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العدالـــة االنتقاليـــة يف جمتمعـــات الـــصراع وجمتمعـــات  ســـيادة القـــانون و    
  الصراع بعد ما
  

     تقرير األمني العام    

  موجز  
شــهدت الــسنوات األخــرية تركيــزا متزايــدا مــن جانــب األمــم املتحــدة علــى مــسأليت      

 الـصراع وجمتمعـات مـا بعـد الـصراع، ممـا قـدم               العدالة االنتقالية وسـيادة القـانون يف جمتمعـات        
وسـيتوقف النجـاح علـى عـدد مـن العوامـل البالغـة              . دروسا هامة نستفيد هبا يف أنشطتنا املقبلة      

األمهيــة مــن بينــها ضــرورة تــأمني أســاس مــشترك يف القواعــد واملعــايري الدوليــة، وتعبئــة املــوارد  
وعلينــا أن نــتعلم أيــضا جتنــب صــيغة احلــل . الالزمــة إلجــراء اســتثمار مــستدام يف جمــال العدالــة

املناســب لكــل احلــاالت واســترياد النمــاذج األجنبيــة وأن نقــيم دعمنــا، بــدال مــن ذلــك، علــى   
وستــسعى االســتراتيجيات الفعالــة إىل . التقييمــات واملــشاركة واالحتياجــات واألمــاين الوطنيــة

وجيـب  . ح علـى حـد سـواء      دعم القدرة الفنية على اإلصـالح ودعـم اإلرادة الـسياسية لإلصـال            
لذلك أن تدعم األمم املتحدة الدوائر احمللية املعنيـة باإلصـالح وأن تـساعد يف بنـاء املؤسـسات                    
ــة        ــة والعدال ــشأن إصــالح العدال ــة ب ــسهل إجــراء مــشاورات وطني ــة، وت ــة لقطــاع العدال الوطني

جـد كـثري مـن      االنتقالية، وأن تساعد على سد الفراغ يف جمال سيادة القـانون البـادي يف عـدد                 
  .جمتمعات ما بعد الصراع

 
  

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية  * 
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إن العدالــة والــسالم والدميقراطيــة ليــست أهــدافا يــستبعد كــل منــها اآلخــر، إمنــا هــي     
والعمــل علــى حتقيــق الثالثــة كلــها يف أوضــاع  . بــاألحرى حتميــات تعــزز كــل منــها األخــرى 

 وترتيبــا بعــد الــصراع اهلــشة يتطلــب ختطيطــا اســتراتيجيا لألنــشطة وتكــامال حريــصا بينــها   مــا
أمـا الـُنهج الـيت تركـز فقـط علـى مؤسـسة واحـدة أو أخـرى، أو تتجاهـل اجملتمـع                   . حكيما هلـا  

وجيـب أن يكـون النـهج الـذي نتبعـه إزاء قطـاع العدالـة                . املدين أو الـضحايا فلـن تكـون فعالـة         
شــامال فيمــا يوليــه مــن اهتمــام جلميــع مؤســساته املترابطــة، وحــساسا جتــاه احتياجــات الفئــات 

وال يتمثـل دورنـا الرئيـسي يف      . ية، ومراعيا لضرورة التكامل بني آليات العدالة االنتقالية       الرئيس
  .بناء بدائل دولية للهياكل الوطنية، بل يف املساعدة على بناء قدرات حملية يف جمال العدالة

ويف بعض احلاالت، أنشئت حماكم دولية أو خمتلطة للنظر يف اجلرائم الـسابقة املرتكبـة                 
وقد ساعدت هذه احملاكم علـى إنـصاف الـضحايا وإعطـاء األمـل           . تمعات مزقتها احلرب  يف جم 

بيـد أهنـا كانـت    . ومكافحة إفـالت املـرتكبني مـن العقـاب وإثـراء فقـه القـانون اجلنـائي الـدويل           
وتقــدم . باهظــة التكلفــة ومل تــسهم كــثريا يف بنــاء قــدرات وطنيــة مــستدامة علــى إقامــة العدالــة

الدوليـة أمـال جديـدا يف احلـد بـشكل دائـم مـن ظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب،                       احملكمة اجلنائية   
  .ولذلك ينبغي تشجيع زيادة التصديق على الئحتها

غري أنه إىل جانب ما للمحاكم من أمهية، فإن جتربتنـا مـع جلـان تقـصي احلقـائق تـدل                       
عدالـة واملـصاحلة،    أيضا على أهنا ميكن أن تكون أداة مكتملة ذات قيمة يف السعي إىل حتقيـق ال               

حيث أهنا تتبع هنجـا يركـز علـى الـضحية وتـساعد علـى وضـع سـجل تـارخيي وتوصـي باختـاذ             
وباملثــل، أثبــت دعمنــا لعمليــات فحــص الــسجالت الشخــصية مــن أجــل   . إجــراءات عالجيــة

كشف التجاوزات أن هذه اللجان عنصر حيوي يف العدالة االنتقاليـة وأهنـا عوامـل رئيـسية يف                  
اجلمهـــور يف مؤســـسات احلكـــم الوطنيـــة إذا كانـــت حتتـــرم حقـــوق الـــضحايا   اســـتعادة ثقـــة 

ويفيد الضحايا أيضا مـن بـرامج التعويـضات املدروسـة جيـدا، الـيت تكفـل يف ذاهتـا                    . واملتهمني
التركيز من جانب العدالة ال على املرتكبني وحدهم بل أيضا علـى أولئـك الـذين لقـوا املعانـاة                    

دعم املقـدم مـن األمـم املتحـدة يف مجيـع هـذه اجملـاالت بـذل         وسـيتطلب تعزيـز الـ     . على أيديهم 
جهود لتعزيز التنسيق بني مجيع اجلهات الفاعلة، وأن يكون لدينا قـوائم للخـرباء وأدوات فنيـة                 
وأن نقــوم بــشكل أكثــر انتظامــا بتــسجيل وحتليــل هــذه الــدروس وتطبيقهــا يف واليــات جملــس  

  .املتحدة للسالماألمن وعمليات السالم وعمليات بعثات األمم 
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  احملتويات
الصفحةالفقرات  

١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٤٤-٢. . . . . . . . . . . . . . تعزيز سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف أعقاب الصراع  -ثانيا   
٨٥-٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صياغة مفاهيم موحدة للعدالة لألمم املتحدة  - ثالثا   
١٠٦-٩. . . . . . . . . . . . . . . . ليةتقدمي املساعدات على أساس القواعد واملعايري الدو  - رابعا   

١٣٧- ١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتديد دور عمليات األمم املتحدة للسالم  -خامسا   
١٦٨- ١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييم االحتياجات والقدرات الوطنية  - سادسا   

١٨٩- ١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدمي الدعم لدوائر اإلصالح احمللية  - سابعا   
٢٢١٠- ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التسليم باإلطار السياسي  - ثامنا   
٢٦١٢- ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتباع ُنهج موحدة ومتكاملة  - تاسعا   
٣٣١٣- ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  القانونسيادةملء فراغ   - عاشرا   

٣٧١٦- ٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطوير نظم العدالة الوطنية  - حادي عشر
٤٨١٨- ٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخصصةاستخالص الدروس من احملاكم اجلنائية ا  - ثاين عشر   
٤٩٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دعم دور احملكمة اجلنائية الدولية  - ثالث عشر  
٥١٢٣- ٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قةتيسري اإلبالغ عن احلقي  - رابع عشر   

٥٣٢٤- ٥٢. . التجاوزات   للكشف عنيف اخلدمة العامةفحص السجالت الشخصية للعاملني   -خامس عشر
٥٥٢٥- ٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدمي التعويضات  - سادس عشر

٥٩٢٦- ٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنسيق جهودنا  - سابع عشر  
٦٣٢٧- ٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة خبربائناوضع   -ثامن عشر  
٦٥٢٨- ٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصياتاالستنتاجات و: السري قدما  - تاسع عشر  
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  مقدمة  -أوال   
، عقــد جملــس األمــن اجتماعــا علــى املــستوى الــوزاري  ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٢٤يف   - ١

. )١(ملناقشة دور األمم املتحدة يف إقامـة العدالـة وسـيادة القـانون يف جمتمعـات مـا بعـد الـصراع                     
ضاء إىل املـسامهة    ، ُدعيـت الـدول األعـ      ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠ويف جلسة علنية عقـدت يف       

، أشار الـرئيس باسـم   )٣(سبتمرب/ أيلول٢٤ويف بيان صدر يف ختام اجتماع     . )٢(يف هذه العملية  
جملــس األمــن إىل الثــروة املتــوافرة مــن اخلــربات والتجــارب ذات الــصلة داخــل منظومــة األمــم    
 املتحدة وأبرز ضرورة تسخري وتوجيه هذه اخلربات والتجـارب حـىت ميكـن اسـتخالص دروس               

ورحـب اجمللـس بعرضـي تقـدمي تقريـر ميكـن أن يـستنري بـه                 . وخربات املاضـي واالسـتفادة منـها      
ينــاير / كــانون الثــاين٢٦ويف اجللــسة املعقــودة يف . اجمللــس يف مواصــلته النظــر يف هــذه املــسائل 

، دعــاين “دور األمــم املتحــدة: املــصاحلة الوطنيــة يف مرحلــة مــا بعــد الــصراع ” بــشأن ٢٠٠٤
وهـذا  . )٤(لآلراء املعرب عنها يف تلـك املناقـشة     يف هذا التقرير،     ،االعتبارإيالء    جملس األمن إىل  

  .التقرير مقدم بناء على هذا الطلب
  

  تعزيز سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف أعقاب الصراع  -ثانيا   
ظمـة  اهلدف من هذا التقرير إبراز القضايا الرئيسية والدروس املستفادة مـن خـربات املن               - ٢

وقـد  . )٥(يف جمال تعزيز العدالة وسيادة القانون يف جمتمعات الصراع وجمتمعات ما بعد الصراع            
أظهــرت جتربتنــا يف العقــد املاضــي بــشكل واضــح أن توطيــد أركــان الــسالم يف فتــرة مــا بعــد     
الصراع مباشرة، فضال عن صون الـسالم يف األجـل الطويـل، ال ميكـن أن يتحقـق إال إذا كـان                 

ى ثقــة مــن إمكـان كــشف املظــامل عــن طريـق اهلياكــل الــشرعية لتــسوية املنازعــات   الـسكان علــ 
ويف الوقت ذاتـه، فـإن حالـة الـضعف الـشديد            . بالوسائل السلمية وإقامة العدل بشكل منصف     

لألقليات والنساء واألطفال والسجناء واحملتجزين واملشردين والالجئني وغريهم، والـيت تتجلـى         
ا بعــد الــصراع، تــضفي عنــصر اســتعجال علــى حتميــة اســتعادة  يف مجيــع حــاالت الــصراع ومــ

  .سيادة القانون
ومع ذلك فإن مساعدة اجملتمعات اليت مزقتها احلروب على أن تقيم من جديـد سـيادة                  - ٣

القــانون وتــسوي جتــاوزات املاضــي الواســعة النطــاق، وأن تقــوم بــذلك كلــه يف إطــار مــن           
ص وسـكان منقـسمني ومـصدومني، هـي مهمـة           مؤسسات مدمَّرة وموارد مستنفدة وأمن منقو     

فهـي تتطلـب إيـالء االهتمـام لـصنوف شـىت مـن حـاالت                . خميفة وغالبا مـا تكـون فـوق الطاقـة         
انعــدام اإلرادة الــسياسية لإلصــالح، وانعــدام االســتقالل املؤســسي داخــل   : العجــز، مــن بينــها 

رد املاديـة واملاليـة، وانعـدام ثقـة     قطاع العدالة، وانعدام القـدرة الفنيـة احملليـة، واالفتقـار إىل املـوا           
اجلمهــور يف احلكومــة، وانعــدام االحتــرام الرمســي حلقــوق اإلنــسان، وأعــم مــن ذلــك، انعــدام     
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وعلــى مــر الــسنني، ّمجعــت األمــم املتحــدة خــربة هامــة يف التــصدي لكــل مــن . الــسالم واألمــن
ا ُنــشر فقــد نــشرت إدارات ووكــاالت وبــرامج وصــناديق كمــ. صــنوف العجــز الرئيــسية هــذه

أخصائيون على نطاق املنظومة إىل بلدان عديدة متر مبرحلة انتقاليـة أو مزقتـها احلـروب أو هـي      
يف مرحلة ما بعد الصراع ملساعدهتا يف األعمال املعقدة ذات األمهية احليوية املتمثلة يف إصـالح                

  .سيادة القانون والتنمية
قـانون، فـإن أوقيـة مـن وقايـة تـساوي       وبطبيعة احلال، ففي أمور مثل العدالة وسـيادة ال        - ٤

ففي حني يتم تكييف جهود األمم املتحدة حبيث تكون مقبولـة           . أكثر بكثري قنطارا من العالج    
من السكان من أجل أن تليب مسيس احتياجـاهتم األمنيـة وتتـصدى لـشرور احلـرب املـستطرية،                

ــاجل       لــك لــن يتــأتى   ومــع ذ. كانــت تتــرك األســباب اجلذريــة للــصراع يف الغالــب دون أن تع
للمجتمع الدويل أن حيول دون العودة إىل الصراع يف املستقبل إال مبعاجلة أسباب الـصراع عـن                 

وال ميكن للـسالم واالسـتقرار أن يـسودا إال إذا أدرك الـسكان              . طريق السبل الشرعية والعادلة   
وة واخلـدمات   أن القضايا املشحونة سياسيا مثل التمييز العرقـي، وعـدم املـساواة يف توزيـع الثـر                

االجتماعية، وإساءة استعمال السلطة، وإنكار احلق يف امللكية أو املواطنـة والرتاعـات اإلقليميـة               
والوقايـة، مـن هـذا املنظـور، هـي      . بني الدول، هي قضايا ميكن تناوهلا بطريقة شـرعية ومنـصفة    

  .أول حتمية للعدالة
  

  صياغة مفاهيم موحدة للعدالة لألمم املتحدة  -ثالثا   
هـي مفـاهيم    “ العدالـة االنتقاليـة   ”و  “ سـيادة القـانون   ”و  “ العدالـة ”إن مفاهيم مثـل       - ٥

ضرورية لفهم اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل لتعزيز حقوق اإلنسان، ومحاية األشـخاص مـن               
اخلوف والعوز، وتسوية منازعات امللكية، وتشجيع التنمية االقتصادية، وتعزيز احلكم اخلاضـع            

وهــذه املفــاهيم تعيينــا علــى تعــيني أهــدافنا  . ، وتــسوية الــصراعات بالوســائل الــسلميةللمــساءلة
غري أن هناك تعددا يف التعاريف وصـور فهـم هـذه            . وحتديد السبل اليت نتبعها من أجل حتقيقها      

فعلـى مـستوى العمليـات، هنـاك بالنـسبة للـبعض       . املفاهيم، حىت بني أقرب شركائنا يف امليـدان       
ن التداخل مع مفاهيم أخرى ذات صلة، مثل إصالح القطـاع األمـين وإصـالح    قدر غري قليل م 

ولكــي ميكننــا العمــل معــا علــى حنــو فعــال يف هــذا . القطــاع القــضائي وإصــالح شــؤون احلكــم
  .امليدان، ال بد من وجود فهم موحد للمفاهيم األساسية

ــانون ”ومفهــوم   - ٦ ــد . هــو لُــب مهمــة املنظمــة  “ ســيادة الق ــشري إىل مب أ للحكــم وهــو ي
ــات    يكــون ــع األشــخاص واملؤســسات والكيان ــه مجي ــة واخلاصــة في ــة  العام ــا يف ذلــك الدول ، مب
مسؤولني أمام قوانني صادرة علنا، وتطبق على اجلميع بالتساوي وحيتكم يف إطارهـا إىل               ذاهتا،

ويقتضي هذا املبـدأ كـذلك   . قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان        
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ختاذ تـدابري لكفالـة االلتـزام مببـادئ سـيادة القـانون، واملـساواة أمـام القـانون، واملـسؤولية أمـام                       ا
ــسلطات، واملــشاركة يف صــنع القــرار،       ــانون، والفــصل بــني ال ــق الق القــانون، والعــدل يف تطبي

  .واليقني القانوين، وجتنب التعسف، والشفافية اإلجرائية والقانونية
هـي مـن املثـل العليـا للمـساءلة واإلنـصاف يف       “ العدالـة ”حدة، فإن  وبالنسبة لألمم املت    - ٧

والعدالة تنطوي على احتـرام حقـوق       . محاية احلقوق وإحقاقها ومنع التجاوزات واملعاقبة عليها      
ــاه اجملتمــع بأســره    ــضحايا ورف ــهمني ومــصاحل ال ــات    . املت ــع الثقاف وهــي مفهــوم متأصــل يف مجي

قامتــها عــادة علــى آليــات قــضائية رمسيــة، فــإن اآلليــات  والتقاليــد الوطنيــة، ويف حــني تنطــوي إ
وقد عمل اجملتمـع الـدويل علـى التحديـد     . التقليدية لتسوية املنازعات هلا نفس القدر من األمهية  

  .اجلماعي للمتطلبات املوضوعية واإلجرائية إلقامة العدالة ملا يربو على نصف قرن
العمليـات   ناولـه هـذا التقريـر كامـل نطـاق     الذي يت“ العدالة االنتقالية ”ويشمل مفهوم     - ٨

املاضــي الواســعة  واآلليــات املرتبطــة باحملــاوالت الــيت يبــذهلا اجملتمــع لــتفهم تركــة مــن جتــاوزات 
وقد تـشمل هـذه اآلليـات القـضائية      . النطاق بغية كفالة املساءلة وإقامة العدالة وحتقيق املصاحلة       

) أو عـدم وجودهـا مطلقـا   (ملشاركة الدولية وغري القضائية على السواء، مع تفاوت مستويات ا     
وحماكمــات األفــراد، والتعــويض، وتقــصي احلقــائق، واإلصــالح الدســتوري، وفحــص الــسجل  

  .اقتراهنما معا الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو
  

  تقدمي املساعدات على أساس القواعد واملعايري الدولية  -رابعا   
 تعزيز سيادة القانون هو ميثاق األمـم املتحـدة ذاتـه، إىل             إن األساس املعياري لعملنا يف      - ٩

القـانون الـدويل    : جانب الركائز األربع اليت يقوم عليهـا النظـام القـانوين الـدويل احلـديث وهـي                
؛ والقــانون اإلنــساين الــدويل؛ والقــانون اجلنــائي الــدويل؛ والقــانون الــدويل   )٦(حلقــوق اإلنــسان

ــة الــيت    ويــشمل ذلــك ثــروة معــايري  . لالجــئني ــة اجلنائي األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان والعدال
وهـذه متثـل املعـايري املنطبقـة عامليـا الـيت اعتمـدت حتـت         . )٧(وضعت خالل نصف القرن املاضي 

رعايـة األمـم املتحـدة ومـن مث جيـب أن تكـون األسـاس املعيـاري جلميـع أنـشطة األمـم املتحـدة             
  .الداعمة للعدالة وسيادة القانون

د ومعايري األمم املتحدة وضعتها واعتمدهتا بلدان املعمورة بأسرها، واسـتوعبتها           وقواع  - ١٠
ــانون العــريف        ــستند إىل الق ــدول األعــضاء ســواء كانــت ت ــة لل ــنظم القانوني ــة لل اجملموعــة الكامل

وهـذه القواعـد    . القانون املـدين أو الـشريعة اإلسـالمية أو غـري ذلـك مـن األعـراف القانونيـة                   أو
يعتها هـذه، تكتـسب شـرعية ال ميكـن االدعـاء بأهنـا تـصطبغ هبـا النمـاذج الوطنيـة             واملعايري، بطب 

املــصدرة والــيت تعكــس، يف أغلــب األحيــان، املــصاحل الفرديــة أو جتربــة املــاحنني أو مقــدمي          
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. املساعدات أكثر مما تعكس أفضل مصاحل البلدان املـضيفة أو احتياجاهتـا مـن التطـوير القـانوين                 
يـضا حـدودا معياريـة للمـشاركة مـن جانـب األمـم املتحـدة، إىل حـد أنـه،             وهذه املعايري تضع أ   

ــدام،          ال ــة اإلع ــسمح بفــرض عقوب ــال أن ت ــى ســبيل املث ــم املتحــدة عل ــدا حملــاكم األم ميكــن أب
ميكن أبدا التفاقات السالم اليت تقرها األمم املتحـدة أن َتعـد بإصـدار أحكـام بـالعفو العـام              وال

عيـــة، أو جـــرائم احلـــرب أو اجلـــرائم املرتكبـــة ضـــد اإلنـــسانية، يف حالـــة جـــرائم اإلبـــادة اجلما
االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان، وحيثمـا نكـون مكلفـني باالضـطالع مبهـام تنفيذيـة                    أو
قــضائية ال بــد أن متتثــل املرافــق الــيت تــديرها األمــم املتحــدة امتثــاال صــارما للمعــايري الدوليــة   أو

  .حلقوق اإلنسان يف إدارة العدالة
  
  حتديد دور عمليات األمم املتحدة للسالم  -خامسا  

ليست كل عمليـات الـسالم مكلفـة بـأن تـضطلع بأنـشطة العدالـة وسـيادة القـانون يف                     - ١١
بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة    (غري أن اإلدارتني االنتقاليتني يف كوسوفو     . املرحلة االنتقالية 

بعثـة األمـم   /مـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الـشرقية     إدارة األ( ليـشيت  -وتيمـور  ) يف كوسـوفو 
كانتا مسؤولتني مسؤولية مباشـرة عـن إدارة خـدمات          ) املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية     

واشــتمل غريمهــا علــى عناصــر هامــة تتعلــق بــسيادة القــانون        . القــضاء والــشرطة والــسجون  
، )بعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف الـسلفادور         (والعدالة، مثل البعثات اليت أوفدت إىل السلفادور        

، فـضال عـن    )بعثة األمم املتحـدة للتحقـق مـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف غواتيمـاال                (وغواتيماال  
عمليــة األمــم /بعثــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار(عمليــات أقــرب عهــدا يف كــوت ديفــوار 

بعثـة األمـم املتحـدة    (، وهـاييت  )يربيـا بعثة األمم املتحدة يف ل(، وليربيا   )املتحدة يف كوت ديفوار   
، ممــا يــدل علــى تزايــد االهتمــام الــذي توليــه األمــم املتحــدة هلــذه )لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت

  . املسائل
وعلى مستوى املقر، يشمل الدعم املقدم جلانيب سيادة القـانون والعدالـة االنتقاليـة مـن                  - ١٢

لبعثــات واختيــار ونــشر املتخصــصني وتقــدمي عمليــات الــسالم تقيــيم االحتياجــات والتخطــيط ل
ويف امليــدان، ســعت عملياتنــا، يف مجلــة  . التوجيــه والــدعم لعناصــر ســيادة القــانون يف البعثــات  

ــسهيل إجــراء       ــي، وت ــة علــى املــستوى احملل ــز إنفــاذ القــوانني ومؤســسات العدال أمــور، إىل تعزي
يـة املتعلقـة بـسيادة القـانون،        مشاورات وطنية بشأن إصالح العدالة، وتنـسيق املـساعدات الدول         

ورصــد إجــراءات احملــاكم وتقــدمي التقــارير عنــها، وتــدريب مــوظفي قطــاع القــضاء الــوطنيني،  
وتقدمي الـدعم هليئـات اإلصـالح القـضائي احملليـة، وإصـدار املـشورة ملؤسـسات سـيادة القـانون                     

اد الـشرطة والقـضاة     وساعدت عملياتنا اجلهات الفاعلة الوطنية على فـرز أفـر         . بالبلدان املضيفة 
واملدعني العامني الوطنيني واختيارهم، وصياغة الدساتري اجلديدة، وتنقيح التـشريعات، وتوعيـة            
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وتثقيف اجلمهور، وتطوير مؤسسات أمناء املظـامل، وجلـان حقـوق اإلنـسان، وتعزيـز رابطـات                 
د التـدريب القـانوين،     حمامي الدفاع يف القضايا اجلنائية، وإنشاء املساعدة القانونية، وإقامة معاه         

كمــا ســاعدت بعثــات الــسالم البلــدان . وبنــاء قــدرة اجملتمــع املــدين علــى مراقبــة قطــاع القــضاء
املضيفة على التصدي النتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـسابقة عـن طريـق إنـشاء احملـاكم وآليـات                   

  . تقصي احلقائق واملصاحلة وبرامج تعويض الضحايا
وممـا جيعـل   . ألنـشطة سـتكون هلـا مطالـب يف أي ظـروف         وهذه الطائفـة الواسـعة مـن ا         - ١٣

التحــدي مركبــا أن األمــم املتحــدة كــثريا مــا يطلــب منــها التخطــيط للعناصــر املتعلقــة بــسيادة    
القــانون يف عمليــات الــسالم يف خــالل مهلــة قــصرية للغايــة، اســتنادا إىل زيــارات تقيــيم قــصرية 

ونظـرا للعـدد احملـدود مـن املـوظفني          .  ضـئيلة  يضطلع هبا إىل البلد املضيف ومبوارد بشرية ومالية       
املخصــصني ملــسائل ســيادة القــانون والعدالــة االنتقاليــة، تــستخدم األمــم املتحــدة مواردهــا إىل    
أقــصى طاقتــها مــن أجــل تلبيــة احتياجــات التخطــيط املتعلقــة بــسيادة القــانون الالزمــة للبعثــات  

وإن . القـانون يف البعثـات القائمــة  اجلديـدة، مـع تقـدمي الـدعم يف نفـس الوقـت ألنـشطة سـيادة         
توفري موارد كافية يف مقار اإلدارات ذات الصلة تتالءم مع االحتياجات املتناميـة لتقـدمي الـدعم       
املتعلق بـسيادة القـانون لبعثـات الـسالم قـضية سـتتطلب اهتمامـا مبكـرا ومدروسـا مـن جانـب                       

للـسالم واألمـن أن تـستعرض هـذه         وإنين أعتـزم أن أطلـب مـن اللجنـة التنفيذيـة             . األمانة العامة 
  .املسائل، هبدف تقدمي مقترحات إىل الدول األعضاء من أجل تعزيز هذه املوارد

  
  تقييم االحتياجات والقدرات الوطنية  -سادسا  

إن مــن الــضروري أن ينظــر كــل مــن جملــس األمــن ومنظومــة األمــم املتحــدة بعنايــة يف   - ١٤
العدالة يف كـل بلـد مـضيف عنـد وضـع توصـيات جمللـس                االحتياجات املتعلقة بسيادة القانون و    

وتبعـا لـذلك، علينـا      . األمن والتخطيط لواليات البعثات وهياكلها والتفكري يف برامج املساعدة        
ــل مثــل طبيعــة الــصراع األساســي وإرادة األطــراف وأي ســجل          أن نقــيِّم العديــد مــن العوام

قليات واملـشردين وحالـة ودور املـرأة    لتجاوزات واسعة النطاق وحتديد الفئات الضعيفة مثل األ   
وحالــة األطفــال ومــا يترتــب علــى اتفاقــات الــسالم مــن آثــار بالنــسبة لــسيادة القــانون وحالــة    

  .وطبيعة النظام القانوين للبلد وتقاليده ومؤسساته
ــانون املالئمــة        - ١٥ ــسيادة الق ــة ب ــساعدة املتعلق ــدويل دائمــا امل ولألســف مل يقــدم اجملتمــع ال

ففي أغلـب األحيـان يكـون التركيـز علـى اخلـرباء األجانـب والنمـاذج األجنبيـة                   . دلظروف البل 
ومـن املؤكـد أن     .  مما يضر بإجراء حتسينات مستمرة وإجياد قدرة مـستدامة         -واحللول األجنبية   

غـري أننـا تعلمنـا أن       . للخرباء الوطنيني والدوليني على السواء دورا حيويا يتعني عليهم القيام بـه           
عالـة واملـستدامة تبـدأ بتحليـل شـامل لالحتياجـات والقـدرات الوطنيـة، وتعبـئ اخلـربة                    الٌنهج الف 
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ويتزايد اهتمام األمم املتحدة بوضـع اسـتراتيجيات مقـودة          . احمللية يف البلد إىل أقصى حد ممكن      
ــة مــن جانــب أصــحاب املــصلحة       ــة وجمدي ــا للتقيــيم والتــشاور تــضطلع هبــا مبــشاركة فعال وطني

موظفـــو قطـــاع العدالـــة، واجملتمـــع املـــدين، والرابطـــات املهنيـــة، والقـــادة الـــوطنيني مبـــن فـــيهم 
ويف هـذه احلـاالت،   . التقليديون، والفئات الرئيسية مثل النساء واألقليات واملشردين والالجئني  

تتوىل اهليئات الوطنية الريادة يف االضطالع بعملية التـشخيص لقطـاع العدالـة عـن طريـق تعبئـة               
ــانونيني  ــيني الق ــة      املهن ــصلة بالعدال ــة املت ــشاورات والتقييمــات الوطني ــادة امل ــوىل قي ــوطنيني وتت  ال

ــة ــات، ميكــن لألمــم املتحــدة أن تــسهل عقــد االجتماعــات، وتقــدم     . االنتقالي ويف هــذه العملي
ــاء        ــدعم بن ــديا، وت ــستبعدة تقلي ــات امل ــرأة والفئ ــزز مــشاركة امل ــة، وتع ــة والفني ــشورة القانوني امل

ة املوارد املاليـة واملاديـة، بينمـا تتـرك للجهـات املعنيـة الوطنيـة قيـادة                  القدرات وتساعد على تعبئ   
  .العملية واختاذ القرارات بشأهنا

وعلى نفس الغرار، تدين أكثر جتارب العدالة االنتقالية جناحا بالفضل، يف قـسط كـبري              - ١٦
حمللـي يعـني    فالتـشاور ا  . من جناحها، حلجم ونوعية التشاور املضطلع به مع اجلمهور والـضحايا          

وعلــى . علــى حتقيــق فهــم أفــضل لــديناميات الــصراع املاضــي وأمنــاط التمييــز وأنــواع الــضحايا 
الرغم من أن اجملتمع الدويل قد فرض، يف بعض األحيان، حلـوال خارجيـة فيمـا يتعلـق بالعدالـة        
االنتقاليـــة، فهنـــاك اجتـــاه ناشـــئ أكثـــر انفتاحـــا وتـــشاورية يتجلـــى يف أمـــاكن مثـــل ســـرياليون 

ــستانوأف ــة      . غان ــة يف جمــال العدال ــدروس املــستفادة مــن اجلهــود املبذول ــرغم مــن أن ال وعلــى ال
االنتقالية يف املاضي تساعد على جعل تصميم اجلهود يف املستقبل مستنريا فإن املاضي ال ميكـن                

وبـدال مـن    . فـاحللول اجملهـزة سـلفا ال تـنم عـن احلكمـة            . أن يستعان به إال على سبيل االهتـداء       
ــك، ين ــة انطــالق         ذل ــساطة كنقط ــاكن أخــرى بب ــن أم ــستمدة م ــستخدم اخلــربات امل ــي أن ت بغ

  .ملناقشات وقرارات حملية
  

  تقدمي الدعم لدوائر اإلصالح احمللية  -سابعا   
يف هنايــة األمــر، ال ميكــن أن يرجــى أي جنــاح أو اســتدامة ألي مبــادرة ُتفــرض مــن          - ١٧

وينبغـي أن   . بناء العدالة أو العدالـة االنتقاليـة      اخلارج لإلصالح يف جمال سيادة القانون أو إعادة         
ومـن الـضروري،   . يكون دور األمم املتحدة واجملتمع الدويل دور تـضامن ولـيس دور اسـتبدال          

كما يتبني من املناقشة أعاله، أن تستند هذه اجلهـود إىل مـشاركة عامـة جمديـة تـشمل املهنـيني                     
فقـد  . ليـات، والفئـات املـضرورة، واجملتمـع املـدين     القانونيني الوطنيني، واحلكومة، واملرأة، واألق 

ــلفا أو           أخفــق يف امتحــان إصــالح قطــاع العدالــة عــدد ال حيــصى مــن املــشاريع املــصممة س
ــا     ــا أنيق ــا وتغليفه ــا دقيق ــستوردة، مهمــا كــان إحكامه ــة والتثقيــف   . امل ــدون محــالت التوعي وب

ماهريي جلهود اإلصـالح الـوطين      اجلماهرييني ومبادرات التشاور العامة لن يتم حتقيق الفهم اجل        
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فمنظمـات اجملتمـع املـدين والرابطـات القانونيـة الوطنيـة وجمموعـات حقـوق                . وتقدمي الدعم هلـا   
. اإلنسان واملدافعون عن الضحايا والضعفاء ال بد أن يكون هلم مجيعـا رأي يف هـذه العمليـات                 

ــة ب      ــة املعني ــدوائر احمللي ــا أن حتــدد ال ــى براجمن ــر األهــم أن عل ــا   واألم ــدعم هل ــدم ال اإلصــالح وتق
وبالتايل، فـإن عمليـات الـسالم جيـب أن تـساعد علـى حنـو أفـضل أصـحاب املـصلحة            . ومتكنها

الوطنيني علـى أن يكـون هلـم رؤيتـهم اخلاصـة هبـم بـشأن اإلصـالح، وأن يكـون هلـم برنـاجمهم                         
ريعهم اخلاص هبم وهنجهم اخلاصة هبـم إزاء العدالـة االنتقاليـة، وأن يكـون هلـم خططهـم ومـشا                   

وأهم دور ميكننـا أن نقـوم بـه هـو تـسهيل العمليـات الـيت يـتم مـن خالهلـا                       . الوطنية اخلاصة هبم  
ملختلف أصحاب املصلحة مناقشة وحتديد عناصر خطة بلدهم ملعاجلة صور اجلـور الـيت وقعـت       

نيـة  يف املاضي، وتأمني إقامة عدالة مستدامة يف املستقبل وفقا للمعايري الدوليـة واألعـراف القانو           
وعلينــا أن نــتعلم علــى حنــو أفــضل، لــدى القيــام بــذلك، كيــف حنتــرم . احملليــة واألمــاين الوطنيــة

وندعم امللكية احمللية والقيادة احمللية والـدوائر احملليـة املناصـرة لإلصـالح، بينمـا نظـل يف الوقـت                    
  . ذاته أوفياء لقواعد ومعايري األمم املتحدة

ني مجيــع الفئــات يف اجملتمــع، مبــا فيهــا الــصفوة وجيــب غــرس مفهــوم دعــم اإلصــالح بــ  - ١٨
، وجيـب طمأنتـهم مجيعــا   )غـري اإلجراميـة  (واحملـاربون الـسابقون وعناصـر نظـم احلكـم الــسابقة      

بأهنم سيتمتعون باحلماية من أي عقاب غري قانوين أو غري عادل، وأن تتاح هلـم فرصـة حقيقيـة      
ت ما بعد الصراع وحيث تكـون عمليـات         وأخريا، فإنه يف حاال   . إلعادة االندماج يف جمتمعهم   

وعلـى األمـم    . العدالة االنتقاليـة قيـد النظـر، مثـة دائـرة تتـسم بأمهيـة خاصـة وهـي ضـحايا البلـد                      
فالـضحايا  . املتحدة أن تقيِّم وحتترم مصاحل الضحايا عند تصميم وإدارة تدابري العدالة االنتقاليـة            

  .من جانب اجملتمع الدويلواملنظمات اليت تدافع عنهم يستحقون أكرب اهتمام 
  

  التسليم باإلطار السياسي  -ثامنا   
يف حــني أن اســتراتيجيات ســيادة القــانون الفعالــة تركــز بالــضرورة علــى االحتياجــات   - ١٩

فإعـادة إقامـة نظـم      . القانونية واملؤسسية، يتعني إيالء االهتمام الواجب للعناصر السياسية أيـضا         
ــة، والتخطــيط لإلصــالحات امل  ــة    العدال تعلقــة بــسيادة القــانون، واالتفــاق علــى عمليــات العدال

ولــذلك فهـي مواضــيع ضــرورية  . االنتقاليـة هــي أنــشطة حتظـى بــأعلى درجــات االهتمـام العــام   
فاملؤسـسات الـيت تتلقـى      . لتشاور ونقاش عامني جـديني ومـن مث ملـسائل سياسـية وتقنيـة كـثرية               

حيـث كفاءهتـا املعـززة وحـدها، دون     املساعدات الدولية ال ميكن تقييمهـا بـشكل معقـول مـن            
ويف بعـض احلـاالت، كانـت       . اعتبار اللتزامها إزاء حقـوق اإلنـسان أو ملـسؤولية خطاهبـا العـام             

سلطات الدولة مشغولة بتدعيم السلطة أكثر من انـشغاهلا بتعزيـز سـيادة القـانون، حيـث كـان                   
 ذلك، ال بـد أن يـويل        وعلى ضوء . ينظر لألخرية يف أغلب األحيان بوصفها خطرا على األوىل        
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ــة       ــسياسية مــن اإلصــالحات املتعلق ــدعم اجلوانــب ال ــا مكرســا ل ــدان اهتمام ــار ممثلــي يف املي كب
وميكن أن تكون مساعيهم احلميدة ذات أمهيـة كـبرية يف تـأمني جمـال               . بالعدالة وسيادة القانون  

ارد لتعزيــز سياســي للمــصلحني، ويف محايــة إنفــاذ القــانون مــن التجــاوز الــسياسي، وتعبئــة املــو  
  .قطاع العدالة

ومع ذلك، فإن اجملتمع الدويل كثريا ما اسـتهان مبقـدار اإلرادة الـسياسية الـالزم لـدعم               - ٢٠
حتقيق إصالح فعال لسيادة القانون يف دول ما بعد الـصراع، ومل يكـرس مـا يكفـي مـن اجلهـد           

ــشأن مــسائل اإلصــالح   ــة ب ــذلك، أمهلــت اســتراتيجيا  . للمــشاورات العام ــة ونتيجــة ل ت العدال
ــاء توافــق يف اآلراء بــني أصــحاب املــصلحة       ــان، تــسهيل بن ــرامج املــساعدة، يف بعــض األحي وب

وهنــا أيــضا، لألمــم املتحــدة . اهلـامني بــشأن طبيعــة وســرعة اإلصــالحات واملؤسـسات اجلديــدة  
فتمامـا كمـا نقـدم الـدعم للمـشاورات الوطنيـة يف شـكل انتخابـات                 . دور جيب أن تضطلع بـه     

إن علينــا أيــضا أن نــدعم ونيــسر املــشاورات الوطنيــة الراميــة إىل حتديــد املــسار    واســتفتاءات فــ
  .الوطين للعدالة يف املرحلة االنتقالية أو اإلصالح املتعلق بسيادة القانون

ومما له نفس القدر من األمهية أن اإلصالحات املتعلقة بسيادة القانون وأنشطة العدالـة                - ٢١
ــزامن    ــا تت ــا م ــة غالب ــع       االنتقالي ــصراع، وكــذلك م ــهاء ال ــد انت ــيت جتــري بع ــات ال ــع االنتخاب م

ويعد ترتيب هـذه العمليـات بعنايـة أمـرا حيويـا لنجاحهـا        . يتكشف من عمليات سالم هش     ما
بــل إهنمــا إذا ُســعي لتحقيقهمــا علــى  . والعدالــة والــسالم ليــستا قــوتني متناقــضتني . وشــرعيتها

ذا فاملسألة ال ميكن أن تكـون أبـدا مـسألة مـا     ل. الوجه السليم تعزز إحدامها األخرى وتساندها     
وهـذا  . إذا كان ينبغي السعي لتحقيق العدالة واملساءلة، وإمنا هي مسألة مىت وكيـف يـتم ذلـك         

معناه التسليم بأن عمليات األمم املتحدة للـسالم، مـع بعـض االسـتثناءات املعروفـة، خمطـط هلـا         
اضـــي وبنـــاء ســـيادة القـــانون وتعزيـــز كأنـــشطة قـــصرية األجـــل، يف حـــني أن املـــساءلة عـــن امل

وملـا كـان الوضـع كـذلك، ينبغـي للتخطـيط االسـتراتيجي،              . الدميقراطية عمليات طويلة األجل   
من البداية، أن يراعـي احلاجـة إىل العمـل علـى مراحـل، واحلاجـة إىل الـدعم الـدويل يف مرحلـة                  

  .ائية الطويلة األجلبعد البعثة يف هذه اجملاالت، مبا يف ذلك تقدمي املساعدات اإلمن ما
فقد أظهرت اخلـربة املكتـسبة      . ومثة مسألة ذات صلة وهي توقيت العمليات االنتخابية         - ٢٢

مؤخرا أن إجراء انتخابات دون اإلعداد الكايف مـن الناحيـة الـسياسية واألمنيـة وفـك االرتبـاط           
 ومــع ذلــك، .قبــل األوان ميكــن أن يقوضــا عمليــة بنــاء ســيادة القــانون بــدال مــن أن يــسهالها  

فسيشجع اجملتمع الدويل يف بعض األحيان إجراء انتخابات مبكرة يف دول مـا بعـد الـصراع يف                  
ــة إلضــفاء الــشرعية علــى القــادة الــسياسيني والعمليــات واملؤســسات الــسياسية    غــري أن . حماول

ــة       ــدميقراطيات انتخابي ــأيت علــى أحــسن تقــدير ب ــسابقة ألواهنــا ال ميكــن إال أن ت االنتخابــات ال
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ويف كثري من احلاالت، تؤدي االنتخابات اليت جترى يف ظـروف أمنيـة غـري مواتيـة إىل                  . ميليةجت
استبعاد املشاركة الفعالة من جانب جمموعـات رئيـسية، بينمـا تعـرِّض النـاس ملخـاطر شخـصية                   

ويف حاالت أخرى، يلجأ املرشحون واألحزاب من النظام الـسياسي القـدمي، دون             . مربر هلا  ال
ــزام با ــد        الت ــا لتوطي ــابقة ألواهن ــات س ــسان، إىل إجــراء انتخاب ــوق اإلن ــة وحق ــادئ الدميقراطي ملب
وهـم يف أســوأ احلـاالت ميكنـهم إضــفاء طـابع التطـرف علــى اخلطـاب الـسياسي بــل        . سـلطتهم 

  .ويفضوا إىل جتدد الصراع
  

  اتباع ُنهج موحدة ومتكاملة  -تاسعا   
ادة القـانون والعدالـة االنتقاليـة لـن يثمـر           تؤكد جتربتنا أن اتبـاع هنـج جمـزأ يف إقامـة سـي               - ٢٣

ولكـي تتـسم اسـتراتيجيات سـيادة        . نتائج مرضية يف بلد مزقتـه احلـرب أو هنـشت فيـه الفظـائع              
القانون والعدالـة بالفعاليـة ينبغـي أن تكـون شـاملة تـشارك يف إطارهـا مجيـع مؤسـسات قطـاع                       

ــة أو غــري    ــة، ســواء أكانــت رمسي ــة، يف وضــع وتنفيــذ خ العدال  واحــدةطــة اســتراتيجية  حكومي
وينبغـي أن تـشمل هـذه االسـتراتيجيات إيـالء االهتمـام             . للقطاع حتت سيطرة وقيـادة وطنيـتني      

ــة  ــايري العدال ــيت ترصــدها،      ملع ــات ال ــيت تنفــذها واآللي ــيت تنظمهــا، واملؤســسات ال ، والقــوانني ال
  .واملواطنني الذين جيب أن يستفيدوا منها

 اسُتخلــصت مــن عقــود مــن جتــارب األمــم ، فقــدمل يكــن تعلمهــا ســهالوهــذه دروس   - ٢٤
ــدان  ــان علــى إعــادة خــدمات      . املتحــدة يف املي ــة يف بعــض األحي فمــثال ركــزت اجلهــود الدولي

ــشرطة، ومل ُتِعــر ســوى    ــات األخــرى لقطــاع العد  اهتمــام ضــئيل ال ، مثــل العمــل  الــة للمكون
لسجون، والقـدرة علـى    القضائي، وتعليم القانون، وإصالح ا   طويرالقضائي، ومنع اجلرمية، والت   

املالحقة القانونية، ومحاية الضحايا ومساعدهتم، ودعم اجملتمع املدين، وتنظيم اجلنسية واهلويـة،            
 سيادةغري أن هذه العناصر مجيعهـا تنطـوي علـى أمهيـة بالغـة لـ               . وحل الرتاعات املتعلقة بامللكية   

  .ف العناصر األخرىالقانون، وكلها مترابطة وإمهال أحدها ُيفضي ال حمالة إىل إضعا
يف املرحلــة ويف حــاالت أخــرى انــدفع اجملتمــع الــدويل للتوصــية بــصيغة معينــة للعدالــة     - ٢٥

 اجلنائيــة، أو علــى اســتجالء احلقيقــة، دون إتاحــة  اتاالنتقاليــة، مــع التركيــز إمــا علــى املالحقــ 
سـب واختـاذ قـرار       الوطنية للنظـر يف كيفيـة حتقيـق التـوازن املنا           لدوائرالفرصة أوال للضحايا أو ل    

 نظـرة تتجـاوز نطـاق احملـاكم      العدالـة االنتقاليـة   وينبغي أن ينظر اجملتمـع الـدويل إىل         . هبذا الشأن 
 مـا بعـد الـرتاع هنجـا يـوازن بـني جمموعـة متنوعـة مـن                   اتوتـستلزم حتـدياُت بيئـ     . ودور القضاء 

 صــون و احلقيقــة والتعــويض عــن األضــرار،تقــصياألهــداف، منــها الــسعي لتحقيــق املــساءلة و 
ــة و  ــاء الدميقراطي ــشاملة كــذلك أن ُتعــري   .  القــانونســيادةالــسالم، وبن وينبغــي لالســتراتيجية ال

 مثــل األقليــات صراعاهتمامــا خاصــا للتجــاوزات املرتكبــة ضــد الفئــات األكثــر تــضررا مــن الــ  
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واملسنني واألطفال والنساء واملساجني واملشردين والالجـئني، وأن تتخـذ تـدابري حمـددة حلمايـة                
فمـثال ميكـن أن تـشمل    . ه الفئات واالنتصاف هلا يف العمليات القضائية وعمليـات املـصاحلة    هذ

تدابري محاية األطفال إجراءات لعقد جلسات استماع مغلقة واالستماع إىل شـهادات مـسجلة              
  .وعقد جلسات بالفيديو عن ُبعد، واستخدام أمساء مستعارة إلخفاء هوية األطفال الشهود

 كليــة، العدالــة االنتقاليــة ينبغــي أن تكــون االســتراتيجياتب األمــر إقامــة وحيثمــا تطلَّــ  - ٢٦
 احلقيقيـــة تقـــصيتتـــضمن االهتمـــام علـــى حنـــو متكامـــل باحملاكمـــات الفرديـــة والتعويـــضات و

فحـــص الـــسجالت للكـــشف عـــن التجـــاوزات والفـــصل، أو مـــزيج  و،واإلصـــالح املؤســـسي
  لألمــم املتحــدة أن تــدرس مــن خــاللوينبغــي.  مــن هــذه العناصــرمــدروس علــى النحــو املالئــم

، لـضمان عـدم     العدالـة االنتقاليـة    خمتلـف آليـات      سـتتفاعل  التخطيط واملـشاورة املـسبقني كيـف      
 هبا عموما يف الوقت احلاضر أن جلـان تقـصي احلقـائق             ملسلمفمثال من األمور ا   . التضارب بينها 

 ذلـك أمثلـة األرجنـتني وبـريو         ميكنها أن تكمل على حنو إجيايب احملاكم اجلنائيـة، كمـا تـشري إىل             
 بتعـاون وثيـق   وحدة اجلـرائم اخلطـرية  عملت  ليشيت -ويف تيمور   .  وسرياليون  ليشيت - وتيمور

القاعــدة التنظيميــة ، علــى حنــو مــا تقــضي بــه   واملــصاحلةتقــصي احلقــائقجلنــة االســتقبال ومــع 
  .ت اللجنة اختصاصاحددتاليت ة االنتقالية إدارة األمم املتحد املتعلقة ب٢٠٠١/١٠

  
   القانونسيادةملء فراغ   - عاشرا  

 دالالت متراكمــة علــى مــا بعــد الــصراع كــثريا مــا تبــدي األطــر القانونيــة  ظــروفيف   - ٢٧
املعــايري الدوليــة اإلمهــال والتــشويه الــسياسي ، وتتــضمن عناصــر متييزيــة، وقلمــا تفــي مبتطلبــات 

 الطـوارئ واملراسـيم التنفيذيـة هـي         وكـثريا مـا تكـون قـوانني       . قوق اإلنسان والقانون اجلنائي   حل
 العــام قــد ال يعــرف عنــها شــيئا، وقــد  ناســبة فــإن اجلمهــوراملقــوانني الوإذا وجــدت . الــسائدة

 الـنظم الوطنيـة     ما تنقص وعادة  . الرمسية القدرات أو الوسائل لتنفيذها    الفاعلة  متلك اجلهات    ال
ملاليـة واملاديـة الـضرورية ألداء عملـها         القضائية أو اإلصالحية أو نظم الشرطة املوارد البشرية وا        

اع صركمـا تعوزهـا الـشرعية يف كـثري مـن األحيـان، بعـد أن حتولـت بفعـل الـ                     . بصورة مالئمـة  
تفـشي   األسـلحة، و  يفوفرةبـ  هذه احلاالت دائمـا  تسموت. وإساءة االستخدام إىل أدوات للقمع  

ــا      ــال، واضــطهاد األقلي ــسي، واســتغالل األطف ــساين أو اجلن ــف اجلن ــات االعن ــضعيت والفئ فة، ل
ويف هــذه . ، وغــري ذلــك مــن األنــشطة اإلجراميــةلبــشرواجلرميــة املنظمــة، والتــهريب واالجتــار با

 مـوارد تفـوق مـا لـدى احلكومـة احملليـة،              املنظمـة  ت اإلجراميـة  ماعـا احلاالت كثريا ما متلـك اجل     
ملؤسسات الوطنيـة   وإعادة بناء قدرات ا   . وأسلحة أفضل مما بأيدي سلطات إنفاذ القانون احمللية       

غري أن العمل العاجل إلعـادة األمـن البـشري وحقـوق اإلنـسان              . وشرعيتها مهمة طويلة األمد   
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وكثريا مـا ُيطلـب مـن عمليـات حفـظ الـسالم التابعـة لألمـم                 .  القانون ال ميكن إرجاؤه    سيادةو
  . القانونسيادةاملتحدة ملء هذا الفراغ يف 

االت صــعوبات يف تنفيــذ عمليــات حفــظ الــسالم  واحلقيقــة أننــا واجهنــا يف بعــض احلــ   - ٢٨
 حفظـة ففـي هـذه احلـاالت وجـد         . حيث ال توجد آليات عاملة للعدالة اجلنائيـة علـى اإلطـالق           

السالم جمرمني  متلبسني بأعمال إجرامية خطرية تشكل هتديدا مباشرا للمدنيني ولعملية حفـظ              
ــسالم نفــسها  ــدريب إىل العناصــر العــسكرية عــادة تفتقــرو. ال ــة   الت ــوارد الالزم  واملهــارات وامل

 لعمليـات    التابعـة   كثريا ما ُتنشر العناصـر املدنيـة       ،ويف نفس الوقت  . للتصدي ملثل هذه احلاالت   
 مهـام تنفيذيـة مثـل القـبض علـى         بـأداء  تكلـف ، مبـا فيهـا الـشرطة، بـبطء شـديد، وقلمـا              سالمال

سالم الــد عمليــة  ميكــن أن تقــوض جهــو حــاالت عــدم ســيادة القــانون هــذه بيــد أن . اجملــرمني
وبالنظر إىل هـذه احلقـائق ينبغـي لنـا، بالتعـاون مـع الـدول األعـضاء، إعـادة النظـر يف            . بأكملها

والــيت تتــسم  يف أحيــان كــثرية احلــاالت الــيت تنتــشر فيهــا عملياتنــا ملعاجلــة  الراهنــةاســتراتيجياتنا
دنيـة وقـدراهتما     القانون، مبا يف ذلـك دور العنـصر العـسكري وعنـصر الـشرطة امل               بغياب سيادة 
  .وواجباهتما

، ُوكلت الـشرطة املدنيـة    حدهتاويف بعض احلاالت اليت بلغت فيها هذه املشكلة أقصى     - ٢٩
وعلى الـرغم مـن   . يف بعثات حفظ السالم مبهام تنفيذية، تشمل سلطة إلقاء القبض واالحتجاز  

،  للعمليـــاترة الـــدعم واملـــشوحلـــاالتيف أغلـــب اتـــوفر الـــشرطة املدنيـــة لألمـــم املتحـــدة  أن 
مركبــة بــشكل  مــسؤولياهتا فقــد أصــبحتاالضــطالع مبهــام تنفيذيــة، تكــون خمولــة ســلطة  الو

جـديرا بـدعم ومـوارد    عادة سيادة القانون، ويكون دورها أساسيا إل   ويف مجيع احلاالت    . مطرد
اع من شـأنه التقليـل بـشكل    صروجمرد تواجد موظفي إنفاذ القانون يف الشوارع عقب ال       . أكرب
وبعـد حـوايل عـشرين سـنة      .  النهب والتحرش واالغتصاب والسرقة والقتـل      أعمالظ من   ملحو
ــا مــن اجلوانــب الــيت تــستحق االســتعراض    ربــةمــن جت   األمــم املتحــدة، يــشكل هــذا األمــر جانب
  .، لكي نتمكن من دراسة السبل الكفيلة بتعزيز جهودنااجلدي
 بيئات ما بعد الـصراع عنـصرا         يف أعمال الشرطة ولكن كما ذُكر أعاله، بينما تشكل         - ٣٠

هنــا ينبغــي أن يــصاحبها تقــدمي الــدعم فإ القــانون، ســيادةذا أمهيــة بالغــة يف سلــسلة تــدابري إقامــة 
ــام األمؤســسات ولل ــة خــرى يف امله ــة العدال ــشرطة    . منظوم ــدرات ال ــز ق ــار تعزي وال جيــوز اعتب
رمني مـسامهةً يف إقامــة  علـى إلقـاء القــبض علـى اجملـ    )  التابعـة لألمــم املتحـدة  الـشرطة املدنيـة   أو(

ة القانون، إذا مل توجد قـوانني حديثـة ميكـن تطبيقهـا، ومل توجـد مرافـق احتجـاز إنـسانية                      سياد
، ومل يوجـد    املقبـوض علـيهم   واإلشـراف املناسـب، ميكـن أن تـؤوي          املالئمـة   ا املوارد   هلوتتوافر  

وال حمـامو دفـاع    وعلـى جنـاح الـسرعة،    يـة صـول القانون األنظام قضائي كفء حملاكمتهم طبق    
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 هـذه، مبـا يف ذلـك عـدد     أوجه النقصوقد حتقق تقدم يف األعوام األخرية حنو معاجلة   . لتمثيلهم
 يف  القـانون سـيادة توجيهيـة وأدوات سياسـات   البادئ املقوانني وال إلعداد كرسةمن املشاريع امل 

الم التابعـة لألمـم     ، على حنـو مـا أوصـى بـه تقريـر الفريـق املعـين بعمليـات الـس                   املرحلة االنتقالية 
  . اجلديدة يف األشهر املقبلةكثري من هذه األدواتيتم االنتهاء من وس. )٨(املتحدة
ــن االســتراتيجيات          - ٣١ ــسان واحــدة م ــوق اإلن ــستقلة حلق ــة م ــشاء جلــان وطني ــشكل إن وي

 القـانون، وحـل الرتاعـات سـلميا ومحايـة          اسـتعادة سـيادة    أن تـساعد علـى       ُيرجىالتكميلية اليت   
وقـد  . علـى أداء مهامـه بـصورة كاملـة        بعـد   قادرا  العدالة   يكون نظام    لضعيفة حيثما ال   ا الفئات

الـيت تـشهد صـراعات ويف جمتمعـات     يف اجملتمعـات  هـذه  أنشئ كثري من جلـان حقـوق اإلنـسان        
 تــشمل مهــام شــبه قــضائية، وحــل الرتاعــات، وبــرامج  كلفــت بواليــاتبعــد الــصراعات، و مــا

ــة ــة احلديثــ . احلماي ــة حلقــوق اإلنــسان يف كــل مــن   ملؤســساتة علــى ذلــك اومــن األمثل  الوطني
 كــل منــها تقــومأفغانــستان وروانــدا وكولومبيــا وإندونيــسيا ونيبــال وســريالنكا وأوغنــدا، الــيت 

 آليـات اسـتثنائية     تـواتر مطـرد   كمـا اسـتخدمت األمـم املتحـدة ب        . دور هـام يف هـذا اجملـال       باآلن  
ة بـ ملخصـصة املنـشأة للنظـر يف جـرائم احلـرب املرتك           لتقصي احلقائق مثل جلان التحقيق الدولية ا      

  . ليشيت- ورواندا وبوروندي وتيمورالسابقة يف أماكن مثل يوغوسالفيا 
وإضــافة إىل ذلــك ينبغــي أن تتــضمن خطــط إعــادة إدمــاج كــل مــن املــدنيني املــشردين   - ٣٢

مليـات نـزع    وتـشكل ع  .  القـانون  باسـتعادة سـيادة   واحملاربني الـسابقني اسـتراتيجيات لإلسـراع        
 لـصراع سالح احملاربني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم أحد اجلوانب الرئيسية لالنتقال مـن حالـة ا        

عـد تلـك العمليـات مـن        لسكان الذين عاشوا ويـالت احلـرب، ت       بالنسبة ل و. إىل الوضع الطبيعي  
 كـون وبـنفس الطريقـة ينبغـي أن ي       . لعودة التدرجيية للسالم واألمـن    دالئل امللموسة على ا   الأبرز  

ومـن شـأن بـرامج العفـو العـام املـصممة            .  بـرامج مكرسـة لتـسهيل عـودهتم        موضـوع املشردون  
بعناية أن تسهل عودة الفئتني وإعادة إدماجهما، وينبغي تشجيع هذه الـربامج، ولـو أهنـا، كمـا                  

وجـرائم احلـرب    اجلماعيـة   عمـال اإلبـادة     مطلقـا بـالعفو عـن أ      ذكر سابقا، ينبغي أال ُيـسمح هلـا         
  . ضد اإلنسانية أو االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسانواجلرائم

 ُتــؤدي نفــس التــدخالت لكفالــة أال أفــضل أن تكــون هنــاك ضــمانات ينبغــي ،وأخــريا  - ٣٣
 إىل مزيـد    ،، مبـن فيهـا النـساء واألطفـال        واليت تعرضت لإليذاء  فة  ضعياملصممة حلماية الفئات ال   

ثريا مـا تعـاين النـساء مـن العنـف املـرتيل يف       ففي مثـل هـذه احلـاالت كـ     . اإليذاء هلذه الفئات  من  
العتــداء ألعمــال اويتطلــب التــصدي . يف احليــاة العامــة، ومــن العنــف الــذي يــستهدفهن يــتالب

الــيت تتعــرض هلــا هــذه  النفــسية املتفــشية علــى نطــاق واســع  لــصدمات ااجلنــسي واالســتغالل و
خاصـة لـضمان أال يـسهم    الفئات يف بيئات الصراع وما بعد الصراع مهارات وموارد وآليـات    
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موظفو إنفاذ القانون وحفظة السالم وغريهم ممن يتعاملون مـع هـذه الفئـات يف زيـادة معاناهتـا                   
 أن ُيـساءل أولئـك الـذين يـسعون إلسـاءة معاملـة هـذه               للغايةوكذلك من املهم    . عن غري قصد  

طالق، فإهنـا تعـين أن    القانون إذا كان هلا معىن على اإل سيادةواحلقيقة أن   . الفئات أو استغالهلا  
وهلذا الـسبب أصـدرُت نـشرة بـشأن التـدابري           . ال أحد فوق القانون، مبا يف ذلك حفظة السالم        

، تبني املعايري الـسلوكية     )ST/SGB/2003/13 (اإليذاء اجلنسيني اخلاصة للحماية من االستغالل و    
اختاذهـا ملنـع االسـتغالل      موظفي األمم املتحدة، وكذلك التدابري الـالزم        مجيع  املتوقعة من   الدنيا  

  .واإليذاء اجلنسيني
  
   تطوير نظم العدالة الوطنية-حادي عشر 

رغم أن مسؤولية العمل املباشر حلمايـة حقـوق اإلنـسان واألمـن البـشري يف األمـاكن                    - ٣٤
 أو إفــشاهلا تقــع علــى عــاتق اجملتمــع احملليــة القــانون ســيادةع إىل إضــعاف صراالــيت أدى فيهــا الــ

 ليس بوسع أية تدابري خصوصية أو مؤقتة أو خارجية على املـدى الطويـل أن حتـل                  هفإنالدويل،  
علـى مـدى   ولـذلك ُعـين عـدد مـن كيانـات األمـم املتحـدة               . فعالحمل نظام عديل وطين     مطلقا  
 وفقــا للمعــايري الــة مــن الــزمن مبــساعدة البلــدان علــى تعزيــز نظمهــا الوطنيــة إلقامــة العد  عقــود
  .الدولية
يـة هـي تلـك الـيت تـويل االهتمـام الـالزم              للـة احمل  ايجيات الفعالة لبناء نظم العد    واالسترات  - ٣٥

ومـن  ). الرمسيـة منـها أو غـري الرمسيـة    (واملؤسسات  ) الرمسية وغري الرمسية  (اإلجراءات  للقوانني و 
قـوق اإلنـسان وتـستجيب لالحتياجـات     الـدويل حل قـانون   ال وجود قـوانني تتوافـق مـع         ساسياأل

 القـانون هـي   سـيادة والدعامة املؤسسية الرئيسية للنظم اليت تقوم على   . لبالدوالظروف احلالية ل  
الـسلطة والتمويـل    املزود علـى النحـو املالئـم ب       النظام القضائي القوي الذي يتمتع باالستقاللية و      

املؤسـسات  وتتـسم  . الـة  إقامـة العد لـدى عمال حقوق اإلنـسان  إ من أجل  والتدريب   ،والتجهيز
 بـنفس القـدر مـن األمهيـة، مبـا فيهـا خـدمات الـشرطة املراعيـة للقـانون،               لـة النظـام العد  األخرى  

دفاع الـ امي  تـوافر رابطـات كفـؤة حملـ       ، واإلنـصاف يف احملاكمـة، و      إلنسانيةوخدمات السجون ا  
وخــارج نطــاق ). وهــي مؤســسة كــثريا مــا ُتنــسى رغــم دورهــا احليــوي   (يف القــضايا اجلنائيــة 

ــذه ا    ــي كــذلك هل ــائي، ينبغ ــانون اجلن ــة     الق ــة فعال ــات قانوني ــام آلي ــضمن قي الســتراتيجيات أن ت
لالنتــصاف يف الــدعاوى واملنازعــات املدنيــة، مبــا فيهــا الرتاعــات بــشأن األمــالك، والطعــون يف   
القوانني اإلدارية، والدعاوى املتعلقة باجلنسية واملواطنة وغريها من املسائل القانونية اهلامـة الـيت              

ــ ألحــداث لــضمان معاملــة  اقــضاء لبــد مــن إقامــة نظــم   وال. ات مــا بعــد الــصراع تنــشأ يف بيئ
 هبا يف جمال قـضاء      عترفاألطفال اخلارجني عن القانون معاملة مناسبة، وفقا للمعايري الدولية امل         

ــشمل   وينبغــي أن تراعــي مؤســسات قطــاع العد  . األحــداث ــسني، وأن ي ــة الفــروق بــني اجلن ال
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 وتــوفري الــدعم لتنظــيم القانونيــانتــدريب ويــشكل التعلــيم وال.  املــرأة ومتكينــهاإصــالح القطــاع
ــات احملــامني،    ألوســاطا ــك نقاب ــا يف ذل ــة، مب ــازة  القانوني ــل حف ــة عوام التطــوير ســتمرار ال هام

  .القانوين املطرد
لتغلـب علـى العقبـات      ا، و دعم سبل الوصـول إىل العدالـة      يتعني على براجمنا أيضا أن ت     و  - ٣٦

 بــرامج املــساعدة تــؤديو.  العقبــات اجلنــسانيةوقية أو الــسوأاالقتــصادية  وأاللغويــة أو الثقافيــة 
ففـي حـني يـتم      وإضـافة إىل ذلـك،      . القانونية والتمثيل القانوين العـام دورا أساسـيا هبـذا الـصدد           

للغايـة   رمسي يعمل بفعالية ووفقا للمعايري الدولية، مـن الـضروري           الة على بناء نظام عد    التركيز
، لعملـها رمسيـة   واألقـل    أداء اآلليـات التكميليـة       لـيت تكفـل   اوسـائل   التقيـيم   ذاته  يف الوقت   أيضا  

دور بــاملــستقلة الوطنيــة  جلــان حقــوق اإلنــسان قــوموميكــن أن ت. خاصــة علــى املــدى املتوســط
حيوي يف ضمان املساءلة ورد احلقوق إىل أصحاهبا وحـل املنازعـات واحلمايـة خـالل الفتـرات         

 أو ةلـ ا إلقامـة العد   رمسيـة  للتقاليد احمللية وغـري ال     بلواجوكذلك يتعني إيالء االهتمام ا    . االنتقالية
حل املنازعات، ملساعدة هذه التقاليد على مواصـلة دورهـا الـذي كـثريا مـا يكـون حيويـا، مـع               

اخلـروج  وميكن أن يسفر جتاهل هذه التقاليد أو        . التقيد بكل من املعايري الدولية والتقاليد احمللية      
بيئـات مـا بعـد      ويف   سبل الوصول إىل العدالة   جملتمع من    عن حرمان قطاعات واسعة من ا      عليها

 واملهمـشة يف    جملـين عليهـا    واملـستبعدة وا   لـضعيفة الفئـات ا  صراع خاصة ينبغي أيضا أن تشترك       ال
ــاع العدطــويرت ــة قط ــئة   ال ــن مؤســساته الناش ــستفيد م ــذه    . ، وأن ت ــل ه ــضروري يف مث ــن ال وم

وفيمـا يتعلـق    .  للشؤون اجلنـسانية   قطاع العدالة الظروف اختاذ تدابري لضمان مراعاة مؤسسات       
ــضاء          ــل وق ــة الطف ــة حبماي ــدعم للمؤســسات الناشــئة املعني ــوفري ال ــضا ت ــم أي ــن امله ــال م باألطف

، وتعزيــز قــدرات مؤســسات جيــاد بــدائل لالحتجــازاألحــداث، مبــا يف ذلــك الــدعم مــن أجــل إ
  . على محاية الطفلالةقطاع العد

 إىل أن أفــضل ســبيل لتحقيــق هــذه األهــداف  كتــسبة مــؤخرامل الوطنيــة اربةوتــشري اخلــ  - ٣٧
 وترعاهــا مؤســسات وطنيــة   للعدالــةوطنيــة، توجههــا خطــة املعقــدة هــو حتديــد عمليــة وطنيــة  

وميكــن أن يــساعد . مــستقلة معينــة خصيــصا هلــذا الغــرض، مثــل اللجــان القــضائية أو القانونيــة 
 تطوير هـذا القطـاع، وتنـسيق      الالزمة ل دعمنا هلذه العمليات واهليئات على ضمان توفري املوارد         

 أضـيف إىل  ذلـك       إذا مـا  و. وفقـا للمعـايري الدوليـة حتـت سـيطرة وإدارة وطنيـتني            ذلك التطوير   
 يفالعدالــة يعظــم األمــل يف أن تــسهم أنــشطة عملياتنــا دعــم جمــد لبنــاء القــدرات داخــل قطــاع 

  .سيادة القانون العدالة وإدخال حتسينات مستدامة على
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  ملخصصةاستخالص الدروس من احملاكم اجلنائية ا - ثاين عشر
ت يف إنـشاء جمموعـة متنوعـة مـن          سـامه خالل العقد املنصرم أنشأت األمم املتحـدة أو           - ٣٨

وقـد أنـشئت هـذه احملـاكم سـعيا لتحقيـق جمموعـة مـن األهـداف، مـن                    . احملاكم اجلنائية اخلاصة  
 حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين         االنتهاكات اخلطـرية  تقدمي املسؤولني عن ارتكاب     ضمنها  

 ، ضـمان العدالـة والكرامـة للـضحايا        ،وضع حد هلذه االنتهاكات ومنـع تكرارهـا       و ،إىل القضاء 
اإلسـهام  و ، القـانون  سـيادة إعـادة   و ،تشجيع املصاحلة الوطنيـة   و ،وضع سجل لألحداث املاضية   

متنوعــة مــن النمــاذج وحتقيقــا هلــذه األهــداف ظهــرت إىل الوجــود جمموعــة  . يف إعــادة الــسالم
ــدوليتان ا     ــان ال ــان اجلنائيت ــها احملكمت ــن    ملخصــصاملؤســسية، من ــس األم ــان شــكلهما جمل تان اللت

احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا     (كهيئتني فرعيتني لألمم املتحدة يف يوغوسـالفيا الـسابقة         
 يف ســرياليون ُشــكلت ؛ وحمكمــة خمتلطــة)احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا(، وروانــدا )الــسابقة

كمحكمــة تــستند إىل معاهــدة؛ وحمكمــة خمتلطــة يف كمبوديــا اقُترحــت يف إطــار قــانون وطــين   
، )“حمكمـة داخـل حمكمـة     ”شـكلت بوصـفها     (؛ وحمكمـة خمتلطـة       وفقـا ملعاهـدة    صدر خصيصا 

هيئـة ذات اختـصاص قــضائي    للبوسـنة واهلرســك؛ و دائـرة خاصــة يف حمكمـة الدولـة   علـى هيئـة   
إدارة األمم املتحدة االنتقاليـة   أنشأهتا  ،   ليشيت - يف تيمور    رائم اجلنائية اجلسيمة   على اجل  مقصور

ــشيت-يف تيمــور  ــيني يف حمــاكم كوســوفو،      لي ــدعني عــامني دول ــضاة وم عمــال ؛ واســتخدام ق
؛ وجلنـة للتحقيـق   بعثة إدارة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف كوسـوفو          صادرة عن   التنظيمية ال قواعد  الب

توقـع إنـشاؤها اسـتنادا إىل    ، ي القانونية ومنظمات األمـن الـسّرية يف غواتيمـاال      يف اجلماعات غري  
املالحقـة القـضائية تعمـل مبوجـب     /اتفاق بني األمم املتحدة وغواتيماال، كوحدة دولية للتحقيق       

  . وجتري حاليا مناقشة تفاصيل هذا االتفاق.القانون الوطين لغواتيماال
فهـي تعـرب عـن    . يف الـسياقات االنتقاليـة  دورا هاما نائية حملاكمات اجلوميكن أن تؤدي ا     - ٣٩

 وســيلة مباشــرة ملــساءلة مــرتكيب اجلــرائم  تــيحوميكنــها أن ت. الــرفض العــام للــسلوك اإلجرامــي 
 مبــنحهم فرصــة مــشاهدة مــن قــام بتعذيبــهم مــن قبــل العدالــة للــضحاياوتكفــل تــوفري قــدر مــن 

عد اإلجرائية ذات الصلة هلـم طـرح آرائهـم          وبقدر ما تتيح القوا   . هيتعرض للمساءلة عن جرائم   
كمــا أن . وشــواغلهم يف احملاكمــة، ميكــن أيــضا أن تــساعد الــضحايا علــى اســتعادة كرامتــهم    

احملاكمات اجلنائية ميكنها أن تسهم يف زيادة ثقة اجلمهور يف قـدرة الدولـة علـى إنفـاذ القـانون                    
 عـن   صراعاخلـروج مـن فتـرات الـ       أن تساعد اجملتمعات علـى       أيضا   اوميكنه. واستعدادها لذلك 

وميكنــها املــساعدة . مفــصلة ومدعومــة باألدلــةووقــائع معينــة طريــق إعــداد ســجالت ألحــداث 
 العناصر املتطرفـة مـن الـشرعية، وضـمان اسـتبعادها مـن العمليـة الـسياسية الوطنيـة،                جتريدعلى  

 ملتعــددةهــداف اغــري أن حتقيــق األ.  ويف الــردعواملــسامهة يف إعــادة الــسلوك املتحــضر والــسالم
، وهنـاك عـدد كـبري مـن العقبـات يف الـسياقات              سهلة مهمة   ليسللعدالة اجلنائية واملوازنة بينها     
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 بـاملوارد أو بكثـرة القـضايا أو         تتعلـق عقبـات   وهي إمـا    االنتقالية حتد من نطاق العدالة اجلنائية،       
  . بتوازنات القوى السياسية

 األول يف الـــسعي حملاســـبة ملـــالذ أن تكـــون ا احملليـــة ينبغـــيالـــةوال شـــك أن نظـــم العد  - ٤٠
 على حماكمة املنتـهكني حمليـا،    قادرة أو   مستعدةالسلطات احمللية   مل تكن   ولكن حيثما   . اجملرمني

 احملـاكم اجلنائيـة الدوليـة    إدارة إنـشاء و يـوفر و. فإن دور اجملتمـع الـدويل يكتـسب أمهيـة قـصوى         
تارخييـة  ومتثل هذه احملاكم إجنـازات  . ذه املقولةواملختلطة خالل العقد املاضي دليال قويا على ه  

العسكريني عـن االنتـهاكات اجلـسمية لقـانون حقـوق           القادة  يف جمال مساءلة الزعماء املدنيني و     
وقد أثبتت إمكانيـة إقامـة العـدل وعقـد حماكمـات نزيهـة              . اإلنسان والقانون اإلنساين الدوليني   

بـل واألهـم مـن      . هنيـار الـنظم القـضائية الوطنيـة       بصورة فعالة على الصعيد الدويل، يف أعقـاب ا        
فـالت اجملـرمني مـن العقـاب        عـن التـسامح مـع إ      تعكس حتـول اجملتمـع الـدويل تـدرجييا          ذلك أهنا   

واحملاكم اجلنائية الدوليـة واملختلطـة، علـى الـرغم         .  القانون الدويل  إقامة سيادة والعفو عنهم إىل    
  .الدولية، وعززت الطابع العاملي لسيادة القانونطابع العدالة من نقائصها وعيوهبا، قد غريت 

ومهـا احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة        معاصـرتني،     ني دوليـت  ني جنـائيت  نيحمكمتأول   قامتوقد    - ٤١
دور حاسم يف النهوض بقـضية العدالـة        بليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا،       

ذين خدمتــهما هاتــان احملكمتــان لــقيقــة أن البلــدين الروانــدا، واحليف ســالفيا الــسابقة وويف يوغ
 يف العدالة لو ال وجود احملكمتني، وينطبق ذلك أيضا علـى البلـدان              نقصا هائال كانا سيشهدان   

قـدمتا  كما  . اخلاضعة للمحاكم املختلطة اليت ينبغي االعتراف بأهنا نتاج للمحكمتني األصليتني         
الـدويل، ممـا أدى إىل   اجلنـائي   القـانون   جمال يفوفريةئية  مبا خلفتاه من سوابق قضا إسهاما عامليا 

ونتيجــة ملــداوالت احملكمــتني، .  هــذه الدعامــة الرئيــسية للنظــام القــانوين الــدويلوتقويــةتوســيع 
ــبة املالراميـــة إىل اجلهـــود القانونيـــة اآلن ستـــستفيد   جرميـــة مـــن زيـــادة وضـــوح  نتـــهكنيحماسـ

  اإلنــسانية، وزيــادة وضــوح عناصــر اإلبــادة  جرميــة حــرب وجرميــة ضــد ااالغتــصاب باعتبارهــ
 املــسؤولية القياديــة، دأ، ومبــالفرديــة، وتعريــف التعــذيب، وطبيعــة املــسؤولية اجلنائيــة  اجلماعيــة

 حمــاكم اإلرشــاد إلنــشاء احملكمتــان وفــرت ،وباإلضــافة إىل ذلــك. األحكــام املناســبةإصــدار و
  . خمتلطة يف أماكن أخرى

فقــد منــت احملكمتــان . ب حتققــت مقابــل تكــاليف كــبريةشــك يف أن هــذه املكاســوال   - ٤٢
 وظيفـة، وجتـاوز جممـوع       ٢٠٠٠املخصصتان وأصبحتا مؤسستني ضخمتني تـضمان أكثـر مـن           

 يف املائـة مـن جممـوع    ١٥ميزانيتهما السنوية املوحدة ربع بليون دوالر، أي ما يعادل أكثر مـن       
 قـضايا قانونيـة مـن هـذا القبيـل سـيكون            وعلى الرغم من أن النظـر يف      . امليزانية العادية للمنظمة  

مكلفا ألي نظام قضائي، ومع أنه ال ميكن قيـاس أثـر احملكمـتني وأدائهمـا باملبـالغ املاليـة فقـط،                      
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وقـد  . فإن الفرق الواضح بني الكلفة وبني عدد القضايا اليت متت معاجلتها يثري تساؤالت هامـة              
. لقـضايا املعروضـة علـى احملـاكم املختلطـة         أثريت أيضا شـواغل تتعلـق بالتكـاليف والفعاليـة يف ا           

ولدى معاجلة هذه املسائل ذات الصلة بالتكاليف، ينبغي أن يتصدر قائمة األولويـات النظـر يف                
  .احلاجة إىل نظام فعال من أجل توفري العدالة

، تقــرر أن ، ضــمن أســباب أخــرىلكلفــة العاليــة للمحكمــتني األصــليتنيكــرد فعــل لو  - ٤٣
. الية للمحكمتني املختلطني لكمبوديا وسرياليون اعتمادا كليا علـى التربعـات          تعتمد اآلليات امل  

حالـة احملكمـة    فإنـه يف     بالنـسبة للـدوائر االسـتثنائية،        ختتـرب بعـد    هذه اآللية مل     صالحيةورغم أن   
أعمــال احملكمــة عــن أو متويــل إمكانيــة اســتمرار ثبتــت صــحة شــكوكي يف اخلاصــة لــسرياليون 

فبعــد مــرور أقــل مــن ســنتني علــى بــدء عمــل احملكمــة، وحتديــدا يف . هناطريــق التربعــات وضــما
. )٩(اللحظة اليت كان مـن املقـرر أن تبـدأ فيهـا احملاكمـات، واجهـت احملكمـة أزمـة ماليـة حـادة                 

تمويـل  ال مـصدر    وفر ماليـة يف املـستقبل، أن تـ        ةينبغي ألية آليـ   كان من الوضع كذلك، فإنه       وملا
 والتعاقد على اخلدمات وشـراء املعـدات        ،يني املسؤولني واملوظفني  تعل الالزمستمر  املواملضمون  

وبالتـايل يظـل مـن    . ذلك بسرعةب االضطالعودعم التحقيقات وإقامة الدعاوى واحملاكمات، و 
وينبغـي أال تعتمـد أعمـال اهليئـات     . الضروري اللجوء إىل املـسامهات املقـررة يف هـذه احلـاالت         

  . التمويل عن طريق التربعالقضائية اعتمادا كليا على تقلبات
وبفضل موقع حمكميت يوغوسالفيا ورواندا خارج البلـدان الـيت ارتكبـت فيهـا اجلـرائم                  - ٤٤

. أتيحت هلما االستفادة من مرافق تشغيلية أكثر مالءمـة واسـتطاعتا محايـة أمنـهما واسـتقالهلما                
املالئــم، يبقــى أن إمنــا، وإن جنحــت احملكمتــان يف احلفــاظ علــى أمنــهما واســتقالهلما بالــشكل   

وجودمهــا يف البلــدين املعنــيني لــه عــدد مــن املنــافع اهلامــة، ومنــها تيــسري تفاعلــهما مــع الــسكان  
احملليني، واقتراهبما أكثر من القرائن والشهود، وجعلهما أيسر مناال بالنسبة إىل الضحايا حبيـث              

وجــود هــاتني كمــا يعــزز . يــتمكن هــؤالء وعــائالهتم مــن أن يــشهدوا علــى حماســبة معــذبيهم   
احملكمتني يف البلدين املعنيني مسامهتهما يف بناء القدرات احمللية لدى احملاكم املخصـصة، حبيـث               

) مبــا يف ذلــك املبــاين واملعــدات واألثــاث (يــسمح هلمــا بــأن ختلفــا هيكلــهما األساســي املــادي   
 وداخـل هـاتني     .ألجهزة القضاء احمللية، وبأن تبنيا مهارات املوظفني احمللـيني يف شـؤون القـضاء             

احملكمتني الواقعتني يف البلدين املعنيني، يعمل املوظفون الـدوليون جنبـا إىل جنـب مـع نظـرائهم                  
فمـىت اقترنـت هـذه      . احملليني، وميكن تدريب احملامني واملسؤولني واملوظفني احملليني أثنـاء العمـل          

اث وبالوســائل املنــافع بالتــدابري املتخــذة خصيــصا مــن أجــل إطــالع النــاس علــى جمــرى األحــد  
الفعالة الرامية إىل بناء القدرات أمكنـها حينئـذ أن تـساعد علـى ضـمان تركـة متينـة يف البلـدين           

  .املعنيني
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وقــد تعــني . وكــذلك اسُتخلــصت دروس عــن ضــرورة إجــراء احملاكمــات يف موعــدها  - ٤٥
 رهـن   على العديـد مـن املـشتبه فـيهم املـاثلني أمـام احملكمـتني املخصـصتني قـضاء فتـرات مطولـة                      

 غرقوفيمـا يتعلـق بـاحملكمتني الـدوليتني املخصـصتني، اسـت           . االحتجاز يف انتظار بدء حماكمتـهم     
ــا طــويال جــدا ويعــزى ذلــك      ــا إىل اســتكمال العديــد مــن هــذه احملاكمــات وقت تعقيــدات جزئي

 ملخصـصتني  النظامني الـداخليني للمحكمـتني الـدوليتني ا        تنقيح ىجرو. مقاضاة اجلرائم الدولية  
وقد أوصى فريق خربائـي، عنـدما اسـتعرض احملكمـتني املخصـصتني             . قليل من التأخري  هبدف الت 
، باختاذ تدابري لتقليل طول احملاكمات والتعجيـل باسـتكماهلا وضـرورة أن يقـوم         ١٩٩٩يف عام   

ومــن مث فمــن  . القــضاة بــدور نــشط وميارســوا درجــة كــبرية مــن الرقابــة علــى اإلجــراءات         
املرشـحني أو املنتحـبني أو املعيـنني للعمـل كقـضاة يف حمـاكم               املستصوب للغاية أن تكون لـدى       

ولتيـسر هـذا، ينبغـي أن تنفـذ         . دولية وخمتلطة خربة واسعة باحملاكمات اجلنائيـة، حبـذا كقـضاة          
الــدول هياكــل حيــاة مهنيــة جتعــل مــن األيــسر الــسماح ألعــضاء يعملــون يف هيئاهتــا القــضائية    

 فتــرات اخلدمــة لــدى هــذه املؤســسات بالكامــل  الوطنيــة باخلدمــة يف حمــاكم دوليــة واحتــساب 
وعالوة على ذلك، متثل املقاضاة يف إجراءات جنائية دوليـة مهمـة شـاقة وجهيـدة كمـا                  . لديها

وبنـاء علـى    . يبني ذلك ارتفـاع عـدد الـشواغر العارضـة الـيت نـشأت يف احملكمـتني املخصـصتني                  
 جيدة فقط للعمـل كقـضاة       انتخاب أو تعيني من يتمتعون بصحة     ري ترشيح أو    ذلك من اجلوه  

 حـد علـى سـن    ضولعله من املفيد أيضا النظر يف هذا الصدد يف فـر . يف حماكم دولية أو خمتلطة  
  .من يعملون يف اخلدمة القضائية، كما هو معمول به يف العديد من الواليات القضائية الوطنية

يــة الــساحقة مــن األغلبالنهايــة، ففــي بلــدان مــا بعــد الــصراعات، لــن حتــاكم أبــدا  ويف   - ٤٦
.  دوليـا وال حمليـا      ال مرتكيب االنتـهاكات اجلـسمية حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل              

 املالحقــة القانونيــة اســتراتيجية، وأن تــستند إىل معــايري  ةوهلــذا الــسبب ينبغــي أن تكــون سياســ 
اجلمهـور   وينبغي ضمان أن تستند توقعـات        .واضحة، وتأخذ السياق االجتماعي بعني االعتبار     

ــة  .  فعالــةالتإىل معلومــات صــحيحة بنــاء علــى اســتراتيجية اتــصا   وجيــب وضــع بــرامج حلماي
ومـن حلظـة إنـشاء أيـة حمكمـة          . ضحايا العنف اجلنساين واجلنـسي ودعمهـم، وحلمايـة الـشهود          

ــن ا    ــستقبل، م ــة يف امل ــة أو خمتلط ــة، يف   دولي ــبيل األولوي ــى س ــضروري النظــر، عل ــتراتيجية ل  اس
  .يف البلد املعينويف التركة املقصود تركها  اخلروج النهائية

عالوة علـى ذلـك، قـد تـدعو احلاجـة إىل وضـع آليـات أخـرى للعدالـة االنتقاليـة، مـن                          - ٤٧
قبيل اآلليات اليت وردت يف مواضع أخـرى مـن هـذا التقريـر، مـن أجـل التغلـب علـى العيـوب                        

ه احملاكم أو مبا ال حتـسن القيـام بـه،           املتأصلة يف نظام العدالة اجلنائية، لكي تضطلع مبا ال تقوم ب          
فتساعد بوجه خـاص علـى إشـباع الرغبـة الطبيعيـة الـيت يـشعر أقربـاء الـضحايا يف العثـور علـى                      
حمبوبيهم والوقوف على مصريهم؛ وحترص على متكن الضحايا وأنسبائهم من بلسمة ما آملهـم              
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صل خــالل فتــرة مــن جــراح؛ وتلــيب احلاجــة إىل تــوفري ســجل تــارخيي كامــل وشــامل عمــا حــ   
الصراع وعن األسباب الكامنـة وراءه؛ وتعـزز املـصاحلة الوطنيـة وتـشجع نـشوء قـوى معتدلـة؛           
وتضمن إبعاد من تستروا على انتـهاكات حقـوق اإلنـسان أو سـاعدوا وحرضـوا علـى أعمـال                    

  .القمع عن جهازي القضاء واألمن
ــة للم  ،وأخــريا  - ٤٨  مــن نتــهكني علــى مــا اقترفــوه  فــإن اجلهــود الراميــة إىل احملاســبة القانوني

 يف البلدان اليت وقعـت فيهـا االنتـهاكات أو         لقائمة يف املاضي مل تقتصر على احملاكم ا       جتاوزات  
فقــد شــهدت الــسنوات األخــرية عــددا مل يــسبق لــه مثيــل مــن  . علــى احملــاكم الدوليــة فحــسب

يـة، وهـو عنـصر مـن        دول ثالثـة، مبوجـب مبـدأ العامل       الوطنية ل اكم  احملاليت ُعرضت على    القضايا  
 تبلـغ بـأن بعـض اجلـرائم    هـذا املبـدأ   عناصر القانون الـدويل قلمـا اسـُتخدم يف الـسابق، ويقـضي             

ذا االختـصاص   هبـ وقد اسـُتدل    . اهتماما مبحاكمتها  مجيع البلدان    لدىدرجة من اخلطورة جتعل     
 .نـاطق تجـاوزات ارُتكبـت يف مجيـع امل       يف قـضايا تتعلـق ب     بدرجات متفاوتـة مـن النجـاح        العاملي  

أخطـر  ملالحقـة  ُيـدخر حبـق    هذا الـشكل االسـتثنائي مـن االختـصاص القـانوين      ومن املؤكد، أن  
يفتقـــر فيهـــا النظـــام القـــضائي للبلـــد الـــذي ارُتكبـــت فيـــه  الـــيت ، وفقـــط يف احلـــاالت اجلـــرائم

أضــف إىل ذلــك أن اســتخدام هــذا .  أو الرغبــة فيــهاالنتــهاكات إىل القــدرة علــى القيــام بــذلك
ومـع ذلـك فإنـه مبـدأ راسـخ يف القـانون       .  مسائل قانونية وسياسية ودبلوماسية معقدة  املبدأ يثري 

الــدويل ومــدون يف صــكوك األمــم املتحــدة، وميثــل أداة احتياطيــة ذات أمهيــة حمتملــة يف كفــاح  
 فــإن جتــارب العقــد املاضــي يف جمــال وعلــى ذلــك،. فــالت مــن العقــاباإلاجملتمــع الــدويل ضــد 

 حــىت ميكــن أن جنــدُينظــر فيهــا بإمعــان، أن ق أن ُتــستعرض بعنايــة واالختــصاص العــاملي تــستح
  .لتعزيز ومحاية هذا املبدأ اهلام من مبادئ العدالة واملساءلةسبال 

  
  دعم دور احملكمة اجلنائية الدولية  - ثالث عشر

كفـاح اجملتمـع الـدويل الطويـل املـدى          يف اآلونـة األخـرية يف       ال شك يف أن أهـم تطـور           - ٤٩
 نظـام   مل يبـدأ نفـاذ    و.  القانون هو إنشاء احملكمة اجلنائية الدوليـة       سيادةالعدالة و بقضية   للنهوض

، غــري أن احملكمــة هلــا بالفعــل أثــر هــام يف حتــذير   ٢٠٠٢يوليــه / متــوز١رومــا األساســي إال يف 
علـى  عامل حفـاز   مبثابة أهنااملنتهكني احملتملني بأن إفالهتم من العقاب ليس أمرا مضمونا، كما  

 بلـدا علـى نظـام       ٩٤  حـىت اآلن حنـو     وقـد صـدق   . ن قوانني وطنية ضد أخطر اجلرائم الدولية      س
 اآلن أن يضمن اجملتمع الدويل حصول هـذه املؤسـسة الناشـئة             ملهم للغاية ومن ا . روما األساسي 

 أولئـك الـذين     مـع لتحقيـق   مـن أجـل ا    على ما حتتاج إليه من موارد وقدرات ومعلومات ودعـم           
 ضد اإلنـسانية وأعمـال       املرتكبة  من املسؤولية عن جرائم احلرب واجلرائم      يتحملون أكرب قسط  

مالحقتــهم وتقــدميهم للمحاكمــة، يف احلــاالت الــيت تفتقــر فيهــا الــسلطات   اجلماعيــة واإلبــادة 
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يقـوم  وجمللـس األمـن دور خـاص ينبغـي أن          . ة على القيام بذلك أو الرغبة فيـه       الوطنية إىل القدر  
متــع بــسلطة إحالــة القــضايا إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، حــىت يف   اخلــصوص، إذ يتبــه يف هــذا
مـع ذلـك،    و. البلـدان املعنيـة أطرافـا يف النظـام األساسـي للمحكمـة            فيها  اليت ال تكون    احلاالت  

الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة الـيت مل تـصدق بعـد               فإنين أظل على اقتناع بأنه ينبغي جلميع        
  . حنو التصديق عليه يف أقرب فرصة ممكنةمتضي قدما على نظام روما األساسي أن

  
   تيسري اإلبالغ عن احلقيقة-رابع عشر 

تقـصي   حقـوق اإلنـسان الـسابقة أال وهـي جلنـة      انتـهاكات مثة آلية أخرى هامة ملعاجلة        - ٥٠
هيئـات رمسيـة مؤقتـة غـري قـضائية معنيـة بتقـصي احلقـائق                تقـصي احلقـائق هـي       وجلـان   . احلقائق

حقيــق يف منــط انتــهاكات حقــوق اإلنــسان أو القــانون اإلنــساين الــيت ارُتكبــت علــى   وتتــوىل الت
وتتبـع هـذه اهليئـات هنجـا يركـز علـى الـضحية وختتـتم أعماهلـا بتقـدمي           . امتداد عدد من الـسنني   

وُشـكلت حـىت    . تقرير هنائي يتضمن ما توصلت إليـه مـن حقـائق ومـا تتقـدم بـه مـن توصـيات                    
ن هذا النـوع، مـن بينـها جلـان األرجنـتني وشـيلي وجنـوب أفريقيـا                  اآلن أكثر من ثالثني جلنة م     

وكـان مـستوى مـشاركة      . وسـرياليون  ليشيت   -وغانا واملغرب والسلفادور وغواتيماال وتيمور      
وســرياليون والــدعم  ليــشيت -األمــم املتحــدة يف جلنــة كــل مــن الــسلفادور وغواتيمــاال وتيمــور 

ألمم املتحدة يف ليربيـا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           اتنخرط بعثتا   ا، و كبريالذي قدمته إليها    
. يف كل من هـذين البلـدين  تقصي احلقائق  حاليا يف دعم العمليات االستشارية اليت جتريها جلنة         

قــدرات جتعلــها مفيــدة للغايــة يف جمــال مــساعدة اجملتمعــات بعــد  تقــصي احلقــائق ومتتلــك جلــان 
وتـشجيع املـساءلة   الـسابقة  قة بانتهاكات حقوق اإلنسان احلقائق املتعل إثبات  انتهاء الرتاع على    

ــة مرتكبيهــا، والتوصــية بتقــدمي التعويــضات        ــة عليهــا والكــشف عــن هوي ــشأهنا وحفــظ األدل ب
كمــا ميكنــها أن تــشكل منــربا عامــا يــستخدمه الــضحايا لكــي  . وبــإجراء إصــالحات مؤســسية

  .املاضيكيفية تسوية مظامل  ر النقاش العام بشأنسِّيرووا لألمة قصصهم الشخصية ، وأن تي
ومن ضمن العوامـل الـيت ميكـن أن حتـّد مـن هـذه الفوائـد احملتملـة هـي ضـعف اجملتمـع                           - ٥١

املدين وعدم االستقرار السياسي وخـوف الـضحايا والـشهود مـن اإلدالء بـشهاداهتم، وضـعف                 
 عامــة الوقــت الــالزم إلجــراء التحقيقــات، وإحجــامعــدم كفايــة النظــام القــضائي أو فــساده، و

علـى عجـل    تقصي احلقائق    هو أن تعيني جلان      توما هو ثاب  . الناس عن دعمها ونقص التمويل    
وأفــضل طريقــة لتــشكيلها هــي إجــراء مــشاورات  . أو عــرب عمليــة مسيــسة يقــوض مــصداقيتها 

وال بـد للجـان، لكـي تكـون         . تشتمل على آراء عموم الناس يف مهامهـا ويف اختيـار املفوضـني            
 باالسـتقاللية احلقيقيـة ومـن اعتمـاد معـايري وعمليـات موثوقـة يف اختيـار              تمتـع تناجحة، من أن    

ومــن الــضروري وجــود اســتراتيجيات قويــة يف جمــال اإلعــالم واالتــصاالت العامــة   . املفوضــني
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وال بـد مـن ضـمان مراعاهتـا     . لتحقيق آمال عامة الناس والضحايا ولتعزيز املـصداقية والـشفافية        
وأخريا، سيقتضي العديد من مثـل      . ابة للضحايا وضحايا التمييز   للفوارق بني اجلنسني واالستج   

 الـدوليني احتـرامهم     ءشركاال لتتمكن من العمل، إىل جانب إبداء        قوياهذه اللجان دعما دوليا     
  .الستقاللية عملياهتا

  
 للكــشف يف اخلدمــة العامــةفحــص الــسجالت الشخــصية للعــاملني    –خامس عشر 

  التجاوزات عن
 يف اخلدمة العامة ملعرفة من كان له ضـلع          لسجالت الشخصية للعاملني  فحص ا يشكل    - ٥٢

، وهــذا جمــال عدالــة يف املرحلــة االنتقاليــةماضــية عنــصرا آخــر مــن العناصــر اهلامــة للبتجــاوزات 
 هـذه علـى ترسـيخ    فحـص وتـساعد عمليـات ال  . كثريا ما الُتمست فيـه مـساعدة األمـم املتحـدة          

ــة   ــة االنتقالي ــد العدال ــدان بع ــهاء الــ يف البل ــا أن   و. صراع انت ــن عملياتن ــب م ــات  طُل ــدعم عملي ت
وليربيـا واآلن    ليـشيت    - هذه مبختلف الطرق يف البوسنة واهلرسك وكوسـوفو وتيمـور            فحصال

مهنيـة وإنـشاء آليـات إشـراف وحتديـد          معـايري   ولقد ساعدنا مبختلـف الطـرق لوضـع         . يف هاييت 
عــادة ص الــسجالت الشخــصية هــذا فحــويــستتبع . معــايري موضــوعية وقانونيــة يف هــذا اجملــال 

اخلدمـة وخاصـة مـن     وإخراجهم من لتجاوزاتملسؤولني عن ا اعملية رمسية للكشف عن هوية      
موضـع التحقيـق   وُتبلـغ األطـراف   . صفوف الشرطة ودوائر السجون واجليش واجلهاز القضائي  

وللمتـهمني  . حـص الفبالتهم املوجهة إليها ومتنح فرصة الرد عليها أمـام اهليئـة الـيت تـدير عمليـة               
يف احلـق   بطبيعة القـضية املتـهمني هبـا بـشكل عـام، و           خالل مدة معقولة    غوا  عادة احلق يف أن يبلَّ    

وإن . الطعــن فيهــا ويف اســتئناف أي حكــم ســليب أمــام حمكمــة مــا أو هيئــة مــستقلة أخــرى مــا  
 الرمسيــة عــن عمليــات الــتطهري  فحــصإدراج عناصــر احملاكمــة املــشروعة هــذه مييــز عمليــات ال 

األفــراد بفــصل اجلماعيــة الــيت متــارس يف بعــض البلــدان وتــشمل القيــام علــى نطــاق واســع          
بـل بـاألحرى بـسبب      سـجالهتم   واعتبارهم غري أهل ملواصلة شـغل منـصبهم لـيس علـى أسـاس               

  .انتمائهم احلزيب أو رأيهم السياسي أو ارتباطهم مبؤسسة حكومية سابقة
فـأوال، ينبغـي آلليـات      . نـا يف هـذه اجملـاالت      ولقد استخلصنا العديد مـن العـرب مـن عمل           - ٥٣

الشرعية، سواء ُشكلت كهيئات إدارية أو شبه قضائية، أن تعمـل           فحص السجالت الشخصية    
. جتـاوزات  الضحايا وحقـوق اإلنـسان للمـشتبه يف أهنـم ارتكبـوا              اتبطريقة حتترم فيها حساسي   

مهــور علــى علــم مــن إبقــاء اجلثانيــا، ينبغــي استــشارة اجملتمــع املــدين يف مرحلــة مبكــرة وال بــد  
فحــص ثالثــا، ينبغــي أن يــوىل االهتمــام لــدى اختيــار املرشــحني إلجــراء عمليــات ال . جيــري مبــا
رابعـا، ينبغـي مـنح احلمايـة        . يتمتعون بـه مـن مهـارات فنيـة ومـؤهالت موضـوعية واسـتقامة               ملا

حلـاليني أو  ، سـواء كـانوا مـن املـوظفني ا    فحصاإلجرائية لألشخاص الذين خيضعون لعمليات ال     
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وأخريا، فإنه ميكن هلذه اآلليات، حيثمـا توجـد ويتـبني أهنـا          . شغل وظائف لمن املتقدمني اجلدد    
ل ويتفق مـع املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، أن تـؤدي دورا هامـا                 اتعمل بشكل منصف وفعَّ   

.  القـانون  ةاد سـي  ا يعيد الثقة إىل نفوس عامة النـاس وبنـاء         مميف تعزيز مشروعية اهلياكل الرمسية،      
  .، حسب االقتضاءنيوعليه، فإهنا تستحق احلصول على الدعم الفين واملايل الدولي

  
  تقدمي التعويضات  -سادس عشر 

فعـشية حـرب اخللـيج      .  األمم املتحدة أيـضا مـسألة مـنح تعويـضات إىل الـضحايا             تعاجل  - ٥٤
ن طلـب، ودفعـت أكثـر     مليـو ٢,٥ مبا يربو علـى  جلنة األمم املتحدة للتعويضاتاألوىل، بتت   

وتعمـل  .  بليون دوالر إىل ضحايا اجتياح العراق واحتالله للكويت بشكل غري قـانوين            ١٨من  
ــى وضــع       ــسان حاليــا عل ــة حقــوق اإلن ــة املتعلقــة بــاحلق يف     ”جلن ــادئ واخلطــوط التوجيهي املب

نـساين  االنتصاف واجلرب لضحايا انتهاكات القانون الدويل املتعلق حبقوق اإلنـسان والقـانون اإل            
ويف عمليات السالم اليت تنفذ يف العامل، يقوم موظفو األمم املتحدة مبـساعدة الـدول               . “الدويل

، صراعبعـد الـ   ات املشتركة اليت تطرحهـا فتـرة مـا          على وضع برامج تعويضات ملواجهة التحدي     
ــاهتم     ــشردين والالجــئني ملمتلك ــل خــسارة امل ــن مث ــن     . م ــا م ــا يواجهن ــي ضــوء م ــل، فف وبالفع

ت واســعة النطــاق حلقــوق اإلنــسان، مــن واجــب الــدول التحــرك لــيس ضــد مرتكبيهــا  انتــهاكا
وإن وجـود  .  وذلك بعدة طرق من بينها مـنح التعويـضات     -فحسب، بل أيضا باسم الضحايا      

ــة وعاجلــة ملــنح تعويــضات إىل الــضحايا لقــاء مــا عــانوه مــن أذى تــشكل عنــصرا       بــرامج فعال
ة، وذلك مبنح تعويضات قانونية ملموسة والعمـل علـى          تكميليا ملسامهات احملاكم وجلان احلقيق    

وتشتمل التعويـضات أحيانـا علـى       . حتقيق املصاحلة وإعادة بث الثقة يف نفوس الضحايا بالدولة        
عناصر غري مالية، من مثل رد احلقـوق القانونيـة إىل الـضحايا، وبـرامج تأهيـل الـضحايا واختـاذ                     

احتفــاالت إلحيــاء تنظــيم قامــة نــصب تذكاريــة وتــدابري رمزيــة مثــل تقــدمي اعتــذارات رمسيــة وإ
ع صراومثة جانب عام آخر من جوانب التعويضات يف البلـدان بعـد انتـهاء الـ             . ذكرى الضحايا 

وتـشكل  . أال وهو استعادة حقوق امللكية أو جمرد التعويض على فقداهنا حيث يتعذر استعادهتا            
 عـرب  تعويـضات عنـدما تـدار هـذه ال   تعويضات لرمبـا أكـرب التحـديات، خاصـة          األشكال املادية لل  

ومــن بــني األســئلة الــصعبة أســئلة تتعلــق مبــن مــن الــضحايا ينبغــي أن  . بــرامج حكوميــة مجاعيــة
حيصل على تعويضات ومقدار التعويضات اليت ينبغي دفعها ونوع الضرر املشمول هبـا وكيفيـة               

  .فية توزيعهاقياس الضرر كميا وكيفية مقارنة خمتلف أنواع الضرر والتعويض عليها وكي
بـدال مـن ذلـك،      و. التعويـضات برضـا الـضحايا      فقـط     واحـد  شـكل ظـى   حيويرجح أال     - ٥٥

 من التـدابري ملـنح   على النحو املالئم سيلزم يف األحوال العادية وضع جمموعات خمتلطة مدروسة         
ــة وجلــان       ــراءات احملــاكم اجلنائي ــي إلج ــصر تكميل ــك كعن ــضات، وذل ــائق التعوي ــصي احلق .  تق
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ومهمــا تكــن بــرامج التعويــضات الــيت الــشكل املعتمــد للعدالــة يف املرحلــة االنتقاليــة كــان  يَّــاوأ
وميليــه الــسالم يــستلزم القيــام بــشيء مــا ملــنح تعويــضات إىل    تقتــضيه العدالــة ترافقــه، فــإن مــا  

قضاة احملكمتني اللتني أنشئتا ليوغوسالفيا ورواندا أقروا هم أنفسهم هبـذا           الواقع أن   و. الضحايا
للتعويـضات تعمــل جنبــا إىل  خاصــة اقترحــوا علـى األمــم املتحـدة النظــر يف إقامــة آليـة    األمـر، و 

  .)١٠(جنب مع احملكمتني
  

   تنسيق جهودنا-سابع عشر 
جمـالني جـوهريني شـاملني يـستحوذان علـى      العدالة االنتقاليـة وسـيادة القـانون    شكل  وت  - ٥٦

حــدة، يوجــد عــدد أكــرب مــن  خــارج األمــم املتحــىت و. )١١(اهتمــام األمــم املتحــدة منــذ عقــود 
ويف ظــل هــذه الظــروف، يتــسم التنــسيق بأمهيــة . اجلهــات الفاعلــة الــيت تنخــرط يف هــذا العمــل

  .خاصة
 ٢٠٠٢وعليــه، أقــرت جلنــة األمــم املتحــدة التنفيذيــة املعنيــة بالــسالم واألمــن يف عــام      - ٥٧

ر يف النـهج الـيت      التقرير النهائي الذي وضعته فرقة خمصـصة مشلـت نطـاق املنظومـة برمتـها للنظـ                
وبينــت فرقــة . )١٢( يف جمــايل العدالــة وســيادة القــانون يف عمليــات حفــظ الــسالمنظمــةتتبعهــا امل

العمل هذه نطاق وحجم املوارد واخلربة الـيت متتلكهـا منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـايل العدالـة                     
 توصــيات وقــدمت فرقــة العمــل. )١٤( كمــا بينــت الثغــرات الــيت تعــاين منــه)١٣(وســيادة القــانون

بشأن الطريقة اليت ميكن أن نتبعها لتحسني اسـتغالل هـذه املـوارد ومـوارد الكيانـات اخلارجيـة                   
. وذلــك مــن أجــل معاجلــة مــسائل ســيادة القــانون عــرب عملياتنــا حلفــظ الــسالم معاجلــةً أفــضل   
ه ويشكل تقرير فرقة العمل دليال مفيدا عن املـوارد املتـوافرة داخـل املنظومـة، وثبـت بالفعـل أنـ                   

مــن شــبكة ومتابعــةً هلــذا األمــر، أنــشئت يف املقــر . وســيلة قيمــة تــساعدنا علــى تنــسيق جهودنــا
، تـضم أخـصائيني ميثلـون إحـدى عـشرة إدارة ووكالـة، ومهمتـها                مراكز تنسيق سيادة القـانون    

تيسري عملية تنسيق مسائل سـيادة القـانون وتعزيـز دعمنـا جلوانـب سـيادة القـانون يف عمليـات                 
وما زال هنالك الكثري الذي ينبغي القيـام بـه؛ فـنحن حباجـة إىل أدوات وآليـات                  . حفظ السالم 

وحــىت اآلن مل تقــم املنظومــة جبمــع أي قاعــدة  . لتعزيــز العدالــة بــني اجلنــسني بطريقــة متــساوية 
بيانــات مــشتركة تعــرض الــصكوك واألدوات والتجــارب وأفــضل املمارســات يف هــذا اجملــال،   

وسـيكون بنـاء هـذه      . الشبكة لالطالع من امليدان علـى مـا سـبق         وليس لديها وسيلة تستند إىل      
وسنـضع هـذا العـام عـددا        . القدرات إحدى النقاط اليت سنركز عليهـا يف أنـشطتنا يف املـستقبل            

من األدوات السياسية العامة اجلديدة اخلاصة بسيادة القـانون، وسـنعقد اجتماعـات فنيـة جلمـع          
ــها، مبــا يف ذ   ــصلة وحتليل ــشأن     التجــارب ذات ال ــادم ب ــة اخلريــف الق ــة عمــل فني لــك عقــد حلق

وجيري العمل حاليا على إعداد هـذه األدوات ذات الـصلة           . العدالة االنتقالية التجارب يف جمال    
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ــسياسات األساســية       ــة؛ وهنــج ال ــة االنتقالي ــة يف املرحل ــة؛ واملــدونات اجلنائي مبــسح قطــاع العدال
ــهاكا   ــة للنظــر يف االنت ــهج   للمحاكمــات املختلطــة واحمللي ت اجلــسيمة؛ والتوجيهــات املتعلقــة بن

تشكيل جلـان تقـصي احلقـائق؛ ومنـهجيات رصـد الـنظم القانونيـة؛ واسـتعراض هنـج املـصاحلة؛                    
وأخــريا، بــدأ . والتوجيهــات املتعلقــة بفحــص الــسجالت الشخــصية للعــاملني يف اخلدمــة العامــة

  .العدالة االنتقاليةالتخطيط إلنشاء مورد على الشبكة العاملية عن 
تأديـة هـذا    على الرغم من أنه أحيانا مـا يطلـب مـن بعثـات للـسالم الـيت نـضطلع هبـا                      و  - ٥٨

وســع، مبــا يف ذلــك بــني اجلهــات املاحنــة الثنائيــة  ألالــدور، فــإن التنــسيق داخــل اجملتمــع الــدويل ا
واملتعددة األطراف والوكاالت اليت تقدم مساعدات واملؤسسات اخلاصة واألمم املتحـدة أيـضا       

 ويـؤدي نقـص  . مل حيـسم إىل حـد بعيـد   ما بـرح يـشكل حتـديا        و. نفس القدر من األمهية   أمر له   
 إىل االزدواجيـة يف العمــل وهــدر املـوارد ونــشوء ثغــرات يف املــساعدة   قطــاعالتنـسيق يف هــذا ال 

بـل واألسـوأ مـن ذلـك هـو أن تـدخل اجملتمـع الـدويل                 . الـربامج وهداف املساعدات   أوتضارب  
الوقـت  برامج العدالة احمللية، مما يتسبب يف تبديد         يفضي إىل عرقلة     بطريقة غري منسقة ميكن أن    

يتـسبب يف   طائـل فيهـا و     فهـي أمـور ال    احمللـي   عدالـة    للجهـات الفاعلـة يف قطـاع ال        تـاح الثمني امل 
  .موارد إمنائية قيمةإهدار 
مـم  وملعاجلة هذه املشاكل، ال بد أن تتعهد اجلهات املاحنة وبعثات السالم ومنظومة األ              - ٥٩

ــد     تقــوده اجلهــات الفاعلــة الرئيــسية يف اجملتمــع املــدين      مجــاعي املتحــدة بالتكــاتف لبــذل جه
بـل ينبغـي جلميـع الـشركاء     . وإن االكتفـاء بتبـادل املعلومـات ال يفـي بـاألمر          .  املعنيـة  ةواحلكوم

العمــل عــرب إجــراء تقيــيم وطــين مــشترك لالحتياجــات والقــدرات والتطلعــات وبتنفيــذ برنــامج   
  . وسيادة القانونالعدالة وإصالح لتطوير العدالة االنتقالية ك وطين مشتر

  
  قائمة خبربائنا وضع -ثامن عشر 

عـرب الـسنني جتـارب وخـربات ذات شـأن           ملتخصـصون   اكتسب موظفو األمم املتحدة ا      - ٦٠
وإعـادة نظـم    العدالـة االنتقاليـة     اع علـى إنـشاء آليـات        صريف جمال مساعدة البلدان بعد انتهاء ال      

الطلـب  ) وتزايـد (ونظرا لشدة   . سيادة القانون إقامة  وإعادة  الة احملطمة إىل وضعها الطبيعي      العد
 فإننـا  ولـذلك، . الـيت حنـن بـصددها     كفـي لالضـطالع باملهمـة       تال  أعـدادهم   يف هذا اجملال، فـإن      

هـؤالء املـوظفني    حتديد  غري أن   . خربائنانفيد بشكل متزايد من اخلرباء اخلارجيني لتكميل عمل         
  . ادهم إىل امليدان على عجل يطرح عددا من املشاكلوإيف
املهــارات معــون بــني وأول التحــديات الــيت تواجهنــا هــو عــدم وجــود اخلــرباء الــذين جي  - ٦١

وال توجـد كـوادر كافيـة مـن         . التكميلية الالزمة للقيام هبـذا العمـل بالنيابـة عـن األمـم املتحـدة              
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. ني واحملـامني واملـسؤولني عـن الـسجون وغريهـم          أفراد الشرطة املدنية والقـضاة واملـدعني العـام        
وتـشريعاهتم  انونية   من األشخاص اخلرباء يف أعمال نظمهم الق       ا وافر اعددومن املؤكد أن هناك     

واملطلـوب هـو    . هذه اخلربات حمدودة القيمة بالنسبة ملا نضطلع به مـن أنـشطة           غري أن   . ولغتهم
القواعـد الـيت تطبقهـا األمـم املتحـدة يف جمـال             عرفـة باملعـايري و    ملشتمل علـى ا   يمزيج من اخلربات    

لبلـد  ل انويناع، وفهـم للنظـام القـ      صراألوضاع الـيت تـسود بعـد انتـهاء الـ          اخلربة ب ، و ةلاإقامة العد 
ــور   (املــضيف  ــة أم ــشمل مــن مجل ــريف،  ي ــانون الع ــدين،  والق ــانون امل ــشريعة اإلســالمية الق ، )وال

، والقدرة على العمـل بلغـة البلـد    ظراء احمللينيالنومعرفة ثقافة البلد املضيف، واعتماد هنج يضم      
  .املضيف، واإلملام مبجموعة متنوعة من اجملاالت القانونية

بـاألفراد واملؤسـسات    قائمة دولية موثوقة    إىل وضع   واضحة  بناء على ذلك، مثة حاجة        - ٦٢
يـسري  تـضمن الـشروط واملعـايري اآلنفـة الـذكر، وذلـك بغيـة ت              ت) يونمبن فيهم الـشركاء اخلـارج     (

وتعيينــهم وتدريبــهم قبــل فــرزهم بتحديــد األشــخاص ذوي املــؤهالت الرفيعــة وكفــاءة القيــام ب
لـة املتعلقـة    ا الـشراكات املؤسـسية الفع     بـني االتفـاق   وكـذلك   إيفادهم إىل امليدان وإيفادهم إليه،      

ا الـيت يـضعها وحيـتفظ هبـ    قـوائم  خمتلـف ال ميكننا االسـتفادة مـن    بذلك  و. بعملنا يف هذه اجملاالت   
الفـــرز واالختيـــار الـــيت يف الوقـــت نفـــسه علـــى عمليـــات مـــع اإلبقـــاء العديـــد مـــن شـــركائنا، 

  .هبا نضطلع
، تأيت اخلطوة التالية أال وهي كفالـة إفـادهتم مـن التـدريب            ملؤهلنيوفور حتديد األفراد ا     - ٦٣

 قبل إيفـادهم إىل امليـدان، هـذا التـدريب الـذي يـشمل مواضـيع أساسـية بـدءاً               هجي  اجلدي واملن 
الـيت ينبغـي    واملعـايري   بالنظم والتقاليد السائدة يف البلد املضيف، مرورا بعمليات البعثة والقواعد           

األمـم املتحـدة عـددا مـن الـربامج          قـد وضـعت     و. ، انتهاًء مبستوى السلوك املتوقع منهم     تطبيقها
األمــم وحــذت حــذو . ســيادة القــانونيــدان خمتلــف اجملــاالت للخــرباء يف ميف واملــواد التدريبيــة 

وإن مـن شـأن بـذل    . املتحدة منظمات ومؤسسات دولية أخـرى يف عـدد مـن الـدول األعـضاء         
يف هــذا اجملــال أن تعــزز إىل حــد كــبري قــدرتنا علــى حتديــد منهجيــة جهـود ُتنــسق بــشكل أكثــر  

وسيادة القانون يف البلـدان     دعم العدالة   وتدريبهم وإيفادهم بسرعة إىل امليدان ل     ملؤهلني  األفراد ا 
  . اعصرنتهاء البعد ا

  
  االستنتاجات والتوصيات :  السري قدما-تاسع عشر 

  
  فاوضات واتفاقات السالم وواليات جملس األمناملتعلقة بامل اتاالعتبار  -ألف   

  :أن يتم يف اتفاقات السالم وقرارات جملس األمن ووالياته ما يليكفالة   - ٦٤
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ــالء   )أ(   ــى ســبيل   إي ــام عل ــة الســتعادة  االهتم ــا،   األولوي ــانون واحترامه ســيادة الق
خباصة حيث يقتضي األمـر     و،  العدالة االنتقالية يضا بدعم سيادة القانون و    وبتضمينها صراحة تف  
  عمليات القضاء واالدعاء؛دعم األمم املتحدة ل

وحقــوق إلجــراءات القانونيــة الواجبــة   احتــرام معــايري اإلنــصاف الدوليــة وا     )ب(  
   ؛ا حبسب املرجع وتطبيقها وإدراجهةلااإلنسان لدى إقامة العد

نح عفو عـن أعمـال اإلبـادة  اجلماعيـة أو جـرائم احلـرب أو                 أي إقرار مل  رفض    )ج(  
ضـد اإلنـسانية، مبـا فيهـا تلـك الـيت تتـصل بـاجلرائم الدوليـة الـيت ترتكـب علـى                        املرتكبة  اجلرائم  

ي عفـو مـنح     اجلنس، وكفالة أال يـؤدي أ     القائمة على   أساس االنتماء العرقي أو نوع اجلنس أو        
يف السابق إىل إبطال احملاكمـة أمـام أي حمكمـة تـشكلها األمـم املتحـدة أو أي حمكمـة تؤازرهـا                   

   ؛األمم املتحدة
 أي حمكمة أو ال تـشارك مباشـرة يف أي      ُتنشئالتأكد من أن األمم املتحدة ال         )د(  

   حيتمل أن تفرضها عقوبة اإلعدام؛حمكمة تتضمن يف عداد العقوبات اليت
القــضائية واحملــاكم وهيئــات االدعــاء العــام أن  العمليــات االقتــضاء مــن مجيــع    )هـ(  

سـتقاللية  التكون ذات مصداقية ومنصفة وأن تعمل على حنو يتسق مع املعايري الدولية السارية              
ــهم و     ــامني وحياديت ــدعني الع ــة امل ــه وفعالي ــضائي وحياديت ــاز الق ــات   اجله ــة اهليئ ــصافهم ونزاه إن

  القضائية؛
اف حبقوق الضحايا واملتهمني على حد سواء واحترامهـا، وذلـك وفقـا             االعتر  )و(  

اع واهنيــار ســيادة صرتــضررا مــن الــفئــات للمعــايري الدوليــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ألكثــر ال
القانون، ومن بينها األطفال والنساء واألقليات والسجناء والنازحون، والتأكد مـن أن تتـضمن          

   ملشاركتهم فيها ومنحهم احلماية؛ابري حمددةإجراءات االنتصاف من املظامل تد
اع وانعــدام ســيادة القــانون علــى  صراإلقــرار بــاختالف األثــر الــذي خيلفــه الــ    )ز(  

ــة النــساء وضــرورة  ــة مراعــاة الفــوارق بــني اجلنــسني لــدى إعــادة ســيادة القــانون و   كفال العدال
  نساء مشاركة تامة يف هذه العملية؛، ومن مشاركة الاالنتقالية
جتنب فرض مناذج من اخلارج، وتفويض ومتويل عمليات تقيـيم االحتياجـات              )ح(  
التـشاور الوطنيـة، مـع مـشاركة كـبرية مـن جانـب احلكومـة واجملتمـع املـدين                    عمليات  الوطنية و 

  الوطنية الرئيسية لتحديد مسار العدالة االنتقالية وإعادة سيادة القانون؛واألوساط 
كم خمتلطــة جملتمعــات منقــسمة، ويف حــال القيــام، حيــث يتــوخى تــشكيل حمــا  )ط(  

حقـا ومظهـرا   فر صفات املوضوعية واحليادية واإلنصاف اانعدام أي ضمانات واضحة بشأن تو  
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لدى اجلهاز القضائي الوطين، بالنظر يف إسناد مهام إىل قضاة أغلبهم من القضاة الدوليني، مـع                
ــز مــص     ــة تعزي ــة، وذلــك بغي داقية مثــل هــذه احملــاكم يف  مراعــاة آراء خمتلــف اجملموعــات الوطني

  تمع والتصور السائد عن إنصافها؛صفوف مجيع شرائح اجمل
تاما مع احملـاكم الدوليـة واملختلطـة    احلكومات تعاونا اإلصرار على أن تتعاون       )ي(  

  عند الطلب؛تسليم املتهمني مبا يف ذلك يف مجيع اجملاالت 
ــيادة      )ك(   ــيخ سـ ــال ترسـ ــامل يف جمـ ــاد هنـــج متكامـــل وشـ ــانون واعتمـ ــة القـ العدالـ

ــة يــشمل، مــن بــني مــا يــشمل، تنفيــذ عمليــات الــسالم وعمليــات    االنتقاليــة،  ــة االنتقالي العدال
والعمليــات االنتخابيــة وغريهــا مــن العمليــات االنتقاليــة علــى حنــو مناســب مــن حيــث الترتيــب 

  سلسلي والتوقيت؛الت
، ة العدالـة االنتقاليـة   إقامـ تـوفري املـوارد الكافيـة إلعـادة سـيادة القـانون و            كفالة    )ل(  

يكـون مـن املقـرر      وحيـث   . بعد طرق مـن بينـها إنـشاء آليـة متويـل قابلـة لالسـتمرار ومـستدامة                 
تــشكيل حمــاكم ترعاهــا األمــم املتحــدة، ينبغــي أن يغطــى جــزء مــن التمويــل علــى األقــل مــن      

  ؛ املقررةالشتراكاتا
 الترتيبــات النظــر يف تــشكيل جلــان وطنيــة معنيــة حبقــوق اإلنــسان كجــزء مــن    )م(  
  .االنتقالية

  
  نظومة األمم املتحدةمب ات املتعلقةاالعتبار  -باء   

أن تقوم، اسـتنادا    باللجنة التنفيذية املعنية بالسالم واألمن      أن أصدر تعليمات إىل     أعتزم    - ٦٥
بـشأن  عمليـة   إىل العمل السابق الذي اضطلعت بـه فـرق العمـل التابعـة هلـا، بـاقتراح إجـراءات                    

للعدالـة  والغرض من ذلك هـو تعزيـز دعـم األمـم املتحـدة      .  نوقشت يف هذا التقرير  املسائل اليت 
بعـد   مـا وبلـدان   يف ظـروف صـراع      وسيادة القانون يف البلـدان الـيت تعـيش          يف املرحلة االنتقالية    

  :والنظر، يف مجلة أمور، يف ما يليالصراع 
م سـيادة القـانون     األمـم املتحـدة لـدع     ترتيبات منظومـة    تقدمي اقتراحات لتعزيز      )أ(  

  ما بعد الصراع؛جمتمعات يف ويف ظروف صراع يف اجملتمعات اليت تعيش والعدالة االنتقالية 
بطريقـة أفـضل يف     العدالـة االنتقاليـة     إدمـاج اعتبـارات سـيادة القـانون و        ضمان    )ب(  

  تنفيذي لعمليات السالم؛طنا االستراتيجي واليطخت
وضــعتها واألدوات الــيت توجيهيــة واألدلــة لمبــادئ اللحتــديث القائمــة احلاليــة   )ج(  

  كماهلا حسب االقتضاء؛األمم املتحدة بشأن مواضيع سيادة القانون، وإ
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اقتراح اسـتحداث آليـات جديـدة أو حمـسنة ملنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا                      )د(  
ــوافرة علــى الــشبكة وارد قواعــد البيانــات املــشتركة واملــ  ــةاملــشتركة املت ع ، مــن أجــل مجــ  العاملي

وتطــوير أفــضل املمارســات والوثــائق واألدلــة والكتيبــات واملبــادئ التوجيهيــة وغريهــا مـــن          
  للعدالة يف املرحلة االنتقالية ولتطوير قطاع القضاء؛األدوات الالزمة 

تنــسيق فعالــة قترحــات إلنــشاء آليــات ماســتعراض أفــضل املمارســات وتقــدمي   )هـ(  
ت واجملتمـع املـدين واجلهـا     عدالـة   سات قطـاع ال   سيادة القـانون تـضم مؤسـ      على الصعيد الوطين ل   

  املاحنة ومنظومة األمم املتحدة؛
مجيــع الــربامج والــسياسات الــيت تــدعم اإلصــالح كفالــة أن تعــزز وضــع هنــج ل  )و(  

  املساواة بني اجلنسني؛الدستوري والقضائي والتشريعي 
ع علـى   لالطـال على املستوى الفين بشأن سيادة القانون و      حلقات عمل   تنظيم    )ز(  
  يف جمال العدالة االنتقالية مستمدة من أحناء العامل؛جتارب 
ــشاء قائمــة    )ح(   ــضم اخلــرباء يف جمــال    /وضــع ترتيبــات إلن ــة ت قاعــدة بيانــات حديث

العدالــة والعدالــة االنتقاليــة واســتكماهلا، علــى أن تــستند إىل معــايري واضــحة وتعكــس التنــوع    
  حسب جماالت اخلربة املعنية؛اجلغرايف واللغوي واجلنساين والفين، وتنظم 

سـيادة القـانون    يف جمال   تنظيم برامج مشتركة بني اإلدارات لتدريب املوظفني          )ط(  
  العدالة االنتقالية؛و

املـوظفني العـاملني يف عمليـات تعزيـز         كفالة تلقي إفـادات بـصفة منتظمـة مـن             )ي(  
  .العدالة االنتقاليةسيادة القانون و

 احلواشي
  )١(  S/PV.4833.  
  )٢(  S/PV.4835.  
  )٣(  S/PRST/2003/15.  
  )٤(  S/PRST/2004/2.  
 أرسـل وكيـل األمـني العـام لعمليـات حفـظ الـسالم رسـالة إىل مجيـع          ٣٤استجابة لطلب من رئـيس جلنـة الــ        )٥(  

، زودهـا فيهـا مبعلومـات عـن اخلـربات واملـوارد املتاحـة               ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٥الدول األعضاء يف    
  . نواحي النقص املوجودة يف هذا امليدانلألمم املتحدة فضال عن

 أن االعتــراف بالكرامــة املتأصــلة وبــاحلقوق ١٩٤٨أكــد اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان بالفعــل منــذ عــام   )٦(  
وباملثل، يقتضي العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،      . الثابتة هو أساس احلرية والعدل والسالم 

وإلقامـة  . ولة، احترام مبادئ الشرعية وسيادة القـانون حـىت أثنـاء حالـة الطـوارئ               د ١٥١الذي صدقت عليه    
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العدالة يقتضي العهد، املساواة أمام القانون وإتاحة جلسات استماع منصفة وعلنية، وافتراض الرباءة، وحـدا         
التوجيهيــة ومثــة عــدد ال حيــصى مــن املعاهــدات واإلعالنــات واملبــادئ . أدىن معينــا مــن الــضمانات اإلجرائيــة

وجمموعات املبادئ الـيت اعتمـدهتا األمـم املتحـدة لتحـدد خبـصوصية التزامـات اجملتمعـات الدوليـة إزاء العدالـة              
 .وسيادة القانون

قـوق  بـاحترام احل  ”يلزم العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، على سبيل املثال، الـدول األطـراف                 )٧(  
مبـا يف ذلـك عـن طريـق         “ ...إلعمـال احلقـوق     ... باختـاذ اخلطـوات الالزمـة       ” و“ املعترف هبا فيه وبتأمينها   

تأمني الرجوع اجلابر يف حالة االنتهاكات وتأمني قيام السلطات القضائية أو اإلدارية أو التـشريعية املختـصة،                
 من التعسف   وتنفر سيادة القانون  ). ٢املادة  (بالبت يف احلقوق وإنفاذ إجراءات االنتصاف هذه عند إتاحتها          

ــسلطة  ــاة       . يف ممارســة ال ــن احلي ــان م ــد صــراحة التعــسف يف احلرم ــر العه ــذلك حيظ ــادة(ول ــبض )٦ امل ، والق
، والتـدخل باحليـاة اخلاصـة أو األسـرة أو املـرتل      )١٢املـادة  (، واستبعاد الفرع من بلده      )٩املادة  (واالحتجاز  

، والـسجن   )٩املـادة   ( القـبض واالحتجـاز      كما يضمن العهد أن تكون إجـراءات      ). ١٧املادة  (أو املراسالت   
ــادة (، واإلبعــاد )١٠املــادة ( ــة ) ١٣امل ــادة (واحملاكمــة العادل ــة ) ١٤امل ــة قانوني وممــا يتــصف . إجــراءات عادل

 تـسلم بـأن مجيـع األشـخاص متـساوون أمـام القـانون، وختـول هلـم احلـق املتـساوي يف                        ٢٦باألمهية، أن املادة    
وباملثل، تعهدت الدول األطـراف بتـصديقها علـى العهـد الـدويل اخلـاص               . ييزاحلماية أمام القانون دون أي مت     

للعمــل علــى تــأمني التحقيــق التــام ... التــدابري الالزمــة ”بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة باختــاذ 
لقـانون  ومـن املؤكـد، أن سـيادة ا       ). ٢املـادة   (“ ...وذلك جبميـع الوسـائل املمكنـة        ... للحقوق املعترف هبا    

ضرورية حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية كما هي ضرورية حلماية احلقوق املدنية والـسياسية، ولكـي               
ــد أن يتــضمن هــذه القواعــد واملعــايري        ــع ال ب ــة ســيادة القــانون للجمي ــة ومحاي ــانوين العدال يكفــل أي نظــام ق

 .األساسية

  .A/55/305-S/2000/809انظر   )٨(  
 مليــون دوالر، علــى أن تــسدد لألمــم  ١٦,٧لــى الطلــب الــذي قدمُتــه إلعانــة احملكمــة مببلــغ  متــت املوافقــة ع  )٩(  

املتحــدة عنــد تــصفية احملكمــة أيــة أمــوال ختــصص للمحكمــة مــن امليزانيــة العاديــة، إذا ورد قــدر كــاف مــن     
  .التربعات

 .S/2000/1198 و S/2000/1063انظر الوثيقتني   )١٠(  

ويف . ‘تعزيـز سـيادة القـانون     ’ يف إطـار البنـد       ١٩٩٣مال اجلمعية العامة منذ عـام       هذه املسألة مدرجة جبدول أع      )١١(  
 جهدا يف تعزيـز الدميقراطيـة       وادخريلن  إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، أقر رؤساء الدول واحلكومات بأهنم           

 .هبا دولياوتدعيم سيادة القانون، فضال عن احترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف 

ات شـاملة لـسيادة القـانون يف     ي عن وضـع اسـتراتيج     واألمنالتقرير النهائي للجنة التنفيذية املعنية بالسالم       ”انظر    )١٢(  
). ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠أقرته اللجنـة املـذكورة يف       ) (٢٠٠٢أغسطس  / آب ١٥(“ عمليات حفظ السالم  

لعـام لعمليـات حفـظ الـسالم مجيـع الـدول األعـضاء              زود وكيـل األمـني ا      ،٣٤ جلنـة الــ   وبناء على طلب رئـيس      
  .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٥بنسخة من التقرير يف 

 .التنفيذية املعنية بالسالم واألمنوارد يف مرفق التقرير النهائي لفرقة العمل التابعة للجنة   )١٣(  

 التنفيذيــة املعنيــة بالــسالم  التابعــة للجنــة وارد يف املرفــق اخلــاص بــالثغرات امللحــق بــالتقرير النــهائي لفرقــة العمــل  )١٤(  
  .واألمن

  


