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ده راهکار برای به کارگیری فرایندهای عدالت انتقالی جنسیت محور
عدالــت انتقالــی بــه رونــدی موقتــی اطــاق می شــود کــه هدفــش اصــاح آثــار مخــرب سواســتفاده  هایی اســت کــه در دوران نــزاع، دیکتاتــوری 

و ســرکوب در کشــوری رخ داده اســت. در ایــن رونــد تــاش می شــود کــه شــکاف های اجتماعــی را کــه ناشــی از نقــض حقــوق بشــر هســتند از 

طریــق پذیــرش مســئولیت از جانــب مجرمــان، و جبــران خســارت بــه قربانیــان و بازمانــدگان التیــام دهنــد. هــدف اصلــی در فرایندهــای عدالــت 

انتقالــی آن اســت کــه جامعــه بــه ســمت آینــده ای صلــح آمیــز و فراگیــر ســوق داده شــود. در روندهــای عدالــت انتقالــی بایــد در درجــه اول بــه 

بافــت کلــی نابرابــری و بی عدالتــی  ای توجــه کــرد کــه منجــر بــه نــزاع شــده اســت. 

فرآیندهــای عدالــت انتقالــی،  بســته بــه اینکــه در چــه بافتــی اتفــاق می افتــد متفــاوت اســت،  ولــی بــه طــور کلــی ایــن مــوارد را در بــر می گیرنــد: 

احتــرام بــه کرامــت افــراد، اعتــراف بــه اعمــال خشــونت ها، تعییــن غرامــت بــرای لطمه هــای وارد شــده، و پیشــگیری از تکــرار آنهــا در آینــده.  

ایــن فراینــد  می توانــد شــامل اجــرای عدالــت کیفــری و جبرانــی باشــد کــه اعتمــاد مــردم بــه قانون مــداری را تقویــت کنــد، یــا اصــاح نهادهــا بــا 

هــدف پیشــگیری از اعمــال خشــونت در آینــده باشــد، یــا ایجــاد ســازوکارهایی باشــد بــرای عدالــت جامعه -محــور، بازگویــی حقیقــت، بخشــش، 

آشــتی و ثبــت خاطره هــا تــا تجربــه قربانیــان و بازمانــدگان هرگــز فرامــوش یــا تکــرار نشــود.

فرآینــد عدالــت انتقالــی  جنســیت محــور، بــه تفــاوت میــان تجــارب و نیازهــای زنــان و مــردان توجــه دارد.  در ایــن  فراینــد حتمــا اطاعــات و 

دیدگاه هــای زنــان و مــردان دربــاره ی رویدادهــای گذشــته  و خشــونت هایی کــه تحمــل کرده انــد – بــدون آنکــه  لطمــه ی بیشــتری بــه آنهــا بزنــد 

- لحــاظ می شــود. در ایــن فراینــد همچنیــن بایــد دیدگاه هــا، تعاریــف و مطالبــات زنــان و مــردان از نظــام  قضایــی در نظــر گرفتــه شــود، و 

اقدامــات و ســازوکارها بــر اســاس  ایــن تفاوت هــا برنامه ریــزی شــود. بــرای تحقــق ایــن امــر توجــه بــه  ایــن ١٠ نکتــه  ضــروری اســت.

١.  از آغاز کار درباره اهداف و محدودیت های فرایند عدالت انتقالی توضیح دهید.
فرایندهــای عدالــت انتقالــی  بــرای کمــک بــه جامعــه ای کــه نیــاز بــه التیــام دارد، مهــم هســتند. بــرای اینکــه ایــن فرآیندهــا موثــر باشــند، بایــد 

مــردم- ازهــر قشــر و گروهــی، بــه ویــژه از گروه هــای بــه حاشــیه رانــده شــده - احســاس کننــد کــه در ایــن فراینــد نقــش دارنــد و حرفشــان 

شــنیده می شــود. بــا وجــود ایــن، بایــد مراقــب توقع هــا بــود، زیــرا نمی تــوان تمامــی خســران های ناشــی از جنــگ یــا چندیــن دهــه دیکتاتــوری را 

 از طریــق یــک رونــد منفــرد و در زمــان محــدود جبــران کــرد. بســیار الزم اســت کــه بــرای ایجــاد اعتمــاد عمومــی دربــاره ی هــدف و محــدوده ی 

زمانــی فراینــد توضیــح داده شــود. همچنیــن الزم اســت توضیــح داده شــود کــه آیــا بخــش آشــتی و بخشــش هــم در ایــن رونــد هســت یــا خیــر، 

و چــرا مثــا برخــی از جنایت هــا یــا بی عدالتی هــای تاریخــی مــورد بررســی قــرار نمی گیــرد. اگــر مــردم خواســتار بررســی  چنیــن موضوعاتــی 

باشــند، بایــد راه هــای دیگــری بــرای پرداختــن بــه چنیــن مســائلی را نیــز در نظــر گرفــت. هــر چــه زودتــر بــه تجربه هــای متفــاوت واقعــی یــا 

احتمالــی مــردان و زنــان توجــه شــود، بهتــر می تــوان اقدامــات جنســیت محور را در فرآینــد گنجانــد. 
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ــه  ــیت توج ــأله جنس ــه مس ــا ب ــتی و دادگاه ه ــاب، آش ــیون های حقیقت ی ــای کمیس ــه در مصوبه ه ــد ک ــل کنی ــان حاص ٢.  اطمین
شــده اســت و بــرای کارکنــان آمــوزش مربــوط بــه جنســیت در نظــر گرفتــه شــده اســت )از جملــه مثال هــای مــوردی از جاهــای دیگــر(.

ــان  قاضــی   هــا، 	  ــه مســأله جنســیت در می ــان آگاه ب ــداد مــردان و زن ــی، تع ــرای بررســی خشــونت ها/جنایات احتمال ــه ب ــد ک دقــت کنی

کمیســر ها، دادســتان ها، کارشناســان موضوعــی و شــاهدان متــوازن باشــد.

 شــاهدان و بازمانــدگان بایــد در دادگاه مــورد احتــرام  قــرار گیرنــد و فرصــت بیــان تجربیــات خــود را بــرای کمیســر ها داشــته باشــند، 	 

بی آنکــه مــورد بازجویــی خصمانــه قــرار گیرنــد. کمیســیون های عدالــت انتقالــی  بایــد کمــک کننــد کــه شــاهدان روایــت و تجربیــات خــود 

را در محیطــی امــن ارایــه بدهنــد. ایــن کار، امــکان آســیب های روانــی ثانویــه را نیــز کاهــش می دهــد.

٣.   اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کمیســیون ها و دادگاه هــا بــرای تعییــن میــزان و ماهیــت خشــونت های مــورد بررســی، از جملــه 
خشــونت های جنســی و جنســیتی، بــا زنــان و مــردان مشــورت می  کننــد.

مشــاوره ها بایــد بــر مبنــای عدالــِت قربانی /بازمانــده  محــور باشــد تــا نیازهــای خــاص و خواســت های قربانیان/بازمانــدگان بــرای 	 

زندگــی   ای کــه در آن نقــش قربانــی نداشــته باشــند، مــورد توجــه قــرار گیــرد. ایــن امــر می توانــد میــان عدالــت حقوقــی - کــه  مجرمــان 

را بــه جزایشــان می رســاند - و عدالــت اجتماعــی - کــه امکاناتــی چــون بیمــه درمانــی، حمایــت روانــی، تحصیــل، منبــع درآمــد و رهایــی 

از بدنامــی را در اختیــار قربانیــان و فرزندانشــان قــرار می دهــد - تعــادل ایجــاد کنــد. 

۴ . فرایند باید برای عموم مردم قابل دسترس و آزاد باشد. 
 اطمینــان حاصــل کنیــد کــه جلســه های مشــاوره و اطــاع رســانی عمومــی در مکان هــای قابــل دســترس و ســاعت هایی برگــزار شــود کــه 	 

اکثریــت مــردم )بــه ویــژه زنــان( بتواننــد در آن حضــور یابنــد.

اطمینــان حاصــل کنیــد  کــه کلیــه ی شــهروندان، بــه ویــژه زنــان، در تمــام مراحــل فراینــد عدالــت انتقالــی بــه اطاعــات دسترســی دارنــد 	 

و بــرای دسترســی  مــردم در مناطــق روســتایی و دورافتــاده برنامه ریــزی شــده اســت.

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه همــه شــاهدان می تواننــد بــا حفــظ امنیــت و کرامــت خــود بــه دادگاه هــا دسترســی داشــته باشــند، مثــا بــا 	 

مرتکبــان جرایــم در فضاهــای عمومــی مواجــه نمی شــوند، یــا  بــه ســرویس های بهداشــتی و فضاهــای خصوصــی دسترســی دارنــد.

۵.  طیفــی از گزینه هــا را پیشــنهاد کنیــد، از جملــه برگــزاری نشســت های ویــژه بــرای ایــن کــه بازمانــدگان و شــاهدان بتواننــد 
در ایــن فراینــد مشــارکت کننــد و دربــاره ی سرگذشــت و نیازهــای خــود ســخن بگوینــد، رعایــت ایــن نکتــه خطــر آســیب های 

روانــی را بــه حداقــل می رســاند. ایــن کار می توانــد توجــه مــردم سراســر کشــور را بــه وضــع اســفناک زنــان طــی جنــگ )یــا دیکتاتــوری( و 

ــد. ــب کن تبعیض هــا و ســختی های ناشــی از آن  جل

برای بازماندگان این امکان را فراهم کنید که بتوانند به صورت ناشناس و به زبان محلی خود شهادت بدهند.	 

امکانات الزم برای بررسی آسیب های روانی و مراقبت از کودکان را در محل فراهم کنید تا زنان بتوانند در نشست ها حضور یابند.	 

اجــازه دهیــد از روایت ها/شــهادت های بازمانــدگان )بــا کســب اجــازه ی صریــح از آنهــا( بــرای مقاصــد مختلــف اســتفاده شــود تــا آنهــا 	 

مجبــور نشــوند نــزد هــر نهــادی دوبــاره شــهادت دهنــد. اینــکار احتمــال تشــدید آســیب روانــی را کاهــش می دهــد.

۶ .   بــا ســازمان های ملــی و محلــی زنــان همــکاری کنیــد. ایــن ســازمان ها کارشناســان محلــی هســتند و می تواننــد در طــول اجــرای 
فرآیندهــا پیشــنهاداتی بدهنــد، و بــه شــکل گیری و خبرســانی و نظــارت بــر آنهــا کمــک کننــد. ســازمان های زنــان اغلــب  در جلــب اعتمــاد 

بازمانــدگان موفقنــد و می تواننــد آنهــا را تشــویق بــه همــکاری کننــد، و در فراینــد التیام بخشــی نقــش مهمــی بــه عهــده بگیرنــد.

٧. بدنامی و وحشت ناشی از خشونت جنسی را از بازماندگان به مجرمان منتقل کنید.
برنامه هایــی چــون کارزارهــای رســانه ای و روایت گویــی )نمایشــنامه های رادیویی/تلویزیونــی( ترتیــب دهیــد، از رهبــران فرهنگــی )رهبــران دینــی، 	 

چهره هــای شــناخته شــده و از ایــن قبیــل( کمــک بگیریــد و از آنهــا بخواهیــد دربــاره ی خشــونت های جنســی و جنســیتی )از جملــه عقیــم کــردن 

اجبــاری، مثلــه کــردن و بردگــی جنســی( اطاع رســانی کننــد، همــدردی بــا بازمانــدگان را ترغیــب کننــد و از احســاس شــرم، وحشــت و بدنامــی کــه 

احتمــاال بســیاری از آنــان تحمــل می کننــد، بکاهنــد. 

از خانواده ها و رهبران محلی برای حفظ امنیت و مراقبت از بازماندگان، از جمله کودکانی که در اثر تجاوز به دنیا آمده اند، کمک بگیرید.	 

تحقیــق دربــاره ی خشــونت های جنســی و جنســیتی را بــه صراحــت در وظایــف کمیســیون ها و دادگاه هــا قــرار بدهیــد تــا بررســی چنیــن جرایمــی 	 

حتمــا در دســتور کار آنهــا قــرار گیــرد. 

٨.  اطمینــان حاصــل کنیــد کــه غرامت هــای مالــی یــا مــادی بــا نیازهــای زنــان و مــردان تناســب داشــته باشــند و بــه نابرابری هــای 
جنســیتی موجــود تداوم نبخشــند.

غرامــت  هــا را بایــد پــس از مشــاوره بــا بازمانــدگان و وکا/نماینــدگان آنهــا تعییــن کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه بازمانــدگان در معــرض آســیب های 	 

دیگــری )چــون تهدیــد از طــرف افــراد خانــواده یــا محلــه( قــرار نگیرنــد و در ضمــن، نیازهــای زنــان به طورعادالنــه مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

در مــواردی کــه اختــاف  در مــورد زمیــن یــا ملــک اســت، بایــد زنــان مــورد حمایــت مســتمر قــرار گیرنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود که به آنــان زمین  	 

یا مکان نامناســب داده نشــود؛ و در ضمن، برای آنکه خودکفا شــوند، لوازم کشــاورزی مورد نیاز در اختیارشــان قرار گیرد. زنان باید از حقوق 

برابــر بــرای مالکیــت بــر زمیــن و ملــک، چــه در هنــگام مالکیــت مشــترک با برادران چه درهنگام مالکیت شــخصی، بهره مند باشــند.

در هــر کــدام از مــوارد، بــه طــور دقیــق بررســی کنیــد کــه چــه ترکیبــی ازغرامــت  گروهــی و فــردی بیشــترین تناســب را بــا نیازهــای قربانیــان/	 

بازماندگان/محله دارد.

غرامت هــای نمادیــن )یادبودهــا( روشــی منحصــر بــه فــرد بــرای یــادآوری نابرابری هــا و خشــونت های جنســیتی اســت کــه ممکــن اســت حتی پیش 	 

از شــروع منازعــات وجــود داشــته باشــد. وجــود چنیــن یادبودهایــی مانــع از پذیــرش نابرابری هــا و خشــونت های جنســیتی در آینــده می شــود. 

 اطمینــان حاصــل کنیــد کــه در برنامــه ی درســی تاریــخ ملــی تجربیــات گوناگــون تمامــی مردم بــا توجه به تجربیات متفاوت زنــان و مردان گنجانده 	 

شــده است. 

٩.   از تامین منابع مالی در موارد زیر اطمینان حاصل کنید:
اجــرای برنامــه  و مشــاوره دربــاره ی آســیب های روانــی وارد شــده بــر بازمانــدگان. بایــد مطمئــن شــوید کــه ایــن مــوارد در خدمــات درمانــی ملــی 	 

گنجانــده شــده اســت. ایــن نــوع منابــع مالــی اغلــب وعــده داده می شــود ولــی اهداکننــدگان پــول معمــوال بــه قــول خــود عمــل     نمی کننــد.

سازمان های زنان، تا آنها بتوانند به حمایت خود از فرایند عدالت انتقالی ادامه دهند.	 

١٠.  نهادها و قانون هایی را که تبعیض قائل می شوند یا حقوق بشر را نقض می کنند، اصالح کنید.

تضمین کنید که ناقضان حقوق بشر نمی توانند دوباره به قدرت برسند، و کنترل امور را از دولت فدرال به حوزه های محلی منتقل کنید.	 

اصاحاتــی در بخــش امنیتــی به وجــود آوریــد تــا مطمئــن شــوید کــه کلیــه ی افــراد امنیتــی در خدمــت عمــوم و منتخب اقشــار گوناگــون جامعه اند، 	 

و از تخصــص و منابــع الزم بــرای رفــع  نیازهــای حفاظتــی گروه هــای مختلــف اجتماعــی، مــردان و زنــان برخوردارنــد.

قانون هایــی - چــون قانون هــای مالکیــت و ارث - را کــه بــر اســاس جنــس افــراد، یعنــی زن یــا مــرد بــودن آنهــا، تبعیــض قائــل  می شــود، 	 

اصــاح کنیــد.
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کلمبیا، کمیسیون شفاف سازی حقیقت ، همزیستی و عدم تکرار )٢٠١٨( 
 فرمان ٥٨٨، ٢٢٠١٧

ماده ی ٢ ـاهداف. کمیسیون حقیقت یاب، همزیستی، و عدم تکرار در صدد است که:
١. در چارچــوب اختیــارات خــود، بــه بیــان روشــن وقایــع دوران منازعــات کمــک کنــد و توصیــف جامعــی از آن ارائــه دهــد تــا  درکــی 
مشــترک از آن در جامعــه ترویــج شــود، بــه ویــژه دربــاره ی جنبه هایــی کــه کمتــر شــناخته شــده اند، مثــل تأثیــر منازعــات بــر کــودکان 

و نوجوانــان و بــر خشــونت جنســیتی.
مــاده ی ٨ ـ  ارزیابــی تفکیکــی، از جملــه دربــاره ی جنســیت. کمیســیون در حیــن تدویــن وظایــف و عملکردهــای خــود ایــن مــوارد را 
ــا  ــد ی ــر منازعــات در معــرض تبعیــض بوده ان ــه در اث ــی را ک ــا بخش های ــی ی در نظــر دارد: تجربه هــای متفــاوت مــردم، گروه هــای جمعیت
آســیب دیده انــد، یــا کســانی را کــه زندگی شــان بــه نحــوی خــاص تحــت تأثیــر منازعــات قــرار گرفتــه اســت. کمیســیون توجــه ویــژه ای بــه 

خشــونت هایی کــه زنــان متحمــل شــده اند، خواهــد داشــت.  
ماده ی ١٣ ـ  عملکردها. عملکرد های کمیسیون از قرار زیر است:

١. از طریــق به کارگیــری روش هــا و ســازوکارهای مربــوط، دربــاره ی کلیــه ی جنبه هــای منازعــات کــه در محــدوده ی اختیــارات 
کمیســیون قــرار می گیــرد،  تحقیــق کنــد. ایــن روش هــا می توانــد شــامل روش هایــی باشــد کــه عمومــا در علــوم اجتماعــی بــه کار 
ــرای  ــه تاش هــای پیشــین ب ــر پای ــد ب ــن، ســازوکارهای اجراشــده بای ــر ای ــیت محور هســتند. عــاوه ب ــرده می شــوند، و جنس ب

ــا شــود. ــان( بن ــاره منازعــات و قربانی ــه تاش هــای کمیســیون تاریخــی درب ــی حقیقــت )از جمل بازیاب
ــه از  ــیون گنجانده شــده باشــد، از جمل ــت کمیس ــر فعالی ــیت در سراس ــأله جنس ــه مس ــد ک ــدا کنی ــان پی ١٠.  اطمین
ــی های  ــزی برای دادرس ــی و برنامه ری ــه ی مشــاوره ی فن ــق، ارائ ــیتی که وظیفــه دارد در  تحقی ــروه جنس ــاد کار-گ طریق ایج
جنســیتی کمک کنــد. در عیــن حــال کــه یــن کار- گــروه نبایــد بــه عنــوان تنهــا گــروه مســئول بــرای توجــه بــه مســأله جنســیت تلقــی 
شــود، ولــی مســئولیت بازبینــی روش هــای به کارگرفتــه شــده را بــه عهــده دارد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه نقــش جنســیت در 
سراســر فعالیــت و ســازوکارهای کمیســیون لحــاظ شــده اســت. ایــن گــروه، ضمــن آنکــه مســئول هماهنگــی بــا ســازمان های 

زنــان و ســازمان های دگرباشــان جنســی اســت، خودمختــاری کمیســیون را در تعریــف ســاختار و روش کار اعمــال می کنــد.

١ بانک جهانی )۲۰۰۶(. جنسیت، عدالت و کمیسیون های حقیقت یاب، 
http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/GJTClayoutrevised.pdf

https://comisiondelaverdad.co/images/decreto-588-de-2017-comision-verdad-mandato-funciones.pdf :٢ نگاه کنید به
https://comisiondelaverdad.co/images/decreto-588-de-2017-comision-verdad-mandato-funciones.pdf :٣ نگاه کنید به

سیرالئون، کمیسیون حقیقت یاب و آشتی )٢٠٠٠(
مصوبه کمیسیون حقیقت یاب و آشتی سال ٣٢٠٠٠

بخــش ۶ )٢( ب:   کمیســیون بــه ایــن منظــور تشــکیل شــده کــه کمــک کنــد کرامــت انســانی قربانیــان بــه آنــان بازگــردد. کمیســیون بــرای  
قربانیــان ایــن فرصــت را ایجــاد مــی کنــد کــه روایــت خــود را از خشــونت ها و بدرفتاری هــا بیــان کننــد، و بــه مرتکبــاِن جرایــم نیــز 
امــکان می دهــد کــه از تجربــه ی خــود بگوینــد، و فضایــی بــرای گفــت و گــو بیــن قربانیــان و مرتکبــاِن جرایــم ایجــاد می کنــد. کمیســیون، 

همچنیــن، توجــه ویــژه بــه موضــوع خشــونت های جنســی و تجربه  هــای کــودکان در درگیری هــای مســلحانه دارد ]...[.
بخــش ٧ )۴(:کمیســیون در هنــگام دعــوت از قربانیــان و شــاهدان بــرای اظهــار نظــر، منافــع آنهــا را در نظــر خواهــد گرفــت، از 
جمله دغدغه های امنیتی و دغدغه های دیگرِ کســانی را که مایل هســتند داســتان خود را در ســطح عمومی تعریف کنند و ... 
ایــن کمیســیون همچنیــن  ممکــن اســت رویه هــای ویــژه ای را برای توجــه بــه نیازهای قربانیــان خــاص - ماننــد کــودکان یا قربانیــان 

خشونت های جنســی  و نیــز، بــرای کودک مجرمانــی کــه خــود مرتکــب خشــونت و سو اســتفاده شــده اند - در نظــر بگیــرد. 

وظایف کمیسیون های حقیقت یاب و آشتی 
بــا اینکــه تاکنــون تعــداد کمــی از کمیســیون های حقیقت یــاب و آشــتی در شــرح وظایــف خــود بــه مســأله جنســیت محوری اشــاره خــاص کرده انــد، 
 امــا بســیاری از کمیســیون ها تعهــد خــود را بــه رویکــرد جنســیتی در ایــن فراینــد اعــام کرده انــد و در شــرح وظایــف کمیســیون ها خشــونت هایی 

چــون خشــونت جنســی را گنجانده انــد.١
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