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بشكل ميم في  "فريقيا: السالم العادلأبناء السالم وحكم القانون في " كتاب يساىم

الصراع ، فترات محددة في إصالح سيادة القانون بعد الجيود والالمناقشات حول بناء السالم  
ات الدولية والقانون والسياسة وسيكون ىذا الكتاب ذا أىمية لمطالب والباحثين في العالق

عادة اإلعمار األ ، وكذلك الممارسين في األمم  ودراسات السالم والنزاع اتبعد الصراعفريقية وا 
  المتحدة والوكاالت اإلنمائية والمنظمات غير الحكومية

يستكشف ىذا الكتاب الجيود الدولية المتنامية لتعزيز سيادة القانون في البمدان إذ 
مفاىيم العدالة حول ويبحث ، فريقياأمن خالل التركيز عمى ات عنيفة صراعالخارجة من 

لي أي  التقميدلية والعدالة المجتمعية وأيضا العالقة بينيم ودورىم في عممية بناء السالم ، وا 
مدي يمكن أن تؤثر العدالة وممارسات النخبة والطبيعة الحياتية لممجتمع االفريقي عمي عممية 

اعدات والفاعميين بناء السالم. كما يطرح الكتاب إشكالية مدي تأثير الجيات المانحة  لممس
وىل استطاعت ق مفيوم بناء السالم والتوصل لو؟ الدولين عمى الدول االفريقية المتنازعة لتحقي

 تمك الجيات سواء الحكومية او غيرىا في ارساء قواعد لمعدالة والنيوض بالدول االفريقية؟.
م الميبرالي يبحث المؤلفون بشكل دقيق في تأثير ىذه األنشطة فيما يتعمق ببناء السالو 

كالفاعميين  ومؤسسات سيادة القانون ومجموعة من مقدمي العدالة واألمن من غير الدول
تقييم مزايا وقيود جيود إصالح سيادة القانون وبدائل السياسة. قدم الكتاب . كما يالدوليين 

الدراسات السياسية والقانونية واألنثروبولوجيا  في فيو يجمع بين العمماء والمختصين
دراسات حالة مفصمة عن رواندا وليبيريا فصال منيم  11الكتاب مقدمة و، ويضم النزاعاتو 

 .وسيراليون والسودان وجميورية الكونغو الديمقراطية
وفيما يمي عرض مؤجز لمفصول التي تناوليا الكتاب وتوضيح محتوي وعناصر كل 

لتي يمكن من خالليا تحقيق فصل خاصة المتعمقة بمفيوم بناء السالم في أفريقيا واالليات ا
 ىذا المفيوم.
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 انفصم االول

 تؼزيز حكى انقاَىٌ يٍ انهيربايل إىل بُاء انضالو ادلؤصضي
Chandra Lekha Sriram, Olga Martin-Ortega and Johanna Herman 

غالبية  مناقشة فكرة عدم إمكانية يكشف مؤلفي ىذا الفصل نقطتين أساسيتن األولي ؛
إلى قطاع العدالة الرسمي أو الطعن من قبل مقدمي الخدمات من خارج  في أفريقيا السكان

العدالة التقميدية" أو ب" يتوجيون  إلى ما يعرف ما . وغالًباالعدالة االنتقالية الدولة في عمميات
اإلقرار الصريح بأن الدولة ال تستطيع أو لن تقدم الخدمات  حيث أن"القانون العرفي". 

مثل العدالة وحل النزاعات أو حتى أعمال الشرطة قد يكون مثيرًا لمجدل إلى حد األساسية 
 كبير.

انو منذ نياية الحرب الباردة تم انياء الكثير من النزاعات الداخمية المسمحة  والثانية؛
 ان لم يكن جميعيا، حيث انخرط المجتمع الدولي في ماىو أكثر أىمية من ذلك فيما يعرف االن

حديد إجماع ليبرالي لبناء وقد بدأ العديد من الباحثين الجدد في ت، السالم" ءبمصطح "بنا
مركزية في مرحمة ما بعد النزاع،  مجموعة رئيسية من األنشطة ذات أىمية فيو يحددون السالم 

حقيقة أنواع الحوكمة التي تبنييا أنشطة بناء السالم في مناطق ما بعد أن  وعمي الرغم من 
لعالم ل شبو حصري عمى التجارب االجتماعية والسياسية واالقتصادية في االصراع تؤثر بشك

 المتقدم. 
 ،ما يسمى بـ "نقد بناء السالم الميبرالي" في ىذا الجزء لتناول الفصلتطرف مؤلفي وقد 

النقد بسيط نسبيا: يبدو أن بناء السالم من قبل معظم الوكاالت الدولية مدفوع بنموذج واحد: 
وفًقا لروالند باريس  "المبدأ األساسي ليذا النموذج ىو االفتراض بأن أضمن  األممية الميبرالية

تديرىا قول إن الدول التي ويأساس لمسالم داخل الدول وفيما بينيا ىو ديمقراطية السوق 
القواعد ىي أقل عرضة لخوض الحرب مع بعضيا البعض ، وقد تم أخذىا عمى نحو متزايد في 

 .اإلشارة إلى أن الدول الديمقراطية ذات السيادة ستكون أقل وضوًحا أيًضا
 ار تتمثل في االتي:رئيسية يمكن تناوليا في ىذا اإلط مؤلفي ىذا الفصل عمي عدة نقاط ركزو 

 قانون وبناء السالم في أفريقياسيادة الأوال: 
 خارج القطاع الرسمي: العدالة غير الحكومية أو "التقميدية"ثانيا: 

 ثالثا: تطور بناء السالم ودور القانون في بناءه
 التحديات: برمجة سيادة القانون في بناء السالمرابعا 
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 انفصم انثاَي
 "أَثروبىنىجييُظىر "انؼدانت انتقهيديت كحكى نهقاَىٌ يف أفريقيا 

Juan Obarrio 

 
يث يري جوان اوباريو  مؤلف يرتكز ىذا الفصل عمي المقاربة االنثروبولوجيو ح

تو عمى توفير من إعاقة عميقة في قدر عاني فريقية بعد االستعمار جياز الدولة األ؛ أن الفصل
الغالبية العظمى من سكان الريف في الدول األفريقية يعانون من عدم  وان الوصول إلى العدالة

مما يؤثر عمى حقوقيم في الممكية والميراث ،  نظام قضائي فعال عمى أساس يومي وجود
 .والحصول عمى األرض ، والخدمات ، ومعظم أشكال الرعاية األساسية

مشكمة العدالة  يكون وبالتالي فإن حل ىذا الوضع من أجل التعامل بشكل مثمر مع 
مفاىيم وأالعيب السمطة  التفاوض بين من خالل تركيز واضعي السياسات في أفريقيا عمي

، االجتماعية التي يتم التعبير عنيا من خالليم ثقافاتوال المحمية األفريقية والقواعد العالمية 
ا عمى أرض الواقع من من النظر إلى الوضع القانوني المعقد والذي غالبًا ما يكون فوضويً بدال 

  -وناقش الفصل مجموعة من المحاور كالتالي : .لخمل الوظيفي أو فشل حكم القانون حيث ا
 العدالة غير الرسمية، والعدالة "التقميدية" والقانون العرفياوال: 

ويتطرق جوان إلي التفرقة بين مصطمح العدالة غير الرسمية والتقميدية والقانون 
غير  غالًبا ما يستخدم مفيوم العدالةالعرفي بالإلضافة إلي مواريث وظيور كال منيما ، حيث 

نظًرا و والقانون العرفي.  الرسمية أو غير الحكومية بشكل متبادل مع مفيوم العدالة التقميدية
التمييز بين المجال الذي بمعنى  غير الرسمية في دراسات السياسة صطمح العدالةالستخدام م

فإن  ،جال غير الحكومي الذي تعمل فيو اآلليات األخرى تقوده الدولة أو المجال الرسمي والم
 التمييز بوضوح بين مفيومي رسمي و غير رسمي ىو أمر مضمل لمغاية.

 : أنظمة العدالة المخصصة والمزدوجةثانيا: 
يجب أن حيث  االستعمار إلى ما بعد االستعمار من أواخروقد حددىا المؤلف في فترة 

لتاريخي والحاضر يتعامل المنظور األنثروبولوجي حول العدالة التقميدية بالضرورة مع الوضع ا
 أفريقيا.والمواطنة والمساواة في ، ونتائجو من حيث الحكم لمقانون العرفي
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 انون العرفي والعدالة التقميديةلمقلوضع المعاصر ثالثا: ا

فريقية المعاصرة في ىذا المحور رأى المؤلف أن القانون العرفي يمثل النظم القانونية لمدولة األ
درجات متعددة من التعددية ، استناًدا إلى مصادر من خمفيات قانونية متنوعة. كما أنيا وىو 

م القانوني العام. ىذه االختالفات ناتجة تختمف فيما يتعمق بوضع القانون العرفي داخل النظا
دماجيا التقميدي واستيعابيا لمعادات.  موروثاتعن   األنظمة االستعمارية السابقة وا 
 الخصائص الرئيسية -آليات العدالة التقميديةرابعا 

 ذكر المؤلف مجموعة من الخصائص نذكر منيا عمى سبيل االيجاز وليس الحصر 
منظومة المحسوبية واألقارب ، السمطة القائمة عمى  مجموعاتنشأت الممارسين في  (1

يتم اختيارىم بشكل جماعي بسبب  في بعض األحيان ، ووكذلك عن طريق النسب والميراث
 .المجتمعاتفي مكانتيم البارزة 

 جماعاتوغيرىا من ال بتحقيق العدالة  من المتوقع أن تكون عائالت األطراف المعنية (2
 القرارات التي يتم التوصل إليياوثيقة الضامن لالتفاقيات و ، ىي مة االجتماعية ذات الص

 في ظل العدالة التقميدية .
، فإن تسوية المنازعات االجتماعية األفريقية  ثقافةل إليو من ىذه الوفًقا لما تم التوص (3

 تستند عموًما إلى المصالحة والتحكيم بداًل من العقوبة والعقاب. 
 لمعالجة معضالت العدالة التقميدية المعاصرة توصل ليا مؤلفي الفصل توصياتخامسا: 
 من تحميل شامل لمبمدان األفريقية التي تم فييا دمج تدريجي آلليات العدالة  البد

 ة.في النظام القانوني الرسمي لمدولالتقميدية 
  عمى  في نظام واحد يمكن أن تحتل العدالة التقميدية المستويات الدنيا وتظل تحافظ

، مما يضعيا وراء خ المحمي والديناميات االجتماعيةشرعية مميزة تستند إلى التاري
 إخفاقات كبيرة أو حاالت معينة تنسبيا المجتمعات المحمية إلى الدولة. 

  عمى تطوير الروابط بين كال النوعين من العدالة العدالة التقمدية تنفيذ يعتمد
من ناحية أخرى( ، تحت إشراف  ة والقانونيةية من جية، والمركزي)المحمية والعرف

 الواليات القضائية وآليات االستئناف المتمايزة ذات الصمة.
  آليات العدالة التقميدية يجب أن تشكل نظاًما تطوعًيا ، يتم فيو تحديد المشاركة

 ى.بحرية عمى أساس فرد
 الدولة ية أنظمة ومؤسسات اإلكراه الشرعي والقوة تحت رعا البد من أن يظل

من الميم النظر في نطاق الوالية القضائية عند تقييم إمكانات وأىمية ، و الرسمية
 األشكال المعاصرة لمعدالة التقميدية. 
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 انفصم انثانث
 صيادة انقاَىٌ يف بُاء انضالو انهيربايل

Oliver P. Richmond 
 

السالم الميبرالي وينتقد تعزيز سيادة القانون في بناء يركز اوليفر في ىذا الفصل عمي 
أن وزعمو ايضا  بناء السالم الميبرالياي  ؛ما يعتبره البعض اآلخر إجماع ليبرالي لبناء السالم

عمى شكل حقوق اإلنسان عقد اجتماعي بين األفراد وقادتيم، يعالسالم الميبرالي يعتمد عمى توق
ة بين الدولة قة توافقيالعقد االجتماعي وجود عالىذا يستمزم ووالمعايير الديمقراطية 
وشعوبيا ، حيث تؤجل األخيرة بعض حرياتيم مقابل الموارد واألمن الذي  ومؤسساتيا والحكومة

 .توفره الدولة
سيادة القانون جزًءا ال يتجزأ من حقوق الشعوب  ذلك من خالل أن ويبرىن المؤلف

يات الفاعمة في بناء تعتمد الج ، حيثوقدرات الدول وشرعية العقد االجتماعي بين االثنين
مما يجعميا عالمية في تطمعاتيا ونواياىا.  الي عمى أطر الدولة ومؤسساتياالسالم الميبر 

ويفترضون أن مؤسسات سيادة القانون والعمميات التي تشكل ىذه العالقة بين الناس 
ش . ويناقوحكوماتيم تستخدم القواعد والممارسات والمؤسسات المحايدة المقبولة عالميًا 

 الفصل فكرتو االساسية من خالل عدة نقاط كالتالي:
جماع بناء السالماوال:   إطار السالم الميبرالي وا 

برز إطار السالم الميبرالي ضمن بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية يقول المؤلف لقد 
مع انتياء الحرب الباردة  ، إذطموحات عالمية وسط محددة ومعقدة لمغاية ومفاىيم ومناىج

بدأت االمم المتحدة في تقديم المساعدات االنسنانية وكذلك تقديم الدعم لمبرامج المانحة من 
 أجل تحقيق السالم .

وكاالت الاتفاًقا ضمنًيا بين جميع ؛السالم بشكل فضفاض ةبناءبين  إجماع فيناك
وسيادة  والمانحين والدول ومعظم المنظمات غير الحكومية عمى أن الديمقراطية واألسواق الحرة

 ،لبناء وحفظ السالم القانون وحقوق اإلنسان والعمميات التنموية ضرورية إليجاد حل مستدام 
عن بناء السالم بشكل متزايد باعتباره مدى العقدين الماضيين مع التعبير امتد ىذا االتفاق عمى و 

 .بناء الدولة
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  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الميبرالية والميبرالية الجديدة وسيادة القانون في ثانيا: 

 حمايةو لشرعية الدولة جماعيا بالنسبة لمدول الميبرالية يصبح اإلطار القانوني أساًسا 
ويتحكم في سمطة  يناشد الحقوق العالمية والمؤسسيةوبالتالي فإن حكم القانون ، مواطنييا
 .الدولة 
 عمي الدولة التي تسعي لالستيالءبناء السالم الميبرالي والنخب ثالثا: 

في عممية بناء السالم الميبرالى ، وحدده الشاغل الرئيسي يتطرق المؤلف الشكالية 
بصورة دولة الداخل لمسكان ىو بناء وتعزيز عقد اجتماعي يعكس الديناميات االجتماعية بانو 

وتجنب العالقات غير المتوازنة بين الجيات الفاعمة من جديدة أو أعادة صياغة صورة قديمة 
وقد انعكس ىذا اليدف إلى حد كبير في تطور مجتمع ، لنخبة المختمفة والمواطنين العاديينا

األمم المتحدة وسياسات بناء السالم لمفيوم سيادة القانون، واالعتراف المتنامي بأن سيادة 
 .القانون يجب أن يتردد صداىا محميا وأن يكون ليا خصائص عضوية

 محمية رابعا: بناء السالم والثقافة ال
( بشأن سيادة القانون والعدالة 2004أقر تقرير األمين العام لألمم المتحدة )حيث 

وغير الرسمية باإلضافة إلى القطاعات األكثر رسمية التي  نتقالية بأىمية التقاليد الرسميةاال 
يروج ليا بناة السالم الدوليون، ومع ذلك فإن آليات العدالة التقميدية أو غير الرسمية ال تفعل 
ذلك وربما تفي بالمعايير الدولية وألن برمجة حكم القانون مشبعة بالمعايير الميبرالية المتعمقة 

 مكية  تظير التوترات.بالحقوق والتمثيل والم
تكمن الحمول الرئيسية ليذا الفشل في فيم أفضل الحتياجات السكان المحميين، 

يجب أن يكون بناة السالم أكثر وعيًا وحذًرا و  وجداول أعماليم الثقافية والمادية والسياسية
 بشأن المستوطنات اإليديولوجية التي يدعمونيا ضمنًيا وكيفية تفاعميم مع االحتياجات

 والحقوق المحمية واالستجابة ليا. 
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 انفصم انرابغ
 واأليى ادلتحدةصيادة انقاَىٌ وحفظ انضالو 

Robert A. Pulver 
 
( في االعتراف بدعم UNبدأ نظام األمم المتحدة )مى مدار العشرين عاًما الماضية ع

في عمميات حفظ السالم وتحقيق  يكن ضرورًيا إن لم  باعتباره عنصرًا ىاًما  القانون  سيادة
زادت وجو الخصوص عمى خالل العقد الماضي  ،االنتعاش وبناء السالم بعد الحرباالستقرار و 

الدول األعضاء في األمم المتحدة والييئات التشريعية واألمانة العامة لألمم المتحدة والعديد من 
د المضيف لتعزيز "سيادة ات البموكاالت األمم المتحدة وصناديقيا وبرامجيا من دعميا لتطمع

المساعدة في مجال  ، تم اتخاذ خطوات ميمة لتعزيز قدرة األمم المتحدة عمى تقديمالقانون"
وأفضل الممارسات عمى  ويشمل ذلك تطوير ونشر وقبول الدروس المستفادة سيادة القانون 
درتيا عمي النيوض ، حاول روبرت التأكيد عمي تمك االدوار لالمم المتحدة مدي قنطاق واسع

 بالدول االفريقية من خالل قيامو بتناول العناصر التالية:
 وجية نظر من الميدان: حفظ السالم وتعزيز سيادة القانون في إيتوري اوال: 

مقاطعة إيتوري بشرق جميورية الكونغو في ىذه النقطة ناقش المؤلف صراع  
 الحرب ياالمنطقة التي مزق االستقرار فيلمساىمة في تحقيق وكيفية ا( DRCالديمقراطية )

أول بعثة عسكرية تابعة لالتحاد األوروبي تم  وكانت" عممية ارتميسطمق عمييا اسم "أوالتي 
 نشرىا خارج أوروبا .

 سيادة القانون في وضع حفظ السالمثانيا: 
حيوًيا أمًرا والذى يعد تعزيز مؤسسات سيادة القانون  يقترح روبرت في ىذه النقطة 

مميات األمم المتحدة لحفظ لمسالم واألمن في بيئة ما بعد النزاع ، وىو جانب ميم في ع
يمكن لمبعثات متعددة األبعاد أن تمعب دوًرا حافزًا في مساعدة السمطات الوطنية إذ  ،السالم

 في دول ما عمى تعزيز ىيئات إنفاذ القانون والمؤسسات القانونية والقضائية وأنظمة السجون 
 . بعد الصراعات
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 عمميات حفظ السالم الحاليةثالثا:

عممية  11يوجد في ىذا المحور من الفصل يوضح المؤلف عدد  عمميات السالم ، 
أو  لتي ليا جوانب تتعمق بالعدالةسالم تابعة لألمم المتحدة بقيادة إدارة عمميات حفظ السالم ا

اإلصالحيات في عمميا. كما أن ىناك أربعة عمميات ميدانية تقودىا إدارة الشؤون السياسية 
 .العدالةتخص ليا أبعاد و ( DPAالجوية )

 رابعا: الخطوات األخيرة لتعزيز مساعدة األمم المتحدة في مجال سيادة القانون 
 -مواجية بعض التحديات في النقطة الرابعة من الكتاب يتحدث المؤلف عن  كيفية 

بما في ذلك الحاجة إلى مزيد من التعاون واالتساق في الطريقة التي تعالج بيا منظومة األمم 
اآلونة األخيرة ، مستدال كانت ىناك تطورات ميمة في و  -المتحدة قضايا سيادة القانون 

 روبرت عمي تمك التطورات من خالل:
  ير لضمان االلتزام بمبادئ سيادة القانون ، يتطمب اتخاذ تداب تحديد سيادة القانون

والمساواة أمام القانون ، والمساءلة أمام القانون ، والعدالة في تطبيق القانون ، 
 وفصل السمطات ، والمشاركة في صنع القرار ، وتجنب التعسف والشفافية اإلجرائية .

 عندما يكون لدى أكثر من جية فاعمة اشار روبرت إلي تساؤل حيث  ؟اسمتكامل أم تق
سيتم ىل تابعة لألمم المتحدة موارد لتخصيصيا لقطاع معين من سيادة القانون، 

وبالتالي سيكون لعمميات السالم ىئية معينة القيام بذلك بشكل مشترك  تحت سمطة 
نفس عممية السالم تحت  برامج ووحدات إصالح قانوني وقضائي متكاممة تعمل ضمن

 أم بالتقاسم بين أكثر من ىئية.حد رأس وا
 خامسا: االستنتاج

لقد أنفقت األمم المتحدة جيًدا كبيًرا عمى مدار العقد الماضي لتحسين تقديميا 
زيادة القدرات في المقر وفي  ،دة القانون في ظروف ما بعد الحربلممساعدة في مجال سيا

نشاء تقسيم لم عمل ، ويضع ىيكل تنسيق جديد رفيع الميدان ، وتم تطوير إرشادات مكتوبة ، وا 
المستوى اآلن نائب األمين العام لألمم المتحدة عمى رأس السفينة الرائدة في قاعدة نظام األمم 
المتحدة القانون، إال أن العقبات التي تعترض إصالح حكم القانون عمى أرض الواقع ال تزال 

دراسة أوثق لموضوع  بناء السالم مفيوميتطمب اتساع في الغالب ال يمكن التغمب عمييا. 
 .عالجتوسيادة القانون المحدد الذي يرغب المرء في م

 



 

 

 

 

د
د

ع
ل
ا
ب 

ا
ــ
ــ
ــ
ت
ك

 

 

 2019يسان ن/ بريلا

 

146 

 

 انفصم اخلايش
 يٍ احلًايت اندصتىريت إىل آنياث انرقابت

Muna Ndulo 
 

لتعزيز وذلك النزاع  منجميع البمدان الخارجة لدي يعتبر إرساء حكم القانون ضرورًيا       
عمي السمطة من حيث اضعافيا روب الحالتنمية حيث ثؤثر ة إعاد واالستقرار طويل األجل

تشارك وانعدام االمن فييا وكذلك اضعاف مؤسسات الحكم. ولتحقيق ىذه التنمية وبناء السالم 
أن تعزيز سيادة القانون من منطمق الجيات الفاعمة في مشاريع واسعة النطاق لحكم القانون 

  اإلنسان والتنمية االقتصاديةبي وحماية حقوق سوف يسيم في الحكم الرشيد والقرار السم
 من خالل عدة نقاط تمثل في:فيتطرق ندولو لتناول ىذا الموضع 

 ما ىو حكم القانون؟اوال: 
تم االعتراف بسيادة القانون كمحور رئيسي لمجيود المحمية والدولية توصل ندولو إلي انو 

فإنو ال يزال موضوع انتقادات ومع ذلك ، التنمية المستدامينلتعزيز الحكم الرشيد والسالم و 
إلى يشير مفيوم سيادة القانون  ، واوضح ان من قبل العمماء وصانعي السياساتمتباينة 

، من خالل التشريعات التي يتم في إنشاء نظام اقتصادي واجتماعي استخدام سمطة الدولة
 الوكاالت البديمة المقبولة.تمريرىا عبر مؤسسات تمثيمية مصادق عمييا دستورًيا أو غيرىا من 

 التمسك بالمبادئ الدستوريةثانيا: 
في تمك النقطة ناقش المؤلف أىمية الدستور ومبادئة بالنسبة لكل دولة حيث توصل أن لكل 

وتوزيع السمطة، باالضافة إلي سية التي يتم بيا تنظيم الدولة حدد المبادئ األسادولة دستور ي
ن فكر و  األمة وتوطيد الدولة القومية اءدوًرا ميًما في بن انو يمعب ة تشكيل حكومة ديمقراطية ا 
في دستوريا، وتوصل ندولو إلي أن يدىا وتنظيميا تعني ضمنًا قيام حكومة تم تحد دستورية

أجيزة التحكم المصممة ولكن تكون  ال يكفي ضمان القدرة عمى التنبؤ الديمقراطية الدستورية
 .ضرورية أيًضالمحد من التجاوزات البيروقراطية 

 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانثالثا: 
أىمية المؤسسات الوطنية لحقوق الدرك المجتمع الدولي في ىذه النقطة تطرق المؤلف إلي إ

أسفرت حمقة عمل دولية لألمم  1991في عام ف ،ي تعزيز الشفافية وسيادة القانون اإلنسان ف
المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان عن صياغة مبادئ توجييية 
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، 1992، في  1992/54سان في القرار كانت الذي اعتمدتو لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلن

أقرتيا الجمعية ي والت، المتعمقة بوضع المؤسسات الوطنية"، أو "مبادئ باريس"مبادئ ب وتعرف
أكدت 'المبادئ أن المؤسسات  ،1993، في 48/134القرار  العامة لألمم المتحدة في قرارىا

 .الوطنية ستناط بيا صالحية تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
 رابعا: منظمات المجتمع المدني، والتحديات التي تواجييا

مجتمع يحتاج إلي  الديمقراطيةفي ىذا االطار من الفصل ناقش المؤلف ان الشعب في الدول 
وتظير تمك الحاجة بصورة واضحة واكبر  حقق من مصداقية ونزاىة المؤسساتمدني فعال لمت

حيث أن المؤسسات المكمفة بحماية حقوق اإلنسان في المجتمعات الخارجة من النزاع 
 دوًرا حاسًمامعب المجتمع المدني يمكن أن يومن ىنا  من األحيان ضعيفة والحريات في كثير 
 ولكن يواجيو مشكمة التمويل نظرا لنقص الموارد.  ، في مثل ىذه البمدان

 استنتاجخمسا: 
وتوطيد حكم القانون في البمدان الخارجة من النزاع عمى  تطور التزام حقوق االنسانسيعتمد 

 إلي  ىذا باالضافةتعزيز المؤسسات التي تدعم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون 
ماسة لتعزيز القدرة البشرية والمؤسسية ليذه المؤسسات لتحسين فعاليتيا التشغيمية. الحاجة ال
يات المتاحة من الضروري أن يكون ىناك نشر واسع لممعمومات حول حقوق اإلنسان واآللو 

وسيادة  دف إلى تطوير ثقافة حقوق اإلنسان، وبرامج مدروسة تيلحماية حقوق اإلنسان
 القانون. 
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 انفصم انضادس
برجمت صيادة انقاَىٌ يف مجهىريت انكىَغى اندميقراطيت يٍ أجم انؼدانت 

 واأليٍ
Pall Davidsson  

 
واحدة من أكبر البمدان  من حيث الجغرافيا والسكان تعد جميورية الكونغو الديمقراطية

مستوطن ووصفت البالد في أفريقيا عمى الرغم من اإلمكانات االقتصادية الكبيرة، فإن الفقر 
 ظًرا لمواردىا الطبيعية المربحةن، أزمة إنسانية مستمرة في العالم بأنيا موقع ألسوأ

وكان معظميا نتيجة المتداد  ،1996األول أكتوبر  6في  اندلعت حرب الكونغو األولى
صر في بيال النلوران ديزيريو كا أعمن. 1994تأثيرىا من اإلبادة الجماعية في رواندا في عام 

كان كابيال مدعوًما بقوات من رواندا وأوغندا و  ، وطرد موبوتو من السمطة1997ايو م 17
ريتريا وتنزانيا وزيمبابوي وأنغو  كان  وجميعيم مصممون عمى إنياء نظام موبوتو حيث ال وا 

 ىدفيم األولي ىو تدمير القواعد التي تستخدميا ميميشيات اليوتو إنتراىاموي. 
 السالم بعد النزاع في جميورية الكونغو الديمقراطيةاوال: محور بناء 

في ىذه النقطة ناقش المؤلف أن جميورية الكونغو الديمقراطية شيدت تطورا كبيرا 
لعام وأصدر في ا 2005تمت الموافقة عمى دستور جديد عن طريق االستفتاء في عام حيث 

الكبرى بمساعدة  السياسية والموجستيةبعد التغمب عمى التحديات ، وذلك 2006التالي في عام 
عاًما  40إجراء انتخاباتيا الديمقراطية األولى منذ المجتمع الدولي بشكل رئيسي، باالضافة إلي 

طوة جزئية نحو السالم الدستور الجديد واالنتخابات ليست سوى خ ولكن اوضح المؤلف أن
في الكونغو ألىم من ذلك أن األمن وااألسباب الجذرية لعدم االستقرار  حيث ال تزالالمستدام 

 بعيد عن التحقيق. الديمقراطية 
 ثانيا: سيادة القانون في جميورية الكونغو الديمقراطية
النظام القضائي في جميورية الكونغو في النقطة الثانية اوضح المؤلف أن 

في ذلك ة حيث يفتقر إلي جميع المكونات األساسية، بما الديمقراطية يعاني من مشاكل خطير 
البنية التحتية وظروف السجون اإلنسانية، والموارد البشرية والمادية، والقوانين، والتدريب 

 والتي تؤثرمثل التدخل في العمميات القضائية والفساد  اخري عوامل الكافي، ىذا باالضافة إلي 
 عمى قدرة النظام عمى توفير عدالة فعالة وعادلة.
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 ثالثا: العدالة التقميدية

ىو المصدر في الكونغو التحكيم التقميدي المؤلف في ىذه النقطة إلي أن توصل 
ًا لغياب مؤسسات العدالة ظر في المائة في الدولة وىذا ن 80لة حيث يصل إلي الرئيسي لمعدا

القانون الكونغولي ال ينص عمى أي إجراءات أو صالحيات ، ىذا باالضافة إلي ان  الرسمية
  منطقة إلى أخرى. من وىو أمر غير رسمي بالكامل ويختمف ليذا الشكل من أشكال حل النزاع 

 رابعا: الجيات الفاعمة التي تعزز حكم القانون في جميورية الكونغو الديمقراطية
الرئيسية لبعثة منظمة األمم المتحدة في الميمة  في ىذه النقطة ناقش المؤلف

في دعم واستمرارية العممية االنتقالية في جميورية والتي تتمثل  جميورية الكونغو الديمقراطية
 المساعدة لمحكومة في تحقيق األمن.الكونغو الديمقراطية وتقديم 

 خامسا: التحديات التي تواجو بناء حكم القانون في الكونغو الديمقراطية
قانون التحديات التي تواجو تعزيز سيادة ال ناقش المؤلف في النقطة الخامسة بعض

قدرة  ومن ناحية أخرى  ،ماديةالعقبات ال تتمثل في الكونغو الديمقراطية، من ناحيةفي جميورية 
جميورية ىذا وعمي الرغممن ان  بالفعل تطوير قواعد القانون،ودوافع من يشجعون أو يعوقون 
وروبا ، مما يجعميا بحجم أكبر دولة حسب المنطقة في إفريقياالكونغو الديمقراطية تعد ثالث أ

 الغربية ولكن بدون طرق أو بنى تحتية أخرى تقريًبا.
 : االستنتاجادساً س

 من االىتمام الدولياستفادت الكونغو الديمقراطية  جميوريةتوصل دافيدسون إلي أن  
يا الخاصة في واجتذبت جيود مجموعة واسعة من الجيات الفاعمة التي ترّوج لجداول أعمال

أكانت العدالة االنتقالية، أو العدالة العسكرية، أو إصالحات سياق إصالح العدالة سواء 
 ساد، خمق بيئة مواتية لألعمال. ، ومكافحة الفالقانون، أو قدرة الممارسين القانونيين

دون والية صريحة من مجمس  لن يتم قبول أي من األطراف الدولية الفاعمة كمنسق
ي قادر عمى تفاف حول شريك محمي شرعينبغي أن يكونوا قادرين عمى االل األمن ومع ذلك

تطوير رؤية بعيدة  لديو قدرة عميكما سيكون بمقدور الشريك المحمي  التعبير عن احتياجاتو،
سيكون ىذا الشريك ىو الطرف األفضل الية المباشرة لشركائو الدوليين، و المدى تتجاوز الو 
 لضمان تنفيذه. 
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 انفصم انضابغ
 يا وراء انقطاع انرمسي يف صريانيىٌاػادة بُاء صيادة انقاَىٌ 

Chandra Lekha Sriram 
صالح سيادة القانون في سيراليون بعد العممية االنتخابية  يتناول الفصل التي تطور وا 

عمى دعم كبير من الجيات الدولية فقط عممية معقدة ومتنازع عمييا تنطوي شيدتيا حيث تعد 
دارة المممكة المتحدة لمتنمية الدولية، قبل النزاع  في الفاعمة، وال سيما األمم المتحدة وا 

توقفت غالبية المحاكم الرسمية عن العمل، كان ألغمبية السكان إمكانية الوصول إلى سيراليون 
ة التي يديرىا الزعماء المحميون، عمميات العدالة غير الرسمية أو غير الرسمية أو التقميدي

 ولكن ليس إلى العدالة الرسمية لمدولة.
استيدف الدعم الدولي لسيادة القانون وبرمجة العدالة القطاع الرسمي إلى حد كبير 

ن  مازالومع ذلك  معظم مواطني سيراليون يعتمدون عمى آليات محمية غير تابعة لمدولة وا 
تم االشارة ايضا إلي ، و لدولة، وآليات لمعدالة، والشرطةكانت معتمدة في كثير من األحيان من ا

 طبيعة النزاع في سيراليون وكذلك دور االمم المتحدة وقياميا بتقديم العديد من المشروعات.
 نون في سيراليون: تحديات حرجةاوال: سيادة القا

ين يعيشون وخاصة أولئك الذ غالبية العظمى من السيراليونيينالاوضح شاندرا ان  
باالضافة إلي انيم لم يتمكنوا من الوصول إلى قطاع العدالة الرسمي  خارج المناطق الحضرية

إلى  70لكن حوالي  التقديرات حيث اختمفت بعضحتى قبل النزاع. يكن لدييم فرصة تذكر  لم
ن القطاع غير الرسمي في المائة من السكان في المناطق الريفية قاموا وما زالوا يستخدمو 80

فقد ألحقت  عالوة عمى ذلك ، أو المحاكم العرفية الموجودة عمى مستوى القبائلأو التقميدي
عميا في ال، بما في ذلك ىيكل المحكمة العديد من ىياكل المحاكم الرسميةأضرار بالغة ب

وضمان  فإن فساد الشرطة المحمية والبيروقراطية يجعل من إنشاء فريتاون، عالوة عمى ذلك
 األساسية نسبًيا مثل رخص القيادة.حتى فيما يتعمق بالمتطمبات  االمتثال لمقانون تحدًيا

 ثانيا: إعادة بناء سيادة القانون في سيراليون: السياسة والبرمجة
لتحدي الكبير المتمثل في إعادة بناء سيادة القانون في ا إلي انشاندرا  توصل

 المستوى الحكومي الدولي والوطني عمىو ىو عمى مستوى السياسات والبرمجة، سيراليون 
ويتضح ىذا توجد التزامات سياسية لتعزيز سيادة القانون كجزء من بناء السالم في سيراليون: 

 .SCSLالجيود التي تبذليا  في
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 واألمن في سيراليون  ثالثا: العدالة

دالة وحل النزاعات في سيراليون ىناك مجموعة من عمميات العاشار شاندرا إلي ان 
لقضائي الوطني عمى يعتمد النظام ا، وأكبر أو أقل من الشرعيةمرتبطة بالدولة بدرجات 

عناصر من النظام  والتي تتمثل في استخدام، ولكن في ثالثة مستويات القانون العام
 وبعض القوانين اإلسالمية. رفي المحمي، والقانون العنيالبريطا

 رابعا: لجنة بناء السالم التابعة لألمم المتحدة
الدولة األولى التي يتم دعميا من خالل تعد سيراليون  اوضح مؤلف الفصل أن 

حدة لبناء السالم عمميات خاصة بمقتضى صندوق بناء السالم الذي تديره لجنة األمم المت
يراليون اختيار س حيث تم في البالد، المتواجدهمم المتحدة ، وىذا يدعم أيًضا األحديًثاالمنشأة 

 ء السالم التابعة لألمم المتحدة.بتوافق اآلراء عمى أن تدعميا لجنة بنا وكذلك بوروندي
 خامسا: تحميل: تأثير تعزيز سيادة القانون 

ادة القانون عمي السكان تطرق مؤلف الفصل في ىذه النقطة إلي مدي تاثير تعزيز سي
 وىل أثر ذلك عمي تغيير نمط تعامميم في حل النزاعات وتوصل إلي تمك التأثيرات من خالل:

ما زالوا غير قادرين عمى الوصول إلى قطاع  سكان سيراليون غالبية : القطاع الرسمي (1
القضائية حتى وقت قريب لم يكن ىناك قضاة مقيمون في معظم الدوائر و العدالة الرسمي، 

 مقاطعة 11يوجد اآلن قضاة في و  تطور الوضع غمي حد ما االثنتي عشرة في البالد، لكن
 الموارد المحدودة. ندرة منعمي الرغم 

ال يزال نظام القبائل  ولكن عمي الرغم من وجود القطاع الرسمي  العدالة "التقميدية": (2
أساسي من الحكومات المحمية  تعمل القبائل كمستوى ومحاكم القبيمة يعمل في سيراليون، و 

شكل مجالس محمية ومجالس  والتي فيعمى الرغم من أن الحكومة المحمية الرسمية 
وتعمل جنًبا إلى  عمى األقل باالسم 2004بعد االنتخابات المحمية في مايو المدن موجودة 

 جنب مع القبائل. 
 سادسا: الخالصة واألفكار السياسية

في إعادة بناء جميع  المتمثمة التحدياتالعديد واجيت سيراليون  في نياية النزاع الداخمي
اعتبرت لك تمك المتعمقة بسيادة القانون حيث بما في ذية والوظائف في الدولة البنية التحت

إعادة بناء سيادة القانون ميمة بشكل خاص من قبل الدولة والجيات الفاعمة في بناء السالم 
 ى نطاق واسع وانييار حكم القانون.الفساد عم باب منيا انتشاروىذا يرجع إلي عدة اسالدولية 
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نمائية في منظومة األمم المتحدة، ساىمت القطاعات السياسية واإل نتيجة لذلك 
مجال والتدريب المكثف في ير إلعادة بناء البنية التحتية في دعم كبوالمانحون الثنائيون 

ت الميمة في برمجة حكم من المشكال فقد ظير عددحقوق اإلنسان ودعم القضاء ومع ذلك 
ع إنشاء لجنة التنسيق حتى مثقافة الفساد كانت صعبة التحدي أحدىما ىو أن القانون، 
لقطاع القضائي الرسمي التي تستيدف ا ن مبادرات سيادة القانون المثال اآلخر ىو أاإلدارية، و 
 اليون.قد ال تكون ذات صمة مباشرة بالغالبية العظمى من سير  في معظميا
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 انفصم انثايٍ

 تضييق انفجىاث يف انؼدانت
 برجمت صيادة انقاَىٌ يف نيبرييا

Johanna Herman and Olga Martin-Ortega 
 ح في ليبيريا بعد انتياء الحرب تعزيز سيادة القانون واإلصالاىمية الفصل  يتناول

 التابعة لألمم المتحدةء السالم وعممية بنالوية رئيسية لمحكومة الميبيرية أو  حيث تعد
من سوء اإلدارة والفساد بالنظر إلى تاريخ البالد غير الحكومية الدولية والمحمية  والمنظمات

 المنتشر، ويتطرق مؤلفي الفصل إلي:
 اوال: خمفية لمصراع وعممية السالم

في ديسمبر عام  طبيعة النزاع في ليبريا الذي بدأ ناقش مؤلفي الفصل في ىذا المحور
أميركي ( بقيادة تشارلز تايمور ، NPFLعندما حاولت الجبية الوطنية الوطنية لميبريا ) 1989

صراًعا مطواًل مع القوات المسمحة التابعة ل  ليبيري، ىزيمة حكومة صمويل دو، حيث بدأ -
أنشأت ف( ULIMO( وحركة التحرير المتحدة من أجل الديمقراطية في ليبيريا )AFLليبيريا )

،  1990( قوة لحفظ السالم في عام ECOWASالجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )
 رعت اتفاق سالم. ( والتي ECOMOGتعرف باسم مجموعة مراقبة اإليكواس )

 ثانيا: النظام القضائي في ليبيريا
كما ىو شائع  حيث ليبيريااوضح مؤلفي الفصل في ىذه النقطة النظام القانوني في 

، ئم عمى النظام القانوني األمريكيقا ا نظام قانوني مزدوج: نظام قانونيمدييففي غرب إفريقيا 
التي  1943تم دمج ىذا النظام المزدوج في القواعد والموائح لعام و  قانوني العرفي، ونظام

لنظام القانوني لم ُيسمح لمسكان األصميين باستخدام اكم المناطق النائية في ليبيريا، حيث تح
يعترف و ،ولم يتمكن رؤساءىم من الفصل في القضايا المتعمقة بـ "األشخاص المتحضرين"

 .بيذا النظام المزدوج 1984دستور ليبيريا لعام 
 ثالثا: تجاوز االختصاص في النظام القضائي

ال يتم اتباع تقسيم لمقضاه في الممارسة العممية  اشار مؤلفي الفصل إلي انو
وأحياًنا يمارسون  يث يتخطى قضاة السالم اختصاصيم ويفرضون رسوًما مفرطةحات الصالحي
 حيات بمجرد انتياء والياتيم.الصال
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 رابعا: مشاكل نظام العدالة العرفي الذي ترعاه الدولة
ناقش مؤلفي الفصل في النقطة الرابعة مشاكل نظام العدالة والتي تتمثل في عمي 

 سبيل الحصر:
  المعروف القضايا الجنائية خارج نطاق اختصاصيم في  ما يفصمواالرؤساء غالبا

ختصاص القضائي األحكام المتعمقة بالجرائم التي تخضع لال ويتجاىمون ، والمحدد ليم
 لممحاكم القانونية.

 ليس لدييم سمطة قضائية أخرى يسيل الوصول  ان ومن ىنا يعاني سكان الدولة من
اآللية الوحيدة التي يعرفونيا ويفيمونيا  ستخداممما يدفعيم إلي االنتقال الإلييا، 

فإن النظام القضائي القانوني قد أضعفتو  وبالتاليوىي العدالة العرفية،  ويثقون بيا
 من جية أخرى.التدخل من جانب وزارة الداخمية و ، الزعامة الزائدة لمسمطة من جية

  مما يؤدي إلى تمتع ىناك أيًضا تباينات بين القانون التشريعي والقانون العرفي ،
 أجزاء مختمفة من السكان بحقوق مختمفة.

 : : القطاع القانونيخامسا
 :الفجوات منيااوضح مؤلفي الفصل أن القطاع القانوني يسوده بعض 

 نقص جوىري في القدرة عمى التوظيف والضبط 
 الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية 
 التشديد المفرط عمى النظام الجنائي 
  االختالفات داخل المؤسسات وفيما بينيا 

 العدالة قطاع فجوات فيسادسا: في الختام يتناول الفصل ال
باقتراحات  توصل مؤلفي الفصل في ىذه النقطة إلي عدة فجوات في العدالة ويختتم

 جة المركزة لحكم القانون:حول كيفية معالجتيا من خالل البرم
  قطاعي العدالة القانونية والعرفية. ويرجع ذلك جزئًيا ىناك فجوة بين النيج المتبعة في

 إلى عدم فيم المبرمجين لقطاع العدالة العرفي.
  تستيدف برمجة سيادة القانون المناطق الحضرية بالدرجة األولى ، مع تركيز ضئيل

 عمى الوصول إلى العدالة في المناطق الريفية.
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 دالة. سيكون من الصعب جًدا إعادة يوجد عدد قميل من الموظفين الميرة في قطاع الع

بناء النظام القضائي دون الحاجة إلى الكفاءات المختصة ، بما في ذلك المحامون 
 وكتبة المحاكم. 

  ىناك فجوة واضحة بين توقعات سكان التغيير الفوري والنيج طويل األجل الالزم
 لسيادة القانون.
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 انفصم انتاصغ
 نضاحتخهق وتىاجد انطهب يف دارفىر تطىف ا

Sarah Maguire 
 

مع التركيز  و إرساء حكم القانون في السودانالفصل التطورات األخيرة نح يناقش
أن ىناك الكثير من األعمال الميمة والمثيرة التي تجري بشأن حكم بشكل خاص عمى دارفور، و 

، فإن ىذا الفصل يركز عمى دارفور ألن معالجة انون في جميع أنحاء جنوب السودانالق
سيكون طوياًل لمغاية وبسبب الطبيعة غير السودان مجموعة من األنشطة في بمد واسع ومعقد 

 العادية لمبرمجة في دارفور. 
 اوال: سيادة القانون: سياق دارفور

الدولي  تدخلناقش مؤلف الفصل طبيعة النزاع في دارفور واستمراره عمي الرغم  من ال
يتأثر المدنيون أكثر  المساعدة اإلنسانية والدبموماسية حيثواإلقميمي مع قوات حفظ السالم و 

غيرىم من سواء كان ذلك بين الجماعات المتمردة والقوات المسمحة الوطنية أو من غيرىم 
 الجماعات االخري.

 ثانيا: من يفعل ما في السودان
برنامج األمم المتحدة اوضح مؤلف الفصل في ىذه النقطة الدور الميم الذي تقوم بو 

لدعم سيادة القانون في السودان بالشراكة مع  ةالمباشر بالكثير من االعمال يقوم  حيثاإلنمائي 
IRC والمنظمات غير الحكومية الوطنية، وتتمثل اىداف ىذه البرمجة: 

  ت الحالية السودانيين لالستجابة لمفجوا أصحاب المصالحلجميع تعزيز القدرات والكفاءات
، وبناء مجتمع قائم عمى مبادئ سيادة القانون وحقوق اإلنسان في قطاع سيادة القانون 

 والعدالة.
 .تحسين الوصول إلى العدالة وتمكين المجتمعات المحمية ال سيما الفئات الضعيفة 
 لتشجيع التحول الدائم لممجتمع المعرض لمخطر.  عزيز المصالحة وعممية بناء الثقةت 
 ت بما في ذلك إنشاء آليا تية لتنفيذ اتفاق السالم الشاملالمساىمة في تييئة بيئة موا

ن جانب شعب ؛ زيادة ممكية اتفاق السالم الشامل وفيمو متستند إلى اتفاق السالم الشامل
عادة إدماجيم  مواتية لمحكم الديمقراطي . ؛ وتييئة بيئةالسودان؛ عودة المشردين وا 
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 ثالثا: برامج ومشاريع حكم القانون في دارفور

ناقش مؤلف الفصل في ىذه النقطة عمميات النزوح وكيفية تقديم مساعدات وتدعييم 
في أن كال منيما أماكن أخرى  معتتشابو البرمجة في دارفور حيث اوضح مؤلف الفص ان 
ومعظم األشخاص المستيدفين ىم من النازحين داخميًا،  لجماعييتناول آثار النزوح الداخمي ا

ييدف كال البرنامجين إلى تعزيز معرفة األشخاص النازحين داخميا ووعييم بحقوقيم حيث 
ة التي تقدم واستحقاقاتيم بموجب القانون الوطني والدولي، وتقديم الدعم لممنظمات الوطني

 :، منيابعدة طرق فيما بينيا فة فإن البرامج مختم المساعدة القانونية، ومع ذلك 
وبالتالي فقد تم تيجيرىم  في والية الخرطوم ىم من الجنوب غالبية النازحين داخمياً  .1

 ،عودتيمإلي  يةاحتمال فيناكخمق اتفاق السالم الشامل ، ولكن مع لسنوات عديدة
عمى العكس من ذلك فإن أولئك الموجودين في دارفور ىم جميعيم من تمك المنطقة 

 النزاع المسمح. استمرار في حالةس لدييم أي فرصة لمعودة إلى ديارىم ولي
ن جانب األشخاص النازحين داخميًا في دارفور معرضون بشكل متزايد لميجوم م .2

، فقد تعرض األشخاص في والية الخرطوم إلى العديد من األطراف في النزاع المسمح
في حين ات األمن الوطنية، والعنف من قو   عمميات الترحيل القسري، و"االعتقال"

ىناك أيًضا عمال اإلغاثة وجيود إنسانية ضخمة، و اجتذبت دارفور اآلالف من 
 اختالفات في القيود المفروضة عمى البرامج وفعاليتيا. 

 رابعا: برمجة حكم القانون بوالية الخرطوم
ن يعيشون في عدد النازحين الذي ال يمكن معرفةاوضح المؤلف في ىذه النقطة 

حاالت كثيرة من الترحيل ألنو ال توجد برامج منيجية لمتسجيل وألن ىناك الخرطوم غير معروف 
لذلك البد من وضع قوات األمن من معسكرات النازحين، "االعتقال" واالحتجاز من قبل القسري و
الة وقدرة تعزيز األمن اإلنساني الفوري لمنازحين من خالل تحسين الوصول إلى العدبرنامج ل

 والتي يمكن ان ييدف ايضا إلي:الحكومة عمى دعم سيادة القانون ومبادئ حقوق اإلنسان 
  ، زيادة الوعي بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

تفاق السالم الشامل بين الحكومات وكذك الوعي بإوالقوانين المحمية السودانية ، 
 لنازحين داخميا.جتمعات األشخاص اوم

  في تعزيز فيم المجتمعات النازحة داخميا لموضع االجتماعي واالقتصادي واألمني
 ت العودة والممرات ذات األولوية.مجاال
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 لمعدل والعمل  تحسين الوصول إلى العدالة من خالل إنشاء ما ال يقل عن ستة مراكز
 يدف.بما في ذلك إنشاء مجموعات شبو قانونية في كل موقع مست

 خامسا: استنتاج
توضح برمجة سيادة القانون في دارفور فوائد السعي إلنشاء ودعم المطالبة بإعمال حقوق  

ليس ن غير المحتمل إعمال تمك الحقوق، اإلنسان ، حتى في خضم النزاع ، عندما يكون م
 لما يمكن ان يؤدي إلي العديد من من السيل برمجة حكم القانون أثناء النزاع المسمح

عندما يكونوا عمى الذين يعيشون في ىذه الظروف المخاطر، لذلك البد من دعم االشخاص 
 استعداد لتحمل ىذه المخاطر.
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 انفصم انؼاشر

 صيادة انقاَىٌ وانضياصاث اخلفيت نهؼدانت االَتقانيت يف رواَدا
Stephen Brown 

 ي تجربة بيايف في إفريقيا الصراع العنيفال نموذجي عمى التجربة الرواندية ىي مث
لقارة في حقبة ما بعد ويشكل الحالة الوحيدة الواضحة لإلبادة الجماعية في ا متطرف عنف

ن ، و االستعمار لمجتمع الدولي في التحرك لمنعيا فشل ايات القتل المدبرة بعناية و سرعة عمما 
عالوة عمى ذلك ، فإن أسوأ أعمال  ة،دولة غريبة بين البمدان األفريقيمن الجمع جعل رواندا 

حيث تمثمت  – 1993اتفاقات أروشا لعام  -بعد أن أبرم اتفاق سالم تفاوضي حدثت عنف قد 
ثالث سنوات من الحرب األىمية بين الحكومة الرواندية التي يييمن عمييا اليوتو وجيش في 

يتم التركيز في ىذا الفصل ، و (RPFالمتمردين الرواندي المتمركز في أوغندا. الجبية الوطنية )
 عمي:
 تحديات لسيادة القانون وبناء السالماوال: 

ناقش مؤلف الفصل في ىذه النقطة التحديات التي تواجيو رواندا في ارساء حكم 
من بين ىذه العوامل ىو و  الخارجة من النزاعين الدول اإلفريقية أمر شائع بالقانون وىو 

ود الثالثة الذي يعود إلى الحقبة االستعمارية ويستمر طيمة العق االفتقار التاريخي لحكم القانون 
 . األولى من االستقالل

وىو القانون بداًل من إعادة تأسيسو ينطوي بناء السالم عادة عمى إقامة حكم حيث 
كما ىو الحال مع  ،سبب غياب المؤسسات الالزمة لدعموما يمكن القول إنو أكثر صعوبة ب

كانت ىويات  رحمة ما بعد النزاع ، في رواندا ألفريقية األخرى في مالعديد من البمدان ا
لتقسيم السكان إلى ميمة لمغاية في الحياة السياسية وشكمت أساًسا قوًيا  الجماعات وانتمائتيم

 .مصالح متنافسة
 العدالة الدولية: ثانيا

اوضح المؤلف في ىذه النقطة دور المحاكم الدولية في تحقيق العدالة في رواندا حيث 
نت تكمفة كا ومع ذلك ، محاكمة فقط 33لرواندا أكممت المحكمة الجنائية الدولية اشار إلي أن 

مميون دوالر  30حوالي مميار دوالر أمريكي ، أي حوالي  والتي بمغت العمميات مرتفعة لمغاية
 كل حالة مكتممة. أمريكي ل
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 العدالة الوطنية: ثالثا
تناول المؤلف في ىذه النقطة نظام العدالة الوطنية وطبيعة واختصاصات المحاكم 

يجوز لممحاكم الوطنية الرواندية و ،  1996فقًا ألحكام القانون الوطني لعام الوطنية في رواندا 
الحظ ولكن  ،ضد اإلنسانيةالمرتكبة أن تحاكم األفراد عمى جرائم اإلبادة الجماعية أو الجرائم 

أن "نظام المحاكم الرواندية غير قادر عمى التعامل مع القضايا  2006أحد المراقبين في عام 
اىيك عن عبء اإلبادة الجماعية" ن، عادية لمؤسسة قضائية بشكل فعالالمدنية والجنائية ال

عام تقريًبا لمحاكمة جميع  100، استغرق األمر سنوًيامحاكمة  1000حوالي أجريت و 
 .اف ذلك لمحاكمة جميع المشتبو بيموربما عشرة أضع لروانديين المحتجزينا

  العدالة المحمية: رابعا
في مواجية استحالة محاكمة جميع المشتبو في ارتكابيم جرائم إبادة  كما ذكر أعاله

سعت الحكومة إلى عممية بديمة قائمة عمى المجتمع حيث  ماعية عبر نظام المحاكم الوطنيج
 ات اآلالف من القضايا المتراكمةوأكثر مركزية وتشاركية من شأنيا أن تساعد في محاكمة مئ

 اكم المحمية.من خال اناشء عدد اكبر من المح
 توحيد السمطة: خامسا

يمكن ناقش المؤلف في ىذه النقطة طبيعة النظام في رواندا حيث توصل إلي انو 
 أن باالضافة إلي ،ب الواحد مع جوانب الديمقراطية"بأنو "نظام الحز التعبير عمى حد  ووصف

الحكومة ال و ، الحكومةتارىا منظمات المجتمع المدني الرواندي ضعيفة لمغاية وغالًبا ما تخ
ة بالنظر إلى أصول الجبية الوطنية الروانديو ،المعارضة السياسية بالعمل بحرية ألحزاب تسمح

إن رغبة الحزب الحاكم في التمسك بقوة بزمام السمطة فوالضعف الخاص لألقمية التوتسي 
 ليست مفاجئة.

  الدروس واالستنتاجات األخرى : سادسا
إن السالم واالستقرار النسبيين في رواندا بعد اإلبادة الجماعية ليسا سوى واحد من  

 اإلنجازات الرائعة التي حققتيا حكومة الجبية الوطنية الرواندية.
تحالة إرساء يجب تقديم بدالت الس التي تواجييا رواندابالنظر إلى التحديات المتعددة 

فإن العدالة الكاممة وااللتزام  " "ن وميرونكوأوف"جادل كما يو  في الواقع حكم القانون بسرعة 
يجب عدم التعامل مع  يمكن أن يكون مستحياًل حرفًيا" ومع ذلك التام بمعايير حقوق اإلنسان
 عمي انيا سبب في ذلك والبد من تطويرىا. نقص القدرات ونقص اإلرادة
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زاب وعدم قدرة أح وعدم استقاللية المجتمع المدني بالنظر إلى الضعف النسبي

الوحيد ألنشطة ، فإن المجتمع الدولي ىو الشيك الحقيقي المعارضة عمى التنظيم والعمل
ال يبدي المانحون أي اىتمام باإلفالت شبو التام من العقاب عمى الجبية  ومع ذلك، الحكومة

منيم يبدون وخاصة عمًنا ، رغم أن الكثيرين  ية. إنيم يبغضون انتقاد الحكومةالوطنية الرواند
 وعًيا كبيًرا بالطبيعة السمطوية لمحكومة. 
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 انفصم احلادي ػشر
 انضالو انؼادل؟

 اندروس ادلضتفادة ورؤي انضياصت
Chandra Lekha Sriram, Olga Martin-Ortega and Johanna Herman 

 
سية لسيادة القانون في بناء السالم ومدي بعض المبادئ االساىذا الفصل يتناول 

لتطوير إرشادات لصانعي االنتقال إلى األفكار التي يمكن جمعيا التوزان بين كل منيما ثم 
يختتم أخيًرا ، باالضافة إلي مدي أثر سيطرة النخبة او فئة معينة عمي السمطة، و السياسات
وتم التركيز عمي عدة ، السالم لمستفادة من نظرية بناءبتوضيح لمدروس ا الفصل  المؤلف
 نقاط:
 سيادة القانون في بناء السالم:اوال 

ال يتجزأ من عمميات بناء أن تعزيز سيادة القانون يعتبر جزًءا ناقش مؤلفي الفصل 
 عمميات حفظ السالممثل  ،السالموىو بالفعل تدرج بشكل متزايد في عمميات حفظ  السالم 
بعثة األمم المتحدة في ليبيريا بعثة األمم المتحدة في جميورية الكونغو الديمقراطية وب الخاصة

 ليا أقسام متميزة في مجال سيادة القانون أو الدعم القانوني والقضائي.
إحدى أولويات منظمات التنمية مثل برنامج األمم المتحدة تعد برمجة سيادة القانون 
أصبح الترويج لسيادة القانون أكثر بروزًا في  حيثلثنائيين. اإلنمائي والعديد من المانحين ا

جميورية الكونغو الديمقراطية حيث بدأت الوكاالت الدولية تدرك أىميتيا في تحقيق األمن 
 .والتنمية االقتصادية. المؤسسة أو إعادة إرساء حكم القانون 

  : جيود تعزيز سيادة القانون والعدالة االنتقالية:ثانيا
رسمية وغير رسمية وليا آثار ناقش مؤلفي الفصل في ىذه النقطة بان ىناك جيود 

إن العالقة بين محاوالت تعزيز سيادة حيث توصل مؤلفي الفصل  متبادلة إيجابية وسمبية
القانون والجيود في العدالة االنتقالية معقدة بشكل متزايد ويمكن أن يؤثر االثنان عمى 

 ي وسالب. بعضيما البعض بشكل إيجاب
التركيز المؤسسي في برمجة سيادة القانون إلي أن  ىذا المحورفي  مؤلفي الفصلتطرق  :الثاً ث

 .عن غير قصدلحكم القانون يمكن أن يؤدي إلى تقويض العدالة والمساواة في الوصول 
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 : استنتاجابعاً ر 

لمغاية غالًبا ما تكون مؤسسات سيادة القانون والترويج لسيادة القانون مسيسة 
مجموعة سياسية أو  قد تييمن عمييا ثيرة لمجدل من الناحية السياسية، في بعض الحاالتوم

 امات االجتماعية.مما يعزز االنقسامات واالنقسعرقية معينة 
ن السمطات ، والسمطات القضائية أو تضارب بيقد يكون ىناك تداخل أو اشتباكات 

أن  المنتشروقد يعني الفساد  وغير الرسمي،بين القطاعين الرسمي والمعايير القانونية 
مما يقوض شرعيتيا ت فقط غير شفافة الخيارات في القطاع القانوني تتصرف بطرق ليس

ويحتمل أن ينشئ مجموعات تعارض بنشاط سمطتيا أو سمطة الدولة. قد تخضع المؤسسات 
من جانب ال سيما  لقانون لتدخل سياسي مباشرالقضائية وغيرىا من مؤسسات سيادة ا

 السمطة التنفيذية.
حل تمك المشكالت يكون من خالل دعم األنشطة المجتمعية بالتوازي مع األنشطة 
الرسمية وغير الرسمية وكذلك معالجة خطر التحيز المؤسسي أو االستيالء عمي المؤسسات 
 باالضافة إلي إجراء مزيد من البحوث حول أنشطة سيادة القانون في الممارسة عمى الصعيد

  العالمي
 


