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 شكر وتقدير
  
تولّى إعداد هذه الوحدات التدريبية كّل من كيلي موديل، مديرة برنامج العدالة بين الجنسين في المركز الدولي 

البرامج  بيرةخإيلينا نوتن، ، وبدعم من البرامج في المركز خبيرةللعدالة االنتقالية )المركز(، وسيبلي هوكنز، 
وساهم في إعداد المضمون والتصميم كّل من المتدّربة مادلين وود والمستشارة أنجالي مانيفنان. . في المركز

والشريط المصّور بعنوان "أصوات النساء مرئية عروض عدة وأعّدت مستشارة المركز، مارتا مارتينز، 
كيني وميغن مانيون من هيئة األمم المتحدة للمرأة مساهمات فنّية قّيمة في هذا  ومشاركتهّن". كما قّدمت إيميلي

 المشروع. 
 

وقد أُنتَجت الوحدات التدريبية بدعم مالي من االتحاد األوروبي. ومضمون هذه الوحدات هو من مسؤولية 
 ي.حدة للمرأة واالتحاد األوروبوحده وال يعكس بالضرورة آراء هيئة األمم المتالدولي للعدالة االنتقالية المركز 

 

 االنتقالية للعدالة الدوليالمركز 

المركز الّدولي للعدالة االنتقالّية، عابًرا الُمجتمعات كلّها وُمتخّطًيا الحدود جميعها، في سبيل الّتصّدي  يعملُ 
ألسباِب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وُمعالجة عواقبها. فنحُن ُنؤّكُد على كرامةِ الّضحايا وُنحارب الّتفلت 

الُمجتمعاِت التي خرجت من حكٍم استبدادّي أو من نزاٍع  من العقاب ونعّزز المؤسسات الُمستجيبة في ظل  
ُمسلّح، وكذلَك في المجتمعات الّديمقراطّية حيُث ال تزال أشكال الّظلم التاريخّية والّتعّسف الُممنهج عالقة بال 

ُم الُمجتمعات فيه حلقة االنته مة لحقوق اكات الجسيحّل. ويتطلُّع المركز الّدولي للعدالة االنتقالّية إلى عالٍم ُتحط 
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع االلكتروني  اإلنسان وترسي أُسَس الّسالم والعدالة واالشتمال.

 www.ictj.orgالتالي: 
 

 

 

 

 

 عامي ينب وقعت التي اإلنسان حقوق وانتهاكات العنفالسكان األصليين  مننساء  وثقتصورة الغالف: في بابوا الغربية، اندونيسيا، 

 .)المركز الدولي للعدالة االنتقالية/آن سيسيل استيف( .إندونيسيا في منطقتهن اندماج فترة خالل، 2009و 1963

 

في نظام  تخزينهأو  هذا المنشور،. جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز استنساخ أي جزء من 2018المركز الدولي للعدالة االنتقالية  ©
ك، من دون أو غير ذل التسجيل،أو  بواسطة التصوير الضوئي، مأ اً،ميكانيكي مأ اً إلكتروني ، أكان ذلكبأي شكل أو وسيلة ، أو نقلهاسترجاع

  .   نسب الجزء إلى مصدره بالكامل
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 المحتويات
 

 استخدام الوحدات التدريبية كيفية 
 

 

 األولى: لمحة عامةالوحدة 

 

  المقدمة .1

 ما هي أهداف العدالة االنتقالية؟  .2

   تطّور مفهوم العدالة االنتقالية .3

  ما هي أنواع االستجابة التي يمكن أن تتضمنها العدالة االنتقالية؟ .4

 نستحديد نوع الج .5
 نوع الجنس الخاص بالعنف  .6
 العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس .7
 تأثير انتهاكات حقوق اإلنسان على الجنسين .8
  ما المخاطر التي ينطوي عليها النهج المحايد من حيث نوع الجنس؟ .9

  تفعيل نهج قائم على نوع الجنس في مجال العدالة االنتقالية: أسئلة توجيهية .10

  ن استدامة النهج الذي يراعي نوع الجنس؟ ما المطلوب لضما .11

 دور المجتمع المدني  .12
 

 الوحدة الثانية: البحث عن الحقيقة

 
 المقدمة .1
 لماذا ينبغي البحث عن الحقيقة؟ .2
  أشكال البحث عن الحقيقة .3
 ما جدوى البحث عن الحقيقة مع مراعاة نوع الجنس؟ .4
 النسائيةالعالقات بين هيئات البحث عن الحقيقة والمجموعات  .5
 مرحلة التصميم .6
 أخذ اإلفادات .7
  جلسات االستماع العامة .8
 التقرير النهائي .9

 التواصل  .10
 

 الوحدة الثالثة: العدالة التعويضية
 

 المقدمة .1
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 ؟جبر الضرر وما ه .2
 : ما جدوى نوع الجنس؟ جبر الضررنوع الجنس و .3
 أهمية التعاريف .4
 جبر الضررأشكال  .5
 ؟ جبر الضررنشأ يكيف  .6
 والتماس مساهمات الضحايا الضررجبر وضع برنامج  .7
 تسجيل الضحايا .8
 ؟ األهلية والشمولجبر الضررمن يحصل على  .9

 جبر الضررتنفيذ  .10
 تحقيق األثر التحويلي  .11

 
 الوحدة الرابعة: العدالة الجنائية

 
 المقدمة .1
 لماذا ينبغي إجراء المالحقات؟ .2
 لدوليمالحقة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بموجب القانون ا .3
 آليات المساءلة عن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في السياق االنتقالي .4
 تطّور مالحقات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس .5
 نظام روما األساسي والمحكمة الجنائية الدولية .6
 األولويات تحديد .7
 على نوع الجنسالتحّيز بوصفه تحدياً لمالحقة العنف الجنسي والعنف القائم  .8
 أهمية التوظيف .9

 االعتبارات اإلجرائية .10
 التواصل مع المجتمعات المحلية .11
 إعادة تحديد مفهوم نوع الجنس في إطار العدالة الجنائية وخارجه .12

 
 الوحدة الخامسة: تخليد الذكرى

 
 المقدمة .1
 لماذا ُتنَشأ الُنُصب التذكارية؟ .2
 أشكال تخليد الذكرى .3
 تمهيديةأمثلة  الُنُصب التذكارية في العالم: .4
 تخليد الذكرى للنساء؟  ما أهمية .5
 تخليد ذكرى تجارب النساء والفتيات .6
 الُنُصب التذكارية: البحث عن الحقيقة، وقول الحقيقة، ونوع الجنس  .7
 الُنُصب التذكارية بوصفها شكالً من التعويضات الرمزية .8
 التحديات التي تواجه عمليات تخليد الذكرى الناجحة والتمثيلية  .9
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 ما يمكن فعله لجعل الُنُصب التذكارية ذات صلة وجدوى للضحايا النساء والفتيات؟   .10
 

 الوحدة السادسة: أصوات النساء ومشاركتهّن في العدالة االنتقالية )شريط مصّور فقط(
 

 : مصادر إضافيةملحق

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ات وغيرها من االنتهاك: تتضمن هذه الندوة التدريبية وصفاَ للجرائم ضد اإلنسانية المضمون عن تحذير
    .الجسيمة، بما في ذلك العنف الجنسي، ما يصُعب على بعض القّراء والمتدّربين تقّبله
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  تدريبيةكيفية استخدام الوحدات ال

 

 األهداف   -ألف

 

للمرأة، مجموعة من الوحدات ، بدعم من هيئة األمم المتحدة )المركز( نتقاليةالمركز الدولي للعدالة االأعّد 

 اليةنتقالعدالة االعملية ، تتضمن معلومات موّسعة عن مختلف مراحل وأبعاد المتعددة الوسائط تدريبيةال

ه لقاعدة واسعة من المستفيدين، لذلك ُصمَمت المواد ال على  تدريبيةالمراعية لنوع الجنس. وهذا المشروع موجَّ

عة استخدامها. وتشمل هذه الجهات من يسعى إلى تعزيز معرفته لكي نحو يتيح لجهات رسمية ومدنية منوّ 

يدّرب اآلخرين أو يعمل معهم على نحو أفضل، مثل العاملين في المؤسسات الحكومية الدولية أو المجموعات 

بطريقة  يةتدريبتلك التي تنوي تطبيق المواد ال اً الجهات المستفيدة أيض بين ومنالوطنية لحقوق اإلنسان. 

 .  في نطاقهاأو يعملون  نتقاليةمباشرة مثل األشخاص الذين يعملون على تنفيذ تدابير العدالة اال

 

ة مفاهيمية عن نوع ( لمحة عامّ 1، تتناول المواضيع التالية: )تدريبيةوتتألّف المجموعة من سّت وحدات 

( تخليد 5( العدالة الجنائية، )4التعويضية، )( العدالة 3( البحث عن الحقيقة، )2، )نتقاليةالجنس والعدالة اال

( أصوات النساء ومشاركتهّن في عمليات العدالة. وفي حين يدرك المركز مدى التشابك بين جميع 6الذكرى، )

ما يكفي  اً أنه كثير اً ، نفهم أيضلتحقيقها على النحو األمثلوأهمية اعتماد نهج شامل  نتقاليةعمليات العدالة اال

عناصر التي أن ال اً ويلحظ المركز أيضة. فترة زمنيّ  في أيّ  ة أو لعمليتين في الواقع توليد زخم قويّ لعملية واحد

 هذه الوحدات ولعلّ  .اً ال تقتصر على المواضيع المذكورة بل تتجاوزها كثير نتقاليةتتألف منها عملية العدالة اال

والمواضيع المصّنفة فيها، والتي ال يسعها أن توفّر مجموعة أدوات شاملة ووافية، مخّصصة لتتيح  تدريبيةال

  ة بما يتطابق قدر اإلمكان مع السياق الذي يعملون فيه. الخاصّ  تدريبيةللمستخدمين تكييف برامجهم ال

      

من شأنها أن  متحّدثينلل مذّكراتمرفق بويتألّف كّل من الوحدات الخمس األولى من عرض مرئّي تفاعلّي 

  أو عروضهم الخاّصة. تدريبيةتساعد المستخدمين على إعداد دوراتهم ال

 

رد كيف يس"، فهي شريط مصّور قصير نتقاليةأّما الوحدة األخيرة، "أصوات النساء ومشاركتهّن في العدالة اال

ركتها في الوقت الحاضر. والهدف من هذه شاركت المرأة في عملية العدالة االنتقالية، ويتناول أساليب مشا

على نطاق أوسع إذ يمكن ألي جمهور االّطالع عليها. ويمكن استخدامها مباشرًة  تدريبيةالوحدة إتاحة المواد ال

       ش العمل الخاصة بالتوعية أو في سياق مشابه آخر. مع الضحايا النساء في ور

 

  تدريبيةاستخدام الوحدات ال -باء

 

بما  دريبيةتللمواد ال مسار استخدامهم وتعديل على نحو يتيح للمستخدمين تكييف تدريبيةالوحدات ال ُصّمَمت

يتناسب مع حاجاتهم وتجاربهم وخبراتهم. وتتطابق المفاهيم المذكورة في كل شريحة من العرض المرئي مع 
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يليها  ،ر على شكل نقاطأبرز األفكاُتلخَّص وفي مستهّل كل قسم، . متحّدثينال مذّكراتأحد األقسام الواردة في 

سهلة االستخدام مثل الروابط الخاصة  إضافّيةمعلومات  اً أيض متحّدثينوتتضمن مذّكرات ال شرٌح مفّصل لها.

رئيسية ومصادر أولية وأمثلة محددة عن البلدان. ويتخلّل كلَّ وحدة تدريبية أسئلٌة للمناقشة  إضافّيةبمعلومات 

  .  اً زرقاء اللون لكي يستفيد منها المستخدم حسبما يراه مناسب وتمارين مقترحة في أطر

 

ويمكن للمستخدمين أن يعّدوا التدريب على نحو يتناسب مع حاجات المتدّربين من خالل إغفال بعض 

إطالق حوار باالستناد إلى األسئلة واألنشطة. ويمكن  وأ، ضافّيةالتركيز على المواّد اإلزيادة المعلومات، و

أي مواد تدريبية مستخدمة بما يتطابق مع مستوى معرفة المتدّربين بقضايا العدالة االنتقالية والعدالة  توجيه

 بين الجنسين. 

 

على شرائح العروض المرئية وعلى مذّكرات المتحّدثين ليستبق تصميم  اً وُينَصح المدّرب بأن يّطلع مسبق

 الشرائح والفواصل بينها. ويمكن أن يقابل أيَّ قسم من مذّكرات المتحّدثين عّدةُ شرائح في العرض المرئي.   

 

ي معرفة فبوثيقة بعنوان "مصادر إضافّية"، يمكن أن يّطلع عليها المستخدم عندما يرغب  مرفقةهذه الوحدات و

    المزيد عن موضوع محّدد.
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 لعدالةل الدولي المركز. )بيرو في المسلّح النزاع خالل فوجيموري قوات يد على فُقَدت التي شقيقتها تكّرم أوياغي كارولينا: الصورة

 (مارتينز مارتا/االنتقالية

 

 الوحدة األولى: لمحة عامة
 
 

سلسلة وحدات تدريبية ة:نوع الجنس والعدالة االنتقالي    
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 الوحدة األولى: لمحة عامة

 تدريبية وحدات سلسلة: االنتقالية والعدالة الجنس نوع

 

 

 مة مقدال -1
 

 نتقاليةالتحّدث عن الطلب والحاجة إلى إدراج قضايا المرأة ونوع الجنس في مفهوم العدالة اال  

 نتقاليةتقديم عرض موجز عن الوضع الراهن للعدالة اال  

  "عرض أهداف الوحدة "لمحة عامة 

 

في مناقشة قضايا عدم المساواة والتمييز بين الجنسين، والعنف  اً ملحوظ اً شهدت العقود القليلة الماضية تقّدم

دالة ع. وقد أصبح دمج المرأة وتشجيع مشاركتها الفاعلة في مجال الم على نوع الجنس في المجال العامالقائ

ي الكثير من ف اً ولكّن النوايا الحسنة وااللتزامات على مستوى السياسة ال ُتنفَّد فعلي. اً نسبي اً االنتقالية معيار

 األحيان. 

 

شكل ب تجارب النساء وضحايا االنتهاكات القائمة على نوع الجنس اً عمليات العدالة االنتقالية تاريخي ولم تعالج

تدابير المساءلة واالعتراف في إطار ركة ، وقلّما حظَيت المرأة بما يكفي من التمثيل أو فرص المشاكافٍ 

في تحقيق العدالة  اً وهذا ما أّدى إلى أوجه قصور خطيرة، حّتى في الجهود التي نجحت نسبيواإلصالح. 

االنتقالية. ومن بين أوجه القصور، النقص في اإلبالغ عن بعض االنتهاكات؛ والسياسات واإلجراءات التي 

عكس ؛ والنتائج التي ال تتصّعب على المرأة المشاركة في عمليات العدالة االنتقالية أو الحصول على المنافع

مالحقة الجرائم الجنسية وتلك القائمة على نوع الجنس في  سوى فهٍم جزئيٍ لتأثير االنتهاكات؛ والنقص في

 اإلجراءات الجنائية. 

 

وفي الفهم ألهمية تنفيذ العمليات على نحو يشّجع مشاركة ما ينجم هذا الخلل عن نقٍص في المعرفة  اً وكثير

ن نوع الجنس. ومحقوق اإلنسان على  انتهاكاتالمرأة ويعالج االنتهاكات القائمة على نوع الجنس وتداعيات 

دون المشاركة القوية للمرأة ومن دون فهم كيف ومتى أّثرت االنتهاكات بطريقة مختلفة على الرجل والمرأة، 

للجميع. وترمي هذه الوحدة  في بناء مجتمع أكثر عدالً  بنجاحعمليات العدالة االنتقالية  ُتسهمال يمكن أن 

شأن سبل تفعيل بالوحدات التي ترافقها، إلى توفير توجيهات ومعلومات شاملة وقابلة للتنفيذ  وسائرالتدريبية 

ح لدى الخبراء الممارسين يمشاركة المرأة في عمل ات العدالة االنتقالية. والهدف من الوحدات هو أن ُيوضَّ

 زويد الضحايا بالحقيقة،مفهوم الترابط بين نوع الجنس، والعنف، والقمع، ومختلف الجهود الرامية إلى ت

 والعدالة، واالعتراف، واإلصالح. 
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 نشاط
 

  إلى المشاركين اّتباع التعليمات الواردة فيه. واطلب الشريط المصّور هذا أعِرض  

 

ّبه نوع الجنس: فإن لم تعرف ما الذي ينبغي التن ثمّ ناقش مع المشاركين كيف تنطبق هذه الحالة على قضايا
له، قد يفوتك فهم تأثيره تماماً. وما مدى إدراكنا لمختلف أساليب تعّرض المرأة والرجل للعنف والقمع، 

كنا للتباين وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى اواختالف التأّثر بينهما؟ وما مدى إدر
 الذي لحق بهما؟   للضررغيرها من تدابير التصّدي الحقيقة، والعدالة، و

 

 أسئلة للمناقشة
 

  ما المقصود بالتعامل فعلياً مع قضايا نوع الجنس في عمليات العدالة االنتقالية؟ وما الخطوات التي

 يستتبعها؟ 

  النظري؟وما الخطوات التي يستتبعها التعامل فعلياً مع قضايا نوع الجنس، على المستويين العملي 

  كيف يمكننا معالجة مفهوم العدالة االنتقالية ودمجه في استراتيجياتنا وُنُهجنا مع التركيز على

 قضايا نوع الجنس؟

  يمكن أن تسأل عن مستوى المعرفة لدى المشاركين، وما الذي يعرفونه أصالً عن العدالة االنتقالية

 وعن العمل على قضايا نوع الجنس. 
 

 

http://www.ictj.org/
https://www.youtube.com/watch?v=KB_lTKZm1Ts
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  ما هي أهداف العدالة االنتقالية؟  -2
 

 اً نهائي اً هي وسيلة وليست غايًة أو هدف نتقاليةالعدالة اال اإلدراك بأن  

 تعتمد على السياق الفريد الذي يتم العمل فيه نتقاليةلعدالة االاالعتراف بأن أهداف ا  
 

العدالة االنتقالية هي في صميمها وسيلٌة للوصول إلى غاية، ومجموعة من المبادرات التي ُتطلَق في أعقاب 

حكم ديكتاتوري ونزاع مسلّح وغيرها من الفترات التي تتخلّلها انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان بهدف 

ما يمّهد إلرساء العدالة والسالم بمعاناة الضحايا وكسر حلقات العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان، االعتراف 

  واإلدماج. 

 

"تحقيق العدالة االنتقالية"، بل اّتخاذ الخطوات وتنفيذ  اً وال بّد من التذكير بأن الهدف في أي سياق هو ليس أبد

المبادرات التي تضمن كرامة الضحايا في األجل المتوسط، "وتحفيز عمليات التغيير االجتماعي والسياسي في 

 .1الحقوقبعيد للتصّدي لإلفالت من العقاب وتشجيج االعتراف، وصون الكرامة، واحترام األجل ال

 

وأفضل سبيل لفهم العدالة االنتقالية إذاَ هو معالجتها من منظور األهداف التي تصبو إلى تحقيقها، أي المساءلة 

 عن الضرر، وصون كرامة الضحايا، والوصول إلى الحقيقة، واالعتراف، واإلصالح. 

 

بير العدالة بتدا اً ما ُيعَرف غالب لوضعوقد يكون من المفيد االسترشاد بتجارب مقارنة وبمبادئ توجيهية قائمة 

في هذا الصدد هي تلك التي تكون شاملًة ومستجيبًة للتجارب الفعلية للمجتمع  المساعيولعّل أنجح االنتقالية. 

 ولما يحتاجه ويطلبه.

 

لية النتقاألهداف العدالة ا اً في السياقات الماضية والحالية تحقيق اً ألكثر انتشارمن بين الوسائل المستخدمة واو

عن الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، والمحاكمات الجنائية،  فصاحمبادرات اإلهي لجان الحقيقة وغيرها من 

 اً المجتمعات أيضوالُنُصب التذكارية، وسائر أشكال االعتراف الرسمي. وقد لجأت واإلصالحات المؤسسية، 

راء و اً إلى الفنون، والمسرح، ورواية القصص، والتعليم، وإلى مجموعة من الوسائل المبتكرة األخرى سعي

 االعتراف بانتهاكات الماضي والمطالبة بكسر حلقات العنف من أجل المستقبل.   

 

فترات  والخراب نتيجة ما يسود المجتمعات التي ُتطبَّق فيها االنقسامُ  اً معّقدة، وكثيرعدالة االنتقالية وأهداف ال

ما يمتّد على  اً طويلة من العنف والقمع الكثيفين. ولهذا السبب، قد يطول مسار تحقيق العدالة االنتقالية، وكثير

رامة ون كبمختلف أشكاله. وفي أغلب األحيان، يتطلّب العمل على صفي سبيل العدالة عّدة عقود النضال 

                                                 
، المركز الدولي للعدالة االنتقالية ”A Catalyst for Change: Engaging Youth in Transitional Justice“فيرجينيا الديش،  1 

 (. 2018)نيسان/أبريل 
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طويل األجل، ومناصرًة  اً الضحايا، ومكافحة اإلفالت من العقاب، وترميم الثقة المفقودة في الدولة تفاني

 استراتيجية، وفي الحاالت الُمثلى، إرادًة سياسية ثابتة. 

 

 

 

 

 
  

 أسئلة للمناقشة
 

 في األهداف عن االنتقالية العدالة أهداف بها تختلف التي الطريقة حول عامة مناقشة بإجراء قم
 العمل؟ هذا في االنتقالية العدالة تسهم أن يمكن كيف. المشاركين خبرة مجاالت

 

 تحققه؟ أن يمكن وما االنتقالية العدالة حول بها قمتم التي االفتراضات نوع ما
 

 

http://www.ictj.org/
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  تطّور مفهوم العدالة االنتقالية  -3
 

 من حيث التصّدي للبعد الجنساني للعنف  العدالة االنتقالية تحديد مراحل تطّور 

 

تطّور مجال العدالة االنتقالية منذ أن ُبذلَت جهود في أواخر ثمانينات القرن الماضي للتصّدي النتهاكات حقوق 

اإلنسان التي ارُتكَبت تحت أنظمة الحكم الديكتاتورية في أمريكا الالتينية. وفي بلدان مثل األرجنتين وشيلي، 

ارتكاب هذه االنتهاكات والضحايا ارتكاب االنتهاكات في ظل نقص المعلومات حول كيفية  نكرت الحكومة

للحاجة المجتمعية إلى فهم الهياكل التي سّهلت  اً المستهدفة، ما كان يزرع الخوف في نفوس السكان. وإدراك

على الدول إحكام قبضتها على السلطة، بدأ تشكيل العديد من لجان الحقيقة في أنحاء القارة. وقد رّكزت هذه 

 اللجان األولى على مجموعة ضّيقة من االنتهاكات وعملت ضمن أطر زمنية محدودة. 

 

 نوع تباراالع بعين تأخذ الهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق اإلنسان هذه الجهود المبكرة للتصدي لالنت وكانت
 واضح شكلب المرأة تأثرت كيف تدرس ولم التحديد، وجه على الجنسي العنف الحقيقة لجان تتناول لم. الجنس

 حتى هاوإذالل بها الضرر وإلحاق المرأة ضد بالعنف يتعلق فيما االنتشار واسع صمت هناك كان. باالستبداد
 أو زاعالن أثناء سواء الجنس، نوع على القائم للضرر اإلذعان من مناخاً  ذلك أتاح وقد. التسعينيات منتصف

 أحد باعتباره كبير حد إلى بالنزاعات المرتبط الجنسي العنف إلى ينظر كان طويلة، لفترة. السالم استعادة بعد
 .للحرب المؤسفة الجانبية اآلثار

 

 ما لحق النساء منسالفيا السابقة وعندما جّرمت المحاكم المخصصة لرواندا ويوغ وبدأت هذه النظرة تتغّير

لمختلف قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني. وقد  اً ضرر جنسي وإنجابي واعتبرته انتهاك

ن مستوياٌت مرتفعة من حاالت العنف الجنسي التي نقلتها وسائل اإلع واسع.  الم على نطاقُسّجلَت في النزاَعي 

حجم هذه الحاالت ومدى تسليط الضوء عليها، إلى جانب ما رفعته المجموعات النسائية من مطالب  ونتيجة

كاالنتهاكات األخرى مثل التعذيب، والقتل، واالعتقال التعسفي، لمعالجة هذه االنتهاكات بالقدر نفسه من الجدّية 

 صدرت قرارات اتهام وأحكام رائدة. 

 

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ثورًة في االجتهاد الدولي حول العنف  ت، أحدث1998في عام  :مثال

 سو" إلى أن االغتصاب هو شكل منيبول أكاي-جان"الجنسي إذ توّصلت في حكمها الصادر في قضية 

 أشكال التعذيب. 

 

 "شيليبيتشيبقضية " اً وآخرين، المعروفة أيض ديالليتشفي قضية المّدعي العام ضد  :مثال

(Celebici)  :الشائنة، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ما يلي 

 البدنية؛  والسالمةالكرامة اإلنسانية  صميم فيأي شخص هو عمل مشين يضرب  اغتصاب 
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 عندما يرتكبه أو يحّرض على ارتكابه  اً إلحاح أكثر عليه والمعاقبة االغتصاب إدانة تصبح

  ؛منه ضمني بقبول أو عمومي موظفموظف عمومي، أو عندما ُيرتَكب االغتصاب بموافقة 

 المعاناة اقمتتف وقد. والنفسي البدني المستويين على ،شديدةاالغتصاب بآالم ومعاناة  يتسّبب 

 حاّدة لمعاناةاويمكن أن تكون  بفعل الظروف االجتماعية والثقافية، باالغتصا لضحايا النفسية

  ؛طويالً  دومتوأن  اً جد

 الصعب أن يكون االغتصاب الذي ُيرتَكب على يد موظف عمومي أو بتحريض منه أو  من

من العقاب أو اإلكراه أو التمييز أو  خاليةحصل في ظروف  قدبموافقته أو بقبوله الضمني، 

 الترهيب.  
 

العدالة الجنائية الدولية، كانت عناصر أخرى تنمو في مجال العدالة  وبموازاة هذا التقدم المحرز في مجال

ت لجنة حقيقة منتصف التسعينات، أُنشئ االنتقالية. ففيما كانت جنوب أفريقيا تنتقل إلى النظام الديمقراطي في

لجنة المصالحة لمعالجة ما خلّفه نظام الفصل العنصري من مشاكل في مجال حقوق اإلنسان. وقد تصّدت هذه و

لمجموعة من االنتهاكات على نطاق أوسع من لجان أمريكا الالتينية، وكانت لجنة الحقيقة األولى التي عقدت 

وبناء على الطلب الملّح لبعض الناشطات، أصبحت واسعة.  جلسات استماع عامة حظيت بتغطية تلفزيونية

وضع و عقد جلسات استماع خاصة للنساء، هذه اللجنة أول هيئة تعتمد استراتيجيات مراعية لنوع الجنس، مثل

وإجراء بحوث حول نوع الجنس، وإدراج فصل عن  أخذ اإلفادات،مراعية لنوع الجنس في بروتوكوالت 

 . 2النساء في التقرير النهائي

 

 تلجان الحقيقة وغيرها من آليات العدالة االنتقالية في أوائل األلفية الثالثة. وبعد فترة وجيزة، أصدر وانتشرت

، "أدوات سيادة القانون للدول الخارجة من الصراعلحقوق اإلنسان سلسلة " مفوضية األمم المتحدة السامية

المحاكم المختلطة، والعفو، وجبر إرث تناولت مجموعة من المواضيع مثل لجان الحقيقة، وعملية التدقيق، و

اإلرشادية لألمين العام بشأن نهج األمم المذكرة ، صدرت "2010الضرر، واالستشارات القانونية. وفي عام 

وفي حين أن األدوات لم تكن مراعية لنوع الجنس من حيث مضمونها، أدرجت ". المتحدة إزاء العدالة االنتقالية

  المذكرة اإلرشادية احترام حقوق المرأة من بين المبادئ التوجيهية. 

 

ميم نماذج في تصوفي ظل نمو مجال العدالة االنتقالية، بدأ االستناد إلى الدروس المستفادة من التجارب األولى 

جديدة وتطبيقها. فقد تزايد القبول بضرورة اعتماد نهج محدد وفاعل في معالجة قضايا نوع الجنس. وكان ال 

 .التي يجري معالجتها ر مجموعة االنتهاكاتبد من التعاطي مع االنتهاكات القائمة على نوع الجنس في إطا

ا يكفي موكان ال بد من اتخاذ تدابير خاصة ال تتيح للمرأة الوصول إلى هذه التدابير فحسب، بل تجعلها تشعر ب

 . هااألمان للمشاركة فيمن 

  

                                                 
صيات وبعد الدعوة إلى عقد اجتماع لمناقشة غياب النهج القائم على نوع الجنس في لجنة الحقيقة والمصالحة، صاغت مجموعة مصّغرة من الناشطين ت 2

 .(Witwatersrandزراند )رفعها إلى اللجنة مركز الدراسات القانونية التطبيقية في جامعة ويتوتر
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في بيرو، أنشأت لجنة الحقيقة والمصالحة وحدًة متخصصة في قضايا نوع الجنس وتشمل  :مثال

مسؤولياتها إجراء البحوث بشأن األنماط الجنسانية للعنف، وتدريب الموظفين، واإلشراف على إدماج 

في جميع مجاالت عمل اللجنة. وقد طّبقت اللجنة في إطار  اً متقاطع اً نوع الجنس بوصفه موضوع

 ا المتعلق بنوع الجنس السياسات التالية:  نهجه

 لىع للحفاظ اإلقليمية المكاتب من كل في الجنس نوع بقضايا معنية اتصال جهات تحديد 

 الجنس؛ نوع قضايا إزاء اللجنة نهج في االتساق

 حمالت توعية محددة باستخدام الراديو والملصقات لتشجيع النساء على اإلدالء  إطالق

 باإلفادات؛ 

 وامرأة؛ رجالً  الميدانية العمل فرق تضمّ  بأن المطالبة 

 دليل حول أخذ اإلفادات، يتضّمن معلومات حول سبل تهيئة بيئة تشعر فيها المرأة  وضع

 بالراحة لكي تتحّدث عن تجربتها في النزاع؛   

 في جلسات االستماع  بحّقها، المرتكبة االنتهاكات على الضوء وتسليط المرأة صوت إعالء

بما في ذلك البيانات الصحفية، والنشرات الدورية،  المطبوعةالعامة وفي جميع الوثائق 

 والتقرير النهائي. 
 

حقوق ل اً جسيم اً ورغم ما تحقق من مكاسب غير مسبوقة في مجال االعتراف بالعنف الجنسي بوصفه انتهاك

ق انتهاكات حقو مساواةاالنتقالية إلى  ةالعدال مفهوم طورالمرحلة من تتلك في  المكاسب اإلنسان، فقد أّدت

والجهود المبذولة إلدماج تجارب المرأة وتشجيع . فقط العنف الجنسيحاالت اإلنسان التي تتعّرض لها المرأة ب

ى إل على هذا النحومحدودة النطاق. وقد أّدى حصر تجارب النساء  اً مشاركتها في مختلف المبادرات كانت إذ

 .نتيجتين غير مقصودتين

 

ضد المرأة فقط. وقد أدى هذا الوضع إما إلى عدم  اً موجهّ  اً ما اعُتبر العنف الجنسي سالَح حرب، كثيرأوالً 

لى ور قائم عظتوثيق حاالت العنف الجنسي التي يتعرض لها الرجال أو إلى عدم تحليل هذه الحاالت من من

أدلة حول  دَمتقُ ، "ديتشادوسكو ت"سالفيا السابقة ضد ودولية ليوغنوع الجنس. ففي قضية المحكمة الجنائية ال

 خصّيتيه. وقد ُحكم على وقضم إحدىارسة الجنس الفموي مع معتقل آخر إرغام أحد المعتقلين الذكور على مم

بتهمة ارتكاب أفعال غير إنسانية اعُتبَرت جريمة ضد اإلنسانية، وبتهمة ارتكاب معاملة عنيفة اعُتبَرت  تاديتش

 عنالرقابة القضائية  تغاضتوقد  .3للجرائمجريمة حرب، ولكّن هذا الحكم لم يعترف بالطبيعة الجنسية 

اء تلك األفعال المحددة، مثل اإلهانة باألضرار الناجمة عن االنتهاكات وبالدوافع الكامنة ور الكاملةاإلحاطة 

 .4المعتقلين ذكورواإلذالل، لمجّرد أن 

 

                                                 
، المحكمة الجنائية الدولية T-1-94-ITرقم  (Prosecutor v. Tadićأنظر الفتوى والحكم الصادرين في قضية المدعي العام ضد تاديتش ) 3 

  (. 1997أيار/مايو  7) 206ليوغوسالفيا السابقة، الفقرة 
 (. 2016المركز الدولي للعدالة االنتقالية )كانون األول/ديسمبر  ، Rape”“When No One Calls Itأمريتا كابور وكيلي موديل،  4 

http://www.ictj.org/


 
  

 
www.ictj.org     15 الصفحة  

ق اإلنسان انتهاكات حقو سوى قليالً ، لم ُتحلَل المرأة بحاالت العنف الجنسي نتيجة مساواة ما تتعرض له ،اً وثاني

على  استمّر التركيزفقد والتي تؤثر بشكل متباين على المرأة والرجل. التي ال تنطوي على عنف جنسي 

من التركيز على األضرار الناجمة عنها والتي تؤثر بشكل مختلف على المرأة  االنتهاكات بحد ذاتها، بدالً 

وق تبعات انتهاكات حق في تحليلهذا النهج الذي ال يراعي نوع الجنس  فيألسباب تعود إلى نوع الجنس. و

 يا النساء في أعقاب التعّرض للعنف. اإلنسان، ُتغَفل التحديات التي قد تواجهها الضحا

 

، العديد من أوجه عدم المساواة الهيكلية التي تحول دون ، مثالً اً ما تواجه المرأة التي يكون زوُجها مخفيّ  اً وكثير

قيامها بأبسط المهام المالية واللوجستية لعائلتها مثل الدخول إلى الحسابات المصرفية لألسرة، وبيع المنزل، 

 وتسجيل األطفال في المدرسة. أما الرجل الذي تكون زوجته مخفيًة، فال يواجه العراقيل نفسها في إعالة أسرته.

وفي ظل غياب نهج موّسع يراعي نوع الجنس، بالكاد تستطيع عمليات العدالة االنتقالية توثيق األضرار التي 

ما ينجم عن هذا النهج عملياٌت تعّمق عدم المساواة بين الجنسين وال تستجيب  اً وكثيرتلحق بالضحايا وتقييمها. 

 بما يكفي لتجارب الضحايا. 

 

تنادي طيلة عقود بأن العنف ضد المرأة ال ئات الناشطة في مجال نوع الجنس ت الحركات النسوية والهيوظلّ 

ه المرأة ما تتعّرض ل اً على العنف "االستثنائي" يغفل العنف الذي كثير اً يحصل من عدٍم وبأن التركيز حصر

عّرض ت في أوقات السلم. وتؤثر أوجه عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية والسياسية جميعها على طريقة

في زيادة قابلية تعّرض المرأة لبعض أشكال العنف  اً هذه األوجه أيض تسهموالمرأة النتهاكات حقوق اإلنسان. 

 أثناء النزاع. ويؤدي هذا العنف بدوره إلى تفاقم أوجه الضعف لدى المرأة بعد انتهاء النزاع.  
 

حاالت العنف الجنسي في فترة النزاع في سيراليون. وقد أُنشَئت لجنة حقيقة ومصالحة  نتشرتا مثال:

العنف الجنسي. وقد ترجمت اللجنة  ضحايا إلىعند انتهاء النزاع، من مهاّمها إيالء اهتمام خاص 

المرأة من تجارب مرتبطة بنوع الجنس  تعيشهمهاّمها في الواقع على نحو أتاح لها معالجة "كل ما 

وقد وّثقت اللجنة كيف كانت  .5على مختلف المستويات السياسية والقانونية والصحية واالجتماعية"

ُتعتَبر المرأة ملكيًة يتم توارثها بموجب القانون العرفي. واعتبرت أن حالة المرأة قبل النزاع ساهمت 

مثل االستعباد الجنسي، والزواج القسري، والعمل  المجموعات المسلحة لممارسات تعريضهافي 

ما ُينَبذ ضحايا العنف الجنسي في المجتمع، ويحّد هذا  اً القسري أثناء النزاع. وبعد انتهاء الحرب، كثير

 هو كما الجسدية، لألضرار عرضةً  النساء ظلّت النزاع، انتهاء وبعدالوصم من أمنهم االقتصادي. 

 . 6والجنسي المنزلي للعنف ةالمرتفع المعدالت في مبين
 

                                                 
 Witness to Truth: Final “Women and the Armed Conflict in Sierra Leone,” inلجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون،  5

Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Vol. 3B (2004), 87 . 
، نشرة ميشيغان  ”,Capturing Women’s Experiences of Conflict: Transitional Justice in Sierra Leone“كيلي موديل، 6

 . 100-85(: 2007) 85للقانون الدولي 
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 كون أكثر استجابةً يأن لجبر الضرر ف يمكن ي، اجتمعت ناشطات في نيروبي لمناقشة ك2007وفي عام 

، من بين أهدافه، إلى جبر الضرررمي يالقائم على نوع الجنس. والعنف لحاجات ضحايا العنف الجنسي و

قبل حصول االنتهاكات. وفي حين أن هذا الهدف يصعب تحقيقه  اً إعادة الضحايا إلى الوضع الذي كان قائم

 اً ألي مجموعة من الضحايا، اعتبر المشاركون في اجتماع نيروبي أن إعادة المرأة إلى وضعها الذي كان قائم

ويلية وأن تحجبر الضرر التمييز والعنف. وطالبوا بأن تكون برامج  حاالتقبل االنتهاكات يعني إعادتها إلى 

وبي إعالن نير" وينصّ  المرأة قبل تعّرضها لالنتهاكات. تواجههاى ألوجه عدم المساواة الهيكلية التي تتصدّ 

ويضات ععلى أن الت ،، الذي انبثق عن ذلك االجتماعالمتعلق بحق النساء والفتيات في اإلنصاف والتعويض"

 للجرائم واالنتهاكات بل ينبغي أن تعالج أوجه عدم المساواة اآلنيةال ينبغي أن تقتصر على األسباب والتبعات 

 على حياة النساء والفتيات.   اً السياسية والهيكلية التي تؤّثر سلب

 

 The Gender of Reparations: Unsettling رين" في كتابهاوفي هذا اإلطار، أشارت "روث روبيو ما

Sexual Hierarchies While Redressing Human Rights Violations   إلى ضرورة إتاحة مساحة

نس جإلى التصّدي للهرمية القائمة على نوع ال اً جديدة إلقرار تعويضات تحويلية أي تعويضات تهدف أيض

 . 7العديد من أسباب العنف وأشكاله وآثاره وعن عن خضوع المرأة اً أساس والمسؤولة

 

 وثيقة السياسةي وفتطّرقت أوساط األكاديميين وصانعي السياسات إلى األبعاد التحويلية للعدالة االنتقالية. وقد  

 اعتبرتسين، العدالة بين الجنهيئة األمم المتحدة للمرأة حول كيفية استخدام العدالة االنتقالية لتعزيز  أعّدتهاالتي 

أن تشمل "العدالة االنتقالية" بصفتها هدفاً. فالعدالة االنتقالية ال تهدف إلى  الهيئة أن تدابير االنتصاف ينبغي

التصّدي لتبعات االنتهاكات المرتكبة في النزاع فحسب بل إلى معالجة العالقات االجتماعية التي تسّببت أساساً 

 .8لمجتمعابتلك االنتهاكات، بما في ذلك تصحيح عالقات القوة غير المتساوية بين الجنسين في 

 

أيضاً بأن الرجل والمرأة يختبران النزاع  دعم العدالة االنتقالية بشأنالتحاد األوروبي ا ةسياسإطار ويقّر 

واالستبداد بطريقة مختلفة بفعل عدم المساواة بين الجنسين. وفي إطار الدعوة إلى دمج البعد الجنساني في 

لكاملة من بالمجموعة امفهوم العدالة االنتقالية، تنص السياسة على ضرورة أن تعترف آليات العدالة االنتقالية 

دى الرجل ل المتباينةتستجيب لها وللحاجات فتيات خالل النزاع وأن تتعّرض لها النساء والالنتهاكات التي ا

. وتشير السياسة أيضاً إلى أن 9والمرأة في ما يتعلق بالوصول إلى عمليات العدالة االنتقالية واالستفادة منها

جة المجتمع من خالل تحديد ومعال ويلاالتحاد األوروبي يدعم إذاً عمليات العدالة االنتقالية التطلّعية بهدف تح

                                                 
 man The Gender of Reparations: Unsettling Sexual Hierarchies while Redressing Huروث روبيو مارين، " 7

Rights Violations ،70، 2009"، كمبريدج، مطبوعات جامعة كمبريدج. 
، )أيلول/سبتمبر ”A Window of Opportunity: Making Transitional Justice Work for Women“هيئة األمم المتحدة للمرأة،  8 

2010 ،)3 . 
 9 itional Justice, 11European Union, The EU’s Policy Framework on Support to Trans. 

 االتحاد األوروبي، إطار سياسية االتحاد األوروبي بشأن دعم العدالة االنتقالية.

http://www.ictj.org/
https://www.fidh.org/IMG/pdf/NAIROBI_DECLARATIONeng.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/NAIROBI_DECLARATIONeng.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012/10/06B-Making-Transitional-Justice-Work-for-Women.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/the_eus_policy_framework_on_support_to_transitional_justice.pdf
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االقتصادية واألسباب الجذرية للنزاع والعنف التي قد تكمن في التمييز أو التهميش أو انتهاك الحقوق االجتماعية 

  .10والثقافية

 

ويدور في هذا المجال نقاٌش حول ما إذا كانت عمليات العدالة االنتقالية تسهم فعلياً في إحداث التحويل أم ال. 

. وكثيراً ما ُتذَكر حالتا الملموسويعود هذا التضارب في اآلراء بمعظمه إلى عدم وضوح التحويل بمعناه 

ر د تحويلي ولكّن بحوثاً قليلة أُجرَيت لقياس األثلتأييد صحة أن العدالة االنتقالية لها بعسيراليون والمغرب 

  الطويل األجل لإلجراءات التي اّتخذها هذان البلدان.

 

: أوصت لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون بإجراء إصالحات قانونية تضمن عدم استعمال مثال

التوصية مع الجهود  القانون العرفي للتمييز ضد المرأة في مجموعة من المجاالت. وقد ترافقت هذه

المستمرة للناشطين في سبيل حقوق المرأة، ومّهدت الطريق إلقرار سلسلة من اللوائح التنظيمية 

 المتعلقة بنوع الجنس.

 

 ططخ عن والمصالحة اإلنصاف هيئة اقترحته الذي جبر الضرر  برنامج فُصل المغرب، وفي :مثال

 رّبةك الزوجة دورب تعترف تكن لم والتي اإلسالمية الشريعة لمبادئ المراعية السابقة جبر الضرر

ًة أكثر مساوا مقياسباالستناد إلى  جبر الضرر. ووضعت هيئة اإلنصاف والمصالحة برنامج أسرة

  سمح للمرأة الحصول على أعلى تعويض عند قيامها بدور رّبة األسرة. 

 

ن، بين الجنسين في كل من البلدين المذكوري وفي حين أن هذين المثلين قد أسهما في تقويض أوجه عدم المساواة

دام . ويعتبر كثيرون أن استخعلى حياة المرأة بصفتها الفردية هذه اإلجراءات أثركثيراً ما ُتطَرح أسئلٌة حول 

عبارة "تحويلية" سيرفع توقّعات الضحايا األفراد إلى مستويات غير واقعية. فقد تكتسب المرأة المزيد من 

لجنة الحقيقة أو الحصول على تعويضات،  أمامقيامها ببعض األفعال مثل اإلدالء بإفادة  القدرات من خالل

ويجوز أن تتحسن حياتها، إال أن هذه التدابير وحدها ال تقدر أن تغّير بالكامل ظروف حياة المرأة. وفي ما 

يتعلق بمثال سيراليون، يجوز أن تكون اإلصالحات القانونية قد قّوضت أوجهاً معينة من عدم المساواة بين 

َن في المناطق البعيدة عن العاصمة  أّدت إلى تحقيقوالجنسين  بعض النتائج اإليجابية، ولكّن النساء اللواتي ُيقم 

َن بعد  التي ال تضّم سوى  .11 تغّيرات ملموسةالقليل من المحاكم الرسمية لم يشهد 

 

ويسود نقاٌش مماثل حول نطاق الوالية الخاصة بلجان الحقيقة. وللمساهمة في بناء مجتمعات سلمية وعادلة 

وشاملة بأقصى قدر من الفعالية، ال بد من أن تعالج هذه المؤسسات انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

التحديات ألن اللجان كثيراً ما تعمل ضمن من ال تخلو هذه المهمة ولكّن التي تغّذي عدم المساواة والعنف. 

                                                 
 10 European Union, The EU’s Policy Framework on Support to Transitional Justice, 12 . 

 ة.االتحاد األوروبي، إطار سياسية االتحاد األوروبي بشأن دعم العدالة االنتقالي
، )محاضرة في كلية القانون في جامعة دوك، ”Current Challenges in Gender and Transitional Justice“كيلي موديل،  11

 (. 2018شباط/فبراير  28دورهام، نيويورك، 
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بين معالجة المجموعة الكاملة من انتهاكات  اً قائم الجدالما زال وأطر زمنية محدودة وبموارد مالية نادرة. 

 .12عةفي ما يتعلق بالمؤسسات ذات الواليات الموسّ  الهائلةحقوق اإلنسان وإدارة التوقعات 
 

قون طويالً بانتظار الكثير من األحيان بأمس الحاجة إلى المساعدة ويبوهذا الجدال حّساس ألن الضحايا في 

تحقيق العدالة. وسيؤدي إطالق الوعود بإحداث التحّول من دون توضيح مدلوالته الفعلية إلى إحياء آمال غير 

 حويليتواقعية وتعميق خيبة األمل. ومن الضروري إذاً االستمرار في بلورة صورة واضحة عن أنواع التأثير ال

التي يمكن تحقيقها. وفي غضون ذلك، ال بد ألصحاب المصلحة الدوليين، والعاملين في مجال العدالة االنتقالية، 

 .13وفيرهاتوالفاعلين في المجتمع المدني المحلي أن يتولّوا إدارة توقعات الضحايا حول العمليات التي يمكن 
 

  

                                                 
 Identities in Transition: “Introduction: Identities in Transition,” inللحصول على تحليل شامل لهذا الجدال، أنظر بايج أرثر،  12

Challenges for Transitional Justice in Divided Societies, ed. Paige Arthur ،كمبريدج: مطبوعات جامعة كامبريدج( ،
2010 .) 

 . ”Current Challenges in Gender and Transitional Justice“موديل،  13
 

 أسئلة للمناقشة
 

  .مناقشة كيف حصلت التغيرات في مجال العدالة االنتقالية 

 إلى أين نحن مّتجهون؟ 

 هل من أسئلة عن مستقبل نوع الجنس في العدالة االنتقالية؟ 

http://www.ictj.org/
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 ما هي أنواع االستجابة التي يمكن أن تتضمنها العدالة االنتقالية؟ -4
 

  االعتراف بأن العدالة االنتقالية يمكن أن تتضمن مجموعة من االستراتيجيات واألساليب التي تكّمل

بعضها بعضاً وال يمكن ألي منها أن يكون كامالً بمفرده. وتشمل التدابير الفعالة للعدالة االنتقالية 

 أساليَب متعددة سعياً وراء عدة أهداف. 

o  العدالة الجنائية 

o قةالحقي البحث عن 

o  جبر الضررالتعويضات أو 

o الُنُصب التذكارية 

o  اإلصالح المؤسسي 

o الُنُهج المحلية أو التقليدية للعدالة 
 

 اتالتعّرف على محدوديات النهج القائم على اآللي 

 

الجنائية،  والمحاكمات ،الضرر جبروبرامج  ،تتضّمن التدابير التي ترتبط تقليدياً بالعدالة االنتقالية لجان الحقيقة

وقد اّتخذت عدة بلدان ُنُهجاً أكثر اتصاالً بالمستوى الشعبي باستخدام وسائل متنّوعة مثل واإلصالح المؤسسي. 

البرامج المسرحية، والعروض الفنية، أو األشكال التقليدية لتسوية المنازعات في المجتمع. وفي سياقات أخرى، 

للضحايا ربط أهداف العدالة االنتقالية بالخطط  اإلنصافأو كان السبيل الحيوي الوحيد لتحقيق االعتراف 

 والمبادرات التنموية.  
 

 العدالة الجنائية -أ
 

المحاكمات تساعد التحقيقات ووفي الجرائم الدولية ومالحقتها مكّوناً أساسياً للعدالة االنتقالية.  يشّكل التحقيق

قوية )سواء كانت سياسية أو عسكرية( على تعزيز سيادة القانون وإعطاء إشارة التي تطال جهات قيادية 

 واضحة بأنه لن ُيسَمح بارتكاب مثل هذه الجرائم في مجتمع يحترم الحقوق.  

 

وتعود جذور المساءلة عن الجرائم الدولية إلى محاكمات نورمبرغ التي أُجرَيت في أعقاب الحرب العالمية 

ت القانونية التي وضعها االجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة الثانية وااللتزاما

 والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في منتصف التسعينات. 

 

، أنشأ نظام روما األساسي المحكمة الجنائية الدولية. وتتولّى هذه المحكمة إجراء التحقيقات 2002وفي عام 

ول ة منذ األبكالمرتجرائم ضد اإلنسانية الحرب والجماعية وجرائم الالمسؤولين عن اإلبادة ومالحقة األفراد 
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. ولكّنها ال تتولّى سوى القضايا التي ال ترغب الدول في إدارتها محلياً أو ال تقدر 2002من شهر تموز/يوليو 

 على ذلك. 

 

أوالً، ينبغي أن تكون الجريمة ذات  .ثالث بطرق عامة النظر في القضاياوتتولّى المحكمة الجنائية الدولية 

  أو بعد هذا التاريخ. وينبغي أيضاً أن تكون الجريمة:   2002الصلة قد ارُتكَبت في األول من شهر تموز/يوليو 

 قد ارتكبها مواطن الدولة الطرف؛ 

  قد ارُتكَبت على أراضي الدولة الطرف، أو في الدولة التي قبلت اختصاص المحكمة؛ 

  ار بقرعمالً إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قد أحالها

  . 14األمم المتحدة"معتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق 

 

بموجب مبدأ "التكامل" الذي ينص عليه نظام روما األساسي، ال يزال من واجب المحاكم المحلية تحقيق و

األخير. وفي األعوام الماضية، تولّت المحاكم المحلية هذا  المالذالعدالة، وتبقى المحكمة الجنائية الدولية إذاً 

 الدور على نحو متزايد.  
 

عن التغيرات التدريجية التي يمكن أن تحصل على المستوى الوطني نتيجة  مثاالً  بيامكولو متقدّ  :مثال

إلى ما ُيعَرف بالتحقيق  2004ضغوط المحكمة الجنائية الدولية. فقد كانت البالد خاضعة منذ عام 

األولي الذي كان يجريه مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية. وقد الحظت المحكمة 

حول الوضع في البالد، العدد المتدني  2012لدولية بقلق، في تقريرها الصادر في عام الجنائية ا

لإلجراءات الوطنية المتعلقة باالغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي مع أنه من المعلوم أن هذه 

تحقيق لل يةواألفعال قد ارُتكَبت على نطاق واسع. وأوصى التقرير بأن تعطي السلطات الكولومبية األول

 ددع في معتدلة زيادةً  الالحقة األعوام في الصادرة التقارير عكست وقدفي هذه الجرائم ومالحقتها. 

 ةاألولوي إعطاء خالل من الجنسي، العنف جرائم لمعالجة الكولومبية الحكومة تتخذها التي الخطوات

 القوات المسلحة الثورية الكولومبية فيو العسكرية شبه القوات قادة ضد" كبيراً "تحقيقاً  16 إلجراء

فرداً  15على  الحكمإلى  2013في عام  العمليةإطار عملية قانون العدل والسالم. وقد أّدت تلك 

بتهمة ارتكاب جرائم العنف الجنسي، من بين أمور أخرى؛ وإدخال تغييرات على التشريعات المتعلقة 

قضية رفعتها المحكمة الدستورية الكولومبية  442بالعنف الجنسي؛ وتشكيل مجموعة عمل لتحليل 

 وتنطوي على جرائم العنف الجنسي. 

 

أقوى عندما ُتجرى محلياً، في المجتمع الذي ارُتكَبت فيه الجرائم.  أثرٌ  مالحقات الجرائم الدولية وينجم عن

ولكّن المجتمعات الخارجة من النزاع أو التي تمّر بمرحلة انتقالية قد تفتقر إلى اإلرادة السياسية لمالحقة هذه 

 الجرائم، وقد تكون أنظمتها القانونية في حالة من الفوضى. 

                                                 
  .Court Works” “About: How the ،works-court-the-cpi.int/about/how-https://www.iccالمحكمة الجنائية الدولية،  14 

http://www.ictj.org/
https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works
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بين  منوفي إطار المحاكم المحلية في شيلي.  بينوشيهولين في عهد ُحكم على العديد من المسؤ مثال:

 اتالمخابرالذي كان يترأس جهاز  كونتريراس،أولئك المسؤولين الجنرال الشيلي السابق مانويل 

في  اسكونترير. وقد صدرت أحكام بحق بينوشيه أوغستوفي فترة حكم الدكتاتور  الشائن الوطني

العديد من المحاكمات التي أُجريت محلياً )وفي الخارج، وتحديداً في الواليات المتحدة األمريكية 

عام، إضافة إلى  500ألكثر من  سجنبال، كان قد راكم عقوبة 2015وإيطاليا(. وعند وفاته في عام 

، 2015و 2004وبين عاَمي   .15حتى اآلن منّفذة غيرعدة أحكام أخرى صدرت بحقه وال تزال 

بتهم القتل، واإلخفاء القسري، والتعذيب، والخطف، من  كونتريراسأدانت المحاكم الشيلية الجنرال 

 بين جرائم أخرى تصل إلى حد الجرائم ضد اإلنسانية. 

 

وحتى األنظمة القانونية المتطّورة، التي ُتعنى أساساً بالجرائم العادية، قد تفتقر إلى القدرة على معالجة هذه 

ائم بفعالية. وقد تتطلب هذه المشاكل إذاً المساعدة الدولية المبنية على أفضل الممارسات المستقاة من الجر

المؤلفة من جهات دولية ومحلية. وقد تشّكلت مثل هذه المحاكم الخارج، مثالً من خالل المحاكم "المختلطة" 

  .21نةسالبو، و20كمبوديا، و19جمهورية أفريقيا الوسطى، و18، وكوسوفو17سيراليون، و16تيمور الشرقيةفي 

 

ئيسي للضحايا. فعندما ُتجرى المحاكمات على نحو يعكس حاجات الضحايا وال تزال المحاكمات المطلب الر

 وتوّقعاتهم، يمكن أن تؤدي دوراً حيوياً في استعادة الضحايا لكرامتهم وتحقيق العدالة. 

 

. وبما أن هذه الجرائم لديها طابع واسع النطاق، كثيراً ما بيد أن المحاكمات وحدها ال يمكن أن تحقق العدالة

ال تقدر أنظمة العدالة الجنائية العادية أن تعالجها، ما ُيحِدث "فجوة اإلفالت من العقاب" بفعل تعدد المرتكبين 

جرائم لالذين يتعذر على أي نظام قضائي مالحقتهم جميعاً. وكثيراً ما ترّكز استراتيجيات المالحقة الفعالة ل

 الواسعة النطاق على مخّططي هذه الجرائم ومنّظميها بدالً من التركيز على من هم أدنى رتبًة أو مسؤولية. 

 

 لمؤسسيا واإلصالح الضرر جبرمثل برامج  أخرى،ات المالحقة إلى جانب مبادرات يويساعد تنفيذ استراتيج

ل معالجة الجرائم التي تنطوي على عدد كبير والبحث عن الحقيقة، على ردم فجوة اإلفالت من العقاب من خال

 من الضحايا والمرتكبين.  

                                                 
15 Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2015: Silencio e Centro de Derechos Humanos, “

Irrupciones: Verdad, Justicia, y Reparaciones en la Postdictadura Chilena,” Universidad Diego Portales, 
Capitulo 1, 64. 

 المحكمة المخصصة لحقوق اإلنسان في تيمور الشرقية. 16
 المحكمة الخاصة لسيراليون.  17
 محكمة جرائم الحرب والجرائم العرقية في كوسوفو. 18
 المحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى. 19
 الدوائر االستثنائية في محاكم كمبوديا.  20
 دائرة جرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك.   21
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 البحث عن الحقيقة -ب

 
ليست معرفة الحقيقة عن الماضي في أعقاب نزاع أو نظام حكم قمعّي مجرد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة 
فحسب، بل هي أحد حقوق اإلنسان المعترف بها والعائدة إلى جميع الضحايا والناجين من انتهاكات حقوق 

وق لحق الجسيمةبالحق في معرفة ظروف ارتكاب االنتهاكات اإلنسان. ويعترف القانون الدولي بوضوح 
 .22الضحايا والجهة المسؤولة عن ارتكابها

 
ومن األهمية بمكان دعم هذا الحق ألن األنظمة القمعية كثيراً ما تتعّمد إعادة كتابة التاريخ ونكران الفظائع 

لشرعية، وإشاعة عدم الثقة، وحّتى التحريض على دورات جديدة من العنف. وفي هذا اإلطار، لمنح نفسها ا
 يسهم البحث عن الحقيقة في بناء سجل تاريخي يمنع هذا النوع من التالعب.  

 
على طّي صفحة الماضي من خالل الكشف عن تفاصيل األحداث التي عانوا منها، وتساعد الحقيقة الضحايا 

بائهم المخفيين قسراً أو األسباب التي جعلت بعض األشخاص هدفاً لإلساءة. وتساعد معرفة مثل مصير أح
الحقيقة بشأن األحداث الماضية على القيام بممارسات الحداد المناسبة، التي هي ضرورية في معظم الثقافات 

 وتساعد على الشفاء الشخصي والجماعي.  
 

 تواّلهاتلجان الحقيقة. ومن بين الوظائف الرئيسية للجان الحقيقة، التي خذ البحث عن الحقيقة شكل وكثيراً ما يتّ 
الدولة في معظم األحيان ولكّن المجتمع المدني عمل أيضاً على استنساخها، أخذ إفادات الضحايا واستضافة 

استماع عامة وإصدار تقرير نهائي يحلّل أسباب العنف وأنماطه ونتائجه ويتضمن توصيات حول جلسات 
معالجة األضرار التي يتكّبدها الضحايا وضمان عدم تكرارها. ووفقاً للمركز الدولي للعدالة االنتقالية، ينبغي 

 إلى تحقيق ثالثة أهداف أساسية:  ةأن تسعى لجنة الحقيق
 

. هانكرانولها أو ح لمنازعةتستمر اينبغي أن تثبت لجان الحقيقة الوقائع المتعلقة باألحداث العنيفة التي  .1

وقد جعلت بعض اللجان نطاقها محصوراً بتوضيح الظروف الواقعية لإلساءات ولكّنها بمعظمها حلّلت 

ى إلى اإلساءات، والتخاذ قرار بشأن إجراء الوقائع أيضاً لتحديد السياق التاريخي واالجتماعي الذي أدّ 

 المزيد من التحقيقات، وال سيما الجنائية منها. 

 

قة الضحايا والناجين وأن تعترف بهم وتمّكنهم. فلجان الحقيقة تبني عالقة ينبغي أن تحمي لجان الحقي .2

 اشواعمع الضحايا والناجين ليس فقط بصفتهم مخبرين بل بصفتهم أصحاب حقوق وشركاَء وأشخاصاً 

 االعتراف. جديرة ب تجاربَ 

 

                                                 
جسيمة حايا االنتهاكات الالجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة السّتون. المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لض 22

 (. A/RES/60/147)نيويورك: الوثيقة الرسمية  2006للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي، 

http://www.ictj.org/
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
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لجان الحقيقة وضع السياسات وأن تشجع على تغيير سلوك المجموعات والمؤسسات،  توّجهينبغي أن  .3

التوصيات األخيرة للجان الحقيقة التعّرف على تحاول ل االجتماعي والسياسي. وما يسهم في التحوّ 

 .23ومعالجتها لمنع تكرارهاأسباب اإلساءات واالنتهاكات 

 
قة لجان التحقيق، والمحاكم غير الرسمية، ومبادرات قول األشكال األخرى آلليات البحث عن الحقي وتشمل

أما المحاكم غير الرسمية التي ُتنشأ خارج الهيكلية الرسمية للقانون الحقيقة على مستوى المجتمع المحلي. 

 الدولي أو المحلي، فهي هيكليات رمزية ليس لها أثٌر رمزي وقانوني، وُتعتَبر إذاً هيئات للبحث عن الحقيقة. 
 

من بين األمثلة على المبادرات "غير الرسمية" أو مبادرات المجتمع المدني للبحث عن الحقيقة،  ال:مث

 في يةالعسكر الجنسية يةدالعبوسيما  والالحرب ضد النساء  جرائمالمتخصصة في  المحكمة الدولية

 مهاحك وكان. اتمحاكمال محاكاةبتالوة قصصهم من خالل  يااللضح المحكمة تلك سمحت وقد. اليابان

ولم ُيعتَبر بأي شكل من األشكال قراراً قانونياً أو ملزماً. بيد أن تلك  ،وهميةهيئة قضائية  نع يصدر

  المحكمة أتاحت منتدًى عاماً يدلي فيه الضحايا بإفاداتهم ويلقون الضوء على حقبة مظلمة من التاريخ.    

 

 جبر الضررالتعويضات أو  -ج

 
 محددة أضرار وإصالح بالضحايا االعتراف إلى هدفي وفه. متعددة ألغراض جبر الضرر استخدام يمكن

لضرر جبر اتصّدى يينبغي أن  ثلى،مال الحاالت وفي. حقوق أصحاب هم الضحايا أن على والتأكيد منها عانوا

 تللعوامل التي أّدت في المقام األول إلى حصول العنف. وبالنسبة للنساء والمجموعات األخرى التي تعّرض

غيير أيضاً في ت جبر الضررسهم يللتهميش قبل انتشار انتهاكات حقوق اإلنسان على نطاق شامل، يجوز أن 

  .أصالً  القائمة الهيكلية المساواة عدم أوجه

 

والحق في الحصول على االنتصاف نتيجة جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي ُمدرٌج في معاهدات قانون 

المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف اإلنساني. وتنّص "حقوق اإلنسان والقانون 

والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني 

لحقـوق اإلنـسان  االلتـزام بـاحترام وضـمان احتـرام وإعمـال القـانون الـدولي" أن "، مثالً، علىالدولي

 منـها اإلنساني الدولي، كما هو منصوص عليه في مجموعات القوانين ذات الصلة يـشمل أمـوراً  والقـانون

 :واجب الدولة

 

 اكات؛وقوع االنته أ( أن تتخذ التدابير التشريعية واإلدارية المناسبة وغيرها مـن التـدابير المالئمـة لمنـع)

                                                 
 ”Truth Seeking: Elements of Creating an Effective Truth Commission“إدواردو غونزاليس وهاورد فارني، محّرران،  23 

 . 9(، 2013، المركز الدولي للعدالة االنتقالية )
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ً  بفعاليـة وسـرعة ودقـة ونزاهـة وأن تتخـذ إجـراءات، ب( أن تحقق في االنتـهاكات)  عند االقتضاء، وفقا

 للقانون المحلي والدولي ضد مرتكبي االنتهاكات المزعومين؛

 ج( أن تتــيح لمــن يــدعي وقوعــه ضــحية النتــهاك حقــوق اإلنــسان أو القــانون) 

أدناه، بغض  س المـساواة وعلـى نحـو فعـال، كمـا هـو محـدداإلنساني إمكانية الوصـول إلى العدالـة علـى أسـا

 النظر عمن يكون المسؤول النهائي عن االنتهاك؛

 .24"محدد أدناه)د( أن تـوفر للضحايا سبل انتصاف فعالة، تشمل الجبر حسبما هو  

 

مختلف المصطلحات للتعبير عن مجموعة التدابير المتخذة إلغاثة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان،  وُتستخَدم

(، والتعويض redress(، واإلنصاف )reparationsوهي التعويضات أو جبر الضرر )

(compensation( والرّد ،)restitution( واالنتصاف ،)remedy وقد يفهم األفراد هذه المصطلحات .)

 لفة، وقد يكون للمصطلحات نفسها معاٍن مختلفة في لغات وثقافات مختلفة.  بطرق مخت

  

في األرجنتين، أبدت جمعية أمهات ساحة أيار/مايو انقساماً في الرأي بشأن مسألة التعويضات،  مثال:

 حقيقت إلى ترمي التعويضات أن ومع. للجمعية المؤسسين األعضاءالنساء من  بعض تهافقد رفض

النساء المعارضات أنها بديل غير مناسب للمعلومات والمالحقات المتعلقة بالكشف  تاعتبر المصالحة،

 . لمساءلةا تساوي العدالةأن  األعضاء من لعديدا واعتبرعن مصير أوالدهّن. 

 

بطريقتين أساسيتين: إما بموجب أمر صادر عن المحكمة )تعويضات قضائية( أو جبر الضرر وتنشأ برامج 

حكومي أو تشريع )تعويضات إدارية(. وكثيراً ما ُتطبَّق التعويضات اإلدارية في سياق بموجب مرسوم 

كون وكثيراً ما ت االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ألن هذه البرامج أوسع نطاقاً من التعويضات القضائية.

 التعويضات اإلدارية أيضاً أكثر شموالً من التعويضات القضائية. 

 

م في بعض الحاالت تعويضات مماثلة إلى جميع الضحايا من دون تمييز. وفي ظروف أخرى، قد تختلف  وُتقدَّ

المنافع حسب نوع االنتهاك )مثل اإلخفاء القسري أو القتل(، وحسب فئة الضحايا )مثل السجناء السياسيين 

سّنين(؛ أو حسب الضرر المحدد )مثل السابقين، واألرامل أو أطفال الضحايا، والشباب حتى عمر معّين، أو الم

 إعادة التأهيل جراء التعّرض إلصابات الحرب(. 

 

الخسائر الملموسة وغير الملموسة التي يتكّبدها الضحايا، إضافة إلى األضرار جبر الضرر عالج يويجوز أن 

بر ج أن يوّفريمكن الطارئة وتلك التي يختبرها األشخاص على مر السنوات وحتى عبر األجيال أحياناً. و

                                                 
ون الدولي نالجمعية العامة لألمم المتحدة، المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقا 24

 لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي.
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االعتراف الذي قد يّتخذ أشكاالً مادية أو رمزية ويكون موّجهاً نحو أفراد أو مجموعات مثل المجتمعات الضرر 

 .25أو المناطقأو الفئات 

 

 بجبروكثيراً ما تتضّمن والية لجان الحقيقة جزءاً هاماً هو إصدار مجموعة شاملة من التوصيات المتعلقة 

ُمدرج في والية اللجنة، يمكن وضع  يكن جبر الضرر. وفي حال لم تكن لجنة الحقيقة قائمة أو لم الضرر

مناصرة منظمات المجتمع المدني أو السياسات الحكومية. ومهما االستعانة بمن خالل جبر الضرر برامج 

رة أي حكومة أو تحالف التزاماً طويل األجل ال بد من أن يتجاوز إداجبر الضرر كانت الحالة، تشكل برامج 

 أو حزب سياسي. 

 

جبر دوماً مراعي لنوع الجنس إن من حيث حصول المرأة على  جبر الضررولسوء الحظ، لم تكن برامج 

ار مختلف في االعتبتدابير جبر الضرر أو تنفيذه. وال بد من أن تأخذ جبر الضرر أم من حيث تصميم الضرر 

ر النتهاكات حقوق اإلنسان على الجنسين، واآلثا المتباينة، أي التبعات النواحي التي تؤثر على المرأة والرجل

 .26عةوكل مجمالتي تنفرد بها الخاصة لالنتهاكات القائمة على نوع الجنس، واألضرار والحاجات واألولويات 

 

 العنف من للناجيات مخصص جبر ضرر برنامج الحكومة أنشأت، 2017في كوسوفو في عام  مثال:

بقيمة  شهري معاشعلى  لناجياتا تحصل. وبعد الخضوع لعملية تحقق، اتبالنزاع المتصل الجنسي

 .27 عن الصدمات الجسدية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية التي لحقت بهنّ  للتعويضيورو  230
 

 ألمين العامل المذكرة التوجيهية"على نحو فّعال، يمكن الرجوع إلى جبر الضرر وللتعرف على كيفية تطبيق 

(. وتنطبق بعض المبادئ التي تنّص عليها 2014" )بشأن التعويضات عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات

هذه المذكرة على جميع الضحايا، وليس فقط على ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وينبغي اعتبارها 

ل في ات ينبغي أن تتمثّ عويضمن بين أفضل الممارسات العامة. وتنّص بعض المبادئ الرئيسية على أن الت

يضات وأن التعو، وأن التعويضات الفردية والجماعية ينبغي أن تكّمل وتعّزز بعضها بعضاً، أشكال مختلفة

م وُتنفَّذ من خالل تفعيل مشاركة  ينبغي أن تكون تحويلّية من حيث التصميم والتنفيذ والتأثير، وأن ُتَعّد وُتصمَّ

  .28والتشاور معهمالضحايا 

 

وآليات تنفيذها بأن انتهاكات حقوق اإلنسان جبر الضرر وفي سياق مّتصل، ال بد من أن تعترف سياسات 

تؤثر بطرق مختلفة على الضحايا وأن جميع الضحايا ال يتشاركون الحاجات ووجهات النظر نفسها. وتتجلّى 

                                                 
 . 5(، 2006، المركز الدولي للعدالة االنتقالية )”Reparations in Theory and Practice“يل، ليزا ماغار 25
 Related Sexual Violence: -“Transforming Reparations for Conflictفيونواال ني أيولين، كاثرين أورورك، وإيلينغ سوين،  26

Principles and Practice” 144-95(: 2015)حزيران/يونيو  28، مجلة هارفارد لحقوق اإلنسان . 
 The Conflict Did Not Bring Us Flowers: The Need for Comprehensive Reparations“هيئة األمم المتحدة للمرأة،  27

for Survivors of Conflict-related Sexual Violence in Kosovo”( ،2016(. 
. ويمكن االطالع 1(، 2014عام بشأن التعويضات عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات" )حزيران/يونيو األمم المتحدة، "المذكرة التوجيهية لألمين ال 28

  .هذا الرابطعلى مصدر رئيسي آخر على 

http://www.ictj.org/
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/docs/2014/unsg-guidance-note-reparations-for-conflictrelated-sexual-violence-2014-en.pdf?la=en&vs=1356
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/docs/2014/unsg-guidance-note-reparations-for-conflictrelated-sexual-violence-2014-en.pdf?la=en&vs=1356
https://undocs.org/ar/A/HRC/36/50
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واالنتماء اإلثني والموقع  هذه االختالفات حسب نوع الجنس والطبقة االجتماعية والطائفة والدين والعمر

 وعوامل أخرى.   

 

 الُنُصب التذكارية -د

 

يه واالعتراف، ومكاناً تلتئم ف إلحياء الذكرىفي سياق العدالة االنتقالية، تشّكل الُنُصب التذكارية موقعاً 

ب ويمكن للُنصُ أمواتاً.  و، سواء كانوا أحياًء أهموتكريمضحايا العنف  وإحياء ذكرىالمجتمعات للحداد والتأمل 

التذكارية أن تحفّز النقاش وتثقّف وتنصف الضحايا لما لحق بهم من أضرار. ويمكن أن تتيح أيضاً ضمانات 

 تحول دون نكران الماضي وتكرار العنف في المستقبل.  

 

توحاة من ب مسوغالبية الُنصُ  ويمكن بناء الُنُصب التذكارية إّبان النزاع أو بعد انتهائه فوراً أو بعد عدة أعوام.

ُنُصب  هدف مشترك وهو تكريم األشخاص أو األحداث من الماضي، وحّث األحياء على التذّكر، بيد أن كلّ 

        األشخاص الذي أقاموه واألحداث واألفراد الذين يخلّد ذكراهم.  دهمختلف بطبيعته إذ يحدّ 
 

في الواليات المتحدة األمريكية، تعمل مبادرة العدالة المتساوية مع المجتمعات المحلية لالعتراف  مثال:

 حيتيإطار هذه المبادرة،  فيبأحداث اإلعدام خارج نطاق القانون وبالنزعة األوسع للعنف العرقي. و

" للمدن والبلدات والمقاطعات إحياء ذكرى األشخاص الذي الذكرى إلحياء المجتمعي مشروعال"

أُعدموا خارج نطاق القانون واالعتراف بهم وتخليد ذكراهم، واالعتراف بالظلم الذي أودى بحياتهم 

بفعل إفالت قاتليهم من العقاب. وُتخلَّد ذكرى الضحايا بلوحة تذكارية، ما يساعد على وضع إطار 

من مختلف مواقع  اً أيضاً تراب وجمعواوف وفاتهم وكسر جدار الصمت بشأن ما حصل بالفعل. لظر

المتساوية بهدف جذب االهتمام إلى  العدالة لمبادرة الرئيسيفي المقر  أوعيةفي  وهاإلعدام ووضع

 نطاق هذه النزعة الوحشية وحجمها. 

 

 ،تأسرهمو ،أن تكون تشاركية ومتبادلة أي تجذب الزّوار ،مندوبًة للذاكرة بوصفها ،ويمكن للُنُصب التذكارية

 وتدعوهم إلى المساهمة في بعض األحيان.  ،وتنتزع استجابة منهم

 

م سجٌن سابق للنساء وأصبح المقر الرئيسي للجنة المساواة بين الجنسين مثال:  .في جنوب أفريقيا، ُرم 

 هذه محاولة فريدة لتكريم الضحايا وتخليد ذكرى األضرار الماضية بأسلوب حّي جداً. 

 

وتتعّدد األساليب الفّعالة لتخليد ذكرى الماضي. وتتمّثل جهود تخليد الذكرى في تنظيم األحداث والمناسبات 

علية اتماعية الدينامية والتفوالفعاليات السنوية ومحاوالت إعادة التمثيل الدرامية وغيرها من التجّمعات االج

رسمياً )من خالل األيام الوطنية إلحياء الذكرى، معتمداً وقد يكون تخليد الذكرى الُمعّدة إلحياء ذكرى الضحايا. 

http://www.ictj.org/
https://eji.org/community-remembrance-project
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أو مكّرساً من أفراد أو جماعات تعبيراً عن التفاني الجماعي أو التضامن. ويمكن أن ُتخلَّد الذكرى أيضاً مثالً( 

م مرة واحدة.  فعاليات من خالل أحداث عفوية أو عرضية أو سنوية أو   ُتنظَّ

 

عي، اوتتيح أنشطة تخليد الذكرى فرصاً للمجتمع المدني للشفاء من جروح الماضي، وإحداث تغيير اجتم

وإخضاع الدول للمساءلة. ولدى أنجح الُنُصب التذكارية طابٌع يجمع بين المقدس والعلماني، والبحث والتعليم، 

  واالحتجاج والنقد، والحداد والتأّمل.  

 

ع م وليس من الضروري أن تقوم مشاريع تخليد الذكرى على الُنُصب الضخمة أو على االحتفاالت الرسمية

هذه العناصر. فما ينبغي أن تحققه هو تخليد ذكرى الضحايا والكشف عن المشاكل المعّقدة أنها قد تنطوي على 

 التي نجمت عن العنف الواسع االنتشار ومجمل تبعاته على الضحايا.   

 

ب التذكارية المكّرسة لضحايا النزاعات والناشطين في سبيل السالم ال ُتعد وال ومع أن األمثلة عن الُنصُ 

دة التي خاضتها المرأة في فترات العنف والقمع، نّوعة والمعقّ التجارب الم ُبذلًت جهود لتخليد ُتحصى، قلّما

  لتكريم نشاطها في هذا المجال. و

 

وكلّما كانت المرأة ُتمثَّل في مشاريع تخليد الذكرى، كثيراً ما كانت توضع في منزلة الضحايا غير الناشطين 

وفي على مجرى األحداث أو ساهمت في ذلك.  وأّثرتوار فاعلة وغير المشاركين مع أنها اضطلعت بأد

مواقف أخرى، اقتصرت الصورة المنقولة عن المرأة على األدوار المنزلية التقليدية مثل األم أو الزوجة أو 

رّبة المنزل. وينبغي أن تعترف الُنُصب التذكارية بما قّدمته المرأة من مساهمات واسعة في جهود الحرب 

، وأن تقّدر مساهماتها بأشكال مختلفة مثل تسمية مواقع محددة بأسماء نساء أو الحفاظ على المواقع والسالم

 رت على المرأة.   التي أثّ 

 

رضع ت ساندينيةفي نيكاراغوا ُنُصب تذكاري متكامل وفريد للمرأة، وهو عبارة عن تمثال لمرأة  مثال:

 لنزاع.بها المرأة في ا ضطلعتااألدوار التي  بمختلف اعترافاً هذا الُنُصب  ويشّكل. بندقيةطفلها حاملًة 

 

ولم تكّرم الُنُصب التذكارية الماضية بما يكفي ما عانته المرأة نتيجة انتهاكات معّينة طالتها أساساً، مثل جرائم 

العنف الجنسي. وال ينبغي أن تكشف الُنُصب التذكارية المخّصصة لضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات 

بل ينبغي أن تكون الُنُصب سبيالً لتخليد الذكرى عن أسماء الضحايا حفاظاً على خصوصية المرأة وسالمتها، 

جماعياً. ومن شأن التدابير الجماعية التي تكّرم ضحايا العنف الجنسي أن تخفف من الوصم في المجتمع وأن 

 تشّجع الضحايا النساء على التحدث بانفتاح عن تجاربهّن.  

 

  

http://www.ictj.org/
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 اإلصالح المؤسسي -ه

 

المؤسسات العامة، كالوكاالت  تؤديال يحصل القمع واالنتهاكات المنهجية لحقوق اإلنسان صدفًة، إذ غالباً ما 

الحكومية والشرطة والجيش والقضاء، دوراً فعاالً لجهة إدامة دورة العنف والقبضة االستبدادية على السلطة. 

ؤسسات إصالح هذه الم سلماً وديمقراطية، من المهم جداً ر بالتالي، عندما تبدأ عملية االنتقال إلى هيكلية حكم أكث

 لتعزيز المساءلة وتفادي تكرار االنتهاكات. 

 

اإلصالح المؤسسي هو عملية إعادة النظر في مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها لتحترم حقوق اإلنسان، وتحافظ 

ح ة االنتقالية أن يسمح لجهود اإلصالسيادة القانون، وتخضع لمساءلة الناخبين. من شأن دمج عنصر العدالعلى 

 بضمان مساءلة األفراد الذين يرتكبون االنتهاكات وبتعطيل الهيكليات التي سمحت بحصول هذه االنتهاكات. 

 

 يمكن لإلصالح المؤسسي أن يتخذ أشكاالً عّدة، ومنها: 

 
 

عتراف بالضحايا كمواطنين وحاملي حقوق، اال"ويهدف إصالح المؤسسات كأحد تدابير العدالة االنتقالية إلى 

. في هذا اإلطار، قد تضطّر الدول إلى بذل الجهود "وإلى بناء الثقة بين كافة المواطنين ومؤسساتهم العامة

، ورعاية حمالت المعلومات العامة حول حقوق المواطن، واتخاذ تدابير اإلصالح لتعزيز حرية المعلومات

 الشفهية أو الرمزية، كاالعتذارات العلنية والنصب التذكارية الوطنية. 

 

عملية التدقيق

.  عن الوظيفةمراجعة خلفيات الموظفين خالل إعادة الهيكلة أو التوظيف لمعاقبة المسؤولين الفاسدين والذين يرتكبون االنتهاكات أو عزلهم

اإلصالح الهيكلي

.  تجابةإعادة هيكلة المؤسسات لتعزيز النزاهة والشرعية عبر تأمين المساءلة، والحفاظ على االستقالل، وضمان التمثيل، وتعزيز االس

اإلشراف

.  تأسيس هيئات إشراف بارزة على الصعيد العام ضمن مؤسسات الدولة لضمان المساءلة من ِقبل الحوكمة المدنية

تحويل األطر القانونية

ق حماية حقوإصالح األطر القانونية أو خلق أطر قانونية جديدة عبر اعتماد التعديالت الدستورية أو المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان لضمان
.  اإلنسان وتعزيزها، على سبيل المثال

نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

راط في المجتمع حّل الجهات الفاعلة المسلحة، كالقوات شبه العسكرية، وتوفير السبل والوسائل التي تسمح للمحاربين القدامى بإعادة االنخ
.المدني بشكل يأخذ باالعتبار سيادة القانون وضرورة المساءلة

التربية

كما يمكن للبرامج . يقتوفير برامج تدريب المسؤولين الحكوميين والموظفين حول معايير حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي القابلة للتطب
.  التربوية األوسع نطاقاً أن تؤدي دوراً أساسياً لجهة تفكيك النظام األبوي بصفته نموذجاً متعسفاً 

http://www.ictj.org/
https://www.ictj.org/ar/our-work/transitional-justice-issues/institutional-reform
https://www.ictj.org/ar/our-work/transitional-justice-issues/institutional-reform
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الوعي بقضايا نوع الجنس والممارسات السليمة المرتبطة بها ضمن المؤسسات عملية طويلة يمّثل تعزيز 

 السياسات والتصرفات إلى جانب التبّدل في المواقف. األمد تتطلّب تغييراً في 

 

يختلف اختبار النساء والرجال والفتيات والفتيان النعدام األمن في أّي سياق معّين، تماماً كما تختلف طريقة 

تفاعل كّل منهم مع المؤسسات والمسارات الحكومية. بالتالي، يجب أن يراعي إصالح المؤسسات االعتبارات 

وائق قبة والتقويم، وذلك بهدف تحديد العالخاصة بنوع الجنس في مراحل التخطيط والتصميم والتطبيق والمرا

التي تمنع النساء من النفاذ إلى خدمات الدولة بشكل مالئم. ويجب أن يعتمد ويطّبق إصالح المؤسسات سياسات 

نوع الجنس ذات الصلة، ويدمج بانتظام الدورات التدريبية على مراعاة الفوارق الخاصة بنوع الجنس، ويضمن 

ما يجب أن يشمل إصالح المؤسسات آليات اإلشراف والمراقبة المالئمة للتأكد من أّن المساواة في التوظيف. ك

 مجدداً مع أنماط العنف واالنتهاكات.  تتواطأالجهات الفاعلة المؤسسية لن 

 

 المحلية أو التقليدية للعدالة الُنُهج -و

 

أن  قاً في بعض السياقات. ويمكنإّن المعايير والممارسات الثقافية للسعي إلى العدالة واإلنصاف موجودة مسب

تضطلع بقيمة كبيرة لجهة دمج الممارسات المماثلة ضمن إطار العدالة االنتقالية نظراً للشرعية الثقافية التي 

قد ال تكون بغير هذه الطريقة موضوع تحقيق تتمّتع بها في األساس ولكونها قد توفر فرصة لمعالجة حاالت 

 مسائل القدرة التي سبق أن ناقشناها. من قِبل مؤسسات رسمية نظراً ل

 

غير أّن هذا األمر قد ينتج منه تمكين المرأة أو إضعافها على حّد سواء، حيث إّن الممارسات والهرميات 

التقليدية قد تعيق إشراك النساء )وغيرهّن من المجموعات المهمشة( والتعبير عن العنف الذي تعرضَن له. 

المرأة ُينظر إليها في مجتمعات عّدة على أّنها أقّل شأناً وألّن الضحية هي  يصّح ذلك بنوع خاص نظراً ألنّ 

 التي ُتالم في حال تعرض المرأة للعنف بصرف النظر عن العوامل الخارجية، كالقوة أو العنف أو الخوف. 

 

ة في قاليفي أوغندا، أّدت محادثات السالم في جوبا إلى اتفاق نّص على أّن عملية العدالة االنت :مثال

البالد يجب أن تشمل الوسائل المحلية والدولية للسعي إلى المساءلة. وتّم دمج تقليد "الماتو أُبوت" 

االحتفال على البحث عن الحقيقة  الخاص بقبيلة األشولي في هذه العملية تحديداً، حيث يرتكز هذا

بمشاركة عدد من النساء  الممارسةوالمسامحة والمساءلة المجتمعية والمصالحة. وفي حين سمحت هذه 

خطيط توالرجال، يقول البعض إّن طبيعة االحتفال تمنع النساء من االضطالع بأدوار أساسية لجهة ال

في قدرة هذه الممارسة على  المرأة حقوق مجال في الناشطين بعض شّككوصنع القرارات، كما 

 قليدياً للقيام بذلك. التعاطي بشكل مالئم مع جرائم العنف الجنسي، بما أّنها غير مجهزة ت

  

http://www.ictj.org/
http://justiceandreconciliation.com/wp-content/uploads/2012/11/Gender-and-Generations-in-Acholi-Traditional-Mechanisms-Web.pdf
http://www.accord.org.za/ajcr-issues/%EF%BF%BCtransitional-justice-and-gender-in-uganda/
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 المبني على اآللية  النهجمحدودية  -ي

 

المذكورة أعاله هي ردود فعل شائعة على فترات من العنف الجماعي، لكّنها ال  الُنُهجمن المهم أن نتذكر أّن 

الحقيقة والكرامة والعدالة وعدم تكرار  لتحقيق أهداف أوسع هيتشّكل أبداً غاية بحّد ذاتها، بل هي وسائل 

الممارسات السابقة. ليست العدالة االنتقالية هدفاً بحّد ذاته، بل هي سلسلة من اإلجراءات الطويلة األمد التي 

تتخذها الدولة والمجتمع على حّد سواء ومن شأنها مساعدة المجتمعات على كسر حلقات العنف واإلقصاء 

 الماضي وعلى احترام وتعزيز كرامة وحقوق المواطنين كاّفة، وبخاصة الضحايا. واإلفالت من العقاب في 

 

، لكّنها بالتأكيد ليست السبل الوحيدة المتاحة أمام اً ما اتخذت هذه المبادرات أحد األشكال المذكورة آنف اً غالب

ل ما لألفكار الراسخة حو ال يجب السماحع حقل العدالة االنتقالية ونمّوه، المجتمعات المختلفة. ففي ظل توسّ 

 بأن تملي الشكل الذي تتخذه هذه العدالة في اً يجب أن تكون عليه العدالة االنتقالية أو حول ما كانت عليه سابق

 المستقبل. 

 

ات المحلية المثلى لتلبية االحتياجالُنُهج تعتمد المجتمعات سبالً استشارية وتمثيلية ومشاركة الختيار يجب أن 

والوطنية. قد توفر اإلجراءات التقليدية نماذج مفيدة في بعض األماكن في حين أّنها لن تلقى أصداًء إيجابية 

إطالقاً في أمكان أخرى. ال شّك في أّن الناشطين ومنظمات المجتمع المدني، وبخاصة الضحايا والجمعيات 

دوماً في الموقع األجدى للمساهمة في تطوير السبل األكثر فعالية للسعي إلى التي ُتعنى بالضحايا، ستكون 

 االعتراف والمساءلة واإلصالح ضمن سياق معّين. 

 

 

 أنشطة
  

كالنصب قم بجلسات عصف ذهني جماعية تتناول أمثلة عن االستراتيجيات المذكورة آنفاً ) .1

للمتدربين أن سمعوا عنها، وتناول ما التذكارية وجبر الضرر والبحث عن الحقيقة( التي سبق 

كان فعاالً وما كان غير مجٍد في هذه المحاوالت. أّي شكل تتخذه العدالة االنتقالية عادًة بالنسبة 

 إلينا؟ كيف يتعارض ذلك مع اإلديولوجيا واألهداف المذكورة أعاله؟

Responsive Police -“Best Practices in Gender)اختياري( قُم بنشاط على غرار  .2

Exercise 3.”—Reform  أفضل الممارسات في إصالح الشرطة مع مراعاة منظور نوع"(

"(. يمكن اعتبار هذا التمرين الموجز نوعاً من تقويم معلومات المتدربين 3التمرين رقم  –الجنس 

 ُهج المنصفة للجنسين ويسمح لهم بتطبيق المعلومات التي اكتسبوها حّتى اآلن. بشأن النُ 

 

http://www.ictj.org/
http://www.gssrtraining.ch/images/stories/PDF/police/exe3.pdf
http://www.gssrtraining.ch/images/stories/PDF/police/exe3.pdf
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  تحديد نوع الجنس -5
 

   الفوارق الشديدة التعقيد بين الجنس ونوع الجنسفهم 

 النظر في كيفية تأثير هوية الفرد الجنسانية على اختبارات العنف 

  تختلف إلى حد كبيراإلقرار بأّن األدوار التي قد تضطلع بها المرأة 

 

 تحديد نوع الجنس والجنس -أ

 

  .نوع الجنسو الجنسيجب التمييز بين مفهومين مختلفين ولكن متساويين من حيث األهمية، أال وهما 

 

 الخصائص البيولوجية التي تحدد كّل فرد على أّنه ذكر أو أنثى أو يحمل صفات الجنسين. إلى  الجنسيشير 

 

كل عام، بشوينضوي على معاٍن عّدة ويرتبط بعدد من السياقات. مرّكب مفهوم غنّي و نوع الجنسفي المقابل، 

 ياتوالسلوكإلى الطريقة التي ُينظر بها إلى الرجال والنساء في المجتمع وإلى األدوار  نوع الجنسيشير 

. يأخذ نوع الجنس باالعتبار 29شخصالالسمات التي يعتبرها مجتمع ما مالئمة بناًء على جنس و نشطةواأل

التعريف االجتماعي للنساء والرجال ضمن المجتمعات والثقافات والطبقات والفئات العمرية المختلفة وفي 

 مراحل مختلفة من التاريخ. 

 

على سبيل المثال، ترتكز الصورة النمطية التي تعتبر أّن المرأة تقّدم الرعاية أفضل من الرجل على فهم محدد 

 . نوع الجنسة ولدور المرأة في المجتمع؛ بالتالي، تندرج هذه الصورة تحت فئة لألنوث

 

حقوق اإلنسان، يشير الميل وفقاً لحملة . الميل الجنسيوتجدر اإلشارة إلى تعريف أساسي آخر، أال وهو 

 أشخاص إلى المستمر والمتأصل وغير القابل للتغيير الجنسي إلى االنجذاب العاطفي أو الرومنسي أو الجنسي

ليات المث. غالباً ما يتعرض ذوو الميول الجنسية التي ُتعتبر خارجة عن المعايير المجتمعية، أمثال آخرين

ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وأحرار الهوية الجنسانية والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي 

(LGBTIQ إلى االضطهاد القائم على ميلهم الجنسي، وُيعتبر ذلك نوعاً من االستهداف القائم على نوع ،)

 الجنس. 

  

                                                 
Health in Headquarters and 2005: Gender, Women and –Overview of Activities 2004منظمة الصحة العالمية، " 29

Regional Offices( "2006 .) 

http://www.ictj.org/
https://www.hrc.org/resources/sexual-orientation-and-gender-identity-terminology-and-definitions
https://www.hrc.org/resources/sexual-orientation-and-gender-identity-terminology-and-definitions
https://www.hrc.org/resources/sexual-orientation-and-gender-identity-terminology-and-definitions
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 الهوية الجنسانية -ب

 

ال يقتصر فهم نوع الجنس وكيفية تأثيره على هوية الفرد وخبراته اليومية على إيالء االنتباه للنساء والفتيات 

فحسب، بل يتعلّق األمر أيضاً بتقويم وفهم االختالفات في اختبار النساء والرجال، والفتيات والفتيان على حّد 

ها لجهة النفاذ إلى العدالة. يرتبط اختالف النظر هذا سواء، النتهاكات حقوق اإلنسان والعوائق التي يواجهون

كّل من النساء والرجال في المجتمع، وبالِقيم المرتبطة بهذه األدوار، وبإدراك  يؤديهاباألدوار التي ُيتوّقع أن 

 الرجولة أو األنوثة. 

 

تنّظم مجتمعات عّدة نفسها على أساس هرمية مبنية على نوع الجنس. وغالباً ما تعطي هذه الهرمية األولوية 

 في المنزلةاختالف  يؤدي إلىما العام،  في المجالللذكور على اإلناث وللرجولة على األنوثة، وبخاصة 

 والمعاملة واالستحقاقات واألدوار بين النساء والرجال.

 

انعدام المساواة المبني على الهوية الجنسانية والهرمية من منظور نوع الجنس أن تّتخذ أشكاالً عّدة، من شأن 

انونية، وانعدام قكانعدام المساواة في النفاذ إلى السلطة السياسية، ومحدودية الفرص االقتصادية، واالستثناءات ال

 المساواة على صعيد آليات العدالة، وغياب السلطة والحقوق في المنزل، من بين أمور أخرى. 

 

وتنطبق المعايير المضرة الخاصة بنوع الجنس واإليديولوجيات والممارسات والترتيبات المؤسسية في زمن 

ذلك في أسباب قابلية تأثر النساء في ظل السلم تماماً كما في أزمنة الحرب والنزاعات. وغالباً ما يساهم 

 الذي تمارسه الدولة.  النزاعات والقمع

  

 ضحايا احتياجات حول 2014 عامالدولي للعدالة االنتقالية في  المركز أجراها دراسةأظهرت  :مثال

 أّن المعاملة التي يلقاها ضحايا التعذيب خالل المرحلة القصير والطويل في نيبال األجلين في النزاعات

التالية للنزاع تختلف باختالف نوع جنس الضحية. بالفعل، حّتى عندما تعّرضت النساء لالنتهاكات 

  أسئلة للمناقشة
 

وقعات اجتماعية مغايرة بعض الشيء في ما نوع الجنس هو أمر يؤّثر في حياتنا اليومية، لكن لكّل مّنا ت
 يتعلق بنوع الجنس. 

  كيف تتعاطى نوع الجنس في منزلك؟ 

  أّي مهام ُتعتبر أنثوية وأّي منها ُتعتبر رجولية؟ 

  عندما تخرج عن هذه التوقعات؟ بأي طريقة يتّم صّدك؟ كيف تشعر حيال ذلك؟ ماذا يحصل 

  كيف ُيترَجم ذلك على نطاق أوسع؟ وكيف يعّقد ذلك ممارسات العدالة االنتقالية؟ 

http://www.ictj.org/
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Nepal-Reparations-2014.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Nepal-Reparations-2014.pdf
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نتهاكات إلى أبعاد اجتماعية نفسها كتلك التي تعّرض لها الرجال، أّدى الضرر الذي سببته هذه اال

إضافية نتج منها تفاقم الصعوبات االقتصادية، وتأثر العالقات العائلية والمجتمعية سلباً، وتضرر 

الصحة النفسية للمرأة. وتحدثت الضحايا عن الحاجة إلى الرعاية الطبية وإلى اعتراف عائالتهّن 

 ومجتمعاتهّن بكونهّن ضحايا عوضاً عن نبذهّن. 

 

في أعقاب انتهاكات حقوق اإلنسان غالباً ما يحصل السعي إلى الحقيقة والعدالة واالعتراف واإلصالح  كذلك،

 ضمن النطاق العام، مّما يعني أّن المرأة تميل إلى أن تكون أّول المنبوذين في عمليات العدالة االنتقالية. 

 

ال يقتصر االستهداف القائم على الهوية الجنسانية على المرأة فحسب. فعلى سبيل المثال، قد ُيصنَّف الرجال 

المختلفون من حيث المظهر أو الكالم أو طريقة التعريف بالنفس، أي ما هو خارج عن معايير الرجولة 

استهدافهم لألسباب المذكورة. كما أّن مخنثون أو مثليون أو منحرفون بطريقة ما ويتّم التقليدية، على أّنهم 

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وأحرار الهوية 

( يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للعنف ولإلقصاء التام من عمليات العدالة في LGBTIQالجنسانية )

 ة العار الراسخة التي تحيط بهويتهم الجنسانية وسماتهم الجنسية. أعقاب العنف والقمع نظراً لوصم

 

ومنظمة حرية المرأة  MADRE وجمعية نيويوركالحقوق التابعة لجامعة مدينة  كلية وجدت :مثال

أّن تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام يستهدف النساء والرجال على حّد سواء  في العراق

تحديداً من منظور "نوع الجنس والتعبير عنه". يشمل ذلك، على سبيل المثال، استهداف النساء 

 يوالرجال لما يعتبره تنظيم "داعش" انتهاكات للمتطلبات المتعلقة بالمالبس والمظهر" و"للميل الجنس

الحقيقي أو الملموس"، إلى جانب عدد من العوامل األخرى التي تغّذي االستهداف والعنف القائمين 

 . 30على نوع الجنس

 

من الضروري أن ُيصار في أّي سياق معّين إلى وضع تعريف ذي صلة لهوية الضحية، أي تحديد الفئات 

ة رة التحديات االقتصادية واالجتماعية والجسدياألكثر هشاشة بناًء على نوع الجنس، ولكن أيضاً بناًء على خطو

الراهنة، مع األخذ باالعتبار االنتهاكات التي تتعرض لها الضحية وتأثير هذه االنتهاكات على حياتها اليومية. 

 مجتمع. اليم انعدام المساواة في ينوع الجنس مجّرد نقطة انطالق لتقغالباً ما يكون 

 

                                                 
 Communication to the ICCومنظمة حرية المرأة في العراق، " MADREكلية الحقوق التابعة لجامعة مدينة نيويورك وجمعية  30

Prosecutor Pursuant to Article 15 of the Rome Statute Requesting a Preliminary Examination into the 
Situation of: Gender-based Persecution and Torture as Crimes Against Humanity and War Crimes 

Committed by the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in Iraq( "8  2017تشرين الثاني/نوفمبر .) 

http://www.ictj.org/
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https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY%20MADRE%20OWFI%20Article%2015%20Communication%20Submission%20Gender%20Crimes%20in%20Iraq%20PDF.pdf
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 ّرضهنّ تع إثر أطفاالً  وأنجبنَ  النزاع خالل للخطف تعّرضنَ  اللواتي النساء تخضعفي أوغندا،  :مثال

لمعاملة مختلفة تماماً عن تلك اللواتي اغُتِصبَن ولكن لم ُينجبَن األوالد جّراء ذلك. ُيضاف  لالغتصاب

  إلى ذلك االختالف في االحتياجات نظراً إلنجاب األطفال.

 

 تؤديهااألدوار التي يمكن للمرأة أن  -ج

 

يميل استمرار الصور النمطية من منظور نوع الجنس إلى تصوير الرجل كمحارب وبطل في مقابل تصوير 

 المرأة كضحية ثانوية سلبية. 

 

ينطوي هذا التصنيف على فهم مبالغ في الثنائية ومغلوط تماماً لدور كّل من الرجل والمرأة في النزاعات. 

عدم حصر اختبارات النساء في أوقات النزاعات باختباراتهّن  بالفعل، يتطلّب التقويم من منظور نوع الجنس

المرأة، ومنها دور الناشطة والمرتكبة والمحاربة. وفي ما  تؤديهاكضحايا واالعتراف بتنّوع األدوار التي قد 

 .31يلي بعض األدوار المتعّددة التي قد تضطلع بها المرأة

 

 

                                                 
  Victims“؛ غالف ”,More Than Words: Apologies as a Form of Reparations“غالف الصور )من اليسار إلى اليمين(: 31

 ity: Transitional Justice in the African Great Lakes Region,”Fighting Impun؛ غالف“Not Without Dignity:  

 eturn, and Coexistence,”Views of Syrian Refugees in Lebanon on Displacement, Conditions of R ؛ الصفحة

  :Victims Fighting Impunity“؛ غالف ”,More Than Words: Apologies as a Form of Reparations“من  17

Transitional Justice in the African Great Lakes Region.”. 

الضحايا 
والناجيات

المحاربات

المرتكبات الناشطات

الفاعالت في 
مجال العدالة 

االنتقالية

http://www.ictj.org/
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https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_Syria_NotWithoutDignity.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Apologies-2015.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/Great_Lakes_Report_March.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/Great_Lakes_Report_March.pdf
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 : اتوالناجيايا الضح

 ياً على أّنها من الضحايا الثانوية للحرب. قد يكون ذلك صحيحاً لكن المرأة تعاني ُينظر إلى المرأة تقليد

أيضاً كونها من الضحايا األساسية للنزاعات والقمع بأعداد كبيرة. وُينظر إلى بعض الحاالت على أّنها 

 ضحايا "ثانوية" أو غير مباشرة، لكّنها في الواقع تشّكل انتهاكاً مباشراً. 

o  يشّكل جرم اإلخفاء القسري خير مثال على ذلك، حيث كان يندرج أفراد أسرة الشخص المفقود

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من تحت تصنيف الضحية غير المباشرة. غير أّن 

خطت خطوة مهمة لجهة االعتراف بالمفقودين وأفراد أُسرهم  2006عام ل فاء القسريتخاال

على أّنهم ضحايا أساسّيين، وذلك نظراً لتعّدد التأثيرات الوخيمة والمباشرة لإلخفاء على 

 عائالت الضحايا. 

  أو العنف القائم على نوع الجنس، ومن الضروري أن يتخطى تصنيف المرأة كضحية العنف الجنسي

 لعدالة االنتقالية هذه الروايات واالختبارات. تشمل عمليات ا

o  على سبيل المثال، أصبحت لجنة الحقيقة في تونس من أولى اللجان التي تعترف باالنتهاكات

 أّيام الطاغَيين اللذين حكما البالد. االقتصادية واالجتماعية التي تعّرضت إليها النساء 

 

 : اتالمحارب

  سجن وعميلة مخابرات. المرأة هي أيضاً محاربة وجندية وشرطية وحارسة 

  تماماً كالرجل المحارب، يمكن أن ُتجنَّد المرأة بالقّوة أو أن تنضّم للنزاع ألسباب إيديولوجية، بما في

 ذلك االنتقام أو السعي إلى االستقاللية والسلطة التي قد ال تحصل عليها بأّي طريقة أخرى. 

 

 :اتكبالمرت

  قد تكون المرأة مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان. قد يحصل ذلك على سبيل المثال عندما تكون

ضمن القوى األمنية الرسمية المتواطئة مع انتهاكات حقوق اإلنسان، أو عندما تحمل المرأة  ةالمرأ

 السالح كمحاربة ضمن مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة. 

 

 :اتالناشط

 مرأة ناشطة خالل االضطرابات وضمن عملية العدالة االنتقالية. قد تكون ال 

o ( "في األرجنتين، أجبرت أّمهات "البالزا دي مايوPlaza De Mayo الدولة واألسرة )

 الدولية على إيالء االهتمام لمسألة اإلخفاءات القسرية. 

o  النساء الضحايا، في تونس، اجتمع عدد من المجموعات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق

يد الثورة للمطالبة بأخذ صوت المرأة واحتياجاتها علماً بأّن عدداً منها كان حديث اإلنشاء، بعَ 
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واختباراتها باالعتبار خالل عملية العدالة االنتقالية في البالد. وباتت هذه المجموعات 

 والجمعيات معروفة تحت اسم شبكة "العدالة االنتقالية للنساء أيضاً". 

 

  في مجال العدالة االنتقالية: تالفاعال

  ًتقالية. يمّر بمرحلة انمن المؤسسات السياسية أو القضائية التي تنشأ في مجتمع  قد تكون المرأة جزءا 

 

تكبة، حاربة والمرغالباً ما ال تتعارض هذه األدوار، وسرعان ما قد تغدو الخطوط التي تفصل بين الضحية والم

على سبيل المثال، منعدمة الوضوح. تتطلب معالجة التعقيدات الناجمة عن االختبارات واألدوار المتداخلة أّوالً 

 االعتراف بأّن المرأة هي أكثر من مجّرد ضحية، بل هي في الواقع أداة تغيير فعالة. 

 

 

  

 أسئلة للمناقشة
 

غالباً ما يستهدف العمل في مجال المسائل الجنسانية وتمكين المرأة النساء تحديداً. لكن من المهم أن 
يشمل الرجال في المناقشات التي تجرى مع الرجال والنساء على حّد سواء بشأن معنى الرجولة بالنسبة 

 إليهم كأفراد وبالنسبة إلى المجتمعات بشكل عام. ومن األسئلة المطروحة: 
 

  التي تراعي اعتبارات  نشطةمن خالل مشاركتهم في األما هي المكاسب التي يحظى بها الرجال

 نوع الجنس؟ 

 ؟ نشطةما هي العوائق التي تمنع مشاركة الرجال في هذا النوع من األ 

 أو يرفضون المشاركة فيها؟  نشطةلماذا ال يشارك الرجال في هذه األ 

  التي تراعي اعتبارات نوع الجنس  نشطةالرجال لجهة تنفيذ األما هو الدور الذي يجب أن يؤديه

 أو اعتماد نهج يراعي مثل هذه االعتبارات؟ 

  كيف يمكن التأكد من أّن الرجال يؤدون الدور المالئم للسياق الذين يعملون فيه؟ 

http://www.ictj.org/
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  نوع الجنس الخاص بالعنف -6
 

  يؤّثر في اختبار الضحايا للعنف وفي أنواع الضرر المختلفة التي قد يستمّر االعتراف بأّن نوع الجنس

 مفعولها إلى ما بعد ارتكاب االنتهاك

 

راعي اعتبارات نوع الجنس في األساس على اكتساب فهم فاعل الختالف التأثير وفقاً ي نهجيقوم اعتماد 

 اللها وبعدها. الختالف الهوية الجنسانية للضحية قبل فترات العنف والقمع وخ

 

يطرح ذلك األسئلة، على سبيل المثال، بشأن كيفية اختالف تأثر المرأة والرجل باالنتهاكات والسياسات 

الروايات أو غيرها من المبادرات الساعية إلى كشف الحقيقة، إلى جانب نظم وإجراءات العدالة االنتقالية و

 حات وما إلى ذلك. العدالة وبرامج جبر الضرر والنصب التذكارية واإلصال

 

لقول الحقيقة، من المهم أن ُيطرح السؤال التالي: ما الذي تحتاج إليه المرأة  نهجعند دراسة  :مثال

لتشعر باالرتياح لكي تروي قصتها وتشارك بفعالية؟ قد يتطلب األمر عقد جلسات حصرية للنساء أو 

جلسات تحضيرية مع النساء، أو توفير أفراد طاقم من النساء، أو وضع إجراءات خاصة لضمان عدم 

المرأة في حال رغبت في ذلك. لكن في الوقت نفسه ال يجب االفتراض أّن المرأة ستطلب ذكر هوية 

 إغفال هويتها ألّن عدداً من النساء الضحايا يرغبَن في أن تكون قصصهّن معروفة. 

 

 العنف: العالقة بين نوع الجنس وباالعتبار عند التفكير في غالباً ما يجب أخذ المجالين األساسيَّين التاليين 

 

  الُمرتَكبنوع االنتهاك 

 تأثير االنتهاك 

 

 نوع جنسها.  بسببيشير المجال األّول إلى االنتهاكات المقترفة بحّق ضحية ما 

 

أّما المجال الثاني، فيشير إلى تأثير أّي انتهاك على الضحية بسبب نوع جنسها. على سبيل المثال، قد ال يكون 

التعذيب انتهاكاً مبنياً على نوع الجنس بحّد ذاته، لكّنه قد يضطلع بتأثير متفاوت إلى حّد كبير على حياة النساء 

 والرجال. 
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  الجنس العنف الجنسي والعنف القائم على نوع -7
 

 فهم الفوارق األساسية بين العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس 

 

كار والتناقض بين األدوار واألفمن المهم أن تأخذ أّي من عمليات العدالة االنتقالية باالعتبار كيف أّن التقاطع 

من الخلفية الممّكنة النتهاكات حقوق  اً والممارسات في ما يتعلّق باألنوثة والرجولة يمكن أن يشّكال جزء

اإلنسان. إثر عقود عّدة من النضال الذي خاضه الناشطون، بات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس 

أن يخضع مرتكبوها للمحاكمة.  –ال بل يجب  –ُيعترف بهما على أّنهما أسلحة حرب وجرائم خطيرة يمكن 

 ئم على نوع الجنس ببعضهما البعض أحياناً، وإن كان هناك فارق دقيق بينهما. ُيدمج العنف الجنسي والعنف القا

 

 
 

ف على أّنه "أّي عمل جنسي أو محاولة الحصول على العمل  نوعإلى  العنف الجنسييشير  االنتهاك، وُيعرَّ

جه آخر موالجنسي والتعليقات أو التحرشات الجنسية غير المرغوبة أو أعمال االتجار الجنسي أو أي شيء 

نحو الحالة الجنسية لشخص ما باإلكراه من ِقبل أي شخص بغّض النظر عن عالقته أو قرابته بالضحية في 

تشمل أشكال العنف  .32البيت ومكان العمل" –وليس حصراً أو تحديداً  –أّي موقع أو مكان بما في ذلك 

توى تعباد الجنسي، والتعذيب على مساالغتصاب الفموي والمهبلي والشرجي، والختان القسري، واالسالجنسي 

األعضاء التناسلية، والتعري القسري، والعالقات الجنسية القسرية، والحمل القسري والتعقيم القسري. "قد 

يكون الهدف من هذه الممارسات الترهيب أو اإلذالل أو الحصول على معلومات أو القتل أو المعاقبة أو اإلكراه 

 .33تعة الجنسية"أو منع اإلنجاب أو منع الم

 

صاب، أّن االغت لرواندا الدولية الجنائية المحكمةبول[ أكاييسو، أّكدت -في ما يتعلّق بوضع ]جان :مثال

و أ تماماً كالتعذيب، ُيستخدم ألغراض كترهيب الشخص أو إهانته أو إذالله أو التمييز بحّقه أو معاقبته

ي ف ويصلأو تدميره. وتماماً كالتعذيب، يشّكل االغتصاب انتهاكاً لكرامة الشخص  السيطرة عليه

                                                 
 (.2002إتيين ج. كروغ وآخرون، "التقرير العالمي حول العنف والصحة"، منظمة الصحة العالمية ) 32
 . When No One Calls It Rape ،"5كابور وموديل، " 33

.االنتهاكنوعإلىالجنسيالعنفيشير

شرجي،والوالمهبليالفموياالغتصابالجنسيالعنفيشمل
ة،األنثويالتناسليةاألعضاءوتشويهالقسريوالختان

األعضاءمستوىعلىوالتعذيبالجنسي،واالستعباد
سرية،القالجنسيةوالعالقاتالقسري،والتعريالتناسلية،
.القسريوالتعقيمالقسريوالحمل

العنف القائم على نوع الجنس

إلىعالدافالحافزإلىالجنسنوععلىالقائمالعنفيشير
هدافاستتمّ ماإذا.منهالمقصودالتأثيرأواالنتهاكارتكاب
ذلكونيكحينئذٍ الجنس،نوعبسببتحديداً مارجلأوامرأة
.الجنسنوععلىالقائمالعنفأشكالمنشكالً 

لىعالقائمالعنفأشكالمنشكلدوماً هوالجنسيالعنف
.بصحيحدائماً ليسالعكسلكنالجنس،نوع
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و أّي شخص يحمل صفة رسمية، الواقع إلى مستوى التعذيب عندما ُيمارس من ِقبل مسؤول رسمي أ

 .أو برضاه أو موافقته هأو بتحريض من

 

المرتبطة بهذه الجريمة  وفي حال العنف الجنسي، غالباً ما يكون هناك خوف كبير من أن تؤّدي وصمة العار

من  اإلى النبذ االجتماعي للرجال والنساء على حّد سواء. غالباً ما ُينظر إلى ضحايا التعذيب واالعتقال وغيره

الجرائم على أّنهم يستحقون اإلكرام إثر النزاعات، لكّن ردة الفعل مختلفة في ما يتعلق بضحايا االغتصاب، 

حيث يتجّنبهم أو يسكتهم أو يلومهم اآلخرون، فتنخفض منزلتهم عوضاً أن ُترفع بسبب االنتهاك الذي تعرضوا 

 له. 

 

المقصود  التأثيرارتكاب االنتهاك أو الحافز الدافع إلى إلى  العنف القائم على نوع الجنسفي المقابل، يشير 

منه. إذا ما تّم استهداف امرأة أو رجل ما تحديداً بسبب نوع الجنس، حينئٍذ يكون ذلك شكالً من أشكال العنف 

القائم على نوع الجنس. العنف الجنسي هو دوماً شكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، لكن العكس 

ماً بصحيح. تشمل أشكال االنتهاكات القائمة على نوع الجنس والتي ليست من أشكال العنف الجنسي ليس دائ

الزواج القسري والعنف األسري واستخدام األطفال إلحداث صدمة نفسية والتهديد باالغتصاب والعمل المنزلي 

 القسري. 

 

فريقيا، تّم استغالل عالقة النساء بأطفالهّن إلرغام النساء على التعاون مع القوى أفي جنوب  :مثال

وأُرِغمت المرضعات على التوّقف عن إرضاع أطفالهّن، كما هّددت القوى األمنية بإيذاء األمنية. 

 األطفال أو قتلهم.

 

مكامن الضعف الجسدية أو كذلك، يمكن للعنف القائم على نوع الجنس ضّد المرأة أن يّتخذ شكل استغالل 

 السمات الظاهرة في محاولة لتجريد الفرد والمجتمع الذي تمّثله من الصفات البشرية. 

 

المضايقة والتمييز والعنف الجسدي وغيرها من أشكال تعّرضت المحّجبات في تونس إلى  :مثال

انات الضرورية حالعنف. وُحرمت محّجبات كثيرات من متابعة دراستهّن، أو من الخضوع لالمت

للتخّرج، أو من التوظيف أو المحافظة على الوظيفة. استمّر هذا الوضع لعقود عّدة وكان له تأثير 

 مفرط على حياة النساء كأفراد وعلى حياة أطفالهّن وغيرهم من أعضاء أسرهّن.

 

ان على حّد جال والفتيغير أّن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس يؤّثران في النساء والفتيات والر

 للمرأة المساواةنوع الجنس  ال يمنحسواء. كّل من ُيستهَدف بسبب هويته الجنسية أو ميله الجنسي هو ضحية. 

 النساء على العنف الجنسي.  تجاربوال تقتصر 

 

http://www.ictj.org/


 
  

 
www.ictj.org     40 الصفحة  

للجنة الحقيقة والمصالحة أّن المجموعات المسلحة استهدفت  النهائي التقريربيرو، وّثق في  :مثال

كجزء من حمالت التطهير االجتماعي التي قامت بها هذه  34المثليين ومغايري الهوية الجنسانية

المجموعات خالل النزاع. وورد في التقرير النهائي أّن هذه المجموعات بّررت جرائم القتل، مّدعية 

على السمات الجنسية لهؤالء األفراد كان من الممكن أن يؤّثر سلباً في أّن عدم سيطرة حكومة بيرو 

 الشباب في المجتمعات التي كانت تسعى المجموعات المسلحة إلى السيطرة عليها. 

 

ية جهود التي ترمي إلى تعطيل المفاهيم التقليديؤّثر نوع الجنس في الجميع ويمكن استهداف أّي كان في إطار ال

أن نوع النقاشات بش رّكزتثة وإلحاق الضرر والعار بالضحايا والعائالت والمجتمعات. غالباً ما للرجولة واألنو

الجنس على النساء والفتيات نظراً النعدام المساواة الهيكلي القائم على نوع الجنس، مما يؤّثر في النظرة إلى 

النساء والفتيات وفي طريقة معاملتهّن. لكن عندما يتعلق األمر بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، 

ت نفسها تماماً كالنساء باإلضافة إلى التحديات الخاصة بهم. بالتالي، على من المرجح أن يواجه الرجال التحديا

عالج بطريقة شاملة االنتهاكات القائمة على نوع الجنس وتأثير يالجنس أن  راعي فعالً اعتبارات نوعي نهجأّي 

 مختلف انتهاكات حقوق اإلنسان على الجنسين. 

 

  

                                                 
نساني جتعّرف حملة حقوق اإلنسان مغايرة الهوية الجنسانية بأّنه مصطلح جامع لوصف األشخاص الذين ال توافق هويتهم الجنسانية و/أو تعبيرهم ال 34

محّدد. بالتالي،  جنسييشير كون الشخص من مغايري الهوية الجنسانية إلى أّي ميل التوقعات الثقافية المبنية على الجنس الذي أسند إليهم عند الوالدة. وال 
 قد يعّرف مغايرو الهوية الجنسانية عن أنفسهم بمحّبي الجنس اآلخر أو المثليين أو المثليات أو مزدوجي الميل الجنسي، إلخ.
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 تأثير انتهاكات حقوق اإلنسان على الجنسين -8
 

  بشكل كامل في فهمنا النتهاكات حقوق اإلنسانتطوير فهمنا للعنف ضد المرأة ودمج نوع الجنس 

 

يشير تطّور العدالة االنتقالية إلى توّجه إيجابي للغاية نحو معالجة أكثر شموالً لبعض أشكال العنف، في ظّل 

القيود المتمّثلة في التركيز الحصري على الجرائم الجنسية عوضاً عن التركيز على اكتساب فهم أوسع نطاقاً 

الرجال. من الضروري أن يلقى العنف الجنسي الختالف تأثير انتهاكات حقوق اإلنسان على النساء مقارنة ب

العواقب الطويلة األمد بالنسبة إلى النساء معالجة شاملة، ولكن من دون أن يأتي ذلك على حساب معالجة تعّدد 

 ضحايا االنتهاكات كافة.

 

م يت يتعلق هذا اإلغفال بطريقة تفسير النزاع والضرر على أنواعه عادًة، مّما يؤدي إلى أمثلة عّدة حيث

التغاضي تماماً عن مسألة نوع الجنس، وإن كانت تضطلع في الواقع بدور مهم. غالباً ما ُتغفل العالقة بين 

الضرر الذي يلحق بالنساء في النزاعات )أي جرائم القتل واالختفاء والتعذيب واإلصابات الجسدية والعنف 

 َن له في أعقاب النزاع. الجنسي والتجنيد القسري والنزوح( وبين الضرر الذي قد يتعّرض

 

والالفت للنظر هو الميل إلى التركيز على الطابع الفردي والمحدود النتهاك ما. في الواقع، قد تتعّرض المرأة 

لسلسلة من األضرار الجسدية والعاطفية والعقلية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها من األضرار الطويلة األمد 

ي، ، وخسارة األراضاإلنجابيةحرية الاية النزاع. قد يشمل ذلك التضييق على إثر حصول انتهاك ما أو بعد نه

وانعدام األمن الجسدي واالقتصادي، وتفاقم أعباء الرعاية، والتهميش السياسي، والصعوبات االقتصادية، 

 وغيرها من العواقب الدائمة. 

 

ما  نسين النظر في اختالف تأثير انتهاكيتطلب فهم األوجه المتعددة لتأثير انتهاكات حقوق اإلنسان على الج

ير القص في األجلعلى المرأة )على أّنها من نوع الجنس األكثر عرضًة للتهميش تقليدياً( مقارنة بالرجل 

ر نوع جنسها وكافة المعايي بسبب. بمعنى آخر، كيف تتأثر المرأة بوضوح بانتهاك ما والبعيدوالمتوسط 

 واالفتراضات واآلثار المرتبطة بنوع الجنس هذا؟ 

 

يشكل االختفاء القسري أحد األمثلة الشائعة على االنتهاكات التي غالباً ما تختلف آثارها على الضحايا من 

سهم من كونوا أنفالرجال والنساء، حيث يميل الرجال إلى التأثر بالدرجة األولى كضحايا مباشرين أو إلى أن ي

المخفيين قسراً. غير أّن أفراد األسرة من النساء ُيعتبرَن أيضاً من ضحايا االختفاء القسري المباشرين نظراً 

للصدمة والمضايقة والتهميش االقتصادي واالجتماعي والفقر وغيرها من التأثيرات السلبية الطويلة األمد التي 

ائق عّدة المخفيين قسراً عو زوجاتغالباً ما تواجه على سبيل المثال،  قد يتسبب بها هذا االختفاء. ففي لبنان
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اجة لية المفتوحة بأسماء أزواجهّن أو الحفي تربية أوالدهّن، ومنها استحالة النفاذ إلى الحسابات المصرفية العائ

 . إلى إذن من أحد األنسباء الذكور للتمّكن من السفر مع أوالدهنّ 

 

دان، يضطلع النزوح القسري بتأثير مختلف وغير متكافئ على النساء وغيرها من البل كولومبياكذلك في 

ًة دور رب األسرة نتيج تؤديمقارنًة بالرجال، حيث إّن المرأة أكثر عرضًة للنزوح وغالباً ما يتعّين عليها أن 

 . 35للنزوح. بالتالي، تميل النازحات إلى مواجهة عواقب مشابهة، كالفقر واالستغالل

 

مثل ثالث من السياق المغربي حيث تعّرضت النساء المعتقالت ألًذى مزدوج، األّول كمعتقالت يمكن استقاء 

سياسيات والثاني عند إطالق سراحهّن. ففي حين اعُتبر الرجال المعتقلون أبطاالً عند إطالق سراحهم، تعّرضت 

مشاركة مرتبطة بنوع الجنس عبر الالنساء إلى النبذ والوصم في مجتمعاتهّن لقيامهّن بخرق األدوار التقليدية ال

 . 36الفاعلة في النشاط السياسي والمعارضة

 

األوجه المختلفة لتأثير انتهاكات حقوق اإلنسان على الجنسين هي، في معظم األحيان، سلبية ولكّنها قد تتخذ 

ة نتيجًة االستقالليأحياناً أشكاالً مفاجئة. فقد اكتسبت النساء في بعض األماكن مهارات جديدة وقدراً أكبر من 

الضطرارهّن إلى ملء الفراغ االقتصادي واالجتماعي الذي خلّفه غياب الرجال. على سبيل المثال، أظهرت 

بعض الالجئات السوريات في لبنان يتعلّمن مهارات أّن  اليةدراسة أجراها حديثاً المركز الدولي للعدالة االنتق

 جديدة في قطاع المجتمع المدني ويطّورن إحساساً جديداً بالحرية. 

 

يبقى أّن العواقب التي تشعر بها النساء في معظم األحيان سلبية بأغلبيتها، وليس القصد من ذكر المكاسب 

لتي تتعّرض لها النساء وكافة ضحايا العنف والنزاعات. وفي بعض اإليجابية نسبياً التقليل من هول العواقب ا

الحاالت التي اختبرت المرأة فيها درجة معّينة من التحرر واالستقاللية خالل النزاع عبر تولّي الوظائف أو 

 حّتى حمل السالح، كان من المتوّقع أن تعاود دوراً أكثر تقليدية في المنزل فور انتهاء العنف. 

 

المرجح أن تظهر الحقيقة الكاملة من دون طرح األسئلة والسعي للحصول على المعلومات الصحيحة  من غير

لدى أولئك الذين هم أكثر دراية بالحاالت التي تعيشها النساء وغيرهّن من الضحايا، وهنا يكمن أهّم درس 

مع  لها خطوات حثيثة للتشاور المرافقة نشطةيمكن استخالصه. يجب أن تّتخذ إجراءات العدالة االنتقالية واأل

مجموعة واسعة من الضحايا لكي تبدأ بفهم ماهية االنتهاكات التي قد أّثرت في النساء وغيرهّن من ضحايا 

والعنف القائم على نوع الجنس ولكي تدرك أيضاً كيف أّثرت هذه االنتهاكات سلباً على حياة  يالعنف الجنس

حادثة متميزة بمختلف طبقاتها، سواء كانت اجتماعية أو ا قد يبدو أّنه مالضحايا منذ ذلك الحين. فالنظر إلى 

اقتصادية أو سياسية أو قانونية أو صحية أو عائلية أو غيرها، سيظهر أّن اختبارات العنف ليست، في الغالب، 

 بالحوادث المعزولة. 

                                                 
 (. 2012"، المركز الدولي للعدالة االنتقالية )Forced Displacement and Gender Justice in Colombiaدوني ميرتينز، " 35
 .The Gender of Reparations ،97مارين، -روبيو 36
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  ؟ما المخاطر التي ينطوي عليها النهج المحايد من حيث نوع الجنس -9
 

  نوع الجنس يعيق أهداف العدالة االنتقالية مراعاةاالعتراف بأّن عدم 

  اً وواجب اً حقّ بوصفها تحديد مشاركة المرأة 

 

 يشير الفشل في أخذ نوع الجنس باالعتبار إلى استحالة تحقيق أهداف العدالة االنتقالية -أ

 

شهدت العقود القليلة الماضية بطرق عدة تقدماً كبيراً لجهة طرح النقاشات بشأن عدم المساواة بين الجنسين 

والتمييز على أساس الهوية الجنسانية والعنف القائم على نوع الجنس أمام الرأي العام. وأصبحت أهمية إشراك 

 المرأة في مجال العدالة االنتقالية معياراً نسبياً. 

 

الحسنة أو حّتى االلتزامات المكتوبة غالباً ما ال ُتترَجم إلى تطبيق  أّن التعبير بأشكال مختلفة عن النيةغير 

فعلّي. بالفعل، لم تلَق اختبارات النساء وغيرهّن من ضحايا االنتهاكات القائمة على نوع الجنس معالجة مالئمة 

 فيه الكفاية في إطار إجراءات المساءلة واالعتراف واإلصالح. من الناحية التاريخية. كما أّن المرأة لم ُتمثَّل بما 

 

يشّكل االعتراف أحد األهداف األساسية للعدالة االنتقالية، لكّن فشل هذا الهدف أمر محّتم إن لم يجِر االعتراف 

شلت هذه ففعالً باالختبارات كافة. ولن تكتمل سيادة القانون وحماية حقوق اإلنسان وعدم تكرار العنف إذا ما 

 المبادئ في توفير الحماية المالئمة للضحايا كافة وفي معالجة كافة أنواع االنتهاكات والعواقب. 

 

طالت حّتى جهود العدالة االنتقالية التي كانت لُتعتَبر أوجه القصور، كما أّن إقصاء المرأة أّدى إلى سلسلة من 

عن بعض االنتهاكات، والسياسات واإلجراءات  غاإلبالفي  أوجه القصور، النقص ومن بيننجاحات نسبية. 

ي ال المنافع، والنتائج الت الحصول علىالتي تصّعب على المرأة المشاركة في مسارات العدالة االنتقالية أو 

لتأثير االنتهاكات الشامل، والتمثيل الناقص للجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع سوى فهم جزئي تعكس 

 الجنس ضمن الدعاوى الجنائية. 

 

وغالباً ما ُتقصى المرأة أيضاً عن عمليات صنع القرارات. على سبيل المثال، يمثَّل الرجل عادًة بنسبة تفوق 

المرأة أساساً( في عمليات السالم وغيرها من القرارات التي ُتّتَخذ  نسبة تمثيل المرأة بكثير )هذا إذا ما تمّثلت

 عندما يشرف نزاع ما على نهايته. 

 

كذلك، ال يعكس برنامج اإلنصاف عادًة احتياجات المرأة بشكل كامل، حيث ال تلقى حقوق المرأة في حاالت 

جتمع بشكل عام، مما يعني أّن الرجال عّدة تعريفاً مالئماً أو معالجة منفصلة عن الحقوق التي ترتبط بالم

 والفئات الحائزة على أكبر قدر من السلطة واالمتيازات هم األكثر استفادًة عملياً. 
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لذلك، تبقى عواقب عّدة طويلة األمد تطال النساء في النزاعات من دون معالجة وُيفّك ارتباطها بالنزاع، فال 

لنزاع حّتى من بعد مرور فترة طويلة على انتهائه، وذلك من دون تزال المرأة من جّراء ذلك تعاني من آثار ا

 أن تحظى بأّي مساعدة أو إنصاف أو تحسين. 

 

غالباً ما يعود هذا التقصير إلى حّد كبير إلى نقص في الفهم والمعرفة في ما يتعلّق بكيفية تطبيق إجراءات 

لجة المالئمة لالنتهاكات القائمة على نوع الجنس العدالة االنتقالية بطرق تشّجع مشاركة المرأة وتأتي بالمعا

 ولآلثار القائمة على نوع الجنس النتهاكات حقوق اإلنسان. 

 

تبقى عمليات العدالة االنتقالية عاجزة عن المساهمة الناجحة في خلق مجتمع أكثر عدالً للجميع من دون إشراك 

 ختلف نوعاً وزماناً على الرجال والنساء. المرأة جّدياً وفي غياب فهم راسخ لتأثير االنتهاكات الم

 

بالتالي، من الضروري االستفادة من الفرصة التي توفرها آليات العدالة االنتقالية لرسم صورة شاملة للمعاناة 

والتهميش اللذين يطاالن المرأة بأوجههما المتنوعة، ولدمج االحتياجات الخاصة بنوع الجنس في آليات جديدة 

 والمشاركة السياسية واإلنصاف إثر انتهاكات سابقة.  ُتعنى بالتنمية

 

 اً وواجب اً حقّ بوصفها مشاركة المرأة  -ب

 

منصف للجنسين للعدالة االنتقالية على كونه واجباً أخالقياً محضاً، بل هناك أساس  نهجال يقتصر اعتماد 

 قانوني دولي يدعم الدعوات إلى مشاركة المرأة بشكل جّدي ومتساٍو مع الرجل. 

 

الوثيقة القانونية األكثر جوهرية متمّثلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  تبقى

(CEDAW) وهي معاهدة دولية ملزمة قانوناً تحث الدول األطراف على إقرار الحماية القانونية لحقوق ،

 المرأة على قدم المساواة مع الرجل وعلى االمتناع عن االضطالع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة. 

 

بات واالستفتاءات كما تعّدد وتذكر المعاهدة صراحة حقوق المرأة، كحّق "التصويت في جميع االنتخا

، وحّق 38، وحّق "تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية"37العامة"

"الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية... والمساواة في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي 

ل هذه الحقوق نقاط انطالق مهّمة يجب ، حيث تشكّ 39واإلصالح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي

 أخذها باالعتبار عند تطوير برامج العدالة االنتقالية. 

                                                 
 ، البند )أ(. 7، الجزء الثاني، المادة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 37
  . 8، الجزء الثاني، المادة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 38
  ، البند )ز(.14زء الثالث، المادة ، الجاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 39
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الدول الموّقعة على تقويم تطور المسار في بالدها نحو منح المرأة حقوقها بالتساوي  CEDAWتجبر اتفاقية 

لمتحدة اإلنمائي للمرأة مع الرجل من خالل معايير محددة دّونت في االتفاقية. ويؤكد صندوق األمم ا

(UNIFEM وقد بات معروفاً باسم هيئة األمم المتحدة للمرأة ،– UN Women ّأن ،)  البلدان التي صّدقت

أو وافقت على االتفاقية ملزمة قانوناً بوضع أحكامها قيد التطبيق واالنتقال من مساواة "بحكم القانون" إلى 

  .40ة التي يشعر فيها النساء والرجال العادّيونضمان المساواة من حيث النتائج، أي المساوا

 

أساساً قانونياً إلشراك المرأة في عمل العدالة االنتقالية  CEDAWتشّكل الحقوق الوارد ذكرها في اتفاقية 

رى إحياء الذك أنشطةوألخذ احتياجات المرأة باالعتبار في إطار إجراءات العدالة االنتقالية، كجبر الضرر و

 وإصالح المؤسسات. 

 

الدول األطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة  CEDAW( من اتفاقية 1) 14تحّث المادة  :مثال

يز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية، فتضع في يللقضاء على التم

واألدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، 

البقاء اقتصادياً لعائلتها، بما في ذلك عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية. يمكن القيام بذلك عبر 

القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها المشاركة في التنمية الريفية 

(. بالفعل، باتت الهيئات المرتبطة بالعدالة االنتقالية 2) 14نص المادة  واالستفادة منها، كما ورد في

تعالج بشكل متزايد مسائل كالتهميش اإلقليمي وتدرس إدماج منحى التعويض على الضحايا في 

السياسات التنموية. لذلك، من شأن األحكام المماثلة أن تشّكل أدوات مهمة في إطار مناصرة إدماج 

 اء في مثل هذه المبادرات بشكل مجٍد. الضحايا من النس

 

الدول  CEDAW( من اتفاقية 2) 15تحّث المادة  :مثال

األطراف على أن "تمنح المرأة في الشؤون المدنية، أهلية 

قانونية مماثلة ألهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك 

األهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق 

الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على 

بعة في قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراءات المت

المحاكم والهيئات القضائية." قد يكون من المفيد استقاء 

في إطار التفكير بشأن جبر الضرر عقب نزاع  CEDAWالوحي من المادة المذكورة من اتفاقية 

 ما، وذلك لتعزيز الواجب القانوني بدعم مطالب المرأة لجهة النفاذ إلى الممتلكات بالتساوي مع الرجل.

                                                 
 Women for)صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، المشروع اإلقليمي "المرأة من أجل منع نشوب النزاعات وبناء السالم في جنوب القوقاز"  40

Conflict Prevention and Peace-Building in the Southern Caucasus"،)Advancing Gender Equality Using 
CEDAW and UN Security Council Resolution 1325: Training Module for Gender Equality Advocates ،"3 . 

تشمل مجموعة قرارات مجلس األمن 
 1325التابع لألمم المتحدة: القرار 

لعام  1820، والقرار 2000لعام 
، 2009لعام  1888، والقرار  2008

، والقرار 2009لعام  1889والقرار 
 2106، والقرار 2011لعام  1960
لعام  2122، والقرار 2013لعام 
 . 2015لعام  2242، والقرار 2013
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إلى شمل المرأة في ، صراحًة قرار مجلس األمن حول المرأة والسالم واألمنمثل وتدعو وثائق أخرى، 

، تبقى هذه الوثائق غير ملزمة لكّنها تشّكل توصيات CEDAWمبادرات العدالة االنتقالية. خالفاً التفاقية 

 الدور الهامهذه مجدداً  عة الوثائق الثمانيتؤّكد مجمووشديدة اللهجة للدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة. 

م، وفي بناء السالم وحفظه، وفي االستجابة اإلنسانية للمرأة في منع الصراعات وحلها، وفي مفاوضات السال

وإعادة التعمير بعد انتهاء الصراع، وتشدد على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة، وبالتساوي مع الرجل، في 

كما تعترف بالعنف القائم على نوع الجنس أثناء  جميع الجهود الرامية إلى حفظ السالم واألمن وتعزيزهما.

 عدها. الصراعات وب

 

مجتمعًة كافة األطراف في الصراعات والدول  CEDAWهكذا، تدعو قرارات مجلس األمن واتفاقية 

األطراف كافة إلى اتخاذ تدابير خاصة ألخذ احتياجات النساء والفتيات باالعتبار ولتضمين عمليات صنع 

 السالم بعد الصراعات حقوق النساء وأصواتهّن. 

 

 

 

 

  

 أسئلة للمناقشة
 

 اسأل المشاركين هنا ما إذا كانت لديهم أسئلة عامة حول المحتوى حّتى اآلن. 

http://www.ictj.org/
https://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
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تفعيل نهج قائم على نوع الجنس في مجال العدالة االنتقالية: أسئلة  -10

 توجيهية
 

  ر على نوع الجنس، بل يجب أن تتطو للعدالة االنتقالية قائم نهجاإلدراك أن ليس هناك معادلة لتفعيل

 .مع مرور الزمن وأن يبقى ممارسوها منفتحين على االستفهام الدائم الُنُهج

o  كيف يكون نوع الجنس ذا صلة باألهداف أو الغايات المنشودة، وكيف يمكن أن يعكس تصميم

 البرامج هذه االعتبارات؟ 

o  كيف تتفاعل الهوية الجنسانية مع الهويات األخرى؟ 

o اج المرأة وضحايا االنتهاكات القائمة على نوع ما هي العوائق المحتملة التي تحول دون إدم

 الجنس؟ 

 

راعي اعتبارات نوع الجنس عملياً تضمين أّي تدخل أو مبادرة اعتبارات جنسانية من بدايتها ي نهجيعني اعتماد 

االعتبار من مرحلة التصميم والتخطيط إلى التطبيق وصوالً إلى في إلى نهايتها. يجب أخذ نوع الجنس 

. كما يجب النظر عبر "عدسة نوع الجنس" منذ البدء إذ إّن التصميم نهائيتقرير أو حدث منتج أو  استحداث

والمنهجية يتشكالن في هذه المرحلة بالذات. ومن المهم توّخي االنفتاح والدقة أثناء النظر في التأثير المختلف 

غالباً ما يبدأ ذلك على نطاق ورجل. الذي قد تضطلع به أهداف محددة للبرنامج على حياة المرأة مقارنة بال

واسع بتحديد المشاكل التي تسعى العدالة االنتقالية إلى معالجتها ضمن إطار محدد قبل االنتقال إلى كيفية تفاقم 

 هذه المشاكل أو تأثرها بالفوارق وعدم المساواة بين الجنسين. 

 

ة منذ البداية. لكن من شأن طرح األسئلة قد ال تكون العالقة بين نوع الجنس ومشروع أو مبادرة ما واضح

ئمة واالنفتاح الدائم على االعتبارات الجنسانية أز يوضحا األجوبة في ظّل تطور تصميم المشروع الالم

 وانطالق مرحلة البحوث األولية أو غيرها من الخطوات التحضيرية. 

 

 ليس هناك من وصفة لمراعاة االعتباراتوعلى نوع الجنس.  لنهج قائميشكل االستفهام أحد المفاهيم الرئيسة 

اإللزامية إلى أي نتائج ذات مغزى أو صلة. لذا، سنستعيض عن إمالء األوامر  ُنُهجالجنسانية، ولن تفضي ال

في ما يلي بمناقشة بعض األسئلة واالعتبارات األساسية التي يجب أخذها باالعتبار في كافة مراحل مشروع 

 ة مراعية لنوع الجنس في إطار التخطيط لبرمجة العدالة االنتقالية وتنفيذها. ما للتوجيه على استخدام عدس
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باألهداف أو الغايات المنشودة، وكيف يمكن أن يعكس تصميم  متصالً كيف يكون نوع الجنس  -أ

 البرامج هذه االعتبارات؟

 

التأثيرات الخاصة بنوع الجنس ضمن إطار محدد يساعد هذا السؤال على فهم طبيعة االنتهاكات الحاصلة و

بهدف التمكن من تصميم البرامج والمبادرات بطريقة تعطي نوع الجنس حّقه الكامل وتشمل المرأة وغيرها 

هذا السؤال التحدث مع شركاء محليين،  عنقد تتطلب اإلجابة ومن ضحايا االنتهاكات القائمة على نوع الجنس. 

 ، أو إجراء أبحاث مختلفة. ضحاياالأو التشاور مع 

 

عّدة باالعتبار عند تصميم مشروع أو مبادرة ما، ومنها اإلشارات إلى االنتهاكات القائمة أوجه ويجب أن تؤخذ 

على نوع الجنس، واالشتراط المحدد بمشاركة النساء الضحايا، والكوتا النسائية في المناصب القيادية وفي 

يز والمساواة. وتشمل العناصر التي يجب أخذها باالعتبار خالل عملية الوظائف، وإدماج مبادئ عدم التمي

التصميم خبرة الموظفين بقضايا نوع الجنس، وضمان السالمة والسرية للضحايا والشهود، وكيفية التشاور 

 الفاعل مع المجموعات النسائية. 

 

 وفي ما يلي بعض األسئلة اإلضافية: 

 

 ات الجنسية واالنتهاكات القائمة على نوع الجنس التي حصلت بمعدالت هل هناك أنواع محددة من االنتهاك

 ؟معالجتهامرتفعة والتي يجب 

 

بعنف جنسي على نطاق  2002عام ية في سيراليون والتي انتهت في اّتصفت الحرب األهل :مثال

ات، اعترافاً بتفّشي هذه االنتهاكواج القسري واالغتصاب. وواسع، بما في ذلك االستعباد الجنسي والز

وضع نظام أساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون الئحة بأشكال العنف الجنسي التي يمكن أن ُتخضع 

 اليةو تدعوالمسؤولين عنها للمحاكمة الرتكابهم جرائم ضد اإلنسانية وانتهاكهم القانون اإلنساني. 

ن العامين والمحققين من ذوي الخبرة في الجرائم ذات إلى إيالء االنتباه لتوظيف المّدعي أيضاً  المحكمة

 . 41الصلة بنوع الجنس

 

في كينيا وبحسب مؤشرات عّدة، انتشر العنف الجنسي بحق الرجال والنساء أثناء االضطرابات  :مثال

. شهد عدد من الضحايا الذكور أمام كاميرا لجنة الحقيقة والعدل 2007عام ت في إثر االنتخابا

والمصالحة، لكّن أحداً لم يدِل بشهادته علناً. سنحت الفرصة للنساء باإلدالء بشهاداتهّن في جلسات 

استماع ُصم مت للنساء فقط وبهدف توفير سالمتهّن وراحتهّن. لم ُتعقد جلسات استماع مماثلة لضحايا 

                                                 
 . 105-85(: 2005) 18"، مجلة هارفارد لحقوق اإلنسان Making the Invisible War Crime Visibleبينافير نووروجي، " 41
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عنف الجنسي من الذكور وما من معلومات كافية حول الظروف األكثر تسهيالً إلدالء الضحايا ال

 . 42الذكور بشهاداتهم

 

  هل من سبل محددة يختلف فيها تأثير انتهاكات حقوق اإلنسان بين النساء والرجال بسبب نوع الجنس؟ 

 

" الذي 108في تونس، اسُتهدفت المحّجبات بشكل منهجي نظراً لقانون ُعرف باسم "المنشور  :مثال

ن "زياً طائفياً"، في إشارة مبّطنة إلى الحجاب، من النفاذ إلى الخدمات يحرم فعلياً اللواتي يرتد

و]زين  ةالحكومية. فأصبحت المحّجبات األهداف الرئيسة لهذا القانون تحت نظاَمي ]الحبيب[ بورقيب

العابدين[ بن علي إذ اعُتبرَن معارضات سياسيات للحكومة العلمانية وتّمت معاملتهّن كمواطنات من 

الدرجة الثانية بسبب لباسهّن. كان إلقصاء هؤالء النساء عن الدراسة والوظائف وغيرها من المجاالت 

 والكرامة الحقيقة للجنة جماعي ملف لتقديمكبير مدى الحياة على معيشتهّن. اجتمعت الناشطات تأثير 

 لتجسيد الطبيعة الشائعة والمنهجية لهذا النوع الفريد من انتهاك حقوق المرأة.  تونس في

 

  هل تختلف أولويات المرأة واهتماماتها لجهة العدالة مقارنًة بالرجل؟ وإن اختلفت، كيف يتجلّى ذلك؟ من

شأن فهم وجود هذه الفوارق وأهميتها المحتملة أن يساعد في مرحلة الحقة على دعم تركيز عمليات العدالة 

 جتها بالطرق المناسبة. االنتقالية على الضحايا، وعلى فهم االهتمامات الخاصة بالمرأة ومعال

 

ات حول األولوي دالة االنتقاليةعخالل مناقشات مجموعات التركيز التي عقدها المركز الدولي لل :مثال

، رّكزت مشاركات عّدة على احتياجات مختلفة عن احتياجات الرجال. التعويضية للضحايا في كينيا

على سبيل المثال، طالبت نساء كثيرات بمنافع من شأنها التركيز على رفاه أوالدهّن، كبناء مساحات 

 مجتمعية للعب في المواقع التي شهدت أعمال عنف. 

 

لطبقة أو االنتماء اإلثني أو العرق كيف تتفاعل الهوية الجنسانية مع الهويات األخرى )من منظور ا -ب

 أو الدين أو الجغرافيا(؟ 

 

ال تتشارك النساء كلّهّن )أو الرجال كلّهم( االحتياجات ووجهات النظر نفسها، بل تتأثر هذه االحتياجات 

اً كّل منها دور يؤديووجهات النظر تأثيراً عميقاً بالطبقة والدين والعمر واإلثنية وغيرها من العوامل التي 

لجهة صياغة هوية الفرد واختباراته ووجهة نظره. وعليه، من المهم تفادي التعميم على مختلف الفئات 

السكانية، بل يجب باألحرى النظر في تعّدد سبل تأثير سلسلة من العوامل، ومنها نوع الجنس، على وجهات 

 النظر الفردية والجماعية. 

 

                                                 
 . When No One Calls It Rape ،"16كابور وموديل، " 42

http://www.ictj.org/
https://www.ictj.org/news/womens-network-submits-collective-file-tunsian-tdc
https://www.ictj.org/news/womens-network-submits-collective-file-tunsian-tdc
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 ياتتتقاطع هذه الهو، بل قد عنفمن حاالت  ما يختبره الضحاياعلى فحسب  فةالمختل الهويات تؤثرقد ال و

المهم  بالتالي، من .العوائق التي يواجهها الضحايا في إطار البحث عن الحقيقة والعدالة واإلنصاف وتضاعف

جداً النظر في تأثير العوامل المختلفة على نفاذ الضحايا إلى العمليات المختلفة )جبر الضرر، والهيئات 

 القانونية، والعمليات االستشارية، إلخ.(. 

 

، اقتصرت مشاركة الناشطين في مجال حقوق المرأة في البداية في لجنة الحوار ديفوار كوتفي  :مثال

والمصالحة على المجموعات المتمركزة في العاصمة والتي لم تكن على اتصال بالنساء  والحقيقة

الضحايا اللواتي يعشَن في المناطق المحرومة من أّي حقوق اقتصادية خارج أبيدجان على الرغم من 

 أّن هؤالء النساء تأثرَن بنوع خاص من جّراء النزاع. بالتالي، لم تمّثل المجموعات المتمركزة في

العاصمة أولويات هؤالء الضحايا أو وجهات نظرهّن من منظور العدالة، أو لم تكن على علم بها، في 

ظل غياب التواصل الفعلي بين هذه المجموعات واللجنة المذكورة. في النهاية، أّدى تضافر جهود 

 وتمّكنت المجتمع المدني بشأن جبر الضرر إلى قدر أكبر من المشاركة مع النساء خارج العاصمة،

 ممّثالت هذه المناطق من التواصل مع سلطات الدولة مباشرًة لعرض مطالبهّن الفريدة. 

 

ما هي العوائق المحتملة التي تحول دون إدماج المرأة وضحايا االنتهاكات القائمة على نوع  -ج

 الجنس؟

 

حول المرأة والسالم واألمن، يجب تحديد العوائق التي  التابع لألمم المتحدة تماشياً مع قرارات مجلس األمن

تحول دون مشاركة المرأة وضحايا االنتهاكات القائمة على نوع الجنس في مبادرات العدالة االنتقالية التي 

 تقودها الدولة والمجتمع المدني على حّد سواء. 

 

ة به للعمل المتعلق بمسائل نوع الجنس. سيكون لكّل من أطر العدالة االنتقالية مجموعة من التحديات الخاص

قد تكمن العوائق المحتملة في القوانين التمييزية، الرسمية منها والعرفية، أو في المعايير المجتمعية التي تملي 

 التوقعات بشأن تصرف األشخاص وأدوارهم بناًء على نوع الجنس. 

 

 لوجستية الناتجة من عدم المساواة الهيكلية. يتطلّبوقد تتخذ العوائق التي تحول دون المشاركة شكل العوائق ال

ضمان مشاركة المرأة وغيرها من ضحايا االنتهاكات القائمة على نوع الجنس تقويماً مبكراً للتحديات التي قد 

 تمنع هذه المشاركة إن بقيت من دون عالج. 

 

 وفي ما يلي نقاط وأسئلة إضافية مفيدة للتفكير في مختلف أنواع العوائق المحتملة. 
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 المعايير المجتمعية

 

هل هناك معتقدات ضمن مجتمع ما بشأن طريقة تصرف تعيق أو تحّد من قدرة الرجال والنساء على التحدث 

العامة؟ على سبيل المثال، قد ال ترتاح امرأة  نشطةعن االنتهاكات التي تعّرضوا لها أو على المشاركة في األ

ما للتحدث إلى رجل عن االنتهاكات التي تعّرضت لها، مّما يحّتم على الذين يخططون للتفاعالت المباشرة مع 

 الضحايا أن يأخذوا باالعتبار الحاجة إلى تمثيل نسائي بين الموظفين. 

 

 ة أّن الضحايا قد ال يعتبرون أنفسهم ضحايا ضرر محّدد؟ هل بات العنف القائم على نوع الجنس طبيعياً لدرج

  

 اً انتهاك ليشكّ العنف الجنسي الذي تعّرضَن له خالل النزاع أن لم تعترف النساء في كولومبيا ب :مثال

 مية. حياتهّن اليو من جزءاً راسخاً ألّن العنف الجنسي بات  الحصول على تعويضاتيخّولهّن و لحقوقهنّ 

 

 التحّديات القانونية

 

 هل تحّد القوانين تعريف العنف القائم على نوع الجنس بحيث ال ُتعتبر بعض االنتهاكات غير قانونية؟ 

 

في ظل النظام الديكتاتوري في شيلي، جّرم قانون العقوبات االغتصاب بحّق النساء تحديداً، مّما  :مثال

 منع محاكمة جرائم االغتصاب التي طالت الرجال تحت هذا المسّمى. 

 

 هل تحّد القوانين من حّق ضحية ما في العدالة إثر انتهاك قائم على نوع الجنس؟ 

ّيز فاءات القسرية حعندما دخل القانون الخاص بلجنة التحقيق والحقيقة والمصالحة بشأن اإلخ :مثال

، كان القانون الجنائي في نيبال يحّدد مدة التقادم لإلبالغ عن العنف الجنسي 2014عام التنفيذ في 

، لكّن فترة التقادم لتصل إلى مئة وثمانين يوماً  2015عام يوماً. ُمّددت فترة التقادم في بخمسة وثالثين 

طوال  مالجديدة كانت أشبه باستمرار العفو الفعلي للعنف الجنسي الذي حصل خالل النزاع الذي دا

  . 200643 عامعقد من الزمن وانتهى في 

هل هناك قوانين عرفية تعتمد التمييز بحّق المرأة؟ وإذا ما كان األمر كذلك، ما عالقة هذه القوانين بالقانون 

 الرسمي والممارسة؟ 

 

                                                 
ة إلى تعديل القانون لشطب مّدة التقادم لجرائم االغتصاب. ولكّن الحكومة لم تكن قد عّدلت القانون بعد في آذار/مارس حسعت لجنة الحقيقة والمصال 43

2017 .  

http://www.ictj.org/
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_Colombia_Gender_Reparations_2016.pdf
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في سيراليون، حّرم بند من بنود الدستور حول المساواة بين الجنسين التمييز القائم على نوع  :مثال

شارت لجنة الحقيقة والمصالحة في النتائج التي توصلت الجنس إاّل في حال تطبيق القانون العرفي. أ

إليها إلى أّن عدداً من القوانين العرفية حّد من نفاذ النساء إلى الموارد االقتصادية وإجراءات العدالة. 

وبناء على توصيات اللجنة، أُقّرت مجموعة من القوانين ذات الصلة بنوع الجنس تمنع القانون العرفي 

المرأة. شّكل هذا اإلقرار خطوة مهمة لجهة معالجة العوائق التي تعترض النساء في  يز بحقّ يمن التم

 ظّل انعدام البنية التحتية الرسمية الداعمة تطبيق حقوق المرأة. 

 

 العوائق اللوجستية

 

المجتمع المدني، بخاصة  أنشطةهل هناك مسائل لوجستية قد تعيق نفاذ المرأة إلى إجراءات العدالة أو إلى 

نظراً لضرورة ضمان تمثيل النساء على اختالف الخلفيات والمجموعات االقتصادية واالجتماعية والمناطق 

 الجغرافية؟ 

 

لهّن بالقيام  ، أو ال ُيسمحنشطةال تستطيع نساء كثيرات اقتطاع الوقت من مسؤولياتهّن المنزلية للمشاركة في األ

امل األساسي باالعتبار في ظل الحاجة إلى اعتماد سبل انتصاف تخفّف من وطأة بذلك. يجب أخذ هذا الع

 التحديات المحتملة. 

 

في ليبيريا، اصطحبت النساء اللواتي حضرن ورش العمل حول توصيات لجنة الحقيقة  :مثال

أي وفّر منظمو ورشة العمل،  والمصالحة أوالدهّن إذ لم يكن هناك أحد لالهتمام بهم في المنزل.

، وقد بات معروفاً باسم هيئة األمم المتحدة للمرأة UNIFEMصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة )

– UN Women الرعاية لألطفال لتتمّكن النساء من المشاركة والتحدث بكّل صراحة عن ،)

 . 44اختباراتهّن خالل النزاع

 

هل تواجه النساء اللواتي يتحدثن عن مسائل حساسة، كالعنف القائم على نوع الجنس، مخاوف أمنية؟ وإن كان 

 األمر كذلك، يمكن اتخاذ اإلجراءات لحماية هويتهّن والحفاظ على سّرية المعلومات التي يدليَن بها. 

 

ن والكتابة أو النفاذ إلى التكنولوجيا بيهل يجب األخذ باالعتبار أّي اختالفات في مستويات اإللمام بالقراءة 

النساء والرجال؟ يجب دراسة سلسلة من السيناريوهات بغية االستعداد للتعامل مع هذه االختالفات بالطريقة 

 المناسبة. 

 

                                                 
 Evaluating Women’s Participation in Traditional Justice and Governance: Aآنو بيالي وليزي غودفرند، " 44

Community Dialogue Process in Liberia" ،المركز األفريقي للتسوية البّناءة للنزاعات ،Conflict Trends 2 (2009 .) 
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www.ictj.org     53 الصفحة  

  

http://www.ictj.org/


 
  

 
www.ictj.org     54 الصفحة  

 العوائق المرتبطة بالهوية

 

ين المثليات والمثليقد تواجه المجموعات المهمشة بنوع خاص، كالرجال ضحايا العنف الجنسي والضحايا من 

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأحرار الهوية الجنسانية 

(LGBTIQ،)  .بعض الحواجز المحددة التي تعيق نفاذهم إلى إجراءات الحقيقة والعدالة واإلنصاف 

 

م العالقات الجنسية المثلية من دون أّي تمييز بين الرضائي  مثلفي إطار  :مثال أوغندا حيث ُتجرَّ

مالحقة للوغير الرضائي منها، من شأن اإلبالغ عن العنف الجنسي أن يعّرض الضحايا الذكور أنفسهم 

 . 45الجنائية

 

  

                                                 
" )أيار/مايو Into the Mainstream: Addressing Sexual Violence Against Men and Boys in Conflictكريس دوالن، " 45

2014 ،)5 . 
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   ما المطلوب لضمان استدامة النهج الذي يراعي نوع الجنس؟ -11
 

  استخدام أسلوب شامل في المستندات والوثائق 

 تأمين التمويل والموارد التي تعطي األولوية لالحتياجات المراعية لنوع الجنس 

 تدريب الموظفين على فهم األفعال المراعية لنوع الجنس وإدماجها في عملياتهم وتفاعالتهم اليومية 

 إطار محددالتركيز على الخبرة في القضايا الجنسانية المرتبطة ب 

  التوعية، بصرف النظر عن الموقع الفعلي أو الخلفية  أنشطةشمل األطراف المعنيين كافة في

 االقتصادية أو الدين أو غيرها من العوامل

 

 األسلوب الشامل -أ

 

القوانين )كالقواعد واألنظمة و تنشئهاغالباً ما تسترشد إجراءات العدالة االنتقالية بالوثائق أو المستندات التي 

والتشريعات(. لكّن األمر لن يكون كذلك إن لم تتضمن هذه المستندات التأسيسية أسلوباً مالئماً يدعو إلى إيالء 

العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس اهتماماً خاصاً وإلى إدماج الضحايا المهمشين بنوع خاص 

ي أن تتضمن هذه المستندات أسلوباً مماثالً، مّما يساهم في تحقيق هدَفين، ومشاركتهم. بالتالي، من الضرور

راعي نوع الجنس أّوالً، وتوفير النفوذ ي نهجأال وهما إرشاد الجهات الفاعلة المؤسسية بشأن كيفية اعتماد 

 انياً. راقبتها ثللجهات الفاعلة في المجتمع المدني الناشطة في مجال مناصرة هذه المسائل واإلشراف عليها أو م

 

كذلك، من شأن األسلوب المراعي لنوع الجنس في الوثائق واإلرشادات والقوانين والسياسات المختلفة أن 

يجّنب االفتراضات المتعلقة بهوية الذين تعّرضوا النتهاكات معّينة. على سبيل المثال، يجب أن تشير أّي وثيقة 

ئم على نوع الجنس" عوضاً عن حصر هوية الضحايا المحتملين رسمية إلى "ضحايا العنف الجنسي والعنف القا

 بالنساء. 

 

 التمويل والموارد -ب

 

التمويل هو من أهم التحديات التي تعترض أي مؤسسة أو برنامج ُيعنى بالعدالة االنتقالية. غالباً ما تكون 

امج لنوع الجنس وعدم واسعة والموارد محدودة النطاق. تكمن إحدى الوسائل لضمان مراعاة البر الواليات

التي تراعي نوع الجنس في تخصيص الموارد للعمل الجنساني منذ البداية. يشمل ذلك الموارد  ُنُهجالتضحية بال

المالئمة لتوظيف النساء واألشخاص من ذوي الخبرة بقضايا نوع الجنس، واتخاذ إجراءات توعية محددة 

ظفين في مجال الشؤون الجنسانية، وخلق الوحدات لصالح الضحايا من النساء المهمشات، وتدريب المو

 .46المتخصصة ضمن مؤسسة ما إذا ما دعت الحاجة

                                                 
 .financing.unwomen.org/en-http://gender للمزيد من المعلومات، أنظر: 46
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 التدريب -ج

 

لى راعي نوع الجنس وعي نهجيجب تدريب الموظفين وغيرهم مّمن يتفاعلون مباشرة مع الضحايا على اعتماد 

كيفية تفادي السماح للتحيز الشخصي والمفاهيم الخاطئة في ما يتعلق بنوع الجنس بالتأثير على عملهم. يشمل 

ذلك التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين في ما يتعلق بالعمل مع ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم 

محدد ذي الصلة بالعمل المنّفذ، كالتوثيق المراعي لالعتبارات على نوع الجنس وغيره من أشكال التدريب ال

الجنسانية وإجراءات التحقيق وتدوين التصريحات والشهادات الشفهية. يمكن أن يتولى أشكال التدريب هذه 

من منظمات المجتمع المدني الوطنية أو غيرها  هيئة األمم المتحدة للمرأةمثل خبراء خارجيون ومؤسسات 

 والدولية ذات الخبرة في هذا المجال. 

 

ويجب النظر في ما إذا كان الموظفون سيتعاملون مع األطفال والشباب نظراً إلمكانية االحتياج إلى نوع 

 مختلف من الخبرة والتدريب عند العمل مع الفتيات الضحايا. 

 

له المختلفة لمّرة واحدة فقط، إذ غالباً ما تشهد المؤسسات معدل دوران كذلك، ال يجب أن يكون التدريب بأشكا

موظفين مرتفع علماً بأّن حتى الموظفين الذين خضعوا لتدريب أّولي قد يستفيدون من بناء القدرات اإلضافي 

والمستمر في قضايا نوع الجنس. من الضروري إخضاع الموظفين كافة للتدريب على قضايا نوع الجنس 

الصلة بالعمل الذي سيقومون به على أاّل يحّل ذلك محّل توظيف أشخاص من ذوي الخبرة الواضحة في  ذات

 هذا المجال )أنظر في ما يلي(. 

 

في تيمور الشرقية، دّربت لجنة االستقبال وتقصي الحقائق والمصالحة كافة الموظفين، وليس  :مثال

فقط مدّوني التصريحات، على قضايا نوع الجنس، واستمّرت في تنظيم الدورات التدريبية المنتظمة 

 . يمكن اعتبار هذا األمر معياراً ُيحتذى به في مجال تدريب الموظفين. واليتهاطوال فترة 

 

 الخبرة -د

 

يشّكل تدريب الموظفين على قضايا نوع الجنس أمراً ضرورياً، ولكّنه غير كاٍف، حيث إّنه من الضروري 

أيضاً التمتع بالقيادة وبالموظفين من ذوي الخبرة في هذا المجال. يشمل ذلك، على سبيل المثال، الخبرة في 

ا، ، وفهم االختبارات المختلفة للنساء في بلد مالعمل مع ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس

والتمتع بالروابط والعالقات مع شبكات متنوعة وتمثيلية ُتعنى بحقوق المرأة والنساء الضحايا. تشكل الكوتا 

رار قعلى صعيد الموظفات والمناصب القيادية وسيلة ممتازة لضمان المساواة بين الجنسين والعمل بموجب 

 الذي يشدد على أهمية مشاركة المرأة في ما بعد الصراعات.  1325مجلس األمن 
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من الخبراء في قضايا نوع الجنس، بل يجب أن  –وال النساء فقط  –غير أّنه ال يمكن اعتبار النساء كافة 

ى أّي مؤسسة أو هيئة أو لجنة أو كيان عامل في مجال العدالة االنتقالية بموظفات )بما في ذلك على تحظ

مستوى القيادة( وبخبراء متخصصين من ذوي المستوى المالئم من الخبرة والمهارة والعالقات والمراعاة في 

 مجال المسائل الجنسانية. 

 

الجنس أو يبقى تطبيقها منقوصاً في غياب مناصر قوي من ذوي غالباً ما ال ُتطبَّق السياسات الخاصة بنوع 

 الخبرة الجنسانية ضمن مؤسسة ما. 

 

يكمن أحد العناصر البالغة األهمية بالنسبة إلى الناشطين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من العاملين على 

ن مع "أبطال نوع الجنس" الموجوديمساءلة المؤسسات في قضايا نوع الجنس، في البحث عن وتعزيز العالقات 

ضمن حلقات السياسات أو هيئات العدالة االنتقالية. من المفيد جداً أن ُيصار إلى تحديد هوية بطل من أبطال 

نوع الجنس على أعلى المستويات من الذين يتمتعون برأس المال السياسي بغية التأثير في العمل الجنساني 

 ووضعه موضع التنفيذ. 

 

 التواصل  -ه

 

كما ورد في المراجع السابقة، يجب أن تطّور المؤسسات استراتيجيات توعية وتواصل واضحة ال تتوقف عند 

مجموعات المجتمع المدني التي تتميز بطابع النخبة وسعة االطالع في العواصم الحضرية. فمن دون إشراك 

لغ مبادرات المجتمع المدني بالدعم الكافي لتب األكثر تأثراً بانتهاكات حقوق اإلنسان وفترات القمع، لن تحظى

 أهدافها القائمة على تأمين االعتراف وخلق التغيير االجتماعي الذي يمنع دورات العنف في المستقبل. 

 

ال يتجزأ من عمليات أّي مؤسسة. بالفعل، يشّكل بناء العالقات مع  اً ويجب أن ُتعتبر استراتيجية التواصل جزء

ية التي مّدت جسور العالقات مع الضحايا وسيلة مثمرة للوصول إلى شبكات أوسع نطاقاً المجموعات النسائ

 المتضررة. من الضحايا والمجتمعات 

 

عرض النتائج التي توصلت إليها بالتفصيل أمام الرأي العام أمراً في سياق مّتصل، ُتعتبر قدرة المؤسسة على 

أساسياً من شأنه أن يساهم في إحداث تغيرات بطيئة في المعايير والروايات االجتماعية. على سبيل المثال، 

وفي أطر حيث كان العنف الجنسي موضوع إنكار أو وصمة عار، من شأن تقرير لجنة حقيقة يشجب 

ط الضوء على الطبيعة الواسعة االنتشار للعنف الجنسي وتأثيره أن يساهم في دحض الروايات التصرفات ويسلّ 

 القائلة إّن الضحايا يعانون من الوحدة ويجب أن يخجلوا مّما تعّرضوا له. 

 

نساء الشعوب األصلية على أّن اللجنة لم تبذل  في بيرو، تصّر المجموعات التي تعالج قضايا :مثال

ّن وهوية الشعوب األصلية في اختباراتهّن هجهداً كافياً لتظهر الدور الذي اضطلع فيه نوع جنس
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لالنتهاكات، كالنزوح أو خسارة األجير األساسي في األسرة على الرغم من أّن نساء الشعوب األصلية 

ن الضحايا. وردت شكاوى اّتهمت برنامج نوع الجنس الخاص شّكلن إلى حّد بعيد النسبة الكبرى م

باللجنة بأّنه ليس شامالً بما فيه الكفاية. وأّكد كثيرون من أسرة الناشطين النسائيين أّنه كان من الممكن 

معالجة العيوب التي عانى منها العمل الجنساني في ظّل قدر أكبر من التعاون مع مجموعات النساء 

 لية. من الشعوب األص

 

 أسئلة للمناقشة  
 

  أّي نوع من التحديات واجهت أثناء إدماج عدسة نوع الجنس في عملك في ما مضى؟ 

  طويلة األمد بشأن نوع الجنس؟ ما هي التحديات التي تعترض قطع التزامات 

  هل فّعلت بعض االستراتيجيات التي نوقشت في هذا القسم في عملك؟ 
o  ما هي التحديات التي واجهتها؟ 
o  حققته؟ ما هو النجاح الذي 
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 دور المجتمع المدني -12
 

  انتهاكات حقوق اإلنسانالتوثيق وتوفير المعلومات حول 

 تعزيز المناصرة على الصعيَدين الدولي والمحلي 

 دعم العمليات لضمان استمرارية عمل العدالة االنتقالية 

 مراقبة تطور الحكومة ومساءلتها 

 

تضطلع منظمات المجتمع المدني، وبخاصة المجموعات النسائية، بدور مركزي لجهة ضمان مراعاة عملية 

 العدالة االنتقالية العتبارات نوع الجنس. 

 

قد ال يتضح مباشرة التقاطع بين عمل المجموعات النسائية المعنية بقضايا العدالة االنتقالية والمجموعات غير 

المعنية بهذه القضايا. لكّن التوعية االستباقية للمجموعات النسائية المعنية بقضايا العدالة االنتقالية من شأنها أن 

ية من العدالة االنتقالبخاوف الشائعة الذي يعتبر أّن االهتمام تساعد على توضيح هذه العالقات وتهدئة أحد الم

شأنه تحويل االنتباه بعيداً عن المهمات األساسية للمجموعة. كما يمكن للمجموعات النسائية المهتمة بالعمل في 

رها من غيمجال العدالة االنتقالية أن تبادر إلى إجراء المناقشات بهذا الشأن مباشرة مع المؤسسات الحكومية و

 مجموعات المجتمع المدني. 

 

 التوثيق وتوفير المعلومات -أ

 

غالباً ما تعلم المجموعات النسائية مسبقاً ماهية االنتهاكات األكثر انتشاراً التي تتعرض لها المرأة وكيفية تأثر 

تساعد كيانات  المرأة بها، وماهية العوائق التي تواجهها لجهة النفاذ إلى العدالة. يمكن لهذه المجموعات أن

العدالة االنتقالية على التخطيط لعملها عبر توفير التحليل المحكم لنمط انتهاك حقوق اإلنسان القائم على نوع 

جمعها فعالً البيانات التي تالجنس. وفي بعض الحاالت، قد تكّمل المعلومات التي توفرها المجموعات النسائية 

 هيئات الموكلة إنجاز أعمال جبر الضرر. الكيانات المختلفة، كلجان الحقيقة أو ال

 

أكثر منهجية لقضايا نوع الجنس إثر  نهجاً طورت لجنة الحقيقة والمصالحة فريقيا، أفي جنوب  :مثال

تلقيها بحثاً موجزاً أعّدته الناشطتان بيث غولدبالت وشيال ماينتيس من مركز الدراسات القانونية 

(. تمّكن المفّوضون المهتمون أساساً بقضايا نوع الجنس من استخدام هذا البحث CALSالمطّبقة )

 وتوصياته كوسيلة للضغط في سبيل اعتماد سياسة فعلية بشأن النساء الضحايا. 
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 المناصرة -ب

 

يمكن أن تضطلع المجموعات النسائية بدور كبير على صعيد مناصرة كيفية تعاطي مؤسسة ما مع الضحايا 

ومعالجتها االنتهاكات الجنسية واالنتهاكات القائمة على نوع الجنس. على سبيل المثال، أحضرت النساء 

مناصري حقوق  2003إلى آذار/مارس  1997عام ة من أجل العدل بين الجنسين من المجموعة النسائي

اء ا األساسي وإنشنظام روماإلنسان للنساء من حول العالم، إلى المفاوضات التي أّدت في النهاية إلى صياغة 

المحكمة الجنائية الدولية. وكان الهدف التأكد من أّن النظام األساسي يتضّمن مبادئ العدل بين الجنسين 

 والمساءلة لجرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. 

 

ف النطاق للعن كان هذا العمل مجدياً، بحيث نجح الناشطون الذين دعتهم المجموعة في مناصرة تعريف واسع

الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، إضافًة إلى صياغة مبادئ توجيهية عمالنية مبتكرة تراعي نوع 

. وال يزال نظام روما األساسي أحد الصكوك القانونية األكثر تقدماً في ما يتعلق بالمساءلة لجرائم 47الجنس

 العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. 

 

 ملياتدعم الع -ج

 

غالباً ما تتردد مؤسسات الدولة في طلب الدعم على نطاق واسع من منظمات المجتمع المدني. غير أّن هذه 

المجموعات، وبخاصة منظمات حقوق اإلنسان والمجموعات الخاصة بالضحايا، أثبتت أّنها من العناصر 

 المساعدة أكثر مّما تسببت بالمزيد من العمل أو األعباء. 

 

قّدمت األبحاث الموجزة حول القضايا المنظمات المتطوعين، وساهمت في الدورات التدريبية، و فقد وّفرت

التي تضطلع بخبرة بشأنها، واستعانت بالخبراء الدوليين. وفي بعض الحاالت، وصل بها الحّد إلى الضغط من 

 يات اللجنة. أجل الحصول على المزيد من الموارد والمساعدات أو إطالق حمالت عامة لتطبيق توص

 

في تيمور الشرقية منفتحة بنوع خاص لجنة االستقبال وتقصي الحقائق والمصالحة كانت  :مثال

واستباقية في التأسيس لشراكات مع المجتمع المدني. قامت المجموعات النسائية بمشاريع أبحاث 

ها األخرى، بما في ذلك تقرير اللجنة النهائي. تأنشطمشتركة مع اللجنة، مما أفاد بالمعلومات عدداً من 

وعملت المجموعات النسائية إلى جانب اللجنة حول جلسات االستماع التي عقدتها بشأن نوع الجنس 

واالحتياجات على نطاق أوسع في ما يتعلق بدعم الضحايا. واكتسبت الروابط بالمنظمات النسائية 

                                                 
 Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes against Women into International Criminalروندا كوبيلون، " 47

Law مجلة ،"McGill Law Journal  240-217(: 2000)تشرين الثاني/نوفمبر . 
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طاقتها على إنتاج كّم مثير لإلعجاب من العمل حول أنماط أهمية بالغة لجهة مساعدة لجنة تعمل فوق 

  .48انتهاكات حقوق اإلنسان القائمة على نوع الجنس

 

 المراقبة -د

 

مؤسسات الدولة وُتخضعها  تراقبكأجهزة إلى جانب تقديم الدعم، يجب أن تعمل مجموعات المجتمع المدني 

 . والياتهاللمساءلة بشأن 

 

مختلفة بإمكانها إصدار تصاريح جماعية قوية، منظمات فيها مع تتج إتاحة مساحةالمشتركة  ُنُهجالومن بين 

سمح ي بالفعالية ألّنه نهجويّتسم هذا الالعمل مع الضحايا. وحشد دعم شبكاتها حول مسائل معّينة، ومراقبة 

 ضغطاً قوياً.  ويمارسالصوت الجماعي  مصداقيةبدوره  يعززا بالتمثيل الواسع النطاق، م

 

على نحو حّر شبكات منظمة من عائالت في نيبال، جمعت المنصة المشتركة لضحايا الصراع  :مثال

دوين في تبشأن اإلخفاءات القسرية ة التحقيق عندما شرعت لجنوالمخفيين من ضّفتي الصراع. 

التصريحات، راقبت المنصة العملية ووضعت تحليالً سلّط الضوء على مخاوف عّدة وأصدر توصيات 

 لتحسين العمليات. 

 

 
 

                                                 
"، المركز الدولي Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, and Proceduresفاسوكي نيسياه وآخرون، " 48

 (. 2006للعدالة االنتقالية )

 نشاط
 

ية مع )وهو فيلم كولومبي باللغة اإلسبانThe Silent Scream of Women في الختام، أعرض 
 The Role of Civil Society in Truth Commissions: Women's أوترجمة( 

 Participation .)وهو فيلم تونسي باللغة العربية مع ترجمة( 
 

 كيفية مشاركة المجتمع المدني ونوع المجموعات التي اسُتشيرت.  بعد عرض شريط الفيديو، ناقش

http://www.ictj.org/
https://www.youtube.com/watch?v=tn-o7JlXqq0
https://www.youtube.com/watch?v=cEVma8rb_r4
https://www.youtube.com/watch?v=cEVma8rb_r4
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