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المقدمة

حقبة ما بعد میثاق العمل الوطني لتعطي دفعة قویة لتناول العدید من الملفات المعرقلة جاءتلقد 
الذي یفرض األمرطور والتحدیث والدیمقراطیة، ومن بینھا ملف ضحایا التعذیب، لعملیة الت

دولة القانون تأسیسضرورة غلق ھذا الملف بالصورة التي تلیق بسمعة بالدنا والتوجھات نحو 
.والمؤسسات

تمھد لمعالجة ملف وطني كبیر بحیثمن الضروري اتخاذ خطوات عملیة لجبر الخواطر وصار
رة في طریق البناء الدیمقراطي، وسوف تعمل على كفالة قیام نظام عدالة نزیھ یقف حجر عث

ومنصف، وتحقیق الوفاق واالستقرار داخل البالد وإزالة حالة االحتقان واألحقاد وفتح صفحة 
فيتتمثل جدیدة قوامھا العدالة واإلنصاف والمصالحة، وعبر خطوة ومبادرة جریئة ومخلصة 

على وضع تصور قادر على لئم الجراح واإلقدامر جاد حول ھذا الملف الھام قیام الدولة بفتح حوا
واألمنفتح صفحة جدیدة للتقدم واالستقرار من االرتیاح النفسي والمعنوي تؤسس لأجواءوخلق 

.االجتماعي
االعتبار لھم وتعویض وإعادةھمسر الشھداء وتقدیرأملف ضحایا التعذیب والعنف وتعویض إن

الخروج، ھو ملف من السھولة علىالماضیة واألمنیةالظروف السیاسیة أجبرتھمومن المنفیین 
یتم تنظیم أنوقناعة لدى الدولة ملكا وحكومة من إرادةوخلق المصالحة بشرط وجود إغالقھ

كالعاطلین األخرىبما تم توفیره للمشاریع والملفات العالقة أسوةالملف وتخصیص اعتماد عادل 
.ومتضرري البیوت اآلیلة للسقوط وغیرھمألراملواعن العمل 

:أساسیةموضوعات ةیحتوي على ثالثھذا المشروعنإ

الناجحة منھا والفاشلة،في التجارب الدولیةواإلنصافعبارة عن نماذج للعدالة القسم األول
والمصالحة كالتجربة اإلنصافعلى تجارب بعض الدول في عملیة ا الموضوععرج ھذیحیث 

وغیرھا من الدول التي مرت بحقب مماثلة وأوغنداالجزائر وأفریقیاالمغربیة وتجربة جنوب 
.، وذلك بھدف االسترشاد واالستفادة منھاوشبیھة

الحالةوھو القسم الذي یركز علىوالمصالحة اإلنصاف...الوطناتحدث عن ضحاییالقسم الثاني
المصالحةل اللجنة الوطنیة إلعداد مشروع لتشكیطالق مشروع وطني عامإلالبحرینیة وتؤسس 

قترح بتشكیل م) وعد(، حیث اعد الفریق القانوني في تنظیم القسم الثالث، وھو عنوان واإلنصاف
.اللجنة الوطنیة العلیا إلعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنیة بحیث یتم تشكیلھا بإرادة ملكیة

والقبول ب، تأمل أن تجد التجاوبھذه المبادرة) وعد(یمقراطيتتقدم جمعیة العمل الوطني الدوإذ
الرسمي والدعم والمساندة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والشخصیات الوطنیة والدینیة 

. المواطنینو

)وعد(جمعیة العمل الوطني الدیمقراطي
م2011یولیو 
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األولالقسم 

نماذج دولیة في اإلنصاف والعدالة
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دولیة في اإلنصاف والعدالةماذج ن

المجتمعات التي مرت بظروف أمنیة وقمعیة أدت إلى سقوط الشھداء وزج المواطنین في 
اب الجسدي والنفسي ونفي المعارضین وھروبھم، تمكنت السجون وممارسة التعذیب واإلرھ

بعد عودة الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان والحریات العامة فیھا أن تتصالح حكوماتھا 
حول االنتھاكات الدیمقراطیة مع شعوبھا وذلك باستخدام وسائل متعددة لكشف الحقائق 

:الي، وھذه الوسائل على النحو التاإلنسانالماضیة لحقوق 

:اللجان التاریخیة:أوالً 

تاریخیة تقوم بالتحقیقات حول انتھاكات الدولة التي اً بعض الحكومات لجانأنشأت
.عدة عقودأوارتكبت وانتھت منذ عدة سنوات 

توضیح الحقائق إلىاللجان التاریخیة كجزء من االنتقال السیاسي بل تھدفأال تنش
.فقطالتاریخیة

تقدیر الضحایا غیر المعترف بھم سابقاإلىاً أیضھذه اللجانتھدفو.
تركز على بلعموماً في قضایا القمع السیاسي الواسع االنتشارھذه اللجانال تحقق

.عرقیةأوأثنیةعلى مجموعات خاصة أثرتالممارسات التي 

:ومن أھم التجارب الدولیة على ھذا الصعید التالیة

األصلیینة بالسكان اللجنة الملكیة الكندیة الخاص.
 لترحیل المدنیین وحبسھم خالل الحرباألمریكیةاللجنة.

من لجان قل استقالالً أفھي.تتشكل ھذه اللجان ألھداف محدودة ولھا سلطات محددةو
تكون مقدمة من اجل البدء في تحقیق تصالح وطني وتشكیل لجان الحقیقة الحقیقة و لكنھا 

.واألنصاف

:نیة ودولیة أخرىلجان وط: اً ثانی

من واقع التجارب الدولیة ھناك لجان أخرى إما محلیة أو إقلیمیة أو دولیة تعمل لتحقیق ھدف 
:تقصي الحقائق، مثل

اللجان البرلمانیة المتنوعة لتقصي الحقائق.
 التسعینیاتأواخریرلندا الشمالیة في إالتحقیقات المنجزة من طرف مفوض ضحایا.
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1993في ھندوراس عام اإلنسانطرف المفوض الوطني لحقوق التحقیق المنجز من
.بشان االختفاءات التي حدثت

 المتحدة للنظر في جرائم الحرباألمماللجان الدولیة المختلفة التي أنشأتھا.

:ھیئات الحقائق: اً ثالث

ومن وتعد التقاریراإلنساندیمومة والتي تراقب انتھاكات حقوق وھي ھیئات دولیة أكثر
:أمثلة ھذه الھیئات

 اإلنسانمكاتب المفوضیة السامیة لحقوق.
اإلنسانالمفوض السامي لحقوق أومین العام ن لألون الخاصوالمبعوث.
 اإلنسانھیئات ومعاھدات حقوق
 حول مواضیع اإلنسانالمقررون والخبراء المستقلون المعینون من طرف لجنة حقوق

.خاصة

:لجان الحقیقة: اً رابع

إلىالتي تھدفتطبیقاً واألقرب اتصاال بالعدالة االنتقالیةاألكثرأوانتشاراً األوسعاآللیةھي 
تقصي الحقائق وكشفھا وتحقیق اإلنصاف للمتضررین من المرحلة األمنیة السابقة وتحقیق 

:ومن سمات ھذه اللجان المسائل التالیة.العدالة والتعویض

سنتینأوسنة مدةلھي ھیئات ولجان مؤقتة تعمل.
. ًتخویل أیضاتخویل السلطات لھا وأحیانا أوالترخیص لھا أوتتم الموافقة علیھا رسمیا

.المعارضة لھا كذلك
ھي ھیئات غیر قضائیة تتمتع باستقاللیة.
 من الحكم أوالسلم إلىیتم تشكیلھا غالباً في مراحل االنتقال السیاسي من الحرب

طیةالدیمقراإلىاالستبدادي 
 اإلنسانعلى الماضي وتحقق حول االنتھاكات الخاصة لحقوق أعمالھاتركز.
 لحاجات الضحایا واإلصاباتاألولویةتعطي.
تنھي عملھا بتقدیم تقریر نھائي یتضمن االستنتاجات والتوصیات.

:مضامین وفلسفة لجان المصالحة واإلنصاف والحقیقة
.في الماضياإلنسانوحجم جرائم حقوق تساعد على استجالء الحقیقة حول طبیعة .1
.األدلةمن خالل تجمیع للجرائمتشجیع محاسبة المرتكبین.2
التوصیة ببرامج مفصلة لتعویض الضحایا واإلصالحات القانونیة المؤسسیة .3

.الضروریة
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حول قصص ینطناومجل التحدث مباشرة مع الأللضحایا من إعالمیةتوفیر قاعدة .4
.ومعاناتھمحیاتھم

.أفضلز النقاش العام حول كیفیة التعامل مع الماضي وضمان مستقبل تحفی.5
المصالحة والتسامح على الصعید الفردي والوطني، وإعادة صیاغة إلىالدعوة .6

.األمسیجابیة بین خصوم إعالقات 
.حداث الماضيالرجعیة ألأواإلقلیمیةالتحصین ضد النعرات .7

.الضغائن واألحقادإنھاء. 8
.یجابيإنمط إلىالنفسیة لتحویل النمط السلبي في العالقات القائمة األبعادتركیز على ال. 9

في تمریر صیغة اإلخفاقأنالعفو یمثل مقدمة للتھدئة كالھدنة في الحروب، غیر .10
.اختالل في صناعة السلم االجتماعيإلىؤدي یمناسبة للمصالحة من خاللھ سوف 

نصاف والحقیقة وبدون ذلك یعتبر مع ورش المصالحة واإلالعفویترافقأنال بد .11
.مغشوشةأرضیةالعفو 

تحقیق أوربح الوقت إلىیھدفاً تكتیكینبدون مصالحة وإنصاف حقیقیوالعفیعتبر.12
.تتعارض مع السلم االجتماعيأھداف

یاً، معارضة ظاھرأیةقد ال یثیر ) سلفعماعفا هللا (طي صفحة الماضي تحت شعار . 13
.معسكر الحاقدین الذي لم یطو صفحة الماضي دون عقاب عادليقولكنھ سی

إلىمما یؤدي الضحایا تنفیذ القصاص بأیديإلىقد یؤدي ) سلفعماعفا هللا (شعار . 14
.انھیار السلم االجتماعي

:الوسائل واإلجراءات المرافقة للجان المصالحة واإلنصاف والحقیقة

لجان اإلنصاف والحقیقة أھدافوإنجاحي قررت المصالحة مع ماضیھا لقد نفذت الدول الت
المصداقیة والجدیة واالرتیاح العام، فضال إعطاءالتي ساھمت في اإلجراءاتمجموعة من 

ن ھذه اإلجراءات قد خففت الكثیر من االحتقانات المعنویة والنفسیة وإزالة األحقاد مما أعن
قة لھذه اللجان، ومن أھم اإلجراءات تنفیذ الخطوات ساعدت على إنجاح الخطوات الالح

:التالیة

.استشھادأوقتل أوالتي شھدت مجازر جماعیة األماكننصب تذكاریة في إقامة.1
.العامة والمدارس والشوارع بأسماء الشھداءاألماكنتسمیة .2
.تدریس الناشئة تاریخ وحیاة الشھداء.3
.كبار المسؤولینزیارة عائالت الضحایا والشھداء من قبل .4
.دعوة الضحایا وأسر الشھداء للمقابالت الرسمیة و االحتفاالت الوطنیة.5
المعیشیة وإنشاء صندوق دائم لدعم اسر الشھداء والتعویض أوضاع الضحایاتحسین .6

.المجزي لضحایا التعذیب
.العالج النفسي والبدني داخل وخارج البالد.7
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:المرجوةفاألھداعوامل خارجیة تعیق تحقیق 

وتحدید الصالحیات للجان اإلنصاف والحقیقة، األھدافرغم التنظیم المطلوب وتوضیح 
المتقدم ذكرھا والتي تساھم في تخفیف االحتقانات وتھیئة واإلجراءاتورغم تنفیذ الوسائل 

وجود مجموعة من العوامل أعمال ھذه اللجان، غیر أنإلنجاحالظروف والنفسیات 
وعیة قد تؤدي إلى إضعاف مھام لجان اإلنصاف وقدرة القوى المضادة والظروف الموض

والمتضررة من وجودھا في إفشال تحقیق ھذه اللجان ألھدافھا، ومن ھذه الظروف والعوامل 
:العناوین التالیة

ة وغیر القادرة على التأثیر والفعل وتجسید ضعیفالمدني المجتمع المؤسساتوجود
.الشراكة المجتمعیة

 وعدم التوافق المجتمعي على مشاریع اإلصالح السیاسياالستقرار السیاسيعدم.
 وجود قوى وشخصیات متنفذة داخل مؤسسات الحكم متضررة من كشف حقائق

.التعذیب والعنف
 وعدم توفیر األمن لھمبالشھادةاإلدالءمنمخاوف الضحایا والشھود.
فاسدةأوقضائیة ضعیفة إدارة.
ة وغیر مستقلة عن توجھات الحكومةوجود صحافة غیر حر.
 المھمةإنجازجل أعدم كفایة المدة الزمنیة من.
المخصصة للجان اإلنصاف وتعویض ضحایا المالیةواالعتماداتنقص التمویالت

.التعذیب وأسر الشھداء والمنفیین
ومطالبة عدد كبیر من المواطنین باإلنصاف في ظل غیاب األدلة كثرة القضایا

.ھینوالبرا
انعدام التعاون بین مرتكبي االنتھاكات وسلطات التحقیق.

:واإلنصافلجان الحقیقةأعمالشروط ومعاییر نجاح 

البد من توافر عدد من المعاییر الموضوعیة داخل ھذه اللجان حتى تتمكن من تحقیق أھدافھا، 
:ومنھا التالي

).ر، عدم التحیز، الحیادیةعلنیة االختیا(األھلیةاللجنة ومعاییر أعضاءاختیار .1
اً مشتركاختیار أعضاء اللجنةعلى أن یكون والخلفیات، األطیافعدالة التمثیل لكل .2

بین امشتركیجب أن یكوناالختیاروكذلكبین الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة،
من خارج البالد من ذوي ودولیینومنظماتھم المدنیة والسیاسیة من جانبالمواطنین

.ختصاص في المنظمات ذات العالقةاال
.بشكل واضحاللجنة ومدة عملھاأھدافتحدید .3
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.بشأنھاتحدید نوع االنتھاكات التي سیتم التحقیق .4
).الخ.. .، البحث، الحجزاإلحضارسلطة (وظائف اللجنة وسلطاتھا تحدید .5
.واستقاللیة سیاسیة ومالیةكافیةمیزانیة توفیر .6
بما فیھ ألعمال اللجنة،مضمون التقریر النھائيبقا على ضرورة أن یتم التوافق مس.7

الضحایا ومنتھكي حقوق اإلنسان، وضمان اإلعالن عن التقریر أسماءإعالنحق 
.للرأي العام

.في لجان التحقیق والتقصيوالمشاركینلألشخاصالحمایة الواجبة أوجھضمان .8
.ة تطبیق التوصیاتاللجنة لمراقبأعمالبعد انتھاء خاصةھیئةإقامةحق .9

.شفاف ومشاركة الرأي العامإعالموجود .10

وتدریب فریق من النساء لتشجیع المزید من الثقة والمشاركة للضحایا إدماج.11
.من النساء

، حیث من األھمیة أن توضح أھداف اللجنة وھل ھي دقة تسمیة اللجنة ودالالتھا.12
،التراضيلمحاسبة، ، الحقیقة، المحاكمة، ااإلنصافالمصالحة، مختصة في 

.)الخ..التعویض

:في تشكیل لجنة اإلنصاف والعدالةالتجربة المغربیة

.تجربة في الوطن العربي واھم حدث حقوقي عربيأولإنھا.1
.المغربیة بین قبول ورفضاألوساطالحدث خلق نقاشاً حاداً في .2

:من أنصار النظام السیاسيالرافضون
.للنظام المغربيإساءةنتھاكات الحقوق عتبروا جلسات ضحایا اا.1
اعتبروھا تكریما للمجرمین والصعالیك الذین ارتكبوا جرائم ضد الدولة وضد الملك .2

.الحسن الثاني
عن الجرائم التي ارتكبت بحق اً أیضطالبوا من ضحایا السنوات الماضیة االعتذار .3

.الشعب وحق الملك
.في الترف السیاسياعتبروھا مبالغة ال مبرر لھا وأنھا تدخل.4

:الرافضون من معارضي النظام السیاسي
.الملكیة المغربیةأركانلتقویة ) مخزنیھ(اعتبروھا مجرد خطة حكومیة .1
لزج بالعشرات من المعتقلین الجدد بمباركة قانون لاعتبروھا خطة لتجمیل وتبریر .2

اإلرھابمكافحة 
غ اافراألسماءون السماح بذكر االستماع للضحایا دون محاكمة الجالدین وداعتبروا.3

.التجربة من محتواھا الحقیقي
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:لتجربة لجان اإلنصافالمؤیدون

اعتبروھا بدایة للتخلص من عثرات الماضي وبناء شرعیة للحاضر یحتاجھا العھد .1
.الجدید

لتسویة ملف أساسیةمحطة اإلنسانتشكل جلسات االستماع لضحایا انتھاكات حقوق .2
.اإلنسانلجسیمة لحقوق االنتھاكات ا

للضحایا التعبیر عن معاناتھم وإبراز قضایا وحقائق مرتبطة باالنتھاكات الجلساتتتیح.3
عقود الماضیة، وترضیة للضحایا وإدماجھم األربعةالتي وقعت في المغرب طیلة 
.اجتماعیا وتوفیر الرعایة الطبیة

وصدور تقریر بعد كشف الحقائق اإلنسانتمھد لطي ملف انتھاكات حقوق .4
.بالخالصات والتحقیقات والتوصیات لكي ال یتكرر ما وقع في الماضي

.الدیمقراطیة واإلصالح والتغییرإلىتعزیز لطریق الحریة واالنتقال .5

:في اإلنصاف والحقیقةالتجربة الجزائریة

الحكومة الجزائریة مفھوما وھي تجربة لم تحقق النجاح المرجو منھا، حیث استخدمت 
تصریحات رسمیة إلنشاء لجنة تحقیق حول ، وتم إصدار ضفاضا للمصالحة واإلنصافف

أزمةتوسیع القضایا التي ستطالھا جلسات المصالحة مثل دون فعل یذكر، وتم المفقودین
.مما أدى إلى تمییع أھداف اللجنة وإضعاف لدورھاالقبائل و الیھود

:األوغندیةالتجربة 

لجنة للحقیقة والمصالحة تحت ضغط أول1974عام أمینعیدي ياألوغندشكل الدكتاتور 
نشر نص التقریر للرأي العام ورفض تنفیذ اإلنسان، ولكنھ رفض مجموعات حقوق 

.، مما أدى إلى فشل اللجنة في تحقیق أھدافھاالتوصیات

:األخرىالتجارب 

1985-1983شكلت لجنة المصالحة في األرجنتین
 1991-1990تشیلي عام.
 1999- 1997غواتیماال عام.
في تشكیل لجان الحقیقة واإلنصاف والمصالحة األسلوبنفس أخرىوانتھجت دوال

:منھا
بوروندي-المكسیك- صربیا-البوسنة- تیمور الشرقیة، سیرالیون-بنما-نیجیریا.
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:تجربة ناجحةأفریقیاتجربة جنوب 

الماضي الدمويآثارلشعب على التعافي من أنشأت لجنة الحقیقة والمصالحة لمساعدة ا* 
.1995لسنة 34وذلك بموجب قانون رقم والتمییز العنصري،

:صالحیات اللجنة

التحقیق واالستدعاء.
 المسئولونالتي ارتكبھا اإلنسانانتھاكات حقوق أنماطصالحیات واسعة للتحقیق في

.ماعا34المنظمات المعارضة خالل فترة كذلك الرسمیون و
 ضحایا االنتھاكاتإلىتوصیات، ومن ضمنھا دفع تعویضات إصدارصالحیة.
 صالحیات شبة قضائیة في منح العفو في ظروف معینة لمرتكبي انتھاكات حقوق

.اإلنسان
اعتمدت اللجنة مبدأ العفو المشروط والجزئي بدل مبدأ العدالة العقابیة.
اإلنسانالمتورطین في خروقات حقوق ضد أحكامامحاكم تصدر إنشاءمن بدالً بمعنى

في األذىمن لحقھم ماعتمدت جلب الجالدین لالعتراف بأخطائھم وطلب الصفح 
.أمالكھمذواتھم أو ذویھم أو 

:مبدأ العفو المشروطيسبب تبن

 والجرائم والتي تجلب األخطاءتحدید معاییر تحظى باتفاق واسع بشان إمكانیةعدم
.العقوبة لمرتكبیھا

مثل ھذا التوافقإیجادلصعوبة اً ا فان جلب المتورطین للمحاكمة غیر عملي نظرذل.
تطبیق مبدأ العدالة العقابیة قد یحرك ردود فعل انتقامیة بحیث ینسف ھدف إن

.المصالحة

:االیجابیة التي حققتھا تجربة جنوب أفریقیاالنتائج

 المصالحة عملیة أناعتبار سابق ألوانھ باأفریقیالحكم على تجربة جنوب أنرغم
:نتائج ھذه التجربة قد بینت التاليأنطویلة المدى غیر 

رافق عمل اللجنة تحسن مستمر للوضع االقتصادي.
 مجتمعیة لغلق ملف الضحایاإرادةالتوتر بوجود أسبابتخفیف.
الخروج من حلقة العنف والعنف المضاد.
المصالحة الوطنیة وتنفیذھادةأجنالطبقة السیاسیة للبدء في صیاغة إجماع
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 غلب أبحیث شمل تدریجیا األفقيتوسع رقعة الصفح المجتمعي بفضل ھذا العمل
.الفئات المتضررة

لضحایا التعذیب والعنف والمنفییناالعتذاِر المعنوي والتعویض المادي.
النظر في المنظومة التربویة وإلغاء ثقافة التمییز العنصريأعید.
جانباً وإزاحتھھما ءورااألسودووضعا الماضي األمامإلىتمع لم یھربا الدولة والمج

والتعویض واإلنصاف بعد التشریح والتحلیل والتقویم واستخالص الدروس
.للمتضررین

:االنتقادات الموجھة للتجربة

رغم بعض االنتقادات والمعارضة التي وجھت لھذه التجربة، إال أن أھم االنتقادات كانت 
في أن العفو عن المجرمین ضمن مبدأ العفو المشروط یعتبر أسلوبا غیر أخالقي وغیر تصب

مبدئي، حیث أن األھلیة األخالقیة والحقوقیة تتطلب أن تطال ھؤالء المجرمین ید العدالة وحق 
.المحاكمة لھم

:والحقیقةلإلنصافالتجارب الفاشلة 

:)1983(یةاألرجنتینالتجربة 

للبحث عن حاالت القتل الجماعي التي األرجنتینیةالوطنیة ألرجنتینیة اللجنةالحكومة اشكلت
أنإلىأشار1985النھائي الصادر عام رالتقریأنغیر.1983-1976حدثت بین عامي 

نعوتغاضى التقریر1976التي لحقت باألرجنتین كانت نتیجة انقالب عام خطا كل الشرور
.ذا التاریخشخص الذین قتلوا قبل ھاأللفي
وال یقول شیئا بشان دور الحكومةاألمریكيیلقى التقریر الالئمة على التدخل و.
ترافق مع ھذا المسار المشوه نحو المصالحة تدھور الظروف المعیشیة.
تذھب المصالحة الحقیقیة في مھب الریح وفشلھاأنإلىذلك أدى.

:)1997(غواتیماال 
1960ي الوطني لغواتیماال والجناح الیمیني بین عامي النزاع بین االتحاد الثورأدى-

.غواتیماليألف200من أكثرمقتل إلى1996
 1997ثر ذلك لجنة توضیح الحقائق التاریخیة في یولیو إشكلت على.
أجزاءفي تسعة 1999تقریرھا عام أصدرت.
 العقاب بفضل ألغلب العسكریین الیمینیین وإفالتھم من إدانةأيلم یتضمن التقریر

.منح العفو الشامل
 اغتیل مباشرةفحد رجال الدین نشر تقریر یسرد جرائم ھؤالء أحاول.
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ال تزال ثقافة الالعقاب جاریة في غواتیماال.

:)1990(تشیلي
رئیس باتریسیو تشكیل لجنة وطنیة للحقیقة القر أاً عام17دام الذيبعد الحكم الدموي

.1990عاموالمصالحة 
صالحیة لمحاكمة وإدانة احدأیةك اللجنة لم تمتل.
ببعض الصالحیات1991عام تقریرھا الصادروصي أ
ن الجیش یرفض تزویدھا المسار للمصالحة ألإدارةقر التقریر بعجز اللجنة عن أ

.بمعلومات حساسة
 خالل الحربأفعالھاعن بھتدافعاً بیاناألمنبمجرد صدور التقریر نشرت قوات.
مارس إلىللجیش اً لت تصارع تركة الدكتاتور بینوشیة الذي ظل قائدتشیلي مازا

1998.
 من مذكرة التوقیف التي إفالتھإلىأدىعین بعد ذلك سیناتورا مدى الحیاة وھو ما

1998أكتوبربالثازار غارسون في األسبانيبحقھ القاضي أصدرھا
 محاكمالإحدىآخر الجھود المبذولة رفع الحصانة عن بینوشیھ من.
اللجنة بالتالي لم تحرز سوى تقدم غیر محسوس في اتجاه المصالحة.
النظام العسكري البولیسي فقد شرعیتھ ولكن سلطتھ ونفوذه ظال قائمین.
 المصالحة أنللناس بأن الماضي الدموي قد انتھى رغم اً وھمأوجدتاللجنة بالتالي

.شوھت

المركز الدولي للعدالة االنتقالیة

عن الفضائع المسئولینمحاسبة إلىلمركز على مساعدة الدول الساعیة یعمل ا
.اإلنسانالجماعیة وانتھاكات حقوق 

 الصراع المسلحأویعمل في مجتمعات خرجت لتوھا من مرحلة الحكم القمعي.
یقدم المركز معلومات مقارنة وتحلیالت قانونیة وسیاسیة.
راتیجیة وتحري الحقائق للمنظمات غیر یقوم المركز بالتوثیق وإجراء البحوث االست

.حكوماتللالحكومیة و

:یساعد المركز على وضع استراتیجیات العدالة االنتقالیة المكونة من

.الدعاوى القضائیة على الجناةإقامة-1
.توثیق االنتھاكات من خالل الوسائل غیر القضائیة مثل لجان الحقیقة-2
.اإلنسانحقوق المؤسسات التي انتھكت إصالح-3
.تقدیم التعویضات للضحایا-4
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.تعزیز المصالحة-5
.یكرس المركز جھوده لبناء القدرات المحلیة-6
.األوسطوالشرق وأورباواألمریكتینواسیا أفریقیادولة في 30یعمل المركز في -7

.ال السلطةلتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعماألساسیةبشان المبادئ إعالن
.1985نوفمبر 29بتاریخ 34/40المتحدة رقم لألممقرار صادر عن الجمعیة العامة 

:اإلعالنیتضمن 

جماعیا بما في ذلك أوبضرر فردیا أصیبواالذین األشخاص:تعریف ضحایا الجریمة-1
بدرجة كبیرة الحرمانأوالخسارة االقتصادیة أوالمعاناة النفسیة أوالعقلي أوألبدنيالضرر 

.األساسیةمن التمتع بحقوقھم 
.معالیھا المباشرینأواألصلیةالعائلة المباشرة للضحیة وكذلك * 
لمنع أوبضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحایا في محنتھم أصیبواالذین األشخاصو* 

.اإلیذاء
:العدالة المنصفةإلىالوصول آلیات-2

.آلیات قضائیة وإداریة* 
.عاجلة وعادلة وغیر مكلفة وسھلة المنالجراءاتإ* 
.الفرصة للضحایا لعرض وجھات نظرھمإتاحة* 
.القانونیةاإلجراءاتتوفیر المساعدة المناسبة للضحایا في جمیع مراحل * 
.األحكامأواألوامرتجنب التأخیر في البت في القضایا وتنفیذ * 
د والشھوأسرھمان سالمتھم وسالمة الضحایا وحمایة خصوصیاتھم وضمإزعاجعدم * 
.اإلیذاءلمنع أو

:الحقرد-3
.لمعالیھمأوألسرھم أوللضحایا یدفع المجرمون تعویضا عادالً أن* 
.خسارةأولجبر ما وقع من ضرر اً الممتلكات ومبلغإعادةیشتمل التعویض أن* 
.اإلیذاءدفع نفقات * 
.تقدیم الخدمات ورد الحقوق* 
.النظر في ممارساتھا وقوانینھا لجعل رد الحق خیاراً متاحاً إعادةكومات على الح* 
.وكالؤھماأوعلى الدولة تعویض الضحایا عن الضرر الذي مارسھ موظفوھا * 
التعویض-4
باعتالل الصحة أوبإصابات جسدیة بالغة أصیبواتقدم الدولة بالتعویض للضحایا الذین أن*

.العقلیةأوالبدنیة 
.اإلیذاءنتیجة اً عقلیأواً عاجزین بدنیأصبحواالذین أوسر الضحایا المتوفین أعویضت* 
.وتعزیز وتوسیع الصنادیق الوطنیة المخصصة لتعویض الضحایاإنشاءینبغي تشجیع * 
:المساعدة-5
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خالل الوسائل الحكومیة والطوعیة منیتلقى الضحایا ما یلزم من مساعدةأنینبغي* 
.ة والمحلیةوالمجتمعی

.الحصول علیھاتسھیل الضحایا بمدى توفر الخدمات والمساعدات وإبالغینبغي * 
یتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة االجتماعیة وغیرھم تدریبا أنینبغي * 

.لتوعیتھم باحتیاجات الضحایا

:استعمال السلطةإساءةضحایا -6
إنصاف وتلزم استعمال السلطة إساءةالوطني قواعد تحرم تدرج في القانون أنینبغي للدول * 

.الضحایا
.ورد الحق والتعویض والمساعدة والمساندةاإلنصافمل القانون سبل تشیأنینبغي * 
.تتعلق بالضحایااألطرافمعاھدات دولیة متعددة إبرامجل أتفاوض من أنینبغي للدول * 
.، وأن یتم تجدیدھاریعات والممارسات القائمةینبغي للدول أن تستعرض بصفة دوریة التش* 

********
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القسم الثاني

العدالة واإلنصاف....... ضحایا الوطن
البحرین نموذجا
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العدالة واإلنصاف...... .الوطنضحایا 

مقدمة

محرمالإن عملیات التعذیب 
الماضیة،الفترة 

ءتحریم وتجریم التعذیب بجمیع صوره وأش
.الحدثیجب أن تعوض الضحیة بما یتناسب مع حجم 

.وصیانتھاحرصت جمیع الدساتیر على إدراجھا في صلبھا وذلك بھدف حمایتھا 

القانون،
لزمة )السلطة القضائیة والتنفیذیة والتشریعیة(باختصار بان تصرفات سائر السلطات العامة  م

لھا،بإطار قانوني دستوري محدد 
الدستور،ي ھذا المبدأ المنصوص علیھ ف

األدنى  قاعدة  أي أن ال
إذا صدرت إالغیر نافذة وال مشروعة

.القانون
،2002لسنة ) 56(

اسة باألمن  لم ئم ا لجرا مل عن ا ا لش ! الوطني،ا

.العامةالحقوق التي كفلھا وتمس حریة من الحریات 
:إن الدستور واضح في ھذا الشأن

......والمعنويال یعرض أي إنسان للتعذیب المادي ) 19(المادة -
........للقانونحق التقاضي مكفول وفقا ) 20(المادة -
.....والحریةال یجوز أن ینال التنظیم أو التحدید من جوھر الحق ) 31(المادة -
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)(
امة ،ضحایاھاحقوق اإلنسان وإنصاف  كر ل إعادة ا عن طو

یمھدمماذكراھم،
ویوسوف 

.والمصالحة

:مناھضة التعذیب في المعاییر الدولیة

اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو تعریف التعذیب حسب ما ورد في 
وقعت علیھا مملكة البحرین بموجب المرسوم التيالمھینةنسانیة أو الإالالعقوبة القاسیة أو

.م1998لسنة ) 4(بقانون رقم 

أي عمل (
اعتراف،الشخص،الحصول من ھذا 

و شخ صأ
لعذاب  من األسبباً و ا

الرسمیة،یتصرف بصفتھ 
).نتیجة عرضیة لھا ما ھوالمالزم لھذه العقوبات أو 

... مل النص جیدا ونعرف ماذا حصللنتأ
!بقانون ؟
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مناھضة التعذیبالمعاییر الدولیةفي 

ھذه بعض المعاییر التي حوتھا نصوص وردت في وثائق واتفاقیات 

.نضالنا من أجل القضاء على ھذه اآلفة الالإنسانیة

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

).5المادة (الوحشیة أو الحاطة بالكرامة 

لدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةالعھد ا

یجوز إخضاع أي فرد للتعذیب أو لعقوبة أو معاملة قاسیة أو ال-أ

).7المادة (أي فرد دون رضائھ الحر للتجارب الطبیة أو العلمیة 

ریاتھم معاملة إنسانیة یُعامل جمیع األشخاص المحرومین من ح-ب
).10المادة (مع احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان 

االتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة

).3المادة(مھینة 

اتفاقیة الدول األمریكیة لحقوق اإلنسان

.
.المحرومین من حریاتھم مع احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان

المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب
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.القانونيواالعتراف بوضعھ 
تجارة  و
).5المادة (والعقوبة والمعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة 

ض إعالن األمم المتحدة الخاص بحمایة جمیع األشخاص من التعر

الالإنسانیة أو المھینة

ال یجوز ألي دولة أن تسمح بالتعذیب أو غیره من ضروب المعاملة 
).3المادة (أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة 

سیة أو الالإنسانیة أو المھینةالقا

).2المادة (الختصاصھا القضائي 

اتفاقیة الدول األمریكیة لمنع ومعاقبة التعذیب

).6المادة (األعمال لعقوبات شدیدة تتناسب مع خطورتھا 

الذین یتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

).6المبدأ (العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة 

المتحدة



في مملكة البحرینمشروع العدالة والمصالحة الوطنیة
)وعد(جمعیة العمل الوطني الدیمقراطيإعداد

21

لمة، مظ
بالكرامة محظورة كلیاً كعقوبات تأدیبیة ةقاسیة أو ال إنسانیة أو حاط

).31القاعدة (

اتفاقیة حقوق الطفل

).37المادة (العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة 

حریتھم

كل .أ

مظلمة،
االنفرادي،

).67المادة (لیة للحدث المعني للخطر العق

.ب

).87المادة (أو أن یتغاضى عنھ علیھ،یحرض 

االتفاقیة الدولیة للقضاء على كل أشكال التمییز العنصري

2
. . .األطرافاالتفاقیة،

نصر، لع أو اللون أوا
-:التالیةوخصوصاً في التمتع بالحقوق القانون،في المساواة أمام 

ال)ب(
أو األذى 

).5المادة . . (.مؤسسةمجموعة أو 
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االتفاقیة الدولیة الخاص
وأفراد أسرھم

.أ

).10المادة (الالإنسانیة أو المھینة 

ة . ب
للعنف،

).16.2المادة (أو جماعة أو مؤسسة 

اإلعالن العالمي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة

و
االجتماعي، آخر،و

-:الحقوقومن بین ھذه .الحقوق

أو غیره من ضروب المعاملة للتعذیب،الحق في عدم التعرض )ح(
).3المادة (أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة 

فلقواعد سلوك الموظفین المكلفین بإنمدونة
عن األمم المتحدة

).5المادة . . (.عنھأن یتغاضى علیھ أو

وال 

الحاطة بالكرامة
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لطب،یمثل مخالفة جسیمة آلداب مھنة  ا
نطبقة،الدولیة  لم األطباء،ا

سلبیة،بطریقة إیجابیة أو 

والت 
).2المبدأ ( ارتكابھا 

(1949آب / 12
)3المشتركة

 . . .
-:أعالهأیاً كان فیما یتعلق باألشخاص المذكورین 

خصوصاً )أ( . .و
والمعاملة القاسیة والتعذیب؛التشویھ،

)ج(
.المھینة

السلطةلضحایا الجریمة وإساءة استعمال
ى

1985نوفمبر /رین الثانيتش29المؤرخ في 34 /40

ضحایا الجریمة

1-" "
أو جماعیا، بما في

.الجنائیة الستعمال السلطة

2-
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. وبصرف النظرأدین،
" "مصطلح 

.جراء التدخل لمساعدة الضحایا في محنتھم أو لمنع اإلیذاء

3-

.والعجزوالمولد أو المركز األسرى واألصل العرقي أو االجتماعي

الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة

. معاملة الضحایا برأفة واحترام لكرامتھمینبغي-4

یتعلق بالضرر الذي أصابھمالتشریعات الوطنیة فیما

5-
لتمكین الضحایا من الحصول

. أو
.بحقوقھم في التماس اإلنصاف من خالل ھذه اآللیاتتعریف الضحایا

6-
:الضحایا بإتباع ما یلي

) أ

.المعلوماتبجرائم خطیرة وحیثما طلبوا ھذه

) ب

مصالحھم عرضة
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.الصلةالقضاء الجنائي الوطني ذي

) ج
.القانونیة

) د

.المتقدمین لصالحھم من التخویف واالنتقاموالشھود

) ھـ
.األحكام التي تقضى بمنح تعویضات للضحایا

7-

.استرضاء الضحایا وإنصافھمالمحلیة، حسب االقتضاء، لتسھیل

رد الحق

لمسئولون-8 ا
. كان ذلك

أن یشمل ھذا التعویض
لإلیذاء، وتقدیم الخدمات ورد الحقوقخسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتیجة

9-
رد الحق خی

.العقوبات الجنائیة األخرى

10-

.مكان آخر حیثما نتج عن الضرر خلع المجتمع المحلى عن مكانھ
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11-

دولة ل ا
 .

.الوجود، ینبغي للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحایامن

التعویض

12-
:أو من مصادر أخرى،

الضحایا الذین أصیبوا) أ
.خطیرةأو العقلیة نتیجة لجرائم

یجةأسر األشخاص المتوفین أو الذین أصبحوا عاجزین بدنیا أو عقلیا نت) ب
لإلیذاء، وبخاصة من كانوا یعتمدون في إعالتھم على ھؤالء األشخاص

13-
.

دولة  ل ا
.یھا الضحیة عاجزة عن تعویضھا عما أصابھا من ضررالتي تنتمي إل

المساعدة

14-
.خالل الوسائل الحكومیة والطوعیة والمجتمعیة والمحلیةواجتماعیة من

15-

.الخدمات بسھولة

لخدمة -16 ا و
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.الضحایا، ومبادئ توجیھیة لضمان تقدیم المعونة المناسبة والفوریة

ینبغي لدى-17

.أعاله3عوامل كالتي ذكرت في الفقرة 

ضحایا إساءة استعمال السلطة

" الضحایا"یقصد بمصطلح -18
ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة بما فيجماعیا،

.باحترام حقوق اإلنسان

19-
 .

.واجتماعیة

20-
.18بالضحایا، حسبما ھو محدد في الفقرة متعددة األطراف تتعلق

21-
بسن ، وأن تقوم، عندالقائمة لضمان استجابتھا للظروف المتغیرة اء،  تض االق

وتنفیذ تشریعات تحرم األفعال التي تشكل إساءات خطیرة الستعمال السلطة

.األفعالوتتیحھا لضحایا ھذه
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برنامج

نقطة لمنع التعذیب12من 

على أیدي الموظفین الرسمیین

كجرم یُرتكب في حق الكرامة 
.قاطعاً أیاً كانت الظروف

 .

.على القضاء علیھا قضاء مبرماً 

ة
.الرسمیین

برنامج .ال
ى 

.شأفتھ على النطاق العالميالستئصالبوضع نھایة للتعذیب لدیھا وبالسعي 

إدانة التعذیب-1

.وقعوأن تدین التعذیب دون تحفظ كلما للتعذیب،
لج

.بممارسة التعذیب



في مملكة البحرینمشروع العدالة والمصالحة الوطنیة
)وعد(جمعیة العمل الوطني الدیمقراطيإعداد

29

بالسجناءباالتصالضمان السماح -2

.م
.

.دوریة

عدم احتجاز المعتقلین في أماكن سریة-3

.الضحایا" اختفاء " الحاالت بعد اإلعالن عن 

.وللمحاكمومحامیھم 

.احتجازھم والسلطة التي تحتجزھم وضمان سالمتھم

لكافیة أثناء االحتجاز واالستجواباتتوافر الضمانا-4

الفور،

.احتجازھمقانونیة 
.قانوني

.

.الخصوصتضع في اعتبارھا احتیاجات أفراد الفئات المستضعفة على وجھ 
لة

االستجواب،عن المسئولة
.معلنة مسبقاً ودون قیود لجمیع أماكن االحتجاز
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تحریم التعذیب قانوناً -5

ناصر  الع " على 
 ) "

. وغیرھا من المعاییر الدولیة ذات الصلة) مناھضة التعذیب 
وال. 

.حاالت الحرب أو الطوارئ العامة

التحقیق في مزاعم التعذیب-6

ال في جمیع  شكاوىینبغي على وجھ السرعة إجراء تحقیق نزیھ وفعّ

.
.عنھاالنتائج التي یتمخض 

.
لل

.أعمال انتقامیة قد یتعرضون لھا

المالحقة القضائیة-7

لعدالة .ا

. الضحایا،

.نائیةالجالبعض في مثل ھذا اإلجراءات 
ارسة  لمم برر  بة كم لى رت األع اط  لضب مر ا ا أو اإلطالق  لى  اكم ع مح ل بل ا أال تق و

.التعذیب
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بطالن األقوال المنتزعة تحت وطأة التعذیب-8

إال في التي یتم الحصول علیھا عن طریق قضائیة باألقوال واألدلة
.حالة استخدامھا ضد الشخص المتھم بالتعذیب

توفیر التدریب الفعّال للموظفین-9

االستجواب،باالحتجاز،یجب أن یُوضح لجمیع الموظفین المعنیین  و
نائي،جأثناء تدریبھم أن التعذیب فعل للسجناء،والرعایة الطبیة 

.أن من حقھم بل ومن واجبھم أن یرفضوا تنفیذ جمیع أوامر التعذیب

التعویض-10

الدولة،وجھ السرعة على تعویضات من 
.ر لھم الرعایة الطبیة الالزمة وسبل تأھیلھمالمالي العادل والكافي وأن تُوف

التصدیق على المعاھدات الدولیة-11

 "
 "

.بشكاوى
.الھیئات والخبراء الدولیین المعنیین بالتعذیب

االضطالع بالمسؤولیة الدولیة-12
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.

الشرطة  .أو 
.قسریة إلى بلد قد یتعرض فیھ للتعذیب

12تبنت منظمة العفو الدولیة ھذا البرنامج الذي یتألف من 
 /2000

.بآخررسمیین بشكل أو 

 .
.الدولیة أیضاً أشكال التعذیب التي ترتكبھا الجماعات السیاسیة المسلحة

:أما على الصعید المحلي 

:الوطنيمیثاق العمل 

)المقومات األساسیة للمجتمع ( الفصل األول -
فالة الحریات الشخصیة والمساواةك:ثانیا-
3 (

ینوالمعنوي ، أو ألیة معاملة غیر إنسانیة أو مھ
 .

خاصة یحظر إیذاء المتھ
.النفسيیرتكب جریمة التعذیب أو اإلیذاء البدني أو 

:الدستور

)الحقوق والواجبات العامة ( الباب الثالث–
)19(مادة 

أو لإلغراء أو المعاملة الحاطة المعنوي،ال یعرض أي إنسان للتعذیب المادي أو -د
ماویحبالكرامة،

.منھاراء أو لتلك المعاملة أو التھدید بأي اإلغصدوره تحت وطأة التعذیب أو ب
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)20(مادة 

-ج
.للقانونلتحقیق والمحاكمة وفقا الضروریة لممارسة حق الدفاع في جمیع مراحل ا

.معنویایحظر إیذاء المتھم جسمانیا أو -د

:بإصدار قانون العقوبات1976لسنة ) 15(مرسوم بقانون رقم 
في الجرائم الواقعة على األشخاص–الباب الثامن 

فصل األول  336). ( ال
343.

- )16 (1991
.الطفلالمتحدة لحقوق 

.تمت اإلشارة إلى مضمون االتفاقیة في الفقرات أعاله

-)4 (1998
ة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 

.1984دیسمبر 10التي اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 
.تمت اإلشارة أعاله

.بإصدار قانون اإلجراءات الجنائیة2002لسنة ) 46(مرسوم بقانون رقم -
)61(مادة ) الفصل الثالث ( 

نسان،قانونا، اإل
.معنویا

.بمحامبمن یرى من ذویھ إلبالغھم بما حدث واالستعانة 
:الخالصة

اللأن
، أوالً 

.اً وعدم تعارض أي قانون وطني جدید مع ھذه المعاھدات الدولیة ثانی
اً ( 

مشفوعة بما
.دستور مملكة البحرین) ...علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة
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القسم الثالث

مقترح بتشكیل اللجنة الوطنیة العلیا
إلعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنیة
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مقترح بتشكیل اللجنة الوطنیة العلیا
إلعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنیة

الدیباجة

اً اً إیمان

اإلنسان،لعدالة القائمة على مراعاة حقوق والنظام وا

ام. واإلنصافبالحریة والعدالة  تز اً وال
.التي صادقت علیھا مملكة البحرین

ادة األولىالم

دولة اً  ل

ھالشعب البحریني و نضاال ت
وإعادة كتابة التاریخ بم

.إلیھمورد االعتبار 

المادة الثانیة

 .

.الدستوریة والسیاسیة مع ظروف مملكة البحرین
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المادة الثالثة

.تخصص الدولة میزانیة للجنة ألداء مھمتھا ، وتحدد مقر لعقد اجتماعاتھا 

عةالمادة الراب

وي الشھداءذوالمتضررین و

.اإلنسان 

المادة الخامسة

ن وبعدوالمالشھداءواوذن ووم والمتضرروھوذو

.للكشف عن الحقائق 

المادة السادسة

ال
المبعدینووي الشھداءذوالمتضررین و

.باعتباره حقا على الدولة والمجتمع طبقا ألحكام الدستور ومیثاق العمل الوطني

المادة السابعة
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تؤلف اللجنة الوطنیة العلیا 
والمد

__________________________
:الجھات التالیةوعضویة 

.ممثل عن الدیوان الملكي-
-)

.للقضاء
.ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرین-
.ممثل عن وزارة الصحة-
.ممثل عن جمعیة المحامین-
و-

.والمتضررین یتم تعیینھم بناء على ترشیح من ھذه الجھات

المادة الثامنة

ت-أ

.من ینوب عنھ
بما یحقق سھولة إدارة أعمالھا والتنسیق بھا،جنة نظام العمل الخاص تضع اللب 

.المختلفةمع الجھات 
.مھمتھاوآلیة عملھا ألداء اللجنة خطةتضع-ج 

المادة التاسعة

لخبرة ذ وي ا

.لھم صوت معدود عند اتخاذ القرارات
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ومجمو

.العمل نتائج أعمالھا على اللجنة الوطنیة العلیا

المادة العاشرة

ال

.بشأنھاالمناسبة 
نوتقوم اللجنة بنشر تقریرھا كامال للرأي العام خالل فترة ال تتجاوز 

.رفعھ لجاللة الملك

المادة الحادي عشر

.أجلھینتھي عمل اللجنة بانتھاء دراسة الموضوع الذي شكلت من 


