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الفصل 1
احلق فى معرفة احلقيقة

1

Explab
idi nonserum
faccat.Isimet
آياكوتشوas ut
هنا في et lab
تذكار
املدافن يوم عيد
 dollupit,إلى زيارة
يتوجه اجلميع
iumquia
doluptatusما إذا كان
exeritaspisأوetال .ال أعرف
علي الذهاب
 estNatibusdaماetإذا كان
nisولكنني ال أدري
املوتى
ّ vollam
maioreiume
deligente
cupide
اليوم ،أحياناً
أعرف لغاية
علي أخذ الزهور إلى مكان ما ،وما زلت ال

ّ
أغوص في التفكير....
Fuga. Ihicien dantibus modis endebis doluptaecus ut et lab iumquia
doluptatus et exeritaspis vollam et

شهادة لليز روخاس فالديز عن اختفاء والدتها للجنة احلقيقة واملصاحلة
في البيرو

احلق في معرفة احلقيقة

ما هو احلق في معرفة احلقيقة؟
يحق لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطيرة للقانون اإلنساني الدولي باإلضافة إلى أنسبائهم
احلصول على عالج فعال .ويشمل ذلك احلق في معرفة احلقيقة حول االنتهاكات التي عانوا منها ،مبا في ذلك التعرف على
املرتكبني واألسباب التي أدت إلى انتهاكات من هذا النوع ،ومعرفة مصير اخملفيني قسرا ً ومكان وجودهم.
وقد مت االعتراف بهذا احلق في القرارت القانونية الصادرة عن احملاكم في أكثر من دولة والهيئات القضائية الدولية .إن العناصر
اجلوهرية لهذا احلق معترف بها ،إال أنها في تطور مستمر ،ويمُ كن توصيفها بطرق مختلفة في بعض األنظمة القانونية.

جوانب احلق في معرفة احلقيقة
ينطبق هذا احلق على االنتهاكات اخلطيرة حلقوق اإلنسان ،إلاّ أن ّه ُمع َترَف به بصورة أكثر صراح ًة في ما يتعلّق بحاالت اإلخفاء
القسري .وتلقى بعض جوانب هذا احلق ّ قبولاً على املستوى الدولي بشكل متزايد ،وذلك بنا ًء لِـ:
ويتضمن هذا األمر احلق في إجراء حتقيق فعال والتأكد من الوقائع واإلفصاح
•ارتباط هذا احلق بالتعويض على الضحايا،
ّ
عن احلقيقة للرأي العام ،واحلق في جبر الضرر.
•للضحايا وعائالتهم حق قاطع ال مجال لنقضه يتمثّل في معرفة احلقيقة حول الظروف التي وقعت فيها انتهاكات
1
حقوق اإلنسان.
•ارتباطه بحق األنسباء واجملتمعات احمللية بتخليد ذكرى الضحايا وإقامة املآمت لهم في حدود األشكال املقبولة واملع َترف
بها في ثقافة مجتمعهم.
•كما للضحايا األفراد وعائالتهم ومجتمعاتهم احمللية واجملتمع ككل احلق في معرفة احلقيقة حول االنتهاكات فى مجال
2
حقوق اإلنسان.
•بعض األنظمة القانونية تعتبر أ ّن احلق في معرفة احلقيقة تكملة حلرية اإلعالم وحرية التعبير.

3

•ال ميكن إصدار العفو ملنع املالحقة القضائية في بعض اجلرائم الدولية ومن بينها جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية
واإلبادة اجلماعية 4 .وبهذه الطريقة يرتبط منع العفو على جرائم من هذا النوع بحق معرفة احلقيقة كما ويرتبط
5
بالتحقق من الوقائع املطروحة.
•يتوجب على الدولة احلفاظ على األدلة املوثقة للتذكير بتلك األحداث وإحياء ذكرى الضحايا ،باإلضافة إلى ضمان الوصول
6
املناسب إلى األرشفة التي تتضمن معلومات حول االنتهاكات.

السعي الى الوصول الى احلق في معرفة احلقيقة
ينبغي متابعة احلق في معرفة احلقيقة من خالل اإلجراءات القضائية وغير القضائية .وعلى الدولة السعي إلى إثبات احلقيقة
إمكانية إجراء محاكمات جنائية فوريّة.
حول حاالت االستغالل واالنتهاكات بغض النظر عن
ّ
تشمل عملية معرفة «احلد األقصى املمكن» من احلقيقة محاولة إثبات التالي:
•هوية املرتكبني؛
 1جلنة حقوق االنسان التابعة لألمم املتحدة ،تقرير اخلبيرة املستقلة ديان أورنتليتشر «اجملموعة املستح َدثة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق االنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ اجراءات ملكافحة
اإلفالت من العقاب» 8 ،شباط/فبراير  ،1.Add/102/2005/4.CN/E، 2005أنظر املبدأ الرابع.
 2املرجع نفسه.
 3مفوضية األمم املتحدة حلقوق االنسان ،القرار « ،662005/احلق في معرفة احلقيقة»20 ،نيسان/ابريل  . E/CN.4/RES/2005/66 ،2005أنظر التمهيد.
 4نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،مت تبنيه في  17متوز/يوليو  1998ودخل حيز التنفيذ في  1متوز/يوليو.2002 ،
 5جلنة حقوق االنسان التابعة لألمم املتحدة ،تقرير دراسة حول احلق في معرفة احلقيقة 7 ،حزيران/يونيو .7/5/A.HRC،2007
 6جلنة حقوق االنسان التابعة لألمم املتحدة ،تقرير اخلبيرة املستقلة ديان أورنتليتشر« ،اجملموعة املستح َدثة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق االنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ اجراءات ملكافحة
اإلفالت من العقاب» 8 ،شباط/فبراير  ،1.Add/102/2005/4.E/CN 2005أنظر املبدأ الثالث.
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الفصل 1

•األسباب وراء حاالت اإلستغالل؛
•وقائع االنتهاكات وظروفها؛
النهائي للضحايا ومكان وجودهم في حاالت االخفاء القسري.
•املصير
ّ

7

قيود اإلعتراف القضائي باحلقيقة
على الرغم من قدرة احملاكم على إثبات الوقائع إال أنها ميكن أن تواجه بعض القيود التي ال مفر منها:
•قد ال يتمكن القضاء مؤقتا ً من إجراء محاكمات فعالة إذا ما كانت الدولة بحالة تعطل أو متر بتوترات مدنية.
•قد تكون احملاكمات مقتصرةً على احلاالت الفادحة املعروفة للجميع ،أو تلك التي يسهل التعرف فيها على املرتكبني
متجاهل ًة بذلك العديد من الضحايا.
•تلجأ احملاكم إلثبات الوقائع إلى تقنيات قضائية قد ال تكون مناسب ًة للوقوف على جتارب الضحايا الشخصية
أو الثقافية أو النفسية.
ولضمان حق ّ معرفة احلقيقة ،قد يلزم اتّخاذ إجراءات غير قضائية تشمل التالي:
•تأسيس جلان احلقيقة وجلان التحقيق األخرى غير القضائية.
•تعزيز القوانني التي حتمي حرية اإلعالم وحرية التعبير.
•إقامة أشكال مختلفة من تخليد ذكرى الضحايا والتذكير بها من قبيل النصب التذكارية واملتاحف.

ما هي أهمية احلقيقة؟
يساعد إثبات احلقيقة واملسؤولية عن اجلرائم اخلطيرة اجملتمعات احمللية على فهم أسباب حاالت االستغالل وإنهائها .من
الصعب على اجملتمعات أن تؤمن عدم تكرار االنتهاكات السابقة إذا لم تتعرف إلى هذه االنتهاكات معرفة دقيقة .ميكن
للحقيقة أن تساعد في عملية املعاجلة بعد األحداث املؤملة وفي استعادة الكرامة الشخصية (عادة بعد سنني من وصم
الضحايا بالعار) باإلضافة إلى احلماية من اإلفالت من العقاب واإلنكار.
ميكن إلثبات احلقيقة أن يطلق عملية املصاحلة في حني أن اإلنكار والصمت يزيدان من عدم الثقة والتباعد في اجملتمع .أضف
إلى أن النظام السياسي املبني على الشفافية واحملاسبة مييل إلى التمتع بثقة مواطنيه وإميانهم به.

مصادر احلق في معرفة احلقيقة
لم يشكل احلق في معرفة احلقيقة هدفا ً ألي من االتفاقيات الدولية احملددة بل إ ّن اجلدال القانوني حول احلق في معرفة
احلقيقة هو ما إذا كان هذا احلق مشتقا ً من احلقوق األخرى املتعددة املعترف بها في قانون حقوق اإلنسان الدولي ،مثل
احلق في جبر الضرر واحلق في احلصول على املعلومات أو اإلفصاح عنها واحلق في محاكمة عادلة ،أو ما إذا كان حقا ً سياديا ً
مستقال ً عن احلقوق األخرى أو مضافا ً إليها .غير أن العناصر األساسية لهذا احلق مقبولة على نحو واسع.
وجند في بعض املعاهدات إحاالت صريحة إلى احلق ّ مبعرفة جملة من الوقائع احمل ّددة ،ويشمل ذلك أصول بعض املعاهدات مثل
البروتوكول اإلضافي األول ملعاهدات جنيف 8واإلتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من اإلخفاء القسري 9حيث يُعترف
بحق أنسباء املفقودين أو اخملفيني مبعرفة مصير أحبائهم ومكان وجودهم.
 7جلنة حقوق االنسان التابعة لألمم املتحدة ،قرار مجلس حقوق االنسان « ،11/9احلق في معرفة احلقيقة» 24 ،أيلول /سبتمبر .A/HRC/RES/9/11 ،2008
 8البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف املعقودة في  12آب/أغسطس  1949واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية (البروتوكول األول) ،دخل حيز التنفيذ في  7كانون األول/
ديسمبر .1978
 9االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االخفاء القسري 20 ،كانون األول/ديسمبر  .E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/Rev.4 ،2006ابتداء من  3آذار/مارس  ،2013وقعت  95دولة على
االتفاقية وصادقت أو انضمت إليها  37دولة.
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احلق في معرفة احلقيقة

ومن التطورات املهمة احلاصلة تأكيد االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من اإلخفاء القسري أ ّن احلق مبعرفة احلقيقة حق
مطبق ونافذ بحد ذاته .وقد دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في شهر كانون األول/ديسمبر  2010وهي تؤمن للضحايا احلق في معرفة
احلقيقة حول ظروف اإلخفاء القسري ،واالطّ الع على التقدم احملرَز ونتائج التحقيقات باإلضافة إلى مصير األشخاص اخملفيني .كما
أن االتفاقية نفسها تبني واجبات الدول األطراف والتي تشمل مهام تأمني رد احلق إلى صاحبه وضمانات عدم التكرار.
تتضمن العديد من قرارات األمم املتحدة وتقارير اخلبراء املستقلني بيانات علنية حول احلق في معرفة احلقيقة ،فبعد القرارت
مسؤولية اجملتمع الدولي في «السعي إلى االعتراف
الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان شددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على
ّ
10
بحق ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وعائالتهم وحق ّ اجملتمع ككل مبعرفة احلقيقة الكاملة إلى أقصى حد ممكن».
على الرغم من غياب اتفاقية دولية محددة مخصصة للحق في معرفة احلقيقة (علما ً بأن إعالنات األمم املتحدة كناية
عن اتفاقيات غير ملزمة) ،فقد أكدت بعض احملاكم اإلقليمية والوطنية قابلية تطبيق هذا احلق ضمن اختصاصاتها
وصالحياتها القانونية.
وأكّدت كل من هيئة البلدان األميركية حلقوق اإلنسان ومحكمة البلدان األميركية حلقوق اإلنسان أن احلق في معرفة احلقيقة
معترف به في االتفاقية األميركية حلقوق اإلنسان 11حتت أحكام تغطي احلق في احملاكمة العادلة وحرية الفكر وحرية التعبير
واحلق في احلماية القضائية.
لقد رسخت محكمة البلدان األميركية حلقوق اإلنسان في سلسة من القضايا حق كل من الضحايا وأقربائهم واجملتمع ككل
في معرفة احلقيقة وقد أكدت احملكمة على التالي:
•ينبغي على الدولة تزويد عائالت الضحايا باحلقيقة حول الظروف احمليطة باجلرائم.

12

•ينبغي كشف النقاب عن نتائج كافة اإلجراءات واإلفصاح عنها للرأي العام «لكي يعرف اجملتمع احلقيقة».
•يحق للمجتمع معرفة احلقيقة حول اجلرائم ملنع تكرارها في املستقبل.

13

14

•ال يسمح حتت القانون الدولي حلقوق اإلنسان بقوانني العفو التي تعيق التحقيق في الوقائع حول اإلنتهاكات اجلسيمة
15
حلقوق اإلنسان وحتديد املسؤوليات.
كما أكدت بعض احملاكم الوطنية على احلق في معرفة احلقيقة .ففي األرجنتني اعتبرت احملكمة العليا في «سيمون»
قوانني العفو التي حتمي مرتكبي اجلرائم ضد اإلنسانية غير دستورية 16 .وفي البيرو كرست احملكمة الدستورية في
17
«فيالغز ناموتشيه» احلق في معرفة احلقيقة على أنه من أحد «احلقوق األساسية» التي يحميها الدستور مباشرة.
وفي كولومبيا ،أعلنت احملكمة الدستورية في قضية «قانون العدالة والسالم» أ ّن أولوية املساهمة في نزع السالح غير
الشرعي للمجموعات املسلحة ال تبطل التزام الدولة في السعي إلى إيجاد احلقيقة حول اخملفيني 18 .أما في جنوب إفريقيا،
فقد رسخت احملكمة الدستورية في «ماك برايد» حق ّ الضحايا ووسائل اإلعالم والرأي العام في قول احلقيقة حول اجلرائم
19
حتى ولو لم تكن هذه األخيرة داخل ًة في نطاق قانون عفو ما.
واعتبرت احملكمة أن قول احلقيقة يشكل القاعدة األخالقية لفترة االنتقال من عدم اإلنصاف الناجت عن سياسة التمييز
العنصري إلى الدميقراطية والدستورية.
 10احلاشية .7
 11االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،منظمة الدول األميركية سلسلة املعاهدات رقم  ،36و  ،123 UNTS 1144دخلت حيز التنفيذ في  18متوز/يوليو ،1978 ،وأعيد طبعه في الوثائق األساسية
املتعلقة بحقوق اإلنسان في منظومة البلدان األميركية 1.REV 6.doc 82.OEA/Ser.LV/II ،في .)1992( 25
 12قضية ﻓﻴﻼﺳﻜﻴز رودريغيز ،احملكمة األميركية حلقوق االنسان )Ser. C( ،رقم .)1988( ،77 ،4
 13قضية ميرنا ماك شانغ ،احملكمة األميركية حلقوق االنسان )Ser. C( ،رقم .)2003( ،75- 274 ،101
 14قضية باماكا فيالسكيز ،احملكمة األميركية حلقوق االنسان )Ser. C( ،رقم .)2002( 77 ،91
 15قضية باريوس التوس ،احملكمة األميركية حلقوق االنسان )Ser. C( ،رقم .)2001( ،75
 16محكمة العدل العليا في األرجنتني« .سيمون ،خوليو هيكتور وآخرون من احلرمان ق /غير القانوني للحرية» ،وما إلى ذلك .حالة 14 ،17768 .Sحزيران/يونيو . 2005
 17احملكمة الدستورية في البيرو .جينارو فيليجاس ناموتشي .القضية رقم  18 ،HC/TC-2002-2488آذار/مارس .2004
 18احملكمة الدستورية في كولومبيا .غوستافو غالون خيرالدو وآخرون ضد كولومبيا .احلكم رقم  18 ،2006/370-Cأيار/مايو.2006 ،
 19احملكمة الدستورية في جنوب أفريقيا .املواطن ( 1978بي تي واي) احملدودة وآخرون ضد ماكبرايد .حالة  8 ،11 ZACC ،2011 ،10/23 CCTنيسان/ابريل .2011
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الفصل 1

عللت بعض الدول ،على غرار غواتيماال والبرازيل ،تأسيس لجان الحقيقة بأ ن ّه خير دليل على اعتراف الدولة لمواطنيها
علنا ً بحقهم في معرفة الحقيقة .وتضمنت ا تّفاقيات السالم في غواتيماال عام « 1994اتفاقية حول تأسيس لجنة
لتوضيح انتهاكات سابقة حلقوق اإلنسان» معترف ًة بذلك «بحق الشعب في غواتيماال في معرفة كل احلقيقة حول
األحداث التي وقعت وتوضيحها مما سيساعد في تفادي تكرار هذه األحداث احلزينة واملؤملة باإلضافة إلى تعزيز عملية
20
الدميقراطية في غواتيماال».
وفي البرازيل ،انطلق قطار احلقيقة الرسمية مع عملية جبر الضرر من خالل تأسيس اللجنة اخلاصة للمخفيني والقتلى
ألسباب سياسية ( )1995وجلنة العفو التابعة لوزارة العدل ( .)2001أ ُنيطت بهذه اللجان صالحية االعتراف باالنتهاكات
مهمة تعزيز الطريقة املناسبة للمعاجلة .ففي عام 2011
التي تسببت بها الدولة أو تلك التي لم متنع وقوعها ،باإلضافة إلى
ّ
نص قانون تأسيس جلنة احلقيقة الوطنية على أن الهدف األسمى للجنة احلقيقة هو «تكرمي حق تخليد الذكرى واحلقيقة
21
التاريخية وتعزيز املصاحلة الوطنية».

 20االتفاقية إلنشاء جلنة لبيان انتهاكات حقوق اإلنسان وأعمال العنف التي سببت املعاناة للشعب الغواتيمالي ،وثيقة األمم املتحدة 23 ،751/1994/S-954/48/A .حزيران/يونيو .1994
 21اللجنة الوطنية للحقيقة في البرازيل ،التي مت إنشاؤها مبوجب القانون رقم  18 ،12.528تشرين الثاني /نوفمبر .2011
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm
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الفصل 2
ما هي جلان احلقيقة؟

7

Explab
idi nonserum
dollupit,
جلنةas ut
et lab
العقاب
faccat.Isimetاإلفالت من
واملصاحلة ملعاجلة
للحقيقة
«يتم إنشاء
iumquia
doluptatus
et
exeritaspis
vollam
et
estNatibusda
 nisدائرة العنف وتوفير مساحة للضحايا كما ملرتكبي انتهاكات
وكسر
maioreiume
deligente
cupide
من أجل
صورة املاضي
حقوق االنسان لسرد قصصهم وتوضيح

تسهيل عملية الشفاء احلقيقي واملصاحلة».

Fuga. Ihicien dantibus modis endebis doluptaecus ut et lab iumquia
doluptatus et exeritaspis vollam et

اتفاقية السالم بني حكومة سيراليون واجلبهة الثورية املتحدة،
املادة (1999 ،)2

ما هي جلان احلقيقة؟

إن جلان احلقيقة جلان غير قضائية مؤقتة جتري حتقيقات رسمية تهدف إلى حتديد وقائع االنتهاكات املاضية حلقوق اإلنسان
وأسبابها ونتائجها 22.ومن خالل إيالء أهمية خاصة لشهادات الضحايا ،تؤمن هذه اللجان اإلقرار مبا حصل لهم ،وعادة ما
يكون ذلك بعد فترة طويلة من الوصم والشك .كما ميكن للجان احلقيقة أن تساهم في املالحقات القضائية وجبر الضرر
من خالل النتائج والتوصيات ،وهي تساعد اجملتمعات املنقسمة على كسر الصمت الثقافي وغياب الثقة باإلضافة إلى
املساعدة في حتديد اإلصالحات املؤسساتية لتفادي وقوع انتهاكات جديدة.
تكون جلان احلقيقة فعالة إلى احل ّد األقصى عندما تدمج في إستراتيجية شاملة للعدالة االنتقالية تتضمن سياسات جبر
الضرر واملالحقة القضائية وإصالح املؤسسات .وعبر تقدمي النتائج الواضحة والتوصيات امللزمة ،ميكن للجان احلقيقة أن
تثري السياسة وتخلق الزخم السياسي واألخالقي لهذه املبادرات.

أهداف جلان احلقيقة
تؤسس لها (وعاد ةً ما تكون قانونا ً أو أحد أشكال املراسيم
إن أهداف جلان احلقيقة مرسخة في األصول القانونية التي ّ
التنفيذية) .ويع ّبر عن هذه األهداف بأكثر من طريقة وهي تعكس أولويات كلّ بلد أو ظروفه .إن األهداف الثالثة الرئيسة
هي كاآلتي:
1.1على جلان احلقيقة تكريس الوقائع حول أحداث العنف التي تبقى محل نزاع أو رفض .لذا اقتصر عمل بعض اللجان على
توضيح الظروف الواقعية حلاالت االستغالل ولكن قامت أغلبية اللجان بتحليل الوقائع بغرض حتديد السياق التاريخي
واالجتماعي وما إذا لزم املزيد من التحقيق القضائي اجلنائي.
2.2على جلان احلقيقة حماية الضحايا والناجني واالعتراف بهم وحتصينهم ،وقد أرست اللجان عالقة مع هؤالء ليس فقط على
أنهم مخبرين بل على أساس أنهم أصحاب احلق وشركاء وأشخاص مروا بتجارب تستحق االعتراف بها.
3.3على جلان احلقيقة أن تكون رافدا ً للسياسة العا ّمة ،ويجدر لها تشجيع التغيير في سلوك اجملموعات واملؤسسات باإلضافة
إلى املساهمة في التحول االجتماعي والسياسي .وحتاول اللجان من خالل توصياتها التعرف على أسباب حاالت االستغالل
واالنتهاكات ومعاجلتها ملنع تكرارها .وبارتباط وثيق بهذا الهدف ،تعتبر بعض اللجان أن املصاحلة بني اجملتمعات احمللية
املتخاصمة ذات أهمية جوهرية.

متى وكيف تؤسس جلان احلقيقة؟
تنشأ جلان احلقيقة إجماال ً في فترات التغيير السياسي على غرار نهاية نظام استبدادي أو قرار متعلّق بنزاع مسلح ،وعادة ما
تنطوي اتفاقيات السالم ومفاوضات االنتقال إلى الدميقراطية على التزام بإنشاء جلنة حقيقة ،وقد يَرد هذا البند في الدستور
املقر ّ حديثا ً في بعض احلاالت .كما وميكن النظر إلى جلنة احلقيقة على أنها وقف للعنف السابق وإعادة لألسس األخالقية
للمجتمع ،وهي بذلك تستحق أعلى مستوى من االعتراف والدعم.
وعادةً ،تُنشئ الفروع التشريعية والتنفيذية للحكومة جلان احلقيقة .ويعتمد شكل هذه اللجان على احلقائق املؤسساتية
والسياسية لكل دولة ولكل منها سيئاتها وحسناتها:
•في أغلبية الدساتير ،يكون للقرارات التنفيذية ،مثل املراسيم الرئاسية ،قوة أقل من التشريع الرسمي ،فغالبا ً ما تكون
الصالحية وغير قادرة على تخويل اللجان سلط ًة حتقيقية تكون معطاةً في العادة
املراسيم وثيقة موجزة محدودة
ّ
للتحقيقات البرملانية .وميكن أن يكون للقرارات التنفيذية دعم سياسي أقل من القرارت التشريعية ،وذلك بحسب سياق
الفترة االنتقالية .ففي بعض الدول ميكن أن يكون للمرسوم التنفيذي القوة والشرعية ذاتها كما للتشريع البرملاني،
22

للتعريف عن جلان احلقيقة ،راجع بريسيال هاينر« :حقائق ال ميكن وصفها».
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وميكن أن يكون أسرع وأقل ابتكارا ً من العملية التشريعية .شهدنا بعض احلاالت الناجحة للجان احلقيقة التي أنشئت
وفقا ً لقرار تنفيذي في معظم اللجان في أميركا الالتينية واملغرب وتيمور الشرقية (حتت إدارة األمم املتحدة).
•تأسيس هذه اللجان بعملية تشريعية ميكن أن يعكس الدعم السياسي األوسع والقوة املؤسساتية .غير أن العملية
التشريعية ميكن أن تكون بطيئ ًة وغالبا ً ما تكون عرضة ملفاوضات غير واضحة النتائج قد تؤثر على نزاهة صالحية اللجنة.
إن أغلبية اللجان اإلفريقية ،ومن بينها جنوب إفريقيا ،أُنشئت وفقا ً لقرار برملاني.
كندا هي احلالة الوحيدة التي أنشئت فيها جلنة احلقيقة نتيجة لعملية قضائية 23،حيث أسست بغرض معاجلة
اإلستيعاب اإللزامي ألطفال السكان األصليني نتيجة ملفاوضات كانت احملكمة فيها الوسيط بني اجملتمع املدني الكندي
والكنائس واحلكومة والتي إنتهت في تسوية شاملة تضمنت التعويض املادي للناجني ومبادرات تخليد الذكرى.
تعتمد طريقة تأسيس جلنة احلقيقة على البيئة السياسية واملؤسساتية للبلد وخصائص الفترة االنتقالية حيث ميكن
فقط لالعبني احملليني اتخاذ القرارات وهم على علم بأفضل وسيلة أو طريقة ممكنة لضمان قيام جلنة قوية .ويبقى أ ّن
األهم هو احلاجة إلى ضمان استقاللية اللجنة ومصداقيتها وفعاليتها.

جلان احلقيقة من خارج إطار أجهزة الدولة
في ظل غياب اإلرادة السياسية أو القدرة على إجراء حتقيق فعال ،عمل كل من اجملتمع املدني واحلكومات احمللية ومؤسسات
أخرى على تأسيس جلان حقيقة مبتكرة تشبه جلان التحقيقات .قد ال تتمتع اللجان غير الرسمية أو احمللية أو اخلاصة
بحالة معينة بالسلطات التي تلزم لإلفصاح عن املعلومات ،ومن املستبعد أن تتمتع مبوارد كثيرة مثل النشاطات املمولة
من قبل الدولة .ولكن من خالل حشد الضحايا والناجيني وتوثيق حاالت االستغالل وإصدار النتائج الرسمية ،حصلت هذه
التحقيقات على الدعم العام وحفزت القرار الرسمي ممّا أدى إلى إجراء حتقيقات رسمية أقوى واتّخاذ إجراءات أخرى.
من بني األمثلة على جلان احلقيقة املبتكرة من خارج إطار أجهزة الدولة ،مشروع تعافي الذاكرة التاريخية ( )REMHI
الذي تديره الكنيسة الكاثوليكية في غواتيماال .وقد صدر عن هذا املشروع ،عام  ،1998تقريرا شامال بعنوان «غواتيماال،
نونكا ماس»  ،)Guatemala, Nunca más ( 24وقد شكل هذا خطو ةً رائد ةً سبقت عمل جلنة احلقيقة الرسمية التي
أسست بعد فترة قصيرة .أما في كولومبيا ،فأسست احملكمة العليا جلنة حقيقة في قضية محددة للتحقيق في قتل
عملية إنشاء جلنة احلقيقة
الرهائن في عملية خطف عنيفة للقضاة في عام  .25 1985أ ّما في البرازيل ،فأثناء النقاش وخالل
ّ
الوطنية ،قامت العديد من الواليات واجلامعات واملنظمات االجتماعية بتشكيل جلان محلية وإقليمية بسلطات مختلفة وأهداف
املدني في أنحاء عدة من االحتاد جلان الذاكرة واحلقيقة لدعم جلنة احلقيقة الوطنية.
أسس اجملتمع
حتقيقية .إضاف ًة إلى ذلكّ ،
ّ

اخلصائص األساسية للجنة احلقيقة
•التكامل مع العدالة اجلنائية :ال تعتبر جلان احلقيقة جلان حتقيقات قضائية وال حتدد املسؤولية اجلنائية الفردية لقضايا
القانونية.
القانونية التي تط ّبقها احملكمة
محددة أو ال تقر ّ العقوبة املناسبة وال تستخدام املعايير املعتمدة في اإلجراءات
ّ
ّ
إن حتقيقات هذه اللجان قد تسبق أو تكمل عمل محاكم القانون في حال مت جمع أدلة مفيدة في التحقيقات اجلنائية.
خاصة بقضية فردية باالعتماد على األدلة ،بينما تكمل جلان احلقيقة هذا املنهج من
تركز محاكم القانون على وقائع
ّ
خالل إثبات السياق االجتماعي والتاريخي لالنتهاكات وتبيان األمناط الواسعة النطاق الكامنة وراء هذا العدد الكبير من
خلفيات حاالت االستغالل واإلستراتيجية التي حتكمها ،مما
القضايا .يساعد التحليل الذي تقدمه هذه اللجان في فهم
ّ
يساعد في حتديد املسؤولية األخالقية أو السياسية.
 23أنشئت جلنة احلقيقة واملصاحلة في كندا في عام  2009نتيجة لتسوية قضائية بني حكومة كندا وخمس كنائس مسيحية وجمعية األمم األولى .جدول  Nلتسوية املدارس الداخلية الهندية،
 7كانون الثاني /يناير .1998

http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=7

 ،1998 Guatemala: «Nunca más, Guatemala« 24اجمللد .4
 25جلنة احلقيقة حول وقائع احملكمة «لوقف النار» التي أنشئت في  2005من قبل محكمة العدل العليا في كولومبيا.
(’)Comisión de la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia ’QueCese el Fuego
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•التركيز على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان :تاريخيا ً ركزت جلان احلقيقة في حتقيقاتها على حماية احلق في
احلياة والسالمة اجلسدية .حيث شملت التحقيقات جرائم مثل التعذيب واإلخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء
والتهجير القسري والعنف اجلنسي .ومع الوقت توسع دور هذه اللجان ،وقد حققت اللجان احلديثة العهد في حاالت
انتهاكات خطيرة على غرار اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ،أضف إلى أن بعضها نظر في قضايا إقتصادية وأخرى
مرتبطة بالفساد بوصفها جزءا ً من النمط األوسع الكامن وراء حاالت االستغالل االستبدادي والعنف.
•مدة التحقيقات :على عكس جلان التحقيق البرملانية التي جندها في العديد من الدول والتي متيل إلى التركيز على
قضايا فردية أو ظروف حدث محدد ،فإن جلان احلقيقة إجماال ً تغطي فترات أطول من حاالت االستغالل قد تصل أحيانا ً
إلى عقود ،مما مينحها فرصة حتديد النمط التاريخي احلاكم على أشكال العنف واالنتهاكات املمنهجة.
•عدد كبير من األدلة :بسبب اتّساع نطاق تركيزها ،إن كان من حيث االنتهاكات أو املدة الزمنية ،قد جتمع جلان احلقيقة كما ً هائال ً
من املعلومات مباشرةً من الشهود واألرشيفات ومصادر أخرى .لقد جمعت جلنة احلقيقة واملصاحلة في البيرو  17،000شهادة خالل
واليتها ملدة سنتني .بينما جمعت جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب إفريقيا أكثر من  22،000شهادة في غضون ثالث سنوات.
يسمح هذا الكم الهائل من البيانات للجان احلقيقة أن توظِّ ف منهجيات العمل اخملتلفة ومن بينها التحليل اإلحصائي.
•منهج التركيز على الضحية :يعتبر الضحايا والناجون املصدر األولي للحصول على املعلومات بالنسبة إلى جلان احلقيقة
وصحتهم ،حيث طورت العديد منها خدمات للضحايا
ويتمتع العديد منها بالصالحية القانونية لضمان سالمة الضحايا
ّ
مثل املساعدة في حاالت الطوارئ والدعم النفسي واألمن واملساعدة القانونية .لقد خصصت جلنة احلقيقة واالستقبال
واملصاحلة في تيمور الشرقية فريق عمل خاص لتمويل حاالت الطوارئ ومساعدة املهجرين على العودة إلى منازلهم.
يدلي بشهادة
تعمل اللجان بنية حسنة مفترض ًة أن الضحايا سيفصحون عن احلقيقة ،ولكنها تدرك أن بعضهم لن
َ
صحة احلقائق والوقائع أثناء التحقيقات إال أنها متتنع عن استجواب
شخصية .على الرغم من أن إحدى مهام اللجان توطيد ّ
الشهود ومطابقة أقوالهم ،مما قد يكون أمرا ً صعبا ً ومرهقا ً أو ينطوي على احتمال تعرّض الضحية للضرر من جديد.

ضمان قوة جلنة احلقيقة
تعودت على جعل التحقيقات غير
•على اللجان أن تتحلى باملصداقية :قد تكون اجملتمعات اخلارجة من نظام استبدادي قد ّ
فعالة أو غير نزيهة بغرض إخفاء األدلة عن اجلرائم املرتكبة .ميكن ضمان مصداقية جلنة احلقيقة كالتالي:
– –اختيار األعضاء الذين يتمتعون بسمعة جيدة أخالقيا ً ومهنيا ً.
– –ضمان االستقاللية الكاملة بعيدا ً عن أي تدخالت سياسية.
– –اعتماد اجراءات شفافة في عملية البحث.
– –إقامة حوار مع اجملتمع املدني خصوصا ً مع منظمات الضحايا.
•على اللجان احلصول على دعم األطراف املعنية :تتطلب جلان احلقيقة دعم السلطات السياسية الوطنية وتعاون وكاالت
احلكومية ،باإلضافة إلى توفير املوارد املطلوبة .فعندما تواجه اللجان املشاكل أثناء واليتها فإن ّها تعتمد على ثقة القيادة
السياسية ودعمها .وفي الوقت نفسه ،يجدر مبؤسسات اجملتمع املدني دعم مهمة جلنة احلقيقة ،شرط احلفاظ على
اخلاصة.
استقالليتها واحتراسها في تنفيذ مهامها
ّ
ّ
• على اللجان كسب احترام اجملتمعات :حتتاج جلنة احلقيقة الناجحة إلى تعاون مجموعة كبيرة من القوى االجتماعية
النهائية ،أن تولي أهمية
والسياسية ،إذ عليها خالل كافة مراحل عملها ،بدءا ً من تأسيسها وصوال ً إلى تقدمي تقاريرها
ّ
خاصة إلستراتيجية التواصل لضمان فهم مهمتها واجنازاتها وقدرة اجملتمعات احمللية على تقدمي ردود فعلها ومالحظاتها
وأصدائها وأفكارها ،وذلك إلثراء عمل اللجنة .وتشير املساهمة العامة في عمل اللجنة إلى احترام قيم املواطنية،
اخلاصة بالسياسة العا ّمة.
وتسمح بذلك للجنة بجمع املعلومات وحتضير التوصيات
ّ
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•على اللجان مراقبة تطبيق املدونة األخالقية باستمرار :يجب على العمليات التشغيلية للجان احلقيقة أن تعكس
املمارسات اجلديدة واألكثر إنصافا ً التي ينبغي على املواطنني توقعها من حكوماتهم .ويجب على عملية البحث واإلدارة
والتواصل مع الرأي العام أن حتترم املعايير األساسية حلقوق اإلنسان باإلضافة إلى ضمان النزاهة واعتماد أعلى معايير
األخالقية املهنية في كافة األوقات .كما وأنه يجب على جلنة احلقيقة منذ أن تطلق أعمالها التشغيلية أن تعلن هذه
القيم واملبادئ للجميع وبشكل صريح.

اإلنصاف في اإلجراءات
على كافة املعنيني في اللجنة مراعاة اإلنصاف في اإلجراءات مبا في ذلك األشخاص الذين يدلون بشهاداتهم أو أولئك الذين
قد تتبني مسؤوليتهم عن القيام باالنتهاكات .ينبغي احترام احلقوق التالية بكل حذر :احلق ّ في اإلصغاء للفرد واحلق في
جتنب التجرمي الذاتي واحلق في التمثيل القانوني في ظروف مؤاتية.

جلان احلقيقة واملصاحلة
للعديد من جلان احلقيقة هدف علني محدد وهو تعزيز املصاحلة الوطنية ،وكثير منها يستخدم مصطلح «مصاحلة» في
الرسمي للجنة .ولكن هذه اللجان قد أدركت مفهوم املصاحلة بطرق
التفويض الرسمي املمنوح لها ،وكذلك في االسم
ّ
مختلفة .فبعضها قد حاول مباشرة إصالح العالقات الفردية بني املعتدين ومجتمعاتهم احمللية وبعضها اآلخر قد ساهم
في إصالحات الدولة وإصالح املؤسسات بهدف إعادة الثقة املدنية ،وغيرها من اللجان قد نظرت في أسباب النزاع لتأمني
التعويض وضمان العدالة للضحايا.
ينبغي فهم املصاحلة على أنها عملية اجتماعية طويلة ال ميكن ألي جلنة حقيقة حتقيقها مبنأى عن اإلجراءات األخرى
أو في فترة محدودة ،ففي أفضل احلاالت ميكن للجان أن تساعد في خلق ظروف أفضل للمصاحلة من خالل تعزيز إصالح
املؤسسات وتغيير الثقافة السياسية للدولة وإعادة الكرامة إلى أولئك األكثر تضررا ً من العنف.
عما قامت به اللجان اخملتلفة لتحقيق املصاحلة:
هذه بعض األمثلة ّ
•سمحت جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب إفريقيا للضحايا باملشاركة في إجراءات العفو حيث اعترف املرتكبون
بجرائمهم .وقد شجعت اللجنة أكثر من حالة لقاء مباشر بني مجموعات الضحايا واملعتدين كمحاولة لتشجيع
احلوار والفهم .بينما مت إيالء أهمية أكبر إلى بعض القضايا حيث يكون اللقاء املباشر بني الضحايا واملرتكبني أكثر
خطورة ومثيرا ً للجدل ،خصوصا ً إن شعر الضحايا أنهم مجبرون على املشاركة.
•نظمت جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة في تيمور الشرقية «إجراءات مصاحلة على مستوى اجملتمعات احمللية»
بالتعاون مع السلطات التقليدية في اجملتمعات احمللية للسكان األصليني .وقد ظهر املرتكبون أمام مجتمعاتهم احمللية
لإلعراب عن ندمهم وإعادة قبولهم كأعضاء في هذه اجملتمعات .وقد شارك في هذه األحداث مرتكبو انتهاكات حقوق
اإلنسان غير اخلطيرة فقط (إجماال ً َمن تورّطوا في جرائم االعتداء على امللكية) .وضمنت مشاركة سلطات اإلدعاء
كمراقبني أال يكون أي مرتكب النتهاكات خطيرة أهال ً للمصاحلة املشتركة.
•اعتبرت جلنة احلقيقة واملصاحلة في البيرو أن املصاحلة هي في األساس عملية سياسية إلعادة بناء الدولة وقدمت عدة
اقتراحات لسياسة إصالح املؤسسات التي تسببت أعمالها ،أو ساهمت ،بانتهاكات حلقوق اإلنسان.
من املهم اإلشارة إلى أنه في بعض اجملتمعات في فترة ما بعد النزاع ال تواجه عملية املصاحلة حتديات بارزة ،لذا يركز
نطاق جلنة احلقيقة على املهام العادية لتعميق الدميقراطية.
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واستقالليتها
شرعية جلنة معرفة احلقيقة
ضمان
ّ
ّ
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«ال بأس إن أخبرونا باحلقيقة اليوم ،أما األمور األخرى فستأتي
الحقا ً .اخلطوة األولى هي اكتشاف (احلقيقة) »...
زوجة أحد اخملتفني في النيبال

واستقالليتها
شرعية جلنة معرفة احلقيقة
ضمان
ّ
ّ

الشرعية دورا ً
بشرعية اللجنة تعزز استعدادهم للمشاركة فيها
أساسيا ً في إجناح عمل جلنة احلقيقة .فثقة العامة
تلعب
ّ
ّ
ّ
يهمهم إبقاء الوقائع
وتسهل عملية الوصول إلى املعلومات .كذلك حتمي
ِّ
الشرعية اللجنة من اخلصوم السياسيني الذين ّ
ّ
طي الكتمان أو إنكار االنتهاكات التي حدثت في املاضي.
ّ

مقاربة استشاريّة لتعزيز الشرع ّية
سواء مت ّ إنشاؤها بنا ًء إلجراء تنفيذي أو تشريعي ،تقوم معظم جلان احلقيقة على مشاركة عامة مباشرة ومحدودة .في
سياسية .إال أنَّ السرعة قد تكون
بعض احلاالت ،يتم تبرير هذه املقاربة باحلاجة إلى التصرّف بسرعة خالل مرحلة انتقالية
ّ
املعنية وإشراكها في العملية على نحو مفيد.
على حساب استشارة جميع األطراف
ّ
مثالية ،تتم صياغة شروط اللجنة باعتماد مقاربة استشاريّة ،مبا في ذلك حوار مفتوح بني احلكومة واجملتمع
في ظروف
ّ
املدني ومنظمات الضحايا وغيرها من األطراف التي من املمكن أن تتأث َّر بعمل اللجنة .فمشاركة اجلمهور ال تظهر التزاما ً
بالشرعية فحسب بل تساعد املشرّعني أيضا ً على فهم احتياجات الضحايا .ميكن للخبراء كما ملمثلي اجملتمعات تقدمي
ّ
ً
وكاالت الدفاع عن احلقوق التابعة
خطيا ً أو بواسطة ورشات العمل ،وغالبا ً ما تدير هذه االستشارات
أو
ا
شفهي
بياناتهم
ُ
ّ
للدولة كأمناء املظالم ومفوضي حقوق اإلنسان.
حتتلّ استشارة منظمات الضحايا األولوية القصوى في عملية إنشاء جلنة احلقيقة .فمن دون مشاركة الضحايا وثقتهم ،ال
مبصداقية .ويجب األخذ في عني االعتبار أيضا ً أنَّه بالنسبة إلى بعض الضحايا،
تستطيع اللجنة معاجلة احتياجاتهم اخلاصة
ّ
«نية حسنة» والهادفة إلى حتديد السياسة األنسب
كالشعوب
األصلية وبعض اجلماعات األخرى ،فإ ّن االستشارت القائمة على ّ
ّ
26
التي من شأنها أن تؤث ِّر على حقوقهم ،تُع ّد جزءا ً من واجب الدولة في احلصول على «موافقتهم احلرَّة واملسبقة واملستنيرة».
يجب مواصلة االستشارات في كافة مراحل عمل جلنة احلقيقة ،حتى ولو مت تشكيلها بسرعة .فيجب احلفاظ على التواصل
واحلوار مع اجملتمع املدني ،وال سيما مع منظمات الضحايا ،في كافة مراحل عمل اللجنة بغية االطّ الع على أصداء عملها
وسماع تقييم الرأي العا ّم لها بشكل مستمر ّ.
وتضمنت مناقشات علنية
مت تشكيل جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب إفريقيا إثر عملية استشاريّة موسعة أجراها البرملان
َّ
حول مسودّة التشريع .وقد ساعدت املشاركة في النقاش التشريعي على تعزيز االهتمام بالسياسات واستيعابها حني َ تنفيذها.
فعالة ومبدعة حتى في غياب املوقع املناسب .فقد نظمت األمم املتحدة عشرات اللقاءات بني
ميكن لالستشارات أن تكون ّ
الشرقية بعد االحتالل اإلندونيسي في العام  .1999وهذه االستشارات
تيمور
في
ميلو
ده
اجملتمعات بقيادة سرجيو فييرا
ّ
ص بالسكان
تضمن القانون
األصلية ساعدت األمم املتحدة على صياغة تفويض جلنة احلقيقة الذي
مع اجملتمعات
العرفي اخلا ّ
َّ
ّ
ّ
27
اجملتمعية.
املصاحلة
عملية
لتسهيل
وذلك
األصليني،
ّ
الدميقراطية خير دليل عن فرصة ضائعة ،إذ قامت األطراف املتحاربة
تشك ِّل جلنة احلقيقة واملصاحلة في جمهوريّة الكونغو
ّ
سابقا ً بتشكيلها مباشرة أثناء مفاوضات السالم عام  28،2002فقد مت تعيني أعضاء اللجنة حتى قبل صياغة نظام أساسي
قانوني للجنة ،وكان االعتقاد السائد أنَّ التعيينات تعتمد على االنتساب السياسي خملتلف األطراف املمث َّلة في املفاوضات.
مت إنشاء جلنة احلقيقة في البرازيل بناء على طلب اجملتمع املدني عام  2008خالل املؤمتر الوطني حول حقوق اإلنسان.
الفدرالية،
يو فِّر املؤمتر الوطني احل ّد األقصى من جلسات االستماع واملذاكرات العلنية حول حقوق اإلنسان  29للحكومة
ّ
الوطنية الثالثة حلقوق اإلنسان  30التي أشارت إلى تشكيل جلنة احلقيقة.
وقد مت اعتماد نتائجه في وضع اخلطة
ّ
26
27
28

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ،اجلمعية العامة القرار  7 ،295/61أيلول/سبتمبر  .295/61/A/RES ،2007أنظر املادة .19
عن إدارة األمم املتحدة االنتقالية في تيمور الشرقية،القانون رقم  10/2001بشأن إنشاء جلنة احلقيقة واالستقبال واملصاحلة في تيمور الشرقية.10/2001/UNTAET/REG ،
جلنة احلقيقة واملصاحلة في جمهورية الكونغو الدميقراطية التي مت إنشاؤها مبوجب القانون رقم ،018/04

30

وزارة حقوق االنسان البرازيلية ،اخلطة الوطنية الثالثة حلقوق اإلنسان ،املرسوم رقم  2009/7،037وحتديث من املرسوم رقم ،2010/7،177

http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi01.18.30.07.2004.CVR.htm
 29املؤمتر الوطني احلادي عشر حلقوق اإلنسان ،برازيليا ،البرازيل ،كانون األول/ديسمبر http://portal.mj.gov.br/sedh/11cndh/site/_index.html .2008 18-15
http://portal.mj.gov.br/sedh/pndh3/pndh3.pdf
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الفدرالية مجموعة عمل متثّل فيها اجملتمع املدني .وبعد مناقشات في البرملان دامت أشهر ،مت
بعد ذلك ،شك َّلت احلكومة
ّ
31
إقرار القانون بدعم من كافة األطراف املمث َّلة ،وصدَّق عليها الرئيس في تشرين الثاني /نوفمبر  .2011كما أ ّن املناقشات
الطويلة التي أدَّت إلى تشكيل جلنة احلقيقة في البرازيل ،وخيار احلصول على موافقة الكونغرس بدال ً من اللجوء إلى
مرسوم مباشر من السلطة التنفيذيّة ،فضال ً عن الدعم الواسع الذي قدَّمته مختلف فئات اجملتمع للمشروع ،أسهمت
إيجابي إزاءها من الرأي العام.
السياسية وتأمني موقف
شرعيتها
جميعها في دعم عمل اللجنة من خالل تعزيز
ّ
ّ
ّ

استقالل ّية اللجنة السياس ّية والتشغيل ّية
يجب أن تتمك َّن اللجنة وموظفوها من القيام بعملهم بعيدا ً عن أي تد ّخل .على جلان احلقيقة اخلضوع فقط لإلطار القانوني
حتيز .من الناحية
الوطني وتفويضها
القانوني ،وعلى أعضاء اللجنة واملوظفني ممارسة سلطاتهم من دون أي خوف أو محاباة أو ّ
ّ
ً
(فعلية أو ظاهرة) أو أي تأثير
ضغوطات
أي
عن
ا
بعيد
القانوني
تفويضها
تطبيق
على
بقدرتها
اللجنة
ة
استقاللي
العملية ،تحُ دد
ّ
ّ
ّ
ّ
ال مبرر له ،ومن دون االعتماد على أي مؤسسة أخرى أو أي شخص.
أساسية لتحقيق استقاللية اللجنة:
تعتبر الشروط التالية
ّ
•تعيني أعضاء اللجنة بشفافية؛
قانونية بعدم عزل أعضاء اللجنة إال لسبب عادل؛
•تقدمي ضمانات
ّ
•حماية أعضاء اللجنة من أي تهديد أو ثأر؛
وتشغيلية.
مالية وإداريّة
باستقاللية
•التم ّتع
ّ
ّ
ّ

مخاطر التبع ّية السياس ّية
حتيز من شأنها أ ّن تقلل من فعاليتها وتخفف من قدرتها على معاجلة
يجب أن تتفادى جلان احلقيقة أن تُو َجه إليها إدعاءات ّ
أسباب النزاعات .في مختلف أنحاء العالم ،يبدي اجملتمع املدني شكّا ً عميق اجلذور في حتقيقات احلكومة بسبب محاوالت
سابقة للتقليل من شأن االنتهاكات اخلطيرة أو لصرف النظر عنها.
تضم اللجنة أعضاء تربطهم عالقات مشكوك بها أو مريبة مبوضوع التحقيق .ونضرب هنا مثل كينيا املثير
ال يجب أن
ّ
للجدل حيث لم يخضع أعضاء اللجنة الذين مت تعيينهم للجنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة إلى ما يكفي من التدقيق.
أراض على نحو غير قانوني وتورطه
وبعد أشهر من بدء عمل اللجنة ،ظهرت ادعاءات موجهة ض ّد رئيس اللجنة حول شراء ٍ
في جرائم أخرى .فاستقال هذا األخير ،ونتيجة لهذا اإلغفال ،فقدت اللجنة مصداقيتها وشلَّت الفوضى الداخلية
والنزاعات التي تلتها حركة اللجنة ألكثر من عام.

االستقالل ّية املال ّية والتشغيل ّية
استقاللية اللجنة أيضا ً مبنحها سلطة إدارة ميزانياتها وتنفيذ تفويضها بعيدا ً عن أ ّي تد ّخل:
يتم تعزيز
ّ
املالية وتلك
املالية ،وأن تبقى صاحبة جميع قراراتها
باالستقاللية
املالية :يجب أن تتمتَّع جلان احلقيقة
االستقاللية
•
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بامليزانية .ويجب تخصيص ميزانية معقولة ألعضاء اللجنة الذين يتولون هم وحدهم إدارتها ،فضال ً عن إعطائهم
املتعلقة
ّ
سلطة تأمني املزيد من التمويل.
اخلطي ،وحتديد األولويات والوسائل التي
التشغيلية :يجب إعطاء أعضاء اللجنة سلطة تفسير تفويضهم
االستقاللية
•
ّ
ّ
ّ
احلكومية تفادي تفسير تفويض اللجنة أو استباق
املؤسسات
على
التوظيف.
قرارات
واتخاذ
التحقيقات،
في
سيعتمدونها
ّ
قرارات األعضاء في ما يتعلق بالتوظيف.
31
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واستقالليتها
شرعية جلنة معرفة احلقيقة
ضمان
ّ
ّ

بشفافية احلكومة ،واملمارسات اإلداريّة جيدة،
والتشغيلية وفق معايير صارمة خاصة
املالية
االستقاللية
يجب ممارسة
ّ
ّ
ّ
ّ
استقاللية اللجنة في العالقات التي تُقام مع املؤسسات احلكومية كأعمال
وتشريع العمل املطبق .ويجب مراعاة
ّ
املالي وشؤون اخلزينة.
التدقيق
ّ
الداخلية املتعلقة باإلدارة وباملوارد البشرية احلرص على تخصيص األموال على نحو مناسب
ينبغي على إجراءات اللجنة
ّ
واحترام حقوق املوظفني ،علما ً أنَّ نشر معلومات مالية شاملة يساهم في كسب ثقة املواطنني.

املبادئ التوجيه ّية للحفاظ على استقالل ّية جلنة احلقيقة
استقاللية اللجنة:
التقيد باملعايير واملبادئ التالية كفيل بتحقيق
إنَّ
ّ
ّ
استقاللية اللجنة .عليها م ّد يد العون للجنة وحمايتها حرصا ً على حيادها
•من واجب الوكاالت التابعة للدولة احترام
ّ
وفعاليتها.
وكرامتها وسهولة الولوج إليها ّ
التنظيمية.
ومهنيتها
الفعالة والكفوءة واحملايدة رهن بأمن اللجنة املالي
•إنَّ التحقيقات
ّ
ّ
ّ
•ال يجوز أن يكون أعضاء اللجنة وموظفوهم (أو أن يبدوا) منحازين إلى أي حزب سياسي ،مبا في ذلك املدعومون من
الوكاالت احلكومية.
•على أعضاء اللجنة العمل بدوام كامل لصالح اللجنة.
•يجب أن متلك اللجنة متويال ً كافيا ً ميكّنها من تنفيذ وظائفها وفق أعلى املعايير ومن املشاركة في حتديد مواردها.
تضم موظفني مدربني ومنشآت مناسبة ،وأن تتسم بالعدالة وبالتجاوب ،وأن يسهل الوصول إليها.
•على اللجان أن
ّ

انتقاء أعضاء اللجنة
تلعب عملية انتقاء أعضاء اللجنة دورا ً أساسياً ،فهم يصوغون السياسات ،ويطورون طرق إجراء التحقيقات ،ويع ّدون
احملتوى النهائي لتقرير اللجنة .وفي بعض احلاالت ،يشاركون بشكل مباشر في التحقيقات أو البحوث .أعضاء اللجنة هم
واألخالقية عند التعامل مع مرتكبي
الشخصية
الوجه العلني للجان معرفة احلقيقة ،ومن هنا تكمن أهمية سلطتهم
ّ
ّ
اجلرائم والسلطات والعامة على ح ّد سواء.
يجب انتقاء أعضاء اللجنة باتباع عملية تعيني شفافة يستحسن أن تكون استشاريّة وأن تشارك فيها مختلف فئات
املهمشة األخرى .في بعض اللجان ،تبدأ عملية االنتقاء بتعيينات عامة ،وبتشكيل
اجملتمع ال سيما الضحايا واجملموعات
َّ
جلنة انتقاء ملراجعة هذه التعيينات ،وإجراء املقابالت مع املرشحني الذي يبلغون املرحلة النهائية ،والدعوة إلى فحص عام،
ورفع قائمة بأفضل املرشحني إلى سلطة التعيني.
هذا ويلعب عامل التوقيت دورا ً مهما ً في عملية انتقاء أعضاء اللجنة إذ ال يجب تعيينهم قبل إصدار قانون أو مرسوم
يخول جلنة احلقيقة البدء بالعمل .فقد أدَّت محاوالت سابقة لتسريع العملية عن طريق تعيني األعضاء بعجلة ،مثال ً فور
ّ
إبرام اتفاقية سالم ،إلى إضعاف احتماالت جناح عملية البحث عن احلقيقة.
تاريخياً ،ميكن تصنيف املعايير املتبعة لتعيني األعضاء ضمن الفئتني التاليتني:
األخالقية ،ومواقعهم املرموقة .فقد مت تشكيل
الشخصية ،وقيادتهم
•تعيني أعضاء باالستناد حصرا ً إلى مؤهالتهم
ّ
ّ
الالتينية باعتماد هذه املقاربة (على غرار «جلنة الشريط األزرق» في الواليات املتحدة).
معظم اللجان في أمريكا
ّ
شرعية الفرد ومكانته إلى اللجنة ،إال أنَّ هناك
نقل
على
وبالقدرة
بالسرعة
التعيني
أشكال
يتسم هذا الشكل من
ّ
ّ
خطرا ً
يتجسد في ظهور اللجنة على صورة نخبويّة ،ما من شأنه أ ّن يولد الريب واالستياء.
ّ

17

الفصل 3

اجملتمعية ،من قبيل تكافؤ التمثيل في ما يخص النوع االجتماعي أو العرق
•تعيني األعضاء كممث ِّلني ،رمزيا ً على األقلّ  ،لبعض الفئات
ّ
الالتينية هذا النمط لتبديد أي مخاوف من التمييز أو التهميش.
اإلثني أو الديني .وقد اتبعت معظم اللجان خارج أمريكا
أو االنتماء
ّ
ّ
وتنوع
يجب أن متزج عملية التعيني واالنتقاء بني املعايير
الشخصية وعامل التمثيل .فأجنح اللجان هي التي وفقت بني قادة مؤث ِّرين ّ
ّ
وجهات النظر.

معايير انتقاء أعضاء اللجنة
على جلان االنتقاء أن تنظر في العوامل التالية عند تعيني األعضاء:
•حجم اللجنة :يجب أن يراعي عدد األعضاء ،في الوقت عينه ،القدرة على متثيل اجملتمع بعدالة وعلى تشكيل مجموعة
تضم معظم اللجان ما بني ثالثة أعضاء وسبعة عشر عضواً ،ويتوقع منهم العمل باإلجماع
مستدامة يسهل إدارتها.
ّ
إال أنَّه يجب تعيني عدد فردي من األعضاء لضمان عملية صنع قرارات دميقراطية (بالتصويت).
حتيز
•متثيل عادل :يفترض أن تكون التعيينات ممثّلة لوجهات نظر وخلفيات
ّ
متنو عة على نطاق واسع ،وذلك لتفادي أي ّ
حتيزا ً) .على جلان االنتقاء النظر في األصل اجلغرافي ،والدين ،واللغة ،والطبقة االجتماعية ،واالنتماء
(أو ما قد يبدو ّ
العرقي وغيرها من العوامل.
تورط في
•سجل اإلجنازات في مجال حقوق اإلنسان :على كلّ من األعضاء أن ميلك سجل إجنازات ال غبار عليه خاليا ً من أي ّ
إجرامية ،مبا في ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان أو أعمال الفساد .يجب أن تزخر سجالت األعضاء بأنشطة تعزز
أنشطة
ّ
حقوق اإلنسان أو تخدم املصلحة العامة ،وأن يكسب األعضاء ثقة الرأي العام التامة ،وأن يتم اعتبارهم فوق جتاذبات
السياسية.
األحزاب
ّ
•احلياد :يجب أن تُفحص أهلية املرشحني ملناصب أعضاء اللجنة بغية التأكّد أنه ما من عالقة مريبة تربطهم باملواضيع أو
باملنظمات اخلاضعة للتحقيق .وفي حني أن ّه من املألوف أن يتم تعيني موظفني حكوميني في جلان التحقيق ،إال أنَّ ذلك يتم
استقاللية اللجنة ونزاهتها ،وذلك مثال ً عن طريق التعليق املؤقت ملناصبهم السابقة في احلكومة.
عادةً بشكل يحمي
ّ
•النوع االجتماعي :من املهم تضمني معايير مبنية على مراعاة متثيل النوع االجتماعي في عمليات انتقاء األعضاء،
وإيجابية للضحايا النساء وقد تبينَّ ذلك ،مثال ً ،في ديناميات جلسات االستماع
إذ تؤ ّمن األعضاء النساء بيئة داعمة
ّ
العلنية التي عقدتها جلنة املصاحلة الوطنية في غانا ،حيث كان ثالثة من أصل األعضاء التسعة إناثا ً .كما تبيَّنت
تتضمن
أهمية وجود أعضاء نساء في جنوب إفريقيا ،حيث استجابت جلنة املصاحلة الوطنية لطلبات عقد جلسات
َّ
نساء فقط وتترأسها األعضاء النساء.
•االلتزام بدوام كامل :ال تستطيع أي جلنة أن تعمل بفعالية بدوام جزئي لذلك يجب أن يُشترط على األعضاء الوطنيني
العمل بدوام كامل في اللجنة وأن يتفادوا تولي أشغال أو مسؤوليات أخرى .أما بالنسبة إلى األعضاء األجانب ،فعليهم
العمل حل ّد أدنى من األيام في ربع السنة الواحد وتفادي تولي أي أشغال أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تضارب في املصالح.
مهنية في مجموعة من اجملاالت التي قد تفيد عمل اللجنة ومن
•اخلبرة :عند توظيف األعضاء ،يجب البحث عن خبرات
ّ
بينها احلقوق ،وال سيما احملاماة في مجال حقوق اإلنسان والدستور ،والتاريخ ،واالقتصاد ،والتحقيق الشرعي ،والدراسات
والطب ،والدين ،والصحافة ،وحلّ النزاعات.
حول النوع االجتماعي ،واألنثروبولوجيا االجتماعية ،وعلم النفس،
ّ

بعض املمارسات اجليدة في تعيني األعضاء
جنوب افريقيا
شكلت جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب إفريقيا عام  1995بهدف توثيق اجلرائم التي متت بدافع هدف سياسي حلماية
التمييز العنصري أو العمل على إلغائه 32.وصفت بريسيال هاينر هذه اللجنة بالتالي« :إنها أول من طوَّر عملية انتقاء
32
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واستقالليتها
شرعية جلنة معرفة احلقيقة
ضمان
ّ
ّ

التشريعي سوى
تستند إلى جلنة انتقاء مستقلة ومقابالت علنية وتقدمي قائمة بأفضل املرشحني .لم يتطلب التخويل
ّ
ضمت
أنَّ يكون عضو اللحنة شخصا ً أهال ً ومناسبا ً للعمل ،غير منحاز وال ميلك ظهورا ً سياسيا ً واسعا ً .طلبت جلنة انتقاء َّ
ممثلني ملنظمات حقوق اإلنسان من اجلمهور إجراء تسميات وحصلت على  300مرشحا ً قلَّصت عددهم إلى  50مرشحا ً في
النهاية .وأُجريت مقابالت مع هؤالء املرشحني خالل جلسات علنية تابعها اإلعالم عن كثب .ثم أرسلت اللجنة قائمة
بأسماء  25مرشحا ً إلى الرئيس نيلسون مانديال من أجل تعيني  17عضوا ً نهائيا ً .ومن أجل حتقيق توازن جغرافي وسياسي،
33
أضاف مانديال من جهته عضوين لم يخضعا لعملية الفحص الشاملة».
سيراليون
مت استيحاء فكرة تشكيل جلنة احلقيقة في سيراليون من جنوب إفريقيا ولكن مع فارق ملحوظ في تعيني أعضاء أجانب
كـمنسق عملية االنتقاء،
وفي دور األمم املتحدة 34.وحسب هاينر« :فقد مت تعيني ممث ِّل خاص لألمني العام في منطقة فريتاون
ِّ
وتشكيل جلنة
تضمنت أعضاء من اجملتمع الديني ،ومنظمات حقوق اإلنسان ،وأيضا ً ممثلني عن األطراف املتحاربة سابقا ً.
َّ
أساسية في دعم العملية .وقد عينت هذه اللجنة أربعة أعضاء من سيراليون
السابقة
َّحة
ل
املس
املعارضة
مشاركة
واعتبرت
ّ
علنية فيما قام املفوض السامي حلقوق اإلنسان بتعيني ثالثة أعضاء أجانب ،علما ً أ َّن
ومقابالت
عامة
تعيينات
إلى
باالستناد
ّ
35
التعيني الرسمي لكلّ من األعضاء احملليني والدوليني مت ّ على ي ّد الرئيس».
الشرقية
تيمور
ّ
الشرقية
االنتقالية في تيمور
الشرقية على ي ّد إدارة األمم املتحدة
مت تشكيل جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة في تيمور
ّ
ّ
ّ
التي عيَّنت األعضاء بناء على مشورة جلنة انتقاء 36.عينَّ كلّ من منظمات اجملتمع املدني واألحزاب السياسية اخملتلفة عضوا ً
موسع ،مع التركيز
واحدا ً من أعضائها .وقد دعت هذه اللجنة إلى تعيينات عامة وقامت باستشارة اجملتمع املدني بشكل َّ
التنوع واملناطق والنوع االجتماعي.
بشكل خاص على متثيل
ّ
جلان احلقيقة اخملتلطة
بني احلني واآلخر ،يتم تعيني أشخاص محليني وأجانب كأعضاء وموظفني كبار من أجل زيادة مصداقية اللجنة وخبرتها
التحيز (أو احل ّد منها) ،وأيضا ً في غياب مهارات
املقارِنة .يتم تشكيل هذه «اللجان اخملتلطة» باإلجمال لتفادي شبهات
ّ
وخبرات
محلية في مجال التحقيق .نضرب هنا مثل جلان كلّ من سيراليون وغواتيماال وجزر سليمان وكينيا ،علما ً أنَّ
ّ
انتقاء األعضاء الدوليني يجب أن يخضع لعملية تدقيق.

33
34
35
36

مراجعة حاشية .22
قانون جلنة احلقيقة واملصاحلة في سيراليون شباط/فبراير http://www.sierra-leone.org/Laws/2000-4.pdf .2000
هاينر :احلاشية .22
احلاشية ،26القسم .4
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القانوني للجنة احلقيقة :األهداف ،الوظائف ،االختصاص ،الصالحيات
التفويض
ّ
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 .)1( 2ومبوجب هذا ،تُ ّ
شكل جلنة ذات شخص ّية قانون ّية تُعرف باسم
جلنة احلقيقة واملصاحلة []...
 .)1( 3سيكون هدف هذه اللجنة نشر الوحدة الوطنية واملصاحلة
من خالل روح التفاهم التي تتعالى عن نزاعات املاضي وانقساماته...
تعزيز الوحدة الوطنية واملصاحلة ،مرسوم ، 1995 – 34
جنوب أفريقيا ،فصل 2

التفويض القانوني للجنة احلقيقة :األهداف ،الوظائف ،االختصاص ،الصالحيات

قانوني ،يمُ َنح عادةً مبوجب مرسوم تنفيذي أو قانون يقرّه البرملان .وتقولب القرارات
يتم تشكيل جلان احلقيقة بنا ًء لتفويض
ّ
املستقبلية وفعاليتها .يتناول
التي يتخذها مع ّدو املشروع وأصحاب العالقة في بداية فترة والية اللجنة شكل التحقيقات
ّ
هذا الفصل أهداف اللجنة ووظائفها واختصاصها وصالحياتها.

أهداف جلنة احلقيقة
األولية ،والغرض من هذا كله
ص باعتباراتها
يتم إعالن أهداف اللجنة
اإلجمالية عادةً في ديباجة التفويض وفي القسم اخلا ّ
ّ
ّ
توجيه أعضاء اللجنة .يتناول التفويض أهدافا ً مختلفة ،لكن يُال َحظ تكرار األهداف الثالثة التالية في معظم اللجان:
األساسية في التأكّد من الوقائع :يختلف كلّ تفويض عن اآلخر من
•إثبات الوقائع وتفسيرها :تكمن وظيفة جلنة احلقيقة
ّ
القانوني ،أو مدى عمق التفسيرات املطلوبة.
حيث نطاق هذه الوقائع ،أو تصنيفها
ّ
القانونية والهيئات االستشاريّة
متيز هذه الوظيفة جلان احلقيقة عن احملاكم
ّ
•حماية حقوق الضحايا واإلقرار بها وإعادتهاِّ :
في أنَّها تضع حقوق الضحايا وجتاربهم في قلب عمل اللجنة.
اإليجابي :بعض اللجان مكلَّفة مبوجب تفويضها باقتراح طرق للمساهمة في املصاحلة
والسياسي
االجتماعي
•التغيير
ّ
ّ
ّ
والدميقراطية ومنع تكرار األحداث املؤسفة.
واإلصالح
ّ
السياسية .يعتمد التفويض مقاربة معتدلة على نحو
تتميَّز هذه األهداف بتعقيدها وبفروقاتها الدقيقة ،وهي رهنٌ بالبيئة
ّ
إلزامية .من املهم أن تتسم أهداف
اإلجمالية هي «مساهمات» يجب النظر فيها فهي ليست
منوذجي ،ويؤكِّد أنَّ األهداف
ّ
ّ
ً
واقعية حول التأثيرات احملتملة ملساهماتهم.
توقعات
املشاركني
جميع
امتالك
على
ا
حرص
اللجنة بالوضوح واإليجاز،
ّ

الوظائف
وظائف جلنة احلقيقة هي األنشطة املطلوبة لتحقيق أهداف اللجنة .إنَّ إيضاح هذه األنشطة ضمن والية اللجنة من شأنه
التنظيمية الالزمة لسير عملهم.
توجيه األعضاء في تصميم التحقيقات ،وتخصيص املوارد ،وإنشاء البنية
ّ
ومن بني الوظائف املذكورة في تفويض اللجان:
•إعداد تقرير يقدِّم سجال ً
تاريخيا ً دقيقا ً ومحايدا ً النتهاكات حقوق اإلنسان :ترفع جلان احلقيقة تقارير حول السياق الذي
ّ
مبين ًة أسبابها وظروفها وطبيعتها ونطاقها .إ ّن
وقعت فيه انتهاكات حقوق اإلنسان التي مت تفويضها بالتحقيق فيها ّ
ً
ا
مستند
األساسية لعمل اللجنة ،ويجدر اعتباره
إعداد تقرير موثوق ميثّل النتيجة
وطنيا ً مهما ً .فالتقرير الذي رفعته
ّ
ّ
37
ً
املدنية في األرجنتني ،ويُعاد
األرجنتينية للمخفيني باسم «نونكا ماس» يُستخ َدم كثيرا في مجال التربية
الوطنية
اللجنة
ّ
ّ
ّ
طبعه بانتظام .وقد تطوَّرت أشكال التقارير مع الوقت ،من اجمللَّد الواحد الذي رفعته جلنة األرجنتني ،إلى املوسوعات الكبرى
معينة.
املتعددة اجمللَّدات ،والنسخ اخملتصرة ،والنسخ
السمعية والبصريّة ،والرسوم املتحرّكة ،والنسخ املع ّدة جلماهير ّ
ّ
السياسية،
يخول التفويض اللجن َة التحقيق َ في انتهاكات حقوق اإلنسان ،واإلستراتيجيات
•جمع املعلومات :ينبغي أن ّ
ّ
احمللية ،واحلاالت اخلاصة ،وعواقب هذه االنتهاكات .يجدر باللجنة احلصول على معلومات حول
التاريخية
والسجالت
ّ
ّ
التاريخية بإجراء املقابالت مع الشهود والناجني ،وفحص املستندات ،وزيارة األماكن التي قد حتوي على األدّلة،
األحداث
ّ
احلكومية .أهم هذه
اجلماعية ،وعليها التمكّن من القيام بهذه املهام بالتعاون مع السلطات
كمواقع االحتجاز واملقابر
ّ
ّ
الوظائف هي احلصول على شهادات األشخاص املعنيني مباشرة باالنتهاكات :الضحايا ،والشهود ،ومرتكبي اجلرم .ومن
مفصلة إلجراء املقابالت ،فضال ً عن قواعد
أجل أداء هذه الوظيفة بفعالية ،على اللجنة تطوير إجراءات وبروتوكوالت
َّ
بيانات لتسجيل املعلومات وحفظها وحتليلها.
•حماية الضحايا وتأمني سالمتهم وعيشهم الكرمي :من املهم أن جتمع جلان احلقيقة املعلومات من الضحايا والشهود على
الشخصية أو نزاهتهم للخطر .يجدر باللجنة احلرص على عدم معاملة الضحايا كمجرّد مصادر،
نحو ال يعرِّض سالمتهم
ّ
37
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اإلنسانية .إنَّ ضحايا الفظائع
قيمني وكمواطنني كاملني مع االعتراف صراح ًة بكرامتهم
اجلماعية هم عادةً
ّ
ّ
بل كشركاء ِّ
ً
ً
تنم عن
من أكثر فئات اجملتمع ضعفا وتهميشا وعلى جلنة معرفة احلقيقة تقييم احتياجاتهم وطلب شهاداتهم بتعابير ّ
احترام واهتمام .من واجب اللجنة توفير بيئة آمنة للضحايا من أجل التكلّم عن جتاربهم ،وقد يتطلب األمر تأمني دعم
اجتماعية ،وفي بعض
قانونية ،ومنح خدمات
العقلية ،وتوفير حماية جسديّة ،وتأمني معلومات
على مستوى الصحة
ّ
ّ
ّ
احلاالت تقدمي دعم ماد ّي .ويجب أن تولي شبكة الدعم هذه اهتماما ً خاصا ً باحتياجات النساء واألوالد والسكان األصليني
بنية حسنة واإلقرار مبعاناة الضحايا،
وغيرهم من الفئات املستضعفة .وفني حني أن ّه يجدر باللجنة قبول الشهادات دائما ً ّ
فإ ّن عليها أيضا ً معاجلة الشهادات مبوضوعية بوصفها معلومات غير أكيدة ال تزال قيد التثبيت.
تعليمية هادفة إلى التواصل :يجب تفويض اللجنة بالتو ّجه إلى اجلمهور عبر التواصل واإلعالم واألنشطة
•القيام بأنشطة
ّ
التعليمية الهادفة إلى التواصل .كانت اللجان األولى تقوم بأنشطتها من دون مشاركة الرأي العام ولكن منذ جتربة
ّ
ً
اإللكترونية ،واملوارد
واملواقع
اإلعالم،
مع
الشراكات
خالل
من
التواصل
احلقيقة
جلان
بني
اليوم
ا
شائع
أصبح
إفريقيا،
جنوب
ّ
فعال مينح الضحايا فرصة التكلّم بأصواتهم
املطبوعة .وقد أظهرت جلسات االستماع
العلنية أن ّها نشاط تواصل ّ
ّ
والشعور بتبرئة الذات من ناحية ويثقِّ ف العامة من ناحية أخرى .أقامت جلنة احلقيقة واملصاحلة في البيرو شراكات مع
رئيسية في كافة أنحاء البالد من أجل توظيف «متطوعني للحقيقة» وتدريبهم .فقدَّم آالف الطالب الشباب
جامعات
ّ
من كلّ
العلنية ،وساعدوا الضحايا على املثول أمام اللجنة ،ونقلوا املعلومات حول
االستماع
جللسات
دعمهم
البلد
أرجاء
ّ
عمل اللجنة.
•تقدمي مقترحات سياسات حرصا ً على عدم تكرار االنتهاكات :باستطاعة جلان احلقيقة منع تكرار االنتهاكات من خالل
رفع التوصيات التي تعالج أسباب النزاعات وتعزز احترام سيادة القانون .في ختام كلّ حتقيق ،يجدر باللجنة تقييم أي
مؤسساتية عن االنتهاكات ،ورفع التوصيات حول أي إجراءات أو إصالحات ضروريّة لتفادي املزيد من االنتهاكات.
مسؤولية
ّ
وبصورة عا ّمة ،تستطيع اللجان رفع التوصيات لدعم سيادة القانون؛ وإصالح قطاع األمن؛ وتعزيز احلوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد؛ وتعزيز احترام حقوق اإلنسان؛ ومعاجلة التحديات املعيَّنة التي يواجهها السكان املستضعفون
كالسكان األصليني واألطفال والشباب والنساء.
•دعم عمل نظام العدالة :بإمكان جلنة احلقيقة لعب دور أساسي في معاجلة مسألة اإلفالت من العقاب ،والتعاون مع
القانونية عن طريق إجراء أبحاث دقيقة وتوثيقات حول االنتهاكات ،واألماكن التي وقعت فيها هذه االنتهاكات
احملاكم
ّ
(على سبيل املثال ،بعض اللجان قامت بنبش مقابر خالل حتقيقاتها) .وميكن تقدمي نتائج هذه األبحاث كأدّلة إلى املدعني
فعال ،وما يكفي من
جنائية في وجود نظام
العامني الوطنيني .ووفق الظروف اخلاصة بكلّ بلد ،ميكن إجراء مالحقات
قضائي ّ
ّ
ّ
سياسية للقيام بذلك .هذا وتستطيع اللجان التوصية بإقالة مرتكبي االنتهاكات أو منعهم من تولي
األدّلة ،وتوفّر إرادة
ّ
مناصب عامة ،أو تنفيذ برامج فحص املوظفني كجزء من عملية إصالح مؤسسات األمن ،والعدالة ،وغيرها من املؤسسات.
يتم تكليف جلان كثيرة بتنظيم أنشطة تعزز املصاحلة والتسامح وااللتئام بني األفراد
اجملتمعية أو
•تعزيز املصاحلة
الوطنيةّ :
ّ
ّ
واجملتمعات واألطراف املنخرطة في نزاع ما .تستطيع اللجان تنظيم منتدى يسمح باالستماع إلى شكاوى اآلخرين ،والتوصية
باتخاذ إجراءات خاصة بإعادة دمج مرتكبي اجلرائم ،وتنظيم الفعاليات الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتسامح على املستويني
األصلية تهدف
الشرقية مثالً ،أقامت جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة شراكة مع اجملتمعات
اجملتمعي والوطني .في تيمور
ّ
ّ
إلى إعادة دمج اجلانحني الذين اقترفوا انتهاكات بسيطة ويريدون العودة إلى وطنهم والتعويض على ضحاياهم هذه اجلنح.
أما في البيرو ،فقد اقترحت جلنة احلقيقة واملصاحلة أنَّ أفضل طريقة للمساهمة في املصاحلة بني احلكومة واملواطنني تكمن
38
في إصالح مؤسسات الدولة.
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االختصاص
القانوني لكلّ جلنة ما يلي:
يحدد التفويض
ّ
•أنواع االنتهاكات التي ستركِّز عليها اللجنة؛
الزمنية التي ستنظر فيها اللجنة؛
•الفترة
ّ
•األطراف الذين ستحقق معهم اللجنة؛
•األراضي حيث وقعت االنتهاكات.
يجب أن يكون اإلطار القانوني ،في الوقت عينه ،وثيقا ً ومرنا ً في حتديد أنواع االنتهاكات واملسائل قيد التحقيق من خالل
الشمولية ،ما يعني أنَّه في الوقت الذي يحدد فيه التفويض بعض االنتهاكات التي يعتبرها
استخدام مصطلحات بعيدة عن
ّ
ذات اهتمام خاص ،فإ ّن عليه متكني األعضاء من التحقق من تصرفات وممارسات خطيرة أخرى .على سبيل املثال ،استخدم
تفويض جلنة البيرو مصطلحات «التعذيب وإصابات أخرى خطيرة» ،ما سمح للجنة احلقيقة واملصاحلة بالتحقيق في العنف
39
اجلنسي من دون أن يكون هذا األخير مذكورا ً بالتحديد في التفويض.
الزمنية قيد التحقيق وتواريخ بدايتها وانتهائها اختالفا ً ملحوظا ً بني جلنة وأخرى .فبعض اللجان نظرت
تختلف م ّدة الفترات
ّ
الزمنية الطويلة من تعقيد
في انتهاكات وقعت على امتداد أربعني عاماً ،فيما ركَّزت جلان أخرى على فترة أسابيع .تزيد الفترات
ّ
التحقيقات ،ولكن على اللجنة أن تكون مج َّهزة مبا فيه الكفاية للنظر بشكل نقدي في التجارب التي أدَّت إلى االنتهاكات.
األرجنتينية للمخفيني ،على االنتهاكات التي اقترفها موظفو احلكومة فقط ،إال أنَّ اللجان التي
ركَّزت اللجان األولى ،كاللجنة
ّ
أهمية التحقيق في كافة االنتهاكات التي سببت املعاناة للمجتمع ،سواء كانت أفعال موظفني
تشك َّلت في ما بعد أظهرت
ّ
حكوميني أو غير حكوميني ،مبا في ذلك املنظمات شبه العسكريّة واجملموعات املناهضة بش ّدة للحكومة.
حتى يومنا احلالي ،كانت كافة اللجان التي مت تشكيلها تركِّز على البلد الذي يقوم بالتحقيق ،إال أنَّ نزاعات أو انتهاكات ع ّدة
تخطت احلدود أو شملت أشخاصا ً من بلدان أخرى وبالتالي هناك بعض احلاالت حيث يجدر على تفويض جلنة احلقيقة أن
ّ
معينة.
قضايا
في
للتحقيق
أخرى
بلدان
مع
التعاون
احتمال
ن
يتضم
َّ
ّ

الصالحيات ،والعقوبات ،واحلماية
فعالة ومستقّ لة ،وعليها أيضا ً
التقيد ببعض اإلجراءات الهادفة
يجب أن تتمتَّع جلنة احلقيقة بالسلطات الالزمة إلجراء حتقيقات ّ
ّ
إلى حماية حقوق الضحايا والشهود خالل التحقيقات ،وجلسات االستماع ،وسير عمل اللجنة بشكل عام.
احلكومية.
التحقيقية :يجب تفويض جلنة احلقيقة بجمع املعلومات من أي مصدر كان ،مبا في ذلك السلطات
الصالحيات
ّ
ّ
بعض اللجان تُعطى صالحية اإلرغام على إبراز األدّلة واإلدالء بالشهادات .أما جلان أخرى ،فعليها االعتماد على تعاون الشهود
احلكومية وعلى نواياهم احلسنة .في جميع األحوال ،يجب أن تنشئ اللجنة عالقات تعاون مع
واملنظمات وقوى األمن والدوائر
ّ
السلطات ذات الصلة واجملتمع املدني.
فعالة:
مثالية ،يجب أن تتمتَّع اللجنة
بصورة
بالصالحيات التالية إلجراء حتقيقات ّ
ّ
ّ
صالحية استدعاء أشخاص للمثول أمام اللجنة من أجل تزويدها باألدّلة
وتتضمن هذه السلطة
صالحية اإلرغام:
––
َّ
ّ
ّ
وإبراز أغراض أو مستندات حيث يقتضي األمر ذلك .يجب أن يتمك َّن موظفون معيَّنون في اللجنة من احلصول على
أمر من احملكمة بالبحث عن هذه املواد حيث يقتضي األمر ذلك.
39
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الفصل 4

شرعية ،مبا في ذلك استخراج اجلثث من املقابر
الشرعية :يجب تفويض جلنة احلقيقة بإجراء فحوصات
– –اإلجراءات
ّ
ّ
القضائية ولكن باحترام رغبات أقارب املفقود أو اخملفي.
مبوجب القانون وبالتعاون مع السلطات
ّ
السياسية واملسؤولني احلكوميني ،بالتعاون مع
– –اإللزام بالتعاون :يجب إلزام اجلميع ،مبن في ذلك أعضاء األحزاب
ّ
مهمة
اللجنة .فعليهم متكني اللجنة من الوصول غير املقيَّد إلى كلّ ما حتتاجه اللجنة ،وذلك لضمان تأدية أ ّي
ّ
الوطني،
القانوني املمنوح للجنة .ال تنطبق القوانني السريّة ،كاعتبارات األمن
ضروريّة يلحظها التفويض
ّ
ّ
على أي مسألة خاضعة لتحقيقات جلنة احلقيقة ،لكن على اللجنة معاملة كافة املعلومات التي حتصل عليها
خلصوصية األشخاص ونزاهتهم.
بعناية قصوى من أجل تفادي التعرّض
ّ
علنية :يجب أن تكون جلسات االستماع التي جتريها اللجنة مفتوحة لكلّ من الرأي العام
•إجراء جلسات استماع
ّ
علنية تضر ّ مبصالح العدالة  -أو قد تتسبب باألذى ألحد .ال يجب
ووسائل اإلعالم ،ما لم يعتبر األعضاء أنَّ جلسة استماع
ّ
أن تكون جلسات االستماع التي تشتمل على قاصرين مفتوحة للجمهور ،أو يجب إجراؤها على نحو يخفي هويّة املدلي
بالشهادة .أما الشهادات حول حاالت العنف اجلنسي ،فتكون عادة غير مفتوحة ما لم يطلب ضحايا راشدون اإلدالء
بشهاداتهم أمام العامة بهدف مشاركة قصصهم.
من واجب اللجنة تعميم معاييرها اخلاصة باختيار الضحايا لإلدالء بشهاداتهم واطالع جميع األشخاص املدعوين إلى
اإلدالء بشهاداتهم مسبقا ً على اإلجراءات املتبَّعة فضال ً عن أي حقوق أو واجبات مطابقة .هذا ويجب تزويد الضحايا
العاطفي املناسب.
النفسي أو
الطبي أو
بالدعم
ّ
ّ
ّ
كذلك ،على اللجنة التواصل مع الضحايا بعد احلصول على شهاداتهم للتأكّد من عدم تعرّضهم ألي خطر ولتقدمي
االستشارات إذا دعت احلاجة.
اإلجرائية في كافة عمليات جلنة احلقيقة ،ال سيما عند نشر النتائج
التقيد بالعدالة
•احلقوق اإلجرائية :يجب
ّ
ّ
والتوصيات:
توصية أو اتخاذ قرار قد يتسبب بالضرر أل ّي كان،
– –حق (األفراد) في اإلصغاء إليهم :حني تنظر اللجنة في تقدمي
ّ
ً
رسميا و /أو حلضور جلسة
ضحية ذات صلة ،الفرصة لالعتراض
يجب أن يمُ نح هذا الشخص ،باإلضافة إلى أ ّي
ّ
ّ
إمكانية القيام بذلك
استماع ،نظر ا ً إلى
عمليا ً.
ّ
ّ
– –احلق ّ في جتنّب جترمي الذات :في حال مت إرغام شاهد على املثول أمام اللجنة والر دّ على أسئلة قد جتر ِّمه ،ال يجب
قبول أجوبته كأدّلة ض ّده في الدعاوى التي س ُتقام الحقا ً .ال يجدر باللجنة استخدام هذا اإلجراء إال حني تكون
هذه املعلومات ضروريّة ومبررة لتحقيق أهدافها؛ وحني يكون الشخص قد رفض اإلجابة على أساس جترمي الذات.
يُعرف هذا التدبير أحيانا ً بـ «استخدام احلصانة».
– –احلق مبحامي دفاع :من حق ّ أي شخص يخضع الستجواب على ي ّد محقق ،أو مت استدعاؤه للمثول أمام جلنة
احلصول على محامي دفاع ،حتى ولو كان معوزا ً .على اللجنة تعيني محامي دفاع إذا اعتبرت أنَّ مصالح العدالة
تقتضي ذلك.
•حماية الشهود :يجب وضع برنامج يقوم بحماية الشهود األساسيني في حال وجود تهديدات واضحة لسالمتهم .من
حساسة وأشخاص
املهم تأمني حماية ّ
فعالة للشهود واملعلومات ،وخصوصا ً حني تتعلق حتقيقات اللجنة مبواضيع ّ
ذوي نفوذ .فالشهود الذين يشعرون باخلوف قد ال يخبرون احلقيقة الكاملة ،أو قد يختلقون املعلومات حلماية أنفسهم
وعائالتهم ،أو يتفادون اللجنة باإلجمال.
وحيث ال تستطيع اللجنة تأمني حماية كاملة للشهود ،فإ ّن عليها ضمان احل ّد األقصى من السر يّة في ما يتعلق
احلساسة.
بهو يّة الشهود في القضايا
ّ
•العقوبات :يجب اتخاذ التدابير الالزمة ملعاقبة أي جرائم تُق َترف بحق ّ جلنة احلقيقة ،مبا في ذلك :عرقلة عمل اللجنة؛ وتزويدها
مبعلومات مزوَّرة عن سابق قصد؛ واإلخفاق في املثول أمام اللجنة؛ واإلفصاح عن معلومات سريّة؛ وإتالف األدّلة أو األرشيفات.
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بنية حسنة
•حماية األعضاء :يجب تأمني احلماية لألعضاء وموظفي اللجنة في ما يتعلق باألعمال التي يقومون بها ّ
خالل سير عمل اللجنة .فال يجب حتميل أي عضو أو موظف أو شخص ينفِّذ مهمة باسم اللجنة مسؤولية أي شيء
بنية حسنة .هذه احلماية رهنٌ
يظهر في أي تقارير ،أو نتائج ،أو وجهات نظر ،أو توصيات يتم تقدميها أو التعبير عنها ّ
اإلجرائية.
بتنفيذ األعضاء واملوظفني مهامهم بنزاهة واجتهاد ووفق مبادئ العدالة
ّ
•تعميم التقرير :يجب أن يحق ّ للجنة احلقيقة تعميم تقريرها النهائي عبر اإلعالم وشبكة اإلنترنت واملكتبات
واألرشيفات .فحصر االطالع على التقرير فقط من سلطة عليا ،كالرئيس ،وتكليف هذه السلطة بنشره من شأنه
التخفيف من وقع عمل اللجنة .فقبل أن تبدأ اللجنة بعملها ،يجب عليها أن متر بفترة حتضيرية ،عادة بني ثالث أو
ستة أشهر ،ففي خالل هذه الفترة تقوم اللجنة مبراجعة تفويضها القانوني وتطوير اإلجراءات اإلدارية الداخلية
الرئيسي.
واملشاركة بتوعية اجلمهور واملباشرة في توظيف طاقم العمل
ّ

27

الفصل 5
اللحظة احلاسمة :إنشاء جلنة احلقيقة

29

إننا ،بتحديدنا املسؤولني عن مختلف أسباب النزاع وعن االنتهاكات
الكثيرة حلقوق اإلنسان التي ار تُكبت خالله ،جنري عملية محاسبة
دقيقة ،ونقول على نحو ال لبس فيه ،إننا نرفض اإلفالت من العقاب.
بهذه الدراية وهذا الفهم نتعهد بنا َء مجتمع سيكون قادر ا ً على منع
تكرار وقوع مثل هذه األسباب واالنتهاكات.
«شاهد على احلقيقة :تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة في سيراليون»
اجلزء .2004 ،1

اللحظة احلاسمة :إنشاء جلنة احلقيقة

من شأن اإلعداد الفعال خالل املرحلة التحضيرية أن يساعد في تقدم عمل اللجنة وعملياتها؛ ففي تيمور الشرقية أدت
املشاورات الواسعة في مقاطعات البالد الثالثة عشر إلى إقامة شراكات في كل مقاطعة منها مما وفر الدعم لعمل املكاتب
احمللية للجنة .وسيبدو الضعف في املرحلة التحضيرية جليا ً إلى ح ٍد كبير ما لم يتم التعامل معه بحسم.
قد يؤثر اإلخفاق في مراجعة التفويض القانوني للجنة وفهمه على مخطط التحقيق وعلى توظيف فريق التحقيق .لم
تدرك جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة الكينية إال في وقت متأخر من العملية أن البحث الذي أجرته فشل في احلصول على
أفضل املعلومات فيما يتعلق بالتعامل مع اجلرائم االقتصادية .لذا ،فإن توظيف قوى اللجنة توظيفا ً منتجا ً يعني ُحكما ً
أن املرحلة التحضيرية اتسمت بالقوة والفعالية .وإن لم يكتمل تنفيذ املهام التحضيرية احلساسة فإن اللجنة ستهدر
طاقتها في حل املشكالت عند بروزها.
•يجب على األعضاء مراجعة التفويض القانوني للجنة بغية التأسيس لفهم مشترك للعناصر واألهداف األساسية لهذا
التفويض .ويجدر بهم أن يُحسنوا االستفادة من الوقت في توضيح أي تأويالت أو شكوك من شأنها أن تشتتهم ،وأن
يتوصلوا إلى توافق في اآلراء وتفاهم حول القضايا املهمة.
َ
املباشرة في عملية تواصل أولي مع الشركاء املهمني ،ال سيما الضحايا ،بهدف التعرف على رؤاهم
•يجب على األعضاء
بخصوص التفويض القانوني وعلى توقعاتهم ومقترحاتهم أو مطالبهم فيما يتعلق بالعملية .تك ُبر إمكانية إجراء
مناقشات صريحة ومنفتحة عندما تكون االجتماعات مصغرة وخاصة ومركزة ألنها تتيح لألعضاء خلق جو من األلفة
والفهم املشترك مع األفراد واجلماعات املعنية.
•يجب على األعضاء صياغة االختصاصات والصالحيات وتوظيف طاقم العاملني األساسيني .ويتضمن هذا الطاقم كبار
املوظفني الذين يقومون بتأسيس نظم اإلدارة والبحث والتواصل وإدارتها .وتعتمد سرعة عملية التوظيف على التفويض
املمنوح والقوانني املطبقة على املؤسسات العامة .إال أنه يتعني على احلكومة أن تقدم كل مساعدة إجرائية الزمة
املهم أن
من أجل دعم أعمال مرحلة التوظيف األولية وتيسيرها .وإذا ما متت إعارة موظفني حكوميني للجنة ،فإنه من
ّ
يخضعوا إلمرة األعضاء فقط طيلة فترة خدمتهم مع اللجنة.
ينبغي على احلكومة أن تقدم للجنة الدعم الالزم مبا يكفل تنفيذها ملهماتها األولية بفعالية وكفاءة .وينبغي على
السلطات أن تقدم الدعم املالي واللوجيستي املناسب للجنة مبا في ذلك مساعدتها على اختيار مكاتب مناسبة .وحيثما
لزم ،ينبغي السماح للجنة بالسعي للحصول على دعم مالي وخبرات من اجملتمع املدني واجملتمع الدولي.

املعايير والسياسات واإلجراءات وخطط العمل
حال إمتام توظيف العاملني األساسيني يتوجب على األعضاء وضع املعايير والسياسات واإلجراءات التي تكفل احلوكمة
والعمليات املناسبة .وميكن أن تشتمل هذه على:
•كتيب يستعرض وظائف اللجنة ويوضح القوانني التي تتبعها فيما يتعلق بصنع القرارات واحلوكمة واإلدارة.
•مخطط تنظيمي يوضح هرم املسؤوليات بني األعضاء واملوظفني ،وتقسيم العمل ،واالنتشار العملياتي في جميع
أنحاء البلد.
•خطة عمل تتضمن االستفادة املتوقعة من الوقت ،وحسابات املوارد البشرية واملادية الالزمة إضافة إلى ميزانية يتم
إعدادها وفقا ً لإلجراءات احلكومية املناسبة.
•خطط استقصائية وبحثية تقترح املقاربات املنهجية األساسية وحتدد أشكال التعاون بني االختصاصات
املعرفية اخملتلفة.
•خطط للتواصل املوسع والتثقيف تهدف إلى شرح التفويض املمنوح للجنة وعملياتها لعموم اجلمهور.
•إعالن باملبادئ والتعهدات التي حتكم العالقة بني اللجنة واملؤسسات العامة األخرى واملواطنني واجملتمع املدني مبا في
ذلك مجموعات الضحايا.
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تتسم املرحلة التحضيرية بتوزيع املوظفني على فرق صغيرة تخضع مباشرة إلمرة أعضاء اللجنة و/أو الهيئة التنفيذية
األساسية خالل هذه املرحلة أن يسبب قلقا ً وأن يقود إلى فقدان الثقة في قدرة
للجنة .ميكن ألي تأخير في إمتام املهمات
ّ
اللجنة على تنفيذ التفويض املوكل إليها .كما أن التأخيرات الطويلة من شأنها أن تعرض عمليات اللجنة واملراحل
األخرى من العمل للخطر والتعطيل.

امليزانيات
إن ّه ملن األهمية مبكان أن تُق ّد ر احلكومة املتطلبات التشغيلية للجنة قبل أن تقوم بتحديد مخصصاتها املالية .غالبا ً ما
كانت مسؤولية اتخاذ القرارات املتعلقة باخملصصات املالية تقع على عاتق البرملان (في إطار تخطيط املوازنة السنوية)
أو السلطة التنفيذية (ضمن التمويل اخلاضع لسلطتها التقديرية) .عمدت بعض احلكومات أحيانا ً إلى تخصيص املوارد
املالية للجان قبل أن تبدأ هذه اللجان في عملياتها؛ ومع ذلك فإن تخصيص ميزانية في وقت أبكر من الالزم قد يعرض
للخطر استقاللية اللجنة وقد يقيد علمياتها.
وقد يكون جعل أول متويل للجنة مؤقتا ً أسلوبا ً معقوال ً وذلك لتغطية مرحلتها األولية ومن ثم إخضاع جميع التمويالت
الالحقة للتعديل مبا يتناسب وقرارات اللجنة.
لقد سبق أن استخدمت بعض اللجان أمواال ً مخصصة بعيدا ً عن أي عملية موازنة معيارية في البرملان أو متويالت من مانحني
دوليني .لقد مت تغطية أكثر من  50باملائة من ميزانية جلنة احلقيقة واملصاحلة في البيرو من أموال مت استردادها من حسابات خارجية
سرية عائدة ملسؤولني فاسدين 40.أما جلنة سيراليون وجلنة تيمور الشرقية فقد مت متويلهما إلى حد كبير من قبل مانحني دوليني.
ينبغي على جلنة احلقيقة بصفتها مؤسسة عامة احترام أفضل املمارسات في مجال الشفافية احلكومية .ويجب أن يتقيد
تخصيص املوارد ألغراض دفع الرواتب واألنشطة العملياتية واالستثمارات الرأسمالية تقيدا ً تاما ً بأهداف ووظائف اللجنة
كما وردت في والية اللجنة وخطط عملها.
تعمل اللجان في الغالب في ظل ظروف اقتصادية صعبة ،مثل مراحل ما بعد احلرب أو ما بعد الدكتاتورية ،لذلك فإنه من
األهمية مبكان أن يتم اعتبارها مؤسسة مقتصدة النفقات ومتقشفة ماليا ً
ينصب تركيزها على األنشطة العملياتية.
ّ
وينبغي أن تكون الرواتب مناسبة للمهنيني من أصحاب اخلبرة وأال يتم النظر إليها على أنها مؤسسة تنفق بسخاء.
تنقسم فئات امليزانية عموما ً إلى أربع فئات رئيسية ،هي:
•رواتب أعضاء اللجنة وموظفيها في وحدات البرامج التي أُنشأت إثر مراجعة التفويض القانوني وهي عادة ما تضم
خبرات في اجملال القانوني وخبرات اجتماعية-علمية متعددة التخصصات ،وخبرات في مجال أخذ اإلفادات ومعاجلة
البيانات ،ودعم الضحايا ،والتواصل مع اجلمهور ،وأنشطة التوعية ،ودعم التعليم والدعم اإلداري.
•عمليات إلمتام أنشطة البحث والتوعية والتواصل .ويشتمل ذلك في العادة على أخذ اإلفادات واستحداث نظم إدارة
املعلومات وحمالت التوعية وتنظيم جلسات االستماع واإلعالن عنها وإصدار املطبوعات .وقد تتطلب هذه األنشطة
التنقل داخل البلد على نحو واسع.
•استثمارات رأسمالية لتزويد املكاتب باملعدات والسيارات.
•نفقات إدارية وتكاليف مالية مرتبطة باستئجار موقع للعمل والتعامالت البنكية وحفظ السجالت والتدقيق املالي.

الوعي العام املبكر والتوعية
ينبغي أن تتواصل عملية إيضاح التفويض املمنوح للجنة وتثقيف عموم الناس حوله أثناء املرحلة التحضيرية وبالتعاون
مع الشركاء ومنظمات اجملتمع املدني .ينبغي لهذه اجلهود أن تُع ِلم الناس بحقوقهم وفرص الوصول إلى حتقيقات اللجنة
واملشاركة بها.
 40أنظر على سبيل املثال القانون رقم 476ـ 28في البيرو بخصوص الصندوق اخلاص إلدارة األموال املكتسبة بطريقة غير مشروعة من الدولة
( 22 ،)Ley del Fondo Especial de Administracion del Dinero Obtenido Ilicitamente en Perjuicio del Estadoآذار/مارس  ،2005املادة (.)g-8
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يجب على اللجنة أن تضع خطة اتصال استراتيجية حتدد اجلماهير املستهدفة ،وأن تضع أهدافا ً واضحة وتبني نشاطاتها على
تقيم فاعلية هذه اخلطة.
املدى القصير واملتوسط والطويل لتحقيق هذه األهداف ،وأن ّ
ميكن استخدام عدد من الوسائل خللق الوعي وتكوين الزخم الالزم الستمرار العمل ،ومن ضمن هذه الوسائل اإلذاعة
والتلفزيون والصحافة واألغاني واملسرح وامللصقات .وميكن توزيع املواد املطبوعة أثناء فعاليات التوعية ومن خالل شبكات
اجملتمع املدني ومسؤولي التواصل احملليني .وينبغي على أعضاء اللجنة زيارة احملافظات واملناطق النائية بغية زيادة الوعي بعمل
اللجنة والتشاور مع الشركاء املهمني حول القضايا املتعلقة باحلقيقة واحملاسبة واملصاحلة.
تتضمن أنشطة التوعية العامة األخرى إجراء لقاءات على غرار االجتماعات العامة التي ميكن أن يناقش خاللها األعضاء
وموظفو اللجنة أنشطة اللجنة وأن يجيبوا عن األسئلة .وميكن عقد اجتماعات تشاورية وبرامج تدريبية مع الضحايا
واملقاتلني السابقني والشرطة واجليش ونواب البرملان والزعماء الدينيني واملعلمني والنساء واألطفال والشباب وغيرهم .وأفضل
طريقة للقيام بذلك هي أن تتم االجتماعات على شكل مجموعات صغيرة مع التأكيد على املناقشة واملشاركة .وتعتبر
املؤمترات وسيلة فعالة لتركيز االهتمام على قضايا محددة فيما يتم اجلمع بني جماعات مختلفة لها مصالح متشابهة.
كذلك ميكن تدريب املنظمات الشريكة وتشجيعها على القيام بأنشطتها التوعوية والتثقيفية اخلاصة ألعضائها.

مسح االنتهاكات واألبحاث املساعدة
حتاول اللجان غالبا ً تقدير طبيعة االنتهاكات ومداها قبل أن تبدأ بعملياتها وذلك عن طريق القيام مبشروع مسح متهيدي
يساعد في التعرف على التحديات احملتملة وتقييم االحتياجات .وينطوي ذلك على جمع املعلومات من مختلف املصادر
وحتليلها ومن ضمنها الوثائق واملقابالت مع الشهود واستشارة خبراء ميدانيني.
تزودنا عملية مسح االنتهاكات بنظرة شمولية عن النزاع مع األخذ بعني االعتبار ما يلي:
•طبيعة األحداث التي وقعت ومداها.
•زمان وقوع األحداث ومكانها (لتكوين نظرة عن نطاق االنتهاكات).
•من هم الضحايا؟
•الهوية احملتملة للجناة.
•موجز عن الترتيب الزمني لألحداث في كل إقليم على حدة.
•أي مبادرات قائمة حاليا ً لتحقيق العدالة واملصاحلة ودعم الضحايا.
•أطراف خيوط محتملة أو مصادر للحصول على أدلة.
•أي أمناط لالنتهاكات.
إذا ما متت عملية املسح بالصورة الصحيحة فإن من شأنها أن تعزز من موضوعية اللجنة وفعاليتها األمر الذي سيمكنها
سرابية .كما أن ذلك سيمك ِّن
من اتخاذ قرارات استراتيجية مرتكزة إلى مؤشرات أولية لألحداث الفعلية ال إلى تكهنات
ّ
اللجنة من القيام بتقديرات واقعية فيما يتعلق بتخصيص املوارد ،ووضع مقاربة متسقة لعملية أخذ اإلفادات ،وحتديد
موضوعات التحقيق والبحث.
ميكن أن تقوم منظمة من منظمات اجملتمع املدني متتلك اخلبرة الالزمة بعملية املسح هذه ،وغالبا ً ما تتلقى هذه املنظمة الدعم
من قبل األمم املتحدة أو مؤسسة أخرى لديها املوارد الالزمة.
بعد مسح االنتهاكات ،ميكن للجنة الشروع في البحث املساعد ليكون أساسا ً قويا ً إلجراء بحث وحتقيق يتسمان بقدر أكبر
من الترابط في املرحلة التشغيلية الالحقة .ومن املمكن أن يشتمل البحث املساعد على ما يلي:
•التأسيس للمصادر املهمة للمعلومات واملستندات والتقارير – أي تلك التي تكون سرية وفي اجملال العام ،وهي:
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– –احلكومة (السلطات العدلية واحلقوقية والعسكرية والشرطية).
– –األمم املتحدة وهيئات حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية والبعثات الدبلوماسية.
– –وسائل اإلعالم الوطنية والعاملية.
– –املنظمات غير احلكومية (هيئات حقوق اإلنسان والنقابات واجلماعات الدينية ووكاالت اإلغاثة وجمعيات الضحايا).
•عقد االجتماعات مع ممثلي املنظمات لعرض خطة اللجنة وأهدافها عليهم والعمل على إقامة الشراكات.
•جمع املستندات وحتليلها.
•التشاور مع مختلف اخلبراء الوطنيني والدوليني لتقييم البحث والقرارات االستراتيجية.

استكشاف العادات احمللية
ينبغي على اللجنة خالل املرحلة التحضيرية أن تتعرف على الطريقة التي اعتادت مختلف اجلماعات املتأثرة على التعامل
بها مع انتهاكات حقوق اإلنسان ومسائل العقوبة واحملاسبة واملصاحلة .عادة ما يقوم بإجراء هذه الدراسات خبراء من
االجتماعية وعلم النفس والتاريخ .ينبغي على هؤالء أن يوفروا املبادئ اإلرشادية
قبيل أولئك اخملتصني في األنثروبوجليا
ّ
حول الكيفية التي يتم بها دمج العمليات واملؤسسات احمللية اإلثنية والدينية والثقافية االجتماعية األخرى في أعمال
اللجنة ،وذلك بطريقة تراعي املعتقدات التقليدية والعادات املتنوعة مثل معتقدات السكان األصليني وعاداتهم،
41
واحلصول مسبقا ً على موافقتهم احلرة واملستنيرة.

اجملموعات املساندة واجملموعات االستشارية
ميكن – إذا ما سمحت والية اللجنة  -للشركاء اإلمنائيني واجملتمع الدولي ومجموعات اجملتمع املدني تشكيل شبكات دعم
تقوم بأعمال الرصد وتقدمي املشورة واملساعدة الفنية ألعمال التحقيق .حتصل اللجنة الكندية للحقيقة واملصاحلة على
املشورة من جلنة مؤلفة من وجهاء من السكان األصليني الذين يلتقون بأعضاء اللجنة وموظفيها .أما جلنة سيراليون فقد
تابعت عملَها عن كثب شبك ٌة من منظمات حقوق اإلنسان ،فيما أنشأت اللجنة البيروفية شبكة من جماعات الضحايا
اللتماس النصح أثناء قيامها بصياغة سياستها بشأن جبر األضرار.

41
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إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ،احلاشية  26أعاله.

الفصل 6
من التأسيس إلى العمليات النظامية

35

بصفتنا أعضاء في جلنة احلقيقة واملصاحلة ،نعلم اآلن علم اليقني
أن الطريق الذي منضي فيه مساو في أهميته للغاية التي نسعى
إلى بلوغها .ال توجد طرق مختصرة .وعندما يتعلق األمر باحلقيقة
واملصاحلة نكون جميعا ً مجبرين على املضي حتى النهاية.
سعادة القاضي موراي سينكلير ،رئيس جلنة احلقيقة واملصاحلة
الكندية ،محاضرة للجنة الشيوخ حول الشعوب األصلية،
 28أيلول/سبتمبر .2010

من التأسيس إلى العمليات النظامية

مرحلة االنتشار والعمليات
عقب إكمال املرحلة التحضيرية بنجاح ،ميكن للجنة الشروع بتنفيذ خطة عملها والبدء بعملياتها الرئيسية واالنتشار
الفعلي على األرض .وينبغي على اللجنة خالل هذه املرحلة أن تتعاقد مع موظفني مللء الشواغر في مخططها التنظيمي
وأن تفتح مكاتب لها وأن تُطلق هيئاتها البحثية والتوعوية واإلدارية:
•ينبغي على اللجنة أن توظف عاملني بكامل طاقتها وطبقا ً خملططها التنظيمي وخلططها املتعلقة بالبحث والتوعية.
ويجب أن تراعي عملية التوظيف أعلى معايير الشفافية واملمارسات السليمة املنطبقة على القطاع العام مبا في ذلك
اإلعالن عن أي تضارب في املصالح .ينبغي أن تلتزم اللجنة بعمل مسؤول يتقيد بكافة قوانني العمل املناسبة وأن تسعى
واملناطقية والدينية
إلى إيجاد تنوع في طاقم العاملني وأن توفّر فرصا ً متكافئة للرجال والنساء واجلماعات اإلثنية
ّ
املهني.
باإلضافة إلى إقامة التوازن الصحيح بني فروع التخصص
ّ
ميكن للجنة ،وبحسب تفويضها القانوني ومخططها التنظيمي ،أن تضع ميزانية مؤلفة من مجموعة من الفرق
والوحدات التالية:
– –فريق (فرق) قانونية لتحديد أمناط االنتهاكات املنصوص عليها في تفويض اللجنة ،وفقا ً للقانون املعمول به،
والتحقيق الشامل في حاالت محددة ومنوذجية.
– –فرق تشتمل على تخصصات متعددة من العلوم االجتماعية (كاملؤرخني واخملتصني بعلم االجتماع ،والعلوم
السياسية ،واألنثروبولوجيا) لدراسة سير العمليات السياسية والسياق الذي أدّى إلى انتهاكات حقوق اإلنسان
موض َع التحقيق ،باإلضافة إلى معاينة النتائج الناجمة عن إساءة املعاملة واالنتهاكات التي وقعت في السابق
(ومع تق ّدم املرحلة العملياتية ،ميكن لهذه الفرق أن جتري حتسينات على وظائفها بغية االنتقال من البحث عن
النتائج إلى العمل على التوصيات القائمة على تلك النتائج).
خاصة لذلك ،وحتديد اإلجراءات
– –وحدة أخذ اإلفادات ومعاجلة البيانات
مهمتها حتديد إجراءات أخذ اإلفادات ووضع مناذج ّ
ّ
املتعلّقة بالشهود اخلاصني وإجراءات معاينة احملفوظات [األرشيف] إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة.
– –وحدة دعم الضحايا لتشجيع الضحايا على املشاركة وتقدمي الدعم العاطفي لهم .وميكن تشكيل طاقم العاملني
في هذه الوحدة من محترفني في مجال الرعاية الصحية والعمل االجتماعي والتعليم (وإذا ما سمح التفويض
القانوني ،ميكن إنشاء خدمة مستقلة لتوفير أشكال من احلماية للشهود بالتعاون مع السلطات املعنية).
– –وحدة التواصل والتوعية والتثقيف لرصد البيئة العامة واإلعالمية والسياسية التي تعمل فيها اللجنة؛ ومساعدة
اللجنة على التعريف بنفسها وبخطابها للجمهور؛ وإدارة التواصل مع الشركاء املهمني؛ واإلشراف على األنشطة
التثقيفية العامة (وميكن لوحدة التواصل أن تضم فريقا ً محددا ً خاصا ً بتنظيم جلسات االستماع العلنية
للضحايا والشهود الرئيسيني ،إذا توافق ذلك مع التفويض املمنوح للجنة وبالتنسيق مع احتياجات التحقيق).
– –وحدة إدارية إلدارة عمليات مراقبة امليزانية واإلمدادات ورصد اإلنتاجية.
مكاتب إقليمية وفرقا ً متنقلة ،حسب احلاجة ،وذلك وفقا ً خملططها التنظيمي وخططها
•ينبغي على اللجنة أن تنشئ
َ
البحثية والتوعوية .وتظهر التجارب السابقة قيمة أن يكون موظفو املكاتب اإلقليمية من احملترفني احملليني ممن يتمتعون
باخلبرة وثقة السكان وخاصة الضحايا .وميكن أن يكون هؤالء احملترفون من الناشطني احملليني أو املدافعني عن حقوق
اإلنسان ممن لديهم خبرة ومعرفة باألوضاع التي جتري معاينتها من قبل اللجنة.
ويعتمد عدد املكاتب احمللية على اخلصائص اجلغرافية للبلد وعلى عدد الضحايا والشهود املتوقع مثولهم أمام اللجنة
وعلى قوة اجملتمع املدني والشراكات املؤسسية .لقد كان لدى بعض جلان احلقيقة ،كلجنة بيان االنتهاكات السابقة في
غواتيماال ،عدد قليل نسبيا ً من املكاتب إال أنها وظفت عددا ً وافرا ً من مسجلي اإلفادات ممن سافروا في أنحاء البالد في
فرق متنقلة .وارتأت جلان أخرى  -كلجنة تيمور الشرقية  -العمل بطريقة تغطية املقاطعات واحدة تلو األخرى .أما جلنة
احلقيقة واملصاحلة البيروفية فقد مت تشكيلها على عجل حيث لم يتسنى لها سوى قدر محدود من التواصل مع عامة
اجلمهور ،إال أنها فتحت مكاتب إضافية في مناطق معينة في أعقاب تعرضها للنقد من قبل اجملتمع املدني.
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•ينبغي على اللجنة أن تصوغ حملة التوعية املبدئية العامة اخلاصة بها إلرساء أسس الشراكات مع اجملتمع املدني
الوطني وضمان تغطية كامل أراضي الدولة .وميكن للجنة ،إذا كان ذلك مناسبا ً في هذه املرحلة ،القيام بعمليات تواصل
املهم إقامة الشراكات من أجل:
دولية مع جماعات حقوق اإلنسان واملؤسسات واملانحني (احملتملني) .ومن
ّ
– –نشر األعمال التي تنتجها اللجنة.
– –العمل على الوصول إلى املنظمات املعنية بالضحايا واجملتمعات.
– –تزويد الضحايا بالدعم واملشورة.
– –احلصول على الدعم من اخلبراء.

العمليات النظامية
ومع تقدم عمل اللجنة ووصول منظومتها إلى طاقتها القصوى ،تبدأ اللجنة بتنفيذ عملياتها النظامية التي قد تشتمل،
اعتمادا ً على الوظائف التي كُلفت بها مبوجب الوالية وخطط العمل ،على املهمات التالية:
•أخذ اإلفادات من خالل املكاتب احمللية و/أو الفرق املتنقلة بنا ًء على إرشادات خطة البحث وتوجيهات وحدة أخذ اإلفادات
ومعاجلة البيانات ،وهذا هو العمل املركزي للجنة والتجربة األساسية التي ستتعامل من خاللها مع الضحايا والشهود.
لذا فإنه من األهمية مبكان التزام التطبيق الصارم ملنهجية اللجنة ومبادئها فيما يخص التعامل مع الضحايا والشهود.
ومن خالل مكاتبها احمللية ينبغي على اللجنة أن تقدم إشعارا ً واضحا ً مسبقا ً عن إجراءات جمع الشهادات جلميع األطراف
املهتمة .ويجب أن يكون هناك موعد نهائي مناسب لعملية أخذ اإلفادات من أجل توفير الوقت الكافي لعملية معاجلة
البيانات وحترير املواد وتننقيح التقرير؛ وتثبيت النتائج التي مت التوصل إليها؛ والتقدم بتوصيات .وينطبق هذا أيضا ً على
املقابالت مع الشهود الرئيسيني ومعاينة معلومات السجالت.
تتطلب عملية أخذ اإلفادات استخدام استبيان مصمم بعناية يكون قد مت فحصه مسبقا ً وبروتوكول إلجراء املقابالت.
ويتطلب أخذ اإلفادات تدريبا ً دقيقا ً جلعل جتربة أصحاب اإلفادات منتجة ومتسمة باالحترام .يجب أن يكون أصحاب اإلفادات
ومراع لطرقهم
نحو جادّ وذي جدوى بالنسبة إليهم من الناحية الثقافية والسيكولوجية
قادرين على سرد رواياتهم على ٍ
ٍ
اخلاصة في سرد القصص .وينبغي أال يكون القصد من االستبيان االستغناء عن روايات أصحاب اإلفادات ،بل مساعدة
الشخص الذي يجري املقابلة على التأكد من تدوين معلومات أساسية بعينها وعدم إغفالها أو فقدانها وذلك ضمن
عملية غايتها جمع أكبر قدر ممكن من التفاصيل املتعلقة باحلقائق والقرائن.
•يجب على من يجرون املقابالت أن يُفرغوا الشهادات التي يحصلون عليها في منوذج خطي وأن يتأكدوا من تغطية جميع
العناصر التي يتضمنها االستبيان بأعلى مستوى يستطيعه الشخص املدلي بشهادته .وينبغي إرسال اإلفادات اخلطية
إلى املقر الرئيسي للجنة ليتم إدخالها في قاعدة البيانات .ويجب أن تعينّ قاعدة بيانات اللجنة ،التي يتم إنشاؤها عقب
منح التفويض للجنة ،كلاّ ً من البيانات الكمية (مثل وتيرة انتهاكات معينة ضمن فترة زمنية محددة وهي وتيرة تُقاس
باستخدام طرق إحصائية) والبيانات النوعية (مثل اإلشارات إلى استراتيجيات اجلناة وسياساتهم).
•يتيح تنظيم جلسات استماع علنية اختيار بعض الضحايا ليرووا جتاربهم أمام جمهور من املواطنني ووسائل اإلعالم .وقد
تشتمل أشكال أخرى من جلسات االستماع العلنية على شهادات خبراء وشخصيات سياسية مهمة.
وقد ُخولت بعض اللجان مبوجب التفويض القانوني املمنوح لها بالسماح للجناة باملشاركة في جلسات االستماع .إال أن
ذلك ال يزال موضع جدل ،حيث يشير منتقدو هذه اخلطوة إلى خطر جتدد إصابة الضحايا بالصدمة أو إتاحة اجملال لبعض
الشهود للتأثير في نفوس جمهور املستمعني .وعندما دعت جلنة احلقيقة واملصاحلة في ليبيريا أمراء احلرب السابقني
إلى اإلدالء بشهادتهم تعرضت مجريات اجللسات للتشويش والفوضى من قبل بعض املشاركني واجلمهور مما نتج عن وضع
شديد الوطأة بالنسبة إلى الضحايا.
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يتم تنظيم جلسات االستماع العلنية عادة بأشكال ثالثة ،هي:
– –جلسات االستماع لشهادات الضحايا أو الناجني ،حيث يتم جتميعها طبقا ً ملعايير جغرافية.
موضوعاتية يتم فيها جتميع شهادات الضحايا أو الناجني بحسب منط انتهاك حقوق اإلنسان.
– –جلسات استماع
ّ
– –جلسات استماع لشهادات خبراء أو أشخاص مهمني يقوم فيها زعماء سياسيون أو خبراء ذوو دراية واسعة
بإطالع اجلمهور على معلومات وتصورات تتعلق بقضايا يتم لفت انتباه اللجنة إليها.
•احلوار العام .يجوز للجنة  -حسب الظروف املالئمة  -أن تنظم أنشطة عامة تتيح الفرصة للحوار العام أو التثقيف أو
حتى التطرق لقضايا املصاحلة وذلك من قبيل االعتراف مبعاناة الضحايا أو إقرار اجلناة باملسؤولية عن االنتهاكات .وقد
حدث أن حتقق هذا االحتمال األخير في ظروف قانونية محددة فقط ،أو أن ّه شمل جناة ارتكبوا أعماال ً جرمية صغيرة ال
تُعتبر انتهاكا ً خطيرا ً حلقوق اإلنسان (كاالعتداء على املمتلكات).
•دعم الضحايا وحمايتهم .يجب أن يظل دعم الضحايا وحمايتهم اعتبارا ً قائما ً طيلة فترة عمل اللجنة وذلك مبا
يضمن حتول الضحايا إلى شركاء أو مدلني بشهادات .ومبا أن والية اللجان تكون محدودة زمنيا ً فإنها قد ال تتمكن من
إدارة برامج للحماية .ومن املستحسن إذا ً بالنسبة إلى هذه اللجان أن تدخل في شراكة مع وكاالت حماية حكومية مبا
يكفل توفير حماية طويلة األمد للضحايا والشهود ،أو شراكات مع اجملتمع املدني لضمان وجود شبكات غير رسمية
من الدعم متاحة أمام الضحايا.
يعتمد طول مرحلة االنتشار والعمليات على درجة تعقيد تفويض اللجنة .وقد خصصت جلانُ ،شكلت في اآلونة األخيرة
ومتتعت بتفويض شامل واضطلعت بالتحقيق في أمناط واسعة من االنتهاكات ،فترةً تراوحت بني  12و 24شهرا ً لهذه املرحلة.
إن مرحلة االنتشار والعمليات هي املرحلة التي تكبر فيها اللجنة لتبلغ قوتها القصوى وتصبح منظومة معقدة تضم فرقا ً
متخصصة ووحدات إقليمية مع توزيع العمال واخلبرات توزيعا ً مدروسا ً بعناية بني أعضاء اللجنة وموظفيها املهمني .وحتتاج
فرق التحقيق خالل هذه املرحلة إلى أعداد كبيرة من ُمجري اللقاءات ومعاجلي البيانات حيث ميكن أن تصبح احتياجاتها
43
اللوجيستية هائلة .وقد عمل مع جلان ُمنحت تفويضات واسعة ومعقدة ،كلجنة جنوب أفريقيا  42وجلنة غواتيماال
وجلنة البيرو  ،44موظفون باملئات إضافة إلى أعداد مماثلة من املتطوعني.
تقوم جلان احلقيقة بإجراء حتقيقات معقدة وموسعة يعمل فيها موظفون مسؤولون عن مجموعة متنوعة من
املهمات .ويع ُّد إنشاء هيكل تنظيمي فعال خطوة مهمة من أجل ضمان كفاءة اللجنة وجناحها .تقوم جلان احلقيقة
بتنظيم بُناها وفقا ً للتفويض املمنوح لها واإلطار القانوني املطبق في البلد الذي تعمل فيه .وال يوجد منوذج وحيد
للممارسات الفضلى.

42
43
44

والية جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب أفريقيا ،احلاشية  32أعاله.
اتفاق إنشاء جلنة لبيان انتهاكات حقوق اإلنسان وأعمال العنف السابقة التي سببت املعاناة للشعب الغواتيمالي .احلاشية 20أعاله.
والية جلنة احلقيقة واملصاحلة في البيرو ،احلاشية  39أعاله.
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هيئة االنتقاء اخلاصة بلجنة احلقيقة واملصاحلة املعنية برفاه الطفل
واملشتركة بني والية ماين وشعب وباناكي ،وهي اجلهة املكلفة من قبل
حكومات وباناكي القبلية ووالية ماين باختيار خمسة أعضاء ليكونوا
ضمن اللجنة ،تدعو عموم اجلمهور إلى ترشيح أشخاص لعضوية اللجنة
كي تنظر فيهم الهيئة .وتسعى هيئة االنتقاء إلى اختيار أشخاص
معروفني بالنزاهة والتعاطف مع اآلخرين واملكانة الرفيعة واالحترام ممن
ث ُبت التزامهم بقيم احلقيقة واملصاحلة والعدالة واإلنصاف.
جلنة احلقيقة واملصاحلة املعنية برفاه الطفل واملشتركة بني والية
ماين وشعب وباناكي ترحب بتلقي الترشيحات لعضوية اللجنة،
أيلول/سبتمبر .2012

الهيكل التنظيمي للجنة احلقيقة

اخلصائص التنظيمية العامة للجنة احلقيقة
تتسم البنى التنظيمية الداخلية للجان احلقيقة عادة ،مع مالحظة بعض التباين فيما بينها ،باخلصائص التالية:
•الهيكل التنظيمي الداخلي ،وهو الذي يستجيب للتفويض من حيث وظيفة جلنة احلقيقة وأهدافها .وتتألف جلان
احلقيقة من وحدات متخصصة مسؤولة عن البحث والتواصل واإلدارة ،ومن مكاتب إقليمية يتم إنشاؤها في مختلف
املناطق اخلاضعة للتحقيق أو مختلف أنحاء البالد.
يوجد عادة خياران لتحديد الهيكل التنظيمي للجنة ،هما:
– –بالنسبة إلى اللجان التي يتم إنشاؤها مبوجب مرسوم تنفيذي ،يقوم األعضاء بتفسير التفويض املمنوح لهم
اخلاصة .وقد اتبعت
ويقررون بشكل مستقل أولوياته مبا في ذلك االستغالل األمثل للموارد املتاحة ومنظومته
ّ
اللجان في تشيلي وغواتيماال والبيرو هذا النموذج.
– –أما اللجان التي يتم إنشاؤها مبوجب تشريع ما ،فإنها حتدد بناها الداخلية مسبقا ً .وقد يتم ذلك من أجل االلتزام
قسم القانون املؤسس للجنة جنوب إفريقيا طاقم
بالتفويض أو لتغطية مناطق البالد كافّة .على سبيل املثالّ ،
45
العمل إلى ثالث جلان مختصة تتصدى للبحث وجبر األضرار وإجراءات العفو.
•تضم هيكلية اللجنة وحدات للبحث ووحدات التواصل والتوعية وأخرى للدعم اإلداري .وقد مت توضيح هذه الوظائف في
مجموعة واسعة ومتنوعة من الواليات القانونية .ويقع ضمن أعمال البحث  -الذي ميكن أن تقوم به وحدات متخصصة
من محترفني قانونيني ومختصني بعلم االجتماع  -أعمال التحقيق وإنتاج التقرير النهائي الذي يحتوي على النتائج التي
خلُصت إليها اللحنة وتوصياتها .أما عملية التواصل والتوعية فتتمثل وظيفتها في شرح تفويض اللجنة للجمهور
وتثقيفه حول مهامها ،وأما الدعم اإلداري فيعمل على التأكد من االستفادة الفعالة واملؤثرة من موارد اللجنة.
•تقسيم العمل واملسؤولية بني األعضاء واملوظفني احملترفني في اللجنة .من الواجبات القانونية املباشرة لألعضاء االلتزام
بالتفويض وتولي السلطة واملسؤولية املباشرة عن إصدار القرارات وتقدمي النتائج والتقدم بتوصيات .وبسبب األهمية
السياسية واألخالقية التي تكتسبها قرارات اللجنة فإنه ال ميكن للموظفني احملترفني صياغة تلك القرارات ألن دور هؤالء
يتمثل في مساندة األعضاء.

الوظائف واملناصب الرئيسية ضمن الهيكل التنظيمي للجنة احلقيقة
يتعني على اللجنة أن تنشئ وحدات تتولى العمل على كل وظيفة من الوظائف الواردة في التفويض حسب احلاجة وضمن
حدود املوارد املتاحة للجنة .وينبغي أن تُدار هذه الوحدات من قبل فريق من احملترفني اخلاضعني للمساءلة أمام األعضاء.
وتتمثل أهم الوظائف التي يجب أن يُعهد بها إلى طاقم احملترفني فيما يلي:
•السكرتير التنفيذي :وهو أعلى منصب وظيفي ضمن طاقم املوظفني املستخدمني .ويكون السكرتير التنفيذي مسؤوال ً
عن إدارة ميزانية اللجنة وإدارتها وتنسيق أنشطتها .ويجب أن يكون لدى السكرتير التنفيذي وحدة دعم مزودة بالعدد
املطلوب من املوظفني األكفاء مبا يكفل التواصل اجليد مع وحدات البحث والتواصل والتوعية واخلدمات اإلدارية واملكاتب
التابعة لها واملنتشرة في أنحاء البلد .كذلك يقوم السكرتير التنفيذي مبساندة األعضاء في إدارة العالقات املؤسسية مع
املؤسسات احلكومية األخرى ومنظمات اجملتمع املدني .وينبغي أن يخضع السكرتير التنفيذي لسلطة رئيس اللجنة مباشرة.
•مدير البحث :يكون مدير البحث مسؤوال ً عن وحدات التحقيق والتحليل في اللجنة طيلة مراحل العمل ويشمل ذلك
التخطيط وجمع املعلومات والبيانات والتقييم والتحليل .وينبغي أن يكون مدير البحث رئيس هيئة حترير التقرير النهائي.
وينبغي أن يخضع لسلطة السكرتير التنفيذي .ومن الوحدات التي يحتمل أن تعمل حتت قيادة مدير البحث الوحدات
العاملة في اجملاالت التالية:
– –املنهجية وأخذ اإلفادات وقاعدة البيانات :ثمة حاجة إلى محترفني في مجال العلوم االجتماعية من أجل
تصميم أدوات جلمع البيانات من األشخاص الذين ستجري مقابلتهم ،كنماذج اإلفادات أو االستبيانات .ومن املق ّدر
45

تفويض جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب أفريقيا ،احلاشية رقم  32أعاله.
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أن تنمو هذه الوحدة مع مضي الوقت لتشمل موظفي إجراء املقابالت وكاتبي بيانات ومحللني.
– –حتليل انتهاكات محددة :يحق ّ للجنة ،بحسب تفويضها ،إنشاء وحدات إلجراء البحث حول انتهاكات ذُكرت حتديدا ً
في التفويض .عملت بعض اللجان على تركيز كل وظائفها التحقيقية في وحدة واحدة «للبحث عن احلقيقة»
فيما قامت جلان أخرى بإنشاء وحدات مختصة منفصلة للتحقيق في حاالت التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء
واإلخفاء القسري وما إلى ذلك.
– –حتليل عمليات اجتماعية وتاريخية محددة :يجوز للجنة ،بحسب التفويض املمنوح لها ،أن تقرر إنشاء وحدات
للتحقيق في سياق أوسع وللنظر في أسباب النزاع أو دور مؤسسات بعينها أو تأثيرات النزاع على منطقة
معينة .ميكن ،على سبيل املثال ،للجنة أن تعينّ وحدة لتحليل دور الشرطة أو القضاء أو مهمة معينة.
– –األوضاع املؤثرة على جماعات معينة :ينبغي على اللجنة أن تتأكد من احترام جميع الوحدات للممارسات غير
التمييزية احتراما ً صارما ً مع االلتزام بالتفويض .وينبغي على وحدة البحث ،بصورة خاصة ،أن تتأكد من أنها حتقق
في جتارب اجلماعات التي مت استهدافها بالتحديد أو كانت معرضة للخطر بصورة خاصة كالنساء مثال ً أو األطفال
أو األقليات وجماعات السكان األصليني .ومع ذلك ،فإنه من املهم أن تراعي اللجنة بحساسية متناهية القضايا
التي تؤثر على جماعات محددة في كافة نواحي عملها؛ إذ يجب على سبيل املثال ،أن تكون جميع الوحدات مراعية
العتبارات النوع االجتماعي .ويكون مدير البحث مسؤوال ً عن التأكد من أن مثل هذه االحتياجات اخلاصة مبررة بدقة.
•مدير شؤون التوعية والتواصل :يكون هذا املنصب مسؤوال ً عن توضيح التفويض املمنوح للجنة وأهدافه للجمهور،
مهمة إدارة جميع أنشطة التوعية العامة واإلعالمية والتثقيفية .ويتطلب هذا الدور مراعاة املواقف العامة
وتوكل إليه
ّ
جتاه اللجنة والقدرة على حتليل الرأي العام .وقد يكون من املالئم أن يقوم مدير شؤون التوعية والتواصل بإدارة بعض
أنشطة التحقيق العامة بالتنسيق املباشر مع مدير البحث .وينبغي أن يخضع لسلطة السكرتير التنفيذي مباشرة.
ومن الوحدات التي ميكن أن تعمل حتت قيادة مدير شؤون التوعية والتواصل:
– –وحدة دعم الضحايا :يتعني إنشاء وحدة تقوم بالتواصل مع الضحايا وجماعات الضحايا من أجل تقييم
احتياجاتهم ،واملساعدة في توفير احلماية والدعم القانوني والسيكولوجي واالجتماعي واللوجيسيتي لهم،
واإلسهام في وضع توصيات الستعادة حقوقهم .كذلك ،تعتبر وحدة دعم الضحايا ضرورية من أجل مساعدة
الضحايا على املضي قُدما ً في عملية اإلدالء باإلفادات واملشاركة في جلسات االستماع وإعداد املواد التي
سيتم تقدميها.
– –وحدة تنظيم جلست االستماع العامة :جلسات االستماع هي واحدة من أهم أنشطة جلنة احلقيقة ألنها تتيح
للمواطنني قاطبة التعرف على االنتهاكات من خالل الضحايا مباشرة وأصحاب املصلحة األساسيني واخلبراء.
وينبغي أن تشكّل وحدة محددة مسؤولة ،حسب الظروف ،عن تنظيم جلسات االستماع والتنسيق بني مختلف
وحدات جلنة احلقيقة من أجل املشاركة في توفير املستلزمات اللوجيسيتية الالزمة واإلشراف عليها.
– –وحدة معلومات اجلمهور :يجب على جلنة احلقيقة أن متتلك وسيلة ثابتة وفعالة إليصال املعلومات عن أنشطتها
إلى اجلمهور .وينبغي استخدام صحفيني ومعلقني على الشؤون العامة وأخصائيي تواصل من أجل إعداد
املعلومات وتوزيعها دوريا ً من خالل مجالت مطبوعة ومواقع على اإلنترنت وشبكات اجتماعية وغير ذلك .كما
ينبغي أن تقوم هذه الوحدة بدور مكتب تنسيق لغايات تنظيم ظهور األعضاء أمام الصحافة وتقدمي التدريب
والدعم للصحفيني املهتمني بتغطية أنشطة اللجنة.
– –وحدة املبادرات التثقيفية :إضافة إلى املعلومات ميكن للجنة احلقيقة أن تستحدث أدوات تثقيفية مصممة
خصيصا ً للمعلمني والطالب وأن تقوم بتوزيعها .ومع مضي عملية اإلعداد للتقرير النهائي قُدماً ،ميكن لهذه
الوحدة أن تسهم في حتقيق فهم ووعي شعبيني أوسع نطاقا ً من خالل املساعدة في إعداد مواد تعليمية
بأنساق مختلفة (مكتوبة وسمعية ومرئية وعبر اإلنترنت ...إلخ).
•مدير الشؤون اإلدارية :يكون هذا املنصب مسؤوال ً عن إدارة ميزانية اللجنة وماليتها ومواردها البشرية وإمداداتها
اللوجيستية ومشترياتها .ويجب أن يتمتع رئيس املوظفني اإلداريني بخبرة كبيرة في العمل في مؤسسات عامة وأن يطبق
أدقّ ممارسات الشفافية والكفاءة في اإلدارة العامة .ويخضع مدير الشؤون اإلدراية لسلطة السكرتير التنفيذي مباشرة.
44
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وتعتمد تركيبة الوحدات اإلدارية على املمارسات املعمول بها محلياً ،إال أنه قد تشمل الوظائف التالية:
– –اخلدمات القانونية :تعمل هذه الوحدة على التأكد من أن اللجنة تتقيد  -وعلى نحو يهتم بأدق التفاصيل -
بالقوانني ذات الصلة وأنها تطبق أفضل املمارسات ملنع الفساد وتضارب املصالح و «احملسوبية» .كما أن الوحدة
مسؤولة عن صياغة العقود واالتفاقيات وإدارتها مع طاقم العاملني ومزودي اخلدمات واملنظمات الشريكة .ومبا
أن اللجنة قد يكبر حجمها وعدد موظفيها فإنها قد حتتاج إلى وحدة مختصة بشؤون املوارد البشرية.
– –احملاسبة :تقوم هذه الوحدة بإدارة ميزانية اللجنة وتخصيص املوارد من امليزانية الوطنية أو املانحني ومتابعة
النفقات واألصول وغيرها من املوارد.
– –املشتريات :تنسق هذه الوحدة عمليات شراء أو املرافق واملركبات استئجارها وتوفير املواد الالزمة لدعم
أنشطة اللجنة.

املكاتب احمللية والفرق املتنقلة
األهمية بالنسبة إلى عمل
إن نشر املوظفني واملوارد على مقربة من السكان الذين ارتُكبت بحقهم االنتهاكات أمر بالغ
ّ
اللجنة .وفي كثير من احلاالت سادت أمناط معينة من العنف في مناطق معزولة بعيدا ً عن املدن أو املناطق املأهولة ،وقد
يحتاج الضحايا والناجون الذين يقطنون في مناطق يصعب الوصول إليها إلى الدعم كي يتسنى لهم املشاركة في
أنشطة اللجنة أو اإلدالء بشهادتهم.
باإلضافة إلى مقراتها الرئيسية ،أنشأت معظم اللجان مكاتب محلية تابعة لها بغية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من
مقدمي اإلفادات والسماح للعاملني بإجراء البحث مباشرة بني السكان املتضررين .إن ّه ملن األهمية مبكان أن تقوم اللجنة
بتقييم احلاجة والطلب عندما تقوم بتحديد املواقع املالئمة للمكاتب احمللية.
ويجب أن يكون لكل مكتب محلي مدير (مدير مكتب) ويكون خاضعا ً للمساءلة أمام املدير التنفيذي واألعضاء .ويقوم
مدير املكتب بإدارة أعمال البحث والتواصل واألعمال اإلدارية احمللية وبالتأكّد من أن فرق أخذ اإلفادات ميكنها احلصول على
املعلومات من الضحايا والناجني احملليني.
ينبغي على مدير املكتب أن يدير عملية وصول املكتب إلى الضحايا ،وأن ينظم زيارات للموظفني إلى اجملتمعات احمللية ،إذ
قد يكون بعض الضحايا غير قادر على السفر إلى أحد املكاتب احمللية .كذلك ،تتطلب مهمات الفرق املتنقلة موارد مهمة
مثل السيارات ومعدات االتصال إلى جانب التنسيق مع القوات األمنية في بعض األوضاع .وتقع املسؤولية األساسية في
التأكد من أن الفرق املتنقلة قادرة على القيام بأعمالها على نحو فاعل على عاتق مدير املكتب.
يبني اجلدول ( 1أدناه) الهيكل التنظيمي للجنة احلقيقة واملصاحلة في البيرو لدى انتهائها من املرحلة التحضيرية
وشروعها في تنفيذ عملياتها.
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اجلدول  :1الهيكل التنظيمي للجنة احلقيقة واملصاحلة في البيرو
 12مفوضا ً

جلنة التنسيق

رئيس اللجنة

الرئيس ،نائب الرئيس ،املدير التنفيذي،
أعضاء اثنان بالتناوب

الوحدة املعنية ببيان االنتهاكات السابقة

فريق البحث املركزي
الوحدة املعنية بتبعات االنتهاكات ،والتعويضات واملصاحلة

مبادرات االتصاالت والتثقيف
جلسات االستماع العلنية وحماية الشهود والضحايا
املدير التنفيذي
املدير

التواصل والتوعية
جمع األموال

وحدة اإلدارة

املستشار القانوني

وحدة املالية

املوارد البشرية

وحدة التحقيقات اخلاصة
مركز التوثيق
التحقيقات املركزية
األبحاث القانونية

التحليل التاريخي للمناطق

وحدة املنهجيات– قاعدة بيانات

وحدة علم اإلنسان املستعني بالطب الشرعي

منطقة ليما
فرق متخصصة

املنطقة اجلنوبية

مكاتب دون إقليمية

فرق متخصصة
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املنطقة الشمالية الشرقية

فرق متخصصة
مكاتب دون إقليمية

املنطقة الوسطى

مكاتب دون إقليمية

فرق متخصصة

املنطقة اجلنوبية-الوسطى

فرق متخصصة
مكاتب دون إقليمية

مكاتب دون إقليمية

الفصل 8
التوعية والتواصل :شراكات اجملتمع املدني
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ينبغي لكل منظمة أو فرد من كافة املستويات االجتماعية في تيمور
الشرقية أن يعرف عن ‘تشيغا’! [تقرير جلنة القبول واحلقيقة واملصاحلة
في تيمور الشرقية] وأن يفعلوا ما بوسعهم كي يروا أ ّن رسالته
األساسية في نبذ العنف واملطالبة باحملاسبة واحترام حقوق اإلنسان
وسيادة القانون قد حتققت في مجتمعنا.
رسالة من الرئيس خوسية راموس-أورتا ،بعنوان «تشيغا! مجموعة أدوات :جعل
تقرير جلنة القبول واحلقيقة واملصاحلة معززا ً الالعنف وحقوق اإلنسان»2008 ،

التوعية والتواصل :شراكات اجملتمع املدني

كي تكون جلنة احلقيقة جلنة ناجحة ،يتوجب عليها أال تكتفي بالوصول إلى الضحايا والشهود وغيرهم ممن سيشاركون
مباشرة في عمليات اللجنة ،بل وإلى اجملتمع األكبر أيضا ً الذي تنشط فيه ،وذلك من خالل أعمال التوعية 46 .إن إشراك
عموم الناس أمر جوهري يمُ كّن اللجنة من حتقيق أهدافها ،خاصة فيما يتعلق باآلتي:
•إبالغ اجلمهور بصورة مالئمة عن األحداث املاضية بحيث يتمكن من املشاركة في عملية البحث عن احلقيقة.
•أن يكون للسكان الذين تضرروا رأي في العملية.
•تعزيز مبدأ اإلحاطة الكل ّّية باحلقيقة والشفافية في نقلها كممارسة حكومية صحيحة.
•بناء شعور بامللكية في ما يخص عملية البحث عن احلقيقة.

التوعية وأهميتها
تتألف عملية التوعية من مواد وأنشطة تستخدمها جلنة احلقيقة لبناء قنوات تواصل مباشرة مع اجملتمعات املتأثرة.
وينبغي أال تكون حركة املعلومات مجرد حركة أحادية االجتاه ،أي من اللجنة إلى اجملتمع ،بل ينبغي أن تكون التوعية التي
تقوم بها جلنة احلقيقة وسيلة للحوار والشراكة.
تشكل التوعية جزءا ً من األهداف الرئيسية للجنة ألن إشراك الضحايا واجلماعات وتثقيف اجملتمع ككل هي مسائل تقع في
حدود مسؤوليات اللجنة .كما أن التوعية تؤثر على اللجنة بصفتها عملية مستمرة ،ألن التواصل مع عموم الناس ضروري
لضمان استدامة اللجنة في بيئة سياسية تتغير بسهولة ومتتلئ باخملاطر.
كاف يضمن فهم اجلمهور ملهمة اللجنة
وينبغي البدء بأنشطة التوعية في مرحلة مبكرة قدر اإلمكان ،وذلك ملنح وقت ٍ
املؤسسة للجنة احلقيقة وتفويضها باإلضافة إلى خطط
واحلد من انتشار أي اعتقادات خاطئة .ويجب أن تع ّبر الوثائق
ّ
عملها (التي وُضعت خالل املرحلة التحضيرية) عن أهمية التوعية.

أهداف برامج التوعية
•نشر املعلومات :ينبغي للجنة احلقيقة أن تعمل بكد من أجل حتقيق الشفافية التي تتطلب تزويد عموم الناس
بإمكانية االطالع على كافة املعلومات الضرورية لفهم أهداف هذه املؤسسة وهيكلها وإجراءات عملها إلى جانب
تزويدهم باملعلومات اجلدية عن التقدم الذي حترزه في الوقت املناسب .ينبغي على اللجنة أن تتبنى مقاربة تتسم بروح
املبادرة في توفير املعلومات للجماعات ذات األولوية ،ال سيما الشهود والضحايا ،كي يتمكن هؤالء من املشاركة في
العملية والتعاون مع املؤسسة .وينبغي لعملية التوعية أن تستخدم الوسائط املطبوعة ووسائط اإلنترنت والوسائط
السمعية والبصرية .وميكن تعزيز التفاعل مع اجملتمع احمللي عن طريق عقد اجتماعات على غرار اللقاءات املفتوحة وعبر
موارد اإلنترنت واملعارض الريفية والبرامج اإلذاعية واألنشطة الثقافية من قبيل األعمال املسرحية واملسابقات الفنية
العامة .كما ميكن أن يكون جللسات التدريب وحلقات العمل والقيام بزيارات إلى مباني اللجنة أو املتاحف وعرض األفالم
وجلسات االستماع العلنية تأثير ٌ فعال .ومن العناصر األخرى التي لها أهميتها في نشر املعلومات :األنشطة التثقيفية
التي تستهدف الشباب واألوساط األكادميية ،والعمليات التشاورية مثل عمليات االختيار العلنية ألعضاء اللجنة،
واالستبيانات ،وحلقات العمل.
•إقامة حوار :يجب أن تتخطى التوعية حدود مسألة نشر املعلومات األولية إلى التشجيع على التفاعل مع السكان.
وينبغي على اللجان أن تقيم عملية تواصل باالجتاهني يتمكن اجلمهور من خاللها من تكوين التوقعات املناسبة بشأن
اللجنة بينما تتمكن اللجنة من فهم احتياجات اجلمهور ومن ثم تقوم بتعديل خططها بناء على ذلك.
46

ملزيد من املعلومات حول استراتيجيات التوعية ،أنظر املركز الدولي للعدالة االنتقالية« ،جلان احلقيقة واملنظمات غير احلكومية :العالقة األساسية» ()2004؛

وأنظر”Making an Impact: Guidelines on Designing and Implementing Outreach Programs for Transitional Justice”, Clara Ramerez-Bara, ICTJ, 2011 :
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•التشاور :مينح التشاور اجملتمعات ومجموعات الضحايا بصورة خاصة الفرصة إلبداء رأيها في عمل جلنة احلقيقة وبالتالي
تعزيز الشعور بامللكية .وينبغي أن تركز آليات التشاور على احلقائق ،مثل تقييم ظروف مجموعات الضحايا وأفضلياتهم
وتوقعاتهم .ويكون التشاور في حالة الشعوب األصلية واجبا ً قانونياً ،ذلك أن التماس املوافقة املسبقة واحلرة واملستنيرة
47
للسكان األصليني شرط من شروط مشاركتهم في العملية.
•املشاركة :العنصر األخير من عناصر جناح التوعية هو تشجيع املشاركة في العملية .إن من شأن السماح للحكومات
احمللية واجملتمع املدني ومجموعات الضحايا بتصميم برامج جلان احلقيقة وتنفيذها أن يثري عمل اللجنة وأن يخلق قدرات
ذات فوائد على املدى الطويل.

اجلوانب العملياتية في التوعية
املؤسسة للجنة احلقيقة ويتوجب أن يكون لبرامج
في احلالة املثالية ،ينبغي أن يتم التنويه بأهمية التوعية في الوثائق
ِ
التوعية ميزانية مخصصة لذلك .ومن أجل جتنب بث رسائل متناقضة وفي سبيل تعزيز الفعالية وضمان املهنية ،ينبغي
أن تكون وظائف التوعية مركزة بيد وحدة متخصصة لها طاقم خاص من املوظفني .وعلى الرغم من أن اللجان تفضل،
على نحو ميكن ان تفهم أسبابه ،التعاقد مع موظفني يتمتعون مبعرفة في التواصل إال أننا ننصح باستخدام موظفني من
خلفيات مختلفة كي تتم تغطية مجموعة احتياجات وحدة التوعية ،مبا في ذلك اخلبرات القانونية والتثقيفية.
يع ُّد احلضور امليداني القوي أمرا ً جوهريا ً لتحقيق أداء جيد لبرنامج التوعية .فهو يساعد على االحتفاظ بشبكة مبقدورها
نشر املعلومات على مساحة جغرافية واسعة وضمان احلضور املستمر بغية بناء الثقة عند اجملتمعات احمللية .وتعتبر
الهياكل اإلقليمية ضرورية لضمان حتقيق جلنة احلقيقة حلضور منتظم في امليدان وبصورة خاصة في املناطق الريفية .وقد
أنشأت جلنة احلقيقة واملصاحلة في البيرو ،على سبيل املثال ،مكاتب منذ مستهل عملها في املناطق األكثر تأثرا ً بالعنف.
ولضمان قدر أوسع من التغطية قام املنسقون في كل مكتب من املكاتب بالسفر ضمن مناطقهم إلعالم الناس بشأن
اللجنة ،ونظموا معارض في األرياف واجتماعات في القرى مبساعدة موظفني يتحدثون اللغة احمللية .وكان لهؤالء املنسقني
احملليني دور مفيد في تنظيم جلسات االستماع العلنية للجنة.

صياغة استراتيجية التوعية
تتطلب برامج التوعية الناجحة خطة استراتيجية تشتمل على العناصر اآلتية:
•حتليل السكان املستهدفني والسياق الذي يقعون فيه :ينطوي التحليل اجليد لهذا سياق على وجود بيانات أساسية
عن اجلوانب الدميوغرافية ،والقيم الثقافية واالجتماعية ،وعن إرث النزاع ،واملناخ السياسي .كما أن امتالك تصور واضح
عن البنى التحتية للتواصل واملنافذ اإلعالمية واألفضليات املعلوماتية احمللية يعد من األمور احلاسمة في هذا الصدد.
•أهداف واضحة ومحددة :ينبغي على اللجنة أن تضع أهدافا ً محددة للتوعية وفقا ً لتفويضها العام واألفضليات
الداخلية للتفويض والسياق العا ّم للعمل والتحديات التي يجب التصدي لها واملراحل اخملتلفة لعمل اللجنة.
•رسائل واضحة :حتتاج اللجنة إلى حتديد دقيق للرسائل واملعلومات التي تريد إيصالها للسكان ككل وكذلك إلى فئات
محددة .ومن الضرور ّي اتباع قواعد سلوك صلبة في صياغة هذه الرسائل لتجنب أي تناقض أو ارتباك.
•خطة األنشطة :استنادا ً إلى حجم املوارد املتاحة واألهداف وأولويات التراسل ينبغي على اللجنة أن تضع خطة لتنفيذ
عدد من أنشطة التوعية ومن ضمنها خلق حضور فاعل على شبكة اإلنترنت واحلفاظ عليه وإنتاج مواد مطبوعة
وتنظيم لقاءات عامة وعقد حلقات عمل مع أصحاب املصلحة اخملتلفة وعقد جلسات استماع علنية وتنظيم عملية
انضمام املتطوعني.
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إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ،احلاشية  26أعاله.

التوعية والتواصل :شراكات اجملتمع املدني

التوعية والعالقة مع اإلعالم
يجب أن تولي اللجان اهتماما ً خاصا ً لعملية إدارة العالقات مع الصحافة واإلعالم .وبسبب التعقيدات التي تتسم بها
أعمال جلنة احلقيقة والقوة والقدرة النسبيتني اللتني ميتلكهما اإلعالم الوطني ،فإنه ال ميكننا التسليم بأن أنشطة
جلنة احلقيقة ستستقطب اهتماما ً كافيا ً من الصحافة ،أو أن اإلعالم سيغطي َسير العدالة بطريقة محايدة ودقيقة.
وتنطوي العالقات الناجحة مع اإلعالم على تزويد الصحافة باملعلومات في وقتها املناسب وباملساعدة احملددة وباملواد
احلسنة التنظيم.
يجب أن ينهمك مسؤولو التوعية واإلعالم في العمل مع املؤسسات اإلعالمية لتعزيز املعايير الصحفية األساسية
من خالل التدريب والتثقيف .إضافة إلى ذلك ،ينبغي على مسؤولي التوعية تصميم استراتيجية تواصل واضحة ملنع
الدعاية السياسية من التسرب إلى التغطية الصحفية وتصويب التفسيرات اخلاطئة وتوفير اإلرشادات حول التغطية
األخالقية .من األمثلة على التغطية اإلعالمية الناجحة للجنة احلقيقة ما حدث في جنوب إفريقيا ،حيث غطت أنباء
الصحف واإلذاعة والتلفزيون جلسات االستماع الوطنية .وقد نُقلت اجللسات مباشرة على الهواء عبر اإلذاعة الوطنية
كما أصبح البرنامج الذي يُبث مساء كل يوم أحد ويلخص وقائع اجللسات أكثر البرامج اإلخبارية مشاهدة في البالد.
وتشتمل القضايا التي يجب أخذها بعني االعتبار على ما يلي:
•دعم الهياكل األساسية :يجب أن يتأكد مسؤولو التوعية أن لدى الصحفيني كل ما يحتاجون إليه ليقوموا
بعملهم .ويجب أن يتمكن الصحفيون من االطالع على مجريات اجللسات العلنية وأن يحصلوا على املرافق املناسبة
مبا في ذلك توفّر قاعة إعالمية ألغراض البث املباشر خالل اجللسات تكون مزودة بالكمبيوترات واإلنترنت.
•األنشطة واملواد اإلعالمية :يجب أن تتضمن املقاربة اإلعالمية الناجحة العناصر التالية جميعها :بيانات ومؤمترات
تلخيصية تُعقد مع الصحفيني بصورة منتظمة ،إضاف ًة إلى تيسير إجراء اللقاءات،
صحفية ،واجتماعات وموجزات
ّ
ومشاركة مسؤولني كبار في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية الوطنية والعاملية.
•اجللسات التدريبية واملمارسات ُ
الفضلى :تتطلب عملية إعداد تقارير إخبارية عن قضايا حقوق اإلنسان والعدالة
االنتقالية خبرة ومعرفة تاريخية دقيقة ووعيا ً أخالقياً ،خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار طبيعة املوضوع احلساسة.
وفي سبيل تعزيز املعايير الرفيعة للتغطية الصحفية ينبغي على برامج التوعية أن تنظم أنشطة تدريبية للصحفيني
الوطنيني والعامليني وأن تعمل على التأكد من أنه تتم معاملة الضحايا وغيرهم من املشاركني باحترام من قبل اإلعالم.
•بناء عالقات مع الصحافة :إن تبني مقاربة تتسم بروح املبادرة في التفاعل مع الصحفيني يع ُّد أمرًا أساسيا ً
إلقامة عالقات إعالمية ناجحة .إن الهدف من أي برنامج صحفي هو إيجاد إطار متماسك يسهم في احلصول على
تغطية إعالمية واسعة ودائمة بدال ً من تغطية تركز على اللحظات املهمة فقط .لذلك فإنه من األهمية مبكان أن
نزود الصحفيني مبواد مفيدة بصفة متواصلة .وقد يكون من املناسب أن نواظب على بث رسائل معينة حول شفافية
العملية وخاصة الدور الذي يلعبه الضحايا في عمل اللجنة.

مساهمة اجملتمع املدني في البحث عن احلقيقة
القيمة قد تتشاركها مع اللجنة فيما يتعلق بالتوعية ،مبا في ذلك
متتلك املنظمات غير احلكومية عددا ً من املقدرات ّ
إمكانية الوصول إلى املعلومات ومهارات البحث والقدرة على حتديد حاالت وأوضاع رئيسية بغرض فحصها .كما أن لهذه
املنظمات عالقات بالضحايا واجملتمع املدني األكبر ولها القدرة على تعبئة الرأي العام وممارسة الضغط السياسي .وقد تقود
مثل هذه املقدرات إلى مشاركة املنظمات في مجموعة من األنشطة خالل فترة عمل اللجنة حيث من املمكن أن تشتمل
هذه املشاركة على التعاون مع الصحافة وإنتاج املواد اإلعالمية ونشرها والعمل مع الضحايا وجمع املعلومات ونشرها.
ميكن فصل دور اجملتمع املدني في عملية التوعية إلى ثالث مراحل ،هي:
 .1قبل إنشاء جلنة احلقيقة :ميكن للمجتمع املدني أن يلعب دورا ً حيويا ً قبل إنشاء اللجنة ،ويتمثل هذا الدور في تعبئة الرأي
العام ومشاركة عامة الناس في عملية البحث عن احلقيقة وصياغة تفويض اللجنة وهيكلها التنفيذي أو تطويرهما،
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والعمل على التأكد من أن اللجنة تتمتع باملصداقية واملشروعية في عيون الرأي العام واجملتمع الدولي .ميكن لهذه املشاركة
أن تنطوي على صياغة مشاريع القوانني أو تطويرها ،وفتح آفاق للحوار ،والتعريف بالعملية العامة للجنة احلقيقة وتقدمي
العون لها .ميكن للمنظمات أن تلعب دورا ً حاسما ً في احلاالت التي يكون فيها قرار إنشاء اللجنة غير دميقراطي .على سبيل
املثال ،قام مركز التطوير الدميقراطي في غانا بتحويل بادرة سياسية إلى أجندة وطنية عن طريق التشجيع على إجراء
نقاشات مفتوحة ومتثيلية حول جلنة احلقيقة.
ميكن للمؤسسات احلكومية أن تشارك في األنشطة التالية في معرض اإلعداد لتشكيل جلنة للحقيقة:
– –صياغة مشروع القانون املنشئ للجنة أو املشاركة في صياغته.
– –حشد التأييد من أجل حتسني قانون اللجنة (مبا في ذلك التفويض وعملية اختيار األعضاء).
– –عقد اجتماع للقوى الوطنية الفاعلة ملناقشة املمارسات الدولية األفضل فيما يتعلق بلجان احلقيقة.
– –تدريب طاقم العاملني املستقبليني (مبن فيهم املدراء التنفيذيون).
– –تقدمي خدمات االستشارات أو تيسير احلصول عليها لتحضير الضحايا جللسات االستماع التي ستعقدها اللجنة.
السياسية الفاعلة ووسائل اإلعالم في موضوعات العدالة االنتقالية وآلياتها.
– –تثقيف اجلمهور والقوى
ّ
– –تطوير آليات استشارية خاصة باللجنة.
– –تأسيس أمناط التعاون مع جلنة احلقيقة.
انبثقت جلنة احلقيقة في البرازيل مباشرة عن أنشطة اجملتمع املدني خالل املؤمتر الوطني حلقوق اإلنسان الذي طالب بإنشاء
48
خاصة ،األمر الذي متخض عنه وضع اخلطة الوطنية الثالثة حلقوق اإلنسان.
وكالة رسمية ّ
 .2خالل فترة والية جلنة احلقيقة :ميكن للمجتمع املدني أن يواصل جهوده الداعمة للجنة احلقيقة وللتحقيقات التي
جتريها عن طريق تزويدها باملعلومات من مختلف املصادر أو حتى بذل جهود إقليمية وغير رسمية لترسيخ احلقيقة،
ومن هذه املصادر:
– –مراكز توثيق حقوق اإلنسان وملفاتها.
– –جمعيات الضحايا مبا في ذلك امللفات التي ُجمعت بواسطة األفراد.
– –اجلماعات واألفراد املنفيون وملفاتهم.
– –جلان احلقيقة وجلان التحقيق السابقة.
– –محاضر جلسات احملكمة ومجرياتها وسجالتها.
– –سجالت دائرة االستخبارات.
– –سجالت الهيئات احملترفة (القانونية والطبية واإلعالمية واألكادميية).
– –املتاحف واألرشيفات الوطنية.
– –املنظمات الدولية واحلكومات األجنبية.
– –املواد املتوفرة مبوجب القوانني الوطنية والدولية حلرية احلصول على املعلومات.
48
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اخلطة الوطنية الثالثة حلقوق اإلنسان [البرازيل] ،احلاشية  30أعاله.

التوعية والتواصل :شراكات اجملتمع املدني

 .3بعد حل جلنة احلقيقة :ميكن ملنظمات اجملتمع املدني أن تسهم إسهاما ً مهما ً في خلق تأثير دائم للجنة احلقيقة من
خالل املساعدة في التأكد من أن االطالع على التقرير النهائي متاح للجمهور وأنه مكتوب أو مختصر بدقة ومتوفر بعدة
تنسيقات ومترجم إلى ع ّدة لغات .ولتحقيق هذه الغاية ميكن ملنظمات اجملتمع املدني أن تقوم باآلتي:
– –ترجمة التقرير النهائي للجنة احلقيقة إلى اللغات الوطنية الرئيسية.
– –تلخيص النتائج الرئيسية والتوصيات.
– –عمل نسخ مزودة برسومات توضيحية عن النتائج الرئيسية والتوصيات.
– –رصد عملية تنفيذ توصيات اللجنة.
– –إدراج النتائج التاريخية التي توصلت إليها اللجنة ضمن املناهج الدراسية.
– –إنتاج تسجيالت مصورة أو أفالم وثائقية حول عملية البحث عن احلقيقة.
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نحن نساء بابوا عانينا من إساءات وحصار من جميع اجلهات ،فنحن
لسنا آمنات في بيوتنا بل إننا أقل أمانا ً خارج البيت .إن العبء الذي
نحمله على كواهلنا من أجل إطعام أطفالنا ثقيل جدا ً .إن تاريخ
شعب بابوا مغمس بالدماء ،كما أن عنف العمليات العسكرية
العمياء لم يستثن النساء من صفوف ضحاياه .وأنّى ك ّنا عند قيام
اجليش والشرطة بتنفيذ عمليات باسم األمن فإنّنا قاسينا االغتصاب
واالعتداءات اجلنسية في االعتقال وفي السهول أثناء بحثنا عن مالذ
آمن وفي ّ
كل مكان.
من مقدمة تقرير عن شهادات نساء من بابوا وقعن ضحايا للعنف
وانتهاكات حقوق اإلنسان ،2010 ،2009-1963 ،بعنوان
«Enough Is Enough!: Testimonies of Papuan Women
»Victims of Violence and Human Rights Violations.

جلان احلقيقة والتنوع

إن التحقيق الذي يتسم بالعمومية والذي ال يعلل سبب تباين أشكال املعاناة التي متر بها قطاعات محددة من السكان ال
ميكنه أن يعترف مبعاناة الضحايا على النحو املناسب ،أو أن يفهم اإلساءات واالنتهاكات التي وقعت فهما ً كامالً ،أو أن يقدم
حساسي ًة متزايدةً جتاه
طورت جلان احلقيقة مع تطورها
توصيات فعالة بشأن السياسات ملنع تكرار تلك االنتهاكات 49.وقد ّ
ّ
التجارب الفردية املتفاوتة في انتهاكات حقوق اإلنسان.
لقد أحرزت جلان احلقيقة تقدما ً مهما ً بصورة خاصة في دمج منظور النوع االجتماعي ،والتأكد أكثر فأكثر من مراعاة
احتياجات األطفال ،واالستجابة حلقوق السكان األصليني .إن اتباع مقاربة متتاز باإلحاطة الكل ّّية بهذه اجلماعات السكانية
التي غالبا ً ما تتعرض للتهميش واخملاطر يع ّد عامال ً مهما ً في تكوين فهم أكثر غنى لالنتهاكات اخلاضعة للتحقيق وكسب
دعم أكبر للجنة وخلق ظروف أفضل لتطبيق توصياتها.

ضمان منظور النوع االجتماعي في جلان احلقيقة
إن تأثير انتهاكات حقوق اإلنسان على الرجال مختلف عنه على النساء .تساعد األدوار التي يلعبها كل منهما في تكوين
التصورات االجتماعية للعنف ،وهي غالبا ً ما تسعى إلى تبرير جرائم كاالعتداء اجلنسي على أنها مؤسفة لكن يتعذر جتنبها،
كما تضفي صفة طبيعية على بعض األفعال بصفتها شيئا ً متأصال ً في جوهر النوع االجتماعي .ونتيجة لذلك ،بات من
جتاهل العنف اجلنسي في النزاعات أو التغاضي عنه واعتباره نتيجة طبيعية أو ظاهرة مصاحبة للنزاع وناشئة
الشائع ُ
عنه وإنمّ ا بأمناط أكثر عنفا ً .كذلك يُنظر إلى انتهاكات من قبيل التجنيد القسري لألطفال على أنها تستهدف األوالد في
افتراض يرى ضمنا ً أنه من الطبيعي أن يصبح الذكور مقاتلني ويتجاهل بذلك جتارب البنات في فترات النزاع املسلّح.
يجب أن يكون لدى جلان احلقيقة منظور للنوع االجتماعي كي تتمكن من فهم انتهاكات حقوق اإلنسان فهما ً كامال ً ومن
إظهار االنتهاكات بحق النساء والعمل على نحو أفضل لتصويب االعتقادات اخلاطئة فيما يتعلق بالعالقة بني الذكورة
وممارسة العنف .ويجب على جلان احلقيقة في الوقت ذاته أن تتأكد من أنه ال يتم النظر إلى النساء على أنهن مجرد متلقيات
سلبيات للمساعدة بل كأشخاص لديهن خبرات محددة وأصوات مميزة وشريكات رئيسيات ،وذلك كي تضمن اللجنة نفاذ
أعمالها إلى داخل اجملتمع.
لم تبدأ جلان احلقيقة بالتركيز الواضح على العنف املرتكب على النوع االجتماعي إال في اآلونة األخيرة .إذ لم يكن االعتداء اجلنسي
مشموال ً في كثير من التفويضات املمنوحة للجان على الرغم من انتشاره على نحو شائع في فترات النزاع واالضطهاد .كذلك أولى
كثير من جلان احلقيقة التي ُشكلت في مراحل مبكرة قدرا ً قليال ً فقط من االهتمام ملشاركة النساء في اللجنة كأعضاء جلنة أو
موظفات .إال أن تغييرا ً كبيرا ً طرأ على ذلك :فالتشريعات اجلديدة اخلاصة بلجان احلقيقة ،وخاصة في إفريقيا ،تشتمل بوضوح على
كافة أشكال العنف اجلنسي في تفويضات اللجان وتشترط وجود تكافؤ بني اجلنسني في الترشيح لعضوية اللجنة.
إظهار العنف املرتكب على النوع االجتماعي
يجب دمج منظور النوع االجتماعي منذ بداية العملية ،أي عندما يكون التفويض القانوني للجنة احلقيقة قيد التفاوض أو  -إذا لم
يتم ذلك  -فعند اتخاذ أعضاء اللجنة القرارات العملياتية املتعلقة بالتفويض .وقد ينطوي القيام بهذا على إدراج العنف القائم على
النوع االجتماعي  -مبا فيه العنف اجلنسي  -ضمن اختصاصات التفويض ،ولكن ينبغي أال تقتصر التفويضات على هذا فحسب.
يجب على التفويض القانوني للجنة أو خطة البحث التي وضعتها اللجنة  -بحسب الظروف املالئمة  -أن تتصدى للعنف اجلنسي
بصفته عنفا ً متعدد األوجه ومنطا ً إجراميا ً معقدا ً يتخطى حدود االغتصاب .ويجب دراسة كافة أشكال سوء معاملة النساء
والفتيات ألغراض جنسية ،وأي تع ٍد على احلقوق اجلنسية واإلجنابية لألنثى .كذلك ،ينبغي على اللجنة أال تركز على العنف اجلنسي
إلى حد يجعلها تستثني أشكاال ً أخرى من االنتهاكات التي ارتكبت بحق اإلناث .فعلى سبيل املثال ،ينبغي على اللجنة أن تتعامل
مع النساء اللواتي أصبحن  -بسبب النفي أو التهجير القسري أو مقتل األقارب الذكور -املعيالت الوحيدات ألسرهن .وينبغي
أن تقر اللجنة بأن النساء يعانني في الغالب من إساءات جديدة وتهميش ووصم بالعار جراء وفاة أقاربهن الذكور أو اختفائهم.
 49ملزيد من املعلومات حول منظور النوع االجتماعي واملنظور املراعي لألطفال والسكان األصليني فيما يتعلق بلجان احلقيقة ،أنظر فاسوكي نسياه وآخرون ،املركز الدولي
للعدالة االنتقالية« ،جلان احلقيقة والنوع االجتماعي :املبادئ والسياسات واإلجراءات .ورقة عمل من سلسلة العدالة من منظور النوع االجتماعي» ()2006؛ املركز الدولي للعدالة
االنتقالية واليونيسيف)2010( »Innocenti Research Center: Children and Truth Commissions« ،؛ ادواردو غونزاليس وآخرون ،املركز الدولي للعدالة االنتقالية،
«)2012( »Strengthening Indigenous Rights through Truth Commissions: A Practioners’s Resource
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وتعاني النساء ألن مظاهر عدم املساواة اجملتمعية والبنيوية تؤدي إلى تفاقم تأثير االنتهاكات األولى عليهن .لذلك ،إذا أرادت عملية
البحث عن احلقيقة أن تكون فعالة فإنه يتعني عليها التصدي لكل هذه االنتهاكات.
آليات العنف في مختلف األعمال التي تقوم بها اللجنة.
أضف إلى ذلك ،فإنه ميكن ملنظور النوع االجتماعي أن يثري عملية فهم ّ
من شأن االرتباط اخلاص بني الذكورة وممارسة العنف أن يلقي الضوء على أمناط اإلساءات .فقد يوافق الشبان أحيانا ً على جتنيد
األطفال ،ألنهم ينظرون مثالً ،إلى احلرب على أنها عمل رجولي .إن القدرة على ارتكاب أعمال وحشية ترتبط بالذكورة ،كما أنه
قد يُنظر إلى القسوة جتاه السجناء والنساء على أنها دليل على الرجولة .أما اجلرائم التي هي من قبيل العنف اجلنسي ضد
الرجال فإنه يتم التكتم عليها ألنها تُفهم على أنها حت ٍد للمفاهيم التقليدية للذكورة.
يعني ذلك ،بلغة عملية ،أن على جلنة احلقيقة أن تعمل منذ بدايتها على بناء منظور للنوع االجتماعي في كل األبحاث التي
جتريها .وينبغي توظيف منظور النوع االجتماعي في تصميم أدوات البحث وتطبيقها كاإلفادات وجلسات االستماع .كذلك
يتوجب إبراز االنتهاكات املرتبطة بنوع اجلنس في التقرير النهائي.
ضمان املشاركة النسائية
ينبغي أخذ مسألة النوع االجتماعي بعني االعتبار في تعاقدات اللجنة وتعييناتها .وينبغي أن يتمتع طاقم العاملني أيضا ً
بخبرة في مسألة النوع االجتماعي .يعتبر التدريب املستمر على مسائل النوع االجتماعي أمرا ً جوهريا ً لضمان متتع كافة
أعضاء هيئة احلقيقة بسعة االطالع على مسألة اعتبارات النوع االجتماعي ومراعاتها.
يجب أن تكون اللجنة منفتحة على التعاون مع املنظمات النسائية في كافة عملياتها ،وينبغي لهذا التعاون أن ينسحب
على كافة مراحل عمل اللجنة ابتدا ًء من تعريف التفويض وتطبيقه ،مرورا ً على إعداد جلسات التدريب وعقدها ،وانتها ًء بوضع
االستراتيجيات والقيام بعمليات التواصل مع الضحايا من اإلناث .ومن األمثلة على ذلك الدعوة إلى تعيني أعضاء يتمتعون
باخلبرة في شؤون النوع االجتماعي ،وحتليل الدروس املستفادة من قبل مؤسسات أخرى في ما يتعلق بإدراج مناظير النوع
االجتماعي وتبادلها؛ وتقدمي االقتراحات بشأن تنظيم مناذج أخذ اإلفادات والتواصل مع النساء وغير ذلك من القضايا.
وفي ما يتعلق بأخذ اإلفادات ،تشتمل اخلطوات التي ميكن اتخاذها لضمان مشاركة كرمية ومريحة للنساء على تنفيذ إجراءات
األميات منهن  -في التعرّف
التوعية مع اجملتمع احمللي مبا يكفل حظوظ النساء  -ال سيما أولئك الالتي يعشن في مناطق نائية أو ّ
على عمل جلنة احلقيقة وعلى فرصهن في املشاركة .كذلك ،ينبغي أن يُعطى موظفو أخذ اإلفادات تدريبا ً على إجراء املقابالت
بهدف توعيتهم بشأن األذى النفسي الذي ميكن أن متر به املرأة عند إدالئها بشهادتها .ويجب أن تتوفر موظفات إناث ألخذ شهادات
من اإلناث والتكلم مع النساء والبنات اللواتي قد يشعرن بارتياح أكبر بالتحدث إلى إناث مثلهن.
موضوعاتية حول شؤون النوع االجتماعي .وينبغي
وينبغي على جلنة احلقيقة أن تنظر بقوة في احتمال عقد جلسات استماع
ّ
أن يكون لضحايا العنف اجلنسي من الكبار اخليار في اإلبقاء على شهادتهم سرية .وفي بعض احلاالت ،قد يفضل ضحايا
االعتداءات اجلنسية ،سواء أكانوا ذكورا ً أم إناثاً ،إبقاء شهاداتهم سرية لتجنب الوصم االجتماعي بالعار؛ فيما قد يرى بعض
الضحايا أن شهادته تعتبر وسيلة قوية لإلقرار باالنتهاكات وتعزيز التثقيف حول هذه االنتهاكات.

ضمان االلتزام بحقوق األطفال في جلان احلقيقة
على الرغم من االعتراف الدولي الذي يحظى به حق األطفال في التعبير عن آرائهم بخصوص قضايا السياسات التي تتعلق
حلظت في عملها التركيز على األطفال .لقد مت إقصاء األطفال في بعض األحيان من
بهم 50،إال أن قلة قليلة من جلان التحقيق َ
منطلق الرغبة في حمايتهم من التأثيرات التي من احملتمل أن تؤذيهم في عملية البحث عن احلقيقة .وفي أحيان أخرى ،لم يتم
التطرق لقضايا األطفال ألن الضحايا الذين كانوا أطفاال ً عند وقوع االنتهاكات أصبحوا اآلن راشدين.
من املهم إشراك األطفال في عملية البحث عن احلقيقة واسترجاع ذكريات الطفولة بهدف تسليط الضوء على سوء املعاملة التي
عانى منها األطفال ،وتشجيع قطاع واسع من اجملتمع املدني على املشاركة والتعليم ،واملساعدة في منع تكرار االنتهاكات .من هنا
ينبغي على جلان احلقيقة التي تركز على األطفال أن تأخذ في عني االعتبار شمل األطفال في تفويضها والتأكد من تطبيق إجراءات
حلماية األطفال املشاركني ،وإقامة شراكات منتجة مع الوكاالت املعنية بحماية الطفل واملؤسسات التي يقودها أطفال أو شباب.
50
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املقاربة املراعية للطفل في صياغة التفويض القانوني
لم يكن تركيز معظم جلان احلقيقة على انتهاكات حقوق اإلنسان التي تستهدف األطفال صريحا ً .يُستثنى من ذلك جلنتا
سيراليون وليبيريا اللتان عملتا على اجملموعة نفسها من النزاعات املرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً .وفي كلتا هاتني احلالتني أعطت
اللجنتان ومعهما اجملتمعات التي دعمتهما أولوية عليا للتصدي لشيوع ظاهرة اجلنود األطفال .وكانت جلنة سيراليون فعالة
51
للغاية في موضوع التواصل مع جنود أطفال سابقني فيما مت تكليف جلنة ليبيريا صراحة بتوثيق التجارب التي مر بها األطفال.
بصورة عامة ،تتمثل أفضل وسيلة لتبني مراعاة حقوق األطفال في تضمني تفويض اللجنة إشارة واضحة إلى االنتهاكات التي
يتم ارتكابها بصورة اعتيادية بحق األطفال ،من قبيل التجنيد القسري واالعتداء اجلنسي .أما بالنسبة إلى االنتهاكات األخرى،
فيمكن للتفويض أن يطلب من اللجنة أن تنظر – من عيون األطفال  -في جتربتهم مع املعاناة من جرائم أخرى كالنفي والتهجير
القسري والتعذيب والسجن التعسفي للوالدين واألقارب املقربني.
وعلى املستوى اإلجرائي ،ينطوي التفويض املراعي للطفل على التأكد من أن أنشطة اللجنة تأخذ مصالح الطفل دائما ً بعني
االعتبار .يعني ذلك ،على وجه التحديد ،أنه يجب تنفيذ أعمال البحث والتوعية بعناية خاصة للحيلولة دون التسبب مجددا ً
باألذى لألطفال أو تعريضهم ملعلومات قد ال يكونوا قادرين على معاجلتها ،مما قد يتسبب لهم بصدمة .إال أن توخي احلذر ال يعني
بالضرورة إخفاء املعلومات عن األطفال :إذ يجب على جلنة احلقيقة أن تعترف بقدرات األطفال املتغيرة واملتنامية على فهم احلقائق
وصنع القرارات واملشاركة في عملية البحث عن احلقيقة.
وحتى عندما ال تشمل جلنة احلقيقة رسميا ً القضايا املراعية للطفل ،ينبغي على أعضاء اللجنة أن ينسقوا مع وكاالت حماية
األطفال واملؤسسات التي يقودها أطفال ومنظمات مناصرة الضحايا مبا يفضي إلى فهم جتارب األطفال (أو أولئك األشخاص
الذين كانوا أطفاال ً عند ارتكاب االنتهاكات).
كيف نحمي األطفال خالل عمليات جلنة احلقيقة
الوضعية املثالية ،أن يكون لدى أعضاء جلان احلقيقة وموظفيها خبرة في مجال حقوق األطفال .ومبا أنه أصبح
ينبغي ،في
ّ
من الشائع للجان احلقيقة أن تنشئ وحدات للصحة العقلية وغيرها من املرافق املماثلة للتعامل مع احتياجات الضحايا،
ملمني بكيفية التعامل مع األطفال ،وأن ميتلكوا املوارد الالزمة للعمل
فإنه من املهم للغاية أن يكون موظفو هذه الوحدات ّ
معهم .وميكن للجان أن حتذو حذو املثال اجليد الذي ضربته بعض املؤسسات بقرارها تقسيم مجاالت االهتمام بني أعضاء
اللجنة مع التأكد من أن عضوا ً واحدا ً على األقل مسؤول بشكل دائم عن التعامل مع األطفال.
وينبغي أن تكون عملية أخذ اإلفادات مفتوحة أمام األطفال مبوجب ضمانات مشددة بالتقيد بالسرية وحماية هوية الطفل.
ومن املستحسن أن يتمتع موظفو أخذ اإلفادات بخبرة في تقدمي الدعم النفسي أو في القيام بأعمال اجتماعية ،وبخبرة مع
األطفال الذين جنوا من إساءة املعاملة .وال بد لنا من أن نسترشد برغبة الطفل بشأن حضور والديه أو األوصياء عليه خالل
املقابلة .وينبغي على جلنة احلقيقة التي تقرر مقابلة أطفال أن تتأكد من توفر املتابعة من قبل وحدات الصحة العقلية
املعنية بسالمة هؤالء الشهود.
ّ
من حيث املبدأ ،يجب على جلنة احلقيقة أن جتهز جلسات استماع «سرية» أو خاصة ألخذ شهادة األطفال .ولكن إذا ما
نظمت اللجنة جلسات استماع علنية إقرارا ً منها بتجارب األطفال ،فإنه ينبغي عليها أن تتخذ إجراءات فعالة حلماية
هويتهم كي يتسنى سماع الشهادة دون التعرض خلطر التعرف على هوية املشارك .وفي كل األوضاع التي تنطوي على
شهادة علنية ،يجب أن يكون األطفال ومن يرافقونهم قادرين على التعبير عن موافقتهم في املشاركة في هذه النشاطات،
واف مبا يتم عمله مسبقا ً.
نحو ٍ
وذلك بعد أن يتم إطالعهم على ٍ
إقامة الشراكات من أجل مشاركة قوية من األطفال
إن احلصول على شهادات األطفال وتوثيق االنتهاكات بحقهم وإنتاج معلومات ميكن أن يفهمها األطفال ليست باملهام
السهلة على جلنة احلقيقة .يجب أن تقوم أي جلنة تراعي حقوق الطفل بترتيبات مع الوكاالت املعنية بحماية الطفل
51

تفويض جلنة احلقيقة واملصاحلة في ليبيريا ،اجلمعية التشريعية الوطنية املؤقتة 12 ،أيار/مايو http://trcofliberia.org/about/trc-mandate ،2005
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واملؤسسات التي يقودها أطفال لإلسهام في عملية مشاركة األطفال .من أفضل األمثلة على هذا الصعيد ما قامت به
جلنة احلقيقة في ليبيريا التي متكنت بالتعاون مع اليونيسيف ووكاالت حماية محلية من احلصول على مئات الشهادات
52
من األطفال.
كما ميكن أن يكون قطاع التعليم حليفا ً قويا ً في هذا الصدد حيث من املمكن للمدارس احلكومية واخلاصة ومدرسيها أن
يكونوا شركاء أقوياء للجنة يساعدونها في نشر املعلومات عن عملية البحث عن احلقيقة وتشجيع األطفال على دراسة
املسألة واملشاركة بحسب الظروف املالئمة.
يتحول األطفال في الغالب إلى ضحايا بطريقة غير مباشرة ،وذلك من خالل التجارب التي يعاني منها أهلهم أو األوصياء
عليهم ،لذا فإنه من املهم أن نقيم صالت مباشرة مع منظمات األطفال من أجل التأسيس الستحداث مجاالت للحوار،
ودعم األطفال كي يشعروا بحرية في التعبير عن آرائهم وإطالعنا على جتاربهم .تقوم جلنة احلقيقة واملصاحلة في كندا
بالتحقيق بشأن انتهاكات وقعت قبل عدة عقود بحق أطفال أُودعوا املؤسسات اإلصالحية؛ أي إن الضحايا أصبحوا بالغني
اآلن .إال أن اللجنة تتواصل بقوة مع أبناء الضحايا وأحفادهم إلعطائهم الفرصة في إنشاء مجموعات تطوعية ترمي إلى
مناقشة تاريخهم ونشر املعلومات لتصل إلى السكان كافة.

ضمان االلتزام بحقوق الشعوب األصلية في جلان احلقيقة
تطرقت جلان احلقيقة في كل من غواتيماال والبيرو والبارغواي وبلدان أخرى إلى حاالت العنف التي مورست بحق السكان
األصليني .وثمة جلان جديدة في كندا وساحل العاج ونيبال حتقق حالياً ،أو أنها ستحقق قريباً ،في حاالت مت فيها استهداف
السكان األصليني بانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان .وتنتشر هذه النزعة مبوازاة قبول دولي آخذ في التنامي حلقوق السكان
53
األصليني كما ع ّبر عنه إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية لعام .2007
يتم إنشاء جلان احلقيقة ،على نحو منوذجي ،كأدوات من شأنها التأكيد على أهداف الوحدة واملصاحلة بني أبناء األمة  -الدولة.
إال أن هذا النموذج قد ال ينجح في حاالت يكون السكان األصليون ينظرون فيها إلى أنفسهم على أنهم شعوب منفصلة
ضمن بلد وحدوي.
كما أن اللجان تركز عادة على أحداث عنف وقعت حديثاً ،أي بتحديد أكبر على حاالت ميكن تذكرها من قبل الشهود والناجني
من األفراد وحتويلها إلى نص مكتوب لصالح صنّاع القرارات .لذلك قد جتد الشعوب األصلية التي يعيش في ذاكرتها تاريخ
طويل األمد من العنف املؤثر على أسلوب حياتها ثقافيا ً – والذي غالبا ً ما يتم تناقله عبر تقاليد شفوية -قد جتد النموذج
املعياري للجنة احلقيقة ناقصا ً.
ينبغي أن تكون جلان احلقيقة منفتحة ذهنيا ً على منظور البلدان متعددة اجلنسية ومتعددة الثقافات ،حيث يتمتع السكان
األصليون بهويتهم اخلاصة .يجب على اللجان أن جتتهد في بحثها عن طرق تعترف مبوجبها بالتجارب الطائفية واالنتهاكات
التاريخية طويلة األمد .وينبغي على اللجان أن تعمل على دعم بقاء التقاليد التاريخية الشفوية للشعوب األصلية قوية ومستمرّة.
على املستوى العملياتي ،ينبغي على جلان احلقيقة أن تُشرك أبناء الشعوب األصلية في جميع مراحل عملها .ويشتمل
ذلك على إجراء مشاورات دائمة للحصول على «موافقة حرة مسبقة ومستنيرة» منهم 54واحترام املؤسسات التمثيلية
للشعوب األصلية وإيالء االهتمام الحتياجات الشهود منهم.
دمج آراء الشعوب األصلية
يتعني على جلنة احلقيقة القائمة على االعتراف بحقوق الشعوب األصلية أن تقر بأ ّن الشعوب األصلية تتمتع على قدم املساواة
بصفة الشعب القائم بذاته؛ والتأكد من موافقتهم احلرة واملسبقة واملستنيرة على كل خطوة من خطوات العملية؛
بشأنية املمارسات القانونية العرفية للسكان األصلني بصورة مساوية للقانون الرئيسي الساري في البالد.
واالعتراف
ّ
52
53
54
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إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ،احلاشية  26أعاله.
املصدر السابق.

جلان احلقيقة والتنوع

باإلضافة إلى االنتهاكات بحق األفراد ،يجب على جلنة احلقيقة أن تكون قادرة على التحقيق في انتهاكات تستهدف اجلماعات،
من قبيل االضطهاد والتهجير القسري واإلبادة اجلماعية .ويتعني على جلنة احلقيقة التي تتفهم وجهة نظر الشعوب األصلية
على النحو الصحيح أن حتقق في االنتهاكات اخلطيرة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :ال ميكن لوجود السكان
األصليني أن يستمر في ظل حكومة تنتهك حقهم في أرضهم ومناطقهم أو ممارستهم للغتهم أو طقوسهم اجلماعية أو
معتقداتهم الدينية.
هذا التركيز املوسع في التعامل مع الشعوب األصلية يعني أنه يتعني على اللجان أن تكون قادرة على التعرف على أوجه الظلم
الواقعة على مجتمعات الشعوب األصلية حتى عندما يكون هذا الظلم قد حدث في املاضي البعيد وحتى عندما تتناول
التحقيقات الروايات التاريخية للسكان غير األصليني.
في النهاية ،ينبغي على اللجنة التي تستجيب لرؤى الشعوب األصلية والتي تتقيد بحقوق هذه الشعوب ،وأن تعترف في كافة
مراحل عملها بأهمية التقاليد الشفهية للسكان األصليني كمصدر من مصادر القانون وكأساس للمزاعم املتعلقة باحلقيقة
ً
وكأداة الندماج مكونات اجملتمع .إ ّن أداء االحتفالت املتعلّقة بالشهادة على حدث ما أو إحياء ذكراه وتخليدها يُع ّد عنصرا ً جوهريا من
عناصر سرد القصة احمللية ،فذلك يضفي شرعية وسموا ً على ما يتم سرده .يجب على جلان احلقيقة أن تكون مستعدة لفهم هذه
اخلصائص وإدراجها في نهجها.
التأكد من التشاور مع الشعوب األصلية وإيالئها اهتماما ً خاصا ً

يعتبر التشاور الواسع واملستمر مع الفئات اخملتلفة ضمن الشعوب األصلية أمرا ً جوهريا ً لنجاح جلنة احلقيقة .ويحظى هذا
املبدأ العملياتي بالفعل بتوافق كبير عند املشتغلني بالعدالة االنتقالية ،إال أنه يعتبر حاسما ً متاما ً فيما يتعلق بالشعوب
بنية حسنة من أجل احلصول على
األصلية .وفي هذه احلالة ،يكون من واجب احلكومات -حسب القانون الدولي -أن تتشاور ّ
55
«املوافقة احلرة واملسبقة واملستنيرة» للشعوب األصلية على أي إجراءات تشريعية أو إدارية تؤثر عليها.
يرتبط مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنيرة مبسألة كيفية التفاعل مع متثيل السكان األصليني .إن لدى اجملتمعات احمللية
للشعوب األصلية قيادات متعددة متثل مختلف اآلراء داخل اجملتمع ،شأنها في ذلك شأن أي مجتمع سياسي .وبالتالي فإن
التنسيق مع عدد وافر من القيادات ميثل حتديا ً للجان احلقيقة ،ومن احملتمل -حتى في أكثر احلاالت جناحا ً -أال يتم الوصول إلى
جميع الفئات التي ينبغي االستماع إليها.
من التحديات الصعبة أن تدرك اللجنة أنه قد ال يتسنى لها في بعض احلاالت االستماع ألصوات نساء وأطفال الشعوب
األصلية عبر القنوات التقليدية .إال أن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يعترف صراح ًة بحقوق نساء الشعوب
األصلية وضرورة إيالء االهتمام اخلاص الحتياجات أطفال هذه الشعوب 56.ويجب على أي عملية حوار حقيقية أن تسعى –
وبالتشاور مع الشعوب األصلية – إلى االستماع إلى كافة األصوات.
يقتضي االستقبال املناسب للشهود املنتمني إلى الشعوب األصلية اهتماما ً صارما ً باللغة .فبعض املفاهيم التي تعد حيوية
ضمن اإلطار القانوني للتحقيق لن تتم ترجمته على نحو جيد إلى لغات الشعوب األصلية؛ وبنفس الطريقة سيتم فهم
بعض الطرق في التعبير عن األحداث العنيفة في لغات الشعوب األصلية فهما ً خاطئا ً من قبل الباحثني من غير السكان
األصليني .وبالتالي ،فإنه من الواجب أن تضم جلان احلقيقة موظفني من أبناء الشعوب األصلية وأن تولى لغات الشعوب
األصلية اعتبارا ً خاصا ً.

55
56

املصدر السابق.
املصدر السابق ،املادة )2(21
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63

صحيح أن التقرير النهائي يتحدث عن أعمال موسومة باخلزي والعار،
إلاّ أ ّن صفحاته تسجل أيضا ً أفعاال ً شجاعة وبوادر إيثار وعالمات ُنبل
تبينّ لنا أن سماحة النفس سمة أساسية من سمات بني البشر.
يحكي لنا التقرير قصة أناس لم يتنكروا للثقة واملسؤولية التي
أودعهم إياها جيرانهم ،أناس وقفوا في وجه اخلذالن من أجل الدفاع عن
عائالتهم وحولوا أدوات عملهم إلى سالح؛ أناس سجنوا ظلما ً وجوراً؛
أناس تولوا مسؤولية الدفاع عن الشعب دون انتهاك القانون ،أناس
رفضوا اقتالعهم من جذورهم ودافعوا عن كرامة احلياة .إن مكان هؤالء
هو في صميم ذاكرتنا.
مقدمة ،التقرير النهائي ،جلنة احلقيقة واملصاحلة في البيرو2003 ،

التقرير النهائي للجنة احلقيقة ووظائفها بعد حلها

محتويات التقرير النهائي
يبلغ عمل جلنة احلقيقة ذروته مع صدور التقرير النهائي عنها ،وهو عبارة عن السجل الرسمي املكتوب ألعمال اللجنة
والنتائج التي ُخلصت إليها .وينبغي أن يصبح هذا التقرير مرجعا ً مهما ً للدارسني وصناع السياسات واملؤرخني للسنوات
التي تلي صدروه.
يتألف معظم التقرير من النتائج التي توصلت إليها اللجنة؛ أي االستنتاجات التي خرجت بها وتوصيفاتها ألحداث
تاريخية .وثمة قسم مهم من تقرير اللجنة يتم تخصيصه للتوصيات التي تتقدم بها بشأن السياسات العا ّمة.
إضافة إلى ذلك ،ينبغي أن يشتمل التقرير النهائي على ما يلي:
اخملولة لها والقواعد اإلجرائية وأي قوانني أخرى ذات صلة.
•تفويض اللجنة واختصاصاتها واملواثيق ّ
•املعلومات األساسية عن أعضاء اللجنة وشرح الكيفية التي مت اختيارهم بها.
•وصف لدور احلكومة أو غيرها من املؤسسات العامة أو اخلاصة في إنشاء اللجنة وعملياتها.
•شرح واضح للمنهجية التي مت استخدامها في الشهادات والتحقيقات.
•قائمة باملستندات واألدلة التي أفضت إلى االستنتاجات التي مت اخلروج بها ،والقوانني ذات الصلة ،وحتليل مواطن اخللل
في البنى املؤسسية واالجتماعية التي أدت إلى وقوع األحداث .من املمكن أيضا ً إدراج نصوص الشهادات في مرفق أو في
تال منفصل أو على شبكة اإلنترنت ،إذا سمحت املوارد بذلك.
تقرير ٍ
•قائمة بأسماء الضحايا أو اجلناة باستثناء احلاالت التي يتم فيها إخفاء الهوية ألسباب تتعلق بالسالمة أو ألسباب
إجرائية أو غيرها.

تنظيم التقرير النهائي
يختلف تنظيم التقرير النهائي بحسب ظروف النزاع الذي يتم التعامل معه وبحسب تفويض اللجنة .إال أنه من املهم أن
يتم إدراج املكونات األساسية على نحو واضح التنظيم والشمولية .لقد خصص التقرير النهائي الصادر عن جلنة سيراليون
اجمللد األول برمته لشرح التفويض املمنوح للجنة وتفاصيل عن إنشاء اللجنة وإدارتها واملنهجية التي اتبعتها 57 .وقد يكون
هناك معلومات إضافية لها قيمتها في توضيح محتوى التقرير النهائي أو إطاره ،وبالتالي يتوجب اإلتيان على ذكرها في
58
التقرير .وقد أدرجت جلنة تشيلي عام  1990النص الكامل للمرسوم الذي كلفها في مستهل تقريرها النهائي.
متثل النتائج بطبيعة احلال القسم األكبر من التقرير .وميكن لنا أن ننظم السياق التاريخي الذي اتخذته األحداث بطرق
مختلفة :إما بالتسلسل الزمني كما لو كنا نعيد رواية قصة؛ أو حسب نوع انتهاكات حقوق اإلنسان؛ أو حسب املنطقة
اجلغرافية التي وقعت فيها األحداث:
•في األرجنتني ،نظمت اللجنة الوطنية للمخفيني قسرا ً تقريرها بطريقتني معا ً :حسب املنطقة اجلغرافية حيث تناولت
59
االنتهاكات التي ارتكبت في مختلف مواقع االعتقال وحسب املوضوع بهدف إظهار أمناط السلوك اإلجرامي.
•من ناحيتها ،قدمت جلنة بيان االنتهاكات السابقة في غواتيماال منظورا ً تاريخيا ً وحتليلياً 60 ،حيث ّبينت األسباب
البنيوية األساسية للنزاع وطبيعة تطور العنف مع الوقت ،ومسؤوليات املؤسسات والنتائج االجتماعية واملؤسساتية.
كما أنها أدرجت ضمنه عددا ً من «احلاالت النموذجية» مع شروحات ملساعدة القارئ على فهم جتربة الضحايا
وأساليب اجلناة.
57
58
59
60

التقرير النهائي للجنة للحقيقة واملصاحلة في سيراليون بعنوان «شاهد على احلقيقة» ( ،2004 ،)Witness to Truthاجمللد .1
تقرير اللجنة الوطنية للحقيقة واملصاحلة في تشيلي «تقرير ريتيغ» ،شباط/فبراير .1991
تقرير اللجنة الوطنية األرجنتينية للمخفيني قسرا ً باسم «نونكا ماس» ( ،)Nunca másاحلاشية  37أعاله.
تقرير جلنة بيان االنتهاكات السابقة في غواتيماال ،احلاشية  24أعاله.
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•ورتبت جلنة احلقيقة واملصاحلة في البيرو فصول التقرير على هيئة سلسلة من األسئلة« 61 :ما الذي حدث؟ ما هي
أسباب حدوثه؟ ما هي النتائج التي متخضت عما حدث؟ ما الذي يجب علينا فعله للتعامل مع هذه النتائج وجتنب
تكرار حدوث ذلك؟».
تظهر التوصيات عادة في قسم مستقل يلي قسم النتائج .ومع ذلك ارتأت بعض اللجان ،كما في تقرير جلنة تشيلي،
تقسيم التوصيات حسب فئتها إلى أقسام تشتمل على معلومات تاريخية أو سياقية ذات صلة .وكثيرا ً ما حتتوي التقارير
على مالحق موسعة قد تضم النص الكامل للقانون املُك ِلف اللجنة أو قوائم بأسماء الضحايا أو الترتيب التاريخي
لألحداث أو شهادات مختارة .وميكن نشر هذه املالحق بعد صدور األجزاء األساسية من التقرير ،إال أنه يجب بذل كل جهد
ممكن لنشر املعلومات على نحو مناسب من الناحية الزمنية.
62

كتابة التقرير النهائي وجتميعه
تُعتبر عملية كتابة التقرير النهائي عملية معقدة تتطلب تنسيق أعمال البحث والتوليف بني حقول معرفية متعددة وبناء
توافق في اآلراء بني األعضاء .وتتطلب عملية كتابة التقرير الناجحة ما يلي:
•حتديد موعد نهائي ألعمال جمع البيانات لضمان عدم االضطرار إلى تعديل التحليل جراء ورود معلومات جديدة.
•تساوق البحث وارتكازه إلى إجراءات ومبادئ توجيهية وأهداف صريحة يتم توضيحها قبل البدء بجمع البيانات.
•معايير واضحة وموحدة لعملية حترير التقرير وحتديد مواعيد نهائية صارمة لوضع مسودته ،خاصة بالنسبة إلى اللجان
كاف
التي تضم موظفني دوليني والعديد من اللغات العاملة .ويجب أن يُراعى في حتديد املوعد النهائي تخصيص وقت ٍ
لضمان متام أعمال التحقيق والتحليل والصياغة والتحرير واملراجعة والتنسيق.
قد يقوم بكتابة التقرير عدة مؤلفني ،لذا فإنه من األهمية مبكان أن يتم حتديد أسلوب الكتابة ومعاييرها منذ البداية لضمان
تساوق التقرير وسهولة قراءته .ويجب على احملررين أن يتحروا بدقة وجود أي حاالت تضارب أو عدم توافق بني قسم وآخر.

إصدار التقرير النهائي
ينبغي أن تنشر اللجنة تقريرها النهائي على شكل نسخة مطبوعة ونسخة إلكترونية على شبكة اإلنترنت .وينبغي أيضا ً
أن يتم تقدمي التقرير بصورة متزامنة إلى رأس الدولة وأي مؤسسات أخرى ضالعة في تفويض اللجنة كالهيئات التشريعية
والقضائية ،وكذلك إلى األمم املتحدة وغيرها من املنظمات الدولية ،حسب املالئم.
ورغم أن التقرير يصدر عن جلنة مستقلة إال أنه ينبغي على احلكومة أن تعامل التقرير على أنه تقرير حكومي وأنه سيصبح جزءا ً
من سجلها الرسمي .وميكن نشر التقرير النهائي في اجلريدة الرسمية أو محضر اجمللس النيابي وتقييمه في جلسة خاصة
للبرملان أو اجلمعية الوطنية (عادة خالل ستة أشهر من صدوره) ملناقشة رد احلكومة والنظر في أي إجراء آخر قد ترغب في اتخاذه.
املهم أيضا ً أن مينح التفويض القانوني للجنة الصالحيات واملوارد الالزمة إلصدار التقرير ضمن ترتيبات تتسم بالرسمية
من
ّ
واجلدية .وإن لم تكن اللجنة مخولة بإصدار التقرير مباشرة إلى العلن في ظل ظروف سياسية معينة فإن ذلك قد ينال من
قوة تأثيره .لقد امتنعت حكومة تيمور الشرقية بادئ األمر عن اطالع الرأي العام على تقرير جلنة القبول واحلقيقة واملصاحلة
في تيمور الشرقية ،بل إنها لم تطلع البرملان عليه 63.وقد تسبب ذلك بشعور هائل بخيبة األمل عند الضحايا وعامة الناس.
إال أنه مت نشر التقرير الحقا ً بعد أن أظهرت أعمال شغب قام بها مقاتلون سابقون دميومة عوامل العنف في هذا البلد.
وقد تصبح عملية تقدمي التقرير النهائي مناسبة تاريخية عواطفية بالغة؛ ففي غواتيماال مت تقدمي التقرير للحكومة وقيادات
اجملتمع املدني في املسرح الوطني وكانت املرة األولى في تاريخ غواتيماال التي تعترف فيها هيئة رسمية بحدوث أعمال إبادة
جماعية ضد السكان األصليني.
61
62
63
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اجلدول  :2تقدمي التقرير النهائي
رأس الدولة
العامة

التقرير النهائي

الوزارة التي ستقوم بنشره في اجلريدة الرسمية
مناقشة النتائج والتوصيات في اجمللس
الوطني
احلكومة :نشر التوصيات التي ستقوم بتنفيذها ضمن
خطة وتلك التي لن تنفذها ،مع عرض األسباب في
اجلريدة الرسمية
رد احلكومة ليناقش
في اجمللس
مراقبة جلنة حقوق االنسان تطبيق
التوصيات

ضمان وصول الرسائل إلى أوسع جمهور ممكن
نظرا ً لتنوع جمهور التقرير  -ومنهم صناع السياسات واملشرعون واملربون والباحثون والضحايا وغيرهم  -يجب أن تؤخذ بعني االعتبار
مختلف الوسائط والسبل التي ميكن االستفادة منها في جعل تأثير التقرير في مستواه األقصى .وينبغي توفير التقرير النهائي
بنسختيه الكاملة واخملتصرة للجمهور مجانا ً بقدر ما تسمح به موارد اللجنة (أو من خالل التعاون مع املنافذ اإلعالمية الرئيسية).
ميكن خالل األشهر التي تلي صدور التقرير عرض النتائج التي توصلت إليها اللجنة في البرامج التلفزيونية واإلذاعية وينبغي أن
يكون أعضاء اللجنة جاهزين إلجراء مقابالت وغير ذلك من الفعاليات الصحفية .وينبغي أن يُسمح بحرية االطالع على التقرير
وعمل نسخة منه .وقد عُهد بطباعة التقرير في جنوب إفريقيا إلى ناشر أكادميي من القطاع اخلاص يعمل وفقا ً ألحوال السوق
مما نتج عنه محدودية في عدد نسخ التقرير املطبوعة وارتفاع ثمنها.
وبالنسبة إلى اجملتمعات التي ال تستطيع الوصول إلى شبكة اإلنترنت أو املنافذ اإلعالمية ،ميكن توفير الكتب في املدارس وأماكن
مبان عامة  -في سوق عام أو غيره من أماكن التجمع املركزية.
التجمع الدينية أو  -بالنسبة إلى القرى الصغيرة التي ال توجد فيها ٍ
وميكن بث نسخ صوتية عبر محطات إذاعية محلية.
املعنية في تكلمها ،ومن ضمنها لغات الشعوب األصلية
وينبغي ترجمة التقرير وتوفيره بجميع اللغات التي تشترك اجملتمعات
ّ
باإلضافة إلى لغة الدولة الرسمية .وينبغي كتابة «نسخة مبسطة لألطفال» وتوفيرها في املدارس ومعها خطط دروس مقترحة
ملساعدة املعلمني على تقدمي املادة الصعبة لألطفال.
وهناك مواد تواصل أخرى من شأنها زيادة إمكانية تواصل اللجنة وتأثيرها بصورة عظيمة ،ومنها:
•التسجيالت املصورة (الفيديو) والصوتية.

•حكايات مصورة.

•شرائح العرض ومجموعات الصور.

النص الكاملة مرفوعة على االنترنت.
•محتويات من
ّ

•املعارض في املتاحف.

ومسرحية.
موسيقية
أدائية
ّ
ّ
•عروض ّ
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وينبغي على اللجنة أن تدرس طرقا ً مبتكرة أخرى لتقدمي املادة على نحو فعال يعلق في األذهان .وقد نظمت جلنة احلقيقة
واملصاحلة في البيرو معرضا ً للصور في املتحف الوطني ونشرت مجموعة من الصور بالتزامن مع إطالق تقريرها النهائي.
واستحدثت جلنة القبول واحلقيقة واملصاحلة في تيمور الشرقية برنامجا ً إذاعيا ً إلى جانب إخراج نسخة مزودة بالصور
65
التوضيحية وأخرى على شكل تصوير مسجل (فيديو) من التقرير وال تزال حتافظ على العرض في متحف عام ومكتبة.
66
أما جلنة سيراليون فقد طورت نسخة مناسبة لألطفال من تقريرها ليتم استخدامها في املدارس.

64

ميكن إعداد هذه املطبوعات واملعارض بعد تقدمي التقرير الرسمي ،إال أنه ينبغي تنفيذها خالل ستة أشهر من ذلك أي في
الفترة التي ال تزال اللجنة فيه تروج للنتائج التي توصلت إليها.

القبول بالنتائج وتنفيذ التوصيات
على الرغم من أ ّن اللجنة مستقلة عن احلكومة ،إال أنه من املهم لها أن حتتفظ بعالقة إيجابية مع احلكومة كي تضمن
مشاركتها بصورة فاعلة في التقرير وأن تستلمه في حفل علني ،وأن تستجيب له باملستوى املنشود من العناية املطلوبة.
من املعتاد أن تتلقى السلطة التنفيذية من حكومة البلد التقرير النهائي ،وأن تشرع في عملية تنفيذ توصياته ،علما ً بأنه
ينبغي أن تشارك جميع السلطات احلكومية في التأكد من عملية التنفيذ.
من واجب احلكومة التي تتلقى التقرير أن تتأكد من أنه يجري التعويض على أي شخص مت انتهاك حقوقه ،وينبغي عليها أن
تدرس بعناية اخليارات التي تقدمت بها اللجنة .وعلى الرغم من أن توصيات اللجنة ليست ملزمة قانونا ً إال أنه ينبغي على
احلكومة أن توضح األسباب التي حتول دون أخذها بتوصيات معينة.
وينبغي أن يحصل اجملتمع املدني على فرصة التعبير عن موقفه بشأن التوصيات الرئيسية التي تقترحها اللجنة وأن يطلق
حملة كسب تأييد حلمل احلكومة على إيالء بعض القضايا اهتماما ً أكبر.

مراقبة التنفيذ
يتعني مراقبة التقدم الذي حترزه احلكومة على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة وأن يتم إعداد تقارير بذلك .وميكن للهيئات
التالية أن تقوم بهذا الدور:
•أعلى سلطة حلقوق اإلنسان ،مثل أمني املظالم أو الوزارة أو اللجنة.
•املؤسسة التي تخلف جلنة احلقيقة والتي يتم إنشاؤها مبوجب القانون.
•منظمات اجملتمع املدني.
ومن احملتمل أن يكون ملنظمات اجملتمع املدني ،كاملؤسسات األكادميية واملنظمات غير الربحية والقانونية ،حضور دائم أو
طويل األمد بعد انتهاء عمل اللجنة .وبالتالي تكون هذه املنظمات ملمة باملشكالت االجتماعية والقانونية واالقتصادية في
مجتمعاتها .من األمثلة املثيرة لالهتمام شبكة اجملتمع املدني في سيراليون املعنية بلجنة التحقيق التي استحدثت نظاما ً
ملراقبة مدى استجابة احلكومة لتوصيات جلنة احلقيقة .وقد تراسلت الشبكة مباشرة مع الدوائر احلكومية للحصول على
تقارير عن سير عملية التنفيذ.
يتعني على املراقبني ،أيا ً كانت منزلتهم ،أن يكونوا صارمني في رصد أداء الوكاالت احلكومية وتنفيذها للتوصيات .ويجب
نشر التقارير التي تلخص مستوى التقدم على هذا الصعيد على فترات منتظمة ،وينبغي أن تشتمل على نقاشات حول ما
أخفقت احلكومة في إجنازه إلى جانب أي مقترحات أخرى بشأن تنفيذ التوصيات.
64
65
66
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حل جلنة احلقيقة
يُعتبر نشر التقرير النهائي عادة مؤشرا ً على االختتام الرسمي للعمليات ،إال أنه يُنصح بأن يسمح تفويض اللجنة لها
مبواصلة العمل ملدة ثالثة إلى ستة أشهر أخرى بعد صدور التقرير ،وذلك لضمان اكتمال أعمال التواصل والنشر األساسية
وتسليم أصول اللجنة وأرشيفاتها إلى أي مؤسسة تخلفها.
وخالل هذه الفترة ،يُحتمل أن حتتاج اللجنة إلى القيام مبا يلي:
•التصرف باألصول من قبيل املكاتب والسيارات واملعدات وفقا ً ألحكام القانون .ويجب إعادة أي مواد متت استعارتها من
مؤسسات عامة .ويجوز التبرع بأي مواد إضافية أو فائضة مت احلصول عليها من أموال خارجية إذا ما سمح تفويض
اللجنة بذلك.
•تسليم دفاتر احملاسبة اخلاصة باللجنة والتصرف بأي أموال عامة متبقية وإغالق احلسابات املصرفية وفقا ً ألحكام
القانون .وينبغي إصدار تقرير محاسبي شامل للتدقيق العام.
•تنظيم أرشيف اللجنة وتصنيفه .سينتج عن عمل اللجنة كمية هائلة من الوثائق ومن ضمنها مواد حساسة كقاعدة
بيانات الشهادات واملسودات األولى من التقارير واالتصاالت .تختلف التشريعات املطبقة في هذا الصدد من بلد آلخر،
لكن يتوجب على اللجنة أن تنظم أرشيفها وأن تضمن احملفاظة عليه واستحداث نظام للوصول إليه مبا يتفق مع
القوانني ذات الصلة باخلصوصية وإدارة األدلة وحماية الضحايا وحرية الوصول إلى املعلومات.
•الصياغة النهائية للعقود .يتوجب على إدارة اللجنة أن تتأكد من الوفاء بجميع االلتزامات جتاه العاملني بحسب
الوضعية القانونية ألفراد الطاقم (موظفون متفرغون ،استشاريون ،موظفون مبوجب عقد مع احلكومة ،موظفني مبوجب
ويتم إيكال القضايا العالقة ،من قبيل خالفات العمل ،إلى السلطات املناسبة عند حل اللجنة.
داخلي).
عقد
ّ
ّ
•تسليم حاالت احلماية إلى السلطات اخملتصة .إذا حصلت اللجنة على حماية للضحايا أو الشهود ووفّرت خدمات لهم،
من قبيل اخلدمات القانونية أو الصحية أو املساعدة االقتصادية ،فسيتوجب عليها التأكد من استمرار هذه البرامج على
نحو يوفي بالغرض ،وذلك بحسب الظروف املالئمة.

مهمات خاصة باملؤسسة الالحقة
إن انتهاء عمل اللجنة ال يعني نهاية كل أنشطة التواصل .وبالنسبة إلى املسؤولية عن استمرارية نشر مواد اللجنة
وصونها فإنه يتوجب أن يُنص عليها في التفويض املمنوح ،حيث يتم ذلك عادة بتكليف مؤسسة تخلف اللجنة في عملها.
وميكن أن يتخذ ذلك شكل مكتب جديد في نفس املوقع للجنة األصلية أو مؤسسة قائمة قادرة على القيام بأعباء هذا
الدور مثل األرشيف التاريخي أو معهد أكادميي.
ويجب أن تقوم اللجنة بتعريف نطاق اختصاص األنشطة الالحقة وطبيعة هذه األنشطة ،ويجب أن توافق على ذلك املؤسسة
املُستخلفة .وتتضمن املهمات التي يُعهد بها إلى هذه املؤسسة ما يلي:
•تزويد جميع األطراف املهتمة بنسخة من التقرير .ينبغي على املؤسسة املستخلفة التأكد من أن كافة السلطات املعنية في
مسؤوليتها في اإلجابة
الدولة استلمت نسخة من التقرير النهائي ومن امللخص اإلداري عنه وأي مرفقات أخرى ،باإلضافة إلى
ّ
عن أي استفسارات حول مجاالت معينة من التقرير.
•التأكد من أن وسائل اإلعالم استلمت التقرير وأي مواد داعمة له باإلضافة إلى الرد على أسئلة محددة حول كافة جوانب التقرير.
•التأكد من أن الضحايا واملؤسسات التي متثلهم قد استلموا نسخا ً من التقرير وأنهم –عندما يكون ذلك ممكنا ً ومناسبا ً-
يحصلون على التقدير عن مشاركتهم في عمل اللجنة.
جميعا
•التأكد من أن اجملتمع املدني الدولي مبا في ذلك اجلهات املانحة والوكاالت اإلنسانية والهيئات احلقوقية احلكومية قد تلقّ وا
ً
نسخا ً من التقرير.
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وعلى الرغم من أن عمل املؤسسة املستخلفة يختلف بحسب الظروف واملوارد املتاحة ،إال أنه يتعني عليها أن تتأكد من
دميومة إمكانية وصول اجلمهور إلى األرشيف ومن أن التقرير النهائي وغيره من املواد في متناول اليد ،سواء بشكله املطبوع
أو اإللكتروني .وينبغي النظر جيدا ً في مسألة حماية هويات الشهود الذين قد يكونون عرضة للخطر بسبب شهادتهم،
وحماية امللفات املستخدمة من قبل سلطات اإلدعاء العام.
وإذا ما سمحت املوارد ،ميكن أن تشتمل األعمال على احلفاظ على األمكنة التذكارية أو البرامج التثقيفية .ومن األمثلة
اجليدة على ذلك ما مت في تيمور الشرقية حيث أصدر الرئيس تكليفا ً باستحداث األمانة الفنية ملا بعد جلنة القبول واحلقيقة
واملصاحلة التي تتبع للسلطة التنفيذية في احلكومة 67.وتقع على عاتق هذه األمانة أربع مسؤوليات ،هي )1( :إكمال املهمات
الفنية للجنة القبول واحلقيقة واملصاحلة من قبيل إجناز التدقيقات املالية ونشر نسخ إضافية من التقرير النهائي )2( ،توزيع
التقرير النهائي وغيره من املواد التي مت نشرها للجمهور )3( ،إدارة املوقع التراثي كوماركا باليدي ،وهو عبارة عن سجن سابق
مت حتويله إلى ساحة عامة )4( ،احملافظة على أرشيف اللجنة.

وضع األسس اخلاصة باستخراج رفات املوتى وإحياء الذكرى ّ
وإطالع اجلمهور إلى شهادات الشهود
رغم أن النتائج التي تخلص إليها جلان احلقيقة ال تعد ملزمة قانونا ً بحد ذاتها ،إال أنه من احملتمل أن يكون التقرير النهائي
هو السجل األشمل واملتمتع باملرجعية األوثق بالنسبة إلى األحداث التي وقعت .وبالتالي ،فإن التقرير سيمثّل نقطة
االنطالق بالنسبة إلى أي إجراءات مدنية مستقبلية .كما أن املعلومات التي يتضمنها التواصل واملطبوعات ستكون على
عال من التأثير ،إذ إن الطريقة التي يتم بها تصوير األحداث – وماهية األحداث املشمولة -ستؤثر على ماهية
مستوى ٍ
التعويضات القانونية التي سيقدمها املشرعون للضحايا وعلى حتديد مجموعات الضحايا التي سيتم شملها بالتعويضات
وغيرها من برامج التعويض.
وقد تقوم بعض البلدان بإنشاء آلية رسمية يحصل من خاللها الضحايا على التعويضات وعادة ما يتم ذلك من خالل
محكمة أو وكالة إدارية .ميثل تقدمي التعويضات وسيلة تتخذها احلكومة لالعتراف رسميا ً بأن ضحية ما قد عانت من
انتهاكات حقوق اإلنسان وأنها تستحق احلصول على تعويض مالي .وقد يتوجب على الضحايا إثبات أنهم ينتمون إلى
معينة .وقد يسمح بلد
جماعة مستحقة لالستفادة من التعويضات أو تقدمي دليل ما يشير إلى أنهم قد حلقت بهم أضرار ّ
ما للضحايا برفع دعاوى مدنية ضد اجلناة من األفراد أو املؤسسات للحصول على تعويض مالي عن أضرار حلقت بهم.
تنطوي التعويضات الشاملة على تدابير إلرضاء الضحايا من قبيل االعتذارات الرسمية الصادرة عن أعلى سلطة وطنية
أو تعيني يوم لتخليد الذكرى أو تكريس مكان عام أو استحداث مواقع وجدانية .ويجب أن يتم القيام بأي أنشطة لطابع
اإلجالل واإلخالص والتكرمي للضحايا .وقد قدمت احلكومات في كل من كندا وأستراليا اعتذارا ً مهيبا ً عن االنتهاكات التي
68
ارتُكبت في املاضي بحق الشعوب األصلية وذلك ضمن جلسات خاصة للبرملان.
يجب تسليم جميع املعلومات التي حصلت عليها اللجنة بشأن مواقع الدفن غير القانوني إلى السلطات اخملتصة لضمان
استخراج رفات املتوفى والتعرف إلى هويته والتأكد من أن بوسع أسرته ومجتمعه ممارسة اإلجراءات املتعلقة باحلداد عليه
طبقا ً لعاداتهم وطقوسهم.
ومن املهم التن ُّبه إلى مسألة أنه رغم قصر فترة عمل اللجنة فإن القضايا التي تتم إثارتها واملعلومات التي يتم نشرها
في مختلف أنحاء البالد ستشكل أساسا ً ملزيد من املناقشات والتحقيقات والدعاوى القضائية وعملية التعافي الوطني
الطويلة والبطيئة لقادم السنني.

موقع جلنة القبول واحلقيقة واملصاحلة في تيمور الشرقية ،الصفحة الرئيسية  www.cavr-timorleste.org/متت زيارتها آخر مرة في  13آذار/مارس .2013
موقع رئيس وزراء كندا« ،يقدم رئيس الوزراء اعتذاره الكامل نيابة عن الكنديني عن نظام املدارس الداخلية الهندية» 11 ،حزيران/يونيوwww.pm.gc.ca/eng/media.asp?id=2149 ،2008 ،
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االعتذار للشعوب األصلية في أستراليا ،رئيس الوزراء كيفني رود ،رئاسة الوزراء ،أستراليا 13 ،شباط/فبراير .2008
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