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III

شكر وتقدير
تود مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن تشكر كل من قدم تعليقاته واقتراحاته ودعمه إلعداد هذه
األداة ،أفرادا ً كانوا أم منظمات .وبالتحديد ،تود املفوضية أن تذكر بامتنان املستشار ،مايكل أوفالهرتي ،الذي
اضطلع باملسؤولية الرئيسية عن إعداد هذه األداة.

IV

متهيد
تطلق مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،وهي الهيئة الرائدة لألمم املتحدة في مجال العدالة االنتقالية،
أداة أخرى من سلسلتها املتعلقة بأدوات العدالة االنتقالية في الدول اخلارجة من نزاعات ،وذلك بنشر األداة
املتعلقة باملشاورات الوطنية بشأن العدالة االنتقالية .وتهدف هذه املنشورات إلى املساعدة على تطوير
قدرات مؤسسية مستدامة لدى بعثات األمم املتحدة ،فضالً عن مساعدة اإلدارات االنتقالية واجملتمع املدني
على صياغة استجابات أفضل الحتياجات العدالة االنتقالية.
ولكي تؤدي مساعي العدالة االنتقالية دورها بفعالية ،فإنه يجب أن تقوم على حقوق اإلنسان وأن تركز
بشكل متسق على حقوق واحتياجات الضحايا وأسرهم .ولطاملا شددت األمم املتحدة على أن انتهاج عملية
شاملة للمشاورات الوطنية هو عنصر أساسي في هذا الصدد .فاألشخاص الذين تضرروا من جراء أفعال
القمع أو النزاع في املاضي يحتاجون إلى التعبير عن آرائهم بحرية حتى يتسنى لبرنامج العدالة االنتقالية
أن يراعي جتاربهم ويحدد احتياجاتهم واستحقاقاتهم .كما أن إعداد عملية مشاورات متأنية سيضمن
إحساسا ً محليا ً قويا ً باالنتماء لبرنامج العدالة االنتقالية ويعزز مشاركة أصحاب املصلحة فيه .وباإلضافة
إلى ذلك قد تفيد هذه املشاورات في تصميم جوانب محددة من برامج العدالة االنتقالية وتعيد احلياة إلى
عملية سالم متوقفة أو متباطئة وتثير مناقشات هامة في أوساط اجملتمع.
وحتدد أداة املشاورات الوطنية أهم الصكوك املنطبقة حلقوق اإلنسان ،وتناقش محور املشاورات الوطنية
وشكلها .كما يهدف هذا املنشور إلى إتاحة توجيهات للمعنيني بشأن إجراء عملية املشاورات ،فيتطرق
إلى مسائل متعددة هامة في هذا الصدد ،مبا يشمل أعمال التحضير ،وتوقيت املشاورات ومكانها ومدتها،
واألطراف التي ينبغي أن جتري هذه املشاورات واألطراف التي يتعني التشاور معها ،واالعتبارات األخالقية
وتلك املتعلقة باحلماية ،فضالً عن عمليتي اإلبالغ واملتابعة.
ويشكل منشور املشاورات الوطنية إضاف ًة إلى السلسلة السابقة من األدوات التي شملت مواضيع مبادرات
املقاضاة ،وجلان احلقيقة ،وفحص السجالت ،وحتقيق أقصى استفادة ممكنة من إرث احملاكم اخملتلطة ،وبرامج
ُظم القانونية .وكل أداة من هذه األدوات ميكن
اجلبر ،وتدابير العفو ،ورسم خريطة قطاع العدالة ،ورصد الن ُ
أن تكون قائمة بذاتها ،ولكنها تتكامل أيضا ً لتشكل منظورا ً عمليا ً متماسكا ً .واملبادئ املستخدمة في
هذه األدوات تستند بشدة إلى القانون الدولي حلقوق اإلنسان وتعكس اخلبرات السابقة والعبر املستخلصة
من العمليات امليدانية لألمم املتحدة.

V

وستواصل املفوضية وضع أدوات جديدة لسيادة القانون ،متشيا ً مع التزامها بتطوير السياسات في مجال
العدالة االنتقالية واستجاب ًة للطلبات الواردة من منظومة األمم املتحدة ،وال سيما من بعثاتها امليدانية
فضالً عن الشركاء اآلخرين.
وأو ّد أن أنتهز هذه الفرصة لإلعراب عن تقديري للمالحظات التي وردت حتى اآلن من شركائنا ،وعن امتناني
لكل من ساهم في هذه املبادرة الهامة.

نافانيتيم بيالي
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

VI

أوال ً  -املشاورات الوطنية :ما هي وما أهميتها؟
في عام  ،2004عرّف األمني العام لألمم املتحدة "العدالة االنتقالية" بأنها تشمل "كامل نطاق العمليات
واآلليات املرتبطة باحملاوالت التي يبذلها اجملتمع لتفهم تركة من جتاوزات املاضي الواسعة النطاق بغية
كفالة املساءلة وإحقاق العدل وحتقيق املصاحلة" .كما شدد األمني العام على أن االستراتيجيات املنتهجة
في سياق العدالة االنتقالية يجب أن تكون شمولية ،بحيث تتضمن االهتمام على نحو متكامل باحملاكمات
الفردية ووسائل اجلبر وتقصي احلقيقة واإلصالح املؤسسي وفرز املوظفني لتثبيتهم أو فصلهم ،أو مزيجا ً
مدروسا ً على النحو املالئم من هذه العناصر( .)1وأيا كان املزيج الذي يتمّ اختياره فإنه يجب أن يكون متوافقا ً
مع املعايير وااللتزامات القانونية الدولية .وينبغي أن تسعى العدالة االنتقالية إلى النظر بصورة أكثر
شموال ً في األسباب اجلذرية للنزاعات وما يرتبط بها من انتهاكات جلميع حقوق اإلنسان ،مبا فيها احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية فضالً عن احلقوق املدنية والسياسية .ومثلما أشارت مفوضة األمم
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان "فإن العدالة االنتقالية يجب أن تطمح إلى مساعدة اجملتمعات املقموعة
على التحول إلى مجتمعات حرة عن طريق التصدي ملظالم املاضي بواسطة تدابير حتقق مستقبالً عادال ً.
كما يجب أن تتناول هذه العدالة اجلرائم واالنتهاكات التي ارتُكبت خالل فترة النزاع التي أدّت إلى عملية
العدالة االنتقالية ،وتتجاوزها لتناول انتهاكات حقوق اإلنسان التي سبقت فترة النزاع وسببت حدوثها أو
ساهمت في ذلك"(.)2
ولكي تؤدي مساعي العدالة االنتقالية دورها بفعالية ،فإنها يجب أن تستند إلى املعايير الدولية حلقوق
اإلنسان .ويجب قبل كل شيء أن تكون قائمة على حقوق اإلنسان ،فتركز بشكل متسق على حقوق
واحتياجات الضحايا وأسرهم .واعتماد نهجٍ قائم على حقوق اإلنسان لتحقيق العدالة االنتقالية يتطلب
وضع برامج تُصمم في سياق مشاورات متعمقة مع اجملتمعات احمللية املتأثرة .وقد شدّ دت جلنة حقوق
اإلنسان ،في قرارها  ،2005/70على "أهمية الشروع في عملية شاملة من املشاورات الوطنية ،ال سيما
مع اجلهات املتضررة من انتهاكات حقوق اإلنسان ،للمساهمة في وضع استراتيجية شمولية للعدالة
االنتقالية تراعي الظروف اخلاصة لكل حالة وتتفق مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان".
كما قال األمني العام إن "أكثر جتارب العدالة االنتقالية جناحا تدين بالفضل ،في قسط كبير من جناحها،
حلجم ونوعية التشاور املضطلع به مع اجلمهور والضحايا"( .)3وفي كانون الثاني/يناير  ،2005طبقت
املفوضة السامية حلقوق اإلنسان آنذاك ،لويز آربور ،هذا املنظور على سياق أفغانستان حتديدا ً عندما
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"تقرير األمني العام إلى مجلس األمن بشأن سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع" (،S/2004/616
الفقرتان  8و..)26

2

لويز آربور" ،العدالة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات التي متر مبرحلة انتقالية" ،احملاضرة السنوية الثانية عن العدالة االنتقالية ،التي استضافها مركز حقوق
اإلنسان والعدالة العاملية التابع لكلية احلقوق في جامعة نيويورك ،بالشراكة مع املركز الدولي للعدالة االنتقالية (نيويورك 25 ،تشرين األول/أكتوبر .)2006
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 ،S/2004/616الفقرة .16

1

أشادت ،وهي تتحدث في كابل ،باللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان "ملساعيها املرموقة في سبيل
إجراء هذه املشاورات الوطنية .وتنبغي اإلشادة باألفغان ،أوال ً وقبل كل شيء ،لشجاعتهم في التحدث عما
مضى ولعدم تخليهم عن األمل في مستقبل أفضل ،مستقبل يوضع فيه ح ٌد النتهاكات حقوق اإلنسان
وحالة اإلفالت من العقاب .لقد ذُهلت وأنا أقرأ التقرير ملدى إحساس األفغان باالمتنان ألنهم سئلوا عن
رأيهم ألول مرة بشأن هذه املسائل .وهو ما يشكل خطوة مهمة بحد ذاته".
وقد شددت األمم املتحدة مرارا ً على أهمية املشاورات الوطنية .ففي آذار/مارس  ،2005أوصى األمني العام
بضرورة أن تجُ رى في بوروندي ،بالتوازي مع سير املفاوضات" ،مشاورة عريضة القاعدة وحقيقية وشفافة
مع طائفة من األطراف الفاعلة الوطنية واجملتمع املدني بوجه عام ،لكفالة أن تؤخذ وجهات نظر الشعب
البوروندي ورغباته في االعتبار ضمن اإلطار القانوني العام إلنشاء آليتني للمساءلة ،إحداهما قضائية
واألخرى غير قضائية ،حتظيان بقبول من األمم املتحدة واحلكومة"( .)4وفي كانون الثاني/يناير  ،2007شدّ دت
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان كذلك على أهمية املشاورات في تقريرها إلى مجلس حقوق
اإلنسان عن احلالة في نيبال(.)5
وكما سيتضح الحقا ً فإن القانون الدولي حلقوق اإلنسان يشترط إجراء مشاورات وطنية ،مثلما يقتضي
احلس السليم .فاألشخاص الذين تضرروا جراء القمع أو النزاع بحاجة إلى من يستمع إليهم حتى
يتسنى لبرامج العدالة االنتقالية أن تعكس على أفضل وجه جتاربهم احلقيقية ،فضالً عن احتياجاتهم
واستحقاقاتهم .ومما يزيد هذه املسألة أهمي ًة أن األحوال تختلف بني بلد وآخر ،ولذلك تتعني صياغة كل
برنامج بعناية ليراعي االحتياجات احملددة للحالة الوطنية بعينها .كما أن إعداد عملية مشاورات متأنية
سيضمن إحساسا ً محليا ً قويا ً باالنتماء لنُهج العدالة االنتقالية وسيعزز مشاركة أصحاب املصلحة في
مختلف مراحل برنامج العدالة االنتقالية.
وكما ستتناول املناقشة أدناه ،فإن عملية التشاور ميكن أن تكون مفيدة لصياغة جوانب محددة من برامج
العدالة االنتقالية ،كتحديد أفضل دور رسمي للضحايا ،وتسليط الضوء على جتارب فئات الضحايا التي لم
تكن لتلقى اهتماما ً يُذكر خارج إطار املشاورة ،وحتديد اآلليات املناسبة ثقافيا ً لكشف احلقيقية ،وحتديد دور
ممارسات العدالة التقليدية ،وتوضيح عناصر استراتيجية املالحقة اجلنائية ،وتعديل اإلجراءات غير املالئمة،
والبت في الفترة الزمنية التي تستغرقها مختلف آليات العدالة االنتقالية وأفضل السبل لصياغة
ّ
التوصيات املتعلقة مبسائل من قبيل وسائل اجلبر.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن إجراء مشاورات وطنية من شأنه أن يعيد احلياة إلى عمليات السالم املتوقفة أو
الشديدة البطء ،أو أن يجعل من الصعب على مفاوضي السالم وغيرهم من صانعي القرارات التراجع عن
التزاماتهم في مجال العدالة االنتقالية .كما ميكن أن تسفر هذه املشاورات عن إثارة مناقشات هامة في

4

"تقرير بعثة التقييم عن إنشاء جلنة حتقيق قضائية دولية لبوروندي" ( ،S/2005/158الفقرة ..)75
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 ،A/HRC/4/97الفقرة .42
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أوساط اجملتمع ،فتفتح بذلك الباب أحيانا ً أمام حرية تعبير لم يعرفها اجملتمع من قبل وقد تعود عليه بآثار
إيجابية طويلة األمد.
ويتعني التمييز بني املشاورات الوطنية وخدمات التوعية .فليس القصد من املشاورات الوطنية مجرد إنشاء
قنوات إعالمية من طرف واحد إلحاطة اجملتمع مبا يجري عمله في هذا الصدد .كما أنها ليست مجرد
عملية عالقات عامة ،بل هي شكل من أشكال احلوار اليقظ واحملترم الذي يتيح ألطراف املشاورات مساحة
يعبرون من خاللها عن أنفسهم بكل حرية وفي مناخ آمن بهدف صياغة برامج العدالة االنتقالية أو تعزيز
تصميمها.
كما ينبغي التمييز قدر اإلمكان بني املشاورات الوطنية والنقاشات واملناقشات التي جتري كجزء أساسي من
برنامج العدالة االنتقالية ،كما هو احلال في إجراءات تقصي احلقائق أو احملاكمات العلنية مثالً .فاملشاورات
الوطنية تتطرق ال محالة إلى مسائل جوهرية تتعلق باملاضي ،ولكنها يجب أن تُدار بعناية شديدة حتى ال
يغيب عن املشهد القصد من هذه املشاورات ،ولتفادي التفريط ببرامج العدالة االنتقالية املقبلة وحتاشي
إثارة توقعات غير واقعية.
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ثانيا ً  -املشاورات الوطنية كمطلب قانوني حلقوق اإلنسان
يتضمن القانون الدولي حلقوق اإلنسان مطلبا ً يتعلق باملشاورات الوطنية .فالعهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية يضمن ،في مادته  ،25حق كل مواطن في املشاركة في إدارة الشؤون العامة .وقد أشارت
هيئة املعاهدة التي ترصد تنفيذ العهد ،وهي اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،إلى أن "إدارة الشؤون العامة
[ ]...هو مفهوم واسع يتعلق مبمارسة السلطة السياسية ،وعلى وجه اخلصوص ،السلطات التشريعية
والتنفيذية واإلدارية؛ وهو يشمل شتى أوجه اإلدارة العامة كما يخص حتديد وتنفيذ السياسة العامة التي
ستتبع على األصعدة الدولية والوطنية واإلقليمية واحمللية"( .)6كما أوضحت اللجنة أن للمواطنني احلق في
استشارتهم بشأن تصميم برامج العدالة االنتقالية وتنفيذها .وفي عام  ،2006أوصت اللجنة جمهورية
أفريقيا الوسطى بأن تبادر في أسرع وقت ممكن إلى "تنفيذ توصيات "احلوار الوطني" الهادف إلى إنشاء جلنة
لتقصي احلقائق واملصاحلة"(.)7
وميكن مالحظة أن احلق في االستشارة يرد أيضا ً في عدة معاهدات أخرى حلقوق اإلنسان .فالفقرة  1من
تنص على أن "تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية
املادة  12من اتفاقية حقوق الطفل ،على سبيل املثالّ ،
للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبير عن تلك اآلراء بحرية في جميع املسائل التي متس
الطفل ،وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا ً لسن الطفل ونضجه" .كما تعزز أحكام اجملموعة املستوفاة
من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب
ينص على ضرورة
حق اجملتمعات املتضررة في استشارتها بشأن تصميم ن ُهج العدالة االنتقالية .فاملبدأ ّ 35
"إجراء إصالحات مؤسسية تستهدف منع تكرار االنتهاكات ،من خالل عملية مشاورة واسعة النطاق مع
اجلمهور ،مبا في ذلك مشاركة الضحايا وغيرهم من شرائح اجملتمع املدني"(.)8
ويقتضي التمتع باحلق في االستشارة إنفاذ طائفة واسعة من حقوق اإلنسان ذات الصلة ،كحرية التعبير
والتجمع وتكوين اجلمعيات .وقد أشارت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان إلى أن "من الضروري لضمان
التمتع التام باحلقوق احملمية مبوجب املادة  ،25أن يتمكن املواطنون واملرشحون واملمثلون املنتخبون من تبادل
املعلومات واآلراء بكل حرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والسياسية .وذلك يفترض وجود صحافة
حرة قادرة على التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو تقييد ،وعلى إطالع الرأي العام .ويتطلب ذلك
التمتع متتعا تاما ً باحلقوق املضمونة مبوجب املواد  19و 21و 22من العهد ،ومراعاة هذه احلقوق على أمت وجه،
مبا فيها حق الفرد في ممارسة نشاط سياسي مبفرده أو بانتسابه إلى حزب سياسي أو غيره من املنظمات،
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وحرية مناقشة الشؤون العامة ،وحق تنظيم مظاهرات واجتماعات سلمية ،وحق االنتقاد واملعارضة ،وحق
نشر املقاالت السياسية ،وحق تنظيم حملة انتخابية والدعاية ملبادئ سياسية"(.)9
وتُبرز النُهج اإلمنائية القائمة على حقوق اإلنسان جوانب هامة من احلق في االستشارة .وقد حُ ددت العناصر
الرئيسية لهذه النُهج في مذكرة موقف مشترك جلميع وكاالت األمم املتحدة املشاركة في جهود التنمية
البشرية( .)10وفي حني تشدد هذه املذكرة على حتمية مشاركة أصحاب احلق وإدماجهم في القرارات
والعمليات التي متسهم بوصف ذلك من مقتضيات قانون حقوق اإلنسان ،فإنها تشير أيضا ً إلى أن تصميم
هذه العمليات وتنفيذها يجب أن يتمّ على نحو يحترم الكرامة األصيلة لكل إنسان ويعززها ،استنادا ً إلى
مبدأي املساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو
االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أي صفة أخرى.
ومن املهم أال يغيب عن البال احلق اآلخر املقابل للحق في االستشارة ،أال وهو حق الفرد في أال يشارك في
املشاورات إذا كانت تلك رغبته .وميكن اشتقاق هذا احلق السلبي من الطريقة التي يحمي بها القانون
الدولي حلقوق اإلنسان خصوصية الشخص (انظر مثالً املادة  17من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية).
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تقرير حلقة العمل الثانية املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة بشأن تنفيذ نهج يرتكز على حقوق اإلنسان في سياق إصالح األمم املتحدة ،ستامفورد،
كونكتيكت 5-7 ،أيار/مايو  .2003انظر منشور مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،أسئلة متكررة حول نهج يرتكز على حقوق اإلنسان جتاه التعاون
اإلمنائي ( ،)2006املرفق الثاني.
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ثالثا ً  -محور املشاورات الوطنية
ميكن استخدام املشاورات الوطنية أساسا ً لتصميم برنامج شامل وجامع للعدالة االنتقالية .وميكن أيضا ً
أن تندرج هذه املشاورات ضمن آلية قائمة للعدالة االنتقالية أو أن تصب فيها .ويجب أن تراعي املشاورات
الوطنية التي جتري في إطار مقترحات قائمة للعدالة االنتقالية هذه العناصر .وبالتالي ،فإن املشاورات
بشأن وضع برنامج للمالحقات اجلنائية قد تختلف متاما ً عن تلك التي تسبق عملية غير قضائية .كما
أن املشاورات املتعلقة بالعدالة اجلنائية جتري ضمن نطاق ضيق نسبيا ً من اخليارات ،كالتماس اآلراء بشأن
ما إذا كانت املصلحة العامة تقتضي إنشاء محكمة دولية أو مختلطة ومبررات هذه اآلراء ،أو التشاور
بشأن استراتيجية للمقاضاة ،أو بشأن تصميم احملاكم اخملتلطة ،وشكل وسائل اجلبر والدور املمكن آلليات
العدالة التقليدية .وينبغي صياغة األسئلة بعناية بحيث تعترف بالقيود التي يفرضها القانون الدولي.
فبدال ً من سؤال املشاركني مثالً ،عما إذا كانوا يرغبون في إصدار عفو عام عن مرتكبي أفعال إبادة جماعية،
فإن السؤال املطروح ميكن أن يستوضح آراءهم بشأن أهمية مقاضاة اجلرائم اخلطرة .أما املشاورات املتعلقة
باآلليات غير القضائية فقد يكون مبقدورها استكشاف طيف واسع من اخليارات .غير أنه في هذا اجملال أيضا ً
ينبغي أن تؤخذ باحلسبان أي خيارات للعدالة االنتقالية سبق حتديدها ،ضمن اتفاق سالم مثالً.
وقد تركز املشاورات على إمكانات عدالة انتقالية لم تخطر على البال أصالً ،وهو أمر مفيد جدا ً في كثير من
األحيان .وينبغي أن تكون عملية التشاور منفتحة على هذه اإلمكانات ،ما لم يقتضي القانون أو املمارسات
اجليدة خالف ذلك .ففي تيمور ليشتي (التي كانت حينئذ تُعرف بتيمور الشرقية) أفضت عملية التشاور
التي سبقت إنشاء جلنة االستقبال وتقصي احلقائق واملصاحلة إلى نتائج أدّت إلى توسيع والية اللجنة
بشكل كبير ،عن طريق "إجراء املصاحلة اجملتمعية" مثالً ،الذي ميثل إجراءات مجتمعية محلية للعدالة
واملصاحلة بواسطة ممارسات تقليدية .كما أسفرت تلك العملية عن نظر اللجنة في مسألة تفشي ظاهرة
اجملاعة القسرية  -وهي مسألة لم تكن مطروحة للنقاش من قبل.
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رابعا ً  -شكل املشاورات
اتّسمت جميع املشاورات التي سبقت املبادرات املبكرة للعدالة االنتقالية ،في التسعينيات بشكل أساسي،
أو تزامنت معها بطاب ٍع كيفي .وينطبق ذلك مثالً على احلاالت التي سبقت إنشاء جلنتي احلقيقة واملصاحلة
في جنوب أفريقيا وسيراليون .غير أن أشكاال ً متعددة من املنهجيات الكمية استُخدمت منذ ذلك احلني،
فضالً عن ظهور أشكا ٍل من املشاورات تدمج النهجني معا ً.

ألف  -املشاورات الكمية
تركز املشاورات الكمية بشكل أساسي ،كما يوحي اسمها ،على جمع املعلومات القابلة للقياس وحتليلها
وتفسيرها .وتُقاس هذه املعلومات بصورة علمية في هيئة أرقام ونسب مئوية ،وتُستخدم تقنيات رياضية
أو إحصائية لتحليلها.
ويتمثل أسلوب التشاور الكمي الرئيسي في االستقصاء .ففي الدراسات االستقصائية يطرح خبراء التشاور
عاد ًة أسئلة موضوعة مسبقا ً على عدد كبير من األشخاص ،إما عن طريق استبيانات خطية أو بواسطة
مقابالت رسمية منظمة .ويستخدم الباحثون تقنيات أخذ العينات الختيار املشاركني ،إما عشوائيا ً عن
طريق اختيار مجموعة من الفئة املستهدفة (عينة عشوائية) أو عن طريق البحث عن أشخاص ذوي سمات
محددة ومعروفة مسبقا ً (عينة مقصودة) .ويطبق الباحثون االستنتاجات التي يتوصلون إليها من دراسة
العينة اخملتارة على الفئة السكانية التي اختيرت منها العينة.
وتشكل استقصاءات الرأي العام ممارسة شائعة جدا ً في مشاورات العدالة االنتقالية .فهذه االستقصاءات
ميكن أن تساعد واضعي السياسات والباحثني على تقييم توقعات اجلمهور بشأن سبل التعامل مع املاضي
وقياس مدى ثقتهم في آليات العدالة االنتقالية التقليدية أو البديلة ومدى دعمهم إياها .وقد خلصت
الدراسات االستقصائية التي أجريت في بولندا وهنغاريا واجلمهورية التشيكية عام  2004إلى أن الطلب
على ممارسة التطهير ال يزال مرتفعا ً بعد مرور  15عاما ً على انهيار الشيوعية .كما أظهرت الدراسات
االستقصائية عزوف اجملتمع عن دعم برامج العدالة االنتقالية .فقد كشفت الدراسات االستقصائية
التي أجريت في يوغوسالفيا السابقة في الفترة بني عام  2000وعام  ،2002على سبيل املثال ،أن احملاكمات
الدولية ال حتظى بدعمٍ واسع النطاق في اجملتمع .وقد أجرى معهد العدالة واملصاحلة في جنوب أفريقيا
في الفترة  )11(2000/2001واحدة من أشمل املشاورات الكمية وأوسعها نطاقا ً من أجل تقييم عمليات
العدالة االنتقالية .فقد اضطلع الباحثون في سياق هذه املشاورات بدراسة استقصائية واسعة وذات
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متثيل وطني شامل ضمت نحو  4 000مواطن من جنوب أفريقيا .وكان هدف الدراسة هو قياس مدى رضا
املواطنني عن أداء جلنة احلقيقة واملصاحلة ،ومدى قبولهم عملية العفو العام ،فضالً عن املستوى الذي
بلغته املصاحلة (العرقية).
ويلزم دوما ً معايرة تصميم الدراسات االستقصائية وطريقة إجرائها لتوافق ظروفا ً وأهدافا ً معينة .ولذلك
فمن املتعذر تقدمي توجيهات عامة بشأن اجلوانب التي ينبغي أن تغطيها هذه الدراسات واألسئلة التي
ينبغي أن تطرحها .غير أن من املمكن استخالص تصور عام عن شكل الدراسات االستقصائية ملشاورات
العدالة االنتقالية من استعراض موجز لدراستني استقصائيتني أجريتا مؤخرا ً .وينبغي مع ذلك أال يغيب عن
الذهن أن عملية صياغة أسئلة االستقصاء هي من اختصاص اخلبراء ،كما سيجري التطرق إليه الحقا ً.
كوسوفو ( .)2007أجرى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي دراسة استقصائية ركزت على رأي اجلمهور بشأن
معايير حقوق اإلنسان واالنتهاكات وإجراءات املساءلة في هذا الصدد؛ واستكشفت مظاهر التحيز اإلثني
في تقييم جرائم احلرب ومصير األشخاص املفقودين؛ وتناولت التحديات التي يواجهها القضاة واملدّ عون؛
وسعت إلى حتديد أشكال جبر مناسبة .وتناولت األسئلة املطروحة ،في جملة مواضيع ،عدد األشخاص
املتنوعي اإلثنيات الذين تعرضوا النتهاكات حلقوق اإلنسان؛ ومدى تأييد اجلمهور لتسوية مشاكل األشخاص
املفقودين؛ وسبل حتقيق املصاحلة بني اجملتمعات احمللية اإلثنية؛ ومستويات تفضيل أشكال جبر معينة
كالتعويضات املادية وإعادة التأهيل ورد االعتبار رسميا ً للضحايا.
شمال أوغندا ( .)2007هدفت هذه الدراسة االستقصائية اإلقليمية التي أجريت باملشاركة بني مبـادرة
بيركلي  -تولني املعنية بالفئات السكانية الضعيفة واملركز الدولي للعدالة االنتقالية ،إلى وصف املواقف
العامة جتاه السالم والعدالة .وتناولت األسئلة املطروحة ،في جملة مواضيع ،مدى التعرض خملتلف أشكال
العنف (كاالختطاف وتخريب املمتلكات)؛ وحتديد أولويات املطالب املتعلقة بخدمات أساسية كالرعاية
الصحية والغذاء والعدالة؛ ومدى تفضيل مختلف أشكال اجلبر كالتعويضات ،واالعتذارات واملصاحلة؛
ومدى تفضيل آليات العدالة التقليدية والرسمية.
ويتمثل أحد أوجه القصور التي تعتري أسلوب االستقصاء في ميلها إلى اقتراح طائفة محدودة من
اخليارات التي يتعني على اجمليب التعاطي معها .وقد يحول ذلك دون إتاحة الفرصة للمجيبني القتراح
ترتيبات عدالة انتقالية جديدة أو لم تخطر على البال أصالً .والدراسات االستقصائية التي ال تُصاغ بعناية
كافية لتخطي هذا القصور قد حتدّ من فرص واضعي السياسات ملراعاة أشكال من املمارسات التقليدية
أو احمللية ميكن أن تضطلع بدور هام في برنامج العدالة االنتقالية .غير أن أساليب جمع البيانات الكيفية
ميكن أن تساعد على جتاوز بعض من هذه اخملاطر.
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باء  -املشاورات الكيفية
في حني تستند املشاورات الكمية إلى جمع البيانات في شكل أرقام ،فإن املشاورات الكيفية تُعنى بجمع
البيانات في شكل كلمات .وتتّسم هذه البيانات عاد ًة بطابع غير منظم وال ميكن استخدام األساليب
اإلحصائية لتحليلها.
وفي حني تعكس املقابالت واالستبيانات املنظمة ،في إطار املشاورات الكمية ،مصالح الباحث وشواغله ،فإن
آليات البحث الكيفي تركز على اجمليبني وتسعى للتوصل إلى فهم متعمق آلرائهم الشخصية ومواقفهم
واعتقاداتهم بشأن قضايا معينة .ويهدف الباحث إلى رؤية القضية من منظور اجمليب .ولذلك فمن الضروري
حتقيق توازن بني توعية اجمليبني وتوضيح العناصر األساسية ملوضوع البحث وفي الوقت ذاته إتاحة مساحة
كافية للمجيبني للتعبير عن أفكارهم وتصوراتهم بشأن مفاهيم مجردة مثل "املصاحلة" و"العدالة".
وميكن أن تتخذ املشاورات الكيفية أشكاال ً متعددة تشمل حلقات العمل واحللقات الدراسية واللقاءات
اجملتمعية وغير ذلك من أشكال املناقشات املنظمة .وتتمثل األشكال الرئيسية للبحث الكيفي فيما
يلي:
اجملموعات ملستهدفة .يقوم أسلوب التشاور هذا على تشكيل مجموعة صغيرة من األشخاص الذين
وسيط/ميسر مختص ملدة ساعة أو ساعتني( .)12ويضع
ّ
سبق اختيارهم ملناقشة موضوع معني بتوجيه من
الوسيط أسئلته مسبقا ً ،ولكنه يصوغها بشكل فضفاض لتشجيع حدوث تبادل سلس لألفكار وتيسير
نقاش تفاعلي بني أفراد اجملموعة .ومبا أن النقاش يدور في جو غير رسمي يتيح للمشاركني التحدث عن
املوضوع بعباراتهم وضمن أطرهم ،فإن أسلوب اجملموعة املستهدفة يتيح للباحثني فهم اآلراء واملواقف
الشخصية للمشاركني.
وينبغي أن تتكون اجملموعات املستهدفة من أشخاص جتمع بينهم قواسم مشتركة بشكل أو بآخر ،لكي
يتسنى استخالص آراء مجموعة معنية معينة .وقد حدد مقترح قُدّ م في عام  2007إلجراء مشاورات
في البوسنة والهرسك  13مجموعة معنية ي ُراد استيضاح أرائها (الوسط القانوني ،واحلكومة ،والوسط
األكادميي ،والشباب ،واجملتمعات الدينية ،والضحايا ،والنساء ،والصحافيون ،واحملاربون القدامى ،والعائدون،
والوسط الفني ،واملؤرخون) .ويعدّ تكوين فرادى اجملموعات املستهدفة شرطا ً هاما ً إلجراء نقاش مفتوح
وصريح .ويتعني ،لدى اختيار املشاركني ،التنبه إلى العراقيل التي قد حتول دون املشاركة بصورة فعالة
وأخذها بعني االعتبار ،وهي تشمل مثالً أفرادا ً من اجملتمع من كبار السن وصغار السن ،أو اجلمع بني الرجال
والنساء أو البالغني واألطفال ،واختالف مستويات تعليم املشاركني ،والفوارق اللغوية كاللهجات احمللية،
وما إلى ذلك .وسيجري التطرق إلى هذه االعتبارات فيما بعد.

12

W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 6th ed. (Boston, Pearson,
 ،)2006الصفحة .412

9

وقد قامت مجموعات مستهدفة بدور هام في بعض أفضل مشاورات العدالة االنتقالية توثيقا ً .فقد ضمّ ت
املشاورة الكيفية التي أجرتها مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان في شمال أوغندا  1 725شخصا ً من
ضحايا النزاع املسلح وُزعوا على  69مجموعة مستهدفة( .)13كما شملت املشاورات التي أجرتها اللجنة
املستقلة حلقوق اإلنسان في أفغانستان عام  2005أكثر من  2 000شخص وُزعوا على  200مجموعة
مستهدفة.
ومن االنتقادات التي يكثر توجيهها ألسلوب اجملموعة املستهدفة أن هذه اجملموعات تضم أعدادا كبيرة جدا ً.
فقد عُقدت لقاءات ضمّ ت مئات األشخاص في كولومبيا وغواتيماال .ويتعني تفادي تشكيل مجموعات
بهذا احلجم في املستقبل .فاملمارسة احملمودة في علم االجتماع تشير إلى أن احلجم األمثل للمجموعة
املستهدفة هو أن يتراوح عدد املشاركني فيها من  10أشخاص إلى  12شخصا ً.
املقابالت ملعمقة .بخالف الدراسات االستقصائية الكمية التي ي ُسأل فيها كل مجيب نفس اجملموعة من
األسئلة احملددة مسبقا ً ،فإن املقابالت املعمقة هي محادثة غير منظمة أو قليلة التنظيم بني مستجِ وبٍ
ومستجوَب .وال يلتزم املستجوِب بدليل رسمي منظم للمقابلة وإمنا يتمتع بحرية توجيه احملادثة في أي
ُشجع الشخص املستجوَب في املقابلة املعمقة على احلديث بالتفصيل عن
اجتاه يرتئي فيه مصلحة .وي ّ
جتاربه الشخصية .فهدف هذه املقابالت هو االستكشاف املتعمق لوجهة نظر املستجوَب ومشاعره ورؤيته
بشأن القضية املطروحة .ويتطلب هذا النوع من التشاور مستجوِبني ذوي مهارة وميكن أن يستغرق وقتا ً
طويالً .عالوة على ذلك ،فقد يكون تفسير األجوبة أمرا ً مستعصيا ً .غير أنه أسلوب مناسب لتناول القضايا
املعقدة واحلساسة.
وقد استُخدمت املقابالت املعمقة في سياقات مختلفة لعملية العدالة االنتقالية وفي مراحل مختلفة
منها .ففي املشاورة التي أجرتها مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان في شمال أوغندا ،أجريت مقابالت
مع  39مشاركا ً رئيسيا ً للتوصل إلى درجة من التأويل الثقافي لردود اجملموعات املستهدفة .وفي أعقاب
عملية احلقيقة واملصاحلة في جنوب أفريقيا ،أجرى مركز دراسات العنف واملصاحلة مقابالت معمقة مع
الضحايا واجلناة معا ً لالطالع على موقفهم من إجراءات جلنة احلقيقة واملصاحلة ونتائجها ومدى رضاهم
عنها(.)14
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جيم  -أساليب البحث اخملتلطة/املنظور الثالثي
إن استخدام أحد النهجني الكمي أو الكيفي ال يعني استبعاد النهج اآلخر .فالعديد من عمليات جمع
البيانات يستخدم النهجني معا ً ليكمل أحدهما اآلخر .ونظرا ً لصعوبات إجراء دراسة علمية للعدالة
االنتقالية واملصاحلة الوطنية ،فإن معظم الباحثني يستخدمون أنواعا ً متعددة من املنهجيات لتعويض
ما قد يعتري بعضها من نقص ،وإضافة أنواع جديدة من البيانات ،وبلوغ أقصى حد ممكن من موثوقية
االستنتاجات وصحتها ،ومن ثم التوصل إلى أوضح صورة ممكنة.
وقد أجرت اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان ،خالل الفترة  ،2003-2005مشاورة واسعة النطاق
أدمجت عناصر كمية وأخرى كيفية .وكان هدف املنهجية الكمية هو استطالع التفضيالت واألولويات
عن طريق دراسة استقصائية ،في حني كان هدف األسلوب الكيفي هو توفير قدر وافر من التفاصيل التي
ستكون لها "أهمي ًة خاصة بالنسبة لواضعي السياسات" .وقد استُنبطت هذه التفاصيل من نقاشات
اجملموعات املستهدفة .كما أجرى برنامج العلم وحقوق اإلنسان التابع للرابطة األمريكية للنهوض بالعلم،
باملشاركة مع مركز دراسات العنف واملصاحلة ،دراس ًة استغرقت ست سنوات عن جلنة احلقيقة واملصاحلة
في جنوب أفريقيا .واستُخدمت في هذه الدراسة طائفة واسعة من املنهجيات لتقييم مفهومي املصاحلة
والصفح ،شملت حتليالً كميا ً وكيفيا ً منهجيا ً حملاضر جلسات احملاكمة املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان
وقانون العفو ،ودراسات استقصائية كمية ،وإعادة حتليل البيانات االستقصائية ذات الصلة باملوضوع،
ونقاشات اجملموعات مستهدفة ،وإجراء مقابالت معمقة مع القيادات الدينية ،ومالحظة املشاركني(.)15
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خامسا ً  -متهيد السبيل للمشاورات :أهمية التوعية
بغض النظر عن الشكل أو الهدف احملدد للمشاورات ،فإنها بحاجة إلى برنامج توعية مصمم خصيصا ً
لها يرافقها .فاألشخاص املقرر استشارتهم بحاجة إلى معلومات أساسية وفهم مبدئي ليتسنى لهم
التعبير عن آراء مستنيرة .كما أنهم بحاجة إلى إدراك خيارات العدالة االنتقالية املفتوحة أمامهم.
ولتحقيق ذلك ،يتعني أوال ً إطالعهم على السياق احملدد الذي جتري فيه املشاورات .وقد تقتضي الظروف
مواجهتهم بأمور تذكّ ر بأمناط النزاع أو القمع املراد تناولها .كما قد يحتاج املشاركون إلى معلومات عن
القرارات السياسية أو غيرها من القرارات املتخذة في سياق العدالة االنتقالية ،كتلك املتعلقة بأحكام
اتفاق سالم مثالً .واجملموعات املقرر استشارتها هي دوما ً بحاجة إلى معرفة الغرض احملدد للمشاورات لكي
يقل احتمال وقوعها ضحية توقعات خاطئة أو غير واقعية عن نتائج العملية .وإدارة التوقعات مسألة
ذات أهمية خاصة عندما تكون العناصر األساسية إلطار العدالة االنتقالية قد وُضعت فعالً .ويتبني ذلك
من التقارير الواردة من كولومبيا عن املشاورات التي حدثت بعد اعتماد التشريعات ذات الصلة وعن حتيّر
املشاركني في كثير من األحيان بشأن هدف تلك املشاورات وتعبيرهم عن آمال غير واقعية بشأن ما ميكنها
إجنازه.
وينبغي أن تتطرق جهود التوعية كذلك إلى جتارب البلدان األخرى ،وذلك بهدف إحاطة األشخاص املقرر
استشارتهم بطائفة اخليارات املتاحة أمامهم ومبواطن القوة والضعف في مختلف مبادرات العدالة
االنتقالية .غير أن هذا اجلانب من التوعية يحتاج إلى التشديد على أن البرامج الوطنية للعدالة االنتقالية
قد وُضعت على نحو يتكيف مع الظروف احملددة للوضع القائم .ومن املهم أال يُعطى انطباع بأن ما جنح في
بلد ما ال بد أن يثبت فعاليته في بلد آخر .فسوء الفهم هذا هو الذي كان وراء التصور املغلوط الذي ساد
أعواما ً عديدة بأن منوذج جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب أفريقيا هو منوذج صالح للتصدير والتطبيق دون
تعديل أو تكييف مع الظروف احمللية ،أو أن نهج العفو مقابل احلقيقة ،الذي اعتمدته تلك اللجنة ،ميكن أن
يؤتي ثماره في أي وضع كان.
وليس من املبالغة التشديد على مدى غرابة مفهوم العدالة االنتقالية ولغته بالنسبة لسكان أي بلد من
البلدان .ولذلك ينبغي االضطالع بجهود التوعية على نحو ميكن فهمه بقدر ما تسمح به الظروف ،وذلك
بوسائل تشمل مثالً استخدام جميع أشكال التعبير وجميع اللغات ،مبا فيها لغات السكان األصليني
واللهجات احمللية .وينبغي أن تراعي هذه اجلهود مدى صعوبة فهم مصطلحات العدالة االنتقالية والقانون
وعدم توافر ترجمة حرفية لها .فقد يلزم شرح مصطلحات مثل "اإلفالت من العقاب" و"املساءلة" وحتى
"اجلرمية" و"حقوق اإلنسان" (حتى مفاهيم "حقوق اإلنسان" البسيطة جدا ً قد تبدو بالغة التعقيد ألشخاص
همهم الرئيسي هو البقاء في ظروف تبعث على اليأس) .غير أن من املهم التمييز بني املصطلحات التقنية،
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التي يتعني شرحها لألشخاص املقرر استشارتهم ،واملصطلحات التي يريد اخلبراء التماس آراء املشاركني
بشأنها .فجانب هام من عملية املشاورات قد يكمن مثالً في استيضاح فهم الضحايا ملصطلحات مثل
"الصفح" و"املصاحلة".
وميكن تعميم جهود التوعية ،عند االقتضاء ،لتشمل جميع السكان عن طريق النشر اجلماهيري في
الصحف ووسائل اإلعالم .كما ميكن استخدام وسائل محلية أكثر تخصصا ً كاملسارح والتمثيليات
والتمارين اجلماعية و"األلعاب" املصممة بعناية .ففي تيمور  -ليشتي ،استُخدم النشيد أدا ًة للتوعية في
سياق تصميم عملية احلقيقة واملصاحلة .غير أن األخصائيني بحاجة إلى رصد أدوات التوعية املستخدمة
لضمان أنها حتقق أغراضها احملددة ولتفادي أن تفضي إلى آثار سلبية ،كإعادة نكء اجلراح الدفينة مثالً.
وميكن أن تترتب على جهود التوعية آثار غير مقصودة ولكنها مفيدة ،كإدراك مجموعة من الضحايا أن
ألفرادها حقوقا واستحقاقات .فأثناء جهود التوعية املبذولة في إطار العدالة االنتقالية في بيرو ،على
سبيل املثال ،أدرك العديد من سكان األرياف ألول مرة أن اغتصاب املرأة جرمية.
وتسبق جهودُ التوعية عاد ًة العملية التشاورية وتستمر أثناءها .وكثيرا ً ما تتخذ أثناء املشاورات شكل رد
فعل ملطالب غير مُنتظرة أو مرجتلة للحصول على معلومات أو الوصول إلى مواد معينة .ويتعني من باب
احليطة ضمان تزويد أفرقة التشاور بشتى أشكال املواد التي قد يُطلب اإلطالع عليها ،مبا في ذلك نص
أحكام القانون واتفاقات السالم وغير ذلك من النصوص ذات الصلة (مترجم ًة إلى اللغات احمللية) .ويتعني
توزيع هذه النصوص على نحو يتيح لألشخاص املشاركني متسعا ً من الوقت لإلطالع عليها أو التشاور مع
من ميثلونهم ،في حالة املشاركة التمثيلية ،قبل االجتماع للنقاش.
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سادسا ً  -توقيت التشاور
حتدد الظروف السائدة في البلد شكل املشاورات ونطاقها وتأثير نتائجها .وتفضي املشاورات إلى أفضل
نتائج ممكنة عندما تجُ رى في فترات يسودها السلم واألمن نسبيا ً وعندما يكون الوصول إلى اجملتمعات
احمللية متيسرا ً لفترات زمنية معقولة .وتكمن أصعب التحديات في الفترات أو األماكن التي تستعر فيها
نزاعات مسلحة مستمرة .ولذلك فإن اجلهود املبذولة إلجراء مشاورات في ظروف كهذه ينبغي أن تراعي
مناخ اخلوف السائد وممارسات الترهيب أو االنتقام .إضافة إلى ذلك ،فإن صعوبة الوصول إلى اجملتمعات
احمللية املعنية وحالة انعدام األمن قد يحدّ ان جدا ً من فرص إجراء مشاورات واسعة النطاق أو أي شكل آخر
من أشكال البحث الكمي .بل إن املشاورات نفسها قد تزيد من حدة اخملاطر التي يواجهها األفراد واجملتمعات
احمللية من خالل جتميع األشخاص في أماكن خطرة أو تشجيعهم على التعبير عن آراء قد جتلب لهم انتباها ً
عدوانيا ً .غير أن إجراء املشاورات في مثل هذه الظروف ليس مستحيالً .ففي سيراليون ،في مستهل عام
 ،1999عقدت املنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان ،بدعمٍ من األمم املتحدة ،مشاورات بشأن أشكال آليات
العدالة االنتقالية التي يتعني أن يتناولها أي اتفاق سالم مقبل .واعترفت املنظمات بأن الظروف السائدة
جتعل من املتعذر تنظيم مشاورة وطنية كبرى ،غير أن من املمكن والضروري تقييم آراء املنظمات غير
احلكومية في سيراليون .وقد أدّت تلك املشاورات إلى اتخاذ اجملموعات غير احلكومية موقفا ً مشتركا ً بشأن
احلاجة إلى جلنة للحقيقة واملصاحلة وجناحها في إقناع السلطة بإدماج هذه اللجنة في اتفاق السالم الذي
اعتُمد في وقت الحق من ذلك العام (اتفاق لومي)(.)16
وإذا كانت اعتبارات األمن واالعتبارات األخرى حتدّ من النطاق اجلغرافي للمشاورات ،فإن من املهم احلرص
على معاجلة أي حتيز في النتائج قد ينجم عن ذلك .فمن الضروري مثالً االعتراف بأن اآلراء التي جُ معت في
مناطق حضرية فقط (في العاصمة مثالً) قد تختلف اختالفا ً جوهريا ً عن اآلراء التي لم يتسن جمعها
في اجملتمعات الريفية .وينطبق األمر ذاته فيما يتعلق بآراء األشخاص الذين ي ُستشارون في مناطق يسيطر
عليها أحد أطراف النزاع.
وتبرز املشاورات التي أجريت في سيراليون جدوى إجراء املشاورات قبل وضع الصيغة النهائية التفاق السالم
وبهدف التأثير على صياغته .ففي حاالت أخرى ،كما في حالة أوغندا مثالً ،أجريت املشاورات الوطنية بعد
وضع العناصر الرئيسية إلطار العدالة االنتقالية .وهو ترتيبٌ يحدّ كثيرا ً من مدى قدرة املشاورات على
تشكيل العناصر اجلوهرية لبرنامج العدالة االنتقالية .غير أن املشاورات في هذا السياق ميكن أن يكون لها
دور هام في تطوير مقترحات العدالة االنتقالية التي اتُفق عليها مسبقا ً وتنقيحها وتفعيلها.

16
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ومن املفيد عموما ً إجراء مشاورات مرحلية أثناء تنفيذ برنامج العدالة االنتقالية ،توخيا ً إلعادة التوازن إلى
البرنامج أو النظر في سبل تعزيز آثاره عن طريق إجراء تعديالت هيكلية في إطار وضع التشريعات املنطبقة
أو جتديدها مثالً .وتُستخدم هذه األنواع من املشاورات أيضا ً لتحديد أشكال اجلبر التي ميكن أن يوصي بها
برنامج العدالة االنتقالية في بعض األحيان ،مبا في ذلك وسائل اجلبر الرمزية .وهو ما حدث في حالتي بيرو
وشيلي على سبيل املثال .ففي بيرو ،أدّت املشاورات إلى تقدمي توصيات بشأن تعليم أطفال الضحايا .أما
في شيلي ،فقد أفضت املشاورات مع الضحايا إلى التوصية بتوفير معاشات تقاعدية للضحايا بدال ً من
تيسر املشاورات أثناء مرحلة التنفيذ مشاركة الضحايا الذين سبق
منحهم مبالغ إجمالية .كما ميكن أن ّ
إهمالهم أو تهميشهم أو استبعادهم.
وبغض النظر عن الفترة التي يتقرر فيها إجراء املشاورات ،فقد يكون من املفيد إجراء أنشطة تشاور
جتريبية أولية .وينطبق ذلك خاص ًة على حالة املشاورات الوطنية الواسعة النطاق .وينبغي إجراء األنشطة
التجريبية على نحو ميكّ ن من تقييمها بعناية .وعاد ًة ما تفضي هذه األنشطة إلى إدخال تعديالت بسيطة
على منهجية التشاور ،كما حدث مثالً بعد املشاورات التجريبية التي نظمتها اللجنة األفغانية املستقلة
حلقوق اإلنسان في  8مقاطعات من أصل  34مقاطعة أفغانية.
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سابعا ً  -أين تُعقد املشاورات؟ وألية فترة يجب أن تستمر؟
في بعض األحيان ،تبعا ً للهدف احملدد للمشاورات ،قد يكون النهج احمللي هو األنسب .وقد يكون هذا هو
احلال ،مثالً ،حيث يكون الهدف هو سماع وجهات نظر مجتمع محلي بعينه أو فئة محددة من الضحايا.
واملشاورات الواسعة التي جتري في األرياف وتشمل جميع وجهات النظر لها كذلك ميزتها ،مبا في ذلك
عندما يكون هدفها معرفة آراء اجملتمعات احمللية التي قد ال تكون متضررة بشكل مباشر من النزاع .وفي
أوغندا ،اعتُبر على نطاق واسع أن قرار أطراف اتفاق عام  2007للمساءلة واملصاحلة بإجراء مشاورات تشمل
البلد بأسره ،حتى في املناطق التي لم يطلها العنف ،قد حقق نتائج مفيدة ساعدت كذلك في ترك
انطباع لدى الشعب بأن مسؤولية املصاحلة تقع على عاتق األمة بأسرها.
وتبني التجارب املستفادة من كثير من البلدان أنه من املفيد أن تسبق املشاورات الوطنية عملية "مسح"
أولية توضح أمناط النزاع أو الضحايا ،وتساعد بذلك في حتديد املكان الذي ينبغي أن جتري فيه املشاورات.
ويجب اختيار األماكن التي ستخصص لهذا الغرض بعناية .والوضع األمثل أن تكون هذه األماكن محايدة.
فليس من احلكمة ،مثالً ،التشاور مع املدنيني في مباني اجليش أو الشرطة أو في مباني أي من اجلماعات
املسلحة .وباملثل ،في احلاالت التي تكون فيها السلطات متورطة في جرائم سابقة ،فإن استعمال املباني
احلكومية ،مثل دار البلدية ،قد ال يكون مالئما ً .وحيث ترتفع حدة التوترات الدينية ،ينبغي توخي احلذر في
حالة اختيار مباني إحدى اجلماعات الدينية ،ال سيما في حالة توقع حضور أعضاء من اجلماعات األخرى.
وتبني التجارب كذلك أن إقامة املشاورات في مسارح اجلرائم السابقة قد يؤجج ردود الفعل العاطفية التي
تضر بالضحايا وال تفضي إلى حتقيق أغراض املشاورات .وينبغي جتنب مثل هذه األماكن .ومن احلكمة اختيار
أماكن املشاورات والوقت احملدد إلجرائها ،متى أمكن ذلك ،بالتشاور مع املمثلني احملليني للضحايا وأصحاب
املصلحة اآلخرين الذين ستجري مشاورتهم.
والقرارات املتصلة مبدة املشاورات تتوقف على غرضها وحجمها ،وتخضع كذلك العتبارات أخرى مثل
إمكانية الوصول إلى أماكنها واحلالة األمنية .ونتيجة لذلك ،ال ميكن إعطاء توجيه محدد من الناحية
النظرية .بيد أنه ينبغي أن تؤخذ في االعتبار امليزات النسبية للعمليات القصيرة والطويلة األمد .فالعمليات
القصيرة ،مثل تلك التي ال تستمر أكثر من أسابيع قليلة ،تساعد في اإلبقاء على التركيز الدقيق وتالفي
اإلرهاق وفقدان احلماس وسط املوظفني القائمني على أمر املشاورات .ويرى البعض أنه ينبغي للمشاورات
أن "تغتنم حلظة" التحول السياسي عندما يكون هناك احتمال توفر مستوى عال من اإلرادة السياسية،
ويكون الرأي العام مستعدا ملناقشة املاضي.
بيد أنه من األفضل جتنب املشاورات املتسرعة ،ألنها تنطوي على خطر أن تكون غير مدروسة و ،بقدر
ما تُتصور على أنها رمزية ،ميكنها أن تؤثر سلبا ً في التصور العام لقيمة العدالة االنتقالية .ويعتبر علماء
االجتماع أنه من األفضل إجراء استطالعات الرأي مبرور الوقت كي يتم حتديد أمناط تكوين اآلراء وإبدائها.
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وفي حني اعترفت دراسة ألحد اخلبراء في عام  2008باملشاكل العملية إلجراء املشاورات الطويلة األمد،
فقد الحظت أن "البيانات ال متكّ ن ،مبرور الوقت ،من التوصل إلى نتائج فورية ذات صلة بالسياسات ،ولكنها
ذات أهمية حاسمة لتحديد التوجهات ،ومن ثم السببية"( )17وباإلضافة إلى ذلك ،فإن املشاورات املطوّلة
تيسر قبول األطراف املستشارة للعملية ،ونضوج آرائها ،والتحسني املستمر للمنهجيات .وقد توخت
قد ِّ
جنوب أفريقيا احلذر بدرجة كبيرة لتالفي املشاورات املتسرعة .فقد استغرقت األنشطة التحضيرية للجنة
احلقيقة واملصاحلة ،في هذا البلد 18 ،شهرا ً عقب إجراء االنتخابات احمللية في عام  .1994وقد وصف ذلك
أحد املعلقني قائالً" :لقد كان هذا الوقت التحضيري ذا أهمية حاسمة لوضع التشريعات املعقدة التي حتدد
صالحيات اللجنة ،وللحصول على تأييد جميع األحزاب السياسية تقريبا ً ،وطلب املشاركات من كثير من
املراقبني اخلارجيني الذين اكتسبت اللجنة املقترحة شرعيتها عن طريقهم"(.)18
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ثامنا ً  -من الذي ينبغي أن يجري املشاورات؟
من األفضل أن يجري املشاورات خبراء مستقلون ليس لديهم أية مصلحة تنظيمية وال سياسية في نتائج
محددة حتققها العدالة االنتقالية.
وميكن أن تؤدي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان دورا بالغ األهمية في إجراء املشاورات الوطنية .وتوضح
جتربة املشاورات التي أجرتها اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان كيف ميكن ملؤسسة مستقلة
ومحترمة وذات نشاط توعوي جيد يشمل البلد بأسره أن تتوصل إلى نتائج قيّمة تبني بجالء مواقف وآراء
اجملتمعات احمللية املتضررة .وكون أن املشاورات جتريها مؤسسات وطنية مستوفية ملعايير املمارسة اجليدة
ذات الصلة (ما يسمى مببادئ باريس) فإن ذلك يشيع االطمئنان إلى أن العملية ستُجرى على أساس معايير
حقوق اإلنسان وباحترام حقوق وكرامة من سيجري استشارتهم.
وميكن ألية منظمة معنية إجراء أشكال املشاورات األكثر متيزا ً واحملددة األهداف .ومن الناحية التقليدية ،فإن
طائفة واسعة من هذه املشاورات ميكن االضطالع بها في أثناء مرحلة تصميم برنامج العدالة االنتقالية
لبلد ما بواسطة أو باسم املنظمات غير احلكومية احمللية أو الدولية وغيرها .ويجب توخي الكثير من احلذر
لضمان إجراء هذه املشاورات احملددة األهداف بأسلوب سليم ومهني (انظر املزيد أدناه) .ومتى كان ذلك
ممكنا ً ،ينبغي للمجموعات الدولية (وهي عامة تفعل ذلك) التي تسعى إلى إجراء املشاورات أن تعمل مع
اجملموعات الوطنية واحمللية املناسبة ومن خاللها ،محترمة بذلك الهياكل األساسية االجتماعية احمللية،
وميسرة كذلك نقل املهارات.
ّ
ومستفيدة من اخلبرة ذات الصلة ومن املعرفة واللغة احملليتني،
وكثيرا ً ما تُلتمس مساعدة األمم املتحدة في تصميم وإجراء املشاورات (مع احترام تولي أصحاب املصلحة
الوطنيني قيادة العملية واتخاذ القرار) .وهنالك أمثلة في املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفي العناصر
املعنية بحقوق اإلنسان في بعثات حفظ السالم التي توفر اخلبراء والدعم املادي للعمل التشاوري الذي
تضطلع به احلكومات وأطراف االتفاقات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدني .وميكن
للمفوضية أن تؤدي دورا ً بتقدمي املشورة القانونية والتقنية ،وتشجيع مشاركة الضحايا والنساء والفئات
الضعيفة ،ودعم بناء القدرات ،املساعدة في تعبئة املوارد املالية واملادية .وينبغي لألمم املتحدة ،حيثما
تساعد العمليات التشاورية ،أن تفعل ذلك دعما للمبادرات والقدرات الوطنية .فعلى سبيل املثال ،عملت
األمم املتحدة ،في بوروندي في عام  ،2007مع منظمات اجملتمع املدني في تطوير منهجيات لتمكينها من
املشاركة في التخطيط للمشاورات .وينبغي أال تسعى األمم املتحدة إلى التأثير في نتائج املشاورات .كما
ينبغي أال تعلن تأييدها لوجهات نظر بعينها يُعرب عنها في أية ممارسة تشاورية.
ويُعتبر تنسيق املمارسات التشاورية من األمور احلاسمة األهمية ،وذلك من أجل إجرائها بطريقة فعالة
ومحددة األهداف ،ولتالفي االزدواجية ،وسد الفجوات بصورة أفضل ،وحتى ال تحُ مَّل اجلماعات واألفراد الذين
جتري استشارتهم عبئا ً أكبر مما يطيقون .وميكن كذلك أن يجعل التنسيق مبادرات العدالة االنتقالية أكثر
18

متاسكا ً ،وأن يضمن معايرتها بسياقات اجتماعية  -سياسية أكبر مثل تنفيذ اتفاق للسالم .ومثاال إلطار
التنسيق ،أ ُنشئت ،في تيمور الشرقية السابقة في عام  ،2000جلنة توجيهية تتألف من ممثلي القيادة
السياسية واملنظمات الوطنية غير احلكومية املعنية بحقوق اإلنسان واجلماعات النسائية ومنظمات
الشباب وجلنة العدالة والسالم والكنيسة الكاثوليكية ورابطة السجناء السابقني والقوات املسلحة
لتحرير تيمور الشرقية وإدارة األمم املتحدة املؤقتة في تيمور الشرقية ومفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني .ومؤخرا ً ،في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2007وقعت حكومة بوروندي واألمم املتحدة اتفاقا ً
إطاريا ً بشأن إنشاء جلنة توجيهية ثالثية للمشاورات الوطنية بشأن آليات العدالة االنتقالية .وتتألف
اللجنة من ممثلني لكل من احلكومة واجملتمع املدني واألمم املتحدة.
وجميع أشكال املشاورات ،سواء كانت نوعية أم كمية ،هي مهمة دقيقة يضطلع بها مختصون بصرف
النظر عن املؤسسة أو املنظمة التي جتريها ،من الضروري أن حتتفظ مبوظفني خبراء ذوي مؤهالت مناسبة.
ومن األهمية مبكان على الدوام ضمان حصول املوظفني على التدريب التام على جميع اجلوانب التقنية
لعملهم ،وكذلك فيما يتعلق بأية حساسيات ثقافية أو دينية قد تنشأ .وينبغي أن تضم فرق املشاورات
دائما ً أشخاصا ً ملمني إملاما ً تاما ً بالسياق احمللي والتاريخ احلديث ،ال سيما فترة النزاع أو القمع التي سيتصدى
لها برنامج العدالة االنتقالية .ويجب املراعاة اخلاصة لقضايا املهارات والتدريب عند إجراء مشاورات مع
النساء .كما ينبغي أال يجري املشاورات مع األطفال أبدا ً سوى موظفون مهرة.
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تاسعا ً  -من هي الفئات التي ينبغي استشارتها؟
تستهدف املمارسات اخملتلفة للمشاورات فئات معينة ممن يجري استشارتها ،ويتوقف ذلك على اجملال
واملنهج احملددين .غير أنه ،بصفة عامة ،ينبغي للمشاورات الوطنية ،كي تكون ذات فعالية ،أن تشمل
أصحاب املصلحة الرئيسيني ،بشكل أو بآخر.
وفي املقام األول ،من الضرورة مبكان سماع أصوات الضحايا والشهود فيما يخص األمناط املاضية لالنتهاكات
واالضطهاد .وكما لوحظ سابقا ً ،يتم حتديد الضحايا في بعض األحيان بواسطة ممارسة أولية للتحديد
يجريها عادة خبراء ذوو خبرة محلية جيدة .ومن األهمية مبكان أن تُراعى في عملية حتديد الضحايا الطرق
الكثيرة جدا ً التي ميكن بها للنزاع أو القمع التأثير في اجملتمعات احمللية .فاملعاناة ال تقتصر فقط على
اجلريح أو الفقيد .وقد يكون من ضمن الضحايا اآلخرين أولئك الذين حُ رموا من املساعدة اإلنسانية أو
شردوا .وهنالك أيضا درجة من
اخلدمات الطبية ،أو دُمرت منازلهم ،أو فقدوا سبل كسب عيشهم ،أو ُ
املعاناة النفسية أو الصدمات ،على نطاق اجملتمع احمللي ،التي ي ُتغاضى عنها في بعض األحيان .ومن األهمية
مبكان مراعاة الفئات املهمشة واملهملة أكثر من غيرها .فاألفراد واجلماعات الذين يجري عامة تهميشهم
والتمييز ضدهم ،من األرجح كذلك أن يقعوا ضحايا بشكل أكبر في أوقات االضطراب .وقد حدث ذلك ،مثالً
لطائفة الروما في أثناء النزاعات في يوغوسالفيا السابقة ،كما تعرض للتجربة نفسها كثير من اجلماعات
األصلية في أمريكا الالتينية في السنوات األخيرة.
وال يُكترث في بعض األحيان للنساء عند السعي لسماع أصوات الضحايا .وهنالك أيضا حاالت ال يجري
فيها التشاور معهن كما ينبغي .وقد ذُكر أن هذا ما حدث في جنوب أفريقيا وأدى إلى تطوير النظام
األساسي "احملايد جنسانيا ً" للجنة احلقيقة واملصاحلة .وفي تيمور  -ليشتي ،لم يسترع انتباه املدعني إلى
وقوع جرائم جنسية سوى التشاور الذي جرى مع النساء في آخر األمر .وفي أمثلة أخرى ،جرى التشاور مع
النساء بواسطة رجال أو في حضورهم ،األمر الذي فرض عليهن قيودا حتول دون التعبير عن اآلراء التي كان
في ظنهن أن الرجال كانوا يتوقعونها .وتبني التجارب أن استشارة مع النساء ينبغي أن جتريها نساء ،وذلك
بدون تسرع ومع االحترام الكامل لسرية اآلراء الفردية .ويجب أن تراعي املشاورات مراعاة خاصة الوصم
االجتماعي الذي قد يرتبط بالتعرض لعنف جنسي.
بيد أنه ال ينبغي أبدا ً لوصف النساء بأنهن ضحايا أن يؤدي إلى اعتبارهن سلبيات أو ال حيلة لهن .وعلى
العكس من ذلك ،ينبغي بناء املشاورات إلى حد كبير على اعتبار النساء صانعات التغيير وحارساته
ووكيالته في اجملتمعات احمللية ،مع مراعاة أدوار الرجال والنساء التي ميكن أن تتطور في أثناء النزاع .وفي
الواقع ،ميكن لعملية جيدة التصميم أن تسترعي االنتباه لهذا الدور الذي تؤديه النساء ،وتعزز مسألة
متكينهن في مجتمعاتهن احمللية ،وتدفع الرجال إلى مواجهة حتيزهم ضد النساء.

20

ويشكل األطفال فئة أخرى من الضحايا الذين ال ي ُكترث لها في كثير من املشاورات املتصلة بالعدالة
االنتقالية .فاآلراء التقليدية السائدة عن الطفولة في جميع مناطق العالم جعلت آراء األطفال إما غير
مطلوب معرفتها أو يتم جتاهلها .ومبا أن فهم مسألة حقوق الطفل قد تطور ،فقد أصبحت هذه املمارسة
تتغير تدريجيا ،وقد أولت املشاورات األخيرة اهتماما ً كبيرا ً بوجهات نظر األطفال .وينبغي أن يتولى مسألة
استشارة األطفال موظفون ذوو تدريب خاص .وال بد من وضع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة
العملية التشاورية مع مراعاة قدرات الطفل املتطورة .ويجب بذل كل اجلهود لتالفي تعرض األطفال
للصدمة مرة أخرى .وينبغي مالحظة أن بعض األطفال ضحايا وجناة في آن معا ً ،ومن األهمية مبكان أال
يصبحوا ضحايا مرة أخرى .وتبني التجارب كذلك أنه من األفضل التشاور مع األطفال في غياب الوالدين
وغيرهم من الراشدين .وأخيرا ً ،يجب إجراء املشاورات بطريقة ال جتعل األطفال يشعرون بأنهم مسؤولون
عن مشاكل بلدانهم أو عن إيجاد احللول لها.
وفي أوغندا ،أ ُجريت مشاورات خاصة باألطفال ضمن املشاورات الوطنية املتصلة باتفاق املساءلة واملصاحلة
لعام  .2007وقد عملت منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة على نحو وثيق مع املنظمات احمللية حلماية
األطفال من أجل معرفة آراء األطفال في إطار وبيئة يراعيان احتياجاتهما للحماية ويشجعانهم في الوقت
نفسه على احلديث بصراحة .وقد ن ُشرت نتائج املشاورات بطريقة حتترم بالكامل السرية لكل طفل.
ومتثلت جتربة أوغندا في أن آراء األطفال عن العدالة االنتقالية ميكن أن تكون دقيقة وأمينة ومباشرة بدرجة
ملحوظة .ولوحظ كذلك أن األطفال يشجع بعضهم بعضا ً على التحدث بدرجة فعالة للغاية.
والفئة األخرى من الضحايا الذين قد ال يُكترث لهم تشمل من هم خارج البلد ،مثل الالجئني أو غيرهم .وال
يزال من النادر أن تجُ رى املشاورات املتصلة بالعدالة االنتقالية في مخيمات الالجئني ،بالرغم من أن ذلك قد
مت ،مثالً ،بالنسبة إلى الالجئني من سيراليون في غينيا في عام  ،1999وبالنسبة إلى الالجئني األفغان في
جمهورية إيران اإلسالمية وباكستان في عام  ،2004وكذلك بالنسبة إلى الالجئني من تيمور الشرقية في
تيمور الغربية وفي أجزاء أخرى من إندونيسيا في عام  .2000وال يزال األندر من ذلك اجلهود املبذولة ملعرفة
آراء املهاجرين واملنفيني غير الالجئني .وبالطبع ،قد تكون مثل هذه املشاورات صعبة للغاية أو مكلفة من
حيث التنظيم .ومع ذلك ،وفي احلاالت التي يكون فيها ملن يعيشون في الشتات إسهاما ً هاما ً ،وحيث يكون
الوصول إليهم متيسرا ً ،ينبغي النظر في بذل جهود للدخول معهم في حوار .وقد اشتملت املشاورات
بشأن إطار العدالة االنتقالية في ليبيريا على ممارسة مبتكرة في عام  2006ملعرفة آراء مجموعة كبيرة
من سكان ليبيريا يعيشون في مناطق بعينها في الواليات املتحدة(.)19
ويجب كذلك مراعاة أصوات جماعات اجملتمع املدني التي متثل الضحايا أو تعبر عن شواغلهم ومطالبهم.
وجماعات الضحايا ميكن أن تكون متعددة ومتباينة من حيث الشكل والرأي ونائية جغرافيا ً وتنقصها املوارد.
مثالً ،بعد نشر تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة في بيرو ،كشفت دراسة استقصائية جلماعات الضحايا عن
19
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وجود نحو  118منظمة في  11من املقاطعات الوطنية ،مبا في ذلك  18منظمة إقليمية ،و 21منظمة
على صعيد املقاطعات ،و 32منظمة "مباشرة" ،و 22منظمة نسائية ،و 15منظمة شبابية ،و 26منظمة
للمشردين.
ومن األهمية مبكان ضمان متثيل جماعات الضحايا متثيال فعليا ً آلرائهم .وعلى الرغم من أن ذلك هو احلال
في كثير من األحيان ،قد تعبر اجلماعات في بعض األحيان عن وجهات نظر بعض الضحايا ،أو تكون لها
خططها اخلاصة بها .وبعض اجلماعات ،التي تكون مقارها في كثير من األحيان في العواصم الوطنية أو
في عواصم املقاطعات (وبعيدة عن كثير من الضحايا) ،قد تنزع إلى جتسيد ما ميكن أن يوصف بأنه وجهات
نظر "الصفوة" .مثالً ،ذُكر أنه قد حدث في أحد البلدان أن هيمنت املنظمات غير احلكومية ،احلضرية التي
تتخذ من العاصمة مقرا ً لها ،على مراحل عملية املشاورات متظاهرة بتمثيل الضحايا ككل دون التشاور
مبعنى الكلمة مع الذين تدعي أنها متثلهم ،أو احلصول منهم على تفويض صريح للقيام بذلك .ومن دواعي
القلق األخرى مدى العمليات الداخلية التي تنفذها جماعات الضحايا لتمييز وعرض آراء الضحايا الذين
تدعي أنها متثلهم .ويجب توخي احلذر ،مثال ،عند التشاور مع إحدى جماعات الضحايا التي يبدو أنها تُدار
بطريقة متسلِّطة وغير دميقراطية .وفي جميع األحوال ،يجب أن يُتاح جلماعات الضحايا الوقت الكافي
للتشاور مع من متثلهم.
وميكن أن تسهم جماعات الضحايا إسهاما ً كبيرا ً في تخطيط عمليات التشاور معها .وبالرغم من
الشواغل املذكورة أعاله ،فإن النجاح امللحوظ للمشاورات مع الضحايا قبل اعتماد تشريع العدالة
االنتقالية (القانون  )975/2005يُعزى جزئيا ً إلى املشاركة النشطة من جانب مثل هذه املنظمات في
مرحلتي التخطيط والتنفيذ.
ويتوقف حتديد أصحاب املصلحة اآلخرين بدرجة كبيرة على الغرض احملدد للمشاورات .وأصحاب املصلحة
اآلخرون قد يكون من بينهم قادة اجملتمع املدني والزعماء التقليديون والدينيون ،وممثلو اجلماعات السياسية،
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،والتنظيمات املهنية ،واإلعالم ،والنقابات وقطاع األعمال ،وقوات األمن
 مبا في ذلك الشرطة واجليش ،واحملاربون السابقون ،والدوائر التعليمية واألكادميية .ويجوز كذلك استشارةالبعثات الدبلوماسية واملنظمات الدولية وجماعات املانحني (بالرغم من أن هذه اجلماعات ال تُعتبر ممثلة
لوجهات النظر "الوطنية") .وجماعات الضحايا نفسها يجوز أن تطلب استشارة جماعات أخرى متعددة ،أو
إشراكها في العملية .ففي نيبال ،مثالً ،أعربت جماعات الضحايا عن رغبة أكيدة في أن يحضر املشاورات
جميع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبن فيهم الوزراء والسلطات احمللية وزعماء األحزاب واملسؤولون اإلداريون
في املقاطعات واألقاليم ،إذ إن وجودهم طمأن الضحايا على أن مظاملهم معترف بها وسيجري التصدي
لها.
وعملية التشاور ،فضالً عن إجراء حوار فعلي مباشر ،قد تأخذ في االعتبار آراء أصحاب املصلحة التي أعربوا
عنها في سياقات أخرى .وقد تشمل مصادر مثل هذه اآلراء مداوالت مؤمترات السالم واملناقشات في وسائط
اإلعالم وجلسات البرملانات ونتائج حلقات العمل.
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وميكن عند االقتضاء ،ومع اإلدراك مرة أخرى لتجاوز نطاق التشاور حدود البلد ،مراعاة نتائج الهيئات الدولية
لرصد حقوق اإلنسان ،مثل املالحظات اخلتامية لهيئات معاهدات حقوق اإلنسان في األمم املتحدة .وفي
السنوات األخيرة ،قدمت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ،في مالحظاتها اخلتامية ،توصيات محددة بشأن
العدالة االنتقالية إلى عدد كبير من البلدان .والنتائج اخلاصة بكل بلد والتي تتوصل إليها اإلجراءات اخلاصة
التابعة جمللس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة ونتائج االستعراض الدوري الشامل الذي يجريه ،قد تكون ذات
صلة مبسألة املشاورات ،فضالً عن األحكام الصادرة عن احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان (في أفريقيا
واألمريكتني وأوروبا).

23

عاشرا ً  -اعتبارات احلماية اإلضافية في أثناء املشاورات
مت بالفعل حتديد عدد من اعتبارات احلماية واالعتبارات األخالقية ،مثالً ،فيما يخص كيفية التعامل مع
النساء واألطفال .وينبغي أن يوضع في االعتبار بعض التوجيه اإلضافي.
وينبغي إجراء املشاورات املتصلة بالعدالة االنتقالية بطريقة توضح احترام كرامة الضحايا وغيرهم
من املتضررين من انتهاكات حقوق اإلنسان .وينبغي إجراؤها بطريقة مالئمة تراعي احلساسية الثقافية
للظروف احمللية .وتتطلب احلساسية الثقافية االهتمام مبسائل من قبيل املشاركة بني الرجال والنساء،
وبني الراشدين واألطفال ،وطريقة إبداء االحترام للزعماء التقليديني وكبار أعضاء اجملتمعات احمللية .وتتطلب
كذلك االهتمام بالدور الذي قد يؤديه الدين والطقوس في احلياة العامة .مثالً ،إذا كان من املمارسات املعروفة
أن تبدأ االجتماعات بالصالة ،ينبغي أن يكون هنالك سبب محدد ألي قرار يقضي بالتغاضي عن هذا التقليد.
وعالوة على ذلك ،تستلزم احلساسية الثقافية أن يعترف تصميم آليات التشاور بواقع اجملتمعات التي بها
أنظمة عدالة متعددة ،حيث توجد آلية عدالة تقليدية أصلية إلى جانب آلية دستورية ،وأن يكون التصميم
مالئما ً لهذا الواقع .وأخيرا ً ،في حني أن مراعاة املشاورات الوطنية حلساسية السياق الثقافي احمللي أمر
حاسم األهمية ،ينبغي كذلك أن جترى وفقا للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان.
وعند زيارة خبراء املشاورات للمجتمعات احمللية ،ينبغي أن يتصرفوا بالطرق املالئمة ثقافيا ً ،وأن يهتموا
بالتقاليد احمللية املتصلة مبسائل مثل نظام الغذاء وامللبس والسلوك .وحتى خارج وقت ومكان العمل،
ينبغي أن يبتعدوا عن السلوك غير الالئق ،وذلك من باب الكياسة ولتحاشي أن يسيء ذلك إلى سمعة
عملية املشاورات.
بيد أن العادات احمللية ال تفضي جميعها إلى إجراء مشاورات وطنية فعالة .مثال ،من املمارسات الراسخة
في بعض األحيان أن يحصل املشاركون في أحداث مثل حلقات العمل على مبلغ زهيد من املال أو منفعة
عينية لتغطية نفقاتهم .وتطبيق هذه املمارسة في مشاورات العدالة االنتقالية ليس في حد ذاته أمرا ً
يتم حظره وقد يكون ،في الواقع ،أمرا ً ال بد منه ،ولكنه يثير مسألة مدى تأثير مثل هذه األموال في نتائج
املشاورات.
وينبغي أن يسعى املسؤولون عن املشاورات املتصلة بالعدالة االنتقالية إلى توقع أية مخاطر أو أضرار ناشئة
عن املشاورات قد تطال اآلخرين ،ويجب أن يتخذوا جميع التدابير املمكنة لتالفي تعريض األفراد واجملتمعات
احمللية خملاطر ال موجب لها .وقد يكون من أمثلة هذه اخملاطر نشر آراء تخص فردا ً بعينه أو مجتمعا ً محليا ً
محددا ً .ففي شمال أوغندا ،مثالً ،تلقت إحدى املنظمات اجملتمعية توجيها ً رسميا ً من السلطات احمللية
مبغادرة املنطقة بعد أن أعربت عن آرائها في أثناء مشاورات تنظمها احلكومة .ونسبة اآلراء إلى أصحابها
بصورة محددة يجب أن تكون على أساس موافقة صريحة بشأن اخلصوصية والسرية .وقد تكون جماعات
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الضحايا في بعض األحيان متهورة في مسألة منح مثل هذه املوافقات ،ويقع العبء دائما ً على خبراء
املشاورات لتحديد ما إذا كانت املوافقات تامة وحرة وحكيمة.
ومن األهمية مبكان توافر بيئة قانونية وطنية متكّ ن املشاورات وحتميها .ويجب أال يكون األشخاص عرضة
للمالحقة القضائية بشأن ما قد يدلون به من أقوال ،ومن الضرورة مبكان التحقق من أن القوانني اجلنائية
أو غيرها ،مثل القوانني املتعلقة بالقذف والتشهير واالفتراء ،ال تشكل مثل هذا اخلطر .وفي بعض البلدان
قد يكون ضروريا ً مراجعة نطاق وتطبيق القوانني املتعلقة باخليانة واخليانة العظمى وغيرها من جرائم ضد
الدولة .وباملثل ،ينبغي مراجعة تطبيق القوانني التي حتكم التجمع والتنقل .وتتفاقم مخاطر االصطدام
بالقانون في أثناء فترة الطوارئ الوطنية عندما تُعلّق بعض حقوق اإلنسان .وعامة ،ينبغي تقييم مدى
حاجة عملية املشاورة الوطنية إلى تعديل في التشريع من أجل التصدي ملثل هذه املسائل .وفي حاالت
نادرة قد يكون من الضرورة مبكان وضع حماية قانونية جديدة تتصدى حتديدا ً للتهديدات واخملاطر التي
تواجه األشخاص الذين يجري التشاور معهم وغيرهم من املشاركني في عملية العدالة االنتقالية .وفي
كولومبيا ،أ ُمرت احلكومة ،مبوجب حكم قضائي ،بوضع مثل هذا البرنامج للحماية .ويجب أن تُوفَّر لبرامج
احلماية املوارد الالزمة ،وأن تدعمها القيادة السياسية ،وأن يكون الهدف من تصميمها أن تكون وقائية
وليست تفاعلية.
وتكون مخاطر حدوث الضرر في أوضح صورها عند النظر في مدى تناول املشاورات لقضايا مما يكون قد
حدث فعالً في املاضي .وكما ذُكر أعاله ،وبالرغم من أن املشاورات ينبغي متييزها من أشكال املناقشات التي
تجُ رى بوصفها جزءا ً موضوعيا ً من برنامج العدالة االنتقالية ،فإن هذه املشاركة عادة ال بد منها .ويجب
التعامل معها بحذر شديد من أجل حماية املصالح الفضلى ملن جتري استشارتهم ،وحتى ال يُقوض برنامج
العدالة االنتقالية بشكله األوسع.
وتكتنف أية عملية تشاورية مخاطرة كبيرة تتمثل في التوقعات التي في غير محلها أو غير الواقعية .ومن
شأن ذلك أن يسبب الضرر واألذى ملن يجري استشارتهم ،وأن يشوه مصداقية مشروع العدالة االنتقالية
برمته .وميكن خلبراء املشاورات تخفيف اخملاطر عن طريق جهود التوعية والعرض الواضح واحلذر لغرض كل
نشاط ومجال استخدام نتائجه.
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حادي عشر  -إعداد التقارير عن املشاورات
في حني أن التقارير املتعلقة باملشاورات ميكن أن تكون لها أشكال عديدة ،يجب أن جتسد هذه التقارير على
الدوام حقيقة اآلراء التي أ ُعرب عنها .ويتحقق ذلك ،جزئيا ً ،باالحتفاظ بالدقة العلمية ألي نوع من املشاورات
النوعية أو الكمية التي تجُ رى .ويجب توخي احلذر الشديد عند النظر في عمل أي حتليل إضافي أو احلديث عن
املشاورات في افتتاحيات الصحف .ولم يكن ذلك هو احلال دائما ً في املاضي .مثالً ،أسفرت عملية املشاورات
الوطنية في أحد البلدان عن دعوة صريحة إلنشاء "جلنة للحقيقة واملصاحلة والعدالة" في حني أن التقرير
املتصل بهذه املشاورات لم يشر سوى إلى "جلنة احلقيقة واملصاحلة".
وكقاعدة عامة ،ينبغي نشر التقارير .وبالطبع ،في حالة االلتزام بنشر التقرير ،ينبغي الوفاء بهذا االلتزام .أو
بدال من ذلك ،يكون من الصواب أن تُقدم ،بصورة عامة ،على األقل نتائج محددة أو أي شكل آخر من أشكال
املعلومات األساسية املوجزة إلى األشخاص الذين جرى التشاور معهم.
وقد تكون هنالك ظروف استثنائية ال يكون النشر فيها أمرا ً مناسبا ً .وأوضح تلك احلاالت هي التي قد
ينبغي فيها تأخير نشر التقرير املتعلق مبشاورات محددة إلى حني االنتهاء من عملية تشاور أوسع ،وبذلك
ميكن تالفي نشر نتائج جزئية أو رمبا تكون مضللة .وتتضمن احلاالت األخرى التي تبرر عدم النشر تلك حيث
تكون هنالك أسباب لالشتباه في التالعب بنتائجها أو التأثير فيها ،بالرغم من أنه في مثل هذه احلاالت
يكون من األهمية مبكان تصويب األخطاء في أقرب فرصة ممكنة والنظر في نشر النتائج بعد التصويب .وإذا
كانت النتائج ال تتفق مع املعايير الدولية للعدالة االنتقالية ،من األهمية مبكان أن يصاحب النشر تعليق
بهذا الشأن.
وعند نشر التقارير ،يجب مراعاة قدرات من تستهدفهم التقارير .وينبغي ترجمة التقارير إلى اللغات احمللية
وتوزيعها على نحو مالئم .وفي بعض البلدان ،مت نشرها بتفصيل تام في الصحف وعلى امللصقات ،ووُزعت
نسخ منها مجانا ً .ووُضعت كذلك نسخ منها لالطالع في املرافق العامة مثل دار البلدية ومكاتب البريد
واملرافق الصحية واملدارس واملكتبات .وعند نشر التقارير على شبكة اإلنترنت ،ينبغي مراعاة القدرات
التقنية للقراء .مثالً ،يكون من األفضل في كثير من األحيان نشر نسخ تتضمن النصوص فقط ،بدون
رسوم أو أشكال معقدة ،وذلك حتى يسهل تنزيلها بواسطة من يستخدمون وصالت اإلنترنت ذات القدرات
املتواضعة.
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ثاني عشر  -متابعة املشاورات الوطنية
ليس من اختصاص هذه الورقة أن تدرس بعمق مسألة صنع القرار بواسطة مقرري السياسات ملتابعة
عملية املشاورات .ومع ذلك ،ينبغي التأكيد على أن نتائج املشاورات ينبغي أن تؤخذ في احلسبان بجدية
تامة .وال ينبغي لهذه النتائج أن جتعل صانعي القرار مكتوفي األيدي .ويتفق هذا مع احلق اإلنساني
للمشاركني الذي يتطلب ضرورة مراعاة اآلراء وفقا ً ملا ميليه الضمير وعلى نحو يتسم باالحترام ولكن بدون
توقع األخذ بها .وهذا هو النهج الوحيد املتاح في مجتمع دميقراطي حيث يجب على السلطات حتقيق
التوازن بني مطالب العناصر اخملتلفة في اجملتمع في سياق مجال محدود من اخليارات واملوارد .وهذا من شأنه
كذلك احلماية من نزعات هيمنة األغلبية ،حيث تطغى مطالب األغلبية على حقوق اجلماعات األقلية
ومستحقاتها.
وحتى إذا لم يؤخذ باآلراء ،فإنها تظل موردا ً في غاية األهمية .فيمكن أن تشكل مصادر قيّمة للمعلومات
عن قدرة اجملتمعات احمللية واستعدادها إلجراء عمليات املصاحلة وإعادة التأهيل ،وكذلك عن املساعدات التي
حتتاجها في هذا الصدد .وعلى هذا النحو ،فهي ذات أهمية ملقرري السياسات عامة واجلهات الفاعلة في
مجال التنمية على وجه اخلصوص .وقد ساعدت نتائج عمليات املشاورات في كثير من األحيان السلطات
التعليمية في وضع املقررات املدرسية وبرامج تعليم الكبار التي تعزز املواطَ نة الصاحلة واملصاحلة الوطنية
وعلى صعيد اجملتمع احمللي.
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املرفق
موجز
أوالً -

املشاورات الوطنية :ما هي وما أهميتها؟
• إن عملية املشاورات الوطنية الشاملة عنصر حاسم األهمية في نهج العدالة االنتقالية
القائم على حقوق اإلنسان ،حسبما أكدت ذلك األمم املتحدة مرارا ً.
• يجب أن تتاح لألشخاص الذين تضرروا في املاضي جراء االضطهاد والنزاعات فرصة
التعبير عن أرائهم بحرية في بيئة آمنة ،وذلك حتى تتمكن برامج العدالة االنتقالية
من التعرف على جتاربهم وأخذها في احلسبان وحتديد احتياجاتهم ومستحقاتهم.
وستضمن عملية املشاورات التي تجُ رى بعناية أن ثمة شعور قوي بامللكية احمللية
لبرنامج العدالة االنتقالية ،كما ستعزز مشاركة أصحاب املصلحة فيها .وعالوة على
ذلك ،ميكن للمشاورات أن تفيد تصميم جوانب محددة من برامج العدالة االنتقالية،
وأن تبعث احلياة من جديد في عمليات السالم املتوقفة أو املتباطئة ،وأن تشكل انطالقة
مناقشات هامة في اجملتمع احمللي.
• يجب التمييز بني املشاورات الوطنية وأنشطة التوعية .فهي ليست معلومات ذات اجتاه
واحد أو ممارسات في العالقات العامة ،بل هي باألحرى شكل من أشكال احلوار اجلاد
املتسم باالحترام الذي يستطيع من جتري استشارتهم التعبير بواسطته عن أنفسهم
بحرية بغية تصميم برامج العدالة االنتقالية أو تعزيزها .وينبغي كذلك متييز املشاورات
عن املناقشات التي تدور بوصفها جزءا ً موضوعيا ً من برامج العدالة االنتقالية.

ثانياً -

املشاورات الوطنية بوصفها أحد املتطلبات القانونية حلقوق اإلنسان
• يرد حق األشخاص في أن يستشاروا في عدد من الصكوك املتعلقة بحقوق اإلنسان.
فقد نصت عليه املادة  25من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،التي
تكفل حق كل مواطن في املشاركة في إدارة الشؤون العامة؛ ونصت عليه املادة 12
من اتفاقية حقوق الطفل ،فيما يخص احترام آراء األطفال؛ وورد في املبدأ رقم  35من
اجملموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها عن طريق اتخاذ
إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب.
• للتمتع باحلق في أن ي ُستشار الشخص ،يجب إعمال مجموعة كبيرة من حقوق اإلنسان
ذات الصلة ،مثل حرية التعبير والتجمع وتكوين اجلمعيات.
• يجب أن يراعي تصميم وتنفيذ عمليات العدالة االنتقالية احترام وتعزيز الكرامة
األساسية لكل إنسان ،استنادا ً إلى مبادئ املساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو
اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو األصل القومي أو االجتماعي أو املمتلكات أو
امليالد أو غير ذلك.
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ثالثاً -

تركيز املشاورات الوطنية
• إن ممارسة املشاورات الوطنية اجليدة التصميم يجب أن تراعي أشكال العدالة االنتقالية
املتوخى تطبيقها في البلد :فقد يبدو تصميم املشاورات املتصلة بالعدالة اجلنائية
مختلفا ً متاما ً عن تلك التي تسبق ممارسة غير قضائية ،وقد يكون أكثر محدودية منها.
• في حني يجب توخي احلذر عند النظر في آليات العدالة االنتقالية احملددة مسبقا ،مثالً
في اتفاق سالم ،ينبغي لعملية املشاورات أن تكون مفتوحة إلمكانيات أخرى لم تكن
متوخاة في األصل فيما يتصل بالعدالة االنتقالية.

رابعاً -

شكل املشاورات
• املشاورات التي سبقت املبادرات األولية للعدالة االنتقالية أو تزامنت معها كانت
جمعيها تقريبا ً نوعية ،أي أنها جرت في شكل حلقات عمل وحلقات دراسية واجتماعات
للمجتمعات احمللية وغير ذلك من أشكال النقاش املنظم ،في حني أنها استخدمت
تقنيات البحث النوعية التقليدية مثل أفرقة املناقشة واملقابالت املتعمقة ومالحظات
املشاركني .ومنذ ذلك احلني استُخدمت أشكال عديدة من املنهجيات الكمية ،كان
أكثرها شيوعا ً الدراسات االستقصائية .والنهجان النوعي والكيفي ال يستبعد أحدهما
اآلخر ،وكثير من طرق جمع البيانات يتكامل فيه النهجان.

خامساً -

متهيد الطريق للمشاورات :أهمية التوعية
• من األمور احلاسمة األهمية أن يحصل األشخاص الذين جتري استشارتهم على
املعلومات الضرورية ،ويكون لديهم الفهم الالزم خليارات العدالة االنتقالية املفتوحة
أمامهم وللسياق احملدد للمشاورات والغرض احملدد منها ،وذلك حتى تعبر عن وجهات
نظر مستنيرة ،وال تسفر عن توقعات وهمية أو غير واقعية للنتائج.
• في حني أنه ينبغي أن يشير العمل املتصل بالتوعية إلى جتارب البلدان األخرى من أجل
إطالع من ستجري استشارتهم على مواطن القوة والضعف النسبية آلليات العدالة
االنتقالية ،يجب كذلك التأكيد على أن البرامج الوطنية للعدالة االنتقالية يجب
تصميمها بحيث تالئم الظروف احملددة حلالة البلد.
• يجب أن تستغل جهود التوعية جميع اللغات ذات الصلة ،مبا في ذلك اللغات األصلية
واللهجات احمللية ،وينبغي أن يكون لديها االستعداد لتوضح ملن جتري استشارتهم
املصطلحات التقنية في مجال العدالة االنتقالية والقانون .بيد أنه من األهمية مبكان
التمييز بني املصطلحات التقنية واملصطلحات التي يسعى خبراء املشاورات ملعرفة آراء
من جتري استشارتهم بشأنها.
• وميكن التوعية عن طريق النشر على نطاق واسع في الصحف ووسائل اإلعالم املسموعة،
أو عن طريق الوسائل احمللية مثل املسرحيات والتمثيليات .وينبغي أن يتولى رصد عملية
التوعية اختصاصيون لتالفي نتائج مثل التعريض مرة أخرى للصدمات.
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سادساً -

متى جُترى املشاورات؟
• حتدد الظروف السائدة في البلد شكل املشاورات ونطاقها واألثر املتوقع لنتائجها .وتكون
املشاورات مثمرة على نحو أفضل إذا أ ُجريت في أوقات السالم واألمن النسبيني ،وعندما
يكون من السهل الوصول إلى اجملتمعات احمللية املعنية خالل فترات زمنية معقولة.
• في أوقات أو مناطق النزاع املسلح الدائر ،يجب أن تراعي اجلهود املبذولة إلجراء املشاورات
تأثير مناخ اخلوف أو التخويف السائد ،ويجب أن تتغلب على العقبات التي تعترض سبيل
الوصول إلى اجملتمعات احمللية املعنية ،وعلى مسألة انعدام األمن .وميكن للمشاورات
نفسها أن تفاقم اخملاطر التي يتعرض لها األفراد واجملتمعات ،مثال ،بتجميع األشخاص
في مناطق خطرة أو بتشجيعهم على التعبير عن آراء قد جتر عليهم العداء.
• من املفيد إجراء مشاورات دورية في أثناء تنفيذ برنامج العدالة االنتقالية ،وذلك بغية
إعادة معايرتها وتعزيز أثرها في التعديالت الهيكلية.
• قد تكون األنشطة التجريبية األولية مفيدة ،ال سيما بالنسبة إلى املشاورات الوطنية
الواسعة النطاق ،ألنها قد تقود إلى عمليات تكيف مع منهجية التشاور وحتسينها.

سابعاً -

أين تُعقد املشاورات؟ وألية فترة يجب أن تستمر؟
• يتوقف مكان املشاورات على غرضها احملدد .وقد يكون النهج احمللي مالئما ً إذا كان الهدف
هو االستماع إلى آراء مجتمع محلي محدد أو فئة محددة من الضحايا .واملشاورات
الواسعة التي جتري في األرياف وتشمل جميع وجهات النظر لها كذلك ميزتها ،مبا في
ذلك عندما يكون هدفها معرفة آراء اجملتمعات احمللية التي قد ال تكون متضررة مباشرة
من النزاع .وميكن لعملية "مسح" أولية توضح أمناط النزاعات السابقة أن تساعد في
حتديد األماكن التي ينبغي أن جتري فيها املشاورات.
• الوضع األمثل أن جتري املشاورات في أماكن محايدة .وينبغي حتاشي األماكن املرتبطة
مباشرة أو بصورة رمزية بالنزاعات السابقة ،مثل مباني اجليش أو الشرطة أو مباني
احلكومة أو املباني التابعة جلماعات دينية .ومن احلكمة اختيار أماكن املشاورات والوقت
احملدد إلجرائها بالتشاور مع املمثلني احملليني للضحايا أو غيرهم من أصحاب املصلحة.
• تتوقف مدة املشاورات على غرضها وحجمها ،وتخضع كذلك العتبارات أخرى مثل
إمكانية الوصول إلى أماكنها واحلالة األمنية .فالعمليات القصيرة تساعد في اإلبقاء
على التركيز الدقيق وتالفي اإلرهاق وفقدان احلماس وسط املوظفني القائمني على أمر
تيسر قبول األطراف التي جتري
املشاورات .كما أن املشاورات املطوّلة ،من اجلانب اآلخر ،قد ِّ
استشارتها للعملية ،ونضوج آرائها ،والتحسني املستمر للمنهجيات.
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ثامناً -

من الذي ينبغي أن يجري املشاورات؟
• من األفضل أن يجري املشاورات خبراء مستقلون ليس لديهم مصلحة تنظيمية وال
سياسية في نتائج محددة حتققها العدالة االنتقالية.
• ميكن أن تؤدي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان دورا ً بالغ األهمية في إجراء املشاورات
الوطنية ألن ذلك من شأنه إشاعة االطمئنان إلى أن العملية ستُجرى على أساس
معايير حقوق اإلنسان وباحترام حقوق وكرامة من سيجري استشارتهم.
• كثيرا ً ما جتري املنظمات الدولية غير احلكومية واملؤسسات األكادميية وغيرها مشاورات.
وينبغي لهذه اجلماعات الدولية أن تعمل ،متى أمكن ذلك ،مع اجملموعات الوطنية واحمللية
املناسبة ومن خاللها ،محترمة بذلك الهياكل األساسية االجتماعية احمللية ،ومستفيدة
من اخلبرة ذات الصلة وميسرة كذلك نقل املهارات.
• كثيرا ً ما تساعد األمم املتحدة ،السيما املفوضية السامية حلقوق اإلنسان والعناصر
املعنية بحقوق اإلنسان في بعثات حفظ السالم ،الدول في تصميم وإجراء املشاورات
الوطنية .وهي تفعل ذلك دعما ً للمبادرات والقدرات الوطنية من غير سعي إلى التأثير
في نتائج املشاورات .كما أنها ال تعلن تأييدها لوجهات نظر بعينها يُعرَب عنها في أية
ممارسة تشاورية.
• يُعتبر تنسيق املمارسات التشاورية من األمور احلاسمة األهمية ،وذلك من أجل إجرائها
بطريقة فعالة ومحددة األهداف ،ولتالفي االزدواجية ،وسد الفجوات بصورة أفضل،
وحتى ال تحُ مَّل اجلماعات واألفراد الذين جتري استشارتهم عبئا أكبر مما يطيقون.
• بصرف النظر عن املؤسسة أو املنظمة التي جتري املشاورات ،من الضروري أن حتتفظ
مبوظفني خبراء ذوي مؤهالت مناسبة .ويجب أن يحصل موظفوها على التدريب التام
على جميع اجلوانب التقنية لعملهم ،وكذلك فيما يتعلق بأية حساسيات ثقافية
أو دينية قد تنشأ .ويُشترط التمتع مبهارات خاصة وتلقي تدريب خاص من أجل إجراء
مشاورات مع النساء واألطفال.

تاسعاً -

من هي اجلهات التي ينبغي استشارتها؟
• ينبغي أن تشمل املشاورات الوطنية جميع أصحاب املصلحة الرئيسيني ،مبن في
ذلك الضحايا والشهود فيما يخص األمناط املاضية لالنتهاكات واالضطهاد ،والنساء
واألطفال ،وكذلك من هم خارج البلد مثل الالجئني واملهاجرين واملنفيني.
• ال ي ُكترث في بعض األحيان للنساء ،أو يجري التشاور معهن على نحو غير كاف أو غير
مالئم ،مثالً بواسطة الرجال أو في حضورهم .وينبغي أن يجري التشاور مع النساء
بواسطة نساء ،وذلك بدون تسرع ومع االحترام الكامل لسرية اآلراء الفردية ،مع مراعاة
الوصم االجتماعي الذي قد يرتبط بالتعرض لعنف جنسي .وينبغي بناء عملية املشاورات
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اجليدة التصميم إلى حد كبير على اعتبار النساء صانعات التغيير وحارساته ووكيالته
في مجتمعاتهن احمللية.
• يشكل األطفال فئة أخرى من الضحايا الذين ال ي ُكترث لهم في كثير من املشاورات
املتصلة بالعدالة االنتقالية .ولم تبدأ املمارسات التشاورية في االهتمام بوجهات
نظرهم إال مؤخرا .وينبغي أن يتولى مسألة استشارة األطفال موظفون ذوو تدريب
خاص ،وال بد من إعطاء األولوية ملبدأ مصلحة الطفل الفضلى .ويجب بذل كل اجلهود
لتالفي تعرض األطفال للصدمة مرة أخرى ،أو جعلهم يشعرون بأنهم مسؤولون عن
مشاكل بلدانهم أو عن إيجاد احللول لها.
• يجب كذلك مراعاة أصوات جماعات اجملتمع املدني التي متثل الضحايا أو تعبر عن
شواغلهم ومطالبهم .غير أنه من األهمية مبكان التأكد من أن جماعات الضحايا تعبر
حقيقة عن آراء الضحايا.
• أصحاب املصلحة اآلخرون قد يكون من بينهم قادة اجملتمع املدني والزعماء التقليديون
والدينيون ،وممثلو اجلماعات السياسية ،واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،والتنظيمات
املهنية ،واإلعالم ،والنقابات وقطاع األعمال ،وقوات األمن  -مبا في ذلك الشرطة واجليش،
واحملاربون السابقون ،والدوائر التعليمية واألكادميية ،والبعثات الدبلوماسية ،وممثلو
املنظمات الدولية وجماعات املانحني.
• آراء أصحاب املصلحة قد يكونوا أعربوا عنها في سياقات أخرى غير املشاورات املباشرة،
مثل مؤمترات السالم واملناقشات في وسائط اإلعالم وجلسات البرملانات وحلقات
العمل .وميكن أن تأخذ املشاورات في االعتبار كذلك نتائج الهيئات الدولية لرصد حقوق
اإلنسان.
عاشرا ً -

اعتبارات احلماية اإلضافية في أثناء املشاورات
• ينبغي إجراء املشاورات املتصلة بالعدالة االنتقالية بطريقة توضح احترام كرامة
الضحايا وغيرهم من املتضررين من انتهاكات حقوق اإلنسان .وينبغي إجراؤها بطريقة
مالئمة تراعي احلساسية الثقافية للظروف احمللية .وينبغي أن يتصرف خبراء املشاورات
بالطرق املالئمة ثقافيا ،وأن يهتموا بالتقاليد احمللية املتصلة مبسائل مثل نظام األكل
وامللبس والسلوك.
• ينبغي اتخاذ جميع التدابير املمكنة لتحاشي تعريض األفراد واجملتمعات احمللية ألية
مخاطر ال موجب لها ،مثل نشر آرائهم اخلاصة .ونسبة اآلراء إلى أصحابها بصورة
محددة يجب أن تكون على أساس موافقة صريحة بشأن اخلصوصية والسرية.
• يجب تهيئة بيئة قانونية وطنية متكّ ن للمشاورات وحتميها ،وتضمن عدم تعرض
األشخاص للمالحقة القضائية ملا قد يدلون به من أقوال.
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حادي عشر  -إعداد التقارير عن املشاورات
• يجب أن جتسد تقارير املشاورات على الدوام حقيقة اآلراء التي أ ُعرب عنها .ويجب توخي
احلذر الشديد عند النظر في عمل أي حتليل إضافي أو احلديث عن املشاورات في افتتاحيات
الصحف.
• وتوضح مبادئ الشفافية أنه ،كقاعدة عامة ،ينبغي نشر مثل هذه التقارير .ويكون من
الصواب أن تُقدم ،بصورة عامة ،على األقل نتائج محددة ،أو أي شكل آخر من أشكال
املعلومات األساسية املوجزة إلى األشخاص الذين جرى التشاور معهم.
• يكون النشر غير مناسب إذا كان التقرير سيكشف عن نتائج جزئية أو رمبا تكون مضللة،
أو إذا كانت هنالك أسباب لالشتباه في التالعب بالنتائج أو التأثير فيها.
• يجب أن تراعي التقارير قدرات من تستهدفهم ،وأن تُترجم إلى اللغات احمللية وتُوزع على
نحو مالئم.
ثاني عشر  -متابعة املشاورات الوطنية
• ينبغي أن تؤخذ نتائج املشاورات في احلسبان بجدية تامة .وال ينبغي لهذه النتائج أن
جتعل صانعي القرار مكتوفي األيدي .ويتفق هذا مع احلق اإلنساني للمشاركني الذي
يتطلب ضرورة مراعاة اآلراء وفقا ملا ميليه الضمير وعلى نحو يتسم باالحترام ولكن بدون
توقع األخذ بها.
• حتى إذا لم يؤخذ باآلراء ،فإنها ميكن أن تشكل مصادر قيّمة للمعلومات عن قدرة
اجملتمعات احمللية واستعدادها إلجراء عمليات املصاحلة وإعادة التأهيل ،وكذلك عن
املساعدات التي حتتاجها في هذا الصدد .وعلى هذا النحو ،فهي ذات أهمية ملقرري
السياسات عامة واجلهات الفاعلة في مجال التنمية على وجه اخلصوص.
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