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 10 خطوات لضامن مراعاة عمليات العدالة االنتقالية للمساواة بني الجنسني  

يشري مصطلح العدالة االنتقالية )Transitional Justice( إىل عملية مؤقتة تحاول إصالح مرياث االنتهاكات املرتكبة يف بلد ما أثناء فرتات 

وتتجذر  اإلنسان،  انتهاكات حقوق  الناتجة عن  املجتمعية  االنقسامات  معالجة  إىل  العملية  والقمع. وتسعى هذه  والدكتاتورية  الرصاع 

العدالة  الرئييس لعمليات  التعويض للضحايا والناجني. يعد تحريك املجتمع نحو مستقبل سلمي وشامل للجميع الهدف  يف املساءلة و 

االنتقالية. ويجب أن تسعى عمليات العدالة االنتقالية إىل معالجة السياق العام لعدم املساواة والظلم الذي أدى إىل الرصاع يف املقام األول.

وبينام تختلف عمليات العدالة االنتقالية حسب السياق، فهي تشمل ما ييل: االعرتاف بكرامة األفراد، واالعرتاف باالنتهاكات، والتعويض 

عن األرضار، وهدف منع تكرار حدوثها. كام ميكنها أن تشمل العدالة الجنائية والتصالحية لبناء ثقة الجمهور يف سيادة القانون، وإصالح 

املؤسسات ملنع العنف يف املستقبل، وآليات العدالة املجتمعية، ورواية الحقيقة، واملغفرة، واملصالحة وبناء الذاكرة لضامن عدم نسيان 

تجارب الضحايا والناجني أبدا وعدم تتكرارها. 

ستنظر عملية العدالة االنتقالية املراعية للجندر يف الخربات واالحتياجات املختلفة للنساء والرجال يف جميع مراحل العملية. ومن شأن 

العملية أن تضمن أخذ معرفتهم ووجهات نظرهم حول األحداث املاضية واالنتهاكات التي وقعت يف االعتبار، دون إلحاق املزيد من الرضر. 

كام أنها وسيلة لضامن االعرتاف مبنظورات وتعاريف ومتطلبات النساء والرجال من نظام العدالة، وأن التدابري واآلليات املوضوعة تستجيب 

لهذه االختالفات. فيام ييل 10 خطوات للقيام بذلك:

تحديد أهداف عملية العدالة االنتقالية وقيودها من البداية. 	

تعد عمليات العدالة االنتقالية رضورية لتمكني املجتمع من التعايف. وليك تكون فعالة، يجب أن يشعر الناس من جميع مناحي الحياة واملجتمعات، وخاصة املهمشة 

التوقعات، حيث ال ميكن عالج الدمار الذي خلفته الحرب أو عقود من الديكتاتورية  منها، بأنهم مشمولون وأصواتهم مسموعة. ومع ذلك، من الرضوري أيًضا إدارة 

من خالل عملية منفردة محددة زمنياً. يعد توضيح الغرض واإلطار الزمني للعملية أمرًا رضوريًا لبناء ثقة الجمهور. ومن األهمية مبكان أيًضا توضيح ما إذا كان هناك 

مكون للمصالحة والتسامح، وما إذا كان ال يتم التعامل مع بعض الجرائم أو املظامل التاريخية، وملاذا يحدث هذا. وتوفري وسائل أخرى ملعالجة مثل هذه الشواغل عند 

وجود مطلب عام للتعامل معها. وكلام كانت هناك إشارة رسيعة إىل إدراج الفروق الفعلية واملحتملة بني تجارب الرجال والنساء، ومراعاة مثل هذه التجارب، زادت 

فرصة دمج مراعاة البعد الجندري يف العملية. 
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التأكد من مراعاة واليات تقيص الحقائق ولجان املصالحة واملحاكم للمنظور الجندري وتوفر التدريب الجندري للموظفني )مبا يف ذلك أمثلة لحاالت من سياقات . 	

أخرى(.

ضامن التوازن بني الرجال والنساء من ذوي الخربة الجندرية بني القضاة واملفوضني واملحققني وخرباء القضية والشهود يف مجال االنتهاكات/الجرائم املحتملة. 	 

ينبغي احرتام الشهود والناجني وإتاحة الفرص لهم ملشاركة تجاربهم مع املفوضني دون التعرض الستجواب عدايئ، كام هو الحال يف قاعات املحاكم. يجب 	 

عىل لجان العدالة االنتقالية متكني الشهود من تقديم رسدهم وتجربتهم يف بيئة آمنة حيث أن هذا يقلل أيضا من احتامالت حدوث الصدمات الثانوية.

التأكد من أن اللجان واملحاكم تتشاور مع النساء والرجال لتحديد مدى وطبيعة االنتهاكات التي ينبغي التعامل معها، مبا يف ذلك العنف الجنيس والجندري . 	

.)SGBV(

ينبغي أن تؤكد املشاورات عىل مفاهيم العدالة املتمحورة حول الضحايا/الناجني، بحيث يتم تلبية احتياجاتهم وطموحاتهم بعد الخربة املؤملة. وقد يشمل 	 

ذلك تحقيق التوازن بني العدالة القانونية التي تعاقب الجناة، والعدالة االجتامعية، مثل الحصول عىل الرعاية الصحية والدعم النفيس االجتامعي والتعليم 

وسبل العيش وإعادة التأهيل الخالية من الوصامت التي قد يحتاجها الناجون وأطفالهم  

جعل العملية متاحة ومفتوحة للجمهور.. 	

ضامن عقد املشاورات وجلسات اإلعالم العامة يف أوقات تسمح ملعظم السكان )وخاصة النساء( بحضورها، ويف أماكن يسهل الوصول إليها. 	 

ضامن حصول جميع املواطنني، وخاصة النساء، عىل املعلومات يف جميع مراحل عملية العدالة االنتقالية، ووضع خطط للوصول إىل املناطق الريفية والنائية.	 

إىل 	  والوصول  العامة،  األماكن  يف  الجرائم  مرتكبي  بتجنب  يتعلق  فيام  ذلك  يف  مبا  وكرامة،  بأمان  واستخدامها  املحاكم  إىل  الشهود  جميع  وصول  ضامن 

والخصوصية. الحاممات، 

الناجني والشهود من املشاركة والتحدث عن تجاربهم واحتياجاتهم، بصورة تقلل . 	 الخاصة، لتمكني  الخيارات، مبا يف ذلك جلسات االستامع  عرض مجموعة من 

من خطر تكرار الصدمة. قد يلفت هذا االهتامم الوطني ملحنة النساء أثناء الحرب )أو الديكتاتورية(، وكذلك التمييز واملصاعب التي قد تواجهها النساء الحًقا.

السامح للناجني باإلدالء بشهاداتهم بلغتهم املحلية ودون الكشف عن هويتاهم.	 

توفري الرعاية يف املوقع للذين يعانون من الصدمات وتوفري رعاية لألطفال للسامح للنساء بحضور جلسات االستامع.	 

السامح باستخدام قصص/شهادات الناجني ألغراض مختلفة )بإذن رصيح من الناجني( حتى ال يضطروا إىل تكرار الشهادة لكل هيئة، مام يقلل من إمكانية 	 

تكرار الصدمات.

طوال . 	 ورصدها  وإعالمها  العمليات  تشكيل  يف  واملساعدة  املشورة  تقديم  وميكنها  محلية  بخربات  تتمتع  التي  واملحلية  الوطنية  النسائية  املنظامت  مع  الرشاكة 

الوقت. غالباً ما تكون املنظامت النسائية قادرة عىل بناء الثقة وتشجيع الناجيات/الناجني عىل التقدم والتحدث، وهي رضورية يف عملية التعايف.
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تحويل وصمة العار والخوف من العنف الجنيس بعيداً عن الناجني ونحو الجناة. . 	

النظر يف الحمالت اإلعالمية ورواية القصص )الدراما اإلذاعية/التلفزيونية( وإرشاك القادة الثقافيني )القادة الدينيني والشخصيات التي تتمتع بالشعبية وما 	 

إىل ذلك( إللقاء الضوء عىل العنف الجنيس والعنف القائم عىل الجندر )مبا يف ذلك التعقيم القرسي والتشويه والعبودية الجنسية(، وتشجيع التعاطف مع 

الناجني، وتبديد الخوف والعار والوصمة االجتامعية التي قد يتحملها كثريون.

إرشاك قادة األرس واملجتمع لضامن توفري الحامية والرعاية للناجني، مبن فيهم األطفال املولودين نتيجة لالغتصاب. 	 

إدراج التحقيق يف العنف الجنيس والعنف القائم عيل الجندر رصاحة يف والية اللجان واملحاكم لضامن التعامل التام مع هذه الجرائم. 	 

ضامن تناسب التعويضات املالية أو املادية مع احتياجات النساء والرجال، وأال تؤدي إيل إستمرار أوجه عدم املساواة بني الجنسني القامئة سابقا. . 	

يجب تحديد التعويضات بعد التشاور مع الناجني ومنارصيهم/ممثليهم للتأكد من أنها ال تؤدي إيل إنتاج نقاط ضعف جديدة )عىل سبيل املثال، تهديدات 	 

من األرسة أو املجتمع( وأنها تستطيع تلبية احتياجات النساء بشكل منصف.

رديئة 	  مواقع  أو  أراٍض  النساء  مُتنح  ال  للمتلقني، حتى  املستمر  الدعم  تقديم  النظر يف  ينبغي  املمتلكات،  أو  األرايض  النزاعات عىل  يف حاالت جرب وإصالح 

النوعية، وحتي يتم توفري الدعم الزراعي الالزم لتمكينهن من تحقيق االكتفاء الذايت. يجب أن تتمتع املرأة بحقوق متساوية يف الحصول عيل سندات امللكية 

واألصول، مبا يف ذلك حقوق امللكية املشرتكة لألخوة واألخوات، وإصدار سندات امللكية للنساء غري املتزوجات.

إجراء تقييم دقيق يف كل موقف للوقوف عيل مجموعة التعويضات الجامعية والفردية التي تناسب احتياجات الضحايا/الناجني/املجتمع.	 

تعد التعويضات الرمزية )النصب التذكارية( طريقة فريدة لتسليط الضوء عىل عدم املساواة بني الجنسني واالنتهاكات التي قد تكون موجودة قبل النزاع 	 

ومنع قبولها والتغايض عنها يف املستقبل. 

ضامن أن تعكس مناهج التاريخ الوطني الخربات املتنوعة لجميع السكان، مع إيالء االهتامم للفروق بني تجارب النساء والرجال.  	 

ضامن توفر املوارد املالية: . 	

لدعم الربامج واملشورة املتعلقة بالصدمات النفسية للناجني، والتأكد من دمجها يف الخدمات الصحية الوطنية، ولتعويضات املجتمع واألفراد. غالبًا ما يتم 	 

التعهد بتوفري هذه األموال ولكن املانحني ال يقدمونها. 

للمنظامت النسائية حتى تتمكن من مواصلة دعم العملية.	 

  إصالح املؤسسات والقوانني التي تقيد حقوق االنسان أو تؤدي إيل التمييز . 		

ضامن عدم إعادة منتهيك حقوق اإلنسان إىل السلطة، ونقل السلطة من الحكومات الفيدرالية إىل املناطق املحلية.	 

لتلبية 	  الالزمة  واملوارد  بالخربات  وتتمتع  املجتمع،  تنوع  ومتثل  الجمهور،  تخدم  لألمن  الفاعلة  الجهات  أن جميع  لضامن  األمن  قطاع  إصالحات  الرشوع يف 

احتياجات الحامية ملختلف املجتمعات، رجاال ونساء.

إصالح جميع القوانني التي متيز عىل أساس الجنس، مبا يف ذلك قوانني امللكية واملرياث.	 



IINITIATIVENITIATIVE

تكليفات لجنة تقيص الحقائق واملصالحة 
يف حني أن القليل من واليات وتكليفات لجنة تقيص الحقائق واملصالحة حتى اآلن تضمنت لغة محددة بشأن مراعاة الجندر، أعربت عدة لجان عن التزامها باملنظور 

الجندري يف العملية وفرست تكليفاتها لتشمل االنتهاكات مثل العنف الجنيس 

كولومبيا: لجنة استجالء الحقيقة والتعايش وعدم التكرار )2018(
املرسوم 588 لسنة 12017

املادة 2: األهداف. تهدف لجنة الحقيقة والتعايش وعدم التكرار إيل تحقيق ما ييل:

)1( املساهمة يف توضيح أحداث النزاع واستجالئها ضمن نطاق والية اللجنة، وتقديم تفسري واسع للرصاع من أجل تعزيز التفاهم املشرتك داخل املجتمع، ال سيام 
فيام يتعلق بالجوانب األقل شهرة، مثل التأثري الرصاع عىل األطفال واملراهقني، وعىل العنف القائم عىل الجندر.

املادة 8. تركيز يراعي الفروق، مبا يف ذلك فيام يتعلق بالجندر. أثناء تطوير صالحياتها ووظائفها، ستأخذ اللجنة يف االعتبار الخربات املتنوعة للنزاع )وتأثريه التفاضيل( 

من قبل األشخاص أو السكان أو القطاعات الخاضعة للتمييز أو الضعف أو الذين تأثروا بشكل خاص بالنزاع. سيتم إيالء اهتامم خاص لالنتهاكات التي تعاين منها النساء.

املادة 13. الوظائف. تتمثل وظائف اللجنة فيام ييل: 

)1( التحقيق يف جميع جوانب النزاع التي تندرج تحت نطاق والية اللجنة من خالل استخدام املنهجيات واآلليات ذات الصلة، والتي قد تشمل املنهجيات 
املستخدمة بشكل عام يف العلوم االجتامعية وتلك التي تراعي الجندر. باإلضافة إىل ذلك ، يجب أن تستند اآلليات املنفذة إىل الجهود السابقة لبناء الحقيقة )مبا 

يف ذلك تلك التي قامت بها اللجنة التاريخية للرصاع والضحايا(. 

)10( ضامن تعميم مراعاة املنظور الجندري يف جميع أعامل اللجنة من خالل إنشاء فريق عمل معني باملساواة بني الجنسني مكلف بجملة أمور منها اإلسهام 
يف البحث، وإبداء املشورة التقنية، والتخطيط لجلسات االستامع الجندرية. ويف حني ال ينبغي اعتباره الفريق الوحيد املسؤول عن تنفيذ العمل الخاص بالنوع 

االجتامعي، فإنه سيكون مسؤوالً عن مراجعة املنهجيات لضامن تعميم مراعاة املنظور الجندري يف جميع أعامل وآليات اللجنة. سيكون هذا الفريق مسؤوالً أيًضا 

عن التنسيق مع املنظامت النسائية ومنظامت املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس والهوية الجندرية وحاملو صفات الجنسني LGBTI، مع الحفاظ عىل 

استقاللية اللجنة يف تحديد هيكلها ومنهجيتها يف العمل

سيرياليون: لجنة تقيص الحقائق واملصالحة )2000(
قانون لجنة تقيص الحقائق واملصالحة الخاص بسيرياليون لعام 22000

القسم 6 )2( )ب(: تم إنشاء اللجنة للعمل عىل املساعدة عيل استعادة الكرامة اإلنسانية للضحايا وتعزيز املصالحة من خالل إتاحة الفرصة للضحايا لتقديم وصف 

لالنتهاكات واإلساءات التي تعرضوا لها، وليصف املرتكبون تجاربهم، وعن طريق خلق مناخ يعزز التبادل البناء بني الضحايا والجناة، مع إيالء اهتامم خاص ملوضوع 

اإلساءات الجنسية وتجارب األطفال داخل النزاع املسلح ]...[.

القسم 7 )4(: سوف تأخذ اللجنة يف االعتبار مصالح الضحايا والشهود عند دعوتهم لإلدالء ببيانات، مبا يف ذلك املخاوف األمنية وغريها من الشواغل الخاصة مبن قد 

يرغبون يف إعادة رسد قصصهم يف األماكن العامة و ... قد تنفذ أيًضا إجراءات خاصة من أجل تلبية احتياجات ضحايا معينني مثل األطفال أو أولئك الذين تعرضوا 

لالعتداء الجنيس، وكذلك يف العمل مع األطفال الذين يرتكبون االنتهاكات.

http://www.sierra-leone.org/Laws/2000-4.pdf : انظر
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