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Presentation of Al Kawakibi Democracy Transition Center 

Al Kawakibi Democracy Transition Center is a technical non-governmental regional 

organisation, specialised in transferring knowledge, sharing experiences and building 

capacities in the field of democratic transition. 

Al Kawakibi Democracy Transition Center was officially founded in Amman- Jordan 

(June 2006), following the first meeting of the Center's Board of Trustees under the 

chairmanship of HRH the Prince Al Hassan Ibn Tallal 

www.kawakibi.org 
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11  --  MM EEAANNII NNGG  OOFF  ««  RREEFFEERREENNCCEE  DDOOCCUUMM EENNTT   »» 

  

BByy  ««  rreeffeerreennccee  ddooccuummeenntt  »»,,  wwee  mmeeaann  aa  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  pprroovviiddeess  ««  tthheeoorreettiiccaall   
pprreemmiisseess  »»  aanndd  ««  gguuiiddiinngg  rruulleess  »»..    

BByy  ««  tthheeoorreettiiccaall   pprreemmiisseess  »»,,  wwee  mmeeaann  bbaassiicc  ccoonncclluussiioonnss  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  wwoorrlldd  
hheerrii ttaaggee  ooff  nnaattiioonnaall   ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  eexxppeerriieenncceess  wwoorrllddwwiiddee..    

BByy  ««  gguuiiddiinngg  rruulleess  »»,,  wwee  mmeeaann  tthhee  ggrroouunnddss  rreell iieedd  oonn  bbyy  tthhee  ««  AArraabb  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  oonn  
TTrraannssii ttiioonnaall   JJuussttiiccee  »»,,  aass  aa  ccooll lleeccttiivvee  oouuttppuutt  tthhaatt  gguuiiddeess  ii ttss  aaccttiivvii ttiieess  aanndd  pprrooggrraammss  ooff   
aaccttiioonn,,  aanndd  iiss  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  rreessuull ttss  ooff  ii ttss  pprreevviioouuss  mmeeeettiinnggss,,  mmoorree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ii ttss  
ccoonnssttii ttuuttiivvee  mmeeeettiinngg..    

  

22  ––  TTRRAANNSSII TTII OONNAALL   JJUUSSTTII CCEE  AASS  TTHHEEOORREETTII CCAALL   PPRREEMM II SSEESS  

22..11  ––  NNaattuurr ee  aanndd  ffuunncctt iioonnss  

TThhee  tthheeoorreettiiccaall   pprreemmiisseess  ddeevveellooppeedd  wwii tthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   CCeenntteerr  
ffoorr  TTrraannssii ttiioonnaall   JJuussttiiccee,,  aass  oonnee  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall   rreesseeaarrcchh  iinnssttii ttuuttiioonnss  ccoonncceerrnneedd  
wwii tthh  tthhiiss  iissssuuee,,  iinnddiiccaattee  tthhaatt  TTrruutthh,,  EEqquuii ttyy  aanndd  RReeccoonnccii ll iiaattiioonn  CCoommmmiissssiioonnss  ::  

••  AArree  tteemmppoorraarryy  bbooddiieess  sseett  uupp  oofftteenn  ffoorr  oonnee  oorr  ttwwoo  yyeeaarrss;;  

••  AArree  ooff ff iicciiaall llyy--ssaannccttiioonneedd  bbooddiieess,,  eemmppoowweerreedd  bbyy,,  aanndd  ddrraawwiinngg  tthheeiirr  aauutthhoorrii ttyy  
ffrroomm,,  tthhee  ssttaattee,,  aanndd  ssoommeettiimmeess  ffrroomm  tthhee  aarrmmeedd  ooppppoossii ttiioonn  iinn  aaddddii ttiioonn  ttoo  tthhee  
ssttaattee,,  oorr  ffrroomm  aa  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeenntt  wwii tthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  UUnnii tteedd  NNaattiioonnss;;  

••  AArree  nnoonn--jjuuddiicciiaall   bbooddiieess  iinn  tthhee  ccoonnssttii ttuuttiioonnaall   sseennssee  ooff  jjuuddiicciiaall   ppoowweerr;;  

••  AArree  iinnddeeppeennddeenntt  bbooddiieess;;  

••  AArree  uussuuaall llyy  eessttaabbll iisshheedd  iinn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  aa  pprroocceessss  ooff  ttrraannssii ttiioonn  ffrroomm  wwaarr  ttoo  
ppeeaaccee,,  oorr  ffrroomm  aauutthhoorrii ttaarriiaann  rruullee  ttoo  ddeemmooccrraaccyy;;  

••  FFooccuuss  oonn  tthhee  ppaasstt;;  
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••  IInnvveessttiiggaattee  aa  ppaatttteerrnn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aabbuussee  oovveerr  aa  sseett  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee,,  rraatthheerr  
tthhaann  aa  ssppeeccii ff iicc  eevveenntt;;  

••  CCoommpplleettee  tthheeiirr  wwoorrkk  bbyy  ssuubbmmiittttiinngg  aa  ff iinnaall   rreeppoorrtt  ccoonnttaaiinniinngg  ii ttss  ccoonncclluussiioonnss  
aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss;;  

••  FFooccuuss  oonn  hhuummaann  rriigghhttss  vviioollaattiioonnss  bbaasseedd  oonn  iinntteerrnnaattiioonnaall   hhuummaann  rriigghhttss  
ssttaannddaarrddss..  

  

TThhee  tthheeoorreettiiccaall   pprreemmiisseess  ddeevveellooppeedd  wwii tthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   CCeenntteerr  
ffoorr  TTrraannssii ttiioonnaall   JJuussttiiccee  aallssoo  iinnddiiccaattee  tthhaatt  TTrruutthh  CCoommmmiissssiioonnss  ccaann  bbee  bbeenneeffiicciiaall ,,  iinn  tthhaatt  
tthheeyy  ::  

••  HHeellpp  ttoo  rreevveeaall   ttrruutthh  aabboouutt  tthhee  ppaasstt;;  

••  HHeellpp  ttoo  ccaall ll   ttoo  aaccccoouunntt  tthhoossee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  hhuummaann  rriigghhttss  vviioollaattiioonnss;;  

••  PPrroovviiddee  aa  ppuubbll iicc  ffoorruumm  ffoorr  vviiccttiimmss;;  

••  PPrroommoottee  aanndd  eennrriicchh  ppuubbll iicc  ddeebbaattee;;  

••  RReeccoommmmeenndd  ccoommppeennssaattoorryy  rreeppaarraattiioonnss  ffoorr  vviiccttiimmss;;  

••  RReeccoommmmeenndd  tthhee  nneecceessssaarryy  lleeggaall   aanndd  iinnssttii ttuuttiioonnaall   rreeffoorrmmss;;  

••  PPrroommoottee  ssoocciiaall   rreeccoonnccii ll iiaattiioonn;;  

••  HHeellpp  ttoo  eennhhaannccee  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssii ttiioonn..  

22..22  --    NNoott iioonn  aanndd  ccoommppoonneennttss  

TThhee  SSeeccuurrii ttyy  CCoouunnccii ll ’’ ss  ddeeaall iinngg  wwii tthh  nnaattiioonnaall   ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssii ttiioonn  eexxppeerriieenncceess  hhaass  
hheellppeedd  mmoovvee  aahheeaadd  iinn  ddeevveellooppiinngg  aanndd  aaddooppttiinngg  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall   ccoonncceeppttiioonn  ffoorr  tthhiiss  
iissssuuee,,  ggiivveenn  tthhee  nneeeeddss  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  rruullee  ooff  llaaww  aanndd  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  iinn  
ccoonnffll iicctt  aanndd  ppoosstt--ccoonnffll iicctt  ssoocciieettiieess..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  aa  SSeeccuurrii ttyy  CCoouunnccii ll   rreeppoorrtt,,  

••  ““ JJuussttiiccee,,  ppeeaaccee  aanndd  ddeemmooccrraaccyy  aarree  nnoott  mmuuttuuaall llyy  eexxcclluussiivvee  oobbjjeeccttiivveess,,  bbuutt  
rraatthheerr  mmuuttuuaall llyy  rreeiinnffoorrcciinngg  iimmppeerraattiivveess..  AAddvvaanncciinngg  aall ll   tthhrreeee  iinn  ffrraaggii llee  ppoosstt--
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ccoonnffll iicctt  sseettttiinnggss  rreeqquuiirreess  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg,,  ccaarreeffuull   iinntteeggrraattiioonn  aanndd  sseennssiibbllee  
sseeqquueenncciinngg  ooff  aaccttiivvii ttiieess..””     

  
••  ““ OOuurr  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  ppaasstt  ddeeccaaddee  hhaass  ddeemmoonnssttrraatteedd  cclleeaarrllyy  tthhaatt  tthhee  

ccoonnssooll iiddaattiioonn  ooff  ppeeaaccee  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ppoosstt--ccoonnffll iicctt  ppeerriioodd,,  aass  wweell ll   aass  tthhee  
mmaaiinntteennaannccee  ooff  ppeeaaccee  iinn  tthhee  lloonngg  tteerrmm,,  ccaannnnoott  bbee  aacchhiieevveedd  uunnlleessss  tthhee  
ppooppuullaattiioonn  iiss  ccoonnffiiddeenntt  tthhaatt  rreeddrreessss  ffoorr  ggrriieevvaanncceess  ccaann  bbee  oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  
lleeggii ttiimmaattee  ssttrruuccttuurreess  ffoorr  tthhee  ppeeaacceeffuull   sseettttlleemmeenntt  ooff  ddiissppuutteess  aanndd  tthhee  ffaaiirr  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  jjuussttiiccee..””   

  
••  TThhee  nnoottiioonn  ooff  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  pprreesseenntt  rreeppoorrtt  ccoommpprriisseess  

tthhee  ffuull ll   rraannggee  ooff  pprroocceesssseess  aanndd  mmeecchhaanniissmmss  aassssoocciiaatteedd  wwii tthh  aa  ssoocciieettyy’’ ss  
aatttteemmppttss  ttoo  ccoommee  ttoo  tteerrmmss  wwii tthh  aa  lleeggaaccyy  ooff  llaarrggee--ssccaallee  ppaasstt  aabbuusseess,,  iinn  oorrddeerr  
ttoo  eennssuurree  aaccccoouunnttaabbii ll ii ttyy,,  sseerrvvee  jjuussttiiccee  aanndd  aacchhiieevvee  rreeccoonnccii ll iiaattiioonn..  TThheessee  mmaayy  
iinncclluuddee  bbootthh  jjuuddiicciiaall   aanndd  nnoonn--jjuuddiicciiaall   mmeecchhaanniissmmss,,  wwii tthh  ddii ffffeerriinngg  lleevveellss  ooff  
iinntteerrnnaattiioonnaall   iinnvvoollvveemmeenntt  ((oorr  nnoonnee  aatt  aall ll ))  aanndd  iinnddiivviidduuaall   pprroosseeccuuttiioonnss,,  
rreeppaarraattiioonnss,,  ttrruutthh--sseeeekkiinngg,,  iinnssttii ttuuttiioonnaall   rreeffoorrmm,,  vveettttiinngg  aanndd  ddiissmmiissssaallss,,  oorr  aa  
ccoommbbiinnaattiioonn  tthheerreeooff..  
  

AAwwaarree  ooff  tthhee  cchhaall lleennggeess  aanndd  ccoommpplleexxii ttiieess  ppoosseedd  bbyy  tthhee  iissssuuee  ooff   ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  iinn  
tteerrmmss  ooff  ii ttss  iinntteerraaccttiioonn  wwii tthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  ppeeaaccee,,  rreessppeecctt  ffoorr  hhuummaann  rriigghhttss,,  aanndd  
nnoonn--iimmppuunnii ttyy,,  tthhee  SSeeccuurrii ttyy  CCoouunnccii ll   rreeccooggnniizzeedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aaddooppttiinngg  uunnii ff iieedd  aanndd  
ccoommpplleemmeennttaarryy  mmeetthhooddss  tthhaatt  ttaakkee  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  vvooiiccee  ooff  vviiccttiimmss  aass  ppaarrtt  ooff  aa  
ccoommpprreehheennssiivvee  aapppprrooaacchh..  TThhee  SSeeccuurrii ttyy  CCoouunnccii ll   rreeppoorrtt  ggooeess  oonn  ttoo  ssaayy  tthhaatt  ::    

  
••  ““ IInn  ootthheerr  ccaasseess,,  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall   ccoommmmuunnii ttyy  hhaass  rruusshheedd  ttoo  pprreessccrriibbee  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  ffoorrmmuullaa  ffoorr   ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee,,  eemmpphhaassiizziinngg  eeii tthheerr  ccrr iimmiinnaall   
pprroosseeccuuttiioonnss  oorr  ttrruutthh--tteell ll iinngg,,  wwii tthhoouutt  ffii rrsstt  aaffffoorrddiinngg  vviiccttiimmss  aanndd  nnaattiioonnaall  
ccoonnssttii ttuueenncciieess  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  ddeecciiddee  oonn  tthhee  pprrooppeerr  
bbaallaannccee..””   

  
••  ““ TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall   ccoommmmuunnii ttyy  mmuusstt  sseeee  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  

eexxtteennddss  wweell ll   bbeeyyoonndd  ccoouurrttss  aanndd  ttrr iibbuunnaallss..””   
  

••  ““ TThhee  cchhaall lleennggeess  ooff  ppoosstt--ccoonnffll iicctt  eennvviirroonnmmeennttss  nneecceessssii ttaattee  aann  aapppprrooaacchh  tthhaatt  
bbaallaanncceess  aa  vvaarriieettyy  ooff  ggooaallss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ppuurrssuuii tt  ooff  aaccccoouunnttaabbii ll ii ttyy,,  ttrruutthh  aanndd  
rreeppaarraattiioonn,,  tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  ppeeaaccee  aanndd  tthhee  bbuuii llddiinngg  ooff  ddeemmooccrraaccyy,,  aanndd  tthhee  
rruullee  ooff  llaaww..””   
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••  ““ AA  ccoommpprreehheennssiivvee  ssttrraatteeggyy  sshhoouulldd  aallssoo  ppaayy  ssppeecciiaall   aatttteennttiioonn  ttoo  aabbuusseess  
ccoommmmiitttteedd  aaggaaiinnsstt  ggrroouuppss  mmoosstt  aaffffeecctteedd  bbyy  ccoonnffll iicctt,,  ssuucchh  aass  mmiinnoorrii ttiieess,,  tthhee  
eellddeerrllyy,,  cchhii llddrreenn,,  wwoommeenn,,  pprriissoonneerrss,,  ddiissppllaacceedd  ppeerrssoonnss  aanndd  rreeffuuggeeeess,,  aanndd  
eessttaabbll iisshh  ppaarrttiiccuullaarr  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthheeiirr  pprrootteeccttiioonn  aanndd  rreeddrreessss  iinn  jjuuddiicciiaall   aanndd  
rreeccoonnccii ll iiaattiioonn  pprroocceesssseess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  pprrootteeccttiioonn  mmeeaassuurreess  ffoorr  cchhii llddrreenn  ccaann  
iinncclluuddee  pprroovviissiioonnss  ffoorr  hheeaarriinnggss  iinn  ccaammeerraa,,  pprreerreeccoorrddeedd  tteessttiimmoonniieess,,  
vviiddeeooccoonnffeerreenncciinngg  aanndd  tthhee  uussee  ooff  ppsseeuuddoonnyymmss  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  iiddeennttii ttyy  ooff  cchhii lldd  
wwii ttnneesssseess..  
  

IInn  ll iigghhtt  ooff  tthhee  ccoommppoonneenntt  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee,,  tthhee  nnaattuurree,,  
ffrraammeess  ooff  rreeffeerreennccee,,  rreeaassoonnss  ffoorr  eessttaabbll iisshhmmeenntt,,  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  TTrruutthh  aanndd  
RReeccoonnccii ll iiaattiioonn  CCoommmmiissssiioonnss,,  aatt  tthhee  lleevveell   ooff  tthhee  SSttaattee  aanndd  ssoocciieettyy,,  ccaann  bbee  pprreesseenntteedd  aass  
ffooll lloowwss::  

22..33  ––  NNaattuurr ee    

TTrruutthh  aanndd  RReeccoonnccii ll iiaattiioonn  CCoommmmiissssiioonnss  aarree  ::  

••  OOffff iicciiaall   nnaattiioonnaall   bbooddiieess  sseett  uupp  bbyy  vviirrttuuee  ooff  aa  llaaww  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  lleeggaall   
pprreerrooggaattiivveess  ooff  tthhee  hheeaadd  ooff  ssttaattee,,  tthhee  hheeaadd  ooff   ggoovveerrnnmmeenntt,,  oorr  tthhee  ppaarrll iiaammeenntt,,  
oorr  wwii tthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  aa  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeenntt  tthhaatt  rreessuull ttss  iinn  tthhee  iissssuuiinngg  ooff  aa  
ffrraammeewwoorrkk  aaggrreeeemmeenntt  aammoonngg  iinntteerrnnaall   ppaarrttiieess,,  oorr  bbeettwweeeenn  iinntteerrnnaall   ppaarrttiieess,,  oonn  
tthhee  oonnee  hhaanndd,,  aanndd  tthhee  UUnnii tteedd  NNaattiioonnss  aass  aa  ssuuppeerrvviissiinngg  ppaarrttyy,,  oonn  tthhee  ootthheerr  
hhaanndd;;    

••  NNoonn--jjuuddiicciiaall   aanndd  nnoonn--ppaarrll iiaammeennttaarryy  bbooddiieess  iinn  tthhee  ccoonnssttii ttuuttiioonnaall   sseennssee  ooff  tthhee  
ttwwoo  ppoowweerrss;;  

••  AA  mmeeddiiaattoorr  bbeettwweeeenn  tthhee  SSttaattee  aanndd  ssoocciieettyy..  

  

22..44  ––  FFrr aammeess  ooff   rr eeffeerr eennccee  

TTrruutthh  CCoommmmiissssiioonnss  ddrraaww  uuppoonn  vvaarriioouuss  ffrraammeess  ooff  rreeffeerreennccee,,  tthhee  ccoommmmoonn  ddeennoommiinnaattoorr  
ooff  wwhhiicchh  bbeeiinngg  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  hhuummaann  rriigghhttss,,  tthhee  rruullee  ooff  llaaww,,  aanndd  tthhee  vvaalluueess  ooff  
ddeemmooccrraaccyy..  TThheessee  ffrraammeess  ooff  rreeffeerreennccee  iinncclluuddee  ::  

••  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   HHuummaann  RRiigghhttss  LLaaww  

••  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   HHuummaannii ttaarriiaann  LLaaww  
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••  TThhee  jjuuddggmmeennttss  aanndd  ddeecciissiioonnss  ooff  rreeggiioonnaall   hhuummaann  rriigghhttss  ttrriibbuunnaallss  

••  TThhee  jjuurriisspprruuddeennttiiaall   ooppiinniioonnss  ooff  ssppeecciiaall iizzeedd  eexxppeerrttss    

••  TThhee  ccoonncclluussiioonnss  aanndd  rreessuull ttss  ooff   tthhee  wwoorrkk  ooff  TTrruutthh  CCoommmmiissssiioonnss  

••  TThhee  nnaattiioonnaall   lleeggaall   rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  aarree  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwii tthh  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   
HHuummaann  RRiigghhttss  LLaaww  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   HHuummaannii ttaarriiaann  LLaaww  

••  TThhee  vvaalluueess  aanndd  pprriinncciipplleess  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ccuull ttuurree  

••  TThhee  pprriinncciipplleess  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  iinnhheerreenntt  iinn  rreell iiggiioouuss  bbeell iieeffss,,  nnaattiioonnaall   ccuull ttuurree,,  
aanndd  llooccaall   ccuull ttuurreess..    

22..55  ––  RReeaassoonnss  ffoorr   eessttaabbll iisshhmmeenntt   aanndd  tthhee  ccoonnddii tt iioonn  ooff   tt rr aannssii tt iioonn  

TThhee  rreeaassoonnss  ffoorr  eessttaabbll iisshhmmeenntt  aarree  ttiigghhttllyy  ll iinnkkeedd  ttoo  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  ccoonntteexxtt,,  eessppeecciiaall llyy  
aass  rreeggaarrddss  ttrraannssii ttiioonn  ttoowwaarrdd  ppeeaaccee  oorr  ttoowwaarrdd  ddeemmooccrraaccyy..  II tt  ffooll lloowwss  tthhaatt  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  
eessttaabbll iisshhmmeenntt  vvaarryy  aass  ffooll lloowwss  ::  

••  TTrraannssii ttiioonn  ffrroomm  aa  cclloosseedd  ppooll ii ttiiccaall   eennvviirroonnmmeenntt  rruulleedd  bbyy  aann  aauutthhoorrii ttaarriiaann  
rreeggiimmee  ttoo  aann  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssii ttiioonn;;  

••  PPeeaaccee  aaggrreeeemmeennttss  bbeettwweeeenn  ttwwoo  oorr  mmoorree  ppaarrttiieess,,  aafftteerr  aann  aarrmmeedd  ppooll ii ttiiccaall   
ccoonnffll iicctt,,  oorr  aa  ppooll ii ttiiccaall   ddiissppuuttee  aaccccoommppaanniieedd  oorr  ppeerrmmeeaatteedd  bbyy  aann  aarrmmeedd  
ccoonnffll iicctt..  

22..66  ––  OObbjj eecctt iivveess  ooff   TTrr uutthh  CCoommmmiissssiioonnss  ::   SSeerr vviinngg  tthhee  iinntteerr eessttss  ooff   vviicctt iimmss    

••  RReehhaabbii ll ii ttaattiioonn  ooff  tthhee  iinnhheerreenntt  hhuummaann  ddiiggnnii ttyy;;  

••  RReehhaabbii ll ii ttaattiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall   ccii ttiizzeennsshhiipp;;  

••  IInnvveessttiiggaattiioonn,,  ttrruutthh--tteell ll iinngg  aanndd  ppuubbll iicc  aacckknnoowwlleeddggmmeenntt  ooff  ppaasstt  hhuummaann  rriigghhttss  
vviioollaattiioonnss;;  

••  IInnddiivviidduuaall   aanndd  ccooll lleeccttiivvee  rreeppaarraattiioonn..    
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22..77  --    OObbjj eecctt iivveess  ooff  TTrr uutthh  CCoommmmiissssiioonnss  ::   SSeerr vviinngg  tthhee  iinntteerr eessttss  ooff   ssoocciieettyy  

••  RReemmoovviinngg  ttaabbooooss  iinn  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ssoocciieettyy  aanndd  vviioollaattiioonnss,,  bbrreeaakkiinngg  
tthhee  ccuull ttuurree  ooff  ffeeaarr,,  aanndd  sspprreeaaddiinngg  tthhee  ccuull ttuurree  ooff   ppuubbll iicc  aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt  ooff   
vviioollaattiioonnss..  

••  PPuubbll iicc  aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt  ooff  tthhee  ccii ttiizzeennss’’   rriigghhtt  ttoo  hheeaarr  aanndd  kknnooww  aabboouutt  ppaasstt  
hhuummaann  rriigghhttss  vviioollaattiioonnss,,  aanndd  tthheeiirr  rriigghhtt  ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  vviieewwss  aanndd  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  
ppuubbll iicc  ddeebbaattee..  

  

22..88  ––  OObbjj eecctt iivveess  ooff   TTrr uutthh  CCoommmmiissssiioonnss  ::   RReevveeaall iinngg  aabbuusseess  

••  CCoommbbaattiinngg  hhuummaann  rriigghhttss  vviioollaattiioonnss  tthhrroouugghh  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  tthhee  
ccooll lleeccttiioonn  ooff    pprrooooffss,,  eevviiddeennccee  aanndd  tteessttiimmoonniieess  ffrroomm  vvaarriioouuss  ssoouurrcceess;;  

••  AAnnaallyyzziinngg  vviioollaattiioonnss  iinn  ll iigghhtt  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   HHuummaann  RRiigghhttss  LLaaww  aanndd  
tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   HHuummaannii ttaarriiaann  LLaaww,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ccaassee;;  

••  AAnnaallyyzziinngg  vviioollaattiioonnss  iinn  ll iigghhtt  ooff  tthhee  rreellaatteedd,,  ppuubbll iicc  oorr  pprriivvaattee,,  ccoonntteexxttss,,  
wwii tthh  eemmpphhaassiiss  oonn  tthheeiirr  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  eeff ffeeccttss  oonn  vviiccttiimmss  aanndd  ssoocciieettyy;;  

••    DDooccuummeennttiinngg  vviioollaattiioonnss  wwii tthhiinn  aa  hhiissttoorriiccaall   rreeccoorrdd,,  aass  vviioollaattiioonnss  tthhaatt  
ttooookk  ppllaaccee  iinn  tthhee  ppaasstt,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreesseerrvvee  iinnddiivviidduuaall   aanndd  ppuubbll iicc    
mmeemmoorryy..  

  

22..99  ––  OObbjj eecctt iivveess  ooff   TTrr uutthh  CCoommmmiissssiioonn  ::   PPrr oommoott iinngg  tthhee  ccuull ttuurr ee  ooff   ddeemmooccrr aaccyy  

SSiinnccee  tthheeyy  eemmeerrggee  wwii tthhiinn  ssppeeccii ff iicc  ccoonntteexxttss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  ttrraannssii ttiioonn  ffrroomm  
aauutthhoorrii ttaarriiaann  rruullee  ttoo  ddeemmooccrraaccyy  oorr  ffrroomm  wwaarr  ttoo  ppeeaaccee,,  TTrruutthh  aanndd  RReeccoonnccii ll iiaattiioonn  
CCoommmmiissssiioonnss  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  eennrriicchhiinngg  tthhee  ccuull ttuurree  ooff   ddeemmooccrraaccyy  iinn  ii ttss  uunniivveerrssaall ,,  hhuummaann  
rriigghhttss  aanndd  ssoocciioo--ppooll ii ttiiccaall   ccoonncceeppttiioonn,,  tthhrroouugghh  ::  

••  PPrroovviiddiinngg  aa  pprrooppii ttiioouuss  ccll iimmaattee  ffoorr  ffrreeee  aarrgguummeennttaattiioonn  aanndd  ddeebbaattee  oonn  tthhee  ppaasstt  
ooff  tthhee  nnaattiioonn  oorr  ssoocciieettyy,,  aanndd  tthhee  wwaayy  vviioollaattiioonnss  wweerree  ddeeaall tt  wwii tthh;;  
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••  EEnnrriicchhiinngg  ddiiaalloogguuee  aammoonngg  ssppeecciiaall iissttss  aanndd  aaccaaddeemmiiccss  oonn  tthhee  ccoonntteexxttss  ooff   
vviioollaattiioonnss  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  ssttaattee  aanndd  ccoommmmuunnii ttiieess  iinn  aaddddrreessssiinngg  vviioolleennccee--
rreellaatteedd  iissssuueess;;  

••    EEnnhhaanncciinngg  aarrttiissttiicc  aanndd  ll ii tteerraarryy  ccrreeaattiivvii ttyy  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff   eexxpprreessssiioonnss;;  

••  EEnnssuurriinngg  tthhee  ccoovveerraaggee  aanndd  aannaallyyssiiss  ooff  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  eevveennttss  bbyy  tthhee  
aauuddiioovviissuuaall   aanndd  wwrrii tttteenn  pprreessss..  

  

22..1100  ––  OObbjj eecctt iivveess  ooff   TTrr uutthh  CCoommmmiissssiioonnss  ::   PPrr oommoott iinngg  tthhee  rr uullee  ooff   llaaww  

GGiivveenn  tthheeiirr  eexxppeerriieennccee  iinn  tteerrmmss  ooff  ttrraannssii ttiioonn,,  ppeeaaccee  pprroommoottiioonn,,  rruullee  ooff  llaaww  aanndd  
ddeemmooccrraaccyy,,  TTrruutthh  CCoommmmiissssiioonnss  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ddeevveellooppiinngg  aa  ppooll ii ttiiccaall ,,  lleeggaall   aanndd  
iinntteell lleeccttuuaall   oouuttppuutt,,  tthhrroouugghh::  

••  EExxaammiinniinngg  tthhee  sshhoorrttccoommiinnggss  tthhaatt,,  iinn  tthhee  ppaasstt,,  mmaarrkkeedd  tthhee  ccoonnssttii ttuuttiioonnaall   aanndd  
lleeggaall   gguuaarraanntteeeess,,  eessppeecciiaall llyy  aass  rreeggaarrddss  tthhee  sseeppaarraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  eexxeeccuuttiivvee,,  
lleeggiissllaattiivvee  aanndd  jjuuddiicciiaall   bbrraanncchheess,,  aanndd  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  nnaattiioonnaall   ppooll ii ttiiccaall ,,  
cciivvii ll   aanndd  aaccaaddeemmiicc  ddiiaalloogguuee  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ccoonnssooll iiddaattiioonn  ooff  ccoonnssttii ttuuttiioonnaall   
gguuaarraanntteeeess,,  aass  ccoouunnttrriieess  oofftteenn  ssttaarrtt  rreevviissiinngg  tthheeiirr  nnaattiioonnaall   ccoonnssttii ttuuttiioonnss  
dduurriinngg  oorr  aafftteerr  tthhee  pprreeppaarraattoorryy  wwoorrkkss  ffoorr  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee;;  

••  CCoonndduuccttiinngg  ssttuuddiieess  oonn  tthhee  sshhoorrttccoommiinnggss,,  wweeaakknneesssseess  aanndd  vvaaccuuuummss  iinn  
pprroocceedduurraall   aanndd  ssuubbssttaannttiivvee  lleeggaall   ssyysstteemmss  aass  rreeggaarrddss  hhuummaann  rriigghhttss  pprrootteeccttiioonn  
aanndd  aall ll   tthhaatt  rreellaatteess  ttoo  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ll ii ffee,,  ttrreeaattmmeenntt,,  ddeetteennttiioonn,,  aanndd  ffaaiirr  ttrriiaall   
gguuaarraanntteeeess..  

••  AAnnaallyyzziinngg  tthhee  wwoorrkkiinngg  mmeetthhooddss  ooff  iinnssttii ttuuttiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  sseeccuurrii ttyy  ggoovveerrnnaannccee,,  
ccrriimmiinnaall   pprroosseeccuuttiioonn  aanndd  lleeggaall   ccoonnttrrooll ,,  bbyy  pprroovviiddiinngg  aannsswweerrss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  
pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee’’ ss  ppuubbll iicc  ppooll iicciieess  iinn  tteerrmmss  ooff  rruullee  ooff  llaaww  aanndd  sseeccuurrii ttyy  
ggoovveerrnnaannccee..  

  

TTrruutthh  CCoommmmiissssiioonnss  aarree  aa  ssttrroonngg  ffoorrccee  ooff  ssuuggggeessttiioonn,,  aanndd  aarree  hheelldd  iinn  hhiigghh  rreeggaarrdd,,  ggiivveenn  
tthhee  nnoobbllee  mmiissssiioonn  wwii tthh  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  eennttrruusstteedd,,  aanndd  tthhee  mmoorraall   vvaalluuee  ooff  tthheeiirr  
mmeemmbbeerrss..  TThheessee  ccoommmmiissssiioonnss  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ::  
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••  DDeevviissiinngg  ssoolluuttiioonnss  ffoorr  iinnssttii ttuuttiioonnaall   rreeffoorrmmss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  jjuuddiicciiaarryy,,  iinn  ssuucchh  aa  
wwaayy  aass  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  gguuaarraanntteeeess  ooff  ii ttss  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  iinnccrreeaassee  ii ttss  
pprrootteeccttiivvee  rroollee  iinn  tteerrmmss  ooff  jjuussttiiccee  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss;;  

••  PPrroovviiddiinngg  ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  aall tteerrnnaattiivveess  ffoorr  rreeffoorrmmiinngg  aanndd  pprroommoottiinngg  ccrriimmiinnaall   
ssyysstteemmss,,  ffaaiirr  ttrriiaall   gguuaarraanntteeeess,,  aanndd  ppeennii tteennttiiaarryy  iinnssttii ttuuttiioonnss;;  

••  PPrroovviiddiinngg  ssuuggggeessttiioonnss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  ppoowweerr  ooff  ppaarrll iiaammeenntt  iinn  ff iigghhttiinngg  
vviioollaattiioonnss  aanndd  mmoonnii ttoorriinngg  tthhee  wwoorrkk  ooff  eexxeeccuuttiivvee  aaggeenncciieess;;  

••  PPrroommoottiinngg  tthhee  ssyysstteemmss  ooff  mmeeddiiaattiioonn  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  ddiissppuutteess  rreellaatteedd  ttoo  
tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  cciivvii ll   aanndd  ppooll ii ttiiccaall   rriigghhttss..  

  

22..1111  ––  OObbjj eecctt iivveess  ooff   TTrr uutthh  CCoommmmiissssiioonn  ::   SSttrr eennggtthheenniinngg  cciivvii ll   ssoocciieettyy  

TTrruutthh  CCoommmmiissssiioonnss  eeff ffeeccttiivveellyy  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  mmeecchhaanniissmmss,,  rroollee  aanndd  
eeffff iicciieennccyy  ooff  cciivvii ll   ssoocciieettyy..  OOnn  tthheeiirr  ppaarrtt,,  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  eexxppeerriieenncceess  hheellpp  eennhhaannccee  
aanndd  ccoonnssooll iiddaattee  tthhee  rroolleess  ooff  cciivvii ll   ssoocciieettyy..    

••  SSoommee  TTrruutthh  CCoommmmiissssiioonnss  ccoonnssttii ttuutteedd  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  ddyynnaammiiccss  llaauunncchheedd  
bbyy  hhuummaann  rriigghhttss  aaccttiivviissttss  aanndd  vviiccttiimmss’’   mmoovveemmeennttss,,  aass  ssoommee  ooff  tthheemm  iinncclluuddeedd  
lleeaaddeerrss  ooff  ssuucchh  mmoovveemmeennttss  oorr  lleeaaddeerrss  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  oorrggaanniizzaattiioonnss;;  

••  SSoommee  TTrruutthh  CCoommmmiissssiioonnss  wweerree  sseett  uupp  iinn  ll iigghhtt  ooff  ddeeeepp  ccoonnssuull ttaattiioonnss  
iinnvvoollvviinngg  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  cciivvii ll   ssoocciieettyy  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  vviiccttiimmss’’   mmoovveemmeennttss,,  
aanndd  ffaammii ll iieess  ooff  mmiissssiinngg  ppeerrssoonnss;;  

••  TTrruutthh  CCoommmmiissssiioonnss  hhaavvee  pprroovviiddeedd  aa  pprrooppii ttiioouuss  eennvvii rroonnmmeenntt  ffoorr  tthhee  
eemmeerrggeennccee  ooff  nneeww  aassssoocciiaattiioonnss  ccoonncceerrnneedd  wwii tthh  tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  ppuubbll iicc  
mmeemmoorryy,,  ccooll lleeccttiivvee  rreeppaarraattiioonn,,  aanndd  tthhee  ffooll llooww--uupp  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  

IInn  ggeenneerraall ,,  tthhee  eexxppeerriieenncceess  ooff  TTrruutthh  CCoommmmiissssiioonnss  hhaavvee  ooff ffeerreedd  cciivvii ll   ssoocciieettyy  
oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  wwiiddeerr  ooppppoorrttuunnii ttiieess  ttoo  ddeeaall   wwii tthh  tthhee  iissssuueess  ooff  ttrruutthh,,  
eeqquuii ttyy  aanndd  rreeccoonnccii ll iiaattiioonn,,  aanndd  wwii tthh  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff  rruullee  ooff  llaaww..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  
tthheessee  eexxppeerriieenncceess  hhaavvee  ppllaacceedd  tthheemm  iinn  ffrroonntt  ooff  nneeww  cchhaall lleennggeess  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  rreenneewwaall   
aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthheeiirr  aapppprrooaacchheess  aanndd  mmeeaannss  ooff  aaccttiioonn..  
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22..1122  ––  OObbjj eecctt iivveess  ooff   TTrr uutthh  CCoommmmiissssiioonnss  ::   PPrr oommoott iinngg  tthhee  ccuull ttuurr ee  ooff   hhuummaann  rr iigghhttss  

TTrruutthh  aanndd  RReeccoonnccii ll iiaattiioonn  CCoommmmiissssiioonnss    hheellpp  ttoo  ttrriiggggeerr  llaarrggee--ssccaallee  ppuubbll iicc  ddeebbaatteess  
ccoonncceerrnniinngg  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  ccuull ttuurree..  TThhrroouugghh  tthheeiirr  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  
tthheeyy  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  llaauunncchhiinngg  iimmppoorrttaanntt  iinnii ttiiaattiivveess  aanndd  ppuubbll iicc  ppooll iicciieess..  TThheessee  iinncclluuddee  ::  

••  CCaall ll iinngg  ffoorr  eessttaabbll iisshhiinngg  aa  nnaattiioonnaall   ppllaann  ooff  aaccttiioonn  iinn  tthhee  ff iieellddss  ooff  ddeemmooccrraaccyy  
aanndd  hhuummaann  rriigghhttss  eedduuccaattiioonn,,  wwii tthh  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff   aall ll   tthhee  ccoonncceerrnneedd  
ppaarrttiieess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  cciivvii ll   ssoocciieettyy,,  aanndd  tthhee  uunniivveerrssii ttyy;;  

••  DDeevveellooppiinngg  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  ffoorr  jjuuddggeess,,  sseeccuurrii ttyy  ffoorrcceess  aanndd  llaaww--
eennffoorrcceemmeenntt  ooffff iicceerrss..  

••  PPuubbll iisshhiinngg  tthhee  rreeppoorrttss  iissssuueedd  bbyy  TTrruutthh  CCoommmmiissssiioonnss,,  wwhhii llee  mmaakkiinngg  ssuurree  tthheeyy  
aarree  ddiisssseemmiinnaatteedd  oonn  tthhee  wwiiddeesstt  ssccaallee..  

IInn  ll iigghhtt  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  oonnee  ccaann  ssaayy  tthhaatt  TTrruutthh  aanndd  RReeccoonnccii ll iiaattiioonn  CCoommmmiissssiioonnss  aarree  
ssttrroonngg  mmoommeennttss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ddeemmooccrraaccyy,,  ffoorr  tthheeyy  rreepprreesseenntt  ::  

••  AA  mmoorraall   aanndd  eetthhiiccaall   ffoorrccee  aanndd  aa  ll iivvee  ccoonnsscciieennccee  tthhaatt  eemmeerrggeess  ffrroomm  tthhee  
cchhaannggeess,,  eeff ffeeccttss,,  cchhaall lleennggeess  aanndd  ccoonnffll iiccttss  iinn  ssoocciieettyy  aanndd  iinn  ppooll ii ttiiccss;;  

••  AAnn  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhee  ttrriiuummpphh  ooff  tthhee  ffoorrccee  ooff  rreeaassoonn  aanndd  ppeeaaccee,,  aafftteerr  gguunnss  
wweerree  ssii lleenncceedd,,  aanndd  tthhee  ttiimmee  ooff  ““ ddaawwnn  vviissii ttoorrss””   wwaass  oovveerr;;  

••  AA  mmoorraall   aanndd  eetthhiiccaall   aauutthhoorrii ttyy  tthhaatt  wwoorrkkss  ffoorr  tthhee  rreehhaabbii ll ii ttaattiioonn  ooff  vviiccttiimmss  aanndd  
tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  ppuubbll iicc  mmeemmoorryy;;  

••  AAnn  eetthhiiccaall ,,  ppooll ii ttiiccaall   aanndd  hhuummaann  rriigghhttss  mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  ccoonnttrriibbuutteess,,  wwii tthh  ii ttss  
nnoobbllee  ccaauussee,,  ccoouurraaggee,,  ppeerrssppiiccaaccii ttyy,,  aanndd  ccaarree  ffoorr  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  vviiccttiimmss,,  ttoo  
rreebbuuii llddiinngg  rreellaattiioonnss  ooff  ccoonnffiiddeennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ssttaattee  aanndd  ssoocciieettyy;;  

••  AA  mmoorraall   aanndd  ccuull ttuurraall   jjuuddggmmeenntt  oonn  ppaasstt  ttrraaggeeddiieess,,  ggrriieevvaanncceess  aanndd  vviioollaattiioonnss;;  

••  AA  mmoommeenntt  ooff  aannnnoouunncciinngg  aa  bbrreeaakk  wwii tthh  sseerriioouuss,,  iinntteennssiivvee  aanndd  ssyysstteemmaattiicc  
vviioollaattiioonnss;;  

••  AA  bbrriiddggee  ffoorr  bbuuii llddiinngg  tthhee  ffuuttuurree  aanndd  ffoorr  ddeeaall iinngg  wwii tthh  tthhee  vviioollaattiioonnss,,  aabbuusseess  
aanndd  ttrraannssggrreessssiioonnss  tthhaatt  wwoouulldd  hhaappppeenn  iimmmmeeddiiaatteellyy  uunnddeerr  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  
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wwhhiicchh  gguuaarraanntteeeess  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  vviiccttiimmss  iinn  tteerrmmss  ooff  rreeppaarraattiioonn  aanndd  tthhee  ffaaiirr  
ttrriiaall   gguuaarraanntteeeess  ffoorr  tthhoossee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  vviioollaattiioonnss;;  

••  AA  ssiiggnn  tthhaatt  aa  ssoocciieettyy  oorr  aa  nnaattiioonn  hhaass  ddeecciiddeedd,,  wwii tthh  ccoouurraaggee,,  ttoo  bbrreeaakk  wwii tthh  ppaasstt  
aabbuusseess  aanndd  ttoo  ttuurrnn  ttoowwaarrdd  tthhee  ffuuttuurree;;  

••  TThhee  ttrruuee  ffoouunnddeerr  ooff  tthhee  pprroocceessss  ooff  nnoonn--iimmppuunnii ttyy..    

33  ––  GGUUII DDII NNGG  PPRRII NNCCII PPLL EESS  FFOORR  TTHHEE  WWOORRKK   OOFF  TTHHEE  AARRAABB  WWOORRKK II NNGG  GGRROOUUPP  OONN  

TTRRAANNSSII TTII OONNAALL   JJUUSSTTII CCEE  

33..11  ––  CCoonnssiiddeerr aatt iioonnss  rr eellaatteedd  ttoo  tthhee  rr eeggiioonnaall   hhiissttoorr iiccaall   ccoonntteexxtt   

TThhee  bbiirrtthh  ooff  tthhee  ««  AArraabb  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  oonn  TTrraannssii ttiioonnaall   JJuussttiiccee  »»  wwaass  aann  eevveenntt  ooff   
ccrruucciiaall   ccuull ttuurraall   aanndd  hhuummaann  rriigghhttss  ssiiggnnii ff iiccaannccee,,  aass  ii tt  ccaammee  wwii tthhiinn  nnaattiioonnaall   aanndd  rreeggiioonnaall   
ccoonntteexxttss  tthhaatt  aarree  aattttaacchheedd,,  mmoorree  tthhaann  eevveerr  bbeeffoorree,,  ttoo  tthhee  nnoobbllee  oobbjjeeccttiivveess  ooff   
ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  iinn  tteerrmmss  ooff  ttrruutthh--tteell ll iinngg,,  ddeemmooccrraattiicc  rreeffoorrmm,,  cciivvii ll   ppeeaaccee,,  jjuussttiiccee,,  
rreeppaarraattiioonn,,  rruullee  ooff  llaaww,,  aanndd  rreeccoonnccii ll iiaattiioonn..  

TThhiiss  iinntteell lleeccttuuaall   ddiimmeennssiioonn  iiss  ffuurrtthheerr  rreeiinnffoorrcceedd  bbyy  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ppoossii ttiivvee  ccuull ttuurraall ,,  
ppooll ii ttiiccaall   aanndd  hhuummaann  rriigghhttss  ggaaiinnss  aaccccoommppll iisshheedd  bbyy  tthhee  ff ii rrsstt  AArraabb  nnaattiioonnaall   ttrraannssii ttiioonnaall   
jjuussttiiccee  eexxppeerriieennccee,,  tthhrroouugghh  tthhee  MMoorrooccccaann  EEqquuii ttyy  aanndd  RReeccoonnccii ll iiaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn..  
TThhrroouugghh  ii ttss  hhiissttoorriicc  aaccttss,,  tthhiiss  ccoommmmiissssiioonn  pprroovveedd  tthhaatt  ii tt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ccrreeaattee  aa  nneeww  
mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  rreeff lleeccttss  tthhee  ttrriiuummpphh  ooff  tthhee  ffoorrccee  ooff  rreeaassoonn  aanndd  ppeeaaccee,,  aanndd  eessttaabbll iisshheess  
bbrriiddggeess  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaarrttiieess  iinnvvoollvveedd  iinn  ppaasstt  ccoonnffll iiccttss,,  wwii tthhoouutt  uunnddeerrmmiinniinngg  tthhee  nnoobbllee  
oobbjjeeccttiivveess  ooff   ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  iinn  tteerrmmss  ooff  ttrruutthh--tteell ll iinngg,,  rreeppaarraattiioonn,,  jjuussttiiccee,,  
iiddeennttii ffyyiinngg  tthhoossee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  vviioollaattiioonnss,,  aanndd  pprroovviiddiinngg  gguuaarraanntteeeess  ooff  nnoonn--
rreeccuurrrreennccee..    

IInntteerraaccttiinngg  wwii tthh  nnaattiioonnaall   ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  eexxppeerriieenncceess  wwoorrllddwwiiddee  iiss  ooff  vvii ttaall   
iimmppoorrttaannccee,,  ccoonnssiiddeerriinngg  tthheeiirr  eexxppeerrttiissee  aanndd  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aass  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall   hheerrii ttaaggee..  
SSeeeekkiinngg  ttoo  ttrraannssffeerr  tthhiiss  ccoommmmoonn  hheerrii ttaaggee  ttoo  tthhee  AArraabb  nnaattiioonnaall   eennvviirroonnmmeennttss  ccaann  oonnllyy  
hheellpp  ttoo  ppoossii ttiivveellyy  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  vviiccttiimmss  aanndd  tthhee  aassppiirraattiioonnss  ooff  cciivvii ll   
ssoocciieettyy,,  aanndd  mmeeeett  tthhee  cchhaall lleennggeess  ccoonnffrroonnttiinngg  iinnssttii ttuuttiioonnss  aanndd  ggoovveerrnnmmeennttss..  II tt  iiss,,  iinn  
ggeenneerraall ,,  aann  eennddeeaavvoorr  ttoo  pprroommoottee  cciivvii ll   ppeeaaccee  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  nneecceessssaarryy  ccoonnddii ttiioonnss  
ffoorr  bbrreeaakkiinngg  wwii tthh  tthhee  ssii ttuuaattiioonnss  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aabbuussee..  

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhiiss  iinntteerraaccttiioonn  rreeff lleeccttss  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  nnoobbllee  ccaauusseess  ooff  ttrraannssii ttiioonnaall   
jjuussttiiccee  wwhhoossee  aaiimm  iiss  ttoo  hheellpp  pprreeppaarree,,  pprroommoottee,,  ccoonnssooll iiddaattee  aanndd  aaccccoommppaannyy  tthhee  
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eennvviirroonnmmeennttss  ooff  ppeeaacceeffuull   ttrraannssii ttiioonn  ttoo  ddeemmooccrraaccyy  iinn  tthhee  AArraabb  wwoorrlldd,,  oonnee  ooff  tthhee  
rreeggiioonnss  mmoosstt  aaff ffeecctteedd  bbyy    ttrroouubblleess,,  ccoonnffll iiccttss  aanndd  sseerriioouuss  hhuummaann  rriigghhttss  aabbuussee..  

WWiitthh  ii ttss  ppoossii ttiivvee  aaccttiioonn  iinn  tthhee  ccoommpplleexx  AArraabb  eennvviirroonnmmeenntt,,  tthhee  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  wwii ll ll   
sseeeekk  aapppprroopprriiaattee  wwaayyss  aanndd  mmeeaannss  ttoo  eessttaabbll iisshh  aanndd  pprroommoottee  tthhee  ccuull ttuurree  ooff  ddiiaalloogguuee  aass  aa  
mmeeaannss  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ppaaiinnffuull   lleeggaaccyy  ooff  tthhee  ppaasstt,,  aatt  aa  ttiimmee  wwhheenn  eemmbbrryyoonniicc  eelleemmeennttss  
aanndd  ppoossii ttiivvee  ooppppoorrttuunnii ttiieess  aarree  aavvaaii llaabbllee,,  ggiivveenn  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff   tthhee  nnoottiioonn  ooff  hhuummaann  
rriigghhttss  wwhhiicchh  iiss  iinnccrreeaassiinnggllyy  iimmppoossiinngg  ii ttsseell ff  aass  aann  eelleemmeenntt  ooff  pprreessssuurree..  TThhiiss  ppoossii ttiivvee  
eennvviirroonnmmeenntt  ff iinnddss  ii ttss  ii ll lluussttrraattiioonn  tthhrroouugghh  ::  

••  TThhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  ppooll ii ttiiccaall   wwii ll ll   aammoonngg  ssoommee  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  oorr  ppaarrttiieess  
iinnff lluueenncciinngg  ppooll ii ttiiccaall   ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  iinn  ssoommee  AArraabb  ccoouunnttrriieess,,  sseeeekkiinngg  aa  
ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  ccrriisseess  ooff  tthhee  ppaasstt;;  

••  TThhee  eexxiisstteennccee  ooff  ppooll ii ttiiccaall   iinnii ttiiaattiivveess  ccoonncceerrnniinngg  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  iinn  aa  
nnuummbbeerr  ooff   AArraabb  ccoouunnttrriieess..  TThheessee  iinnii ttiiaattiivveess  mmaayy  bbee  ddeessccrriibbeedd  aass  ll iimmiitteedd,,  oorr  
nnoott  nneecceessssaarrii llyy  ccoommppaattiibbllee  wwii tthh  tthhee  pphhii lloossoopphhyy  ooff  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee..  BBuutt  
ssttii ll ll ,,  tthheeyy  ddoo  eexxiisstt  aass  aa  ttaannggiibbllee  rreeaall ii ttyy..  MMaannyy  nnaattiioonnaall   eexxppeerriieenncceess  wwoorrllddwwiiddee  
wweenntt  tthhrroouugghh  tthhiiss  ssii ttuuaattiioonn  wwhhiicchh  rreeff lleeccttss  tthhee  ssllooww  aanndd  ddii ff ff iiccuull tt  nnaattuurree  ooff  tthhee  
pprroocceessss  ooff  ppaasstt  aaccccuummuullaattiioonnss  pprreeppaarriinngg  ffoorr  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  TTrruutthh  
CCoommmmiissssiioonnss..  TThhiiss  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr  ttoo  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iinn  
tthhee  pprroocceessss  ooff  ccoommppaarriinngg  eexxppeerriieenncceess..  

••  TThhee  ppooll ii ttiiccaall   ccoonnssiiddeerraattiioonnss  aanndd  tteennddeenncciieess  ooff  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  iinnvvoollvvee  aa  
ccoonncceerrnn  ffoorr  ddeeaall iinngg  wwii tthh  tthhee  lleeggaacciieess  ooff  tthhee  ppaasstt  aanndd  eessttaabbll iisshhiinngg  cciivvii ll   ppeeaaccee,,  
tthhrroouugghh  pprroommoottiinngg  tthhee  pprroocceesssseess  ooff  ooppeennnneessss  oonn  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  
hhuummaann  rriigghhttss..  TThheerree  iiss  aallssoo  ccoonncceerrnn  ffoorr  sseerrvviinngg  tthhee  lleeggii ttiimmaattee  iinntteerreessttss  aanndd  
wwiisshheess  ooff  vviiccttiimmss  iinn  tteerrmmss  ooff  ttrruutthh--tteell ll iinngg  aanndd  rreeppaarraattiioonn,,  aass  wweell ll   aass  ffoorr  
ssaattiissffyyiinngg  tthhee  rreeqquueessttss  ooff  sseerriioouuss  cciivvii ll   ssoocciieettyy  aassssoocciiaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess..  IInn  ggeenneerraall ,,  eevveerryy  ssttrraatteeggyy  sshhoouulldd  ff iinndd  
ssoolluuttiioonnss  ttoo  vveerryy  ccoommpplleexx  pprroobblleemmss  tthhrroouugghh  aa  pprroocceessss  ooff  mmeeddiiaattiioonn;;  tthheerreebbyy  
iinnccrreeaassiinngg  ccoonnff iiddeennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ssttaattee  aanndd  ssoocciieettyy..    

33..22  --  CCoonnssiiddeerr aatt iioonnss  aanndd  oorr iieennttaatt iioonnss  ooff   tthhee  AArr aabb  WWoorr kkiinngg  GGrr oouupp  

TThhee  AArraabb  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  oonn  TTrraannssii ttiioonnaall   JJuussttiiccee  ccaann  aasssseerrtt  ii ttss  pprreesseennccee  wwii tthhiinn  
rreeggiioonnaall   rreesseeaarrcchh  iinnssttii ttuuttiioonnss  ssppeecciiaall iizzeedd  iinn  ddeemmooccrraaccyy,,  pprreemmiisseedd  uuppoonn  tthhee  ffooll lloowwiinngg  
ccoonnssiiddeerraattiioonnss::  
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••  TThhee  ssttrraatteeggiicc  iimmppoorrttaannccee  ooff   aa  ppeerrmmaanneenntt  mmeecchhaanniissmm  ccoonncceerrnneedd  wwii tthh  tthhee  
iissssuueess  ooff  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee,,  bbyy  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  rreeggiioonn;;  aann  ooppeenn  mmeecchhaanniissmm  
tthhaatt  ccooooppeerraatteess  wwii tthh  aall ll   ppaarrttiieess,,  cceenntteerrss  aanndd  iinnssttii ttuuttiioonnss,,  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall ,,  
rreeggiioonnaall ,,  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall   lleevveellss,,  oonn  iissssuueess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  cciivvii ll   ppeeaaccee,,  
nnaattiioonnaall   rreeccoonnccii ll iiaattiioonn  aanndd  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssii ttiioonn..    

••  AAddhheerreennccee  ttoo  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff   vviiccttiimmss’’   mmoovveemmeennttss  iinn  ssoocciieettiieess  wwhheerree  tthheerree  iiss  
aa  ddiivveerrggeennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  jjuusstt  aanndd  lleeggii ttiimmaattee  ccllaaiimmss  ooff  vviiccttiimmss  aanndd  tthheeiirr  
ffaammii ll iieess,,  aanndd  tthhee  ccoommppuullssiioonnss  aanndd  ccoommpplleexxii ttiieess  uunnddeerrllyyiinngg  tthhee  ppooll ii ttiicciiaannss’’   
hheessii ttaattiioonn  aanndd  ffeeaarr  ttoo  ooppeenn  ssoommee  ooff  tthhee  ppaaggeess  ooff  tthhee  ppaasstt,,  ggiivveenn  tthhee  pprroobblleemmss  
rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ppooll ii ttiiccaall   pprroocceessss  ooff   rreeccoonnccii ll iiaattiioonn  aanndd  ddeemmooccrraattiicc  ooppeennnneessss..  
TThhee  AArraabb  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp’’ ss  iinntteerraaccttiioonn  wwii tthh  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  ssii ttuuaattiioonn  aass  aa  
ppoossii ttiivvee  eelleemmeenntt,,  nnoott  aass  aa  ssiiggnn  ooff  ddeeaaddlloocckk,,    ccaann  oonnllyy  eennhhaannccee  tthhee  
ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  ssttrraatteeggyy..  

••  TThhee  iinntteell lleeccttuuaall   ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  rreemmoovviinngg  ssoommee  ooff  tthhee  aammbbiigguuii ttiieess  aanndd  
uunncceerrttaaiinnttiieess  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  ccoonntteexxttss  ooff  eessttaabbll iisshhiinngg  ppeeaaccee  aanndd  ddeemmooccrraaccyy..  
DDeeaall iinngg  wwii tthh  tthheessee  pprroobblleemmss,,  wwhhiicchh  ffaaccee  aall ll   rreeffoorrmm  iissssuueess,,  aass  aa  ppoossii ttiivvee  
eelleemmeenntt  iiss  aannootthheerr  cchhaall lleennggee  ttoo  bbee  mmeett  bbyy  aannyy  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  ssttrraatteeggyy..    

••  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ddeeff iinniinngg  tthhee  ffuunnccttiioonnss  aanndd  mmiissssiioonnss  ooff   tthhee  GGrroouupp  iinn  tthhee  
ccoonntteexxtt  ooff  eennttrreenncchhiinngg  tthhee  sshhiinniinngg  hhuummaann  rriigghhttss  hheerrii ttaaggee  aanndd  rreennaaiissssaannccee  
tthhoouugghhtt  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn,,  iinn  aann  eennddeeaavvoorr  ttoo  pprreesseerrvvee  iinnddiivviidduuaall   aanndd  ppuubbll iicc  
mmeemmoorryy,,  tthhee  llaatttteerr  bbeeiinngg  ccuull ttuurraall   eelleemmeennttss  nneecceessssaarryy  ffoorr  pprreesseerrvviinngg  mmeemmoorryy  
aanndd  gguuaarraanntteeeeiinngg  nnoonn--rreeccuurrrreennccee..  

IInn  ll iigghhtt  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  tthhee  AArraabb  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  ccaann  aacctt  iinn  tthhee  ffooll lloowwiinngg  ff iieellddss  ::  

••  FFooll lloowwiinngg  uupp  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall   ssii ttuuaattiioonn  ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  sshhoowwiinngg  eemmbbrryyoonniicc  
oorr  aaddvvaanncceedd  ssiiggnnss  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssii ttiioonn  pprroocceesssseess;;  

••  CCoonnttiinnuuoouussllyy  iinntteerraaccttiinngg  wwii tthh  eennvviirroonnmmeennttss  wwhhiicchh,,  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  ssppeecciiaall   
oorr  ccoommpplleexx  nnaattuurree,,  wwii ttnneessss  aa  ddeebbaattee  oorr  iinnii ttiiaattiivveess  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ccuull ttuurree  ooff  
ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee,,  tthhrroouugghh  eessttaabbll iisshhiinngg  ccoonnttaaccttss  wwii tthh  tthhee  ppaarrttiieess  iinnvvoollvveedd  iinn  
tthhiiss  ssii ttuuaattiioonn,,  ssoo  aass  ttoo  ddeeeeppeenn  kknnoowwlleeddggee  aanndd  hheellpp  ttoo  eessttaabbll iisshh  ssttrraatteeggiieess  aanndd  
eennhhaannccee  nnaattiioonnaall   ddeebbaattee  oonn  rreeccoonnccii ll iiaattiioonn  iissssuueess;;  
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••  SSttrriivviinngg  ttoo  ddeeeeppeenn  kknnoowwlleeddggee  ooff   ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  aammoonngg  aall ll   ppaarrttiieess  
iinncclluuddiinngg  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss,,  ppooll ii ttiiccaall   aaccttoorrss,,  ppooll ii ttiiccaall   ppaarrttiieess,,  ppaarrll iiaammeennttaarriiaannss,,  
vviiccttiimmss’’   mmoovveemmeennttss,,  NNGGOOss,,  tthhee  mmeeddiiaa,,  aanndd  aaccaaddeemmiiccss;;  

••  EEnnddeeaavvoorriinngg  ttoo  pprroovviiddee  ffoorruummss  ffoorr  ddiiaalloogguuee  aammoonngg  tthhee  ddii ffffeerreenntt  ppaarrttiieess  
ggeettttiinngg  oouutt,,  oorr  ttrryyiinngg  ttoo  ggeett  oouutt,,  ooff  ppeerriiooddss  ooff  ccoonnffll iiccttss  aanndd  tteennssiioonnss;;  

••  AAccttiinngg  ffoorr  iinntteeggrraattiinngg  aanndd  iinnvvookkiinngg  tthhee  pprriinncciippaall   mmiissssiioonnss  ooff  ttrraannssii ttiioonnaall   
jjuussttiiccee  iinn  tteerrmmss  ooff  ttrruutthh--tteell ll iinngg,,  rreeppaarraattiioonn,,  jjuussttiiccee,,  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  
rreessppoonnssiibbii ll ii ttyy,,  eennssuurriinngg  ggeennuuiinnee  nnoonn--iimmppuunnii ttyy,,  aanndd  gguuaarraanntteeeeiinngg  nnoonn--
rreeccuurrrreennccee,,  iinn  tthhee  vvaarriioouuss  cciivvii ll ,,  ppooll ii ttiiccaall   aanndd  aaccaaddeemmiicc  ffoorruummss  ooff  ddiiaalloogguuee..    

••  DDeeaall iinngg  wwii tthh  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee  aass  aann  eennddeeaavvoorr  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  hheeaavvyy  lleeggaaccyy  
ooff  hhuummaann  rriigghhttss,,  tthhrroouugghh  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ppeerrssppeeccttiivvee  iinnvvoollvviinngg  ppooll ii ttiiccaall ,,  
ssoocciiaall   aanndd  ccuull ttuurraall   jjuussttiiccee..  

••  IInnssttii ttuuttiioonnaall iizziinngg  tthhee  GGrroouupp  bbyy  pprroovviiddiinngg  eeff ff iicciieenntt  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  ii ttss  aaccttiioonn,,  
eessppeecciiaall llyy  iinn  tteerrmmss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aammoonngg  ii ttss  mmeemmbbeerrss,,  sscciieennttii ff iicc  ll iibbrraarryy,,  
iinntteell lleeccttuuaall   wwoorrkk,,  tteecchhnniiccaall   ssuuppppoorrtt  aanndd  ssyymmbbooll iicc  iinnii ttiiaattiivveess  ttoo  pprreesseerrvvee  tthhee  
mmeemmoorryy  ooff  tthhee  vviiccttiimmss  ooff  vviioollaattiioonnss,,  ddeevveelloopp  sskkii ll llss,,  pprroovviiddee  tteecchhnniiccaall   
sseerrvviicceess,,  pprroommoottee  rreesseeaarrcchh  iinn  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee,,  ttrraannssffeerr  tthhee  eexxppeerrttiissee  ooff  
nnaattiioonnaall   eexxppeerriieenncceess  wwoorrllddwwiiddee,,    aanndd  eennhhaannccee  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  ppaarrttnneerrsshhiipp  
wwii tthh  ssiimmii llaarr  cceenntteerrss  aanndd  iinnssttii ttuuttiioonnss..    

RReeffeerr eenncceess  ::     

••  DDooccuummeennttss  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   CCeenntteerr  ffoorr  TTrraannssii ttiioonnaall   JJuussttiiccee  

••  AA  SSeeccuurrii ttyy  CCoouunnccii ll   ddooccuummeenntt  oonn  ttrraannssii ttiioonnaall   jjuussttiiccee    

••  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  CCoonnssttii ttuuttiivvee  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  AArraabb  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  oonn  
TTrraannssii ttiioonnaall   JJuussttiiccee    

••  RReesseeaarrcchh  ff iinnddiinnggss  ooff  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  eexxppeerrtt  DDrr..  AAhhmmeedd  CChhaaoouuqquuii   BBeennyyoouubb  
oonn  tthhee  MMoorrooccccaann  eexxppeerriieennccee  iinn  eeqquuii ttyy  aanndd  rreeccoonnccii ll iiaattiioonn,,  iinn  ll iigghhtt  ooff  nnaattiioonnaall   
eexxppeerriieenncceess  wwoorrllddwwiiddee..  
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