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مقدمة
إن ﺍﻟغﺭض من ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت هﻭ جبﺭ ﺍﻟضﺭﺭ قدﺭ ﺍإلمﻛﺎن ﻟضحﺎيﺎ ﺍإلنتهﺎﻛﺎت ﺍﻟجسيمﺔ ﻟحقﻭق ﺍإلنسﺎن،
ﻭإعﺎدة إنشﺎء نظﺎم أﻭسع من ﺍألعﺭﺍف ﺍﻟقﺎنﻭنيﺔ ﻭﺍإلجتمﺎعيﺔ .ﻭيمﻛن أن تﻛﻭن ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت جمﺎعيﺔ،
تتنﺎﻭل مجمﻭعﺔ أﻭ ﺍﻟمجتمع ﻛﻛل ،أﻭ فﺭديﺔ .ﻭينبغي أن تﻛﻭن ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت متﻌددة ﺍﻟمستﻭيﺎت ،ﻭالتﻌتمد
عﻠى إستﺭﺍتيجيﺔ ﻭﺍحدة أﻭ إجﺭﺍء ﻭﺍحد .ﻛمﺎ ينبغي أن يتم دمجهﺎ في عمﻠيﺎت تقصي ﺍﻟحقﺎئق،
ﻭﺍﻟمالحقﺎت ﺍﻟجنﺎئيﺔ ،ﻭﺍإلصالح ﺍﻟمؤسسي .ﻭفي حين أنه غﺎﻟبﺎ مﺎ تﻌتبﺭ ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت إقتصﺎديﺔ في ﺍﻟمقﺎم
ﺍألﻭل ،إال أنهﺎ يمﻛن أن تﻛﻭن ﻭينبغي أن تﻛﻭن مﺎديﺔ ﻭﺭمزيﺔ عﻠى حد سﻭﺍء.
إن ﺍﻟجمع ﻭﺍﻟتحﻠيل ﺍﻟصحيح ﻟﻠﻭثﺎئق ﻭﺍألدﻟﺔ سﻭف يسﺎعد ﺍﻟدﻭﻟﺔ عﻠى تحديد ﺍألﻭﻟﻭيﺎت عند ﻭضﻌهﺎ
إستﺭﺍتيجيﺎت ﻟﻠتﻌﻭيضﺎت .سﻭف تﻛﻭن هذه ﺍﻟمﻌﻠﻭمﺎت ضﺭﻭﺭيﺔ بشﻛل خﺎص إذﺍ مﺎ ﻛﺎنت مﻭﺍﺭد ﺍﻟدﻭﻟﺔ
ﺍﻟمخصصﺔ ﻟﻠتﻌﻭيضﺎت محدﻭدة ،حيث أنه ينبغي دﺭﺍسﺔ ﺍألﻭﻟﻭيﺎت بﻌنﺎيﺔ .ﻭفي ﺍﻟﻭقت نفسه ،سﻭف
يﻛﻭن ﻟﻠبيﺎنﺎت ﺍﻟمجمﻌﺔ بشﻛل جيد فﺎئدة طﻭيﻠﺔ ﺍﻟمدى في ﺍﻟمستقبل ،السيمﺎ ﻛجزء من ﺍﻟذﺍﻛﺭة ﻭجهﻭد
تقصي ﺍﻟحقﺎئق.

التعويضات من حيث السياق

أ) طبيﻌﺔ ﻭأهدﺍف ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت
يقﺭ ﺍﻟقﺎنﻭن ﺍﻟدﻭﻟي ﻟحقﻭق ﺍإلنسﺎن بحق ضحﺎيﺎ إنتهﺎﻛﺎت حقﻭق ﺍإلنسﺎن في ﺍﻟتمﺎس جبﺭ ﺍﻟضﺭﺭ ﻭسبل
ﺍإلنتصﺎف .ﻭيمﻛن متﺎبﻌﺔ ذﻟك من خالل ﺍﻟمحﺎفل ﺍﻟﻭطنيﺔ أﻭ ﺍﻟدﻭﻟيﺔ ،إذﺍ ﻟزم ﺍألمﺭ .ﻭعﺎدة مﺎ تدﺍﺭ
بﺭﺍمج ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت من قبل مؤسسﺎت ﺍﻟدﻭﻟﺔ؛ ﻭهذﺍ مبدأ هﺎم يﻌزز ﺍﻟشﺭعيﺔ ﻭﺍﻟغﺭض من بﺭﺍمج
ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت .فﺎﻟتﻌﻭيض هﻭ إعتﺭﺍف من قبل ﺍﻟدﻭﻟﺔ بﺎإلنتهﺎك ،ﻭبﻭﺍجبهﺎ أن تحمي مﻭﺍطنيهﺎ ،ﻭإثبﺎت
الﻟتزﺍمهﺎ بتصحيح ﺍإلنتهﺎﻛﺎت ﺍﻟخطيﺭة ﻟحقﻭق ﺍإلنسﺎن ﻭجبﺭ ﺍﻟضﺭﺭ ﺍﻟذﻱ تﻌﺭض ﻟه ﺍﻟشخص.
ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﻟهﺎ ثالثﺔ أهدﺍف ﺭئيسيﺔ هي :ﺍإلعتﺭﺍف بﺎإلنتهﺎﻛﺎت ﺍﻟتي ﺍﺭتﻛبت ﻟﻠحقﻭق ﺍألسﺎسيﺔ ﻟإلنسﺎن،
أن تشمل ﺍﻟضحﺎيﺎ في عمﻠيﺔ إعﺎدة بنﺎء ﺍﻟدﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟمجتمع بﻌد ﺍﻟصﺭﺍع ،ﻭمحﺎﻭﻟﺔ إصالح ﺍﻟضﺭﺭ ﺍﻟذﻱ
ﻟحق بﺎﻟضحﺎيﺎ ﻭﺍﻟنﺎجين .ﻭمع أخذ هذه ﺍألهدﺍف ﺍﻟثالثﺔ بﻌين ﺍإلعتبﺎﺭ ،يجب عﻠى أﻱ بﺭنﺎمج شﺎمل
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ﻟﻠتﻌﻭيضﺎت أن يأخذ في ﺍﻟحسبﺎن ﺍﻟﻌنﺎصﺭ ﺍﻟمﻭجهﺔ ﺍﻟثالثﺔ ﺍﻟتﺎﻟيﺔ :مﺎ هﻭ نطﺎق ﺍﻟبﺭنﺎمج ،ﻭمﺎ هي ﺍﻟقدﺭة
عﻠى إدﺍﺭة ﺍﻟبﺭنﺎمج ،ﻭمن هم ﺍﻟمستفيدﻭن؟

ب ) أنﻭﺍع ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت
بشﻛل عﺎم ،عندمﺎ يتم دمجهﺎ بشﻛل صحيح ضمن سيﺎسﺔ أﻭسع ﻟﻠﻌدﺍﻟﺔ ﺍإلنتقﺎﻟيﺔ ،تﺭﻛز إجﺭﺍءﺍت
ﺍﻟتﻌﻭيض عﻠى ﺍﻟمبﺎدئ ﺍﻟخمسﺔ ﺍﻟتﺎﻟيﺔ:
 ﺍإلستﺭدﺍد ﺍﻟتﻌﻭيض ﺍﻟمﺎدﻱ إعﺎدة ﺍﻟتأهيل ﺍﻟﺭضﺎ ضمﺎنﺎت عدم ﺍﻟتﻛﺭﺍﺭﻭتشمل ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟﺭمزيﺔ عﻠى سبيل ﺍﻟمثﺎل ال ﺍﻟحصﺭ:
 ﺍإلعتذﺍﺭ ﺍﻟﺭسمي ﻭﺍإلعتﺭﺍف ﺍﻟﻌﻠني ﺍﻟنصب ﺍﻟتذﻛﺎﺭيﺔ ﻭمشﺎﺭيع إحيﺎء ﺍﻟذﻛﺭى مشﺎﺭيع إعﺎدة ﺍﻟتأهيل/ﺍﻟسمﻌﺔ بﺭﺍمج ﺍﻟتثقيف ﺍﻟﻌﺎمﺔ ﺍﻟتي تبﺭز ﺍﻟﺭﻭﺍيﺎت ﺍﻟمقمﻭعﺔﻭتشمل ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟمﺎديﺔ ﻛل من ﺍﻟمنﺎفع ﺍإلقتصﺎديﺔ ﺍﻟمبﺎشﺭة ﻭغيﺭ ﺍﻟمبﺎشﺭة مثل:
 دفﻌﺔ ﻟمﺭة ﻭﺍحدة أﻭ دفﻌﺎت متﻛﺭﺭة ألسﺭ ﺍﻟضحﺎيﺎ ﻭﺍﻟنﺎجين ﺍﻟﻌﺎجزين؛ مﻌﺎشﺎت ﻟﻠضحﺎيﺎ ﻭﺍﻟنﺎجين؛ تﻭفيﺭ ﺍﻟتﻌﻠيم ﻭﺍﻟﺭعﺎيﺔ ﺍﻟصحيﺔ (بمﺎ في ذﻟك تقديم ﺍإلستشﺎﺭﺍت ﺍﻟنفسيﺔ ﻭبﺭﺍمج ﺍﻟدعم ﺍﻟنفسي) ،ﻭ/أﻭﺍﻟسﻛن؛
 أمﻭﺍل تﻌﻭيضﺎت تستهدف ﺍﻟمجتمﻌﺎت مخصصﺔ ﻟمشﺎﺭيع محددة، -تﻭفيﺭ ﺍألمﻭﺍل ﻭﺍﻟقﺭﻭض ﻟتأسيس ﺍﻟشﺭﻛﺎت.

أهمية التوثيق لبرامج التعويضات
من ﺍﻟمهم مالحظﺔ أنه عندمﺎ تﺭتبت تﻌﻭيضﺎت بﻌد ﺍﻟحﺭﻭب ﺍألهﻠيﺔ ،فإنهﺎ ﻛثيﺭﺍ مﺎ ﻛﺎنت ضﻌيفﺔ،
ﻭنﺎتجﺔ عن ﺭدﻭد فﻌل ،ﻭمسيسﺔ إﻟى حد بﻌيد .ﻭهذﺍ يﻌﻭد جزئيﺎ إﻟى أن ﺍﻟمفﺎﻭضﺎت ﻭﺍﻟتنﺎزالت ﺍﻟتي
جﺭت إلنهﺎء ﺍﻟصﺭﺍع تضﻌف من جهﻭد ﺍﻟمسﺎءﻟﺔ ﻭﺍإلنتبﺎه ﺍﻟذﻱ يﻭﻟى إﻟى ﺍﻟضحﺎيﺎ – ﻭﺍﻟتي هي جﻭﺍنب
ﺭئيسيﺔ ﻟبﺭﺍمج تﻌﻭيضﺎت فﻌﺎﻟﺔ .ﻭبشﻛل عﺎم ،ينتج ﻛذﻟك عن ﺍﻟحﺭب ﺍألهﻠيﺔ تدميﺭ ﻟمﻌﻠﻭمﺎت بﺎﻟغﺔ
ﺍألهميﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠتﻌﻭيضﺎت ،مثل ﺍﻟﻭالدة ﻭﺍﻟزﻭﺍج ،ﻭﺍﻟمﻠﻛيﺔ ،ﻭﺍﻟسجالت ﺍﻟمدنيﺔ ،ﻭسجالت ﺍﻟشﺭطﺔ.
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بﺎختصﺎﺭ ،فإنه ﻟيس من ﺍﻟسهل ﺍﻟقيﺎم بجمع ﺍﻟﻭثﺎئق خالل ﻭبﻌد ﺍﻟصﺭﺍع ﺍﻟﻌنيف ،ﻭينبغي ﺍﻟنظﺭ في هذه
ﺍﻟتحديﺎت عند إعدﺍد ﻭإدﺍﺭة بﺭنﺎمج ﻟﻠتﻌﻭيضﺎت .ﻭبدﻭن ﻭجﻭد بيﺎنﺎت قﻭيﺔ تبﺭهن عﻠى حجم ﺍإلنتهﺎﻛﺎت
ﻭتظهﺭ أنمﺎطهﺎ من خالل دالالت جغﺭﺍفيﺔ أﻭعﺭقيﺔ ،أﻭ غيﺭهﺎ من ﺍﻟدالالت ﺍﻟهﺎمﺔ ﻟﻠصﺭﺍع ،فإن
إجﺭﺍءﺍت ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت قد تتم ﻭفق أهﻭﺍء "عدﺍﻟﺔ ﺍﻟمنتصﺭ" ،ممﺎ يﻌمق من ﺍﻟتﻭتﺭﺍت ﺍﻟقﺎئمﺔ ضمن سيﺎق
هش بﺎﻟفﻌل.
يﻠﻌب ﻛل من جمع ﺍﻟﻭثﺎئق ﻭتطﻭيﺭ ﺍﻟبيﺎنﺎت دﻭﺭﺍ هﺎمﺎ في إنشﺎء بﺭﺍمج فﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠتﻌﻭيضﺎت .ﻭﺍﻟتحﻠيل
ﻭﺍﻟمسح ﺍﻟشﺎمل ﻟﻠبيﺎنﺎت ﺍﻟخﺎصﺔ بﺎنتهﺎﻛﺎت حقﻭق ﺍإلنسﺎن يصبﺎن في ﺭؤيﺔ ﻭإستﺭﺍتيجيﺔ ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت.
ﻭتسمح هذه ﺍﻟمﻌﻠﻭمﺎت ﻟﻠجﺎن ﺍﻟتمﻭيل بإجﺭﺍء تقديﺭ أدق ﻟﻠمﻭﺍﺭد ﺍﻟمتﺎحﺔ ﻭمقﺎﺭنتهﺎ مﺭجﻌيﺎ مع ﺍﻟحﺎجﺔ
ﺍﻟجغﺭﺍفيﺔ ﻭﺍإلجتمﺎعيﺔ ﻭﺍإلقتصﺎديﺔ.
ﻛمﺎ أن جمع ﺍﻟبيﺎنﺎت ﻭﺍألدﻟﺔ حﻭل جميع جﻭﺍنب ﺍﻟصﺭﺍع يﻌطي أيضﺎ أهميﺔ ﻟألفﺭﺍد أﻭ ﺍﻟجمﺎعﺎت ﺍﻟتي
تدعﻭ إلﺭسﺎء تﻭﺍزن خالل ﺍﻟفتﺭﺍت ﺍﻟتي تميل فيهﺎ ﺍﻟمجتمﻌﺎت إﻟى ﺍإلعتﺭﺍف بضحﺎيﺎهﺎ فقط .ﻭسﻭف
ينتج عن عمﻠيﺔ ﺍﻟجمع ﺍﻟمتﻭﺍزنﺔ ﻟألدﻟﺔ أسﺎس إلجﺭﺍءﺍت تﻌﻭيضﺎت عﺎدﻟﺔ تﻛﻭن أقل عﺭضﺔ ﻟمهﺎجمﺎت
ﺍﻟمتطﺭفين من جﺎنب أﻭ آخﺭ ،حيث أنه من شأن مثل هذه ﺍإلتهﺎمﺎت ﺍﻟجﺎئﺭة تشﻭيه سمﻌﺔ عمﻠيﺎت
ﺍﻟتﻌﻭيض.
في بيﺭﻭ ،عﻠى سبيل ﺍﻟمثﺎل ،ﻛﺎن هنﺎك مﻌﺎﺭضﺔ حﻛﻭميﺔ ﻛبيﺭة ضد تقديم تﻌﻭيضﺎت ﻟﻠضحﺎيﺎ ﺍﻟمنتمين
إﻟى ﺍﻟمﻌﺎﺭضﺔ أﻭ ﺍﻟجمﺎعﺎت "ﺍإلﺭهﺎبيﺔ" ،ممﺎ زﺍد من عمق ﺍإلنقسﺎمﺎت ﻭﺍﻟتﻭتﺭﺍت دﺍخل ﺍﻟبالد .ﻭفي
ﺍﻟمقﺎبل ،في قبﺭص ،فإن ﺍألدﻟﺔ ﺍﻟتي تم جمﻌهﺎ من صحفيي ﺍﻟمجﺎزﺭ ﺍﻟتي ﺍﺭتﻛبهﺎ ﻛل من ﺍﻟقبﺎﺭصﺔ
ﺍﻟيﻭنﺎنيين ﻭﺍألتﺭﺍك غيﺭت من ﺍﻟتصﻭﺭﺍت ﺍﻟﻌﺎمﺔ ،ﻭقدمت ﺍﻟدعم ﻟﻌمل ﻟجنﺔ مشتﺭﻛﺔ من ﺍﻟجﺎنبين ضمت
عﻠمﺎء أنثﺭﻭبﻭﻟﻭجيﺎ ﺍﻟطب ﺍﻟشﺭعي ،ﻭﺍﻟهندسﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍثيﺔ ،ﻭمﻭظفي ﺍﻟخدمﺔ ﺍﻟمدنيﺔ من أجل ﺍﻟﻌمل عﻠى
تحديد مﻭﺍقع ﺍﻟدفن ،ﻭنبش ﺍﻟقبﻭﺭ ﻭفحص بقﺎيﺎ ﺍﻟمدفﻭنين ،ﻭإعﺎدة ﺍﻟضحﺎيﺎ إﻟى أسﺭهم .ﻭقﺎمت ﺍﻟﻠجنﺔ
ﺍﻟمشتﺭﻛﺔ بين ﺍﻟجﺎنبين بﻌمﻠهﺎ في منﺎخ من ﺍإلنقسﺎم ﺍﻟسيﺎسي ﺍﻟﻛبيﺭ ،ﻭتشﻭيه صﻭﺭة ﺍﻟمجتمع "ﺍآلخﺭ"،
ﻭعمﻠيﺔ سالم مجمدة.

دراسة حالة  :بيرو
ﻭﺍجهت بيﺭﻭ في مﺭحﻠﺔ مﺎ بﻌد ﺍﻟصﺭﺍع تحديين ﺭئيسيين :أن نسبﺔ ﻛبيﺭة من ﺍإلنتهﺎﻛﺎت ﻟم يتم تﻭثيقهﺎ ،ﻭأن ﺍﻟدﺭب
ﺍﻟمضيء (ﺍﻟحزب ﺍﻟشيﻭعي ﺍﻟبيﺭﻭفي) دمﺭ عمدﺍ ﺍﻟسجالت ﺍﻟمدنيﺔ .ﻭقﺎمت دﺍئﺭة ﺍﻟسجل ﺍﻟﻭطني ﻟتحديد ﺍﻟهﻭيﺔ ﻭﺍألحﻭﺍل
ﺍﻟمدنيﺔ بﻌدد من ﺍﻟﻌمﻠيﺎت ﻟمسﺎعدة ﺍﻟضحﺎيﺎ عﻠى ﺍﻟحصﻭل عﻠى ﻭثﺎئق جديدة .ﻭقﺎمت بتنفيذ حمالت تﻭثيق إستهدفت جميع
ﺍﻟنﺎس ﺍﻟذين دمﺭت سجالتهم ﺍﻟمدنيﺔ .هذﺍ سﺎعد بشﻛل ﻛبيﺭ ضحﺎيﺎ إنتهﺎﻛﺎت حقﻭق ﺍإلنسﺎن ﺍألسﺎسيﺔ عﻠى ﺍﻟمطﺎﻟبﺔ
بﺎﻟتﻌﻭيضﺎت ﻭﻛذﻟك عﻠى إعﺎدة إصدﺍﺭ ﻭثﺎئقهم ﺍﻟمدنيﺔ.
ﻭﺍجهت ﺍﻟحﺎﻟﺔ ﺍﻟبيﺭﻭفيﺔ تحدﻱ إﺭسﺎء تﻭﺍزن بين ﺍﻟحﺎجﺔ ﻟدﻟيل قﺎبل ﻟإلثبﺎت مقﺎبل إمﻛﺎنيﺔ ﺍﻟحصﻭل عﻠى ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت .ﻭﻟم
يتم تﻭثيق ﺍإلنتهﺎﻛﺎت ،ﻭغﺎﻟبﺎ مﺎ ﻛﺎنت ﺍألميﺔ في ﺍﻟمنﺎطق ﺍألﻛثﺭ تضﺭﺭﺍ عﺎﻟيﺔ ،ﻭﺍﻟﻌالقﺎت ﺍألسﺭيﺔ ﻟم تﻛن مﻭثقﺔ أيضﺎ.
ﻭبﺎﻟتﺎﻟي ،ﻛﺎنت ﺍإلنتهﺎﻛﺎت ﺍﻟمختﻠفﺔ تخضع ﻟمﻌﺎييﺭ تقييم مختﻠفﺔ .ﻭبﺎﻟنسبﺔ ﻟإلنتهﺎﻛﺎت أﻟتي ﻛﺎن إثبﺎتهﺎ أصﻌب ،تم قبﻭل
أدﻟﺔ شمﻠت قﺎدة ﺍﻟمجتمع ﻭبيﺎنﺎت خﺎصﺔ بمنظمﺎت ﺍﻟضحﺎيﺎ ،ﻭتقﺎﺭيﺭ إعالميﺔ ،ﻭﻭثﺎئق من منظمﺎت ﻟحقﻭق ﺍإلنسﺎن .ﻭبنﺎء
عﻠى ذﻟك تم تسجيل ﺍﻟضحﺎيﺎ.
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قبل تأسيس ﺍﻟبﺭنﺎمج ﺍﻟبيﺭﻭفي ﻟﻠتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟجمﺎعيﺔ في حزيﺭﺍن  ،7002ﻛﺎن هنﺎك سجالت منفصﻠﺔ عن ﺍﻟمفقﻭدين،
ﻭﺍﻟنﺎزحين ،ﻭﺍﻟشﺭطﺔ ﻭﺍﻟجيش .ﻭعند ﺍإلعدﺍد ﻟبﺭنﺎمج ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ،تم إستﻌﺭﺍض تﻠك ﺍﻟسجالت ،ﻭﺍﻟتحقق من صحتهﺎ
ﻭمقﺎﺭنتهﺎ .ﻭإقﺭﺍﺭﺍ بأن هنﺎك فئﺎت من ﺍﻟضحﺎيﺎ مستبﻌدة من ﺍﻟقﻭﺍئم ﺍﻟحﺎﻟيﺔ ،تﻭصﻠت ﺍﻟﻠجنﺔ إﻟى إتفﺎقيﺎت مع منظمﺎت
ﺍﻟمجتمع ﺍﻟمدني ،ﻭﺍﻟﻛنﺎئس ،ﻭﺍﻟبﻠديﺎت ﻭﺍﻟحﻛﻭمﺎت ﺍﻟمحﻠيﺔ ﻟفتح مﻛﺎتب ﻟهﺎ في ﺍﻟمنﺎطق ﺍﻟتي تم ﺍإلعتﺭﺍف بأنهﺎ ﺍألﻛثﺭ
تضﺭﺭﺍ بﺎﻟﻌنف .ﻭقد عقدت ﺍﻟﻠجنﺔ ﻭﺭش عمل تحضيﺭيﺔ مع منظمﺎت ﺍﻟضحﺎيﺎ ،ﻭمجمﻭعﺎت ﺍﻟمجتمع ﺍﻟمدني ﻭقﺎدة
ﺍﻟمجتمع.
تم تقسيم ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت إﻟى قﺎئمتين :جمﺎعيﺔ ﻭفﺭديﺔ .ﻭشمﻠت قﺎئمﺔ ﺍﻟمستفيدين مجتمﻌﺎت ﺍﻟسﻛﺎن ﺍألصﻠيين أﻭ ﺍﻟفالحين،
ﻭﺍﻟجمﺎعﺎت ﺍﻟمتضﺭﺭة من ﺍﻟﻌنف ،ﻭمجمﻭعﺎت ﺍﻟنﺎزحين .ﻭمن خالل ﺍﻟقيﺎم بذﻟك ،قﺎمت ﺍﻟجمﻌيﺔ بدمج ﺍﻟسجالت ﺍﻟمتﻌددة
ﻟﻠضحﺎيﺎ ﻭتمﻛنت من تسجيل مجمﻭعﺎت ﺍﻟضحﺎيﺎ ﺍﻟتي ﻟم تﻛن مﻭثقﺔ من قبل.

أ) أنﻭﺍع ﺍﻟمﻌﻠﻭمﺎت ﺍﻟالزمﺔ ﻟبﺭﺍمج ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟفﻌﺎﻟﺔ
ﻭتﻌتمد بﺭﺍمج ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟمدﺭﻭسﺔ جيدﺍ عﻠى خمسﺔ عﻭﺍمل:
 .1معلومات عن الضحايا لفهم إحتياجاتهم :وتتضمن المعلومات المحددة تفاصيل أساسية مثل العمر،
والنوع اإلجتماعي ،ومكان اإلقامة األصلية والحالية المدرج ،واإلنتهاكات التي عانى منها
الضحايا وعواقبها ،والبيانات الشخصية عن الديانة ،والعرق والحالة اإلجتماعية واإلقتصادية،
وهيكلية األسرة ،والمعالين والتعليم ،والعمل الحالي والسابق ،وقائمة بالوثائق المرفقة
(والمفقودة) .وتشمل الوثائق شهادات الميالد ،وتسجيل ملكية األراضي ،وسجالت الشرطة أو
السجالت العسكرية ،ونماذج اإلعتقال ووثائق البحث ،واإلدخال إلى المستشفى .وهذه المعلومات
أساسية لتحديد فئات الضحايا األكثر استضعافا والتي تحتاج إلى دعم عاجل.
 .7مشاركة و تأييد من جانب أصحاب المصلحة ،السيما منظمات المجتمع المدني التي تمثل
الضحايا والتي من غير المرجح أن يكون لديها ثقة في الحكومة المستقبلية :في الواقع أن المجتمع
المدني والمنظمات غير الحكومية سوف يكون لديهم معلومات تحتاجها برامج التعويضات أكثر
من المسؤولين المكلفين ،وخاصة إذا كانت الثقة في األطراف الرسمية متدنية خالل الصراع
ومباشرة في مرحلة ما بعد إنتهاء الصراع .وإذا أصبحت هذه المنظمات أطرافا معنية حقيقية في
عملية تصميم التعويضات ،يصبح من المرجح أكثر ،أن تتبادل معلومات عن الضحايا مع
المسؤولين الذين يقودون عمليات التعويضات.
ﺍﻟمجتمع ﺍﻟمدني يمﻛن أن يﻛﻭن أيضﺎ همزة ﺍﻟﻭصل بين ﺍﻟحﻛﻭمﺔ ﻭﺍﻟمجتمﻌﺎت ﺍﻟمحﻠيﺔ ،ﻭيمﻛن
أن يقﻭم بنقل مﻌﻠﻭمﺎت مهمﺔ مثل مﻭﺍعيد تقديم ﺍﻟطﻠبﺎت ،ﻭﺍﻟﻭثﺎئق ﺍﻟالزمﺔ ،ﻭتقديم إﺭشﺎدﺍت
بشأن ﻛيفيﺔ تقديم ﺍﻟطﻠبﺎت ،ﻭمن هم ﺍﻟمؤهﻠﻭن ﻟﻠحصﻭل عﻠى إجﺭﺍءﺍت ﺍﻟتﻌﻭيض .ﻭهذﺍ يﻌني أنه
ينبغي إشﺭﺍك ﺍﻟمجتمع ﺍﻟمدني في تصميم ﻭتنفيذ بﺭﺍمج ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت .ﻭﻛنقطﺔ إضﺎفيﺔ عﺎمﺔ،
ينبغي شمﻭل ﺍﻟمجتمع ﻛﻛل ﻛطﺭف مﻌني ﻟﻠحد من فﻛﺭة أن بﺭﺍمج ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت متحيزة.
 .3التواصل مع الضحايا :إن إتباع مبدأ الشفافية في جميع إجراءات التعويضات هو مبدأ أساسي،
ويجب أن يتم شمل الضحايا في كل مرحلة من مراحل التصميم ،والتخطيط والتنفيذ .ويجب أن
تكون عملية وضع اجراءات التعويضات ،ومعايير تحديد المستفيدين ،والتحديات التي سوف يتم
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مواجهتها ،جميعها واضحة ،باإلضافة إلى األطر الممنية ،وحقيقة أن التعوي هو جهد طويل
األمد ويمتد أحيانا عبر األجيال .ويتضمن الجمء المهم من الرسائل التي سوف يتم توجيهها بشكل
خاص للمجتمع األوسع ،التأكيد على أن التعويضات ليست منحة أو رعاية إجتماعية ،وإنما
واجب مستحق للضحايا ،وليست مثل جهود إعادة التنمية وإعادة اإلعمار ما بعد الصراع.
 .4إمكانية الحصول على المنافع :ال ينبغي أن تكون منافع برامج التعويضات صعبة المنال .كما
ينبغي أن تكون المواعيد النهائية لتقديم الطلبات معقولة ،ومفتوحة ،ومعلن عنها جيدا .إن التشاور
مع مجموعات الضحايا (خاصة في المناطق النائية أو المجتمعات المحرومة) سوف يحمي
الضحايا من إجراءات قد تميد من حرمانهم أو تتسبب لهم بالمعاناة من جديد .وقد تتضمن
التوجيهات العامة بشأن تقديم الطلبات معلومات عمن هو مؤهل للتقدم بطلب للحصول على
تعويضات ،وترتيبات تلقي المدفوعات ،والوصول إلى التعوي  ،والتعليم ،والتدريب ،ومراكم
إعادة التأهيل من أماكن بعيدة.
 .5معايير األدلة :يجب أن تكون معايير المعلومات المطلوبة للتأهل لبرامج التعويضات متسقة،
ولكن ال ينبغي أن تكون متطلباتها كثيرة جدا ،بحيث تتسبب عبر إقصاء البع بإلحاق المميد من
الضرر بالضحايا .عند جمع الوثائق ،ينبغي النظر فيما إذا كان من المحتمل أن يكون للضحايا
(وال سيما هؤالء خارج المناطق الحضرية) سجالت طبية ،أو دليل على ملكية منمل ،أو إمكانية
الحصول على تقارير شرطة أو تقارير نفسية ،أو فيما إذا كانت هذه الوثائق موجودة وما هو
مطلوب إلعداد مطالبة ناجحة .ومن األسئلة األخرى التي ينبغي اإلجابة عليها عند النظر في
طبيعة المعلومات التي ستكون ضرورية ،على سبيل المثال :ما نوع المعلومات التي سوف تكون
ضرورية لضحايا التعذيب أو اإلعتداء الجنسي ،سواء كانت سجالت الشرطة والمخابرات أو
السجالت العسكرية شاملة بما فيه الكفاية إلثبات اإلساءة أم ال ،وسواء كان ينبغي أم ال أن تكون
المنظمات غير الحكومية قادرة على إنشاء سجالت حول اإلساءات التي تعرض لها الضحايا.
دراسة حالة  :نيبال
ﻭﺍجهت عمﻠيﺔ ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟنيبﺎﻟيﺔ حﺭبﺎ أهﻠيﺔ طﻭيﻠﺔ ،ﻭتسييسﺎ عميقﺎ ،ﻭغيﺎبﺎ ﻟإلﺭﺍدة ﺍﻟسيﺎسيﺔ .ﻭحتى ﺍآلن ﻟم يتم ﻭضع
إجﺭﺍءﺍت تﻌﻭيض ﻛﺎمﻠﺔ ،ﻭﻟﻛن ﻛﺎن يقﻭم صندﻭق مؤقت بتﻭزيع ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟمﺎﻟيﺔ ،ﻭتسبب ذﻟك بﻌدم ﻭضﻭح ﺍﻟخطﻭط
ﺍﻟفﺎصﻠﺔ بين ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﻭﺍإلغﺎثﺔ ﺍإلنسﺎنيﺔ .فمن جهﺔ ،عمل بﺭنﺎمج ﺍإلغﺎثﺔ ﺍﻟمؤقت ( )IRPعﻠى نطﺎق ﻭﺍسع من خالل
ﺍﻟمجتمﻌﺎت ﺍﻟمحﻠيﺔ ﻭﺍﻟمجتمع ﺍﻟمدني عﻠى جمع أدﻟﺔ عن ﺍإلنتهﺎﻛﺎت؛ ﻭمن جهﺔ أخﺭى ،تجﺎهل ﺍﻟﻛثيﺭ من أعمﺎل ﺍﻟتﻭثيق
ﺍﻟتي قﺎم بهﺎ ﺍﻟمجتمع ﺍﻟمدني مسبقﺎ؛ ﻭجهﻭد ﺍﻟتﻭثيق ﺍﻟمتﻌددة ﺍﻟتي ﻛﺎنت قﺎئمﺔ ،ﻟم يتم إستيﻌﺎبهﺎ في ﺍﻟﻌمل ﺍﻟتحضيﺭﻱ ﺍﻟذﻱ
قﺎم به فﺭيق ﺍﻟﻌمل ﺍﻟمﻛﻠف بجمع ﺍﻟبيﺎنﺎت عن أعدﺍد ﺍﻟضحﺎيﺎ من أجل تﻭجيه عمل بﺭنﺎمج ﺍإلغﺎثﺔ ﺍﻟمؤقت ،ﻭﺍﻟذﻱ بدأ في
عﺎم  .8002ﻭبﻌد إنتهﺎء جﻭﻟته ﺍألﻭﻟى من جمع ﺍﻟبيﺎنﺎت ،بدأ فﺭيق ﺍﻟﻌمل بجمع بيﺎنﺎت حﻭل ﺍﻟمحتجزين بصﻭﺭة غيﺭ
مشﺭﻭعﺔ ﻭحﻭل ﺍألطفﺎل ﺍﻟذين تيتمﻭﺍ بسبب ﺍﻟصﺭﺍع.
إن عمﻠيﺔ تقديم طﻠبﺎت ﺍﻟضحﺎيﺎ ﻟبﺭنﺎمج ﺍإلغﺎثﺔ ﺍﻟمؤقت مﺭهقﺔ ﻭمﻌقدة جدﺍ .ﻭقﺎمت ﻭزﺍﺭة ﺍﻟسالم ﻭإعﺎدة ﺍإلعمﺎﺭ بإنشﺎء
ﻭحدتي دعم :فﺭيق ﺍﻟﻌمل ،ﻭﻭحدة ﺍإلغﺎثﺔ ﻭإعﺎدة ﺍﻟتأهيل .ﻭيقﻭم ﺍﻟمتقدمﻭن بطﻠبﺎت بأخذ خطﺎب تﻭصيﺔ من ﻟجنﺔ تنميﺔ
ﺍﻟقﺭيﺔ إﻟى ﺍﻟقﺎئد ﺍﻟمحﻠي ضﺎبط منطقتهم ثم يقﻭمﻭن بتﻌبئﺔ عدد من ﺍﻟنمﺎذج ﻭتقديمهﺎ مع أيﺔ ﻭثﺎئق دﺍعمﺔ قد تﻛﻭن ﻟديهم.
بﻌد ذﻟك ،تقﻭم ﻟجنﺔ محﻠيﺔ ﻟﻠسالم بﺎﻟنظﺭ في ﺍﻟطﻠب .ﻭيﺭأس ﺍﻟﻠجنﺔ ﺍﻟقﺎئد ﺍﻟمحﻠي ضﺎبط منطقتهم ،ﻭﺍﻟﻠجﺎن هي سيﺎسيﺔ إﻟى
حد بﻌيد :إذ يﻛﻭن ﻛل حزب ممثال بﺎﻟﻠجنﺔ ،ﻭعﺎدة مﺎ يتم تقديم ﺍﻟطﻠبﺎت من دﺍخل ﺍﻟحزب ذﺍته .ﻭإذﺍ ﻛﺎنت ﺍﻟضحيﺔ مسجﻠﺔ
ﻛشهيد ،يﻛﻭن ﺍﻟشخص مؤهال ﻟﻠحصﻭل عﻠى مبﻠغ أﻛبﺭ من ﺍﻟمﺎل ،ﻭبﺎﻟتﺎﻟي هنﺎك أيضﺎ تسﺎبق ﻟالعتﺭﺍف بﺎإلستشهﺎد.
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بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك ،تﻭجد ﻟجﺎن تﻭصيﺔ مختﻠفﺔ ﻟﻛل نﻭع من ﺍإلنتهﺎﻛﺎت .ﻭﺍﻟتﻭصيﺎت ﺍﻟتي يتم تقييمهﺎ يتم إﺭسﺎﻟهﺎ إﻟى
ﻭزﺍﺭة ﺍﻟسالم ﻭإعﺎدة ﺍإلعمﺎﺭ في ﻛﺎتمﺎندﻭ (ﺍﻟﻌﺎصمﺔ) ،ﺍﻟتي تقﻭم بتقييمهﺎ ﺍﻟخﺎص ﻟﻠطﻠب ﻭﺍﻟبيﺎنﺎت ﺍﻟمسﺎندة ﻟه .ﻭإذﺍ تم
قبﻭل ﺍﻟطﻠب ﺍﻟمقدم ﻭﻛﺎنت ﺍألمﻭﺍل متﻭفﺭة ،يتﻠقى ﺍﻟمتقدم بطﻠب إخطﺎﺭﺍ بأنه سيمنح ﺍﻟتﻌﻭيض.
ﻭفي حين تم إعتبﺎﺭ أن هذه ﺍﻟﻌمﻠيﺔ هي عمﻠيﺔ تقدميﺔ في مﻭﺍجهﺔ ﺍﻟطﺭق ﺍﻟسيﺎسيﺔ ﺍﻟمسدﻭدة ﻭﺍﻟحﻛﻭمﺎت غيﺭ ﺍﻟمستقﺭة ،
فقد تم تﻭجيه ﺍإلنتقﺎد ﻟﻌمﻠيﺔ جمع ﺍﻟبيﺎنﺎت ﻭإجﺭﺍءﺍت ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت عﻠى أنهﺎ سيﺎسيﺔ إﻟى حد ﻛبيﺭ.
عالﻭة عﻠى ذﻟك ،فقد تم إنتقﺎد ﺍﻟﻌمﻠيﺔ عﻠى أنهﺎ صﻌبﺔ ﺍﻟفهم من قبل ﺍﻟمتقدمين ،حيث ﻛﺎن ﺍﻟمتقدمﻭن يﻭﺍجهﻭن صﻌﻭبﺎت
عند تقديم نمﺎذجهم ﻭإثبﺎت أهﻠيتهم .ﻭثﻭثيق مﻠﻛيﺔ ﺍﻟﻌقﺎﺭ أمﺭ صﻌب ﻟﻠغﺎيﺔ ،السيمﺎ ﻟﻌﺎئالت ﺍألشخﺎص ﺍﻟمختفين .ألنهم ال
يستطيﻌﻭن تﻭثيق مصﺎئﺭ أحبﺎئهم ،ﻛمﺎ اليمﻛنهم تسجيﻠهم عﻠى أنهم متﻭفين أﻭ مفقﻭدين ،ممﺎ يجﻌل ﺍﻟﻭصﻭل إﻟى ﺍألﺭﺍضي
مشﻛﻠﺔ إدﺍﺭيﺔ ﺭئيسيﺔ ال تزﺍل بدﻭن حل .بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك ،هنﺎك بيﺎنﺎت بسيطﺔ مفقﻭد من مﻠفﺎت بﺭنﺎمج ﺍإلغﺎثﺔ ﺍﻟمؤقت.
حيث أن طﻠبﺎت بﺭنﺎمج ﺍإلغﺎثﺔ ﻟم تشتمل عﻠى أسئﻠﺔ عن مﻠﻛيﺔ ﺍﻟضحﺎيﺎ ﻟﻠﻌقﺎﺭﺍت أﻭ عن تجﺎﺭب سﺎبقﺔ في إنتهﺎك حقﻭق
ﺍإلنسﺎن .ﻭبيﺎنﺎتهﺎ ﻟم تصنف ﻭفقﺎ ﻟﻠطﺎئفﺔ أﻭ ﺍﻟﻌﺭق .ﻛمﺎ أنهﺎ ﻟم تأخذ بﻌين ﺍإلعتبﺎﺭ ﺍﻟبيﺎنﺎت ذﺍت ﺍﻟصﻠﺔ بﺎﻟنﻭع ﺍإلجتمﺎعي
إال إذﺍ ﻛﺎنت ﺍﻟضحيﺔ زﻭجﺔ ﺭجل مفقﻭد أﻭ مقتﻭل .ﻭﺍألهم من ذﻟك أنه ﻟم يتم تضمين في بﺭنﺎمج ﺍإلغﺎثﺔ ضحﺎيﺎ ﺍﻟتﻌذيب
ﻭﺍﻟﻌنف ﺍﻟجنسي ،ﻭﻟم يتم تسجيﻠهم ﻛضحﺎيﺎ.

ب ) جمع ﺍﻟﻭثﺎئق ﻟﻌمﻠيﺎت ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت خالل ﺍﻟصﺭﺍع
سﻭف تﻌظم عمﻠيﺔ جمع ﺍﻟمﻌﻠﻭمﺎت ﺍﻟتﺎﻟيﺔ خالل ﺍﻟصﺭﺍعﺎت من أثﺭ بﺭﺍمج ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟمستقبﻠيﺔ:
 .1السجالت الرسمية  ،بما في ذلك:
 وثائق المقر الرئيسي للشرطة ،والجيش ،ووكالة المخابرات التي قد تظهر سياسات أو أنماطا من
اإلنتهاكات.
 وثائق المركم األمني ،أو السجن ،والمخابرات المحلية (المكتوبة ،أو المسموعة والمرئية).
 السجالت العسكرية ،والتي سوف يكون لها أهمية خاصة في التقصي وتقديم الدعم لحاالت اإلختفاء
القسري ،واإلختطاف ،والقتل القائم على دوافع سياسية.
 بيانات التخطيط العمراني تعتبر مفيدة في الحاالت التي تتعرض فيها األقليات للنموح القسري.

1

 اإلجراءات القضائية ضد المعارضين السياسيين للدولة.
 وثائق تحدد سياسات إيذاء األقليات أو التمييم المهيكل لمجموعات معينة.
 .7السجالت غيرالرسمية ،وبشكل أساسي:
 1يﺭجى مالحظﺔ أنه في ظل ﺍﻟقﺎنﻭن ﺍﻟدﻭﻟي ،من ﺍﻟﻭﺍضح أن هنﺎك ﺍﻟتزﺍم بتﻭفيﺭ ﺍﻟتﻌﻭيض في حﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭفﺎة ﻭﺍإلختفﺎء ،ﺍال أن ﺍألمﺭ ﻟيس بنفس دﺭجﺔ ﺍﻟﻭضﻭح فيمﺎ
يتﻌﻠق بﺎﻟنزﻭح.
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ﺍﻟمﻭﺍد ،ﻭﺍﻟتﻭثيق ﺍﻟسمﻌي ﻭﺍﻟبصﺭﻱ أﻭ ﺍﻟمﻛتﻭب ،ﻭأدﻟﺔ ﺍﻟطب ﺍﻟشﺭعي عن إنتهﺎﻛﺎت حقﻭق ﺍإلنسﺎن.
ﻭبﺎإلضﺎفﺔ إﻟى قيمﺔ ﺍﻟسجالت غيﺭ ﺍﻟﺭسميﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻌمﻠيﺎت ﺍﻟتﻌﻭيض ،فهي تسهم أيضﺎ في تقديم سﺭد
ﻟمﺎ حدث خالل ﺍﻟصﺭﺍع.
 .3شهادات وقصص الضحايا/الناجين التي يمكن أن تشكل األساس إلعداد ملف لكل فرد .وتشمل
العناصر األساسية لشهادة الشهود أو الضحايا ما يلي:
 التفاصيل الشخصية للفرد ،والتحقق من الهوية ،والتحديد بالتفصيل الضرر الذي عانى منه (من الذي
قام بماذا ،ولمن وأين) ،وعند اإلقتضاء ،أي توثيق للضرر الذي حدث( .ال تأخذوا وثائق أصلية من
الضحايا ،ولكن قوموا بأخذ نسخ).
شهﺎدﺍت ﺍﻟضحﺎيﺎ/ﺍﻟنﺎجين مهمﺔ ألنه بﺎإلمﻛﺎن إستخدﺍمهﺎ ﻟجمع بيﺎنﺎت سﻭف تسهم في إجﺭﺍء مسح
ﻟإلنتهﺎﻛﺎت ﺍﻟجسيمﺔ ﻟحقﻭق ﺍإلنسﺎن .ﻭيمﻛن إستخدﺍمهﺎ ﻛأدﻟﺔ قﺎنﻭنيﺔ ،ﻛمﺎ أنهﺎ تسهم في مشﺎﺭيع ﺍﻟتﺎﺭيخ
ﺍﻟشفهيﺔ ﺍﻟتي ستﻛﻭن مهمﺔ ﻟحفظ ﺍﻟذﺍﻛﺭة ،ﻭبنﺎء سﺭد ﻛﺎمل ﻟﻠصﺭﺍع– أحد مﻛﻭنﺎت ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟﺭمزيﺔ.
مذن ﺍﻟمهم مالحظﺔ أن جمع ﺍﻟﺭﻭﺍيﺎت ﺍﻟشفهيﺔ في ﺍﻟسنﻭﺍت ﺍﻟتي تﻠي ﺍﻟصﺭﺍع قد يشﻛل تحديﺎ ﻭذﻟك ألن
ﺍﻟضحﺎيﺎ قد يتﻌﺭضﻭن ﻟﻠمﻌﺎنﺎة من جديد عندمﺎ يﻌﺎﻭدﻭن ﺭﻭﺍيﺔ قصصهم ﺍﻟمؤﻟمﺔ .ﻭخﺎصﺔ في سيﺎقﺎت
ﺍﻟحﺭب ﺍألهﻠيﺔ ،يمﻛن أن تسﻭد حﺎالت من ﺍﻟتﻌب ﺍﻟنفسي ﺍﻟشديد ﻭﺍﻟﺭغبﺔ في نسيﺎن ﺍﻟمﺎضي ،ﻛمﺎ قد
يﻛﻭن ﺍﻟنﺎس متﺭددين في تبﺎدل تجﺎﺭبهم .ﻭقد دﺍم هذﺍ ﺍﻟتﺭدد ﻟجيل ﻛﺎمل في قبﺭص ،ﻭﻟبنﺎن ،ﻭإسبﺎنيﺎ،
ﻭﻛﺎن من ﺍﻟصﻌب ﺍﻟتخﻠص منه .ﻭبﺎﻟتﺎﻟي فإن ﺍﻟجمع فﻭﺭﻱ ﻟهذه ﺍﻟﺭﻭﺍيﺎت ،إذﺍ ﻛﺎن ذﻟك ممﻛنﺎ ،هﻭ أمﺭ
في غﺎيﺔ ﺍألهميﺔ.
 .4التحليل ،بما في ذلك:
 الشهادات الموجودة ،والمثول أمام المحكمة ،والوثائق القانونية ،وتحليل التوجهات.
سﻭف تسﺎعد هذه ﺍﻟﻭثﺎئق عﻠى تحديد مستﻭى ﺍﻟجﺭﺍئم ،ﻭﺍإلنتهﺎﻛﺎت ﺍﻟمفﺭطﺔ ﻟحقﻭق ﺍإلنسﺎن ،ﻭأنمﺎط
ﺍإلنتهﺎﻛﺎت ﺍﻟتي يمﻛن أن تثﺭﻱ بﺭﺍمج ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت.

دراسة حالة  :مؤسسة الذاكرة العراقية
قﺎمت مؤسسﺔ ﺍﻟذﺍﻛﺭة ﺍﻟﻌﺭﺍقيﺔ ( )IMFبجمع نحﻭ  11مﻠيﻭن صفحﺔ من مﻠفﺎت حزب ﺍﻟبﻌث ﻭ 1000سﺎعﺔ من تسجيالت
عﻠى ﺍﻟفيديﻭ ﻟﻠفتﺭة بين  ،8008-1692بمﺎ في ذﻟك نحﻭ  8.2مﻠيﻭن صفحﺔ من ﺍﻟﻭثﺎئق ﺍﻟﺭسميﺔ ﺍﻟمتﻌﻠقﺔ بشﻛل مبﺎشﺭ
بشمﺎل ﺍﻟﻌﺭﺍق ،ﻭ 8.2مﻠيﻭن صفحﺔ ﻭثﺎئق متﻌﻠقﺔ بحﺭب ﺍﻟﻛﻭيت .ﻭتشمل تسجيالت مستندة إﻟى مﻠفﺎت ،ﻭشهﺎدﺍت ﺍﻟنﺎجين،
ﻭﺍﻟفيديﻭ ،ﻭﺍﻟﻛتيبﺎت .ﻭﺍﻟﻛثيﺭ منهﺎ تم ﺍﻟحصﻭل عﻠيه خالل ﺍﻟمﻌﺭﻛﺔ .ﻭﺍألﺭشيفﺎت مخزنﺔ ﻟدى مﻌهد هﻭفﺭ في ﻛﺎﻟفﻭﺭنيﺎ.
ﻭﻛﺎن عﻠى مؤسسﺔ ﺍﻟذﺍﻛﺭة ﺍﻟﻌﺭﺍقيﺔ ﺍﻟتفﺎﻭض حﻭل ﻛيفيﺔ إستخﺭﺍج ﺍﻟﻭثﺎئق خالل ﺍﻟفتﺭﺍت ﺍﻟمطﻭﻟﺔ من ﺍﻟصﺭﺍع ﺍﻟطﺎئفي،
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ﻭخصﻭصﺎ عندمﺎ ﻛﺎن ﺍﻟنظﺎم يقﻭم عمدﺍ بتدميﺭ ﺍﻟسجالت .ﻭﺍﻟمؤسسﺔ ﻟديهﺎ خبﺭة ﻭﺍسﻌﺔ في فهﺭسﺔ ﺍﻟﻭثﺎئق ﺍﻟﺭسميﺔ،
ﻭإعدﺍد ﻭثﺎئق ﻭمجمﻭعﺎت بيﺎنﺎت متنﻭعﺔ جدﺍ في سﻠسﻠﺔ من بﺭﺍمج مﺎ بﻌد ﺍﻟصﺭﺍع .ﻭخبﺭتهﺎ في إستخدﺍم ﺍﻟبيﺎنﺎت
ألغﺭﺍض متﻌددة قد تﻛﻭن مفيدة .ﻭبﺎﻟمثل ،فقد ﻛﺎن عﻠيهﺎ ﺍﻟتﻌﺎمل مع قضﺎيﺎ عمﻠيﺎت ﺍﻟجمع ﺍﻟمﻠﻭثﺔ ،ﻭسﻠسﻠﺔ ﺍﻟﻌهدة
ﺍﻟمشبﻭهﺔ ،ﻭأسئﻠﺔ تتﻌﻠق بمﺎ إذﺍ ﻛﺎن ينبغي شﺭﺍء ﺍﻟﻭثﺎئق .في نفس ﺍﻟﻭقت ،ﻭﺍجهت ﺍﻟمؤسسﺔ إتهﺎمﺎت خطيﺭة بأنه ﻟديهﺎ
أﺭشيف مسﺭﻭق ﻭغيﺭ قﺎنﻭني .ﻭﻭﺍجه مﺭﻛز هﻭفﺭ ﻛذﻟك إنتقﺎدﺍت ﻛبيﺭة ﻟقبﻭل ﻭﺍإلستمﺭﺍﺭ في إيﻭﺍء ﺍﻟمحفﻭظﺎت .ﻭقد تم
إثﺎﺭة قضﺎيﺎ أخالقيﺔ ﻭمنهجيﺔ حﻭل تﻌﺎﻭن مؤسسﺔ ﺍﻟذﺍﻛﺭة ﺍﻟﻌﺭﺍقيﺔ مع ﻭﻛﺎالت ﺍإلستخبﺎﺭﺍت ﺍألميﺭﻛيﺔ ﺍﻟتي قﺎمت بمسح
ﻭتحﻠيل جزء من ﺍﻟبيﺎنﺎت .ﻭﻭﺍجهت مؤسسﺔ ﺍﻟذﺍﻛﺭة ﺍﻟﻌﺭﺍقيﺔ مﻌﺎﺭضﺔ ﻛبيﺭة حﻭل عمﻠهﺎ من قبل غيﺭهﺎ من ﺍﻟهيئﺎت
ﺍﻟﻌﺭﺍقيﺔ ﺍﻟﻌﺎمﻠﺔ في مجﺎل ﺍﻟتﻭثيق ﻭﺍألﺭشفﺔ ،ﻛمﺎ أصبحت ﺍﻟخالفﺎت ﺍﻟشخصيﺔ عﻠنيﺔ.

التوصيات

أ) ﺍﻟتﻌﺎمل مع ﺍﻟضغﻭط ﺍﻟمفﺭﻭضﺔ ﻟﻠتحﺭك بسﺭعﺔ
تبين ﺍﻟتجﺎﺭب ﺍﻟسﺎبقﺔ بأن عمﻠيﺔ ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟمﻌدة إعدﺍدﺍ جيدﺍ تستغﺭق ﻭقتﺎ ﻭسﻭف تﺭتﻛز شﺭعيتهﺎ
عﻠى ﺍﻟتأييد ﺍﻟذﻱ ستحصل عﻠيه من ﺍﻟضحﺎيﺎ ،بمﺎ في ذﻟك ﺍﻟالجئين ﻭأﻭﻟئك ﺍﻟمﻭجﻭدين في ﺍﻟمنفى .ﻭمن
أجل تحقق ذﻟك ،يجب تخصيص ﻭقت ﻛﺎف ﻟﻠتشﺎﻭﺭ مع أصحﺎب ﺍﻟمصﻠحﺔ حﻭل ﻛيف ينبغي أن تﻛﻭن
عمﻠيﺔ ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت.
ينبغي ﺍعتبﺎﺭ أن ﺍﻟبيﺎنﺎت ﺍﻟتي تم ﺍﻟحصﻭل عﻠيهﺎ خالل ﺍﻟصﺭﺍع هي ﺍألسﺎس ﻟتقييم أﻭﻟي ﻟإلحتيﺎجﺎت
ﻭﻟﻠسﻌي إﻟى ﺍﻟحصﻭل عﻠى أدﻟﺔ قﻭيﺔ بشأن مﺎ حدث ،ﻭﻟمن ،ﻭأين .ﻭسﻭف تضمن هذه ﺍﻟمﻌﻠﻭمﺎت بأنه تم
تدﻭين ﻛﺎمل ﺍإلنتهﺎﻛﺎت.
من ﺍﻟمهم أن نالحظ بأن شﻌﻭﺭ ﺍﻟنﺎس بﺎﻟحﺎجﺔ إﻟى جبﺭ ﺍﻟضﺭﺭ عمﺎ عﺎنﻭه سﻭف يتغيﺭ مع مﺭﻭﺭ
ﺍﻟﻭقت .ألن ﺍحتيﺎجﺎت ﺍﻟضحﺎيﺎ ﺍﻟيﻭم ﻟن تﻛﻭن ذﺍت ﺍإلحتيﺎجﺎت بﻌد ستﺔ أشهﺭ ،أﻭسنتين ،أﻭ خمس
سنﻭﺍت .ﻭبﺎﻟتﺎﻟي إذﺍ ﻛﺎن هنﺎك فﺎﺭق زمني ﻛبيﺭ بين نهﺎيﺔ ﺍﻟصﺭﺍع ﻭبدﺍيﺔ عمﻠيﺔ ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ،فإن
ﺍألﻭﻟﻭيﺎت سﻭف تتغيﺭ .ﻭأفضل مﺎ يمﻛن أن تتأمﻠﻭﺍ ﺍﻟقيﺎم به في هذه ﺍﻟﻠحظﺔ هﻭ ﺍﻟحصﻭل عﻠى أﻛبﺭ قدﺭ
ممﻛن من ﺍﻟمﻌﻠﻭمﺎت من أﻭسع نطﺎق ممﻛن في ﺍﻟمجتمع .فﺎﻟشهﺎدﺍت ﻭﺍألدﻟﺔ ﺍﻟتي يتم ﺍﻟحصﻭل عﻠيهﺎ قبل
تنفيذ ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت تﻌتبﺭ ذﺍت قيمﺔ خﺎصﺔ.

ب ) ﺍﻟقيﻭد ﺍﻟمفﺭﻭضﺔ عﻠى إجﺭﺍءﺍت ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت
يتطﻠب تنفيذ بﺭﺍمج ﻭعمﻠيﺎت ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت إجﺭﺍء تقييم ﻭإعﺎدة تقييم مستمﺭ ﻟﻠﻛفﺎءة ،ﻭﺍﻟﺭضﺎ ،ﻭﺍألثﺭ .من
ﺍﻟمهم جدﺍ أن نالحظ منذ ﺍﻟبدﺍيﺔ أن بﺭﺍمج ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت التﻛﻭن أبدﺍ عمﻠيﺔ خطيﺔ من مﺭحﻠﺔ ﻭضﻌهﺎ ﻭإﻟى
ﺍﻟتنفيذ ،بل هي سﻠسﻠﺔ من ﺍﻟخطﻭﺍت نحﻭ إعﺎدة ﺍﻟحقﻭق ﻟﻠضحﺎيﺎ ﻭﺍﻟنﺎجين .ﻭﺍﻟبيﺎنﺎت ﻭﺍﻟﻭثﺎئق ﺍﻟتي يتم
جمﻌهﺎ بشﻛل صحيح إلظهﺎﺭ ﺍتجﺎهﺎت ﻭحجم ﺍإلسﺎءة يمﻛن أن تسﺎعد في تﻭجيه ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ،السيمﺎ إذﺍ
ﻛﺎن بﺎإلمﻛﺎن جمع هذه ﺍﻟبيﺎنﺎت قبل بدء عمﻠيﺔ ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت .ﻛمﺎ سﻭف تسﺎعد في تحديد ﺍﻟسﻛﺎن ﺍألﻛثﺭ
ﺍستضﻌﺎفﺎ ﺍﻟذين هم بحﺎجﺔ إﻟى إهتمﺎم فﻭﺭﻱ.
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ج ) تﻌظيم أثﺭ إجﺭﺍءﺍت ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت
تﻌتبﺭ ﺍﻟتجﺭبﺔ ﺍﻟتشيﻠيﺔ أدﺍة مفيدة ﻟﻠتفﻛيﺭ ،ﻟﻛﻭنهﺎ إستﺭﺍتيجيﺔ ﻭتفﻛﺭ في أبﻌد من ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟمﺎديﺔ ،ﻭفي
تحدﻱ تﻛييف مﻭﺍد تم جمﻌهﺎ أصال ﻟﻠمنﺎصﺭة ﻭﺍﻟدفﺎع ﺍﻟقﺎنﻭني .في تشيﻠي ،طﺎﻟبت عﺎئالت ﺍﻟضحﺎيﺎ
بﺎﻟﻌدﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟحقيقﺔ إضﺎفﺔ إﻟى ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍإلقتصﺎديﺔ ﺍﻟتي تﻠقﻭهﺎ .ﻭﺍعتمدت ﻛل من ﻟجﺎن تقصي ﺍﻟحقﺎئق
ﻭجميع عمﻠيﺎت تسجيل ﺍﻟضحﺎيﺎ إﻟى حد ﻛبيﺭعﻠى ﺍﻟتﻭثيق ﺍﻟذﻱ قﺎمت به منظمﺔ (فيﻛﺎﺭيﺎ دﻱ ال
سﻭﻟيدﺍﺭد) ﻭغيﺭهﺎ من ﺍﻟمنظمﺎت غيﺭ ﺍﻟحﻛﻭميﺔ ﺍﻟﻌﺎمﻠﺔ في مجﺎل حقﻭق ﺍإلنسﺎن.

د ) ﺍﻟمبﺎدئ ﺍﻟتﻭجيهيﺔ ﻟجمع ﺍﻟبيﺎنﺎت
 ينبغي السعي إلنشاء أنماط ،وتحديد نطاق ومواضيع متقاطعة للجرائم لكي يكون برنامجالتعويضات شامال قدر اإلمكان.
 أي من الضحايا سوف يكونون أكثر عرضة للضرر؟ ينبغي األخذ بعين اإلعتبار العمر ،والصحةوالنوع اإلجتماعي ،والنساء اللواتي ليس لديهن دخل ،الخ .وسوف تصب جهود التوثيق في تقييم
برامج التعويضات ،وكلما كانت جهود التوثيق أكثر تنظيما ،كلما كان باإلمكان اإلسراع في
تصميم برامج التعويضات في مرحلة بعد الصراع
 تجنب نقاط الضعف من عمليات جمع البيانات السابقة .تاريخيا كانت تقع برامج التعويضات فيفخ إهمال الفئات الصامتة ،مثل الجرائم التي ترتكب ضد األقليات الدينية أو العرقية ،أو إستهداف
النساء ،ومجتمعات المثليين .ولو أمكن أن تقوم مجموعات التوثيق بتأسيس هذه اإلتجاهات
وجعلها شفافة ،لكان من األسهل تضمينها في برامج شاملة للتعويضات.
 مجال التعويضات الخاصة باألطفال هو مجال لم يتم تطويره بعد .فكروا في كيف تؤثراإلنتهاكات بشكل خاص على األطفال وكيف أنه بإمكان برامج التعويضات إصالح هذا الضرر
بصورة مباشرة.
 فكروا في وضع إستراتيجيات لتحديد البيانات التي لن تلبي معايير الدقة الالزمة للتعويضاتالمادية ولكن يمكن أن تثري مبادرات أخرى طويلة األمد ،مثل جهود تقصي الحقائق وتخليد
الذكرى.

ه) ﺍﻟتﻭثيق ﻛذﺍﻛﺭة جمﺎعيﺔ
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ال تقﻠﻠﻭﺍ من تقديﺭﻛم ﻟحجم ﺍﻟﻭثﺎئق ﺍﻟتي يمﻛن إستخدﺍمهﺎ في مشﺎﺭيع ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟﺭمزيﺔ .ﻭيمﻛن أن
تسﺎعد عمﻠيﺔ ﺍﻟتﻭثيق ﻭجمع ﺍﻟبيﺎنﺎت في عمﻠيﺔ بﺭمجﺔ ﻭمشﺎﺭيع ﺍﻟذﺍﻛﺭة ﺍﻟجمﺎعيﺔ ﻭﺍﻟتﻌﻠيم .في تشيﻠي
ﻭبيﺭﻭ ،ﻛﺎن ﺍﻟضحﺎيﺎ ﻭﺍﻟنﺎجﻭن يﻌتبﺭﻭن أن ﺍﻟحﺎجﺔ إﻟى ﺍﻟحديث عمﺎ حدث ،في مﻛﺎن عﺎم ،هﻭ بنفس
أهميﺔ ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟمﺎديﺔ.

ﻭ) تحديد ﺍﻟفجﻭﺍت
قﻭمﻭﺍ بﺎﻟﺭبط بين نتﺎئج بيﺎنﺎتﻛم ﻭمنﺎقشﺎت مع ﺍﻟضحﺎيﺎ ﻭجمﺎعﺎت ﺍﻟدعم ﻛأدﺍة ﻟﻠتشﺎﻭﺭ مﻌهم حﻭل
إحتيﺎجﺎتهم ﺍألﻛثﺭ إﻟحﺎحﺎ.
هل من ﺍﻟمحتمل أن يدمﺭ نظﺎم ﺍﻟﺭعﺎيﺔ ﺍﻟصحيﺔ؟ هل هنﺎك عﻠمﺎء نفس متخصصين في مجﺎل ﺍﻟصدمﺎت
ﺍﻟنفسيﺔ أﻭ هل يحتﺎجﻭن إﻟى ﺍﻟتدﺭيب؟ أين سيﻛﻭن هنﺎك حﺎجﺔ ﻟمﺭﺍﻛز إﺭشﺎد بشأن ﺍإلغتصﺎب؟ أين هي
ﺍﻟمﻭﺍقع ﺍﻟمحتمﻠﺔ ﻟﻠمقﺎبﺭ ﺍﻟجمﺎعيﺔ ،بحيث يمﻛن نبشهﺎ في أقﺭب ﻭقت ممﻛن؟ أين هي ﺍﻟفﻌﺎﻟيﺎت ﺍﻟتي قد
تصبح مﻌﻠمﺎ تﺎﺭيخيﺎ أﻭ نصبﺎ تذﻛﺎﺭيﺎ ﻟﻠتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟﺭمزيﺔ؟ يمﻛن أن يﻛﻭن ﺍﻟتﻭثيق مصدﺭﺍ هﺎمﺎ
ﻟﻠمﻌﻠﻭمﺎت ﻟمثل هذه ﺍﻟمشﺎﺭيع من خالل تحديد ﺍﻟثغﺭﺍت ﻭﺍإلحتيﺎجﺎت.
ﻭيمﻛن ﻛذﻟك أن يسﺎعد جمع ﺍﻟبيﺎنﺎت في تسﻠيط ﺍﻟضﻭء عﻠى أﻭﻟﻭيﺎت ﺍﻟمشﺎﺭيع ﺍﻟممﻭﻟﺔ دﻭﻟيﺎ ﻭﺍﻟتي يمﻛن
أن تﻛمل بﺭﺍمج ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟمﺎديﺔ ،مثل بنﺎء مﺭﺍﻛز مجتمﻌيﺔ ﻟضحﺎيﺎ ﺍﻟتﻌذيب أﻭ مشﺎﺭيع إعﺎدة دفن
ﻟألشخﺎص ﺍﻟمفقﻭدين أﻭ ضحﺎيﺎ ﺍﻟمجﺎزﺭ.

الخالصة
يصب ﺍﻟجمع ﻭﺍﻟتحﻠيل ﺍﻟدقيق ﻟﻠﻭثﺎئق خالل ﺍﻟصﺭﺍع مبﺎشﺭة في عمﻠيﺎت ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﺍﻟتي تﻭفﺭ ﺍﻟﻌدﺍﻟﺔ
ﻟﻠضحﺎيﺎ ﻭﺍﻟنﺎجين من إنتهﺎﻛﺎت جسيمﺔ ﻟحقﻭق ﺍإلنسﺎن .ﻭخﺎصﺔ خالل ﺍﻟحﺭﻭب ﺍألهﻠيﺔ ،من ﺍﻟسهل جدﺍ
أن تفقد ﺍﻟبيﺎنﺎت مصدﺍقيتهﺎ في ﻭقت الحق إذﺍ تم ﺍﻟحﻛم بﻭجﻭد دﻭﺍفع سيﺎسيﺔ من ﻭﺭﺍء عمﻠيﺔ جمﻌهﺎ.
ﻭسﻭف تتمثل ﺍﻟمهمﺔ ﺍﻟﺭئيسيﺔ في إقنﺎع ﻛل جﺎنب بأنه من ﺍﻟمهم إعطﺎء فسحﺔ ﻟجمع ﺍإلنتهﺎﻛﺎت من
جميع ﺍالطﺭﺍف .ﻭسﻭف يﻛﻭن هذﺍ ﺍألمﺭ صﻌبﺎ بشﻛل خﺎص إذﺍ ﻛﺎنت نفس ﺍﻟمنظمﺎت تقﻭم بجمع
ﺍﻟبيﺎنﺎت ﻟمالحقﺎت قضﺎئيﺔ مستقبﻠيﺔ محتمﻠﺔ ،فضال عن أعمﺎل ﺍﻟمصﺎﻟحﺔ بﻌد ﺍﻟصﺭﺍع .ﻭقد يﻛﻭن من
ﺍألسهل ﺍﻟبدء بجمع ﺍﻟﺭﻭﺍيﺎت أﻭ إيجﺎد نقطﺔ دخﻭل أقل تهديدﺍ من أجل بنﺎء ﺍﻟثقﺔ في عمﻠيﺔ ﺍﻟتﻭثيق.
يمﻛن ﺍﻟضغط في ﻭقت مبﻛﺭ ﻟﻠحصﻭل عﻠى ﺍﻟدعم ﺍﻟدﻭﻟي ﻟﻌمﻠيﺎت ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت مع بيﺎنﺎت ﻭﻭثﺎئق
ﻭﺍضحﺔ تحدد إحتيﺎجﺎت ﺍﻟضحﺎيﺎ .ﻭفي ﺍﻟﻭضع ﺍﻟمثﺎﻟي ،إذﺍ تم جمع ﺍﻟبيﺎنﺎت ﻭتحﻠيﻠهﺎ مع إنتهﺎء ﺍﻟحﺭب،
يمﻛن ﺍﻟﻌمل في ﻭقت مبﻛﺭ عﻠى إستﺭﺍتيجيﺎت ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ﻟتﻠبيﺔ ﺍإلحتيﺎجﺎت ﺍألﻛثﺭ إﻟحﺎحﺎ ﻟﻠضحﺎيﺎ،
فضال عن إستﺭﺍتيجيﺎت ﻟتهدئﺔ إستيﺎء ﺍﻟضحﺎيﺎ من هذه ﺍﻟﻌمﻠيﺔ .ﻭبﺎﻟتﺎﻟي فإن ﺍﻟبيﺎنﺎت ﻭﺍألدﻟﺔ تبني ثقﺔ
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ﺍﻟضحﺎيﺎ في إجﺭﺍءﺍت ﺍﻟتﻌﻭيضﺎت ،ﻭتثﺭﻱ ﺍﻟﺭؤيﺔ ﻭﺍإلجﺭﺍءﺍت ﺍﻟخﺎصﺔ ببﺭنﺎمج فﻌﺎل ﻟﻠتﻌﻭيضﺎت،
ﻭتسمح بﺎﻟبدء في ﺍﻟبﺭﺍمج في أقﺭب ﻭقت ممﻛن.

حول الﻤركﺰ السورﻱ لﻠعدالة والﻤساءلة
المركم السوري للعدالة والمساءلة هو منظمة غير ربحية مدعومة من عدة أطراف .يتطلع المركم إلى سوريا ينعم فيها
الناس بالعدالة ،وبإحترام حقوق اإلنسان وبسيادة القانون.
يقوم المركم السوري للعدالة والمساءلة بجمع وحفظ وتحليل المعلومات الخاصة بإنتهاكات حقوق اإلنسان وغيرها من
البيانات ذات الصلة من أجل المساهمة في عملية العدالة اإلنتقالية في سوريا ودعمها .وعبر إنتهاج مقاربة موضوعية وغير
متحيمة ،يقوم المركم كذلك ببناء والحفاظ على عالقات وشراكات قوية مع األفراد والمنظمات والمجتمعات المحلية
السورية واألطراف الفاعلة دوليا التي تعمل من أجل تحقيق العدالة والمساءلة لجميع السوريين.
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