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 الدورة الرابعة والسبعون
 )ب( من القائمة األولية* 72البند 

تعزيز حقوق اإلنساااااااااااان وئاي  ا  مساااااااااااا   
حقوق اإلنسااااااااانل  ا ن هل  الدي ة البدي ة 
ل حساااااااااااف ال م و الإلع ا  قوق اإلنساااااااااااان 

 واحلرايت األساسية
   

 وضماانت عدم ال كرارتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب   
  

 مذكرة من األمف العام  
 

يتشرف األمني العام أبن حييل إىل اجلمعية العامة تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة  
 .36/7واجلرب وضماانت عدم التكرار، فابيان سالفيويل، املقدم وفقا لقرار جملس حقوق اإلنسان 
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 تقرير املقرر اخلاص املعين ب عزياز احلقيقة والعدالة واجلارب وضماانت عدم ال كرار  
 

 موجز 
 واالنتهاكات اإلنســـــــــان حلقوق اجلســـــــــيمة االنتهاكات عن االعتذارات عن التقرير هذا يتضـــــــــمن 
 وضـــــــــــــــمـاانت واجلرب والعـدالة احلقيقـة بتعزيز املعين اخلاص املقرر تقييم   الدويل اإلنســــــــــــــــاي للقـانون اخلطرية
 وتوصياته املسألة، بشأن املستفادة والدروس القائمة وللممارسات واملفاهيمي القانوي لإلطار التكرار عدم
 وتنفيذها. االعتذارات تصميم أجل من
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 مقدمة - أوال 
 التكرار، عدم وضــــــماانت واجلرب والعدالة احلقيقة بتعزيز املعين اخلاص املقرر من مقدم التقرير هذا - 1

 والدروس املمارسات لتقييم التقرير هذا اخلاص املقرر كرَّس  وقد .36/7 اإلنسان حقوق جملس بقرار عمالا 
 اخلطرية واالنتهاكات اإلنســـان حلقوق اجلســـيمة االنتهاكات عن االعتذارات ابعتماد يتعلق فيما املســـتفادة
 ذوي املصـــــلحة وأصـــــحاب اخلرباء مع اخلاص املقرر شـــــاو رت   التقييم، إغناء وبغية اإلنســـــاي. الدويل للقانون

 قدمو  ما على شـــــــــــــــكر  عن اســـــــــــــــتبيانه على وللمجيبني هلم ويعرب مفتوحة. مشـــــــــــــــاورة وعقد الصـــــــــــــــلة،
 إسهامات. من
  

 عامة اع بارات - اثنيا 
 خاصــة اتصـــاالت وليســـت علنية، اعتذارات املناقشـــة قيد االعتذارات تعترب التقرير، هذا ألغراض - 2
 اخلاصــــــــــــة االعتذارات أن والواقع ابألمهية. اخلاصــــــــــــة االعتذارات حتلي عدم الرتكيز هذا يعين وال أفراد. بني

 العواقب تقبل يف الضــحااي لبعض ابلنســبة قّيما دورا تلدي قد الســابقة األضــرار عن املســلولني عن الصــادرة
 العلين االعتذار دور عن التقرير هذا يف ورد ما يفســـــــر أن ينبغي ال ولذلك، .(1)األضـــــــرار تلك عن النامجة
 خاصة. اعتذارات تقدمي عدم على تشجيع أنه على
 

 الع ين االع ذار تعريف - ألف 
 وقبول ابلوقـــائع االعرتاف ذلـــك يف مبـــا العلنيـــة، االعتـــذارات عرَّفـــت قـــد املتحـــدة األمم كـــانـــت - 3

 تلحق اليت لألضـــــــرار جرب مبثابة اعتبارها ميكن اليت “الرتضـــــــية” عناصـــــــر من عنصـــــــراا  ابعتبارها املســـــــلولية،
ت   أن وبعد )ه((. 22 املادة املرفق، ،60/147 العامة اجلمعية قرار )انظر ابلضـــــــحااي  جمموعةا  اســـــــتعرضـــــــ 
 ابلســــــــياســــــــات واملتعلقة األكادميية املوارد من واســــــــعة جمموعة عن فضــــــــال االعتذارات، من التنوع واســــــــعة
 مشوالا  األكثر التــايل التعريف هــاهنــا أعرض أن ميكنين منــه(، 23-12 واملواد 8 املــادة نفســـــــــــــــــه، )املرجع
 الوثيقة: هذ  يف فيه النظر جيري الذي النوع من اإلنسان حقوق النتهاكات العلين لالعتذار
 إمهال؛ عن أو عمد عن أ رتكب ابإلسم حمدد   أب ذى إقرار )أ( 
 األذى؛ ذلك عن اجلماعية أو التنظيمية أو الفردية ابملسلولية صادق اعرتاف )ب( 
 املشروع، غري ابلفعل يتصل فيما الندم أو األسف عن اإلعراب فيه يتم عام بيان إصدار )ج( 

 وحساسيتهم؛ ولكرامتهم للضحااي الواجب االحرتام إبداء مع اإلغفال، أو املشروعة، غري األفعال أو
 .(2)التكرار عدم ضمان )د( 

_________________ 

االجتمــــاع، علم : Tavuchis Mea Culpa االعرتاف الرمسي ابخلطــــأانظر، على ســـــــــــــــبيــــل املثــــال، نيكوالس  فوتشـــــــــــــــيز،  (1) 
 Stanford ،California ،Stanford University، ســـــــــــتانفورد، كاليفورنيا، مطبعة جامعة ســـــــــــتانفورد )واملصـــــــــــاحلة االعتذار

Press ،1991). 
 االعتذارات والتجاوزات والتعامل مع املاضـــــــي: كيف ميكن القول عفواا ، McEvoy and othersانظر أيضـــــــا كريان ماكيفوي  (2) 

 .(2019كوينز يف بلفاست، )بلفاست، جامعة  
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 بعض اإلنســـــــــــــــان حلقوق الســـــــــــــــابقة االنتهاكات مع التعامل حيث من االعتذارات أمهية دفعت - 4
 والقادة الوزراء ورؤســـــــــــــــاء الرؤســـــــــــــــاء قدَّم إذ .(3)“االعتذار عصـــــــــــــــر” اآلن نعيش إننا القول إىل املعلقني

 احلركات ممثلو أو للدولة التابعة غري املســــــــلحة اجلماعات وممثلو الدينية الشــــــــ صــــــــيات وكبار العســــــــكريون
 العدالة ســــــياقات يف الســــــابقة األضــــــرار عن علنية اعتذارات أخرى، وجهات إليها ينتمون اليت الســــــياســــــية
 بغية العلنية ابالعتذارات الصـــلة ذات الرئيســـية املواضـــيع لبعض اســـتكشـــافاا  التقرير هذا ويتضـــمن االنتقالية.

 فعالية. أكثر اعتذارات وتقدمي تصميم يف للمساعدة عملي خمطط وضع
 التقرير، هذا يف الوارد التوجيه إليه يســــــتند الذي األســــــاس يشــــــكالن رئيســــــيان موضــــــوعان هناك - 5

 االعتذارات. مجيع يف جنساي منظور ي درج أن ووجوب الضحااي على االعتذارات تركز أن وجوب ومها
 

 االع ذارات ن الضحااي ع ى يركز هنة اتباع - ابء 
 العدالة ســــــياق يف العامة الســــــياســــــة على واملرّكزة األكادميية املللفات يف به يســــــتهان ال نقاش مثة - 6

 الضحااي على يركز الذي النهج ففي املوضوع. هذا تناول يف الضحااي على تركز هن  ج   اتباع بشأن االنتقالية
 ويف نظرهم. ووجهات وقوَّهتم الضــــــــحااي حقوق على أســــــــاســــــــي بشــــــــكل الرتكيز ينصــــــــب االعتذارات، يف

 العدالة يف الضـــــحااي حقوق لتفادي االعتذارات اســـــت دام النهج هذا إطار يف ميكن ال العملية، املمارســـــة
 الطرق إحدى بوصــــــفها إليها ينظر أن ينبغي بل أخرى بطريقة فيها التدخل أو األضــــــرار، جرب أو واحلقيقة
 وتقدميها. االعتذارات إعداد يف قوَّهتم ممارســـــة من الضـــــحااي متكني تشـــــمل بســـــبل احلقوق، تلك إليصـــــال
رتم وأن ت راعى أن وجيب  االعتذارات يف املست دمة الكلمات اختيار سياق يف وتعليقاهتم نظرهم وجهات حت 
 أخرى بسـبل عليهم الضـغط أو إكراههم ميكن ال فإنه ذلك، على وعالوة .(4)تقدميها وسـياق أسـلوب ويف

 االجتماعية. الوحدة ابسم األخرى األكرب األهداف أو املصاحلة ابسم االعتذار لقبول
 

 االع ذارات ن جدساين مدظور إدماج - جيم 
 املتعلقة االعتبارات مراعاة من البد االنتقالية، العدالة عمليات يف اجلنســــــــــــــاي املنظور إدماج بغية - 7

 ووضــع التصـــميم مراحل ذلك يف مبا التنفيذ، مرحلة وحىت البداية منذ العملية، مراحل مجيع يف اجلنس بنوع
 على العملية تنطوي اخلصـــــــــــوص، وجه وعلى .(5)القرار واختاذ والتحليل واالســـــــــــتعراض االختصـــــــــــاصـــــــــــات

 بني املساواة عدم أوجه إدامة خماطر بوجود والوعي اجلنس؛ بنوع املتصلة السابقة األضرار بطبيعة االعرتاف
_________________ 

: يف عصــــــــــــر االعتذار: مواجهة املاضــــــــــــي “مقدمة”، Hassmann and Mark Gibney -رودا هاورد هامسان ومارك غيبين  (3) 
Facing Up to the Past, Mark Gibney and others, eds., (Philadelphia, Pennsylvania, University of 

Pennsylvania Press  ،2008 ،)مطبعة جامعة بنسلفانيا. 
عن احلرمان  2017فعلى ســـــــــبيل املثال، أ شـــــــــيد  بوزارة الدفاع الوطين يف إكوادور بســـــــــبب االعتذار الذي أصـــــــــدرته يف عام  (4) 

القـانوي من احلريـة والتعـذيـب اللـذين تعرض هلمـا رجـال الكومـانـدوز الـذين ي عتقـد أهنم شــــــــــــــــاركوا يف خطف الرئيس من  غري
، نظرا لتنســـــــــــــــيق االعتذار عن طريق أفرقة تضـــــــــــــــم ممثلني من مكتب حقوق 1987 يف عام Tauraيف  ورا القاعدة اجلوية 

اإلنســان التابع للوزارة، ومكتب أمني املظاو واملنظمات ذات الصــلة املمثلة للضــحااي. وأ عتربص التوصــل إىل توافق يف اآلراء مع 
ذار ويف إعادة الكرامة إىل الضحااي. )بيان مقدم إىل املقرر اخلاص من الضحااي ذاهتم ومع أسرهم أمراا أساسيا يف جناح االعت

-www.dpe.gob.ec/defensoria-del-pueblo-presente-disculpasنظر أيضــــــــــــــــــا اقبـــل مكتـــب أمني املظـــاو يف إكوادور( 

publicas-los-excomandos-la-base-aerea-taura-guayaquil )ابإلسبانية فقط(. 

 International Journal of Transitional، “وضــــــــع مبادة جنســــــــانية للتعامل مع تركة املاضــــــــي”ايمسني أمحد وآخرون،  (5) 

Justice 3، رقم 10، اجمللد. 

http://www.dpe.gob.ec/defensoria-del-pueblo-presente-disculpas-publicas-los-excomandos-la-base-aerea-taura-guayaquil
http://www.dpe.gob.ec/defensoria-del-pueblo-presente-disculpas-publicas-los-excomandos-la-base-aerea-taura-guayaquil
http://www.dpe.gob.ec/defensoria-del-pueblo-presente-disculpas-publicas-los-excomandos-la-base-aerea-taura-guayaquil
http://www.dpe.gob.ec/defensoria-del-pueblo-presente-disculpas-publicas-los-excomandos-la-base-aerea-taura-guayaquil
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 حتول اليت احلواجز وإزالة العلنية؛ االعتذارات ذلك يف مبا االنتقالية، العدالة آليات خالل من اجلنســـــــــــــــني
 أن وميكن اجلنسانية. االحتياجات مبعاجلة مالئم حنو على والقيام للنساء؛ ابلنسبة سيما وال املشاركة، دون
ج  إليها أشـــــــري ما إذا احلرب، أثناء يف اجلنســـــــي العنف مثل واضـــــــ ، جنســـــــاي بعد هلا اليت األضـــــــرار بحت 

 األضـــــــرار تناول ينبغي ولذلك .(6)اإلنســـــــان حقوق النتهاكات الواســـــــعة املظلة حتت مباشـــــــر غري بشـــــــكل
 أي يف والناجون الضـــــــــــحااي يشـــــــــــارك أن وينبغي العلنية، االعتذارات يف فيها لبس ال بصـــــــــــورة اجلنســـــــــــانية
 قد احلاالت، بعض ويف .(7)تقدميها أو ســـياقها أو األضـــرار هذ  عن االعتذارات مبحتوى تتعلق مشـــاورات

 إدماج يقضـــــــــي أعم، وبصـــــــــورة االعتذار. يقدم الذي الشـــــــــ   جنس نوع يف النظر املناســـــــــب من يكون
 متلقية اعتبارها من بدال االعتذار، عملية مراحل مجيع يف املرأة تشــارك أن االعتذارات يف اجلنســاي املنظور
 لالعتذار. سلبية

  
 ابالع ذارات ي ع ق فيما القضا ية واالج  ادات الدويل القانوين اإلطار - اثلثا 

عت اليت احمللية الســـــــــــياقات بعض هناك - 8 م ل على االعتذارات فيها و ضـــــــــــص  عرَّفت وقد .(8)قانوي حم 
 اليت ابحملاوالت املرتبطة واآلليات العمليات نطاق كامل  يشــــــــمل أبنه االنتقالية العدالة مفهوم   املتحدة األمم
 وحتقيق العدالة وإقامة املساءلة كفالة  بغية النطاق، الواسعة السابقة التجاوزات من تركة   لتفّهم اجملتمع يبذهلا

 وهي: االنتقالية، للعدالة األربع الركائز املتحدة األمم إطار حدد وقد (.8 الفقرة ،S/2004/616) املصـــــاحلة
 ضــــمن العلنية االعتذارات تعترب ما وعادة نفســــه(. )املرجع التكرار بعدم وضــــماانت واجلرب والعدالة احلقيقة
 .)ه(( 22 املادة 60/147 العامة اجلمعية قرار )انظر التعويضات ركيزة
 االنتهاكات لضحااي واجلرب االنتصاف يف احلق بشأن التوجيهية واملبادة األساسية املبادة وحتتل - 9

 يف الثانية املرتبة اإلنســــــــاي الدويل للقانون اخلطرية واالنتهاكات اإلنســــــــان حلقوق الدويل للقانون اجلســــــــيمة
 عن فضـــال األعضـــاء، الدول مســـاعدة يف النافذة الواثئق من وت عترب الدويل، للقانون القانونية املصـــادر مجلة

 التعذيب مناهضـــــــــــة جلنة وتعتمد الدويل. القانون مبوجب اجلرب يف احلق تفســـــــــــري يف واحمللية، الدولية احملاكم
 التعذيب مناهضـــة )اتفاقية التعذيب لضـــحااي اجلرب يف احلق لتفســـري فيها عليه املنصـــوص اجلرب تعريف على

_________________ 

 Catharine A. MacKinnon, Are Women“هل النســـــــــــــاء من جنس البشـــــــــــــر  وحوارات دولية أخرى”كاثرين ماكينون،  (6) 

Human? And Other International Dialogues (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2006) ،
 .180ة الصفح

 ,”Alice MacLachlan, “Gender and public apology، “نوع اجلنس واالعتــــــــذار العلين”أليس مــــــــاكالشــــــــــــــــالن،  (7) 

Transitional Justice Review  على اســـتثناء ملحوأ، أنظر االعتذار ذا التوجه اجلنســـاي على  لالطالع .2رقم  1، اجمللد
ك احلني، إرنســــت رئيس ســــرياليون، يف ذل 2010وجه التحديد الوارد يف البيان الذي أدىل به يف اليوم الدويل للمرأة يف عام 

ابي كوروما الذي اعتذر فيه جلميع النســــــــــــاء الالئي وقعن ضــــــــــــحااي يف أثناء احلرب األهلية الوحشــــــــــــية اليت دارت رحاها يف 
، والذي أعقبه تنفيذ قوانني العدل بني اجلنســني يف ســرياليون ووضــع خطة اســرتاتيجية وطنية بشــأن املســاواة بني 1990 عام

أكثر من كونه ”اليون الوطنية حلقوق اإلنســـــان. انظر أيضـــــا املركز الدويل للعدالة االنتقالية اجلنســـــني. )قدمته ملســـــســـــة ســـــري 
 International Centre for(، 2015)كــانون األول/ديســـــــــــــــمرب  “كلمــات: االعتــذار هو شـــــــــــــــكــل من أشـــــــــــــــكــال اجلرب

Transitional Justice, “More than words: apologies as a form of reparation” من الن  االنكليزي. 9،الصفحة 

)اســــكتلندا( على أنه ال ميكن اســــت دام االعتذار يف بعض الدعاوى  2016فعلى ســــبيل املثال، ين  قانون االعتذار لعام  (8) 
 املدنية دليال على حتديد املســـــلولية أو اإلضـــــرار من نواح  أخرى ابلشـــــ   الذي يقدم االعتذار أو ابلشـــــ   الذي يقدمه

وتشــــــــــــــري املالحظات التفســــــــــــــريية للقانون إىل أن الغرض من تقدميه كان حتقيق غرض أوســــــــــــــع نطاقا يتمثل يف  ابلنيابة عنه.
 التشجيع على تغيري املواقف الثقافية واالجتماعية جتا  عملية االعتذار.

https://undocs.org/ar/S/2004/616
https://undocs.org/ar/S/2004/616
https://undocs.org/ar/A/RES/60/147
https://undocs.org/ar/A/RES/60/147
https://undocs.org/ar/A/RES/60/147
https://undocs.org/ar/A/RES/60/147
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 االعتذار يشــــمل أبنه (،14 املادة املهينة، أو الالإنســــانية أو القاســــية العقوبة أو املعاملة ضــــروب من وغري 
 العهد نطاق ضمن اجلرب تفسري بشأن مشابه هنج   وأ عتمد   .(9)“الرتضية” وسائل من وسيلة بوصفه العلين
 املتعلقة املواد مشـــــــــــاريع الدويل القانون جلنة أعدت وقد .(10)والســـــــــــياســـــــــــية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل

 ذلك يف مبا (،56/83 املرفق العامة، اجلمعية )قرار دوليا املشـــــــــــــــروعة غري األفعال عن الدول مبســـــــــــــــلولية
 املرجع )انظر دوليا املشــــــروع غري الفعل عن الناجم الضــــــرر جرب أشــــــكال من شــــــكالا  ابعتبارها االعتذارات

 بةمبثا االعتذارات املتحدة األمم عن صـــــــادرة أخرى خمتلفة وتعليقات تقارير   ت عتربص  (.كما37 املادة نفســـــــه،
 واالعرتاف ضحااي بكوهنم االعرتاف طريق عن للضحااي ترضية تقدمي إىل يهدف ومجاعي رمزي جرب تدبري

 ؛A/HRC/21/46 ؛A/HRC/14/22 ؛A/69/518 )انظر جتــــــاوزهــــــا مت اليت اجملتمعيــــــة ابملعــــــايري كــــــذلــــــك
158CCPR/C/)(11). أبن القول حد إىل اخلاصـــــــــــــــة، اإلجراءات إطار يف بوالايت املكلفني بعض وذهب 

 املــايل التعويض من فعــاليــة أكثر يكوان أن ميكن الــدولــة مبســـــــــــــــلوليــة الرمسي واالعرتاف الرمسيــة االعتــذارات
 .(A/HRC/14/22 و ؛A/HRC/4/33 )انظر اجلنسي العنف أو التعذيب مثل العنيفة، اجلرائم لضحااي

 كان  وإن الدولية، احملاكم من عدد عن الصـــــــادرة القضـــــــائية االجتهادات يف االعتذارات ترد كما - 10
 ســــــبيل فعلى عليهم. األحكام إصــــــدار مرحلة يف املتهمني عقوبة من الت فيف ســــــياق يف عادة جيري ذلك
 عددهم والبالغ عليهم احملكوم املتهمني ثلث أدىل الســـــابقة، ليوغوســـــالفيا الدولية اجلنائية احملكمة يف املثال،
 أقرت معروفة، واحدة قضية ويف ابلذن ب. إقرارهم إطار يف منها 19 ــــــــــــــــب أ ديل اعتذار، ببياانت متهماا  90

 ابرتكاب مذنبة أبهنا القضــية، يف املتهمة بوصــفها بالفســيتش، بيلياان صــربســكا، جلمهورية الســابقة الرئيســة
 ملدة ابلســــــــــــجن عليها وحكمت اعتذار بيان مبثابة احملكمة اعتربته ببيان وأدلت اإلنســــــــــــانية، ضــــــــــــد جرائم
 ســـيما وال إليها، املوجهة التهم بعض االدعاء هيئة إســـقا  إىل ابلذنب وإقرارها بياهنا وأدى .(12)عاما 11
 أبن بالفســـيتش اعرتفت الســـجن، من املبكر اإلفراج فرصـــة منحها وبعد ذلك، ومع اجلماعية. اإلابدة هتمة

 شـيئا تفعل و” إهنا وقالت حبقها أقسـى عقوبة إنزال جتنب هبا أرادت اسـرتاتيجية حركة كانت  تلك حركتها
 االنتقالية، والعدالة الســياســة جمايل يف ابرزة شــ صــيات قدمت به، أدلت الذي البيان ضــوء ويف .“خاطئا
 الســــــــــابق والرئيس أولربايت، مادلني الســــــــــيدة األمريكية، املتحدة للوالايت ســــــــــابقة خارجية وزيرة فيهم مبن

 تلــك وأكــدت بالفســـــــــــــــيتش، تــدعم أدلــة بوريين، أليكس أفريقيــا، جنوب يف واملصــــــــــــــــاحلــة احلقيقــة للجنــة
_________________ 

 .14دة ( بشأن تنفيذ الدول األطراف للما2012) 3جلنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم  (9) 

( بشــــــــــــــأن طبيعة االلتزام القانوي العام املفروض على الدول 2004) 31اللجنة املعنية حبقوق اإلنســــــــــــــان، التعليق العام رقم  (10) 
 األطراف يف العهد.

: أدوات ســــــيادة Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Reparations programmesانظر، على ســــــبيل املثال،  (11) 
، Pablo de Greiff؛ انظر أيضــــاا E.08.XIV.3لدول ما بعد النزاع: برامج اجلرب، منشــــورات األمم املتحدة، رقم املبيع  القانون

 The Role of“يف عصــــر االعتذار.  “دور االعتذار يف عمليات املصــــاحلة الوطنية: خللق الثقة ابمللســــســــات اجلديرة ابلثقة”

Apologies in National Reconciliation Processes: On Making Trustworthy Institutions Trusted” in The Age 

of Apology. 

 اعرتض عدد من احلاضــــــــــرين على ما إذا كان بيان بالفســــــــــيتش مبثابة اعتذار، على الرغم من اإلشــــــــــادة به على هذا النحو. (12) 
بالفســـــــــــيتش  قامت من ]”ال ديل بونيت أن: وذكرت املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـــــــــالفيا الســـــــــــابقة، كار 

مقعدها يف أثناء جلســـــــــــــــة النطق ابحلكم عليها وتلت بياان كامالا م عّمماا يتضـــــــــــــــمن اعرتافاا رمسياا ابخلطأ ولكنه  لو من أية 
دعية امل”كارال ديل بونيت، .  “عرتافاهتا وأان يف حالة من الرعب، لعلمي أهنا ال تقول شـــــــــيئااتفاصـــــــــيل. ولقد اســـــــــتمعت  إىل 

 Madame Prosecutor: Confrontations with ،العامة: املواجهات مع أســـــوأ جمرمي البشـــــرية وثقافة اإلفالت من العقاب

Humanity’s Worst Criminals and the Culture of Impunity  ،نيويورك(Other Press ،2008 الصفحة ،)161. 

https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/69/518
https://undocs.org/ar/A/HRC/14/22
https://undocs.org/ar/A/HRC/21/46
https://undocs.org/ar/CCPR/C/158
https://undocs.org/ar/A/HRC/4/33
https://undocs.org/ar/A/HRC/14/22
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 أعرب لرواندا، الدولية اجلنائية احملكمة ويف .(13)املنطقة يف املصاحلة حتقيق يف بياهنا أمهية على الش صيات
 يف جرائم من ارتكبو  ما على املطاف، هناية يف الندم، بعض عن متهماا  62 عددهم البالغ املتهمني سدس

 املتهمني من أي ي دلص  و الســـــــابقة، ليوغوســـــــالفيا الدولية اجلنائية احملكمة يف جرى ملا وخالفاا  .(14)املاضـــــــي
 حدوث وقت رواندا يف الســـــــــــــــابق الوزراء رئيس يعتذر و املثال، ســـــــــــــــبيل فعلى ابعتذار. العليا الرتب ذوي

 عن يعرب وو اجلماعية اإلابدة جرمية ارتكاب يف الفعالة مشـــــــــــــــاركته عن كامباندا،  جان اجلماعية، اإلابدة
 .(15)بذلك للقيام الفرصة أعطته احملكمة أن رغم ،“رواندا يف الضحااي مع التعاطف أو األسف أو الندم”

 ابســـــم معروف وهو اعتذاراا، إيفا غويك كاينغ  قدم الكمبودية، احملاكم يف االســـــتثنائية الدوائر ويف - 11
 تول ســــجن يف الكائن ،21-إس الشــــائن، االحتجاز مركز رئيس منصــــب ســــابقاا  يشــــغل وكان ،“داتش”

 واجلرائم احلرب جرائم على حماكمته أثناء ويف والقتل. للتعذيب شــــــ   20 000 تعرض حيث ســــــلينغ،
 احلمر، اخلمري نظام حتت ارتكبها اليت اجلرائم على ابلندم شـــــعور  عن أعرب ارتكبها، اليت اإلنســـــانية ضـــــد

 ووافقــت .21-إس االحتجــاز مركز من النــاجني من القليــل للعــدد وجــاهيــاا  واعتــذر مبســـــــــــــــلوليتــه واعرتف
 أن بيد للجرب. تدبري مبثابة لتكون اعتذار  بياانت ونشـــــــــر لتجميع الضـــــــــحااي من مقدم طلب على احملكمة
 أزعجهم مما ومعنوايا، مجاعياا  جرباا  فقط متن  أن ميكنها احملكمة أبن  م علم   على يكونوا و املدنية األطراف
 فإن ذلك، على وعالوة فردية. نقدية تعويضــــات على احلصــــول يســــتطيعون ال أهنم علموا عندما وأحبطهم

 من أي يقدم وو شـــــــــــك. مثار برحا ما كمبوداي  يف املصـــــــــــاحلة على النطاق الواســـــــــــع وأتثري  االعتذار جناح
 احملكمة. أمام اعتذاراا  اآلخرين املتهمني

 “املهدي الفقي أمحد ضـــد العام املدعي” قضـــية يف التعويض أمر إطار يف اعتذار بيان إدراج ومت - 12
 تســـــــــــع ملدة ابلســـــــــــجن عليه ح كم مذنب، أبنه املتهم إقرار وبعد الدولية. اجلنائية احملكمة على املعروضـــــــــــة
 امل صــــصــــة واملباي التار ية اآلاثر ضــــد هجمات توجيه تعمد يف تتمثل حرب جرمية ارتكابه على ســــنوات
 جلســة ويف .(16)2012 متوز/يوليه يف مايل - متبكتو يف واحد ومســجد أضــرحة تســعة ذلك يف مبا للدّصين،
 وأمرت .(17)أفعاله عن جنمت اليت األضـــــــــــــــرار جلميع أيســـــــــــــــف وإنه “حقا اندم” إنه قال ابحلكم، النطق
 الفيديو من مبقتطفات مشـــــــــفوعاا  اإلنرتنت، شـــــــــبكة على احملكمة موقع على االعتذار بيان بنشـــــــــر احملكمة
 اعتربت قد احملكمة أن من الرغم وعلى .(18)الرمزية اجلرب تدابري من بوصـــفها حماضـــر، هبا يتصـــل ملا وبرتمجة

_________________ 

، جنوب شـــــــــرقي أورواب، “قســـــــــوة الندم الكاذب: بيلياان بالفســـــــــيتش يف الهاي”، Jelena Subotićانظر يلينا ســـــــــوبوتيتش  (13) 
“The cruelty of false remorse: Biljana Plavšić at The Hague”, Southeastern Europe 1، رقم 36، اجمللد. 

، reflections on the role of remorse and apologyاحملاكم اجلنائية الدولية واملصــــاحلة: ”، Diggelmannأوليفر ديغلمان  (14) 
Journal of International criminal Justice انظر أيضا، أالن تيغر . “5رقم  14، اجمللدTieger ” الندم وختفيف العقوبة
 Remorse and mitigation in the International Criminal Tribunal“،“يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

for the former Yugoslavia” ،Leiden Journal of International Law 4، رقم 16، اجمللد. 

، ICTR 97-23-S، القضـــــــــــــــية رقم املدعي العام ضــــــــــــــــد جان كامباندااحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـــــــــــــالفيا الســــــــــــــــابقة،  (15) 
 .51، الفقرة 1998أيلول/سبتمرب  4والعقوبة،  احلكم

، احلكم والعقوبة، ICC-01/12-01/15-171، القضـــية رقم “املدعي العام ضـــد أمحد الفقي املهدي”احملكمة اجلنائية الدولية،  (16) 
 .2016أيلول/سبتمرب  27الدائرة االبتدائية السابعة، 

 .www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi/Documents/Al-Mahdi-Admission-of-guilt-transcript-ENG.pdfانظر  (17) 

، أمر جبرب الضــرر، ICC-01/12-01/15-236، القضــية رقم “املدعي العام ضــد أمحد الفقي املهدي”احملكمة اجلنائية الدولية،  (18) 
. لالطالع على املزيد من املناقشات املتعلقة ابلتعويضات 71، الفقرة 2017آب/أغسطس  17 الدائرة االبتدائية السابعة،

تقييم األمر جبرب الضـــــــرر اخلاص بقضـــــــية املهدي، ” Francesca Capone، انظر فرانشـــــــيســـــــكا كابوي “قضـــــــية املهدي”يف 

http://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi/Documents/Al-Mahdi-Admission-of-guilt-transcript-ENG.pdf
http://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi/Documents/Al-Mahdi-Admission-of-guilt-transcript-ENG.pdf
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 قاعة يف به اإلدالء ويف توقيته، يف الضـــــــــــــحااي بعض شـــــــــــــّكك فقد ،“ومتعاطفاا  وقطعياا  حقيقياا ” االعتذار
 ،“كا نغا  جريمني ضــــد العام املدعي” قضــــية ويف .(19)علنا ورفضــــو  املعروض، الندم صــــدق ويف احملكمة،

 يف حرب وجرائم اإلنســــانية ضــــد جرائم ارتكاب بتهمة ســــنة 12 ملدة ابلســــجن املتهم على فيها ح كصم اليت
 ابحلكم النطق مرحلــة خالل وال احملــاكمــة مرحلــة خالل املتهم يعتــذر و ،(20)الــدميقراطيــة الكونغو مجهوريــة

 اعتذار ، عن فيه يعرب فيديو شـــــــــــــــريط وبنشـــــــــــــــر موقفه بتغيري احتجاز  أثناء يف قام ذلك، ومع .(21)عليه
 برتحيب االعتذار يقرتن وو .(22)2015 عام يف املعقودة احلكم، مراجعة جلســــــــــــــة مبحاضــــــــــــــر مشــــــــــــــفوعاا 
 يف تســـــــــبب الذين األشـــــــــ اص وعلى كا نغا  ارتكبها اليت اجلرائم على مقصـــــــــوراا  ليس أنه حبجة الضـــــــــحااي
 .(23)أقسى عقوبة لتفادي حمسوبة اسرتاتيجية حركة االعتذار كان  أخرى، ومرة - إيذائهم،

 خبصــوص اإلنســان حلقوق اإلقليمية احملاكم عن صــدرت اليت تقدماا  القضــائية االجتهادات وأكثر - 13
 قراراهتا يف احملكمة هذ  حكمت فقد .(24)اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان حمكمة من كانت  االعتذارات

 القضــــــااي من عدد يف حكمت حيث الرتضــــــية، أشــــــكال من كشــــــكل  علنية اعتذارات بتقدمي اجلرب بشــــــأن
 اإلنســــان، حلقوق الســــابقة االنتهاكات عن مبســــلوليتها ابالعرتاف تكتفي أال الدول على يتعني أبنه البارزة
 ضد سانشيز دي جمزرة خطة” قضية يف املثال، سبيل فعلى .(25)للضحااي االعتذار أيضا عليها يتعني بل

 يف املســــــــــلحة القوات قبل من مااي، قبائل من معظمهم قروايا  268 قتل واقعة احملكمة تناولت ،“غواتيماال
 النائب به أدىل والذي ســابقاا، الدولة قدمته الذي االعتذار من الرغم وعلى .(26)1982 عام يف غواتيماال

_________________ 

، Journal of International Criminal Justice، “وعناصــــــر  االبتكارية: التعويض عن اجلرائم املرتكبة ضــــــد الرتاث الثقايف
 .3، رقم 16، اجمللد جملة العدالة اجلنائية الدولية

 .70، أمر جبرب الضرر، الفقرة “املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي”احملكمة اجلنائية الدولية،  (19) 

، احلكم الصـــادر عمال ICC-01/04-01/07-3436، القضـــية رقم املدعي العام ضـــد جريمني كا نغا”احملكمة اجلنائية الدولية،  (20) 
 .2014آذار/مارس  7من النظام األساسي، الدائرة االبتدائية الثانية،  74ابملادة 

، أمر جبرب الضــــــــرر ICC-01/04-01/07-3728القضــــــــية رقم  ،“املدعي العام ضــــــــد جريمني كا نغا”احملكمة اجلنائية الدولية،  (21) 
 .315، الفقرة 2017آذار/مارس  24من النظام األساسي، الدائرة االبتدائية الثانية،  75عمال ابملادة 

، قرار بشـــــــــــــــأن ICC-01/04-01/07-3615القضـــــــــــــــية رقم  ،“املدعي العام ضـــــــــــــــد جريمني كا نغا”احملكمة اجلنائية الدولية،  (22) 
، 2015تشـــــــــــــــرين الثاي/نوفمرب  13تئناف، النظر يف ختفيض العقوبة املفروضـــــــــــــــة حبق جريمني كا نغا، دائرة االســـــــــــــــ إعادة

 .46و  14 الفقر ن

 .84و  80و  41املرجع نفسه، الفقرات  (23) 

هناك قدر حمدود جدا من االجتهادات القضـــــــــــائية ذات الصـــــــــــلة مبوضـــــــــــوع االعتذارات منبثقة من احملكمة األوروبية حلقوق  (24) 
واحد أصــــدرته احملكمة إشــــارةا إىل االعتذار، لكنه جاء يف ســــياق إيذاء اإلنســــان يف ســــياق العدالة االنتقالية. يتضــــمن حكم  

ســـــــي لألطفال يف أيرلندا. انظر وروبية حلقوق احملكمة األ ،European Court of Human Rights, Grand Chamber مل ســـــــَّ
 كانون الثاي/  28 ، احلكم )جوهر الدعوى والرتضـــــية(،35810/09 أوكيفي ضـــــد أيرلنداقضـــــية ”االنســـــان، الدائرة األوىل 

. أصدرت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أوامر جبرب الضرر، ولكن و يشرتص  أي منها تقدمي اعتذار 2014يناير 
نسان يف زمبابوي منتدى املنظمات غري احلكومية حلقوق اإل”، قضية 295/04 رمسي. انظر، على سبيل املثال، البالغ رقم

؛ والبالغ 136و  131، الفقر ن Zimbabwe Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe، “ضــــــــــــــــــــــد زمبــــــــابوي
 .Abdel Hadi and others v. Sudan، “عبد اهلادي وآخرون ضد السودان”، قضية 368/09 رقم

 .Case of Bámaca-Velásquez v، “فيالسكيز ضد غواتيماال - ابماكا”حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية  (25) 

Guatemala، ( احلكمReparations and Costs ،)22  84، الفقرة 2002شبا /فرباير. 

 Case of the Plan de،“خطة جمزرة دي شــــــــانســــــــيز ضــــــــد غواتيماال”نســــــــان، قضــــــــية حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإل (26) 

Sánchez Massacre v. Guatemala( احلكم ،Reparations ،)19  2004تشرين الثاي/نوفمرب. 
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 قررت فقد ،(27)الضـــــــــرر إبصـــــــــالح وااللتزام الدولة مبســـــــــلولية العلين واالعرتاف غواتيماال، لرئيس الســـــــــابق
 مبثابة يكون وكيما للضــــحااي تعويض مبثابة كامل  بشــــكل فعاالا  يكون كيما  االعتذار أن” ذلك مع احملكمة
 اليت األحداث عن مبســــــلوليتها فيه تعرتف عاماا  قانوانا  تســــــن أن الدولة على فيجب التكرار، بعدم ضــــــمانة
 جمتمعــات وتقــاليــد عــادات وابحرتام أ عــدموا، الــذين ذكرى إبحيــاء أيضــــــــــــــــا احملكمــة وأمرت .(28)“وقعــت

 .(29)لغتهم إىل احلكم ترمجة وبضرورة املعنية، األصلية الشعوب
 اجلســـــيمة االنتهاكات عن الناجم الضـــــرر جلرب تدبري مبثابة االعتذار اعتبار بشـــــأن آخر حكم ويف - 14

 عددهم يقرب ما هلا تعرض اليت اجملازر اإلنســان حلقوق األمريكية البلدان حمكمة تناولت اإلنســان، حلقوق
 بلدة يف الســـــــــلفادورية املســـــــــلحة القوات قبل من األطفال، من العديد فيهم مبن املدنيني، من 1 000 من

 ،“ســــــــــانشــــــــــيز دي جمزرة خطة” قضــــــــــية غرار وعلى .(30)1981 عام يف حوهلا وما Mozote El إملوزويت
 رئيس ألقى الســـــــــــالم، التفاق العشـــــــــــرين الســـــــــــنوية الذكرى ويف االنتهاكات. عن ســـــــــــابقاا  الدولة اعتذرت

 اجملزرة، عن الدولة مبســـــلولية فيه اعرتف ،El Mozote إملوزويت بلدة يف خطااب فونيس موريســـــيو الســـــلفادور
 هبذا احملكمة أصـــــــدرته الذي احلكم ويف .(31)الدولة ابســـــــم للضـــــــحااي واعتذر الضـــــــحااي أبمساء قائمة وقدم

 أن وينبغي )ب( الضـــــــحااي؛ مع عليه االتفاق ينبغي )أ( لالعتذار: التالية الالزمة املعايري حددت الصـــــــدد،
 االعرتاف يشـــــمل أن وينبغي )د( اجلرائم؛ فيه ارتكبت الذي املكان يف ي قدَّم أن وينبغي )ج( عالنية؛ يقدم

 والناجون الضـــــحااي حيضـــــر أن وينبغي )ه( ارتكبت؛ اليت اإلنســـــان حقوق انتهاكات مجيع عن ابملســـــلولية
 هلم وينبغي املستوى الرفيعي املسلولني قبل من االعتذار يقدم أن وينبغي )و( فيه؛ يشاركوا أن أو االحتفال

 وهذ  .(32)البلد أحناء مجيع يف ونشر  االحتفال تسجيل وينبغي )ز( بذلك؛ اخلاصة املراسم يف يشاركوا أن
 ويف .(33)احملكمة من املنبثقة القضـــــائية االجتهادات نصـــــوص مجيع يف واســـــع نطاق على تســـــت دم املعايري
 بيان على وافقت ثّ  ومن املعايري، هذ  اســـــتيفاء مت أنه احملكمة رأت ،“ســـــانشـــــيز دي جمزرة خطة” قضـــــية

 .(34)جديد علين اعتذار بتقدمي أتمر وو الدولة قدمته الذي االعتذار

_________________ 

 .92املرجع نفسه، الفقرة  (27) 

 .100املرجع نفسه، الفقرة  (28) 

قضية شعوب كيتشوا األصلية ”انظر أيضا حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،  101و  102املرجع نفسه، الفقر ن  (29) 
 احلكم ، Case of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador،“يف ســـــــــــــــــــــاراايكو ضـــــــــــــــــــــد إكوادور

(Merits and Reparations) ،27  2012حزيران/يونيه. 

اجملازر اليت وقعت يف بلدة ”قضية  ،Inter-American Court of Human Rightsنسان، مريكية حلقوق اإلحمكمة البلدان األ (30) 
، احلكم Case of the Massacres of El Mozote and nearby places v. El Salvador، “إملوزويت ضـــــــــــــد الســـــــــــــلفادور

(Merits, Reparations and Costs ،)25  2012تشرين األول/أكتوبر. 

 .19املرجع نفسه، الفقرة  (31) 

 .357املرجع نفسه، الفقرة  (32) 

 .Case of Goiburú and others v، “رون ضــــد ابراغوايغوابورو وآخ”نســــان، قضــــية مريكية حلقوق اإلحمكمة البلدان األ (33) 

Paraguay، ( احلكمJudgment Merits ،Reparations and Costs) ،22  ؛ حمكمة 173، الفقرة 2006أيلول/ســـــــــبتمرب
 Case of the “Las Dos Erres” Massacre v. Guatemala, Judgment (Preliminaryنسان، مريكية حلقوق اإلالبلدان األ

Objection, Merits, Reparations and Costs) ،24  263إىل  261، الفقرات من 2009تشرين الثاي/نوفمرب. 

 (34) Inter-American Court of Human Rights, Case of the Massacres of El Mozote 357، الفقرة. 
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 علنية اعتذارات بتقدمي الرتحيب إىل متيل الدولية اجلنائية احملاكم بعض أن اخلاص املقرر ويالحظ - 15
 قضـــــــــــية من يتضـــــــــــ  وكما متابعتها. أو حمتوايهتا تنفيذ إزاء مفر  حد إىل ملزمة تكون أن دون بســـــــــــ اء،

 هذا أن غري الدولية. القانونية احملاكمات ســـــــــياق يف املصـــــــــاحلة حنو امليل من كبري  قدر هناك بالفســـــــــيتش،
 املنبثقة القضــــائية االجتهادات وتـ ع د   االعتذار. وفعالية جلودة الناقد التقييم تعليق إىل يلدي أال ينبغي الزخم
 مت لفة والشـــــــــــــعوب اإلنســـــــــــــان حلقوق األفريقية واحملكمة اإلنســـــــــــــان حلقوق األوروبية احملكمة من كل  من
 النحو وعلى ذلك، ومع اإلنســـــــــــــان. حلقوق اجلســـــــــــــيمة االنتهاكات عن االعتذار ابســـــــــــــت دام يتعلق فيما

 ملســـــــــــألة بكثري جدية أكثر اعتباراا  اإلنســـــــــــان حلقوق األمريكية البلدان حمكمة أولت فقد أعال ، املفصـــــــــــل
 اخلربة أن اخلاص املقرر يرى أدان ، خامســــــــــــاا  الفرع يف املقرتح امل طط مع وابالقرتان االعتذار. اســــــــــــت دام
 - احلقيقة يف حملية حمكمة أية وأ - دولية حمكمة أية أمام الطريق تنري أن ينبغي اجملال هذا يف املكتســـــــــــــــبة

 االنتقالية. العدالة سياقات يف االعتذارات مسألة يف تنظر
  

 لالع ذارات املإلاهيما اإلطار - رابعا 
 والدافو االع ذارات - ألف 

 أبمهية األحيان من كثري  يف االنتقالية للعدالة ســياق أي يف علين اعتذار إصــدار وراء الدافع يّتســم - 16
 من كثري  يف السياقات تلك مثل يف االعتذارات وتصدر العلين. االعتذار شرعية أو فعالية حتديد يف حامسة

 بطيّ  منظمــة أو مســـــــــــــــلحــة مجــاعــة أو الــدولــة رغبــة )أ( كلهــا:  أو التــاليــة العوامــل بعض من بــدافع األحيــان
 الســـــلطة مبمارســـــة اجلماعية أو الفردية القيادة قيام وضـــــرورة )ب( جديد؛ بعهد والتبشـــــري املاضـــــي صـــــفحة
 اإلنســـــــــــان؛ حلقوق الســـــــــــابقة االنتهاكات معاجلة يف “الصـــــــــــحي  نصـــــــــــاهبا يف األمور وضـــــــــــع” و املعنوية
 اإلعالم؛ وســـــــائط أو للضـــــــحااي التمثيلية اهليئات أو املباشـــــــرين الضـــــــحااي قبل من الضـــــــغط وممارســـــــة )ج(
 احلقيقة عن الكشـــــــــــــف بعملية وإما اجلنائي ابلتحقيق إما الســـــــــــــياســـــــــــــية أو القانونية الضـــــــــــــغو  وربط )د(

 .(35)والتعايف
 تطلعّية وعناصـــــر رجعّية عناصـــــر   عموماا  االعتذارات تشـــــمل الدوافع، تلك تنوع من يتضـــــ  وكما - 17
 مبســـتقبل أيضـــا تبشـــر وإمنا فحســـب، املاضـــي يف وقعت اليت ابألضـــرار ليس تعرتف حيث ســـواء، حد على

 واإلقرار اإلنســـان، حلقوق الســـابقة االنتهاكات عن املســـلولية حتّمل الرجعية العناصـــر وتشـــمل .(36)أفضـــل
 صـــورة التطلعية العناصـــر وتتناول .(37)مبســـّمياته األضـــرار تلك يف الكامن اخلطأ وتســـمية جرى مبا الصـــادق

 يف الســـــــــــــــائدة العنف ثقافات عن وانفصـــــــــــــــال جديد لعهد ليس وبدايةا  ،(38)“معافاة أمة أو معاىف فرد”

_________________ 

ك مسيــــــث،  (35)   I Was Wrong: The Meanings of”كنــــــت  على خطــــــأ: معــــــاي االعتــــــذارات، ”، Nick Smithانظر نــــــص

Apologies“( ،نيويورك، مطبعة جامعة كامربيدج ،New York ،Cambridge University Press ،2008). 

 The Role of Apologies in The Age of” يف عصــر االعتذار “دور االعتذارات”، Pablo De Greiffاببلو دي غرييف  (36) 

Apology“. 
 .Mea Culpaعرتاف الرمسي ابخلطأ، ، االNicholas Tavuchisنيكوالس  فوتشيس  (37) 

عتذارات اليت تركز على اجملتمعات احمللية يف الشـــــلون الدولية: اعتذار رئيس الوزراء اال”، Jason Edwardsجيســـــون إدواردس (38) 
 Koesten؛ جوي كويســــــــــتني 4، رقم 16، اجمللد Howard Journal of Communicationsتوميتتشــــــــــي موراايما،  “الياابي

 .1، رقم 55، اجمللد  The rhetoric of atonement”, Communication Studies““ خطاب الغفران”وروبرت روالند، 
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 هذ  تكرار عدم لضـــمان الالزم والســـياســـي االجتماعي ابلتحول أيضـــا التبشـــري وإمنا ،(39)فحســـب املاضـــي
د أبهنا العناصــر هذ  و صــفت وقد .(40)أبدا الفظائع ســّ  .(41)الطبيعي الوضــع توكيد وهي االعتذار وظيفة جت 

 إىل يهدف تشـــريع ســـن مع ابالقرتان الدولة، اعتذار 1991 عام يف صـــدر املثال، ســـبيل على ألبانيا، ففي
 من عانوا الذين أولئك مجيع وتعويض “اإلنســــــــــــان حقوق إىل يســــــــــــتند ونزيه عادل قانوي نظام” إرســــــــــــاء

 .(42)اجملتمع يف وإدماجهم أتهيلهم وإعادة حقوقهم، انتهاكات
 ابعتبار  إيلوين، ابتريسيو لشيلي، السابق الرئيس قدمه الذي االنتقايل االعتذار ذكر يرد ما وكثريا - 18
 النظام حكم من عاما 17 فعقب اجلرب. عملية يف االعتذار فيها يساعد أن ميكن اليت للكيفية مثالية حالة

 والقمع، والقتل واالضطهاد الوحشية ابألعمال اّتسم والذي بينوشيه، أوغستو اللواء يرأسه الذي العسكري
 واختاذ الضــــرر جرب بشــــأن توصــــيات تقدم وأن التجاوزات توثّق أبن Rettig ريتيغ للجنة أيلوين الســــيد أذصن

 أيلوين الســـــــــــيد ألقى أعماهلا، اللجنة أجنزت وعندما .(43)التكرار عدم ضـــــــــــمان إىل ترمي تشـــــــــــريعية تدابري
 وألســــــــرهم. للضــــــــحااي الدولة ابســــــــم واعتذر وقعت اليت ابلتجاوزات متاماا  فيه اعرتف متلفزاا  عاطفياا  خطاابا 
 اجلمهور فهم وتعزيز للضــــــحااي االحرتام إبداء مســــــرية يف حتول نقطة” مثَّل اخلطاب أبن املعلّصقون ذكر وقد

 .(44)“البلد ملاضي
 بتقدمي القادة تردد تفسر مرجئة أسباب هناك تكون ما كثريا  االنتقالية، السياقات من العديد ويف - 19

 أثر مثل القانونية، االعتبارات دائماا  احلســبان يف لالعتذار املقدمة امللســســات أو املنظمات وأتخذ اعتذار.
 اجملموعات فإن ذلك، إىل وابإلضــــــــــافة .(45)املدنية أو اجلنائية املســــــــــلولية إاثرة احتمال حيث من االعتذار
 املاضـــــــــي. يف هبا قامت اليت األعمال بعض يربر ما هناك أن تعتقد رمبا للدولة التابعة غري أو للدولة التابعة
 كما  ذلك، على وعالوة مربر. بال كانت  املاضــــــــــــي يف حدثت اليت األعمال مجيع أبن االعتذار يوحي فقد

 األنصـــــــار مجهور إدارة انحية من عواقب أيضـــــــا عليه ترتتب قد أدان ، التفصـــــــيل من مبزيد تناوله ســـــــيجري
 إلصـــــــاابت تعرضـــــــوا الذين أو حتفهم، لقوا الذين وشـــــــجاعة لتضـــــــحية إهانة مبثابة االعتذار يعتربون الذين

جنوا أو  العكســــــــية الفعل ردَّة” يســــــــمى ما - لالعتذار املقدمة ابجلهة املرتبطة للقضــــــــية أو لألمة فداءا  ســــــــ 

_________________ 

، Ruti G. Teitel, Transitional Justice  ،(Oxfordإ تيتيل، العدالة االنتقالية )أكسـفورد، مطبعة جامعة أكسـفورد(  رويت. (39) 
Oxford University Press ،2000). 

 The Politics of Officialعتذارات الرمسية )نيويورك، مطبعة جامعة نيويورك(، ، ســـــــــــــياســـــــــــــات االNoblesميليســـــــــــــا نوبلز  (40) 

Apologies (New York, Cambridge University Press ،2008). 

 The Role of Apologies” in The Age of“يف عصــر االعتذار  “دور االعتذارات”، Pablo De Greiffاببلو دي غرييف  (41) 

Apology. 
 .People’s Advocate Institution of Albania بيان مقدم من ملسسة مناصري الشعب يف ألبانيا (42) 

 .4، ، رقم 41اجمللد ، Metaphilosophy ،“االعتذارات الرمسية يف أعقاب العنف السياسي”، Verdejaإرنستو فريديها  (43) 

حقائق املاضــــــي وأخطار احلاضــــــر: دور تقصــــــي احلقيقة رمسياا يف حل النزاعات ومنع ”، Priscilla Haynerبريســــــيلال هاينر  (44) 
تســـوية النزاعات الدولية ، حمرّصران، Stern and Daniel Druckman - جيم in Paul، بول ســـترين ودانييل دراكمان “نشـــوهبا

، Washington ،DC ،National Academy Press، واشـــــــــــــــنطن العاصـــــــــــــــمة، مطبعة األكادميية الوطنية )اردةبعد احلرب الب
 .352(، الصفحة 2000

 The status of State“ “حالة اعتذارات الدولة”، and Mark Gibney Erik Roxstromمارك غيبين وإيريك روكســــــــــتورم  (45) 

apologies”, Human Rights Quarterly 4، رقم 23، اجمللد. 
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 الذاتية الســـــــــمعة أو ابلصـــــــــورة أو الشـــــــــرف مبفاهيم وثيقا ارتباطا االعتذارات وترتبط .(46)“الذكرى إلحياء
 ابألمهية تقييدها أو االعتذار تقدمي دون حتول قد اليت املتغريات فهم ويكتســـــــــــــــي .(47)التنظيمية أو الوطنية
 االعتذار. على للحصول الساعية ابحلمالت القائمة للمنظمات أو للضحااي ابلنسبة

 جيب االعتذارات على احلصــــــــــــــول إىل يســــــــــــــعون الذين أولئك أن جديد من اخلاص املقرر ويلكد - 20
 لالعتــذارات املقــدمــة األخرى املنظمــات أو للــدول التــابعــة غري واجلمــاعــات الــدول دوافع يفهموا أن عليهم
 ألي ينبغي اخلصـــــــــــــــوص، وجــه وعلى كــاملــة.  علنيــة اعتــذارات تقــدمي دون حتول اليت املتغريات يــدركوا وأن

 الفهم. هبذا تســــــرتشــــــد أن تقدميها وأســــــلوب وحمتواها االعتذارات طبيعة بشــــــأن مناقشــــــات أو مفاوضــــــات
 شـــــــرعية أو فعالية إبطال علين اعتذار إصـــــــدار وراء الكامنة الدوافع حول التشـــــــاؤم من قدر وجود يعين وال

 العملية. املمارسة يف أدان  املبينة املرجعية النقا  استوفيت إذا سيما وال تلقائيا، العلين االعتذار
 

 واحلقيقة واإلقرار االع ذارات - ابء 
 ويلكد .(48)االعتذار لفعالية أســــــاســــــي شــــــر  هو الســــــابقة امل الفات بشــــــأن ابحلقيقة االعرتاف - 21
 كرامتهم.  واســتعادة الضــحااي جتربة بصــحة اإلقرار أجل من صــادقة اعتذارات إصــدار لزوم أن اخلاص املقرر
 ابآلخرين. املعاانة وإحلاق ترشـــيد عملية عناصـــر من ضـــروراي عنصـــرا اإلنســـانية من التجريد يكون ما وغالباا 

 إضفاء إعادة عملية” أو - اإلنساي الطابع إضفاء عملية من أساسياا  جزءاا  الصادقة االعتذارات وتشكل
 اإلنســــــــــانية قيمتهم إثبات وإعادة الســــــــــابقة التجاوزات من عانوا الذين أولئك على - “اإلنســــــــــاي الطابع

 من واجبة العلين االعتذار ســــــــياق يف احلقيقة قول وظيفة فإن أعم، وبشــــــــكل .(49)ذواهتم واحرتام وكرامتهم
 ونطاق طبيعة بشأن نطاقا األوسع احمللي اجملتمع وتثقيف املاضي، يف جرى ملا دقيق عام سجل إنشاء أجل
 ســياق يف احلقيقة لقول الرئيســيني اجلزأين العلماء ووصــف .(50)املصــاحلة حتقيق يف واملســامهة املاضــية املظاو

 اإلقرار على النفس حماسبة وتنطوي .“بعينها األمساء تسمية” و “النفس حماسبة” أبهنما الفعال االعتذار
 تســــــــمية وتنطوي أ رتكب. ظلم بكل الوعي إلظهار تفســــــــريها، أو تربيرها دون األحداث، بوقوع الصــــــــري 

_________________ 

، الدول املعربة عن األســــــــــف: االعتذارات يف الســــــــــياســــــــــة الدولية، إثيكا، مطبعة جامعة Jennifer M. Lindجنيفر م. ليند  (46) 
إدارة األزمات بواســطة االعتذارات:  Hearit -(؛ وكيث م. هرييت Ithaca ،Cornell University Press ،2008كورنيل )

 Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum، ماهوا، نيوجرســـــــــــــــي )ردود الشـــــــــــــــركات على االدعاءات بوقوع خمالفات

Associates  ،2006 74(، الصفحة. 

رفض االعتذار يف ممارســـــــــــــــة الدولة لالعتذار: دور املطالب التار ية ابالعتذار و ”، Azuolas Bagdonasأزوالس ابغدوانس  (47) 
، Central European University، جــامعــة وســـــــــــــــط أورواب doctoral dissertation، أطروحــة دكتورا  “بنــاء هويــة الــدولــة

 The Role of““دور االعتذار يف القانون الدويل والدبلوماسية”، Richard Bilder. انظر أيضا ريتشارد ب. بيلدر 2011

Apology in International Law and Diplomacy”, Virginia Journal of International Law ؛ 3رقم  46، اجمللـــد
 Elizabeth S. Dahl, “Isهل تواجه الياابن ماضـــــــيها  قضـــــــية الياابن وجرياهنا يف عصـــــــر االعتذار، ”وإليزابيث س. داهل، 

Japan facing its past? The case of Japan and its neighbours” in The Age of Apology. 

 .19، الصفحة Mea Culpaعرتاف الرمسي ابخلطأ، ، االNicholas Tavuchisنيكوالس  فوتشيس  (48) 

عناصر خارطة طريق لسياسات ” Jean-Marc Coicaud and Jibecke Jönssonمارك كويكود وجيبيكي جونسون  - جان (49) 
 يف عصر االعتذار. “االعتذار

 Apologia Politica: States and Theirاليت تقدمها ابلوكالة  واالعتذاراتالدول ” االعتذارجرما نيغاش، ســـــــــــــياســـــــــــــات  (50) 

Apologies by Proxy (Lanham, Maryland, Lexington Books  ،2006 ،؛ مـــــــايكـــــــل موريف)Michael Murphy ،
، Hassmannهــامســان  - ؛ رودا هــاورد1رقم  12، اجمللــد Human Rights Review، “واملصــــــــــــــــاحلــةاالعتــذار واالعرتاف ”
 .1، رقم 1، اجمللد Transitional Justice Review، “االعتذارات الرمسية”
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 صـراحة وابإلقرار .(51)ابالعتذار املقصـودة اجلهة هي ومن الظلم ضـحااي هم من حتديد على بعينها األمساء
 تعابري أو غامضــة اعتذارات تقدمي إمكانية تن فض ابمس صه، واحد كل  الضــحااي وتســمية أ رتكب خطأ بكل

 قاطع خط لوضــــــــــع” النقيض هو الصــــــــــادق واالعتذار األخطاء. حدة من حد أدىن إىل التقليل أو ملطَّفة
 الســــابقة االنتهاكات مع للتصــــاح أمشل عملية من جزءا يكون أن وينبغي ؛“احلاضــــر عن املاضــــي يفصــــل
 .(52)“للنسيان املنزلصق للمنحدر” والنقيض - اإلنسان حلقوق
 ولدى االنتقالية. العدالة ســـــــــــياق يف احلقيقة عن للكشـــــــــــف واحدة طريقة جمرد االعتذارات ومتثل - 22
 وظيفــة مثــل احلقيقــة، عن للكشـــــــــــــــف مهمــة وظــائف مجيعهــا املمــاثلــة اآلليــات أو احلقــائق تقصـــــــــــــــي جلــان

 وأايم التذكارية، النصـــــــــــــــب وإقامة اجلرب، وبرامج احمللية، أو الدولية اجلنائية واحملاكمات العامة التحقيقات
 ميثل أنه هي لالعتذار املضـــــــــــــــافة والقيمة االنتقالية. العدالة عمليات أو آليات من وغريها الذكرى إحياء

 للجمهور احلية الذاكرة يف الســـابقة األحداث تســـجيل إىل وترمي “اجلمهور اهتمام جتتذب منفردة حلظة”
ـــا املوثق العلين االعتـــذار أن العلمـــاء والحظ .(53)العـــام  من احلـــد إىل الراميـــة العمليـــة من جزءا ميثـــل رمسي

 الســابق الوزراء رئيس ابعتذار يتعلق فيما قيل وكما .(54)“ما جمتمع يف األكاذيب من به املســموح العدد”
 قيل ما أو سرتاليا،أ يف األصلية الشعوب أطفال من “املسروقة األجيال” خبصوص رود، كيفن  أسرتاليا، يف

 كـامريون،  ديفيـد الشـــــــــــــــمـاليـة، وأيرلنـدا العظمى لربيطـانيـا املتحـدة اململكـة الســــــــــــــــابق الوزراء رئيس ابعتـذار
 الشــــــمالية، أيرلندا يف ديّري/لندنريي يف للمدنيني “للتربير القابلة وغري املربرة غري القتل أعمال” خبصــــــوص

 إنكار ملواصـــلة املســـتقبل يف جهود أي بذل وســـياســـيا، فكراي املمكن، غري من جعلت االعتذار طبيعة فإن
 .(55)حدث فيما اخلطأ
 األحيان، بعض ففي الســــــــــــ اء. أو الصــــــــــــدق من بروح االعتذارات كل  ت قدَّم ال احلال، وبطبيعة - 23

 منها، احلد أو القانونية املســـلولية حلجب أو املســـلولية، حتّمل ومن اللوم من للتهرب االعتذارات تســـت دم
 تســـــــــــت دم   أن وميكن كاملة.  احلقيقة عن الكشـــــــــــف من مزيد إىل يلدي قد الذي احلديث إغالق حىت أو

 يتم حيث لإلنكار، كطريقة  االعتذارات أحياان، املنظمات، أو والشــــــــــــــركات املســــــــــــــلحة واجلماعات الدول  

_________________ 

 National apologies: mapping the”، “االعتذارات الوطنية: حتديد تعقيدات الصــــالحية”، Eneko Sanzإينكو ســــانز  (51) 

complexities of validity“ ،؛ جرما نيغاش 2012، ورقة أعدها مركز دراسات السالم والنزاعGirma Negash  سياسات،
 .Apologia Politicaاالعتذار 

معــاملــة األخطــاء بصـــــــــــــــورة جــديــة: ”، حمرّصران، Elazar Barkan and Alexander Karnإليزار ابركــان وألكســـــــــــــــنــدر كــارن  (52) 
 ,Taking Wrongs Seriously: Apologies and Reconciliation (Redwood City, California،“واملصـــــــاحلةاالعتذارات 

Stanford University Press ،2006 6(، الصفحة. 

،  Apology, recognition and reconciliation،“االعتذار واالعرتاف واملصـــــــــــــــاحلة”، Michael Murphyمايكل موريف،  (53) 
Human Rights Review 56، الصفحة 1رقم  12، اجمللد. 

 The power of apology and the“ ،“قوة االعتذار وعملية املصـاحلة التار ية”، Robert R Weyenethروبرت ر. واينيث  (54) 

process of historical reconciliation”, The Public Historian  مايكل  . انظر أيضـــا:33، الصـــفحة 3رقم  23، اجمللد
 .5, رقم Articles of faith”, Index on Censorship“ “مواد اإلميان”، Michael Ignatieffإيغناتييف 

اســــــــــــتعراض انقد لالعتذارات العلنية الرمسية: األهداف ”، Michael J. A. Wohl and othersأ. واهل وآخرون  مايكل ج. (55) 
 ,A critical review of official public apologies: aims, pitfalls“،“والعثرات، منوذج متدرج للفعالية: جمموعة اعتذارات

and a staircase model of effectiveness: intergroup apologies” ،جملة الســـــــياســـــــات والقضـــــــااي االجتماعية ،Social 

Issues and Policy Review 1، رقم 5، اجمللد. 
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 .(56)تفســـــريها إعادة أو حجبها أو األدىن احلد إىل ذلك عن ومســـــلوليتها الســـــابقة التجاوزات من التقليل
 مع ابالقرتان ،2012 نيســـان/أبريل يف توغو رئيس عن الصـــادر االعتذار منتقدو يقول املثال، ســـبيل فعلى
 تزال ال الدولة أن حقيقة ضــــــوء يف تقييمه جيب االعتذار أبن واملصــــــاحلة، والعدالة احلقيقة جلنة تقرير تقدمي

 .(57)اللجنة إليها توصلت اليت للنتائج الثالثة اجمللدات نشر حتجب
 االنتقادات من كاان  التحديد وجه على وتســـــميتها األضـــــرار حتديد عدم فإن املنوال، نفس وعلى - 24

ية  من وبدافع .2015 آذار/مارس يف كينيا ،  أوهورو آنذاك، كينيا  رئيس قدمه الذي لالعتذار الرئيســـــــــــــــ
 فضـــــفاضـــــاا  علنياا  اعتذاراا  الربملان يف قدَّم   واملصـــــاحلة، والعدالة احلقيقة للجنة النهائي التقرير يف واردة توصـــــية

 يعرتف أن له ينبغي كان  االعتذار إن النقَّاد ويقول .“املاضـــــــــــــــي أخطاء مجيع عن” “البلد أبناء جلميع”
 يف مبا الصــــــلة، ذات األطراف مجيع وأبن التار ي، املنهجي اجلنســــــي العنف مثل معينة، مبســــــائل بوضــــــوح

 إحلاق من التمكني يف دورها عن تعتذر أن هلا ينبغي كان  القضــــــائية والســــــلطة القانون إنفاذ وكاالت ذلك
 .(58)األضرار هذ 
 االعتذار يف مماثلة أســــاليب ابتباع أ هتم قد كلريك،  دي ف. أفريقيا، جلنوب الســــابق الرئيس وكان - 25
 ضــــــلّ  لكنه “النية ح ســــــن  ” العنصــــــري الفصــــــل نظام أن إىل فيه أشــــــار والذي 1993 عام يف قدمه الذي

 بقيادة التار ية التحقيقات عن النامجة االعتذارات إن النقَّاد يقول الشـــــــــــــــمالية، أيرلندا ويف .(59)الســـــــــــــــبيل
 املســــــــاءلة عن بديال أصــــــــبحت ابلنزاع املتصــــــــلة الوفيات يف التار ية التحقيقات فريق أجراها اليت الشــــــــرطة
 تلقاها اليت الرمسية االعتذارات إىل أضـــــــــــــــيفت تقييدية عبارات وإن احلقيقة، عن للكشـــــــــــــــف أمشل وعملية

 املســـــــــــــــلوليــة خمــاطر نم حــد أدىن إىل التقليــل أجــل من املتحــدة اململكــة يف الــدفــاع وزارة من الضـــــــــــــــحــااي
 .(60)القانونية

_________________ 

 States of Denial: Knowing About نكـــار: معرفـــة الفظـــائع واملعـــاانة،: حـــاالت اإلStanley Cohenســـــــــــــــتـــانلي كوهن  (56) 

Atrocities and Suffering (Cambridge, Polity Press  ،2001). 

جلنة احلقيقة والعدالة واملصــــــــاحلة يف توغو: ” Edoh Agbehonouبيان مقدم من اجملتمع املدي. انظر أيضــــــــا إيدو أغبيهونو،  (57) 
 Truth, Justice and Reconciliation“،“النظام أو أداة لتضميد جراح املاضي وكبديل دميقراطي سلميأداة للحفاأ على 

Commission in Togo: a tool for regime maintenance or a tool for healing the wounds of the past and for a 

peaceful democratic alternative” حمرّصرون، “خرونبرانـــدون النـــدي وآ”، يف مقـــالـــة ،Brandon Lundy and others ،
 Atone: Religion, Conflict and Reconciliation (Lanham, Maryland, Lexington “املغفرة: الدّصين والنزاع واملصاحلة”

Books ،2018). 

 بيان مقدم من املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان يف كينيا. (58) 

ف هي على ما يبدو من أصـــــــعب الكلمات: االعتذار كشـــــــكل من أشـــــــكال اجلرب كل”، Mia Swartميا ســـــــوارت  (59)  مة آســـــــص
 Sorry seems to be the hardest word: apology as a form of symbolic reparation”, South African““ الرمزي

Journal of Human Rights 63، الصفحة 1، رقم 24، اجمللد. 

جرب أضــــرار املاضــــي  االعتذارات الرمسية يف إيرلندا ” ،Patricia Lundy and Bill Rolstonن ابتريســــيا الندي وبيل رولســــتو  (60) 
 Redress for past harms? Official apologies in Northern Ireland”, The International Journal of“، “الشــــمالية

Human Rights  يف قضـــية تتعلق بقتل أحد املدنيني من قبل اجليش الربيطاي، تلقت 115، الصـــفحة 1، رقم 20، اجمللد .
، األمر الذي فسرته األسرة مبثابة اعتذار فوضعته داخل إطار “تعرب فيها عن ابلغ األسف”األسرة رسالة من وزارة الدفاع 

قة صــــفة الرســــالة إال بعد أن وّجه حمامي وعلقته على جدار حبيث حيتل مكان الصــــدارة يف املنزل. وو تتكشــــف لألســــرة حقي
األســـرة خطاابا إىل وزارة الدفاع التمس فيه منها تقدمي إيضـــاحات بشـــأن صـــفة الرســـالة فأكدت له الوزارة أن الرســـالة و تكن 

 اعتذارا رمسيا.
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 اجملتمعات تبذهلا اليت اجلهود من هاما جزءا تشـــــــــــــــكل قد االعتذارات أن اخلاص املقرر ويالحظ - 26
 املتصلة األخرى العمليات أو اآلليات إىل قيمة تضيف أن وميكن ملذ   أو عنيف ماض   عن احلقيقة إلثبات
 االعتذار اســــــــــــت دام يف الكامنة امل اطر على يشــــــــــــدد كما  احلقيقة. عن للبحث اهلادفة االنتقالية ابلعدالة
 يفسر ما وهذا فيها، املتورطني إدانة دون للحيلولة أو مداها من للتقليل أو املاضي أخطاء إلنكار كوسيلة
 العلين. االعتذار يف احلقيقة عنصر بشأن التوجيه يكتسيها اليت األمهية

 
 وال وقيت االع ذارات - جيم 

 فالضحااي قبوله. على كبري  أتثري له يكون أن ميكن االعتذار توقيت أن على اخلاص املقرر ويشدد - 27
 والدقيق املناســــــب النظر االعتذار إيالء مت أنه تثبت اليت األدلة على احلصــــــول يريدون األحيان من كثري  يف

 منفعـة حتقيق منهــا تريــد “نشــــــــــــــــا  فورة” جمرد وليس قــدمتــه اليت املنظمــة أو الــدولــة قبــل من والصــــــــــــــــادق
 املســــلولة املنظمة من أو الدولة من “ســــحباا  ســــحبه” من بد ال كان  الذي االعتذار أن بيد .(61)ســــياســــية

 مبثابة أو (62)“ابلندم احلقيقي االعرتاف من بدالا  الضحااي السرتضاء تالعب حماولة” مبثابة يعترب أن ميكن
 .(63)“األوان فوات وبعد جدا، قليلة” حماولة
 بعد أو أثناء أو قبل ي رد   أن ينبغي كان  إذا ما حيث من االعتذار تسلسل   ي عترب   أعال ، ذكر وكما - 28

 فمن اهلامة. املتغريات أحد   احملاكمة، أو احلقائق تقصـــــــــــــــي جلان مثل األخرى، االنتقالية العدالة عمليات
 وعلى منطقي. غري الســـــــابقة االنتهاكات حول الكاملة احلقيقة معرفة قبل املقدم االعتذار يبدو قد انحية،
 حقوق عن م دافع   حمام   قتل على تنطوي اليت الشـــــــــمالية، أيرلندا يف فينوكني ابتريك حالة يف املثال، ســـــــــبيل

 اجلهات جانب من النطاق واســــــــعة مبشــــــــاركة ولكن عســــــــكريني، شــــــــبه مناصــــــــرين أفراد قبل من اإلنســــــــان
 اإلذن رفض ولكنه القتل يف الدولة تواطل عن كامريون  الســـــــــــــيد اعتذر معها، وابلتواطل الربيطانية احلكومية

 رفضـــــــــــــــت ذلك، على وردا طويلة. فرتة منذ األســـــــــــــــرة به طالبت طاملا الذي الكامل العلين التحقيق بفت 
 الذي ما حقيقةا  أعرف ال ألنين كاف    غري” إنه وقالت االعتذار، فينوكني، السيد زوجة فينوكني، جريالدين

 اعتذار  حتليل جرى الذي كلريك  دي الســــــــــــيد مع احلال هو كما  أخرى، ســــــــــــياقات ويف .(64)“عنه يعتذر
_________________ 

ملتأخر أفضل من املبكر: االعتذار ا” Cynthia M. Frantz and Courtney Bennigsonسينثيا م . فرانتز وكورتين بينيغسون  (61) 
،  ”Better late than early: the influence of timing on apology effectiveness““أتثري التوقيت على فعالية االعتذار

Journal of Experimental Social Psychology 2، رقم 41، اجمللد. 

 ،“نتــائج االعتــذارات فيمــا بني اجلمــاعــات: مراجعــة” Craig Blatz and Catherine Philpotكريغ بالتز وكــاثرين فيلبوت  (62) 
“On the outcomes of intergroup apologies: a review”, Social and Personality Psychology Compass4 ، اجمللد ،

 .999، الصفحة 11رقم 

: االعتذار والندم يف املنظمات: 6الفصل ”، Stephen Fineman and Yiannis Gabrielستيفن فاينمان و إييانيس غابرييل  (63) 
 Chapter 6: Apologies and remorse in organizations: saying““اإلعراب عن األســــــــــف والصــــــــــدق يف ذلك القول 

sorry and meaning it?”،  ،يف كريس ســـــــــــــــتيوارت وابرت فــــان لوويChris Steyaert and Bart Van Looy ،حمرّصران ،
 Relational Practices, Participative Organizing (Bingley, Unitedالتنظيم التشـــــــــــــاركي،  املمارســـــــــــــات العالئقية،”

Kingdom, Emerald Group Publishing، 2010 104(، الصفحة. 

أجرت حكومة اململكة املتحدة مراجعة ألوراق قضــــــــية فينوكني، بدال من إجراء حتقيق علين فيها ميكن يف إطار  اســــــــتجواب  (64) 
 The Report of theمن قبل اخلصم. انظر السري ديسموند دي سيلفا، تقرير مراجعة أوراق قضية ابتريك فينوكني، الشهود 

Patrick Finucane Review، ( جملس العموم، اململكة املتحدةLondon: the stationary Office ،2012).  ،انظر أيضــــــا
 ،‘“تربئـــة إبجراء شـــــــــــــــكلي’أبنـــه  ســـــــــــــــيلفـــا التقرير وصـــــــــــــــفـــت أرملـــة دي ابت فينوكني” Owen Bowcottأوين ابوكوت 

The Guardian ،12   2012كانون األول/ديسمرب. 
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 وعلى أعماهلا. من اللجنة انتهاء قبل لالعتذار له الفرصـــــــة نفســـــــها احلقيقة جلنة جلســـــــات أ حت أعال ،
 بياانت ع رضت بريو، يف واملصاحلة احلقيقة جلنة عقدهتا اليت العلنية االستماع جلسات خالل املنوال، نفس

 أمارو توابك وحركة الساطع الدرب” جمموعة يف سابقني أعضاء كانوا  لسجناء فيديو أشرطة على مسجلة
 كانوا  الذين الفاعلة اجلهات أفراد بعض واســــت دم   .(65)الضــــحااي إىل اعتذار  فيها قدم وبعضــــهم ،“الثورية

 هبا قاموا اليت األفعال عن لالعتذار احلقائق تقصي جلنة جلسات املسلحة اجلماعات يف أعضاء السابق يف
 القبول جلنة أمام غومساو زاانان ليشـــيت - تيمور رئيس حضـــر املثال، ســـبيل فعلى الســـابقة. أدوارهم إطار يف

 قادة برفقة ليشــيت، - تيمور عن للدفاع املســلحة فالينتيل قوات يف املقاومة زعيم بصــفته واملصــاحلة واحلقيقة
 عن اعتذار  وقدم اإلندونيســــــــي، االحتالل قاومت اليت األخرى املســــــــلحة واحلركات الســــــــياســــــــية األحزاب
 عندما وحىت .(66)واملدنيني املنافســــــــة اجلماعات اســــــــتهدفت اليت العنف أشــــــــكال من وغريها القتل أعمال
 اعتذار تقدمي من مينعها ال فهذا احلقائق، تقصــــــــــــي جلان مثل انتقالية، آلية عمل أثناء يف االعتذارات ت قدَّم
 حدث. ملا وصادق كامل  سجل وضع وبعد أعماهلا إجناز بعد مباشرة رمسي علين
ا املهم من يكون وقد - 29  من غريها أو الســنوية الذكرى مع تتزامن حبيث االعتذارات تقدمي رمزايا  أيضــا

 الذي ،2012 الثاي/يناير كانون  ففي الســـــــــابقة. التجاوزات ضـــــــــحااي ذكرى إلحياء املقررة اهلامة التواريخ
 النرويج، وزراء رئيس اعتذر أوســـلو، من النروجييني اليهود لرتحيل عملية أكرب على عاما 70 مرور صـــادف

 أرض على وقعت احلادثة كون  وعن الرتحيل يف النروجيية الشـــــــــــــــرطة قوة مشـــــــــــــــاركة عن ســـــــــــــــتولتنربغ، ينس
 اعتذار  ليقدم (Sami) الســــــــــامي الربملان افتتاح فرصــــــــــة النرويج ملك اغتنم ،1997 عام ويف .(67)النرويج

 مرور ومبناســبة املنوال، نفس وعلى .(68)الســامي الشــعب جتا  ســياســتها “نـ ر و ج ة”ــــــــــــــــــ ب احلكومة قيام عن
 منهم 5) أشــ اص تســعة حبياة أودت اليت بلفاســت، يف ابلقنابل التفجريات من ســلســلة على عاما ثالثني

 بياان 2002 عام يف األيرلندي اجلمهوري اجليش أصــدر جبروح، شــ صــا 130 إصــابة إىل وأّدت مدنيون(
 أعقاب ويف ســـرياليون، ويف .(69)حتفهم لقوا الذين أولئك أســـر إىل “وتعازيه الصـــادق اعتذار ” فيه عرض

 تدعوها واليت للدولة، املوجهة النســــــــائية واجلماعات اإلنســــــــان حقوق جلنة عن الصــــــــادرة املتكررة النداءات
 اليوم يف ســرياليون لنســاء اعتذار إصــدار احلكومة اختارت النزاع، أثناء اجلنســي العنف عن اعتذار إلصــدار
 يلالدو  اجملتمع وممثلي املدي، اجملتمع يف الفاعلة واجلهات النســــــــــــاء، من متنوعة جمموعة أمام للمرأة، الدويل

_________________ 

 ، الطبعـة الثـانيـة،“حقـائق ال توصـــــــــــــــف: جلـان احلقيقـة وحتـدي العـدالـة االنتقـاليـة”، Priscilla Haynerبريســـــــــــــــيلال هـاينر،  (65) 
Unspeakable Truths: Truth Commissions and the Challenge of Transitional Justice, 2nd ed. (London, 

Routledge ،2011). 

 .10، الصفحة “More than words” “أكثر من كونه كلمات”املركز الدويل للعدالة االنتقالية،  (66) 

-www.regjeringen.no/en/historical لــالطــالع عــلــى الــنــ  الــكــــــــامــــــــل لــالعــتــــــــذار انــظــر املــوقــع الشــــــــــــــــبــكــي الــتــــــــايل: (67) 

archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Office-of-the-Prime-Minister/taler-og-artikler/2012/speech-on-

international-holocaust-rememb/id670621. 

، 2015بيــان مقــدم من وزارة احلكم احمللي والتحــديــث امللكيــة النروجييــة. ويف اليوم الــدويل لطــائفــة الرومــا، املعقود يف عــام  (68) 
وجيية عن ســـياســـة اإلقصـــاء العنصـــرية اليت مارســـتها النرويج يف اعتذرت رئيســـة وزراء النرويج، إران ســـولربج، لطائفة الروما النر 

 العقود قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها.

 .2002متوز/يوليه  An Phoblacht ،16بيان اجليش اجلمهوري األيرلندي،  (69) 

http://www.regjeringen.no/en/historical-archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Office-of-the-Prime-Minister/taler-og-artikler/2012/speech-on-international-holocaust-rememb/id670621
http://www.regjeringen.no/en/historical-archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Office-of-the-Prime-Minister/taler-og-artikler/2012/speech-on-international-holocaust-rememb/id670621
http://www.regjeringen.no/en/historical-archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Office-of-the-Prime-Minister/taler-og-artikler/2012/speech-on-international-holocaust-rememb/id670621
http://www.regjeringen.no/en/historical-archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Office-of-the-Prime-Minister/taler-og-artikler/2012/speech-on-international-holocaust-rememb/id670621
http://www.regjeringen.no/en/historical-archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Office-of-the-Prime-Minister/taler-og-artikler/2012/speech-on-international-holocaust-rememb/id670621
http://www.regjeringen.no/en/historical-archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Office-of-the-Prime-Minister/taler-og-artikler/2012/speech-on-international-holocaust-rememb/id670621
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 الرمزية األمهية متاماا  تدرك احلدث يف املشــاركة الفاعلة اجلهات كانت  احلاالت، هذ  ويف اإلعالم. ووســائط
 .(70)البحث قيد العلين االعتذار أثر تعظيم حيث من للتوقيت

 
 االع ذار تقدمي وأس وب الضحااي ومشاركة امل ك م صإلة االع ذار  إعداد - دال 

 فعالية لتعظيم الالزمة التحضــــــــــــــريية ابألعمال املتصــــــــــــــلة اإلضــــــــــــــافية اهلامة األبعاد من عدد هناك - 30
 االنتقالية. العدالة سياقات يف العلنية االعتذارات

 .“املتكلم صــــــــفة عن الســــــــلال” بعبارة أحياان إليه يشــــــــار الذي هو األول التحضــــــــريي العنصــــــــر - 31
 املنظمة أو الدولة عن ابلنيابة للتكلم الالزمة ابلســــــــــــــلطة يتمتع أن جيب االعتذار يقدم الذي فالشــــــــــــــ  

 تدل   مستوى على القادة من بوصفه امل تار للمتكلم“ األخالقية فالسلطة” املاضي. أخطاء عن املسلولة
 األمريكيني قبائل بعض رفضـــــــــــــــت وقد .(71)الضـــــــــــــــحااي جملموعة مينحان اللذين واالحرتام االعرتاف على

 غوفر، كيفني  آنذاك، املتحدة الوالايت يف احلمر اهلنود شلون مكتب رئيس قدمه يالذ االعتذار   األصليني
 جتاههم “والالإنســـــــانية العنصـــــــرية من الوكالة وإرث” الغربية للقبائل “العرقي التطهري” يف الوكالة دور عن
 من النقيض وعلى .(72)ككل  االحتادية احلكومة ابســـــــم يتكلم ال وألنه ،“اخلطأ الشـــــــ   من جاء” ألنه

 مجيع ابســــــــم تكلم ألنه مناســــــــبا، 2010 عام يف ســــــــرياليون رئيس عن صــــــــدر الذي االعتذار أ عتربص  ذلك،
 للقوات العام والقائد للجمهورية، رئيســا وبصــفته املرأة، ضــد ســيما وال اإلنســان، حقوق انتهاكات مرتكيب

 .(73)رجال وبوصفه للجمهورية الشرف ومصدر املسلحة،
 تعتذر عندما حيدث مثلما للدولة، التابعة غري املســــــــــــلحة اجلماعات أمام مماثلة حتدايت وتنشــــــــــــأ - 32
 يف األشـــ اص أحد يديل أن ينبغي كان  إذا وما املاضـــي، يف املرتكبة الفظائع عن ســـياســـية/عســـكرية حركة
 ردّ  وعندما فيها. الســـــــياســـــــي اجلانب ابســـــــم أو املنظمة تلك يف العســـــــكرية احلركة ابســـــــم ابالعتذار احلركة

 األفريقي الوطين امللمتر ارتكبها اليت اإلســاءات وثقت اليت ســكوييا، جلنة اســتنتاجات على مانديال نيلســون
 فإن رمسياا، فيها هلم يعتذر و لكنه “ت غت فر ال إساءات” بوصفها اإلساءات تلك إىل وأشار أعضائه، ضد

 ففي ذلك، ومع .(74)شـك موضـع قط تكن و احلركة لتلك والعسـكري السـياسـي للجناحني كزعيم  مكانته
 اجلناح وهي ،Sinn Féin فني شـــــــــــــــن منظمة يف جيليّ  حتول حدث حيث املعاصـــــــــــــــرة، الشـــــــــــــــمالية أيرلندا

 اجلمهوري اجليش لدى خلفية الرئيس لنائب وال للرئيس يكن و األيرلندي، اجلمهوري للجيش الســــــياســــــي
_________________ 

اختذت خطوة رمزية هامة. تقدمي اعتذار رمسي من رئيس الدولة هو ”الحظ املعلقون أن ســـــــــرياليون ، إبصـــــــــدارها االعتذار،  (70) 
ســـــــــــــــرياليون: االعتذار املقدم ”انظر . “أحد أبســـــــــــــــط وأهّم التدابري اليت ميكن أن تت ذها احلكومة يف الوفاء ابحلق يف اجلرب

متاح . “Sierra Leone: apology to women victims a welcome step” “للنســــاء الضــــحااي هو خطوة موضــــع ترحيب
 .www.peacewomen.org/content/sierra-leone-apology-women-victims-welcome-stepعلى املوقع الشبكي التايل: 

 :Saying sorry“ “اإلعراب عن األســــــف: القيادة األخالقية وفعل االعتذار العلين”، Cels Sanderijnســــــيلز ســــــاندرجني  (71) 

ethical leadership and the act of public apology”, The Leadership Quarterly،  6، رقم 28اجمللد. 

، “لن حيدث ذلك أبدا: اعتذار كيفن غروفر نيابة عن مكتب شــــــــلون اهلنود احلمر”، Christopher Buckكريســــــــتوفر ابك  (72) 
Wicazo Sa Review 1، رقم 21، اجمللد. 

 بيان مقدم من ملسسة سرياليون الوطنية حلقوق اإلنسان. (73) 

الفظــائع املرتكبــة  “ال تغتفر”يعرتف امللمتر الوطين اإلفريقي بتعــذيــب ســـــــــــــــجنــائــه: جنوب أفريقيــا: وثّقــت عبــارة مــانــديال ” (74) 
 تشـــــــــرين األول/ Los Angeles Times ،20 ،“1980الســـــــــجناء الســـــــــود يف معســـــــــكر االحتجاز يف أنغوال يف عام  ضـــــــــد
 .1992 أكتوبر

http://www.peacewomen.org/content/sierra-leone-apology-women-victims-welcome-step
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 موضع السابقة األعمال عن االعتذار لتقدمي تلهلهما اليت الصفة تكون أن احملتم من كان  وهلذا األيرلندي،
 املناصرة الدائرة تكون أن جيب فعاال، يكون كيما  االعتذار، ألن خاصة أبمهية األمر هذا ويتسم .(75)شكّ 

 عن االعتذار صــدر فإذا أيضــاا. ســليم وجه على ومدارة له مســتعدة لالعتذار املقدمة املنظمة أو للملســســة
 االعتذار، مقدم صـــــــفة يف التشـــــــكيك قبيل من املناصـــــــرة، الدائرة تلك داخل من آخرون عارضـــــــه ث زعيم

 قصوى أبمهية وسلطته املتكلم مكانة تتسم لذلك، وتبعا االعتذار. فعالية تقويض إىل حتما ذلك فسيلدي
 وفعاليته. املتصور وصدقه االعتذار لتقدمي ابلنسبة

 املســــــبقة املشــــــاركة هو فعاالا  االعتذار يكون كيما  الالزم الثاي األســــــاســــــي التحضــــــريي والعنصــــــر - 33
اور. خالل من أو مباشــــــــرة إما ممثليهم، أو الضــــــــحااي مع النطاق الواســــــــعة  ملشــــــــاركة املنطقي واألســــــــاس حم 
 املقدمة للدولة التابعة غري املسلحة اجلماعة أو الدولة تكون أن كفالة  هو علين اعتذار إصدار قبل الضحااي
 البيان. هذا يف مساعه يتوقعون مبا أو ابلضبط الضحااي حيتاجه مبا دراية على أخرى منظمة أية أو لالعتذار

 يف ســــــــــــافيل حتقيق تقرير صــــــــــــدور أعقاب يف كامريون  الســــــــــــيد قدمه الذي العلين االعتذار وقبل - 34
 ردة إزاء بل فحسب، تست دم أن جيب اليت الصيغة إزاء ليس مناقشات جرت الدموي(، )األحد أحداث
 سرياليون رئيس عن صدر الذي االعتذار فإن وابملثل، .(76)أيضا التحقيق تقرير إطالق إزاء الشعيب الفعل

 حتديدا شــاركت ألهنا اإلنســان حقوق ومنظمات املرأة حبقوق املعنية املنظمات غالبية أيدته 2010 عام يف
 االعتذار تقدمي وأســـــلوب مضـــــمون بشـــــأن والتفاوض التشـــــاور عملية وتوفر .(77)االعتذار إعداد عملية يف

 ضــــــــــغط ألي الضــــــــــحااي خضــــــــــوع عدم لكفالة آليةا  توفر كما  للضــــــــــحااي. الرمزي واالحرتام القوة من نوعاا 
 على فيها يرّدوا أن حيتمل اليت الكيفية لتحديد للضـــــحااي الفرصـــــة يتي  مما املعتذرة، اجلهة عن“ للصـــــف ”

 حمتوى يصب  أن لضمان ابلغة أبمهية التواصل هذا يتسم ذلك، على وعالوة ذلك. يف رغبوا إذا االعتذار،
 هبا يقدم اليت الطريقة أو املســـــــــــــــت دمة اللغة تنطوي وأالّ  “املعتدي ســـــــــــــــردايت” كونه  من أكثر االعتذار
 املاضي. أضرار لضحااي اإلهانة من مزيد على االعتذار

 االعتبــار إيالء الفعــالــة االعتــذارات إعــداد عنــد فيهــا النظر ينبغي اليت األخرى العنــاصـــــــــــــــر ومن - 35
 وتتطلــب الصـــــــــــــــلــة. ذي االحتفــال وطبيعــة تقــدميهــا وموقع االعتــذار، هبــا ســـــــــــــــيقــدم اليت للطريقــة الواجــب

 إىل فعاليتها زايدة أجل من إزاءها الشــــــــــــــعيب الفعل ردة وختمني الدقيق الت طيط الفعالة العلنية االعتذارات
 شـــــــاشـــــــات على “املســـــــروقة األجيال” املعنون رود الســـــــيد اعتذار أذيع املثال، ســـــــبيل فعلى حد. أقصـــــــى
 وابملثل، .(78)البلد أحناء مجيع يف العامة الســــــاحات يف إذاعياا  بثّه وجرى 2008 عام يف مباشــــــرة التلفزيون

 يف البلدي اجمللس مبىن خارج كبرية  شـــــــــاشـــــــــة على بثه ومت العموم جملس يف االعتذار كامريون  الســـــــــيد قدم
_________________ 

 Apologies، “االعتـذار واالعرتاف والتعـامـل مع املـاضـــــــــــــــي يف أيرلنـدا الشـــــــــــــــمـاليـة”، Kieran McEvoyكريان مـاكيفوي  (75) 

acknowledgement and dealing with the past in Northern Ireland،  ،وثيقــة منــاقشـــــــــــــــــة، التعــايف عن طريق التــذّكر
Healing Through Remembering (2015)و ت نشر ،. 

الربيطاي ديفيد عتذار رئيس الوزراء ا”، Jason A. Edwards and Amber Luckieانظر جيســــــون أ. إدواردس وأمرب الكي،  (76) 
، British Prime Minister David Cameron’s Apology for Bloody Sundayاألحد الدموي،  “كامريون عن أحداث

 Amsterdam, John، )“احلجج يف ســياقها” Argumentation in Context، حمرّصرون، “هيلدا فان بيل وآخرون”يف مقالة 

Benjamins Publishing Company ،2014129-115لصفحات (، ا. 

 بيان مقدم من املعهد الوطين حلقوق اإلنسان الوطنية يف سرياليون. (77) 

 The Sins of the Nation and the Ritual of،“ذنوب األمة وطقوس االعتذار”، Danielle Celermajerدانيال سـيليماير  (78) 

Apologies ،(New York, Cambridge University Press, 2009.) 
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 خطوات حتاكي مسرية إذاعته سبقت وقد .(79)القتل أعمال فيها وقعت اليت املدينة وهي ديري/لندنديري،
 يتحدثون وهم قتلوا الذين أسر أفراد فيها ظهر عاطفية مشاهد مباشرة وتلته األصلية، املدنية احلقوق مسرية
 احلقائق. لتقصي سافيل جلنة قبل من أحبائهم تربئة عن اجلمهور إىل
 الرمزية. الناحية من األمهية غاية يف االعتذار مناســـبة موقع يكون أن ميكن الســـياقات، بعض ويف - 36
 الناجني إىل ســـتاين، ادواردو غواتيماال لرئيس الســـابق النائب قدمه الذي االعتذار فإن املثال، ســـبيل فعلى
 الثورية املسلحة القوات فإن وابملثل، اجملزرة. فيه جرت الذي املوقع يف حمليا مت سانشيز دي خطة جمزرة من
 أثنــاء يف الكنــائس إحــدى يف خمتبئني كــانوا  املــدنيني من 79 قتــل عن اعتــذار تقــدمي اختــارت كولومبيــا  يف

 فيها وقعت اليت البلدة وهي كولومبيا،  بوهااي، يف عســــــــــــكرية شــــــــــــبه ميينية مجاعات مع النار إلطالق تبادل
 تكرار عدم عن فضال األعمال، هذ  لضحااي وإصالحها األضرار عن ابلتعويض” وتعهدت القتل أعمال
 .(80)“مطلقا القبيل هذا من حاالت

 بقدر أيضا العلنية االعتذارات لتقدمي املالئمة االحتفالية اجلوانب تسهم قد املوقع، إىل وابإلضافة - 37
 غاابت إىل العام والنائب إكوادور حكومة يف وزراء أربعة ذهب ،2014 عام ففي أثرها. حتقيق يف كبري

 حلقوق الســـــــــــابقة االنتهاكات عن األصـــــــــــليني للســـــــــــكان االعتذار احتفال يف وشـــــــــــاركوا املطرية، األمازون
 معاجلة إىل هتدف اليت التقليدية االحتفاالت من كجزء  أيضا االعتذارات ق دمت أوغندا، ويف .(81)اإلنسان
 كجزء  أوغندا مشال يف للمقاومة الرب جيش من السابقني واملقاتلني احمللية واجملتمعات الضحااي بني العالقة

 .(82)العامة التصاحلية العدالة احتفاالت من
 مشــــــــــــاركة على ينطوي املناســــــــــــب، حنو على تكرميي احتفال إقامة األمر يتطلب أعم، وبصــــــــــــورة - 38

 وجّدية واإلجالل الكرامة من قدر   أقصـــــــــى إضـــــــــفاء أجل من العلين االعتذار وتقدمي ختطيط يف الضـــــــــحااي
 برانت، ويلي االحتادية، أملانيا جلمهورية الســـــــــابق املســـــــــتشـــــــــار قرار واليزال األحداث. تلك على املقصـــــــــد
 بوصـــــفه واســـــع تبجيل موضـــــع وارســـــو يف اليهودي احلي انتفاضـــــة لضـــــحااي املكرس النصـــــب أمام ابإلحنناء
 فــإن املقــابــل، ويف .(83)الثــانيــة العــامليــة احلرب أثنــاء يف ارتكبــت اليت الفظــائع عن هــامــاا  احتفــاليــاا  اعتــذاراا 
 الواردة للتوصية تلبية ،2012 نيسان/أبريل يف غناسينغيب، إيسوزمينا فاور توغو، رئيس ألقا  الذي االعتذار

 ولتضــــمينه اإلجالل إىل افتقار  بســــبب لالنتقاد تعرَّض واملصــــاحلة، والعدالة احلقيقة للجنة األويل التقرير يف
 اخلطاب إلقاء فيه مت الذي املوقع أما االعتذار. مضـــــــــــمون فعال حنو على حيجب طويل خطاب طيات يف

_________________ 

 Bloody Sunday report: David“، “غري املربرة تقرير األحــد الــدموي: إعتــذار ديفيــد كــامريون عن أعمــال القتــل”انظر  (79) 

Cameron apologises for ‘unjustifiable’ shootings”, The Guardian ،15  2010حزيران/يونيه. 

 .10صفحة ، ال“أكثر من كونه كلمات”املركز الدويل للعدالة االنتقالية،  (80) 

 .15املرجع نفسه، الصفحة  (81) 

 Tim Allen as cited in Erin Wilson and Rolandتيم ألني كما وردت أقواله يف مقالة إرين ويلســــــــــــــون وروالند باليكر  (82) 

Bleiker ”الذكرى والصـــدمات النفســـية يف العالقات الدولية: النظرايت والقضـــااي”يف  “عملية أداء االعتذارات الســـياســـية 
 ,Erica Resende and Dovile Budryte, eds. (London إيريكـــا ريزينـــدي ودوفيـــل بودرايـــت، حمرّصران، “واملنـــاقشــــــــــــــــــات

Routledge, 2013), p. 8. 

 .The Sins of the Nation “ذنوب األمة”، Danielle Celermajerدانيال سيليماير  (83) 
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 ابلنظر املناســبة لتلك مطلقاا  مناســب غري البعض اعترب  مما الرائســي، القصــر يف كبرية  قاعة عن عبارة فكان
 .(84)إليه املباشرين الضحااي وصول إمكانية عدم إىل
 يقدم الذي الشــــــــــ   وســــــــــلطة صــــــــــفة اختيار يف التدقيق ضــــــــــرورة على اخلاص املقرر ويشــــــــــدد - 39

 سياق يف أيضاا  التدقيق ويتعني العلين، االعتذار تقدمي قبل والناجني الضحااي مع التعامل وطبيعة االعتذار،
 فعاليته. تعظيم أجل من االعتذار تقدمي قبل للنشر اسرتاتيجية وضع االعتذار، تقدمي وأسلوب

 
 واملصاحلة ال كرار وعدم امل ابعة االع ذار  بعد ما - هاء 

 فإنه مناســبة، متابـ ع ة بضــماانت مصــحواب يكن و ما العلين، االعتذار أن من اخلاص املقرر وحيذر - 40
 عندما وفعالة وافية االعتذارات وتكون .“فارغا كالماا ” أو “إميائية ســـــــياســـــــةا ” ابعتبار  ابلرفض ي قاب ل قد

 أن وميكن و ر ه. االعتذار ن  يعرض تذكاري نصـب إقامة مثل الدولة، تت ذها أخرى إبجراءات تقرتن
 من خمتلفة وأشكاالا  واجلرب، احلقيقة، عن الكشف مواصلة أو احلقيقة عن الكشف املتابعة إجراءات تشمل
 للضحااي، اإلنسان حقوق محاية يف أخفقت اليت أو االنتهاكات يف الضالعة امللسسات وإصالح التذكر،

 االعتذار يف الوارد الوعد فإن اهليكلية، املسائل هذ  معاجلة وبدون التكرار. عدم ضماانت حتقيق أجل من
 املثال، ســـــــــبيل فعلى املتضـــــــــررة. احمللية واجملتمعات الضـــــــــحااي بنظر أجوف وعداا  قريب عما يبدو قد العلين

 التصاحلية العدالة أجل من كيين  شلن باليني 10 بت صي  ،2015 عام يف كينيا   السيد تعهد يوضع و
 .(85)شـــأن ذات انتصـــاف ســـبل وضـــع عن االعتذار ذلك يســـفر و الواقع، ويف التنفيذ. موضـــع اآلن لغاية
 من بالغة األكثر االعتذارات حىت يقوض أن ميكن اجلرب بوعود الوفاء على شـــــــــامل بشـــــــــكل العمل وعدم
 التصميم. انحية من بعناية واملدروسة ةالصياغ انحية
 مدعوماا  كان  والذي 1991 عام يف ألبانيا دولة قدمته الذي االعتذار رفد مت فقد املقابل، ويف - 41

جنوا أو أ عدموا الذين أقرابء فيهم مبن الشـــــــــيوعي، النظام من للناجني مايل بتعويض  بســـــــــبل ط ردوا، أو ســـــــــ 
 حتملوا الذين ألولئك عنه أ عرب الذي الندم إىل كبريا  وزان أضــــــــــافت رمزية وتعويضــــــــــات قانونية انتصــــــــــاف
 الصادرة اهلامة الثالثة العلنية االعتذارات فعالية على احلكم مت فقد وابملثل، .(86)السياسية واملعاانة العقاب

 خالل إمهاهلا وعن الثانية، العاملية احلرب أثناء يف ابلالجئني املتعلقة ســــياســــتها عن ســــويســــرا، حكومة عن
 ضــوء يف اإلنســان، كرامة  تنتهك اليت الســابقة األســرية وســياســاهتا احلرب بعد نصــابه إىل احلق إعادة عملية

 .(87)واجلرب واالنتصاف االعرتاف خبصوص الحق وقت يف وضعت اليت اآلليات
 شـــــــــــرطاا  يـ ع د   اإلنســـــــــــان حقوق انتهاكات تكرار عدم بضـــــــــــماانت الوفاء أن اخلاص املقرر ويلكد - 42

 إعمال وضـــمان حلماية تدابري تت ذ أن يف الدول واجب ينطوي وال الفعال. االعتذار شـــرو  من أســـاســـيا
 فحســـــــب، املســــــــتقبل يف االنتهاك أشــــــــكال من شــــــــكل أي وقوع مبنع العام االلتزام على اإلنســــــــان حقوق

_________________ 

 بيان مقدم من اجملتمع املدي. (84) 

 مقدم من املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان يف كينيا.بيان  (85) 

بيان مقدم من ملسسة مناصري الشعب يف ألبانيا. وتالحظ امللسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه ال يزال يتعني القيام مبزيد  (86) 
تعويضــات كافية، من العمل للنهوض بعملية العدالة االنتقالية وخباصــة ضــمان حصــول الســجناء الســياســيني الســابقني على 

 وإكمال البحث عن مجيع الذين اختفوا يف ظل النظام الشيوعي السابق.

 بيان مقدم من فرقة العمل السويسرية املعنية أبحداث املاضي ومبنع األعمال الوحشية. (87) 
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 .(88)ابلفعــل ارتكــابــه مت معني انتهــاك حــدوث تكرار دون ابحليلولــة حمــدد التزام على أيضــــــــــــــــا ينطوي بــل
 مباشــــــــــرة تعويضــــــــــات تقدمي عن منفصــــــــــالا  قانونياا  التزاماا  تعترب التكرار عدم ضــــــــــماانت أن من الرغم وعلى

 مماثلة النتهاكات تكرار أي ي قوّصض أن احملتم فمن والســــــياســــــية، العملية الناحيتني من والناجني، للضــــــحااي
 االنتهاكات عن العلين االعتذار   للدولة  بعة غري مســـــــــــــــلحة مجاعة أو دولة جانب من اإلنســـــــــــــــان حلقوق
 السابقة. املماثلة
 ضـــــــــــــمانة إعمال إىل الرامية والســـــــــــــياســـــــــــــاتية القانونية التدابري من جمموعة اختاذ إىل وابإلضـــــــــــــافة - 43
 وإجراء احلقيقة، عن الكشــف وعمليات للمحاكمة، الســابقة االنتهاكات مرتكيب تقدمي مثل التكرار، عدم

 مرتكيب إلزالة مصـــــــــــــممة تدقيق إجراءات واختاذ اجلنائية، العدالة نظام أو القضـــــــــــــائي للنظام إصـــــــــــــالحات
 املتابعة من هاما جزءا أيضــــــــــــا يعترب الذاكرة حفظ على العمل فإن العامة، اخلدمة مكاتب من االنتهاكات

 املتاحف يف املناســـبة املعروضـــات وتقدمي التذكارية، الن صـــب تشـــييد أن كما  االعتذار. بعد ما مرحلة خالل
 عن اإلعراب أو الندم عن التعبريات إعمال يف هامة أبدوار كلها  تقوم للتذكر، أايم إقامة على والتحريض
 العلين. االعتذار يف األسف

 الدراســــية املناهج على تغيريات إدخال الذاكرة حفظ على للعمل األخرى األشــــكال تشــــمل وقد - 44
 بعض يف إليها يشــار اليت املدنية، الرتبية أو الســياســة قبيل من مواضــيع يف وكذلك التاريخ، مادة تدريس يف

 شـــــــــيلي، يف احلقيقة جلنة أعمال إجناز عقب أيلوين، الســـــــــيد قدَّم آنفاا، إليه أشـــــــــري وكما ابملواط ن ة. البلدان
 الدراسية املناهج تشتمل أن بضرورة توصيات أيضا يتضمن احلقائق تقصي جلنة تقرير أن بيد علنياا. اعتذاراا 

 يف “اإلنســان حقوق ثقافة” تغرس وأن املاضــي يف حدثت اليت التجاوزات يف صــادقة نظرة على شــيلي يف
 وعلى املنوال، نفس وعلى .(89)أخرى مرة االنتهاكات هذ  وقوع عدم لكفالة الشـــــــــيلي اجملتمع أحناء مجيع
 ذلك تال الذي االعتذار واعتبار احلقائق تقصـــــــــــــــي جلنة تقرير على غواتيماال حلكومة األويل الرد من الرغم
 املدرســـني أمام جماالت” فت  يف متثَّل واالعتذار التقرير أثر فإن األحوال، أفضـــل يف واســـع نطاق على فاتراا 

 .(90)“سنوات بضع قبل حمظوراا  إليها التطرق كان  مواضيع معاجلة يف النظر من متكنهم واملدارس
 املعلقني، ملعظم وابلنســــــبة االعتذار. بعد ما مرحلة يف ابملتابعة تتعلق مســــــألة آخر هي واملصــــــاحلة - 45
 النزاع بعد ما مرحلة يف الوطنية املصــاحلة يف املســامهة وهي العلنية لالعتذارات واضــحة رئيســية وظيفة هناك
 وغري غامضـــــــــــــة تكون ما غالبا املســـــــــــــامهة تلك أن بيد .(91)مشويل حكم فرتة من اخلارجة اجملتمعات يف أو

 العالقات حتســــــــني إىل تلقائيا يلدي ســــــــوف العلين االعتذار أبن االفرتاض عدم مبكان األمهية ومن حمددة.

_________________ 

 :Guarantees of non-recurrence“ضـــماانت عدم التكرار: تقريب” Alexander Mayer-Rieckhريخ  - ألكســـندر ماير (88) 

an approximation”, Human Rights Quarterly( ،2017 اجمللد )422، الصفحة 2، رقم 39. 

 Transitional justice and the““العدالة االنتقالية وإصالح مناهج تدريس مادة التاريخ”، Elizabeth Coleإليزابيث كول  (89) 

reform of history education”, International Journal of Transitional Justice1، رقم 1، اجمللد. 

يف املنهاج  “إدماج ذكرى الصــــمت”التعليم وســــياســــات التاريخ يف غواتيماال: ”، Elizabeth Oglesbyإليزابيث أوغليســــيب  (90) 
 Education and the politics of history in Guatemala: integrating ‘memory of silence’ into the““الدراســـــــــــــي

curriculum” ،تدريس املاضي العنيف: تدريس مادة التاريخ واملصاحلة،”، يف إليزابيث كول، حمرّصرة Teaching the Violent 

Past: History Education and Reconciliation (Lanham, Maryland, Rowman and Littlefield ،2007). 

 The Role of Apologies” in The Age“يف عصــــــر االعتذار.  “ذاراتدور االعت”، Pablo De Greiffاببلو دي غرييف  (91) 

of Apology. 



A/74/147 
 

 

19-11907 23/26 

 

 إليه أشــــــــري ما حنو وعلى .(92)الســــــــابقة املســــــــلحة اجلماعات أفراد أو والدول احمللية واجملتمعات األفراد بني
ف  متوقّصعاا  اعتذارا يقدم أن للدولة  بعة غري مســــــــــلحة مجاعة أو دولة أية ملمثل ينبغي ال أعال ،  عنه الصــــــــــَّ

 ميكن الواجب النحو على وتقدميه العلين االعتذار صياغة فإن ذلك، ومع الناجني. أو الضحااي جانب من
 يف واجملتمعــات، واجلمــاعــات األفراد لبعض ابلنســـــــــــــــبــة املصـــــــــــــــــاحلــة يف واحــدة هــامــة مســـــــــــــــــامهــة ميثّصال أن

 واجلرب واحلقيقة العدالة مثل األخرى االنتقالية العدالة بعمليات يقرتن عندما ســـــــــــــــيما وال الظروف، بعض
 امللسسي. واإلصالح

 وملســـســـاهتا، الدولة يف الضـــحااي ثقة اســـتعادة على تنطوي املصـــاحلة أن إىل اخلاص املقرر ويشـــري - 46
 املصــاحلة حتقيق ميكن وال متســاوية. حقوق كأصــحاب  بعضــا ببعضــهم الثقة لألفراد ميكن اليت الظروف ويف
 للعدالة بديال املصاحلة تعترب أال ينبغي ولذلك، االنتقالية. العدالة سياقات مجيع يف شامل تقدم إحراز دون
 من اإلنســــــــــاي القانون وانتهاكات اإلنســــــــــان حلقوق اجلســــــــــيمة االنتهاكات مرتكيب اإلفالت إىل تلدي أو

 .(66 الفقرة ،A/HRC/21/46) العقاب
 تكون أن وجيب ملســــســــية ســــياســــة تشــــكل أن جيب االعتذارات أن على اخلاص املقرر ويشــــدد - 47

 الدولة يف املســــتوى الرفيعي املســــلولني قبل من جديد من أتكيدها يتم وأن وقطعية علنية بصــــورة مســــتدامة
 االعرتاف إطار يف الدولة عن الصـــــــــــــــادرة االعتذارات تشـــــــــــــــويه ينبغي وال فيها. األخرى الســـــــــــــــلطات ومن

 أن ميكن ألهنا الحق، وقت يف الدول مســـلولو هبا يقوم مناوئة أبفعال الســـابقة االنتهاكات عن ابملســـلولية
 حقوق جمال يف الدولة اللتزامات جديدة انتهاكات إىل تلدي وأن جديد من الضــــــــحااي إيذاء يف تتســــــــبب
 أن امل تصــــــة الســــــلطات على فيجب األصــــــلي، االعتذار مع تتعارض أبفعال اإلتيان حال ويف اإلنســــــان.

 الرتاجع عدم مبدأ مع يتفق مبا األخرى، االنتقالية العدالة وســـــــياســـــــات الدولة اعتذار جديد من علنا تلكد
 اإلنسان. حبقوق املتعلقة اباللتزامات يتعلق فيما
  

 وال وصيات االس د اجات - خامسا 
 ل صاااااااااميم هبا املوصاااااااااى واإلجراءات الر يساااااااااية االسااااااااا د اجات أدانه اخلاص املقرر يي خ ِّص - 48

 .وتدإليذها الإلعالة االع ذارات
 

 ابالع ذار املقصودة اجل ات مو ال شاور  
يع رب ال شاااااور الشااااام  والإلعال مو اجل ات امل ضااااررة من األضاااارار الي حلقت أمرا  أساااااساااايا   - 49

ك ِّن مقدم االع ذار من معرفة ما يريده الضاااحااي وما ل قدمي اع ذار يركز ع ى الضاااحااي  حي اجون  ف و ُيي
لصاااااادد هو أن ت اا ل ضااااااحااي فرصااااااة قراءة والوضااااااو األمث  ن هذا ا إىل مساعه وما ال يريدون مساعه 

مشاااااروع االع ذار وتقدمي تعقيباىم ع ى مدم مالءمة ال سة املسااااا خدمة فيه وع ى مكان وساااااياق تقدمي 
تقدمي اع ذار يضاار أكثر  اح مالاالع ذارل مما يساااعد ع ى بدا الوقوع بال ضاارورة ن املزالق وتإلاد  

ار اع ذارات مجاعيةل من امل م أن ت شااور مموعات الضاحااي ون احلاالت الي ي م في ا إصاد مما يدإلو 
 فيما بيد ا وأن ت إلقل قدر اإلمكانل ع ى املعايري الي يودون أن يشم  ا االع ذار 

 

_________________ 
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 لالع ذار املقدمة ل ج ة املداصرة الدوا ر داخ  ال شاور  
 االع ذار ملقدما يدبسا تقويضهل أو إلساؤه أو تقييده الحقا ي م ال مد   اع ذار تقدمي أج  من - 50
 أن ُيكن ملا حدود هداك كانت  وإها هلم  املداصرة الدوا ر داخ  واسو نطاق ع ى مشاورات جيروا أن

 من كجزء  وممث ي م ل ضاااااااااااحااي بوضاااااااااااوا االع ذاري  ييب َّغ   أن األق  ع ى فيدبسا االع ذارل مقدم يقوله
 الضحااي  أوساط ن ال وقعات إدارة أج  من وهل  ال شاورل عم ية

 
 إمهال عن أو عمد عن أيحلق بضرر واالعرتاف ال سمية  

 أصااااااااااب الذ  الضااااااااارر ومدة وحجم لطبيعة واضااااااااا  إبقرار الع ين االع ذار يبدأ أن يدبسا - 51
د ِّد أن ويدبسا الضااااااااحااي   عن أو مبيَّ ةل ني ة ومو عمدل عن أيحلِّق قد الضاااااااارر كان  إها ما بوضااااااااوا حيي

 الضااحااي  فئات خم  ف أصاااب الذ  ل ضاارر املباشاارة وغري املباشاارة ابآلاثر االعرتاف ويدبسا إمهال 
دَّد أن ويدبسا  ييساا خدم أن األحوال من حال أب  يدبسا وال ل ضاارر  اجلدسااانية األبعاد بوضااوا فيه ُتي

 .حجب ا أو القانونية املسؤولية من ل حد كمدرب  االع ذار
 

 اجلماعية أو ال دظيمية أو الإلردية ابملسؤولية الصادق االعرتاف  
 كرام  م   واساااا عادة الضااااحااي بربة بصااااحة اإلقرار أج  من ضاااارورية الصااااادقة االع ذارات - 52

 احلاالتل بعض ن االع ذارل ولكن مسااابقا ل شااارطا   تقريبا ل الدوام ع ى جرمل ما حقيقةِّ  إثباتي  وييع رب
ر ض أن ُيكن  ييعرتف أن يدبسا احلقيقةل ضاااااااوء ون احلقيقة  عن ل كشاااااااف عم ية إجراء ع ى فع يا   حيي

 إحلاق عن ال وم قبول ويدبسا - اجلماعية و/أو وال دظيمية الإلردية - ابملساااؤولية االع ذار ن بوضاااوا
 سياقه  إىل اإلشارة أو ترشيده أو شرحه أو الضرر ل ربير حماولة أية هداك تكون أن يدبسا وال .الضرر

 حقوق ان  اكات أو السااااااابق الضاااااارر عداصاااااار بعض أن االع ذار مقدم في ا ي ع قد الي الظروف ون
 أتكيد ل جديد املكان أو الوقت ليس الع ين االع ذار فإن يربرهال ما هلا كان  السااااااااااااابقة اإلنسااااااااااااان

 االع قاد  هذا
 

 املشروعة غري اإلغإلاالت أو ابألفعال ي ع ق فيما واألسف الددم بيان  
 ابالساااااااااام احملددة األضاااااااااارار إحلاق ع ى ابلددم واضااااااااااحا   بياان   االع ذار يشاااااااااام  أن ويدبسا - 53

 بشروط مقيدة غري تكون أن وجيا الددم  عن الصادق ل  عبري بعداية املس خدمة ال سة اخ يار ويدبسا
 .ُتإلظات أو
 

 مده ممكدة اس إلادة أقصى حيقق حنو ع ى مصمم سياق ن االع ذار تقدمي  
 ابل شااااور األحوال أفضااا  ن ي م وأن االع ذارل تقدمي وساااياق توقيت ن بعداية الدظر يدبسا - 54
 قد احلاالتل بعض ون أخرم  مداسااابات مو ابالقرتان االق ضااااءل عدد ترتيبهل ي م وأن الضاااحاايل مو

 م ما   يع رب آخر ب اريخ أو ساااادوية بذكرم االح إلال مو االع ذار تقدمي ي زامن أن املداسااااا من يكون
 ُتقيقات خ ام ن االع ذار يصااااااادر أن األنساااااااا من يكون قد أخرمل حاالت ون الضاااااااحااي  بدظر
 وعم ية اجلدا يةل واحملاكمة الداخ ال ال دظيما االس عراض قبي  من حدثل ما حقيقة إثبات إىل ترما

 أتثريه لزايدة االع ذار تقدميِّ  مكانِّ  تدظيم أيضااااااااااااا ويدبسا الع ين  ال حقيق أو احلقيقة عن الكشاااااااااااف
 األقصى  احلد إىل وفعالي ه
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 املؤسسة أو املدظمة ابسم ل  ك م ابملصداقية ي م عون أشخاص قب  من االع ذار تقدمي  

 بصااإلات االع ذار ل قدمي االخ يار ع ي م يقو الذين األشااخاص أو الشااخص ي م و أن جيا - 55
 ي م و أن وجيا .فعال حنو ع ى األضاااااااااارارل أحلقوا الذين أولئ  ل مثي  الالزمة واملصااااااااااداقية القيادة

 عن املسااااؤولة املدظمة أو الدولة عن ابلديابة ل  ك م الالزمة ابلساااا طة االع ذار يقدم الذ  الشااااخص
 حد ع ى لالع ذار املقدمة املؤساااااساااااة أو واملدظمة الضاااااحااي من ك   يعرتف أن امل م ومن األضااااارار 

 الحق وقت ن ال ق ي  ل جدا أسااااسااايا عدصااارا االعرتاف هذا وييعد   - االع ذار مقدم بسااا طة ساااواء
 .تقويضه أو رفضه أو االع ذار شأن من
 

 وحساسي  م ولكرام  م األضرار لضحااي الواجا االحرتام إبداء مو االع ذار تقدمي  
 أن االع ذار ملقدم يدبسا إه مركزية  أبمهية االع ذار تقدمي  وجب ا ي م الي الطريقة ت سااااااااااام - 56

 اساااااا خدام بدا مثن أب  ويدبسا في ا  لبس وال واضااااااحة مصااااااط حات ابساااااا خدام بوضااااااوا ي ك م
 االع ذارات طبيعة متاما   يدركون فالضااااااحااي الضااااااحااي  حساااااااساااااايات تراعا ال لسة أو مصااااااط حات

 تقدمي ن أساااااااسااااااية عداصاااااار وال واضااااااو واإلخالص ةالدزاه وتشااااااك  اجلوفاء  أو الطدانة املساااااارحية
  داسبات   الع ين االع ذار ربط املداسا من يكون قد احلاالتل بعض ون فعال  بشك  االع ذارات

 االع ذار قوة تعظيم أج  من ديدية طقوس   أو  داساابات   أو نطاقا أوسااو ديدية أو م معية أو سااياسااية
 .األقصى احلد إىل الرمزية الع ين

 
 ال كرار بعدم موثوق وعد إعطاء  

 موثوق بوعد مدعومة كانت  إها إال هاىا حد ن فعالة غري االع ذارات تكون أن املرج  من - 57
ذِّت الي العم ية اخلطوات إىل بوضااوا االع ذار يشااري أن ويدبسا ال كرار  بعدم  قيام عدم لضاامان اّت 
 وجيا أخرم  مرة نإلس ا األضرار إبحلاق املؤسسيةل أو ظيميةدال  أو الإلردية لالع ذارل املقدمة اجل ة
إل  ابحلق شااااااعور أ  لالع ذار املقدمة اجل ة لدم يكون أال  القبول أو الصااااااإل  ب وقو أو عد ا ابلصاااااا 
 .املصاحلة أو
 

 املداسا اجلرب أو ال عويض  
 ملساعدة مصممة تكون الضرر جلرب ب دابري االق ضاءل حسا االع ذاراتل تقرتن أن ويدبسا - 58

 واالل زام القانونيةل املسؤولية قبول االع ذارات تشم  وقد السابقة  ابألضرار أتثروا الذين األشخاص
 ل خ يد أعمال أو مداسااااااااااابة اح إلاالت إقامة و/أو ل ضاااااااااااحااي احلقوق وإعادة نقد ل تعويض ب قدمي
 احلقيقة عن والكشااااف العدالة ب حقيق ال زاما أيضااااا اجلرب تدابري تشاااام  أن وُيكن .الضااااحااي هكرم
 وفعال  كام   حنو ع ى املع ومات ونشر

 
 الدكوص عدم  

 الي الزمنل مر ع ى واملؤكدة املس مرة الدولةل سياسة من جزءا االع ذارات تكون أن يدبسا - 59
 .معه ت عارض إجراءات اّتاه أو األص ا االع ذار عن ابلدكوص السماا  وجب ا جيوز ال
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 واملصاحلة االع ذارات  
 عم يات ن صحي ل بشك  وتقدُي ا صياغ  ا ت م الي الع دية االع ذارات تس م أن ُيكنو - 60

 أساس ع ى املصاحلة تس خدم أال ويدبسا االن قالية  ل عدالة شام ة ابسرتاتيجية تقرتن عددما املصاحلة
 بعضاااا ببعضااا م الثقة لألفراد ُيكن الي وابلظروف و ؤساااسااااىا الدولة ن الضاااحااي ثقة اسااا عادة أهنا

 ل عدالة كبدي   السااياقل هل  ن اع مدت الي االع ذارات وال م ساااويةل حقوق أصااحاب ابع بارهم
 االن قالية  العدالة تدابري من غريها أو اجلدا ية

 


