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إن أولئك الذين يستخدمون هذه االدوات  يف شامل أيرلندا يستحقون اإلشادة من كل 

البرش يف أرجاء العامل، ممن يدعمون عملية السالم الربيطانية األيرلندية

ففي بعض األحيان تكون هذه االدوات هي ترجمة ملشاعر محبي السالم يف كل أنحاء العامل 
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"معهد العدالة االنتقالية )TJI(، التي أنشئت يف عام 2003، هو معهد البحوث متعددة التخصصات التي 

يقودها القانون يف جامعة ألسرت. ومن املسلم TJI دوليا كمركز األكادميية الرائدة يف تطوير مجال العدالة 

االنتقالية - عىل نطاق واسع، ودراسة القانون يف املجتمعات الخارجة من الرصاع والقمع. نضع البحوث 

الصادرة من ايرلندا الشاملية يف طليعة املناقشات األكادميية والقانونية والسياسية املحلية والعاملية. ونحن 

نعمل مع املنظامت الدولية والجامعات الشعبية، واملنظامت غري الحكومية يف أيرلندا الشاملية وعامليا  لدمج 

قطاعات العمل األكادميي من أجل تحقيق السالم و العدل و إقرار حقوق اإلنسان يف الفرتات اإلنتقالية.

www.ulster.ac.uk/transitionaljustice



حول منظّمة جرس األمل

منظّمة جرس األمل هي قسم من أمانة مؤّسسة آشتون الخرييّة يعمل عىل َدْعم الّضحايا والّناجني من النزاع 

يف شامل إيرلندا. فهى توفر مجموعة واسعة من العالجات ودروس التنمية الشخصية التي تهدف إىل الرُقّي 

بصّحة األفراد ورفاههم. هى تسعى أيضاً إىل فَْهم تجارب الّناس الذين عاشوا أثناء النزاع بشكل أفضل من 

خالل إجراء بحث ركيزته املجتمع.  

الهدف من مجموعة األدوات

مجموعة أدوات العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة هي دليل عميل لِهؤالء الذين تتغرّي حياتهم بسبب الّنزاع 

ع الناس يف البيئات ذات املوارد املحدودة ما بعد النزاع، عىل  َمت يك ُتكِّن وتُجهِّز وتُشجِّ واإلنتقال*. لقد ُصمِّ

البحث يف كيفيّة عمل أدوات اإلنتقال عملياً. وتتوافر مجموعة األدوات أيضاً باللغتني اإلسبانيّة والعربيّة. 

*صدر عنوان مجموعة أدوات العدالة اإلنتقاليّة يف الّدروس حول مجموعات أدوات العدالة اإلنتقالية الخاصة 

بالربوفسور كومل كامبل يف معهد العدالة اإلنتقالية التّابع لِجامعة ألسرت. 

كيفّية عمل مجموعة األدوات

مجموعة أدوات العدالة اإلنتقاليّة الشعبيّة تعتمد عىل الخربة واملعرفة من خالل إستخدامها مقاربة تشاركيّة 

يك تبحث يف أسباب النزاع وآثاره وتحديات إعادة البناء اإلجتامعّي. وتندرج هذه املوضوعات يف إطار الرّكائز 

الخمسة. وُتّكن مجموعة األدوات املشاركني من رَْصد اإلنتقال من الّشخيص إىل الّسيايس. 

بعض املصطلحات املفيدة

شعبي: وهي إشارة إىل »األناس العاديني« يف مقابل قيادة مجموعة أو منظّمة: معنى آخر هو »أساسيّات« – 

ما هو مهّم أهميّة حيويّة أو ضوري ضورة مطلقة. 

مجموعة أدوات: وهي مجموعة من األدوات تُستخَدم لِهدف محّدد، مبا يف ذلك: مهارات وقدرات شخصيّة؛ 

موارد؛ أدوات رَْصد. 

عدالة إنتقاليّة:  وهي شكل من أشكال العدالة يرتبط مبقاربات قانونيّة وغري قانونيّة ما بعد النزاع يك يعالج 

إنتهاكات حقوق اإلنسان املاضية وميّكن مجتمعاً ما من إعادة بناء الثقة وإصالح نفسه؛ وهو حقل من حقول 

البحث األكادميي واملنارصة.

5 البدايات



ما هي العدالة اإلنتقالية؟
هي نوع من أنواع العدالة يرتبط بأزمنة التغيري السيايس. وهو املصطلح الذي يُطلَق عىل مجموعة من الطرق 

القانونية وغري القانونية التي يعتمدها مجتمع ما يك يعالج إنتهاكات حقوق اإلنسان املاضية، مبا يف ذلك: 
اإلصالح املؤسسايت؛ لجنة تقيّص الحقائق؛ التّعويض أو َجرْب الّضر؛ املصالحة؛ املقاضاة والعفو. هذا الرّتكيز 

القوي عىل املايض يُرافقه إهتامم باملستقبل وإعادة بناء إجتامعي.

ما هو مصدر العدالة اإلنتقالّية؟ 

تُنَسب بداية العدالة اإلنتقاليّة يف القرن العرشين إىل املحكمة الدوليّة خالل محاكامت نورمبورغ. فالعدالة 
اإلنتقاليّة، يف العقَديْن األخريَيْن، غالباً ما كانت جزءاً من إتفاق تّم التّفاوض عليه. وقد ُوقّع 1400 إتفاَق سالٍم 

منذ عام 1990، وُربطت هذه اإلتّفاقات بالّنزاعات يف أكرث من 112 بلداً.

متى تُطّبق العدالة اإلنتقالّية؟
بينام يسعى مجتمع ما لِفهم كيفيّة التّعاُمل مع إنتهاكات حقوق اإلنسان املاضية، يطّور طرقاً محليّة ودوليّة يك 

يحّقق املساءلة ويبني العدالة اإلجتامعيّة. 

ملاذا مجموعة األدوات؟ 
تؤثّر شؤون املساءلة والعدالة اإلجتامعيّة املُتأتّية عن املايض عىل الجميع. 

فتمّكن مجموعة األدوات هذه، هؤالء املشاركني واملهتّمني بالعمل يف حقل العدالة اإلجتامعيّة الشعبيّة، من 
اإلنضامم إىل آخرين واملشاركة بإعادة البناء اإلجتامعي لإلنتقال. 

ما الهدف من مجموعة األدوات؟ 
مت هذه يك تجّهز الّناس يف البيئات ذات  إّن مجموعة األدوات هي دليل عميل للعدالة اإلنتقاليّة. وقد ُصمِّ
املوارد املحدودة ما بعد النزاع، ليختربوا اإلنتقال يف حياتهم اليوميّة وليقيّموا ما هو ناِفع وما هو غري ناِفع. 

كيف تُستخدم مجموعة األدوات؟
تستفيد مجموعة األدوات أكرب إستفادة ممكنة من موارد املُشاركني وخرباتهم يك ترصد العدالة اإلنتقاليّة. وهي 

تستكشف أسباب الّنزاع وآثاره، بغية مواجهة املايض وبناء العدالة اإلجتامعيّة. 

املوارد 

www.ictj.org :املركز الدويل للعدالة اإلنتقاليّة، نيويورك

www.transitionaljustice.ulster.ac.uk :معهد العدالة اإلنتقاليّة، جامعة ألسرت

6األساسّيات



7األداة1

تعّمق مبحيطك
إستكِمْل الجدول أدناه يك توفّر قامئة مبوارد املجموعة الشعبيّة ومعرفتها وخربتها.

موارد املجموعة الشعبّية

العاملّية املحلّية السياسّية الشخصّية/

التنظيمّية

األحداث والّتجارب 
األساسّية يف ظّل 

الّنزاع 

من السّتينات إىل 
الّسبعينات

من الثامنينات إىل 
الّتسعينات

من سنة ألفنْي حتى 
سنة ألفنْي وعرشة

حالياً

إنتقالياً



8األداة 2

الرّكائز الخمسة
أعِط مثاالً عن كلٍّ من الرّكائز الخمسة من املواقع اإلنتقاليّة األخرى، الوطنيّة والدوليّة. مثالً: األرجنتني، 

البوسنة، كامبوديا، التشييل، رواندا، سرياليون، جنوب أفريقيا، تيمور الرشقيّة أو أّي إنتقال آخر.  

ملحة عاملّية

اإلصالح املؤّسسايت

الحقيقة

الّتعويضات أو َجْب الّضر

املصالحة

املقاضاة والعفو
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احتجاج الرشطة يف بلفاست



10  األداة 3

اإلصالح املؤّسسايت
خْذ باإلعتبار املؤّسسات العاّمة ذات التّأثري املبارش عىل الحياة اليوميّة. مثالً، فيام يتعلّق بشؤون: الصّحة، 

التّعليم، التّوظيف، الّسكن، مهاّمت الرشطة، األمن، العدالة، الخدمة املدنيّة، مواجهة املايض، إىل آخره. سمِّ 

البعض من الّشؤون التي تّم إصالحها أثناء اإلنتقال. ثّم أرِشْ كم كان اإلصالح املؤّسسايت مفيداً وارَشْح رأيك. 

الّتجربة املحلّية

الّسبب الّرأي اإلصالح املؤّسسة
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أكرث املفاهيم إثارًة للجدل عاملّياً.  الحقيقة – واحد من املفاهيم األساسّية للعدالة اإلنتقالّية وهو
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الحقيقة
تجد املجتمعات التي هي يف طور اإلنتقال طرقاً مختلفة يك تتعامل مع “الحقيقة” حول ما حدث يف املايض. 

د األسباب وأرِشْ إىل طرق إليجاد هذه الحقيقة. أرِشْ أيضاً إىل بعض العواقب.  أذكْر الحقيقة الالزمة، ثّم عدِّ

ويعود لَك أْن تتّخذ األمثلة من الّسياقات املحليّة و/أو الدوليّة.

العواقب املحلّية والدولّية

العواقب كيفّية إيجاد الحقيقة سبب الّسعي وراء 
الحقيقة

موضوع الحقيقة التي 
تبز الحاجة لها

األداة 4



13

’إصالح’؟



14 األداة 5

الّتعويضات أو َجْب الّضر
م ما بعد الّنزاع السيايس؟ ملاذا؟ كيف؟ َمْن يقّرر؟ ما هو املُستثنى؟  ما التّعويضات أو َجرْب الّضر التي قد تُقدَّ

ُخْذ باإلعتبار التّعويضات أو َجرْب الّضر التي قُّدمت تاريخيّاً و/أو محليّاً و/أو دوليّاً.  

تاريخّياً ومحلّياً ودولّياً

اإلستثناءات َمْن يُقّرر؟ كيف؟ ملاذا؟ الّتعويضات أو َجْب 
الّضر؟
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إمرأة تبيك أمام لوحة تحمل عبارة  “ ال مصالحة دون محاسبة “  مبناسبة العفو عن املتورطني يف الحرب األهلية اللبنانية.

  الصورة إلتقطها مروان تحتح.
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املصالحة
أّي أفعال أو أحداث أو إجراءات ترى أنّها تستلزم املصالحة ما بعد الّنزاع؟ 

ات.                                                                                                                                       ما الذي تحّققه هذه املصالحة؟ كيف؟ إقرتْح بعض اإليجابيّات والسلبيّ

البحث يف اإليجابّيات والسلبّيات

اإليجابّيات والسلبّيات كيف متّت 
املصالحات؟

ما هي املصالحات؟ أيُّ املصالحات؟

األداة 6
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عدالة؟
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املقاضاة والعفو
أعِط أمثلة عن املقاضاة والعفو يف حاالت اإلنتقال. ما هو دورهام محليّاً ودوليّاً؟ أرِشْ إىل بعض األمثلة واذكُْر ما 

الذي يجب أخذه بَعنْي اإلعتبار. ما هي املشاكل؟                                                                                         

مواجهة املايض

املشاكل ما الذي يجب أخذه 
بَعنْي اإلعتبار؟

الّدور املثل

األداة 7
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الرّصد
إستخدْم األدوات يك ترصد حاالت العدالة اإلنتقاليّة. الخانة الفارغة هي ُمخّصصة لِعنوان تختاره بنفسك.                                                                                         

من الّشخيص إىل الّسيايس

املساواة 
وحقوق 
اإلنسان

الجهات 
الفاِعلة 

الحكومّية 
وتلك غري 
الحكومّية 

وتلك الدولّية 

الّتعليق: 
نساء، رجال، 

أوالد 

الّتجربة 
الجامعّية 

وتجربة الحّي

العوامل 
األساسّية 
للّتجربة 
الشخصّية

األداة 8



20 موارد إضافّية

www.amnesty.org.uk

www.ashtoncentre.com

www.badnanaaref.org/index.php/about/2

www.c-r.org

www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en

www.eipss-eg.org

www.ictj.org

www.incore.ulst.ac.uk

www.ipacademy.org

www.kawakibi.org

www.law.qub.ac.uk

www.madamasr.com/en?s=transitional+justice

www.ncscr.org.eg/main.php

 www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx

www.thebridgeofhope.org

www.transitionaljustice@ulster.ac.uk

www.ulster.ac.uk/faculties/social-sciences/schools/law

www.umam-dr.org

www.umambiblio.org

www.unhcr.org.uk

www.zakiratouna.org







للمزيد من املعلومات حول برنامج العدالة اإلنتقالية الشعبيّة، وهو رشاكة بني صندوق مجموعة آشتون 
من خالل قسم جرس األمل الخاّص فيه ومعهد العدالة اإلنتقاليّة يف جامعة ألسرت، الرّجاء اإلتّصال بـِ:

 إيرين شريي، رئيسة الضحايا وخدمات الصّحة العقليّة، صندوق مجموعة آشتون،

.irene@ashtoncentre.com :الهاتف : 00442890366998، الربيد اإللكرتوين 

أو
 أيلش روين، كبرية املُحاِضين، معهد العدالة اإلنتقاليّة، جامعة ألسرت،

 الهاتف : 00442890366998، الربيد 
e.rooney@ulster.ac.uk : اإللكرتوين

راِجْع أيضاً: 

www.thebridgeofhope.org
www.ashtoncentre.com

www.transitionaljustice.ulster.ac.uk

أنِْجز هذا املنشور بدْعٍم من برنامج َدْعم الّضحايا للمجموعات العاِملة مع الّضحايا والّناجني، والذي تُديره خدمات الّضحايا والّناجني 

نيابًة عن مكتب الوزير األّول ونائب الوزير األّول. إّن اآلراء املَطْروحة ال تُعبِّ بالّضورة عن آراء خدمات الّضحايا والّناجني.
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