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                           ادلسحخلص
تعد دتإ اذتكٝك١ اسد٣ اِٖ اٯيٝات اييت اضتددَت يف َسس١ً ايعداي١ ا٫ْتكاي١ٝ َٔ 
ادٌ حتكٝل ايعدٜد َٔ اٖداف ٖرٙ املسس١ً, ٚقد تٓٛعت جتازب ٖرٙ ايًذإ ٚسطب 
خؿٛؾ١ٝ نٌ دٚي١ فٗٓاى عػسات ايدٍٚ اييت دتأت اىل اضتدداّ آيٝ٘ دتإ اذتكٝك١. 

رٙ ايًذإ بؿٛز٠ ز٥ٝط١ اىل نػف سكٝك١ َا ٚقع َٔ اْتٗانات ذتكٛم اإلْطإ, ٚتٗدف ٖ
ٖٚٛ َا ٜعد ا٫ضاع ايرٟ ٜتِ عربٙ تفعٌٝ سل ا٫ْتؿاف ٚدرب ايكسز ٚحتٌُٝ املط٪ٚي١ٝ 
ٚحتكٝل املؿاذت١, ٚيعبت دتإ اذتكٝك١ دٚزًا ٖاًَا يف ايعدٜد َٔ ايتذازب يف إعُاٍ اذتل يف 

ى ايعدٜد َٔ ايعساقٌٝ ٚايؿعٛبات اييت ٚادٗت ٖرٙ ايًذإ مما تسى َعسف١ اذتكٝك١ ٚيهٔ ٖٓا
اثسًا ع٢ً َد٣ فاع١ًٝ ٖرٙ ايًذإ يف تفعٌٝ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ ضٛا٤ برات٘ اٚ مبا ٜرتتب 

 عًٝ٘ َٔ اثاز.

 ايهًُات املفتاس١ٝ: دتإ اذتكٝك١, ايكشاٜا, ايٓصاع, ايعداي١, سكٛم اإلْطإ.
Abstract 

Truth commissions are considered one of the most 

important mechanisms that are used in the phase of 

                                                      

 .09/11/0202*** قبل لمشذخ في  8/11/0202)*( أستمع البحث  في 
(*) received on 8/11/2020 *** accepted for publishing on 29/11/2020. 

Doi: 10.33899/alaw.2020.128915.1113 

© Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open 

access articl under the CC BY 4.0 license 

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). 



 (32( ، السنة )18( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

953 

transitional justice in order to achieve the goals set for this 

critical stage. The experiences of these commissions have 

varied according to the specificities of each country. There 

are dozens of countries that have resorted to this mechanism. 

The function of these committees in its essence is to reveal 

the truth behind human rights violation incidents which is 

considered the basis of activating the right to redress, 

reparation, accountability and achieving reconciliation.  

Key words: Truth commissions, victims, conflict, justice, 

human rights violations, reconciliations. 

  ةـادلقذه
إ تفعٌٝ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ قد ٜتِ عرب آيٝات قكا١ٝ٥ ٚغري قكا١ٝ٥, ٚدتإ 

ِٖ ا٫دٚات اييت تطتددّ يف َسس١ً ايعداي١ ا٫ْتكاي١ٝ َٔ ادٌ حتكٝل عدد ا تعد َٔ اذتكٝك١
نتفعٌٝ َبدأ عدّ اإلف٬ت َٔ ايعكاب ٚحتكٝل ا٫ْتؿاف ٚدرب  نبري َٔ أٖداف ٖرٙ املسس١ً

, فًذإ اذتكٝك١ َٚٔ خ٬ٍ ايكسز يًكشاٜا ٚسفغ ايرانس٠ ٚقُاْات عدّ تهساز ا٫ْتٗانات
ٖٚرا ا٫َس ترتتب  ,أضاض١ٝ ع٢ً نػف َٚعسف١ اذتكٝك١ امسٗا ٜتكح اْٗا تستهص بؿٛز٠

عًٝ٘ عٛاقب قا١ْْٝٛ ٚادتُاع١ٝ ٚضٝاض١ٝ نجري٠, سٝح إ ْتا٥ر عٌُ ٖرٙ ايًذإ قد ٜرتى 
فٝعد إعُاٍ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ عرب  اثسًا نبريًا ع٢ً ايدٚي١ بؿٛز٠ عا١َ َ٪ضطات ٚافساد,

 اقع ادتُاعٞ ٚضٝاضٞ َطتكس.نػف اذتكٝك١ ْٚػسٖا سذس ايصا١ٜٚ يف بٓا٤ ٚ
تتُجٌ ا١ُٖٝ املٛقٛع يف ظٌ نجس٠ ايٓصاعات املطًش١ ٚع٢ً ٚد٘ ارتؿٛف  : ا١ُٖٝ ايبشح

ايٓصاعات غري ايدٚي١ٝ ٚنريو ا٫ْع١ُ ا٫ضتبداد١ٜ َٚا ٬ٜشَٗا َٔ اْتٗانات دط١ُٝ ذتكٛم 
عكب اْتٗا٤ ا٫ْطإ ٚاييت تطتٛدب ايهػف عٓٗا ٚستاضب١ َٔ ٜكف ٚزا٤ٖا ٜٚتِ ذيو غايبا 

ٖرٙ ايٓصاعات اٚ اْٗٝاز اذتهِ ا٫ضتبدادٟ َٚٔ خ٬ٍ َسس١ً ايعداي١ ا٫ْتكاي١ٝ ٚعرب ايٝات 
َٓٗا دتإ اذتكٝك١, سٝح إ تفعٌٝ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ ٜعد َطًب قسٚزٟ َٔ ادٌ 

قسٚزًٜا ٖٚاًَا  ٜٚهٕٛ نػف اذتكٝك١ عُا سدخ يف املاقٞاعُاٍ ايعدٜد َٔ سكٛم ا٫ْطإ, 
ٚمحا١ٜ ٚتعصٜص  ادٌ اضتعاد٠ ايعداي١ ٚحتكٝل املؿاذت١ ٚبٓا٤ َطتكبٌ يًتعاٜؼ ايطًَُٞٔ 

سكٛم ا٫ْطإ, ٚيهٔ ٖٓاى ؾعٛبات عدٜد٠ تٛاد٘ ٖرا ا٫َس َٚٔ ايكسٚزٟ تطًٝط ايك٤ٛ 
ع٢ً اسد اِٖ ادٚات ٖرٙ املسس١ً ٖٚٞ دتإ اذتكٝك١ ٚبٝإ دٚزٖا ٚايؿعٛبات اييت قد 

 تعسقٌ عًُٗا.
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 َٔ سٝح ادسا٤اتٗا ٚاضايٝب عًُٗا دتإ اذتكٝك١ ١يٝآتتُجٌ يف َد٣ فاع١ًٝ  :َػه١ً ايبشح
خ٬ٍ  قدزتٗا ع٢ً حتكٝل ا٫ٖداف اييت تٛنٌ ايٝٗا َٚد٣ ؟يف تفعٌٝ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١

   ؟.سس١ً ايعداي١ ا٫ْتكاي١َٝ
 ٜٓطًل ايبشح َٔ فسق١ٝ إ دتإ اذتكٝك١ اؾبشت ممازض١ حتع٢ بدعِ دٚيٞ :ايفسق١ٝ

 ٚإ تعدد يعٌُ ٖرٙ ايًذإ, َٓع١ُ ا٫َِ املتشد٠ ٚاضع ٜٚعٗس بؿٛز٠ ٚاقش١ يف دعِ
يف حتكٝل ايتعايف يف َا بعد َسس١ً ايٓصاعات املطًش١ اٚ  ًاجتازبٗا ٜبني إ هلا دٚز ٚتٓٛع

 .ا٫ْع١ُ ا٫ضتبداد١ٜ عرب نػفٗا عٔ سكٝك١ َا سؿٌ
١ دتإ آيٝعٌُ  ٍٚ حتًٌٝ ٚاقع ضٝتِ اضتدداّ املٓٗر ايتشًًٝٞ سٝح ضٓشا: املٓٗذ١ٝ
ٖٚرا ٜتطًب ا٫ضتعا١ْ باملٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ اٜكا يهٞ تهٕٛ ايؿٛز٠ ٚاقش١  اذتكٝك١

 .تعدد جتازب ٖرٙ ايًذإ ٚتٓٛعٗاٚبايتشدٜد فُٝا رنـ 
: ضٝتِ تكطِٝ ايبشح اىل َبشجني ا٫ٍٚ ضٝهٕٛ سٍٛ ايتعسٜف باذتل يف ٖٝه١ًٝ ايبشح

ٚاملبشح ايجاْٞ ضٝهسع يبٝإ ادسا٤ات دتإ اذتكٝك١  َعسف١ اذتكٝك١ ٚدتإ اذتكٝك١
 ٚتكازٜسٖا ٚاثسٖا يف َعسف١ اذتكٝك١.

 ادلبحث االول
 الحعريف باحلق يف هعرفة احلقيقة وجلاى احلقيقة

ٕ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ ٜعد سذس ايصا١ٜٚ يف حتكٝل ايعدٜد َٔ اٖداف ايعداي١ إ
 م ا٫ْطإ ٚحتٌُٝ املط٪ٚي١ٝ ملٔ ٜكفا٫ْتكاي١ٝ ٚاييت تتًدـ بهػف اْتٗانات سكٛ

ٚزا٤ٖا, ٚحتكٝل ا٫ْتؿاف ٚادترب يكشاٜا ا٫ْتٗانات, ٖٚرا قد ٜتِ عرب ايٝات شتتًف١ َٚٓٗا 
دتإ اذتكٝك١ ٚعًٝ٘ ٫بد َٔ تعسٜف اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ ٚبٝإ اضاض٘ ايكاْْٛٞ ٚثِ 

ا اذتل ٚاقشًا ٚعًٝ٘ ْعسف دتإ اذتكٝك١, يهٞ ٜهٕٛ دٚز دتإ اذتكٝك١ يف تطبٝل ٖر
ضٓكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني خنؿـ ا٫ٍٚ يتعسٜف ٖرا اذتل ٚبٝإ اضاض٘ ايكاْْٛٞ اَا 

 املطًب ايجاْٞ فطٛف رنؿـ يًتعسٜف بًذإ اذتكٝك١ٝ ٚنُا ٜأتٞ:
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 ادلطلب االول
 الحعريف باحلق يف هعرفة احلقيقة واساسه القانوني

ارتاؾ١ باذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ نُفّٗٛ َٔ ادٌ اإلساط١ بادتٛاْب ايكا١ْْٝٛ 
 قاْْٛٞ ٚحتدٜد ا٫ضاع ايكاْْٛٞ هلرا اذتل ضٛف ْكطِ ٖرا املطًب اىل فسعني ٚنُا ٜأتٞ:

 ايفسع ا٫ٍٚ: تعسٜف اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١:
بطبب سداث١ َؿطًح اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ فٗٓاى عدّ ٚقٛح يف َفَٗٛ٘ فٗٓاى 

بٗرا املؿطًح, فٗٓاى َٔ ٜعسف اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ باْ٘ عد٠ تعسٜفات حتاٍٚ إ حتٝط 
)سل يًكشاٜا ٚا٫ضس٠ ٚا٫قازب ٚاجملتُع يف َعسف١ اذتكٝك١ سٍٛ ا٫ْتٗانات ادتط١ُٝ 
 ذتكٛم اإلْطإ, ٖٚٛ َتعًل باذتل يف ا٫ْتؿاف ٚنريو بايتشكٝل ٖٚٛ سل َطتكٌ ٖٚٛ

ٖٚٓاى  (1)ٕ سكٛم اإلْطإ يًذُٝع(,يتصاّ َٛقٛعٞ َٔ داْب ايدٚي١ ٜٓبع َٔ اذتل يف قُاا
َٔ ٜعسف ٖرا اذتل بإ املساد َٓ٘ ٖٛ )َعسف١ ١ٜٖٛ َستهيب ا٭فعاٍ ا٫دسا١َٝ ذات ايبعد 
ايدٚيٞ َٚعسف١ َؿري ٚاَانٔ ٚدٛد ا٭غداف املدتفني ٚايتُاع املعًَٛات ٚاذتؿٍٛ 

انات ايؿازخ١ عًٝٗا بػإ ا٭ضباب اييت ت٪دٟ اىل اٜرا٤ ا٭غداف ٚا٭ضباب ٚزا٤ ا٫ْتٗ
ذتكٛم اإلْطإ ٚايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطإ َٚد٣ ايتكدّ احملسش يف عًُٝات ايتشكٝل ْٚتا٥ذٗا 
ٚظسٚف ٚأضباب ازتهاب ادتسا٥ِ مبٛدب ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ َٚعسف١ َؿري ايكشاٜا 

 .(2)١ٜٖٛٚ َستهيب ا٭فعاٍ(
١َ اذتل )يٮ باْ٘: لٚيف تعسٜف قكا٥ٞ عسفت احمله١ُ ايدضتٛز١ٜ يف بريٚ ٖرا اذت

يف َعسف١ اذتكا٥ل عٔ ا٫سداخ ايعامل١ ٚامل٪مل١ اييت تطببٗا اغهاٍ َتعدد٠ َٔ ايعٓف َٔ 
َها١ْٝ َعسف١ ايعسٚف ٚامل٬بطات ٚايٛقت ٚاملهإ إقبٌ ايدٚي١ اٚ غريٖا, ٖٚرا اذتل ٜعين 

بإ ٜٚتكح َٔ ٖرٙ ايتعسٜفات  (3)ايرٟ سدثت فٝ٘ ٚنريو أضباب ٚدٚافع َٔ قاّ بٗا(.

                                                      

الحق في االنراف وجبخ الزخر في حاالت االنتياكات الجديسة لحقػق اإلندان, دليل  (1)
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 .52, ص0216,
(3) International law and the fight against impunity, a practitioners 

guide 7, international commission of jurists, geneva, 2015, p227. 
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ٜرٖب اىل تعسٜف اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ عرب زبط٘ با٫ْتٗانات ادتط١ُٝ ذتكٛم  ًاداْب ٖٓاى
اإلْطإ فٗٓاى عٓاؾس َتػاب١ٗ يف ٖرٙ ايتعسٜفات فٗٞ نًٗا تسنص ع٢ً اْ٘ سل ايكشاٜا 
 ٚاضسِٖ ٚاجملتُع يف َعسف١ اذتكٝك١ عٔ اْتٗانات سكٛم اإلْطإ ادتط١ُٝ بؿٛز٠ اضاض١ٝ.

إ ْطًل ع٢ً ٖرا ادتاْب َٔ ايتعسٜفات باْ٘ تعسٜف يًشل يف َعسف١ اذتكٝك١  َٚٔ املُهٔ
باملفّٗٛ ايكٝل عرب حتًٌٝ عٓاؾسٙ ايرٟ ذنسْاٙ, ٚيهٔ ٖٓاى دٛاْب ٜستبط بٗا ٖرا اذتل 

 بؿٛز٠ ق١ٜٛ مل ترنسٖا تًو ايتعسٜفات.
فكد عسفت دت١ٓ سكٛم اإلْطإ ا٭َسٜه١ٝ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ باْ٘ )سل 

 اعٞ ٜكُٔ سل اجملتُع يف ايٛؾٍٛ اىل املعًَٛات اييت تهٕٛ أضاض١ٝ يعٌُ ا٫ْع١ُمج
ٖٚرا ايتعسٜف ٜبني بإ ٖٓاى بعدٜٔ  (1)قازب ايكشاٜا(.ايدميكساط١ٝ ٖٚٛ اٜكا سل فسدٟ ٭

يًشل يف َعسف١ اذتكٝك١ بعد مجاعٞ ٚبعد فسدٟ ٚايبعد ادتُاعٞ َستبط باجملتُع نهٌ 
ٖٚرا  ,ايدميكساط١ٝ, فٗٓاى زبط بني ٖرا اذتل ٚايدميكساط١ٝبطبٝع١ اذتاٍ ٚي٘ ع٬ق١ ب

 ايتعسٜف ميجٌ اجتاٙ ٜٛضع َٔ د٫ي١ ٚأبعاد ٖرا اذتل.
ٚقد تكُٓت ايدزاض١ اييت اعدتٗا َفٛق١ٝ سكٛم اإلْطإ ايتابع١ يٮَِ املتشد٠ 

 ط١ٝ, ٚقداعٔ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ زبط ٖرا اذتل بايػفاف١ٝ ٚاذتهِ ايسغٝد ٚايدميكس
أندت ع٢ً ٖرٙ ادتٛاْب سته١ُ بريٚ ايدضتٛز١ٜ اييت ذٖبت اىل إ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ 
ٖٛ تعبري ًَُٛع عٔ املباد٨ ايدضتٛز١ٜ املتُج١ً يف نسا١َ اإلْطإ ٚضٝاد٠ ايكإْٛ ٚغهٌ 

ٜٚتبني َٔ ذيو إ ستت٣ٛ َفّٗٛ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١  ,(2)غهاٍ اذتهِ ايدميكساطٞأَٔ 
ذنؿس يف دا٥س٠ َعسف١ اذتكٝك١ عٔ اْتٗانات سكٛم اإلْطإ فكط بٌ قد ميتد اىل اٚضع َٔ إ 

زتا٫ت اخس٣ تتعًل بطٝاد٠ ايكإْٛ ٚايعداي١ ٚايدميكساط١ٝ ٚاذتهِ ايسغٝد ٚايػفاف١ٝ 
َطًب  ٚايت١ُٝٓ ..., ٖٚرا ٜػتل بدزد١ نبري٠ َٔ طبٝع١ اذتكٝك١, فاذتكٝك١ براتٗا ٖٞ

ت اييت حتهِ ع٬قات ا٫فساد ٚاجملتُعات بعكٗا ببعض, َطبل إلعُاٍ نجري َٔ اجملا٫

                                                      

(1) Elizabeth salmon g. Reflection on international humanitarian law 

and transitional justice: lessons learnt from the american 

experience, international review of the red cross, v 88 , no 862, 

2006, p341. 
الحكيقة, تقخيخ مفػضية دراسة عغ الحق في معخفة  تعديد حقػق اإلندان وحسايتيا, (0)

 .13, ص0226, 91األمع الستحجة الدامية لحقػق اإلندان, رقع 
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سد سكٛم اإلْطإ, ٚاييت ٖٞ َٔ خؿا٥ؿٗا ايتداخٌ أعٔ طبٝع١ اذتل اٟ ن فك٬ً
 .ٚايتػابو َع بعكٗا ايبعض ٚعدّ جتص٥تٗا

ٜػٌُ َطاسات ٚدٛاْب ٖرا اذتل فٓعسف٘ باْ٘: سل   ًاَٚٔ املُهٔ إ ْكدّ تعسٜف
ٌ يف اذتؿٍٛ ع٢ً َعًَٛات دقٝك١ قدز اإلَهإ عٔ ايكشاٜا ٚاضسِٖ ٚاجملتُع نه

امل٬بطات ٚايعسٚف ٚا٭ضباب اييت تكف ٚزا٤ سدٚخ اْتٗانات سكٛم اإلْطإ ٚحتدٜد 
َعسف١ َؿري ا٭غداف املفكٛدٜٔ ٚاملدتفني قطسًا,  املط٪ٍٚ عٔ ٖرٙ ا٭فعاٍ ٚاٜكًا

عض املٓعُات ايدٚي١ٝ, ٜٚهٕٛ ذيو عرب حتكٝكات تكّٛ بٗا ضًطات ايدٚي١ املدتؿ١ اٚ عرب ب
ٚنريو اذتؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات سٍٛ ادا٤ َ٪ضطات ايدٚي١ مبا ٜعصش ضٝاد٠ ايكإْٛ 

 ٚايدميكساط١ٝ.
 ا٫ضاع ايكاْْٛٞ يًشل يف َعسف١ اذتكٝك١: ايفسع ايجاْٞ:

ٜطتٓد ٖرا اذتل ع٢ً َؿادز َتٓٛع١ ختتًف يف َد٣ قٛتٗا ايكا١ْْٝٛ فٗٓاى 
كًا ٖٓاى ايعسف ايدٚيٞ فك٬ً عٔ قسازات احملانِ َٚباد٨ َعاٖدات ْؿت ع٢ً ٖرا اذتل ٚاٜ

(, ففٞ املعاٖدات soft lawايكإْٛ ايعا١َ ٚنريو يف َا ٜعسف بايكإْٛ املسٕ اٚ ايًني )
 عٝمج ١اٜمح ١قٝاتفا ٖٚٞ فكط ٚاسد٠ ١قٝاتفا يف ٚزد اذتل ٖرا ع٢ً حسٜايؿ ايٓـ ٚزد

 (2006) ض١ٓ املتشد٠ يٮَِ ١ايعاَ ١ٝعادتُ تبٓتٗا اييت ايكطسٟ ختفا٤ا٫ َٔ ا٭غداف
 اذتل ١شٝق يهٌ) ْؿت حسٝ ثاْٝا( /٤٢املاد٠ ) يف (,2010) ض١ٓ ايٓفاذ صسٝ ٚدخًت

 ايػدـ ؿريَٚ ْٚتا٥ذ٘ لكٝايتش ضريٚ ايكطسٟ, ختفا٤ا٫ ظسٚف عٔ ك١كٝاذت َعسف١ يف
 َٔ كحٜت ٚنُا, 1(ايؿدد ٖرا يف امل١ُ٥٬ بريايتدا طسف دٚي١ نٌ ٚتتدر, املدتفٞ
 اييت با٫ْتٗانات فكط َتعًل اْ٘ اذتل ٖرا فٝٗا ٚزد اييت املٛاقعٚ ١قٝا٫تفا َٛقٛع

 بؿٛز٠ ك١كٝاذت َعسف١ يف اذتل اىل غاز٠إ ٚزدتٚ .ايكطسٟ ختفا٤ا٫ يفعٌ ْتٝذ١ تهٕٛ
 ا٭ٍٚ هلرٙ ا٫قايف ايربٚتٛنٍٛ يف )اذتل يف املعسف١( َباغس٠ اٚ مبؿطًح شتتًف غري

 .2(32) املاد٠  يف ٧٧١١ ط١ٓي اتق٫ٝتفاا
                                                      

 ضحية كل حق تؤكج وإذ) نرت حيثىحه االتفاقية  الجيباجة في الحق وايزًا ورد ىحا  (1)
 السختفي، الذخز مريخ ومعخفة القدخي  االختفاء ضخوف بذأن الحكيقة معخفة في

 (.الغاية ىحه لتحقيق معمػمات ونذخ تلمواس جسع حخية في حقو عغ فزلً 
 الحافد ىػ افخادىا مريخ معخفة في أسخة كل حق حيث نرت ىحه السادة عمى )إن  (0)

 =والسشطسات الشداع وأشخاف الستعاقجة الدامية األشخاف مغ كل لشذاط األساسي
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 ايكإْٛ يف أضاع ي٘ اذتكٝك١ َعسف١ يف اذتل ُٔ املُهٔ ايكٍٛ إاَا يف ايعسف ف
 اإلْطاْٞ ايدٚيٞ ايكإْٛ ؾعٝد فع٢ً ايدٚي١ٝ, املُازضات ٚايكسازات يف ايعسيف ايدٚيٞ
 يًؿًٝب ايدٚي١ٝ ايًذ١ٓ مجعتٗا اييت ايعسف١ٝ ايكٛاعد َٔ (117) زقِ ايكاعد٠ ْؿت ايعسيف

ٚيف تفطري  ,ع٢ً قسٚز٠ ايبشح عٔ ا٫غداف ٚتٛفري املعًَٛات يعا٬٥ت املفكٛدٜٔ ٭محسا
 َعسف١ يف ا٫ضس سل ٖٛ املُازض١ هلرٙ ايدافع إٖرٙ ايكاعد٠ ذٖبت ادت١ٓ ايدٚي١ٝ اىل )

 اييت املُازضات َٔ ايعدٜد تٛدد ايعًُٞ ؿعٝداي ٚع٢ً .(1)(املفكٛدٜٔ اقازبِٗ َؿري
 عدد ٚتعًُٝات نتٝبات َٔ يف نُا عسف١ٝ نكاعد٠ املفكٛدٜٔ عٔ ايبشح ضاُٖت برتضٝذ

 ايداخ١ًٝ, ايتػسٜعات بعض يف ايكاعد٠ ٖرٙ ٜكازب َا ٚزد ٚاٜكا ايدٍٚ دٝٛؽ َٔ
 ا٫محس يًؿًٝب ايدٚي١ٝ ايًذ١ٓ نُ٪رمسات ايدٚي١ٝ ٪رمساتامل ايعدٜد َٔ ٚنريو

 (1993) ض١ٓ اذتسب قشاٜا محا١ٜ َ٪رمس عٔ ٚاإلع٬ٕ ايؿادز (1995- 1986يطٓٛات)
 سكٛم سٍٛ (1974) َٓر( 3)املتشد٠ ا٭َِ عٔ ؾادز٠ تاقساز ٚتٛدد .(2)... دٓٝف يف

 استٝادًا بٛؾفٗا املعسف١ يف ايسغب١ بعباز٠ يٝٗاا ٜػاز ٚاييت املفكٛدٜٔ ا٭غداف عا٬٥ت
 َٔ ايؿادز٠ كسازاتاي َٔ ايهجري فٗٓاى ايدٚي١ٝ املُازض١ ؾعٝد ع٢ً اَا ,..طاًْٝاإْ

 بعض ممازضات يف نُا اذتكٝك١ أ١ُٖٝ ع٢ً ت٪ند اييت ايعا١َ ٚادتُع١ٝ ا٭َٔ ظزتً
 باْتٗانات املتعًك١ اذتكٝك١ ٚدتإ دٓا١ٝ٥ ستانِ قا١َإل رمٗد اييت اذتكا٥ل تكؿٞ دتإ

                                                                                                                              

 تشفيج في البخوتػكػل السمحق ىحا وفي االتفاقيات في ذكخىا الػارد الجولية ندانيةاإل=
 القدع(. ىحا احكام

, القػاعج، المجشة 1ىشكخيدت، لػيد دوزوالج بظ، القانػن الجولي اإلنداني العخفي، ج  (1)
 .371و 369ص  .0225الجولية لمرميب االحسخ, 

 الستحجة والسسمكة وكيشيا والكامخون  واستخاليا االرجشتيغ مغ كل جيػش كتيبات وتعميسات (0)
 يشطخ ، والشخوج.. ايخلشجا مغ كل في كسا مخيكية ..., والتذخيعاتالستحجة األ والػاليات

 : ذلظ تفاصيل حػل
J Ean Mari henckaerts, louise doswald beck , customary internatinal 

humanitarian law, volume 2 practice ,icrc, 2005, p2766     

 (3) General assembly of Un , resolution 3220 , xxix, 1974. General 

assembly of Un ,resolution Disappeared persons , 33I 173 , 1978.. 
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 )2(. ٚيف ايكإْٛ املسٕ اٚ ايًني(1)ايعػسات َٔ دتإ اذتكٝك١ إْػا٤ مت سٝح اإلْطإ سكٛم
 . )3(ٜد َٔ ايٛثا٥لٚزد ٖرا اذتل يف ايعد

ؾًا يف َسس١ً ٞ ْؿت عًٝ٘ ايعدٜد َٔ قٛاْني ايدٍٚ ٚخؿًٛٚع٢ً ايؿعٝد ايداخ
ض١ٓ  ٚاملؿاذت١ ١ٓٝايٛط ايٛسد٠ صصٜتع قإْٛ ؾدز أفسٜكٝا دٓٛب ففٞ, ايعداي١ ا٫ْتكاي١ٝ

 ا٫سداخ عٔ ك١كٝاذت اثبات أ١ُٖٝ اىل اإلغاز٠ يف َكدَت٘ ايكإْٛ ٖرا تكُٔ (,1995)

 بٗا اساطت اييت ٚايعسٚف يف املاقٞ اإلْطإ ذتكٛم ١ُطٝادت ْتٗانات٫با املتعًك١

 ,َطتكب٬ً ٖرٙ ا٭فعاٍ َجٌ تهساز َٓع ادٌ َٔ َعسٚف١ ٚدعًٗا ٖا٤ٚزا تكف اييت ٚايدٚافع

                                                      

نقبي, ياسسيغ, الحق في معخفة الحكيقة في القانػن الجولي, واقع ام خيال, مختارات مغ  (1)
 .70-67 ,ص0226, 860, العجد 88السجمة الجولية  لمرميب االحسخ, السجمج 

بانيا الػثائق الجولية التي ال تفخض او تزع  :ن السخن او الميغيعخف البعس القانػ  (0)
 التدامات محجدة عمى عاتق الجول. يشطخ:

Amann, Diane marie ,bench book on international law, american 

society on international law ,2014, p13.  

سايتيا, اإلفلت مغ العقاب, ورد ىحا الحق في السبجأ الثاني تعديد حقػق اإلندان وح (3)
 سػعة السبادئ لسكافحة اإلفلت مغتقخيخ الخبيخة ديان اورنتميتذخ السعشية باستيفاء مج

 مغ وتعديدھا اإلندان حقػق  حساية مبادئ مغ السدتػفاة العقاب, اضافة الى السجسػعة
 حقػق  لمجشة العقاب, اعتسجت مغ قبل مغ لسكافحة اإلفلت إجخاءات اتخاذ خلل

, وكحلظ في السبجأ  0225واالجتساعي سشة  االقترادي لمسجمذ التابعة اإلندان
 الجبخ االنتراف في الحق بذأن التػجيھية والسبادئ األساسية العاشخ مغ السبادئ
 الخصيخة واالنتھاكات اإلندان لحقػق  الجولي لمقانػن  الجديسة لزحايا االنتھاكات

الرادر عغ الجسعية  0225لدشة   62/147اإلنداني الجولي, القخار رقع  لمقانػن 
, 66العامة لألمع الستحجة, وفي عجد مغ القخرات التي كخست ليحا الحق  كقخار ارقع 

بعة لمسجمذ الحق في معخفة الحكيقة الرادر عغ لجشة حقػق اإلندان التا 0225لدشة 
ت عغ , وثلثة قخارات بعشػان الحق في معخفة الحكيقة صجر االقترادي واالجتساعي

لدشة  10/10, والقخار رقع 0228لدشة  9/11مجمذ حقػق االندان :القخار رقع 
, قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة, الحق في 0210لدشة  01/7, والقخار رقع 0229

 , وغيخىا مغ الػثائق.0214 سشة  165/  68  معخفة الحكيقة رقع
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 قإْٛ ؾدز نٛيَٛبٝا   ٚيف ,(1)ايعٓؿسٟ ايفؿٌ ْعاّ اْتٗا٤ اعكاب يف دا٤ ايكإْٛ ٖٚرا

يف ,(2)َاد٠ َٔ انجس يف ك١كٝاذت َعسف١ يف اذتل اىل اإلغاز٠ ٚمت (,2005ض١ٓ ) ٚايط٬ّ ايعداي١
(, ايرٟ أند ع٢ً سل اضس 2004ايبٛضٓ٘ ٚاهلسضو ؾدز قإْٛ ا٭غداف املفكٛدٜٔ ض١ٓ )

فُعسف١  ًاناْٛا اَٛات ٚإذاذا ناْٛا اسٝا٤, إَانٔ تٛاددِٖ ٚأاملفكٛدٜٔ يف َعسف١ َؿريِٖ, 
 ايدٍٚ يف, اَا (3)د َهإ دفِٓٗ ٚاضرتداع بكاٜا دججِٗايعسٚف ٚا٭ضباب ٚزا٤ َٛتِٗ ٚحتدٜ

 يف تْٛظ ٚتٓعُٝٗا ١يٝا٫ْتكا ايعداي١ ازضا٤ قإْٛ يف اذتل ٖرا اىل اغاز٠ تٚزد فكد ايعسب١ٝ

 َع ٓنياملٛاط يهٌ ايكإْٛ هفًٜ٘ سل ا٫ْتٗانات سكٝك١ )نػف (2املاد٠ ) ْـ يف حسٝ

ٚيف يبٓإ , ١(ؿٝايػد اتطٝاملع ١اٜعُ املطاع ٚنساَتِٗ ٚدٕٚ ااٜايكش َؿًش١ َساعا٠
فساد ا٫ضس ٚاملكسبني اذتل يف اذتل يف املعسف١ )٭ ,طسًاققإْٛ املفكٛدٜٔ ٚاملدفٝني  ْـ

َعسف١ َؿري افسادٖا ٚذٜٚٗا املفكٛدٜٔ اٚ املدفٝني قطسًا ٚاَه١ٓ ٚدٛدِٖ اٚ َهإ 
ٜػٌُ ٖرا اذتل اٜكا استذاشِٖ اٚ اختطافِٗ ٚيف َعسف١ َهإ ٚدٛد ايسفا٠ ٚاضت٬َٗا ٚ

حتدٜد َٛاقع اَانٔ ايدفٔ ٚمجع ايسفات ْٚبػٗا ٚإدسا٤ ايهػف عًٝٗا ٚايتعسف اىل اهلٜٛات( 
ملتعًك١ باملفكٛدٜٔ بايٓطب١ ع٢ً املعًَٛات ا ْٚـ ايكإْٛ نريو ع٢ً اذتل يف ا٫ط٬ع

 .(4)فساد اضسِٖ٭
 

                                                      

(1) Promotion of national unity and reconciliation act 34, 1995. 

(2) The Justice And Peace Law , No. 975, 25, july 2005. 
 الحكيقة معخفة تعديد في والسحاكسة التحقيق آليات دور عمى التأكيج كحلظ القانػن  تزسغ وقج

 ،7 السادة القزائية، غيخ اآلليات دور عمى وكحلظ حجث، ما عغ الزحايا اسخ واعلم
 ، 8 السادة لمزحايا التخضية مغ كشػع حجث ما عغ الحكيقة نذخ عمى القانػن  نز وايزا
 ،15 السادة فيھا التحقيق يتع التي الػقائع حػل الحكيقة تػضيح ضخورة عمى القانػن  وأكج
 وفي الجساعية الحاكخة حفظ في والسجتسع الحكيقة معخفة في الزحايا حق القانػن  واقخ

 ان القانػن  واشار ،30 السادة بھا الستعمقة الحكيقة ونذخ التحقيق سجلت عمى االشلع
 الػصػل تدھيلو بالجخائع،  الستعمق االرشيف حفظ ضخورة يتزسغ الحكيقة معخفة في الحق
 .(57و 56 السػاد ا االرشيف، لھح

(3) Bosnia and Herzgeovina , law No 109/4,  missing persons, 2004,  

article 3. 

 .0218لدشة  125لسفقػديغ والسخفييغ سخا المبشاني, رقع مغ قانػن ا 3و 0السادة  (4)
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 ادلطلب الثاني
 الحعريف بلجاى احلقيقة

ٔ اِٖ ا٫دٚات اييت تطتددّ يف َسس١ً ايعداي١ ا٫ْتكاي١ٝ َٔ تعد َ إ دتإ اذتكٝك١
ادٌ حتكٝل عدد نبري َٔ أٖداف ٖرٙ املسس١ً, فًذإ اذتكٝك١ َٚٔ خ٬ٍ امسٗا ٜتكح اْٗا 
تستهص بؿٛز٠ أضاض١ٝ ع٢ً نػف َٚعسف١ اذتكٝك١, ٖٚرا ا٫َس ترتتب عًٝ٘ عٛاقب قا١ْْٝٛ 

ٌ ٖرٙ ايًذإ قد ٜرتى اثسًا نبريًا ع٢ً ايدٚي١ ٚادتُاع١ٝ ٚضٝاض١ٝ نجري٠, سٝح إ ْتا٥ر عُ
بؿٛز٠ عا١َ َ٪ضطات ٚافساد, ٚيهٞ تهٕٛ ايؿٛز٠ ٚاقش١ عٔ دٚز دتإ اذتكٝك١ يف إعُاٍ 
اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ ٫بد إ ْعسف ٖرٙ ايًذإ ْٚبني عٓاؾسٖا ٚأٖدافٗا ٚطسٜك١ تػهًٝٗا 

سٝح ضٝٓكطِ  ٖرا املطًبٚاختؿاؾاتٗا بػ٤ٞ َٔ ايتفؿٌٝ, ٖٚرا َا ضٝهٕٛ َٛقٛع 
, ا٭ٍٚ ضٝدؿـ يتعسٜف دتإ اذتكٝك١, اَا ايفسع ايجاْٞ ضٝهسع ملٛقٛع اىل فسعني

 .إْػا٤ دتإ اذتكٝك١ ٚحتدٜد ٫ٜٚتٗا
 ٚاٖدافٗا: تعسٜف دتإ اذتكٝك١ :ايفسع ا٭ٍٚ

َٔ ٖرٙ ايتعسٜفات  ًاتطسح ايهجري َٔ ايتعسٜفات سٍٛ دتإ اذتكٝك١ ٚضٓرنس داْب
يبٝإ َد٣ اساطتٗا يعٌُ ٚاختؿاؾات ٖرٙ ايًذإ, ٚيهٔ قبٌ إ ْعسف دتإ َع ستاٚي١ 

اذتكٝك١ ٫بد إ ْٛقح إ ٖٓاى تطُٝات َتٓٛع١ قد تطًل ع٢ً دتإ اذتكٝك١ ٚيهٓٗا يف 
ادتٖٛس رمازع ْفظ ايعٌُ َع اخت٬فات َع١ٓٝ, فٗٓاى دتإ ايبشح عٔ املدتفني ٚدتإ 

يعداي١, دت١ٓ اإلٜكاح ايتازرنٞ, ٚدتإ ا٫ْؿاف اذتكٝك١ ٚاملؿاذت١ ٚدتإ اذتكٝك١ ٚا
 .(1)ٚاملؿاذت١

تعسف ٖرٙ ايًذإ باْٗا )٦ٖٝات ٜتِ اْػا٩ٖا يًتشكٝل يف ادتسا٥ِ ٚا٫ْتٗانات 
سهاّ قإْٛ سكٛم اإلْطإ ٖٚٞ اسد٣ ٚضا٥ٌ اقا١َ ايعداي١ ملدايف١ ٭املستهب١ يف دٚي١ َا با

ش١ اٚ ا٫ْع١ُ ايدنتاتٛز١ٜ اييت ازتهبت دسا٥ِ سس١ً ا٫ْتكاي١ٝ بعد ايٓصاعات املطًامليف 
ٚاْتٗانات, ٚتٗدف اىل اضتعٗاز ٚد٘ اذتكٝك١ سٍٛ َا سدخ َٔ اْتٗانات ٚدسا٥ِ يف 

                                                      

(1) Hayner ,Priscilla B.Unspeakable Truths ,Transitional Justice And 

The Challenge ، Of Truth Commissions ،Second Edition, 

Routledge ،NEW YORK ، 2011 p12. 
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, ٚتعسف اٜكًا باْٗا )ادا٠ غري قكا١ٝ٥ تتُتع بٓٛع َٔ ا٫ضتك٬ٍ ايكاْْٛٞ ٜتِ (1)املاقٞ(
سب اىل ايطًِ اٚ َٔ ايٓعاّ تػهًٝٗا يف َسس١ً َٔ َساسٌ ا٫ْتكاٍ ايطٝاضٞ ضٛا٤ َٔ اذت

ا٫ضتبدادٟ اٚ ايدنتاتٛز اىل ايٓعاّ ايدميكساطٞ تٗدف اىل حتدٜد ٚقا٥ع ا٫ْتٗانات املاق١ٝ 
 (2)(.ْٚتا٥ذٗاذتكٛم اإلْطإ ٚأضبابٗا 

)دتإ زمس١ٝ غري قكا١ٝ٥, تكّٛ ايدٚي١ بتعٝٝٓٗا ملد٠  باْٗا ٚنريو عسفٗا ايبعض
ت يف فرت٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ, ٚميهٔ إٔ تتفل عًٝٗا ستدد٠ يًتشكٝل يف ٚقا٥ع بعٝٓٗا سدث

املعازق١ ٚايدٚي١ مبٛدب اتفام ض٬ّ, ٚتكدّ تكسٜس عٔ عًُٗا يًُعٓٝني ٜتكُٔ بعض 
, ٚتػري دتإ اذتكٝك١ اىل زتُٛع١ َتٓٛع١ َٔ اهل٦ٝات اييت ٜتِ اْػا٩ٖا (3)ايتٛؾٝات(

ٜٚستهب ٖرٙ ا٫ْتٗانات  يًتشكٝل يف تازٜذ ضابل َٔ اْتٗانات سكٛم اإلْطإ يف بًد َعني,
 .(4)ايكٛات اذته١َٝٛ اٚ املعازق١ 

إ ايتعسٜفات ايطابك١ تكٝد دٚز دتإ اذتكٝك١ يف ايتشكٝل فكط, ٖٚرا ميجٌ اسد ادٚاز 
ٖرٙ ايًذإ ٚيهٓ٘ يٝظ ايٛسٝد, ا٫ اذا مت فِٗ َع٢ٓ ايتشكٝل باملع٢ٓ ايٛاضع َٚٔ سٝح 

إْػا٤ ضذٌ تازرنٞ ٜتعًل با٫ْتٗانات اييت  ايٓتا٥ر اييت ترتتب عًٝ٘ نتعٜٛض ايكشاٜا اٚ
سدثت ٚدٚزٖا يف ا٫عرتاف بايكشاٜا ٚإعاد٠ نساَتِٗ ..., ٚيهٔ َٔ ايؿعب إ ٜٓطبل ذيو 

نجري َٔ دتإ اذتكٝك١ بٌ إ  اع٢ً َٛقٛع املؿاذت١ ٖٚٛ َٔ ا٫دٚاز امل١ُٗ اييت تًعبٗ
ملجاٍ دت١ٓ اذتكٝك١ حتت َط٢ُ دتإ اذتكٝك١ ٚاملؿاذت١ ٚع٢ً ضبٌٝ ا ًآٖاى دتاْ

ٚاملؿاذت١ يف تػًٝٞ ٚضريايٕٝٛ. ٚميهٔ إ ٜعد ايتشكٝل يف اْتٗانات سكٛم اإلْطإ اييت 
                                                      

مخحمة العجالة االنتقالية لجول الخبيع  د. السيتجي باهلل, احسج, دور لجان الحكيقة خلل (1)
, 0213, الكػيت, 0العخبي, مجمة كمية القانػن الكػيتية العالسية, الدشة األولى, العجد

 .323ص
حديغ, امجج عمي, لجان الحكيقة كآلية لتعديد السرالحة الػششية, مجمة رسالة الحقػق,  (0)

 .304, ص 0217, كخبلء, 3جامعة كخبلء, الدشة التاسعة, العجد 
د. شافعي, بجر حدغ, العجالة االنتقالية في افخيكيا التجارب والجروس ,السعيج السرخي  (3)

 .5, ص0202لمجراسات, اسصشبػل,
(4) Vasallo , Mark, Truth and Reconciliation Commissions: General 

Considerations and a Critical Comparison of the Commissions of 

Chile and El Salvador, Inter-American Law Review ,Vol. 

33:1,2002, p155. 
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ٚقعت يف املاقٞ ٚايرٟ ٜٗدف اىل نػف اذتكٝك١ عُا سدخ َٔ ظسٚف ٬َٚبطات ٚأضباب 
ٖرٙ ا٫ْتٗانات َٔ غأْ٘ إ ٜطٌٗ املطا٤ي١ ايككا١ٝ٥ يًُط٪ٚيني عٔ ازتهابٗا يف ساٍ مت 

ٖا مبجاب١ خط٠ٛ ٩قساز ايعداي١ ادتصا١ٝ٥ نطبٌٝ اىل َعادت١ اْتٗانات املاقٞ ٚقد ٜهٕٛ اْػاا
, ٖٚٓاى ْكاؽ سٍٛ إَها١ْٝ ايتعاٌَ َع ادتسا٥ِ (1)اٚىل يف ضبٌٝ ايٛؾٍٛ اىل املؿاذت١

مبٛدب ايكإْٛ ايدٚيٞ باضتدداّ آيٝات املطا٤ي١ غري ايككا١ٝ٥, َجٌ دتإ اذتكٝك١, بٓا٤ً 
ص بني ايعداي١ ادتصا١ٝ٥ ٚايعداي١ ايتؿاذت١ٝ, فٝرٖب ايبعض اىل إٔ ايبًدإ يدٜٗا ع٢ً ايتُٝٝ

ْٗا قد تكسز عدّ إدسا٤ حتكٝكات دٓا١ٝ٥ إخٝاز يف تكسٜس أٟ ْٛع َٔ ايعداي١ قد تًذأ ايٝٗا: 
ٚستانُات ع٢ً دسا٥ِ َجٌ اإلباد٠ ادتُاع١ٝ ٚادتسا٥ِ قد اإلْطا١ْٝ ٚدسا٥ِ اذتسب ٚايرتنٝص 

َا ٜٓعس إىل إْػا٤  عًُٝات ايبشح عٔ اذتكٝك١ ٚاملؿاذت١ اجملتُع١ٝ, غايبًا با٭سس٣ ع٢ً
دتإ اذتكٝك١ )دتإ ايتشكٝل املهًف١ بايتشكٝل يف أمناط ادتسا٥ِ ايطابك١( نبدٌٜ يًتشكٝل 

, إ ا٫َس (2)ٚامل٬سك١ ايككا١ٝ٥ يًذسا٥ِ مبٛدب ايكإْٛ ايدٚيٞ أَاّ احملانِ ايٛط١ٝٓ
فكد تهٕٛ دتإ اذتكٝك١ بد٬ًٜ عٔ احملانُات ٚقد تهٕٛ َطا١ُٖ  رنتًف ٚسطب نٌ جتسب١

ٖٚٓاى َٔ ٜرٖب اىل إ تعسٜف دتإ اذتكٝك١ ٜتكُٔ ازبع١  يف ستازب١ اإلف٬ت َٔ ايعكاب.
 : (3)عٓاؾس أضاض١ٝ 

 سدثت يف املاقٞ. اييت دتإ اذتكٝك١ تعٌُ ع٢ً ايتشكٝل يف اْتٗانات سكٛم اإلْطإ .1

َٔ اْتٗانات سكٛم اإلْطإ ٚيٝظ زتسد  ًاٚاضع ًاٚتٛثل عددإ دتإ اذتكٝك١ حتكل  .2
 اْتٗانات ستدد٠.

دٌ فرت٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ ٚغايبا حتٌ بعد ك١ ٖٞ ٦ٖٝات َ٪قت٘ ٜتِ اْػا٩ٖا ٭دتإ اذتكٝ .3
 تكدميٗا يتكسٜسٖا ايسمسٞ.

رمٓح دتإ اذتكٝك١ ايؿ٬سٝات اي٬ش١َ َٔ ادٌ ايٛؾٍٛ اىل ناف١ املعًَٛات ٚإدسا٤  .4
 ت اي٬ش١َ َع تٛفري اذتُا١ٜ هلا.ايتشكٝكا

                                                      

خػجة, سعاد, العجالة االنتقالية, اشخوحة دكتػراه , كمية الحقػق, جامعة االخػة  .د (1)
 .100, ص0217مشتػري, قدشصيشة, 

(2) Commissioning Justice ,Truth Commissions And Criminal Justice, 

Amnesty International ,2010,p7. 

(3) Weston ,Rose, Facing The Past, Facing The Future: Applying The 

Truth Commission Model To The Historic Treatment Of Native 

Americans In The United States, Arizona Journal Of International 

And Comparative Law, Vol. 18, No. 3,2001, p1021. 
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ٚدتإ اذتكٝك١ بػهٌ عاّ َٔ ايؿعب ٚقعٗا حتت منٛذز ٚاسد ستدد بٌ ٖٓاى تعدد يف 
مناذدٗا ٚجتازبٗا فٗٞ َستبط١ بايطٝام ايرٟ ٜتِ اْػا٩ٖا فٝ٘ ٚسطب ظسٚف نٌ بًد 

 زمبا تسدع أ١ُٖٝ دٚز دتإٚ ٚنريو سطب ايتفٜٛض ايرٟ ميٓح هلا.ٚتٛدٗات٘ ٚثكافت٘, 
اذتكٝك١ يف ايهػف عٔ اذتكٝك١ ٚستازب١ اإلف٬ت َٔ ايعكاب اىل عد٠ اَٛز رمتاش بٗا عٔ غريٖا 
َٔ اٯيٝات ايككا١ٝ٥ ٚيعٌ اُٖٗا عدّ تكٝدٖا باإلدسا٤ات ٚايكٛاعد املتبع١ يف احملانِ 
ادتٓا١ٝ٥ مما دنعًٗا انجس َس١ْٚ يف عًُٗا ٚانجس قدز٠ يف حتكٝل ا٭ٖداف اييت تطع٢ ايٝٗا, 

ٚيٝظ ناهل٦ٝات ايككا١ٝ٥ ٖٚرا  ًاَتٓٛع كا تػهٌٝ ٖرٙ ايًذإ ايرٟ غايبًا َا ٜهٕٛٚاٜ
ًٜعب دٚزًا يف ايكدز٠ ع٢ً ايٛؾٍٛ اىل دٛاْب نجري٠ يف ايككاٜا املعسٚق١ اَاَٗا ٚايٛؾٍٛ 

 اىل ف٦ات ادتُاع١ٝ شتتًف١.
 ايهٞ تٓذح دت١ٓ اذتكٝك١, دنب أ٫ ُٜٓعس إيٝٗا ع٢ً اْٗا  زتسد آي١ٝ َٔ غأْٗٚ

تبٝٝض املاقٞ أٚ تؿٜٛس ٚد١ٗ ْعس أساد١ٜ ادتاْب يٮسداخ ٚهلرا ٜرٖب ايبعض إىل 
ؾعٛب١ حتدٜد ايطسد ايفسدٟ )زٚاٜات ايكشاٜا( ٚقبٛي٘ ع٢ً أْ٘ اذتكٝك١, ٚيتذٓب ذيو, 
دنب إٔ ُٜٓعس إىل دت١ٓ اذتكٝك١ ٚاملؿاذت١ ع٢ً أْٗا َٛقٛع١ٝ ْٚص١ٜٗ قدز اإلَهإ, ٚاييت 

فتكؿٞ اذتكا٥ل ايرٟ تكّٛ  (1)يتٛظٝف ٚايتفٜٛض ٚطسٜك١ ايتشكٝل,ٜٓبػٞ إٔ تٓعهظ يف ا
ب٘ ٖرٙ ايًذإ ٖدف٘ بٓا٤ ضسد١ٜ غا١ًَ تتكُٔ نٌ ا٫ؾٛات املتبا١ٜٓ خ٬ٍ ع١ًُٝ ايهػف 
عٔ اذتكٝك١ ٚاثبات اذتكا٥ل املٛقٛع١ٝ ٚتٗدف دٗٛد ايبشح عٔ اذتكٝك١ اٜكًا اىل تطذٌٝ 

ؾ١ً اٚ أبشح عٔ اذتكٝك١ يٝظ زتسد ق١ُٝ َتفاي تًو ايتذازب ٚاذتفاظ عًٝٗا َٔ إ تكٝع,
تازرن١ٝ فكط, بٌ إ تٛثٝل ايتازٜذ ايػفٗٞ ٚاْتٗانات سكٛم اإلْطإ ٚزٚاٜات ايعٓف 
ٚامناط٘ ٖٞ َٔ ا٫َٛز ا٭ضاض١ٝ يتطٜٛس تدابري فعاي١ ملعادت١ ا٫ذ٣ ايرٟ ٚقع فك٬ً عٔ 

 .(2)أثسٖا ع٢ً ضٝاضات ايتعٜٛض ٚدعِ ايكشاٜا
ٌُ دتإ اذتكٝك١ َع عٌُ دتإ اخس٣ يًتشكٝل نُا يف سا٫ت ٚقد ٜتػاب٘ ع

تػهٌٝ دتإ يًتشكٝل, ٜٚعٗس اخت٬ف دتإ اذتكٝك١ عٔ دتإ ايتشكٝل يف إ ايجا١ْٝ يدٜٗا 
ْطام عٌُ ستدٚد انجس َٔ دتإ اذتكٝك١ سٝح إ عٌُ دتإ ايتشكٝل قد ٜهٕٛ ستددًا 

                                                      

(1) Obstacles and Opportunities for Transitional Justice:Truth and 

Reconciliation Commissions, Democratic Progress Institute, 

London, 2012,p29. 

يشطخ: مدتقبمشا, عجالتشا, دليل ارشادي, السخكد الجولي لمعجالة االنتقالية, مؤسدة دولتي,  (0)
 .09. ص0219
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, فٓطام عٌُ دتإ اذتكٝك١ اٚضع (1)سداخ َع١ٓٝ اٚ َٓاطل دػساف١ٝ َع١ٓٝ َٔ ايدٚي١أب
شَاًْٝا َٚهاًْٝا َٚٛقٛعًٝا, فك٬ً عٔ املٗاّ ا٫خس٣ ناملؿاذت١ ٚسفغ ايرانس٠ ٚدرب 

 ايكسز ٚاؾ٬ح امل٪ضطات ...
ٚنُا َس بٝاْ٘ بإ ٖٓاى تعددًا يف مناذز دتإ اذتكٝك١ بػهٌ عاّ ٚفُٝا رنـ أٖداف ٖرٙ  

١ٓٝ ٚيهٔ نٓعس٠ عا١َ تتُجٌ أٖداف دتإ اذتكٝك١ ايًذإ ٖٓاى اٜكًا اخت٬ف يف دٛاْب َع
 بايٓكاط ا٫ت١ٝ:

نػف اذتكٝك١, عرب اثبات ايٛقا٥ع املتعًك١ باْتٗانات سكٛم اإلْطإ اييت سدثت يف  .1
 املاقٞ.

حتكٝل ايعداي١ عرب إدسا٤ ايتشكٝل يف ا٫ْتٗانات ايطابك١, ٚاذا مت مجع َا ٜهفٞ َٔ  .2
, ٫ٚبد إ ْػري بإ ٖٓاى بعض (2)ٓا٠ املػتب٘ بِٗا٭دي١ املكبٛي١ قد تتِ ٬َسك١ ادت

دتإ اذتكٝك١ مل ٜٓشؿس اٖتُاَٗا فكط باْتٗانات سكٛم اإلْطإ ادتط١ُٝ بٌ مشٌ 
, ٖٚٓاى (3)عًُٗا اٜكًا ا٫ْتٗانات املتعًك١ باذتكٛم ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ

 .(4)َٔ ايًذإ َٔ تطسقت اىل ايفطاد ٚادتسا٥ِ ا٫قتؿاد١ٜ

 .(5)املطا١ُٖ يف حتكٝل املؿاذت١ ايٛط١ٝٓ .3

                                                      

(1) Truth commission digital collection , United states institute of 

peace , in internet :  

https://www.usip.org/publications/2011/03/truth-commission-digital-

collection?fbclid , date of visit 3/6/2020. 

(2) Truth, justice and reparation Establishing an effective truth 

commission, Amnesty International, London, 2007,p2. 
كسا ىػ الحال بالشدبة لمجان تيسػر ليذتي, سيخاليػن ,غػاتيساال, ليبخيا , يشطخ: العجالة  (3)

ية والحقػق االقترادية واالجتساعية والثقافية, األمع الستحجة مكتب السفػض االنتقال
 .00-17, ص0214الدامي لحقػق اإلندان, نيػيػرك, 

كسا ىػ الحال بالشدبة لمجان تذاد , كيشيا , ليبخيا , تػنذ, ... يشطخ: عمى ارض صمبة  (4)
ديسة لحقػق اإلندان, تقخيخ ,بشاء الدلم والتشسية السدتجاميغ في اعقاب االنتياكات الج

, 16الفخيق العامل السعشي بالعجالة االنتقالية ومجسػعة مقاصج ىجف التشسية السدتجامة+
 .17, ص0219السخكد الجولي لمعجالة االنتقالية, نيػيػرك, 

(5) Bloomfield, David, Teresa Barnes and Luc Huyse, Reconciliation 

After Violent Conflict, International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance, Stockholm, 2003 ,p130. 

https://www.usip.org/publications/2011/03/truth-commission-digital-collection?fbclid
https://www.usip.org/publications/2011/03/truth-commission-digital-collection?fbclid
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محا١ٜ سكٛم ايكشاٜا ٚاضتعادتٗا ٚا٫عرتاف بٗا, تػٌُ عد٠ ٫ٜٚات يًذإ اذتكٝك١  .4
ٖتُاّ بسفاٖٝتِٗ ٚغفا٥ِٗ ايٓفطٞ, أٖدافًا َجٌ اضتعاد٠ نسا١َ ايكشاٜا ٚسكٛقِٗ, ٚا٫

(1)ٚٚقع َكرتسات ضٝاضات تٗدف إىل حتطني ٚقع ايكشاٜا.
 

اٟ حتكٝل ادترب ايهاٌَ يًكشاٜا ٚاضسِٖ  (,2ايتعٜٛض املادٟ ٚاملعٟٓٛ)درب ايكسز ٚ .5
ٚايرٟ قد ٜهٕٛ ع٢ً عد٠ ؾٛز ٖٚٞ: زد اذتكٛم ٚايتعٜٛض ٚإعاد٠ ايتأٌٖٝ ايرتق١ٝ 

(4)ايًذإ تٛؾٝاتٗا يف ٖرا اجملاٍ. (, سٝح تكد3ّٚقُاْات عدّ ايتهساز)
 

د قؿـ َعاْاتِٗ, ايػ٤ٞ ايرٟ ميهٔ يًذإ اذتكٝك١ إٔ تٛفس يًكشاٜا َٓربًا عاًَا يطس .6
إٔ دنعًِٗ ٜػعسٕٚ باإلْؿاف ٚخؿٛؾًا َع ايتعٜٛكات اييت ميهٔ يبعض ايًذإ 

تٛؾٞ بٗا هل٪٤٫ ايكشاٜا نؿٛز٠ َٔ ؾٛز ايتعٜٛض عٔ ا٫ْتٗانات املاق١ٝ 
(5)ٚا٭قساز ايٓفط١ٝ ٚادتطد١ٜ ٚا٫قتؿاد١ٜ اييت ٜعاْٝٗا ايكشاٜا.

 

٥ِ سكٛم اإلْطإ عٝح ميٓع ايتازٜذ َٔ ايكٝاع إْػا٤ ضذٌ تازرنٞ َٛثٛم ب٘ دتسا .7
سدخ َٔ اْتٗانات  جملتُع ٜتعًِ َٓ٘, َٔ ادٌ َٓع تهساز َااأٚ إعاد٠ ايهتاب١, ٚدعٌ 

ذا رمت إدازتٗا بػهٌ إص ايٓكاؽ ايعاّ سٍٛ ا٫ْتٗانات املاق١ٝ ٜ, ٚ تعص(6)يف املطتكبٌ
(7)ؾشٝح دٕٚ خٛف ا٭غداف َٔ ا٫ْتكاّ.

 

                                                      

(1) González,Eduardo, Drafting a Truth Commission Mandate A 

Practical Tool, International Center for Transitional Justice, 

Newyork, 2013 ,p6. 

العجالة االنتقالية خلل مخحمة االنتقال الدياسي في سػرية, ممكي, ابخاليع, آليات تشفيح  (0)
 .15, ص 0219مخكد حخمػن لمجراسات السعاصخة, الجوحة, 

(3) Truth, justice and reparation Establishing an effective truth 

commission ,op.cit ,p2. 

(4) Kimathi, Leah, Whose Truth, Justice, and Reconciliation?, 

International Peace Support Training Centre, Nairobi, 2010,p5. 
عبج اللوي, عبج الكخيع , تجخبة العجالة االنتقالية في السغخب, مخكد القاىخة لجراسات  (5)

 .101, ص0213حقػق اإلندان, القاىخة,
(6) Michael p. Scharf , the case for a permanent international truth 

commission , duke journal of comparative & international law , 

vol. 7:37 ,1997,p 379. 

(7) Kimathi ,Leah, op.cit ,p5. 
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, سٝح تكّٛ بعض دتإ (1)املدتفني قطسًا ٚحتدٜد َؿريِٖ ايبشح عٔ ا٭غداف .8
 .(2)اذتكٝك١ بتشدٜد َٛاقع ايدفٔ ٚست٢ إدسا٤ عًُٝات اضتدساز ادتجح

 .(3)ات ايدٚي١ؾ٬ح َ٪ضطإتكدِٜ ايتٛؾٝات يف َا ٜتعًل ب .9
 :إْػا٤ دتإ اذتكٝك١ ٚحتدٜد ٫ٜٚتٗا :ايفسع ايجاْٞ

ىل اخس٣ ٚسطب ايعسٚف ايطٝاض١ٝ ختتًف طسٜك١ إْػا٤ دت١ٓ اذتكٝك١ َٔ دٚي١ ا
ٚا٫دتُاع١ٝ, َٚٔ جتازب عػسات ايًذإ اييت َٛزضت ست٢ ا٫ٕ ٜتكح إ ٖٓاى مخظ 

 طسم إلْػا٤ ٖرٙ ايًذإ ٖٚٞ:
تػهٌٝ ايًذ١ٓ عٔ طسٜل ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ عرب قإْٛ ٜٓعِ عٌُ ٚؾ٬سٝات ٖرٙ  .1

 فسٜكٝا.أنُجاٍ دت١ٓ دٓٛب  (4)ايًذ١ٓ,

َٔ قبٌ ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ, ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ دتإ نٌ َٔ  إْػا٤ ايًذ١ٓ عرب قساز .2
 .اٚغٓدا ٚا٫زدٓتني ٚتػًٝٞ

عٔ طسٜل ايطًط١ ايككا١ٝ٥, سٝح ٜؿدز قساز َٔ قبٌ ٖرٙ ايطًط١ بإْػا٤ دت١ٓ  .3
(5)سكٝك١ ٚاملجاٍ ايٛسٝد ٖٛ دت١ٓ اذتكٝك١ يف نٓدا.

 

ُا ٖٛ اذتاٍ عٔ طسٜل َٓع١ُ ا٭َِ املتشد٠ يف ساٍ غٝاب ٚدٛد ضًط١ ٚط١ٝٓ, ن .4
 بايٓطب١ يًذ١ٓ تُٝٛز ايػسق١ٝ.

قد تٓػًا دت١ٓ اذتكٝك١ عٔ طسٜل اتفام بني اذته١َٛ ٚاملعازق١ املطًش١, نُا ٖٛ  .5
اذتاٍ يف دت١ٓ غٛاتُٝا٫ اييت تػهًت نذص٤ َٔ اتفام اٚضًٛ بني اذته١َٛ 

 .(6)ٚاملطًشني

                                                      

(1) Dewhirst, Polly , Amrita Kapu ,The Disappeared and Invisible, 

Revealing the Enduring Impact of Enforced Disappearance on 

Women, International Center for Transitional Justice, New york, 

2015,p3,10. 

(2) Torné, Carlos Fernández, How Truth Commissions Promote 

Accountability: An Evaluation of Impact of the Commissions 

Established in Nepal and Sri Lanka, Doctoral Thesis, 

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 

Universitat Autònoma de Barcelon, 2017, p38. 

(3) Kimathi ,Leah, op.cit  ,p5. 

(4) Bloomfield ,David, Teresa Barnes and Luc Huyse, op.cit ,p129. 
 .306حديغ, امجج عمي, مرجر سابق, ص (5)

(6) González , Eduardo, op.cit  , p3. 
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ٕ اٟ ْٛع َٓاضب َٚٔ ايكسٚزٟ إ تطبل ع١ًُٝ إْػا٤ ايًذ١ٓ ع١ًُٝ تػاٚز ٚاضع١ بػا
انجس َٔ غريٙ يف ضٝام ستدد, ٚتٗدف ع١ًُٝ ايتػاٚز اىل حتكٝل غسقني ُٖا شٜاد٠ ايفِٗ 
عٔ دت١ٓ اذتكٝك١ ٚتعصٜص اختؿاؾٗا, ٜٚٓبػٞ إ تػٌُ ٖرٙ املػاٚزات زتُٛعات ايكشاٜا 

ِٖ َٔ ناف١ ٤ايتٛاؾٌ َع ادتُٗٛز ٚاضتكباٍ ازاَٚٓعُات اجملتُع املدْٞ ٚإ ٜتِ 
 .(1)ادٚي١ ٚخؿٛؾًا اييت تعسقت يًعٓف انجس َٔ غريٖزتتُعات اي

اَا عٔ نٝف١ٝ اختٝاز اعكا٤ ايًذ١ٓ فٗٓاى اخت٬ف يف ايتذازب ٚيهٔ بػهٌ عاّ 
ٖرٙ ايًذ١ٓ ٚقد ٜهٕٛ ٖٓاى تػاٚز َع اجملتُع  ٧ٜتِ ا٫ختٝاز َٔ قبٌ ايطًط١ اييت تٓػ

اٚغٓدا, ٚيف دٓٛب افسٜكٝا ٚغًٝٞ ٚتػاد ٚاذتاٍ يف دتإ نٌ َٔ ا٫زدٓتني  ٖٛ املدْٞ ٚنُا
مت اتباع ايٓٗر ايتػاٚزٟ بؿٛز٠ نبري٠ ددًا يف اختٝاز اعكا٤ ايًذ١ٓ, ٚيف ضريايٕٝٛ ٚتُٝٛز 

, (2)ايػسق١ٝ مت ا٫ختٝاز بؿٛز٠ َػرتن١ َٔ قبٌ ايطًط١ ايٛط١ٝٓ َٚٓع١ُ ا٭َِ املتشد٠

                                                      

ادوات سيادة القانػن لجول ما بعج الرخاع , لجان الحكيقة, مفػضية األمع الستحجة لحقػق  (1)
 .7,ص0226اإلندان, نيػيػرك, 

فقج تع تذكيل لجشة اختيار ضست مسثميغ لسشطسات حقػق اإلندان, ودعت المجشة إلى  (0)
لى تخشيح، ثع قمرت إ 322التخشيحات مغ الجسيػر وتمقت في نياية السصاف حػالي 

شخًرا إلجخاء مقابلت معيع, تست السقابلت في جمدة عمشية وتابعتيا الرحافة  52
عغ كثب, وفي الشياية ، قامت لجشة االختيار بتقميز الستأىميغ لمترفيات الشيائية إلى 

إلى الخئيذ نيمدػن مانجيل للختيار الشيائي. مغ أجل  مخشحًا أرسمتيا 05قائسة مغ 
في والدياسي، أضاف مانجيل عزػيغ. في سيخاليػن، حجد القانػن تػفيخ التػازن الجغخا

األساسي الحي أنذأ لجشة الحكيقة السسثل الخاص لألميغ العام لألمع الستحجة كسشدق 
لذؤون األمغ ووجيو إلى الجعػة إلى التخشيحات مغ الجسيػر, وفي الػقت نفدو، تع 

، والخئيذ، والمجشة دمحة الدابقةعيشتيع السعارضة الستذكيل لجشة اختيار مغ مسثميغ 
الحكػمية لحقػق اإلندان، والسجمذ غيخ الحكػمي بيغ األديان، واتحاد جساعات حقػق 

رتبت وعمقت عمى كل مشيع وقجمت التقييسات و  اإلندان. وقج قابمت ىحه المجشة السخشحيغ
ييغ )تع إلى مشدق االختيار، الحي اختار بعج ذلظ السخشحيغ الشيائييغ األربعة الػشش

اختيار األعزاء الجولييغ الثلثة لمجشة مغ قبل مفػض األمع الستحجة الدامي لحقػق 
 =ثع ُقجم السفػضػن الػششيػن والجوليػن إلى رئيذ سيخاليػن  (UNCHR) اإلندان
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ِ َٚػٗٛد هلِ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ أعكا٤ ايًذ١ٓ ممٔ ٜتُتعٕٛ با٫سرتاّ ايهبري يف بًداْٗٚ
بايدفاع عٔ سكٛم اإلْطإ, ٚدنب إ ٫ ٜتِ ا٫ْتكا٤ ع٢ً أضاع سصبٞ أٚ عسيف, ٚإمنا 

, ٜٚفكٌ إ ٜهٕٛ بعض اعكا٤ ايًذ١ٓ َٔ ذٟٚ (1)َساعا٠ رمجٌٝ شتتًف قطاعات اجملتُع
ارترب٠ يف ايتعاٌَ َع قشاٜا ادتسا٥ِ ارتطري٠, مبا يف ذيو ايكشاٜا املؿابني بؿدَات 

, ٫ٚبد َٔ َساعا٠ حتكٝل ْٛع َٔ (2)اٜا ايعٓف ادتٓطٞ ٚا٭طفاٍ ايكشاٜاْفط١ٝ, ٚقش
ايتٛاشٕ يف اعكا٤ ايًذ١ٓ َٔ سٝح ادتٓظ فٛدٛد عدد َٔ ايٓطا٤ يف عك١ٜٛ ايًذ١ٓ ٜطاِٖ 

 .(3)ادنابٝا يف عدّ تسدد نجري َٔ ايكشاٜا ايٓطا٤ يف تكدِٜ ايػها٣ٚ
يكساز اٚ اتفام ايط٬ّ اٚ ٥٫ش١ ا٭َِ اَا يف َا ٜتعًل ب١ٜ٫ٛ ايًذ١ٓ فإ ايكإْٛ اٚ ا

ٖٞ اييت  حتدد ١ٜ٫ٚ  مبٛدبٗا ايًذ١ٓ  ٜتِ إْػا٤يتضٝط١ٝ ايأاملتشد٠, اييت رمجٌ ايٛثٝك١ ايت
, ٗاٖرٙ ايًذإ, ٚتتكُٔ ١ٜ٫ٚ ايًذإ ا٫ختؿاؾات اييت ختٍٛ يًذ١ٓ ٚبٝإ َطاس١ عًُ

ٝل ٚاييت قد تهٕٛ ط١ًٜٛ اٚ نايٓطام ايصَين اٟ ايفرت٠ ايص١َٝٓ اييت ضتهٕٛ َٛقع ايتشك
قؿري٠ ٚسطب نٌ دٚي١ ٚاٜكًا حتدٜد فرت٠ يعٌُ ايًذ١ٓ اٟ املد٠ اييت ضتدؿـ يًذ١ٓ 

ٚنريو حتدد ١ٜ٫ٚ  ,(4)يتكؿٞ اذتكٝك١ ٚانُاٍ َٗاَٗا ٚختتًف اٜكا َٔ جتسب١ اىل اخس٣

                                                                                                                              

كسا تع استخجام عسمية اختيار استذارية مساثمة في تيسػر الذخقية في إنذاء  لمتعييغ=
 لجشة الحكيقة, يشطخ :

 Bloomfield ,David, Teresa Barnes and Luc Huyse,p129 ,130. 

 .103عبج اللوي ,عبج الكخيع, مرجر سابق, ص (1)
(2) Truth, justice and reparation Establishing an effective truth 

commission, p16. 

واإلجخاءات, ندياه, فاسػكي واخخون, لجان الحكيقة ونػع الجشذ, السبادئ والدياسات  (3)
سمدمة العجالة مغ مشطػر الجشذ, السخكد الجولي لمعجالة االنتقالية, نيػيػرك, ب.ت, 

 .00ص
 11سشػات؛ وسيخاليػن،  7لجان دول  كاألرجشتيغ،  مثمةأفيسا يتعمق بالشصاق الدمشي ك (4)

 34سشة؛ وجشػب أفخيكيا، وغػاتيسـاال،  05سشة , تيسػر الذخقية،  10سشة؛ الدمفادور 
سشة, في ما يتعمق بفتخة عسل المجان فاغمب لجان  44سشة؛ كيشيا،  43شة؛ والسغخب، س

التي شكمت في عقج الثسانيشات والتدعيشات مغ القخن الساضي كانت مجة عسميا سشة او 
 =مجة عسل بعزيا الى ثلث سشػات, يشطخ: وصمتاقل, اما في العقج الساضي فقج 
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ببعض ٖتُاّ ارتاف ا٫ٚايًذ١ٓ اْٛاع ا٫ْتٗانات اييت ٜتعني ع٢ً ايًذ١ٓ إ حتكل فٝٗا, 
ايطًطات اييت تعطٞ يًذ١ٓ ٚف٦ات ايكشاٜا )نايٓطا٤ ٚا٭طفاٍ اٚ قشاٜا ايعٓف ادتٓطٞ(, 

ؾداز اٚاَس اسكاز إقٛتٗا ْٚفٛذٖا )تعإٚ ايطًطات ايعا١َ , شٜازات املٛاقع, ٚقد ختٍٛ ب
, ٚيهٔ (1)ٚعح ٚقبط ٚمحا١ٜ ايػٗٛد( ٚقد َٓشت بعض ايًذإ ؾ٬س١ٝ اؾداز ايعفٛ

رمٓح ؾ٬س١ٝ اعطا٤ ايعفٛ فُٓح ايعفٛ ٖٛ اضتجٓا٤ َٔ املعٍُٛ ب٘ َٔ  غايب١ٝ ايًذإ مل
 (2)قبٌ ايًذإ بػهٌ عاّ.

ٜٚرٖب نجري َٔ ايباسجني اىل إٔ ١ٜ٫ٚ ايًذ١ٓ دنب إٔ تهٕٛ ٚاضع١ مبا ٜهفٞ 
يًطُاح هلا بتػط١ٝ ايٓطام ايهاٌَ ٫ْتٗانات سكٛم اإلْطإ اييت سدثت يف املاقٞ, عًًُٝا 

كٝك١ َٔ سٝح أْٛاع ادتسا٥ِ اييت خٛيت بايتشكٝل فٝٗا, َٚت٢ ٚقعت تًو اختًفت دتإ اذت
يعدٜد َٔ ا فسقت ع٢ًادتسا٥ِ, َٚكداز ايٛقت ايرٟ تطتػسق٘ يف أدا٤ عًُٗا ْٚتٝذ١ يريو, 

دتإ اذتكٝك١ قٝٛد نبري٠ ع٢ً ْطام ادتسا٥ِ اييت ذنل هلا إ حتكل فٝٗا, ع٢ً ضبٌٝ 
َُٓشت دت١ٓ  تػًٝٞ فكط ضًط ١ ايتشكٝل يف اْتٗانات سكٛم اإلْطإ اييت أدت إىل املجاٍ, 

ٚفا٠ ايكش١ٝ, َٚع ذيو, فإٕ ٖرا ايتشكٝل ا٭ٚيٞ أد٣ إىل برٍ َصٜد َٔ ادتٗٛد يفشـ 
ّٝاملاقٞ, مما ٜػري إىل إٔ ايتفٜٛض امل ملصٜد َٔ  د قد ٜهٕٛ ع٢ً ا٭زدح عا٬ًَ ستفصًاك

٢ً ْطام ٚاضع يًػا١ٜ, مما قد ٜرتى عفٝٗا ا٫ت أخس٣, مت زضِ ايتفٜٛض ع َكاز١ًْايعٌُ, 
ايٛقت ٚاملٛازد َٓتػس٠ بػهٌ َفسط, نُا مت تفٜٛض دت١ٓ تػاد, ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ يًٓعس 
يف تِٗ ايفطاد فك٬ً عٔ اْتٗانات سكٛم اإلْطإ, بػهٌ عاّ, ٜبدٚ ا٭َس نُا يٛ أْ٘ ع٢ً 

, (3)اي١ٝ َٔ تكٝٝدٖاقد تهٕٛ أنجس إغه  ذات اي١ٜ٫ٛ ايٛاضع١ املد٣ ايطٌٜٛ, فإٕ ايًذ١ٓ
 .(4)ٖٚٓاى دتإ تعاًَت َع بعض املعاْٞ ٚاملفاِٖٝ نايتُٗٝؼ

                                                                                                                              

د بالحكيقة والعجالة والجبخ وضسانات عجم التكخار, تقخيخ السقخر الخاص السعشي بتعدي=
 .10-11, ص0213مجمذ حقػق اإلندان, جشيف، 

 .11-8ادوات سيادة القانػن لجول ما بعج الرخاع, لجان الحكيقة, مرجر سابق, ص (1)
(2) Commissioning Justice ,Truth Commissions And Criminal Justice 

,op.cit,p12. 

(3) Brahm, Eric Uncovering the Truth: Examining Truth Commission 

Success and Impact, International Studies Perspectives, N8, 

2007,p30. 

 .32مدتقبمشا, عجالتشا, دليل ارشادي, مرجر سابق, ص (4)
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ٜٚعد ايتٌُٜٛ َٔ ادتٛاْب امل١ُٗ يف ممازض١ ايًذ١ٓ يعًُٗا, سٝح إ َٔ احملتٌُ 
أنجس قدز٠ ع٢ً تٛظٝف املصٜد َٔ املٛظفني,  إٔ تهٕٛ دتإ اذتكٝك١ املُٛي١ دٝدًا

ٔ اذتا٫ت ٚايكٝاّ بريو بػهٌ أنجس مش٫ًٛ ْٚتٝذ١ يريو, ٚبايتايٞ, ايتشكٝل يف عدد أنرب َ
َٔ املسدح إٔ تهٕٛ اذتكٝك١ اييت مت ايهػف عٓٗا أنجس مشٛي١ٝ, بايٓطب١ إىل َٓاؾسٟ 
دتإ اذتكٝك١, نًُا ناْت اذتكٝك١ أنجس مش٫ًٛ شاد استُاٍ دخٍٛ اجملتُع يف عؿس ددٜد 

َا  ط١ ع٢ً إعاد٠ ايبٓا٤, فإٕ ايتٌُٜٛ غايبًاٚأنجس إدناب١ٝ, ٚيهٔ بايٓعس إىل ايطًبات املتٓاف
َكابٌ دتإ اذتكٝك١, َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٜبدٚ ايتٌُٜٛ ًَُٗا يًتأثري ع٢ً  ٜهٕٛ ستدٚدًا

َطت٣ٛ اجملتُع, ٚيهٔ فكط إىل سد َا, يف سني إٔ َػانٌ املٝصا١ْٝ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ 
م يفرتات ط١ًٜٛ ٚأدربت ايًذ١ٓ أدربت املسنص املدْٞ ا٭ٚغٓدٟ ذتكٛم اإلْطإ ع٢ً اإلغ٬

ايتػاد١ٜ ع٢ً اإلقا١َ يف َسنص استذاش ضابل, تػري سا٫ت ايطًفادٚز ٚغًٝٞ إىل إٔ 
املٝصاْٝات ايكد١ُ يًػا١ٜ َجٌ َٝصاْٝات دٓٛب إفسٜكٝا يٝطت قسٚز١ٜ يًتػٝري ا٫دتُاعٞ 

تفاؾٌٝ اذتكٝكٞ. َٚع ذيو, ٜبدٚ إٔ املٝصا١ْٝ ا٭نرب ضتصٜد َٔ استُاٍ ايهػف عٔ اي
احملٝط١ مبصٜد َٔ ا٭فساد, ٚبايتايٞ تٛفري َربز بدٌٜ ستتٌُ يًذإ اذتكٝك١ املُٛي١ 

 (1).دٝدًا
ٚقد تكُٓت بعض ايٛثا٥ل ايتأضٝط١ٝ يًذإ اذتكٝك١ ايٓـ ع٢ً اذتل يف َعسف١ 
اذتكٝك١ بؿٛز٠ ؾسذن١ اٚ ق١ُٝٓ, ففٞ دت١ٓ اذتكٝك١ يف ايطًفادٚز ْؿت ٚثٝك١ اْػا٥ٗا 

ٚقسٚز٠ إ ٜعسف  )1980(عُاٍ ايعٓف ارتطري٠ اييت ٚقعت َٓر عاّ أ ايتشكٝل يفع٢ً 
ادتُٗٛز اذتكٝك١, اَا ايٛثٝك١ اييت اْػأت دت١ٓ اذتكٝك١ يف غٛاتُٝا٫ فكد ْؿت )إٔ يػعب 
غٛاتُٝا٫ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ ايها١ًَ بػإٔ ٖرٙ ا٭سداخ, فإٕ تٛقٝشٗا ضٝطاعد ع٢ً 

ٚامل٪مل١ ٜٚعصش ع١ًُٝ ايتشٍٛ ايدميكساطٞ يف غٛاتُٝا٫(,  جتٓب تهساز ٖرٙ ا٭سداخ اذتص١ٜٓ
ٚنريو تكُٓت ٚثٝك١ إْػا٤ دت١ٓ ايرباشٌٜ )اذتل يف ايرانس٠ ٚاذتكٝك١ ايتازرن١ٝ يف ستاٚي١ 

 .(2)يتعصٜص املؿاذت١ ايٛط١ٝٓ(

                                                      

(1) Brahm ,Eric, op.cit , p30. 

(2) klinkner, Melanie, forensic science expertise for international 

criminal proceedings: an old problem, a new context and a 

pragmatic resolution, the international journal of evidence & 

proof, 13e ,2009.p160. 
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ٚقد تتكُٔ ٚثٝك١ تأضٝظ ايًذ١ٓ قا١ُ٥ باإلدسا٤ات اييت تكّٛ بٗا, ناذتؿٍٛ 
شاٜا ٚايػٗٛد ٚادتٓا٠ ٚغريِٖ, ٚعكد دًطات اضتُاع عا١َ اٚ خاؾ١ ع٢ً ايػٗادات َٔ ايك

ٚإدسا٤ بعجات يتكؿٞ اذتكا٥ل َٚسادع١ ٚثا٥ل ستدد٠ اٚ ضس١ٜ, ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ دت١ٓ 
اذتكٝك١ يف ضريايٕٝٛ خٛهلا ايكإْٛ إدسا٤ حتكٝكات ٚعٛخ ٚعكد دًطات عا١َ ٚا٫ضتُاع 

ا٫ً اٚضع يف طسٜك١ ادا٤ َٗاَٗا سٝح ٜتِ ختٌٜٛ يًػٗادات, بُٝٓا يف دتإ اخس٣ قد رمٓح زت
ٚقد اعطٝت  (1)ايًذ١ٓ ادا٤ اٟ ْػاط قسٚزٟ يهػف اذتكٝك١, نُا يف َجاٍ دت١ٓ يٝربٜا,

بعض ايًذإ ؾ٬س١ٝ ا٫زغاّ ع٢ً ابساش ا٭دي١ ٚا٫د٤٫ بايػٗادات, ٚيهٞ ٜهٕٛ عٌُ ايًذ١ٓ 
اذتكٛز عرب اضتدعا٥ِٗ يًُجٍٛ انجس فاع١ًٝ دنب إ رمٓح ؾ٬س١ٝ ادباز ا٭غداف ع٢ً 

اَاّ ايًذ١ٓ ٚإ رمٓح ؾ٬س١ٝ إدسا٤ ايفشٛؾات املتعًك١ بايطب ايػسعٞ مبا يف ذيو 
اضتدساز ادتجح َٔ املكابس, ٚدنب ايصاّ ادتُٝع بايتعإٚ َع عٌُ ايًذ١ٓ, ٚإ ٫ تهٕٛ 

 .(2)اعتبازات ا٭َٔ ايٛطين ٚايطس١ٜ َطبك١ ع٢ً عٌُ ايًذ١ٓ
يف عٌُ دتإ اذتكٝك١ فُٝا ٜتعًل مبعسف١ اذتكٝك١  ًآٖاى اخت٬ف٫ٚبد إ ْبني إ 

عٔ عٌُ احملانِ ادتٓا١ٝ٥, ف٬ تعترب دتإ اذتكٝك١ دتإ حتكٝكات قكا١ٝ٥ ٫ٚ حتدد 
املعاٜري  تطتددّ ٫ٚ املٓاضب١ أٚ ٫ تكّس ايعكٛب١ املط٪ٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ ايفسد١ٜ يككاٜا ستدد٠

ّٝ اإلدسا٤ات يف  املعتُد٠ إٕ حتكٝكات ٖرٙ ايًذإ قد تطبل  ,احمله١ُ تطّبكٗا اييت ١ايكاْْٛ
أٚ تهٌُ عٌُ ستانِ ايكإْٛ يف ساٍ مت مجع أدي١ َفٝد٠ يف ايتشكٝكات ادتٓا١ٝ٥. تسنص 
ستانِ ايكإْٛ ع٢ً ٚقا٥ع خاؾ١ بكك١ٝ فسد١ٜ با٫عتُاد ع٢ً ا٭دي١, بُٝٓا تهٌُ دتإ 

دتُاعٞ ٚايتازرنٞ ي٬ْتٗانات ٚتبٝإ اذتكٝك١ ٖرا املٓٗر َٔ خ٬ٍ إثبات ايطٝام ا٫
, فًذإ اذتكٝك١ تطع٢ إىل إثبات (3)ا٭مناط ايٛاضع١ ايٓطام ايها١َٓ ٚزا٤ ٖرٙ املُازضات

اذتكا٥ل, يهٓٗا ٫ تكتؿس ع٢ً اذتكا٥ل سٍٛ ادتسا٥ِ, نُا ٖٛ عٌُ احملانِ بٌ تتعاٌَ ٖرٙ 
ف١, َجٌ تأثري اْتٗانات ايًذإ َع قكاٜا بٓطام اٚضع أٟ تأخر املٛقٛع َٔ دٛاْب شتتً

سكٛم اإلْطإ ٚايطٝام ايطٝاضٞ ٚا٫دتُاعٞ ايرٟ ٚقعت فٝ٘ ا٫ْتٗانات ٚتتعُل يف 
ايعٛاٌَ ايتفطري١ٜ, ٚبد٫ً َٔ زتسد إثبات ٚقٛع دسمي١, فإِْٗ ٜطعٕٛ إىل حتدٜد ضبب 

                                                      

ػن الجولي العام , مشطسة القانلجان تقري الحقائق والسرالحة: العشاصخ الخئيدية (1)
 .9, ص0213, ومجسػعة الدياسة

 .06ادواردو غػنداليذ, ىاورد فارني, مرجر سابق, ص (0)
 .12السرجر نفدو, ص (3)
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سدٚخ ا٫ْتٗانات َٚٔ ثِ تكدِٜ تٛؾٝات يعدّ تهسازٖا, قد تهٕٛ ٖرٙ ١َُٗ ؾعب١ يًػا١ٜ, 
َا تطتددّ دتإ اذتكٝك١ ا٭دي١ اييت ئ تهٕٛ َكبٛي١ يف احمله١ُ, َجٌ  ٚيتشكٝكٗا, غايبًا

, فٗٓاى قد ٜهٕٛ اخت٬ف بني املعاٜري املعتُد٠ (1)ْتا٥ر ايدزاضات ا٫دتُاع١ٝ ٚايدميٛغساف١ٝ
َٔ قبٌ احملانِ ادتٓا١ٝ٥ يف َا ٜتعًل بكبٍٛ ا٭دي١ ٖٚٞ تهٕٛ َعاٜري َستفع١ بؿٛز٠ نبري٠, 

إ  إىلبُٝٓا دتإ اذتكٝك١ قد تهٕٛ َعاٜري ا٭دي١ اقٌ ازتفاعًا, َع ذيو تطع٢ دتإ اذتكٝك١ 
تهٕٛ ٖٓاى دٛد٠ يف ق١ُٝ ا٭دي١ اييت تطتٓد أيٝٗا, ٚيهٔ اذا ناْت َعاٜري ايًذ١ٓ يف قبٍٛ 

, فايتػدد يف (2)قد ٜهٕٛ َٔ ايؿعب إ تؿٌ ايًذ١ٓ اىل ْتا٥ر ع١ًُٝ ا٭دي١ َستفع١ ددًا
ا٭دي١ نُا ميازع يف احملانِ قد ٜكٝع ع٢ً دتإ اذتكٝك١ ايهجري َٔ املعًَٛات اييت  قبٍٛ

قد رمجٌ أضاضًا ًَُٗا يبٓا٤ تٛدٗات ايًذ١ٓ سٍٛ َا سؿٌ, ٚيهٔ ٫بد إ ْػري اىل إ اتباع 
ٚيهٔ  ًاَطتشطٓ َٔ َا ٜعٌُ فٝ٘ باحملانِ ادتٓا١ٝ٥ قد ٜهٕٛ ١َعاٜري يف ا٫خر با٭دي١ قسٜب

ٌ دٛاْب عٌُ ايًذ١ٓ بٌ يف َطاسات َع١ٓٝ خؿٛؾًا يف َا ٜتعًل بتشدٜد امسا٤ يٝظ يف ن
َس ا ناْت ايًذ١ٓ قد خٛيت بريو, فا٭ذإاغداف املط٪ٚيني عٔ ا٫ْتٗانات اييت سؿًت 

 ٜعتُد ع٢ً َطاسات عٌُ ايًذ١ٓ َٚد٣ ؾ٬سٝاتٗا, فُج٬ً فُٝا ٜتعًل بهتاب١ تازٜذ َا
انِ ادتٓا١ٝ٥ ٫ٕ ايًذ١ٓ تتعاٌَ ٖٓا َع دٛاْب ضٝاض١ٝ سدخ َٔ ايؿعب ا٫خر مبعاٜري احمل

 ٚادتُاع١ٝ ٚعسق١ٝ.
س١ٜ ٚقدز٠ ايكشاٜا ع٢ً ضسد َا سؿٌ هلِ َٔ اسداخ دٕٚ ع ٚنريو يف َا ٜتعًل

عاد٠ يف احملانُات, ٖٚٞ اٜكًا تطاِٖ يف تكدِٜ ْٛع َٔ  تػهٝو نُا قد ذندخَكاطع١ اٚ 
  .(3)َاّ اغداف َتعاطفني َعِٗايع٬ز يًكشاٜا سٝح ميازضٕٛ ضسد قؿؿِٗ ا

                                                      

(1) hartnett, Conor, the relationship between truth-seeking and 

prosecution,international centre for ethnic studies, colombo,2016, 

p6. 

(2) Liu Daqun, Quality Control in Truth and Reconciliation Processes, 

in:, Liu Daqun, Quality Control in Truth and Reconciliation 

Processes, in Morten bergsmo, quality in fact-finding, torkel 

opsahl academic publisher, florence , 2013, p146. 

(3) Totten, Christopher D. The International Criminal Court and Truth 

Commissions: A Framework for Cross-Interaction in the Sudan 

and Beyond, Northwestern Journal of International Human 

Rights, Volume 7, Issue 1  ,2009, p4,5. 
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ٚقد رمٓح بعض دتإ اذتكٝك١ اختؿاف تط١ُٝ املط٪ٚيني عٔ َا ٚقع َٔ 
اْتٗانات, ٚقد سؿٌ خ٬ف بني ايباسجني سٍٛ ٖرا املٛقٛع بني َٔ ٜسفض َٓح  دتإ 

ذتكٛم اإلدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايٛادب١ يٮغداف  اْتٗانًااذتكٝك١ ٖرا ا٫ختؿاف نْٛ٘ ٜعد 
يٛظا٥ف ايككا١ٝ٥ اييت ٫ رمازضٗا اممازض١  تطُٝتِٗ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٚأٜكًا تايرٜٔ رم

دتإ اذتكٝك١ عهِ تعسٜفٗا, َٚع ذيو ميهٔ إٔ ٜ٪دٟ املٛقف املطًل قد تط١ُٝ ا٭مسا٤ 
يف ظسٚف َع١ٓٝ إىل تكٝٝد غري َكبٍٛ  يًشكٝك١ ايها١ًَ اييت ٜتعني ع٢ً اذتهَٛات ايهػف 

 .(1)رٙ امل١ُٗعٓٗا ٚدتإ اذتكٝك١ َهًف١ بٗ
فًذإ اذتكٝك١ يف  ايع٬ق١ بني دتإ اذتكٝك١ ٚاحملانِ بػهٌ عاّ, ٫ٚبد َٔ بٝإ

بعض اذتا٫ت نًذإ غًٝٞ ٚغٛاتُٝا٫ قد تهٕٛ بد٬ًٜ عٔ ايككا٤, إَا ٭ٕ اإلزاد٠ 
ايطٝاض١ٝ ي٬ًُسك١ مل تهٔ َٛدٛد٠ أٚ ٭ٕ ا٭ْع١ُ ايككا١ٝ٥ احمل١ًٝ ناْت فاضد٠ أٚ 

ت, ففٞ غٛاتُٝا٫ مل ٜطتددّ املدعٕٛ ْتا٥ر دت١ٓ اذتكٝك١, ٚمل ُٜطُح يًذ١ٓ ستدٚد٠ ايكدزا
بإؾداز ْتا٥ر بػإٔ املط٪ٚي١ٝ ايفسد١ٜ, ٚيف دت١ٓ اذتكٝك١ ٚاملؿاذت١ يف دٓٛب أفسٜكٝا, 
رنتًف ا٫َس, سٝح ناْت ايًذ١ٓ نُسغح يًشد َٔ زتُٛع١ احملانُات احملت١ًُ سٝح مت 

ٕ دتإ اذتكٝك١ إسٟ اذتؿا١ْ بػسط إٔ ٜػٗدٚا بؿدم, َٓح َستهيب دسا٥ِ ايفؿٌ ايعٓؿ
ايكٝاّ بإعُاٍ حتكري١ٜ يًُشان١ُ, ففٞ بريٚ, نًف ايكإْٛ دت١ٓ اذتكٝك١  ميهٓٗا أٜكًا

بايتعإٚ َع املدعني ايعاَني, ٚاضتددّ املدعٕٛ ْتا٥ر دت١ٓ اذتكٝك١ يف احملانُات 
 (2)نػٗٛد خربا٤. ادتٓا١ٝ٥, ٚميهٔ ملٛظفٞ ايًذ١ٓ املػازن١ يف احملانُات

 ادلبحث الثاني
 اجراءات جلاى احلقيقة وجقاريرها واثرها يف هعرفة احلقيقة

َٔ ادٌ حتكٝل ايًذ١ٓ ٭ٖدافٗا تتبع إدسا٤ات َع١ٓٝ بعكٗا ٜػاب٘ اإلدسا٤ات 
يٝٗا إايككا١ٝ٥, ٚقد ختتًف ٖرٙ اإلدسا٤ات َٔ دت١ٓ اىل اخس٣ ٚسطب ايتفٜٛض ايرٟ ميٓح 

. هًتٗا ٚيهٔ بػهٌ عاّ ٖٓاى تكازب يف إدسا٤ات اغًب ٖرٙ ايًذإَٔ قبٌ ايطًط١ اييت غ
ٜٚٓتٗٞ عٌُ دتإ اذتكٝك١ بتكدِٜ تكسٜس ٜعد مثس٠ عًُٗا سٝح ٜتكُٔ املعًَٛات 

                                                      

(1) E Mendez ,Juan, accountability for past abuses , human right 

quarterly , johns hopkins university press   ,volume 19 , N 2 ,1997 

,p265. 

(2) Hartnett ,Conor , op.cit ,p8. 
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ٚا٫ضتٓتادات اييت تٛؾًت ايٝٗا ٖرٙ ايًذإ , ٚيهٞ ْتبني َد٣ فاع١ًٝ ا٫دسا٤ات َٚد٣ 
املبشح اىل َطًبني ا٫ٍٚ كٝك١ ضٓكطِ ٖرا ق١ُٝ تكازٜس ايًذإ يف إعُاٍ اذتل يف َعسف١ اذت

 دسا٤ات دتإ اذتكٝك١, ٚايجاْٞ ضٝهسع يتكازٜس ٖرٙ ايًذإ.ضٝدؿـ إل

 ادلطلب االول

 اجراءات جلاى احلقيقة
َٔ ادٌ ايكٝاّ ظُع املعًَٛات يعٌ اِٖ إدسا٤ رمازض٘ دتإ اذتكٝك١ ٖٛ ايتشكٝل 

كٝك١ ٚسدات ايبشح ٚٚسدات ايتشكٝل يػسض تٓفٝر َٗاَٗا ٚقد تكُٓت ايهجري َٔ دتإ اذت
ايػب١ٗٝ بايػسط١, َٚع ذيو, رمٌٝ ٖرٙ ايٛسدات إىل تػهٌٝ دص٤ فكط َٔ ايًذإ ذات 
املٝصاْٝات ايهبري٠ ٚايتفٜٛكات ايك١ٜٛ, َجٌ دت١ٓ اذتكٝك١ ٚاملؿاذت١ يف دٓٛب أفسٜكٝا, 

دِٜٗ َٗازات ٚيهٔ ٜعٌُ بٗا أغداف ي رمٌٝ ايٛسدات ايبشج١ٝ إىل إٔ تهٕٛ ؾػري٠ ْطبًٝا
عج١ٝ ق١ٜٛ َٚعسف١ بأعاخ ايفهس ايٛط١ٝٓ ٚاملٓعُات غري اذته١َٝٛ ٚا٭زغٝفات احمل١ًٝ 

َٔ  ًاَٚؿادز املعًَٛات ايس٥ٝط١ ا٭خس٣, يف املكابٌ, قد تػٌُ ٚسدات ايتشكٝل أغداؾ
يف تطبٝل ايكإْٛ. جتُع ايعدٜد َٔ دتإ اذتكٝك١ بني  َٔ ارتربا٤خًفٝات قا١ْْٝٛ أٚ ست٢ 

 (1)بشح ٚايتشكٝل يف قطِ ٚاسد.اي

َٚٔ اإلدسا٤ات امل١ُٗ اييت رمازضٗا نجري َٔ دتإ اذتكٝك١ عكد دًطات ع١ًٝٓ, 
سٝح رمٓح ايًذإ َطاس١ يًكشاٜا يسٚا١ٜ َا سدخ هلِ اَاّ ادتُٗٛز ٚقد ٜهٕٛ عرب 

از , ٖٚرٙ ادتًطات تطاِٖ يف تكًٌٝ استُا٫ت اْهٚاإلذاعٞبح ايتًفصْٜٛٞ اياضتدداّ تكٓٝات 
, فك٬ً عٔ (2)اذتكٝك١ ٚتصٜد َٔ ايػفاف١ٝ يف عًُٗا ٚتطاعد ع٢ً َػازن١ ادتُٗٛز نُػاٖدٜٔ

ذيو تطاِٖ يف شٜاد٠ ايتعاطف َع عٌُ دتإ اذتكٝك١ ٚحتكٝل ايكبٍٛ ادتُاٖريٟ ي٘, ٚترتى 
ادتًطات ايع١ًٝٓ اثسًا نبريًا ع٢ً ايتٛع١ٝ مبا سدخ ٚنريو اضتعاد٠ نسا١َ ايكشاٜا عرب 

مبعاْاتِٗ عرب مساع ؾٛتِٗ ٖٚرٙ نًٗا تطاِٖ يف عدّ تهساز َا سدخ يف  ا٫عرتاف
 املطتكبٌ.

                                                      

(1) Bloomfield, David,Teresa Barnes and Luc Huyse, op.cit ,p133,134. 

 .19ادوات سيادة القانػن لجول ما بعج الرخاع, لجان الحكيقة, مرجر سابق, ص  (0)
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ٚعكدت دتإ اذتكٝك١ يف أٚغٓدا ٚضس٬ْٜها ْٚٝذريٜا دًطات اضتُاع ع١ًٝٓ, ٚيهٔ دًطات 
ثري نبري, أت ا٫ضتُاع ايع١ًٝٓ يًذ١ٓ اذتكٝك١ ٚاملؿاذت١ يف دٓٛب أفسٜكٝا ٖٞ اييت نإ هلا

تٓٛع فسٜد  ا٭ٜاّ فكط َٔ دًطات ا٫ضتُاع ايعا١َ, نإ ٖٓاى أٜكًا مل تهٔ ٖٓاى ٦َاتٚ
يف أْٛاع دًطات ا٫ضتُاع, مبا يف ذيو دًطات اضتُاع ايكشاٜا, ٚدًطات ايعفٛ, ٚدًطات 
َٛقٛع١ٝ خاؾ١ )ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ, بػإٔ ايٓطا٤ ٚا٭طفاٍ(, ٚدًطات ا٭سداخ ارتاؾ١ 

(, ٚدًطات ا٫ضتُاع امل٪ضط١ٝ 1976ٛ عاّ )ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ, يف اْتفاق١ ط٬ب ضٜٛت
)ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ, َع ايكطاعات ايكا١ْْٝٛ ٚايؿش١ٝ( ٚدًطات ا٫ضتُاع يٮسصاب 

  (1)ايطٝاض١ٝ.
ٜٚعد إدسا٤ اخر ايػٗادات ٚا٫قٛاٍ, َؿدزًا غدٜد ا٭١ُٖٝ بايٓطب١ هلرٙ ايًذإ, 

ايٛاقح إٔ ا٭غداف  فٗٞ حتتاز إىل ايتعُل يف املاقٞ, َٔ ادٌ حتكٝل أٖدافٗا َٚٔ
ايرٜٔ ٜعسفٕٛ أنجس عٔ ا٭سداخ قٝد ايتشكٝل ِٖ ا٭غداف ايس٥ٝطٕٝٛ ايرٜٔ عاْٛا َٓٗا: 

 نبرٍي ايكشاٜا ٚايػٗٛد املباغسٕٚ ٚنريو ادتٓا٠, يريو, حتتاز دت١ٓ اذتكٝك١ إىل تًكٞ عدٍد
٭ٚي١ٝ َٔ عًَٛاتٗا ا, ٚجتُع دتإ اذتكٝك١ َ(2)َٔ ايػٗادات َٔ أدٌ ايتعسف ع٢ً اذتكٝك١

خٛذ٠ َباغس٠ َٔ ايكشاٜا ٚايػٗٛد ٚايٓادني َٔ ا٫ْتٗانات اييت ٚقعت ٚت٪خر أا٫قٛاٍ امل
عد٠ ٚقد  ًاٖرٙ ا٫قٛاٍ بػهٌ عاّ اثٓا٤ ادتُاعات خاؾ١, ٚقد ٜطتػسم ٖرا اإلدسا٤ غٗٛز

خرٕٚ ٖرٙ ا٫قٛاٍ إٔ ايرٟ ٜٛفظ١ٜ٫ٚٛ ايًذ١ٓ ٫ٚبد إ ٜهٕٛ امل تؿٌ اىل ض١ٓ ٚسطب َد٠
بني دٝدًا ملعسف١ ايطسٜك١ ايؿشٝش١ يف ٖرا اإلدسا٤ فكد ٜهٕٛ ٖٓاى قشاٜا تعاْٞ َدز

ذانستِٗ َٔ ا٫قُش٬ٍ اٚ ايتػٛؽ اٚ ايؿد١َ ايعُٝك١ ست٢ بعد َسٚز عد٠ ضٓٛات َٔ 
ايكشاٜا  ٭غًبايٛاقع١, ٜٚهٕٛ َٛظف اخر ا٫قٛاٍ ٖٛ د١ٗ ا٫تؿاٍ املباغس ٚايٛسٝد 

 .(3)ٚايػٗٛد بايًذ١ٓ
َا ٜٛادٕٗٛ عكبات ْفط١ٝ  ايٓطا٤ ٚا٭طفاٍ, غايبًا با٫عتباز بإ ٚدنب ا٫خر

ذا غٗدٚا أٚ إٚع١ًُٝ يف ايتعاٌَ َع ايًذإ فكد ٜػعسٕٚ أْ٘ ضتهٕٛ ٖٓاى تداعٝات ضًب١ٝ 
سٝح قد ٜ٪دٟ ايػعٛز بارتذٌ  زأٚا أِْٗ قد رنًٕٛ بايٛقع ايسأٖ ٖٚرا ا٭َس أنجس تعكٝدًا

                                                      

(1) Bloomfield ,David,Teresa Barnes and Luc Huyse , op.cit ,p134. 

(2) Herrera ,Juan Carlos Urquidi, Victims’ Testimonies in Truth 

Commissions: Who Owns the Memory?,OREGON REVIEW OF 

INTERNATIONAL LAW ,Vol. 20, 79, 2018, p83.  
 .17يقة, مرجر سابق, صادوات سيادة القانػن لجول ما بعج الرخاع, لجان الحك (3)
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إىل َٓع ايٓطا٤ َٔ ايػٗاد٠ بػإٔ ايعٓف ادتٓطٞ, عٓدَا  أٚ ارتٛف َٔ اإلدا١ْ ا٫دتُاع١ٝ
ٜهٕٛ َهإ املسأ٠ يف اجملتُع أقٌ َٔ َهإ ايرنٛز, فُٔ احملتٌُ إٔ ٜتأثس اضتعدادٖٔ 
يًػٗاد٠ أٚ ايطسٜك١ اييت ٜػٗدٕ بٗا, يهٞ تهٕٛ دت١ٓ اذتكٝك١ ٚاملؿاذت١ َفٝد٠, دنب إٔ 

َٔ  عاد ْؿف اجملتُع َٔ املػازن١تتكُٔ غٗاد٠ َٔ قطاع عسٜض َٔ اجملتُع فإ اضتب
ثري عٌُ ايًذ١ٓ, ٚميهٔ َعادت١ ٖرٙ املػه١ً َٔ خ٬ٍ أغأْ٘ إٔ ٜكًٌ بػهٌ نبري َٔ ت

عكد دًطات اضتُاع خاؾ١ شتؿؿ١ يتذازب ايٓطا٤, دنب ايتعاٌَ َع َجٌ ٖرٙ ادتًطات 
٠ بًباق١ َٔ خ٬ٍ تكدِٜ تأنٝدات بعدّ ايهػف عٔ ٖٜٛت٘, باضتدداّ املٛظفات َٚساعا

, سٝح َٔ (1)ايككاٜا ادتٓطا١ْٝ اذتطاض١ َٔ ايٓاس١ٝ ايجكاف١ٝ أثٓا٤ ايتشكٝل ٚا٫ضتذٛاب
ايكسٚزٟ تٛفري اذتُا١ٜ يًكشاٜا ٚايػٗٛد ٚتاَني ض٬َتِٗ, ٚع٢ً ايًذ١ٓ إ حتسف ع٢ً 
عدّ َعاًَتِٗ نُؿادز يًُعًَٛات فكط بٌ نػسنا٤ ٚا٫عرتاف بهساَتِٗ, َع تٛفري ب١٦ٝ 

ايتهًِ عس١ٜ عٔ جتازبِٗ ٚتأَني دعِ ع٢ً َطت٣ٛ ايؿش١ ايعك١ًٝ  هلِ َٔ ادٌ ١اَٝٓ
ٚاذتُا١ٜ ادتطد١ٜ ٚتكدِٜ خدَات ادتُاع١ٝ هلِ ٚاٜكًا يف بعض اذتا٫ت تكدِٜ دعِ َادٟ 

 .(2)هلِ
خ٬ٍ فرت٠ ايٓصاع ٜهٕٛ نجري َٔ ايكشاٜا َٓعصيني ٜٚعإْٛ َٔ ايػعٛز بايعاز 

يسبط بِٝٓٗ ٚبني ايكشاٜا, ٖٚٓا تُع احملًٞ اداخٌ زتتُعاتِٗ ٚنجري َا رناف افساد اجمل
تٞ ع١ًُٝ ايهػف عٔ سكٝك١ َا عاغٛٙ  َٔ َآضٞ يتطاعد ايكشاٜا ع٢ً إعاد٠ ادَادِٗ أت

يف زتتُعاتِٗ ٚاتاس١ اضتعاد٠ ايٛقع ايرٟ ناْٛا ٜتُتعٕٛ ب٘ قبٌ ايٓصاع  فإ إع٬ٕ 
تُع احملًٞ ميج٬ٕ ادا٠ ا٫ضا٠٤ اييت تعسض هلا ايكشاٜا ٚا٫عرتاف بٗا ع١ْٝ٬ ٚضط اجمل

 .(3)سداخ ايػفا٤ هلِق١ٜٛ ٭
ٚميهٔ إ ذنتٟٛ تكؿٞ اذتكٝك١ ٚفُٝا ٜتعًل باملفكٛدٜٔ ع٢ً ٚد٘ ارتؿٛف 
ايبشح يف ضذ٬ت اذته١َٛ ايعطهس١ٜ ٚا٭١َٝٓ ٚايطذ٬ت ايعكاز١ٜ ٚايطذ٬ت املد١ْٝ ٚنريو 

ذاعٞ ٚضذ٬ت إلاَها١ْٝ اضتدداّ ضذ٬ت ملٓعُات غري سه١َٝٛ ٚستفٛظات ايبح ا

                                                      

(1) Obstacles and Opportunities for Transitional Justice: Truth and 

Reconciliation Commissions, op.cit ,p28. 

 .04ادواردو غػنداليذ, ىاورد فارني, مرجر سابق, ص (0)
لجولية سػكا, ياسسيغ, الشطخ الى الساضي والعجالة االنتقالية, مختارات مغ السجمة ا (3)

 .35, ص0226, 860, العجد88لمرميب االحسخ, السجمج
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املٓعُات ايدٚي١ٝ, ٚدنب إ تهٕٛ آيٝات تدقٝل ايطذ٬ت ايػدؿ١ٝ يًُٛظفني تساعٞ 
خؿٛؾٝات املػتب٘ بِٗ ٚإ ٜتُتع فاسؿٛا ايطذ٬ت مبٗازات ف١ٝٓ َٚ٪٬ٖت 

 (1)َٛقٛع١ٝ.
إ دتإ اذتكٝك١ تتعاٌَ َع نُٝات ٖا١ً٥ َٔ املعًَٛات اييت دنب تٓعُٝٗا ٖٚرا 

ز أخس٣, قاعد٠ بٝاْات فعاي١ يتدصٜٔ ٚتٓعِٝ ٚاضرتداع ايطذ٬ت ٜتطًب, َٔ بني أَٛ
ٚايبٝاْات, بػهٌ عاّ فإٕ ايًذإ اييت تكّٛ ظُع ايبٝاْات ٚحتًًٝٗا بػهٌ ؾازّ ضتهٕٛ 

عٔ ْتا٥ذٗا ع٢ً أضظ ع١ًُٝ, إٕ ٚدٛد ْعاّ قٟٛ إلداز٠ ايبٝاْات أنجس قدز٠ ع٢ً ايدفاع 
ضٝطاعد يف ايٛؾٍٛ إىل حتًٌٝ ايؿٛز٠ ايهبري٠  يٮمناط ايتازرن١ٝ اييت ميهٔ إٔ تعٗس, 
ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ايٓطب١ ايدقٝك١ َٔ ا٫ْتٗانات اييت ازتهبٗا أسد ادتاْبني إىل تًو اييت 

يدق١ يف إْػا٤ ايطذٌ ١ًُٝ ايبشح ٚايتكؿٞ َٚٔ ادٌ اَٚٔ ادٌ تٓعِٝ ع, (2)ازتهبٗا اٯخس
سداخ قد حتتاز ايًذ١ٓ اىل إدسا٤ عٛخ َطتك١ً اقاف١ٝ يًتشكل َٔ املعًَٛات ايتازرنٞ يٮ

ْعاّ اداز٠ ايبٝاْات ملطاعدتٗا يف ايبشح ٚايتشًٌٝ اٚ  ايًذ١ٓ ٧ٚقد تٓػاييت مت مجعٗا, 
, ٚتطاِٖ ْتا٥ر ٖرٙ (3)ٝاْات املػاب١ٗايتعإٚ َع َٓع١ُ دٚي١ٝ هلا خرب٠ يف اداز٠ ايب

ايبٝاْات يف تٛقٝح امناط ٚاجتاٖات ٖا١َ ت٪دٟ اىل اْتاز زضّٛ بٝا١ْٝ تٛقح ٖرٙ ا٫مناط 
 .(4)ٚقد تطُح يًذ١ٓ بتكدٜس زتُٛع عدد ايكشاٜا بدق١

 
 
 
 
 
 

                                                      

بغ عميو, بغ عصا, الحق في معخفة الحكيقة في سياق العجالة  د. فيرل ,انديغة؛ (1)
االنتقالية, مجمة السفكخ , كمية الحقػق والعمػم الدياسية, جامعة دمحم خيزخ, بدكخة, 

 .88, ص0218, 15العجد
(2) Bloomfield ,David, Teresa Barnes and Luc Huyse, op.cit ,p134. 

 .12لجان تقري الحقائق والسرالحة : العشاصخ الخئيدية, مرجر سابق, ص (3)
 .18ادوات سيادة القانػن لجول ما بعج الرخاع, لجان الحكيقة, مرجر سابق, ص (4)
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 طلب الثانيادل

 جقارير جلاى احلقيقة
ًا يهٌ دتٗٛدٖا, فهػف دنتتٜٛعد ايتكسٜس ايرٟ تؿدزٙ ايًذ١ٓ يف ْٗا١ٜ َد٠ عًُٗا 

اذتكٝك١ عٔ ا٫ْتٗانات ايطابك١ ٖٛ اسد ا٭ٖداف ايس٥ٝط١ إلْػا٤ دتإ اذتكٝك١ ٚغايبًا َا 
, ٚدنب إ (1)ٜهٕٛ ْػس ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ ٚض١ًٝ أضاض١ٝ يًهػف عٔ اذتكٝك١ ٚدعًٗا َعسٚف١
ٗا, ٚايعسٚف ٜتكُٔ ٖرا ايتكسٜس تفٜٛض ايًذ١ٓ ٚاختؿاؾاتٗا ٚإدسا٤اتٗا ٚاضايٝب عًُ

ذا ناْت ايًذ١ٓ قد إاملتعًك١ بٓطام عًُٗا, ٚبٝإ َا  ا٫دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ
تًكت ايدعِ اي٬شّ َٔ اذته١َٛ  ٚامل٪ضطات ا٫خس٣, ٚايٓتا٥ر اييت تٛؾًت هلا ايًذ١ٓ 

يف ٚقا١ُ٥ ايٛثا٥ل ٚا٭دي١ ا٫خس٣ اييت تطتٓد عًٝٗا ٖرٙ ايٓتا٥ر, ٚنريو اضتٓتاداتٗا مبا 
, ٚقد ٜتكُٔ ايتكسٜس حتدٜد (2)ذيو حتًٌٝ اهلٝانٌ امل٪ضط١ٝ ٚاٜكًا ذنس تٛؾٝات ايًذ١ٓ

, ٜٚعد تكسٜس ايًذ١ٓ (3)امسا٤ ا٭غداف املط٪ٚيني عٔ ا٫ْتٗانات نُا يف دت١ٓ ايطًفادٚز
َٓػٛزًا زمسًٝا ٜٚٗدف اىل تٛفري ضذٌ دقٝل َٚٛثٛم ملا سدخ, ٜٚطاِٖ ٖرا ايتكسٜس يف ْػس 

, ٚقد (4)ا سدخ ٚبايتايٞ ٜطاعد يف تكًٌٝ استُاي١ٝ تهساز َا سدخ َطتكب٬ًاملعسف١ مب
 اؾدزت بعض ايًذإ تكازٜسٖا يف عد٠ زتًدات تػٌُ ا٫ف ايؿفشات, ٚبعض ايًذإ نًذ١ٓ

فٛتٛغساف١ٝ تٛثل  ًاؾداز نتاب َٓفؿٌ ٜتكُٔ ؾٛزإبريٚ اضتهًُت تكسٜسٖا ايٓٗا٥ٞ ب
ؾداز ْطد١ ع٢ً إٕٚ َع َٓع١ُ غري سه١َٝٛ دٚي١ٝ باايؿساع, ٚقاَت دت١ٓ ضريايٕٝٛ بايتع

طفاٍ َع شد٠ يًطفٛي١ يٓػس ْطد١ ١ُ٥٬َ يٮغسٜط فٝدٜٛ, ٚتعاْٚت َع َٓع١ُ ا٭َِ املت
تكسٜسٖا ايٓٗا٥ٞ, ٚقاَت ايعدٜد َٔ ايًذإ بٓػس ادصا٤ َٔ تكازٜسٖا يف ؾشف ٚط١ٝٓ ٚاضع١ 

 .(5)ا٫ْتػاز

                                                      

 .11لجان تقري الحقائق والسرالحة : العشاصخ الخئيدية, مرجر سابق, ص (1)
(2) Truth, justice and reparation Establishing an effective truth 

commission, op.cit, 26. 

(3) Brahm, Eric ,op.cit , p31. 

(4) Weston, Rose ,Facing The Past, Facing The Future: Applying The 

Truth Commission Model To The Historic Treatment Of Native 

Americans In The United States, Arizona Journal Of International 

And Comparative Law, Vol. 18, No. 3, 2001,p1025. 
 .02ادوات سيادة القانػن لجول ما بعج الرخاع, لجان الحكيقة, مرجر سابق, ص (5)
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 ع٢ً ضبٌٝ املجاٍاْٛاعٗا ٚامناطٗا فٚيف داْب تبٝإ اْتٗانات سكٛم اإلْطإ 
َعًَٛات تفؿ١ًٝٝ عٔ ٖرٙ  دت١ٓ اذتكٝك١ ٚاملؿاذت١ يف دٓٛب افسٜكٝا تكُٔ تكسٜس

ا٫ْتٗانات سٝح ؾٓفٗا قُٔ مخط١ اْٛاع ٖٚٞ ايكتٌ, ايتعرٜب, املعا١ًَ ايكاض١ٝ, 
ا تعسٜفات ْٛاع ا٫زبع١ املرنٛز٠, ٚقدّ ايتكسٜس اٜكف, ٚافعاٍ عٓٝف١ اخس٣ َرتبط١ با٭ارتط

ٚغسٚسات يهٌ ْٛع َٔ ٖرٙ ا٫ْٛاع ٚنريو تبٝإ ا٭فعاٍ اييت تٓدزز حتت نٌ ْٛع اٟ 
ع٢ً ذنس امسا٤ قشاٜا ايفؿٌ ايعٓؿسٟ,  ٚقد است٣ٛ ايتكسٜس .(1)ايٛضا٥ٌ اييت تٓفر فٝٗا

مسا٤ ايكشاٜا ٚسطب أسٝح ٚقعت قٛا٥ِ بسٝح خؿـ اجملًد ايطابع هلرا املٛقٛع, 
ٝص١ٜ تتكُٔ اعُازِٖ َٚا تعسقٛا ي٘ َٔ اْتٗانات ٚشَإ َٚهإ تستٝب ا٫سسف ا٫ْهً

ٚقٛعٗا َٚع اإلغاز٠ اىل ٚدٛد قشاٜا زتٗٛيني ٚزد ذنسِٖ بكؿـ ايكشاٜا ٚايػٗٛد 
 .(2)ٚادتٓا٠ دٕٚ َعسف١ ٖٜٛاتِٗ

اْٛاع ا٫ْتٗانات ْٚطب١ اَا دت١ٓ ضريايٕٝٛ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ بٝٓت يف تكسٜسٖا 
سٝح نإ ايتٗذري ايكطسٟ انجس ا٫ْتٗانات اييت َٛزضت  يٓصاعَٔ قبٌ اطساف ا ممازضتٗا

َٔ قبٌ اطساف ايٓصاع ًٜٚٝٗا ارتطف ٚا٫ستذاش ايتعطفٞ ٚايكتٌ ٚتدَري املُتًهات 
ٚا٫عتدا٤ ادتطدٟ ٚايٓٗب ٚايتعرٜب ٚايعٌُ ا٫دبازٟ ٚا٫بتصاش ٚا٫غتؿاب ٚايعٓف ادتٓطٞ 

ادتٓطٞ ٚاملددزات ٚا٫نساٙ ع٢ً تٓاٍٚ ذتّٛ ٚقطع ا٫عكا٤ ٚايتذٓٝد ا٫دبازٟ ٚا٫ضتعباد 
ايبػس, ٚسطب ٖرا ايرتتٝب ٚايٓطب املرنٛز٠ يف ايتكسٜس نإ قطع ا٫عكا٤ ميازع ٚيهٔ 
يٝظ بؿٛز٠ نبري٠ نُا نإ ٜتؿٛز, ٚنريو ٚقعت ْطب ١ٜٛ٦َ ملطا١ُٖ نٌ طسف َٔ 

ٚاٚزدت امسا٤  اطساف ايٓصاع سٝح استًت ادتب١ٗ ايجٛز١ٜ املتشد٠ املستب١ ا٭ٚىل يف ذيو
 (3)يف عًُٝات اييت قاّ بٗا ًَُٗا ايكاد٠ ا٭ضاضٝني يف ٖرا ايفؿٌٝ ٚايرٟ يعبٛا دٚزًا

                                                      

(1) the truth and reconciliation commission report , volume five ,p15-

23. 

(2) South Africa the truth and reconciliation commission report, 

volume seven . 
% مغ انتياكات حقػق اإلندان , بيشسا 62,5حسمت المجشة الجبية الثػرية الستحجة ندبة  (3)

جاء السجمذ الثػري لمقػات السدمحة في السخكد الثاني حيث كان مدؤول عغ ما 
ليػني بالسخكد , بيشسا جاء الجير الديخاانإلند% مغ انتياكات حقػق ا9,8ندبتو 

, يشطخ حػل كل ذلظ وايزا حػل انػاع االنتياكات وندبيا %6,8الثالث بشدبة 
 .38-33السرجر نفدو ص
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عتُادًا ع٢ً أٖداف ايًذ١ٓ, اايًذ١ٓ يف تكسٜسٖا اغهاٍ َتٓٛع١ خر ايتٛؾٝات اييت تكدَٗا أٚت
١ فكد ٜكرتح ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ اؾ٬سات قا١ْْٝٛ اٚ َ٪ضط١ٝ نادتٝؼ ٚايػسط١ اٚ تػسٜعٝ

ٔ بعض ايتكازٜس فؿ٫ٛ خاؾ١ ٚقكا١ٝ٥, اٚ ٜٛؾٞ بتكدِٜ تعٜٛكات يًكشاٜا, ٚقد تتكُ
, ٚقد ٜتكُٔ ايتكسٜس تٛؾٝات تتعًل مبٓح ايعفٛ ٚنُا يف تكسٜس دت١ٓ دٓٛب (1)٠أباملس

, فًذإ اذتكٝك١ نٌ َا رمًه٘ ٖٛ تكدِٜ تٛؾٝات ٜتٛدب ع٢ً َ٪ضطات ايدٚي١ (2)افسٜكٝا
اسد اِٖ ْكاط قعف ٖرٙ ايًذإ فٗٞ تعتُد ع٢ً غريٖا َٔ  املع١ٝٓ تٓفٝرٖا ٖٚرا ٖٛ

ٖٚرا ٜتعًل مبذا٫ت نايتعٜٛكات يًكشاٜا ٚاضسِٖ  (3)امل٪ضطات يف دعٌ تٛؾٝاتٗا ٚاقع
 ٚنريو اؾ٬ح َ٪ضطات ايدٚي١.

ٚقد تٛؾٞ بعض دتإ اذتكٝك١ بايتعٜٛض ايسَصٟ اٚ ايرتق١ٝ نٛض١ًٝ دترب 
 َٔ قبٌ ايطًطات يف ايدٚي١ ٚازضاٍ ْطذ َٔ تكسٜس ايكسز, ٚاييت قد تتكُٔ تكدِٜ اعتراز

ضس يدفٔ اقسبا٥ِٗ بطسٜك١ حتفغ نساَتِٗ ٚنريو إعاد٠ اذتكٝك١ يهٌ قش١ٝ ٚتكدِٜ دعِ يٮ
سٝا٤ ا١َ غٛاٖد ترناز١ٜ ٚختؿٝـ اٜاّ إلتط١ُٝ بعض ا٫َانٔ ايعا١َ ٚاملباْٞ ٚاق

ْفظ ٖرا ايطٝام عٓدَا ٫ ٜٚعٗس ايكعف ايهبري يف طبٝع١ دتإ اذتكٝك١ ٚيف  .(4)ايرنس٣
تهتفٞ اذته١َٛ بعدّ تٓفٝر ايتٛؾٝات ايٛازد٠ يف تكسٜس ايًذ١ٓ بٌ قد تتدر ايدٍٚ إدسا٤ات 
تعانظ ٚتكاد َا ذٖب إيٝ٘ تكسٜس دت١ٓ اذتكٝك١ ٚنُا يف َجاٍ دت١ٓ ايطًفادٚز عٓدَا 

يف ايتكسٜس,  ٚزد يف ايتكسٜس ٚاؾدزت عفًٛا يف َا ٜتعًل باْتٗانات ٚزدت جتاًٖت اذته١َٛ َا
ْهازٖا سل إاعتباز سه١َٛ ايطًفادٚز َرْب١ ب ٚقد ذٖبت دت١ٓ سكٛم اإلْطإ ا٭َسٜه١ٝ اىل

, إ ايفػٌ يف تٓفٝر ايتٛؾٝات اييت (5)ايكشاٜا ٚاجملتُع يف َعسف١ اذتكٝك١ ٚحتدٜد ادتٓا٠

                                                      

 .10لجان تقري الحقائق والسرالحة : العشاصخ الخئيدية, مرجر سابق, ص (1)
Gender, Justice, and Truth Commissions, World Bank ,2006,p8. 

(2) Brahm, Eric, op.cit ,p31. 

(3) Kimathi, Leah, op.cit ,p6. 
ادوات سيادة القانػن اللزمة لمجول الخارجة عغ الرخاعات, بخامج جبخ الزخر, مرجر  (4)

 .03سابق, ص
مغ السحكسة األمخيكية لحقػق  0221حكع )باريػس ألتػس( في عام وايزًا ىشاك  (5)

بيخة في العجالة االنتقالية في بيخو التي أثخت عمى اإلندان، والحي يعج مداىسة ك
السشصقة بأكسميا، عشجما أعمشت السحكسة أن قػانيغ العفػ باشمة, تدامشت مع إنذاء لجشة 

 =الحكيقة في بيخو وعدزت اليجف الػششي لمبحث عغ الحكيقة، والتي ساىست في فذل
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ايٓصاع  تكدَٗا ايًذإ ٜ٪دٟ اىل ْتا٥ر ضًب١ٝ نبري٠ نايفػٌ يف َٛاد١ٗ ا٭ضباب اييت ادت اىل
ؾ٬سات املٛؾ٢ بٗا ٚنريو ايفػٌ يف تطبٝل سكٛم ايكشاٜا بطبب ايفػٌ يف ايكٝاّ باإل

بايتعٜٛكات ميجٌ اْتٗانًا اخس يًكشاٜا ٚاٜكًا إ عدّ ا٫عرتاف بايكشاٜا ٜطبب املصٜد 
َٔ ايؿدَات هلِ, ٚاٜكًا عدّ ا٫خر بايتٛؾٝات ٜطاِٖ يف اضتُساز اإلف٬ت َٔ ايعكاب 

 .(1)بايٓدب ايطٝاض١ٝٚقعف ايجك١ 
ٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٝٗا ايًذإ غري ًَص١َ قاًْْٛا براتٗا ا٫ اْ٘ ايع٢ً ايسغِ َٔ إ 

سداخ اييت ذٌ ا٫مشٌ ٚا٫ٚثل مبا ٜتعًل با٭َٔ احملتٌُ إ ٜهٕٛ ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ ٖٛ ايط
ت سداخ اييت ٚقعسٜك١ تؿٜٛسٖا يٮسؿًت, ٚترتى املعًَٛات ايٛازد٠ يف ايتكسٜس ٚط

َٚاٖٝتٗا اثسًا ع٢ً ايتعٜٛكات اييت ضتكدّ يًكشاٜا ٚع٢ً حتدٜد زتُٛعات ايكشاٜا, 
زقا٤ ايكشاٜا نا٫عترازات ايسمس١ٝ ايؿادز٠ ايتعٜٛكات ايػا١ًَ ع٢ً تدابري إل ٚتٓطٟٛ

َٔ اع٢ً ضًط١ ٚط١ٝٓ, ٚختًٝد ايرنس٣ عرب تعٝني ّٜٛ يًرنس٣ اٚ تهسٜظ َهإ عاّ اٚ 
, ٖٚرا ٜطاِٖ يف خًل ايرانس٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚٚعٞ زتتُعٞ ٚاضع (2)اضتشداخ اَانٔ ٚددا١ْٝ

ٜٓتكٌ عرب ا٫دٝاٍ املتعاقب١ ٜعٌُ نعٌُ املٓاع١ تكف قد اٟ تهساز ملا سدخ َطتكب٬, 
 ٚيهٔ ا٫َس ٜٛاد٘ عساقٌٝ نجري٠.

إ ايرانس٠ ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ عباز٠ عٔ ع١ًُٝ ْكاغ١ٝ َتٓاشع عًٝٗا, ٜٚؿعب ع٢ً ف
ٓتر ضذ٬ً تازرنًٝا ستاٜدًا ٚاسدًا ٚذانسٙ ٚط١ٝٓ ٚاسد٠ ْٗا١ٝ٥ ٜتٛقع َٓٗا دتإ اذتكٝك١ إ ت

إ تطاِٖ يف َعادت١ ا٫ْكطاَات ا٫دتُاع١ٝ, ٚخؿٛؾًا يف ساي١ ايعٓف املتبادٍ َٔ 
ادتاْبني فٗرٙ ايع١ًُٝ تؿبح ضاس١ يتٓاشع اذتكا٥ل ٜٚؿبح قدز٠ قٍٛ اذتكٝك١ ع٢ً ازضا٤ 

عٔ ذيو إ ايًػ١ ْفطٗا قد تفػٌ يف ْكٌ ايتذسب١ اٚ ا٫مل املؿاذت١ حتدًٜا نبريًا, فك٬ 

                                                                                                                              

مخيكية، مغ أجل حساية محاولة إدارة فػجيسػري للندحاب مغ اتفاقية البمجان األ=
قػانيغ العفػ وتجشب تجخل مغ لجشة البمجان األمخيكية لمتحقيق في االنتياكات الجساعية 

 :ارتيا ، بيجف إدامة واليتو, يشطخلحقػق اإلندان التي ارتكبت أثشاء إد
González, M Ocampo.  :  Ramírez Escamill J. , The Inter-American 

Human Rights System and the Truth Commissions, Revista del Centro 

de Investigación de la Universidad La Salle Vol. 13, No. 47,2017 ,p87 

,88. 

 .42ياسسيغ, مرجر سابق, ص سػكا, (1)
 .72ادواردو غػنداليذ, ىاورد فارني, مرجر سابق, ص (0)
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يػدـ عاؽ ايتعرٜب اٚ زعب َطًل, ٜٚفكٌ ايبعض عدّ ايتهًِ عٔ بعض ايتذازب 
, ٚتعٗس ٖرٙ ايؿعٛبات (1)اييت قد تتعازض َع َجٌ اجملتُع نشا٫ت ا٫غتؿاب خؿٛؾًا

ر ثكايف َتعدد ْٚعس٠ بؿٛز٠ انرب يف ايدٍٚ ذات اجملتُعات املتٓٛع١ ٚاييت رمتًو َصٜ
تكًٝد١ٜ ضا٥د٠ تسنص ع٢ً ادتُاعات ٚيٝظ ا٫فساد ٚبايتايٞ ٜؿبح ا٫عرتاف عكٝك١ َا سؿٌ 

غدـ ٜٓتُٞ هلرٙ َٔ اْتٗانات ؾعب ددا بطبب عدّ ايسغب١ بٓطب١ َا سؿٌ اىل 
ْٗا ضتٓطب يًذُاع١ نهٌ بطبب ايٓعس٠ ايطا٥د٠ يف ٖهرا زتتُعات, ٚتبدٚ ادتُاع١ اٚ تًو ٭

ايعساقٌٝ ؾعب جتاٚشٖا ٚيهٔ ا٫َس َستبط بايدزد١ ا٭ضاع مبد٣ سٝاد١ٜ ايًذ١ٓ ٖرٙ 
عكا٤ ذنعٕٛ بجك١ ٚقبٍٛ مجٝع اجملتُعات اضع ٚاملتٓٛع ٚا٫ختٝاز ايطًِٝ ٭ٚرمجًٝٗا ايٛ

ايتشكٝكات ٚايػفاف١ٝ, ْٚػس ايٛعٞ بأ١ُٖٝ  إدسا٤ داخٌ ايدٚي١ ٚنريو طٍٛ ايٓفظ يف ع١ًُٝ
ع٢ً املطتكبٌ ٚبح ا٫ٌَ باْ٘  عٌُ ايًذ١ٓ ٖٛ ميجٌ دص٤ َٔ ع١ًُٝ  عٌُ ايًذ١ٓ َع ايرتنٝص

 اْط٬ق١ ددٜد٠ حنٛ َطتكبٌ افكٌ يًذُٝع.
بايٓصاع ٚا٫ْتٗانات فًذإ اذتكٝك١ ٖٞ ٚض١ًٝ ق١ٜٛ ملٛاد١ٗ ا٫ناذٜب اييت حتٝط 

َس يٝظ يف َطاي١ إ سكٝك١ َا سدخ غري َعسٚف١ بٌ إ اؾشاب ا٫َتٝاشات املستهب فا٭
طتفٝدٜٔ َٔ َا سدخ اٚ َٔ َا نإ ضا٥دًا يف املاقٞ غايبا َا ٜسفكٕٛ ا٫عرتاف ٚامل

باذتكٝك١ ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ دٓٛب افسٜكٝا شعِ ايهجري َٔ املٛاطٓني ايبٝض باِْٗ مل 
ٖا, ٚنريو ٜتعًل ا٫َس بٓٛع ا٫ْتٗانات ففٞ ٤ٜعسفٛا بايفعا٥ع املستهب١ اٚ إ ايدٚي١ تكف ٚزا

ٝط١ املستهب١ ٚيهٔ د ا٫عتكاد بإ عًُٝات برت ايٝدٜٔ تعد ا٫ْتٗانات ايس٥ضريايٕٝٛ نإ ٜطٛ
ٕ عًُٝات ا٫غتؿاب ٚايعٓف ادتٓطٞ ناْت َٔ انجس ادتسا٥ِ اْتػازًا أثبات إايًذ١ٓ قاَت ب

نجري َٔ ايٓطا٤ يف ضريايٕٝٛ اثٓا٤  اْت َٓٗاعاييت  ١١ ايؿاَتسٝح نإ ا٫غتؿاب ادتسمي
 .(2)ايٓصاع

فٝذب إ حتفغ ٖرٙ  بطذ٬ت دت١ٓ اذتكٝك١ بعد اْتٗا٤ عًُٗا ٚفُٝا ٜتعًل 
ايطذ٬ت بتدابري تك١ٝٓ ٚدصا١ٝ٥ َٔ ادٌ َٓع ات٬ف ٖرٙ ايطذ٬ت ٚبايتايٞ رمهني َستهيب 
ادتسا٥ِ َٔ اإلف٬ت َٔ ايعكاب, ٚنريو إ ٜهٕٛ ايٛؾٍٛ ايٝٗا َتاسًا ف٬ دنٛش تكٝٝدٖا ا٫ 

ب اختاذ ايتدابري َٔ ادٌ سفغ ٖرٙ ايطذ٬ت سفاظًا ع٢ً خؿٛؾ١ٝ ٚأَ ايكشاٜا, ٚدن
حتت َط٪ٚي١ٝ َهتب ذندد هلرا ايػسض, ٫ٚبد َٔ اعطا٤ اٖتُاّ خاف مبا ٜتعًل 

                                                      

(1) Kimathi, Leah, op.cit ,p8. 

 .34سابق, ص ياسسيغ, مرجر سػكا, (0)
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َانٔ ا٫ستذاش اٚ غريٖا َٔ ا٫َانٔ اييت غٗدت اْتٗانات دط١ُٝ أبايطذ٬ت املتعًك١ ب
كٝك١ )ايًذ١ٓ , فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ يف ا٫زدٓتني اؾبشت ضذ٬ت دت١ٓ اذت(1)ذتكٛم اإلْطإ

املتعًك١ باملدتفني قطسًا( دص٤ا َٔ احملفٛظات ايٛط١ٝٓ يتدًٝد ايرنس٣ ايتازرن١ٝ اييت 
 .(2)تدٜسٖا اَا١ْ سكٛم اإلْطإ

 ةـاخلامت
 اِٖ ا٫ضتٓتادات اييت اضتدًؿٓاٖا َٔ ٖرا ايبشح ٖٞ:

ع٢ يف ابساش اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ نُُازض١ حت ستٛزًٜا يعبت دتإ اذتكٝك١ دٚزًا .1
عٔ قدز٠ ٖرٙ ايًذإ ع٢ً ابساش  باعرتاف داخًٞ ٚدٚيٞ يف نجري َٔ ايبًدإ, فك٬ً

اذتكٝك١ بؿٛز٠ تفؿ١ًٝٝ َٚٔ دٛاْب شتتًف١ فسد١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاف١ٝ ٚضٝاض١ٝ 
 .ٚتازرن١ٝ

إ دتإ اذتكٝك١ ٦ٖٝات غري قكا١ٝ٥, ٚختتًف َٔ سٝح ا٫دسا٤ات اييت تطتددَٗا َٔ  .2
١ اذتكٝك١ ٚيهٓٗا يف ايػايب تطتٓد ع٢ً ايػٗادات ٚدًطات ادٌ إعُاٍ اذتل يف َعسف

 ا٫ضتُاع ٚايتشكٝل ٚاملكاب٬ت ٚايبشح عٔ املفكٛدٜٔ.
إ دتإ اذتكٝك١ ٜكتؿس عًُٗا فكط ع٢ً اؾداز ايتٛؾٝات يف َطا٥ٌ ا٫ْتؿاف ٚدرب  .3

دٕٚ إ رمًو ضًط١ تٓفٝر ٖرٙ , ايكسز ٚاؾ٬ح امل٪ضطات ٚاسٝا٤ ايرنس٣
 تٓفر اذته١َٛ ٖرٙ ايتٛؾٝات, ٖٚٞ ٫ رمًو َعاقب١ َٔ ازتهبٛا , ٚقد ٫ايتٛؾٝات

اْتٗانات سكٛم اإلْطإ بٌ ٜٓاط ذيو باحملانِ, فٗٞ ُتفعٌ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ 
 ظٖٛسٙ ٚيهٓٗا َٔ ْاس١ٝ َا ٜرتتب ع٢ً ذيو َٔ اثاز فكط تهتفٞ بتكدِٜ ايتٛؾٝات.

                                                      

 .89فيرل, انديغة؛بغ عميو, بغ عصا, مرجر سابق,ص. د (1)
تقخيخ بذان الحمقة الجراسية الستعمقة بتجارب حفظ الدجلت كػسيمة لزسان الحق في  (0)

 .15معخفة الحكيقة, مفػضية األمع الستحجة الدامية لحقػق اإلندان, مرجر سابق, ص
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س٣ ٚقد ٫ ٜٓشؿس ْػاطٗا فكط إ ْطام عٌُ دتإ اذتكٝك١ رنتًف َٔ دت١ٓ اىل اخ  .4
ع٢ً اْتٗانات سكٛم ا٫ْطإ ادتط١ُٝ سٝح قد ميتد يٝػٌُ اذتكٛم ا٫دتُاع١ٝ 

 .ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚايجكاف١ٝ
ٕ ختٌٜٛ بعض ايًذإ َٓح ايعفٛ ٚع٢ً ٚد٘ ارتؿٛف ايعفٛ غري املػسٚط بهػف ا .5

 .اذتكٝك١ ٜ٪دٟ اىل عدّ اعُاٍ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ بؿٛز٠ فع١ًٝ
َد٣ فاع١ً دتإ اذتكٝك١ يف نػف اذتكٝك١ سطب اتطاع اختؿاؾٗا َٚٓشٗا  ختتًف .6

ايتفٜٛض اي٬شّ ٚا٫دسا٤ات امل١ُ٥٬ فك٬ً عٔ ايتٌُٜٛ ادتٝد ٚايدعِ اذتهَٛٞ 
  ٚادتُاٖريٟ.

 :املكرتسات
قسٚز٠ َٓح دتإ اذتكٝك١ ايتفٜٛض ايٛاضع ايرٟ ٜتكُٔ ايؿ٬سٝات ٚا٫دسا٤ات  .1

 ٌ يًشل يف َعسف١ اذتكٝك١.اي٬ش١َ َٔ ادٌ حتكٝل فاع
ايتصاّ ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ ٚايتػسٜع١ٝ يف ايدٍٚ بتٓفٝر تٛؾٝات دتإ اذتكٝك١ قدز  .2

املطتطاع فبدٕٚ تٓفٝر فاعٌ هلرٙ ايتٛؾٝات ضتبك٢ َعسف١ اذتكٝك١ دٕٚ اثس ٚاقعٞ 
 فعاٍ يؿاحل ايكشاٜا ٚاجملتُع.

قسٚز٠ ع١ًُٝ َٔ ادٌ  عدّ َٓح دتإ اذتكٝك١ ؾ٬س١ٝ َٓح ايعفٛ, ٚإذا ناْت ٖٓاى .3
حتكٝل املؿاذت١ ف٬بد إ ٜهٕٛ ايعفٛ َػسٚطًا بهػف اذتكٝك١, ٚإ ٫ ٜػٌُ 
املط٪ٚيني عٔ ا٫ْتٗانات ادتط١ُٝ ذتكٛم اإلْطإ اٚ ٜ٪ثس ع٢ً سكٛم ايكشاٜا يف 

 ا٫ْتؿاف ٚدرب ايكسز.
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 ة كآليو إلعسال الحق في معخفة الحكيقةلجان الحكيق

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

893 

 ادرـادلص
 ايهتب: ٫ً:اٚ
 ,زايكس درب بساَر ايؿساعات, َٔ ارتازد١ يًدٍٚ اي٬ش١َ ايكإْٛ اد٠ضٝ ادٚات .1

 (.٤٠٠٢ ف,ٓٝد اإلْطإ, ذتكٛم املتشد٠ ا٭َِ ١قَٝفٛ)
َفٛق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ )ادٚات ضٝاد٠ ايكإْٛ يدٍٚ َا بعد ايؿساع , دتإ اذتكٝك١,  .2

 .(2006 ,, ْٜٝٛٛزىذتكٛم اإلْطإ
ٝظ, ٖاٚزد فازْٞ, ايبشح عٔ اذتكٝك١ عٓاؾس إْػا٤ دت١ٓ سكٝك١ فاع١ً, ادٚازدٚ غْٛصاي .3

 .(2013املسنص ايدٚيٞ يًعداي١ ا٫ْتكاي١ٝ, ْٜٝٛٛزى, )

اذتل يف ا٫ْؿاف ٚدرب ايكسز يف سا٫ت ا٫ْتٗانات ادتط١ُٝ ذتكٛم اإلْطإ, ديٌٝ  .4
 (.2009, )ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًشكٛقٝني, دٓٝف, 2املُازضني زقِ 

املعٗد )ي١ٝ يف افسٜكٝا ايتذازب ٚايدزٚع ,اْتكبدز سطٔ, ايعداي١ ا٫عٞ, ايػاف د.  .5
 .(2020املؿسٟ يًدزاضات, اضطٓبٍٛ,

يدزاضات   َسنص ايكاٖس٠) ي١ٝ يف املػسب,اْتكعبد ايهسِٜ, جتسب١ ايعداي١ ا٫عبد اي٬ٟٚ,  .6
 (.2013ايكاٖس٠ , سكٛم اإلْطإ,

َٓع١ُ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ), ١ٝدتإ تكؿٞ اذتكا٥ل ٚاملؿاذت١: ايعٓاؾس ايس٥ٝط .7
 .(2013ٚزتُٛع١ ايطٝاض١ , 

, دٚييت )َ٪ضط١, ا٫ْتكاي١ٝ يًعداي١ ايدٚيٞ املسنص, ازغادٟ ديٌٝ, عدايتٓا, َطتكبًٓا .8

2019). 
ابساِٖٝ, آيٝات تٓفٝر ايعداي١ ا٫ْتكاي١ٝ خ٬ٍ َسس١ً ا٫ْتكاٍ ايطٝاضٞ يف ضٛز١ٜ, ًَهٞ,  .9

 .(٠2019, ايدٚس١, َسنص سسَٕٛ يًدزاضات املعاؾس)
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ٚاخسٕٚ, دتإ اذتكٝك١ ْٚٛع ادتٓظ, املباد٨ ٚايطٝاضات  ,فاضٛنْٞطٝاٙ,  .10
 ي١ٝ,اْتكضًط١ً ايعداي١ َٔ َٓعٛز ادتٓظ, املسنص ايدٚيٞ يًعداي١ ا٫)ٚاإلدسا٤ات, 

 .(ب.ت ْٜٝٛٛزى,
ايًذ١ٓ ), ايكٛاعد, ٧ٖٓهسٜطت, يٜٛص دٚشٚايد بو, ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ ايعسيف, ز .11

 .(٤٠٠٢يدٚي١ٝ يًؿًٝب ا٫محس, ا

 ايسضا٥ٌ ٚا٫طازٜح:ثاًْٝا: 
, )ن١ًٝ اذتكٛم, داَع١ ا٫خ٠ٛ داي١ ا٫ْتكاي١ٝ, اطسٚس١ دنتٛزاٙايع, داضعخٛد١,  .12

 .(2017َٓتٛزٟ, قطٓط١ٓٝ, 
َٓؿٛزٜ٘, اإلطاز ايكاْْٛٞ ايدٚيٞ ملهافش١ اإلف٬ت َٔ ايعكاب عٔ اْتٗانات ؾ١ْٝٛ,  .13

ن١ًٝ اذتكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ, داَع١ َٛيٛد ) ,ٛزاٙسكٛم اإلْطإ, اطسٚس١ دنت
 .(2018َعُسٟ, تٝصٟ ٚشٚ, 

 ايبشٛخ ٚايدٚزٜات : : ثايجًا
ستُد زغٝد, اإلطاز ايكاْْٛٞ يًشل يف َعسف١ اذتكٝك١, دزاض١ يف َطتًصَات د.سطٔ,  .14

د ايعد ايطًُٝا١ْٝ, زت١ً داَع١ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ,)ايتكاقٞ ايطًِٝ عٔ ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ, 
(3) ,2016.) 

زت١ً زضاي١ )ازتد عًٞ , دتإ اذتكٝك١ نآي١ٝ يتعصٜص املؿاذت١ ايٛط١ٝٓ, سطني,  .15
 .(2017نسب٤٬, , (3), ايط١ٓ ايتاضع١, ايعدد , داَع١ نسب٤٬اذتكٛم

ايٓعس اىل املاقٞ ٚايعداي١ ا٫ْتكاي١ٝ, )شتتازات َٔ اجمل١ً ايدٚي١ٝ  ٜامسني,ضٛنا,  .16
 .(2006(, 862ايعدد)(, 88يًؿًٝب ا٫محس, اجملًد)

اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ يف ضٝام ايعداي١ ا٫ْتكاي١ٝ,  بٔ عطا,؛ بٔ عًٝ٘ اْطٝػ١فٝؿٌ,  .17
(, 15)زت١ً املفهس , ن١ًٝ اذتكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ, داَع١ ستُد خٝكس,, ايعدد)

 .(2018بطهس٠, 
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١ يدٍٚ ايسبٝع يٝاْتكامحد, دٚز دتإ اذتكٝك١ خ٬ٍ َسس١ً ايعداي١ ا٫, املٗتدٟ باهلل د. .18
 ايهٜٛت, ,(2)زت١ً ن١ًٝ ايكإْٛ ايهٜٛت١ٝ ايعامل١ٝ, ايط١ٓ ا٭ٚىل, ايعدد)ايعسبٞ, 

2013). 
شتتازات َٔ )ٜامسني, اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ, ٚاقع اّ خٝاٍ, ْكيب,  .19

 (.2006, (862), ايعدد (88)اجمل١ً ايدٚي١ٝ  يًؿًٝب ا٫محس, اجملًد 
 ازٜس ايدٚي١ٝ:ايتكزابعًا: 

ا٭َِ املتشد٠ َهتب )ي١ٝ ٚاذتكٛم ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ, اْتكايعداي١ ا٫ .20
 (.2014ْٜٝٛٛزى,  املفٛض ايطاَٞ ذتكٛم اإلْطإ,

تكسٜس َفٛق١ٝ )دزاض١ عٔ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١,  تعصٜص سكٛم اإلْطإ ٚمحاٜتٗا, .21
 .(2006 ,(91), زقِ ا٭َِ املتشد٠ ايطا١َٝ ذتكٛم اإلْطإ

تكسٜس ؾادز عٔ املكسز ارتاف )تعصٜص اذتكٝك١ ٚايعداي١ ٚادترب ٚقُاْات عدّ ايتهساز,  .22
املعين بتعصٜص اذتكٝك١ ٚايعداي١ ٚادترب ٚقُاْات عدّ ايتهساز ايتابع جملًظ سكٛم 

 .(2013 ,اإلْطإ
تهساز, ٚقُاْات عدّ اي تكسٜس املكسز ارتاف املعين بتعصٜص باذتكٝك١ ٚايعداي١ ٚادترب .23

 .(2013 ,زتًظ سكٛم اإلْطإ)
تكسٜس بػإ اذتًك١ ايدزاض١ٝ املتعًك١ بتذازب سفغ ايطذ٬ت نٛض١ًٝ يكُإ اذتل يف  .24

 (.2011َفٛق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ ايطا١َٝ ذتكٛم اإلْطإ,)َعسف١ اذتكٝك١, 
ع٢ً ازض ؾًب١ ,بٓا٤ ايط٬ّ ٚايت١ُٝٓ املطتداَني يف اعكاب ا٫ْتٗانات ادتط١ُٝ  .25

ي١ٝ ٚزتُٛع١ َكاؾد ٖدف اْتكتكسٜس ايفسٜل ايعاٌَ املعين بايعداي١ ا٫)اإلْطإ, ذتكٛم 
 .(2019 ْٜٝٛٛزى, ي١ٝ,اْتكاملسنص ايدٚيٞ يًعداي١ ا٫ ,16ايت١ُٝٓ املطتدا١َ+

 ايكسازات ايدٚي١ٝ:خاَطًا: 
تكسٜس ارتبري٠ دٜإ اٚزْتًٝتػس )تعصٜص سكٛم اإلْطإ ٚمحاٜتٗا, اإلف٬ت َٔ ايعكاب,  .26

 ١ٝٓ باضتٝفا٤ زتُٛع١ املباد٨ ملهافش١ اإلف٬ت َٔ ايعكاب, اقاف١ اىل اجملُٛع١املع
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 إدسا٤ات اختاذ خ٬ٍ َٔ ٚتعصٜصٖا اإلْطإ سكٛم ١اٜمح َباد٨ َٔ املطتٛفا٠
 يًُذًظ ايتابع١ اإلْطإ سكٛم يًذ١ٓ ايعكاب, اعتُدت َٔ قبٌ َٔ اإلف٬ت ملهافش١

 .(2005ٚا٫دتُاعٞ ض١ٓ  ا٫قتؿادٟ

ا اٜيكش ادترب ا٫ْتؿاف يف اذتل بػإٔ ايتٛد١ٝٗٝ ٚاملباد٨ ١ضٝا٭ضا ٨املباد .27
 يًكإْٛ ٠طريارت ٚا٫ْتٗانات اإلْطإ ذتكٛم ايدٚيٞ يًكإْٛ ١ُطٝادت ا٫ْتٗانات
ايؿادز عٔ ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ  2005يط١ٓ  ( 60/147)ايكساز زقِ )ايدٚيٞ,  اإلْطاْٞ
 .(املتشد٠

ايؿادز عٔ دت١ٓ سكٛم  (2005), يط١ٓ (66)يكساز زقِ ا) اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١, .28
 . (اإلْطإ ايتابع١ يًُذًظ ا٫قتؿادٟ ٚا٫دتُاعٞ

 (.2008يط١ٓ (  9/11 )ايكساز زقِاذتل يف َعسف١ اذتكٝك١, )زتًظ سكٛم اإلْطإ,   .29
 (.2009يط١ٓ  (12/12 )ايكساز زقِ اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١, )زتًظ سكٛم اإلْطإ,  .30
 (.2012يط١ٓ  (21/7)ايكساز زقِ سف١ اذتكٝك١, )زتًظ سكٛم اإلْطإ, اذتل يف َع  .31
 ض١ٓ  (165/  68 ) زقِقساز ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشد٠, اذتل يف َعسف١ اذتكٝك١,)   .32

2014). 
 ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ:ضادضًا: 

 .2018يط١ٓ  (105 )زقِ ايًبٓاْٞ, قإْٛ املفكٛدٜٔ ٚاملدفٝني ضسا .33
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