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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مقدمة

عندما ينتهي الصراع العنيف أو تنهار أّي دولة شمولية قاسية، يجب على كّلٍ من الُجناة والضحايا إعادة 
التعايش مًعا في مجتمعاتهم. وقد يكون هذا صعًبا إلى حد بعيد، عندما يكون الطرفان جيراًنا أو أفراد جماعة 
واحدة. إن األعداد الهائلة للمشاركين في العنف، والتصورات املختلفة ملن هم »على حق« أو من هم “على 
خطأ”، ووجود مؤسسات الدولة املتعثرة، تجعل السعي لتحقيق العدالة واملصالحة أمًرا معقًدا جًدا. ومع 
كبت في مرحلة 

ُ
ذلك، من املهم أن يكون لدينا بعض الوسائل التي يمكن من خاللها االعتراف بالجرائم التي ارت

الحكم الشمولي أو الصراع العنيف. غالًبا ما ين�شئ املجتمع الدولي -بالعمل مع الحكومات واملجتمع املدني- 
محاكم أو لجاًنا مؤقتة، لتوفير قدر من اإلحساس بالعدالة للضحايا، والشروع في عملية تعاف طويلة األمد. 

في أثناء الحروب، تتأثر النساء بطرق عديدة، ولكن كان هناك اهتمام خاص بالجرائم القائمة على 
الجنس. وعلى الرغم من أن هذه الجرائم هي من بين أسوأ أعمال الحرب، فإن التركيز على الجرائم القائمة 
على الجنس، مع استبعاد األشكال األخرى من العنف )مثل التهجير أو فقدان املمتلكات(، يمكن أن يحّد من 
ط هذا الفصل الضوء على العوامل الرئيسة الكامنة 

ّ
فهم كثير من تجارب النساء في الحرب والصراع. يسل

وراء عمليات العدالة االنتقالية، ويلفت االنتباه إلى دور النساء.
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ما هي العدالة االنتقالية؟

تشير العدالة االنتقالية إلى اآلليات والعمليات القضائية وغير القضائية قصيرة املدى التي غالًبا ما تكون 
مؤقتة، وتتعامل مع إرث انتهاكات حقوق اإلنسان والعنف أثناء انتقال املجتمع بعيًدا عن الصراع أو الحكم 

االستبدادي. وتشمل أهداف العدالة االنتقالية ما يلي:

· حقوق 	 النتهاكات  نتيجة  تنشأ  التي  املجتمع  في  االنقسامات  معالجة  ومحاولة  معالجة 
اإلنسان؛

·  التوصل إلى إنهاء للجراح وتضميدها لدى األفراد واملجتمع، ال سيما من خالل »قول 	
الحقيقة«؛

·  توفير العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة؛	
·  إنشاء سجل )ذاكرة( تاريخي دقيق للمجتمع؛	
·  استعادة سيادة القانون؛	
·  إصالح املؤسسات لتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان؛	
·  ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان؛	
·  وتعزيز التعايش والسالم املستدام.	

هناك نوعان من القيم األساسية املتضمنة بهذا الصدد: العدالة واملصالحة. وعلى الرغم من أنهما 
يبدوان على طرفي نقيض من الطيف، فإن الهدف في كلتا الحالتين هو إنهاء الدورات التي تديم الحرب 

والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان.

)JUSTICE( العدالة

في أعقاب الصراع أو الحكم االستبدادي، غالًبا ما يطالب األشخاص الذين وقعوا ضحايا بالعدالة. إن 
فكرة أنه ال يمكن أن يكون هناك سالم من دون عدالة تظهر بقوة في كثير من املجتمعات. ولكن يمكن أن 
تستند العدالة إلى القصاص retribution )العقاب واإلجراءات التصحيحية لالعتداءات( أو على الترميم 

restoration )التأكيد على بناء العالقات بين األفراد واملجتمعات(.

عناصر العدالة الجزائية: تستند العدالة الجزائية إلى مبدأ أن األشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق 
بوا أمام املحاكم أو، على األقل، يجب أن يعترفوا 

َ
اإلنسان، أو أمروا اآلخرين بالقيام بذلك، يجب أن ُيعاق

علًنا ويطلبوا الصفح. أولئك الذين يؤيدون هذه املقاربة يؤكدون أن العقوبة ضرورية من أجل:

· جعل الجناة مسؤولين عن أفعالهم املاضية؛	
· ردع الجرائم املستقبلية؛	
· مواجهة ثقافة اإلفالت من العقاب؛	
·  وخلق بيئة ُيتوقع فيها أن يعيش الجناة والضحايا جنًبا إلى جنب.	

العناصر اإليجابية األخرى للعدالة الجزائية، بحسب مؤيديها، هي:
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· تجنب العدالة األهلية )انتقام كل فرد لذاته( التي يسعى فيها الضحايا 	
نحو العقاب أو العدالة من مرتكبي الجرائم بحّقهم، وهو األمر الذي قد 

يؤدي إلى دورات من االنتقام؛
·  ضمان عدم وصول الجناة إلى السلطة مرة أخرى؛	
·  إضفاء الطابع الفردي على الذنب، لضمان عدم تحميل مجتمعات أو 	

مجموعات بأكملها املسؤولية عن الجرائم؛
· وغرس الثقة في األنظمة القانونية والعدلية والسياسية الجديدة، وضمان 	

إيمان الناس بهذه األنظمة وعدم االستهزاء بها، إذا لم ُيعاقب الجناة على 
الجرائم.

تعاني نماذج الجزائية للعدالة االنتقالية من بضعة أوجه قصور.

· تركز املحاكمات في املقام األول على الجاني، وال تمنح الضحايا االهتمام أو 	
التعافي الذي يحتاجون إليه.

· مجدًدا 	 لإليذاء  الضحية  وقوع  إلى  املحاكمات  تؤدي  أن  يمكن 
يدلي  من  استجواب  يتم  أن  املحتمل  من  إنه  حيث   ،revictimisation

بشهادته في إجراء عدائي ومهين.
·  قد تحد املحاكم الجنائية، نظًرا لضرورة وجود إجابات قطعية وواضحة 	

بـ »نعم« أو »ال«، من تبادل املعلومات، وتجعل من الصعب الحصول على 
الحقيقة كاملة. وإضافة إلى ذلك، ليس لدى الجناة أي حافز لالعتراف أو 

قول الحقيقة كاملة أو اإلعالن صراحة عما حدث.
· السرية 	 الشرطة  )مثل  واملؤسسية  النظامية  للبنى  فحص  يوجد  ال   

والوحدات شبه العسكرية( التي سمحت أو ساهمت في الجرائم.

تشمل العدالة الجزائية أيًضا رد الحقوق -استرداد الخسائر أو التعويض وجبر الضرر. وعادة ما يأخذ 
شكل مدفوعات مالية تدفع للضحية، إما من قبل الجاني وإما من قبل الدولة. لكل من القصاص ورد 

الحقوق قيمة رمزية، حيث إنهما معنيان بـ »تصحيح الخلل« ))(. 

عناصر العدالة التصالحية )Restorative Justice(: العدالة التصالحية هي عملية يتعامل بوساطتها 
جميع األطراف املتعلقة بالجريمة )الضحايا والجناة واملجتمعات القائمة بذاتها( مع العواقب. إنها وسيلة 
منهجية ملعالجة األخطاء التي تؤكد على مداواة الجروح وإعادة بناء العالقات. العدالة التصالحية ال تركز 

.restitution على العقوبة على الجرائم، إنما على إصالح الضرر الحاصل وتقديم التعويض

تشمل أهداف العدالة التصالحية ما يلي: حل النزاع األصلي؛ دمج جميع األطراف املتأثرة/ املتضررة؛ 
معالجة آالم الضحايا من خالل االعتذار والتعويض؛ والحيلولة دون وقوع األفعال الشريرة في املستقبل، 

من خالل تدابير بناء املجتمع.

))(  - المبورن، ويندي. “السعي لتحقيق العدالة واملصالحة: الرد على اإلبادة الجماعية في كمبوديا ورواندا”. جمعية الدراسات الدولية املؤتمر 
السنوي األربعون، واشنطن العاصمة، 20-16 شباط/ فبراير 999). 28 شباط/ فبراير 2004.

https://bit.ly/38TWYHQ
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ُيعدُّ قول الحقيقة واجتماع الضحايا والجناة أمًرا مهًما في هذه العملية، مثل التعبير عن الندم وإعادة 
التعويض للضحية وذويها. في املجتمعات املتأثرة/ املتضررة من الصراع التي يرتكب فيها األطفال العنف، 
 لحمل األطفال على االعتراف بأفعالهم واالعتراف بخطئهم، 

ً
يمكن أن يكون نهج العدالة التصالحية وسيلة

مع توفير وسيلة إلعادة التأهيل والعودة إلى الحياة »الطبيعية«، من دون وصم دائم بالعار.

)RECONCILIATION( املصالحة

تختلف املصالحة في املعنى واألهمية. يمكن أن تعني ببساطة التعايش، أو يمكن أن تعني الحوار والندم، 
واالعتذار، والتسامح، والتعافي. بالنسبة إلى كل شخص، يمكن أن تبدأ املصالحة من نقطة مختلفة في 
املرحلة االنتقالية بعد الصراع: على طاولة املفاوضات، أو أثناء محاكمة الجناة، أو عند اعتماد دستور 

جديد، على سبيل املثال.

بعض معاني املصالحة )2(

· إعادة بناء املجتمع وعالقات الجوار واألسر وما إلى ذلك، التي تحطمت 	
بسبب األلم وانعدام الثقة والخوف.

·  بناء أيديولوجية غير عنصرية وغير حصرية، مثل عقد اجتماعي جديد 	
من منطلق احترام حقوق اإلنسان الذي يتم التعبير عنه تبًعا لـ التغييرات 

السياسية.
· تعزيز التفاهم الثقافي. بين الثقافات التي تدهور تعايشها، لكونه يعّزز 	

التفاهم واالحترام املتبادل والتنمية.
· بأخطاء 	 واالعتراف  اآلخرين،  وقبول  تغيير شخ�شي،  األخالقي:  التحول   

الفرد، وجرائمه، وما إلى ذلك.
· النف�شي 	 البناء  إعادة  إلى  والطريق  الضحية  لكرامة  االعتبار  إعادة   

واالجتماعي لتجارب املعاناة واملقاومة.
·  طريقة للتصالح مع املا�شي من قبل الضحايا واملسؤولين عن الفظائع.	

من النقاط املهمة حول املصالحة أنها ليست محاولة إلعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل الصراع، بل 
تتعلق ببناء العالقات بطريقة تسمح للجميع بامل�شي قدًما مًعا. لذلك ال يتعلق األمر بالنتيجة النهائية، مثل 
 National العقوبة، بل تتعلق بسلسلة من العمليات التي تبني العالقات وتحّسنها. تشير املصالحة الوطنية
إلى شكل سيا�شي من التوافق والتفاعل بين األحزاب والقادة. وتشير املصالحة املجتمعية Societal إلى عملية 

 وأكثر صعوبة من املصالحة املجتمعية والفردية.
ً

أطول أجال

جريت عام 996) إلى ثالث عمليات ضرورية لحدوث املصالحة: شكل من أشكال العدالة؛ 
ُ
أشارت دراسة أ

تدابير بناء الثقة على مستوى املجتمع املحلي؛ وإستراتيجيات وآليات للتعامل مع الجهات الفاعلة التي يمكن 
أن تعرقل عملية السالم ))(.

)2( - صنــدوق منقــول مــن بيريشــتاين، كارلــوس مارتــان. “إعــادة بنــاء النســيج االجتماعــي: منظــور الضحيــة والناجيــن”. املصالحــة مــا بعــد الصــراع 
املجلــد األول. محــرران. ماريــا أنجلــس ســيمنز، روزمــاري فارغــاس، وآنــا غارســيا روديســيو. برشــلونة: منتــدى برشــلونة 2004، 2004.

))( - المبورن، مرجع سابق. ص )
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غالًبا ما ُينظر إلى املصالحة على أنها حاسمة، إذا أريد لعمليات السالم أن تنجح، ألنها تؤسس العالقات 
بين األطراف بعد الصراع وتقلل من خطر املزيد من العنف. في األعوام األخيرة، في غالبية الدول الخارجة 
من الصراع، ُبذلت جهوٌد لتنفيذ آليات العدالة واملصالحة. بشكل عام، ركزت آليات العدالة على القادة أو 

املحرضين الرئيسين على الصراع أو القمع، في حين استهدفت آليات املصالحة الطبقات الدنيا.
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من املعني بآليات العدالة االنتقالية؟

توجد مجموعة متنوعة من املحاكم وجلسات املقاضاة واللجان وعمليات حل الصراعات املحلية، ويتم 
االعتماد عليها في حاالت ما بعد الصراع. تشارك الجهات الفاعلة الدولية والوطنية واملحلية.

على املستوى الدولي

ُحِددت سابقة املحاكم الدولية، عندما تمت محاكمة القادة العسكريين والسياسيين النازيين واليابانيين، 
الذين ارتكبوا جرائم حرب خالل الحرب العاملية الثانية، أمام محاكم عسكرية دولية في نورمبرغ وطوكيو. 
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، في حاالت الحرب، ملجلس األمن الحق في إنشاء محاكم 
دولية وتعيين ممثلين دوليين إلدارتها. كانت املحكمتان الدوليتان ليوغوسالفيا السابقة )ICTY( ورواندا 

)ICTR( أولى املحاكم التي أنشئت منذ نهاية الحرب العاملية الثانية.

في تموز/ يوليو 2002، أصبحت املحكمة الجنائية الدولية )ICC( أول آلية دائمة للعدالة االنتقالية. 
وستحاكم األفراد املسؤولين عن الجرائم الدولية، ومنها جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم 
ضد اإلنسانية. تمتد سلطتها إلى مواطني وأقاليم الحكومات التسعين التي صادقت على املعاهدة ابتداًء من 

أيار/ مايو 2004 ))(.

املحاكم الدولية مهمة، عندما يكون هناك، على املستوى الوطني، نقٌص في القدرة أو في اإلرادة السياسية 
ملحاكمة مجرمي الحرب املشتبه بهم. يمكن عقد املحاكم داخل البلد )كما في سيراليون( أو خارجها. في حالة 
املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أنشئت املحاكم خارج 
البلدان، حيث كان هناك شعور بأن إجراء املحاكمات داخل البلد قد يؤدي إلى تفاقم التوترات. ومع ذلك، 
فإن الجانب السلبي في القضية هو أنه في كلتا الحالتين، هناك القليل من الدور املحلي في العملية، حيث 
يشعر املواطنون العاديون بأنهم منفصلون عن العمليات عالية املستوى التي كانت تحدث خارج بلدانهم 
سهم املحاكم في املصالحة طويلة 

ُ
)5(. ونتيجة لذلك، على الرغم من محاكمة بعض الجناة الرئيسين، لم ت

األمد في رواندا أو البلقان؛ حيث تميل املحاكم الدولية إلى تحقيق نتائج قليلة نسبًيا، مقابل ثمن مالي مرتفع. 
ومن املعروف أن املحكمة الجنائية الدولية لرواندا في آروشا، تنزانيا، كانت بطيئة في محاكمة كبار مرتكبي 
اإلبادة الجماعية في رواندا؛ ابتداًء من عام 2004، حيث لم تصدر سوى خمسة عشر حكًما فقط منذ إجراء 

املحاكمة األولى في عام 997) )6(.

))(- هيومن رايتس ووتش. “املحكمة الجنائية الدولية.” نيويورك: هيومن رايتس ووتش، حزيران/ يونيو 2004،
https://bit.ly/(tya(9S

)5(- ميرتوس، جولي. مشاركة املرأة في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة )ICTY(: العدالة االنتقالية للبوسنة والهرسك. واشنطن 
العاصمة: نساء يدافعن عن السالم، 2004. 25 آب/ أغسطس 2004، 

https://bit.ly/2PaC5kx
أوفوزا، جوستين. بحث بتكليف من »نساء يدافعن عن السالم«. 2004.

)6(  - “نظرة على املحكمة.” صحيفة الوقائع رقم ). آروشا: املحكمة الجنائية الدولية لرواندا، 2004. 2 حزيران/ يونيو 2004
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مع  خالق  بشكل  للتعامل  متزايًدا  استخداًما  »املختلطة«  والوطنية  الدولية  اآلليات  استخدام  يتم 
نشئت اللجان الخاصة 

ُ
االحتياجات واالهتمامات الخاصة بالبلد. ففي تيمور الشرقية، على سبيل املثال، أ

ذات االختصاص الحصري بخصوص الجرائم الخطيرة في عام 2000 داخل النظام القضائي املحلي، بقاضيين 
نشئت في عام 2004 نموذًجا آخر 

ُ
دوليين وقاض تيموري واحد. تقدم محكمة جرائم الحرب العراقية التي أ

للمحامين والقضاة العراقيين، باستخدام القانونين العراقي والدولي ملحاكمة املسؤولين السابقين، وتعتمد 
على الخبرة والدعم الدوليين )األميركي في املقام األول( في تحضير القضايا وجمع األدلة.

تشمل آليات العدالة العابرة للحدود الوطنية )متعددة الجنسيات( األخرى الجديدة املحاكمات في بلد 
ثالث، على أساس الوالية القضائية العاملية -وهي قاعدة تسمح للمحاكم الوطنية في بلٍد ما بالنظر في قضايا 
لقي القبض على الجنرال 

ُ
رتكب في أرا�شي ذلك البلد. على سبيل املثال، أ

ُ
الجرائم األكثر خطورة، وإْن لم ت

أوغستو بينوشيه، الدكتاتور التشيلي، في لندن عام 1998، بتهم القتل والتعذيب واالختفاء التي رفعتها 
محكمة إسبانية )7(.

للنساء والرجال. وتعترف  الدولي اإلنساني حماية متساوية  القانون  الدولية: يوفر  واملحاكم  النساء 
للمرأة  الخاصة  باالحتياجات   (977 لعام  9)9) وبروتوكوالها اإلضافيان  لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات 
)انظر فقرة السياسات الدولية أدناه(. في اآلونة األخيرة، نتيجة لحاالت التقدم في املحكمة الجنائية الدولية 

ليوغوسالفيا السابقة:

· ُيعتَرف اآلن بالعنف الجن�شي على أنه »انتهاك جسيم« التفاقية جنيف 	
الرابعة.

· لقانون 	 انتهاك  هو  االغتصاب،  حاالت  يشمل  وهو  الجن�شي،  العنف   
وأعراف الحرب؛

· ويعّد االغتصاب تعذيًبا )8(.	

 ناقًصا في 
ً

 تمثيال
ٌ
لكن من الناحية العملية، فإن الجرائم القائمة على النوع االجتماعي )الجندر( ممثلة

املحاكم الدولية وفي املحاكم الوطنية )9(. ويرجع ذلك جزئًيا إلى أن قلة من النساء تشغلن مناصب قيادية 
داخل هذه املؤسسات، ونادًرا ما تكون هناك استشارة لهن أثناء تخطيط وتشكيل املحاكم. وفًقا لصندوق 
األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة )UNIFEM(، من بين )) قاضًيا دائًما، في املحكمتين الجنائيتين الدوليتين 
ليوغوسالفيا السابقة ورواندا، لم يكن هناك أكثر من ثالث قاضيات في وقت واحد )10(. وهناك أدلة كافية 

https://bit.ly/3bYqlKX 

فرِج عن بينوشيه بعد 500 يوم من اإلقامة الجبرية في اململكة املتحدة، ألسباب طبية جعلته غير مؤهل للمحاكمة.
ُ
)7( - ا

 بقــرار مجلــس األمــن 1325 )2000(. نيويــورك: األمــم املتحــدة، 2002. 
ً
)8(- األمــم املتحــدة. املــرأة والســالم واألمــن: دراســة قدمهــا األميــن العــام عمــال

40. 25 آب/ أغســطس 2004
https://bit.ly/2OFZjzu ، 40 .ص

)9(- تكامــل حقــوق اإلنســان للمــرأة ومنظــور النــوع االجتماعــي: العنــف ضــد املــرأة. نيويــورك: لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان، 2001. 25 آب/ 
أغســطس 2005

https://bit.ly/3vGncHO. 

)10( - صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للنساء. تقدم املرأة في العالم، املجلد ): تقويم الخبراء املستقلين حول تأثير الصراع املسلح على املرأة ودور 
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تشير إلى أن الطبيعة العدائية والعلنية للمحاكمات واملحاكم توفر حماية محدودة للشهود من النساء. في 
املحكمة الجنائية الدولية لرواندا، على سبيل املثال، على الرغم من أن القواعد واإلجراءات تناولت حماية 
الشهود وتضمنت أحكاًما خاصة بالنساء، فإنها لم توضع موضع التنفيذ في البداية، وتخ�شى النساء من 
اإلدالء بشهادتهن )))(. حتى عندما تكون النساء على استعداد للتطوع، فغالًبا ما يواجهن االضطرار إلى 

استعادة أسوأ تجاربهن، من دون أن تتاح لهن الفرصة لرواية قصصهن بالكامل.

على الصعيد الوطني

ا في الحرب، غالًبا ما تحجم الحكومة 
ً
القانون الوطني: في حاالت الصراع الداخلي، حيث تكون الدولة طرف

عن محاكمة مواطنيها، لكنها حاولت القيام بذلك في بضع حاالت. في كمبوديا، بدعٍم من األمم املتحدة، 
تمت محاكمة بعض قادة الخمير الحمر أمام محاكم وطنية. كما حاكمت املحاكم الرواندية في فترة ما بعد 
اإلبادة الجماعية )7,000( شخص بين عامي 997) و2002، بينما كانت الدولة تعيد بناء نظامها القضائي 
)12(. كانت التحديات هائلة، من ضمن ذلك القضايا األمنية لحماية الشهود، ونقص املوظفين والطلب 

بالعدالة من جانب واحد. وفي مواجهة ادعاءات مماثلة، خضعت الحكومة اإلندونيسية للضغوط، وتجري 
محاكمات محلية للجيش والشرطة واملسؤولين الحكوميين املتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان في 

تيمور الشرقية.

املرأة والقانون الوطني: نظًرا النهيار النظام القانوني في كثيٍر من الدول في مرحلة ما بعد الصراع، فمن 
املرجح أن تخذل آليات العدالة املرأة على املستوى الوطني. غالًبا ما تكون األحكام بحق االغتصاب والعنف 
، وفي بعض الحاالت، ُيمنح العفو. عالوة على ذلك، حتى 

ً
الجن�شي مخففة. ويكاد جمع األدلة يكون مستحيال

في أوقات السلم، غالًبا ما يتم التمييز ضد املرأة من قبل أنظمة املحاكم، التي تطبق القوانين الوطنية، حيث 
إنها تتأثر بالقوانين واألعراف العرفية أو الدينية. في بعض البلدان، تخضع النساء لقوانين خاصة بالنوع 

تجاهل شهادتهن.
ُ
االجتماعي )الجندر(، حيث ُيحتجْزن بشكل غير قانوني أو ُيَهنَّ علًنا أو ت

لجان الحقيقة: أنشئت هيئات تحقيق رسمية مؤقتة، يشار إليها غالًبا باسم لجان الحقيقة، لتوضيح 
»الحقائق«، بخصوص الفظائع واألحداث التي وقعت خالل فترة سابقة من القمع أو الصراع. وهي هيئات 
ِعد تقريًرا عاًما بنتائجها مع استنتاجات وتوصيات لإلصالحات املستقبلية« )))(. وعادة ما تكون 

ُ
غير قضائية ت

التحقيق مميزة عن لجان الحقيقة، ألنها تحقق في جرائم عن حدث معين ومحدد )ال يشمل فترة  لجان 
زمنية(.

وتختلف أهداف وواليات لجان الحقيقة، إذ تكون األهداف الرئيسة في كثير من الحاالت:

النساء في بناء السالم. نيويورك، 2002، )9.

)))(- أرواح ممزقة: العنف الجن�شي أثناء اإلبادة الجماعية في رواندا وعواقبها. نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 996). 25 آب/ أغسطس 2004
https://bit.ly/3lwzYDZ 

)12(- ألكسندر، جين. دراسة نطاق العدالة االنتقالية والحد من الفقر. لندن: وزارة التنمية الدولية، 2003. 2 حزيران/ يونيو 2004
https://bit.ly/3s84XJa

)))(- “لجان الحقيقة واملنظمات غير الحكومية: العالقة األساسية.” ورقة. نيويورك: املركز الدولي للعدالة االنتقالية، 2 حزيران/ يونيو 2004،
https://bit.ly/2NAMxSe .
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· تسليط الضوء على األسباب الجذرية للنزاع واملؤسسات املعنية؛	
·  توفير توثيق دقيق النتهاكات حقوق اإلنسان؛	
·  إتاحة مساحة للضحايا لتبادل قصصهم؛	
·  االعتراف رسمًيا باملخالفات وإدانتها؛	
· وتقديم توصيات ملنع العنف في املستقبل، وإصالح املؤسسات وتعزيز 	

العدالة واملساءلة واحترام حقوق اإلنسان.

تتابع بعض لجان الحقيقة أنشطة إضافية، منها تسمية الجناة أو منح العفو أو تقديم التعويضات. تشمل 
املخاوف املتعلقة بفاعلية لجان الحقيقة انتقائية »الحقيقة«؛ وزيادة التوترات أثناء العملية؛ والرّضات 
النفسية اإلضافية التي يشعر بها الشهود في أثناء اإلدالء بشهادتهم؛ واالعتماد على املؤسسات األخرى لتنفيذ 

التوصيات؛ ومخاطر عدم تحقيق التوقعات واآلمال.

استمرت لجنة الحقيقة واملصالحة في جنوب إفريقيا عشرة أعوام. وقد اشتملت على كثير من جلسات 
االستماع العامة في جميع أنحاء البالد، إلعالم املجتمعات بالعملية. حضر آالف األشخاص أمام لجنة 
ا 

ً
الحقيقة واملصالحة لإلدالء بشهاداتهم حول تجاربهم كضحايا، وكعائالت الضحايا وكجناة. لقد كان حدث

عاًما، ُبث على التلفزيون واإلذاعة. في ختام أعمالها، تم تجميع التقارير وتقديمها إلى الحكومة. منذ البداية، 
تم االتفاق على تعويض الضحايا. وفي النهاية، وافقت الحكومة على منح بعض التعويضات، لكن ال يزال 

هناك جدل حول دور التعويضات في لجان الحقيقة.

وقد تم إنشاء ما يقرب من 25 لجنة للحقيقة، في جميع أنحاء العالم في بلداٍن، من األرجنتين إلى تيمور 
الشرقية، ومن سيراليون إلى سريالنكا )))(.

الحقيقة: في لجان الحقيقة، تميل النساء إلى تركيز شهادتهن عن أزواجهن وأطفالهن  ولجان  النساء 
 من التركيز على تجاربهن الخاصة. ويجادل بعض الباحثين بأن النساء يتعرضن 

ً
وأحبائهن اآلخرين، بدال

الحقيقة  لجنة  بحث جديد حول  ويشير  الخاصة،  على قصصهن  ُيعّتم  هذا، حيث  بسبب  لالستغالل 
واملصالحة في جنوب أفريقيا إلى أن هناك كثيًرا من الحاالت التي جاءت فيها النساء عمًدا إلى لجنة الحقيقة 
واملصالحة، لإلخبار بقصص أحبائهن كإستراتيجية لتوليد التعاطف والتراحم مع أعضاء طرفي الصراع )15(.

قبل املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة الجنائية الدولية لرواندا، غالًبا ما كان 
درج اللجنة السلفادورية للحقيقة في 

ُ
ُيهَمش العنف الجن�شي ضد املرأة، ومن ضمن ذلك االغتصاب. لم ت

عام )99) تقارير عن االغتصاب على اإلطالق في تقريرها النهائي، ألنه اعُتِبر خارج نطاق صالحياتها لإلبالغ عن 
»األفعال ذات الدوافع السياسية« )6)(. في غواتيماال، أدرِج العنف الجن�شي في تقرير لجنة الحقيقة كجزء 

من القسم الخاص بالتعذيب.

)))(- مرجع سابق، ألكسندر، ص. 32

)15(- غوبــودو ماديكيزيــال، بومــال. إســهامات النســاء فــي لجنــة الحقيقــة واملصالحــة فــي جنــوب أفريقيــا. واشــنطن العاصمــة: النســاء يدافعــن عــن 
الســالم، مرتقــب )كانــون األول/ ديســمبر 2004(.

)6)(- ميــالر، هايلــي. “املــرأة والعدالــة االنتقاليــة: تقييــم أولــي لتجــارب النســاء مــع لجــان الحقيقــة.” االســتماع إلــى الصمــت: النســاء والحــرب. تحريــر. 
هيليــن دورهــام وتري�شــي غــورد. نيويــورك: مرتقــب )2004(. 18.
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بشكل عام، ال يتم اإلبالغ عن حاالت العنف الجن�شي. وغالًبا ما يكون هذا األمر معقًدا؛ ألن الجناة قد 
يكونون أعضاء في الحكومة. تواجه الضحايا من النساء خياًرا صعًبا. إن اإلفصاح عن االعتداء الجن�شي 
محفوف باملخاطر، ويمكن أن يؤدي إلى نفور أسرهم، وإساءة معاملة أطفالهم، واالستبعاد االجتماعي. من 
ناحية أخرى، إذا لم يتم اإلبالغ عن الجرائم، فقد تكون النساء غير مؤهالت للحصول على تعويضات أو 

أشكال أخرى من االنتصاف القانوني.

الوصول إلى اللجان هو تحٍد آخر أمام النساء. غالًبا ما ال يكون لدى سكان املناطق الريفية طريقة للوصول 
 شهادة املرأة. في حالة جنوب 

ً
ب صراحة

َ
طل

ُ
. وإضافة إلى ذلك، ال ت

ً
د فيها اللجان عادة

َ
إلى املدن التي تعق

أفريقيا، عولجت هذه القضايا بطرق عدة. في محاولة لتسهيل االستماع إلى النساء، ُعِقدت جلسة استماع 
خاصة بالنساء، وتم تقديم مجموعة من البرامج.

· أتيح التدريب الجنساني )الجندري( لجميع املفوضين.	
·  عِقدت ورش عمل تحضيرية خاصة للمرأة الريفية.	
·  ُوضعت سياسات تعويضات تراعي الفوارق بين الجنسين )على سبيل 	

املثال، من ضمن ذلك التعويض عن العمل في املنزل(.

دورات خاصة للمرأة. وكانت  الشرقية  منذ ذلك الحين، عقدت لجنتا الحقيقة في سيراليون وتيمور 
جلسة االستماع العلنية في تيمور الشرقية، على وجه الخصوص، شاملة وواسعة للغاية، وجمعت شهادات 

الضحايا والشهود والخبراء.

التعويضات: تسمى الجهود املبذولة لتصحيح أخطاء املا�شي من خالل التعويض، واستعادة املمتلكات 
والحقوق، وضمانات عدم التكرار أو غير ذلك من أشكال التعويض للضحايا، بـ التعويضات/ جبر األضرار. 
قد تكون تلك التعويضات موجهة نحو األفراد أو املجتمعات، ويمكن أن تشمل السلع والخدمات واألموال 
والحقوق القانونية مثل املواطنة أو الجنسية، وكذلك الحركات الرمزية مثل الكشف عن الحقيقة، واعتذار 
الجناة وإحياء ذكرى الضحايا. في رواندا، على سبيل املثال، أقّر الجناة بإعادة بناء منازل الناجين من اإلبادة 
الجماعية. تشمل العوائق التي تعترض برامج التعويضات نقص املوارد والتحديات في تحديد أهلية الضحايا 

والتعقيدات في تحديد أنسب أشكال التعويض.

النساء والتعويضات: عموًما، يمكن أن تكون سياسات التعويضات وإجراءاتها متجاهلة لنوع الجنس 
)الجندر(، وال تعترف باالحتياجات واالهتمامات املختلفة للرجال والنساء. يمكن أن يترك ذلك النساء من 
دون تعويض مناسب، كما كانت الحال في جنوب أفريقيا، حيث تمت صياغة سياسة التعويضات في البداية 
من دون مراعاة الجنس )لكن تم تصحيحها الحًقا من خالل جلسة استماع خاصة(. في تيمور الشرقية، 
اجتمعت وحدة الشؤون الجنسانية في بعثة األمم املتحدة مع )500( امرأة في عام 2000 للتوصية بسياسات 
بخصوص مجموعة متنوعة من القضايا، من ضمن ذلك تعويضات النساء ضحايا العنف أثناء الصراع. 
تأخذ سياسات التعويضات املراعية لنوع الجنس في الحسبان، على سبيل املثال، التأثير في حياة املرأة، 
من جراء فقدان املعيل الذكر، وتكاليف عمل املرأة غير املأجور في املنزل، والقيمة غير القابلة للقياس، 
واإلثبات لوظائف تقديم الرعاية للمرأة. قد تشمل هذه التعويضات نقل األطفال إلى املدرسة، واملساهمة 
املالية لتلبية احتياجات األسرة، وتوفير التدريب املنهي واملساعدة في الرعاية الطبية، ال سيما اإلرشاد النف�شي 

واالجتماعي.
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حتى اآلن، هناك أمثلة قليلة على برامج التعويضات )جبر الضرر( لضحايا العنف الجن�شي. والجدير 
بالذكر أن برنامج التعويضات الذي اقترحته الدولة في غواتيماال يتضمن تعويضات لضحايا االغتصاب، 

على الرغم من أن البرنامج العام، إلى حد كبير، لم ُينَفذ.

نظًرا لطبيعة العنف الجن�شي والعقبات العديدة التي تحول دون تحقيق العدالة للضحايا، فإن »إعمال 
ا في كثير من الحاالت بمسائل أكبر، تتعلق بوصول املرأة إلى 

ً
)تحقيق( الحق في التعويض سيكون مرتبط

الخدمات االجتماعية واالستحقاقات األخرى« )7)(. إن وجود قوانين وسياسات تميز ضد املرأة في جميع 
قطاعات املجتمع يمكن أن يعوق وصولها إلى التعويضات. يمكن لسياسات التعويضات التي تراعي نوع 
الجنس )الجندر( أن تكسر هذه الحواجز، وأن تعمل كمحفز لتحقيق املساواة للمرأة في املجاالت القانونية 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، في البلدان الخارجة من الصراع.

هو عنصر مثير للجدل في بعض آليات العدالة االنتقالية؛ حيث ُيمَنح الجناة من خالله الحرية  العفو: 
من العقاب، من أجل تشجيع قول الحقيقة وتعزيز املصالحة االجتماعية. ويمكن أن يكون العفو عاًما أو 
ا حيث يجب على الجناة االعتراف 

ً
 يغطي جميع الجرائم التي ارتكبتها مجموعة من األفراد، أو مشروط

ً
شامال

بالجريمة ملنحهم حصانة من املالحقة القضائية. قد ينطبق أيًضا فقط على الجرائم املرتكبة خالل فترة 
زمنية معينة.

عموًما، القدرة على منح العفو محصورة بيد رئيس الدولة، أو مجلس النواب. في جنوب أفريقيا، تتمتع 
لجنة الحقيقة واملصالحة بسلطة منح العفو، وفي بعض الحاالت، منحت العفو مقابل شهادة أو معلومات. 
في هذه الحالة، ثمة قواعد صارمة كانت تترافق مع كل طلب بالعفو، ومن ضمنها حق الضحايا في معارضة 
طلبات العفو، واستجواب املتقدمين، واحتمال املحاكمة في املستقبل، إذا لم يتعاون الشخص بشكل كامل 
مع لجنة الحقيقة واملصالحة. باإلضافة إلى ذلك، فإن األفراد الذين رفضوا املثول أمام لجنة الحقيقة 

واملصالحة، وأولئك الذين لم يتقدموا بطلب العفو مباشرة، واجهوا محاكمة محتملة في املحاكم الوطنية.

في املا�شي، ُمِنح العفو عن العنف الجماعي لعدد من األسباب، ومن ضمن ذلك:

· مطالب القادة السياسيين كشرط للمفاوضات؛	
·  االعتقاد السائد بأنه سيسهم في املصالحة الوطنية؛	
· وعجز الحكومة الجديدة عن معالجة جرائم املا�شي.	

غير أن أحكام العفو يمكن أن تثير استياء الضحايا الذين يشعرون بأنهم لم ينالوا أي عدالة. كما يمكنها 
تعزيز ثقافة اإلفالت من العقاب وعدم احترام سيادة القانون.

النساء والعفو: لقرار منح العفو تأثير خاص على النساء، حيث يعوق قرار عدم مقاضاة العنف الجن�شي 
العدالة وفرص إعادة تأهيل الضحية. على سبيل املثال، في سيراليون، من الصعب جًدا على بعض النساء 

التحدث عن العنف الجن�شي، والعودة إلى القرى التي يحكمها الرجال الذين اغتصبوهن.

كذلك، قد يقلل منح العفو من شأن العنف الجن�شي في أعين السكان، ويسمح بتنحيه جانًبا، كعمل 

ا عن العدالة بين الجنســين”، إصالح املا�شي: 
ً
)7)(- دوغان وكولين وعديلة أبو شــرف. “التعويض عن العنف الجن�شــي والتحول الديمقراطي: بحث

التعويضــات واالنتقــال إلــى الديمقراطيــة. نيويــورك: املركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، مرتقــب 2004. ملزيــد مــن املعلومــات، اتصــل مــع بابلــو دي 
غريــف فــي املركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة.
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فردي أو هّمٍ خاص. في جنوب أفريقيا، كانت الجرائم ذات الطبيعة الجنسية، مثل االغتصاب، مؤهلة )يحق 
لها( للعفو، إذا ثبت أنها ذات دوافع سياسية. قد يكون هذا صعًبا جًدا على النساء الساعيات إلى العدالة، 
حيث إن الخطوط الفاصلة بين الدوافع السياسية والشخصية غير واضحة، ويصعب التحقق منها وإثباتها.

التطهير: )ُيطلق عليه أحياًنا التدقيق والتقييم( يشير مصطلح التطهير/ االستبعاد إلى منع منتهكي حقوق 
ي مناصب سياسية أو املشاركة في الحكومة الجديدة. نادًرا ما تم استخدام 

ّ
اإلنسان املعروفين من تول

التطهير في حاالت ما بعد الصراع، ولكن لجان الحقيقة تو�شي به، في بعض األحيان. إحدى املشكالت 
املحددة املرتبطة بالتطهير هي نقص املوظفين ذوي الخبرة للعديد من املناصب في حكومة ما بعد الصراع.

في السلفادور، أنِشئت لجنة مخصصة كجزء من اتفاقية السالم، ملراجعة أنشطة الضباط العسكريين 
أثناء الحرب. من خالل عملها، وعمل لجنة الحقيقة، أحيل )102( من الضباط على »التقاعد«، بسبب 
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت أثناء الصراع )18(. في صربيا، صدر قانون التطهير في أيار/ مايو 2003، 
ونّص على فحص سجالت املوظفين العموميين وتدقيقها، ملعرفة حالتهم: هل انتهكوا حقوق اإلنسان أم 
ال؛ وإذا ثبتت إدانتهم، فسيتم عزلهم من أي منصب يشغلونه حالًيا، ويمكن منعهم من الترشح للمناصب 

العامة لألعوام الخمسة التالية )9)(.

اإلصالح املؤس�سي وبناء القدرات: ويتكون من اإلصالح القضائي والقانوني والشرطي والجنائي والعسكري 
الذي يعزز سيادة القانون، ويضع حًدا النتهاكات حقوق اإلنسان والتمييز املنهجي. في جنوب أفريقيا، خضع 
النظام العسكري واالستخباراتي والشرطي والقانوني بأكمله لتغييرات هائلة، في أوائل التسعينيات مع نهاية 
نظام الفصل العنصري )األبارتهيد(. وفي العراق، قّدمت مجموعة العمل املعنية بالعدالة االنتقالية، املكونة 
من مغتربين عراقيين، توصيات آلليات العدالة االنتقالية، بعد إطاحة صدام حسين في عام 2003. وشمل 

 ملدونة القانون العراقي لتحديد األحكام التي تنتهك حقوق اإلنسان األساسية )20(. 
ً

عملها تحليال

على املستوى املحلي 

النظم التقليدية: يتزايد استخدام آليات العدالة التقليدية في بعض البلدان، كعمليات تكميلية أو بديلة 
لألنظمة الدولية أو الوطنية. تميل إجراءات العدالة التقليدية إلى أن تتم على مستوى املجتمع وتشمل القادة 
الدينيين والشيوخ واملسؤولين املحليين أو غيرهم من أفراد املجتمع املحترمين. قد تخفف هذه املبادرات 

سهم في املصالحة وإعادة اإلعمار.
ُ
العبء عن النظام الرسمي، وتوفر األلفة والشرعية للسكان، وت

تواجه آليات العدالة التقليدية ثالثة تحديات رئيسة: األول كيفية توحيد القيم واملعايير والعمليات في 
جميع أنحاء البلد؛ والثاني كيفية ضمان عدم شعور الضحايا بأن العدالة قد تتعرض للخطر؛ والثالث 

)18(- مرجع سابق، ألكسندر، ص. 40.

)9)(- صربيا. “صربيا تمرر قانون التطهير”. 30 أيار/ مايو 2003. 28 شباط/ فبراير 2004
https://bit.ly/3s0IoG0

)20(- كوراتا، فيليب. “الحقوقيون العراقيون يقترحون خطة للعدالة االنتقالية وسيادة القانون في العراق”. واشنطن العاصمة: وزارة الخارجية 
األميركية، 22 أيار/ مايو 2003. 28 شباط/ فبراير 2004،

https://bit.ly/3tEjJY6
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كيفية تجنب إثقال كاهل املجتمع باملهمة الكبيرة والصعبة املتمثلة في إقامة العدل.

في رواندا، يجري تكييف »محكمة« الجاكاكا gacaca، وهي نظام تقليدي لتسوية الصراعات وتحقيق 
العدالة على أساس مجتمعي، لإلشراف على »محاكمات« األعداد الكبيرة جًدا من مرتكبي اإلبادة الجماعية 
عام )99). ومع ذلك، فقد واجه ذلك النظام بالفعل عقبات مختلفة، وكان وقت نشره قيد املراجعة 
الوطنية. في تيمور الشرقية، أنشئت عملية املصالحة املجتمعية لتكملة عمل الهيئات الخاصة من خالل 
منح الحصانة من املحاكمة، عندما يعترف الجاني 

ُ
معالجة الجرائم األقل خطورة على املستوى املحلي. ت

بالذنب، وعندما يحدد الضحايا وأفراد املجتمع اإلجراءات املناسبة للرد.

في بعض الحاالت، يمكن ألعضاء املجتمع الشروع في آليات تقليدية. على سبيل املثال، في سيراليون، 
تقوم النساء في املجتمعات املحلية بإجراء طقوس التعافي لألطفال املقاتلين السابقين. من خالل تطهيرهم 
الشعائري من أفعالهم املاضية )القتل والتشويه واملداهمة(، يمكنهم تمكين األطفال من العودة إلى املجتمع 

والقبول فيه )انظر الفصل الخاص بأمن األطفال(. 

للعدالة: من الصعب التعميم بخصوص العدالة التقليدية؛ ألنها تختلف  التقليدية  املرأة واألشكال 
حسب املنطقة والبلد واملجتمع. ومع ذلك، يمكن تحديد بعض االتجاهات العامة التي تؤثر على النساء.

· تميل املرأة إلى التغيب عن الوجود كصانعة قرار أو قاضية أو مدٍع عام.	
·  غالًبا ال ُيعترف بالعنف القائم على النوع االجتماعي )الجندر( كجريمة، 	

وال ُيتعامل معه.
·  ألسباب متنوعة )منها الضغط االجتماعي والخوف من العار(، غالًبا ما 	

تتردد النساء في تقديم االتهامات باالغتصاب أو غيره من أشكال االعتداء 
الجن�شي.

توفر بيئة ما بعد الصراع أحياًنا فرصة للنساء. في رواندا، على سبيل املثال، لم يكن مسموًحا تقليدًيا 
للمرأة بأن تكون قاضية في محاكم جاكاكا. ولكن مع إعادة إنشاء النظام للتعامل مع جرائم اإلبادة الجماعية، 

كان 35 في املئة من القضاة املنتخبين من النساء )21(.

دور املجتمع املدني

نظًرا ألن العدالة االنتقالية تدور حول معالجة الجروح وإقامة العالقات بين الناس داخل البلد، فإن 
عمليات العدالة واملصالحة تعتمد على املشاركة الفعالة وإسهام املجتمع املدني لجعلها فعالة حًقا.

غالًبا ما يكون املواطنون هم أول من يطالب بمثل هذه املبادرات. في تايوان وكوريا، قادت املنظمات غير 
 من املعارضين السياسيين، املعركة من أجل تحقيق العدالة لـ “نساء 

ً
الحكومية املعنية بحقوق النساء، بدال

املتعة” ]نساء وفتيات أجبرهن الجيش اإلمبراطوري الياباني على أن يصبحن رقيق جنس في البلدان واألرا�شي 
املحتلة قبل وأثناء الحرب العاملية الثانية. واسم “نساء املتعة” هو ترجمة لكلمة يابانية كتعبير ملطف عن 

)21(- مرجع سابق، آزوفا.
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“عاهرة”[ السابقات اللواتي خدمن كرقيق جنٍس للجنود اليابانيين خالل الحرب العاملية الثانية )22(.

تلعب مجموعات املجتمع املدني أيًضا دوًرا مفتاحًيا في تنفيذ آليات العدالة. حيث يمكنها تقديم الخبرة 
واإلسهامات في مرحلة التخطيط والتصميم، وجمع املعلومات لإلجراءات ورفع مستوى الوعي بين السكان. 
أفريقيا، شارك ممثلو املنظمات غير الحكومية بشكل وثيق في تصميم وتنفيذ لجنة الحقيقة  في جنوب 
واملصالحة. في تشيلي، جمعت املنظمات الدينية كثيًرا من النصوص القضائية حول حاالت االختفاء في 
عهد بينوشيه، التي كانت حاسمة لعمل اللجنة الوطنية للحقيقة واملصالحة. وفي تيمور الشرقية، شملت 
إجراءات املصالحة الكنائس والحكومات املحلية والزعماء واملفوضين املحليين الذين أداروا العمليات، 

لكنهم اعتمدوا أيًضا على مئات من أفراد املجتمع الذين حضروا ملشاهدة اإلجراءات واملشاركة فيها )23(.

أخيًرا، تقود مجموعات املجتمع املدني جهود املصالحة. غالًبا ما يؤسس السكان املحليون منظماٍت لدعم 
ضحايا الحرب، وتقديم املشورة بشأن الرّضات النفسية وتعزيز التعافي والتسامح واملصالحة على مستوى 
املجتمع. في غواتيماال، على سبيل املثال، باإلضافة إلى تقديم الطلبات إلى إجراءات العدالة االنتقالية 
الرسمية، أراد كثير من املواطنين أيًضا تبادل الخبرات مع املجتمعات التي كانوا في صراع معها أو ابتعدوا عنها 
بسبب الحرب. أدت هذه العمليات غير الرسمية إلى مبادرات واحتفاالت وبرامج مشتركة للتعافي الجماعي؛ 
وفي إحدى الحاالت، نظمت 28 جماعة عملية بناء صليب على قمة جبل، لتحديد قبور 6)9 شخًصا من 

املجتمع )24(.

)22(- هــوي ويــن تشــين وكــو مينــغ ســونغ. “مــا بعــد الدمقرطــة والعدالــة: العدالــة االنتقاليــة فــي تايــوان”. أريزونــا: الكليــة التايوانيــة، بــدون تاريــخ. 28 
شــباط/ فبرايــر 2004،

https://bit.ly/(cLDne(

)23(- برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي. »املصالحــة املجتمعيــة فــي تيمــور الشــرقية«. نيويــورك: برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي، 2003. 24 شــباط/ 
فبرايــر 2004

https://bit.ly/2NxB4CX

)24(- مرجع سابق، بيريشتاين.
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سهم املرأة في العدالة االنتقالية؟
ُ
كيف ت

على الرغم من التوثيق القليل إلسهامات النساء في العدالة االنتقالية، فمن الواضح أن لها تأثيًرا إيجابًيا 
في عدد من الطرق.

طات ومصّممات
ّ
النساء مخط

على املستوى الدولي، دعمت أكثر من 300 منظمة عمَل التجمع النسائي )Women’s Caucus( للعدالة 
بين الجنسين، في أثناء تصميم املحكمة الجنائية الدولية وأنظمتها األساسية. أدى وجودهم ومناصرتهم إلى 

تحقيق كثير من أوجه التقّدم في القانون الدولي، بخصوص قضايا العدالة االنتقالية والنساء، تتضمن:

· ضمان حماية الشهود ودعمهم وإرشادهم من خالل إنشاء وحدة الضحايا 	
والشهود؛

·  ضرورة تمّتع القضاة بالخبرة في قضايا محددة، منها العنف ضد املرأة؛	
·  اشتراط التمثيل العادل للرجال والنساء بين القضاة؛	
·  قيام الدول التي تصّدق على النظام األسا�شي »بتعديل قانونها الوطني 	

واعتماد تشريعات جديدة، عند االقتضاء، لضمان التوافق مع أحكام 
النظام األسا�شي« )25(. 

لدى تصميم املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، صاغت القاضيات قواعد إجرائية، 
تحتاج إلى مستوى أعلى من الحساسية لقضايا النوع االجتماعي، وإلى حماية أفضل للشهود وقواعد لألدلة 

أكثر مما وجدت سابًقا في العمليات الدولية.

على الصعيد الوطني، في سيراليون، ضمنت مشاركة النساء في تصميم لجنة الحقيقة وجود وحدة 
خاصة للتحقيق في جرائم الحرب من منظور جنساني )جندري(. هناك فريق عمل نسائي مكون من أعضاء 
من الجمعيات النسائية، ووكاالت األمم املتحدة، وقوة الشرطة، ووسائل اإلعالم واملهنة القانونية، التي 
تعمل على خلق جو يمكن للمرأة فيه املشاركة في كال املؤسستين. يعود الفضل إلى فرقة العمل في معالجة 

الحاجة إلى التوازن بين الجنسين والحساسية داخل لجنة الحقيقة.

في لجنة االستقبال )االستالم( والحقيقة واملصالحة في تيمور الشرقية، شاركت املجموعات النسائية في 
الحوارات العامة بخصوص الخيارات املختلفة للعدالة االنتقالية، وقرار إنشاء لجنة الحقيقة، وكأعضاء في 
اللجنة التوجيهية التي تشكل اللجنة. وعلى وجه الخصوص، كانت عناك مفوضتان )من إجمالي سبعة( في 

الصدارة لضمان إدراج قضايا املرأة في جميع مراحل العملية.

في جنوب أفريقيا، شاركت النساء في ورش عمل ومؤتمرات ملناقشة خيارات العدالة االنتقالية، وأجرين 
أنشطة تثقيفية وأخرى رافعة للوعي )توعوية( بخصوص املرحلة االنتقالية. شاركت النساء بشكل كامل 

)25(- صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للنساء، ص 96.
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في إنشاء وتصميم لجنة الحقيقة واملصالحة، وقدّمن إسهامات قّيمة في تعزيز جلسات االستماع العامة 
واملشاركة على مستوى املجتمع املحلي. في البداية، لم تكن لجنة الحقيقة واملصالحة مصممة على معالجة 
القضايا والجرائم الخاصة باملرأة. لكن تم تغيير هذا الحًقا، وُعِقدت جلسة خاصة حول النوع االجتماعي 

)الجندر(.

أخيًرا، لدى تصميم آليات العدالة االنتقالية في رواندا، لعبت البرملانيات دوًرا حيوًيا في نقل تصنيف 
االغتصاب من »الفئة الرابعة«، كجريمة منخفضة املستوى، إلى أخطر مستوى من »الفئة األولى«، التي 
توجب املحاكمة أمام املحكمة الجنائية الدولية لرواندا أو املحاكم الوطنية. ومع ذلك، بسبب العدد الهائل 

من هذه الجرائم، هناك قلق اآلن من أن العديد من مرتكبي االغتصاب قد ال يحاكمون البتة.

النساء قاضيات ومفّوضات

في بعض الحاالت، تعمل النساء قاضيات في املحاكم. في شباط/ فبراير 2003، كان سبعة من القضاة 
الثمانية عشر املنتخبين في املحكمة الجنائية الدولية، من النساء، ويعّد هذا األمر عالمة مهّمة، من حيث 
عدد النساء العامالت في أي محكمة دولية )26(. وكانت هناك خمس نساء -من بين خمسة عشر مفوًضا- 
في لجنة الحقيقة واملصالحة في جنوب أفريقيا )27(. ومع ذلك، من املثير لالهتمام أن نالحظ أنه تم تعيين 
النساء في املقام األول في لجنة التعويضات وإعادة التأهيل، التي كان لها دور استشاري فقط. من بين لجان 
الحقيقة الـ 25 التي أنشئت في جميع أنحاء العالم، ترأست النساء اثنتين: لجنة التحقيق الدولية التابعة 
لألمم املتحدة بخصوص تيمور الشرقية؛ واللجنة السريالنكية للمقاطعات الغربية والجنوبية. ابتداًء من 
عام 2004، شاركت النساء في إجراءات محاكم جاكاكا وترأستها، وترأست امرأة قسم القضاء في جاكاكا في 

رواندا.

نها من إحداث تغيير بالنسبة إلى املرأة ومن اإلسهام في خلق 
ّ
بصفتها قاضية، تكون املرأة في حال تمك

منظور جديد للقضايا بشكل عام. على سبيل املثال، في كل قضية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا 
السابقة، أسفرت عن إنصاف كبير للجرائم الجنسية )املرتكبة ضد النساء والرجال(، كانت القاضيات من 

ضمن هيئة املحكمة )28(.

النساء شهود

النساء شاهدات مهمات، حيث يقّدمن معلومات عن الجرائم املرتكبة ضدهن وضد أفراد األسرة، إلى 
أفريقيا، كان 52,9 في املئة من الشهود  لجان الحقيقة واملحاكم. في لجنة الحقيقة واملصالحة في جنوب 

)26(- انتخاب ثمانية عشر قاضًيا في املحكمة الجنائية الدولية«. خبر صحفي. الهاي: مراقبة اإلبادة الجماعية، 2003، 28 شباط/ فبراير 2004
https://bit.ly/3c5lw2R

)27(- جنــوب أفريقيــا. تقريــر لجنــة الحقيقــة واملصالحــة فــي جنــوب أفريقيــا، املجلــد 7. جنــوب أفريقيــا: لجنــة الحقيقــة واملصالحــة ووزارة العــدل، 
2002. 28 شــباط/ فبرايــر 2004،

https://bit.ly/3s2BobP

)28( - مرجع سابق، ميرتوس.
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)11271 من 21297( من النساء )29(. ومن املقبول أن األمهات يمكنهن التحدث والبكاء نيابة عن أطفالهن، 
في حين لم يكن الرجال مرتاحين إلظهار العواطف علًنا )30(.

غالًبا ما تتعرض النساء اللواتي يدلين بشهادتهن لخطر شخ�شي كبير. في املحكمة الجنائية الدولية 
ا 

ً
ليوغوسالفيا السابقة، كانت كثير من النساء البوسنيات اللواتي تعرضن لالغتصاب يخشين الشهادة، خوف

ا من املجتمع، أو من أن املعتدين قد يسعون لالنتقام. بعد 
ً
، أو خوف

ً
من عدم قدرتهن على الزواج مستقبال

املطالبة بالحماية، قبل وأثناء وبعد املحاكمة، تقّدمت بعض النساء على الرغم من املخاطر )))(.

عندما تتطوع النساء -كّن 21 في املئة من الشهود في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة- 
فإنهن يقدمن شهادات انتقادية حول مجموعة من الجرائم. على حد تعبير محقق في املحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسالفيا السابقة، إذ قال: »غالًبا ما سمعت النساء ورأْين أشياء لم يسمعها الرجال، ومن 

ضمن ذلك القتل الجماعي واالغتصاب« )32(.

النساء مرتكبات جرائم

في حين أن النساء غالًبا ما يقعن ضحايا لجرائم الحرب، فقد يكّن أيًضا من الجناة، وإن كان ذلك على 
نطاق أقل بكثير من الرجال. في رواندا، ما يقرب من 3000 امرأة )من بين أكثر من 100000 متهم على الصعيد 
الوطني( تنتظر أو تمت محاكمتهن، كمرتكبات لإلبادة الجماعية )))(. في حاالت كثيرة، شاركت النساء في جرائم 

أقل، إذ كّن من املتفرجات أو الشاهدات أو املتواطئات واملشجعات.

النساء مدافعات عن املجتمع املدني

ظمت النساء، من خالل املجتمع املدني، للمشاركة في عمليات العدالة االنتقالية. في 
ُ
كما لوحظ آنًفا، ن

حالة عدم وجود آلية عدالة انتقالية، غالًبا ما قامت املدافعات عن حقوق املرأة بتنظيمها، والدعوة إلى 
إنشائها. قامت النساء اآلسيويات ومنظمات حقوق اإلنسان، بعد عقد من املناصرة ورفع مستوى الوعي، 
بتنظيم »محكمة شعبية« دولية -من دون وضع قانوني- ذات آثار رمزية قوية، ملحاكمة القادة العسكريين 
اليابانيين على أعمال االغتصاب والتعذيب والعبودية، ضد ما يسمى »نساء املتعة« في األربعينيات. قضت 
محكمة جرائم الحرب الدولية الخاصة بالنساء، في كانون األول/ ديسمبر 2001 في الهاي، بأن الجنراالت 

)29( - مرجع سابق، ميالر.

)30(- مرجع سابق، غوبودو -ماديكيزيال.

)))( - هيومن رايتس ووتش. العواقب: القضايا املستمرة التي تواجه النساء األلبانيات في كوسوفو. واشنطن العاصمة: هيومان رايتس ووتش، 
2000. 28 شباط/ فبراير 2004

https://bit.ly/3cIJ7Fs

)32(- مرجع سابق، ميرتوس.

)))( - إيتانو، نيكول. “محاكم املجتمع الرواندي بطيئة في تحقيق العدالة”. كريستيان ساينس مونيتور، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002.
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اليابانيين مذنبون بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية )))(. وعلى الرغم من أن هذا الحكم غير ملزم، فقد رفع 
الوعي وأقام سوابق؛ على سبيل املثال، أقرت نقابة املحامين الكندية -علًنا ورسمًيا- بحكم املحكمة، وحثت 

الحكومة الكندية على فعل ال�شيء نفسه )35(. 

في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، كان التقّدم الكبير في القانون الدولي نتيجة مباشرة 
للضغط الناجح الذي مارسته املجموعات النسائية الدولية واملنظمات النسائية البوسنية. وفًقا لدراسة 
أجريت عام 2004، ادعى كبير املدعين العامين ريتشارد غولدستون أنه “لوال مشاركة النساء في املحكمة في 

أعوامها األولى، لربما لم تكن هناك أي لوائح اتهام بجرائم قائمة على النوع االجتماعي )الجندر(” )6)(.

في جنوب أفريقيا، وثقت دراسة بعنوان »لجنة الحقيقة واملصالحة والجندرة”، أجريت عام 996)، )) 
عاًما من قمع وجهات نظر النساء في جميع لجان الحقيقة )7)(. وُينظر إلى هذا التقرير على أنه أحد أنجح جهود 

الضغط التي يبذلها املجتمع املدني للتأثير في عمل لجنة الحقيقة واملصالحة. نتج عنه:

· تعريف 	 في  والجن�شي  الجندر(  على  )القائم  الجنساني  العنف  إدراج 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛

·  تغييرات في بروتوكول البيان إلبالغ النساء بأهمية الوقائع املرتبطة التي 	
كانوا أنفسهم الضحايا خاللها؛ 

· وإضافة جلسات استماع خاصة بالنساء فقط.	

في بيرو، دعت املنظمات النسائية إلى التركيز على النساء والجرائم القائمة على النوع االجتماعي )الجندر( 
في لجنة الحقيقة. رعت لجنة الحقيقة واملصالحة في بيرو برنامًجا »طور وثائق تدريبية واستراتيجيات 
تواصل، وعمم اقتراحات للمحققين ومبادئ توجيهية للمحاورين، وعقد ورش عمل، وأنتج وثائق تثقيفية 
للجمهور، وأنشأ فريق عمل معني بالنوع االجتماعي )الجندر(... وشجعت هذه املبادرات على إدماج املنظور 
الجنساني في جميع مفاصل اللجنة، في نهج متعدد املراحل يعمم املنظور الجنساني )الجندري( مع معاملته 

كمجال تركيز محدد« )38(.

في رواندا، تنفذ شبكة )ProFemmes / Twese Hamwe(، وهي مجموعة من 40 منظمة غير حكومية 

)))(- روجــرز، بــول. “املحكمــة تمنــح نســاء املتعــة الســابقات انتصــاًرا رمزًيــا.” أخبــار النســاء Women’s News، 7 كانــون األول/ ديســمبر 2001. 28 
شــباط/ فبرايــر 2004

https://bit.ly/2QoGgdv

)35(- نقابة املحامين الكندية. “محكمة جرائم الحرب الدولية للنساء بشأن االسترقاق الجن�شي العسكري في اليابان )محكمة طوكيو(”. القرار 
A-02-03. لندن، أونتاريو: CBA، 2002، 28 شباط/ فبراير 2004

https://bit.ly/2OLhqnm

)6)(- مرجع سابق، ميرتوس

)7)(- لجنة الحقيقة واملصالحة. “جنوب أفريقيا: لجنة الحقيقة واملصالحة والجندرة.” بيان هيئة الحقيقة واملصالحة. 15 آب/ أغسطس 
996). 28 شباط/ فبراير 2004،

https://bit.ly/3s3jA0f

)38(- “لجان الحقيقة واملصالحة واملنظمات غير الحكومية...” ص. 9)
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نسائية في جميع أنحاء البالد، مجموعة متنوعة من املشاريع لتعظيم مشاركة املرأة في جاكاكا. وتشمل هذه 
الدعوة إلدماج منظور جنساني في تنفيذ قانون جاكاكا وجلسات توعية لـ )100,000( من القيادات النسائية 

وممثلي الحكومة املحلية واألشخاص املوجودين في مراكز االحتجاز )9)(.

باإلضافة إلى هذه الجهود، تعمل النساء في املجتمع املدني على ضمان الوصول إلى العدالة داخل بلدانهن 
أيًضا. في كمبوديا، عملت شبكة مكونة من 62 منظمة نسائية، مع وزارة املرأة، لصياغة قانون للعنف 
األسري ال يزال طي النسيان أمام الجمعية الوطنية )40(. يكتب صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة: “... من 
دون قوانين تحميهن بشكل كاف من العنف املنزلي واالغتصاب وغير ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي 

)الجندر(؛ ال يمكن للمرأة التماس العدالة أو التعويض...« )))(.

النساء جسور للمجتمعات املحلية

غالًبا ما تلعب النساء دوًرا مهًما في العدالة االنتقالية على املستوى املحلي، كحلقات وصل بين العمليات 
الرسمية واملجتمعات. في البوسنة والهرسك، كانت املجموعات النسائية املحلية نشطة بشكل خاص في 
تقديم املشورة والدعم املادي للناجيات من االنتهاكات في زمن الحرب. وألنهم أقاموا بالفعل عالقات مع 
الضحايا والناجين، فقد كان أعضاء هذه الجماعات في وضع يمكنهم من العمل كشهود. املحققون ... تحدثوا 
عن املجموعات النسائية البوسنية، باعتبارها »روابط اتصال« مهّمة بين الهاي والشعب البوسني، وفي كثيٍر 

ا في عملية التحقيق« )42(.
ً
من الحاالت، باعتبارها شريك

تعمل النساء في املجتمعات املحلّية على تسهيل املصالحة، على املستوى املحلي. كأفراد، يتم تمثيل 
النساء بشكل غير متناسب بين املختصين االجتماعيين واملمرضات واملعلمين الذين يساعدون املقاتلين 
السابقين في العودة إلى الحياة املدنية. من خالل املنظمات النسائية، تقّدم النساُء خدمات للجمع بين 
األطراف املتصارعة مًعا، بشكل غير رسمي، إلعادة بناء املجتمع. في السلفادور، أجرت النساء برامج نفسية 
اجتماعية للسكان، ألن العمليات الرسمية لم تعالج هذه الحاجة. وفي رواندا، قامت النساء -من خالل 
مبادرة تقودها امرأة- بتبني األطفال الذين أمسوا أيتاًما خالل اإلبادة الجماعية، بغض النظر عن العرق، 

كآلية للمصالحة ودفع املجتمع إلى األمام.

وتجاوزت النساء أيًضا انقسام الصراع السابق، من أجل تعزيز املصالحة بين مجتمعات النساء. في 
 )Bosfam( البوسنة والهرسك، على سبيل املثال، شكلت مجموعة من النساء من سريبنيكا منظمة بوسفام
لتقديم الدعم لالجئات والعائدات، وكثير منهن أرامل. قامت تلك النسوة الصربيات واملسلمات بحياكة 

)9)(- النشرة اإلخبارية ملنع الصراعات 6: ). لندن: املنصة األوروبية ملنع الصراع، اإلنذار الدولي، 2003. 8 أيلول/ سبتمبر 2004 
https://bit.ly/3r2IprA

)40( - ماكغــرو ولــورا وكيــت فريســون وســامباث تشــان. الحكــم الرشــيد مــن األلــف إلــى اليــاء: أدوار املــرأة فــي كمبوديــا مــا بعــد الصــراع. واشــنطن 
العاصمــة: النســاء يدافعــن عــن الســالم، 2004، 25 آب/ أغســطس 2004، 

https://bit.ly/3f2SsdQ

)))(- صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للنساء، ص. 99

)42(- مرجع سابق، ميرتوس.
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سترات لألطفال الصرب املهجرين )))(. 

)))(- ليبمان، بيتر. “البحث عن املصالحة في البوسنة: منظور شعبي.” املجلد الثاني لتسوية ما بعد الصراع. تحرير. ماريا أنجلس سيمنز، 
روزماري فارغاس، وآنا غارسيا روديسيو. برشلونة: منتدى برشلونة 2004، 2004.
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ما هي السياسات الدولية املوجودة؟

الفصل الخاص بحقوق  )انظر  في أوقات الصراع املسلح  اإلنساني املدنيين،  الدولي  القانون  يحمي 
اإلنسان(. الحماية بموجب القانون الدولي اإلنساني منصوٌص عليها في اتفاقيات جنيف األربع لعام 9)9) 
والبروتوكولين اإلضافيين الصادرين في عام 977). وهي تنطبق على النساء والرجال على قدم املساواة، ولكنها 
ر للمرأة بعض الحماية الخاصة، بسبب ظروفها الفريدة. على سبيل املثال، تنّص على بعض شؤون 

ّ
توف

النساء:

· يجب أن يكون هناك غرف نوم وصحية منفصلة عن الرجال، في حالة 	
االحتجاز؛

·  يجب منح حماية خاصة في حالة الحمل أو الرضاعة؛	
· وأن يتمتعن بالحماية من االعتداء، ال سّيما االغتصاب أو الدعارة القسرية 	

أو أي شكل آخر من أشكال هتك العرض )))(.

في حاالت ما بعد الصراع، ُيعّد القانون الدولي لحقوق اإلنسان أيًضا أداة مهمة، تم تحديد األساس لها 
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948.

لتعريف  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  تطوير  تم  األخيرة،  األعوام  في 
السابقة،  الدولية ليوغوسالفيا  الجنائية  االنتهاكات ضد املرأة على أنها جرائم أكثر خطورة. في املحكمة 
ُعّرِف االغتصاب في املادة 5 من النظام األسا�شي على أنه »جريمة ضد اإلنسانية«. من الناحية العملية، 
ا 

ً
حاكمت املحكمة أيًضا قضايا العنف الجن�شي، بموجب مواد أخرى من النظام األسا�شي، باعتباره »انتهاك

ا ألعراف وقوانين الحرب« )45(. عالوة على ذلك، قضت املحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
ً
جسيًما” أو “انتهاك

بأن العنف الجن�شي هو عنصر من عناصر اإلبادة الجماعية.

جوانيه،  لويس  العقاب  من  باإلفالت  املعني  الخاص  املقّرر  أصدر  االنتقالية،  العدالة  بخصوص 
 Joinet( واللجنة الفرعية لحماية األقليات التابعة للجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، مبادئ جوانيه
Principles( في عام 997). وُحددت حقوق الضحايا على ضوء انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة، ومن 

ضمنها: الحق في معرفة الحقيقة؛ الحق في العدالة؛ والحق في التعويض )6)(.

رواندا  في  املحاكم  بموجب  كجرائم حرب،  األخرى،  الجنسية  والجرائم  االغتصاب  مقاضاة  لت 
ّ
شك

 قانونية بدمجها مع مبادئ جوانيه، حيث إنها تحمي حق املرأة في الوصول 
ً
ويوغوسالفيا السابقة، سابقة

)))(- اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. “النســاء والحــرب: القانــون اإلنســاني الدولــي”. بيــان حقائــق. جنيــف: اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 
28 شــباط/ فبرايــر 2004،  .2001

https://bit.ly/38UFJ9x

)45(- مرجع سابق، ميرتوس.

)6)(- لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان. “إدارة العدل وحقوق اإلنسان للمعتقلين”، 28 شباط/ فبراير 2004،
https://bit.ly/2Nv0Lnu
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إلى العدالة والتعويضات عن الجرائم الجنسية. ويشدد قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 
على مسؤولية جميع الدول في وضع حد لإلفالت من العقاب، وفي محاكمة املسؤولين عن اإلبادة الجماعية 
والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، ومنها تلك املتعلقة بالعنف الجن�شي وغيره من أشكال العنف ضد 
النساء والفتيات، وفي هذا الصدد، يشدد على ضرورة استبعاد هذه الجرائم، حيثما أمكن، من أحكام العفو 

.)(7( « ...

في اآلونة األخيرة، بإدخال نظام روما األسا�شي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في تموز/ يوليو 
2002، بات العنف الجن�شي يعد “جريمة حرب” )48(؛ فهو يقر بأن »االغتصاب هو عمل من أعمال التعذيب 
واإلبادة الجماعية وجريمة الحرب، جريمة ضد اإلنسانية« )9)(. كما يعلن أن العبودية الجنسية واإلكراه 
على الدعارة والحمل القسري والتعقيم القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجن�شي، هي انتهاكات 

جسيمة التفاقيات جنيف وجرائم حرب، عند ارتكابها في الصراعات الدولية أو الداخلية.

أخيًرا، باإلشارة إلى هذه املعايير األخيرة، يالحظ صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة: »في محاولة لوضع 
معايير وطنية جديدة لحمايتهن، يمكن للنساء أن يلجأن إلى االتفاقيات الدولية والقوانين العرفية، واالجتهاد 
القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والنظام 

األسا�شي للمحكمة الجنائية الدولية، واملطالبة باستخدام هذه السوابق أثناء املحاكمات الوطنية« )50(. 

)7)(- األمم املتحدة. القرار 1325. نيويورك: مجلس األمن، 2000. الفقرة. )).

)48(- اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. “النهــوض باملــرأة: تنفيــذ نتائــج املؤتمــر العالمــي الرابــع املعنــي باملــرأة”. البيــان الرســمي. نيويــورك: اللجنــة 
28 شــباط/ فبرايــر 2004،  .(999 الدوليــة للصليــب األحمــر، 

https://bit.ly/(r(rtSn

)9)( - لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان. “تكامــل حقــوق اإلنســان للمــرأة ومنظــور الجنــدرة”. املشــاورات بيــن وزارة الخارجيــة والتجــارة الدوليــة 
واملنظمــات غيــر الحكوميــة الكنديــة لحقــوق اإلنســان، أوتــاوا، 28-26 شــباط/ فبرايــر 2001، 28 شــباط/ فبرايــر 2004،

https://bit.ly/3cHMD2U . 

)50(- صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للنساء، 99.
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اتخاذ إجراء استراتيجي: ما الذي يمكن أن تفعله صانعات السالم؟

). الدعوة ملشاركة املرأة في آليات العدالة االنتقالية، على املستويات الدولية والوطنية واملحلية.

2. التواصل مع املنظمات الدولية للعدالة بين الجنسين، من أجل املوارد واألدوات والنماذج والدروس 
املستفادة واملعلومات حول القانون الدولي.

). ضمان مشاركة املرأة مشاركة مباشرة في تصميم وإنشاء آليات العدالة االنتقالية، بحيث يتم تمثيل 
املرأة في هياكلها، من منظور النوع االجتماعي، كي تظهر اهتمامات املرأة في والياتها، مع املجموعات النسائية 
األخرى، ويكون ذلك عبر وضع إستراتيجيات لتحديد أفضل طريقة لتلبية احتياجات املرأة في آليات 
العدالة االنتقالية، سواء من خالل املكونات الخاصة بالنساء )مثل جلسة استماع خاصة( أو دمجها في 
جميع أنحاء البرنامج؛ وتوفير املواد وورش العمل للقضاة واملدعين العامين واملدافعين واملفوضين وغيرهم 
من القادة، لزيادة الوعي بقضايا املرأة واهتماماتها في ما يتعلق بالعدالة االنتقالية والدروس املستفادة في 

القضايا والنماذج األخرى؛ والتواصل مع وسائل اإلعالم لنشر املعلومات.

). إعالم الجمهور بأهمية العدالة االنتقالية للمجتمع وبالدور الحاسم للمرأة في هذه العمليات. ويكون 
ذلك عبر إجراء فعاليات لزيادة الوعي، والدعوة لعقد جلسات استماع مفتوحة، إلعالم الجمهور ولضمان 
قدرته على املشاركة في عملية العدالة االنتقالية، ولضمان مالءمة التوقعات املتعلقة بنتائجها؛ وتشجيع 

الحوار والنقاش العام حول القضايا الجوهرية للعدالة االنتقالية، ومن ضمنها العفو والتعويضات.

5. استمرار املشاركة في آليات العدالة االنتقالية حتى بعد إنهاء العملية الرسمية، وذلك عبر جمع ونشر 
املعلومات؛ تقديم الشهادة، وتضمين الخبرات املباشرة وكذلك تجارب األصدقاء وأفراد األسرة؛ تطوير 

دعم الضحايا وتدابير التمكين.

6. االستمرار في املشاركة في آليات العدالة االنتقالية حتى بعد انتهاء العملية الرسمية، عبر تقويم تأثيرها؛ 
والتوصيات  الوعود  تنفيذ  وتتبع  االنتقالية،  الحكومة  ألجهزة  املؤس�شي  اإلصالح  إلى  التركيز  وتحويل 
القضائية  املالحقة  بخصوص  العرفية  والقوانين  الدولية  االتفاقيات  اعتماد  إلى  والدعوة  والتقدم؛ 

لقضايا لعنف الجن�شي كسوابق، الستخدامها في املحاكمات الوطنية.

7. التفكير في كيفية تكملة آليات العدالة االنتقالية الرسمية قصيرة األجل، بأشكال أخرى طويلة األجل 
من املصالحة وإعادة التأهيل )مثل اإلرشاد النف�شي االجتماعي، وتضميد الجراح املجتمعية، وما إلى 

ذلك(.
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