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 قائمة االختصارات
 
 

ACHPR   شعوبالمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وال 
AGA ىيكل الحكم األفريقي 

AU االتحاد األفريقي 
AUC مفوضية االتحاد األفريقي 

AUHRM مشروع االتحاد األفريقي لتخميد حقوق اإلنسان 
AUPD فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني بدارفور 

AUTJP سياسة االتحاد األفريقي بشأن العدالة االنتقالية 
IDP  داخمياً شخص نازح 

PCRD إعادة البناء والتنمية في مرحمة ما بعد النزاعات 
REC  مجموعة اقتصادية إقميمية 

TJ العدالة االنتقالية 
TJP السياسة العامة لمعدالة االنتقالية 
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 تصدير
 معالي 

 ي محمدكالسيد موسى ف
 المفوضية  رئيس 

 مفوضية االتحاد األفريقي 
 أديس أبابا، إثيوبيا

 

من قبيل المغاالة التشديد عمى أىمية حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية. وىذا ما  ليس
( "تحقيق قارة أفريقية تتمتع بالحكم الرشيد، والديمقراطية، 3يفسر سبب تركيز التطمعين الثالث )

ن"، من ( "تحقيق قارة أفريقية يعميا السمم واألما4واحترام حقوق اإلنسان، وسيادة القانون" والرابع )
سكات المدافع بحمول عام  -"أفريقيا التي نريدىا"  - 2063أجندة  عمى تعزيز حقوق اإلنسان، وا 
، ُوضعت 2063، والسالم واألمن والتنمية. ولتحقيق ىذه األىداف من أجندة أفريقيا لعام 2020

ة لحقوق اإلنسان، مع مراعا 2016لتمكين المرأة وعام  2015خطة تنفيذ عشرية. وخصص عام 
 التركيز بشكل خاص عمى حقوق المرأة.

وتعّد السياسة العامة لالتحاد األفريقي بشأن العدالة االنتقالية نتاجًا ثانويًا مباشرًا لسياسة 
بشأن إعادة البناء والتنمية في مرحمة ما بعد النزاعات. وىي واحدة  2006االتحاد األفريقي لعام 

عمى الرغم من أن عممية وضع اإلطار كانت قد بدأت . و 2063من النواتج غير المباشرة ألجندة 
، إال أن تنفيذىا أصبح حقيقة منذ االلتزام الكامل بتنفيذ 2063قبل فترة طويمة من اعتماد أجندة 

التطمعين المذكورين أعاله. وبيذه المناسبة، أىنئ جميع الذين ساىموا سواء بصورة مباشرة أو 
 مة.غير مباشرة في وضع ىذه السياسة العا

وعمى الرغم من أن أعضاء االتحاد األفريقي لدييم تجارب مختمفة فيما يتعمق بالعدالة  
االنتقالية، إال أن تمك التجارب تظل فردية، إذ كان تبادل الخبرات بين البمدان األفريقية ضئياًل أو 

لمعدالة  معدومًا. وتغطي ىذه السياسة العامة كاًل من عنصر إعادة التوزيع والعنصر التصالحي
االنتقالية، وعمى عكس سياسات العدالة االنتقالية األخرى، يكمن تفرد سياسة االتحاد األفريقي 

 وميزتيا المضافة في منيجيتيا وُنيجيا التقدمية المتمحورة حول القيم األفريقية.

وبالتالي، توفر ىذه السياسة العامة ألفريقيا فرصًا متنوعة لوضع معيار مشترك لمتعامل  
ع العدالة االنتقالية في القارة. وىي متجذرة في القيم األفريقية المشتركة، ونظم العدالة التقميدية م

األفريقية، والتجارب المتعمقة بالعدالة االنتقالية في مختمف الدول األعضاء في االتحاد األفريقي. 
ة التحدي الذي وىي تقدم أيضًا مبادئ توجييية عممية قابمة لمتكيف حسب السياق، مع مراعا
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ذا ما نفذت ىذه  تفرضو العدالة االنتقالية والواقع الذي تعيشو الدول األعضاء المتضررة. وا 
السياسة العامة تنفيذًا فعااًل، فمن شأنيا مساعدة البمدان عمى التصدي بشكل أفضل لتحديات 

رية في بناء المصالحة والتماسك االجتماعي واالنسجام الوطني وبناء األمة، وكميا أمور محو 
 السالم والتنمية البشرية المستدامة.
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 تمهيد
 سعادة السفيرة سيسوم امينات ساماتي 

 مفّوض الشؤون السياسية
 مفوضية االتحاد األفريقي 

 أديس أبابا، إثيوبيا
 

يتميز تاريخ أفريقيا بأنو حافل باالضطرابات السياسية، والصراعات من أجل التحرر، 
االقتصادية. فتشمل ىذه الصراعات والتحوالت السياسية، عمى سبيل  والتحوالت االجتماعية

المثال، مكافحة االستعمار والفصل العنصري؛ والحرب ضد األنظمة االستبدادية العسكرية؛ 
والنضال من أجل الحكم الديمقراطي والتشاركي، وحقوق اإلنسان، والدستورية، وسيادة القانون، 

ىذه التجارب قد جمبت معيا مختمف المبادرات في مجال العدالة وترسيخيا. ومما ال شك فيو أن 
االنتقالية، مثل الحوارات الوطنية، والمجان الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة، والصناديق 
الوطنية لجبر الضرر، وغيرىا. وبالتالي، يشكل مفيوم العدالة االنتقالية خطوة ضرورية لالنتقال 

 إلى مستقبل يتشارك فيو الجميع ومتطور.من الماضي المقسم والمؤلم 
وليس مفيوم العدالة االنتقالية وممارستيا باألمور الجديدة عمى أفريقيا بأي حال من 
األحوال. وعمى ىذا األساس، شرع فريق حكماء االتحاد األفريقي، وىو إحدى دعائم مجمس السمم 

عنوان "منع اإلفالت من العقاب واألمن لالتحاد األفريقي، في إجراء بحوث، وأصدر تقريرًا ب
واستجالء الحقيقة وتحقيق السالم والعدالة في أفريقيا: الفرص المتاحة والقيود". واعتمد فريق 

 في أديس أبابا بإثيوبيا. 2011الحكماء التقرير في اجتماعو العاشر المعقود في مايو 
عدالة االنتقالية، ولكن ال وتشير النتائج إلى أن أفريقيا لدييا خبرات متباينة في مجال ال 

يوجد إطار سياسات موحد وشامل لتوجيو وتعزيز تقاسم الخبرات فيما بين الدول األعضاء. وبناء 
ا من قبل أجيزة االتحاد ھعمی ذلك، اقترح التقرير وضع سياسة عامة لمعدالة االنتقالية العتماد

نفاذ األفريقي المعنية. وأوصى أيضًا بأن يضطمع فريق الحكماء بدو  ر الدعوة من أجل تعزيز وا 
 المبادئ التوجييية بشأن سيادة القانون والعدالة االنتقالية في جميع أنحاء القارة عمى نحو فعال.  
وبعد أن تمت الموافقة عمى تقرير فريق الحكماء وتوصياتو، قامت أجيزة االتحاد 

ل إدارة الشؤون السياسية، األفريقي لصنع السياسات بتكميف مفوضية االتحاد األفريقي، من خال
بالعمل مع جميع أصحاب المصمحة، وال سيما الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وأعضاء 
مجموعة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية من ىيكل الحكم األفريقي، من أجل وضع السياسة 

حمم يتحقق كدليل تسترشد بو العامة لمعدالة االنتقالية. وبالتالي، فإن ىذه السياسة العامة بمثابة 
 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي تحتاج إلى تدخالت في مجال العدالة االنتقالية.  
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وفي ىذا الصدد، أشكر جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، وال سيما المجنة 
لقانونية المعنية بالعدالة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي المعنية بالعدالة وفرقة عمل الشؤون ا

االنتقالية، عمى اضطالعيم بدور قيادي في وضع ىذه الوثيقة اليامة في صيغتيا النيائية. 
ويجدر توجيو خالص الثناء أيضًا إلى القيادة الممتازة التي تقدميا وحدة حقوق اإلنسان والعدالة 

األفريقي، تحت قيادة مدير الشؤون االنتقالية التابعة إلدارة الشؤون السياسية بمفوضية االتحاد 
السياسية. وتستحق المجموعة المعنية بحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية التابعة لييكل الحكم 
األفريقي، وصائغو القانون واالستشاريون وجيات أخرى أكثر من أن نستطيع ذكرىا ىنا، أيضًا 

دور مختمف منظمات المجتمع المدني خالص التقدير. وعالوة عمى ذلك، يقدر االتحاد األفريقي 
 في وضع ىذه السياسة العامة.

وفي الختام، عمى الرغم من أنو تم بذل قدر كبير من الجيود من أجل تطوير ىذه  
السياسة واعتمادىا، تجدر اإلشارة إلى أن أي سياسة تعتمد ال تتعدى كونيا مجرد قطعة من 

توجييية وتنفيذىا عمى النحو المتوقع. ولذلك، أوصي الورق إذا لم يتم تكييف األحكام والمبادئ ال
جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي المعنية بيذه السياسة العامة وأتمنى ليا النجاح في 

 تنفيذىا بفعالية.  
 
 



EX.CL/1145 (XXXIV) 
Page 1 

 

 المقدمة، واألهداف والغايات، واألساس المنطقي، والتعريفات والمبادئ القسم األول: 
 

 مقدمة 
لسياسة العامة لمعدالة االنتقالية بمثابة مبدأ توجييي قاري يمّكن كل دولة من تعتبر ىذه ا .1

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي من وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج شاممة 
خاصة بيا وتتناسب مع سياقيا الخاص من أجل تحقيق التحول الديمقراطي واالجتماعي 

والعدالة والمصالحة والتماسك االجتماعي والتعافي. االقتصادي وتحقيق السالم المستدام 
وتواجو المجتمعات األفريقية التي لدييا إرث من الصراعات العنيفة واالنتياكات المنيجية 
أو الجسيمة لحقوق اإلنسان والشعوب تحديات خاصة فيما يتعمق بسعييا إلى تحقيق تمك 

إلى مساعدة الدول األعضاء في االتحاد  األىداف. وتيدف السياسة العامة لمعدالة االنتقالية
 األفريقي عمى تناول تمك األىداف بطريقة متكاممة ومستدامة.

إن السياسة العامة لالتحاد األفريقي بشأن العدالة االنتقالية عبارة عن نموذج وآلية أفريقية  .2
ل لمتعامل ليس فقط مع إرث النزاعات واالنتياكات ولكن أيضًا مع أوجو العجز في مجا

الحكم والتحديات اإلنمائية بيدف النيوض باألىداف النبيمة التي تضميا أجندة االتحاد 
، أفريقيا التي نريدىا. ولقد دأبت المجتمعات األفريقية عمى التعامل مع 2063األفريقي لعام 

العمميات االنتقالية لعقود طويمة سعيًا منيا لمتغمب عمى صدمات الرق واالستعمار والفصل 
ري والقمع المنيجي والحروب األىمية. ومنذ التسعينيات، نفذت عمميات العدالة العنص

االنتقالية في عدد من البمدان األفريقية في سياق سعييا إلى معالجة إرث النزاعات العنيفة 
 و/أو الفترات التي تتسم بانتياكات منيجية أو جسيمة لحقوق اإلنسان والشعوب.

التأسيسي لالتحاد األفريقي إلى الحل السممي لمنزاعات، من القانون  4وتدعو المادة   .3
دانة اإلفالت من العقاب ورفضو. وتسند المادة  )ح( من  4واحترام قدسية الحياة البشرية، وا 

القانون التأسيسي صالحيات ضخمة تخول االتحاد األفريقي بالتدخل في حدود دولو 
يرة لحقوق اإلنسان أو جرائم ضد األعضاء في حال وقوع فظائع جماعية أو انتياكات خط

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  19اإلنسانية أو حاالت إبادة جماعية. وتكفل المادة 
 والشعوب حق جميع الشعوب في المساواة، فتحظر بذلك القمع.  

من البروتوكول المتعمق بإنشاء مجمس السمم واألمن لالتحاد  14و 6وتنطوي المادتان  .4
مى تكميف بعمميات حفظ وبناء السالم في إطار إعادة إرساء سيادة القانون األفريقي ع

وتأسيس شروط إعادة بناء المجتمعات في مرحمة ما بعد النزاعات. وال بد أن يشمل ذلك 
 إطار سياسات شامل لمعدالة االنتقالية.
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تنمية من سياسة االتحاد األفريقي بشأن إعادة البناء وال 33و 32و 31وتعترف المواد   .5
لفترة ما بعد النزاعات، في الفصل المتعمق بحقوق اإلنسان والعدالة والمصالحة، بالحاجة 
إلى حماية حقوق اإلنسان والشعوب. ويتيح ذلك لالتحاد األفريقي إمكانية وضع آليات 
تاحة الفرص لنيج قائم عمى السياق إزاء إعادة  لمتعامل مع المظالم الماضية والجارية؛ وا 

لتنمية لفترة ما بعد النزاعات؛ وتقديم توجييات مبادئية بشأن تحقيق التوازن بين البناء وا
مطالب العدالة والمصالحة؛ وتشجيع أنشطة بناء السالم والمصالحة وتسييميا من المستوى 
الوطني إلى المستوى الشعبي؛ والسماح بالمجوء إلى اآلليات التقميدية لممصالحة و/أو 

نشاء  العدالة، بقدر ما تكون متسقة مع المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ وا 
قطاعات لمعدالة تتسم بالكفاءة واالستقاللية، ومراعاة استخدام ىياكل االتحاد األفريقي 
وغيرىا من الصكوك المعنية والمتعمقة بالقيم المشتركة لالتحاد األفريقي بغية تعزيز حقوق 

 اإلنسان والعدالة والمصالحة.
مثل تعيين الفريق الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي المعني بدارفور، المكمف بالتشاور ولقد  .6

صدار التوصيات لمتصدي لتحديات السمم  مع مختمف أصحاب المصمحة في السودان وا 
والتعافي االجتماعي والمصالحة والعدالة والمساءلة ومكافحة اإلفالت من العقاب، أول 

األفريقي في إطار تناول العدالة االنتقالية مع دولو األعضاء.  خطوة جريئة اتخذىا االتحاد
الصادر عن الفريق الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي المعني  2008وأدلى تقرير عام 

بدارفور، بجانب استجابتو لمحالة في دارفور عمى وجو التحديد، بتوصيات عامة بشأن 
اعية والمصالحة في أفريقيا ككل، وبشأن االستجابات المتكاممة في مجال العدالة االجتم

فائدة وجود عمميات ومبادئ وطنية شاممة إلنشاء محاكم خاصة بالتوازي مع السعي إلى 
، اعتمد مجمس السمم 2009أكتوبر  29تقصي الحقائق وعمميات المصالحة. وفي يوم 

لمستوى لالتحاد واألمن لالتحاد األفريقي ىذا التقرير التاريخي الصادر عن الفريق الرفيع ا
 األفريقي المعني بدارفور.    

ذه السياسة إلی التوصيات والمقررات ھوتستند والية االتحاد األفريقي المتعمقة بوضع  .7
 2063يئات االتحاد األفريقي المعنية. وأصدرت أجندة االتحاد األفريقي لعام ھالصادرة عن 

؛ وكان تقرير الفريق الرفيع 2020إعالنًا إلنياء جميع الحروب في أفريقيا بحمول عام 
المستوى قد تنبأ بأىمية وجود سياسة أفريقية لمعدالة االنتقالية، حيث يحدد المبادئ الرئيسية 

تقرير لجنة حكماء االتحاد األفريقي المعنون  حلمعدالة االنتقالية المتعمقة بأفريقيا. ويوض
والعدالة في أفريقيا: الفرص  "منع اإلفالت من العقاب واستجالء الحقيقة وتحقيق السالم

المتاحة والقيود"، بضرورة وضع إطار سياسات أفريقي بشأن العدالة االنتقالية واعتماده. 
نحو المزيد من ”: 2011ودعا مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي حول موضوع قمة يناير 
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ة ( مفوضيAssembly/AU/Decl.1 (XVI)) “الوحدة والتكامل من خالل القيم المشتركة
االتحاد االفريقي إلى كفالة المزيد من الزخم بين القيم المشتركة في مجال حقوق اإلنسان 
والحكم والديمقراطية والتنمية، وبين السمم واألمن. وأخيرًا، فإن مقرر مجمس االتحاد األفريقي 

ىو عقد مديبا نمسون مانديال لممصالحة في أفريقيا"  2020 - 2014الذي أعمن "أن عقد 
(Assembly/AU/Dec.501 (XXII) يدعو االتحاد األفريقي، بالتعاون مع الدول )

األعضاء، إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز المصالحة كوسيمة لضمان السالم واالستقرار 
والتنمية في أفريقيا، فضاًل عن تعزيز الدروس المستفادة من إرث نيمسون مانديال الذي ال 

 قائق والمصالحة وبناء السالم.يمحى في مجاالت تقصي الح
وعماًل بما تقدم من ضرورات في مجال السياسات واألطر المعيارية لالتحاد األفريقي،   .8

ذه السياسة العامة عمی أساس مشاورات مع مجموعة واسعة من أصحاب ھصيغت 
ثرائيا الستعراضياالمصمحة   والتصديق عمييا. وا 

 
 األهداف 
التحاد األفريقي لمعدالة االنتقالية في توفير معايير يتمثل اليدف العام من سياسة ا .9

السياسات المعنية بتحقيق العدالة االنتقالية الشاممة والمحدثة لمتحول في أفريقيا، المستمدة 
، والمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان، 2063من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وأجندة 

بالقيم المشتركة، وغيرىا. وتوفر ىذه السياسة مبادئ ووثائق االتحاد األفريقي المتعمقة 
توجييية، ونقاط مرجعية محتممة ومقترحات استراتيجية عممية لتصميم العمميات األفريقية 

 في مجال العدالة االنتقالية وتنفيذىا ورصدىا وتقييميا.
ة االنتقالية وتحدد ىذه السياسة المبادئ والُنيج التي ينبغي أن توجو ىذا النوع من العدال  .11

الشاممة والمحدثة لمتحول. وفي ىذا الصدد، تشمل األىداف المحددة لمسياسة العامة لالتحاد 
 األفريقي بشأن العدالة االنتقالية ما يمي:

تحسين دقة توقيت أنشطة العدالة االنتقالية وفعاليتيا وتنسيقيا في البمدان الخارجة   (1
رساء  أسس العدالة االجتماعية والسالم المستدام من النزاعات وتمك الخالية منيا، وا 

 ومنع تكرار العنف؛
تعزيز التماسك االجتماعي وبناء األمة، وعند االقتضاء، إجراء إصالحات شاممة  (2

 لمدولة كوسيمة لمعالجة األسباب الجذرية لمنزاع؛
تحديد جدول أعمال السياسة العامة لتحقيق تحول اجتماعي اقتصادي متكامل  (3

ولتنمية المجتمعات الخارجة من النزاعات، واالنتياكات الجسيمة وشامل لمجميع 
 لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، وموروثات اإلقصاء، وحاالت الظمم التاريخي؛
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تشجيع وتعجيل تخطيط وتنفيذ عمميات إعادة البناء والتعافي الوطني ومساءلة   (4
سيمة ألنشطة حقوق الجيات الفاعمة من الدول وغير الدول عن االنتياكات الج

 اإلنسان؛
تعزيز أوجو التآزر والتنسيق بين مختمف الجيات الفاعمة التي تشارك في عمميات   (5

 العدالة االنتقالية، بما في ذلك الجيات الفاعمة، سواء من الدول أو غير الدول؛
وضع معايير واضحة لتطبيق مبادئ التكامل والتبعية في تصميم عمميات العدالة  (6

دراجيا، ورصدىا وتقييميا.االنتقالية  ، وا 
 

 األساس المنطقي
توفر السياسة العامة لالتحاد األفريقي بشأن العدالة االنتقالية مبادئ توجييية لترجمة   .11

االستراتيجيات الشاممة في مجال العدالة االنتقالية إلى إجراءات محددة تمكن البمدان 
لعدالة التصالحية والمحدثة لمتحول المتضررة من االضطالع بدور قيادي في عممية تقديم ا

فيما يتعمق ليس فقط بإرث النزاعات واالنتياكات، بل أيضًا بأوجو العجز في الحكم 
 والتحديات اإلنمائية.

وتمّد ىذه السياسة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والجيات الفاعمة من غير الدول   .12
تقالية بمبادئ قابمة لمتكيف ومرنة، وأصحاب المصمحة اآلخرين في ميدان العدالة االن

ومعايير لمسياسات وأطر استراتيجية من شأنيا أن تسيل تخطيط برامج العدالة االنتقالية 
رساء السالم في مرحمة الطوارئ/ االنتقال، وبالتالي زيادة فرص  المحدثة لمتحول وتنفيذىا، وا 

 نجاح تحقيق التنمية المستدامة الطويمة األجل.
السياسة معايير لتحسين اتساق جميع اإلجراءات وتنسيقيا بين الجيات  وستوفر ىذه  .13

الفاعمة من الدول وغير الدول العاممة عمى المستويات المحمية والوطنية واإلقميمية و/ أو 
 الدولية، خالل جميع مراحل عممية العدالة االنتقالية.

ة البناء والتنمية لفترة ما بعد وستستند ىذه السياسة إلى سياسة االتحاد األفريقي بشأن إعاد  .14
النزاعات، وتكّمميا. وتسعى السياسة العامة لمعدالة االنتقالية إلى توجيو االتحاد األفريقي 
بشأن كيفية تكميمو لدور الدول األعضاء ودعمو، بما في ذلك عن طريق تيسير الشروع في 

 عمميات العدالة االنتقالية ودعم صياغتيا وتنفيذىا.
تحاد األفريقى وثائق قانونية متعددة وعددًا من إعالنات السياسات بشأن السالم؛ ويمتمك اال .15

ومكافحة اإلفالت من العقاب؛ وتعزيز المساءلة؛ والجبر والمصالحة؛ والتعافي االجتماعي. 
ولكنيا ليست مجمعة في وثيقة واحدة بل متناثرة في مختمف الوثائق والمقررات. لذلك، من 

م بذاتو يوضح موقف االتحاد األفريقي بشأن العدالة االنتقالية أن شأن إيجاد إطار قائ
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يضفي الوضوح والشمول عمى المبادئ الواردة في وثائق االتحاد األفريقي وأطره وسياساتو، 
 مما يتيح سيولة االطالع عميو بوصفو مرجع والتطبيق المتسق بصورة معيارية.

 التعريفات
عدالة االنتقالية، من الضروري تحديد المفاىيم األساسية، في سياق تخيل االتحاد األفريقي لم .16

بما في ذلك "العدالة"، و"العدالة التقميدية"، و"العدالة االنتقالية"، و"االنتقال"، و"الضحايا" 
 و"سيادة القانون".

إلى توفير تدابير قضائية وغير قضائية ال تقتصر عمى ضمان  العدالةويشير مفيوم  .17
ياكات، بل تشمل أيضًا سبل تعويض األفراد والمجتمعات التي عانت مساءلة مرتكبي االنت

من االنتياكات. وبجانب اإلجراءات التي تعالج األضرار المرتكبة، تستمزم العدالة أيضًا 
 توافر نظم مؤسسية واجتماعية واقتصادية عادلة في مجال الحكم والتنمية الشاممة لمجميع.

التكميمية إلى العمميات المحمية، بما في ذلك الطقوس، التي و  العدالة التقميديةوتشير آليات   .18
تستخدميا المجتمعات المحمية لمفصل في المنازعات واستعادة الخسارة الناجمة عن العنف 
وفقًا لمقواعد والممارسات المجتمعية القائمة. وتشمل تمك اآلليات عمميات التقاضي التقميدية 

والحوار المجتمعي. وتشكل مثل تمك اآلليات جزءًا ميمًا مثل المحاكم العشائرية أو العرفية 
من تصور العدالة االنتقالية في سياق سياسة االتحاد األفريقي لمعدالة االنتقالية. وينبغي أن 
تقوم تمك اآلليات بإثراء اآلليات الرسمية وأن تستخدم بالتوازي معيا لمعالجة احتياجات 

والتعافي والمصالحة مع إيالء االعتبار الواجب المجتمعات المتضررة من حيث العدالة 
لمميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والبروتوكول الممحق بالميثاق األفريقي لحقوق 
اإلنسان والشعوب المتعمق بحقوق المرأة في أفريقيا. وقد تكتسي آليات العدالة التقميدية 

 األفريقية الخصائص التالية:
 ومعاناة الضحايا؛االعتراف بالمسؤولية  (1
 إبداء الندم؛ (2
 طمب العفو؛   (3
 دفع التعويضات أو جبر الضرر؛ (4
 التصالح. (5

إلى مختمف تدابير السياسات  العدالة االنتقاليةوألغراض ىذه السياسة العامة، تشير  .19
واآلليات المؤسسية )الرسمية والتقميدية أو غير الرسمية( التي تعتمدىا المجتمعات، من 

ة شاممة لمجميع، من أجل التغمب عمى انتياكات وانقسامات وتفاوتات خالل عممية تشاوري
الماضي، وتييئة الظروف من أجل تحقيق األمن والتحول الديمقراطي واالجتماعي 
االقتصادي عمى حد سواء. ومن شأن العدالة االنتقالية أن تساعد المجتمعات التي تعاني 
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ة أو الجسيمة لحقوق اإلنسان والشعوب في من إرث الصراعات العنيفة واالنتياكات المنيجي
جيودىا الرامية إلى تحقيق االنتقال إلى مستقبل ممؤه العدالة والمساواة والكرامة. وبغية 
تجاوز أعمال االنتقام واالستفادة من ُنيج العدالة التقميدية التي تركز عمى التوفيق 

عادة الحق إلى نصابو، يسعى مفيوم  العدالة االنتقالية المعروض والمشاركة المجتمعية وا 
في ىذه السياسة العامة إلى معالجة الشواغل األفريقية بشأن النزاعات العنيفة واإلفالت من 
العقاب من خالل سياسة شاممة مراعية لمسياق والفروق الثقافية لممجتمعات المتضررة، 

واالجتماعية االقتصادية فضاًل عن األبعاد الجنسانية والجيمية والثقافية واالجتماعية اإلثنية 
 واإلنمائية لكل من السمم والعدالة.

الوارد في ىذه السياسة إلى حقبة زمنية معينة، بل إلى رحمة  االنتقالال يشير مصطمح   .21
المجتمعات التي تحمل إرثًا من الصراعات العنيفة، واالنتياكات المنيجية أو الجسيمة 

والعدالة والنظام الديمقراطي عمى نحو  لحقوق اإلنسان والشعوب نحو حالة من السالم
 مستدام.

في ىذه السياسة لإلشارة إلى األشخاص الذين لحق بيم ضرر،  الضحاياويستخدم مفيوم   .21
أفرادًا كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو العقمي أو المعاناة النفسية أو 

بحقوقيم األساسية، وذلك من خالل الخسارة االقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع 
عمل أو امتناع عن عمل يشكل انتياكًا جسيمًا لمقانون الدولي لحقوق اإلنسان، أو انتياكًا 

 خطيرًا لمقانون اإلنساني الدولي.
إلى مبدأ لمحكم يكون فيو جميع األشخاص والمؤسسات  سيادة القانونويشير مصطمح   .22

ما في ذلك الدولة ذاتيا، مسؤولين أمام قوانين صادرة والكيانات والقطاعان العام والخاص، ب
عمنا، وتطبق عمى الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارىا إلى قضاء مستقل، وتتفق مع 
القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. وتتطمب سيادة القانون التقيد بمبادئ سيادة 

قانون، واإلنصاف في تطبيق القانون، القانون، والمساواة أمام القانون، والمساءلة أمام ال
وفصل السمطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية 

 اإلجرائية والقانونية.
 

 المبادئ
تعتمد ىذه السياسة عمى المبادئ التي تشكل القيم والمعايير األساسية الدنيا التي تسترشد   .23

يات العدالة االنتقالية. وتستند ىذه المبادئ إلى األساس بيا اإلجراءات في جميع عمم
المنطقي لسياسة العدالة االنتقالية، وستكفل أن تعالج أنشطة العدالة االنتقالية األسباب 
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صالح  الجذرية لمنزاع، وأن تسيم في تييئة سالم مستدام، ومساءلة، وعدالة اجتماعية، وا 
 وتتمثل المبادئ فيما يمي: ديمقراطي واجتماعي اقتصادي محدث لمتحول.

 
  القيادة األفريقية (أ 
يعّد ىذا المبدأ أمرًا بالغ األىمية لضمان أن تظل مسؤولية وضع األولويات والرقابة عمى  .24

تنفيذ عمميات العدالة االنتقالية عمى عاتق الحكومات األفريقية ولكفالة امتثال أصحاب 
 المصمحة اآلخرون الحترام ىذه القيادة.

الة االنتقالية ىي أواًل وأخيرًا عبارة عن عممية سياسية قبل أن تكون تقنية، فإن وألن العد .25
االتحاد األفريقي يوفر القيادة واإلشراف االستراتيجيين عمى العدالة االنتقالية في القارة، وفي 
عالقات القارة مع اآلخرين، بما في ذلك تحديد شروط مشاركة جميع الجيات الفاعمة 

 مميات العدالة االنتقالية في القارة.المشاركة في ع
وال يزال االتحاد األفريقي يضطمع بجدول أعمال العدالة االنتقالية، ويحدد معاييره، ويستفيد  .26

 من مختمف العمميات المتصمة بو، بما في ذلك تعبئة الموارد وتقسيم األدوار.
األفريقي ومؤسساتو  وتقدم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي فضاًل عن أجيزة االتحاد .27

 الدعم والتضامن لمبمدان التي تنفذ عمميات العدالة االنتقالية.
 

 الممكية الوطنية والمحمية (ب 
يعّد ىذا المبدأ أمرًا حاسمًا لضمان تواؤم عمميات العدالة االنتقالية مع االحتياجات  .28

ن من الدعم والتطمعات المحمية، وتعزيز فيم موحد لمرؤية المشتركة، وتحقيق أقصى ما يمك
 والممكية العامة.

وتسيم عمميات العدالة االنتقالية التي تقودىا القوى الوطنية في إعادة بناء السمطة الشرعية   .29
 لمدولة.

وتنطبق القيادة الوطنية عمى جميع جوانب العدالة االنتقالية، من التقييم والتنفيذ إلى الرصد   .31
 والتقييم.

عيد الوطني، بين المستفيدين والحكومة، والجيات وتكتسي الشراكات، وال سيما عمى الص .31
الفاعمة من الدول وغير الدول، أىمية حاسمة في نجاح عمميات العدالة االنتقالية تحت 

  القيادة الوطنية.
 وتتطمب الممكية الوطنية الموضوعية ما يمي:   .32
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 حيث يضطمع أصحاب المصمحة الوطنيون، بما في ذلك قيادة العممية وصنع القرار (1
جميع أطراف النزاع وجميع قطاعات المجتمع، بقيادة وتسيير عممية تصميم وتنفيذ 
العدالة االنتقالية. ولمضحايا وغيرىم من أفراد المجتمع المتضررين من العنف الحق من 
حيث المبدأ في الحصول عمى العدالة والحق في بمدىم، استنادًا إلى اآلليات والعمميات 

 في تصميميا؛التي يضطمعون بدور نشط 
حيث ينبغي أن تتبنى عممية صياغة العدالة االنتقالية  أسبقية الموارد والقدرات الوطنية  (2

جميع الموارد والقدرات الرسمية والتقميدية القضائية وغير القضائية المناسبة التي يمكن 
لممجتمع أن يحشدىا عمى الصعيدين الوطني والمحمي وتستنفذىا كما ينبغي، من أجل 

صل إلى استجابات العدالة والمصالحة قبل االقتراض من المصادر والقدرات غير التو 
 الوطنية.

 
 الشمول واإلنصاف وعدم التمييز  (ج 
يعّد ىذا المبدأ أساسيًا في التصدي لإلقصاء والتوزيع غير المنصف لمسمطة والثروة، المذين  .33

 لطالما كانا من بين األسباب الجذرية لمنزاعات. وفي ىذا الصدد:
ال بد من وجود صمة عضوية بين المضطمعين بإدارة العدالة االنتقالية والجميور  (1

  العام؛
يعّد التوزيع العادل والمنصف لمسمطة والثروة أمرًا أساسيًا لمنع تصاعد المظالم التي  (2

 لم تحل أو المظالم الجديدة؛
لنساء تشجع عمميات العدالة االنتقالية مشاركة الفئات الميمشة والضعيفة مثل ا (3

 والفتيات والمسنين والمعوقين والشباب )وال سيما الجنود األطفال(، وتمبية احتياجاتيم؛
تعزيز مشاركة األفريقيين في الميجر لتأمين مساىمتيم في جميع عمميات العدالة  (4

 االنتقالية.
 

 القيم األفريقية المشتركة   (د 
مشتركة المتعمقة بالسمم واألمن، تستند عمميات العدالة االنتقالية إلى القيم األفريقية ال  .34

والعدالة أو عدم اإلفالت من العقاب، والمصالحة وحقوق اإلنسان والشعوب الموضحة في 
 مختمف وثائق االتحاد األفريقي. وفي ىذا الصدد:

ينبغي أن توجو ىذه القيم األفريقية المشتركة صياغة وتنفيذ عمميات العدالة  (1
 االنتقالية عمى قدم المساواة؛
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نبغي أن يراعى في اختيار تركيبة آلية/آليات العدالة االنتقالية إيالء االعتبار ي  (2
الواجب لمتطمبات الحياد/االستقاللية، والعمميات التشاورية الشاممة لمجميع، 
والمراعاة الواجبة لمقانون والمساءلة، فضاًل عن ضرورة منع االنتياكات الجديدة 

 وتوطيد السالم؛
مية السعي إلى تحقيق العدالة االنتقالية بمبادئ المساواة ينبغي أن تمتزم عم  (3

 وعدم التمييز واإلنصاف والعدالة، سواء في مرحمة تطويرىا أو تنفيذىا.
 

 خصوصية السياق  (ه 
ال تتوخى عمميات العدالة االنتقالية الموصوفة في ىذه السياسة اتباع نيج واحد يناسب   .35

 ستوى الوطني.الجميع إزاء العدالة االنتقالية عمى الم
فينبغي أن يحدد اختيار العدالة االنتقالية حسب السياق، استنادًا إلى مفاىيم المجتمع   .36

 واحتياجاتو من حيث العدالة والمصالحة، مع مراعاة ما يمي:
طبيعة النزاع واالنتياكات التي تسبب فييا، بما في ذلك ما يتعمق بحالة المرأة   (1

 التي تعيش في أوضاع ىشة؛والطفل، فضاًل عن الفئات األخرى 
 شروط وطبيعة النظام القانوني لمبمد وتقاليده ومؤسساتو، فضاًل عن قوانينو.  (2

وقد يختار أي مجتمع يمر بمرحمة انتقالية، من خالل عمميات تشاورية شاممة لمجميع،   .37
ين التركيز بشكل أو بآخر عمى البعد المتعمق بالمصالحة أو التعافي أو العدالة عند الجمع ب

 تدابير العدالة االنتقالية الالزمة بحيث تتناسب مع واقعو.
 

 تحقيق التآزر والتسمسل والتوازن في عناصر العدالة االنتقالية  (و 
في ظل ىشاشة الوضع في مرحمة ما بعد النزاعات، ال بد من تحقيق التوازن والتوفيق بين  .38

 خرى. وفي ىذا الصدد:السمم والمصالحة من ناحية والمسؤولية والمساءلة من ناحية أ
ينبغي أن يسعى اختيار مزيج تدابير العدالة االنتقالية إلى تعزيز وضمان تحقيق  (1

التكامل المتبادل بين أىداف السمم والمصالحة من ناحية والعدالة والمساءلة فضاًل 
 عن التنمية الشاممة لمجميع من ناحية أخرى؛

، من الناحيتين المفاىيمية ينبغي تناول صياغة تدابير المساءلة والمصالحة  (2
واإلجرائية عمى حد سواء، عمى نحو متكامل ومشبع بالعناصر التصالحية 

 والمسؤولية عمى التوالي؛
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ينبغي أن تكون ىذه التدابير مكّممة لبرامج التنمية االجتماعية االقتصادية المعنية   (3
ائع العنف التي تركز عمى أفراد المجتمع الذين تعطمت سبل عيشيم بسبب تكرر وق

 والتيميش؛  
غالبًا ما يستمزم تعزيز ومواصمة أىداف العدالة االنتقالية في الظروف االنتقالية والتي  (4

 تكون مترابطة تارة ومتضاربة تارة أخرى، تحقيق التسمسل والتوازن؛
يدعو تحقيق التسمسل إلى ضرورة تخطيط مختمف تدابير العدالة االنتقالية بصورة   (5

بشكل تكميمي في صياغتيا، وأن يتم ترتيبيا من الناحية البرامجية  شاممة، وتنظيميا
 وتوقيت تنفيذىا؛

يتطمب تحقيق التوازن التوصل إلى حّل توفيقي بين الطمب عمى العدالة الجنائية   (6
الجزائية وضرورة أن يحقق المجتمع المصالحة واالنتقال السريع إلى مستقبل 

 ديمقراطي مشترك.
 

 جنساني واألبعاد الجيمية لالنتهاكات والعمميات االنتقالية  مراعاة المنظور ال  (ز 
بالنظر إلى البعد الجنساني لمعنف، ينبغي أن تولي التحقيقات الجنائية والعمميات الوطنية  .39

والمحمية المتعمقة وتقصي الحقائق والمصالحة اىتمامًا خاصًا لمعنف الجنسي والجنساني 
 المجتمع التي تؤدي إلى العنف الجنساني. وبالتالي: وأنماط عدم المساواة بين الجنسين في

ينبغي أن تتوخى عمميات العدالة االنتقالية اتخاذ تدابير خاصة لدعم النساء  (1
والشباب بوصفيم ضحايا، لضمان إعادة تأىيميم البدني والنفسي االجتماعي 

عادة إدماجيم في المجتمع؛  وا 
باب مشاركة فعالة من خالل ينبغي أيضًا مراعاة ضمان مشاركة المرأة والش (2

اتخاذ تدابير العمل اإليجابي في تصميم وتنفيذ كامل العمميات االنتقالية المعّدة 
 لالحتياجات االنتقالية لمبمد المتضرر.  

 
 التعاون واالتساق (ح 
تتطمب التحديات المعقدة التي تواجييا العدالة االنتقالية، والضغط من أجل تحقيق فوائد  .41

والمساءلة، ووجود العديد من الجيات الفاعمة، التعاون واالتساق لضمان السمم والعدالة 
استجابة جميع الجيات الفاعمة والعمميات الحتياجات وأولويات البمد والشعوب المتضررة. 

   وفي ىذا الصدد:
من خالل التعاون واالتساق، تتضح وتتحدد األدوار والمسؤوليات بطرق تضمن  (1

 األفريقية والشرعية والمساءلة؛ الممكية الوطنية والقيادة
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يؤدي تنسيق الجيات الفاعمة وعمميات العدالة االنتقالية إلى النيوض بكيفية استخدام  (2

 الموارد، وزيادة الفعالية والكفاءة، وتحسين توقيت االستجابة؛
يعزز التنسيق الشفافية والمساءلة واألىداف المشتركة بين مختمف الجيات الفاعمة  (3

 وطنية والدولية المعنية، مما يعزز الثقة؛المحمية وال
 يعزز التنسيق التآزر بين التدابير والتخطيط المتكامل وسير العمميات. (4

 
  بناء القدرات من أجل االستدامة (ط 
يتمثل ىدف جميع عمميات العدالة االنتقالية في تحقيق السمم والعدالة والمساءلة المستدامة،  .41

تند إلى و/أو يعزيز القدرات الوطنية والمحمية. وينبغي، عمى سبيل األولوية، أن يس
 وبالتالي:

تحتاج جميع عمميات العدالة االنتقالية إلى عنصر لبناء القدرات يعزز قدرات  (1
ضفاء الشرعية عمييا؛  المجتمع عمى دعم العمميات الوطنية وا 

 ينبغي أن تستفيد عمميات العدالة االنتقالية من الخبرات المحمية، وأن تستفيد من (2
القدرة األفريقية المعنية حيثما كانت ضعيفة عمى المستويين اإلقميمي والقاري عالوة 

 عمى األفريقيين في الميجر.
 تقديم التوجيو بشأن طرائق المشاركة الدولية في بناء القدرات المحمية. (3

 
 العناصر اإلرشادية لمسياسة العامة لمعدالة االنتقالية القسم الثاني:

الة االنتقالية من العناصر التالية التي تغطي مختمف أبعاد قضايا العدالة تتألف سياسة العد .42
 االنتقالية التي تنشأ في المجتمعات االنتقالية.

 عمميات السالم  (أ 
يضطمع عنصر عممية السالم في سياسة العدالة االنتقالية بالقضاء عمى أي عنف مستمر   .43

زالة التيديدات المتعمقة بوقوع مزيد من أعمال ا لعنف التي تؤثر عمى السكان المتضررين. وا 
وىو يغطي توفير الحماية والضمانات األمنية لممدنيين في المناطق المتضررة من النزاع أو 
العنف، بما في ذلك الضمانات الخاصة باالحتياجات األمنية لمنساء واألطفال فضاًل عن 

 الفئات الضعيفة والميمشة األخرى.  
ناء السالم في سياسة العدالة االنتقالية مفاوضات واتفاقات وتشمل آلية تنفيذ عنصر ب .44

السالم، التي ينبغي أن تتضمن اعتبارات العدالة االنتقالية منذ لحظة انطالق المفاوضات 
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أو عمميات الوساطة. وينبغي أن تشكل اعتبارات العدالة االنتقالية جزءًا من جدول أعمال 
 جابي عمى حل جميع أبعاد النزاع.   عمميات السالم، لضمان أن تؤثر بشكل إي

ولضمان فعالية عمميات التفاوض أو الوساطة بشأن اتفاقات السالم، ينبغي أن تراعي ما  .45
 يمي، في جممة أمور:

الحاجة إلى تحديد أىداف العدالة االنتقالية في إطار عمميات السالم والتدابير  (1
 الرامية إلى إنياء النزاعات العنيفة؛

تينة تضمن منع وقوع أعمال عنف جديدة ضد المدنيين، وال إنشاء ضمانات م (2
سيما النساء واألطفال، ووقف إطالق النار ووقف األعمال العدائية ومنع 

 استئناف األعمال العدائية؛
عند التفاوض بشأن السمم والعدالة، ينبغي اتخاذ التدابير الالزمة لمتحقيق في   (3

 االنتياكات الخطيرة التي ارتكبت وكشفيا.
 

 ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير المتعمقة بعمميات السالم ما يمي: .46
اعتماد تدابير إلنياء العنف المستمر ومنع ارتكاب انتياكات/جرائم جديدة، بما  (1

في ذلك وقف األعمال العدائية والوقف الدائم إلطالق النار، وحماية المدنيين 
زالة األسمحة باتخاذ تدابير خاصة لمنساء واألطفال، و  نزع سالح الميميشيات، وا 

 الصغيرة واألسمحة في التداول العام؛
اتباع سياسة عدم التسامح إطالقًا تجاه ارتكاب العنف ضد المدنيين كجزء من  (2

مفاوضات السالم، ومن خالل إقامة عمميات الرصد واإلبالغ والتشيير 
 ل؛العمني/اإلدانة العمنية لألطراف المشاركة في تمك األعما

نعاش اإلدارة   (3 إعادة إرساء حكم القانون والنظام من خالل إعادة تشكيل وا 
 المحمية ومؤسسات إقامة العدل عمى نحو عاجل؛

وجود فرص وآليات تعزز مشاركة المدنيين، وال سيما أولئك المتضررين من   (4
 النزاع، بمن فييم النساء والشباب واألطفال، في سياق عمميات السالم؛

تتعمق بالعدالة وحقوق اإلنسان والمصالحة والمساءلة وبناء الثقة  إدراج أحكام (5
والتماسك االجتماعي ووضع حد لإلفالت من العقاب في اتفاقات السالم 

 الشاممة.
وينبغي اتخاذ مزيد من اإلجراءات لمنع ارتكاب انتياكات وجرائم جديدة. وفي ىذا الصدد،  .47

 نقاط المرجعية ما يمي:ينبغي أن تشمل التدابير الواجب اتخاذىا وال
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جمع وحفظ األدلة عمى االنتياكات التي ارتكبت في الماضي، بما في ذلك   (1
 الجرائم الجنسية والجنسانية؛

 وجود آليات لرصد االنتياكات وتوثيقيا واإلبالغ عنيا. (2
 

وفي نياية المطاف، ينبغي إرساء األمن من خالل تسوية جميع أبعاد العنف أو النزاع من   .48
برام اتفاق سالم شامل يعالج األسباب الييكمية لمعنف بالكامل، وعن طريق إنشاء خالل إ

 ىياكل لمحكم الديمقراطي.  
وحيثما يتم التفاوض بشأن معايير تدابير العدالة االنتقالية في اتفاقات السالم، ال بد أن  .49

مجتمع تراعى ضرورة ضمان المساءلة عن االنتياكات السابقة والمصالحة بين قطاعات ال
 باختالف مطالبيا االنتقالية مراعاة تامة.

 
 المجان المعنية بالعدالة االنتقالية    (ب 
ينطوي عنصر الحقيقة والعدالة والمصالحة في سياسة االتحاد األفريقي لمعدالة االنتقالية  .51

عمى توفير عمميات عامة لمتحقيق في المجتمعات التي تعاني من إرث من النزاعات 
اكات المنيجية أو الجسيمة لحقوق اإلنسان والشعوب. ويتم تنفيذه من خالل العنيفة واالنتي

لجان العدالة االنتقالية والمصالحة، وىي ىيئات قانونية أنشئت لدراسة االنتياكات 
واالعتداءات ومعالجتيا. وتعمل تمك المجان أيضًا عمى إنشاء سجل تاريخي كامل لتمك 

الفئات المتعددة مثل النساء واألطفال والشباب،  االنتياكات، بما في ذلك مختمف تجارب
وىوية الضحايا والجناة، فضاًل عن دور مختمف المؤسسات من الدول وغير الدول، وعمى 

 توفير تدابير المصالحة والتعافي.
ويجوز أيضًا أن تستدعي لجان العدالة االنتقالية أفراد ومؤسسات قاموا بارتكاب انتياكات  .51

كانوا فييا شركاء أو أعوان أو ميسرين، بغية إخضاعيم لممساءلة. لحقوق اإلنسان، أو 
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحدد لجان العدالة االنتقالية المسؤولية المؤسسية عن 
الجرائم وأن تدلي بتوصيات إلى مؤسسات اإلصالح والقوانين والسياسات والممارسات التي 

 سمحت بحدوث تمك االعتداءات.
 ركز لجان العدالة االنتقالية عمى واحد أو مزيج من األىداف التالية:ويجوز أن ت .52

 دراسة وتوثيق أنماط انتياكات حقوق اإلنسان بمرور الوقت؛  (1
توفير بيئة آمنة وداعمة لمضحايا لإلدالء بشياداتيم بشأن االنتياكات التي  (2

 تعرضوا ليا واكتساب بعض االرتياح؛
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لماضي، واالعتراف والتفكر في إتاحة الفرصة لممرتكبين لطي صفحة ا (3
عادة إدماجيم في المجتمع؛  االنتياكات، وا 

المساىمة في تحقيق العدالة والمساءلة من خالل الكشف عن الحقيقة بشأن  (4
 الماضي ومّد البمد المعني بسرد جماعي عن الحقيقة؛

إتاحة الفرصة لمحكومات لمتأكيد عمى االنفصال عن تاريخ انتياكات حقوق   (5
 والحصول عمى الشرعية السياسية المحمية.اإلنسان 

 
ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير الالزمة لنجاح المجان المعنية بالعدالة   .53

 االنتقالية ما يمي:
استقاللية المفوضين: يرتبط نجاح المجان المعنية بالعدالة االنتقالية ارتباطًا مباشرًا   (1

ين. ينبغي أن تكون عمميات االختيار عمنية باختيار المفوضين المستقمين والمحايد
 وشفافة؛

 الكافي الوقت االنتقالية العدالة لمجان يتسنى أن ينبغي الحقائق: لتقصي والية  (2
 االستدعاء، صالحيات مثل عمميا، ستكمالا من تمكنيا التي المناسبة والصالحيات

 الرسمية؛ تالسجال من وغيرىا الوطنية المحفوظات إلى والوصول والضبط، والكشف
 االنتقالية العدالة لجان توصيات تعالج أن ينبغي الحقائق: تقصي لجنة توصيات (3

 توفر وأن والشعوب، اإلنسان حقوق وانتياكات العنيفة لمنزاعات الجذرية األسباب
 بدور والشعوب اإلنسان حقوق فيو تضطمع الذي الديمقراطي لإلصالح أساساً 

 المجتمعية؛ المصالحة تعزيز إلى تسعى أن ينبغي ذلك، إلى وباإلضافة محوري.
 العدالة لجان ينشئ الذي التشريع يتضمن أن ينبغي وتوزيعيا: التقارير نشر  (4

 عمى وتوزيعيا المناسب، الوقت في التقارير نشر بضرورة تتعمق أحكاماً  االنتقالية
 والجميور الضحايا ومجتمعات الحكومات ذلك في بما المصمحة، أصحاب جميع
 نطاقًا؛ عاألوس

 عمى االنتقالية العدالة لجان ينشئ الذي التشريع ينص أن ينبغي التوصيات: تنفيذ  (5
 برلمانية ومناقشات مكتوبة ردود خالل من المجنة لتوصيات الدولة تناول ضرورة
 يتضمن أن وينبغي المدني. والمجتمع الضحايا مع عامة ومشاورات التوصيات بشأن
 التوصيات؛ تنفيذ وتقييم دلرص آليات أيضا التشريع ىذا

 تمّكن فرصاً  االنتقالية العدالة لجان تييئ أن ينبغي واالعتراف: اإلنكار مع التعامل  (6
 قبل من المحتمل اإلنكار أمام أنفسيم عن لمتعبير العاديين واألشخاص الضحايا
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 بالجرائم الرسمي واالعتراف الجماىير اعتراف عمى الحصول بغية الرسمية، الجيات
 منيا؛ عانوا التي الظمم ووأوج

 الجنسية لالنتياكات خاصاً  اىتماماً  االنتقالية العدالة لجان تولي أن ينبغي (7
 الجنسي. والعنف واالغتصاب الضارة الثقافية الممارسات ذلك في بما والجنسانية،

 النساء عمى تؤثر التي االنتياكات عمى تركز خاصة استماع جمسات تنظيم وينبغي
 الثقافي الوضع تقاريرىا في االنتقالية العدالة لجان تتناول أن بغيوين والفتيات.

 متعمقة فصول تدرج أن وينبغي لممرأة. والسياسي والقانوني االقتصادي واالجتماعي
 وينبغي تمسين. التي المساواة وعدم التمييز مسائل بالتفصيل تروي والفتيات بالنساء

 والفتيات. نساءال حقوق لتعزيز توصيات التقارير تتضمن أن
 

نما أيضًا  .54 وينبغي أن تسعى آليات العدالة االنتقالية ليس فقط إلى تحقيق العدالة لممرأة، وا 
تحويل التحيزات الجنسانية األساسية في المجتمعات االنتقالية التي تحول دون تمكن المرأة 

ي أن تكشف من المطالبة بحقوقيا االجتماعية االقتصادية والسياسية والتمتع بيا. وينبغ
عمميات العدالة االنتقالية المراعية لنوع الجنس أنماط االعتداءات الجنسية، وأن تنيض 
بإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، وأن تثري عممية اإلصالح المؤسسي من أجل تعزيز 

 .العدالة بين الجنسين وتييئ مجااًل يسمح لممرأة بالمساىمة في بناء السالم المستدام
 

 أن تقوم لجان العدالة االنتقالية التي تشرك األطفال في إجراءاتيا بما يمي:ويوصى ب .55
ينبغي أن تراعى في المقام األول مصالح الطفل الفضمى، التي قد تشمل إيالء  (1

 األولوية إلخفاء ىوية الطفل؛
ترتيب جمسات سرية لألطفال في حضور مفوضين مدربين في مجال االعتداءات  (2

دعم من أحد المتخصصين الموثوق بيم في تقديم الدعم النفسي المتعمقة باألطفال وب
 واالجتماعي لألطفال لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي المستمر؛

إدراج فصل عن األطفال في تقرير المجنة، عمى أن يشمل مشاركة األطفال في   (3
 صياغتو. وينبغي أن يكون التقرير مالئمًا لمطفل ومناسبًا بحيث يمكن إدماجو في
المناىج المدرسية والجامعية. وينبغي أن تتناول التوصيات سبل تحسين محن 

 األطفال وتنميتيم في المستقبل؛
ينبغي لمدول األعضاء أن تكفل توثيق وتحميل االنتياكات المرتكبة ضد األطفال من  (4

أجل بناء فيم أوسع ألنماط االنتياكات المرتكبة ضد األطفال ووضع حد ليا بغية 
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مك الدورات من العنف وضمان رفاىيتيم واستقرارىم عند إعادة إدماجيم كسر مثل ت
 في المجتمع.

 
 آليات العدالة التقميدية األفريقية (ج 
تعترف ىذه السياسة بالدور الميم الذي تشغمو آليات العدالة االنتقالية في تحقيق العدالة  .56

استخداميا بالتوازي مع االنتقالية، عمى النحو المبين في القسم األول. وينبغي تكييفيا و 
اآلليات الرسمية لمعالجة تحديات العدالة والسالم والمساءلة والتماسك االجتماعي 

 والمصالحة والتعافي.
 ولتحقيق ىذا اليدف، ينبغي النظر في اتخاذ اإلجراءات التالية: .57

 دعم واحترام آليات المساءلة المجتمعية التي تسعى إلى تعزيز التكامل والمصالحة؛  (1
شجيع المؤسسات المشتركة لتسوية المنازعات عمى المستويات المناسبة في ت  (2

الحاالت المعنية، شريطة أال يجبر أي شخص عمى الخضوع ألي طقوس تقميدية 
 ضارة؛

 استكشاف آليات بديمة وغير رسمية لتسوية المنازعات عند الضرورة؛  (3
الدولية التي من شأنيا أن إدماج الممارسات األفريقية العامة في القواعد والمعايير   (4

تعزز االلتزام الدولي إزاء وضع حد لإلفالت من العقاب وتعزيز السالم والعدالة 
 والمصالحة؛

االعتراف بمساىمة الممارسات التقميدية اإليجابية والقواعد العرفية في أفريقيا التي   (5
 نة من الجرائم.ثبت أنيا بمثابة مكمالت مفيدة لممحاكمات الجنائية بالنسبة لفئات معي
 

 ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير لنجاح آليات العدالة التقميدية األفريقية ما يمي:  .58
 استخدام آليات المصالحة المحمية المعمول بيا بين مختمف قطاعات المجتمع؛ (1
إدخال إصالحات مؤسسية وقانونية تعترف باآلليات البديمة والتقميدية لتسوية  (2

 ي الشؤون المتعمقة بالمساءلة والمصالحة.المنازعات ف
 

توفير الدعم التقني والسياسي لممجتمعات المحمية والقادة التقميديين من أجل تطبيق آليات   .59
 العدالة التقميدية الخاصة بيم واستخدام لتمبية احتياجاتيم من العدالة االنتقالية.
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 المصالحة والتماسك االجتماعي  (د 
 

وعممية قائمين عمى بناء الثقة الالزمة لتحقيق درجة من درجات تعد المصالحة ىدفًا  .61
التعاون بين األفراد والمجتمعات المحمية. ويعتبر التعويض الكامل والجبر أمرين ضروريين 
عادة  لبناء المصالحة. وتشمل المصالحة معالجة إرث الماضي من العنف واالضطياد، وا 

يجاد سبل لجعل ا  ألفراد والمجتمعات المحمية تعيش معًا.بناء العالقات المحطمة وا 
ويمكن تعزيز المصالحة من خالل بذل مزيد من الجيود لتحقيق العفو بين الضحية  .61

)الضحايا( والجاني )الجناة(، بما في ذلك عن طريق اإلعراب عن الندم واالستعداد لتقديم 
 التعويضات.

اناة بعضنا البعض؛ ويتطمب التماسك االجتماعي التعافي، الذي يشمل مراعاة مع  .62
والتصالح مع مجمل ما حدث؛ وتعزيز الحقيقة المشتركة؛ وبناء سرد مشترك بشأن 
الماضي، والعدالة والحاجة إلى استعادة الشعور باألمن ومعايشتو؛ والتغمب عمى الشعور 

 باإليذاء.
ماعي ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير لفعالية تحقيق المصالحة والتماسك االجت .63

 ما يمي:
 مستويات جميع عمى والمصالحة والتعايش االجتماعي التماسك تعزز التي البرامج (1

 المجتمع؛
 لمجميع، الشاممة التنمية وتعزز الييكمية، المساواة عدم أوجو تعالج التي البرامج (2

 االجتماعي؛ والتماسك لمتنوع المنصفة واإلدارة
 خالل من الحقيقة عن الكشف تعززو  لمجميع اإلنسان حقوق تكفل التي التدابير  (3

 العدالة؛ أجل من النداءات تمبية أجل من العامة والمحاكمات الحقائق تقصي لجان
 المشتركة؛ واإلنسانية والكرامة المساواة تعزز التي التعميم برامج (4
 معاً؛ المجموعات مختمف أعضاء تجمع التي والمنابر والبرامج المؤسسات (5
ييالت إليجاد منصات الوساطة والدعم النفسي عروض التسامح وتوفير التس (6

 االجتماعي.
 

 الجبر (ه 
تتمثل العدالة التعويضية في اإلنصاف بصورة مالية وكذلك غير مالية تكون فعالة ومالئمة  .64

 أو رد الحق عمى االنتياكات أو الخسائر المتكبدة.
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 وفيما يمي أشكال الجبر:  .65
الجبر المادي، الذي قد يشمل رد حق الحصول عمى و/أو ممكية الممتمكات التي  (1

عادة بناء الممتمكات التي دمرىا العنف، وتوفير العمل، ومعاش  ُأخذت أو ُفقدت، وا 
 تقاعدي وتعويض نقدي؛

إن التعافي يكّمل ويستكمل استجالء الحقيقة والمصالحة ويشكل أحد أىداف تقصي  (2
وىو العممية التي يقوم من خالليا األفراد والمجتمعات المتأثرة  الحقائق والمصالحة.

بتضميد الجروح البدنية والنفسية التي عانوا منيا والتعافي من اآلثار العاطفية 
 والمعنوية التي تسبب فييا العنف؛  

إعادة التأىيل، وىي توفير الخدمات األساسية، بما في ذلك الدعم الخاص بكل  (3
الخدمات الطبية والنفسية االجتماعية، فضاًل عن الخدمات  ضحية عمى حدا مثل

 المتعمقة بالنساء واألطفال؛
عادة بناء المرافق  (4 الجبر الجماعي، وقد يشمل رد حقوق األراضي المشتركة؛ وا 

الصحية والتعميمية واألمنية والقضائية وغيرىا من البني التحتية لمخدمات العامة، 
ات المتضررة، مع إيالء االعتبار الواجب فضاًل عن نظم سبل عيش المجتمع

 لمصالح األطفال والشباب؛ والتعويض في شكل أموال أو خدمات لممجتمع؛
الجبر المعنوي الذي ينطوي عمى أشكال غير مادية، بما في ذلك الكشف عن وقائع   (5

بشأن الجيات الفاعمة وظروف سوء معاممة الضحية أو وفاتيا، واالعتراف العمني 
خراجيا وتقديم الدعم لمراسم الدفن وتخميد واالعتذار ، والتعرف عمى جثث األحباء وا 
 الذكرى.

 
 ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير لتحقيق نجاح العدالة التعويضية ما يمي: .66

ينبغي لمدول األعضاء أن تضع أطر سياسات شاممة ومتكاممة ال تقتصر   (1
أيضًا مبادرات الجبر غير عمى توفير برامج الجبر العامة، بل تشجع 

الحكومية، إلى جانب اإلجراءات الشفافة والمنصفة من الناحية اإلدارية 
 لمحصول عمى الجبر، والمؤسسات إلدارتيا بفعالية؛

ينبغي أن تكون برامج الجبر محدثة لمتحول وأن تعزز المساواة وعدم التمييز   (2
ن تنشئ التضامن ومشاركة الضحايا وغيرىم من أصحاب المصمحة. وينبغي أ

بين مجتمعات الضحايا، وأن تحقق استعادة الكرامة، وأن تكون منصفة وعادلة 
 وأن تتكيف مع احتياجات مختمف فئات الضحايا، وال سيما األطفال والشباب؛

ينبغي لمدول األعضاء أن تعتمد ُنيجًا شاممة لجبر الضرر الذي وقع من   (3
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لج اليياكل والظروف المجتمعية خالل العنف الجنسي والعنف الجنساني، تعا
 التي تسمح بتمك االنتياكات؛

ينبغي أن يكون الجبر سريعًا وكافيًا وفعااًل في معالجة الضرر الذي ألحق   (4
 بالضحية؛

 -وينبغي أن يكون برنامج الجبر مزودًا باستراتيجية واضحة لتعبئة الموارد   (5
 ويجوز أن يشمل صندوقًا لمتعويضات؛

انقضاء زمني كبير قبل تنفيذ برنامج جبر تنفيذًا كاماًل،  حيثما كان متوقعاً   (6
 ينبغي أن يتوخى الجبر المؤقت؛

ال بد من وضع مبادئ توجييية لمتنسيق بين مختمف الجيات الفاعمة   (7
المشاركة في برامج الجبر لضمان أن يكون النيج شاماًل وأن يتم الوصول إلى 

 بالنزاع؛أوسع مجموعة ممكنة من المجموعات المتأثرة 
ينبغي أن تكون ىناك رقابة سميمة عمى برامج الجبر، ويجوز أن يشمل ذلك   (8

 تقديم تقارير منتظمة إلى الييئة المعينة المناسبة التي ينظميا القانون الوطني.
 

 عدالة إعادة التوزيع )االجتماعي واالقتصادي( (و 
الجتماعية االقتصادية تتطمب عدالة إعادة التوزيع )االجتماعي واالقتصادي( التدابير ا  .67

واإلنمائية الرامية إلى تصحيح أوجو عدم المساواة الييكمية والتيميش واإلقصاء من أجل 
 تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية المنصفة والشاممة لمجميع.

لى جانب التدابير التعويضية، ينبغي اعتماد تدابير إعادة توزيع تطمعية تتصدى   .68 وا 
القتصادي واإلقصاء الكامنين، وتسيم في منع السقوط من جديد في لمتيميش االجتماعي ا

 دائرة العنف.  
 ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير لتحقيق عدالة إعادة التوزيع ما يمي: .69

إصالح األراضي وحماية حقوق الممكية، بما في ذلك الممكية التقميدية، والحصول  (1
ى األرض، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان عمى األراضي والموارد واستخداميا عم

 الميراث وحقوق الممكية لممرأة بموجب القوانين الوطنية؛
وضع برامج إنمائية لمتدابير اإليجابية لصالح المجموعات/األقاليم الميمشة تاريخيًا  (2

والمتضررين من العنف، مع مراعاة أوجو عدم المساواة داخل المجتمعات المحمية، 
 ي تؤثر عمى المرأة، بما في ذلك النساء النازحات والالجئات؛وال سيما تمك الت

نمائية شاممة لمجميع ومنصفة فضاًل عن ترتيبات تقاسم   (3 اعتماد استراتيجيات مالية وا 
 الثروة/الموارد وتقاسم السمطة.
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تنفيذ السياسات التي توفر فرص التعميم والتوظيف لمشباب، بما في ذلك من خالل إيالء  .71

ستثمار وتعبئتو في مجال الخدمات االجتماعية مثل التدريب التقني والميني، األولوية لال
 وتطوير البنى التحتية، وخطط التنمية الزراعية والرعوية الريفية.

    
 تخميد الذكرى (ز 
يستمزم تخميد الذكرى تدابير تتجاوز الفترة االنتقالية الفورية وتعد ضرورية الستجالء   .71

ضفاء الطابع المؤسسي الحقيقة والمصالحة والتعا في، وتشمل اعتراف الجميور بالضحايا وا 
عمى كل من الحوار المجتمعي عبر األجيال وعدم اإلفالت من العقاب في الخطاب 

 الوطني.
واعترافًا بأن احترام الموتى يعّد التزامًا إنسانيًا أساسيًا وشرطًا مسبقًا لتحقيق السالم   .72

ية االتحاد األفريقي سابقة دولية بإنشاء برنامج والمصالحة بين األحياء، أحرزت مفوض
قاري لتخميد حقوق اإلنسان، وىو مشروع االتحاد األفريقي لتخميد حقوق اإلنسان. واستنادًا 
إلى أخالقيات وممارسات الذاكرة والتعميم، يساعد مشروع االتحاد األفريقي لتخميد حقوق 

سالم بقيمة تخميد الذكرى كتعبير عن اإلنسان عمى تذكير األطراف المتناحرة وصانعي ال
 احترام الموتى والناجين من العنف، ومن أجل مواجية الفظائع.

عادة تسمية   .73 نشاء األنصاب والرموز، وا  ويجوز أن يتضمن تخميد الذكرى أنشطة تذكارية، وا 
األماكن أو المباني العامة، واستعراض أشكال التعبير الفني أو الثقافي، فضاًل عن الرموز 

وباعتبارىا عممية  تنقيح نصوص التاريخ والمناهج التعليمية.الوطنية والعطالت الرسمية و/أو 
شاممة لمجميع وطويمة األجل، فإنيا تتطمب أساسًا لمسياسات يضمن مشاركة مستدامة من 

 جانب طائفة من الجيات الفاعمة ويستيدف الشباب بشكل خاص.     
 معايير المتعمقة بنجاح تخميد الذكرى ما يمي:ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية وال .74

 عبر متعددة أصوات إدراج التذكارية المبادرات تعزز أن ينبغي المشاركة: (1
 خاص اىتمام إيالء مع والجيمية، والثقافية واإلثنية والطبقية السياسية الخطوط
 المحمي الصعيدين عمى ذلك في بما األخرى، الميمشة والفئات لمنساء

 والمجتمعي؛
 تستند وأن لمتحول المحدثة العدالة التذكارية المبادرات تعزز أن ينبغي التكامل: (2

 من اإلفالت وعدم والجبر والعدالة الحقيقة الستجالء التكميمية اآلليات إلى
 بأعماليا؛ تنيض وأن العقاب،
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 يشمل وأن األجيال بين الحوار الذكرى تخميد يعزز أن ينبغي العمل: سير (3
 البرامج خالل من ذلك في بما والشباب، األطفال ستيدفت تعميمية أنشطة

 السنوية؛ واالحتفاالت التذكارية
 مع متعددة، روايات عن بالتعبير الذكرى تخميد يسمح أن ينبغي الروايات: تعدد (4

 اختالف عن فضالً  الماضي، تفيم في واالختالفات الخطابات تعدد حتمية إدراك
 والفئات والشباب واألطفال النساء ذلك في بما الفئات، اختالف مع التجارب
 اإلعاقة؛ ذوي األشخاص مثل الضعيفة

 الذكرى تخميد عمميات تعطي أن ينبغي األجيال: بين الجمع عمى التركيز (5
 لمتغيير عوامل باعتبارىا نشط نحو عمى الشابة األجيال إلدماج األولوية
 ذلك. تعزز وأن العنف، تكرر لعدم وكضمان

 إدارة التنوع (ح 
اول عنصر إدارة التنوع في سياسة االتحاد األفريقي لمعدالة االنتقالية البعد الجماعي يتن  .75

لمنزاعات واالنتياكات التي ُنظم وارتكب في ظمو العنف عمى أساس العرق أو اإلثنية أو 
المون أو نوع الجنس أو المغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو األصل 

أو الثروة أو مكان الميالد أو أي وضع آخر. ويكتسب ذلك أىمية الوطني واالجتماعي 
خاصة في المجتمعات التي يشكل فييا االستقطاب والعداوة عمى أساس إثني وثقافي وديني 
جزءًا بارزًا من النزاعات أو حيث يستيدف العنف مجموعات إثنية أو دينية أو إقميمية 

 بعينيا.
 المعايير لنجاح إدارة التنوع ما يمي:ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية و   .76

تسجيل البعد المتعمق باليوية في سياق عمميات العنف واالعتراف بو ضمن البعد   (1
الجنائي والبعد المتعمق باستجالء الحقيقة والمصالحة لمعدالة االنتقالية، مع مراعاة 

 البعد الجنساني ليذا العنف؛
ة والتحيز االجتماعي وتعزز احترام وضع برامج تعميمية تستيدف القوالب النمطي  (2

التنوع اإلثني الثقافي وكرامة اإلخوى من البشر، بصرف النظر عن أصميم، عن 
 طريق المناىج المدرسية، والتعاليم الدينية والثقافية، والبرامج اإلذاعية والتمفزيونية؛   

د وضع سياسات ومؤسسات تعزز التماسك والتسامح الوطنيين والوفاق بين أفرا (3
 مختمف الطوائف؛

التدابير التنظيمية لمكافحة خطاب الكراىية عمى أساس الدين والعرق والمغة وما   (4
 شابو ذلك من أعمال تحرض عمى العنف وتؤجج االنقسامات والتوترات الطائفية؛
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الحوار الدوري بين الفئات المتنوعة واالحتفاء بالتنوع بما في ذلك من خالل انخراط  (5
والمجتمعيين والسياسيين فضاًل عن ممثمي المجتمعات المتضررة،  الزعماء الدينيين

 مع استيداف الشباب ومجموعات الشباب بوجو خاص؛
التدابير المؤسسية التي تكفل التمثيل العادل ألعضاء مختمف المجتمعات المحمية  (6

في ىياكل صنع القرار الوطنية والمحمية، مع إيالء اىتمام خاص لتمثيل أعضاء 
 ت أو األقاليم األكثر تيميشًا.   المجتمعا

 
 العدالة والمساءلة (ط 
يتناول عنصر العدالة والمساءلة في سياسة االتحاد األفريقي لمعدالة االنتقالية التدابير   .77

القانونية )الرسمية والتقميدية( التي ينبغي اعتمادىا لمتحقيق في الجرائم المرتكبة ومقاضاة 
ومنح االنتصاف القضائي لمضحايا واالعتراف  مرتكبييا، كوسيمة إلرساء المساءلة

بمعاناتيا. ومن حيث المبدأ، ينبغي أن ينطبق ذلك عمى جميع أطراف النزاع وأن يتم 
التحقيق في جميع الجرائم، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الجنساني، ومحاكمتيا، مع 

لى جانب تركيز مراعاة عدم تجاىل حجم المسؤولية الواقعة عمى عاتق مختمف األطر  اف. وا 
عنصر العدالة والمساءلة عمى محاسبة الجناة، ومن ثم عمى القصاص، ينبغي أن ينطوي 
أيضًا في اإلطار االنتقالي األفريقي عمى التوفيق ورد الحق. وينبغي أن تشمل اإلجراءات 
 منح التعويضات لمضحايا وتيسير المشاركة الكاممة لمضحايا وأفراد المجتمع المحمي في

 المداوالت والمصالحة والتعافي.
ومن المقرر أن يقّدم عنصر العدالة والمساءلة التابع لسياسة العدالة االنتقالية، عمى سبيل   .78

حيثما وجدت وكانت تمتمك  -األولوية لمنظم الوطنية، عن طريق محاكم وطنية مستقمة 
نين الوطنية ذات وعمى أساس القوا -القدرة والثقة لدى مجتمع الدولة العضو المتأثر 

الصمة. وفي الحاالت التي تفتقر فييا المحاكم الوطنية إلى القدرة والثقة داخل المجتمعات 
المحمية المتضررة، ينبغي اتخاذ خطوات الستخدام المحاكم الخاصة أو الدوائر االستثنائية 

عم أفراد أو المحاكم المختمطة التي تحقق القدرة والشرعية الالزمين لضمان الحصول عمى د
 المجتمع المتضررين وثقتيم، بمن فييم الضحايا عمى الجميع جوانب النزاع.

وبداًل من ذلك، في الحاالت التي ال تستطيع فييا الدول األعضاء تيسير محاكمة الجناة   .79
باستخدام ىذه السبل بسبب التحديات القانونية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، 

توافق اآلراء عمى الصعيدين الوطني واإلقميمي بشأن العمميات القضائية ينبغي أن تحفز 
 اإلقميمية أو الدولية ذات االختصاص وأن تتعاون معيا.
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لى جانب النظام الرسمي لممحاكم الوطنية و/أو الخاصة أو المختمطة، ينبغي تطبيق   .81 وا 
 مى مستوى المجتمع المحمي.نظم العدالة التقميدية األفريقية لمتعامل مع الجرائم المالئمة ع

ويجوز أن تشمل التدابير التي يتعين اتخاذىا والنقاط المرجعية لتحقيق نجاح العدالة  .81
 الجنائية ما يمي:

اعتماد القوانين ذات الصمة التي تعكس الجرائم الدولية، بما في ذلك العنف الجنسي  (1
 والعنف الجنساني، التي ستطبق لمتحقيق والمالحقة القضائية؛

جراء إصالحات تشريعية تزيل العوائق القانونية التي تحول دون فعالية المحاكمة، إ  (2
 مثل الحصانة لموظفي األمن أو قانون التقادم؛

توفير مؤسسات قضائية وتحقيقية مستقمة مزودة بموظفين مؤىمين قادرين عمى أداء  (3
راء ميام قضائية وتحقيقية، يكون ليا تمثيل كاٍف من اإلناث بين صفوف الخب

 القضائيين وخبراء التحقيق؛  
إجراءات تعتمد عمى المصادر القانونية الدينية أو الثقافية تضمن مشاركة الضحايا،  (4

 وال سيما النساء، في المداوالت، والتعاون بين الجناة، ومنح الجبر؛  
 ضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حقوق المحاكمة العادلة؛ (5
لي اىتمامًا خاصًا لمعنف الجنسي والعنف الجنساني وتكفل مشاركة إجراءات تو   (6

عادة تأىيمين بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا؛  النساء الضحايا وا 
عمميات تولي اىتمامًا خاصًا لالنتياكات المرتكبة ضد األطفال وتشمل مداوالت   (7

يات، فضاًل سرية ومراعية لألطفال تكفل مشاركة األطفال، وال سيما الضحايا من الفت
النهوض بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد األطفال في إطار عمميات عن 

 العدالة والمساءلة؛
جراءات المحاكمة التي تعزز تعاون المشتبو فييم في  (8 تطوير القوانين وسياسات وا 

سياق عممية شفافة بالتشاور مع الضحايا والمجتمعات المتضررة وأصحاب 
 المصمحة.

الة والمساءلة في سياسة االتحاد األفريقي لمعدالة االنتقالية ىامش تقدير يترك عنصر العد .82
يسمح لمدول األعضاء باستخدام مفاوضات تخفيف العقوبات والعفو، حيثما يتم االتفاق 
عمى مثل تمك اإلجراءات، كجزء من تدابير العدالة االنتقالية و/أو حيثما تبينت ضرورتيا 

تستبعد سياسة االتحاد األفريقي لمعدالة االنتقالية استخدام تخفيف في تنفيذ تمك التدابير. وال 
 العقوبات وأشكال بديمة لمعقاب في مرحمة النطق بالحكم.
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 مفاوضات تخفيف العقوبات والعفو 
يشير التفاوض بشأن تخفيف العقوبات إلى استراتيجية ادعاء تقدم ضمانات بخفض  .83

ل تعاونيم الكامل من خالل الكشف الكامل عن العقوبات أو تخفيف األحكام لمجناة مقاب
الحقيقة بشأن الجرائم قيد النظر، وتأمين األدلة فيما يتعمق بمسؤولية اآلخرين عن 

 االعتداءات.
والعفو ىو إجراء رسمي يعفي مجرم مدان من تنفيذ العقوبة المقررة تنفيذًا كاماًل. والعفو،   .84

عد اتباع إجراءات االدعاء حتى ختاميا. ويوفر عمى النقيض من قرارات العفو العام، يمنح ب
 العفو فرصًا لإلدالء بالمزيد من الحقيقة كإجراء مستدام ضمن العدالة االنتقالية.

وينبغي أن تسترشد الدول األعضاء بنفس األىداف واإلجراءات والمبادئ التي تنص عمييا   .85
فيف العقوبات والعفو العام. وال قرارات العفو العام الواردة أدناه، عند المجوء لمفاوضات تخ

بد أن تتقيد الدول األعضاء أيضًا بروح وقصد عممية العدالة االنتقالية المتفق عمييا عند 
 تنفيذ مفاوضات تخفيف العقوبات والعفو.

 
 تخفيف األحكام و/أو األشكال البديمة لمعقاب

عمى التحقيق الكامل في  تتطمب سياسة االتحاد األفريقي لمعدالة االنتقالية عدم وجود قيود .86
)ح( من القانون  4االنتياكات الجسيمة ومحاكمتيا، وال سيما تمك المحددة في المادة 

التأسيسي لالتحاد األفريقي، التي تشمل االعتداءات الجنسية والجنسانية. ويتمثل المبدأ في 
في ضرورة أن تؤدي المالحقة القضائية إلى اإلدانة وفرض العقوبة المطبقة عادة 

 اإلجراءات الجنائية الوطنية والدولية واتباع اإلجراءات القانونية الواجبة.
وحيثما ال يسمح تنفيذ بعض عناصر العدالة االنتقالية، مثل استجالء الحقيقة والمصالحة   .87

والتعافي، بإجراء التحقيق الكامل والمقاضاة دون تسويات مبتكرة في إصدار األحكام، ينبغي 
 خدام تخفيف العقوبات واألشكال البديمة لمعقاب غير الموت أو السجن.عدم استبعاد است

 ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير المتعمقة باألشكال البديمة لمعقاب ما يمي:  .88
تعاون المشتبو فييم لمخضوع لتحقيق كامل في الجرائم المشتبو أنيم ارتكبوىا   (1

 ومحاكمتيم؛
المتضررة في نظر المحكمة في تخفيف العقوبات أو مشاركة الضحايا والمجتمعات   (2

 اإلدالء بأشكال بديمة لمعقاب؛
ينبغي أن يسترشد اختيار وتنفيذ األشكال البديمة لمعقاب باحتياجات الضحايا  (3

 والمجتمعات المتضررة وأن يحقق ليم فوائد ذات مغزى؛
 التنفيذ الشفاف استنادًا إلى معايير واضحة ومتفق عمييا؛ (4
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ن تكون ىناك آليات فعالة لمرصد واإلبالغ تكفل تنفيذ األشكال البديمة ينبغي أ  (5
 لمعقاب بأكمل وجو واالمتثال لجميع الشروط المرفقة بيا؛

ينبغي وضع السياسات واإلجراءات بطريقة شفافة وبالتشاور مع الضحايا   (6
 والمجتمعات المتأثرة وأصحاب المصمحة.

 
 قرارات العفو العام

ام ىي إرجاءات لتنفيذ األحكام عمى الجرائم. وىي تستخدم لمجموعة واسعة قرارات العفو الع .89
من األغراض، ال سيما كجزء من االنتقال السياسي وقبل بدء اإلجراءات الجنائية. وكثيرًا ما 
يتم تنفيذىا في سياق عمميات العدالة االنتقالية كجزء من والية لجان تقصي الحقائق. وال بد 

الجناة المزعومين من خالل إصدار قرارات العفو العام بغرض منع  أن يكون التعاون مع
المزيد من العنف وتيسير المساءلة والمصالحة، بما يشمل حقوق الضحايا في معرفة 
الحقيقة والجبر. وينبغي لقرارات العفو العام أن تييئ الظروف المؤسسية والسياسية واألمنية 

 نسان والقانون اإلنساني.لكفالة احترام سيادة القانون وحقوق اإل
وفي الحاالت التي تستخدم فييا قرارات العفو العام في العمميات االنتقالية، ينبغي أن   .91

تصاغ بمشاركة المجتمعات المتأثرة وموافقتيا، بما في ذلك مجموعات الضحايا، وأن تراعي 
قة ضرورة كفالة حق الضحايا في االنتصاف، وال سيما في شكل الحصول عمى الحقي

 والجبر.
وينبغي أال تسمح العمميات االنتقالية بقرارات العفو العام "الشامل" أو غير المشروط التي   .91

)ح( من  4تمنع التحقيقات )وال سيما في حالة الجرائم األخطر المشار إلييا في المادة 
 القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي(، أو تيسير إفالت األشخاص المسؤولين عن الجرائم

 الخطيرة من العقاب أو إدامة الثقافات المؤسسية السمبية.  
وتمشيًا مع ما سبق، يجوز أن تشمل النقاط المرجعية التي ينبغي أن تفي بيا قرارات العفو  .92

 العام ما يمي:  
تقديم قدر كامل من الحقيقة بشأن االنتياكات وشكل ما من أشكال المساءلة بالنسبة  (1

 ارىا لممحاكمة؛لمقضايا التي لم يتم اختي
تيسير سبل االنتصاف لمضحايا، بما في ذلك، عمى وجو الخصوص، عن طريق  (2

 االعتراف العمني بمعاناتيم، وتعبير الجناة عن الندم ودفع الجبر؛  
المساىمة في مجموعة واسعة من أىداف تحويل النزاع التي تتجاوز التركيز  (3

 الحصري عمى المحاكمات؛
في المداوالت بشأن الحاالت الفردية التي يجري النظر السماح بمشاركة الضحايا   (4
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 فييا؛
التنفيذ بطريقة شفافة استنادًا إلى معايير واضحة، يتم بموجبيا الكشف عن   (5

 المعمومات عمنًا؛
 اإلدارة المحايدة.  (6

 
 اإلصالحات السياسية والمؤسسية  (ي 
فريقي لمعدالة تيدف اإلصالحات السياسية والمؤسسية المقترحة في سياسة االتحاد األ  .93

االنتقالية قيد النظر إلى إصالح مؤسسات الدولة الحرجة، وعند االقتضاء، إنشاء مؤسسات 
من ىذا القبيل لمتعبير بشكل كامل عن روح ىذه السياسة ونصيا. ويجب دعم اإلصالحات 
المؤسسية واستكماليا بإنشاء ترتيبات وممارسات وقيم سياسية ومؤسسية تكفل التحول 

 اطي واالجتماعي االقتصادي ومنع وقوع انتياكات في المستقبل.الديمقر 
ينبغي لإلصالح السياسي والمؤسسي أن يكفل احترام كرامة جميع أفراد المجتمع عمى   .94

أساس إدماجيم ومشاركتيم الفعالة في عمميات صنع القرار. وينبغي إيالء اىتمام خاص 
إصالح القوانين وغيرىا من تدابير  لتمثيل المرأة والشباب ومشاركتيم وصوتيم من خالل

 السياسات التي تعالج أنماط التمييز وعدم المساواة التي تجعميم عرضة لالنتياكات.
 ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير لنجاح اإلصالح السياسي والمؤسسي ما يمي:  .95

بالكامل، بما اإلصالحات الدستورية والقانونية القائمة عمى إجراءات شاممة وتشاورية  (1
في ذلك ترتيبات نقل السمطة وتقاسم الثروة، وتقديم الضمانات بشأن تمثيل المرأة 
والفئات الميمشة في ىياكل صنع القرار، وشرعة الحقوق القابمة لمتقاضي، والمجان 
الدستورية المستقمة مثل المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وأمين المظالم، والضمانات 

د من السمطة التنفيذية وتضفي الطابع المؤسسي عمى الفصل بين المؤسسية التي تح
السمطات والضوابط والموازين، واستقالل السمطة القضائية مع االستعراض الدستوري 

 لمسمطات، وتمكين السمطات التقميدية؛  
اعتماد تشريعات بشأن عدم التمييز وخطاب الكراىية واستعراض القانون الجنائي  (2

الدولية المعترف بيا في القانون األفريقي والقانون الدولي، بما في إلدراج الجرائم 
 ذلك الجرائم الجنسية والجنسانية؛

صالحات القطاع األمني   (3 عادة اإلدماج وا   والقضائيعمميات نزع السالح والتسريح وا 
 القضائية والسمطة العامة والنيابات واإلصالحيات واالستخبارات الشرطة تشمل التي
ات، مع النزاع بعد ما مرحمة في والتنمية البناء إعادة خطة في المتوخى حوالن عمى
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مراعاة كل من دور النساء كمقاتالت سابقات وطياة وحماالت، وأيضًا األطفال 
 والشباب الذي أجبروا عمى الدخول في الجماعات المسمحة؛

معالجة عمميات التطيير أو التدقيق أو العزل السياسي التي يمكن استخداميا ل  (4
االنتياكات السابقة من قبل فرادى الموظفين المسؤولين. وينبغي إجراء تقييم لمنزاىة 
الفردية لتحديد مدى مالءمتيم لالنتخاب أو التعيين في المناصب العامة. وينبغي 
إجراء التقييمات بشفافية، باستخدام معايير واضحة عمى أساس فردي من جانب 

 العامة؛ مؤسسة شرعية وخاضعة لممساءلة
وتشجع الدول عمى وضع أو استعراض المبادئ التوجييية األخالقية ومدونات   (5

 السموك لمموظفين العموميين من أجل تيسير اإلصالح المؤسسي الفعال والمستدام؛
توفير حيز مؤسسي لالندماج مع قيم السكان األصميين والممارسات االجتماعية  (6

الل تمكين القادة التقميديين والدينيين السياسية واستخداميا، بما في ذلك من خ
 والمنظمات المجتمعية.

لى جانب إعادة الييكمة الدستورية والقانونية والمؤسسية، تتطمب العدالة السياسية   .96 وا 
والمؤسسية إضفاء الطابع الديمقراطي عمى تسيير الشؤون السياسية والعامة، بما في ذلك 

ب. ويتطمب ذلك إضفاء الطابع المؤسسي عمى من خالل برامج التعميم، وال سيما لمشبا
مبادئ المساءلة والشرعية والشفافية واالستجابة واحترام حقوق اإلنسان، بما في ذلك عدم 
التمييز والمساواة في صنع القرارات الحكومية وفي تسيير شؤون الدولة، فضاًل عن المراقبة 

 المدنية لممؤسسات األمنية.
المجتمع المحتمل أن يتأثروا بقرارات أو إجراءات الحكومة. التشاور الفعال مع أعضاء   .97

وينبغي إضفاء الطابع المؤسسي عمى عممية إدماج آرائيم في تنفيذ مثل تمك القرارات أو 
 اإلجراءات وضمانيا دستوريًا.

وينبغي أن توفر اإلصالحات ضمانات دستورية ومؤسسية لتمكين وسائط اإلعالم   .98
منظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية من تعزيز الشفافية والمؤسسات التعميمية وال

 والمساءلة واحترام حقوق اإلنسان والشعوب، بما في ذلك من خالل التوثيق واإلبالغ.
 

 حقوق اإلنسان والشعوب (ك 
ضفاء الطابع المؤسسي   .99 يتطمب ىذا العنصر تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والشعوب وا 

ريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، ووثائق االتحاد األفريقي عمييا في إطار الميثاق األف
المتعمقة بالقيم المشتركة والوثائق الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصمة. وكثيرًا ما تتسم 
الحاالت التي تثير الحاجة إلى العدالة االنتقالية بانييار سيادة القانون، فضاًل عن عدم 
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عادة كرامة اإلنسان واإلنسانية في العالقات بين احترام حقوق اإلنسان والشعوب. وتعد است
 األفراد والطوائف أمرًا أساسيًا لتحقيق العدالة االنتقالية.

ضفاء الطابع المؤسسي عمى ثقافة   .111 ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية ومعايير تعزيز وا 
 حقوق اإلنسان والشعوب في الحاالت االنتقالية ما يمي:

والقانونية لفئات المجتمع التي ربما تكون قد فقدتيا أثناء  استعادة الحقوق الدستورية (1
النزاع و/أو الحكم االستبدادي، مثل الالجئين والنازحين داخميًا وعديمي الجنسية 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء والشباب واألطفال، وما إلى ذلك؛
الحق في ضمان وحماية الحقوق االجتماعية االقتصادية والثقافية، بما في ذلك  (2

 التنمية عمى النحو المنصوص عميو في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛
إيالء األولوية لمحصول عمى التعميم، وىو حق أساسي، ال سيما بالنظر إلى الغمبة  (3

 الساحقة لمشباب بين المقاتمين، وزيادة عدد أطفال الشوارع بعد النزاعات؛
تيا في الحياة السياسية واالجتماعية ضمان وحماية حقوق المرأة ومشارك (4

 واالقتصادية؛
ضمان وحماية حقوق الفئات االجتماعية الميمشة والضعيفة، مثل األشخاص ذوي  (5

اإلعاقة، واألشخاص المصابين بالميق، واألقميات، والمسنين، وما إلى ذلك، في 
 المشاركة في مجاالت الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية؛

ناء مؤسسات اليياكل الوطنية المكمفة بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، مثل تعزيز ب (6
 المجان الوطنية لحماية حقوق اإلنسان؛

إيجاد مساحة كافية لمجيات الفاعمة من غير الدول لمنيوض بإرساء ثقافة حقوق   (7
 اإلنسان عمى األصعدة الوطنية واإلقميمية والقارية.

 
  القسم الثالث: المسائل الجامعة  

 
 النساء والفتيات (أ 

ينبغي لمعمميات االنتقالية أن تعترف بالطبيعة الجنسانية لمصراعات التي تتأثر فييا النساء  .111
والفتيات بالعنف بصورة غير متناسبة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، عمى النحو المتوخى 

الية من خالل في بروتوكول مابوتو. وال بد من إدراج الشواغل الجنسانية في العدالة االنتق
تعميم مراعاة المنظور الجنساني بوصفو مسألة جامعة. وتعني طبيعة االنتياكات التي 
تتعرض ليا عادة النساء والفتيات، وأثر مثل ىذه االنتياكات عميين، أنو ينبغي التعامل 

 مع مسألة المرأة والعدالة االنتقالية عمى حدا، عمى النحو المبين أدناه.
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خارجة من النزاعات أو القمع االستبدادي أن تضمن تمثيل المرأة وينبغي لمدول ال  .112
ومشاركتيا في جميع مراحل عمميات العدالة االنتقالية عن طريق ترسيخ مشاركة المرأة 

 في اتفاقات السالم والقوانين والسياسات المتعمقة بالعدالة االنتقالية.
اكمة مرتكبييا، ينبغي أن تعتمد وفيما يتعمق بالتحقيق في العنف الجنسي والجنساني ومح  .113

عمميات العدالة االنتقالية تدابير تحمي ضحايا مثل ىذا العنف من الوصم االجتماعي 
والثقافي، والنيوض بالمتطمبات اإلجرائية واإلثباتية التي تحول دون المحاكمات الفعالة. 

جتماعية والطبية وينبغي أيضًا توخي اعتماد تدابير عاجمة لتمبية االحتياجات النفسية اال
وسبل العيش لمناجيات من العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك الفرص التعميمية 

 لألطفال الضحايا.    
 ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير ما يمي: .114

مشاركة النساء والمجموعات النسائية في عمميات التشاور واتخاذ القرارات بشأن   (1
 النتقالية؛تصميم عمميات العدالة ا

ينبغي أن تعالج تدابير العدالة االنتقالية ليس فقط االنتياكات الفعمية ضد النساء  (2
والفتيات، بل أيضًا األساس الييكمي الذي ينطوي عمى أنماط التحيز الجنساني 

 والتمييز وعدم المساواة في المجالين االجتماعي والعام؛
ر المجتمعي بشأن حتمية قبول تيسير حمالت التوعية العامة المستيدفة والحوا (3

 ضحايا العنف الجنسي والجنساني اجتماعيًا وحمايتيم؛
استخدام خبراء تحقيق مراعين لالعتبارات الثقافية لمتغمب عمى تحديات تأمين األدلة   (4

الجنائية، والمشاركة الكاممة لمضحايا وتقديم الدعم المجتمعي لمضحايا في عمميات 
 العدالة االنتقالية.

الخدمات لمناجيات من العنف الجنسي والجنساني بما يتالءم مع واقعين  توفير (5
االجتماعي والثقافي، بما في ذلك تقديم الخدمات الطبية والنفسية والمشورة المتسمة 

 بالكتمان؛  
وصف السبل التي تسعى إلى ضمان مشاركة المرأة والمجموعات النسائية في جميع  (6

عن التمثيل الكافي لممرأة في اتخاذ القرارات في تمك  عمميات العدالة االنتقالية فضالً 
 العمميات؛

توفير تدابير تمبي احتياجات النازحات داخميًا والالجئات، وال سيما فيما يتعمق   (7
 بقوانين الجنسية، والمجوء إلى القضاء، وحقوق األراضي والممكية.   
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 األطفال والشباب (ب 
االنتقالية أن األطفال ىم األكثر عرضة لمصراعات  تدرك سياسة االتحاد األفريقي لمعدالة  .115

واألكثر تضررًا منيا، بما في ذلك من خالل اعتبارىم أىدافًا مباشرة لمعنف ضمن عمميات 
القتل أو أعمال التشويو أو التعذيب واالختطاف والتجنيد وكذلك االلتحاق بالجنود 

االنتقالية، بما في ذلك والتعرض لمعنف الجنسي. وينبغي أن تراعي جميع العمميات 
عمميات السالم والعدالة، األثر غير المتناسب لمعنف الممارس عمى األطفال والشباب 
)بما في ذلك الحرمان من الحقوق االجتماعية االقتصادية مثل الغذاء والصحة وااللتحاق 
ًا بالمدارس(، ومراعاة األطفال كضحايا كما ينبغي، بصرف النظر عن أدوارىم، وذلك وفق

 لمميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو.
وينبغي أن يوجو مبدأ مصالح الطفل الفضمى التدابير المعتمدة في العمميات االنتقالية من  .116

أجل مراعاة األطفال المتأثرين بالعنف، بمن فييم النازحين داخميًا والالجئين. وفي حاالت 
وارتكاب أعمال عنف، تستمزم  األطفال الذين أجبروا عمى االنضمام لجماعات مسمحة

 مصمحة الطفل الفضمى استخدام عمميات المساءلة البديمة بخالف اإلجراءات القضائية.
واستنادًا إلى التقييم الكامل لتأثير االنتياكات عمى األطفال واحتياجات األطفال في  .117

ى الطفل في الوضع االنتقالي، ينبغي أن تعتمد عمميات العدالة االنتقالية ُنيجًا تركز عم
تصميميا ونتائجيا. وينبغي لمعمميات االنتقالية أن تولي اىتمامًا خاصًا لمبرامج 
االجتماعية االقتصادية التي تيسر الحصول عمى التعميم، بما في ذلك التعميم الميني 

 والتقني المالئم لمشباب المتأثرين بالعنف.  
  ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير ما يمي:  .118

توفير سبل لمشاركة األطفال والشباب ومجموعات الشباب في عمميات التشاور  (1
 وصنع القرار من أجل صياغة عمميات العدالة االنتقالية.

ينبغي أال تستخدم مشاركة األطفال في المداوالت الجنائية كشيود إال كممجأ أخير،  (2
دام إجراءات في القضايا الرئيسية التي تنطوي عمى جرائم ضد األطفال وباستخ

مراعية لألطفال. ينبغي أن يشارك موظفون ذوو خبرة في التعامل مع الشيود 
األطفال المعرضين لمصدمات الوشيكة بعد تذكر األحداث والحوادث التي شاركوا 
فييا أثناء اإلدالء بالشيادة في استجواب شيود الخصم، وضمان السرية، ال سيما 

 فيما يتعمق بالجرائم الجنسية؛
يما يتعمق بتدابير المساءلة، ينبغي تطبيق أحكام الميثاق األفريقي لحقوق الطفل وف  (3

سنة، عمى  18ورفاىيتو، التي تضع حدًا أدنى لسن المسؤولية الجنائية عند سن 
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النحو الذي تدعمو الممارسة المتبعة في المحكمة الخاصة لسيراليون ولجان الحقيقة 
 والمصالحة في سيراليون وليبريا؛

عادة إدماج األطفال والشباب في اع  (4 تماد برامج لمبحث عن األسر ولّم شمميا وا 
 مجتمعاتيم المحمية؛

وضع سياسات وبرامج تيدف إلى التصدي لممارسة التغريب االجتماعي االقتصادي  (5
 والسياسي والثقافي عمى الشباب وعدم تمكينيم؛

الذين شاركوا مع الجماعات اعتماد تدابير إلعادة بناء قدرة األطفال والشباب الناجين  (6
المسمحة في ارتكاب العنف وضمان قدرتيم عمى الحصول عمى خدمات الحماية 
المناسبة، بما في ذلك الخدمات الطبية والنفسية االجتماعية، فضاًل عن البرامج 

 التعميمية المصممة لمثميم من ضحايا العنف من الشباب؛
لمجتمع المدني لتنفيذ البرامج التي توفير حوافز لممؤسسات التعميمية ومنظمات ا (7

 تسيل الحوار والنقاش النقدي بشأن العمميات االنتقالية التي تشمل األطفال والشباب؛
وضع أحكام العتماد إجراءات خاصة باألطفال والشباب في عمميات تقصي الحقائق  (8

سنة،  18والمصالحة تكون مراعية لألطفال وتضمن السرية لمن تقل أعمارىم عن 
 ب االقتضاء؛حس

ضمان التحقيق الكامل ومحاكمة مرتكبي العنف الجنسي ضد األطفال من كال   (9
 الجنسين، مع مراعاة تأثيره بشكل غير المتكافئ عمى الفتيات.   

 
 األشخاص ذوو اإلعاقة (ج 

يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة، بوصفيم أفراد ضعفاء في المجتمع، لخطر أن يكونوا   .119
النتقال. فالعمميات االنتقالية التي تيمش ىذه الفئات من الناس غير مرئيين في عمميات ا

تولد االستياء الذي يقوض شرعيتيا ويديم أنماط التمييز وعدم اإلنصاف في العالقات 
االجتماعية. ويعد اإلدماج الموضوعي لألشخاص ذوي اإلعاقة أحد الشروط المسبقة 

متحول بغية إقامة نظام ديمقراطي عادل لمعمميات االنتقالية لتحقيق إمكاناتيم المحدثة ل
 اجتماعيًا.

 ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير ما يمي:    .111
 المشاركة في عمميات التشاور واتخاذ القرارات بشأن وضع عمميات العدالة االنتقالية؛ (1
ضمان عدم إغفال األشخاص ذوي اإلعاقة في عمميات العدالة االنتقالية، بما في  (2

 خالل وضع إجراءات لتمثيميم ومشاركتيم في ىذه العمميات؛ذلك من 
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إتاحة الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، بمن فييم من كانوا في ذلك الوضع من قبل   (3
اندالع النزاع، ليقصوا تجربتيم في النزاع، وكيف تأثروا بالعنف وبتدابير التخفيف 

 من آثار النزاع؛
خاص ذوي اإلعاقة في صياغة وتنفيذ توفير سبل إلدماج التدابير الخاصة باألش (4

 المشاريع الرامية إلى إعادة تأىيل وجبر األشخاص المتضررين من النزاع؛
 توفير الخدمات عمى نحو ميسر وتمبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.    (5

 
 النازحون داخميًا والالجئون وعديمو الجنسية (د 

دماج النازحين داخميًا والالجئين فييا إن العمميات االنتقالية معرضة لمفشل إن لم يتم إ  .111
بشكل موضوعي. وال يمكن إصالح االنقسامات التي تسببيا النزاعات بشكل كامل، ولن 
تتم أي من المصالحة أو التعافي إال جزئيًا ما لم تعالج القضايا التي تؤثر عمى النازحين 

 زاع.داخميًا والالجئين وعديمي الجنسية في حاالت النزاع وما بعد الن
 ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير ما يمي:  .112

حق النازحين داخميًا والالجئين وعديمي الجنسية في أن يتم التشاور معيم بشأن   (1
العمميات االنتقالية ووضع أحكام اللتماس آرائيم، بما في ذلك من خالل الزيارات في 

 األراضي والمخيمات والبمدان التي يمجأون إلييا؛
ي أن تشمل إجراءات التحقيق في كل من اإلجراءات الجنائية ولجان تقصي ينبغ (2

الحقائق االنتياكات التي يتعرض ليا النازحون داخميًا والالجئون وعديمو الجنسية، 
 مع إيالء اىتمام خاص لالنتياكات الجنسية ضد النساء واألطفال؛  

ق اإلنسان والقانون اإلنساني إدراج النزوح وانعدام الجنسية باعتبارىما انتياكات لحقو  (3
 في عمميات العدالة والمساءلة؛

توفير مزايا مالئمة لالجئين والنازحين في برامج الجبر لالنتياكات التي تسببت في   (4
فرارىم وتمك التي عانوا منيا أثناء نزوحيم مع إيالء االعتبار الواجب لمنساء 

 واألطفال النازحين داخميًا والالجئين؛
ر لعودة النازحين والالجئين وعديمي الجنسية بشكل آمن وخاضع إدراج تدابي (5

لمتخطيط المناسب إلى أماكن إقامتيم، مع وجود برامج في مكان اإلقامة تسيل إعادة 
عادة بناء المنازل والممتمكات.  توطينيم، بما في ذلك رد األراضي المفقودة وا 

 كبار السن  (ه 
نتقالية بكبار السن عمى النحو المعّرف في تعترف سياسة االتحاد األفريقي لمعدالة اال .113

البروتوكول الممحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعمق بحقوق كبار 
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السن في أفريقيا. ويعد كبار السن من أضعف الفئات المتضررة من النزاعات في أفريقيا. 
ي والعنف. وينبغي وتشمل تجاربيم عمميات القتل والتعذيب واالختطاف والتحرش الجنس

لكافة العمميات االنتقالية، بما في ذلك عمميات السالم والعدالة، أن تأخذ في عين 
االعتبار األثر غير المتناسب لمعنف عمى كبار السن )بما في ذلك الحرمان من الحقوق 
االجتماعية االقتصادية كالغذاء والصحة( وأن تولييم القدر الكافي من المراعاة باعتبارىم 

 ضحايا، وفقًا لما ورد أعاله.
وينبغي أن يوجو مبدأ المصالح الفضمى لكبار السن التدابير المعتمدة في العمميات   .114

االنتقالية لتمبية احتياجات كبار السن المتضررين من العنف، بمن فييم النازحون داخميًا 
حتياجاتيم في والالجئون. واستنادًا إلى تقييم كامل ألثر االنتياكات عمى كبار السن وا

الظروف االنتقالية، ينبغي أن تعتمد عمميات العدالة االنتقالية عمى الُنيج التي تركز عمى 
المسنين في تصميميا ونتائجو، بما في ذلك إنشاء الرعاية داخل المؤسسات عمى النحو 
المنصوص عميو في البروتوكول الممحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

بحقوق كبار السن في أفريقيا. وينبغي أن تولي العمميات االنتقالية اىتمامًا خاصًا  المتعمق
لمبرامج االجتماعية االقتصادية التي تيسر الحصول عمى الرعاية الصحية والرفاه 

 االقتصادي لكبار السن.
 ويجوز أن تشمل النقاط المرجعية والمعايير ما يمي:  .115

مميات التشاور واتخاذ القرارات من أجل توفير سبل لمشاركة كبار السن في ع (1
 صياغة عمميات العدالة االنتقالية؛

عادة إدماج كبار السن في مجتمعاتيم  (2 اعتماد برامج لمبحث عن األسر ولّم شمميا وا 
 المحمية؛

وضع سياسات وبرامج تيدف إلى التصدي لالغتراب االجتماعي االقتصادي   (3
، بما في ذلك توفير الرعاية ليم داخل والسياسي والثقافي وعدم تمكين كبار السن

 المؤسسات؛
وضع أحكام العتماد إجراءات مخصصة لكبار السن في عمميات تقصي الحقائق  (4

 والمصالحة، حسب االقتضاء، عمى أن تكون سيمة االستعمال وتضمن ليم السرية؛
 ضمان التحقيق الكامل ومحاكمة جميع أشكال العنف ضد كبار السن.  (5

 
 
 
 



EX.CL/1145 (XXXIV) 
Page 34 

 

 ابع: الجهات الفاعمة والعمميات وآليات التنفيذالقسم الر  
 

 الجهات الفاعمة  (أ 
 المسؤولية عمى المستوى الوطني/مستوى الدولة

تضطمع الدول األعضاء بالمسؤولية الرئيسية فيما يتعمق بتنفيذ عمميات العدالة االنتقالية.  .116
يذ العمميات وتتحمل مسؤولية إزالة العوائق السياسية واالجتماعية التي تحول دون تنف

االنتقالية بفعالية، بما يكفل المجال لممناقشة والدعوة في مجال العدالة االنتقالية وتعبئة 
 دعم جميع قطاعات المجتمع عبر الخطوط السياسية.

سيتوقف نجاح سياسة العدالة االنتقالية عمى االلتزام السياسي والقيادة وقدرة الجيات   .117
مد المعني. ومن الضروري أن تضطمع الجيات الفاعمة الفاعمة الوطنية والمحمية في الب

الوطنية والمحمية بدور قيادي في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم التقارير عن الدروس 
المستفادة في جميع مستويات ومراحل تنفيذ سياسة العدالة االنتقالية. وسيضمن ذلك 

حة الرئيسيين. ومن ثم، الممكية الوطنية والتشاور الواسع النطاق ومشاركة أصحاب المصم
فإن القيادة الجماعية عمى المستوى الوطني أمر أساسي لوضع رؤية وطنية شاممة 
لمجميع، ولتوضيح تقسيم العمل واألدوار والمسؤوليات لكل من أصحاب المصمحة 

 الرئيسيين.
 ستضطمع الجيات الفاعمة عمى الصعيد الوطني بما يمي:  .118

نشاء اليياكل واآلليات وضع االستراتيجيات والسياسات وال (أ  برامج والمشاريع وا 
 المناسبة لضمان وجود سياسة عامة لمعدالة االنتقالية تتسم بالشمول واالتساق؛

زالة العقبات التي تحول  (ب  إصدار التشريعات التمكينية وتبسيط العمميات اإلدارية وا 
 دون تنفيذ سياسة العدالة االنتقالية؛

 االنتقالية؛ تنسيق جميع تدخالت سياسة العدالة (ج 
 السعي لمحصول عمى دعم إقميمي وقاري ودولي لتنفيذ سياسة العدالة االنتقالية.  (د 

ينبغي لمدول األعضاء أن تنشئ مؤسسات ومساحات إعالمية وأن تييئ الظروف التي   .119
 تعزز البرامج التعميمية التي تعزز المساواة والكرامة وتؤكد اإلنسانية المشتركة لمشعب.

ألعضاء أن تنشئ مؤسسات ومناسبات اجتماعية تجمع بين أعضاء ينبغي لمدول ا .121
مختمف الفئات. وينبغي أن تكون ىذه المؤسسات مجيزة بخبراء من شأنيم أن يسيموا 
سداء المشورة بشأن الصدمات  الصفح بين المجتمعات المحمية وأن يتيحوا الوساطة وا 

 النفسية لتعزيز التماسك االجتماعي.
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ج التعميمية المتعمقة بالمبادرات التذكارية، من بين وسائل أخرى، من ينبغي صياغة المناى .121
خالل دمج نتائج لجنة تقصي الحقائق في المناىج المدرسية والجامعية ليسترشد بيا 

 التاريخ الوطني، وبغرض النيوض ببناء السالم.
فريقي ينبغي لمدول األعضاء أن تقيم شراكات مع إدارة الموارد البشرية باالتحاد األ  .122

ألغراض توثيق آليات العدالة التقميدية بشكل فعال، وتدوينيا وتوضيحيا، بما يشمل 
 مجاالت التذكير والتعميم والتدريب.

 
 المستوى اإلقميمي

عمى الصعيد اإلقميمي، ينبغي أن تشجع المجموعات االقتصادية اإلقميمية جميع الجيات   .123
لية التي تقضي بشكل دائم عمى ظروف الفاعمة الوطنية عمى مواصمة العمميات االنتقا

عدم االستقرار وانتياكات حقوق اإلنسان والشعوب، بما في ذلك عمميات المساءلة. 
وتضطمع المجموعات االقتصادية اإلقميمية بدور رئيسي في المساعدة عمى معالجة 

ل تعزيز األبعاد اإلقميمية والعابرة لمحدود لمنزاعات أو القمع العنيف، بما في ذلك من خال
يجاد فيم مشترك بشأن العمميات  تطبيع العالقات بين البمدان المجاورة المتضررة وا 

 االنتقالية.  
وينبغي أن تستفيد المجموعات االقتصادية اإلقميمية من الدعم الدبموماسي والدعم بالموارد  .124

تعين عمى المستوى اإلقميمي لعمميات الدول األعضاء في مجال العدالة االنتقالية وأن 
آليات تشجع عمى تنفيذ العدالة االنتقالية وفقًا لمشروط المتفق عمييا. وعالوة عمى ذلك، 
ينبغي أن تسعى إلى تصميم وسائل لتوثيق وتدوين وتوضيح برامج العدالة االنتقالية وفقًا 

 لممبادئ والنقاط المرجعية المبينة في ىذه السياسة.
مية المواءمة بين وثائق السياسات اإلقميمية وينبغي أن تكفل الجيات الفاعمة اإلقمي  .125

 والقارية لتعزيز التنسيق.
 

 المستوى القاري
لن ينجح تنفيذ السياسة العامة لالتحاد األفريقي لمعدالة االنتقالية في غياب القيادة  .126

السياسية االستراتيجية العامة لالتحاد األفريقي عمى المستوى القاري. وينبغي أن ُتستكمل 
تحاد األفريقي لسياسة العدالة االنتقالية بتدخالت من التشكيالت القارية من غير قيادة اال

الدول. وتشمل األجيزة والمؤسسات الرئيسية لالتحاد األفريقي التي تتولى القيادة في تنفيذ 
السياسة العامة لمعدالة االنتقالية، مفوضية االتحاد األفريقي؛ ومجمس السمم واألمن؛ 

قية لحقوق اإلنسان؛ والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ ولجنة والمجنة األفري
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الخبراء األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاىيتو؛ واآللية األفريقية الستعراض األقران؛ 
والمجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي؛ ومجمس االتحاد األفريقي المعني بالفساد؛ 

مع ىيئات قارية أخرى مثل مصرف التنمية األفريقي ومؤسسة  والبرلمان األفريقي بالتعاون
 بناء القدرات األفريقية.

 
 الجهات الفاعمة من غير الدول

ينبغي ألعضاء المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية ووسائل اإلعالم القيام بحمالت   .127
الة االنتقالية. وتيسير إقامة الحوار الوطني العام الالزم والنقاش بشأن متابعة عمميات العد

وينبغي أيضًا اتخاذ التدابير الالزمة لتمكين ىذه الجيات وغيرىا من الجيات الفاعمة من 
عداد التقارير عن عمميات العدالة االنتقالية.    القيام بدورىا في إنشاء المنتديات وتوثيق وا 

ائمة عمى وفضاًل عن اليياكل الرسمية لمدولة، ينبغي تسخير الدور اليام لمعمميات الق .128
الدين والعمميات الثقافية في تقديم سبل التعافي والمصالحة والعدالة المحمية كجزء من 

 العممية االنتقالية لممجتمعات المتضررة وأفراد المجتمع.  
وينبغي لعممية الحوار الوطني والمصالحة والتعافي أن تمكن الزعماء الدينيين والقادة  .129

لمحمي ليس فقط من االضطالع بدور نشط في مثل تمك التقميديين و/أو قادة المجتمع ا
العمميات عمى الصعيد الوطني فحسب، بل أيضًا مواصمة الحوار داخل المجتمعات 

 المحمية وفيما بينيا والمصالحة والتعافي عمى المستويات المحمية.  
 

 تعبئة الموارد (ب 
ار الواجب لمقيود ينبغي تصميم وتنفيذ عمميات العدالة االنتقالية مع إيالء االعتب .131

المفروضة عمى الموارد التي يواجييا البمد المتضرر، وينبغي اعتماد نيج مبتكرة لجعل 
عمميات العدالة االنتقالية مراعية لمموارد. وفي الوقت نفسو، ينبغي تعبئة الموارد الالزمة 

لقاري لتمبية االحتياجات االنتقالية لممجتمع المتضرر عمى الصعد الوطني واإلقميمي وا
 والدولي.

 وعمى الصعيد الوطني، تشمل تدابير تعبئة الموارد التي ينبغي اعتمادىا ما يمي:  .131
ينبغي تخصيص اعتمادات في الميزانيات الوطنية من أجل تنفيذ السياسات   (أ 

والبرامج الوطنية في مجال العدالة االنتقالية، باعتبارىا عنصرًا أساسيًا في 
 الوطنية؛ العممية االنتقالية والممكية
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استكمااًل لمميزانية الوطنية المخصصة لمعمميات االنتقالية، ينبغي النظر في  (ب 
إنشاء صندوق مستقل مكمف بتعبئة الموارد من خالل مختمف أنشطة جمع 

 األموال التي يشارك فييا القطاع الخاص.  
 

من خالل ما وعمى الصعيد اإلقميمي، ينبغي أن تدعم الجيات الفاعمة العمميات االنتقالية  .132
 يمي:
ينبغي السعي إلى تعبئة موارد التضامن اإلقميمية عمى الصعيد دون اإلقميمي   (أ 

 بمشاركة البمدان المجاورة ومن خالل المجموعات االقتصادية اإلقميمية المعنية؛
 تقاسم أفضل الممارسات والدروس المستفادة؛ (ب 
تعيين ذوي  االستفادة من الدعم التقني ذي الصمة، بما في ذلك من خالل  (ج 

 الخبرة. 
 

 وعمى الصعيد القاري، تشمل تدابير تعبئة الموارد ما يمي: .133
يجوز لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي أن ينشئ صندوقًا لمعدالة االنتقالية   (أ 

األفريقية لضمان توافر الموارد الالزمة لسرعة التدخل. وينبغي أن تتوافر 
األقاليم المعنية لمتدخل الفوري مخصصات الميزانية لممجتمعات المتضررة داخل 

 من خالل مبادرات العدالة االنتقالية؛
وينبغي لالتحاد األفريقي أن يضطمع بأنشطة تعبئة الموارد، استنادًا إلى   (ب 

االحتياجات المقدرة لمبمد المتضرر، بما في ذلك من خالل عقد مؤتمرات 
ل تشمل أيضًا إلعالن التبرعات ال تشمل الجيات الفاعمة من الدول فحسب، ب

 المشغمين القاريين الخاصين؛  
تطوير قاعدة بيانات لمخبرات وتقديم الدعم المالي لنشر الخبراء من قاعدة  (ج 

 البيانات دعمًا لمعمميات الوطنية لمعدالة االنتقالية.
 

 إدارة المعرفة والدعوة  (ج 
ی المعرفة ذه السياسة، ينبغي كفالة االتصال االستراتيجي القائم عمھفي سياق تنفيذ   .134

احتياجات في  لديياوالدعوة إلی السعي إلی تحقيق العدالة االنتقالية في المجتمعات التي 
 ذه السياسة.ھىذا مجال وفقًا لمتوجيو المعياري المنصوص عميو في 
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وفي إطار السعي إلى تنفيذ العدالة االنتقالية المتوخاة في ىذه السياسة، ينبغي لالتحاد   .135
 ما يمي، بالتعاون مع الجيات الفاعمة اإلقميمية والوطنية والدولية:األفريقي القيام ب

تيسير االتصاالت االستراتيجية الواضحة مع الجيات الفاعمة المحمية والوطنية   (أ 
 واإلقميمية المعنية من أجل تعزيز الوعي والتوافق دعمًا لمعمميات االنتقالية؛

 دعم إنتاج البحوث والدراسات ذات الصمة؛  (ب 
فضل الممارسات وتسييل تقاسم أفضل الممارسات مع المجتمعات التي جمع أ  (ج 

 تنظر في عمميات العدالة االنتقالية أو تجرييا بالفعل.
 

 الرصد واإلبالغ واالستعراض  (د 
ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي متابعة وتقييم العمميات االنتقالية وتنفيذ تمك العمميات   .136

ة االنتقالية، فضاًل عن مشاركة ىيئات االتحاد األفريقي في وفقًا ليذه السياسة بشأن العدال
 مثل تمك العمميات والدور الذي اضطمعت بو.

بغي أن تقدم مفوضية االتحاد األفريقي تقريرًا سنويًا إلى أجيزة االتحاد األفريقي وين  .137
العمميات  المعنية بشأن العمميات االنتقالية في أفريقيا، مع إبراز القضايا التي تواجييا تمك

 ودور مختمف الجيات الفاعمة الوطنية واإلقميمية والقارية والدولية.
وينبغي تيسير متابعة تنفيذ ىذه السياسة من خالل نقطة تنسيق يقع مقرىا داخل إدارة   .138

ن السياسية، مع تمقي المدخالت من الوحدات المشتركة بين اإلدارات ومختمف الشؤو 
 ة التي تشمل والياتيا العدالة االنتقالية.أجيزة االتحاد األفريقي المعني

 
 المالحق 

إعالن حول موضوع المؤتمر: نحو المزيد من الوحدة والتكامل من خالل القيم المشتركة.  .1
Assembly/AU/Decl.1 (XVI). 

فريقيا. أمقرر بشأن تقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطتو وحالة السمم واألمن في  .2
Assembly/AU/Dec.501 (XXII). 

 .Assembly/AU/Decl.1(XXVII)Rev.1. 2016إعالن المؤتمر بشأن موضوع عام  .3
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