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العدالة االنتقالية

((دراسة قانىنية))
د.اياد يونس محمد الصقمي

عامرحادي عبد اهلل الجبوري

جامعة الموصل  /كمية الحقوق

المقـــــدمـــــــــــــــــــــــة

يعتبؾؾش طلؾؾغ ا تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا ؾؾزيخ تلق ؾ ج ،يؾؾخ ُعؾؾشؿ بتعؾؾيشيؿ طتعؾؾززج
طل قبق فلهيء تلليقول وتلبي ثيل في هست تلطجيق ،وت تي تل يجا تلؾ تلعزتلؾا تالقتليليؾا

طؾ

ؾؾزوخ تلت ؾؾوق تلسييسؾؾي بعؾؾز فت ؾشج طؾؾل تلعقؾؾؿ أو تللط ؾ فؾؾي طجتط ؾ طصقتؾؾك تش ؾؾا

تل ؾؾك تلطسؾؾتبز ،وويؾؾبلح تلعقؾؾؿ تلسييسؾؾي،وتالقتهي يح تلهيئ ؾؾا ل لؾؾوـ تإلقسؾؾيل،فتتعزز
تلت ؾؾزييح تلتؾؾي تعتؾؾشع بعؾؾيزج بقؾؾيء تلطجتط ؾ وت ليؾؾـ تلعزتلؾؾا فؾؾي تلط تش ؾؾق تالقتليليؾؾا

فيجؾؾزتلطجتط قفسؾؾك فؾؾي ثي ؾش طؾؾل تأل ي ؾؾيل أطؾؾيك تش ؾؾا لؾؾعبا طؾؾل تقتهي ؾؾيح ل ؾؾوـ
تإلقسيل ،وطل تلطعشوؿ أل ل ق زولا تجشبا فشيزج ط تلعزتلا تالقتليليا تت ق بتيشيخ
هسه تلزولا وػشوفهي تلسييسيا وتلليقوقيا وتالجتطيعيا وتالقتليزيا تل يليا .وبقيء ع

سل ؾؾف ،ف ؾؾفل فه ؾؾك تال تييج ؾؾيح وتلطوتق ؾؾؿ وتلطف ؾؾيهيك تلط ي ؾؾا ل ؾؾز سؾ ؾ يقهي ع ؾؾل تلعزتل ؾؾا

تالقتليلي ؾؾا دوتع ؾؾيزج بق ؾؾيء تلطجتطؾ ؾ يعتب ؾؾش ج ؾؾصءت ال يتجؾ ؾ أص ط ؾؾل عط ي ؾؾا و ؾ ؾ تإلجؾ ؾشتءتح
تلط شوعا تلتي تسيعز ع

طيل تالستلشتش وتلسبلك وتلعزتلا ،وثطا زوق ت

طثؾق

تلبوسؾؾقا وتلهشسؾؾف ،وبيؾؾشو ،وسؾؾيشتليول ،وتيطؾؾوش تل ؾشقيا ،تسؾؾع جهؾؾزهي ل تعيطؾؾق ط ؾ

ج ؾشتئك تلطي ؾؾي.وشغبؾؾا فؾؾي تعصيؾؾص تلعزتلؾؾا وتلسؾؾبلك وتلطلؾؾيل ا ،فلؾؾز يف ؾؾش تلطسؾؾئولول

تل وطيؾؾول وق ؾؾغيء تلطقػطؾؾيح غيؾؾش تل وطيؾؾا فؾؾي تقتهؾؾيد طخت ؾؾؿ تلسؾؾبق تلل ؾؾيئيا
وغيش تلل يئيا ل تلؾز لجؾشتئك لؾوـ تإلقسؾيل ولت ليؾـ تلعزتلؾا وط يسؾبا تلطقته ؾيل
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وعؾؾزك تالفؾؾبلح طؾؾل تلعلؾؾيث ،وسلؾؾف طؾؾل خؾؾبلق طسؾؾيهطتهي فؾؾي زعؾؾك تلطجتطعؾؾيح تلتيتطؾؾش

بفتؾ ؾشتح تالقتل ؾؾيق ط ؾؾل يل ؾؾا قؾ ؾصتؼ طسؾ ؾ ا تلؾ ؾ
تلط ي ك تلجقيئيا تلزوليا تلتي تعطق ع

يل ؾؾا تلسؾ ؾ ك ،وخيل ؾؾا فيط ؾؾي يتع لبفق ؾؾيء

ط يسبا تلطللشيل.

وت تي هسه تلزشتسا ل تعشيؿ بيلعزتلا تالقتليليا وتغوشهؾي وتإل يغؾا ب هطيتهؾي وتلطلؾيزش

تلتي تستقز ع يهي بيلقسبا ل ب زتل تلتي تطش بطش ا تلت وق تلزيطلشتغي.

أهمية الدراسة:

بل ط ؾؾي توتجه ؾؾك تل ؾؾعوث ط ؾؾل تقتهي ؾؾيح خغيؾ ؾشج ،وتف ؾؾشز تالقػط ؾؾا تلز تيتوشيابيلسؾ ؾ غا،
يع ؾؾصص ط ؾؾل تهطي ؾؾا طو ؾؾوؼ تلعزتل ؾؾا تالقتليلي ؾؾا تلت ؾؾي ت ت ؾؾق ط يق ؾؾا طهط ؾؾا و قي ؾؾا لعط ي ؾؾا

تالقتلؾؾيق تلؾؾزيطلشتغي خيلؾؾا وأقهؾؾي تت ؾصتطل ط ؾ أو ؾؾيؼ أطقيؾؾا غيؾؾش طسؾؾتلشج ،وتل ؾ ّق
ت وق سييسي يػق ه ّ ي وطش ي ل تشتج أو بعيزج بقتيد تالستبزتز ،غيلطي لك يتك بقيء
ع ؾ طلؾؾيش ا تلؾؾستح وتعتطؾؾيز ليؾؾيح ّبقؾؾيءج ت ؾؾطل تقتلؾؾيال س سؾؾي يشت ؾؾص بل ؾ تج ؾيشث
بقسيقيا شتئزج في هست تل ل،وبلوشج بعيؾزج عؾل طقغؾـ تالقتلؾيك وتإلقلؾيء ،طي تل فهؾك

وتبقؾؾي تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا ي ؾ ّ ق طؾؾزخبل لبلسؾؾتفيزج طؾؾل جؾؾك تلت ؾ ييح تلطبسولؾؾا وعؾؾزك

هزشهي وتوجيك تأل زتخ بطي يزعك ط يش ا تلجطي في بقيء أسض زولا تل ـ وتلليقول.
إشكالية الدراسة:

ت ؾؾيوق هؾؾسه تلز تشسؾؾا طعيلجؾؾا طجطوعؾؾا أسيسؾؾيا طؾؾل تلط ؾ بلح يط ؾؾل بجطيلهؾؾي

بطي ي تي:

 .1زتثؾ ؾؾا طفهؾ ؾؾوك تلعزتلؾ ؾؾا تالقتليليؾ ؾؾا وتعؾ ؾؾزز طقيهجهؾ ؾؾي تلطتشتبغؾ ؾؾا وتلؾ ؾؾس يليب ؾ ؾؾك تخؾ ؾؾتبلؿ
تلػشوؿ بيل تلطجتطعيح تلتي ت تؾيد تلؾ تفعيؾق وتؾوتئك ت ؾف تلطقؾيهب طؾ غبيعؾا ت ؾف

تلطجتطعيح.

 .2طؾؾز تغؾؾوش طفهؾؾوك تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا وت ولهؾؾي بل ؾ ب ؾؾز طتغ بؾؾيح تللؾؾيقول تلؾؾزولي
تلطعيلؾؾش فؾؾي ػؾؾق تلت ؾوالح تلسييسؾؾيا وتلزيطلشتغيؾؾا تل زيثؾؾا و يجؾؾا تلطجتطعؾؾيح فؾؾي
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ػق هست تلتغوش تلسشي تل توػيؿ طقيهب تلعزتلا تالقتليليا في تلب ؾزتل تلخيشجؾا طؾل
تول تللشتؼ.

 .3تالختبلؿ في تغبيؾـ تليؾيح تلعزتلؾا تالقتليليؾا بؾيل تلب ؾزتل تلتؾي ؾهزح تجؾيشث سؾيبلا
بعز فتشتح تللشتؼ.
فرضية الدراسة:

تقغ ؾؾـ ز تشسؾؾتقي طؾؾل فش ؾؾيا أسيسؾؾيا طفيزهؾؾي تل تغبيؾؾـ طقؾؾيهب تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا فؾؾي

تلطجتطعؾؾيح تلخيشجؾؾا طؾؾل تلقؾصتؼ يعؾؾز تل ؾؾطيقا تالولؾ لعؾؾزك تلق ؾؾوظ تو تالشتؾؾزتز تل ؾ

يلا تلقصتؼ وعزك ت شتش تقتهي يح لوـ تالقسيل تلتي وقعح أبؾيل تل ؾك ألؾز تيتوش ،

ط تالخس بؾ ل تلعزتلؾا تالقتليليؾا شغؾك ؾزتثتهي تال تقهؾي تسؾتقز تلؾ طلؾيزش تسؾتقز تليهؾي

وأسيض يعز تلطوغل تلتي تقب طقك تلعزتلا تالقتليليا بطفهوطهي تل زيخ.
منهجية الدراسة:

سؾؾقعتطز فؾؾي ز تشسؾؾتقي ع ؾ تلطؾؾقهب تلتؾؾيشيخي طؾؾل خؾؾبلق ت لؾؾيق تلبؾؾسوش تالولؾ ل عزتلؾؾا
تالقتليلي ؾؾا تيشيخي ؾؾي،وتلطقهب تلع ط ؾؾي تالس ؾؾتلشتئي تل ؾؾس يس ؾؾتقز بلؾ ؾ تس ؾؾتلشتء تلقل ؾؾوظ

تلليقوقي ؾؾا تلزولي ؾؾا ستح تل ؾ ؾ ل وت زي ؾؾز تلجوتق ؾؾث تلطتع ل ؾؾا بطو ؾؾوؼ تلز تشس ؾؾا ،وتلط ؾؾقهب
تلت ي ؾؾي تلطعتط ؾؾز ع ؾ ؾ ت ي ؾؾق أه ؾؾك تلقل ؾؾوظ وتلطؾ ؾوتز تلليقوقي ؾؾا تلؾ ؾوتشزج ف ؾؾي تلوث ؾؾيئـ

تلزوليا تلطتع لا بطو وؼ تلزشتسا.
صعىبات الدراسة:

ت طل لعوبيح زشتستقي لهست تلطو وؼ في ق ا تلزشتسيح تلليقوقيا تلب تا تلتي

تعؾؾيلب تلجوتقؾؾث تلطخت فؾؾا ل عزتلؾؾا تالقتليليؾؾا ،تألطؾؾش تلؾؾس جعؾؾق طعػؾؾك تلز تشسؾؾيح فؾؾي
طجيق تلعزتلا تالقتليليا ت تفي بب خ جوتقث خيليا طل تلبعز تلليقوقي تلس يعيلب هؾسه

تلط بلح وغَشذ تلطو وؼ طل قبق تلبي ثيل طل تلقي يا تلسييسيا فلغ.
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هيكلية الدراسة:

سؾؾقعتطز فؾؾي ز تشسؾؾتقي هؾؾسه هي يؾؾا ع طيؾؾا قيئطؾؾا ع ؾ أسؾؾيض تلسؾؾيك تلز تشسؾؾا بل ؾ ثؾؾبلخ

طبي خ وخيتطا و طي ي ي:

تلطب خ تألوق :طفهوك تلعزتلا تالقتليليا.

تلطب ثيلثيقي  :تلتغوش تلتيشيخي ل عزتلا تالقتليليا.

تلطب خ تلثيلخ :طليزش تلعزتلا تالقتليليا وتألُسض تلتي تلوك ع يهي.
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المبحث األول

مفهوم العدالة االنتقالية

تعؾؾوز تسؾؾطيا تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا تلؾ تلت ؾوالح تلسييسؾؾيا وتلتؾؾي تشتز قي ؾؾغي لؾؾوـ تالقسؾؾيل تزشتد
تالقتهي ؾيح تلتؾؾي تطؾؾح طؾؾل قبؾؾق تالقػطؾؾا تلسييسؾؾيا زول تلطخؾؾيغشج بت ؾؾف تلت ؾوالح ،وبطؾؾي تل هؾؾسه

تلت ؾوالح يقؾح تعؾشؿ بيسؾك ننتالقتلؾيق تلؾ تلزيطلشتغيؾا ))Transitions to Democracy
وت ؾؾيفح تليهؾؾي نن تلعزتلؾؾا  ))Justiceفبؾؾزأ يغ ؾؾـ ع يهؾؾي تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا نن Transitional

.))Justiceن )1ططي سبـ يت ا لقي تل طلغ ا تلعزتلؾا تالقتليليؾا يت ؾول طؾل ؾليل ننتلعزتلؾا))
و ننتالقتليلي ؾؾا)) ولتفل ؾؾيق تعشي ؾؾؿ تلعزتل ؾؾا تالقتليلي ؾؾا ب ؾ ؾ ق و ٍتفس ؾؾقلوطبتعشيؿ تلعزتل ؾؾا تالقتليلي ؾؾا
لغ ؾؾا وتل ؾؾغبل ي ف ؾؾي تلطغ ؾؾث تالوق ط ؾؾل ه ؾؾست تلطب ؾؾخ ،تط ؾؾي تلطغ ؾؾث تلث ؾؾيقي فس ؾؾقعشع في ؾؾك
تعشيفيح تخش ل عزتلا تالقتليليا تقيولتهي تلطقػطيح وتلت شيعيح وفلهيء تلليقول تلزولي.
المطمب األول
العدالة االنتقالية لغة واصطالحا

طلغ ا تلعزتلا تالقتليليا هو ت ؾز تلطفؾيهيك تل زيثؾا ع ؾ تلطسؾتو تلؾوغقي وتلؾزولي وهؾو يقؾزشد
ت ح ز تشسؾيح لؾوـ تالقسؾيل ويؾش تلؾبعع تي ؾي تقؾك ت ؾز فؾشوؼ تللؾيقول تلؾزولي تالقسؾيقي طؾي

ي ؾؾش تل ؾؾبعع تالخ ؾؾش تق ؾؾك

ؾؾطل فل ؾؾك تلع ؾؾوك تلسييس ؾؾيا .وقاي ؾؾز تق ؾؾزشتد تلعزتل ؾؾا تالقتليلي ؾؾا ت ؾؾح

زشتسيح لوـ تالقسيل وهست طؾي سؾقشته طؾل خؾبلق ب ثقؾي ،ولبيؾيل سلؾف سؾوؿ قب ؾخ فؾي تلتعشيؾؿ
تل غو وطل ثك تاللغبل ي ل عزتلا تالقتليليا.
اوال :تعريف العدالة االنتقالية لغة:
تلعزق

ز تلجوش ،وطي قيك بك تلقفوض تقك طستليك يلعزتلا وتلعزولا وتلطعزلا ،وتلطعزلا عزق يعزق غيؾش

عيزق طل عزوق ،وعزق ب فػ تلوت ز وهست تسك ل جط شجق عزق يعزق غيش عيزق ،وتطشأج عزق ،وتلعزق
ن)3

تلطثق وتلقػيش يلعزق وتلعزوقن ،)2وعزي ف تلطعيزق لف.
ن )1ز .لي

قلوال ش بيقي ،تلتزخق تلزولي طفهوك في غوش تلتبزق ،تلغبعا تالول  ،طق وشتح تل بي

تل لوقيا ،بيشوح  ،2011ظ.97

ن)2تلفيشوص تبيز  ،تلليطوض تلط يغ ،تلجصء تلثيقي ،طغبعا تل بي ،طلش  ،1952ظ.373

ن )3تبي تل سل ع ي بل تسطيعيق بل سيزج تلطشسي ،تلط ك وتلط يغ تالعػك ،تلطج ز تلثيقي،
تلغبعا تالول  ،زتش تل تث تلع طيا ،بيشوح  ،2000ظ.11
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فيليق عزق ع يك في تلل يا فهو عيزق ،وفبلل طل تهق تلطعزلا بفتا تلزتق ت

تهق تلعزق وشجق عزق ت

ش ي وطلق في تل هيزج.

تالطش تلطتوسغ بيل تالفشتغ وتلتفشيغ.

ن)2

ن)1

طل

وتلعزق  :تل ك بيل ـ ،وهو

وتستخزطح طا تلعزق وتلعزتلا في ت ثش طل طعق في تل غا تلعشبيا بيز تل ت ثش
تستخزتك لطعق تلعزتلا تقطي تستلشفي سلف ل لوـ تل ليلا بيإلقسيل ،فيستخزك تلعزق في

تل ك بيل تلقيض ،وفي تللوق لهك وفي تل لوـ تل خليا ،وطل هقي وجزح شتبغا
ل ي ا بيل تلليقول تالخبلقي وتلعزتلا ،فهطي طشتبغيل ال يقفلبلل وتل يقي طتطييصتل
ق تلتطييص ،فليعزج تلعزتلا طشت صج ع

غبيعا تل وتزخ ستتهي ،وهسه تل وتزخ ليسح

تطوش تفت تش يا تختشعهي تلط تش ول وتقطي وتزخ سيا ط يهزج ،تطي تاللق تلط زز
ل عزتلا فيعتطز ع

طي يزش ك تالقسيل ستتك ت

سلف الل تلليقول تالخبلقي هو تلطوجث ع

ع

تلليقول تالخبلقي ،و يل تالطش

تالقسيل ت تشتك تلعزتلا.

تطي االنتقالية :طل تلطلزش تقتلق يقتلق ،تقتلق تل ئ :ت
– تقتلق تل ش طا تهلل.

ن)4

ت وق طل ط يل تل تخش

.ن)5وتالقتليق :تلتغييش طل يق تل

يق،

تل تخش ،تالقتليلي  :ط يل غيش زتئك نن وطا تقتليليا))

وطا

وقلق تل يء :ولك طل طو
وتالقتليق طل طو

ن)3

تل طو

يطهز بهي لطش ا طلب ا ،ويليق ننتلطش ا تالقتليليا)) و ننطيزج تقتليليا)).

ن)6

ن)1ط طز بل تبي ب ش بل عبز تلليزش تلشتص  ،طختيش تلل يذ ،زتش تل تيث تلعشبي ،بيشوح ،1981
ظ . 417

ن)2تقػش :ت طز ش ي ،طعجك تل غا ،تلطج ز  ،4زتش ط تبا تل ييج ،بيشوح  ،1960ظ.47

ن)3ز .طلغف ت طز فاتز ،طفهوك تق يش تلعزتلا ،طق يج تلطعيشؿ ،تالس قزشيا  ،1986ظ.104

ن)4ع ي بل هيزيك وتخشيل ،تلليطوض تلجزيز ل غبلث ،تلغبعا  ،2تل ش ا تلتوقسيا ل توصي  ،توقض
 ،1980ظ.108

ن)5عبزتهلل تلبستيقي تل بقيقي ،في ها تلبستيل ،تلطغبعا تالطشي يا ،بيشوح  ،1930ظ.1499
ن)6ز .خ يق تلجش ،تلطعجك تلعشبي تل زيخ ،ط تبا تالشوض ،بيشيض  ،1973ظ.819
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ثانيا :تعريف العدالة االنتقالية إصطالحاً:

يخت ؿ تعشيؿ تلعزتلا تالقتليليا طل تلقي يا تاللغبل يا ب سث تلصتويا تلتي يقػش

تليهي طقك ،فيقػش تل تلعزتلا تالقتليليا طل تلقي يا تلف سفيا طل خبلق قتيجيح وتب يخ

تلقي يا

تلفبلسفا ،وهقيف طل يقػش تليهي طل تلقي يا تلزيقيا تو تالخبلقيا ت يفا تل

تلليقوقيا.
فيش تفبلغول في تيبك تلجطهوشياتل تلعزتلا هي تللزـ ب ييج تالقسيل تلزتخ يا
وطليل ك تلجوهشيا ،وتلعيزق هو تلس

ال يزؼ قوته تلقفسيا تتجيوص تلوػيئؿ تلتي

خللح لهي ،وتتزخق تفعيق تخش ليسح لهي عبلقا بهي ،ت
عطق قو تلقفض ولق تل

تل تلعزتلا تعقي بيل

يلا تالقسجيك وتالقتػيك و ق هسه تللو تعغي قغطا وت زج

في عط هي ،وتل ت ليـ تلعزتلا هي تلغييا تالسيسيا لق وء تلزولا عقز تفبلغول.
تطي في قلوظ تللشل تل شيك فلز وشزح تلعزتلا

ن)1

ز تسض قييك تلزولا ،ت يفا تل

تالسيسيل تالخشيل ننتل وشج)) و ننتلغيعا)) وقز ت ششح طيزج تلعزق بط تليتهي طي يلشث
طل ثبلثيل طشج في تللشل تل شيك وي يش هست تلت شتش تل عقييا تهلل تعيل بيل زيخ عل

تلعزتلا.

ن)2

تلطغ ث تلثيقي
تعشيؿ تلطقػطيح وتلت شيعيح وفلهيء تلليقول تلزولي ل عزتلا تالقتليليا

ل ول طلغ ا تلعزتلا تالقتليليا زيخ تلق ج طي بيقي قفي ،فلز تعززح تلتعيشيؿ تلطبيقا

لك ،وقز تقيولح تعشيفك تلطقػطيح تلزوليا تلطختلا ،طي تغشـ تليك تلعزيز طل تلفلهيء
بيلتعشيؿ وتل شذ وتلب خ وتلتفليق وسقتقيوق في هست تلفشؼ بعع تلتعشيفيح تلتي
ن)1تقػش :تفبلغول ،تلجطهوشيا ،تشجطا قي خبيص ،زتش تل تيث تل بقيقي ،بيشوح  ،1980ظ.50

ن )2تقػش :ز .طجيز خ ؿ تلطشتز ،طفهوك تلعزتلا عقز فبلسفا بغزتز ،زتش تل تث تلع طيا ،بغزتز
 ،2013ظ.72
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

233

العداةل الانتقالية ((دراسة قانونية))

تقيولح تلعزتلا تالقتليليا ،وطل ثك ق يوق تيجيز تعشيؿ ت ثش

تستعشتع ت ف تلتعيشيؿ.

طوليا طل خبلق

اوال :منظمة االمم المتحدة:
طل خبلق تلشيش تالطيل تلعيك تلسيبل ؤلطك تلطت زج تلطلزك تل طج ض تالطل وق نسييزج
تلليقول وتلعزتلا تالقتليليا في طجتطعيح تللشتؼ وطجتطعيح طي بعز تللشتؼ) عشؿ

تلعزتلا تالقتليليا يلتيلي-:

نني طق طفهوك تلعزتلا تالقتليليا يطق قغيـ تلعط ييح وتاللييح تلطشتبغا بيلط يوالح

تلتي يبسلهي تلطجتط لتفهك تش ا طل تجيوصتح تلطي ي تلوتسعا تلقغيـ بغيا فيلا

تلطسيءلا وتقيطا تلعزتلا وت ليـ تلطليل ا ،وقز ت طق هسه تاللييح تلل يئيا وغيش
تلل يئيا ع

ز تلسوتء ط تفيوح طستوييح تلط يش ا تلزوليا نتو عزك وجوزهي

طغ لي) وط ي طيح تالفشتز ،وتلتعويع ،وتللي تل ليئـ ،وتاللبلذ تلزستوش  ،وف ظ
تلسجق تل خلي ل

ؿ عل تلتجيوصتح ،وتلفلق تو تقتشتقهطي طعي))ن ،)3وطل خبلق

هست تلتعشيؿ لعبح طقػطا تالطك تلطت زج زوش طهك في ت زيز طعيلك تلعزتلا تالقتليليا طل

خبلق طليشبا قيئطا ع

ت تشتك سييزج تلليقول خبلق فتشتح طيبعز تللشتؼ.

ن)4

ت يفا تل سلف فلز ت يش تالطيل تلعيك تلسيبـ لؤلطك تلطت زج في تلتلشيش تلط يش تليك
تعبله ننتل تجشبا تلطقػطا خبلق تلعلز تلسيبـ ع
وت ا تل توغيز تش يل تلسبلك ع

ت شيش تلتلشيش قز تػهشح ب ق

ق و غويق تالجق ،ال يط ل تل يت لـ تال تست يل

ن)3طوجص تلشيش تالطيل تلعيك لؤلطك تلطت زج وق نسييزج تلليقول وتلعزتلا تالقتليليا في طجتطعيح
تللشتؼ وطجتطعيح طي بعز تللشتؼ) ،طج ض تالطل/24 ،تث  ،2004 /تلتلشيش تلطشقك
 ، S/2004/616ظ.2

ن )4تلطست يش /عيزق طيجز ،تلعزتلا تالقتليليا وتالزتشج تلقيج ا لطش ا طي بعز تلثوشتح ،طج ا
تلسييسيا تلزوليا ،تلطج ز  ،48تلعزز  ،192قيسيل ،2013 /ظ.411
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ؿ تلطػيلك عل غشيـ تلهيي ق تل شعيا لتسويا

ثلا طل تط يل

تلقصتعيتبيلوسيئق تلس طيا ،وتقيطا تلعزق ب ق طقلؿ)).

ت

ن)1

تقهي طقػوطا طل تلل تششتح تلتي يتخسهي تلطجتط وتلزولا تستجيبا القتهي يح لوـ

تالقسيل تلطقهجيا وتلوتسعا تلقغيـ ،بهزؿ ت ليـ تالعتشتؿ تلوتجث بطي ت بزه تل

طل تقتهي يح وط يسبا طشت بيهي.

ييي

ن)2

ثانيا -:المركز الدولي لمعدالة االنتقالية:
عشؿ تلزولي تلعزتلا تالقتليليا بيقهي ننتلسعي طل تجق تلعزتلا تل يط ا تثقيء فتشتح
تالقتليق تلسييسي)) ،و سلف عشفهي بيقهي ننتالستجيبا لبلقتهي يح تلطقهجيا تو تلوتسعا
تلقغيـ ل لوـ تالقسيل بهزؿ ت ليـ تالعتشتؿ تلوتجث بطي يبزه تل
وتعصيص تط يقييح ت ليـ تلسبلك وتلطليل ا وتلزيطلشتغيا ،ت
تلق و تلس

تقتهي يح

غوي ا)).

ن)3

ييي طل تقتهي يح

تقهي ت ييؿ ل عزتلا ع

يبلئك طجتطعيح تخوع طش ا طل تلت والح في تعليث لبا طل تف ي

لوـ تالقسيل ،سوتء

زثح هسه تلت والح فجيج تو ع

طز

علوز

وطل خبلق تلتعشيؿ قجز تل تلطش ص تلزولي ل عزتلا تالقتليليا ش ص هو تالخش ع

شوشج طبلئطا تاللييح تلطتخسج لت ليـ تلعزتلا تالقتليليا لت ف تلطجتطعيح تلتي تغبـ
فيهي لت ليـ تلعزتلا في طش ا تلت وق وتالقتليق.
ن)1طوجص تلشيش تالطيل تلعيك تلسيبل ؤلطك تلطت زج

وق نسييزج تلليقول وتلعزتلا تالقتليليا في

طجتطعيح تللشتؼ وطجتطعيح طي بعز تللشتؼ) ،طلزش تلسيبـ ،ظ.8

ن )2ز .ط طز تلسيز سعيز ،عل تلعزتلا تالقتليليا وتلعصق تلسييسي ،طش ص تلليهشج لزشتسيح
تالقسيل ،ب خ طتيذ ع

لوـ

تلطوق تالل تشوقي تلتيلي :

 www.cihrs.org/?page_id=2772تيشيخ تلصييشج 2015/8/4

ن )3تلطش ص تلزولي ل عزتلا تالقتليليا ،تلتعشيؿ بيلعزتلا تالقتليليا ،طتيذ ع
:

تلطوق تالل تشوقي تلتيلي

 www.ictj.net/arabicتيشيخ تلصييشج .2015/8/4
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ثالثا:تعريف العدالة االنتقالية في التشريعات العربية:
عشفح بعع تلت شيعيح تلعشبيا تلعزتلا تالقتليليا خيلا بعز تلثوشتح تلتي زثح في

بعع تلزوق تلعشبيا وطي يسط بثوشتح تلشبي تلعشبي ،فلز غيلبح تل ثيش طل طقػطيح
لوـ تالقسيل تلزوليا وطقػطيح تلطجتط تلطزقي تلطعقيا ب لوـ تالقسيل  -غيلبح

تل وطيح تالقتليليا وتلجهيح تلطساولا بعز تقتهيء تل لبا تلز تيتوشيا  -بطوتجها تشخ
تالقتهي يح تلجسيطا ل لوـ تالقسيل تلتي وقعح في ت ف تلزوق.

وتعز توقض طل ت ثش تلزوق تلعشبيا تلزطي بلفا عيطا في تجشتءتح تلعزتلا تالقتليليا،

فلز تسقزح ط ؿ لوـ تالقسيل تل و تصشج طختلا هي ننو تصشج لوـ تالقسيل وتلعزتلا

تالقتليليا)) وت طل بشقيطب عطق تل وطا تلطاقتا بعز تلثوشج طو وؼ تلعزتلا
تالولييح تالشب

هيننلقزوـ

في عط هي

هزتء وجش

طي تق يح ليا خيلا لتعويع تل
ييي تالستبزتز)).

تلثوشج و

ل ت ليـ في تهك تلوقيئ وتال زتخ تلتي تف ح تل

ن)1

ز

ييي وت هي هك

وتك ت يق ثبلخ لجيل

تلثوشج وق يح عقهي ،توال لجقا

تلت ليـ في فسيز قػيك تلشئيض تلطخ وؼ صيل تلعيبزيل بل ع ي ،ولجقا ثيقيا لزشتسا

تاللبل يح تلبلصطا في طاسسيح تلزولا ،ولجقا ثيلثا لطبل لا تلطساوليل عل
تالقتهي يح تلجسيطا تلتي وقعح ع

تلطتػيهشيل تبيل تلثوشج.

ن)2

وعشؿ تلط شؼ تلتوقسي تلعزتلا تالقتليليا بيقهي ننطسيش طت يطق طل تاللييح وتلوسيئق

تلطعتطزج لفهك وطعيلجا طي ي تقتهي يح

تلطساوليل عقهي ،وجبش

شش تل

لوـ تالقسيل ب ؿ

ييي ،وشز تالعتبيش لهك بطي ي لـ تلطليل ا

تلوغقيا ،وي فػ تلست شج تلجطيعيا ويوثلهي،ويشسي

ن)1

ليلتك ،وط يسبا

طيقيح عزك ت شتش تالقتهي يح،

تلطست يش /عيزق طيجز ،تلعزتلا تالقتليليا وتالزتشج تلقيج ا لطش ا طي بعز تلثوشتح ،طلزش

سيبـ ،ظ.13

ن)2

تلطست يش /عيزق طيجز ،طعيييش تغبيـ تلعزتلا تالقتليليا ،وشقا عطق تستش يزيك ل زوق تلعشبيا،

تلطاتطش تلعشبي تالوق لتقطيا ثليفا تلوعي تلليقوقي وتلوغقي ،بغزتز  ،2013ظ.98
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وتالقتليق في طجيق تالستبزتز تل

تالقسيل)).

ن)3

قػيك زيطلشتغي يسيهك في ت شيض طقػوطا لوـ

تطي في تليطل فيط ل شلز طبلطا تلتف يش تلليقوقي وق قيقول تلعزتلا تالقتليليا

بيليطل تقغبلقي طل ط شوؼ تلليقول تلط يق عيك 2012طل تل وطا تل تلبشلطيل وتلس
اليصتق وثيلا تسيسيا

طل تلطسيش تالعزتز

وق تلطو وؼ.

ن)4

وقز عشؿ تلط شؼ تليطقي تلعزتلا تالقتليليا في تلليقول تلط يش تليك تعبله بيقهي
ننطجطوعا طل تالجشتءتح وتلتزتبيش تلتي تتخس لطوتجها تالقتهي يح تلطيسا ب لوـ
تالقسيل خبلق تلفتشج تلصطقيا تلط ززج بهست تلليقول بغيا جبش

ت شتش تالفعيق تلطيسا ب لوـ تالقسيل في تلطستلبق)).

ويبل ػ تل تلط شؼ تليطقي تقفشز في تال يشج تل

ن)5

شش تل

ييي ،وطق

تلفتشج تلصطقيا تلط ززج بهست تلليقول،

وهزؿ تل

تتخيس تالجشتءتح تلبلصطا ق و تغبيـ تلعزتلا تالقتليليا بطي ي طل تلليء

تل وء ع

يك هست تلليقول

تلشفيح تالغشتؿ تلسييسيا خبلق تلفتشج تلط طولاب

و طيل تلتعويع تلطيز

وتلطعقو لطل عيقوت خبلق ت ف تلفتشج وجبش تل شش تلطعقو

طل تجق تقليفهك وتلطليل ا طعهك ،ت يفا تل تلطسيهطا في تقطيا وتثشتء ثليفاوس وف
تل وتش وتشسيء طلوطيح تلطعيلجا وبقيء تلزولا تلطزقيا وط و تثيش تقتهي يح

لوـ

ن)3يقػش :ط شوؼ تلليقول تالسيسي تلتوقسي تلطتع ـ ب بغ تسض تلعزتلا تالقتليليا وطجيق
تختليلهي تلليزش في  ،2012 /10 / 29تلفلق تالوق .تلبيث تالوق طل تلط شوؼ.

ن)4ت طز وقي بقيوث ،تلعزتلا تالقتليليا  :تلطفهوك وتلق ج وتلتجيشث ،وشقا عطق طلزطا تثقيء

لا

قلي يا علزح في طلش طش ص زشتسيح تلو زج تلعشبيا ،بيشوح /8تييش ،2013/ظ.151

ن)5يقػش :تلطيزج ن )3تلفلشج ن )2طل ط شوؼ قيقول تلعزتلا تالقتليليا وتلطليل ا تلوغقيا تليطقي لعيك
.2012
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تالقسيل وتل اوق زول ت شتشهي طستلببل.

ن)1

تطي في طلش فع

تلشغك طل تقك لك يتك

تلتلشيا بيتخيس خغوتح جزيزج ت ليلي لطفهوك تلعزتلا تالقتليليا تال تقك تك بيلفعق تللييك
ببعع تالجشتءتح وتلتزتبيش تلتي يط ل تلقيفهي ت ح هست تلطفهوك وطل تهك تلخغوتح

تلتي تك تالخس بهي طل قبق تل وطيح تلطتعيقبا تلتي تزتشح اول تلببلز بعز ثوشج ن25

يقييش /يقول تلثيقي )2011هو تال غبلؼ بيلعزيز طل تالجشتءتح لتعويع

ييي

تلثوشج وأسشهك ،وطل تالجشتءتح تلهيطا تلتي تك تبقيهي في طلش تق يء تلطج ض تللوطي

لشعييا أسش تل هزتء وطليبي تلثوشج.

ن)2

ت يفا تل تل تلزستوش تلجزيز في طلش لعيك  ،2013تول طس لا جبش

شش

ييي

ثوشج ن 25يقييش /يقول تلثيقي )2011و هزتء تل شث وتلوتجث تلوغقي وتلطليبيل فيهي
وت فق بيلشعييا تلبلصطا ألسشهك وتلطليبيل وتلط يشبيل تللزتط

وألبقيئهك تالولويا في فشظ تلعطق.
تغبيلي ع

تلو

ن)3

و سلف أسش تلطفلوزيل

وقز عشؿ تلطست يش عيزق طيجز تلعزتلا تالقتليليا

في طلش بيقهيننطجطوعا طل تلتزتبيش وتالجشتءتح تلل يئيا وغيش

تلل يئيا يتك تال غبلؼ بهيخبلق طش ا طيبعز ثوشج ن 25يقييش /يقول تلثيقي)2011
ل تلز

القتهي يح

لوـ تالقسيل وغيشهي طل لوش تسيءج تستعطيق تلس غا تلتي

وقعح في ػق تلقػيك تلسيبـ ،وخبلق فتشج تغييش هست تلقػيك وهي تشطي تسيسي تل

تللليظ تلعيزق ل

ييي ،وجبش تال شتش تلتي ل لح بهك وسويهك ،وتلبلذ طاسسيح

تلزولا ،وت ليـ تلطليل ا تلوغقيا بهزؿ تالقتليق بيلطجتط
تلزيطلشتغيا وطق ت شتش طي زخ طل تقتهي يح وتجيوصتح)).

ن)4

تل

لطيك طش ا

ن)1تقػش  :ت طز وقي بقيوث ،تلطلزش تلسيبـ ،ظ.152
ن)2

تلطست يش /عيزق طيجز ،طعيييش تغبيـ تلعزتلا تالقتليليا ،طلزش سيبـ ،ظ.99

ن)4

تلطست يش /عيزق طيجز ،تلعزتلا تالقتليليا وتالزتشج تلقيج ا لطش ا طي بعز تلثوشتح ،طلزش

ن)3تقػش :تلطيزج ن  ) 65تلزستوش تلطلش تلجزيز لعيك .2013
سيبـ ،ظ .12
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تال تققي تست قػشقي تل طجطق تلخغوتح تلتي يتك تتخيسهي في طلش وتلتي تطثق تجشتءتح

وتزتبيش تعبش عل بعع طفيهيك تلعزتلا تالقتليلياال يط ل عزهي سو خغوتح لتس يل

تل غغ تل عبي وسلف ألل طقهب تلعزتلا تالقتليليا ال يستليك في طجطوعا تجشتءتح
طقفل ا عل بع هي بق تقهي – و طي عشفهي تلط شؼ تلتوقسي – طسيش طت يطق طل

تالجشتءتح وتلتزتبيش وتطثق

لا وس س ا طتل ا تلوت ز ط طق لآلخش.

رابعا :تعريف العدالة االنتقالية لدى بعض الفقهاء .
تل طلغ ا تلعزتلا تالقتليليا ع

تلشغك طل تلتغشـ تليك وتعشيفك طل قبق طقػطا تالطك

تلطت زج وبعع تلت شيعيح تال تقك طيصتق ي وبك تلغطوع ،و سلف ع
تلعيلك

تلشغك طل تل

هز تل ثيش طل تجيشث تالقتليق طقس تلسبعيقيح تال تقك ال يصتق تي ي طل

تلطلغ يح تل زيثا .وقز عشفهي تلز توش ش وتل صييزج ننت يش تلعزتلا تالقتليليا تل
لق طل تلق يغ تو تلت ليـ ،يش ص ع

تلطجتطعيح تلتي تطت ف تشثي بي تش طل تقتهي يح

لوـ تالقسيل ،تالبيزج تلجطيعيا ،تو ت يق تخش طل تالقتهي يح ت طق تلجشتئك

ز

تالقسيقيا ،تو تل شث تاله يا ،وسلف طل تجق بقيء طجتط ت ثش زيطلشتغيا لطستلبق

تطل)).

ن)1

تطي تلز توش عبزتل سيل عبيل فلز عشؿ تلعزتلا تالقتليليا بيقهي :ننتالقتليق

طل يلا قصتؼ زتخ ي طس ا تل
يلا

يلا تلس ك ،توتالقتليق طل

ك سييسي تس غي تل

ك زيطلشتغي ،تو تلت شش طل ت تبلق تجقبي بيستعيزج تو تيسيض

ك ط ي،

و ق هسه تلط تش ق توت بهي في تلعيزج بعع تالجشتءتح تاللبل يا تل شوشيا وسعي
لجبش تال شتش ل

ييي تالقتهي يح تلخغيشج)).

ن)2

ن)1ز .ش وتل صييزج ،تلعزتلا تالقتليليا وتلطليل ا تلوغقيا في تلعيلك تلعشبي ،طتيذ ع

تلطوق :

 www.scpss.orgLsp=14444تيشيخ تلصييشج 2015/8/15

ن)2ز .عبزتل سيل

عبيل ،تلعزتلا تالقتليليا وست شج تل

وتل لوـ تلطزقيا ،طتيذ ع

تلشتبغ تلتيلي:

ييي ،طش ص زط ـ ل زشتسيح تلقػشيا

 .www.dctcrs.orgتيشيخ تلصييشج 2015/8/15
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وعشفهي تالستيس لا عبيض غيلث بيقهي ننف سفا وطقهجيا ،وهزفهي طعيلجا طي ي

تقتهي يح جسيطا ،وطسيعزج تل عوث ع

تل تلزيطلشتغيا)).

ن)3

تالقتليق ب ق طبي ش وس طي وغيش عقيؿ

وق ل بزوشقي قعشؿ تلعزتلا تالقتليليا ب قهي نن س س ا طتشتبغا تلعقيلش ،تهزؿ
تلىيالقتليق بوتق تلطجتطعيح تلتي طشح بفتشتح تعش ح فيهي ل عزيز طل تالقتهي يح تل

طجتط زيطلشتغي عل غشيـ تتخيس تلتزتبيش وتجشتءتح ق يئيا عيزلا وقصيها وتخش غيش

ق يئيا تتطثق ب ؿ

ليلا تالقتهي يح وتعويع تل

ييي وجبش تل شش وتلبلذ

طاسسيح تلزولا و تلطليل ا تلوغقيا بيل فئيح تلطجتط ت يفا تل

تالقتهي يح ل ي ولا زول ت شتشهي في تلطستلبق)).
فجطي تعيشيؿ تلعزتلا تالقتليليا تش ص ع

ل ولوق تل

فػ ست شج

فتشتح تالقتليق تلتي تطش بهي تلب زتل

تلزيطلشتغيا وتلتي ال يط ل ت ليلهي تال بيلتغبيـ تلس يك لطقيهب وتلييح

تلعزتلا تالقتليليا وتلتي تت ول طل  :نن تلزعيو

تلجقيئيا ،لجيل

ؿ تل ليلا،

تلتعويع وجبش تل شش ،تاللبلذ تلطاسسيتي ،تلطليل ا تلوغقيا ،فػ تلست شج )).

 .1تلزعيو

تلجقيئيا  :وهي ت ليليح ق يئيا ط

تلطسئووليل تلسيل تشت بوت

تقتهي يح ل لوـ تالقسيل خيلا بيش تلطساوليل وط ي طتهك ،وقز تتك ع ي

طستو ط ي دوتق يطي وزولي وقز تلوك بهي أجهصج خيلا يلط طا تلخيلا
بسيشتليول ،وأوق زعو جقيئيا يقح تطيك ط ي طا قوشطبشغو تلتي أجشيح

ن)3لا عبيض غيلث ،سيل جيك تلعزتلا تالقتليليا ،طتيذ ع

تلشتبغ تلتيلي:

 www.alganoub al-hur.com/news.php?action=show-id=2422تيشيخ تلصييشج
2015/8/19
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ل قيصييل في ألطيقيي بعز تل شث تلعيلطيا تلثيقيا.ن)1وتعتبش تلط ي طيح تلجقيئيا
ل طساوليل عل تقتهي يح لوـ تالقسيل وغيشهي طل تلجشتئك تالخش طل تهك
تلتزتبيش تلل يئيا لت ليـ تهزتؿ تلعزتلا تالقتليليا سوتء يقح ت ف تلط ي ك
ن)2

وغقيا تو زوليا تو طخت غا.

ؿ تل ليلا  :هيئيح طاقتا غيش ق يئيا غيلبي طي تعطق لطزج عيك تو

 .2لجيل

عيطيل ،طعتشفي بهي شسطيي ،طفو ا طل قبق تلزولا ،وتستطز لبل ييتهي طقهي
وفي بعع تأل ييل طل تلطعيش ا تلطس ا ب يفا تل تلزولا تو يقظ ع يهي

في تتفيقيا سبلك ،تتطت بلزش طل تالستلبلق تلليقوقي ،عيزج تق
عط يا تلت وق وتالقتليق تلث تهتطيطهي ع
تقتهي يح طعيقا تشت بح ع

في غطيش

تلطي ي ،ت لـ في تقطيغ

طزتش فتشج طل تلصطل ،ال وق زخ وت ز بعيقك،

تختك عط هي بتلزيك تلشيش قهيئي ي ك تستقتيجيتهي وتولييتهي ،وتش ص في عط هي

ع

تقتهي يح لوـ تإلقسيل وع

تلطعيييش تإلقسيقيا)).

ن)3

 .3تلتعؾؾويع وجبؾؾش تل ؾؾشش  :طؾؾل تهؾؾك طشت ؾصتح طفهؾؾوك تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا تعؾؾويع
تل ؾ ييي ،وجبؾؾش طؾؾي ل ؾؾـ بهؾؾك طؾؾل ت ؾشتش

ن)4

 ,وتلؾؾوك ب ؾشتطب تلتعؾؾويع وجبؾؾش

تل ؾؾشش بتؾؾوفيش تعؾؾويع طؾؾيز نتعؾؾويع طيلي ؾ و ؾوتفص طيليؾؾا أوخؾؾزطيح طجيقيؾؾا

)أو شطص ن تعتستش شسطي ل طت ششيل عل تالقتهي يح تلطي يا).

ن)5

ن )1خيلز قلش تلسيز و قيفيل ط طز توفيـ ،زشتسا عل تلعزتلا تالقتليليا ،و زج تلزشتسيح وتلب وخ
تلبشلطيقيا وتال يزيطيا ،طلش  ،2012ظ .9

ن)2

تلطست يش /عيزق طيجز ،تلعزتلا تالقتليليا وتالزتشج تلقيج ا لطش ا طي بعز تلثوشتح ،طلزش

سيبـ ،ظ .14

ن)3ز .ت طز وقي بقيوث ،طلزش سيبـ ،ظ.131
ن)4

تلطست يش /عيزق طيجز ،تلعزتلا تالقتليليا وتالزتشج تلقيج ا لطش ا طي بعز تلثوشتح ،طلزش

سيبـ ،ظ .15

ن)5خيلز قلش تلسيز و قيفيل ط طز توفيـ ،زشتسا عل تلعزتلا تالقتليليا ،طلزش سيبـ ،ظ .9
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

242

العداةل الانتقالية ((دراسة قانونية))

 .4تاللؾؾبلذ تلطاسسؾؾيتي :يتج ؾ تاللؾؾبلذ تلطاسسؾؾيتي ع ؾ طسؾؾتو بلؾؾبل يح
تلزولؾؾا بل ؾ جيقؾؾث
عيطؾؾا ت طؾؾض تلجيقؾؾث تإلزتش وتلطؾؾيلي فؾؾي طخت ؾؾؿ طاسسؾؾيح ّ
ن)6
بلبل يح تتعّـ بطاسسيح طعيقا.

 .5تلطليل ا تلوغقيا  :تعقي تلطليل ا تلوغقيا تلجهوز تلشتطيا تلؾ تشسؾيء تلسؾبلك
وتلثل ؾؾا تلوغقي ؾؾا ب ؾؾيل تلخل ؾؾوك تلل ؾؾزتط ف ؾؾي سؾ ؾييـ تلعزتل ؾؾا وتلط يس ؾؾبا ،وتعتط ؾؾز
تلطليل ا تل ليليا ع

و

ز قهيئي ال لبض فيك ل تهزيز بيلطصيز طل تلعقؿ

ن،)7وتعتبؾ ؾؾش ست ل ؾ ؾ ا وثيلؾ ؾؾا بيلعزتلؾ ؾؾا تالقتليليؾ ؾؾا وتل تلطلؾ ؾؾيل ا ي ؾ ؾؾز ط وقؾ ؾؾيح
طقػوطا تلعزتلا تالقتليليا ت ق في ز ستتهي ليا طهطؾا تس تقؾك طؾل تلطسؾتلش تل

تلطليل ا تلوغقيا

ن)6ز .و يز تلفش ي ي وتخشيل ،زليق تلعزتلا تالقتليليا في ليبيي ،تلطعهز تلعشبي ل لوـ تالقسيل،
توقض ،2015ظ.79

ن )7ز .لبلذ عبزتلش طل تل زيثي ،زوش تالطك تلطت زج في عطق لجيل تل ليلا وتلطليل ا ،ب خ
طق وش في طج ا تل لوـ ،تلجيطعا تلطستقلشيا ،تلعزز تلشتب  ،تلسقا تلثيلثا ،2008 ،ظ.242
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طؾ ؾؾل تهؾ ؾؾك طفؾ ؾؾشزتح تيؾ ؾؾا تسؾ ؾؾويا سييسؾ ؾؾيا وتل عؾ ؾؾزك ت ليلهؾ ؾؾي قؾ ؾؾز ُيف ؾ ؾؾق هؾ ؾؾسه تلتسؾ ؾؾويا
ن)1
بشطتهي.
 .6فؾػ تلؾست شج  :يتطثؾؾق ت يؾيء تلؾؾست شج فؾي ت

ؾؾزخ تو وتقعؾا تو بيئؾؾا تعطؾق آليؾؾا

ل تس ش ويط ل تل يتك ت ييء تلست شج ب ق شسطي نطثق تقيطا قلث تؾس يش ) تو

غيش شسطي نجزتشيا في طجتط ط ي) ويسع تلقيض تل ت يؾيء س ؾش ت ؾزتخ
تلطي ؾ ؾؾي ألسؾؾؾبيث عزيؾ ؾؾزج طقهؾ ؾؾي -:تلشغب ؾؾا فؾ ؾؾي تست
تلتعشؿ ع يهكن ،)2ويعطق ع
يعطق بستح تلوقح ع

وع

ؾ ؾؾيش س ؾ ؾؾش تل ؾ ؾ ييي تو

فيء تلتطصـ وتاللك تل يزخ زتخ يي طل جهؾا ،طؾي

طليسطا تلس ش وتالس ط تالخشيل طل تبقؾيء تلطجتطؾ

تلوقوؿ بجيقث تلطجقي ع يهك ويلو تلطسيقزج وتلتآخي طعهك فؾي طوتجهؾا

تاللؾ ؾؾك ،ف زولؾ ؾؾا وتجؾ ؾؾث فؾ ؾؾي ت يؾ ؾؾيء س ؾ ؾؾش
ولبل ييح.

ن)3

ؾ ؾ يييهي بطؾ ؾؾي لؾ ؾؾزيهي طؾ ؾؾل س ؾ ؾ غيح

ن)1تلطست يش /عيزق طيجز ،تلعزتلا تالقتليليا وتالزتشج تلقيج ا لطش ا طي بعز تلثوشتح ،طلزش سيبـ،
ظ.16

ن)2تلعزتلا تالقتليليا – ت ييء تلس ش  ،طعهز تلشبي تلعشبي ،طتيذ ع

تلطوق تالل تشوقي تلتيلي:

 ?www.arabsi-orgLindexphpتيشيخ تلصييشج 2015/11/13

ن )3بليئش ع ي ط طز تلبييتي ،لوـ تلطجقي ع يك تطيك تلط طا تلجقيئيا تلزوليا ،تغشو ا ز توشته
في تلليقول تلجقيئي ،طلزطا تل

يا تلليقول ،جيطعا بغزتز  ،2005ظ.278
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المبحث الثاني

ع

تلشغك طل

التطور التاريخي لمعدالة االنتقالية

زتثا طلغ ا تلعزتلا تالقتليليا بال أل بعع ط يطيل تلعزتلا

تالقتليليا تعوز بجسوشهي بل علوش تيشيخيا بعيزج ،وت ف تلط يطيل وتلطعيقي لك ت ل
سو

ليح طتفشقا و سشتح لطعح في بعع تل لث تلصطقيا تلبعيزج ولك ت ل طتل ا

وط ط ا لبع هي تلبعع طي هي ع يك تآلل و طي يجث تل ت ول ألبل ،وطفهوك تلعزتلا
تالقتليليا طفهوك قسبي يتغيش بتغيش تلصطيل وتلط يل فطي يط ل تغبيلك في ب ز طي قز

يلعث تغبيلك في ب ز خش بيلقػش الختبلؿ تلػشوؿ تلسييسيا وتالقتليزيا وتلثليفيا

بيل تلب زتل .و سلف بيلقسبا ل قي يا تلصطيقيا فطي يط ل تغبيلك في صطيل طعيل شبطي
يلعث تغبيلك في صطيل تخش وسلف الختبلؿ طستو تلتف يش وتختبلؿ تألجييق و ت

تل طستو تل لوـ وتلقػش تليهي وتالقتهي يح وتلتعيطق طعهي يت ثش بيختبلؿ تألجييق
وتعيقبهي .لست سق يوق في هست تلطغ ث تس يغ تل وء ع

تلتغوش تلتيشيخي ل عزتلا

تالقتليليا في فشعيل قخلظ تلفشؼ تألوق ل ب خ في تغوش تلعزتلا تالقتليليا في
تلعلوش تللزيطا وتلوسغ  ،أطي تلفشؼ تلثيقي فسقت ك فيك عل تغوش تلعزتلا تالقتليليا في

تلعلوش تل زيثا.
المطمب األول

العدالة االنتقالية في العصور القديمة والوسطى
عقز تلب خ في تلعلوش تللزيطا قجز فيهي جسو تش ل عزتلا تالقتليليا وسلف في تل شوث

تلتي

زثح بيل تلطزل تليوقيقيا ،ففي

شث نتلبي وبوقيص) بيل تلطزل تليوقيقيا وتلتي

تستطشح ن )25عيطي شتفلهي تل ثيش طل تقتهي يح لوـ تالقسيل وتعزتطيح قيطح بهي
جيوط تبي وبيصألفشتز تل يطيا تلتي يقح تزتف عل نببلثي) – ت ز

لشف هي تالستسبلك ،وفي شث نتسبيشغا)

تلطزل تليوقيقيا –

ز نتثيقي) تعزك تلسبيشغيول جطي تلشجيق

تلسيل ػفشوت بهك وتقتيزوت تلقسيء سبييي ت يفا تل

تعزتك ثبلثا تالؿ طل تالسش
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تالثيقييل وبيلطليبق لج ح تثيقي تل قتق سفشتء نتسبيشغا) و ن وشثقا) بزتف تالقتليك تل

تل تقتهح تل شث بو زج بيل تثيقي وتسبيشغا في عيك ن 481ـ.ك) ،وبعز تقتهيء تل شث
جشح ط يوشتح لتعويع تل

طشج تخش .

ن)1

ييي وتلسعي لزف طخ فيح تلقصتؼ لعزك تلشجوؼ تل تل شث

وقبل ػ تل هسه تالجشتءتح تلتي شتفلح ت ف تلفتشج تالقتليليا علث سقوتح طل تلبغط

وتللتق وتقتهي يح لوـ تالقسيل تطثق جصء طل تلعزتلا تالقتليليا بطفهوطهي تل زيخ بق
تقهي تل وء تلس

ل عزتلا تالقتليليا.
ع

تستقيش بك فلهيء تلعزتلا تالقتليليا زيثي ليستطزوت تلطفهوك تل زيخ

تطي تلعلوش تلوسغ

ففقهي تتطيص بطسيلا طهطا تال وهي تلعوتطق تلزيقيا وت ثيشهي

تل ييج تالجتطيعيا وع

ط يطيل تلعزتلا وتللبي ا وتلزولا بلوشج عيطا فلز يل

لػهوش تلزييقيح تليهوزيا وتلطسي يا وتالسبلطيا ثيش بيلغا ع

في ت ف تلعلوش.

وتق تلعزتلا تالقتليليا

ففي تلتيشيخ تلطسي ي ،ب شح تلزييقا تلطسي يا بيألخوج تالقسيقيا وتلط با تل يط ا

تلتي يجث تل تس وز بيل تلب ش قشيبي تو بعيزت وتلس

يجث تل ي ول ل عزو قليبي طقك

طي ي طش بسلف تل تيث تلطلزض ننتالقجيق)).ن)1فلز جيء في تل تيث تلطلزضننت بوت

تعزتئ ك وت سقوت وتقش وت وتقتك ال تشجول يئي.))....

ن)2

طي ت ز تل تيث تلطلزض ع

قبس تلث ش وتالقتليك ننال تقتلطوتألقفس ك تيهي تال بيء)).ن)3وهقيف تعيليك تخش

تلزييقا تلطسي يا تا ز ع

ت ليق وت سيض لطبزأ تلتسيطا وتلطليل ا.

ثيشج في

ن)1تقػش :ز .قصتش تلعقب ي ،تلليقول تلزولي تالقسيقي ،تلغبعا تالول  ،زتشوتئق ل ق ش وتلتوصي ،
تالشزل ،2010،ظ20

ن)1ز .قصتش تلعقب ي ،تلطلزش تلسيبـ ،ظ.24
ن)2تل تيث تلطلزض ،تلعهز تلجزيز ،لوقي.35:

ن)3تل تيث تلطلزض ،تلعهز تلجزيز ،شوطيا .19:12
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وفي تلتيشيخ تالسبلطي فيل تلطتطعل في زشتسا ط وقيح تلعزتلا تالقتليليا سوؿ يتبيل

ببل عقيء تقهي تزوش وق ط وش تسيسي هو طييا لوـ تالقسيل وتلتلز لبلقتهي يح

تلجسيطا لهي وهو طي يتفـ ط طليلز تل شيعا تالسبلطيا ،فلز شطح تل شيعا تالسبلطيا
تالقسيل وت يغح تلقفض تلب شيا بسييد يلوقهي وي طيهي ،ويػهش هست تلت شيك ج يي في

قولك تعيل  :ننّلقد كرهٌا تٌي ادم ّمحلٌاُن يف الرب ّالثحر ))...ن ،)4وتل لوـ تالقسيل هي

ليس ح طق ا طل ط ف تو ي ك تو قشتش يلزش عل س غا تو ت طقػطا زوليا وتقطي هي
لوـ ط صطا ب ك طلزشهي تاللهي.

ن)5

وفي قلوظ تللشل تل شيك وتلسقا تلقبويا تل شيفا جطيعهي وطليزش تل شيعا تالخش

وتبزتؼ تلفلك تالسبلطي بطي و عك طل تفسيش و شذ ل شيعا جيءح جطيعهي طل تجق
تال قسيل و طييتك ت

طل قفسك ،و طييا لوـ تالقسيل وتل فيػ ع

شتطتك وقيطتك

وتقسيقيتك بطي فيهي تللوتعز تلطتع لا بيللتيق ففقهي طي شعح تال طل تجق طييا لوـ

تالقسيل وزف تلػ ك وتلل يء ع

تلشسي ا وجيءح تل شيعا تالسبلطيا بطبزأ ت ليـ تل ـ

وتبغيق تلبيغق وتغبيـ تلعزق فيل ـ طل تسطيء تهلل تل سق  ،وخ ـ تلسطيوتح وتالشع

بيل ـ.

ن)6

وتا ز ثيش طل تلقلوظ تللشقيا ع

تلعزق وتل شيا وتلسبلك وجيءح ب ثيش

طل تل لوـ فيلوق تلطول عص وجق :نن اى اهلل يأهركن اى تؤدّا االهاًات اىل اُلِا ّاذا

حكوتن تني الٌاس اى حتكوْا تالعدل))...ن ،)7ففي هست تلقظ تللشقي أطش بلهي ب زتء

تالطيقيح وتل ك بيلعزق ،وقيق تعيل في تلت يز ع

شيا تلتعبيش وتلشيش تلطليش:

ن)4تللشل تل شيك ،سوشج تالسشتء ،تآليا ن.)70
ن)5

تلطست يش /عيزق طيجز ،طعيييش تغبيـ تلعزتلا تالقتليليا ،طلزش سيبـ ،ظ.101

ن)6تقػش :ز .سهيق سيل تلفتبلو  ،لوـ تالقسيل ،تلغبعا تالول  ،تاللزتش تلثيقي،
عطيل ،2009ظ 27-25

ن)7تللشل تل شيك ،سوشج تلقسيء ،تآليا ن.)58
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ننال اكراٍ يف الديي قد تثني الرشد هي الغي))

ن)1

،وقيق تعيل

في تل خ ع

تلسبلك:

ننكلوا اّقدّا ًارا للحرب اطفاُا اهلل ّيسعْى يف االرض فسادا ّاهلل ال بحة افمفسديي)).
وتلبي خ في ط وقيح تلعزتلا تالقتليليا سوؿ يتبيل لك طز

ن)2

تتسيقهي ط طبيزة تل شيعا

تالسبلطيا تلغشتء سوتء في طجيق طعشفا تل ليلا وتلط يسبا وتغهيش تجهصج تلزولا طل

تلفسيز وتلطفسزيل وتللليظ وتعويع تل
و سلف تلطليل ا ،ف

تل شوشتح تلخطض.
عقهي.

ن)3

ن*)

ييي وتلعفو سوتء تلعفو تلعيك تو تلخيظ
يخ تلجط ا ع

يك تل شيعا تزوش طل

وجوث

طييا

وتلعقييا ب سبيث بليئهي طلوقا سيلطا بيعتبيش تقك ال غق ل ب ش

وطل تالطث ا تلعط يا في تلتيشيخ تالسبلطي طي قيلك تهق ط ؾا طؾل عفؾو عؾيك شغؾك تقؾوتؼ

تالس تلؾؾس تل لؾؾوه بيلشسؾؾوق ط طؾؾز (صللللهلل اهلل هلولللَ ّ للللن) وزعوتؾؾك ،وشغؾؾك قؾؾزشج تلجؾؾيط
تالسؾؾبلطي ع ؾ تبؾؾيزتهك ،فلؾؾز جؾؾيء تعؾؾبلل تلعفؾؾو عؾؾقهك طجتطعؾؾيل قؾؾشث تل عبؾؾا تلط ؾشفا

يقتػؾؾشول

ؾؾك تلشسؾؾوق (صلللهلل اهلل هلوللَ ّ لللن) فؾؾيهك.

ن)4

وقؾؾيق ل ؾ

تهلل ع يؾؾك وس ؾ ك :ننيؾؾي

طع ش قشيط طيست تشول تقي فيعق ب ك؟ قيلوت :تر شيك وتبؾل تر ؾشيك)) ،قؾيق :ننفؾيسهبوت

فيقتك تلغ ليء)).
ع

ن)5

وطل تلطوتقؿ تالقسيقيا تلتي يط ل تستقبيغهي طل فتا ط ا وتلتي تزق

طعق تلتليلا وتلتسيطا طي ي ي-:

ن)1تللشل تل شيك ،سوشج تلبلشج ،تآليا ن.)256
ن)2تللشل تل شيك ،سوشج تلطيئزج ،تآليا ن.)64

ن*)قيق تل يغبي  :فلز تتفلح تالطا  -وسيئش تلط ق – ع

تل تل شيعا و عح ل ط يفػا ع

تل شوشتح تلخطض وهي نتلزيل وتلقفض وتلعلق وتلطيق وتلقسق).

ن)3تلطست يش /عيزق طيجز ،طعيييش تغبيـ تلعزتلا تالقتليليا ،طلزش سيبـ.102 ،

ن)4ز .ط طز ع ي تللبلبي ،تلسيشج تلقبويا ،تلغبعا تلثيقيا ع ش ،زتش تلطعشفا ،بيشوح ،2012
ظ.763

ن)5عبزتلسبلك هيشول ،تهسيث سيشج تبل ه يك ،زتش ت ييء تلتشتخ ،بيشوح ،بزول تيشيخ غبيعا،
ظ.293
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 .1استبعاد الثار واالنتقام من الخصوم المنهزمين -:فلز زعي شسوق تهلل (صلهلل اهلل هلوَ ّ لن)
تل يبك تل قتيق تلطليت يل فلغ ،و يل ع ك طي لزش طل سعز بل عبيزج طؾل قؾوق ُيعبؾش

عؾؾل طوقؾؾؿ طخؾؾيلؿ الوتطؾؾش تلشسؾؾوق (صلللهلل اهلل هلوللَ ّ لللن) ويؾؾقك عؾؾل ت ؾؾفي وتقتلؾؾيك ،تؾؾزخق

تلشسوق تل شيك (صلهلل اهلل هلوَ ّ لن) وزعي ع ؾي تبؾل تبؾي غيلؾث لسؾ ث تل تشيؾا طؾل سؾعز بؾل
عبيزج ،و يل هزؿ هست تلطوقؿ تستبعيز تالقتليك وتلث ش عقز تالقتليش.

 .2مبدا المسـاواة التامـة بـين كافـة النـاس -:للؾز س ّ ؾش تلشسؾوق تل ؾشيك ط طؾز (صللهلل اهلل هلولَ
ّ لللن) تلجطي ؾ ب ؾ هك طبؾؾزت لجطي ؾ تلب ؾشيا طهطؾؾي تخت فؾؾح تقسؾؾيبهي وتجقيسؾؾهي وزييقتهؾؾي وهؾؾو
تلطسؾؾيوتج تلتيطؾؾا بؾؾيل تالف ؾشتز فؾؾي تل لؾؾوـ وتلوتجبؾؾيح ف سؾؾيض تلتفيعؾؾق تلو يؾؾز هؾؾو تلعطؾؾق

تلليلا.

ن)6

 .3العفو العام الذي لم يستثني اال كبار المجرمين :تلزش تلشسوق (صلهلل اهلل هلوَ ّ لن) عفو
عيك عل يفا تلطعتزيل وتط يقهك طل تل شيا وتل ش ا وهست طي عبش عقك نل

تهلل ع يك

وس ك) بؾ نتسهبوت فيقتك تلغ ليء) ،وقز تستثق هست تلعفو تلعيك بيش تلطجشطيل وتطؾش بلؾت هك

ولؾؾو ؾؾيقوت طتعل ؾؾيل ف ؾؾي تس ؾؾتيش تل عبؾؾا ،وط ؾؾل ث ؾؾك لؾؾزش عف ؾؾو خ ؾؾيظ لؾؾبعع ط ؾؾل ب ؾؾيش

تلطجشطيل ُ ف في بع هك وتستاطل تلبعع تالخش.

ن)1

ن)6تقػش :طبشوف سيسي ،ف سفا تلعزتلا تالقتليليا في تالسبلك ،طتيذ ع

تلطوق تالل تشوقي تلتيلي:

 / alfajrnews/103706.www.turess.comتيشيخ تلصييشج 2015/9/3

ن)1

لي تلش طل تلطبيش فوش  ،تلش يـ تلطختوك ،زتش تبل

صك ل غبيعا وتلق ش ،تلغبعا تالول ،

بيشوح  ،2002ظ.401
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 .4مبدا رد الحقوق الى اصحابها االصميين -:ج ض شسوق تهلل (صلهلل اهلل هلوَ ّ لن) في
تلطسجز فليك تليك ع ي تبل تبي غيلث وطفيتيا تل عبا في يزه ،فليق يي شسوق تهلل تجط

لقي تل جيبا ط تلسلييا ،فليق شسوق تهلل (صلهلل اهلل هلوَ ّ لن) :تيل عثطيل تبل غ ا؟

فزعي لك فليق :هيف طفتي ف يي عثطيل تليوك يوك بش ووفيء.

ن)2

تل ل تيشيخ تالسبلطي وط يح وزشوض تجسز في ليلتهي بعع جسوش تلعزتلا تالقتليليا
بطي فيهي طل تسيطا وشز ل لوـ ،وال تطثق تقتليك تلطقتلشيل بق طسيوتج

تل لوـ وتلوتجبيح .وتل تلعزتلا تالقتليليا بغبيعتهي ال تلوك ع

ليلا في

هزك جطي تلهيي ق

تلليقوقيا بعز فتشج تالقتليق تلسييسي طل تل ك تلز تيتوش تل تل ك تلزيطلشتغي بق تقهي
تعطز تل

تلبلذ تلطقػوطا تلليقوقيا وتالبليء ع

تللوتقيل تلتي تعصص طييا وت تشتك

و فيلا لوـ تالقسيل.وقز تقش تالسبلك تلليلا طل عيزتح تلعشث وتليليزهك قبق تالسبلك

وتلتي يقح بطثيبا قيقول تو ت شي لهك ،فطي تقشه تالسبلك طل هسه تلعيزتح وتلتليليز
بقلوظ تللشل تل شيك تو تلسقا تلقبويا فهو تلطبيذ وتل بلق وهو تلطعشوؿ ،تطي طي

تق شه وزعي تل تلغيءه فهو تلطق ش وتل شتك.

ن)3

ن)2عبزتلسبلك هيشول ،طلزش سيبـ ،ظ.294

ن)3ز .ط طز عطش ت طز تل يهيل ،تلت والح تلتي ت زثهي تالسبلك في تلقػيك تلليقوقي عقز تلعشث،
تلغبعا تالول  ،زتش تلع وك ل ق ش وتلتوصي  ،تالشزل  ،2008ظ.88
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المطمب الثاني

التطور التاريخي لمعدالة االنتقالية في العصور الحديثة

تعوز تلوق تلعزتلا تالقتليليا في تلعلوش تل زيثا تل
ع

تقتليش تلثوتش تالطشي ييل

تالستعطيش تلبشيغيقي وتعبلل تالستلبلق تالطشي ي عيك  1776وطي شتفلك طل

تعبلل تلزستوش وطبيزة جفشسل وطلتش يح ولسل وغيشهي ل طيل
ت يفا تل

لوـ تالقسيل،

تالعبلل تلفشقسي ل لوـ تالقسيل بعز تلثوشج تلفشقسيا عيك  1789وتلس

ت ثشبفعبلل تالستلبلق تالطشي ي وتلزتش طوتثيـ ل طيل لوـ تالقسيل.

ن)4

ويط ل تي ي تللي تشهيليح طفهوك تلعزتلا تالقتليليا بعز قهييا تل شث تلعيلطيا تالول
يخ بزأح طعيلك هست تلطفهوك تت ا طل خبلق تهتطيك تلطجتط تلزولي بسييسيح فع
و ق تلقصتعيح و خ تلزوق ع

تتبيؼ طقػوطا تلعزتلا تلجقيئيا في تلتلز لبلقتهي يح

ن)4تقػش :ز .سهيق سيل تلفتبلو  ،طلزش سيبـ ،ظ.41
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و سلف يقح هقيف ط يوالح جيءح بهي طعيهزج فشسي

عيك  1919إلق يء ط طا خيلا لط ي طا تالطبشتغوش تلثيقي نغ يوك تلثيقي) و بيش
طجشطي تل شث تاللطيل ،وشغك ف ق ت يق ت ف تلط طا تال تل تلطعيهزج قج ح في
جعق تلطيقيي تلزش ت شيعي في يقول تالوق  1919تق ح بطوجبك تلط طا تاللطيقيا
تلع يي في طزيقا ليبصد وسلف لط ي طا طجشطي تل شث تاللطيل.

ن)2

ويش تلبعع تآلخش

تل تيشيخ تلعزتلا تالقتليليا ي 1وز لطي بعز تل شث تلعيلطيا تلثيقيا وط ي طيح
قوشطبشغوتلل يء ع

تلقيصيا.

ن)3

غيش تل تلعوتطق تلسييسيا في ت ف تل لبا لعبح زوش

هيك وطاثش في سيشهي ولعبح تلزوق تلطقتلشج زوش تلخلك وتل ك في قفض تلوقح لسلف
تغ ـ ع

هسه تلط ي طيحنتقتليك تلطقتلشيل).

ن)4

وتعيلح قزتءتح زوق تلت يلؿ تثقيء تل شث تلعيلطيا تلثيقيا ب شوشج تعلث وط ي طا
طشت بي جشتئك تل شث عقز تقتهيء تل شث لليل هك ،وخبلق طاتطش ييلتي لعيك  1945تك
تق يء ط طا عس شيا زوليا في قوشطبشؽ لط ي طا طجشطي تل شث تلسيل ليض لجشتئهك
طوق جغشتفي.
تالقسيقيا.

ن)6

ن)5

وتختلح تلط طا بيلجشتئك

ز تلسبلك وجشتئك تل شث وجشتئك

و سلف تق يح في تلعيك  1946تلط طا تلعس شيا تلزوليا في غو يو

ن)1تلطست يش /عيزق طيجز ،طعيييش تغبيـ تلعزتلا تالقتليليا ،طلزش سيبـ ،ظ.97

ن)2تقػش :تخبلظ بل عبيز ،لييح طج ض تالطل في تقفيس قوتعز تلليقول تلزولي تالقسيقي ،شسيلا
طيجستيش ،يا تل لوـ ،جيطعا تلخ ش ،تلجصتئش  ،2009ظ.137

ن)3لا غيلث عبيض ،طلزش تل تشوقي سيبـ .
ن)4ز .لي

ز

قلوال تلش بيقي ،طلزش سيبـ ،ظ.98

ن)5يقػش :تخبلظ بل عبيز ،طلزش سيبـ ،ظ.142

ن)6تلطيزج  ،6 /تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا في قوشطبشؽ.1945 ،
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بهزؿ ط ي طا بيش طجشطي تل شث في تل شـ تالقل .
بقفض تالختليليح تلطو وعيا لط طا قوشطبيشؽ.

ن)7

وتختلح ط طا غو يو

ن)8

ويش تخشول تل طعيلك تلعزتلا تالقتليليا بزأح تت ق بط ي طيح لوـ تالقسيل في
تليوقيل في توتسغ تلسبعيقييتبيإل يفا تل تالجشتءتح تلتي تتخسهي تل ك تلعس ش في
تالشجقتيل طي يل لجهوز تللي تل ليئـ في تطشي ي تلجقوبيا،
وتل جيل تلتي ت

ح في

ن)9

ق طل بوليفيينتل جقا تلوغقيا ل ت ليـ في

وتزخ

تالختفيء)عيك ،1982وتالشجقتيلنتل جقا تلوغقيا ب ل تال خيظ تلطختفيل) عيك،1983
وفي ت ي ي نتل جقا تلوغقيا ل ليلا وتلطليل ا) عيك ،1990

ن)7تقػش :تخبلظ بل عبيز ،تلطلزش تلسيبـ ،ظ.144

ن)8تلطيزج  ،5 /تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا في غو يو.1946 ،
ن)9ز .لي

قلوال ش بيقي ،طلزش تلسيبـ ،ظ.98
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ونلجقا تلسجل تلسييسي وتلتعسيث) عيك ،2003
يفيا طليشقا ط فيح ت ليـ تلعزتلا ل

ن)1

تثش بيش في ب وشج عو تش توليي وق

ييي تقتهي يح لوـ تالقسيل.

ن)2

طي تل قييك طج ض تالطل بفق يء ط ي ك جقيئيا زوليا طاقتا وهي ط طا يوغسبلفيي

 1993وتلتي تختلح بط ي طا تال خيظ تلغبيعييل عل جشتئك تل شث وتالبيزج
تلجطيعيا وتلجشتئك

ز تالقسيقيا في يوغسبلفيي تلسيبلا ،وط طا شوتقزت عيك 1994

لط ي طا تال خيظ تلغبيعييل عل جشتئك تالبيزج تلجطيعيا وجشتئك تل شث في شوتقزت،
تلط طا تلزوليا تلخيلا بسيشتليول ولبقيل وتلتي تسط

ت يفا تل

بيلط ي ك تلجقيئيا

تلزوليا تلهجيقا تو تلطغعطا زو تش جوهشيي في تبشتص طفهوك تلعزتلا تالقتليليا.
وتختلح تلط طا تلزوليا بسيشتليول بيلجشتئك
وتالقتهي يح تلخغيشج ل ليقول تلزولي تالقسيقي.

ن)3

ز تالقسيقيا وجشتئك تل شث

بيقطي تختلح تلط طا تلجقيئيا

تلزوليا تلخيلا ب بقيل بيألعطيق تالشهيبيا وتالفعيق تلجشطيا

ز تل ييج وتلسبلطا

تل خليا وتل ش يح غيش تلط شوعا وتالطتقيؼ عل تالببلؽ عل تلجشتئك وتالفعيق

تلجشطيا.

ن)4

وتل تقيطا هسه تلط ي ك يولز تالطق في و

ط ل تلعليث في تلقصتعيح تلزتخ يا وتلزوليا ع
ع

ز القت يش ػيهشج تالفبلح

ز سوتء طي تل هست تالق يء يعز زليبل

تل تلطجتط تلزولي تلبا يشفع تلتغي ي عل تالعطيق تلو يا وتقتهي يح

لوـ تالقسيل.

ن)5

ن)1تقػش :جوشجيح تسعز ،تلعزتلا تالقتليليا -تاللييح غيش تلليقوقيا ،طج ا تل شيا ،تلعززن)15
في، 2012/12/27ظ2

ن)2ز .لي

قلوال ش بيقي ،تلطلزش تلسيبـ ،ظ.99

ن)3تقػش :تلطوتز ن ،)4،3،2طل تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا بسيشتليول.
ن)4تقػش :تلطيزج ن )2طل تلقػيك تالسيض ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا في لبقيل.
ن)5تخبلظ بل عبيز ،طلزش سيبـ ،ظ.238
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هسه تلتجيشث تآلقفا تلس ش في ثبلخ تجييق طتعيقبا

ت تشف ق طجطوعا طل تل يالح بعزز طل تلسطيح تلشئيسيا تلتي تجع هي طتطيصج عل
ن)6

سوتهي و طي ي ي-:

الجيل االول -:جيء بعز تل شث تلعيلطيا تلثيقيا وسلف طل خبلق ط ي طا طجشطي تل شث
تاللطيل وتلييبيقييل ،فيطي يعشؿ بط ي طا قوشطبشؽ وغو يو ،وتط وشح هسه تلعزتلا بف شج
تلتجشيك وتلط ي طيح تلزوليا وتطث ح تهك لييح عط هي في تتفيقيا تالبيزج تلجطيعيا تلتي
تك تقشتشهي .الجيل الثاني -:ػهش هست تلجيق في ػق تل شث تلبيشزج يخ تليث تلش وز
تزبييح تلعزتلا تالقتليليا ،ف يل هقيف تغي ي بيش عل تلعزيز طل تلجشتئك تلخيلا

بيقتهي يح

لوـ تالقسيل ولطبششتح طشتبغا في

يلا تللشتؼ تلس

يل زتئش بيل

تلطعس شيل و فيئهطي .الجيل الثالث -:ػهش بعز تق يء تلط طا تلجقيئيا تلزوليا
تلخيلا بيوغسبلفيي عيك  1993فلز
تجزز تلقصتعيح تز

ق بزتيا جزيزج طل تلعزتلا تالقتليليا ،يخ تل

تل ت شتش يالح تغبيـ تلعزتلا تالقتليليا ط تجيوص يلا تالخس

بطبزأ تل ليقا ليلبا تالستثقيء وليض تلليعزج ،ت يفا ت يق تلط طا تلجقيئيا تلزوليا

تلخيلا بشوتقزت في عيك  1994وطل ثك تقشتش تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا

عيك  ،1998وتل تهك طي يطيص هست تلجيق هو تلجط بيل تآللييح تلزوليا وتلط يا
لت ليـ تلعزتلا تالقتليليا.وتعوز تلق تسطيا تلعزتلا تالقتليليا بيل تلفتشج تلططتزج بيل
توتخش تلثطيقييح وتوتئق تلتسعيقيح خبلق فتشج تلت والح تلسييسيا في تطشي ي تلبلتيقيا
وتلطغيلبا بيلعزتلا تلتي سيزح سلف تلوقح فلز تشتز قي غوت

لوـ تالقسيل تزشتد

تلط يسبا عل تالقتهي يح تلتي تطح طل تالقػطا تلسيبلا بزول طخيغشج بيلت والح
تلسييسيا تلتي يقح تجش وبطي تل هسه تلت والح يقح تعشؿ بيسك تالقتليق تل

تلزيطلشتغيا وت يؿ تليهي تلطغيلبا بيلعزتلا وبسلف بزت تلقيض يغ لول ع يهي تلعزتلا
ن )6ز .ع ي طهز  ،تلعزتلا تالقتليليا تلغشيـ تالطثق ل ت وق تلزيطلشتغي ،طتيذ ع

تلطوق

تالل تشوقي تلتيلي-:
 .www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=443589تيشيخ تلصييشج 2015/8/16
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وخغ هست تلطفهوك خغوتتك تالول في قشتش تلط طا تالطشي يا في ق يا

ز تلهقزوتشض عقزطي تعتبشح تلط طا تقك يتشتث ع
ن)2

طجيق لوـ تالقسيل تت خظ في-:

تلزوق وتجبيح في

 .1تتخيس خغوتح يفيا لطق تقتهي يح لوـ تالقسيل.
 .2تللييك بت ليـ جز عقز وقوؼ هسه تالقتهي يح.
 .3فشع علوبيح طقيسبا ع
 .4تيطيل لوق تل

ييي ع

تلطساوليل عل تالقتهي يح.
تعويع طبلئك.

وقؾؾز ت ؾؾزح تلط طؾؾا هؾؾسه تلطبؾؾيزة لؾ تش ا فؾؾي ق تششتتهؾؾي تلبل لؾؾا ،طؾؾي تؾؾك تلت يؾؾز ع يهؾؾي فؾؾي

ق تششتح تلط طا تالوشبيا ل لوـ تالقسيل ،وهيئيح تالطك تلطت زج تلطق يج بطوجث تلطعيهزتح،
طل قبق تل جقا تلطعقيا ب لؾوـ تالقسؾيل و ؾيل إلق ؾيء تلط طؾا تلجقيئيؾا تلزوليؾا لعؾيك 1998
طل تلتغوشتح تلطهطا بهست تللزز تي ي ،تس ي ؾشض تلقػؾيك تالسيسؾي ل ط طؾا تلت تصطؾيح بيلغؾا

تالهطيؾؾا تل ؾ ع ؾ عؾؾيتـ تلؾؾزوق ططؾؾي يسؾؾتوجث طقهؾؾي تلل ؾؾيء ع ؾ ػؾؾيهشج تفؾؾبلح تلجقؾؾيج طؾؾل

تلعليث وتشسيخ ت ت تشك لوـ تل

وطقس تلعيك  2004تقت ش طبزت

ييي.

ن)3

ك تلليقول وتلعزتلا تالقتليليا تلس زعي تل ت يق لجيل

لطسيعزج تلزوق ليض في تلط ي طيح ف سث بق تي ي في لجيل تل ليلا وتاللبل يح
تلطاسسيتيا وت وق هست تلطبزأ تل تط تش تسيسيي وجوهشيي في طعػك طهيك فػ تلسبلك تلتي
ن )1ز .ط طز يوقض ي ي تلليئغ ،ط شوعيا تزخق تالطك تلطت زج عس شيي ألغشتع سييسيا ،ب خ
طق وش في طج ا تلشتفزيل ل لوـ ،تلطج ز  ،16تلعزز  ،59تلسقا  18يقول تالوق ،2013
ظ.142

ن)2ز .لي

قلوال ش بيقي ،طلزش سيبـ ،ظ.99

ن)3تيطش بش يح ،تلعزتلا تالقتليليا في تلليقول تلزولي ،طتيذ ع تلطوق تالل تشوقي تلتيلي:
الزيارة
تاريخ
www.pulpit.alwatanvoice.com/content/print/303163.html
2012/8/22
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تلوك بهي تالطك تلطت زج وبيح طفهوك تلعزتلا تالقتليليا تليوك تالسيض تلس

تلتي تليك إلعيزج تلبقيء بعز تقتهيء تلقصتعيح.

ن)1

تش ص تليك تلجهوز

ن)1ز .ط طز يوقض تلليئغ ،طلزش سيبـ ،ظ.143
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المبحث الثالث

مصادر العدالة االنتقالية واالسس التي تقوم عميها

تتزفـ تلعزتلا تالقتليليا طل طليزش تطثق تلغبليح تلعطيلا تلتي تقب طقهي ،وتلتي

تستطز طقهي ق تهي تل ليليا ت يفا تل تل ل عزتلا تالقتليليا تسستشت ص ع يهي ،وسقلسك
هست تلطغ ث تل ثبلثا أفشؼ ،قخلظ تلفشؼ تالوق لطليزش تلعزتلا تالقتليليا ،تطي تلفشؼ

تلثيقي فسقب خ فيك تسض تلعزتلا تالقتليليا ،و سقتقيوق في تلفشؼ تلثيلخ خليئظ
تلعزتلا تالقتليليا.

المطمب االول

مصادر العدالة االنتقالية
يفشـ تلفلك عيزج بيل تلطليزش تلطيزيا وتلطليزش تل

يا ل ليقول ،وتلطليزش تلطيزيا

هي تلطليزش تلطق ئا ل ليقول تو تلطليزش تل ليليا لك ،تطي تلطليزش تل
عبيشج عل تلغشـ تو تلوسيئق تلتي تػهش فيهي تلليعزج تلليقوقيا تل

وب سث تلطزشسا تل

ل تش ا تو

يا فهي

يص تلوجوز.

يا فيل تلطليزش تلو يزج ل ليقول هي تلتي تعتشؿ بهي تلزوق

طقي وهي ال ت ول خيشد تشتزج تلزولا ،تطي تلطزشسا تلطو وعيا فتولي جق

تالهطيا ل طليزش تل ليليا تلطق ئا ل ليقول وال تهتك بغشـ لييغا تلليقول وتػهيشه تل

تلوجوز ،تس تقهي ال تب خ عل

ق تلطقب تلس يػهش طقك تلطيء تل سغا تالشع القك

ليسياللق تلطبي ش ل طييه ،وتقطي تب خ في تلغبليح تلعطيلا تلتي تزف بيلطيء تل

تلػهوش ،وتخت ؿ تلطليزش تل

يا بيل زولا وتخش و سث قػشج تلزولا تل

تلعزتلا

تالقتليليا ،يخ تل تلعزتلا تالقتليليا تخت ؿ طي ت شقي سيبلي ب سث تلصطيل وتلط يل طل
يخ جصيئيتهي.

ن)1

وسقب خ هقي في تلطليزش تلطو وعيا ل عزتلا تالقتليليا تلتي تطثق تلغبليح تلعطيلا

تلتي تزفلح طقهي ،وتلتي تستطز طقهي ق تهي تل ليليا.

ن)1تقػش :ز .غيشـ ع ي تلليلا ،تلعزتلا تالقتليليا ،طج ا تل لوقي ،تلزش عل طش ص تلب وخ
وتلزشتسيح في جطعيا تل لوقييل تلعشتقييل ،تلعزز تلثيطل ،تلسقا تلثيقيا ،لقزل  ،2000ظ.17
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وتتقوؼ طليزش تلعزتلا تالقتليليا طي بيل تللوتقيل تلو عيا وتلطليزش تلزيقيا و شتء

تلفلهيء ،وسقعشع وفيطي ي ي تلطليزش تلتي تعتطز ع يهي تلعزتلا تالقتليليا-:
اوال -:ميثاق االمم المتحدة -:1945

يعتبش طيثيـ تالطك تلطت زج وت ز طل تهك طليزش تلعزتلا تالقتليليا خيلا طوتز

تلطيثيـ تلتي تتقيوق لوـ تالقسيل .يخ تل طجيق تلعزتلا تالقتليليا تو طوتل ا تلعزتلا
تل يط ا تثقيء فتشتح تالقتليق تلسييسي يهتك بتقطيا طجطوعا وتسعا طل تالستشتتيجييح
تلطتقوعا لطوتجها تشخ تقتهي يح

زيبيجا و ن )111طيزج طوصعا ع

لوـ تالقسيل.ن)1ويت لؿ طيثيـ تالطك تلطت زج طل
ن )19فلبل وتلس

تك تعبلقك في طاتطش سيل

فشتقسيس و في  /26صيشتل 1945/بعز تجتطيؼ ططث يل عل ن )50زولا وتلس
/25قيسيل.1945 /
وع

ن)2

تلشغك طل تلطآخس ع

طيثيـ تالطك تلطت زج تلس

تل بش طل خبلق تل جيل تلطتعززج تلتي يش ح في و

علز في

ي لـ سييزج وتشتزج تلزوق

تلطيثيـ تال تل طي يهطقي في

هست تلطليق هو تل تلطيثيـ ي ق طلزش طهك طل تلطليزش تلطيزيا ل عزتلا تالقتليليا
وتلتي تستطزح طقك تلزوق ق ج قوتقيل تلعزتلا تالقتليليا خيلا ت ف تلطوتز تلتي تقيولح
لوـ تالقسيل.

فلز قظ طيثيـ تالطك تلطت زج ع

في تلعيلك ببل تطييص.

ن)3

تل تعطق تلطقػطا ع

ت ليـ لوـ تالقسيل

وي يش تلطيثيـ تل شغبا تالطك تلطت زج تيطيل ػشوؿ تالستلشتش

ن)1تقػش :ز .يزش ي ي تل بي ،تلعزتلا تالقتليليا وزوشهي في بقيء تلوعي تلليقوقي في تلعشتـ ،وشقا
عطق طلزطا تل

تلطاتطش تلعشبي تالوق لتقطيا ثليفا تلوعي تلليقوقي تلوغقي ،بغزتز ،2013

ظ.332

ن )2تقػش :ز .فخش ش يز تلطهقي و ز .لبلذ ييسيل زتووز ،تلطقػطيح تلزوليا ،زتش تبل تالثيش
ل غبيعا وتلق ش ،تلطولق ث.ح ،ظ.264

ن)3تقػش :تلطيزج ن )13طل طيثيـ تالطك تلطت زج.1945 ،
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وتلشفيهيا وت تشتك لوـ تالقسيل وتل شييح تالسيسيا.

ن)4

ع

تل تتعهز جطي تلزوق

تالع يء في طقػطا تالطك تلطت زج بطي يجث ع يهك طل تلتعيول إلزشتف ت ليـ سلف.
تلطيثيـ ع

وو

بشعييا لوـ تالقسيل فع

عيتـ تلطج ض تالقتليز

وتالجتطيعي

ن*)

ن)5

طو وعيل يتع ليل

تلطج ض تل يلزك تولييح طل تجق تيطيل تال تشتك تلفع ي

ل لوـ تالقسيل وتل شييح تالسيسيا ل جطي .
ل اول تالقتليزيا وتالجتطيعيا لتعصيص

ن)6

و سلف ع

لوـ تالقسيل.

ن)7

تلطج ض تل يق ئ لجيقي

وتعصص طوتز طيثيـ تالطك

تلطت زج تالخش

لوـ تالقسيل طل خبلق زعك تلشوتفز تلتي تلث تي ي في ل ث

لوـ تالقسيل

يعتبش طل تهك طليلز تالطك تلطت زج

فػ تالطل وتلس ك تلزولييل تلس

وتقطيء تلعبلقيح تلوزيا بيل تالطك وت ليـ تلتعيول تالقتليزيا وتالجتطيعي وتلثليفي

تالقسيقي.

ن)8

ن)4تقػش :تلطيزج ن )55طل طيثيـ تالطك تلطت زج.1945 ،
ن)5تقػش :تلطيزج ن)56طل طيثيـ تالطك تلطت زج.1945 ،

ن*)يعتبش تلطج ض تالقتليز وتالجتطيعي ت ز تلفشوؼ تلشئيسيا في طقػطا تالطك تلطت زج وتلس تق ي
بطوجث نك )7/طل طيثيـ تالطك تلطت زج لعيك  ،1945ويل ع

عيتلك طساوليا ت ليـ تلطليلز

تالقتليزيا وتالجتطيعيا تلتي قظ ع يهي تلفلق تلتيس طل تلطيثيـ و سلف تلزيك تولييح فيطي
يخظ ت يعا ت تشتك
تلزتخ ا

لوـ تالقسيل و شييتك تالسيسيا وتعزتز ط شوعيح تالتفيقييح تلطسيئق

طل تختليلك وعش هي ل جطعيا تلعيطا ت يفا تل

بخلوظ لوـ تالقسيل ،طي يل ع

تلزعوج تل

علز طاتطشتح زوليا

عيتلك تقيطا تلل ا بيل تالطك تلطت زج وتلو يالح تلزوليا

تلطختلا وتلتيبعا لهي بطوجث تتفيقيا خيلا ،ويق ئ لجيل ل اول تالقتليزيا وتالجتطيعيا لتعصيص
لوـ تالقسيل ولجيل لتيزيا وػيئفك  .ل طصيز تقػش :تلطوتز نك )68،63،62،55/طل طيثيـ تالطك
تلطت زج .1945

ن)6تقػش :تلطيزج ن )62تلفلشج تلثيقيا طل طيثيـ تالطك تلطت زج .1945
ن)7تقػش :تلطيزج ن )68طل طيثيـ تالطك تلطت زج.1945 ،
ن)8تقػش :تلطيزج ن )1طل طيثيـ تالطك تلطت زج.1945 ،
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تهتطيك طيثيـ تالطك تلطت زج ب لوـ تالقسيل ،وتزوش تلعزتلا

لوـ تالقسيل،ف سيض وجوز تلعزتلا تالقتليليا هو تلتلز

لبلقتهي يح تلجسيطا ل لوـ تالقسيل وط يسبا طشت بيهي وجبش

ييي تلسيل

شش تل

تست بح لوقهك ،و سلف تتخيس يفا تلتزتبيش ل طيل عزك تالشتزتز تل تل يلا تالول قبق

وتلت وق تلزيطلشتغي وت شتش تقتهيف لوـ تالقسيل.

ثانيا -:االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر في .)*(1948/12/10
يعتبش تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل تلوثيلا تالسيسيا ل تعشيؿ ب لوـ تالقسيل،

وهو تلس

ت تك ق تهي

تستطزح طقك تالعبلقيح تلخيلا ب لوـ تالقسيل تلس

وتستخ لح طقك تل لوـ تالسيسيا لئلقسيل.
وقز عهز تلطج ض تالقتليز وتالجتطيعي تل لجقا لوـ تالقسيل

تالقسيل وبفعزتز ط شوؼ ل جصتءتح ووسيئق تلتقفيس تلتي ت فق

تل جقا تل

لزوش تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل تلس

ن*)

بتزويل لوـ

طيقهي ،وتزح تعطيق هسه

تقشتك تلجطعيا تلعيطا في

 1948/12/10زول طعيش ا وبيطتقيؼ ثطيل زوق عل تلتلويح نتل ت ا تلسوفيتيا
ويوغسبلفيي وتلطط ا تلعشبيا تلسعوزيا وجقوث تفشيليي وشوطيقيي وب غيشيي).

ن)1

ولزش تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل بتيشيخ  1948/12/10بقيء ع

تلجطعيا تلعيطا لبلطك تلطت زج شقك ن )217وتلس

ت طل ن )30طيزج وع

قشتش

تلشغك طل

ن*)تعتطز بطوجث قشتش تلجطعيا تلعيطا لبلطك تلطت زج  217ألؿ نز )3-تلطاشر في  /10يقول
تالوق .1948/

ن*)تق يح هسه تل جقا بطوجث تلطيزج ن )68طل طيثيـ تالطك تلطت زج ل قػش في تل يو تلطتع لا
ب لوـ تالقسيل ،و ق ط ق هسه تل جقا عيك  2006طج ض لوـ تالقسيل تلس تق ي بطوجث قشتش
تلجطعيا تلعيطا لبلطك تلطت زج تلطشقك ن )251/60خبلق زوشتهي تلستول عيك .2006

ن )1ز .ط طز يوقض تلليئغ ،تلزيطلشتغيا و لوـ تالقسيل ،زتش تبل تالثيش ل غبيعا وتلق ش ،تلطولق
 ،2012ظ.94
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لزوش تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل ،تال تقك يفتلش تل عقلش تاللصتك لسلف بليح
تل لوـ تلوتشزج فيك بش ع

وشـ ألقهي تفتلش تل عقلش تاللصتك لتغبيلهي ،تال تل تك

ت طيقهي بطوجث تتفيقييح زوليا ط صطا.

فبل توجز ط ي ك زوليا تسطا ل طوتغل بطشتجعتهي عقز تقتهيف

تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل

ن)2

لوقك.

ن*)

يفتلش تل تلوسيئق تلليقوقيا تلتي تفشع ع

وال يصتق

تلزوق

تاللتصتك بتغبيـ لوـ تالقسيل ،غيش تل تلزوق ت ج تل تستخزتك لوـ تالقسيل وسي ا
ز تلزوق تالخش وهسه تلزوق في تلوتق هي تلتي يقح تلعيئـ تطيك تغبيـ لوـ

تالقسيل و ز تلزتش تلطوتثيـ تلزوليا تلخيلا بهي.
وع

ن)3

تلزوق وليض فيك تلصتك

تلشغك ططي تلزك و ول تالعبلل هو ست تلصتك تخبلقي ع

قيقوقي تال تل طي يهطقي هو تل هست تالعبلل يعز طلز تش ل عزتلا تالقتليليا تستطز طقك

ق تهي وتستقز تليك في تلطغيلبا ب لوـ تالقسيل تثقيء فتشتح تالقتليق وتلت وق
تلزيطلشتغي.
وبيعتبيش لوـ تالقسيل هي ط وش تل طييا تلتي توفشهي تلعزتلا تالقتليليا ي ول
هقيف تلتصتك عيك ب طييا هسه تل لوـ في تلقػيطيل تلليقوقييل تلزتخ ي وتلزولي وال سيطي

تل لوـ تالسيسيا لئلقسيل تلتي ال يجوص تلطسيض بهي

ت

في

يلا تل شث

ن*)تقػش تلط طا تالوشبيا ل لوـ تالقسيل تلطقيصعيح بيل تلزوق وق لوـ تالقسيل ،ت

عقزطي

تقتهف زولا لوـ تالقسيل لشعيييهي فيل ل زولا ـ طشتجعا هسه تلط طا تست قب ح بيختليلهي،
تطي تلط طا تلجقيئيا تلزوليا فيقهي ال تختظ تال بيلجشتئك تل بش وواليا تلط طا ع

جشتئك تالفشتز

وليض جشتئك تلزوق.

ن )2تلعهز تلخيظ بيل لوـ تالقتليزيا وتالجتطيعيا وتلثليفيا وتلعهز تلخيظ بيل لوـ تلطزقيا
وتلسييسيا تلس تعتطز بطوجث تلجطعيا تلعيطا تلطشقك ن )220تلؿ نز )21-تلطاشر في  /16يقول

تالوق.1966/

ن)3ز .سهيق سيل تلفتبلو  ،طلزش سيبـ ،ظ.54
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وتل لوـ تلتي ال يجوص تلتجيوص ع يهي في يالح تلغوتشة هي تل ـ في

تل ييج وتخ يؼ ت ز ل تعسيث تو تلطعيط ا تو تلعلوبا تلليسيا تو تلبلبقسيقيا تو تل يغا
بيل شتطا،

ػش تلشـ وتالتجيش بيلشقيـ وتلعبوزيا ،تالعتليق تلتعسفي،

وتلوجزتل وتلزيل.

ن)2

وقظ تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل تي ي ع

شيا تلف ش

ت ف تل لوـ

غيش تقك لك ي لش تل لوـ في ػشوؿ غوتشة تو في ػشوؿ تعتييزيا بق تجطق جطي

تل لوـ في ق تالوقيح ع

ز سوتء.

يخ بيل تالعبلل تلعيلطي تل ـ في تل ييج وعزك جوتص تلتعشع ل تعسيث تو
تلطعيط ا تلليسيا وتلو يا و ـ تالستشقيـ و ػش تللبع تو تل جص تلتعسفي ،و طيل

تل ـ في شيا تلتف يش وتل طيش وتلزيل.

ن)3

ت يفا تل

ت تفيػ ق تقسيل ب لك في

تل جوء تل تلط ي ك تلوغقيا وعشع ق يتك تطيك ط طا طستل ا وقصيها إلقليفك طل

ت تعتزتء ع

زول تطييص.

ن)4

لوقك تالسيسيا تلتي يطق هي لك تلليقول ع

قزك تلطسيوتج ط تالخشيل

وطل ططيصتح تلعزتلا تالقتليليا تقهي تتعيطق ط تلجشتئك تلخغشج يإلبيزج تلجطيعيا
وتلجشتئك

ز تالقسيقيا وغيشهي  ...وقز بيل تالعبلل تلعيلطي جطي تل لوـ بطي فيهي

تل لوـ تالسيسيا تلتي ال يجوص تلتجيوص ع يهي طغ لي ،وهي تلتي تش ص ع يهي تلييح
تلعزتلا تالقتليليا في فتشتح تالقتليق طل تلز تيتوشيا تل

تلزيطلشتغيا لطعيلجا تشخ

تقتهي يح لوـ تالقسيل.

ن )1تلطست يش /عيزق طيجز ،طعيييش تغبيـ تلعزتلا تالقتليليا ،طلزش سيبـ ،ظ .114
ن)2تقػش :نتلطيزج )4/طل تلعهز تلزولي تلخيظ بيل لوـ تلطزقيا وتلسييسيا.1966 ،

ن)3يقػش :تلطوتز نك )18 ،9 ،5 ،4 ،3/طل تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل.1948 ،
ن)4تقػش :تلطوتز ن 8و  )10طل تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل.1948 ،
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ثالثا -:االتفاقيات الخاصة بحقوق االنسان-:

عقز لوق طش ا تقتليليا في ت زولا طل تلزوق فغيلبي طي تعيقي ت ف تلزولا طل

تصطا قيقوقيا وسلف بسبث سلوغ تلقػيك تللزيك وتلغيء تلزستوش تلقيفس في عهزه ويشتفـ
سلف ثيش طل تل غوغيح تلط يا وتلزوليا لتبقي قوتقيل طعيقا تو قهب طعيل ت يوق قوج

طتقفسه فش ك تو شبطي تفش ك قوج عبيا تو تللوج تلثوشيا قفسهي ،ططي يتوجث في هسه
تل يلا تالخس بيلطعيييش تلزوليا تلعيلطيا وتغبيلهي وخيلا بيلطسيئق تلطتع لا بيلعزتلا
تالقتليليا وتالقليؿ ،وسلف طل تجق بقيء تلزولا تلزيطلشتغيا ل ي ت تطق عط يا تالقتليق

تلل يا طل تل ك تلز تيتوش تل

قػيك زيطلشتغي ي تشك ويعصص لوـ تالقسيل وتل

طجطق تلطعيييش تلزوليا ل لوـ تالقسيل قجزهي في تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل لعيك

 1948ال تتطت بلوج قيقوقيا ط صطا ،وطل تجق ت فيء لفا تاللصتك ع

تلصتك تلزوق – ف يل البز طل و

ت ف تل لوـ –

تتفيقييح طتع لا بت ف تل لوـ ،توق وتليزـ ع يهي

تلزوق ل سث لفا تاللصتك ن ،)1وه ست تقغوح تلخغوتح تلتيليا لئلعبلل تلعيلطي ل لوـ
تالقسيل ع

تليزـ ع

و

طعيهزتح عشفح بيسك نتتفيقييح لوـ تالقسيل) وتل تلزوق تلتي

هسه تالتفيقييح ففقهي توتفـ شسطيي ع

تالطتثيق لهي وفي طلزطا هسه

تالتفيقييح تلعهز تلزولي تلخيظ بيل لوـ تلطزقيا وتلسييسيا ،وتلعهز تلزولي تلخيظ
بيل لوـ تالقتليزيا وتالجتطيعيا وتلثليفيا ت يفا تل

تلطتع لا ب لوـ تالقسيل.

ن)2

عزز طل تالتفيقييح تالخش

ن)1خلظ تلزستوش تلعشتقي تلقيفس لعيك  2005تلبيث تلثيقي ل لوـ وتل شييح طستعيقي بيإلعبلل
تلعيلطي ل لوـ تالقسيل وخيلا تلعهزيل تلزولييل ،و سلف تا ز زسيتيش تخش تلتصتطهي بيلطبيزة
تلطبيقا في تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل طثق زستوش غيقيي  ،1958وطزغ لش  ،1959وزستوش
سي ق تلعيد وطيلي وتلقيجش  ،1960وزستوش جيبول وطوشيتيقيي لعيك  ،1961وزستوش تل وقغو
وتلجصتئش وتلسقغيق وتوجو لعيك  ،1963وزستوش صتئيش  1967وزستوش زتهوطي وفولتي تلع يي لعيك
 ،1970وزستوش تل يطيشول .1972

ن)2ز .ط طز يوقض ي ي تلليئغ ،تلزيطلشتغيا و لوـ تالقسيل ،طلزش سيبـ ،ظ.98
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 -: 1العهدين الدوليين (العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)ن:)3

ي يش تلعهزيل في زيبيجتهطي تلطتغيبلتيل تل

تلتس يش بيل شتطا تالقسيقيا ألع يء

تالسشج تلب شيا وتلطسيوتج في تل لوـ وفلي لطيثيـ تالطك تلطت زج ،وتس ش تلزوق بيلتصتطيتهي

تلزوليا وفلي ل طيثيـ طل تاللتصتك بتعصيص وت تشتك لوـ تالقسيل و شييتك ،وتقك ع

تلفشز

تي ي تل يسع تل تعصيص وطشتعيج تل لوـ تلطعتشؿ بهي في هست تلعهز وتا ز ع

تل

تلسبيق تلو يز لخشود تالقسيل طل تلفلش وتلخوؿ ولت ششه وفلي لئلعبلل تلعيلطي ل لوـ
تالقسيل ال يتك تال بيلتطت

بيل لوـ تلطزقيا وتلسييسيا و سلف تل لوـ تالقتليزيا

وتالجتطيعيا وتلثليفيا.ن)4ويت ول تلعهز تلزولي تلخيظ بيل لوـ تلطزقيا وتلسييسيا طل

ن )53طيزج وت تو تلطوتز طل ن )27-1ع

طجطوعا طل تل لوـ تلطزقيا وتلسييسيا

وتل لوـ تلتي ال يجوص تلييزهي في يالح تلغوتشة،تل ـ في تل ييج وتالعتليق تلتعسفي،
و ػش تلتعسيث ،وتلشـ ،و لوـ تالق ييح ،وت ويل تلجطعييح ،وتلتجط

تلتعبيش...

ن)5

و شيا

تطي تلعهز تلزولي تلخيظ بيل لوـ تالقتليزيا وتالجتطيعيا وتلثليفيا فيت ول طل ن)31

طيزج ،وت تو

تلطوتز طل ن )15-1طجطوعا طل تل لوـ تالقتليزيا وتالجتطيعيا

وتلثليفيا و ـ تلعطق وتلتع يك وتلعقييا تلغبيا و ـ تلشيش تلطليش وتلطشتعيج تل لا ل لوـ

تالقسيل.

ن)1

ن )3تلعهز تلخيظ بيل لوـ تالقتليزيا وتالجتطيعيا وتلثليفيا وتلعهز تلخيظ بيل لوـ تلطزقيا
وتلسييسيا تلس تعتطز بطوجث تلجطعيا تلعيطا تلطشقك ن )220تلؿ نز )21-تلطاشر في  /16يقول
تالوق ،1966/فتا بيث تلتوقي ع يهطي في يقول تالوق 1966/وبزأ قفيسهطي في عيك .1976

ن)4تقػش :زيبيجا تلعهزيل تلزولييل .

ن)5تقػش :تلطوتز طل ن )27-1طل تلعهز تلزولي تلخيظ بيل لوـ تلطزقيا وتلسييسيا .1966

ن)1تقػش :تلطوتز طل ن )15-1طل تلعهز تلزولي تلخيظ بيل لوـ تالقتليزيا وتالجتطيعيا وتلثليفيا
.1966
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وفي قػشج طتعطلا في تلعهزيل تلزولييل طعي قجز تقهطي طلز تش طهطي ل عزتلا تالقتليليا

طل خبلق تلصتطهي تلزوق تالغشتؿ ع

تاللتصتك بطيثيـ تالطك تلطت زج و شوشج طشتعيج

تل لوـ تلوتشزج في تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل ،ت يفا تل
تلخيظ بيل لوـ تلطزقيا وتلسييسيا تلزوق تالغشتؿ ع

ت ول طل

تلصتك تلعهز تلزولي

عزز طل تل لوـ تلطهطا وتلتي

طل تل لوـ تلوتجث طشتعيتهي تثقيء فتشتح تالقتليق تلسييسي.

 .2االتفاقية الدولية لمقضاء عمى كافة اشكال التمييز العنصري(-:)2
تت لؿ تالتفيقيا طل نن ))25طيزج وتا ز في زيبيجتهي ع

تاللتصتك بطيثيـ تالطك تلطت زج

وتعصيص وت جي وت تشتك لوـ تالقسيل وتل شييح تالسيسيا ل قيض جطيعي زول تطييص،
طبزت تلطسيوتج وتل شتطا في تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل لعيك ،1948

وتلت يز ع

و طقح تالتفيقيا عزز طل تل لوـ طل تلطيزج نن ))7-1تبييقح بيل تلتطييص ع

تسيض

تلعشـ تو تل ول تو تلقسث تو تاللق تللوطي وتالثقي و جبح جطي ت يق تلتطييص
وتلعصق وتلفلق تلعقلش وتل شتهيا وتالف يش تلزتعيا تليهي ،ووجوث تلطسيوتج في تلتطت

بيل لوـ تلسييسيا تالطل ،وتا ز تالتفيقيا ع
ل لوـ تالقسيل طل

وتلطعتلز...

ن)3

تل لوـ تلوتشزج في تالعبلل تلعيلطي

لوـ تالقيطا وتالقتليق وتلجقسيا و شيا تل تش

وتلتعبيش وتلف ش

 .3اتفاقية القضاء عمى جميع اشكال التمييز ضد المراة(-:)4
تت لؿ هسه تالتفيقيا طل نن ))30طيزج وتت طل تلطوتز طل تلطيزج نن ))16-1طجطوعا
تل لوـ تلتي تتبقيهي وتا ز ع يهي تالتفيقيا .وتعتبش هسه تالتفيقيا ثطشج ثبلثيل عيك طل
ن)2تعتطزتهي تلجطعيا تلعيطا وعش تهي ل توقي وتلتلزيـ بلشتشهي  2106تلؿ نز –  )20تلطاشر في
 /21يقول تالوق ،1965/وتلب ح قيفسج في  /24يقول تلثيقي.1969/

ن)3تقػش :تلطوتز طل نن ))7-1طل تالتفيقيا تلزوليا ل ل يء ع

جطي ت يق تلتطييص تلعقلش

.1965

ن)4تعتطزتهي تلجطعيا تلعيطا وعش تهي ل توقي وتلتلزيـ بلشتشهي  180/24تلطاشر في  /18يقول
تالوق ،1979/وتيشيخ بزء قفيسهي في /2تي وق.1981/
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تلجهوز وتالعطيق تلتي قيطح بهي ننطفو يا تالطك تلطت زج ألو يعيلطشأج))ن ،)5وتلتي
و عح ق ييي تلطشأج

طل تهزتؿ طقػطا تالطك تلطت زج وفي قيئطا تولوييتهي وسيزهي

طبزت تلطسيوتج طا زت تهطيا تلعقلش تالقسيقي وتل لوـ تلطتسيويا بيل تلشجق وتلطشأج.
وتهك طي ق يش تليك في هسه تالتفيقيا – عبلوج ع

ن)6

طي تلزك طل لوـ – تلزيبيجا تلتي

ن)5تق يح طفو يا تالطك تلطت زج ألو يعيلطشأج في تلعيك  1946وهي تلجهيص تلفقي تالسيسي في
تالطك تلطت زج هزفهي تغويش سييسا توجيهيا في طجيق تلزك تلطشأج.

ن )6غسيل خ يق،

لوـ تلغفق ،غب ع

قفلا و تصشج

لوـ تالقسيل تلعشتقيا ،بغزتز،2005 ،

ظ.95
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تاللتصتك بطليلز تالطك تلطت زج وتعصيص تال تشتك تلعيلطي ل لوـ تالقسيل

وتل شييح تالسيسيا زول تطييص.

ن)1

وت يش تالتفيقيا تل تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل لعيك  1948وطي يا زه طل

تلتطت بجطي تل لوـ وتل شييح وتلعهزيل تلزولييل تلخيليل ب لوـ تالقسيل وطبزت

تلطسيوتج في

طيل تل لوـ ،وهي بهست تستطز ق تهي طل ل وف زوليا تخش  ،طي هي

تلعزتلا تالقتليليا تلتي تستقز في ق تهي تل ت ف تلطوتثيـ وتالتفيقيح وقهي جطيعهي تا ز
وت خ ع

تعصيص لوـ تالقسيل وتلس يزوش ط وش تلعزتلا تالقتليليا ولهي.

 .4اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة او العقوبة القاسية او

الالإنسانية او المهينة.

()2

ت ك تتفيقيا طقيه ا تلتعسيث ع

نن ))33طيزج وتت طل تلطوتز طل ن)16-1

تل لوـ تلتي تا ز ع يهي تالتفيقيا ،وتا ز تالتفيقيا في زيبيجتهي ع

طساوليا تلزوق

تجيه طيثيـ تالطك تلطت زج ،وبخيلا تلطيزج ن )55طل تلطيثيـ تلخيلا بتعصيص ت تشتك
لوـ تالقسيل ،وتالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل لعيك  ،1948وتلعهز تلزولي تلخيظ
بيل لوـ تلطزقيا وتلسييسيا ،وقهي س س ا طشتبغا وط ط ا لبع هي.
وتعيقي ثيش طل تلطجتطعيح طل

يالح تلتعسيث وخيلا في ػق تالقػطا

تلز تيتوشيا وعقز زوخ تالقتليق فيل طل طوجبيح تلعزتلا ط يسبا تلطجشطيل عل تلجشتئك
تلتي تشت بوهي وتقليؿ تل

ييي.

ن)1تقػش :زيبيجا تتفيقيا تلل يء ع

جطي ت يق تلتطييص

ز تلطشأج  ،1979ويشتج  :قظ

تلطيزج 3/وتلطيزج 55/طل طيثيـ طقػطا تالطك تلطت زج لعيك .1945

ن )2تعتطزتهي تلجطعيا تلعيطا وعش تهي ل توقي وتلتلزيـ ع يهي وتالق طيك تليهي في تللشتش 46/39
تلطاشر  /10يقول تالوق  ،1984 /تيشيخ بزء تلقفيس  /26صيشتل.1987/
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

267

العداةل الانتقالية ((دراسة قانونية))

وت يش تالتفيقيا تل تالقتهي يح تلفيز ا تو تلليشخا تو تلجطيعيا ل لوـ تالقسيل
في تلزوق تلطعقيا بيالتفيقيا ،وعزك جوتص تس يك ت
تل

تلتعسيث.

ن)3

تعسيث في ب زتقهك.

طي وتا ز ع

خظ تل زولا قز يتعشع فيهي

شوشج تس يك تلطجشطيل تلطتهطيل بلييطهك بجشتئك

ن)4

وهست طي ي زخ غيلبي في تلزوق تلتي تطش بطش ا تالقتليق يخ يهشث طل وجك
تلعزتلا تلطجشطيل تلطتهطيل بيللييك بجشتئك تعسيث .

ن)3تقػش :تلطيزج3/طل تتفيقيا طقيه ا تلتعسيث وغيشه طل

شوث تلطعيط ا توتلعلوباتلليسيا تو

تلبلبقسيقيا توتلطهيقا. 1984 ،

ن)4تقػش :تلطلزش قفسك ،تلطيزج.8/
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ت ليـ تلعزتلا تالقتليليا فيطي يخظ تآللييح تلل يئيا ل عزتلا

تالقتليليا طل خبلق وجوث تلزيك ت
ت تبك تو ُبز ِع َي تشت يبك لجشتئك.

خل ط ي طا طل قبق س غيتهي تلطختلا تست

ن)1

لست فيل تالتفيقيا تعتبش طلز تش ل عزتلا تالقتليليا خيلا فيطي يخظ تاللييح

تلل يئيا ل عزتلا تالقتليليا.

 .5اتفاقية حقوق الطفل(-:)2
ت خ هسه تالتفيقيا تلزوق تالغشتؿ ع

فيلا

لوـ تلغفق وتلتزتبيش تلوتجث

تتخيسهي ألعطيق تل لوـ في طوتزهي طل تلطيزج ن )41-1طل طجطوؼ طوتزهي تق ن)54
طيزج ،وتبيل في زيبيجتهي

طيثيـ تالطك تلطت زج.

ن)3

شوشج تالعتشتؿ بيل شتطا وتل شيا وتلعزتلا وتلس ك تلطع قا في

ت يفا تلىيال يشج لئلعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل ش يصج تسيسيا لبلتفيقيا تلتي

جيءح إلقليس تلغفق طل طعيقيتك تلتي طقهي تعش ك لبلقخشتغ في تلقصتعيح تلطس ا،
بلوشج عيطا تستقز تالتفيقيا تل تشبعا طبيزة عيطا ت ق ف سفتهي تلعيطا وتلتي تشز في

طتقهي ب ق عفو وهي ننعزك تلتطييص ،طليلا تلغفق تلف
وتلبليء وتلقطيء ،ت تشتك وجهيح قػش تلغفق)).

ن)4

 ،ـ تلغفق في تل ييج

ن)1تقػش :تلطيزج7/طل تتفيقيا طقيه اتلتعسيث ،طلزش سيبـ،

ن)2تعتطزح وعش ح ل توقي وتلتلزيـ وتالق طيك بلشتش تلجطعيا تلعيطا  25/44تلطاشر في
/20ت شيل تلثيقي ،1989/تيشيخ بزء تلقفيس /2تي وق.1990/

ن)3تقػش  :زيبيجا تتفيقيا لوـ تلغفق.1989 ،

ن)4تقػش  :غسيل خ يق ،طلزش سيبـ ،ظ.115
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 .6االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين واعضاء اسرهم(-:)5
ت خس تالتفيقيا في تعتبيشهي-عقز لييغتهي وعلزهي في طوتزهي تق ن )93طيزج -تلطبيزة

تلطقلوظ ع يهي في تلل وف تالسيسيا لؤلطك تلطت زج ل لوـ تالقسيل ،وخيلا

تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل ،وتلعهزيل تلزولييل ،وتالتفيقييح تلطتع لا ب لوـ

تالقسيل.

ن)6

وتت طل تلطوتز طل تلطيزج ن )1تل

تلطيزج ن )71تلطوتز تلطتع لا ب لوـ

تلعطيق تلطهيجشيل وتع يء تسشهك وتجشتءتح تفعيق هسه تل لوـ.
 .7االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة(-:)7

ت يش تالتفيقيا تل تلطبيزة تلطقلوظ ع يهي في طيثيـ تالطك تلطت زج وتالعبلل

تلعيلطي ل لوـ تالقسيل وتلعهزيل تلزولييل ،وتالتفيقييح تلزوليا تلخيلا ب لوـ تالقسيل
وطي تعتشؿ بك طل لوـ طتسيويا وطت ل ه سيض ل عزتلا وتلسبلك وتل شيا،

ن)5تعتطزتهي تلجطعيا تلعيطا وعش تهي ل توقي وتلتلزيـ بلشتشهي ن )45/1581تلطاشر في /18
يقول تالوق .1990/

ن)6تقػش  :زيبيجا تالتفيقيا تلزوليا ل طييا لوـ جطي تلعطيق تلطهيجشيل وتع يء تسشهك.1990 ،

ن)7تعتطزتهي تلجطعيا تلعيطا وعش تهي ل توقي وتلتلزيـ بلشتشهي  106/61تلطاشر في  /13يقول
تالوق.2006/
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وتلش بيل يجا تل تعصيص و طييا لوـ تالقسيل لجطي تال خيظ سو تالعيقا.

ن)1

تت ول تالتفيقيا طل ن )50طيزج وتت طل تلطوتز طل ن )30-3تل لوـ تلطتع لا

بيأل خيظ سو تالعيقا وتلتزتبيش تلوتجث تتخيسهي ألعطيق هسه تل لوـ .وتا ز تلزوق

تالغشتؿ ع

ـ تلطعيـ في تل ييج ،وتتخيس تلتزتبيش ل طيل

طييا وسبلطا سو

تالعيقا طل يالح تتسك بيلخغوشج يلقصتعيح تلطس ا ،وتلطسيوتج تطيك تلليقول وتط يقيا

تل جوء تل تلل يء ،وعزك تل شطيل طل تل شيا ب ق غيش قيقوقي طي وتا ز ع

تلزوق

تالغشتؿ عزك جوتص تعشع هسه تلفئا ل تعسيث وتلطعيط ا تلليسيا وتلعقؿ وتالعتزتء.

ن)2

()3

 .8االتفاقية الدولية لحماية جميع االشخاص من االختفاء القسري-:

عش تلطجتط تلزولي بخغش تالختفيء تللسش ططي زت بك ل شوؼ في تعزتز تتفيقيا

تعيلب هسه تلػيهشج ،فتك تق يء وتبقي تتفيقيا زوليا تعق بيل طييا

وتلتي تعز توق تتفيقيا تعز لهست تلطو وؼ.

ن)4

ز تالختفيء تللسش

وتت لؿ تالتفيقيا طل ن )44طيزج عيلجح ػيهشج تالختفيء تللسش  ،وتُس ش زيبيجا
تالتفيقيا تلزوق بتعصيص ت تشتك لوـ تالقسيل ،وتستقز تل تالعبلل تلعيلطي ل لوـ
تالقسيل ،وت يش تل تلعهزيل تلزولييل وتلل وف تلزوليا تالخش ستح تلل ا بطجيالح
لوـ تالقسيل وتلليقول تلزولي تالقسيقي وتلليقول تلجقيئي تلزولي.

ن)5

ن)1تقػش  :زيبيجا تالتفيقيا تلزوليا ل لوـ تال خيظ سو تالعيقا.2006 ،

ن)2تقػش  :تلطوتز طل ن )17-1طل تتفيقيا لوـ تال خيظ سو تالعيقا.2006 ،
ن)3تعتطزتهي تلجطعيا تلعيطا وفت ح بيث تلتوقي وتلتلزيـ وتالق طيك بلشتشهي
تلطشقك177/61في2006/12/20

ن)4طيلف سقي تل سيقي ،تل طييا تلزوليا وتلزتخ يا لؤل خيظ طل تالختفيء تللسش  ،ب خ طق وش
في طج ا تل لوـ ،تلعزز تلعي ش ،تلطج ز تلثيلخ ،2010 ،ظ.250

ن)5تقػش  :زيبيجا تالتفيقيا تلزوليا ل طييا جطي تال خيظ طل تالختفيء تللسش .2006 ،
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وهسه تآلثيش ططيث ا آللييح تلعزتلا تالقتليلياغيش تلل يئيا ط عزك تلتفشيغ بيآللييح

تلل يئيا ،وتلتي تقتهجهي تلعزتلا تالقتليليا طي تا زهي تالتفيقيا في

لبلختفيء تللسش .

طيقيتهي تلطعيلشج

رابعا -:االنظمة االساسية لممحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة

والمحاكم الجنائية المختمطة.

ل ي ت لـ تلعزتلا تالقتليليا تهزتفهي فيجث تال غبلؼ بهي عل غشيـ ق يء طستلق

وط ييز في تغيش طل تلط شوعيا وسييزج تلليقول بطي يعيز ثلا تلطجتط في تجهصج تلزولا

وقزشتهي ع

تقفيس تلليقول.

ن)6

ن )6تقػش  :تلطست يش /عيزق طيجز ،تالتجيهيح تل زيثا ل طييا
طلزطا في طاتطش ت يزيطيا

شغا زبي

وق نن

ييي تلجشتئك تلزوليا ،وشقا عطق

ييي تلجشيطا)) ،تالطيشتح تلعشبيا تلطت زج،

 ،2004ظ .670 – 640
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وتستطز تلعزتلا تالقتليليا طل تالقػطا تالسيسيا ل ط ي ك تلزوليا تلجقيئيا طلز تش لهي

يخ تا ز ت ف تالقػطا ع

طي سبـ س شه طل ط ي طا بيش تلطساوليل ،وعزك تعتبيش

تطش تلشئيض طل تسبيث تالعفيء طل تلطساوليا تلجقيئيا،
تالسيسيا ل ط ي ك تلزوليا تلجقيئيا ع

يخ ت زتطعػك تالقػطا

تلطساوليا تلجقيئيا تلفشزيا وتل تال خيظ

تلغبيعيول هك تلطساوليل و زهك وبيلتيلي تك تستبعيز تال خيظ تلطعقويا.

ن)1

وتعتبش

تالقػطا تالسيسيا ل ط ي ك تلجقيئيا في سييستهي تعبله ط وش فيلق ل عزتلا تالقتليليا
بيلقسبا ل زوق طي بعز تللشتؼ بهزؿ قلق تلطجتط بعيزت عل سييقيح تالفبلح طل
تلعليث وتقتهي يح لوـ تالقسيل ف ل يستشج تل عث ثلتك بس غيح تلزولا تال تست تطح

طلي يج طساولي تلقػيك تلسيبـ.

ن)2

وتتعيطق تلعزتلا تالقتليليا عيزج ط تلجشتئك تلخغيشج وتلتي ت ق تقتهي يح جسيطا
ل لوـ تالقسيل وليض تلجشتئك تلبسيغا يلط يجشج وغيشهي ،فهي بسلف تست هك طل
تالقػطا تالسيسيا ل ط ي ك تلجقيئيا طلز تش لهي طل يخ تل ت ف تلط ي ك تعيط ح ط

تلجشتئك تال ثش خغوشج وجسيطا ت ف تلجشتئك تلتي تزح تل

شوشج تلسعي إلقيطا وتق يء

ت ف تلط ي ك تلطهطا وتلتي تشسح تل ثيش طل طبيزة تلعزتلا وتعيط ح ط ت ثش تلطجشطيل

خغوشج في تلعيلك.

ن)1تقػش  :تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلعس شيا تلزوليا في قوشطبشؽ لط ي طا طجشطي تل شث في
زوق تلط وش تالوشبيا تلطوتز ن ،)7،8،9تقػش :تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلعس شيا تلزوليا في

غو يو  1946تلطيزج ن )5بيستثقيء تل يـ تللفا تلجشطيا بيأل خيظ تلطعقويا تلس تجيصه ط طا
غو يو ،تقػش :تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا ليوغسبلفيي تلسيبلا  1993لط ي طا
تلطجشطيل تلزولييل في يوغسبلفيي تلسيبلا تلطيزج ن ،)7تقػش :تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا
تلزوليا لشوتقزت  1994تلطيزج ن ،)6تقػش :تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلخيلا بسيشتليول
تلطيزج ن – 1ؿ ،)1تقػش  :تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلخيلا ب بقيل  2005تلطيزج ن– 3

ؿ-1أ) ،تقػش :قػيك شوطي تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا  1998تلطوتز ن.)28-27

ن)2ز .و يز تلفش ي ي وتخشيل ،طلزش سيبـ ،ظ.46
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ز تلسبلك وجشتئك تل شث وتلجشتئك

ز تالقسيقيا وجشتئك تبيزج

تلجقض وجشيطا تالبيزج تلجطيعيا وجشيطا تلعزوتل وتالقتهي يح تلخغيشج ل ليقول تلزولي

تالقسيقي.

ن)3

خامسا -:المبادئ العامة لمقانون-:
تغبـ تلطبيزة تلعيطا ل ليقول تلتي تقشتهي تالطك تلطتطزقا ل فلق بيل تلطقيصعيح.

ن)4

وتلطبيزة تلعيطا ل ليقول يتقيصعهي عزج شتء في ت زيز تلطللوز بهي ب ق زقيـ ،في يـ

تش طل تلفلك طجيق تلطبيزة تلعيطا ل ليقول ألقك يللشهي ع

طبيزة تلليقول تلزتخ ي

في تلقػك تلليقوقيا تلوغقيا.ن)5وفشيـ ثيقي وخيلا طعػك فلهيء تلسوفييح يسهبول تل

تل طبيزة تلليقول تلعيطا ال يط ل تال تل ت ول تلطبيزة تلعيطا ل ليقول تلزولي زول

غيشهي،

ن)3تقػش  :تلقػيك تالسيض ل ط طا تلعس شيا تلزوليا في قوشطبشؽ  ،1945زنك . )6/تقػش :تلقػيك
تالسيض ل ط طا تلعس شيا تلزوليا غو يو  1946نك .)4/تقػش :تلقػيك تالسيض ل ط طا تلجقيئيا
تلزوليا ليوغسبلفيي تلسيبلا  1993تلطوتز ن .)5/4/3/2تقػش :تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا

تلزوليا لشوتقزت  ،1994تلطوتز ن .)4/3/2تقػش :تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا
لسيشتليول تلطوتز ن .)4/3/2تقػش :قػيك شوطي تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا  1998نك.)5/

ن)4تقػش  :تلطيزج ن 1 – 38ؿ ند) ،تلقػيك تالسيسي لط طا تلعزق تلزوليا.

ن )5ز .ط طز يوسؿ ع وتل ،تلليقول تلزولي تلعيك ،زتش وتئق ل غبيعا وتلق ش ،تلغبعا تلثيقيا،
تالشزل ،2000ظ.388
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تطي تلفشيـ تلثيلخ وطقهك تالستيس ت يشق شسو فيقك يش تل تلطللوز بطبيزة تلليقول

تلعيطا هي تلطبيزة تلط تش ا في تلقػيطيل تلليقوقييل تلزولي وتلزتخ ي.
وقشجا بزوشقي تل تش تالوق تلس يغبـ تلطبيزة تلعيطا ل ليقول ع

تلزتخ يا .و ت تل لك ي ل هقيف ت يبك تل

ن)1

تلقػك تلليقوقيا

ز طي بيل تلقػك تلليقوقيا تلزتخ يا فبلبز

طل ت يبك تلط بلح تالقسيقيا في طعػك زوق تلعيلك وتلس

ياز

بزوشه تل

ت يبك

تل وق تلليقوقيا لهي قوعي طي .وال قعقي هقي في ول تلطبيزة تلعيطا ل ليقول طلز تش طل
طليزش تلعزتلا تالقتليليا تل قغبـ وقستقسخ قوتقيل وغقيا في زوق تخش ع

زولا

تطش بطش ا تقتليليا ،ول ققي طط ل تل قستلي طل ت ف تللوتقيل طي يبلئك تلو

تالجتطيعي وتالقتليز وتلسييسي ط طي ي يبهك ل ط

فتغبيـ طبيزة تلعزتلا تالقتليليا في طجتط

ا تالقسيقيا تلتي يتك طعيلجتهي.
طعيل يست صك زوطي طشتعيج

تلخلولييح تلوغقيا وتلثليفيا وتلليك تلسيئزج الل طي يل ا ل تغبيـ في زولا طعيقا قز

ال يل ا ل تغبيـ في زولا تخش  ،وبيلتيلي فبل يط ل قلق تلتجيشث وتغبيلهي قلبل
شفيي.

ن)2

سادسا -:المصادر الدينية والفكرية وتجارب الدول-:سبـ وتل ت شقي تل تل ط وقيح
تلعزتلا تالقتليليا وتهزتفهي تزوش وق ط وش تسيسي هو طييا لوـ تالقسيل وتلتلز

لبلقتهي يح تلجسيطا لهي وهو طي يتفـ ط تلطليلز تلزيقيا وطل قي يا تخش فيل

تلطليزش تلزيقيا تعتبش تي ي طلز تش طل طليزش لوـ تالقسيل.

ن)1ز .عليك تلعغيا ،تلليقول تلزولي تلعيك ،غ  ،6بزول ط يل غب  ،بغزتز  ،2001ظ.225

ن )2تلطست يش /عيزق طيجز ،تلعزتلا تالقتليليا وتالزتشج تلقيج ا لطش ا طي بعز تلثوشتح ،طلزش سيبـ،
ظ.16
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

العداةل الانتقالية ((دراسة قانونية))

فلز ت زح تلزييقيح ع

275

طبزت تلتسيطا وطبزت تلطسيوتج و شبح فيهي طوتقؿ تقسيقيا

في قبس تلث ش وتالقتليك طل تلخلوك تلطقهصطيل في فتشتح تالقتليق ،ت يفا تل تلزتش
تلعفو عل تلطجشطيل وط ي طا بيش تلطجشطيل وشز تل لوـ تل

تل يبهي ،ول شتئ

تلزيقيا طلزش تسيض ل عزتلا تالقتليليا في تشسيخ طبزت عزك هزك جطي تلهيي ق تلليقوقيا
تلطي يا بعز فتشج تالقتليق بق تعطز تل

تلليلا طقهي.

ن)3

تلبلذ تلطقػوطا تلليقوقيا وتالبليء ع

ولطي يل تلزيل هو ت ز تلط وقيح تالسيسيا ل خليا تلفشز في طعػك

تلطجتطعيح وخيلا تلعشبيا طقهي فبلبز تل تتوخ

تاللييح وتالجشتءتح تلتي يتك تبقيهي

خبلق تلطش ا تالقتليليا تلليك تلزيقيا تلسيئزج في تلطجتط فجوهش تلزيل يو ز تلقيض وال

يفشقهك.

ن)4

وتعتبش تجيشث تلعزتلا تالقتليليا تلتي طشح بهي بعع تلزوق طلز تش خش طل
تلطليزش تلتي يستقيش بهي لتغبيـ تلعزتلا تالقتليليا وسلف طل تجق تلبزء طل يخ تقته

تآلخشول ط طشتعيج تلػشوؿ تالجتطيعيا وتلسييسيا وتالقتليزيا ،فطايزو ف شج تلعزتلا

تالقتليليا .

ن)3

تقػش :ل طصيز طل تلتفليق تلطب خ تلثيقي تلطغ ث تالوق طل هست تلب خ.

ن )4تقػش :تلطست يش  /عيزق طيجز ،تلعزتلا تالقتليليا وتالزتشج تلقيج ا لطش ا طي بعز تلثوشتح،
طلزش سيبـ ،ظ.16
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يلولول تقك ال توجز ولفيح جيهصج ل عزتلا تالقتليليا تغبـ في ق ط يل.ن)1وطل هسه

تلتجيشث تجشبا تلعزتلا تالقتليليا في تالشجقتيل في عيك  1983يخ تك ت يق ننتل جقا
تلوغقيا لزشتسا ط

ا تختفيء تال خيظ)) تلتي تستغيعح تل تلزك تلشي تش يت طل

ن )9000يلا تختفيء قسش وتلس

تطخع عقك وبعز سقوتح غوي ا ط ي طيح جيزج

وعيزلا ل طتهطيل تلعس شييل تلسيل تطح تزتقتهك.

ن)2

وغيلح ت ف تلط ي طيح قيزج و بيغ

تلجيط طل تلسيل تشت بوت تقتهي يح جسيطا طل تعتليق وتعسيث وقتق وتخفيء جثخ.

ن)3

وطل تلتجيشث تلطهطا تجشبا تلعزتلا تالقتليليا في جقوث تفشيليي عيك  1995يخ
ُ ح لجيل عبيا عشفح ب جيل ننتل ليلا وتلطليل ا)) طهطتهي تل ؿ عطي تشت بك
قػيك تلفلق تلعقلش طل جشتئك وتقتهي يح وتلعطق ع
وفي عيك  1998تلزشح تل جيل تلشيشهي تلس
ل

تقليؿ تل

ك ت ثش طل ن)22.000

ييي و هوز ت يفا تل ن )2000هيزج في ج سيح ع قيا.
طي

ييي وتعوي هك،
هيزج

ن)4

هز تلعيلك تلعشبيتجيشث في تلعزتلا تالقتليليا ،فتعتبش تجشبا تلطغشث طل

تلتجيشث تلشتئزج يخ تق ئح في تلطغشث قهييا عيك  2003هيئا تالقليؿ وتلطليل ا

ن)1

ز .لي

قلوال ش بيقي ،طلزش سيبـ ،ظ .99

ن )2تقػش :جوشجيح تسعز ،تجيشث في تلعزتلا تالقتليليا ،طج ز تل شيا ،تلعزز ن،)16
 ،2012/12/24ظ.2

ن)3طشح تلعزتلا تالقتليليا في تالشجقتيل بعزج ط تش ق يخ تلزشح

وطا تلفوقيض قيقول بفعفيء

تل بيغ بشتبا تقق طل ولوقيق طل تلجشتئك تلطسقزج تليهك بيعتبيشهك طقفسيل لؤلوتطش وطل ثك لزوش
قيقول تلعفو تلشئيسي في 1985وتلس
شي قص تلزش طج ض تلل يء تالع

يعتبشتقت يسك ل عزتلا تالقتليليا ،وفي عهز تلشئيض قستوش
في تلعيك  2005قشتش بعزك زستوشيا قيقول تلعفو

لعيك 1985ططي تزخق تالشجقتيل في س س ا طل تلط ي طيح تلجيزج غيلح
تلعس ش خوشخي فيزيبل شغك ب وغك تق 85طل تلعطش.

ت

شتض تلقػيك

ن)4تقػش  :جوشجيح تسعز ،تجيشث في تلعزتلا تالقتليليا ،طلزش تلسيبـ ،ظ.2
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طزتش عيطي  2004و  2005وتختلح صطقيي بيلطش ا تلتيشيخيا تلططتزج

طل  1956تل عيك  ،1999وقوعيي بيالقتهي يح تلجسيطا ل لوـ تالقسيل.

ن)5

تل تفيوح تلتجيشث وتختبلؿ تاللييح ال يغيش ئ طل تل ليلا طي زتطح تالقتهي يح
طوجوزج فعبل وتلتي تلت ي تلط يسبا وت ليـ تلعزتلا ،و سلف فيل تعزز تلتجيشث ي ق
شليزت صتخ تَش ل عزتلا تالقتليليا وت ف تلتجيشث ليسح فلغ طلزش الستقسير طي يبلئك
تلطجتطعيح بق زعك وت جي لسيش تلعزتلا تالقتليليا.

ن)5تقػش :ت طز وقي بقيوث ،تلعزتلا تالقتليليا تلطفهوك وتلق ج وتلتجيشث ،طلزش سيبـ ،ظ.148
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سابعا -:آراء الفقهاء

لعث تلفلك تلزولي – وطي يصتق – زو تش بي تش في تلزعوج تل تلقيل تللوتعز تلليقوقيا تلزوليا
وخ ـ تلوعي تلزولي ل ليعزج تلليقوقيا وت تشتطهي وقز يل هست تلزوش ط وػي في بزتيا

ق ج تلليقول تلزولي ،يخ يل ل شوتز تالوتئق تلزوش تال بش في عشع طبيزة وت يك
هست تلليقول.

ن)1

وفي تلطليبق فيل آلشتء تلفلهيء و تيبيتهك تلزوش تلبيشص في تثشتء تلعزتلا تالقتليليا طل

خبلق تفسيش تللوتعز تلليقوقيا وتل ؿ عل ط طوقهي وتي يذ تلغطوع وتل بض تلس
ي تقفهي ،تبتزأ طل و

تلتعيشيؿ تلطبقيا ل عزتلا تالقتليليا ط يشيل تل تغوشهي تلتيشيخي

وس ش تالجتهيزتح وتلتغبيليح تلتي تتع ـ بهي و شذ قلولهي ،طشو تش ب ُسسهي

وطليزشهي و لييتهي.
ويجث تال يشج هقي تل تل تلفلهيء طهطي ع ح طقصلتهك تلع طيا فبل يستغيعوت تل يق ات
قوتعز قيقوقيا تال بت يؿ طل هيئا

وطيا تو زوليا ،فيلفلهيء ال ي عول تللوتقيل تقطي

ي تفوت بزشتستهي وتط يلهي وتفسيشهي وتقتليزهي وتلتع يـ ع يهي ،وطل جيقث خش فيل

طستهث تلفلهيء وتلطالفيل تت ثش ت ييقي بقصعيح قوطيا تو زوتف سييسيا تو طيوق عيغفيا،

وط سلف يط ل تالغطئقيل آلشتء تلفلهيء أست تبزيح في ػشوؿ تجع هي بعيزج عل

تلط يبيج تو تلت ثش بيلقصعيح تلخيلا.

ن)2

ن )1ز .شييع ليلا تبو تلعغي ،تلليقول تلزولي تلعيك ،زتش تثشتء ل ق ش وتلتوصي  ،تلغبعا  ،1عطيل
 ،2010ظ.187

ن)2ز .ط طز تلطجسوث ،تلليقول تلزولي تلعيك ،تلغبعا تلسيزسا ،طق وشتح تل بي تل لوقيا ،بيشوح
 ،2007ظ.171
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ثامنا -:قوانين الدول المتمدنة:
تلطللوز بيلزوق تلطتطزقا هي ق تلزوق تالع يء في تلجطيعا تلزوليا تيي يقح زشجا
تلزطهي تلفع ي في طجيق تلتطزل وتل
ع

يشج.

ن)3

بيقطي يل تالوشبيول يقػشول تل تقفسهك

تقهك و زهك هك تل عوث تلطتطزقا في تلوقح تلس لك ت ل فيك غيلبيا زوق تلعيلك قز

لح ع

تستلبللهي بعز.ن)4تال تل هسه تلقػشج ت ط ح بعز تق يء طقػطا تالطك

تلطت زج في تعليث تل شث تلعيلطيا تلثيقيا وتلقظ في طيثيقهي ع

طبزت تلطسيوتج بيل
ط تلغيب

يفا تلزوق وطل ثك تلبا تلغبلذ تلزوق تلطتطزقا تلغبل ي ال يتطي

تلعيلطي تلشتهل ل ليقول تلزولي وتلبا طل تلطس ك بك في تلفلك وتلل يء تلزولييل تل

تلطللوز بهست تاللغبلذ هو يفا تلزوق تالع يء في تلجطيعا تلزوليا.

ن)5

وقز لعبح هسه تلل تششتح زو تش بي تش في خ ـ وت ويل وتغويش قوتعز تلليقول تلزولي
وتعتشؿ تلفلك تلزولي لجيقث بيش طل هسه تلل تششتح بيعتبيشهي طلز تش تل يي طل طليزش

تلليقول تلزولي.

ن)6

ن )3ز .ط طز سيطي عبزتل طيز و ز.طلغف سبلطا سيل ،تلليقول تلزولي تلعيك ،تلزتش تلجيطعيا،
بيشوح،1989ظ111

ن)4ز .شييع ليلا تبو تلعغي ،طلزش سيبـ ،ظ.180

ن)5ز .ط طز سيطي عبزتل طيز و ز .طلغف سبلطا سيل ،طلزش سيبـ ،ظ .111
ن)6تقػش :ز .شييع ليلا تبو تلعغي ،طلزش سيبـ ،ظ.182
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وتللشتش تلزولي هو ق تعبيش طل جيقث تلزولا عل تتجيه تالشتزج تلستتيا لهي تل تشتيث
ثيش قيقوقيا طعيقا وط ززج.

ن)1

وطل تلل تششتح تل زيثا ل زوق تلطتطزقا هو قشتش تل وطا

تاللطيقيا تلطتطث ا بطست يشتهي نطيش ق) وتلتي قششح تستلبيق تلبلجئيل غيش تل شعييل
تلفيشيل طل تلقصتؼ في سوشيي وسلف بعز ت زتخ تي وق  – 2015 /طوجا تلقيص يل تلغيش
شعييل تلطتفيقطا خبلق

هش تي وق – 2015 /

طلز تش ل عزتلا تالقتليليا وقك يعيلب طسيلا

يخ قستغي تعتبيش هست تللشتش

ييي ثوشج قصتؼ طس ا زتخ ي ت وق تل

زولي بسبث تزخق تغشتؿ تق يطيا وزوليا في تلقصتؼ تلزتئش تلغشع طقهي هو تالقتليق طل
ك ز تيتوش تل

ك زيطلشتغي.

المطمب الثاني

اسس العدالة االنتقالية
يللز بيألسيض لغا تلق تلبقيء ،يخ قلوق تسض ت سيسي ت جعق لك تسيسي ،وجطعك

تسض.

ن)2

وقيقوقي يغ ـ تالسيض ع

تلطبيزة تو تلليك تلتي يشت ص ع يهي تلتلشؿ ،ت

تالجيبا عل تلساتق لطيست؟ وع

تقك هو

سلف قلوق تسيض ـ تلتطثيق تلزب وطيسي هو طبزت

سييزج تلزولا وتست س لقي عل أسيض تاللتصتك بيلليقول تلزولي ،لطيست ت تصك تلزوق ب

يك

وقوتعز تلليقول تلزولي؟ فيإلجيبا طخت ؿ ع يهي بيل تلقػشييح تالشتزيا وتلقػشييح

تلطو وعيا.

ن)3

فبطوجث تلقػشييح تالشتزيا فيلليقول يستقز قبق ق ئ تل تشتزج هسه

تلجطيعا وتشتزج تلجطيعا هي تالسيض تلس يتلؿ بك تلليقول ففلزتش تللوتقيل تلزتخ يا
يتوقؿ ع

تشتزج تلزوق.

تشتزج تلطوتغقيل تطي تلزتش تللوتقيل في تلطجتط تلزولي فهو يتوقؿ ع

ن)4

ن)1ز .ط طز سيطي عبزتل طيز و ز .طلغف سبلطا سيل ،طلزش سيبـ ،ظ.116
ن)2تبل طقػوش ،لسيل تلعشث ،تلجصء تالوق ،زتش تلطعيشؿ ،بيشوح ، 1981ظ.78
ن)3ز .شييع ليلا تبو تلعغي ،طلزش سيبـ ،ظ.84
ن)4ز .ط طز تلطجسوث ،طلزش سيبـ ،ظ.113
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تطي تلقػشييح تلطو وعيا فتب خ هسه تلقػشييح في تل تسيض تلليقول هو خيشد تالشتزج
تالقسيقيا بيعتبيش تل تاللتصتك بليقول خيشد تشتزج تلطخيغبيل بهي وتع و هسه تالشتزج في

قفض تلوقح ،وقزك تقليش تلقػشيا تلطو وعيا قػشييح في هست تل ل ،فقػشيا تزشد
تللوتعز تلليقوقيا جوهشهي تل تللوتعز تلليقوقيا ليسح

هي في قفض تلزشجا وتقطي تتزشد

هشطيي ب يخ تستطز ق قيعزج قوتهي طل تلليعزج تلتي تع وهي تالطش تلس
في

يجعق تلليقول

ق هشطي تتزشد قوتعزه طل تلفشوؼ تل تاللوق ت تلق تل تلليعزج تالسيسيا

تلتي تستطز طقهي يفا تللوتعز قوتهي.

ن)1

تطي قػشيا تل شوشج تالجتطيعيا فيش تل تسيض تلليقول هو قتيد تجتطيعي وتطش

تطي طل تجق توتفش تلت يطل بيل تل عوث تلطخت فا ولوال تل

تل شوشيا وتل هست تلقتيد تالجتطيعي يفشع قفسك ت ليئيي ع

تالفشتز.

ن)2

ت بيؼ

يجيتهي

تل تسيض تلليقول قفسك ،زتخ يي يل تك خيشجيي يعقي تلب خ عل تالسض تلتي

يستقز تليهي تلط شؼ وهو يلزش هست تلليقول.

وعقز تلب خ عل تسض تلعزتلا تالقتليليا قجز تقك يتك زشتستهي ت ح بقز

تالقسيل ف بل عل تقهي قز تتعز

لوـ

سلف ليتقيوق تهك تلطبيزة تلليقوقيا تغو تش وفيع يا

ولسلف فيش تلبعع تل تلعزتلا تالقتليليا طي هي تال ت ز فشوؼ تلليقول تلزولي.

ن)3

ويش تلز توش عبزتل سيل عبيل تل طشجعيا قػيك تلعزتلا تالقتليليا وتل جيل تلطقبثلا

لت ليـ تلعزتلا تلوك ع

طشجعييح زوليا تسيسهي تلليقول تلزولي ل لوـ تالقسيل وقوتعز

تلليقول تلزولي تالقسيقي ال سيطي تتفيقييح جقيؿ تالشبعا ،وت يك وق تششتح تلط ي ك
تالق يطيا وتلزوليا.

ن)4

ن)1ز .شييع ليلا تبو تلعغي ،تلطلزش تلسيبـ ،ظ.91

ن)2ز .ط طز سيطي عبزتل طيز و ز .طلغف سبلطا سيل ،طلزش سيبـ ،ظ7

ن)3تلطست يش /عيزق طيجز ،طعيييش تغبيـ تلعزتلا تالقتليليا ،طلزش سيبـ ،ظ.97

ن)4عبزتل سيل عبيل ،تلعزتلا تالقتليليا ،طليشبيح عشبيا ل تجشبا تلزوليا ،طلزش سيبـ ،ظ.107
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لست سوؿ قتقيوق تسيض تلعزتلا تالقتليليا في ق طل قوتعز تلليقول تلزولي تالقسيقي

وقوتعز تلليقول تلزولي ل لوـ تالقسيل وتلليقول تلزولي تلجقيئي.

اوال /قواعد القانون الدولي االنساني:

يعتبش تلليقول تلزولي تالقسيقي فشؼ
يست هك تل عوش تالقسيقي ويهزؿ تل
تلطس ا ،وقز يتوقؿ ع

طييا تالقسيل في توقيح تل شوث وتلقصتعيح

تلليقول تلزولي تالقسيقي و زج وجوز و شيا تلطبلييل طل

تلب ش ،و يل هست تلليقول قز ق

تالغشتؿ تلطتقيصعا وفي

زيخ طل فشوؼ تلليقول تلزولي تلعيك ،وهو

في تللشول تلطي يا في

ق تتفيقيح طاقتا تعلز بيل

ق تتفيقيح زوليا.

وقز ليؽ تلفلك عزج تعيشيؿ ل ليقول تلزولي تالقسيقي تتفـ جطيعي في تلط طول

وتل تخت ؿ في تللييغا وطل هسه تلتعيشيؿ طي س شه جيل ب تيك لك بيقك :نن سلف تلجصء

تلخيظ طل تلليقول تلزولي تلعيك تلس

ك تال سيض بيإلقسيقيا وتلس يستهزؿ طييا

تلفشز تالقسيقي ،وبعبيشج تخش هو طجطوعا تللوتعز تلليقوقيا تلعشفيا وتلط توبا تلتي تا ز
ت تشتك لوـ تالقسيل وتلفشز وشفيهيتك وتصزهيشه)).

ن)5

ن )5ز .تبو تلخيش ت طز عغيا ،طييا تلس يل تلطزقييل وتالعييل تلطزقيا تبيل تلقصتعيح تلطس ا ،زتش
تلقه ا تلعشبيا ،غ ،1تلليهشج  ،1998ظ.12
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وعشفتك تل جقا تلزوليا ل ل يث تال طش بيقك :ننطجطوعا تللوتعز تلليقوقيا تلزوليا

تلطستطزج طل تالتفيقييح تو تلعشؿ تلزولي وتلتي تشطي تل

ق تلط بلح تالقسيقيا

تلقيتجا بلوشج طبي شج عل تلطقيصعيح تلطس ا تلزوليا تو غيش تلزوليا ،تلتي تُليز
ألسبيث تقسيقيا ـ تغشتؿ تلقصتؼ في تستخزتك تسيليث تل شث وغشقهي تلتي تشوـ لهك،
تو ت طي تال خيظ تو تالعييل تلتي ت ششح تو قز تت شش بسبث تلطقيصعيح

تلطس ا)).

ن)1

وعشؿ سلف بيقك ننطجطوعا تلطبيزة وتال يك تلطقػطا ل وسيئق وتلغشـ تلخيلا

بيل شث ف بل عل طييا تلس يل تلطزقييل ،وتلطش

تل شث)) .

ن)2

 ،وتلطليبيل طل تلطليت يل وتسش

وعشؿ سلف بيقك ننطجطوعا تللوتعز تلزوليا تلطو وعا بطلت

تتفيقييح وتعشتؿ

زوليا طخللا بيلت زيز ل ق تلط ي ق ستح تللفا تالقسيقيا تلقيجطا طبي شج عل
تلطقيصعيح تلطس ا تلزوليا تو تلغيش زوليا تلتي ت ز العتبيشتح تقسيقيا طل ـ تغشتؿ
تلقصتؼ في تل جوء تل طي يختيشوقك طل تسيليث ووسيئق في تللتيق ،وت طي تال خيظ

وتلططت يح تلتي تت شش طل جشتء تللشتؼ)).

ن)3

وهقيف تعيشيؿ تخش ل ليقول تلزولي تالقسيقي تتفـ في تلط طول طي ت شقي شغك

تختبلفهي في تللييغا ،و هي تزوش وق تغبيـ تلليقول تلزولي تالقسيقي في توقيح

تلقصتعيح تلطس ا سوتء يقح زوليا تو غيش زوليا.

ن)1تقػش  :تلطج ا تلزوليا ل ل يث تال طش ،تلعزز ن ،)72تستش – قيسيل ،1981 ،ظ.79

(2) See: Dr.RameshThakur, ((Global Norms And International Humanitarian
Law)) InternationalReview Of Red Cross , ICRC , Geneva vol . 83 , no ,
841 , 2000 ,p19.

ن)3قغك تس ـ صيي ،زشتسا في تلليقول تلزولي تالقسيقي وتلليقول تلزولي ل لوـ تالقسيل ،تغشو ا
ز توشته ،جيطعا تلطولق ،2004 ،ظ.9
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وقز وشز جصء بيش طل تلليقول تلزولي تالقسيقي في تتفيقييح جقيؿ تالشب لعيك

 1949وتليوك تعز يفا تلزوق تلشيبي ط صطا بهسه تالتفيقييح ولتغويش هسه تالتفيقييح

وت طي هي تبشك تتفيقيل تخشتل هطي تلبشوت والل تال يفييل لعيك  ،1977وهقيف ل وف

تخش

ت ػش تستخزتك تس ا وخغغي عس شيا طعيقا وت طي بعع تلفئيح طل

تال خيظ وتالعييل وت طق بيألسيض تتفيقيا الهي

لعيك  1954نل طييا تلططت يح

تلثليفيا) تتفيقيا عيك  1980نب يل بعع تالس ا تل يطييويا) ،تتفيقيا  1993ب يل

تالس ا تل يطيويا ،طعيهزتح توتيوت لعيك  1977ب يل تاللغيك تلط يزج لؤلفشتز،

تلبشتو وق تالختييش لعيك  2000ب يل ط يش ا تالغفيق في تلقصتعيح تلطس ا.
تشت ص تهك تلعقيلش تالسيسيا لعزتلا طي بعز تلقصتعيح ع

تلط شوعا وتلطغيلبا بيلعزتلا وتالعتطيز ع
تلعليث وزعك تلط يسبا ع

لجبش تل شش وتالقليؿ.

ن)5

ن)4

تل لوـ تالقسيقيا

تلليقول تلزولي تالقسيقي لطق تالفبلح طل

تالقتهي يح تلسيبلا ،وتخس لوـ تل

ييي في تل سبيل

ثانيا /قواعد القانون الدولي لحقوق االنسان:
لوـ تالقسيل هي ت ف تل لوـ تلطت ل ا في جطي تلب ش طهطي يقح جقسيتهك ،تو

ط يل تقيطتهك تو تل هك تلوغقي تو تلعشفي تو لوقهك تو زيقهك تو لغتهك تو ت

تخش ،ولقي جطيعي ـ تل لوق ع

لوققي تالقسيقيا ع

و

قزك تلطسيوتج وبزول تطييص

وجطي هسه تل لوـ طتشتبغا وطتآصشج وغيش قيب ا ل تجصئا.

و ثيؾ ؾ تش ط ؾؾي ي ؾؾتك تلتعبي ؾؾش ع ؾؾل ل ؾؾوـ تالقس ؾؾيل تلعيلطي ؾؾا بوتس ؾؾغا تلل ؾؾيقول وف ؾؾي ؾ ؾ ق

طعيهؾ ؾؾزتح ،وتللؾ ؾؾيقول تلؾ ؾؾزولي تلعشفؾ ؾؾي ،وتلطبؾ ؾؾيزة تلعيطؾ ؾؾا ،تو بطلؾ ؾؾيزش تللؾ ؾؾيقول تلؾ ؾؾزولي
تالخش  ،وي

تلليقول تلزولي ل لوـ تالقسيل تلت تصطؾيح ع ؾ تل وطؾيح بيلعطؾق بغؾشـ

ن )4تقػش  :تعصيص ت تشتك تلليقول تلزولي تالقسيقي في تلقصتعيح تلطس ا غيش تلزوليا ،تل جقا تلزوليا
ل ل يث تال طش ،تلغبعا تلعشبيا تالول  ،تييش ،2008/ظ .22

ن)5ز .عبزتل سيل

عبيل ،تلعزتلا تالقتليليا ،طليشبيح عشبيا ل تجشبا تلزوليا ،طلزش سيبـ،

ظ.104
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طعيقؾا تو تالطتقؾيؼ عؾؾل تعطؾيق طعيقؾا طؾؾل تجؾق تعصيؾص و طييؾؾا لؾوـ تالقسؾيل وتل شيؾؾيح
تالسيسؾؾيا تلخيلؾؾا بؾؾيإلفشتز تو تلجطيعؾؾيح.

ن)1

وقؾؾز تسؾؾتطش تالهتطؾؾيك ب لؾؾوـ تالقسؾؾيل فؾؾي

تلقغؾؾيـ تلؾؾزولي ،يؾؾخ علؾؾزح س سؾ ا طؾؾل تلطعيهؾؾزتح تلزوليؾؾا خؾؾبلق تللؾؾشل تلسؾؾيب ع ؾؾش
و ت تللشل تلتيس ع ش وتعز طعيهزج فييقي لعيك  1815خغوج طهطا في هست تلط ؾطيش

تس ّشطؾح تجؾيشج تلشقيؾـ بيإل ؾؾيفا تلؾ تل ؾطيقيح تل شيؾا تلزيقيؾؾا ،طؾي تل طعيهؾزج بؾشليل
ن )1887ت ؾ ؾؾفح تلعطوطي ؾ ؾؾا ع ؾ ؾ ؾ تل ؾ ؾؾشوغ تلطتع ل ؾ ؾؾا ب ل ؾ ؾؾوـ تالق ي ؾ ؾؾيح وتس ؾ ؾؾتطش عل ؾ ؾؾز
تالتفيقيؾؾيح تلتؾؾي ت ؾؾطل ططيشسؾؾا بعؾؾع جوتقؾؾث لؾؾوـ تالقسؾؾيل طقهؾؾي تتفيقيؾؾا بؾشليل لعؾؾيك

ن )1886ل طييؾؾا تالعطؾؾيق تالزبيؾؾا وتتفيقيؾؾيح الهؾؾي  1907 – 1899تلطقػطؾؾا للوتعؾؾز
تل شث ،وبعز ط سيج تل شث تلعيلطيا تالول تؾك بؾسق تلجهؾوز لؾزعك هؾسه تل لؾوـ وتؾك تبؾشتك

تلعزيز طل تلطعيهزتح ل طييتهؾي طثؾق طعيهؾزج فشسؾي لعؾيك  1919وطعيهؾزج نتشيؾيتو) بؾيل
تل فيء وتلطجش  1920وطعيهزج نسؾيفش) بؾيل تل فؾيء وتليوقؾيل  1920وطعيهؾزج نلؾوصتل)
ب ؾؾيل تل ف ؾؾيء وتش ي ؾؾي  1923وت ت ؾؾوح ه ؾؾسه تلطعيه ؾؾزتح
لوـ تالقسيل طل تالقتهي يح.

ؾؾطيقيح ووس ؾؾيئق ت ف ؾؾق طيي ؾؾا

ن)2

ويعتبش طيثيـ تالطك تلطت زج  1945ش يصج تسيسيا طل ش يئص لؾوـ تالقسؾيل وتلؾس جؾيء

ع ؾ تقلؾؾيع ف ؾؾق علؾؾبا تالطؾؾك فؾؾي وقؾؾؿ تقتهي ؾؾيح لؾؾوـ تالقسؾؾيل ت ؾؾيفا تل ؾ سلؾؾف
هقيف وثيلا طهطا جزت

ح تلزستوش وتلطشج لجطي

لؾوـ تالقسؾيل تال وهؾي تالعؾبلل

تلعؾ ؾؾيلطي ل لؾ ؾؾوـ تالقسؾ ؾؾيل  1948وتالتفيقيؾ ؾؾيح تلجوهشيؾ ؾؾا وتالسيسؾ ؾؾيا تلخيلؾ ؾؾا ب لؾ ؾؾوـ
تالقسيل وتلتي تشسح طبزت تاللتصتك ل زوق تالغشتؿ في تعصيص وت تشتك لوـ تالقسيل.

ن)3

ن)1تلطوق تالل تشوقي تلشسطي ل طفو يا تلسيطيا ل لوـ تالقسيل:
are human rights. aspxwww.ohchr.org/ar/issues/pags/whatتيشيخ تلصييشج
2015/10/4

ن)2ز .سهيق سيل تلفتبلو  ،طلزش سيبـ ،ظ.49

ن)3تقػش :تلطب خ تالوق ،تلطغ ث تلثيلخ ،تلفشؼ تلثيقي طل هست تلب خ.
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وتست ؾؾيل تللؾؾيقول تلؾؾزولي ل لؾؾوـ تالقسؾؾيل هؾؾو طجطوعؾؾا تللوتعؾؾز تلليقوقيؾؾا تلتؾؾي تسؾؾتهزؿ
طييؾؾا لؾؾوـ تالقسؾؾيل فؾؾي صطؾؾل تلسؾ ك،

ن)4

فؾؾيل هقؾؾيف طؾؾل يؾؾش تقؾؾك يعقؾ ب طييؾؾا لؾؾوـ

تالقسيل في ػشوؿ تستثقيئيا خيلا هي ػشوؿ تلطقيصعيح تلطس ا.
وهست طي قايزه ع

ن)5

تلشغك طل تولويا تغبيـ تلليقول تلزولي تالقسيقي في صطل

تلقصتعيح تلطس ا تال تل هست ال يعقي عزك تط يقيا تغبيـ قيقول لوـ تالقسيل في

صطل تلقصتعيح تلطس ا ،فهقيف طل تل لوـ تلتي ال يجوص تلييزهي في جطي تلػشوؿ وال

يجوص تالعتزتء ع يهي وهي طي ززتك تلطيزج نن  )) 4طل تلعهز تلزولي تلخيظ بيل لوـ

تلطزقيا وتالجتطيعيا.

تل طجيق تلعزتلا تالقتليليا تو طوتل ا تلعزتلا تل يط ا تثقيء فتشتح تالقتليق تلسييسي

يهتك بتقطيا طجطوعا وتسعا طل تالستشتتيجييح تلطتقوعا لطوتجها تشخ تقتهي يح لوـ
تالقسيل في تلطي ي وت ي هي وتغبيلهي عط يي بهزؿ خ ـ طستلبق ت ثش عزتلا

وزيطلشتغيا وفي تلجيقث تلقػش وتلعط ي تهزؿ تلعزتلا تالقتليليا تل تلتعيطق ط تشخ

تقتهي يح لوـ تالقسيل بغشيلا وتسعا و يط ا تت طل تلعزتلا تلجقيئيا وعزتلا تلبلذ
تل شش وتلعزتلا تالجتطيعيا وتالقتليزيا

ن )4تقػش :ز .فيلق

قغيو ،

لوـ تالقسيل وتلليقول تلزولي تالقسيقي ،زتش تل يطز ،عطيل،

 ،2001ظ.195

ن)5تقػش :ز .ط طز تلطجسوث و ز .غيشـ تلطجسوث ،تلليقول تلزولي تالقسيقي ،طق وشتح تل بي
تل لوقيا ،تلغبعا تالول  ،بيشوح ،2009 ،ظ.41
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تعتليز طفيزه سييسا ق يئيا طساولا يجث تل تت طل تزتبيش تتوخ

جشتئك تلطي ي وتلوقييا طل تلجشتئك تلجزيزج ط تالخس

هزفي طصزوجي وهو تلط يسبا ع

بيل سبيل تللفا تلجطيعيا لبعع ت يق تقتهي يح لوـ تالقسيل.

ن)1

ثالثا /قواعد القانون الدولي الجنائي:

يعز تلليقول تلزولي تلجقيئي فشؼ طل تلقػيك تلليقوقي تلزولي ويهزؿ تل طق تلجشيطا

وطعيقبا تلطجشطيل ،وتل فيػ ع

سبلطا تلطجتط تلوغقي وتلزولي ،وقجز فيك ع

تللعيز تلجقيئي ،تليشبي ط تلجوتقث تلجقيئيا في تلليقول تلجقيئي تلوغقي،

ن)2

ويستطز

طقك تالسض تلليقوقيا  -بعز تغويعهي – لبقيء طبيزئك وت يطك ل ي يقطو تل تل يستلش
بك تلطليك ق و تالستلبلق ب

يطك تلخيلا ،ويعز هست تلفشؼ زيخ تلق ج فهو بسلف

يفتلش تل تلس غا تلت شيعيا تلتي تليزقهي في تلطجيق تلوغقي – تلزتخ ي – ،وطيصتق
زوش تلطعيهزتح تلزوليا تل يشعا في تلطجيق تلزولي ط زوز ،ولسلف فيل قوتعزه ال تعشؿ
تالستلبلق تلس

تعشفك قوتعز تلليقول تلجقيئي تلوغقي – تلزتخ ي – تس تت طل

تلط شوعيح تلزوليا تلتي تتع ـ ببعع تلجشتئك تلزوليا و سلف تلطعيهزتح تلزوليا قوتعز

طو وعيا وقوتعز

ن )1ز .يزش ي ي

يا في قفض تلوقح.

ن)3

تل بي ،تلعزتلا تالقتليليا وزوشهي في بقيء تلوعي تلليقوقي في تلعشتـ ،طلزش

سيبـ ،ظ.113

ن)2ز .ط طز تلطجسوث و ز .غيشـ تلطجسوث ،طلزش سيبـ ،ظ.47

ن)3ز .ع ي عبزتلليزشتللهوجي ،تلليقول تلزولي تلجقيئي ،طق وشتح تل بي تل لوقيا ،تلغبعا ،1
بيشوح ،2001ظ.6
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ويعشؿ القانون الدولي الجنائي بيقك :ننطجطوعا تللوتعز تلليقوقيا تلزوليا تلتي تعيقث
ع

فئيح خغيشج طل تلجشتئك تلزوليا تلتي ت ق تقتهي ي لسييزج تلزوق وعزوتقي ع

تل عوث تهزز تلس ك تلزولي وتاس تل طيش تالقسيقي في طجطوعك ،سوتء في وقح تلس ك

تو تثقيء تل شث ،وت زز سبق ط يف تهي زوليي وتبيل تالجشتءتح تلطتبعا لط ي طا وعليث
طشت بيهي وجها تلل يء تلجقيئي تلزولي تلطختلا بسلف ،وت ك تقيصؼ تالختليظ في
يقهي بيل تلل يء تلجقيئي تلزولي وجهيح تلل يء تلزتخ ي وبيقك وبيل طج ض

تالطل)).

ن)4

ويط ل تل يعشؿ تلليقول تلزولي تلجقيئي بيقكنن سلف تلفشؼ طل فشوؼ تلليقول تلزولي

تلعيك تلس

يقلغ

إلسبيؽ تل طييا تلجقيئيا ع

تلطليلا تالسيسيا تو تلجوهشيا

ل طجتط تلزولي وتلتي ال تلوك لك قيئطا بزوقهي)) ف ق فعق يقغو ع

شش ال ز هسه

تلطليلا تو تعشي هي ل خغش يعتبش جشيطا زوليا يعيقث ع يهي سلف تلليقول،

ن )4ز .سعيز عبز تل غيؿ سل ،تلط طا تلجقيئيا تلزوليا ،زتش تلقه ا تلعشبيا ،تلليهشج،2004 ،
ظ.33
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ولطي يل هست تلليقول زيخ تلق ج ،فيل طبيزئك وت يطك لك تستلش بعز ،تو بيأل ش ال

يوجز لك طبيزة وت يك خيلا يستلق بهي عل تلليقول تلزولي تلعيك طل قي يا وعل

تلليقول تلجقيئي تلوغقي تلزتخ ي طل قي يا تخش .
ويخت ؿ تلليقول تلزولي تلجقيئي وتلس

ن)1

ت تي بك تللفا تلزوليا توال عل تلليقول

تلجقيئي تلزولي وتلس هو ننطجطوعا تللوتعز تلليقوقيا تلتي ت ك تقيصؼ تللوتقيل تلجقيئيا
وتالختليظ تلل يئي طل

يخ تال خيظ وتلط يل في

خظ تجقبي تو ع يك زتخق تق يك تلزولا تو خيشجهي)).

ن)2

يلا وقوؼ تلجشيطا طل

و يوق جيقث طل تلفلك تلسيك تلجشتئك تلزوليا تستقيزت تل طعييش

لفا تلجيقي ع

ي يعتطز ع

طجطوعتيل طل تلجشتئك ،تلجشتئك تلتي يشت بهي تالفشتز طثق نتعبلل

شئيض زولا شث تعتزتء ،وجشتئك تل شث وتالبيزج) ،وهقيف جيقث تخش طل تلفلك يلسطهي

ع

تسيض ط ق تالعتزتء تل

تلسك تلجشتئك تلزوليا ع

تلسك ع

جشتئك تل ع

قيك غيش طيزيا تو قيك طيزيا ،و سلف

تسيض تلطل ا تلطعتز

ع يهي وهو تلتلسيك تلغيلث تلس

تسيسك تلجشتئك في تللوتقيل تلزتخ يا وهو تي ي تلتلسيك تلطجط ع يك في

تلطوتثيـ تلزوليا تلطخت فا وهو ع

تل شث وتلجشتئك

ز تالقسيقيا))،

ن)3

ثبلخ طجطوعيح ننتلجشتئك

ز تلسبلك وجشتئك

طي َج ّسز قػيك شوطي تلتلزك تلس

ن)1ز .ع ي عبزتلليزش تللهوجي ،طلزش سيبـ ،ظ.7
ن)2يعشؿ تلليقول تلجقيئي تلزولي بيقك ننتلليقول تلس

للتك تالطك

يبيل تالفعيق تلتي تعز جشتئك زوليا ويبيل

تالجشتءتح تلتي تتب عقز تشت يبهي)) ،وي زز هست تلتعشيؿ ب ق وت ا طو وؼ تلليقول تلجقيئي
تلزولي ال تطيلك ع

تلجشيطا تلزوليا وتجشتءتتهي يخ يتلؿ تلليقول تلجقيئي تلزولي بلفتيل

تالول  :تقك جقيئي وتلثيقيا تقك زولي ،تطي تلليقول تلجقيئي فهو تلس ي زز تلجشتئك وعلوبيتهي ويقػك
تالجشتءتح تلتي تتب علث وقوعهي طستهزفا تيليؼ تلعليث ع

تلطشت ث لهي ،وتطيتللفا تلزوليا

فهي تعقي تل هسه تلجشتئك وت ف تالجشتءتح ت طق عقل تش ال يتوتفش في قغيـ تلليقول تلجقيئي
تلزتخ ي تال وهو تللفا تلزوليا .ل طصيز تقػش :ز .غبلق عبز سيل تلبزشتقي ،تل شعيا تلجصتئيا،
تغشو ا ز توشته طلزطا تل جيطعا تلطولق ،يا تلليقول ،تلطولق ،2002 ،ظ.92

ن)3تقػش :ز .ع ي عبزتلليزش تللهوجي ،طلزش سيبـ ،ظ.9
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تلطت زج في طجيق تلليقول تلجقيئي تلزولي وسلف بت سيسهي ل ط ي ك تلجقيئيا تلطاقتا
جصء طل طهيطهي في فػ تالطل وتلس ك تلزولييل.

ن)4

وتست يقح تجشتءتح تلعزتلا تلجقيئيا تلتي تتخسح بعز تل شث تلعيلطيا تالول قيزح

تل ت شيف ف شج تلطساوليا تلجقيئيا تلزوليا تلفشزيا

ز طشت بي تلجشتئك تلزوليا وب وشح

ف شج تق يء ق يء جقيئي زولي لطعيقبا طشت بي هسه تلجشتئك ،فيل تل شث تلعيلطيا تلثيقيا
تعز قلغا تلبزتيا تل ليليا ق و تشسيخ تلطساوليا تلجقيئيا تلزوليا و ست تلل يء تلجقيئي
تلزولي لتطزيز تلطساوليا طل خبلق تق يء ط ي ك تخزك سلف تلغشع ،بق وأشخح طعهي

ق ج تلليقول تلجقيئي تلزولي في تلوتق تلزولي ،وهي ط طتي قوشطبيشؽ وغو يو طقهي

تالسيض لو

قػيك ألية ط طا جقيئيا زوليا.

ن)5

ن)4تخبلظ بل عبيز ،طلزش سيبـ ،ظ.204
ن)5تخبلظ بل عبيز ،مصدر سابق ،ص.121
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الخاتمــــة
بعؾؾز أل تقتهيقؾؾي طؾؾل ب ؾؾخ طو ؾؾوؼ تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا ،البؾؾز طؾؾل تسؾؾجيق أهؾؾك

تالسؾؾتقتيجيح تلتؾؾي تولؾ ح بليهؾؾي تلز تشسؾؾا ،ف ؾؾبل عؾؾل تلطلتش ؾؾيح تلتؾؾي طؾؾل تلطقيسؾؾث
س شهي ،لتعصيص وتلويك هست تلطو وؼ و طي ي تي:

ً
أوال :االستنتاجات:

 .1بل تلعزتلا تالقتليليؾا تعشيؾؿ لؾك ت ؾػ بيتفؾيـ بؾيل تلفلؾك أو فؾي تلتغبيؾـ تلعط ؾي سؾوتء
في بغيشهي تلف سفي تو تغبيـ عط ي ،دوتقطي تعززح تلتغبيليح وتلتعشيفيح تلتؾي قي ؾح
ؾوق هؾؾست تلطفهؾؾوك ،وتل يقؾؾح فؾؾي طجط هؾؾي تؾزوش ؾؾوق تالقتلؾؾيق طؾؾل يلؾؾا قؾصتؼ طسؾ ا

تل

يلا تلس ك تو تالقتليق طل

ك تس غي تل

ك زيطلشتغي.

 .2شغؾؾك زتثؾؾا تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا طلؾؾغ ا ،تال تل لؾؾك جؾؾسوش و ؾؾسشتح تعتبؾؾش تلخؾؾيغ
تل ؾؾس تس ؾؾتزق ب ؾؾك تو تلق ؾؾوش تل ؾؾس تس ؾؾتقيش ب ؾؾك تلفله ؾؾيء ل ول ؾؾوق تلؾ ؾ طو ؾؾوؼ تلعزتل ؾؾا
تالقتليليا تلس طش بتغوشتح تيشيخيا طهطا في جطي تلقػك تلليقوقيا تلزتخ يؾا وتلزوليؾا
ت ول ح تل

هي تل يلي.

 .3بل ل عزتلا تالقتليليا عبلقؾا وت ؾ ا وطتطيؾصج طؾ

لؾوـ تإلقسؾيل ،بس ألؾب ح تلعبلقؾا

بيل تلعزتلا تالقتليليا و لوـ تإلقسيل عبلقا ت يط يا ،وال يط ل أل ت ول هقؾيف عزتلؾا

تقتليليؾؾا بؾؾزول تل فؾؾيػ ع ؾ

طل قجيذ تلعزتلا تالقتليليا .

لؾؾوـ تإلقسؾؾيل ،طؾؾي أل تل فؾؾيػ ع ؾ هؾؾسه تل لؾؾوـ يعؾؾصص

 .4تلطوتثيـ وتإلعبلقيح وتلطؾاتطشتح وتالتفيقيؾيح تلزوليؾا تطثؾق طلؾزش تسيسؾي تتؾزفـ طقؾك
تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا وتطثؾؾق تلغبلؾؾيح تلعطيلؾؾا تلتؾؾي تقبؾ طقهؾؾي ،وتلتؾؾي تسؾؾتطز طقهؾؾي ق ؾ تهي

تل ليليؾؾا ،ول عزتلؾؾا تالقتليليؾؾا طبؾؾيزة وقؾؾيك يشت ؾؾص ع يهؾؾي تلتلؾؾشؿ وتسؾؾض يسؾؾتقز تليهؾؾي

تلط شؼ وهو يلزش تللوتقيل تلتي ت لؾـ تلعزتلؾا تالقتليليؾا ،وقجؾز ت ؾف تالسؾض فؾي ؾق
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طؾؾل قوتعؾؾز تللؾؾيقول تلؾؾزولي تالقسؾؾيقي وقوتعؾؾز تللؾؾيقول تلؾؾزولي ل لؾؾوـ تالقسؾؾيل وتللؾؾيقول

تلزولي تلجقيئي.

 .5ل عزتلؾؾا تالقتليلي ؾؾا طفه ؾؾوك قسؾؾبي يتغي ؾؾش بتغي ؾؾش تلصط ؾؾيل وتلط ؾؾيل ،ط ؾؾي ال تعط ؾؾق لييته ؾؾي
بلوشج طقفل ا عل بع هي تلؾبعع تقطؾي تعطؾق وفؾـ شايؾا ت يط يؾا وتش ؾص ع ؾ تش ؾا
جشتئك لوـ تالقسيل تلسيبلا تلطي يا لت ليـ تهزتؿ طوليا طتوتصقا وطستلب يا وفؾـ

توقيتؾؾيح صطقيؾؾا ط ؾؾززج ،واليط ؾؾل ت ليلهؾؾي زول تقطيؾؾا ؾؾيط ا وتغييؾؾش جؾؾسش فؾؾي سؾ غا

تل ك طل

ك تس غي تل

ك زيطلشتغي.

 .6تثبتح تجيشث تلزوق تلتي طشح بفتشتح تالقتليق تلسييسؾي أل تلعزتلؾا تالقتليليؾا اليط ؾل
تل تعطؾ ؾؾق زول ت ليؾ ؾؾـ لييتهؾ ؾؾي طت يط ؾ ؾاَ ،وهؾ ؾؾي :لجؾ ؾؾيل

ؾ ؾؾؿ تل ليلؾ ؾؾا ،تلتعؾ ؾؾويع،

تإللؾؾبلذ تلطاسسؾؾي ،تلطلؾؾيل ا تلوغقيؾؾا ،ب يؾؾيء تلؾؾست شج .وهؾؾي
تش ا تالقتهي يح تلتي خ فتهي فتشتح تلعقؿ تلطي يا.

ؾؾشوشيا ل تعيطؾؾق طؾ

 .7تعتبؾش تلط ؾي ك تلجقيئيؾا تلزوليؾا طقؾيش طتطيؾص ل عزتلؾا تالقتليليؾا ،يؾخ يعؾز طلؾز تش طؾؾل
طلؾؾيزشهي تلتؾؾي تشت ؾؾص ع يؾؾك تلطجتطعؾؾيح عقؾؾز تل ؾؾشوؼ فؾؾي تغبيؾؾـ عزتلؾؾا تقتليليؾؾا وهؾؾو

ب ؾؾقفض تلوق ؾؾح لي ؾؾا شئيس ؾؾيا ط ؾؾل لي ؾؾيح ت لي ؾؾـ تلعزتل ؾؾا تالقتليلي ؾؾا تلت ؾؾي ت ط ؾؾق تل ؾؾـ

تلل ؾؾيئي وتلؾؾس يجؾؾث تل ي ؾؾول ق ؾؾيءتَ طسؾؾتلبل و ييزيؾؾي فؾؾي تغؾؾيش طؾؾل تلط ؾؾشوعيا
وسييزج تلليقول بطي يعيز ثلؾا تلطجتطؾ فؾي تجهؾصج تلزولؾا وقؾزشج ت ؾف تالجهؾصج ع ؾ تقفؾيس

تللؾؾيقول ،سؾ ؾوتء يق ؾؾح ت ؾؾف تلل ؾؾزشج ف ؾؾي تقفؾؾيس تلل ؾؾيقول ع ؾؾل غشي ؾؾـ ق ؾؾيئهي تل ؾؾزتخ ي تك
تالستعيقا بيلل يء تلزولي.

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

293

العداةل الانتقالية ((دراسة قانونية))

ً
ثانيا :املقرتحات:
.1

ؾؾشوشج تش يؾؾص تلؾؾزوق تلخيشجؾؾا طؾؾل تلل ؾشتؼ ع ؾ تلتغبيؾؾـ تلفع ؾؾي تلطتس سؾؾق آلليؾؾيح

تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا وعؾؾزك فلؾؾق بعؾؾع ت ؾؾف تآلليؾؾيح عؾؾل تالخؾؾش وقهؾؾي س س ؾ ا طتشتبغؾؾا
ط ط ا لبع ؾهي تلؾبعع ،طؾ تالخؾس بقػؾش تالعتبؾيش غشيؾـ تغبيؾـ تآلليؾا و يفيتهؾي بطؾي
زت .

يبلئك ت ف تلطجتطعيح ق ع

 .2قييك تلؾزوق تلخيشجؾا طؾل تللؾشتعيح وتلتؾي ت ؾشؼ فؾي تغبيؾـ تلعزتلؾا تالقتليليؾا بي ؾشتف
تلطقػط ؾؾيح تلزولي ؾؾا تلفيع ؾؾا ف ؾؾي لج ؾؾيل

ؾؾؿ تل ليل ؾؾا ل ؾؾطيل ق تصه ؾؾا قت ؾؾيئب عط ي ؾؾيح

تلل ؾؾي تل ل ؾؾيئـ وع ؾؾزك غط ؾؾض تالزل ؾؾا و ؾؾؿ تالقتهي ؾؾيح ،ؾؾول عط ؾؾق لج ؾؾيل

تل ليلا يطهز آللييح تلعزتلا تالقتليليا ستح تلغيب تلل يئي.
 .3تعتطيز تل وطيح في طس لا تلتعوي يح ع

ؾؾؿ

تلتقوؼ وتلتعزتز عقز تعؾويع تل ؾ ييي،

فؾؾبل يلتلؾؾش تلتعؾؾويع ع ؾ تلتعوي ؾؾيح تلقلزيؾؾا بؾؾق يجؾؾث تل ي ؾؾطق تي ؾؾي تلتعؾؾويع
تلعيقؾؾي وتل ؾؾزعك تلقفسؾؾي وفؾ ؾوتح تلف ؾؾشظ ،طثؾؾق تلتعييق ؾؾيح وتلطليعؾؾز وتلبعث ؾؾيح تلز تشس ؾؾيا

وغيشهي طل تلتعوي يح تالخش .
 .4تلتش يص ع
لوح تل

تلجيقؾث تالعبلطؾي عقؾز تغبيؾـ تلعزتلؾا تالقتليليؾا وسلؾف طؾل تجؾق تيلؾيق

ييي وطعيقيتهك لتوثيـ طؾي ل ؾـ بهؾك طؾل تقتهي ؾيح و فؾػ تلؾست شج ،وتلسؾعي

تل تزويق جشتئك تالقػطا تلز تيتوشيا تلتي تشق طقهي تل جشتئك زوليا.

 .5تلسؾؾعي تل ؾ تج ؾشتء طلؾؾيل ا ليليؾؾا بؾؾيل تغيؾؾيؿ تلطجتط ؾ ل ؾؾطيل تالسؾؾتلشتش وجقؾؾي
ثطؾؾيش تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا و ؾؾطيل عؾؾزك تالشتؾؾزتز تلؾ تلق تصعؾؾيح تلزتخ يؾؾا وتلتؾؾي تلؾؾب ح
تلق تصع ؾؾيح تال ث ؾؾش ؾؾيوعي ،وت ؾ ؾشتف تلطقػط ؾؾيح تل لوقي ؾؾا وطقػط ؾؾيح تلطجتطؾ ؾ تلط ؾؾزقي
وتلطقػطيح تلزوليا في ت ليـ هست تلغشع.

 .6تلعطق ع

تجشتء ط ي طيح قصيها وعيزلا ل جقيج و شوشج ت شتف ق ؾيج زوليؾيل وسلؾف

عل غشيـ ت ؾ يق تلط ؾي ك تلزوليؾا تلطخت غؾا لطؾي لت ؾف تلط ؾي ك طؾل تهطيؾا طؾل خؾبلق
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خبؾشج تلل ؾؾيج تلؾؾزولييل ت ؾؾيفا تلؾ ت ؾؾش تلق تصهؾؾا فؾؾي تغؾؾبلـ تال ؾؾيك ؾؾول تل تولئؾؾف
تلل يج اليقتطول تل بعع فئيح تلطجتط زول تلبعع تآلخش.
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قائمـــة المصــــادر

القران الكريم

الكتاب المقدس
اوال :كتب اللغة العربية-:
.1تبل طقػوش  ،لسيل تلعشث  ،تلجصء تالوق  ،زتش تلطعيشؿ  ،بيشوح .1981،

.2أبي تل سل ع ي بل تسطيعيق بل سيزج تلطشسي  ،تلط ك وتلط يغ تالعػك  ،تلطج ز
تلثيقي  ،تلغبعا تالول  ،زتش تل تث تلع طيا  ،بيشوح .2000

.3ت طز ش ي  ،طعجك تل غا  ،تلطج ز تلشتب  ،زتش ط تبا تل ييج  ،بيشوح .1960

.4تلفيشوص تبيز  ،تلليطوض تلط يغ  ،تلجصء تلثيقي  ،طغبعا تل بي  ،طلش .1952
.5ز .خ يق تلجش  ،تلطعجك تلعشبي تل زيخ  ،ط تبا تالشوض  ،بيشيض .1973

.6عبزتهلل تلبستيقي تل بقيقي  ،في ها تلبستيل  ،تلطغبعا تالطشي يقيا  ،بيشوح .1930 ،

 .7ع ي بل هيزيك وتخشيل  ،تلليطوض تلجزيز ل غبلث  ،تلغبعا تلثيقيا  ،تل ش ا تلتوقسيا
ل توصي  ،توقض .1980

.8ط طز بل تبي ب ش بل عبز تلليزش تلشتص  ،طختيش تلل يذ  ،زتش تل تيث تلعشبي ،
بيشوح .1981

الكتب القانونية والعلمية -:
 .1ز .تبو تلخيش ت طز عغيا  ،طييا تلس يل تلطزقييل وتالعييل تلطزقيا تبيل تلقصتعيح
تلطس ا  ،زتش تلقه ا تلعشبيا  ،تلغبعا تالول  ،تلليهشج .1998

 .2تفبلغول  ،تلجطهوشيا  ،تشجطا قي خبيص  ،زتش تل تيث تل بقيقي  ،بيشوح .1980
.3

في تلش طل تلطبيش فوش  ،تلش يـ تلطختوك  ،زتش تبل

تلغبعا تالول  ،بيشوح .2002

صك ل غبيعا وتلق ش ،

 .4ز .شييع ليلا تبو تلعغي  ،تلليقول تلزولي تلعيك  ،تلغبعا تالول

 ،تثشتء ل ق ش

وتلتوصي  ،تالشزل .2010 ،
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 .5ز .سعيز عبز تل غيؿ سل  ،تلط طا تلجقيئيا تلزوليا  ،زتش تلقه ا تلعشبيا ،
تلليهشج .2004

 .6ز .سهيق تلفتبلو ،

لوـ تالقسيل  ،تلغبعا تالول

 ،تاللزتش تلثيقي ،عطيل

.2009

 .7ز .عبز تلسبلك هيشول  ،تهسيث سيشج تبل ه يك  ،زتش ت ييء تلتشتخ  ،بيشوح بزول
سقا غبيعا

 .8ز.ع ي عبز تلليزش تللهوجي  ،تلليقول تلزولي تلجقيئي  ،طق وشتح تل بي تل لوقيا ،
تلغبعا تالول  ،بيشوح .2001 ،

 .9غسيل خ يق  ،لوـ تلغفق  ،غب ع
.2005

قفلا و تصشج لوـ تالقسيل تلعشتقيا  ،بغزتز ،

.10ز .فخش ش يز تلطهقي وز .لبلذ ييسيل زتووز  ،تلطقػطيح تلزوليا  ،زتش تبل تالثيش
ل غبيعا وتلق ش  ،تلطولق  ،بزول سقا غبيعا.

.11ز .فيلق قغيو  ،لوـ تالقسيل وتلليقول تلزولي تالقسيقي  ،زتش تل يطز  ،عطيل
.2001 ،

.12ز .لي

قلوال ش بيقي  ،تلتزخق تلزولي طفهوك في غوش تلتبزق  ،تلغبعا تالول

،

طق وشتح تل بي تل لوقيا  ،بيشوح .2011

.13ز .طجيز خ ؿ تلطشتز  ،طفهوك تلعزتلا عقز فبلسفا بغزتز  ،زتش تل تث تلع طيا  ،بغزتز
.2013

.14ز .ط طز تلطجسوث  ،تلليقول تلزولي تلعيك  ،تلغبعا تلسيزسا  ،طق وشتح تل بي
تل لوقيا  ،بيشوح .2007

.15ز .ط طز تلطجسوث و ز .غيشـ تلطجسوث  ،تلليقول تلزولي تالقسيقي  ،طق وشتح
تل بي تل لوقيا  ،تلغبعا تالول  ،بيشوح .2009 ،

.16ز .ط طز سيطي عبزتل طيز و ز .طلغف سبلطا سيل  ،تلليقول تلزولي تلعيك ،
تلزتش تلجيطعيا  ،بيشوح .1989 ،
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

297

العداةل الانتقالية ((دراسة قانونية))

.17ز .ط طز ع ي تللبلبي  ،تلسيشج تلقبويا  ،تلغبعا تلثيقيا ع ش  ،زتش تلطعشفا ،
بيشوح .2012 ،

.18ز .ط طز عطش ت طز تل يهيل  ،تلت والح تلتي ت زثهي تالسبلك في تلقػيك تلليقوقي
عقز تلعشث  ،تلغبعا تالول  ،زتش تلع وك ل ق ش وتلتوصي  ،تالشزل .2008 ،

.19ز .ط طز يوسؿ ع وتل  ،تلليقول تلزولي تلعيك  ،زتش وتئق ل غبيعا وتلق ش  ،تلغبعا
تلثيقيا  ،تالشزل .2000 ،

.20ز .ط طز يوقض تلليئغ  ،تلزيطلشتغيا و لوـ تالقسيل  ،زتش تبل تالثيش ل غبيعا
وتلق ش  ،جيطعا تلطولق  ،تلطولق .2012 ،

.21ز .طلغف
.1986

ت طز فاتز  ،طفهوك تق يش تلعزتلا  ،طق يج تلطعيشؿ  ،تالس قزشيا

 .22ز .قصتش تلعقب ي  ،تلليقول تلزولي تالقسيقي  ،تلغبعا تالول
وتلتوصي  ،تالشزل .2010 ،

 ،زتش وتئق ل ق ش

.23ز .و يز تلفش ي ي و خشول  ،زليق تلعزتلا تالقتليليا في ليبيي  ،تلطعهز تلعشبي ل لوـ
تالقسيل  ،توقض.2015 ،
األطاريح والرسائل الجامعية-:
.1تخبلظ بل عبيز  ،تلييح طج ض تالطل في تقفيس قوتعز تلليقول تلزولي تالقسيقي ،
شسيلا طيجستيش طلزطا تل

يا تل لوـ  ،جيطعا تلخ ش  ،تلجصتئش .2009 ،

 .2بليئش ع ي ط طز تلبييتي  ،لوـ تلطجقي ع يك تطيك تلط طا تلجقيئيا تلزوليا ،
تغشو ا ز توشته في تلليقول تلجقيئي طلزطا تل

يا تلليقول  ،جيطعا بغزتز  ،بغزتز

.2005

 .3قغك تس ـ صيي  ،زشتسا في تلليقول تلزولي تالقسيقي وتلليقول تلزولي ل لوـ تالقسيل ،

تغشو ا ز توشته طلزطا تل

يا تلليقول  ،جيطعا تلطولق .2004 ،
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الوثائق الدولية-:
اوال /االصالنات:
 .1تالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل .1948 ،
ثانيا /االتفاقيات والمواثيق الدولية-:
.1تلقػيك تالسيسي لط طا تلعزق تلزوليا.
 .2طيثيـ تالطك تلطت زج .1945

 .3تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا في قوشطبيشؽ .1945 ،
 .4تلقػيك تالسيسي ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا في غو يو .1946 ،
 .5تتفيقيا جقيؿ تالول لت سيل يق تلجش

وتلطش

بيللوتح تلطس ا في تلطيزتل،

يق جش

وطش

تللوتح تلطس ا في

تلطاشخا في  12ث.1949 /

 .6تتفيقيا جقيؿ تلثيقيا لت سيل

وغشق

تلب يش ،تلطاشخا في  12ث.1949 /

 .7تتفيقيا جقيؿ تلثيلثا ب ل طعيط ا أسش تل شث تلطاشخا في  12ث .1949 /
.8تتفيقيا جقيؿ تلشتبعا ب يل طييا تال خيظ تلطزقيل في وقح تل شث  12ث /
.1949

.9تتفيقيا طق وطعيقبا جشيطا تبيزج تلجقض تلب ش تلطوق ع يهي في بيشيض عيك .1949
.10تالتفيقيا تلزوليا ل ل يء ع

جطي ت يق تلتطييص تلعقلش .1965

.11تلعهز تلخيظ بيل لوـ تالقتليزيا وتالجتطيعيا وتلثليفيا .1966
.12تلعهز تلخيظ بيل لوـ تلطزقيا وتلسييسيا .1966
.13تتفيقيا تلل يء ع

جطي ت يق تلتطيص

.14تتفيقيا طقيه ا تلتعسيث وغيشه طل

ز تلطشأج .1979

شوث تلطعيط ا تو تلعلوبا تلليسيا تو

تلبلتقسيقيا تو تلطهيقا .1984

.15تتفيقيا لوـ تلغفق .1989
.16تالتفيقيا تلزوليا ل طييا لوـ جطي تلعطيق تلطهيجشيل وتع يء تسشهك .1990
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.17تلقػيك تالسيض ل ط طا تلجقيئيا تلزوليا تلخيلا ب بقيل .2005
.18تالتفيقيا تلزوليا ل لوـ تال خيظ سو تالعيقا .2006

.19تالتفيقيا تلزوليا ل طييا جطي تال خيظ طل تالختفيء تللسش .2006
.20تلقػيك تالسيض ل ط طا تلجقيئيا تلخيلا بسيشتليول .2002
ثالثا /التقارير والقرارات الدولية -:
 .1تلشيش تالطيل تلعيك لؤلطك تلطت زج وق نسييزج تلليقول وتلعزتلا تالقتليليا في طجتطعيح
تللشتؼ وطيبعز تللشتؼ)  ،طج ض تالطل /24 ،تث  ، 2004/تلتلشيش تلطشقك

.2004/616

 .2ق تششتح تلجطعيا تلعيطا تلطشقك  217ألؿ ن ز ) 3-تلطاشر في  / 10يقول تالوق /
.1948

المقاالت-:

.1جوشجيح تسعز  ،تلعزتلا تالقتليليا  -تاللييح غيش تلليقوقيا  ،طج ا تل شيا  ،تلعزز

ن )15في .2012 /12/17

 .2جوشجيح تسعز  ،تجيشث في تلعزتلا تالقتليليا ،طج ز تل شيا  ،تلعززن، )16

.2012/12/24

المجالت والدراسات والبحوث :
 .1تلطج ا تلزوليا ل ل يث تال طش  ،تلعزز ن ، )72تستش – قيسيل .1981 ،

.2تعصيص ت تشتك تلليقول تلزولي تالقسيقي في تلقصتعيح تلطس ا غيش تلزوليا  ،تل جقا
تلزوليا ل ل يث تال طش  ،تلغبعا تلعشبيا تالول  ،تييش2008/

 .3خيلز قلش تلسيز و قيفيل ط طز توفيـ  ،زشتسا عل تلعزتلا تالقتليليا  ،و زج
تلزشتسيح وتلب وخ تلبشلطيقيا وتأل يزيطيا  ،طلش .2012
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 .4ز .لبلذ عبزتلش طل تل زيثي  ،زوش تالطك تلطت زج في عطق لجيل تل ليلا
وتلطليل ا  ،ب خ طق وش في طج ا تل لوـ  ،تلجيطعا تلطستقلشيا  ،تلعزز تلشتب ،

تلسقا تلثيلثا .2008 ،

 .5ز .غيشـ ع ي تلليلا  ،تلعزتلا تالقتليليا  ،طج ا تل لوقي  ،تلزش عل طش ص
تلب وخ وتلزشتسيح في جطعيا تل لوقييل تلعشتقييل  ،تلعزز تلثيطل  ،تلسقا تلثيقيا  ،لقزل

.2000

 .6تلطست يش /عيزق طيجز  ،تلعزتلا تالقتليليا وتالزتشج تلقيج ا لطش ا طي بعز تلثوشتح ،

طج ا تلسييسيا تلزوليا  ،تلطج ز  ، 48تلعزز  ، 192قيسيل .2013 ،

 .7طيلف سقي تل سيقي  ،تل طييا تلزوليا وتلزتخ يا لبل خيظ طل تالختفيء تللسش ،
ب خ طق وش في طج ا تل لوـ  ،تلعزز تلعي ش  ،تلطج ز تلثيلخ .2010 ،

 .8ز .ط طز يوقض تلليئغ  ،ط شوعيا تزخق تالطك تلطت زج عس شيي ألغشتع تقسيقيا ،
ب خ طق وش في طج ا تلشتفزيل ل لوـ  ،تلطج ز تلسيزض ع ش  ،تلعزز تلتيس

وتلخطسول  ،تلسقا تلثيطقا ع ش  ،جيطعا تلطولق .2013 ،

 .9ز .و يز تلفش ي ي و أ .طشوج ب ليسك و أ .طشوتل تلغ يقي  ،زليق تلعزتلا تالقتليليا
في ليبيي  ،تلطعهز تلعشبي ل لوـ تالقسيل  ،توقض.2015
الدساتير والقوانين -:
 .1قيقول تلعزتلا تالقتليليا وتلطليل ا تلوغقيا تليطقي لعيك .2012

 .2ط شوؼ قيقول تلعزتلا تالقتليليا وتلطليل ا تلوغقيا تليطقي لعيك .2012
 .3ط شوؼ تلليقول تالسيسي تلتوقسي تلطتع ـ ب بغ تسض تلعزتلا تالقتليليا وطجيق
تختليلهي تلليزش في .2012 /10 / 29

 .4تلزستوش تلطلش تلجزيز لعيك .2013
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اوراق العمل-:
.1

ت طز

وقي بقيوث  ،تلعزتلا تالقتليليا  :تلطفهوك وتلق يج وتلتجيشث  ،وشقا عطق

طلزطا تثقيء

لا قلي يا علزح في طلش طش ص زشتسيح تلو زج تلعشبيا ،بيشوح

/8تييش.2013/

.2

ز .يزش ي ي تل ب ي  ،تلعزتلا تالقتليليا وزوشهي في بقيء تلوعي تلليقوقي في تلعشتـ

 ،وشقا عطق طلزطا تل

بغزتز . 2013

.3

تلطاتطش تلعشبي تالوق لتقطيا ثليفا تلوعي تلليقوقي تلوغقي ،

تلطست يش /عيزق طيجز  ،تالتجيهيح تل زيثا ل طييا

عطق طلزطا في طاتطش ت يزيطيا شغا زبي وق نن

تلطت زج .2004 ،
.4

ييي تلجشتئك تلزوليا  ،وشقا

ييي تلجشيطا))  ،تالطيشتح تلعشبيا

تلطست يش /عيزق طيجز  ،طعيييش تغبيـ تلعزتلا تالقتليليا  ،وشقا عطق تستش يزيا

ل زوق تلعشبيا  ،تلطاتطش تلعشبي تالوق لتقطيا ثليفا تلوعي تلليقوقي وتلوغقي  ،بغزتز
.2013

مواقع شبكة االنترنيت
 .1تلطوق تلشسطي لطقػطا تألطك تلطت زج .org ،

تلعشبي  ،طتيذ ع

تلطوق

 .2تلعزتلا تالقتليليا – ت ييء تلس ش  ،طعهز تلشبي

 .3تلطش ص تلزولي ل عزتلا تالقتليليا  ،تلتعشيؿ بيلعزتلا تالقتليليا  ،طتيذ ع

تلطوق

تالل تشوقي تلتيليwww.arabsi-orgLindexphp-:
تالل تشوقي تلتيلي .www.ictj.net/arabic :

 .4تلطوق ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ تالل تشوقؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾؾي تلشس ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾطي ل طفو ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾؾيا تلسؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾؾيطيا ل لؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ ؾؾوـ

تالقسيلare human rights. aspxwww.ohchr.org/ar/issues/pags/what:

 .5تؾؾيطش بش ؾؾيح  ،تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا فؾؾي تللؾؾيقول تلؾؾزولي  ،طتؾؾيذ ع ؾ تلطوقؾ تالل تشوقؾؾي

تلتيليwww.pulpit.alwatanvoice.com/content/print/303163.html :
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 .6ز .عبز تل سيل عبيل  ،تلعزتلا تالقتليليا وست شج تل
تلقػشيا وتل لوـ تلطزقيا  ،طتيذ ع

ييي  ،طش ص زط ـ ل زشتسيح

تلشتبغ تلتيلي.www.dctcrs.org :

 .7ز .ع ي طهز  ،تلعزتلا تالقتليليا تلغشيـ تالطثق ل ت وق تلزيطلشتغي  ،طتيذ ع
تلطوق تالل تشوقي تلتيلي-:

.www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=443589

 .8لا

عبيض غيلث  ،سيل جيك تلعزتلا تالقتليليا  ،طتيذ ع

تلشتبغ تلتيلي:

www.alganoub al-hur.com/news.php?action=show-id=2422
 .9طبشوف سيسي  ،ف سفا تلعزتلا تالقتليليا في تالسبلك  ،طتيذ ع

تلطوق تالل تشوقي

تلتيلي/ alfajrnews/103706 www.turess.com:

 .10ز .ط طز تلسيز سعيز  ،عل تلعزتلا تالقتليليا وتلعصق تلسييسي  ،طش ص تلليهشج
لزشتسيح لوـ تالقسيل ،ب خ طتيذ ع

.www.cihrs.org/?page_id=2772

تلطوق تالل تشوقي تلتيلي :

المصادر االجنبية-:
1. Dr.Ramesh Thakur, ((Global Norms And

InternationalHumanitarian Law)) InternationalReview RedCross ,
ICRC , Geneva vol . 83 , no , 841 , 2000.
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المستخمص

تلبا طلغ ا تلعزتلا تالقتليليا ت ثؾش تؾزتوال فؾي تلعلؾوز تالخيؾشج ع ؾ تلؾشغك طؾل

تقك طيصتق ي وبك تلغطوع لؾز تل ثيؾشيل ،وسلؾف ل زتثؾا هؾست تلطلؾغ ا وق ؾا تغبيليتؾك
وتجيشبك في زوق تلعيلك ،وتعوز تسطيا تلعزتلا تالقتليليا تلؾ تلت ؾوالح تلسييسؾيا وتلتؾي

تشتز تلليقوقييل وقي غي لوـ تالقسيل تبشتص تقتهي يح لوـ تالقسيل تلتي وقعح طل
قبق تالقػطا تل ي طا زول تلت ثيش ع

تيجيبييح تلتغييش وتلت وق تلسييسي ،وتلوت ا

لقي تل لطلغ ا تلعزتلا تالقتليليا ليل تلعزتلا وتالقتليليا.

ولعبؾؾح طقػطؾؾا تالطؾؾك تلطت ؾؾزج زوش طهؾؾك فؾؾي ت زيؾؾز طعؾؾيلك تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا طؾؾل خؾؾبلق

وع ّشفؾح تلعزتلؾا
طليشبا قيئطا ع ؾ ت تؾشتك سؾييزج تللؾيقول خؾبلق فتؾشتح طيبعؾز تللؾشتؼُ ،
تالقتليليؾؾا ب قهؾؾي نن يطؾؾق قغؾؾيـ تلعط يؾؾيح وتآلليؾؾيح تلطشتبغؾؾا بيلط ؾؾيوالح تلتؾؾي يبؾؾسلهي

تلطجتطؾ ؾ ل ؾؾتفهك تش ؾؾا ط ؾؾل تج ؾؾيوصتح تلطي ؾؾي تلوتس ؾؾعا تلقغ ؾؾيـ بغي ؾؾا فيل ؾؾا تلطس ؾؾيءلا

دوتقيطؾا تلعزتلؾا وت ليؾـ تلطلؾيل ا ،وقؾز ت ؾطق هؾسه تالليؾيح تلل ؾيئيا وغيؾش تلل ؾيئيا
ع ؾؾ

ؾؾز سؾ ؾوتء طؾ ؾ تف ؾؾيوح طس ؾؾتوييح تلط ؾؾيش ا تلزولي ؾؾا نتك ع ؾؾزك وجوزه ؾؾي طغ ل ؾؾي)

وط ي ط ؾؾيح تالفؾ ؾشتز ،وتلتع ؾؾويع ،وتلل ؾؾي تل ل ؾؾيئـ ،وتالل ؾؾبلذ تلزس ؾؾتوش  ،وف ؾؾظ

تلسجق تل خلي ل

ؿ عل تلتجيوصتح ،وتلفلق تو تقتشتقهطي طعي)).

وال تلتل ؾؾش ت ؾؾزتبيش تلعزتل ؾؾا تالقتليلي ؾؾا ع ؾ ؾ تاللي ؾؾيح تلل ؾؾيئيا تلطتطث ؾؾا بيلط ي ط ؾؾيح

تلجقيئيؾؾا فلؾؾغ بؾؾق ت ؾؾيؿ تليهؾؾي تؾؾزتبيش تخؾؾش غيؾؾش ق ؾؾيئيا ،وتل طؾؾل تبؾؾشص عقيلؾؾش
تلعزتل ؾؾا تالقتليلي ؾؾا وتهطه ؾؾي ت ؾؾيفا تلؾ ؾ تلطبل ل ؾؾيح تلل ؾؾيئيا ،لج ؾؾيل

ؾؾؿ تل ليل ؾؾا،

تلتعويع وجبش تل شش ،وتلبلذ تلطاسسيح ،ت يفا تلؾ تلطلؾيل ا تلوغقيؾا و فؾػ

تلست شج.

وع ؾ ؾ تل ؾؾشغك ط ؾؾل زتث ؾؾا طل ؾؾغ ا تلعزتلؾ ؾؾا تالقتليلي ؾؾا بال أققؾ ؾي قبل ؾؾػ تل ل ؾؾك جؾؾؾسوش
وط ؾؾيطيل تعؾؾوز بل ؾ علؾؾوش تيشيخيؾؾا بعيؾؾزج ،وهؾؾي

لؾؾيح لؾؾك ت ؾؾل طتل ؾ ا وط ط ؾؾا

لبع ؾؾهي تلؾؾبعع طؾؾي هؾؾي ع يؾؾك تآلل و طؾؾي يجؾؾث تل ت ؾؾول ألؾؾبل ،وقجؾؾز تل طفهؾؾوك

تلعزتلا تالقتليليا طفهوك قسؾبي يتغيؾش بتغيؾش تلصطؾيل وتلط ؾيل فطؾي يط ؾل تغبيلؾك فؾي ب ؾز
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طي قز يلعث تغبيلؾك فؾي ب ؾز خؾش بؾيلقػش الخؾتبلؿ تلػؾشوؿ تلسييسؾيا وتالقتلؾيزيا
وتلثليفيؾؾا بؾؾيل تلب ؾؾزتل .و ؾؾسلف بيلقسؾؾبا ل قي يؾؾا تلصطيقيؾؾا ،فطؾؾي يط ؾؾل تغبيلؾؾك فؾؾي صطؾؾيل

طعؾيل شبطؾي يلؾعث تغبيلؾك فؾي صطؾيل خؾش وسلؾف الخؾتبلؿ طسؾتو تلتف يؾش وتخؾؾتبلؿ
تألجيؾؾيق و ت ؾ تل طسؾؾتو تل لؾؾوـ وتلقػؾؾش تليهؾؾي وتالقتهي ؾؾيح وتلتعيطؾؾق طعهؾؾي يت ؾ ثش

بيختبلؿ تألجييق وتعيقبهي.

طؾؾي تل ل عزتلؾؾا تالقتليليؾؾا طلؾؾيزش تطثؾؾق تلغبلؾؾيح تلعطيلؾؾا تلتؾؾي تقبؾ طقهؾؾي ،وتلتؾؾي

تسؾتطز طقهؾؾي ق ؾ تهي تل ليليؾؾا وتتقؾوؼ هؾؾسه تلطلؾيزش طؾؾي بؾيل تللؾوتقيل تلو ؾعيا طيثؾؾيـ
تالطك تلطت زج وتالعبلل تلعيلطي ل لوـ تالقسيل وتالتفيقييح تلخيلا ب لؾوـ تالقسؾيل

وتالقػط ؾؾا تالسيس ؾؾيا ل ط ؾؾي ك تلجقيئي ؾؾا تلزولي ؾؾا وتلطب ؾؾيزة تلعيط ؾؾا ل ل ؾؾيقول ت ؾؾيفا تلؾ ؾ

تلطلؾؾيزش تلزيقيؾؾا و شتء تلفلهؾؾيء ،وتسؾؾتقز تلعزتلؾؾا تالقتليليؾؾا تل ؾ قوتعؾؾز تللؾؾيقول تلؾؾزولي
تالقسيقي وقوتعز تلليقول تلزولي ل لوـ تالقسيل وتلليقول تلزولي تلجقيئي أسسي شئيسؾا

لهي.
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ABSTRACT
Transitional justice become a term more heavily traded in recent decades,
even though it is still ambiguous to many people due to the novelty of this
term and the lack of its applications and experiments in the countries of the
world, and the naming of transitional justice is due to political
transformations which the legal experts and human rights defenders have
wanted to highlight the human rights violations that committedby the ruling
regimes without affecting the positives of change and political
transformation. It is clear to us that the term transitional justice has two
folds
justice
and
transition.
The UN organization played an important role in determining the
transitional justice landmarks through an approach based on respect for the
rule of law during periods of post-conflict.Transitional justice has been
defined as:((full range of processes and mechanisms associated with the
attempts being made by the community to understand the legacy of past
abuses of large-scale in order to ensure accountability and to achieve
justiceand reconciliation, and it may include these judicial and non-judicial
measures both with varying levels of international involvement (or it may
not absolutely existed) and the trials of individuals, compensation, and factfinding, constitutional reform, and checking personal record for the
detection of irregularities, separation or pair them together)).
Transitional justice measures are not limited to judicial procedures of all
criminal prosecutions, but augmented by other non-judicial measures, and
that of the most prominent elements of transitional justice.The most
important elements of transitional justicein addition to legal prosecutions
are commissions of uncovering the truth, compensation and reparations, and
institutional reform as well as national reconciliation and the preservation
of
memory.
Despite the novelty of the term transitional justice, but we note that its
roots and implications of returning to historical far eras, these rings were
not connected and complementary to each other as they are now and as they
should be already, and we find that the concept of transitional justice is
aproportionalone varies according to time and place and what can be
applied in one country may be difficult to apply in another country due to
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the different political, economic and cultural conditions among
countries. As well as according to time factor, what can be applied in a
given time may be difficult to apply in another time and that the different
level of thinking, the different generations andeven though that the level of
rights and violationsand how to deal with them are affected by different
generations and their succession.
In addition to that, transitional justice had sources which represent the
deep layers from which drives its establishment and its true origins, those
sources vary between man-made laws such as the United Nations Charter
and the Universal Declaration of Human Rights and the conventions on
human rights and regulations in the basic international criminal tribunals
and the general principles of the law in addition to the opinions of scholars
and religious sources.Finally, transitional justice is based on to the rules of
international humanitarian law, the rules of international human rights law
and the rules of international criminal law as its basic important
foundations.
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