مفيیًداا  لتحديید  

 .  ةة  للقانونن  االدوولي٬،  بحيیث  يیمكن  محاكتهھم  في  مكانن  آآخرأأوولئك٬،  االذيین  ااررتكبواا  اانتهھاكاتت  خطيیر
 
بصالحيیة  االتوصيیة  بالمحاكماتت  )  TJRC(في  كيینيیا٬،  تمتعت  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالعداالة  وواالمصالحة    

ووااقترااحح  االتعويیضاتت  للضحايیا٬،  على  االرغم  من  أأنهھ  ال  يیمكنهھا  تطبيیق  هھھھذهه  االتوصيیاتت    كما  أأنن  لجنة  تقصي  
لطة  االتوصيیة  بوسيیلة  أأخرىى  الستعاددةة  االسالمم  ووااالمتثالل  لحقوقق  ااإلنسانن٬،  فضال ً االحقائق  وواالمصالحة  تمتعت  بس

ووقد  ترفض  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالعداالة  وواالمصالحة  االعفو  عن  االمتقدميین  .    عن  االتوصيیة  بعفو  مشرووطط  للجناةة
جنة  في  ل"  االعداالة"وومع  ذذلك٬،  ااتخذ  عنصر  .    االذيین  كانواا  بالفعل  يیخضعونن  إلجرااءااتت  جنائيیة  أأوو  في  االسجن

تقصي  االحقائق  وواالعداالة  وواالمصالحة  في  كيینيیا  شكل  االتعويیضاتت  للضحايیا٬،  بدال ً من  فرضض  االعقوباتت  على  
إإنن  االمعلوماتت  االتي  تم  جمعهھا  من  قِبل  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  ااألررجنتيین٬،  ووتشادد٬،  .    االمخالفيین

من  لجانن  تقصي  االحقائق    ووسريي  النكا  أأددتت  في  نهھايیة  االمطافف  إإلى  مقاضاةة  االمخالفيین٬،  ووأأنشأتت  االعديید
وواالمصالحة  ااألخرىى  االعالقاتت  مع  مكاتب  ااالددعاء  االعامم  أأوو  قدمت  االمعلوماتت٬،  االتي  يیمكن  أأنن  تُستخدمم  لمقاضاةة  

 .  االجناةة  في  االمحاكم  االجنائيیة
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 ااألفعالل  قيید  االتحقيیق  
 
يیركز  تشريیع  .    كما  تحددد  وواليیة  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  ااألفعالل  االتي  تقومم  االلجنة  بالتحقيیق  فيیهھا  

إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  عاددةة ً على  االتحقيیق  في  ااالنتهھاكاتت  االجسيیمة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالقانونن  
ااإلنساني٬،  مثل  االتعذيیب٬،  ووااالغتصابب٬،  ووااالعتقالل  االتعسفي  لفترااتت  ططويیلة٬،  ووحاالتت  ااالختفاء٬،  ووغيیرهھھھا  من  

ء٬،  يیمكن  لوااضعي  تشريیع  لجنة  تقصي  االحقائق  وولذلك٬،  عند  ااالقتضا.    أأشكالل  االمعاملة  االالإإنسانيیة٬،  وواالقتل
في  .    وواالمصالحة  أأيیًضا  أأنن  يیوفروواا  نطاقًا  ووااسًعا  لهھذهه  االلجنة  في  ما  يیتعلق  بالجراائم  االمخولة  بالتحقيیق  فيیهھا

٬،  "أأعمالل  االعنف  االخطيیرةة"االسلفاددوورر٬،  صرحح  ووااضعو  االتشريیع  للجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  بالتحقيیق  في  
 .لكنهھ  لم  يیحددد  جراائم  معيینة

 
في  بعض  االحاالتت٬،  يیختارر  ووااضعو  تشريیع  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  ووضع  وواليیة  لجنة  تقصي    

االحقائق  وواالمصالحة  للردد  على  ااالنتهھاكاتت  االمحدددةة  االتي  ووقعت  في  تلك  االدوولة٬،  مثل  جراائم  االملكيیة  أأوو  االقضايیا  
ت  ااختصاصاتت  لجنة  تقصي  على  سبيیل  االمثالل٬،  في  غانا٬،  تضمن.    االمتعلقة  بالحصولل  على  االمواارردد  االطبيیعيیة

االقتل٬،  ووااالختطافف٬،  ووااالختفاء٬،  ووااالحتجازز٬،  وواالتعذيیب٬،  ووسوء  االمعاملة٬،  ووااالستيیالء  على  "االحقائق  وواالمصالحة  
ااالنتهھاكاتت  "في  ليیبيیريیا٬،  ددعا  تشريیع  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  هھھھذهه  االلجنة  للتحقيیق  في  ".    االممتلكاتت

ووشملت  هھھھذهه  ".    ااإلنساني  االدوولي٬،  فضال ً عن  االتجاووززااتت  االجسيیمة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواانتهھاكاتت  االقانونن
ااالنتهھاكاتت٬،  على  سبيیل  االمثالل  ال  االحصر٬،  االمذاابح٬،  ووحاالتت  ااالغتصابب٬،  وواالقتل٬،  وواالقتل  خاررجج  نطاقق  االقضاء٬،  

ووكانت  هھھھذهه  االواليیة  ".    االجراائم  ااالقتصادديیة٬،  مثل  ااستغاللل  االمواارردد  االطبيیعيیة  أأوو  االعامة  إلدداامة  االصرااعع  االمسلح"وو
 .ة  ال  سيیما  في  ليیبيیريیا  في  ظظل  االصرااعع  من  أأجل  االسيیطرةة  على  مناجم  االماسسذذااتت  صل

 
.    قد  يیؤدديي  االحد  من  وواليیة  االلجنة  إإلى  تقيیيید  قدررتهھا  على  االتحقيیق  االكامل  في  االجراائم  االمتعلقة  بالصرااعع

نشاء  في  شيیلي٬،  على  سبيیل  االمثالل٬،  شمل  االمرسومم  االتنفيیذيي  إل.    ووقد  يیؤدديي  هھھھذهه  بدووررهه  إإلى  إإنشاء  لجانن  إإززددووااجيیة
لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  االوططنيیة٬،  االمعرووفة  أأيیًضا  باسم  لجنة  رريیتيیغ٬،  ضمن  وواليیة  االلجنة  فقط  اانتهھاكاتت  

ااستبعدتت  هھھھذهه  االواليیة  ااالنتهھاكاتت  ااألخرىى٬،  مثل  االتعذيیب  أأوو  -االقانونن  ااإلنساني  االدوولي  االتي  تؤدديي  إإلى  االوفاةة
لى  ااحتيیاجج  شيیلي  إإلى  إإنشاء  لجنة  إإضافيیة  وومنفصلة  بعد  أأددىى  هھھھذاا  ااالستبعادد  إإ.    ااالعتقالل  االتعسفي  لفترااتت  ططويیلة

سنوااتت  للتصديي  النتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  االتي  لم  يیتم  االتحقيیق  فيیهھا  من  االبداايیة  من  قِبل  أأوولل  لجنة  لتقصي  
 .االحقائق  وواالمصالحة  االخاصة  بهھا

 
  لتجنب  منع  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  عن  غيیر  قصد  من  االتحقيیق  في  بعض  االتجاووززااتت٬،  قد  

يیختارر  ووااضعو  تشريیعاتت  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  االقانونن  االدوولي  كمصدرر  مرجعي  لتحديید  اانتهھاكاتت  
في  تيیمورر  االشرقيیة٬،  تنشئ  الئحة  إإددااررةة  ااألمم  االمتحدةة  ااالنتقاليیة  في  تيیمورر  .    حقوقق  ااإلنسانن  وواالقانونن  ااإلنساني

بالعديید  من  االصكوكك  االدووليیة  االتي  تُعرفف  االشرقيیة  لجنة  لالستقبالل  ووتقصي  االحقائق  وواالمصالحة  وواالُمشارر  إإليیهھا  
وومن  خاللل  االحفاظظ  على  تعريیف  ووااسع  لالنتهھاكاتت٬،  يیمكن        ".االقانونن  ااإلنساني  االدوولي"بشكل  جماعي  باسم  

 .للجنة  جمع  االمعلوماتت  بحريیة  أأكبر  مما  سيیكونن  عليیهھ  االحالل٬،  إإذذاا  أأمكن  فقط  االتحقيیق  في  أأنوااعع  معيینة  من  االجراائم
 
 للتحقيیق    االفترااتت  االزمنيیة  االخاضعة  
 
تحددد  تشريیعاتت  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  فترةة  ززمنيیة  محدددةة  تستطيیع  خاللهھا  االتحقيیق  في    

ووقد  تبدأأ  االفترةة  االزمنيیة  االخاصة  بالتحقيیق  ووتنتهھي  في  تارريیخ  محددد  أأوو  .    ااالنتهھاكاتت  وواالتجاووززااتت  االتي  ووقعت
خ  غيیر  االمحددد  ألعضاء  االلجنة  إإمكانيیة  وويیتيیح  االتارريی.    تارريیخ  غيیر  محددد٬،  مثل  عندما  يیبدأأ  االصرااعع  ووحتى  يینتهھي
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نص  االمرسومم  االملكي٬،  االذيي  أأنشأ  لجنة  تقصي  االحقائق  .    تحديید  بداايیة  وونهھايیة  االفترةة  االخاضعة  للتحقيیق
في  .    فقط"  االتي  ووقعت  في  االماضي"وواالمصالحة  االمغربيیة٬،  على  أأنن  االلجنة  ستحقق  في  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  

لحقائق  وواالمصالحة  االمغربيیة  في  حاالتت  اانتهھاكك  حقوقق  ااإلنسانن  االتي  االمماررسة  االعمليیة٬،  حققت  لجنة  تقصي  اا
 .    1999-1956ووقعت  خاللل  االسنوااتت  

 
نص  قانونن  إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  جمهھورريیة  االكونغو  االديیمقرااططيیة  على  أأنن  االلجنة  

نهھايیة  االفترةة  "ى  حت  1960تغطي  االجراائم  االسيیاسيیة  وواانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن٬،  االتي  ووقعت  في  االفترةة  من  
ووفي  كيینيیا٬،  نص  قانونن  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالعداالة  .    ٬،  ووهھھھو  موعد  يیتم  تحديیدهه  في  االمستقبل"ااالنتقاليیة

وواالمصالحة  على  أأنن  االلجنة  سيیكونن  لهھا  ااختصاًصا  قضائيیًا  على  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  بدًءاا  من  ااالستقاللل  في  
لى  فترةة  ززمنيیة  عامة٬،  مع  تركك  االتفاصيیل  االدقيیقة  لتحدددهھھھا  وويیمكن  أأيیًضا  أأنن  يیشارر  إإ.  2008إإلى  فبراايیر    1963عامم  
على  سبيیل  االمثالل٬،  كلفت  االتشريیعاتت  االتمكيینيیة  في  االسلفاددوورر  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  بالتحقيیق  .    االلجنة

ووللحفاظظ  .      حتى  توقيیع  ااتفاقيیة  االسالمم  االتي  تنص  على  هھھھذهه  االلجنة"  1980منذ  عامم  "في  ااالنتهھاكاتت  االتي  ووقعت  
االنزااهھھھة٬،  غالبًا  ما  تنتهھي  االفترةة  االزمنيیة  االمحدددةة  في  تشريیعاتت  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  قبل  أأنن  تبدأأ  على  

 .    هھھھذهه  االلجنة  عملهھا
 
قد  .    إإنن  معظم  ووثائق  إإنشاء  لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  تدعو  إإلى  االتحقيیق  لفترةة  ززمنيیة  مستمرةة  

تحقيیق  ناقص  أأوو  تصورر  تحيیز٬،  إإذذاا  كانن  يیبدوو  أأنن  االلجنة    يیؤدديي  تركك  فوااصل  ززمنيیة  بيین  فترااتت  االتحقيیق  إإلى  خلق
ووقصر  قانونن  لجنة  تقصي  االحقائق  .    تركز  فقط  على  ااالعتدااءااتت  االتي  يیرتكبهھا  أأحد  أأططراافف  االصرااعع

  1966وواالمصالحة  في  غانا  من  االبداايیة  االتحقيیقاتت  على  ثالثث  فترااتت  ززمنيیة  مختلفة  غيیر  متتاليیة  بيین  عامي  
ااحتج  االجمهھورر  ووجماعاتت  االمجتمع  االمدني  على  .    يین  هھھھذهه  االفترااتت  االثالثث٬،  مما  يیتركك  فوااصل  ززمنيیة  ب1993وو

هھھھذهه  االفوااصل  االزمنيیة٬،  مما  ددفع  ووااضعي  االتشريیعاتت  إإلى  تغيیيیر  االقانونن٬،  بحيیث  يیمكن  أأنن  تشمل  االتحقيیقاتت  
 .ااألحدااثث  االتي  ووقعت  خاللل  االفترةة  االمحدددةة

 
 مدةة  االواليیة  
 
ووقد  يیقومم  ووااضعو  تشريیعاتت  لجنة  .    تت  مؤقتةإإنن  لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  عباررةة  عن  كيیانا  

.    تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  بتضميین  إإما  تواارريیخ  بداايیة  وونهھايیة  أأوو  تحديید  تواارريیخ  مرنة  تسمح  بحاالتت  تمديید
تتمثل  مماررسة  االدوولة  االشائعة  في  تحديید  ااإلططارر  االزمني  لإلنجازز  للجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  مع  حاالتت  

على  سبيیل  االمثالل٬،  حددد  قانونن  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  سيیرااليیونن  .    هھرتمديید  ااختيیارريیة  لمدةة  ستة  أأش
إإططارًراا  ززمنيیًا  ااختيیارريیًا  لإلنجازز٬،  باإلضافة  إإلى  تمديید  ااختيیارريي  لمدةة  ستة  أأشهھر٬،  ووذذلك  في  حالة  ووجودد  سبب  ووجيیهھ  

ستقبالل  ووتقصي  في  تيیمورر  االشرقيیة٬،  ددعت  االالئحة  االتي  أأنشأتت  لجنة  ااال.    أأمامم  ررئيیس  سيیرااليیونن  للقيیامم  بذلك
االحقائق  وواالمصالحة  لتحديید  إإططارر  ززمني  لإلنجازز  يیُقدَّرر  بأرربعة  ووعشريین  شهھًراا٬،  باإلضافة  إإلى  تمديید  تقديیريي  

 .محتمل
 
عاددةة ً ما  يیتم  تحديید  ااإلططارر  االزمني  لإلنجازز  االخاصص  بلجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  مع  ووضع    

نة  االعديید  من  ااالنتهھاكاتت  للتحقيیق  في  فترةة  ززمنيیة  قصيیرةة  ووإإذذاا  كانن  لدىى  االلج.    االواليیة  االعامة  للجنة  في  ااالعتبارر
في  غوااتيیماال٬،  قصر  تشريیع  .    جًداا٬،  فإنهھ  قد  ال  تكونن  قاددررةة  على  االوفاء  بواليیتهھا  بنجاحح  ووتحقيیق  جميیع  أأهھھھداافهھا

ووااشتكى  أأعضاء  االلجنة  من  أأنن  فترةة  .    لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  على  عمليیاتت  هھھھذهه  االلجنة  لمدةة  ستة  أأشهھر
على  االرغم  من  فترااتت  ااإلنجازز  االقصيیرةة  جًداا  قد  .    شهھر  لم  تكن  كافيیة  إلنجازز  وواليیتهھم  االوااسعة  بشكل  فعاللاالستة  أأ
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تكونن  قيیودًداا  ززمنيیة  محدووددةة  قد  تساعد  أأيیًضا  على  منع  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  من  االشروودد  عن  وواليیتهھا  
 .أأوو  فقداانن  االزخم  االسيیاسي  أأوو  ددعم  االميیزاانيیة

 
 االموظظفونن  

 
االحكومة٬،  االتي  تنشئ  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  إإلى  أأنن  تحددد  من  االبداايیة  منهھجيیة    كما  ستحتاجج  

ووتؤثر  االطريیقة  االتي  يیتم  بهھا  ااختيیارر  موظظفي  لجنة  تقصي  االحقائق  .    ااختيیارر  أأعضاء  االلجنة  وواالموظظفيین
تشمل  .    لمطاففوواالمصالحة  في  االتصوررااتت  االعامة  للجنة٬،  فضال ً عن  االنتائج  االتي  توصلت  إإليیهھا  االلجنة  في  نهھايیة  اا

االعواامل  االمعتبرةة  االخلفيیاتت  االديیموغراافيیة  وواالسيیاسيیة  االمطلوبة  ألعضاء  االلجنة  ووموظظفيیهھا٬،  ووإإددررااجج  ااألعضاء  
 .االدووليیيین٬،  ووأأنوااعع  االخبرةة  االمطلوبة

 
 أأعضاء  االلجنة  
 
يیكونن  ألعضاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  تأثيیًراا  كبيیًراا  في  االتوصيیاتت  االتي  تصدررهھھھا  لجنة  تقصي    

ووتشّكل  ثقة  االجمهھورر  في  أأعضاء  االلجنة  غالبًا  شرعيیة  عمل  لجنة  تقصي  االحقائق  .    ق  وواالمصالحةاالحقائ
إإنن  إإددررااجج  ااألعضاء  االذيین  يیحظونن  باحتراامم  ووااسع  من  االمجتمع  ووأأعضاء  محايیديین  مقبوليین  عموًما  .    وواالمصالحة

وواالظرووفف  في  كل  ددوولة  ووسيیحددد  االسيیاقق  .    من  جانب  االمجتمع  االدوولي  يیمكن  أأنن  يیزيید  من  ثقة  االجمهھورر  في  االلجنة
 .ما  إإذذاا  كانن  من  االمناسب  أأنن  تشمل  مفوضيین  ددووليیيین

 
 ططرقق  ااالختيیارر  
يیجوزز  لرئيیس  االدوولة  أأوو  هھھھيیئة  ددووليیة  أأوو  لجنة  ااختيیارر  مستقلة  تعيیيین  مفوضي  لجنة  تقصي  االحقائق    

يین  االعامم  ووفي  غوااتيیماال٬،  ااختارر  ااألم.    ووفي  غانا٬،  ووااألررجنتيین٬،  قامم  االرئيیس  بتعيیيین  أأعضاء  االلجنة.    وواالمصالحة
في  ليیبيیريیا٬،  عيینت  االحكومة  لجنة  مستقلة  تتألف  من  أأعضاء  ااألحزاابب  االسيیاسيیة٬،  .    لألمم  االمتحدةة  ررئيیس  االلجنة

)  إإيیكوااسس(ووممثلي  االمجتمع  االمدني٬،  ووممثليین  عن  ااألمم  االمتحدةة٬،  وواالمجموعة  ااالقتصادديیة  لدوولل  غربب  أأفريیقيیا  
٬،  االتي  فحصت  االمرشحيین  ووفقًا  لمعايیيیر  محدددةة  ووترأأسس  ممثل  إإيیكوااسس  لجنة  ااالختيیارر.    لتعيیيین  أأعضاء  االلجنة

ثم  يیحضر  أأعضاء  االلجنة  االمختارريین  جلساتت  ااالستماعع  للتأكد  قبل  .    لالستقاللل  وواالسالمة  االشخصيیة  وواالتنوعع
 .    االسلطة  االتشريیعيیة

 
تكونن  .    كما  قد  يیؤدديي  االتشاوورر  مع  االجمهھورر  وواالمجموعاتت  االمتأثرةة  إإلى  تحسن  كبيیر  في  عمليیة  االتوظظيیف

ااألررجح  عرضة ً لحشد  االدعم  االشعبي  وواالمصدااقيیة٬،  حيیث  يیرىى  االجمهھورر  أأنن  عمليیة  ااالختيیارر  تتميیز  االلجانن  على  
إإذذاا  كانن  االمجتمع  يیحترمم  وويیقبل  أأعضاء  االلجنة٬،  فمن  االمرجح  للجنة  تقصي  االحقائق  .    بالمشارركة  وواالشفافيیة

ثقة  االجمهھورر  سوفف    وواالمصالحة  أأنن  تتمكن  من  االوفاء  بواليیتهھا٬،  في  حيین  إإنن  فشل  أأعضاء  االلجنة  في  االحفاظظ  على
على  سبيیل  االمثالل٬،  في  كيینيیا٬،  أأددىى  ااالفتقارر  .    يیقوضض  قدررةة  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  على  االوفاء  بواليیتهھا

إإلى  االثقة  في  ررئيیس  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالعداالة  وواالمصالحة  إإلى  اانعداامم  االثقة  في  االلجنة  وواالدعوةة  إإلى  إإقالة  
ووفي  ليیبيیريیا٬،  أأددتت  االتوترااتت  بيین  أأعضاء  االلجنة  .    لمطاففاالرئيیس٬،  مما  ااضطرهه  إإلى  االتنحي  في  نهھايیة  اا

ووااألعضاء  االدووليیيین  في  االتشاوورر  بشأنن  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  إإلى  نقص  االثقة  في  لجنة  تقصي  االحقائق  
 .وواالمصالحة  محليیًا  ووددووليیًا  على  حد  سوااء

 
   أأعضاء  االلجنة  االدووليیونن  
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إإنن  جميیع  .    على  االموااططنيین  في  تلك  االدوولة  في  بعض  االحاالتت٬،  تقتصر  عضويیة  االلجنة  بشكل  حصريي  
أأعضاء  االلجنة  االذيین  تم  ااختيیاررهھھھم  في  غانا٬،  على  االرغم  من  ااختيیاررهھھھم  من  مجموعة  متنوعة  من  االمهھن  

وومع  ذذلك٬،  اانتقد  أأفراادد  االجمهھورر  االرئيیس  االغاني  وومستشارريیهھ  في  مجلس  االدوولة  لتجاهھھھلهھم  .    وواالمجتمعاتت٬،  غانيیونن
في  حاالتت  أأخرىى٬،  .    بل  ااختيیارر  أأعضاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحةنصيیحة  من  ممثلي  االمجتمع  االمدني  ق

على  سبيیل  .    يیكونن  من  االمناسب  للجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  االحد  بشكل  كبيیر  من  عددد  االمفوضيین  االدووليیيین
  االمثالل٬،  في  جنوبب  أأفريیقيیا٬،  أأعلن  قانونن  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  أأنهھ  يیمكن  تعيیيین  ااثنيین  فقط  من  ااألجانب

في  حاالتت  أأخرىى٬،  حيیث  قد  يیجد  االسكانن  من  االصعب  ااستيیعابب  موااططن  .    منصبًا  ألعضاء  االلجنة  17من  بيین  
محلي  كموااططن  محايید  أأوو  حيیث  تحتاجج  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  إإلى  خبرااء  قانونيیيین  أأوو  فنيیيین  محددديین٬،  

إنن  ااألمم  االمتحدةة  لم  تعيین  أأيي  لهھذهه  ااألسبابب٬،  ف.    فقد  يیكونن  من  ااألفضل  توفيیر  عددد  أأكبر  من  ااألعضاء  االدووليیيین
 .سلفاددوورريي  ليیكونن  عضًواا  أأوو  موظظظفًا  في  لجنة  تقصي  االحقائق  في  االسلفاددوورر

 
 فريیق  االموظظفيین  
 

قد  يیشمل  فريیق  موظظفي  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  مجموعة  متنوعة  من  ااألفراادد  مع  مجموعاتت  
رئيیس  االدوولة  أأوو  هھھھيیئة  ددووليیة  أأوو  لجنة  ااختيیارر  وومثلما  هھھھو  االحالل  مع  أأعضاء  االلجنة٬،  يیجوزز  ل.    من  االمهھاررااتت  االمحدددةة

ووقد  يیشمل  فريیق  االموظظفيین  خبرااًء  في  حقوقق  ااإلنسانن  .    مستقلة  تعيیيین  أأعضاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة
أأوو  محققيین  أأوو  خبرااء  قانونيیيین  أأوو  باحثيین  أأوو  معالجيین  أأوو  أأخصائيیيین  ااجتماعيیيین٬،  وومترجميین٬،  وومتخصصيین  في  

وومديیريي  قوااعد  االبيیاناتت٬،  ووموظظفي  إإددخالل  االبيیاناتت  وواالكتبة٬،  وواالدعم  االتكنولوجي٬،    االكمبيیوتر٬،  ووخبرااء  إإدداارريیيین٬،
مثلما  هھھھو  االحالل  في  أأعضاء  االلجنة٬،  قد  .    ووخبرااء  االشؤوونن  االعامة٬،  ووأأفراادد  ااألمن٬،  ووأأخصائيیي  االطب  االشرعي
ن٬،  كما  قد  تتطلب  بعض  مناصب  االموظظفيی.    يیكونن  موظظفي  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  محليیيین  أأوو  ددووليیيین

.    مثل  أأوولئك  االذيین  يیُديیروونن  قاعدةة  االبيیاناتت  أأوو  أأوولئك  االذيین  تم  تعيیيینهھم  التخاذذ  أأقواالل  االضحايیا  تدرريیبًا  متخصًصا
ووقد  يیختلف  عددد  االموظظفيین  تبًعا  لنوعع  االعمل  االذيي  تشارركك  فيیهھ  االلجنة  ووااإلططارر  االزمني  االذيي  تحتاجج  خاللهھ  إإلى  

لحة  عاددةة ً على  أأنن  أأعضاء  االلجنة  سيیتخذوونن  وويینص  تشريیع  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصا.    إإجرااء  أأنشطتهھا
قد  يیشجع  تشريیع  إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  أأعضاء  االلجنة  على  االنظر  بشكل  .    قرااررااتت  االتوظظيیف

 .كامل  في  ااحتيیاجاتهھا  من  االموظظفيین  ووموااررددهھھھا  قبل  بدء  عملهھا
 
  200-100خي٬،  ما  بيین  في  غوااتيیماال٬،  يیترااووحح  عددد  االموظظفيین٬،  االذيین  يیشّكلونن  لجنة  االتوضيیح  االتارريی  

في  االسلفاددوورر٬،  كانن  االموظظفيین  ددووليیيین  بالكالمل  .    موظظف  خاللل  عمل  االلجنة  وويیضمونن  غوااتيیماليیيین  ووددووليیيین
.    بسبب  مخاووفف  من  تعرضض  االموااططنيین  االعامليین  في  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  للتهھديید  على  أأساسس  عملهھم

بيیريیا  على  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  ووحظر  تشريیع  إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  ليی
٬،  ووتطلب  من  "معرووفيین  بأنهھم  أأوو  يیُنظر  إإليیهھم  على  أأنهھم  منتهھكونن  لحقوقق  ااإلنسانن"توظظيیف  ااألفراادد  االذيین  كانواا  

لضمانن  ووجودد  االمرأأةة  في  االلجنة٬،  ااشترطط  قانونن  .    هھھھذهه  االلجنة  إإشرااكك  االمرأأةة  في  جميیع  مستويیاتت  موظظفي  االلجنة
 .  قل  تمثيیل  االمرأأةة  عن  أأرربعة  من  بيین  تسعة  أأعضاء  في  االلجنةاالتشريیع  في  ليیبيیريیا  أأال  يی

 
 االمواارردد  

 
ووإإذذاا  كانت  .    سيیؤثر  توفر  االمواارردد  في  ووتيیرةة  وونطاقق  االتحقيیقاتت  االتي  تُجريیهھا  لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة

 .  االمواارردد  محدووددةة٬،  فإنن  نطاقق  االتحقيیق  سيیكونن  محدوودًداا٬،  مما  يیؤدديي  إإلى  االحد  من  شرعيیة  ووصلة  االلجنة
   
 لتمويیلاا  
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تلعب  االمواارردد  االماليیة  ددوورًراا  كبيیًراا  في  فعاليیة  وونجاحح  لجنة  تقصي  االحقائق٬،  ألنن  نقص  االتمويیل  قد  يیؤدديي  إإلى  

وولذلك٬،  من  االشائع  بالنسبة  إإلى  االبلداانن  االبحث  عن  مصاددرر  ددووليیة  لتلبيیة  .    تقويیض  تطبيیق  وواليیة  االلجنة
لحة  في  غوااتيیماال  مجموعة  من  ااألمواالل  تستخدمم  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصا.    ااالحتيیاجاتت  االماليیة  للجنة

ووفي  االسلفاددوورر٬،  قامت  ااألمم  االمتحدةة  بتوفيیر  جميیع  ااألمواالل  للجنة  تقصي  االحقائق  .    االحكوميیة  وواالدووليیة
بيینما  حصلت  لجنة  تقصي  ,  وومولت  االحكومة  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  جنوبب  أأفريیقيیا.    وواالمصالحة

االحكوماتت  ااألجنبيیة٬،  "موعة  من  ااألمواالل  وواالتبرعاتت  االحكوميیة  من  االحقائق  وواالمصالحة  في  سيیرااليیونن  على  مج
ووفي  شيیلي٬،  لم  يیتم  ددفع  ااألجورر  ".    وواالمنظماتت  االحكوميیة  االدووليیة٬،  وواالمؤسساتت٬،  وواالمؤسساتت  غيیر  االحكوميیة

ألعضاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  ووتم  االتعاقد  مع  موظظفي  ااألمانة  االعامة  من  قِبل  االحكومة  عندما  ددعت  
الحظت  بعض  االدوولل٬،  مثل  جنوبب  أأفريیقيیا  أأنن  االتمويیل  غيیر  االكافي  قد  أأثر  بشكل  كبيیر  في  حجم  .    إإلى  ذذلكاالحاجة  

 .االتحقيیقاتت٬،  االتي  تقومم  بهھا  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة
 
 ااألجهھزةة  وواالمنشآتت  
 
مثل  االتمويیل  االمالي٬،  من  االممكن  أأنن  يیؤثر  أأيیًضا  توفر  االمنشآتت  ووااألجهھزةة  في  شرعيیة  وونجاحح  لجنة    

ووقد  يیتطلب  موقع  االلجنة٬،  ووعددد  االمكاتب  االمتاحة٬،  ووخدماتت  نقل  االموظظفيین  .    االحقائق  وواالمصالحةتقصي  
ووااللجنة٬،  ووأأجهھزةة  ااالتصالل٬،  مثل  االهھوااتف  ووأأجهھزةة  االكمبيیوتر  ددعم  وومشارركة  االوززااررااتت  االحكوميیة  أأوو  االمنظماتت  

فيین  بمقرااتت  مركزيیة  في  في  ااألررجنتيین٬،  ثم  تزوويید  االلجنة  االوططنيیة  االمعنيیة  باألشخاصص  االمخت.    غيیر  االحكوميیة
كما  اامتلكت  االلجنة  قدررااتت  االنقل٬،  .    االمجمع  االثقافي  سانن  ماررتن٬،  إإلى  جانب  توفيیر  مناططق  توسعة  إإذذاا  لزمم  ااألمر

االتي  أأتاحت  لهھا  االسفر  على  نطاقق  ووااسع٬،  ووتلقت  مساعدةة  من  ووززااررةة  االخاررجيیة  وواالعديید  من  االسفاررااتت  لتحصيیل  
 .  االشهھاددةة  من  ااألشخاصص  االمنفيیيین

   
 االصالحيیاتتااألنشطة  وو

 
.    يیسردد  تشريیع  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  االغالب  ااألنشطة  االتي  ستضطلع  بهھا  هھھھذهه  االلجنة  

ووتشمل  هھھھذهه  ااألنشطة  عاددةة ً جمع  االبيیاناتت٬،  وواالتحقيیق  وواالبحث  عن  االحقائق٬،  ووصيیاغة  االتقريیر  االنهھائي  االذيي  يیحددد  
جنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  تسردد  كما  أأنن  تشريیعاتت  ل.    توصيیاتت  محدددةة  للتحركك  نحو  االمصالحة  االوططنيیة

 .عاددةة ً االصالحيیاتت  االممنوحة  لهھذهه  االلجنة  من  أأجل  إإنجازز  هھھھذهه  ااألنشطة  ووتحقيیق  أأهھھھداافهھا  ووغايیاتهھا  ااألووسع  نطاقًا
 
 جمع  االبيیاناتت  
 
يیجوزز  لقانونن  إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  تحديید  قائمة  باألنشطة  االتي  يیمكن  االقيیامم  بهھا  لجمع    

د  يیشمل  هھھھذاا  االحصولل  على  شهھاددااتت  من  االضحايیا  وواالشهھودد  وواالجناةة٬،  ووغيیرهھھھم  من  ااألفراادد  االمعنيیيین٬،  ووق.    االبيیاناتت
.    ووعقد  جلساتت  ااستماعع  عامة  أأوو  خاصة٬،  ووإإجرااء  بعثاتت  لتقصي  االحقائق٬،  وومرااجعة  ووثائق  محدددةة  أأوو  سريیة

االضطالعع  على  سبيیل  االمثالل٬،  في  سيیرااليیونن٬،  صرحح  تشريیع  إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  للجنة  ب
بالتحقيیقاتت٬،  ووإإجرااء  االبحوثث٬،  ووعقد  جلساتت  االعامة  وواالخاصة  على  حد  سوااء  مع  ضحايیا  وواالمقاتليین  االسابقيین٬،  

ووبدال ً من  ذذلك٬،  قد  تشمل  تشريیعاتت  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  حكًما  ووااسًعا  .    ووأأخذ  االشهھاددااتت  االفردديیة
لصددد٬،  نصت  تشريیعاتت  لجنة  تقصي  االحقائق  في  هھھھذاا  اا.    يیخولل  االلجنة  أأددااء  أأيي  أأنشطة  ضروورريیة  لكشف  االحقيیقة

لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  يیجب  أأنن  تتمتع  بهھذهه  االمهھامم  وواالصالحيیاتت  "وواالمصالحة  في  ليیبيیريیا  على  أأنن  
 ".ووتماررسهھا  في  يیتعلق  بتنفيیذ  وواليیتهھا
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 االبحث  وواالتحليیل  
 
من  أأجل  إإنشاء  سجل  تارريیخي  ددقيیق  لألحدااثث٬،  قد  تحتاجج  لجنة  إإلى  إإجرااء  بحوثث  مستقلة  إإضافيیة  للتحقق    

وويیجوزز  للجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  االدعوةة  إإلى  إإنشاء  نظامم  إإددااررةة  االبيیاناتت  .    من  االمعلوماتت  االتي  تم  جمعهھا
على  .    الخبرةة  في  إإددااررةة  بيیاناتت  مشابهھةلمساعدةة  االلجنة  في  االبحث  وواالتحليیل  أأوو  االتعاوونن  مع  منظمة  ددووليیة  تحتفظ  ب

سبيیل  االمثالل٬،  تعاوونت  لجنة  ااالستقبالل  ووتقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  تيیمورر  االشرقيیة  مع  مجموعة  تحليیل  
 .    بيیاناتت  حقوقق  ااإلنسانن  من  أأجل  إإنشاء  عمليیاتت  إإددااررةة  االمعلوماتت  ووتوجيیهھ  االتحليیل  ااإلحصائي  للجنة

 
 االصالحيیاتت  
 
االصالحيیاتت  االالززمة  لتحقيیق  أأهھھھداافهھا    وواليیةقائق  وواالمصالحة  عاددةة ً على  تنص  تشريیعاتت  لجنة  تقصي  االح  

ووإإنن  االنص  على  صالحيیاتت  معيینة  يیتيیح  للجنة  إإمكانيیة  االعمل  بفعاليیة٬،  خاصة ً في  االدوولل  االتي  تكونن  .    ووغايیاتهھا
ل  وويیمكن  أأنن  تشم.    فيیهھا  االحكومة  مترددددةة  في  االتعاوونن  أأوو  في  حالة  ظظهھورر  عقباتت  أأخرىى  مماثلة  تعوقق  عمل  االلجنة

هھھھذهه  االصالحيیاتت  سلطة  االقيیامم  بزيیاررااتت  في  االموقع  أأوو  االوصولل  إإلى  االمستندااتت  أأوو  حمايیة  االشهھودد  أأوو  منح  االعفو  أأوو  
ووتعتمد  .    فرضض  عقوباتت  أأوو  غرااماتت  على  أأوولئك  االذيین  يیتدااخلونن  مع  عمل  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة

ر  على  االصرااعع٬،  وواالمخالفاتت  االصالحيیاتت  االتي  يیوفرهھھھا  تشريیع  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  بشكل  كبيی
 .ووااالنتهھاكاتت  االمرتكبة٬،  وواالمواارردد  االمتوفرةة  للجنة

 
قد  تحتاجج  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  إإلى  إإصداارر  ااستدعاء  أأوو  ااستدعاءااتت  لمناقشة  االمخالفاتت    

قد  يیكونن  من  االمفيید  بشكل  خاصص  للجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  االتحقيیق  مع  .    االماضيیة  بشكل  فعالل
اامتلكت  .    االحكوميیيین  أأوو  االجناةة  غيیر  االمتعاوونيین  للتمتع  بقدررةة  ااإلجبارر  على  االحضورر  ووتعاوونن  االشهھودد  االمسؤووليین

لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  ليیبيیريیا٬،  ووسيیرااليیونن٬،  ووجنوبب  أأفريیقيیا  سلطة  إإجبارر  االشهھودد  لإلددالء  
قصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  غوااتيیماال٬،  لم  تمنح  االتشريیعاتت  لجنة  ت.    بشهھاددتهھم  وواالمنظماتت  بتسليیم  االوثائق

 .وونتيیجة  لذلك٬،  عجزتت  االلجنة  عن  تأميین  مشارركة  االعديید  من  االجناةة.    سلطة  ااإلجبارر  على  االتعاوونن
 
كما  يیشجع  قانونن  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  هھھھذهه  االلجنة  على  أأنن  تكونن  حساسة  في  مماررسة    

قد  يیؤدديي  .    م  من  فكرةة  ااإلددالء  بالشهھاددةةصالحيیاتهھا٬،  ال  سيیما  في  حالة  اانعداامم  ثقة  االضحايیا  في  االلجنة  أأوو  ررهھھھبتهھ
إإنن  تكليیف  إإشرااكك  .    إإقناعع  ضحيیة  غيیر  ررااغبة  في  ااإلددالء  بالشهھاددةة  إإلى  ااإلضراارر  بالمصالحة  على  االمدىى  االطويیل

ااألخصائيیيین  ااالجتماعيیيین  أأوو  االمستشارريین  قد  يیساعد  أأعضاء  االلجنة  على  االحفاظظ  على  ااالحساسس  باحتيیاجاتت  
لجنة  تقصي  االحقائق    وواليیةكما  يیمكن  للتشريیع  .    تت  االتحقيیق  االخاصص  بهھاووحقوقق  االضحايیا  في  مماررسة  صالحيیا

وواالمصالحة  بتوفيیر  حمايیة  االشهھودد  بحيیث  يیستطيیع  االشاهھھھد  االمتردددد  من  ااإلددالء  بشهھاددتهھ  ددوونن  خوفف  من  االترهھھھيیب  
 .    أأوو  ااالنتقامم

 
نسانن  في  يیتمثل  االقراارر  االرئيیسي  في  عمليیة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  منح  االعفو  لمنتهھكي  حقوقق  ااإل  

كما  يیجوزز  ألططراافف  االصرااعع  عدمم  االمواافقة  على  مفاووضاتت  االسالمم٬،  ما  لم  .    مقابل  تقارريیر  صاددقة  من  عدمهھ
ووقد  يینص  تشريیع  لجنة  تقصي  االحقائق  .    تمنحهھم  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  شكال ً من  أأشكالل  االعفو
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يیعفي  االعفو  االشامل  .    وواالعفو  االمشرووطط  االعفو  االشامل٬،  وواالعفو  االمحدوودد٬،:    وواالمصالحة  على  ثالثة  أأنوااعع  من  االعفو
جميیع  االجناةة  من  االمسؤووليیة  عن  جميیع  االجراائم٬،  ووعاددةة ً ما  يیشجع  على  ووقف  ااألعمالل  االعداائيیة  وواالدخولل  في  

قد  ال  يینطبق  االعفو  االمحدوودد  إإال  على  بعض  ااألشخاصص  أأوو  جراائم  معيینة  أأوو  فترااتت  ززمنيیة  معيینة٬،  في  .    مفاووضاتت
 .بيیق  االناجح  وواالدعم  من  خاللل  ااإلددالء  بالشهھاددةة  أأمامم  االلجنةحيین  أأنن  االعفو  االمشرووطط  يیتطلب  االتط

 
في  سيیرااليیونن٬،  كفلت  ااتفاقيیة  االسالمم  بيین  حكومة  سيیرااليیونن  وواالمتمردديین  للمتمردديین  االحصولل  على    

ووبالمقاررنة٬،  في  جنوبب  أأفريیقيیا٬،  أأعلنت  االتشريیعاتت  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  .    حاالتت  من  االعفو  االشامل
ااستطاعت  .    تقبل  ططلباتت  االعفو  على  أأساسس  ددررجة  إإفصاحح  االجاني  ووااألهھھھداافف  االسيیاسيیة  االرااهھھھنةأأنن  هھھھذهه  االلجنة  قد  

لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  جمهھورريیة  االكونغو  االديیمقرااططيیة  أأنن  توصي  بالعفو٬،  وولكن  ليیس  لالنتهھاكاتت  
ع  لجنة  تقصي  االحقائق  وولم  تستط.    من  االجراائم  االدووليیة  االخطيیرةة٬،  مثل  ااإلباددةة  االجماعيیة  وواالجراائم  ضد  ااإلنسانيیة

وواالمصالحة  في  تيیمورر  االشرقيیة  أأنن  تُوصي  أأوو  تمنح  عفًواا٬،  على  االرغم  من  أأنن  عمليیتهھا  إلعاددةة  إإددماجج  االجناةة  في  
 .      االمجتمعاتت  قد  أأددتت  إإلى  حصانتهھم  من  االمسؤووليیة  االمدنيیة  أأوو  االجنائيیة  عن  جراائم  غيیر  خطيیرةة

 
تت  االعفو  يیتمتعونن  االتي  تمتع  بهھا  مسؤوولونن  وومع  ذذلك٬،  أأبطلت  االمحاكم  االوططنيیة  وواالدووليیة  ااألخيیرةة  حاال

٬،  أأعاددتت  حكومة  ااألررجنتيین  فتح  قضايیا  حقوقق  ااإلنسانن  االسابقة  في  االفترةة  ما  2003في  عامم  .    حكوميیونن  من  قبل
٬،  2010ووبالمثل٬،  في  دديیسمبر  .    بعد  إإلغاء  االقواانيین  االتي  منحت  االحصاناتت  سابقًا  1983وو  1976بيین  عامي  

ررأأيي  إإبطالل  قواانيین  االعفو  االتي  أأنشئت  سابقا  )  IACHR(لحقوقق  ااإلنسانن  أأصدررتت  محكمة  االبلداانن  ااألمريیكيیة  
وويینايیر    1972في  االفترةة  ما  بيین  إإبريیل  وواالتي  تحمي  موظظفي  االدوولة  في  االبرااززيیل  من  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  

 .    كما  تطلبت  لجنة  االبلداانن  ااألمريیكيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  من  االحكومة  االبرااززيیليیة  ددفع  تعويیضاتت  للضحايیا.  1975
 
 االتقريیر  االنهھائي  وواالتوصيیاتت  
 
بمجردد  أأنن  تنتهھي  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  من  جمع  معلوماتهھا٬،  غالبًا  ما  تتطلب  قواانيین  لجنة    

وويینشر  االتقريیر  االنهھائي  االنتائج  االتي  توصلت  إإليیهھا  لجنة  .    تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  منهھا  إإصداارر  تقريیر  نهھائي
إإنن  هھھھذاا  االتقريیر  االنهھائي  يیثريي  االعمل  االذيي  تضطلع  بهھ  .    للتنفيیذ  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  وويیتضمن  توصيیاتت

إإنن  كشف  االحقيیقة  حولل  ااالنتهھاكاتت  االسابقة  بشكل  عامم  هھھھو  أأحد  ااألهھھھداافف  االرئيیسيیة  إلنشاء  لجنة  تقصي  .    االلجنة
 .االحقائق  وواالمصالحة٬،  ووغالبًا  ما  يیكونن  نشر  االتقريیر  االنهھائي  ووسيیلة  ررئيیسيیة  للكشف  عن  االحقيیقة

 
إإذذاا  كانن  ااألمر  كذلك٬،  فقد  يیكونن  من  .    تقارريیر  االنهھائيیة٬،  وولكنهھا  غالبًا  ما  تكونن  ططويیلةيیختلف  ططولل  اال  

في  جنوبب  أأفريیقيیا٬،  .    االمناسب  للجنة  إإنشاء  نسخ  تلخيیص  قصيیرةة  يیستطيیع  االجمهھورر  االوصولل  إإليیهھ  بسهھولة  أأكبر
ى  نطاقق  ووااسع  جاء  االتقريیر  االنهھائي  للجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  خمس  مجلدااتت  ططويیلة٬،  ووتم  توززيیعهھ  عل

ووعلى  .    في  إإصدااررهه  االطويیل  جًداا٬،  باإلضافة  إإلى  نشرهه  على  شبكة  ااإلنترنت  بتنسيیق  تم  تقسيیمهھ  إإلى  أأجزااء  أأصغر
االعكس  من  ذذلك٬،  في  ااألررجنتيین٬،  نشرتت  االلجنة  االتقريیر  االنهھائي  للجنة  االوططنيیة  االمعنيیة  بالمختفيین٬،  فضال ً عن  

ء  كبيیر  من  االسكانن  قرااءةة  االنتائج  االرئيیسيیة  للتقريیر  أأتاحت  االنسخة  االقصيیرةة  لجز.    إإصداارر  كتابب  أأقصر  ططوالً  
 .االنهھائي

 
.    قد  تتخذ  االتوصيیاتت  االوااررددةة  في  االتقريیر  االنهھائي  عددًداا  من  ااألشكالل  ااعتمادًداا  على  أأهھھھداافف  االلجنة  ووغايیاتهھا  

كما  أأووصى  هھھھذاا  االتقريیر  ببرنامج  .    ووقد  يیقترحح  االتقريیر  االنهھائي  إإصالحاتت  قانونيیة  أأوو  مؤسسيیة  أأوو  تشريیعيیة
ووتكشف  مماررسة  االدوولل  االعامة  أأنن  االتوصيیاتت  االملموسة  وواالتي  يیمكن  االتحكم  فيیهھا  تنطويي  .    اتت  للضحايیاتعويیض

ووباإلضافة  إإلى  ذذلك٬،  قد  تشرحح  تشريیعاتت  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  .    على  ااحتمالل  أأكبر  للتنفيیذ  االناجح
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ة٬،  مما  قد  يیؤثر  بدووررهه  في  بالتفصيیل  إإلى  أأيي  مدىى  يیتعيین  على  االحكومة  ااالضطالعع  بوااجب  تنفيیذ  توصيیاتت  االلجن
 .    االتوصيیاتت٬،  االتي  تصدررهھھھا  االلجنة  في  نهھايیة  االمطافف٬،  ووااحتمالل  تنفيیذ  هھھھذهه  االتوصيیاتت  بشكل  فعالل

 
في  االسلفاددوورر٬،  أأعلنت  ااتفاقيیة  إإنشاء  االلجنة  أأنن  ااألططراافف  ااتفقت  على  تنفيیذ  االتوصيیاتت  االوااررددةة  في  

ااشتمل  االتقريیر  .    تقصي  االحقائق  وواالمصالحةاالتقريیر  االنهھائي٬،  مما  يیستدعي  من  االحكومة  تنفيیذ  توصيیاتت  لجنة  
االصاددرر  عن  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  في  نهھايیة  االمطافف  على  توصيیاتت  عديیدةة٬،  بما  في  ذذلك  إإقالة  أأوو  
ااستقالة  أأعضاء  االخدمة  االعسكريیة  وواالمدنيیة٬،  وومسؤوولي  االقضاء  االذيین  يیُكتشف  أأنهھم  ااررتكبواا  اانتهھاكاتت  لحقوقق  

لمسلحة  االوططنيیة  ووووكاالتت  ااألمن  االعامم٬،  ووإإنشاء  االشرططة  االوططنيیة  االمدنيیة٬،  ااإلنسانن٬،  ووإإصالحح  كبيیر  للقوااتت  اا
ووتم  .    ووتوززيیع  االتعويیضاتت  االمادديیة  وواالمعنويیة٬،  ووإإنشاء  آآليیاتت  للرصد  وواالمتابعة  االمحليیة  وواالدووليیة  على  حد  سوااء

ت  االحكومة  بعد  بعض  االضغوطط  االدووليیة٬،  أأقال.    تنفيیذ  بعض  االتوصيیاتت  االمحدددةة  في  االتقريیر  االنهھائي  في  االسلفاددوورر
.    من  كبارر  االمسؤووليین  ووأأجرتت  إإصالحاتت  أأساسيیة  لعمليیة  االتعيیيین  االقضائي  200في  االسلفاددوورر  ما  يیقربب  من  

 .  وومع  ذذلك٬،  تشيیر  االتقارريیر  إإلى  أأنن  االحكومة  لم  تنفذ  بالكامل  ااإلصالحاتت  االقضائيیة٬،  كما  أأنهھا  لم  تنشئ  آآليیة  للمتابعة
 

   االخاتمة
 

ة٬،  يیرااعي  ووااضعو  االتشريیعاتت  في  االعاددةة  عددًداا  من  االقضايیا  عند  إإنشاء  لجانن  تقصي  االحقائق  وواالمصالح
تعالج  قواانيین  لجانن  تقصي  االحقائق  .    لتحديید  أأهھھھداافف  ووغايیاتت  االلجنة٬،  باإلضافة  إإلى  مهھامهھا  ووصالحيیاتهھا

وواالمصالحة٬،  االتي  تم  إإنشاؤؤهھھھا  ووتنفيیذهھھھا  بعد  االتشاوورر  مع  االسكانن  االمتضررريین٬،  في  كثيیر  من  ااألحيیانن  ووبفعاليیة  
إإنن  االتشريیعاتت  .    حايیا٬،  ووبالتالي  تُسهھم  في  االهھدفف  االعامم  االمتمثل  في  خلق  بيیئة  تدعم  االمصالحةمخاووفف  االض0أأكبر  

ووتساعد  .    االمحدددةة  االتي  تنص  على  وواليیة  ووااضحة  وويیمكن  االتحكم  فيیهھا  تعمل  على  تنفيیذ  االواليیة  بسهھولة  أأكبر
هھورر  للجنة  تقصي  أأحكامم  ااختيیارر  االموظظفيین٬،  االتي  تشجع  لجنة  مستقلة  وومحايیدةة٬،  في  االحصولل  على  ددعم  االجم

ووإإنن  منح  االلجنة  االوقت  االكافي  للوفاء  بواليیتهھا  ووصالحيیاتهھا  االكافيیة  لإلجبارر  على  تعاوونن  .    االحقائق  وواالمصالحة
كما  أأنن  .    ااألشخاصص  ذذوويي  االصلة  أأوو  للتحقيیق  في  جراائم  معيینة  قد  يیساعد  في  االتنفيیذ  االفعالل  لمهھامم  االلجنة  ووأأهھھھداافهھا

يیشجع  على  نشر  االتقريیر  االنهھائي  وواالحصولل  عليیهھ  على  نطاقق    تشريیع  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  االذيي
ووااسع٬،  وويیتطلب  قبولل  توصيیاتت  االتنفيیذ  االخاصة  باللجنة٬،  يیمكنهھ  أأيیًضا  أأنن  يیساعد  في  منع  تكراارر  تجاووززااتت  حقوقق  

 .ااإلنسانن  االمماثلة  في  االمستقبل
 
٬،  ووهھھھي  ترتبط  في  االعديید  من  ددوولل  ما  بعد  االصرااعع٬،  ال  تزاالل  هھھھناكك  اانقساماتت  في  مجتمع  ما  بعد  االصرااعع  

إإنن  إإنشاء  كيیانن  يیهھدفف  إإلى  شرحح  االحقيیقة  .    عاددةة ً بمظالم  عميیقة  االجذوورر  ووتارريیخ  من  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن
االمتعلقة  بماضي  االدوولة  ووتعزيیز  االمصالحة  االوططنيیة  يیوفر  آآليیة  لمعالجة  ااألخطاء  االمرتكبة  أأثناء  االصرااعع٬،  ووذذلك  

يیق  هھھھذاا  االهھدفف  إإال  في  حالة  قبولل  االسكانن  ككل  للجنة  ال  يیمكن  تحق.    بهھدفف  االتوصل  إإلى    مجتمع  أأكثر  تقارربًا
تقصي  االحقائق  وواالمصالحة٬،  مع  االتركيیز  بوجهھ  خاصص  على  االضحايیا  وومرتكبي  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  في  

في  حالة  ااحتراامم  لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  على  نطاقق  ووااسع٬،  ووقيیامم  هھھھذهه  االلجنة  بإددررااجج  آآررااء  .    االماضي
ررتهھا  على  مقاوومة  االضغوطط  االسيیاسيیة  وواالتوقعاتت  غيیر  االوااقعيیة٬،  فقد  تكونن  أأددااةة  فعالة  االجمهھورر  في  عمليیاتهھا٬،  ووقد

.    للسماحح  لدوولة  بمعالجة  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  في  االماضي  ووتحقيیق  قدرر  أأكبر  من  االوحدةة  االوططنيیة
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 ااألوولل  االملحق
 

 االرئيیسيیة  االعناصر    :وواالمصالحة  االحقائق  تقصي  لجانن
 

ختيیارر  ااال:  االموظظفونن االواليیة االدوولة
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 ااألررجنتيین

تم  إإنشاء  االلجنة  االوططنيیة  االمعنيیة  
 Comisión(باألشخاصص  االمختفيین  

Nacional sobre la 
Desaparición de Personas, 

CONADEP  (  بموجب  مرسومم
للتحقيیق  في    1983ررئاسي  في  عامم  

فاء  ااألشخاصص  بيین  عامي  حاالتت  ااخت
٬،  ووتكشف  هھھھذهه  االلجنة  1983وو  1976

االحقائق  االوااررددةة  في  تلك  االقضايیا٬،  بما  
عملت  لمدةة  .    في  ذذلك  موااقع  االهھيیئاتت

 .أأشهھر  9

عضًواا  في  االلجنة    13
ررجال ً وواامرأأةة    12(

  10ووتم  تعيیيین  ).    ووااحدةة
أأعضاء  غيیر  تشريیعيیيین  

من  قِبل  االرئيیس  أألفونسيین  
أأعضاء  من    3ووتم  اانتخابب  

واابب  االمجلس  قِبل  ن
االتشريیعي  في  االكونجرسس  

ُخولت  .    باألررجنتيین
االلجنة  حق  ترشيیح  ررئيیسهھا  

ووووضع  االقوااعد  االفنيیة  
 .االخاصة  بهھا

يیتم  تمويیلهھا  بشكل  
كامل  من  قِبل  

وولم  .    االحكومة
تُبلغ  عن  أأيي  قيیودد  

 .ماليیة

سجلت  ما  يیقربب  من  
شهھاددةة٬،  بما  في  ذذلك    7.000
.    شهھاددةة  من  االناجيین  1.500

ستماعع  لم  تعقد  جلساتت  ااال
 .االعامة

حالة    9.000تم  توثيیق  ما  يیقربب  من  
٬،  1983وو  1976ااختفاء  ما  بيین  عامي  

وولكن  نظًراا  لمخاووفف  ااألسر  من  
االقدوومم٬،  قدررتت  االلجنة  االعددد  االصحيیح  
لحاالتت  ااالختفاء  بأنهھ  يیترااووحح  بيین  

 .حالة  30.000وو  10.000

نشرتت  هھھھذهه  االلجنة  تقريیًراا  نهھائيیًا  
ووإإصداارًراا  أأقصر  بطولل  كتابب  في  

ووضع  "ووأأووصت  بـ  .  1984سبتمبر  
برنامج  تعويیضاتت  لعائالتت  االمختفيین  

ووموااصلة  االمالحقاتت  االقضائيیة  
ووتحقيیقاتت  االمتابعة  االمتعلقة  باألشخاصص٬،  

.    االذيین  ال  يیزاالونن  في  عداادد  االمفقودديین
كما  تمت  االتوصيیة  باإلصالحح  االقضائي  

 ".وواالتوعيیة  بمجالل  حقوقق  ااإلنسانن

 شيیلي

تم  إإنشاء  االلجنة  االوططنيیة  االمعنيیة  
عتقالل  االسيیاسي  وواالتعذيیب  باال
)Comisión Nacional Sobre 

Prisón Politica y Tortura  (
  26بموجب  االمرسومم  االتنفيیذيي  في  

لتوثيیق  اانتهھاكاتت  "  2003سبتمبر  
االحقوقق  االمدنيیة  أأوو  االتعذيیب  ألسبابب  

سبتمبر    11سيیاسيیة  في  االفترةة  ما  بيین  
من  قِبل    1990ماررسس    10وو  1973

  موظظفي  االدوولة  وواالشعب  االذيي  يیعمل
 ".  في  خدمتهھم

  6(أأعضاء  في  االلجنة    8
ترأأسس  ).    ررجالل  وواامرأأتانن

االمطراانن  سيیرجيیو  فاليیش  
 .االلجنة

يیتم  تمويیلهھا  بشكل  
كامل  من  قِبل  

وولم  .    االحكومة
تُبلغ  عن  أأيي  قيیودد  

 .ماليیة

  35868تم  أأخذ  االشهھاددةة  من  
نسمة٬،  يیُعد  من  بيینهھم  

شرعيیًا  للتقريیر    27255
ووأأضافف  االتقريیر  .    ااألوولل

 .حالة  1.204االتكميیلي  

مع  االتوجيیهھ  لتحديید  هھھھويیة  االضحايیا٬،  "
ااقترحح  تداابيیر  االتعويیضاتت٬،  وواانتج  

 ".تقريیًراا  نهھائيیًا

أأووال٬ً،  صدرر  تقريیر  .    تم  إإصداارر  تقريیريین
صفحة  للرئيیس  رريیكاررددوو    1.200من  

ووقدمهھ  .    2004نوفمبر    10الجوسس  يیومم  
ووووضع  .    الغوسس  في  خطابب  متلفز

)  حسب  ططلب  االرئيیس(االتقريیر  االتكميیلي  
  1.000ارر  ما  يیقربب  من  في  ااالعتب"

حالة  إإضافيیة  قدمهھا  االضحايیا  
ثم  تم  توفيیر  االتقارريیر  على  ".    ووعائالتهھم

ووتم  .  2009شبكة  ااإلنترنت  في  عامم  
 .االتوصيیة  بتعويیضاتت  للضحايیا

 تيیمورر  االشرقيیة

تم  إإنشاء  لجنة  ااالستقبالل  ووتقصي  
االحقائق  وواالمصالحة  تحت  ررعايیة  
إإددااررةة  ااألمم  االمتحدةة  ااالنتقاليیة  في  

شرقيیة  بموجب  الئحة  ااإلددااررةة  تيیمورر  اال
ااالنتقاليیة  في  تيیمورر  االشرقيیة  

تطلب  جميیع  أأعضاء  
  7دددهھھھم  االلجنة  االبالغ  ع

إإظظهھارر  االتزاامهھم  االسابق  
ووقد  .    لدعم  حقوقق  ااإلنسانن

تم  منع  اانضمامم  االسيیاسيیيین  

بعد  تخويیلهھا  لجمع  
ااألمواالل  لدعم  
مهھامهھا  من  
االحكوماتت  
ااألجنبيیة  

االمشارركة  االعامة  االعاليیة  
.    خاللل  مرااحل  االتخطيیط
مشارركة  ما  يیقربب  من  

قروويي  لجراائم    400.000
حضرتت  مجموعة      .أأقل

.    منح  االالئحة  ااالستقاللل  للجنة
أأمر  ااألفراادد  )  "1:    (صالحيیاتت

بحضورر  جلساتت  ااالستماعع  ووااإلجابة  
ااألمر  بإنتاجج  )  2(عن  ااألسئلة٬،  وو

ووثائق  محدددةة  أأوو  كائناتت  ذذااتت  صلة  

يیُتطلب  تقديیم  االتقريیر  االنهھائي  للجمهھورر  
من  خاللل  نشرهه  في  االصحيیفة  االرسميیة  

االنظر  "ثم  تُطلب  من  االحكومة  .    للدوولة
في  جميیع  االتوصيیاتت  االتي  قدمتهھا  االلجنة  

".    في  تقريیرهھھھا  االنهھائي  بهھدفف  تنفيیذهھھھا
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من  قِبل  االمجلس  االوططني    2001/10
  2001للمقاوومة  االتيیمورريیة  في  عامم  

للتحقيیق  في  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن٬،  
االتي  ووقعت  في  االفترةة  ما  بيین  عامي  

ووتم  تمديید  االواليیة  .  1999وو  1974
 .شهھًراا  42إإلى  

.    ررفيیعي  االمستوىى
وويیُتطلب  حلف  االيیميین  أأمامم  

إإنن  لجنة  .    االمديیر  ااالنتقالي
ااالختيیارر  تتألف  من  

مجموعة  متنوعة  من  
أأفراادد  االمجتمع  االمدني  

االذيین  االتمسواا  ترشيیحاتت  
كما  تطلبت  .    االجمهھورر

االتشاوورر  مع  لجنة  ااالختيیارر  
جماعاتت  االمجتمع  

االمحلي٬،  السيیما  جماعاتت  
 .ااألقليیاتت

 

وواالوكاالتت  
االمتعدددةة  

ااألططراافف٬،  
وواالمنظماتت  غيیر  

 .االحكوميیة

كبيیرةة  من  االجمهھورر  
وواالشيیوخخ  وواالجناةة  

.    وواالضحايیا  ااالجتماعاتت
ووقرأأ  االجناةة  االبيیاناتت  

.    االرسميیة٬،  ثم  قدمواا  ااعتذاارًراا
ووإإذذاا  ووجد  االشيیوخخ  ااالعتذاارر  

مرضٍض٬،  فإنهھم  سيیسألونن  
االجمهھورر  ما  إإذذاا  كانن  يینبغي  
قبولل  مرتكب  االجريیمة  مرةة  

.    أأخرىى  في  االمجتمع
سيیصيیح  االجمهھورر  بعد  ذذلك  

٬،  "ال"أأوو  "  قبولل"  بقولل
 .ووسوفف  تُبذلل  االتعويیضاتت

ططلب  إإصداارر  )  3(٬،  وو"باالستفساررااتت
ططلب  معلوماتت  )  4(بحث٬،  وو  وواليیة

لحكوميیة  سوااء  ددااخل  من  االسلطاتت  اا
جمع  )  "5(ووخاررجج  تيیمورر  االشرقيیة٬،  وو

في  "  االمعلوماتت  ووعقد  ااالجتماعاتت
عقد  جلساتت  )  "6(ددوولل  أأخرىى٬،  وو

ااستماعع  عامة  ووخاصة٬،  ووحمايیة  هھھھويیة  
بعض  االشهھودد  في  جلساتت  ااالستماعع  

ال  يیمكن  منح  االعفو٬،  لكن  ]".    هھھھذهه[
مرتكبي  جراائم  ااألقل  خطوررةة ً يیمكنهھم  

االحصولل  على  االحصانة  من  
 .ؤووليیة  االجنائيیة  وواالمدنيیةاالمس

ووأأووصى  االتقريیر  االنهھائي  بإجرااءااتت  
ابة  االبرلمانيیة٬،  تنفيیذ  إإضافيیة٬،  لتشمل  االرق

إإلى  جانب  تشكيیل  لجنة  إلنشاء  مؤسسة  
ززميیلة  مكلفة  بضمانن  ااالمتثالل  لجميیع  

 .توصيیاتت  االلجنة

 االسلفاددوورر

تم  إإنشاء  لجنة  تقصي  االحقائق  في  
 Comisión de la(االسلفاددوورر  

Verdad Para El Salvador, 
CVES  (  من  خاللل  ااتفاقيیاتت

االمكسيیك٬،  بوساططة  من  ااألمم  االمتحدةة٬،  
أأعمالل  "للتحقيیق  في    1991في  أأبريیل  

ووااالنتهھاكاتت  االتي  "  االعنف  االخطيیرةة
حتى  االتوقيیع    1980ووقعت  منذ  عامم  

على  ااتفاقيیة  االسالمم  االتي  تنص  على  
 .االلجنة

أأعضاء    3تم  تعيیيین  "
ددووليیيین٬،  جميیعهھم  من  

االرجالل٬،  من  قِبالل  ااألميین  
.    لألمم  االمتحدةة"  االعامم

ووترأأسهھا  االرئيیس  
االكولومبي  االسابق  
.    رربيیليیسارريیو  بيیتانكو

ووأأعضاء  هھھھذهه  االلجنة  من  
االموظظفيین  االدووليیيین  فقط٬،  
خوفًا  من  تهھديید  ااألعضاء  
االموااططنيین  على  أأساسس  

 .عملهھم

يیتم  توفيیر  جميیع  
ااألمواالل  من  قِبل  

 .ااألمم  االمتحدةة

تم  توثيیق  أأكثر  من  
نسبة  "(شكوىى    22.000

٪  اانطوتت  على  االقتل  60
خاررجج  نطاقق  االقانونن٬،  

٪  اانطوتت  على  25وونسبة  
سبة  حاالتت  ااالختفاء٬،  وون

٪  اانطوتت  على  20
االتعذيیب٬،  ووبعض  هھھھذهه  

االشكاوويي  يیزعم  أأكثر  من  
 )".شكل  ووااحد  من  االعنف

من  ااتفاقيیة  االسالمم    5أأعلنت  االماددةة  
توضيیح  ووووضع  حد  "تشابولتيیبيیك  

أليي  مؤشر  لإلفالتت  من  االعقابب  من  
       ".جانب  ضباطط  االقوااتت  االمسلحة

.  1993ماررسس    15االتقريیر  االمقدَّمم  في  
ووموظظفي  أأووصى  بإقالة  ضباطط  االجيیش  "

 ".االخدمة  االمدنيیة  االمداانيین
ددعا  هھھھذاا  االتقريیر  إإلى  ااإلصالحح  االقضائي  
وواالقانوني  االمكثف  ووااإلصالحاتت  ااألمنيیة  

 .وواالمؤسسيیة
لم  يیدعو  هھھھذاا  االتقريیر  إإلى  مقاضاةة  "

 ".االجناةة  االمداانيین
االتعويیضاتت  للضحايیا٬،  بما  في  ذذلك  "

 ".االنصب  االتذكارريیة  وواالتعويیض  االنقديي
منتدىى  أأووصى  هھھھذاا  االتقريیر  بإنشاء  "

يیضم  قطاعع  ممثل  للمجتمع  وويیجب  
وولم  ".    إإنشاؤؤهه  لرصد  تنفيیذ  االتوصيیاتت
 .يیتم  إإنشاء  أأيي  منظمة  للمتابعة

 غانا

تم  إإنشاء  لجنة  االمصالحة  االوططنيیة  
في    611بموجب  االقانونن  االوططني  ررقم  

جراائم  "للتحقيیق  في    2002يینايیر  
االقتل  ووااالختطافف  ووااالختفاء  

ووااالحتجازز  وواالتعذيیب  ووسوء  االمعاملة  
في  "  ستيیالء  على  االممتلكاتتووااال

 .1993وو  1957االفترةة  ما  بيین  عامي  

أأعضاء  في  االلجنة    8
ووتم  تعيیيین  .    ووررئيیس

أأعضاء  االلجنة  من  قِبل  
االرئيیس  ووجميیعهھم  

  3ررجالل  وو  6.    غانيیونن
 .سيیدااتت

 
 

 

تم  توفيیر  ااألمواالل  
من  قِبل  االبرلمانن  
من  االصندووقق  

االموحد  ووأأيي  أأمواالل  
عامة  ووتبرعاتت  

 .وومنح  أأخرىى

 

جنة  إإلى  ااستمعت  االل"
  2.129شهھاددااتت  من  

.    جاني  مزعومم  79ضحيیة  وو
كما  أأددلى  االرئيیس  االسابق٬،  

جونن  جيیريي  ررووليینغز  
وومستشارر  ااألمن  االقومي  
االسابق٬،  االكابتن  كوجو  

.    تسيیكاتا٬،  بشهھاددااتهھما
  2.000ووعقدوواا  أأكثر  من  

 ".جلسة  ااستماعع  عامة

حصلت  االلجنة  على  أأيي  معلوماتت  
.    ووسجالتت  تتعلق  بأددااء  مهھامم  االلجنة

أأيي  منشأةة  أأوو  مكانن  من  أأجل    ووززااررتت
ووسألت  أأيي  .    إإجرااء  االتحقيیقاتت

شخص  في  ما  يیتعلق  بموضوعع  قيید  
وورربما  .    االتحقيیق  من  قِبل  االلجنة

تقديیم  أأيي  :  تطلبت  من  أأحد  ااألشخاصص
.    معلوماتت  أأوو  إإنتاجج  أأيي  ووثيیقة  أأوو  ماددةة
االحصولل  على  صالحيیة  إإصداارر  
مذكرااتت  ااالستدعاء  االتي  تتطلب  

 .حضورر  االشخص

ووتم    2004ة  في  عامم  اانتهھت  هھھھذهه  االلجن
أأووصت  .  2005ااإلعالنن  عنهھا  في  عامم  

برنامج  تعويیضاتت  شامل٬،  بما  في  "بـ  
ذذلك  ااالعتذاارر٬،  وواالنصب  االتذكارريي٬،  

كانن  االمبلغ  ".    "وواالتعويیض  االنقديي
االمدفوعع  للضحايیا  يیعتمد  على  نوعع  
".    ااالنتهھاكاتت  االتي  تم  االتعرضض  لهھا

االتعويیضاتت  لحواالي  "ووااقترحت  االلجنة  
ت  حكم  ضحيیة  قمع  تح  3.000
أأووصت  االلجنة  بإصالحاتت  ".    ررووليینغز

 ".ددااخل  االسجونن  وواالشرططة  وواالجيیش
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ختيیارر  ااال:  االموظظفونن االواليیة االدوولة
 االتقريیر  االنهھائي ااألنشطة  وواالصالحيیاتت  االرئيیسيیة مشارركة  االجمهھورر االمواارردد وواالتكويین

 غوااتيیماال

صدرر  ااألمر  بلجنة  االتوضيیح  االتارريیخي  
٬،  1994من  قِبل  ااتفاقيیاتت  أأووسلو  لعامم  

ووتم  إإنشاؤؤهھھھا  من  خاللل  االتشريیع  
للتحقيیق  في  االجراائم  في  االفترةة  ما  بيین  

ووقصر  .  1996وو  1962عامي  
  6ى  االتشريیع  ووقت  عمل  االلجنة  عل

على  االرغم  من  أأنن  االلجنة  (أأشهھر  
حصلت  على  مزيید  من  االوقت  بسبب  

 ).مخاووفف  بشأنن  االفعاليیة

.    أأعضاء  في  االلجنة  3
ووااختارر  ااألميین  االعامم  لألمم  

.    االمتحدةة  ررئيیس  االلجنة
ترااووحح  عددد  االموظظفيین  ما  

موظظف٬،    200وو  100بيین  
ووكانواا  من  أأبناء  غوااتيیماال  

 .ووددووليیيین

ااستخدمت  االلجنة  
لل  خليیطًا  من  أأمواا

االحكومة  ووااألمواالل  
 .االدووليیة

شاهھھھد  عالنيیة ً   9.000خرجج  
لوصف  اانتهھاكاتت  حقوقق  

  11.000سجل  .    ااإلنسانن
مقابلة  في    7.200شخص  

 .قاعدةة  بيیاناتت

توضيیح  اانتهھاكاتت  :  "كانن  االغرضض
حقوقق  ااإلنسانن  ووأأعمالل  االعنف  

ذذااتت  االصلة  بالصرااعع  "  االسابقة
توفيیر  معلوماتت  "االمسلح٬،  وو

ذهه  موضوعيیة  بشأنن  ااألحدااثث  خاللل  هھھھ
صيیاغة  توصيیاتت  محدددةة  "٬،  وو"االفترةة

لتشجيیع  االسالمم  وواالوئامم  االوططني  في  
على  ووجهھ  "٬،  وو"غوااتيیماال

االخصوصص٬،  ااتخاذذ  تداابيیر  للحفاظظ  على  
ذذكرىى  االضحايیا٬،  ووتعزيیز  ثقافة  

ااالحتراامم  االمتباددلل  ووااحتراامم  حقوقق  
ااإلنسانن٬،  ووتعزيیز  االعمليیة  

 ".االديیمقرااططيیة

:  غوااتيیمااليیحمل  االتقريیر  االنهھائي  عنواانن  
أأووصى  بإنشاء  آآليیة  "  رةة  االصمتذذااك

كما  .    متابعة  لمرااقبة  تنفيیذ  توصيیاتهھ
أأووصت  االلجنة  بأنن  تتصرفف  االسلطاتت  
االغوااتيیماليیة  ووفقًا  لقانونن  االبالدد  بشأنن  

االمصالحة  االوططنيیة٬،  االذيي  يیحتويي  على  
ماددةة  تمنح  االعفو  عن  ااألفعالل  االمتعلقة  
بمكافحة  ااألفعالل  االحقيیقيیة  للحربب٬،  ووال  

كاتت  االخطيیرةة  جًداا  يیتم  منح  االعفو  لالنتهھا
 ".لحقوقق  ااإلنسانن٬،  مثل  ااإلباددةة  االجماعيیة

 ليیبيیريیا  

تم  ااالتفاقق  على  لجنة  تقصي  االحقائق  
في  ااتفاقيیاتت    وواالمصالحة  في  ليیبيیريیا

االسالمم٬،  ووتمت  االمواافقة  عليیهھا  من  قِبل  
  2005االسلطة  االتشريیعيیة  في  يیونيیو  

ااألسبابب  االجذرريیة  "للتحقيیق  في  
  للصرااعع٬،  ووأأثر  االصرااعع  على  االمرأأةة
ووااألططفالل  ووعمومم  االمجتمع  االليیبيیريي٬،  
وواالمسؤووليیة  عن  ااررتكابب  ااالنتهھاكاتت  
االجسيیمة  لحقوقق  ااإلنسانن  على  نطاقق  
ووااسع٬،  وواانتهھاكاتت  االقانونن  ااإلنساني  
االدوولي٬،  وواالقانونن  االدوولي  لحقوقق  
ااإلنسانن٬،  فضال ً عن  ااالنتهھاكاتت  

٬،  وولك  "االصاررخة  للقانونن  االمحلي  
حتى    1979خاللل  االفترةة  من  يینايیر  

 .2003بر  أأكتو  14

  9تشكلت  هھھھذهه  االلجنة  من  
ووقامت  االحكومة  .    أأعضاء

بتعيیيین  لجنة  ااختيیارر  
 مستقلة  من    

ممثليین  من  منظماتت    3
  االمجتمع  االمدني٬،  وو
ممثليین  ااثنيین  من  

ااألحزاابب  االسيیاسيیة٬،  
ووممثل  ووااحد  من  ااألمم  

االمتحدةة٬،  ووممثل  ووااحد  من  
االمجموعة  ااالقتصادديیة  

لدوولل  غربب  أأفريیقيیا  
  ٬،  االتي  ااختاررتت)إإيیكوااسس(

ثم  يیختارر  .    االمرشحيین
ررئيیس  االدوولة  أأعضاء  

االلجنة  االمدققيین  وويیتم  تأكيید  
هھھھذاا  ااالختيیارر  من  قِبل  
االسلطة  االتشريیعيیة  

ووتم  إإددررااجج  .    االوططنيیة
االمرأأةة  في  جميیع  جواانب  

 .عمل  االلجنة

عملت  لجنة  ددووليیة  
ااستشارريیة  فنيیة  من  

أأشخاصص  مع    3
لجنة  تقصي  

االحقائق  
وواالمصالحة  بشكل  

ووذذكرتت  .    مباشر
االتنفيیذ  تشريیعاتت  

االحكومة٬،  ووااألفراادد  
االليیبيیريیيین  ووغيیر  

االليیبيیريیيین٬،  
االحكوماتت  "وو

ااألجنبيیة  
وواالمؤسساتت  

االماليیة  االدووليیة٬،  
وومنظماتت  ااألمم  

االمتحدةة  
االمتخصصة٬،  
وواالمنظماتت  
االدووليیة  غيیر  

"  االحكوميیة
كجهھاتت  مانحة  

 .محتملة

أأشركت  هھھھذهه  االلجنة  
االجمهھورر  من  خاللل  ووررشش  

االعمل٬،  وواالدووررااتت  
تت٬،  االتدرريیبيیة٬،  وواالندوواا

ووكانت  .    ووااالجتماعاتت
جميیع  جلساتت  ااالستماعع  
.    مفتوحة  أأمامم  االجمهھورر

ووااستطاعع  االضحايیا  تقديیم  
االتماسس  لتسجيیل  جلساتت  
ااالستماعع  على  شريیط  

تم  نشر  جميیع  .    فيیديیو
االمعلوماتت  في  االنطاقق  

االعامم٬،  مع  ااالحتفاظظ  بأمن  
االمعلوماتت  االمتعلقة  

 .عاًما  20بالهھويیاتت  لمدةة  

إإجبارر    ُمنحت  هھھھذهه  االلجنة  صالحيیاتت
االشهھودد  على  ااإلددالء  بشهھاددتهھم٬،  
وواالمنظماتت  على  تسليیم  االوثائق٬،  

ووااإلعالنن  عن  ااألشخاصص  االمفقودديین٬،  
وومنح  حصانة  لجميیع  ااألشخاصص  أأوو  
.    االمنظماتت  االتي  أأددلت  بتصريیحاتت

ووهھھھناكك  صالحيیاتت  االتحقيیق٬،  ووتحديید  
أألفت  .    ااالنتهھاكاتت٬،  ووجمع  االمعلوماتت

سجال ً ددقيیقًا  ووموضوعيیًا  "هھھھذهه  االلجنة  
اضي  ووأأصدررتت  توصيیاتت  تعكس  للم

االحقيیقة  إلعاددةة  توحيید  وواالجماعاتت  
 ".االمتنافسة  وواالمصالحة  بيینهھا

ووشمل  .  2009يیوليیو    1صدرر  تقريیر  في  
 :توصيیاتت  لرئيیس  االدوولة  بخصوصص

االتعويیضاتت  ووإإعاددةة  االتأهھھھيیل  )  "أأووالً  (
للضحايیا  وواالجناةة  االذيین  يیحتاجونن  إإلى  

خدماتت  إإعاددةة  االتأهھھھيیل  االنفسي  
خدماتت  إإعاددةة    ووااالجتماعي  ووغيیرهھھھا  من

  االتأهھھھيیل  االمتخصصة٬،
ااإلصالحاتت  االقانونيیة  )  ثانيیًا(وو

االحاجة  )  ثالثًا(وواالمؤسسيیة  ووغيیرهھھھا٬،  وو
إإلى  موااصلة  االتحقيیقاتت  وواالتحريیاتت  في  

االحاجة  االى  عقد  )  رراابًعا(مسائل  معيینة٬،  وو
االمحاكماتت  في  حاالتت  معيینة  كما  ترااهھھھا  

لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  
 ".    مناسبة

 

هھھھيیئة  ااإلنصافف  وواالمصالحة    تأسست االمغربب
)IER  (  ٬،  ووتم  2003في  نوفمبر

عضًواا  في  االلجنة    16
ووكانن  .    ووررئيیس  ووااحد

يیتم  تمويیل  هھھھذهه  
االلجنة  من  قِبل  

ملف  ووما    22.000ُمنح  
شخص    200يیقربب  من  

االتحقيیق  في  ووتوثيیق  ااالنتهھاكاتت  )  "1(
حاالتت  ااالختفاء  االقسريي  (االخطيیرةة  

على  االرغم  من  االقيیودد  االمفرووضة  على  
االسلطاتت  االتحقيیقيیة  للجنة  تقصي  
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ختيیارر  ااال:  االموظظفونن االواليیة االدوولة
 االتقريیر  االنهھائي ااألنشطة  وواالصالحيیاتت  االرئيیسيیة مشارركة  االجمهھورر االمواارردد وواالتكويین

تكليیفهھا  بموجب  مرسومم  ملكي  من  
االملك  محمد  االساددسس  بالتحقيیق  في  
حاالتت  اانتهھاكك  حقوقق  ااإلنسانن  االتي  
ووقعت  خاللل  سنوااتت  االرصاصص  

)1956-1999.( 

أأعضاء  االلجنة  االستة  
عشر  ناشطيین  في  مجالل  

إلنسانن٬،  ووكانن  حقوقق  اا
االرئيیس  سجيینًا  ساسيیًا  
سابقًا٬،  ووهھھھو  إإددرريیس  

 .بنزكريي

االفرصة  لتقديیم  االشهھاددةة٬،   .    االحكومة
   بمعدلل  عشريین  ددقيیقة  لكلٍّ

 .منهھم

في  "االتي  ووقعت  )  العتقالل  االتعسفيوواا
عهھد  حسيین  االثاني  االذيي  بلغ  ثمانيیة  

ااتخاذذ  قراارر  )  "2(ووثالثيین  عاًما٬،  وو
بشأنن  حزمم  االتعويیض  للضحايیا  

ااقترااحح  حلولل  أأخرىى  )  3(وواالناجيین٬،  وو
للضحايیا٬،  وواالضماناتت  ضد  تكراارر  

تقديیم  تقريیر  يیوفر  )  4(ااالنتهھاكاتت٬،  وو
كال ًّ من  االسجل  االتارريیخي  االعامم  

لمحدددةة  لعائالتت  وواالمعلوماتت  اا
لم  تستطع  االلجنة  تحديید  ".    االضحايیا

هھھھويیاتت  مرتكبي  ااالنتهھاكاتت  االجسيیمة  
 .لحقوقق  ااإلنسانن

االحقائق  وواالمصالحة٬،  إإال  أأنهھا  ووااصلت  
االتحقيیق  ووتقديیم  االتوصيیاتت  على  نطاقق  

ووااسع٬،  ووذذلك  في  ما  يیتعلق  بجميیع  
تت  اانتهھاكك  حقوقق  ااإلنسانن  االتي  تم  حاال

.    وووواافقت  على  مبدأأ  االعفو.    ااكتشافهھا
حدددتت  ددوورر  االدوولة  في  ااررتكابب  "إإنهھا  

".    ااالنتهھاكاتت  ووططالبت  باعتذاارر  علني
ووشدددتت  االلجنة  أأيیًضا  على  أأهھھھميیة  

تشمل  .    ااإلصالحح  االدستورريي
ااإلصالحاتت  االموصى  بهھا  االفصل  بيین  
االسلطاتت  ووإإنشاء  نظامم  قضائي  مستقل  

 .االمطافف  في  نهھايیة

 نيیبالل

وواافقت  االلجنة  على  إإبراامم  ااتفاقيیة  سالمم  
مع  االمجموعة  االمتمرددةة    2006عامم  

ووهھھھناكك  .    االرئيیسيیة٬،  ووهھھھي  االماوويیيین
مشرووعع  قانونن  صاغتهھ  ووززااررةة  االسالمم  
ووااإلعمارر  ال  يیزاالل  في  شكل  مسوددةة  

االتحقيیق  في  حقائق  "وولكن  يیدعو  إإلى  
عن  ااألشخاصص  االمتوررططيین  في  
إلنسانن  ااالنتهھاكاتت  االجسيیمة  لحقوقق  اا

ووجراائم  ضد  ااإلنسانيیة  أأثناء  االصرااعع  
   ".االمسلح

كانن  يیتعيین  مرااقبة  أأعضاء  
االلجنة  بالكامل  من  قِبل  
هھھھيیئة  حكوميیة  معيینة  

ووأأُنشئت  بإجماعع  ااألحزاابب  
 .االسيیاسيیة

يیجب  على  
االحكومة  ااتخاذذ  

االترتيیباتت  االالززمة  
لبناء  وواالمواادد  

وواالمواارردد  ااألخرىى  
ووإإذذاا  .  االمطلوبة

كانت  االمواارردد  
ر  االحكوميیة  غيی

كافيیة٬،  فقد  تسعى  
االلجنة  للحصولل  
على  االمنح  من  
 .مصاددرر  أأجنبيیة

مشارركة  االجمهھورر  في  
 .  جلساتت  ااالستماعع

إإجرااء  "ال  يیمكن  االتوصيیة  بـ  
من  قِبل  االلجنة  في  حالة  "  ضروورريي

توررطط  االجاني  وواالضحيیة  في  إإجرااء  
ووسيیتم  منح  االلجنة  .    مصالحة

صالحيیة  االتوصيیة  بالعفو  لألشخاصص٬،  
كاتت  جسيیمة  ااررتكبواا  اانتهھا"االذيین  

لحقوقق  ااإلنسانن  أأوو  جراائم  ضد  
ااإلنسانيیة٬،  في  سيیاقق  اااللتزاامم  

بوااجباتهھا  أأوو  بهھدفف  االوفاء  بالدوواافع  
وولن  يیتوفر  االعفو  لمرتكبي  ".    سيیاسيیة

بعض  أأنوااعع  االقتل  وواالتعذيیب  
وواالمعاملة  االقاسيیة  غيیر  ااإلنسانيیة  أأوو  

 .ااالغتصابب

يیتطلب  مشرووعع  االقانونن  أأنن  تنفذ  
في  ذذلك    االحكومة  توصيیاتت  االلجنة٬،  بما

أأيي  توصيیة  لمتابعة  االمحاكمة  االجنائيیة  أأوو  
ووتُكلف  االلجنة  .    منح  االعفو  للفردد

االوططنيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  برصد  االتنفيیذ  
 .بالكامل

 

 سيیرااليیونن

تم  تكليیف  لجنة  تقصي  االحقائق  
وواالمصالحة  في  ااتفاقيیة  سالمم  مع  
االمجموعة  االرئيیسيیة  االمعاررضة٬،  

وواالجبهھة  االثورريیة  االمتحدةة٬،  بعد  ثماني  
تت  من  االصرااعع  االمسلح٬،  بما  يیلي  سنواا

موااجهھة  ااإلفالتت  من  االعقابب٬،  )  1(
توفيیر  )  3(كسر  دداائرةة  االعنف٬،  وو)  2(وو

منتدىى  لضحايیا  اانتهھاكاتت  حقوقق  
)  4(ااإلنسانن  حتى  يیروواا  قصصهھم٬،  وو

تقديیم  صوررةة  ووااضحة  للماضي٬،  خاللل  
 .2002-1991االفترةة  

  4:  أأعضاء  في  االلجنة  7
من  غيیر    3موااططنيین  وو
ووتم  ترشيیح  .    االموااططنيین

غيیر  االموااططنيین  مباشرةةً  
من  قِبل  مكتب  االمفوضض  
.    االسامي  لحقوقق  ااإلنسانن
ووتم  ترشيیح  االموااططنيین  

ألوولل  مرةة  من  قِبل  االممثل  
االخاصص  لألميین  االعامم  

ثم  حدددتت  .    لألمم  االمتحدةة
لجنة  ااستشارريیة  مع  مجتمع  

سيیرااليیونن  االتشاوورريي  
ثم  تم  .    االقواائم  االنهھائيیة

تم  تمويیل  هھھھذهه  
االلجنة  من  قِبل  

االحكومة  من  خاللل  
.    صندووقق  خاصص

ووتخويیلهھا  
بالحصولل  على  
تبرعاتت  من  
االحكوماتت  
ااألجنبيیة٬،  

وواالمنظماتت  
االدووليیة٬،  

وواالمؤسساتت٬،  
اتت  غيیر  وواالمنظم

بعض  االجلساتت    عقدتت
االعلنيیة  لالستماعع  إإلى  أأقواالل  
االضحايیا  وواالتماسس  االرددوودد  

من  لمرتكبي  ااالنتهھاكك  
جاددلل  االنقادد  .    االمزعوميین

بأنن  مكونن  قولل  االحقيیقة  في  
علنيیة  جلساتت  ااالستماعع  اال

في  سيیرااليیونن  قد  يیكونن  أأكثر  
نجاًحا٬،  في  حالة  تشبعهھ  
بشكل  أأكبر  بمماررسة  

 .االطقوسس

تم  االتصريیح  لهھا  بإجرااء  االتحقيیقاتت٬،  
ووإإجرااء  االبحوثث٬،  ووعقد  االجلساتت  

االعامة  وواالخاصة  على  حد  سوااء  مع  
  من  االضحايیا  وواالمقاتليین  االسابقيین٬،   كلٍّ

ووُمنحت  .    ووأأخذ  أأقواالل  ااألفراادد
لى  ااإلددالء  صالحيیة  إإجبارر  االشهھودد  ع

بالشهھاددةة  وواالمنظماتت  على  كشف  
تم  االتصريیح  لهھا  بطلب  .    االوثائق

وواالحصولل  على  مساعدةة  االشرططة  في  
وويیمكن  فرضض  عقوباتت  .    تنفيیذ  أأعمالهھا

جنائيیة  على  أأيي  شخص  أأعاقق  أأوو  
.    تدخل  عن  عمد  في  عمل  االلجنة
ووكفلت  ااتفاقيیة  بيین  االحكومة  

تم  إإصداارر  االتقريیر  االنهھائي  في  عامم  
ووعند  تقديیم  االتقريیر٬،  يیجب  على  .  2002
تقديیم  نسخة  إإلى  ااألميین  )  1:  (االرئيیس

تقديیم  نسخة  )  2(االعامم  لألمم  االمتحدةة٬،  وو
تنفيیذ  أأيي  توصيیاتت  )  3(نن٬،  ووإإلى  االبرلما

إإنشاء  )  4(تستهھدفف  كيیاناتت  االدوولة٬،  وو
لجنة  متابعة  لرصد  تنفيیذ  االتوصيیاتت  وو  

تقديیم  تقارريیر  رربع  )  5(تيیسيیر  تنفيیذهھھھا٬،  وو
  18سنويیة  إإلى  لجنة  االمتابعة  لمدةة  

 .شهھًراا
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إإجرااء  االمقابالتت  من  قِبل  
ونة  من  لجنة  ااختيیارر  مك

معيینيین  من  قِبل  االرئيیس٬،  
وواالقوااتت  االمسلحة٬،  
وومجلس  ااألدديیانة  

االمشتركك٬،  وومنظماتت  
حقوقق  ااإلنسانن  االعاملة  في  

 .سيیرااليیونن

في  .    االحكوميیة
االمماررسة  االعمليیة٬،  

نسق  مكتب  
االمفوضض  االسامي  
لحقوقق  ااإلنسانن  

جهھودد  االلجنة  لجمع  
 .االتبرعاتت

 

وواالمتمردديین  للمتمردديین  االحصولل  على  
تم  تخويیلهھا    كما.    عفو  شامل

بالتحقيیق  في  جميیع  ااألفعالل٬،  بدًءاا  من  
أأيي  فترةة  ززمنيیة  من  شأنهھا  أأنن  تسمح  

 .بمعالجة  االواليیة  على  نحو  فعالل

 
 جنوبب  أأفريیقيیا

أأُنشئت  لجنة  تقصي  االحقائق  
وواالمصالحة  بموجب  قانونن  تعزيیز  

لحة  لعامم  االوحدةة  االوططنيیة  وواالمصا
لفضح  ووتوثيیق  اانتهھاكاتت    1995

حقوقق  ااإلنسانن٬،  االتي  اارُرتكبت  في  ظظل  
-1948(نظامم  االفصل  االعنصريي  

لتوفيیر  االتأهھھھيیل  وواالتعويیضاتت  ,  )1994
للضحايیا٬،  وولمنح  االعفو  لمرتكبي  

  6تم  حل  هھھھذهه  االلجنة  بعد  .    االجراائم
 .سنوااتت

.    أأعضاء  في  االلجنة  17
ووقد  يیُسمح  بعضويین  فقط  

  3ووهھھھناكك  .    من  ااألجانب
لجانن  فر  عيیة  لتنفيیذ  

أأووصت  لجنة  :    أأهھھھداافهھا
اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  

االمسؤوولة  عن  االتحقيیق  في  
ااالنتهھاكاتت  االجسيیمة  

لحقوقق  ااإلنسانن٬،  وولجنة  
االنظر  في  ططلباتت  االعفو  
االمعتبرةة  من  االجناةة٬،  

وولجنة  االتعويیض  ووإإعاددةة  
االتأهھھھيیل  بتعويیضاتت  

مناسبة  متوسطة  ووططويیلة  
 .ااألجل

تم  تمويیلهھا  بشكل  
قِبل    كامل  من
وومع  .    االحكومة

ذذلك٬،  الحظت  
االحكومة  عدمم  
كفايیة  االتمويیل  

االذيي  رربما  قد  أأثر  
في  حجم  
بلغت  .    تحقيیقاتهھا
  18االميیزاانيیة  

مليیونن  ددووالرر  
تقريیبًا  كل  سنة  

على  مداارر  سنتيین  
 .وونصف

ووفرتت  هھھھيیئة  ااإلذذااعة  في  
جنوبب  أأفريیقيیا  تغطيیة  حيیة  
ووكاملة  لجلساتت  ااالستماعع  

 .االعلنيیة
اعع  لم  تقتصر  جلساتت  ااالستم

االعلنيیة  على  االمدنن  االكبيیرةة٬،  
وولكن  تم  عقدهھھھا  في  االمناططق  

ووأأددلى  أأكثر  .    االنائيیة  كذلك
ضحيیة    22.000من  

بأقواالهھم  ووططلب  أأكثر  من  
.    جاني  االعفو  7.000"

٪  10ووقدمم  ما  يیقربب  من  
من  االضحايیا  أأددلة  في  

 ".  جلساتت  ااالستماعع  االعلنيیة

تتمتع  هھھھذهه  االلجنة  بسلطة  أأكبر  بسبب  
قِبل  االرئيیس  االرعايیة  االمزددووجة  من  

ووااستخدمم  دديیزموند  توتو  .    وواالبرلمانن
إإططارر  أأخالقيیًا٬،  ُعرفف  باسم  

٬،  ووحث  على  أأنن  االضحايیا  "أأووبونتو"
يیمكنهھم  ااستعاددةة  إإنسانيیتهھم  فقط  من  

خاللل  االتسامح  ووااالعتراافف  ااإلنساني  
ووُمنحت  صالحيیة  .    لمرتكب  االجريیمة

إإجبارر  االشهھودد  على  ااإلددالء  بالشهھاددةة  
  .  وواالمنظماتت  على  كشف  االوثائق
ووأأقنعت  لجنة  تقصي  االحقائق  

وواالمصالحة  االجناةة  للتقدمم  من  خاللل  
تقديیم  االعفو٬،  ووهھھھدددتت  بمالحقة  
حضر  .    االمتهھميین  االذيین  بقواا  صامتيین

االمعالجونن  أأثناء  االشهھاددااتت  االعامة  أأمامم  
لجنة  تقصي  االحقائق  وواالمصالحة  
  من  أأوولئك  االذيین  يیدلونن   لدعم  كلٍّ

بشهھاددااتهھم  ووأأوولئك  االذيین  يیستمعونن  
 .لهھم

مجلدااتت    5لل  االتقريیر  االنهھائي  بلغ  ططو
ووتم  إإنتاجهھ  ووتسليیمهھ  إإلى  االرئيیس  مانديیال  

٬،  ثم  قدمهھ  بعد  ذذلك  1998في  أأكتوبر  
توصيیة٬،    250ووقدمم  االتقريیر  .    للجمهھورر

بما  في  ذذلك  توصيیاتت  ووضع  سيیاسة  
   تعويیضاتت  شاملة  لتعويیض  االضحايیا  كلُّ

على  مدةة  ووبناء  االنصب  االتذكارريیة  
  ووكانن  ااالستنتاجج  ااألوولي  أأنن.    االعامة

االغالبيیة  االعظمى  من  ااالنتهھاكاتت  
االجسيیمة  لحقوقق  ااإلنسانن  اارُرتكبت  من  
قِبل  االحكومة  االسابقة  من  خاللل  قوااتهھا  

 .ااألمنيیة  ووووكاالتت  إإنفاذذ  االقانونن
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 تونس

تشكلت  االلجنة  االوططنيیة  للتحقيیق  في  
حقيیقة  ااالنتهھاكاتت  االمرتكبة  خاللل  

االثوررةة  بقراارر  من  االحكومة  االمؤقتة  في  
ووقائع    يینايیر٬،  ووذذلك  إلثباتت  17

ااالنتهھاكاتت  خاللل  فترةة  ااالنتفاضة  
ااألخيیرةة٬،  بما  في  ذذلك  ما  إإذذاا  كانت  

االشرططة  اانتهھكت  االقانونن٬،  ووااألخطاء  
االعسكريیة٬،  ووحاالتت  ااالغتصابب٬،  

ووأأعمالل  االعنف  ااألخرىى  االتي  اارُرتكبت  
خاللل  ااالحتجاجاتت  منذ  دديیسمبر  كانونن  

 .2010ااألوولل  عامم  

عضًواا  في  االلجنة٬،    15
نساء  من  شراائح    8وو

ن  االمجتمع  مختلفة  م
ووتم  تعيیيینهھم  من  .    االمدنى

 .قِبل  االرئيیس  فؤاادد  االمبزعع

تزوورر  االلجنة  
ووتقومم  بالتحقيیق  في  

منطقة  تلو  
ااألخرىى  وولكن  مع  

عدمم  ووجودد  
 .ميیزاانيیة  ررسميیة

تلقت  االلجنة  ما  يیزيید  على  
شكوىى  من    1.000
ووتزوورر  هھھھذهه  .    االجمهھورر

االلجنة  االمناططق  ووتجمع  
االمعلوماتت  عن  االحساباتت  

 .االمباشرةة
 

  تُصدرر  أأحكاًما  وولكنهھا  تقومم  إإنهھا  ال
ووستقدمم  .    بدوورر  قضاةة  االتحقيیق

توصيیاتت  في  ما  يیتعلق  بالحاالتت  االتي  
يیجب  أأنن  تمثل  أأمامم  محكمة  جنايیاتت  أأوو  

ووتستقبل  االموااططنيین  ووتسجل  .    جنح
ططلباتهھم٬،  ووشهھاددااتهھم  االمباشرةة  في  

وويیتم  تسجيیل  .    حالة  االضحايیا  ووأأسرهھھھم
إإنهھا  .    كل  شيء  في  االبث  االرقمي

٬،  في  حالة  حضوررهھھھم٬،  تستمع  للشهھودد
 .ثم  تستدعي  االمسؤووليین

سوفف  يیشمل  االتقريیر  أأحدااثًا  موثقة  قبل  
.    ووأأثناء  االثوررةة٬،  وواالضحايیا٬،  وواالجناةة

ووسيیقدمم  توصيیاتت  بناًء  على  نتائج  حولل  
كيیفيیة  إإصالحح  االنظامم  ووتدرريیب  

 .ااألشخاصص

 أأووغنداا
لجنة  االتحقيیق  في  (

حاالتت  ااختفاء  
 )ااألشخاصص

أأنشئت  لجنة  االتحقيیق  في  حاالتت  
فاء  ااألشخاصص  من  قِبل  االرئيیس  ااخت

االسابق  عيیديي  أأميین  دداادداا  في  عامم  
٬،  وويیعد  ذذلك  بشكل  جزئي  1974

ااستجابة  لضغوطط  االمجتمع  االدوولي٬،  
لحسابب  ااألعداادد  االكبيیرةة  لألشخاصص  
االمفقودديین  في  أأووغنداا٬،  ووتم  تكليیفهھا  

بالتحقيیق  في  حاالتت  ااالختفاء  بدًءاا  من  
 .1974حتى  عامم    1971عامم  

:  أأعضاء  في  االلجنة  4
مغتربب  باكستاني٬،    قاضي

ووااثنانن  من  مدررااء  االشرططة  
ااألووغنديیة٬،  ووضابط  في  

 .االجيیش  ااألووغنديي

غيیر  محدددةة٬،  وولكن  
يیبدوو  أأنن  االتمويیل  
االحكومي  قد  تم  
ااستخداامهھ  لتنفيیذ  

 .االواليیة

جمعت  االعلوماتت  خاللل  
جلساتت  ااستماعع  عامة  

   ووشهھاددةة  شخصيیة  من  كلٍّ
.    من  االمدنيیيین  ووجنودد  االجيیش

شاهھھھًداا    545ووأأددلى  
غطت  ووسائل      .بشهھاددتهھ

ااإلعالمم  ااإلخبارريیة  جلساتت  
ااالستماعع  االعامة  بصفة  
يیوميیة  ووأأذذااعتهھا  مباشرةةً  

 .على  االراادديیو

للتحقيیق  في  ااالتهھاماتت  االمتعلقة  
بحاالتت  ااالختفاء٬،  وولتحديید  ما  إإذذاا  كانن  

أأوولئك  االمفقودديین  أأحيیاء  أأوو  أأموااتت٬،  
وولتحديید  ما  إإذذاا  كانن  ااألفراادد  االمفقوددوونن  

يیكن    ال  يیزاالونن  في  أأووغنداا٬،  ووإإذذاا  لم
ااألمر  كذلك٬،  فلماذذاا  غاددرروواا  االبالدد٬،  
ووبالنسبة  أليي  شخص  ثبت  أأنهھ  قد  
ماتت٬،  لتوضيیح  االظرووفف  االمحيیطة  
بالكيیفيیة  ووااألسبابب٬،  وولتحديید  ما  إإذذاا  
كانن  أأيي  شخص  في  أأووغنداا  مسؤووالً  

جنائيیا  عن  حاالتت  ااالختفاء  أأوو  ال٬،  ووما  
يینبغي  االقيیامم  بهھ  حيیالل  هھھھؤالء  

ااألشخاصص٬،  ووإإصداارر  توصيیاتت  
 .حد  لحاالتت  ااالختفاءألووغنداا  لوضع  

  836ززاادد  عددد  صفحاتت  االتقريیر  على  
صفحة  من  االقصص  االشخصيیة  من  

ووشملت  .    االمدنيیيین  وواالجنودد  ااألووغنديیيین
ااألددلة  االمدنيیيین  شهھاددةة  شخصيیة  

أأصدقاء  /ووذذكريیاتت  من  أأقارربب
ووشرحت  ااألددلة  .    ااألشخاصص  االمختفيین

من  االجنودد  بالتفصيیل  أأددووااررهھھھم  في  
  حاالتت  ااالختفاء  أأوو  في  تحديید  مكانن

 .لم  تُتبع  االتوصيیاتت.    االمفقودديین
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ختيیارر  ااال:  االموظظفونن االواليیة االدوولة
 االتقريیر  االنهھائي ااألنشطة  وواالصالحيیاتت  االرئيیسيیة مشارركة  االجمهھورر االمواارردد وواالتكويین

لجنة  (أأووغنداا  
االتحقيیق  في  

اانتهھاكاتت  حقوقق  
 )ااإلنسانن

ُكلفت  لجنة  االتحقيیق  في  اانتهھاكاتت  
بالتحقيیق  )  CIVHR(حقوقق  ااإلنسانن  

في  جميیع  االجراائم  االوحشيیة  االتي  
ووقعت  في  أأووغنداا  منذ  ااالستقاللل  في  

٬،  ووقد  تم  1986حتى  عامم    1962عامم  
ورريي  تأسيیسهھا  من  قِبل  االرئيیس  يی

٬،  مع  وواليیة  1986موسيیفيیني  في  عامم  
 .ووااسعة  جًداا

أأعضاء  في    6أأوو    5إإما  
االلجنة٬،  ووكلهھم  من  

تم  ااختيیاررهھھھم  .    االذكورر
جميیًعا  من  قِبل  االرئيیس  

 .موسيیفيیني

تم  تمويیلهھا  لفترةة  
قصيیرةة  منذ  

ووبعد  عامم  .    إإنشائهھا
٬،  تبرعت  1987

مؤسسة  فورردد  
  93.000بمبلغ  

ددووالرر  أأمريیكي  
 .لهھذهه  االلجنة

شهھودد  أأمامم  لجنة    608ووَمثُل  
االتحقيیق  في  اانتهھاكاتت  

 .حقوقق  ااإلنسانن
 

عزززتت  هھھھذهه  االلجنة  مهھمة  ااالددعاء  
ووسافرتت  االلجنة  على  نطاقق  .    االعامم

ووااسع  في  جميیع  أأنحاء  االبالدد٬،  ووعقدتت  
جلساتت  ااستماعع  علنيیة  تم  بث  بعضهھا  

على  ااإلذذااعة  االعامة٬،  ووجمعت  
لم  .    االشهھاددااتت  في  سبعة  عشر  مقاططعة

ذ  في  تشتمل  على  أأيي  آآليیاتت  تنفيی
 .    مرحلتهھا  االتنفيیذيیة

ووفرتت  االمحاكمة٬،  إإال  أأنن  االحكومة  
مرررتت  قانونن  االعفو  على  االفورر٬،  

ووقدَّمم  .    ووبالتالي  أأحبطت  غرضهھا
أأعضاء  االلجنة  االتوصيیاتت  االتي  تجاووززتت  

تم  تنفيیذ  .    نطاقق  االسلطة  االممنوحة  لهھم
 .عددد  قليیل  من  االتوصيیاتت

 


