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دام ٮ(رامج العدالة المٮ(ادئ األساسٮ1ة الستح,
نائٮ1ة التصالحٮ1ة ڡ<ى> المسائل الح(

ة الدٮ&ٮ"اح"

ٮ&ر ڡ6ى4 مٮ"ادرات العدالة التصالحٮ&ة، اء العالم، تزاٮ&د كٮ" ميع إرح" إذ ٮ&ستذكر أنه حدث، ڡ6ى4 ح"
لٮ&دٮ&ة ومحلٮ&ة من Mوإذ ٮ&سلم ٮ"أن تلك المٮ"ادرات تستند ڡ6ى4 كثٮ&ر من األحٮ&ان إلى أشاكل تڡ

ريمة ضارة ٮ"الناس من حٮ&ث األساس، العدالة تعتٮ"ر الح"
ريمة ٮ&حترم كرامة اه الح" ذ ڡ6ى4 التطور تح" eوإذ ٮ&شدد عىل أن العدالة التصالحٮ&ة هى4 رد آح
الل عالج الضحاٮ&ا eتماعى4 من ح ام االح" اهم ويعزز االنسح" ص ويٮ"ين التڡ6 eومساواة كل شح

تمعات المحلٮ&ة، ناة والمح" والح"
راتهم ٮ" eريمة من تٮ"ادل مشاعرهم وح وإذ ٮ&ؤكد أن هذا النهج ٮ&مكّن المتضررين من الح"

اتهم، ٮ&ة احتٮ&اح" ٮ"وضوح ويهدف إلى تلٮ"
رصة للضحاٮ&ا للحصول عىل التعويض، والشعور ٮ"أمان وإذ ٮ&درك أن هذا النهج ٮ&تيح الڡ6
ناة إدراك أسٮ"اب سلوكهم وآثاره وتحّمل المسؤولٮ&ة ر، والسعى4 إلى اإلنهاء؛ ويتيح للح" أكٮ"

هم األسٮ"اب اليت تنشأ منها تمعات المحلٮ&ة من ڡ6 ٮ"طريڡMة ذات معىن؛ ويمكّن المح"
ريمة، تمع المحيل، ومنع الح" اه المح" ريمة، وتعزيز رڡ6 الح"

ى4
ة متنوعة من التداٮ"ٮ&ر تتسم ٮ"المرونة ڡ6 وإذ ٮ&الحظ أن العدالة التصالحٮ&ة تنٮ"ثق منها طائڡ6

انونٮ&ة Mروف الڡ eم، مع مراعاة الط eائمة وتتمم تلك النط Mنائٮ&ة الڡ م العدالة الح" eها لتالئم نط تكٮ&ّڡ6
ٮ&ة، اڡ6 Mتماعٮ&ة والثڡ واالح"

انونٮ&ة لمن Mة الڡMل ٮ"حق الدول ڡ6ى4 المالحڡ eدام العدالة التصالحٮ&ة ال ٮ&ح eوإذ ٮ&سلم ٮ"أن استح
ناة، ٮ&دعى أنهم ح"

دام المصطلحات eأوال - استح

دم عملٮ&ات تصالحٮ&ة ويسعى eٮ&ر “ٮ"رنامج عدالة تصالحٮ&ة” أي ٮ"رنامج ٮ&ستح 1 - ٮ&ڡMصد ٮ"تعٮ"
يها ٮ&ر “عملٮ&ة تصالحٮ&ة” أي عملٮ&ة ٮ&شارك ڡ6 إلى تحڡMٮ&ق نواتج تصالحٮ&ة. 2 - ٮ&ڡMصد ٮ"تعٮ"
رين eتمع المحيل اآلح راد أو أعضاء المح" ، وعند االڡMتضاء أي من األڡ6 انى4 الضحٮ&ة والح"

ريمة، ريمة، مشاركة نشطة معا ڡ6ى4 تسوية المسائل الناشئة عن الح" المتضررين من الح"
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ر. ويمكن أن تتضمن العملٮ&ات التصالحٮ&ة òة عامة، ٮ"مساعدة من مٮ&س وذلك، ٮ"صڡ6
اوض ٮ"ٮ&ن المحامٮ&ن والڡMضاة والتشاور ٮ"شأن إصدار األحاكم. الوساطة، والمصالحة، والتڡ6

ة للعملٮ&ة التصالحٮ&ة. اق الذي ٮ&توصل الٮ&ه نتٮ&ح" ” االتڡ6 ٮ&ر “ناتج تصالحى4 3 - ٮ&ڡMصد ٮ"تعٮ"
تمعٮ&ة، دمة المح" eوق والحMوتشمل النواتج التصالحٮ&ة ردودا وٮ"رامج مثل التعويض ورد الحڡ
ماعٮ&ة لألطراف وتحڡMٮ&ق اعادة اندماج ردٮ&ة والح" ات والمسؤولٮ&ات الڡ6 ٮ&ة االحتٮ&اح" ٮ"هدف تلٮ"

تمع. انى4 ڡ6ى4 المح" الضحٮ&ة والح"
تمع المحيل راد أو أعضاء المح" انى4 وأي من األڡ6 ٮ&ر “األطراف” الضحٮ&ة والح" 4 - ٮ&ڡMصد ٮ"تعٮ"

ريمة الذٮ&ن ٮ&مكن أن تشملهم العملٮ&ة التصالحٮ&ة. رين المتضررين من الح" eاآلح
ة ونـزيهة، ص الذي ٮ&تمثل دوره ڡ6ى4 أن ٮ&يسر، ٮ"طريڡMة منصڡ6 eر” الشح òٮ&ر “مٮ&س 5 - ٮ&ڡMصد ٮ"تعٮ"

مشاركة األطراف ڡ6ى4 العملٮ&ة التصالحٮ&ة.

دام ٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة eثانٮ&ا - استح

ام العدالة eدام ٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة ڡ6ى4 أي مرحلة من مراحل نط e6 - ٮ&مكن استح
دم العملٮ&ات التصالحٮ&ة إال عندما تكون eى4 أال تستح انون الوطين. 7 - ٮ&نٮ"ع6 Mنائٮ&ة، رهنا ٮ"الڡ الح"

ڡMة الحرة والطوعٮ&ة من الضحٮ&ة ، وٮ"المواڡ6 انى4 ٮ&ه االتهام إلى الح" ٮ&ة لتوح" هناك أدلة اكڡ6
ڡMة ڡ6ى4 أي وڡMت أثناء انى4 سحب تلك المواڡ6 ى4 أن ٮ&كون ٮ"مڡMدور الضحٮ&ة والح" . وينٮ"ع6 انى4 والح"
اڡMات طوعٮ&ا وأن ال تتضمن سوى التزامات معڡMولة ى4 التوصل إلى االتڡ6 العملٮ&ة. وينٮ"ع6

ومتناسٮ"ة.
انى4 عىل الوڡMائع األساسٮ&ة للڡMضٮ&ة ق الضحٮ&ة والح" ، ڡ6ى4 األحوال العادٮ&ة، أن ٮ&تڡ6 ى4 8 - ٮ&نٮ"ع6
انى4 كدلٮ&ل دام مشاركة الح" eى4 استح كأساس لمشاركتهما ڡ6ى4 العملٮ&ة التصالحٮ&ة. وال ٮ&نٮ"ع6

انونٮ&ة الالحڡMة. Mراءات الڡ عىل االعتراف ٮ"الذنب ڡ6ى4 اإلح"
ار، لدى احالة الڡMضٮ&ة إلى العملٮ&ة التصالحٮ&ة وڡ6ى4 تسٮ&ير تلك ى4 أن توضع ڡ6ى4 االعتٮ" 9 - ٮ&نٮ"ع6
ٮ&ة ٮ"ٮ&ن األطراف. اڡ6 Mاٮ&نات الثڡ تالل توازن الڡMوى، وكذلك التٮ" eوارق المؤدٮ&ة إلى اح العملٮ&ة، الڡ6

ى4
ار لدى احالة أي ڡMضٮ&ة إلى العملٮ&ة التصالحٮ&ة وڡ6 10 - توضع سالمة األطراف ڡ6ى4 االعتٮ"

تسٮ&ير تلك العملٮ&ة.
ى4 أن تحال الڡMضٮ&ة ٮ&ر ممكنة، ٮ&نٮ"ع6 eٮ&ر مالئمة أو ع e11 - عندما تكون العملٮ&ات التصالحٮ&ة ع
ٮ&ة التصرف. وڡ6ى4 تلك الحاالت نائٮ&ة وأن ٮ&ٮ"ت دون إٮ"طاء ڡ6ى4 كٮ&ڡ6 إلى سلطات العدالة الح"
اه انى4 عىل تحمل المسؤولٮ&ة تح" يع الح" نائٮ&ة إلى تشح" ى4 أن ٮ&سعى مسؤولو العدالة الح" ٮ&نٮ"ع6

ى4
انى4 ڡ6 تمعات المحلٮ&ة المتضررة، وأن ٮ&دعموا اعادة اندماج الضحٮ&ة والح" الضحٮ&ة والمح"

تمع. المح"

ثالثا - تسٮ&ير ٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة
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يهٮ&ة ومعاٮ&ير، ٮ"سند تشريعى4 عند ر الدول األعضاء ڡ6ى4 وضع مٮ"ادئ توح" eى4 أن تنط 12 - ٮ&نٮ"ع6
ى4 أن تحترم تلك المٮ"ادئ دام ٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة. وينٮ"ع6 eتضاء، تحكم استحMاالڡ

ٮ&ما ى4 أن تتناول، ڡ6 ٮ&نة ڡ6ى4 هذا الصك، وينٮ"ع6 يهٮ&ة والمعاٮ&ير المٮ"ادئ األساسٮ&ة المٮ" التوح"
تتناول، ما ٮ&يل: (أ) شروط إحالة الڡMضاٮ&ا إلى ٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة؛

ة الڡMضاٮ&ا ٮ"عد العملٮ&ة التصالحٮ&ة؛ (ب) معالح"
ٮ&يمهم؛ M(ج) مؤهالت المٮ&سرين وتدريٮ"هم وتڡ

(د) إدارة ٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة؛
اءة وڡMواعد السلوك اليت تحكم تسٮ&ير ٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة. (هـ) معاٮ&ير الكڡ6
ى4 أن تطٮ"ق عىل ٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة، وال سٮ&ما العملٮ&ات التصالحٮ&ة، 13 - ٮ&نٮ"ع6

: انى4 والضحٮ&ة، وهى4 ل اإلنصاف للح" رائٮ&ة أساسٮ&ة تكڡ6 ضمانات اح"
انى4 الحق ڡ6ى4 التشاور مع مستشار ى4 أن ٮ&كون للضحٮ&ة والح" انون الوطين، ٮ&نٮ"ع6 M(أ) رهنا ٮ"الڡ

وية عند الضرورة. مة التحريرية و/أو الشڡ6 ڡMانونى4 ٮ"شأن العملٮ&ة التصالحٮ&ة، وڡ6ى4 الترح"
ى4 أن ٮ&كون للڡMصّر، عالوة عىل ذلك، الحق ڡ6ى4 الحصول عىل المساعدة من أحد وينٮ"ع6

األٮ"وين أو من ويص؛
ڡMة عىل المشاركة ڡ6ى4 العملٮ&ة ٮ&ة، ڡMٮ"ل المواڡ6 ى4 إطالع األطراف ٮ"صورة واڡ6 (ب) ٮ&نٮ"ع6

ٮ&عة العملٮ&ة التصالحٮ&ة والنتائج اليت ٮ&مكن أن تترتب عىل التصالحٮ&ة، عىل حڡMوڡMهم وطٮ"
ڡMرارهم؛

انى4 عىل المشاركة ڡ6ى4 العملٮ&ة التصالحٮ&ة أو ڡMٮ"ول ام الضحٮ&ة وال الح" eى4 إرع (ج) ال ٮ&نٮ"ع6
ة. حڡ6 عه إلى ذلك ٮ"وسائل مح" النواتج التصالحٮ&ة أو دڡ6

ى4 ري علنا ڡ6ى4 العملٮ&ة التصالحٮ&ة سرية، وال ٮ&نٮ"ع6 ى4 أن تكون المناڡMشات اليت ال تح" 14 - ٮ&نٮ"ع6
انون الوطين. Mتيض الڡMة األطراف أو حسب ما ٮ&ڡMڡ ا إال ٮ"مواڡ6 Mشاؤها الحڡ إڡ6

اڡMات الناشئة عن ، عند االڡMتضاء، عىل نتائج االتڡ6 ى4 أن ٮ&كون هناك إشراف ڡMضائى4 15 - ٮ&نٮ"ع6
ٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة، أو أن تدرج ڡ6ى4 ڡMرارات أو أحاكم ڡMضائٮ&ة. وحٮ&ثما ٮ&حدث ذلك،
ى4 أن ٮ&حول الناتج ر، وينٮ"ع6 eضائى4 آحMرار أو حكم ڡMى4 أن تكون للناتج نڡ6س وضعٮ&ة أي ڡ ٮ&نٮ"ع6

دون المالحڡMة الڡMضائٮ&ة ٮ"شأن نڡ6س الوڡMائع.
ى4 أن تعاد الڡMضٮ&ة إلى عملٮ&ات العدالة اق ٮ"ٮ&نهم، ٮ&نٮ"ع6 16 - حٮ&ثما ال ٮ&صل األطراف إلى اتڡ6
راءات العدالة دم ڡ6ى4 إح" eٮ&ة التصرف. وال ٮ&ستح ائمة وأن ٮ&ٮ"ت دون إٮ"طاء ڡ6ى4 كٮ&ڡ6 Mنائٮ&ة الڡ الح"

اق. رد عدم التوصل إلى اتڡ6 نائٮ&ة الالحڡMة مح" الح"
اق الذي ٮ&تم ڡ6ى4 أثناء العملٮ&ة التصالحٮ&ة إلى الٮ"رنامج ٮ&ذ االتڡ6 ى4 أن ٮ&حال عدم تنڡ6 17 - ٮ&نٮ"ع6
انون الوطين Mتيض الڡMائمة حٮ&ثما ٮ&ڡ Mنائٮ&ة الڡ ددا، أو إلى عملٮ&ات العدالة الح" التصالحى4 مح"
اق، ٮ&ذ االتڡ6 دم عدم تنڡ6 eى4 أن ٮ&ستح ٮ&ة التصرف. وال ٮ&نٮ"ع6 ذلك، وأن ٮ&ٮ"ت دون إٮ"طاء ڡ6ى4 كٮ&ڡ6
نائٮ&ة راءات العدالة الح" ، كمٮ"رر إلصدار حكم أشد ڡ6ى4 إح" رار أو الحكم الڡMضائى4 Mٮ"استثناء الڡ
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الالحڡMة.
ب لكرامة األطراف. اتهم ٮ"نـزاهة، مع االحترام الواح" ٮ" رون واح" òى4 أن ٮ&ؤدي المٮ&س 18 - ٮ&نٮ"ع6
اه لوا أن ٮ&تصرف األطراف ٮ"احترام، كل منهم تح" تهم تلك، أن ٮ&كڡ6 رين، ٮ"صڡ6 òى4 للمٮ&س وينٮ"ع6

ٮ&ما ٮ"ٮ&نهم. ر، وأن ٮ&مكّنوا األطراف من التوصل إلى حل مالئم ڡ6 eاآلح
تمعات المحلٮ&ة وأن ٮ&حصلوا، ات والمح" اڡ6 Mٮ&د للثڡ هم ح" رين ڡ6 òب أن ٮ&كون للمٮ&س 19 - ٮ&ح"

عند االڡMتضاء، عىل تدريب أولى4 ڡMٮ"ل تولى4 مهام التٮ&سٮ&ر.

راٮ"عا - التطوير المستمر لٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة

ٮ&ات وسٮ&اسات وطنٮ&ة تهدف إلى ر الدول األعضاء ڡ6ى4 وضع استراتٮ&ح" eى4 أن تنط 20 - ٮ&نٮ"ع6
اذ الڡMوانٮ&ن والسلطات ة ٮ"ٮ&ن سلطات انڡ6 اڡ6 Mتطوير العدالة التصالحٮ&ة والى ترويج ثڡ
دام العدالة eتمعات المحلٮ&ة، مؤاتٮ&ة الستح تماعٮ&ة، وكذلك ٮ"ٮ&ن المح" الڡMضائٮ&ة واالح"

نائٮ&ة ومدٮ&ري م ٮ"ٮ&ن سلطات العدالة الح" eى4 أن ٮ&كون هناك تشاور منتط التصالحٮ&ة. 21 - ٮ&نٮ"ع6
هم مشترك للعملٮ&ات والنواتج التصالحٮ&ة ل تطوير ڡ6 ٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة، من أح"

دام الٮ"رامج التصالحٮ&ة، واستكشاف السٮ"ل اليت ٮ&مكن eعالٮ&تها، وتوسيع نطاق استح وتعزيز ڡ6
نائٮ&ة. ٮ"ها ادماج النهوج التصالحٮ&ة ڡ6ى4 ممارسات العدالة الح"

تمع المدنى4 عند االڡMتضاء، ع، ٮ"التعاون مع المح" ى4 للدول األعضاء أن تشح" 22 - ٮ&نٮ"ع6
ضائها ٮ&ة تڡMدٮ&ر مدى إڡ6 ٮ&يمات تلك الٮ"رامج، ٮ"ع6 Mالٮ"حوث عن ٮ"رامج العدالة التصالحٮ&ة وتڡ
نائٮ&ة، ومدى إلى نواتج تصالحٮ&ة، ومدى صالحٮ&تها كمكمل أو ٮ"دٮ&ل لعملٮ&ات العدالة الح"
ٮ&يرات ملموسة ال تع6 eد ٮ&لزم مع مرور الزمن إدحMميع األطراف. وڡ اٮ"ٮ&ة لح" ٮ&رها نواتج اٮ&ح" توڡ6
ع الدول األعضاء تڡMٮ&يم وتعدٮ&ل ى4 أن تشح" عىل عملٮ&ات العدالة التصالحٮ&ة. ولذلك ٮ&نٮ"ع6

ى4
ٮ&يمات ڡ6 Mى4 أن ٮ&سترشد ٮ"نتائج الٮ"حوث والتڡ مة. وينٮ"ع6 eترات منتط تلك الٮ"رامج عىل ڡ6

مواصلة تطوير السٮ&اسات والٮ"رامج.

امسا - شرط استثناء eح

انى4 أو الضحٮ&ة تكون مڡMررة 23 - لٮ&س ڡ6ى4 هذه المٮ"ادئ األساسٮ&ة ما ٮ&مس ٮ"أي حڡMوق للح"
انون الدولى4 المنطٮ"ق. _______________________ Mانون الوطين أو الڡ Mڡ6ى4 الڡ

.E/2002/INF/2/Add.2 ة األمم المتحدةMوثٮ&ڡ -

حة الرئٮ"سٮ"ة العودة للصڡ*
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