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  ايادور الضح بشأن تأمالت

  )١(نيةأثناء عمليات العدالة االنتقالية يف أمريكا الالتي

يف فقط ، ليس ناقشات العامة من املجزءاًيف أمريكا الالتينية  أصبحت املؤسسات والفئات املفاهيمية للعدالة االنتقالية   -١
 مثل –يف البلدان الدكتاتورية  وغواتيماال، وبريو، أو ،الداخلية، مثل السلفادوراملسلحة  رتاعاتالفيها البلدان اليت انتهت 
يتم حيث اليت ال يزال الرتاع املسلح دائراً فيها، كولومبيا، يف البلدان مثل  ولكن أيضا - وأوروغواي شيلي، واألرجنتني،

 .رحلة انتقاليةمبمتر حقاً هذه البلدان التساؤل يف القطاعات االجتماعية ومنظمات حقوق اإلنسان املختلفة عما إذا كانت 
من ، ةغري مكتمل أو ة أو حمدودةئي أو جزةحقيقيلية تقاانمرحلة  عكسالة تملناقشات اجلارية بشأن ما إذا كانت احلعالوة على او

: من جانبني على األقل، مترابطني ارتباطاً وثيقاًأساسي يقوم بدور فترة العدالة االنتقالية  النظام القضائي خالل نأالواضح 
 ويف بعض -سنوات عدة لغاية، وبعد لونظرا هلذا الدور اهلام .  وضمان حقوق الضحايا،إلفالت من العقابوضع حد ل
وعلى وجه الدول، عما إذا كانت للتساؤل حان الوقت  من بداية العمليات املختلفة للعدالة االنتقالية، -دة عقوداحلاالت ع

  .نيالرئيسيجانب من هذين اجلانبني اليت تنظم كل للمعايري الدولية متتثل التحديد النظم القضائية، 

 بدعم سخي من وزارة اخلارجية - يف العام املاضياإلجراءات القانونية الواجبةمؤسسة بدأت ، سألةعاجلة هذه املومل  -٢
 ، األرجنتنيهيلعدالة وحقوق الضحايا يف سبعة بلدان يف املنطقة لاالمتثال للمعايري الدولية مدى دراسة لتقييم  -السويسرية

منظور االمتثال من تقييم  إىل الدراسة تسعى هذهو .)٢(لومبياكو و،غواتيماالشيلي، و و،السلفادورأوروغواي، وبريو، وو
الضحايا لألحكام كل جمموعة من جمموعات لذاتية بالتركيز على مستوى ارتياح وجهة نظر الضحايا امن الضحايا، ليس 

ثال الدول اللتزاماا المتكثر موضوعية األنظور امل، ولكن من  السابقةحقوق اإلنسانبانتهاكات املتعلقة قضايا ال يفالصادرة 
 على القدرة احلقيقية الدراسة بالتايل ركزتو. ية دوليةامحبحيظى ايا يف العدالة الذي ق الضححلمتثاهلا الالسيما الدولية، 

                                                 
  

  .www.dplf.orgكاتيا ساالزار لوزوال، املدير التنفيذي ملؤسسة اإلجراءات القانونية الواجبة، واشنطن العاصمة،   )١(
مؤسسة اإلجراءات القانونية الواجبة، واشنطن العاصمة، " هل متتثل الدول للمعايري الدولية؟:  والعدالة االنتقاليةحاياالض " )٢(
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االنتهاكات حلقوق أخطر منظور وحقوق الضحايا يف الدعاوى اجلنائية ضد املسؤولني عن  إدخالعلى للسلطات القضائية 
  . وامتثاهلا لذلكبة يف املاضياإلنسان املرتك

يف التحقيقات إىل االهتمام ، فريداًً السلطات القضائية، بشكل يكاد يكونفيها يف منطقة متيل  كبري معىنالتركيز وهلذا   -٣
 تهمأن حقوق امليؤخذ يف االعتبار ومن الضروري أن . منظورها اخلاص، باإلضافة إىل مبنظور املتهم فقطواإلجراءات اجلنائية 

. يف الدفاعاملتهمني ق حبة وج تكون التحقيقات مشروعة دون احترام اإلجراءات القانونية الواال لسيادة القانون، حيث أساسية
تقييم و. االهتمامأن يوىل هلا نفس القدر من من الضروري أن يتم النظر يف حقوق الضحايا، و، ولكن يف إطار العدالة االنتقالية

 يف اإلجراءات اجلنائية هو خطوة أوىل لتحديد أوجه القصور وتعزيز حقوق الضحايا يف هاحتراموااالهتمام ذه احلقوق 
  .احملاكم

االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان يف عن  قاضاةامليف احملرز مقارنة التقدم إىل وعالوة على ذلك، تسعى الدراسة   -٤
التحديات إبراز وهناك هدف آخر من الدراسة هو .  ونشرهاجحةالتجارب اإلجيابية والنا بني قارنةاملبلدان خمتارة دف 

طرية حلقوق اخلنتهاكات املتعلقة باالإجراء التحقيقات واحملاكمات يف النظم القضائية اجلنائية واجه توالصعوبات والعقبات اليت 
األهداف اليت مل تتحقق بعد النجاح وه أوجواستنادا إىل . رباإلنسان وضمان احلقوق القضائية للضحايا يف العدالة واحلقيقة واجل

لمعايري ل ممكن االنتقالية اليت حبثت يف هذه الدراسة، قدمت توصيات بشأن كيفية االمتثال بأفضل وجهالقضائية يف اإلجراءات 
  .أفضل املمارسات والدروس املستفادةمراعاة الدولية، مع 

من خالل التحقيقات أمكن حتقيقها  هو أن النتائج اليت  إليه الدراسة املقارنةتواالستنتاج األول الذي توصل  -٥
يف األرجنتني صدرت عدد األحكام اليت مبقارنة يف الواقع، و.  وبعيدة عن الوفاء باملعايري الدوليةضئيلة جداً إلجراءات اجلنائيةوا

 ،) على التوايل٥٩ و٦٨(املاضي يف اليت ارتكبت جلرائم بشأن ااإلدانات مها البلدان اللذان صدر فيهما أكرب عدد من وشيلي، و
 خميبة لآلمال القول بأن النتائج ميكن شخص، ٣١ ٤٢٥ و ٣٠ ٠٠٠سنوات الدكتاتورية فيهما يف الضحايا واللذان بلغ عدد 

سوى  تصدر مل، يف حالة غواتيماالو. اليت انتهكتحلقوقهم مالئمة استجابة قضائية جتد وأن الغالبية العظمى من الضحايا مل 
 ٤٠ ٠٠٠ شخص واختفاء ١٦٠ ٠٠٠من املشاركني يف نزاع مسلح أسفر عن قتل أفراد على عشرة اإلدانة بثة أحكام ثال

وكانت النتائج .  شخص٦٩ ٠٠٠ بلغ عدد ضحاياه حنوبرتاع تتعلق  تسعة أفراد يف قضايا أدينويف بريو، . شخص على األقل
وحشية يف الواسعة النطاق والبالرتاعات املسلحة ت يف القضايا املتعلقة مل توجد إداناحيث أشد وطأة كولومبيا  يف السلفادور أو

  .)٣(ني البلدينهذ

 العدالة من يفق الضحايا باالستجابة حلالدويل ها هو أنه على الرغم من واجب الدولة والتزامآخر استنتاج مهم مثة و  -٦
ال  الغالبية العظمى من احلاالتإن االمتثال يف نسان، فاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلب على اقاضاة والعقخالل التحقيق وامل

مما جيعلهم باالمتثال  - مراراً أحياناً–ولة الضحايا هم الذين يطالبون الد، وإمنا لطبقا لألصوالدولة، من مبادرة كون بناء على ي
 عن حقوق نيدافعمن املا، وهو وكما قال كارلوس ريفري. يف هذا االيتم إحرازه  وأي تقدماحملرك الرئيسي للمحاكمات 

 اليت شرعيةإن ال"، يف بريوالضحايا يف حماكمة الرئيس السابق الربتو فوجيموري ومن احملامني الذين مثلوا شهورين اإلنسان امل
   ".جبهودهم اخلاصةيتمتع ا الضحايا اليوم ال تنبع من الدولة ولكن اكتسبها وحصل عليها الضحايا 

                                                 
  

)٣(
  .  أعاله٢ الفصول الوطنية من الكتاب املشار إليه يف احلاشية ، انظرالطالع على مزيد من املعلوماتل  
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 خمتلفة اًن احملاكمات اجلنائية عن االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان تواجه أنواع وضوح ذلك، أويلزم القول، رغم  -٧
هم القوة الدافعة ضحايا المرة أخرى، و. والسياسية واملؤسسية والثقافية واالقتصادية واأليديولوجية القانونية من العقبات

ينبغي أن لكن و. على األقل جزئياة العقبات والتغلب عليها، هواجمبهي اليت تسمح  املستمرة مجهودهملواصلة العمليات و
ملواجهة العقبات اليت تعترض لطريق الطويل نقول كذلك أن اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية قامت هي أيضاً بأدوار هامة يف ا

يف بعض و. احمللية واخلارجيةللجمع بني اجلهات الفاعلة اصة صيغته اخلووجد كل بلد . احملاكمات اجلنائية والتغلب عليها
تأثريا يف  أشد -)٤( مثل منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان–دولية الكان تأثري اجلهات الفاعلة البلدان، مثل بريو، 

 جراءاتأن أحكام احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان أثرت مباشرة على اإلواقع وال. أي بلد آخراحملددة من القضايا اجلنائية 
باب التحقيق يف بعض القضايا واستبعدت بعض القوانني واألحكام القضائية بناء على أحكام  وأعيد فتح امللموسة،قضائية ال

التقدم يف اإلجراءات يرجع جنتني وشيلي وكولومبيا، ويف نفس الوقت، يف بلدان مثل األر .دويلالأخرى صادرة من هذا احملفل 
 عامنيالدعني امل أوبعض القضاة  واحملكمة العليا، و،قضائية الوطنية مثل احملكمة الدستوريةاملؤسسات الأساساً إىل القضائية 

  .األفراد

حقوق اإلنسان منظمات  قوم بهجلهات الفاعلة الوطنية، ال بد من مالحظة الدور اهلام الذي توفيما يتعلق با  -٨
واالستجابة نونية وسياسية ملواجهة العقبات يف احملاكم، استراتيجيات قاوقد وضعت هذه املنظمات . ومنظمات اتمع املدين

املعادية لقوانني العفو اليت تشمل ستراتيجيات الاومن األمثلة على ذلك .  املعنيةسياسات الدوللتطلعات اجلمهور ومناقشة 
من األمثلة و). عا للبلد املعينتب(لسحب أو إلغاء أو عدم تنفيذ هذه القوانني ، التحديات الدولية ها، وعند فشلةلتحديات الوطنيا

ضحايا مثل قانون البني  مقتضغري بللتمييز  تالقوانني واإلصالحات القانونية اليت وضعبمحالت التنديد على ذلك أيضاً 
لعسكريني قيد احملاكمة عن ااألموال العامة لتغطية نفقات الدفاع الذي مسح باستخدام  يف كولومبيا، أو قانون بريو اياالضح

بتعزيز بنشاط لضحايا مثلة لوقامت املنظمات امل. للضحايا يسمح بذلك بالنسبة حلقوق اإلنسان وملم السابقة نتهاكاال
املسؤولني عن حملاكمة يف بريو وشيلي اصة اخلاكم إنشاء احملقوق اإلنسان، مثل حبملتعلقة ات المحاكملاإلجراءات الالزمة 

  .اوقدمت الدعم هلانتهاكات حقوق اإلنسان، 

م لبعض النظم القانونية اجلنائية مثل واستغالهللمحققني والقضاة لالقرارات السياسية والقضائية الطعن يف من خالل و  -٩
  واملنظمات املمثلة هلمالضحايابذهلا ي، متكنت اجلهود اليت اإلفالت من العقابعلى التقادم أو حجية الشيء املقضي للمساعدة 

 - يف بعض احلاالت-أو ه فتحإعادة ومسح ذلك مبواصلة التحقيق أو . إلغاء هذه القراراتمن   يف بعض احلاالتدون كلل
دكتاتورية فوجيموري يف بريو، واألنظمة و، املخروط اجلنويب دكتاتوريات يف، حىت يف أشد السياقات تعقيداً البدء فيهب

الرؤساء السابقني أو املسؤولني العسكريني (، وحىت ضد أقوى  الوسطىاالستبدادية يف أعقاب احلروب األهلية يف أمريكا
قاصرة، أو الالتشريعات  وأيف سياق الديكتاتوريات العسكرية، حىت  –أيضاً املنظمات الوطنية استمرت و). رفيعي املستوىال

والشهادات األدلة تقدمي امات واالطريق توجيه عن اجلنائية إجراء احملاكمات اإلصرار على  يف -املغلقة األطر القضائية 

                                                 
  

عززت الضحايا واملنظمات الداعمة هلم الدور الذي تقوم به منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان منذ جلوئها إىل اآلليات التابعة )  ٤(
: وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بالرجوع إىل.  الفظائع األوىل اليت وقعت يف بريو يف الرتاع املسلح بالثمانيناتهلا بكثافة يف

، مؤسسة اإلجراءات القانونية "منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية يف أمربكا الالتينية: الضحايا ال يسكتون"
  .pdf.1190403828/uploads/org.dplf.www://http .٢٠٠٧العاصمة، الواجبة، واشنطن 



RC/ST/PJ/INF.2 
4Page  

 مثل املطالبة، إذا: وفقا للسياقالقضائية ببذل أقصى جهد ممكن السلطات يف مطالبة والوثائق واحلجج الواقعية والقانونية، و
  .حتول دون توقيع عقوبات،  باحلق يف معرفة احلقيقة، كما حدث يف األرجنتنيكانت قوانني العفو 

هذه  قوم بهنظمات حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين الدور الذي تالتأثري الكبري ملومن األمثلة األخرى على   -١٠
وموافقتها على القضائية املتحجرة  لياتالعقفيف الرامية إىل ختتدريبية الدورات الواإلعالمية مالت احليف تعزيز املنظمات 

 يف ،اليومتعد املناصب القضائية مل وبفضل هذه اجلهود، . يةئ القضاالقانون الدويل والسوابق القضائية يف أحكامهاإدخال 
واليوم، . ايامنظور الضح أمهية ومشروعية تزاداحملامني، وئيني والقضا وظفنيامل  علىوقفاً، العديد من بلدان أمريكا الالتينية

 يف همحقوقضرورة مراعاة ادلون يف عدد الذين جييقل بوجه كامل حىت اآلن،  الضحايا قوقعدم الوفاء حبعلى الرغم من و
  .بضع سنوات يف احملاكم واهليئات القضائيةال منذ اإلجراءات اجلنائية، كما كان احل

 وإن كان ذلك -من الناحية القانونيةمشاركة الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية، بصفة عامة، ضمان على الرغم من و  -١١
ومرة أخرى . يف حتقيقها الفعلييكون ئيسي التحدي الر فإن -يف كل بلدقانوين أو التطور ال/تعقيد وبدرجات خمتلفة حسب ال

، املختلفةلقواعد والقوانني يف ظل اا وواجهيالظروف املعاكسة اليت ، حىت يف لضحايالبتكرة ات املستمرة واملطالبمسحت امل
تلفة كل مرحلة من املراحل املخالتدخل والدفاع عن حقوقهم يف من وممثليهم ومتكينهم هم املمارسات القضائية بتعديل 

  .إلجراءات اجلنائيةل

اليت يأمر ا  ددةاحملقتصادية االتدابري ال: جانبنيفتتناول الدراسة أما بالنسبة لإلجراءات اجلنائية كوسيلة جلرب الضرر،   -١٢
ة تأثري يذكر يف ملنظومة البلدان األمريكيمل يكن و.  من تدابري اجلرباًتدبرياليت تعترب ذاا ن، واإلجراءات اجلنائية ووطنيالقضاة ال

حىت اآلن للجرب الربنامج الوطين مل يضع يف غواتيماال، و. التعويض النقديخالف األمر باختاذ تدابري بإقناع القضاة الوطنيني 
إخراج اجلثث يف حاالت كان ألوامر من ناحية أخرى، و. بالتعويضحملاكم اجلنائية ا ونادراً ما حتكم ،للجربسياسة وطنية 

املشمولة بالدراسة، ويف معظم البلدان . لضحايا معلومات رمسية عن مصري أقربائهمإذ أعطت لاجلرب يف عملية  هامحمددة دور 
عرفة احملاكمات اجلنائية وسيلة صاحلة ملو. إعطائها هلملالعتراف بكرامة الضحايا ووسيلة أصبحت إجراءات التحقيق واحملاكمة 

فإا إعادة بناء احلقيقة، يف اإلجراءات اجلنائية إسهام على الرغم من أنه  عام، ، كشفت دراستنا، بشكلكذلك. ةقائق املاضياحل
 دور رمزي، وهاإلجراءات اجلنائية وبالتايل، فالدور الذي تقوم به . ن قبلمعروفة مكانت حقائق تؤكد أو تستكمل فقط 

  .رمسية تارخييةاألمر حقائق اية يف ائق الشخصية تصبح ألن احلقولكنه يتمتع جبوانب إجيابية وإصالحية كثرية، 

 أحد األفرادكان ينادي ا ة تعترف حبقائق معينة قضائية اليت تعقبها أحكام نائياجل اتتحقيقالأيضاً من األمور اهلامة و  -١٣
رد فللأو االقتصادي منذ مدة طويلة ولكن كانت األجهزة القضائية ترفضها من الناحية التارخيية بسبب املركز االجتماعي 

ديد ملنع وحت متكني هؤالء األفراد املهملني منذ مدة طويلة أخرياً من حتريك هذه املؤسسة املنيعة  يف الواقعيعد و.املعين
 سواء من -تطوراً هاماً للغاية ممثلو السلطة األقوياء الذين يتمتعون باحلصانة - حىت اآلن-املسؤوليات عن الفظائع اليت يرتكبها

وجنح هؤالء األفراد يف وضع أصحاب النفوذ الذين مل يكن من اجلائز االقتراب منهم . و من الناحية العاطفيةالناحية التارخيية أ
 اجلنائية وظيفتها العقابية وتعطي للضحايا وضعاً جديداً يف اتمع عالوة على اتوهكذا، تتجاوز احملاكم. يف موضع االام

  .االعتراف االجتماعي والتارخيي م

 فإنه ينبغي النظر أيضاً إىل ،ضعيفةيها من حيث األرقام نظر إلالعند  العملية تبدو ، وإن كان من الصحيح أنكلذلو  -١٤
شرعية والكرامة اليت حيصل عليها الضحايا الب يركز ويعترفمنظور نظور خمتلف، مبعمليات العدالة االنتقالية يف أمريكا الالتينية 

أتاح فقد ، ال يزال بعيداً ماية دوليةللحق يف العدالة الذي يتمتع حباالمتثال ى الرغم من أن  وعل.ألرقامباليت ال ميكن قياسها وا
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رهابية اليت استخدمت خالل الرتاعات املسلحة، والديكتاتوريات العسكرية، إلمارسات ااملالكشف عن هذا الطريق الطويل 
  .تهاوإدانعن هذه الفظائع  عية يف عملية الكشفكتسب الضحايا، جبهودهم اخلاصة، املشرواو. واألنظمة االستبدادية

، واالفتقار إىل اإلرادة السياسية يف احلكومات والسلطات قانونية القواعدوخالصة القول ، على الرغم من اختالف ال  -١٥
 طريق يفالتقدم  أدت إىل القوة اليت نفإطاعات املستفيدة من اإلفالت من العقاب، قاليت تبديها الاملقاومة العنيدة القضائية، و

احلقائق وتقدمي األدلة واإلصرار على عن  جهداً للكشف نيألو اللضحايا الذين امللتزمة لو املتفانية وتسقةهي اجلهود املالعدالة 
مل يقتصر دور و.  جبانبهمونفيقمؤسسات واألفراد الذين املواقف احلكيمة للإلبداع وبتكار واالاي ه، والوصول إىل املسؤولني

 واالعتراف باحلقائق التارخيية فحسب، ولكنها أعطت أيضاً قابكمات اجلنائية على دورها الطبيعي وهو توقيع العاحملا
  إىل، وجها لوجه، وعلى نفس املستوى،توجيه االامل الفرصة - الذين تنساهم أو تتجاهلهم املؤسسات الرمسية عادة-الضحايا

  .وقهم حقننتهكوياألشخاص األقوى منهم عادة الذين 
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