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ملخص تنفيذي
مازال الزخم مستمر فيما يتعلق بخطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن وكذلك العدالة 
االنتقالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتشير العدالة االنتقالية إلى مجموعة اآلليات 
التي يجري تطبيقها لتحقيق المساءلة والتعويض عن إرث االنتهاكات التي وقعت في الماضي على 
صعيد حقوق اإلنسان. ويوفر كلٌّ من مسار العدالة االنتقالية وخطط العمل الوطنية بشأن المرأة 
النوع االجتماعي وتعزيز المساءلة  المبنية على  والسالم واألمن فرًصا كبيرة للنهوض بالمساواة 
عن حقوق المرأة وحمايتها. ويلفت قرار مجلس األمن رقم ٢١٠6 )٢٠١3(، الصادر في إطار جدول أعمال 
المرأة والسالم واألمن، االنتباه إلى أهمية اتباع نهج شامل لتحقيق العدالة االنتقالية في النزاعات 

المسلحة وحاالت ما بعد النزاع، يشمل مجموعة كاملة من التدابير القضائية وغير القضائية.

وفي قراره رقم ٢467 )٢٠١9( شجع مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة »الدول األعضاء المعنية على ضمان فرصة المشاركة 
والعنف  الجنسي  العنف  من  للناجيات  والهادفة  الكاملة 
المبني على النوع االجتماعي في جميع مراحل عمليات العدالة 
االنتقالية، بما في ذلك األدوار المتعلقة بصنع القرارات، ]و[ 
ر بأن قيادة المرأة ومشاركتها تزيدان من احتمال أن تفضي  أقَّ
الذي  النحو  على  فعلي  انتصاف  إلى  االنتقالية  العدالة  نتائج 
وتعد  الهامة«.  السياقية  للعوامل  وتستجيب  الضحايا  حدده 
في  حاسمة  أدوات  رة  والمقرَّ الحالية  الوطنية  العمل  خطط 
النهوض بالُنهج اإلقليمية والوطنية للعدالة االنتقالية الشاملة 
للنوع االجتماعي. وفي منطقة الدول العربية، تمتلك كل من 
والجمهورية  الهاشمية،  األردنية  والمملكة  العراق،  جمهورية 
اللبنانية، ودولة فلسطين، والجمهورية التونسية، والجمهورية 

اليمنية خطط عمل وطنية خاصة بالمرأة والسالم واألمن.

وتقدم دراسة »العدالة االنتقالية وخطط العمل الوطنية بشأن 
المرأة والسالم واألمن في منطقة الشرق األوسط وشمال 
العدالة  لعمليات  االجتماعي  النوع  على  ا  مبنيًّ تحلياًل  إفريقيا« 
الممارسة  البحث مجاالت  المنطقة. وقد حدد  االنتقالية في 
االجتماعي  النوع  اعتبارات  يتعلق بضمان مراعاة  الجيدة فيما 
الحالة.  دراسات  في  الواردة  االنتقالية  العدالة  عمليات  في 
 ،)٢٠٢١( األيزيديات  بالناجيات  الخاص  العراقي  القانون  ويقدم 
وتقرير  القسري،  االختفاء  بشأن   ١٠5 رقم  اللبناني  والقانون 
أدلة  المثال–  سبيل  –على  التونسية  والكرامة  الحقيقة  هيئة 
النساء واألذى  الدول إلدماج  تبذلها  التي  الجهود  على بعض 
القائم على أساس النوع االجتماعي بشكل أفضل في عمليات 

العدالة االنتقالية.

وعالوة على ذلك، يضع التقرير ويطبق قائمة مرجعية إلدراج 
المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  خطط  في  االنتقالية  العدالة 

العدالة  إدماج  مدى  في  النظر  بغرض  واألمن،  والسالم 
االنتقالية في خطط العمل الوطنية الخاصة بالمرأة والسالم 
إيجابي  تطور  حدوث  إلى  عام  بشكل  النتائج  وتشير  واألمن. 
شامل لخطط العمل الوطنية الخاصة بالمرأة والسالم واألمن 
في  االنتقالية  العدالة  دمج  تحسين  حيث  من  المنطقة  في 
خطط  في  االنتقالية  العدالة  دمج  يظهر  ولم  العمل.  خطط 
العمل الوطنية بشكل واضح إال حيثما أولت عمليات العدالة 

االنتقالية اهتماًما واضًحا للمرأة والنوع االجتماعي.

الحاسمة  المجاالت  التقرير  يحدد  المستقبل،  إلى  وبالنظر 
التنفيذ  أجل  من  بشأنها  ملموسة  إجراءات  اتخاذ  يتعين  التي 
الخاصة  الوطنية  العمل  وخطط  االنتقالية  للعدالة  المشترك 
بالمرأة والسالم واألمن، وهي التشاور والمشاركة؛ وتقصي 
قطاعي  وإصالح  العدالة؛  إلى  والوصول  والتوثيق؛  الحقائق 
الميزانية.  وتحديد  والمساءلة؛  التنفيذ  وتعزيز  والعدل؛  األمن 
التوصيات  من  مفّصلة  مجموعة  التقرير  يقدم  وختاًما، 
في  المتحدة  واألمم  المدني  والمجتمع  الوطنية  للحكومات 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتحسين إدماج العدالة 
االنتقالية في خطط العمل الوطنية الخاصة بالمرأة والسالم 
واألمن. وتشمل تلك التوصيات االستعانة بالقائمة المرجعية 
للعدالة االنتقالية الواردة في هذا التقرير؛ وتحسين بناء القدرات 
ووضع البرامج في مجال العدالة االنتقالية؛ ودراسة األطر ذات 

الصلة من أجل خلق بيئة مواتية إلدماج العدالة االنتقالية.
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األلفاظ األوائلية والمختصرات
ا األشخاص النازحون داخليًّ   IDP

الشرق األوسط وشمال أفريقيا   MENA

خطة العمل الوطنية   NAP

هيئة الحقيقة والكرامة   TDC

األمم المتحدة   UN

هيئة األمم المتحدة للمرأة  UN Women

المرأة والسالم واألمن   WPS

١. المقدمة
هناك زخم مستمر حول كل من العدالة االنتقالية وخطط العمل 
الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. ويتيح المساران فرًصا كبيرة للنهوض بالمساواة 
المرأة  النوع االجتماعي وتعزيز المساءلة عن حقوق  المبنية على 
والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  خطط  وتوفر  وحمايتها. 
واألمن فرًصا فريدة لوضع وتنفيذ ورصد التدابير اإليجابية الرامية 
العدالة  باتت  وقد  االجتماعي.  للنوع  الشامل  السالم  بناء  إلى 
االنتقالية –وهي مجموعة اآلليات المستخدمة لتحقيق المساءلة 
وقعت  التي  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  يتعلق  فيما  واإلنصاف 
النزاع  إنهاء  إلى  الرامية  الجهود  الماضي– عنصًرا حاسًما في  في 
وبناء السالم وتعزيز سيادة القانون بعد انتهاء النزاع. ولذلك، تمثل 
االنتقالية  العدالة  عمليات  في  االجتماعي  النوع  اعتبارات  مراعاة 
أولوية قانونية وسياساتية وبرنامجية لبناء السالم المراعي للنوع 
النوع  منظور  من  ومنصف  عادل  سالم  وإلرساء  االجتماعي 
العدالة االنتقالية وخطط  التقاطع بين  االجتماعي. ويكتسي هذا 
العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن أهمية بالغة بالنسبة 
المساءلة  العربية ألسباب عدة؛ وفي مقدمتها قضايا  للمنطقة 
المستمرة الناشئة عما ُيرتكب من انتهاكات جسيمة على أساس 
النوع االجتماعي في سياق الربيع العربي وفي النزاعات الدائرة مع 

الدولة اإلسالمية في العراق والشام )تنظيم داعش(.

العراق  جمهورية  من  كل  تمتلك  العربية،  الدول  منطقة  وفي 
ودولة  اللبنانية  والجمهورية  الهاشمية  األردنية  والمملكة 
فلسطين والجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية خطط عمل 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  واألمن.  والسالم  بالمرأة  خاصة  وطنية 
وقد  البلدان.  هذه  من  كل  في  االنتقالية  العدالة  عمليات  تجري 
كانت الخبرة اإلقليمية في مجال العدالة االنتقالية محدودة قبل 
انتفاضات الربيع العربي. فحتى عام ٢٠١١، كان المغرب والعراق –
وإلى حد ما الجزائر– البلدين الوحيدين في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا اللذين حاوال التعامل مع الماضي بهذه الطريقة. 
توفر  فإنها  عدمه،  من  السياقات  هذه  نجاح  عن  النظر  وبغض 
خلفية مهمة تسترشد بها ساحة العدالة االنتقالية حالًيا في بلدان 
التقرير –العراق  التي تم بحثها في هذا  البلدان  المنطقة. وتقدم 
ا  ا قويًّ واألردن ولبنان وفلسطين وتونس واليمن– مثااًل توضيحيًّ
وكما  المختلفة.  المحورية  ونقاطها  االنتقالية  العدالة  لديناميات 
حالة  دراسة  العراق  م  يقدِّ التقرير،  هذا  في  بالتفصيل  مبّين  هو 
البعث– شكل  اجتثاث حزب  االنتقالية –بعد  العدالة  اتخذت فيها 
الجبر والتعويض إلى حدٍّ كبير، مروًرا وانتهاًء بالقانون الذي صدر 
تتعلق  سياًقا  األردن  ويمثل  األيزيديات.  الناجيات  بشأن  مؤخًرا 
إلى  الوافدين  بالالجئين  األول  المقام  االنتقالية في  العدالة  فيه 
البالد من النزاعات المجاورة. ولذلك تعد دراسة الحالة مفيدة في 
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بين  العالقة  في  الهامة  االجتماعي  النوع  ديناميات  عن  الكشف 
العدالة االنتقالية والهجرة القسرية.

ا  زخًما قويًّ لبنان  االنتقالية في  العدالة  اكتسبت   ،٢٠١8 عام  وفي 
القسري. وفي ضوء  القانون رقم ١٠5 بشأن االختفاء  مع صدور 
عن  والناجمة  االجتماعي  بالنوع  المرتبطة  المتعددة  األضرار 
االختفاء القسري، توفر مبادرة العدالة االنتقالية هذه فرًصا مهمة 
به  واالعتراف  االجتماعي  النوع  على  القائم  األذى  عن  للكشف 
في  االنتقالية  العدالة  تزال  وال  عنه.  التعويض  من  قدر  وتقديم 
استمرار  إلى  شك  دون  ذلك  ويرجع  ا،  نسبيًّ محدودة  فلسطين 
ارتفاع معدالت العنف المرتبط بالنزاع. غير أن التطورات األخيرة 
تكشف  أن  شأنها  من  الدولية  الجنائية  المحكمة  شهدتها  التي 
بقيادة  المستوى  رفيعة  المحاكمات  على  للتركيز  يمكن  كيف 
التي  االنتقالية  العدالة  من  جزًءا  يشكل  أن  الدولية  المؤسسات 

تراعي اعتبارات النوع االجتماعي.

وكانت دراسة الحالة التي ُأجريت على تونس صاحبة السياق األكثر 
التركيز  تم  االنتقالية، حيث  بالعدالة  يتعلق  شمواًل وتقدًما فيما 
التقرير  يقدم  وبالتالي،  الحقائق.  استجالء  على  ملحوظ  بشكل 
ا  الذي صدر مؤخًرا عن هيئة الحقيقة والكرامة التونسية مثااًل قويًّ
على عمليات العدالة االنتقالية التي تقودها الحقائق وقدرتها على 
اليمن  يمثل  أخرى،  جهة  ومن  االجتماعي.  النوع  اعتبارات  مراعاة 
فرص  من  الحد  إلى  فيه  الدائرة  العنيفة  الصراعات  أدت  سياًقا 
الجهود  لبعض  كان  وقد  كبيرة.  بدرجة  االنتقالية  العدالة  تحقيق 
الخارجية الرامية إلى المساءلة، وال سيما من جانب مجلس حقوق 
أثر محدود حتى اآلن، ولكن ثمة  المتحدة،  التابع لألمم  اإلنسان 
المراعية  االنتقالية  العدالة  مبدأ  الجهود  تلك  تدعم  أن  إمكانية 

العتبارات النوع االجتماعي.

دراسات  من  ا  نسبيًّ قلياًل  عدًدا  أن  رغم  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الحالة اعتمد صراحًة مجموعة من القوانين والسياسات الشاملة 
اعتمدت  الدراسة  قيد  الحاالت  جميع  فإن  االنتقالية،  للعدالة 
والسالم واألمن. وفي منطقة  المرأة  خطط عمل وطنية بشأن 
األردن وتونس  الوطنية في  العمل  العربية، تشكل خطط  الدول 
والعراق وفلسطين ولبنان واليمن أساًسا راسًخا يمكن من خالله 
تحقيق  أجل  من  االجتماعي  النوع  العتبارات  مراعية  ُنُهج  إطالق 
السالم واألمن والعدالة االنتقالية. وبناء على ذلك، من الممكن 
البلدان  هذه  من  بكل  الخاصة  الوطنية  العمل  خطط  تشكل  أن 
الستة أدوات رئيسية تساعد على اتباع نهج يراعي اعتبارات النوع 
االجتماعي في جميع مجاالت العدالة االنتقالية. ومن ثم، يسعى 
هذا التقرير إلى دعم وتعزيز االستفادة من خطط العمل الوطنية 
بشأن المرأة والسالم واألمن في تنفيذ العدالة االنتقالية المراعية 
النوع االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال  العتبارات 
أفريقيا. ويركز التقرير على توفير التوجيه للدول والمجتمع المدني 
األمم  أفريقيا، ولمنظومة  األوسط وشمال  الشرق  في منطقة 
المتحدة، بشأن التنفيذ المشترك لخطط العمل الوطنية والعدالة 
العراق  في  التقرير  عليها  يركز  التي  البلدان  وتتمثل  االنتقالية. 
تقرير  أول  وباعتباره  واليمن.  وتونس  وفلسطين  ولبنان  واألردن 
واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  لخطط  مخصص 
موضع  أيًضا  التقرير  يكون  أن  المأمول  من  االنتقالية،  والعدالة 
اهتمام لجمهور أوسع من خارج منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.

 

كيفية استخدام هذا التقرير
المعلومات  على  الحصول  من  المستخدمون  يتمكن  حتى  منفصلة  أقسام  من  التقرير  يتكون 
التقرير واستخدامه بكامله. وينقسم  بالنسبة لعملهم، فضاًل عن قراءة  واإلرشادات األكثر أهمية 

التقرير على النحو التالي:

القسم 1: المقدمة	 
القسم 2: لمحة عامة عن العدالة االنتقالية والمرأة والسالم 	 

واألمن وخطط العمل الوطنية؛ منهجية التقرير
وخطط 	  االجتماعي  والنوع  االنتقالية  العدالة   :3 القسم 

واألمن في منطقة  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

للعمل 	  الحاسمة  ُقدًما-المجاالت  المضي   :4 القسم 
االنتقالية  للعدالة  المشترك  التنفيذ  أجل  من  الموضوعي 

وخطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن
القسم 5: التوصيات	 
الملحقات	 
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االنتقالية  العدالة  عن  عامة  لمحة   .٢
وخطط  واألمن  والسالم  والمرأة 

العمل الوطنية؛ منهجية التقرير
لمحة عامة عن العدالة االنتقالية: السمات الرئيسية واألهمية المحتملة للنوع 

االجتماعي
أصبحت العدالة االنتقالية، وهي مجموعة اآلليات المسَتخدمة 
في  وقعت  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  لالنتصاف 
الماضي، عنصًرا حاسًما في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات 
ومن  الصراع.  انتهاء  بعد  القانون  وتعزيز سيادة  السالم  وبناء 
المالحقات  ركائز:  أربع  تشمل  االنتقالية  العدالة  أن  المفهوم 
التكرار.  عدم  وضمانات  والتعويضات،  والحقيقة،  القضائية، 
وبالنظر إلى الدور الهام الذي تؤديه عمليات العدالة االنتقالية 
حقوق  انتهاكات  عن  االنتصاف  وسبل  المساءلة  كفالة  في 
تكرارها،١  عدم  دعم  مع  الماضي  في  وقعت  التي  اإلنسان 
أولوية  يمثل  االجتماعي  النوع  اعتبارات  مراعاة  ترسيخ  فإن 
قانونية وسياسية وبرنامجية لتحقيق المساواة بين الجنسين. 
وعلى مدى العقدين الماضيين ظهرت بعض الجهوٌد إلدماج 
منظور النوع االجتماعي في العدالة االنتقالية؛ وذلك استجابًة 
انتهائها؛  وبعد  النزاعات  أثناء  المرأة  لتجارب  النسبي  لإلهمال 
وألوجه التحيز التي ينطوي عليها القانون وفي هياكل حقوق 
اإلنسان نفسها التي تم تنفيذها في إطار عمل آليات العدالة 
مثل  عمليات  في  القائمة  التحيز  أوجه  وكذلك  االنتقالية؛ 
أي  اتفاقات دون  إلى  التوصل  يتم  السالم، حيث  مفاوضات 

تمثيل للمرأة.

واألولويات  للمحاور  مختلفة  تعريفات  التقرير  هذا  في  وترد   
ولكنها  االنتقالية،  العدالة  في  االجتماعي  بالنوع  المتعلقة 

بشكل عام تدور حول المجاالت الثالثة التالية:
 

الحقيقة  بتعزيز  المعني  الحالي  الخاص  المتحدة  األمم  مقرر  اقترح   ١
الذكرى.  لتخليد  ركيزة خامسة  التكرار  والجبر وضمانات عدم  والعدالة 
شهرة  األكثر  النهج  التقرير  هذا  يعتمد  واالتساق،  الوضوح  ولغرض 

القائم على أربع ركائز

النوع 	  هويات  مختلف  من  والمجموعات  المرأة  مشاركة 
االجتماعي

والتعويض 	  االجتماعي  بالنوع  المرتبطة  باألضرار  االعتراف 
عنها، ال سّيما تلك الواقعة على النساء والفتيات

الكشف عن أوجه عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين التي 	 
على  القائمة  األذى  من  معينة  ألنواع  ُعرضة  المرأة  تجعل 

النوع االجتماعي

وبالتالي، البد من النظر في الجوانب المتعددة العتماد منظور 
واآلليات  لالستراتيجيات  تصور  وضع  عند  االجتماعي  النوع 
تتم  لكي  وتنفيذها،  وتصميمها  االنتقالية  للعدالة  الوطنية 
االستجابة على نحٍو كاف وشامل فيما يتعلق بالنساء والفتيات 
لحقوق  ارُتكبت  التي  الجسيمة  االنتهاكات  ضحايا  وجميع 
ولضمان مشاركتهن  االجتماعي،  النوع  أساس  على  اإلنسان 
الفعالة في تلك العمليات. وقد تم تخصيص تقرير عام ٢٠٢٠ 
بتعزيز  المعني  المتحدة  لألمم  الخاص  ر  المقرِّ عن  الصادر 
الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار بعنوان »منظور 
النوع االجتماعي في عمليات العدالة االنتقالية« الستخالص 
االجتماعي  النوع  دمج  في  الممارسات  وأفضل  التقدم  سير 
في العدالة االنتقالية.٢   ويرد في الملحق ١ موجز لالستنتاجات 

والتوصيات الرئيسية التي خلص إليها المقرر الخاص.    

 

٢ UN Special Rapporteur on the Promotion of Truth, 
Justice, Reparation and Guarantees of Non-recurrence 
)2020(, The Gender Perspective in Transitional Justice 
Processes. 
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لمحة عامة عن النوع االجتماعي والعدالة االنتقالية فيما يتعلق بالمرأة والسالم 
واألمن وخطط العمل الوطنية

ا  خاصًّ اهتماًما  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  أولى 
التاريخي رقم ١3٢5  لقضية المرأة والسالم واألمن منذ قراره 
تمثيل  زيادة  إلى  فيها  دعا  التي  له،  الالحقة  والقرارات   )٢٠٠٠(
تراعي  آليات  وإنشاء  القرار  المرأة على جميع مستويات صنع 
وإلدارتها  الصراعات  نشوب  لمنع  االجتماعي  النوع  اعتبارات 
وحلها، بما في ذلك في عمليات اإلصالح في مجالي العدالة 
واألمن  والسالم  بالمرأة  الخاصة  القرارات  وتتناول  واألمن. 
العدالة االنتقالية بشكل مباشر )على النحو المبين في الملحق 
٢(. فعلى سبيل المثال، يسترعي القرار ٢١٠6 )٢٠١3( االنتباه إلى 
أهمية اتباع نهج شامل إزاء العدالة االنتقالية في حاالت الصراع 
للتدابير  الكامل  النطاق  يشمل  الصراع،  بعد  وما  المسلح 
فـ«يشجع   )٢٠١9(  ٢467 القرار  أما  القضائية.  وغير  القضائية 
الدول األعضاء المعنية على ضمان فرصة المشاركة الكاملة 
على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  للناجيات من  والمجدية 
النوع االجتماعي في جميع مراحل عمليات العدالة االنتقالية، 
قيادة  بأن  يسلم  ]و[  القرار،  صنع  أدوار  في  ذلك  في  بما 
المرأة ومشاركتها يزيدان من احتمال أن تفضي نتائج العدالة 
النحو  على  فعالة  انتصاف  سبل  تحقق  نتائج  إلى  االنتقالية 
مهمة«.  سياقية  لعوامل  تستجيب  وأن  الضحايا  تحدده  الذي 
وباختصار، تؤيد القرارات الخاصة بالمرأة والسالم واألمن اتباع 
المالحقات  يتضمن  االنتقالية  العدالة  لتحقيق  شامل  نهج 
التكرار؛  عدم  وضمانات  والتعويضات،  والحقيقة،  القضائية، 
العقاب، ال سيما  أهمية وضع حد لإلفالت من  وتؤكد على 
وتدعو  المسلحة،  النزاعات  الجنسي في  بالعنف  يتعلق  فيما 
إلى استبعاد مثل هذه الجرائم من قوانين العفو؛ كما تعطي 
إلى  الوصول  ذلك  في  –بما  العدالة  إلى  للوصول  األولوية 

العدالة االنتقالية– للناجيات من االنتهاكات الجنسية والقائمة 
على النوع االجتماعي.

لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  طلب  ذلك،  على  وعالوة 
م  المتحدة ١889 )الفقرة التنفيذية ١7( إلى األمين العام أن يقدِّ
إلى مجلس األمن »مجموعة من المؤشرات الستخدامها على 
المستوى العالمي لمتابعة تنفيذ قراره رقم ١3٢5 )٢٠٠٠(، والتي 
من  التقارير  لتقديم  مشترك  أساس  بمثابة  تكون  أن  يمكن 
قبل كيانات األمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الدولية 
واإلقليمية األخرى، والدول األعضاء، بشأن تنفيذ القرار ١3٢5 
)٢٠٠٠( في عام ٢٠١٠ وما بعده، لكي ينظر فيها المجلس«.3 وقد 
تم تخصيص المؤشر ٢5 للعدالة االنتقالية )الملحق 3(، حيث 
تقصي  للجان  واألولويات  القضايا  من  قيمة  مجموعة  يحدد 
شأن  ومن  االجتماعي.  للنوع  الشاملة  والمصارحة  الحقائق 
طرأت  التي  التطورات  مع  يتماشى  بما  المؤشر  هذا  تحديث 
على القرارات الخاصة بالمرأة والسالم واألمن منذ عام ٢٠١٠ 
أن يوجه المزيد من االهتمام نحو قوانين العفو والمالحقات 
واألمر  أيًضا.  التكرار  عدم  وضمانات  والتعويضات  القضائية 
المرأة  لمشاركة  تأييدها  خالل  من  أنه  هو  والمهم  اإلضافي 
ومراعاة منظور النوع االجتماعي في جميع جوانب حل النزاعات 
بالمرأة والسالم واألمن  الخاصة  القرارات  السالم، فإن  وبناء 
تنطوي على عدة أحكام ذات تأثير على إجراء العدالة االنتقالية 

المراعية العتبارات النوع االجتماعي.

تم تقسيم المؤشرات الـ ٢6 في 4 ركائز – الوقاية والمشاركة والحماية   3
وترد  التنفيذ وحسابه.  لتتبع  توفر طريقة  واإلغاثة واإلنعاش – وهي 
المؤشرات الـ ٢6 في الصفحات من ١5 إلى ٢١ من تقرير األمين العام 

.)498/٢٠١٠/S(

إدماج خطط العمل الوطنية والعدالة االنتقالية: إطار للتحليل

إلزامية  تدابير  تعيين  الدولي  األمن  مجلس  رفض  حين  في 
كانت  األعضاء،  الدول  تتخذها  التي  اإلجراءات  عن  للمساءلة 
هناك عدة مقترحات لتعزيز أساليب المساءلة. وكان من بين 
األمم  في  األعضاء  الدول  دعوة  الرئيسية  المقترحات  هذه 
الدولة  على مستوى  اعتماد خطط عمل وطنية  إلى  المتحدة 
خالل  من  القرارات  لتنفيذ  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن 
بخطط  ا  رسميًّ األمن  مجلس  وأقر  الوطنية.4  السياسات 
 ،)٢٠١5(  ٢٢4٢ القرار  في  التنفيذية  الفقرات  إحدى  في  العمل 
التي تم وضعها  الوطنية  العمل  باعتماد خطط  التي »ترحب« 

لالطالع على مناقشة وافية للموضوع، راجع   4

Aisling Swaine )2009(, “Assessing the Potential of National 
Action Plans to Advance Implementation of UNSC 
Resolution 1325”, Yearbook of International Humanitarian 
Law Vol. 12, pp. 403–33.

على  التنفيذ  استراتيجيات  تعزيز  على  و«تشجع«  اآلن  حتى 
دولة  وتسعون  ست  استجابت  وقد  الوطنية.  المستويات 
عمل  خطط  اعتماد  إلى  للدعوات  المتحدة  األمم  في  عضًوا 
العمل  خطط  بشأن  حالًيا  المنشورة  األعمال  وتعد  وطنية.5 
الوطنية مفيدة للغاية في فهم البنية والمحتوى المشترَكين 
لخطط العمل الوطنية والتي ترد عناصرها الرئيسية في اإلطار 

النصي )١(.

الوطنية 5 العمل  خطط  لجميع  شاملة  بيانات  قاعدة  على   للحصول 
https://www.wpsnaps.org الحالية والسابقة، انظر

https://www.wpsnaps.org
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اإلطار النصي )1(: العناصر الرئيسية لبرامج العمل الوطنية

شرح اإلطار القانوني والسياساتي الوطني والدولي بشأن المرأة والسالم واألمن	 
توضيح التزامات الحكومات وأولوياتها فيما يتعلق بالمرأة والسالم واألمن	 
تحديد اإلجراءات المحددة التي ستتخذها مختلف الوزارات والوكاالت والمؤسسات للوفاء بااللتزامات وتحقيق التغيير	 
تعزيز التنسيق بين هذه الهيئات الحكومية و )في بعض الحاالت( توضيح الدور المحدد للمجتمع المدني ومساهماته	 
توفير أدوات إضافية لضمان نجاح التنفيذ، مثل نظم الرصد والتقييم أو هياكل التنسيق	 
تحديد الموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة للتنفيذ	 
شرح تدابير اإلبالغ والمساءلة	 

المصدر:
Mirsad Miki Jacevic (2019), “WPS, States, and the National Action Plans” in Sara E. Davies and Jacqui True (eds.), The Oxford 
Handbook of Women, Peace, and Security, page 274.

وعالوة على ذلك، ومع تنامي قاعدة األدلة، يتزايد توافق اآلراء حول أفضل ممارسات التنفيذ والمساءلة فيما يتعلق بخطط 
العمل الوطنية. وتتمثل األولويات المشتركة المستقاة من البحوث القائمة فيما يلي: أهمية العمليات التشاورية في وضع 
خطط العمل الوطنية؛ وخصوصية االلتزامات الخاصة بخطط العمل الوطنية )بما في ذلك التزاماتها المتعلقة بالميزانية(؛ ومدى 
الحكومية في  الجهات  بالمرأة والسالم واألمن؛ واتباع نهج يقوم على إشراك كافة  المتعلقة  المحلية  االستجابة لالحتياجات 

عملية التنفيذ؛ والتعلم المستمر من خالل الرصد والتقييم؛ والمساءلة الُمجدية. 6

6 Caitlin Hamilton, Nyibeny Naam and Laura J. Shepherd )2020(, Twenty Years of Women, Peace and Security National Action 
Plans: Analysis and Lessons Learned, University of Sydney. 

عملية البحث وأساليبه
تضمنت عملية البحث ثالث خطوات. وتمثلت الخطوة األولى 
في إجراء ومقارنة تحليل مبني على النوع االجتماعي لعمليات 
العدالة االنتقالية في ستة بلدان في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وهي العراق واألردن ولبنان وفلسطين وتونس 
واليمن. واعتمد هذا البحث المكتبي نهًجا مكوًنا من أربع ركائز 
نحو العدالة االنتقالية، حيث حدد الوثائق القانونية والسياساتية 
األولية والمنشورات األكاديمية الثانوية ومنشورات المجتمع 
والحقيقة،  القضائية/العفو،  بالمالحقات  المتعلقة  المدني 
والعدالة، والجبر عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارُتكبت في 
السابق في البلدان ذات الصلة. وجاء التحليل القائم على النوع 
االجتماعي في أعقاب التحريات المبنية على النوع االجتماعي 
التي تم تحديدها كأولوية في العدالة االنتقالية، وهي مشاركة 
االجتماعي؛  النوع  هويات  مختلف  من  والمجموعات  النساء 
ال  وجبرها،  االجتماعي  بالنوع  المرتبطة  باألضرار  واالعتراف 
سيما تلك الواقعة على النساء والفتيات؛ والكشف عن أوجه 
عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين التي تجعل المرأة ُعرضة 

ألنواع معينة من األذى القائم على النوع االجتماعي.

إدراج  دراسة  في  البحث  عملية  من  الثانية  الخطوة  وتمثلت 
العدالة االنتقالية في خطط العمل الوطنية السابقة والحالية 
األوسط  الشرق  بلدان  في  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن 
وشمال أفريقيا الستة. ويتيح تجميع النهج المشتركة وأفضل 
وتطويرها  الوطنية  العمل  خطط  تصميم  في  الممارسات 
المراعية  االنتقالية  العدالة  إلدماج  فرص  عدة  وتنفيذها 
إلى  واستناًدا  الخطط.  تلك  في  االجتماعي  النوع  العتبارات 
اعتمد  الوطنية،  العمل  لخطط  المحددة  الرئيسية  العناصر 
التقرير القائمة المرجعية التالية إلدماج العدالة االنتقالية في 

كإطار  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  خطط 
لتحليل دراسات الحالة:

إطارها 	  االنتقالية ضمن  العدالة  قوانين/سياسات  تقع  هل 
القانوني المحدد؟

هل تشمل اإلجراءات المحددة تنفيذ أبعاد العدالة االنتقالية 	 
المتعلقة بالنوع االجتماعي؟

هل يشمل التنسيق المقرر عبر الحكومة والمجتمع المدني 	 
يشمل أبعاد العدالة االنتقالية المتعلقة بالنوع االجتماعي؟

التي 	  التنسيق  وهياكل  والتقييم  الرصد  نظم  تعالج  هل 
العدالة االنتقالية  أبعاد  الوطنية تنفيذ  العمل  أنشأتها خطة 

المتعلقة بالنوع االجتماعي؟
بالنوع 	  الخاصة  الجوانب  لتنفيذ  الموارد  تحديد  تم  هل 

االجتماعي في العدالة االنتقالية؟
العدالة 	  جوانب  على  والمساءلة  اإلبالغ  تدابير  تنطبق  هل 

االنتقالية المتعلقة بالنوع االجتماعي أيًضا؟
وُطبقت بعد ذلك القائمة المرجعية على خطط العمل الوطنية 
بلدان  في  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  والحالية  الحديثة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا الستة قيد التحليل.

استناًدا  البحث،  الثالثة واألخيرة في عملية  الخطوة   وتمثلت 
إلى النتائج المستخلصة من الخطوتين األولى والثانية، لتحديد 
إجراءات ومجاالت التنفيذ المشترك للعدالة االنتقالية وخطط 
العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن. وقد تم تحديد 
لبلدان معينة وكذلك  التقرير،  هذه اإلجراءات والمجاالت في 
للعدالة االنتقالية وخطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم 
واألمن على نطاق أوسع في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.  
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3. العدالة االنتقالية والنوع االجتماعي 
منطقة  في  الوطنية  العمل  وخطط 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
العراق

العدالة االنتقالية

شهد العراق مجموعة من مبادرات العدالة االنتقالية )انظر الجدول ١(، شملت محاكمة وإعدام زعيمه 
السابق، وتطهير الخدمة المدنية والجيش، وسلسلة من مبادرات التعويضات المخصصة بشكل 
متباين لذوي األشخاص الذين قتلوا على يد نظام البعث )»الشهداء«(، واألفراد الذين تم فصلهم 
ظلًما من وظائفهم بسبب السياسات البعثية، وضحايا العمليات العسكرية منذ الغزو الذي قادته 
داعش،  ليشمل ضحايا  توسيعه الحًقا  تم  والذي   ،٢٠٠3 آذار/مارس  األمريكية في  المتحدة  الواليات 

وقانون عام ٢٠٢١ الذي صدر مؤخًرا بشأن الناجيات األيزيديات.7  

7 Erin Daly )2014(, “Transitional Justice in Iraq: Learning the Hard Way”, Israel Law Review Vol. 47, pp. 63–83.
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محاكمات صدام حسين وشخصيات قيادية أخرى في النظامالمالحقات القضائية

غير متاحالحقيقة

ينص القانون رقم 3 )٢٠٠6( على تعويض ذوي األشخاص الذين قتلوا على يد أنظمة البعث –تخصيص قطع أرض ألطفال الجبر
الشهداء، ومنحهم مزايا الضمان االجتماعي، ومنح الحج وحتى األموال لتغطية نفقات الزفاف.

القانون رقم ٢4 لسنة ٢٠٠5 بشأن إعادة المفصولين السياسيين في العراق، يعيد أولئك الذين تم فصلهم ظلًما من الجبر
مناصبهم بسبب سياسات حزب البعث، ويعيدهم إلى المناصب العامة

الجبر

يتضمن القانون رقم ٢٠ )٢٠٠9( بشأن تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية، 
للضحايا منذ الغزو الذي قادته الواليات المتحدة األمريكية في آذار/مارس ٢٠٠3، خمس فئات من المتضررين: الشهداء 
أو المفقودين؛ المصابين بعجز كامل أو جزئي؛ اإلصابات والحاالت التي تتطلب عالًجا قصير األجل؛ الخسائر التي لحقت 
بالممتلكات )بما في ذلك المركبات والمنازل واألراضي الزراعية والمخازن والمخزون والشركات(؛ واألضرار التي تؤثر على 
العمل والدراسة. وبالنسبة للفئات الثالث األولى، يمكن أن يكون التعويض على شكل منحة لمرة واحدة أو معاش شهري 
أو قطعة أرض سكنية، ُتمنح مباشرة للضحية أو لذويها )في حالة االستشهاد أو الفقدان(. وقد شملت التحديات حتى 

اآلن ما يلي:
إلى 	  يعودوا  حتى  الكافي  باألمان  ا  داخليًّ النازحون  يشعر  وال  المحافظات،  مستوى  على  يتم  التعويضات  توزيع 

المحافظات
تشدد المقياس المطلوب لإلثبات 	 
عدد الطلبات الكبير يثقل كاهل النظام	 
بيروقراطية الجهات المانحة وعدم تخصصها	 

الجبر

القانون رقم 57 )٢٠١5(، الذي جاء تعديال للقانون رقم ٢٠، جعل اإلجراءات أكثر مرونة وأجرى تغييرات في تكوين الهيئات 
لتشمل ممثلي الضحايا؛ ومع ذلك، ال تزال هناك بعض المشاكل والتحديات، بما في ذلك: 

ال تزال الهيئات قضائية أكثر منها إدارية	 
ا كبيًرا )البنية غير مهيأة الستيعاب هذا العدد الكبير من الضحايا(	  يشكل حجم أزمة داعش تحديًّ

الجبر

ينص قانون الناجيات األيزيديات لعام ٢٠٢١ على التعويض وإعادة التأهيل وتوفير العالج الطبي ومنح الفرص االقتصادية 
المستقبلية  الجنائية  العدالة  جهود  إلى  الوصول  وكفالة  االنتهاكات  ووقف  والجماعية  الفردية  والتعويضات  والتذكر 

)ضمانات عدم التكرار( من أجل:
الناجيات من الخطف على يد داعش	 
النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي	 
األطفال األيزيديون الناجون من االختطاف	 
الناجيات والناجين األيزيديون/ التركمان/ المسيحيون والشبك من عمليات القتل الجماعي واإلقصاء الجماعي التي 	 

نفذها تنظيم داعش في مناطقهم

محاكمات صدام حسين وشخصيات قيادية أخرى في النظامالجبر

الجدول ١: العدالة االنتقالية في العراق

االنتقالية  بالعدالة  الخاصة  المبادرات  أي من هذه  تنطو  ولم 
حتى  االجتماعي  النوع  أو  النساء  على  صريح  تركيز  أي  على 
التبعات  األيزيديات، رغم  بالناجيات  الخاص  صدر قانون ٢٠٢١ 
المهمة التي خلفتها كل مبادرة على صعيد النوع االجتماعي. 
فعلى سبيل المثال، خالل حقبة حزب البعث، كان النتهاكات 
أسفر حكم  النساء؛ حيث  على  فريدة  عواقب  اإلنسان  حقوق 
أرملة  مليون   ١.5 عن  عقود  لثالثة  استمر  الذي  البعث  حزب 
في العراق. وباإلضافة إلى ذلك، أصبحت اآلالف من النساء 
غير متزوجات أو صرن أرامل بشكل غير رسمي، حيث اختفى 
في  وُدفنوا  ُأعدموا  أو  النظام  سجون  غياهب  في  أزواجهن 
العازبات  األمهات  آالف  وقامت  عالمات.  أية  تحمل  ال  قبور 
العراقيين بمفردهن دون  المواطنين  القادم من  الجيل  بتربية 

هامة  مزايا   )٢٠٠6(  3 رقم  القانون  يقدم  وبالتالي،  شركائهن.8 
للناجيات من األقارب اإلناث؛ بيد أنه ما لم تكن هذه المزايا 
قد ُصممت عمًدا لتقويض معايير النوع االجتماعي التمييزية، 

فإنها يمكن أن تلعب دوًرا مؤسًفا في تعزيزها. 

الملكية  لقوانين  دقيق  تمحيص  إجراء  األمر  وسيقتضي 
من  الناجيات  القريبات  استفادة  لضمان  المواريث  وقوانين 
أن  والواقع  الرجل.  مع  المساواة  أساس  على  الجبر  برامج 
ا  اإلصرار على التوزيع العادل للمنافع يمكن أن يؤدي دوًرا هامًّ
في تقويض القوانين والمعايير التمييزية. وعلى نحٍو مماثل، 

8 Mohammed Ihsan )2019(, “Transitional Justice in Iraq After 
2003” in J. Eriksson and A. Khaleel )eds.(, Iraq After ISIS, 
Palgrave.
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فإن سياسات رد الموظفين إلى وظائفهم، مثل القانون رقم 
٢4 )٢٠٠5(، قد تنطوي على خطر تعزيز هيمنة الرجل في المجال 
العام وحصر المرأة في المجال الخاص، من خالل ضمان تعيين 
الرجال في الوظائف العامة. وُينظر إلى رد الموظفين على وجه 
ا قد يحمل بعض اإلشكاليات  الخصوص باعتباره نهًجا جنسانيًّ
إلى  الضحية  بإعادة  االلتزام  بسبب  الضرر  بجبر  يتعلق  فيما 
يكون  قد  للمرأة،  فبالنسبة  سابًقا.  عليه  كانت  الذي  الوضع 
منصًبا ُحرمت فيه من حقوق الملكية، أو حرية التصرف في 

مواردها المالية، أو الوصول إلى التعليم وفرص العمل.

وقد تبين أن تنفيذ القانون رقم ٢٠ )٢٠٠9( قد تم في جوانب 
هامة بالنسبة لبعض الضحايا. وقد كان للقانون أيًضا بعض 
بسبب  االجتماعي،  بالنوع  يتعلق  فيما  السلبية  العواقب 
منع  مما   ،٢٠١4 عام  منذ  العراق  في  األمني  الوضع  تدهور 
التعويض. وعالوة  الضحايا من تقديم طلبات للحصول على 
على ذلك، تواجه النساء عادة عقبات إضافية في مجال محو 
األمية والوصول إلى العدالة، باإلضافة إلى التحديات الخاصة 
التي تواجهها النساء النازحات الالئي يزيد عددهن عن النازحين 
تدفع  أن  المقرر  من  كان  المثال،  سبيل  فعلى  الرجال.9  من 
المحافظة التي تنتمي إليها الضحية تعويًضا لها، ولكن النساء 
ا بشكل غير متناسب لم يرغبن في العودة إلى  النازحات داخليًّ

محافظتهن األصلية بسبب استمرار انعدام األمن. 

وعالوة على ذلك، فإن العقبات القائمة على النوع االجتماعي 
في  التصرف  وحرية  والكتابة  بالقراءة  اإللمام  في  والمتمثلة 
الوثائق الرسمية قد أضعفت قدرة النساء مقدمات الطلبات 
على استيفاء معيار اإلثبات العالي المحدد لطلبات التعويض. 
لزيادة   )٢٠١5(  57 رقم  القانون  أدخلها  التي  اإلصالحات  وحتى 
أبقت  اإلثبات  المقبولة ومعيار  بالوثائق  يتعلق  المرونة فيما 
ا.  إداريًّ وليس  األول  المقام  في  ا  قضائيًّ باعتباره  النظام  على 
االجتماعي  بالنوع  المتعلقة  المقارنة  البحوث  حددت  وقد 
والتعويضات العديد من الفوائد التي ستعود على المرأة وعلى 
الجبر على الضرر الواقع على أساس النوع االجتماعي، من خالل 
اعتماد النهج اإلدارية بداًل من النهج القضائية.١٠ ومن أهم هذه 
المزايا تجنب الصعوبات والتكاليف المرتبطة بالتقاضي، بما 
في ذلك ارتفاع النفقات، والحاجة إلى جمع األدلة التي قد ال 
باستجواب  المرتبط  واأللم  الحاالت،  بعض  متاحة في  تكون 
الشهود، وعدم ثقة الضحايا في كثير من األحيان في النظم 

القضائية القائمة أو التي لم يتم إصالحها.١١  

العدالة  مبادرات  أحدث  اشتملت  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
عنصر  على  األيزيديات  الناجيات  احتياجات  لمعالجة  االنتقالية 

9 See further: Fionnuala Ni Aolain, Catherine O›Rourke 
and Aisling Swaine )2015(, “Transforming Reparations for 
Conflict-Related Sexual Violence: Principles and Practice”, 
Harvard Human Rights Journal Vol. 28, pp. 97–146, 137.

١٠ Ruth Rubio Marin, ed. )2006(, What Happened to the 
Women? Gender and Reparations for Human Rights 
Violations, Social Science Research Council.

١١ Pablo de Greiff )2006(, “Introduction. Repairing the Past: 
Compensation for Victims of Human Rights Violations” in 
Pablo de Greiff )ed.(, The Handbook of Reparations, Oxford 
University Press, p. 10.

الناجيات  قانون  وينص  االجتماعي.  بالنوع  متعلق  قوي 
أيًضا  األيزيديات لعام ٢٠٢١ على منح تعويضات، ولكنه يؤيد 
النصي ٢(. وقد أقر أعضاء  )انظر اإلطار  المالحقات القضائية 
البرلمان العراقي هذا القانون التاريخي في ١ آذار/مارس ٢٠٢١. 
الرئاسة  قدمته  الذي  األولي  القانون  مشروع  إلى  واستناًدا 
العراقية في آذار/مارس ٢٠١9، فإنه سيقدم اإلغاثة التي طال 
انتظارها ليس فقط للنساء األيزيديات، ولكن أيضا للناجيات 
األخريات المنتميات إلى مجتمعات عرقية دينية مستهدفة من 
قبل الجماعة التي تسمي نفسها الدولة اإلسالمية في العراق 

والشام.

وقد كان إقرار قانون الناجيات األيزيديات في آذار/مارس ٢٠٢١ 
وغيرهم  األيزيديين  بمعاناة  االعتراف  طريق  على  بارزة  عالمة 
من أسرى داعش في العراق وتوفير سبل االنتصاف لهم. كما 
يعد سابقة من السوابق الدولية القليلة –واألولى في المنطقة 
لتلبية حقوق  تداولية  إجراءات  الدول  تتخذ فيها  التي  العربية– 
واحتياجات الناجيات من العنف الجنسي في أوقات الصراعات 
على وجه التحديد. بيد أن جودة أي قانون  تتوقف على تنفيذه. 
وبالتالي، يتعين مناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ 
قانون الناجيات األيزيديات، بما في ذلك ما يلزم من بنية تحتية 
الفعالية  مؤسسية وقدرات وتعاون، فضاًل عن سبل ضمان 
واالستدامة والتمويل واالمتثال للمعايير وأفضل الممارسات، 
التي تم تحديدها  النوع االجتماعي  ال سّيما في ضوء قضايا 
العراق. وهناك مخاوف  السابقة في  التعويض  في مبادرات 
واألضرار  الضحايا  عالم  حيث  من  التشريع  انتقائية  من  أيًضا 
المحامين  نقابة  أشارت  المثال،  سبيل  فعلى  بها.  المعترف 

األمريكية إلى أن:

يقتضي القانون الدولي تطبيق الحق في االنتصاف 
والجبر دون تمييز. كما أنه من المرجح أن يؤدي قصر 
واحدة  فئة  على  االنتصاف  وسبل  والحقوق  الحماية 
من الضحايا دون غيرها إلى زيادة التوترات القائمة منذ 
الرغم  وعلى  العراق.  في  الجماعات  بين  طويلة  فترة 
على  تؤثر  أن  يمكن  هذه  التعويضات  خطة  أن  من 
تم  إذا  الجنسي  العنف  لضحايا  الفورية  االحتياجات 
تقديم  فإن  والعقلية(،  البدنية  الصحة  )مثل  تنفيذها 
يتم  لم  إذا  شاماًل  يكون  لن  النزاعات  لضحايا  الجبر 
األخرى  األخرى والمجموعات  الجرائم  تضمين ضحايا 
ذلك  تأخير  ومن شأن  المستقبلية،  المخططات  في 

أن يزيد من حدة التوتر بين المجموعات١٢

وال تزال هذه التوترات في انتقائية األضرار التي يتم االعتراف 
للناجيات من  بالنسبة  المتواصل، ال سّيما  بها مدعاة للقلق 

االنتهاكات التي لم يتناولها هذا القانون.  

١٢ American Bar Association Center for Human Rights )June 
2020(, Reparations Bill for Victims of Sexual Violence during 
Conflict: Recommendations to Ensure Compliance with 
International Standards.



العدالة االنتقالية وخطط العمل الوطنية 15
بشأن المرأة والسالم واألمن في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اإلطار النصي )2(: العناصر األساسية في القانون الخاص بالناجيات األيزيديات

يستهدف مشروع القانون الذي تم اعتماده مؤخًرا إلى تقديم المساعدة )وفًقا لمشروع القانون(:

كل ناجية أيزيدية اختطفتها داعش وأطلقت سراحها بعد ذلك.  . ١
النساء والفتيات من العناصر )التركمانية والمسيحية والشبكية( التي تعرضت لنفس الجرائم المذكورة في المادة ١ ]أي كل امرأة أو فتاة تعرضت . ٢

لجرائم العنف الجنسي جراء اختطافها أو استعبادها الجنسي أو بيعها في أسواق الرق أو فصلها عن عائلتها أو إجبارها على تغيير دينها أو الزواج 
القسري أو الحمل واإلجهاض القسري أو إلحاق األذى الجسدي والنفسي بها من قبل داعش منذ تاريخ )3 آب/أغسطس ٢٠١4( وتم إطالق 

سراحها بعد ذلك[.  
األطفال األيزيديون الناجون الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت اختطافهم.  . 3
األيزيديون والتركمان والمسيحيون والشبك الناجون من عمليات القتل الجماعي والقضاء الجماعي التي نفذتها ]داعش[ في مناطقهم.. 4

ويهدف هذا القانون إلى منح تعويضات إلى الناجيات والناجين لتأمين »حياة كريمة لهم«. كما يسعى إلى ضمان إعادة تأهيل الناجيات والناجين 
وتوفير أي مساعدة أخرى الزمة لدعم إدماجهم في المجتمع ومنع تكرار حدوث االنتهاكات. وعالوة على ذلك، يقر القانون بيوم 3 آب/أغسطس 
باعتباره اليوم الوطني إلحياء ذكرى ضحايا األعمال الوحشية والناجين منها. وأخيًرا، يؤكد مشروع القانون على ضرورة مالحقة مرتكبي تلك الفظائع 

والعمل على عدم استفادتهم من العفو.

إدماج العدالة االنتقالية في خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن
 )٢٠١8-٢٠١4( األولى  العراقية  الوطنية  العمل  خطة  اعتماد  تم 
من قبل الحكومة االتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان. 
وتتمحور الخطة حول ست ركائز هي: )١( المشاركة؛ )٢( الحماية 
واالقتصادي؛  االجتماعي  التمكين   )4( الترويج؛   )3( والوقاية؛ 
وقد تضمنت  الموارد.  تعبئة   )6( القانون؛  وإنفاذ  التشريع   )5(
مقدمة خطة العمل الوطنية، التي تناقش السياق السياساتي 
والتشريعي األوسع للخطة، بعض اإلشارة إلى مسألة العدالة 
االنتقالية، حيث أشارت على سبيل المثال إلى اعتماد قانون 
الجيش  وشهداء  اإلرهاب  ضحايا  »تعويض  بشأن   ٢٠١٢ عام 
والشرطة«. غير أن جوهر أهداف خطة العمل وأطرها المنطقية 
وإجراءاتها بالكاد يشير صراحة إلى العدالة االنتقالية. ومع ذلك، 
فمن المحتمل أن تكون عدة جوانب من خطة العمل الوطنية 
قد تم تنظيمها بما يحقق العدالة االنتقالية مع مراعاة اعتبارات 

النوع االجتماعي.

على سبيل المثال، هناك عدد من اإلجراءات والمؤشرات الواردة 
في إطار الركيزة األولى )المشاركة( لخطة العمل الوطنية والتي 
االنتقالية  العدالة  مبادرات  على  مفيد  بشكل  تطبيقها  يمكن 
في العراق، بما في ذلك اإلجراء المحدد )١(: »مراجعة وتعديل 
مشاركة  لتعزيز  المدنية(  والخدمة  )األمن  القائمة  السياسات 
المرأة ]على[ المستوى المحلي والوطني«. وعلى نحٍو مماثل، 
فإن المؤشر ذي الصلة )أي »عدد النساء ووجود حقوق المرأة 
في هياكل/عمليات بناء السالم الرسمية في العراق«( ينبغي 
أن يشمل أيًضا هياكل وعمليات لبرامج الجبر الجديدة الجارية 

والمحتملة.

)الحماية  الوطنية  العمل  خطة  من  الثانية  الركيزة  وتتضمن 
بالعنف  المتعلقة  والمؤشرات  اإلجراءات  من  عدًدا  والوقاية( 
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي التي يمكن أن 
ُتدمج تصميم مبادرات العدالة االنتقالية وتشغيلها ومخرجاتها 
على نحٍو مفيد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشمل اإلجراء 
على  الشرطة/األمن  تدريب   – المؤسسات  قدرات  )»بناء   ١
النوع االجتماعي«( موظفين من  القائم على  العنف  مكافحة 
)»صياغة   3 المؤشر  يتضمن  نحٍو مماثل،  وعلى  الجبر.  برامج 
العدالة  المرأة«(  ضد  والعنف  بالتعويض  المتعلقة  القوانين 

اإلجراءات  تكون  وقد  واضح.  بشكل  الضرر  وجبر  االنتقالية 
ذات األهمية الحاسمة المتمثلة في »إنشاء لجنة لرصد تنفيذ 
الوطنية«  العمل  خطة  في  بها  الموصى  القانونية  التغييرات 
قد  االجتماعي«  النوع  على  قائمة  إحصاءات  وتطوير  و«إدخال 

تمت مواءمتها بسهولة مع برامج العدالة االنتقالية.

وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، اعتمد العراق خطة عمل وطنية 
ثانية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢4، جاء فيها ما يلي:

أثرت عوامل كثيرة على تنفيذ خطة العمل على  وقد 
مناطق  شهدتها  التي  الصراعات  مثل  المقرر،  النحو 
مختلفة من العراق، والتي أدت إلى تغيير األولويات. 
أسعار  انخفاض  مع  االقتصادية  األزمة  تزامنت  وقد 
وزارة  وإلغاء  التمويل  مصادر  على  أثر  مما  النفط، 
الوحيدة  الوطنية  اآللية  كانت  التي  المرأة،  شؤون 
الخطة، فضاًل عن عدم  تنفيذ  المسؤولة عن متابعة 
على  دورها  ألداء  الالزمة  اإلدارية  المهارات  كفاية 

المستويات الوطنية.

وفي ضوء ما سبق، جاء تقييم الحكومة لتنفيذ خطة العمل 
العمل  خطة  بتنفيذ  الخاص  التقرير  وأوصى  ا.  سلبيًّ الوطنية 
رسمي  نطاق  أوسع  على  مشاورات  بعمل  األولى  الوطنية 
ومجتمعي عند وضع خطة العمل الوطنية الثانية.١3 كما شدد 
تطبيق  خالل  من  والتقييم  الرصد  إطار  تحسين  أهمية  على 
بما  والكمية،  النوعية  المؤشرات  على  قائمة  مناسبة  أدوات 
وبشكل  بكفاءة  البيانات  جمع  ضمان  طريق  عن  ذلك  في 

١3 Cross-Sector Task Force )2020(, National Report on the 
Implementation of Iraq National Action Plan for United 
Nations Security Council Resolution 1325 on Women, 
Peace and Security, 2014–2018, available at: https://
www.efi-ife.org/sites/default/files/Report%20-%20
Implementation%20Iraq%20NAP%201325%20English.pdf

https://www.efi-ife.org/sites/default/files/Report%20-%20Implementation%20Iraq%20NAP%201325%20English.pdf
https://www.efi-ife.org/sites/default/files/Report%20-%20Implementation%20Iraq%20NAP%201325%20English.pdf
https://www.efi-ife.org/sites/default/files/Report%20-%20Implementation%20Iraq%20NAP%201325%20English.pdf
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الجمهور  بين  األنشطة  فيه  ُتنفذ  الذي  الميدان  من  مستمر 
على  بالعمل  التقرير  أوصى  ذلك،  على  وعالوة  المستهدف. 
المرأة  بشأن  الوطني  اإلطار  إلدخال  إعالمية  خطة  وضع 
مسائل  على  الضوء  التقرير  سلط  وأخيًرا،  واألمن.  والسالم 
متابعة،  وجود  عدم  األولى:  الوطنية  العمل  خطة  في  معينة 
إلنجاز  زمني  حد  تحديد  وعدم  للتقييم،  إطار  وجود  وعدم 
األنشطة والوصول إلى النتائج، وعدم تحديد الجهات الفاعلة 
المسؤولة عن التنفيذ والميزانية. ويحدد التقرير بدوره أولويات 
تغيير:  دون  ركائزها  ظلت  التي  الثانية،  الوطنية  العمل  خطة 

المشاركة والحماية والوقاية.

وفي هيكل فريد من نوعه، ال يتناول اإلطار المنطقي لخطة 
عليها  المنصوص  الموضوعية  االلتزامات  الوطنية  العمل 
بموجب الركائز الثالث، بل تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، 
المؤسسيتين«.  والكفاءة  »الفعالية  على  جميعها  تركز  التي 
حيث  والمؤشرات  واألنشطة  النتائج  المنطقي  اإلطار  ويحدد 

جرى تقسيمه على أساس أربعة أهداف:

والسالم 	  للمرأة  الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ  في  الفعالية 
واألمن مع اإلدارة الرشيدة والتنسيق الجيد بين الشركاء

والمتابعة 	  المعارف  إلدارة  النتائج  على  قائمة  إدارة  إنشاء 
والتقييم لدعم خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم 

واألمن
خطة إعالمية لدعم الجهود الوطنية للمرأة والسالم واألمن	 
األمن 	  قرار مجلس  تنفيذ  آلية وطنية إلدارة وتمويل  إنشاء 

١3٢5
وعلى نحٍو إيجابي، تتضمن خطة العمل الوطنية الثانية إشارة 
اإلطار  تحدد  حيث  االنتقالية  العدالة  قوانين/سياسات  إلى 
القانون  لمشروع  محددة  مناقشة  مع  للخطة،  القانوني 
اآلن  أصبح  والذي  داعش،  من  بالناجيات  المتعلق  )آنذاك( 
للنتائج  المنطقي  اإلطار  أن  بيد  األيزيديات.  الناجيات  قانون 
والكفاءة  الفعالية  على  تركيزها  مع  والمؤشرات،  واألنشطة 
المؤسسيتين، ال ينص على إدماج العدالة االنتقالية في خطة 

العمل الوطنية.  

األردن

العدالة االنتقالية
ظهرت بعض المخاوف إزاء العدالة االنتقالية في األردن في 
أعداد  بسبب  والسياسات  القوانين  وضع  عند  األول  المقام 
الالجئين الموجودين على أرضها، وخاصة الفارين من النزاعات 
أيًضا  ذلك  )وينطبق  والعراق.  وفلسطين  سوريا  في  الدائرة 
من  الفارين  لالجئين  ا  رئيسيًّ مقصًدا  كان  الذي  لبنان،  على 
النزاعات الدائرة في سوريا وفلسطين والعراق. ومن المفهوم 
النوع االجتماعي بالنسبة لهؤالء الالجئين قد تم  أن اعتبارات 
تناولها حتى اآلن من خالل منظور السياسات والبرامج فيما 
المعقدة،١4   الطوارئ  وحاالت  اإلنسانية  بالمساعدات  يتعلق 
بخبرة  األردن  االنتقالية. ويتمتع  العدالة  بوصفها مختلفة عن 
جيدة في إدارة الدولة المباشرة لالجئين بسبب موجات الهجرة 
تسلط  األردنية  التجربة  فإن  وبالتالي،  إليه.  الوافدة  المتعددة 
والعدالة  القسرية  الهجرة  بين  األساسية  العالقة  على  الضوء 

االنتقالية.

بين  بالعالقة  يتعلق  فيما  العالمية  الممارسات  انطوت  وقد 
الهجرة القسرية والعدالة االنتقالية على ابتكارات مثل مقاضاة 
التشريد التعسفي باعتباره جريمة حرب؛ والتحقيق في الهجرة 
القسرية من قبل لجان تقصي الحقائق؛ وإنشاء لجان رد الحقوق؛ 
على  وعالوة  ا.  داخليًّ والمشردين  لالجئين  تعويضات  وتقديم 
ا )والمغتربات  ذلك، شارك العديد من الالجئين والنازحين داخليًّ

١4 See further: Refugee Studies Centre )April 2012(, 
Displacement, Transitional Justice and Reconciliation: 
Assumptions, Challenges and Lessons, Forced Migration 
Policy Briefing 9, University of Oxford.

والمغتربين(١5 في مبادرات العدالة االنتقالية هذه عبر سياقات 
متنوعة كشهود وكأصحاب مطالب و«كمستفيدين« وكقادة 
العالقة  تزال  ال  ذلك،  ومع  المساءلة.  أجل  من  الضغط  في 
بين الهجرة القسرية والعدالة االنتقالية غير مستكشفة إلى حد 
النوع  وأولويات  احتياجات  عن  القليل  سوى  ُيعرف  وال  كبير. 
االجتماعي الخاصة بالالجئين المنخرطين في عمليات العدالة 

االنتقالية.

١5   يبرز مشروع الشتات التابع للجنة الحقيقة والمصالحة الليبيرية باعتباره 
ا على كيفية اضطالع الالجئين وغيرهم من أفراد مجتمع  مثااًل مهمًّ
الشتات بأدوار قيادية في عمليات العدالة االنتقالية والمصالحة، مما 
قد يعزز العالقات بين الدولة ومجتمع الشتات. وعملت اللجنة، وهي 
واحدة من لجان الحقيقة القليلة حتى اآلن التي أشركت أعضاء الشتات 
بشكل استراتيجي، بالتعاون مع منظمة غير حكومية مقرها الواليات 
أكثر  لجمع  الشتات  وقادة  اإلنسان(  عن حقوق  )المدافعون  المتحدة 
كما  المتحدة.  والواليات  المتحدة  والمملكة  غانا  في  بيان   ١6٠٠ من 
يمكن  حيث  المتحدة،  الواليات  في  رسمية  استماع  جلسات  عقدت 
مشروع  نتائج  استرشدت  وقد  بشهاداتهم.  اإلدالء  الشتات  ألعضاء 
الشتات بالنتائج الرسمية التي توصلت إليها اللجنة، وظهرت في تقرير 
منفصل بعنوان: منزل من غرفتين: التقرير النهائي لمشروع الشتات 
حقوق  عن  )المدافعون  الليبيرية  والمصالحة  الحقيقة  للجنة  التابع 
اإلنسان، ٢٠٠9(. ونتيجة لمشاركة المغتربين، أصدرت اللجنة توصيات 
ذات أهمية خاصة لالجئين وغيرهم من أعضاء الشتات، بما في ذلك 
الليبيرية  االنتخابات  في  بالتصويت  الشتات  في  هم  لمن  السماح 

وإضفاء الشرعية على الجنسية المزدوجة.
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والالجئين  الالجئات  آراء  استطالع  تم  قد  أنه  والمالحظ 
من  االنتقالية  العدالة  حول  األردن  في  الموجودين  السوريين 
خالل دراسة واسعة أجراها المركز الدولي للعدالة االنتقالية.١6 
االجتماعي  للنوع  وفًقا  ملحوًظا  تبايًنا  النتائج  أظهرت  وقد 
والعرق ومدينة المنشأ، ولكنها كشفت أيًضا عن بعض أنماط 
االقتصادية  المخاوف  وشملت  المتسقة.  االجتماعي  النوع 
والتدمير  لالحتالل،  تعرضها  أو  بالمنازل  لحقت  التي  األضرار 
األوسع للبنية التحتية المادية للبالد، والبطالة. وأعربت النساء 
اللواتي ُأجريت مقابالت معهن، ال سّيما األرامل، عن قلقهن 
إزاء العودة إلى سوريا دون وجود منزل أو مصدر دخل. وقد نظر 
البعض إلى التشريع السوري الذي يسمح للحكومة بالمطالبة 
عن  الالجئين  إلثناء  محاولة  أنه  على  المهجورة  بالممتلكات 
العودة، ويرجع ذلك في جانب منه إلى صعوبة الحصول على 

وثائق تثبت الملكية.

ا  رسميًّ ا  قانونيًّ سنًدا  يحملوا  أن  أرجحية  أكثر  الرجال  أن  وبما 
فإن  الصلة،  ذات  الوثائق  حوزتهم  في  تكون  وأن  لألراضي 
بشكل  الالجئات  تستبعد  بالوثائق  الخاصة  المتطلبات  هذه 
من  خوفهم  عن  التحديد  وجه  على  الرجال  وتحدث  خاص. 
حين  في  اإلجباري،  والتجنيد  والتعذيب  واالحتجاز  االعتقال 
عبرت النساء عن صدماتهن ومسؤولياتهن األكبر ومخاوفهن 
فضاًل  االقتصادية،  والتحديات  األسرية  بالعالقات  المتعلقة 
عن صمودهن وأدوارهن االجتماعية الجديدة. كما كان لتجارب 
مسألة  على  انعكاسات  األردن  في  وجودهم  أثناء  الالجئين 
العودة والعدالة والتعايش. وقد واجهوا جملة من التحديات، 

١6 International Center for Transitional Justice )2019(, An 
Uncertain Homecoming: Views of Syrian Refugees in 
Jordan on Return, Justice and Coexistence, Research 
Report.

مع  والتوترات  واالقتصادي،  االجتماعي  اإلقصاء  مثل 
المجتمعات المضيفة، وسياسات الدولة التقييدية. وفي حين 
جعلت هذه الحقائق الالجئين ضعفاء بشكل عام، فثمة فئات 
معينة يجري تهميشها بشكل خاص، وغالًبا ما يشعر الالجئون 
الوقت  وفي  ومستبعدون.  محاصرون  بأنهم  المخيمات  في 
نفسه، أظهر الالجئون داخل المخيمات وخارجها صمودهم في 

مواجهة المصاعب.١7

واألمر األكثر إيجابية هو أن بعض الخبراء في دراسات الالجئين 
يدافعون عن العدالة االنتقالية بوصفها وسيلة قّيمة لالعتراف 
الالجئون،  لها  التي يتعرض  الالجئين، وتوثيق األضرار  بوكالة 
والجدير  السالم.  بناء  المساءلة وتخطيط  الالجئين في  ودمج 
بالذكر أن مركز دراسات الالجئين في جامعة أكسفورد قد طرح 
عمليات  في  قسًرا  المشردين  إلدماج  المقترحات  من  عدًدا 

وآليات العدالة االنتقالية )اإلطار النصي 3(.

 )3( النصي  الواردة في اإلطار  المقترحات  أن  الرغم من  وعلى 
ال تتناول إدراج النوع االجتماعي أو األردن على وجه التحديد، 
النساء  إدراج كل من  أنها قابلة للتطبيق بسهولة لضمان  إال 
يلحق بمجموعات  الذي  االجتماعي  النوع  على  القائم  واألذى 

الالجئين في عمليات العدالة االنتقالية ذات الصلة.

١7 See further: Omer Karasapan )27 January 2022(, “Syrian 
Refugees in Jordan: A Decade and Counting”, https://www.
brookings.edu/blog/future-development/2022/01/27/
syrian-refugees-in-jordan-a-decade-and-counting/

اإلطار النصي )3(: مقترحات إلدماج الهجرة القسرية والعدالة االنتقالية

التشاور مع الالجئين بشأن تصميم مبادرات العدالة االنتقالية والمصالحة	 
ا باعتبارهم شهود في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق	  التماس مدخالت الالجئين والمشردين داخليًّ
عقد جلسات لجنة تقصي الحقائق في المخيمات أو في البلدان التي يوجد بها عدد كبير من الجاليات المغتربة، بهدف تحسين عالقات المغتربين 	 

وتعزيز الدعم الخارجي للتنمية الديمقراطية واالقتصادية
تعيين الالجئين في مناصب المسؤولية في هيئات العدالة االنتقالية ومشاريع التعايش.	 
استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لدعم مشاركة الالجئين في مواقع جغرافية متفرقة، مع مراعاة أن الفائدة من هذه األدوات 	 

محدودة بسبب عدم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة والحاجة إلى فرص المشاركة »الشخصية« 
االعتراف بأنه على الرغم من أنه من المستصوب عموًما أن تكون الجهود الرامية إلى معالجة مظالم الماضي شاملة بقدر اإلمكان، فقد ال 	 

يكون من الممكن دائًما توفير منافع مادية مباشرة مثل التعويض المالي ألعداد كبيرة من النازحين. وبصفة خاصة، عندما تكون الفوائد المادية 
محدودة، يجب إدارة التوقعات بعناية، األمر الذي يتطلب التواصل بشكل دوري وواضح مع جميع أصحاب المصلحة بشأن الفوائد التي يتم 

تقديمها، وحدودها، وأهليتها، والجداول الزمنية، وعملية التوزيع.

 المصدر:
 Mirsad Miki Jacevic (2019), “WPS, States, and the National Action Plans” in Sara E. Davies and Jacqui True (eds.), The Oxford 

.Handbook of Women, Peace, and Security, page 274

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2022/01/27/syrian-refugees-in-jordan-a-decade-and-counting/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2022/01/27/syrian-refugees-in-jordan-a-decade-and-counting/
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إدماج العدالة االنتقالية في خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن
فيما يتعلق بالسياسات الوطنية المتعلقة بالنوع االجتماعي، 
قرار  بشأن  األردنية  الوطنية  العمل  خطة  الحكومة  اعتمدت 
مجلس األمن ١3٢5 )٢٠١8-٢٠٢١(، والتي تتولى اللجنة الوطنية 
رصدها.  مهمة  المعنية  والوزارات  المرأة  لشؤون  األردنية 
للمرأة  الوطنية  االستراتيجية  مسؤولية  أيًضا  اللجنة  وتتولى 
ا لتطوير خطة  في األردن )٢٠٢٠-٢٠٢5(، كما قادت ائتالًفا وطنيًّ
العمل الوطنية. وتهدف الخطة إلى تحقيق أربعة أهداف: )١( 
الفعالة  والمشاركة  االجتماعي  النوع  منظور  مراعاة  تحقيق 
تحقيق   )٢( السالم؛  عمليات  وفي  األمن  قطاع  في  للمرأة 
المشاركة الفعالة للمرأة في منع التطرف والتطرف العنيف، 
وكذلك في بناء السالم على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛ 
)3( ضمان توافر الخدمات اإلنسانية المراعية العتبارات النوع 
واالجتماعية  النفسية  الخدمات  ذلك  في  )بما  االجتماعي 
تعترف  مجتمعية  ثقافة  تعزيز   )4( والطبية(؛  والقانونية 
المساواة  وأهمية  االجتماعي،  بالنوع  المرتبطة  باالحتياجات 
بين الجنسين، ودور المرأة )بما في ذلك الفتيات الشابات( في 

السالم واألمن. 

والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  بخطط  يتعلق  وفيما 
متزايدة  مسألة  على  الضوء  األردنية  التجربة  تسلط  واألمن، 
األهمية تتمثل في إدماج التزامات المرأة والسالم واألمن في 
حالة  في  ليست  التي  بالدول  الخاصة  الوطنية  العمل  خطط 
واسعة  الدراسات  وتكشف  النزاع.  بعد  ما  مرحلة  في  أو  نزاع 
النطاق )التي تشمل حاالت عديدة( لخطط العمل الوطنية أن 
ا من البلدان يعالج مسائل الهجرة واللجوء في  عدًدا قلياًل نسبيًّ
العنف  الالئي هربن من  البالد  النساء في  نصوصها وتجارب 
خطة  بالمالحظة  الجديرة  االستثناءات  )ومن  النزاع  عن  الناتج 
العمل الوطنية الثالثة أليرلندا، التي تنص على مراجعة سياسة 
وأهمية  حداثة  إلى  ونظًرا  اللجوء(.  لطالبي  المباشر“  ”الحكم 
فرصة  لديه  األردن  فإن  لالجئين،  بالنسبة  االنتقالية  العدالة 

قيمة لصياغة ممارسات جيدة في هذا المجال.  

وينص الهدف الثالث من خطة العمل الوطنية على ما يلي:

والمراعية  المستجيبة  اإلنسانية  الخدمات  ”توفير 
النفسية  )كالخدمات  االجتماعي  النوع  الحتياجات 
واالجتماعية والقانونية والطبية( التي يمكن لألردنيين 
النساء  )بما في ذلك  بأمان  إليها  الوصول  والالجئين 
في  للحماية  وحاجة  للعنف  عرضة  األكثر  والفتيات 
في  الالجئين  ومخيمات  المستضيفة  المجتمعات 
االستجابة  خطة  مع  تماًما  يتماشى  بما  األردن(، 

األردنية لألزمة السورية.“
 

 )٢٠١8-٢٠١6( السورية  لألزمة  األردنية  االستجابة  خطة  وتعد 
وخطة العمل الوطنية األردنية بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن 
الدولي رقم ١3٢5 متسقتين في أهدافهما لتحقيق االنتعاش 
الجهود  وتركز  السورية.  األزمة  من  تضرًرا  األكثر  ألولئك 
القانونية،  المساعدة  نطاق  وتوسيع  تحسين  على  المشتركة 
فضاًل عن توفير الرعاية الصحية للناجيات من العنف الجنسي 
القائم على النوع االجتماعي. وتسعى الخطة أيًضا إلى توفير 
إمكانية الوصول الفوري إلى العدالة لكل من النساء والفتيات 
المناطق  في  للعنف  المعرضات  والسوريات  األردنيات 
والمجتمعات  الالجئين  )مخيمات  األزمات  من  المتضررة 

المضيفة( في ضوء النزاعات المسلحة المحيطة.  

ويقدم اإلطار المنطقي لخطة العمل الوطنية في إطار الهدف 
الرامية  التزامه ومبادرته  باإلعجاب في  تفاصيل جديرة  الثالث 
بحوادث  الخاصة  الوثائق  على  الحصول  إمكانية  تحسين  إلى 
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، وضمان 
العدالة، وتعزيز مراعاة منظور  إلى  والناجيات  الضحايا  وصول 
الذين  العدالة  وقطاع  الشرطة  أفراد  لدى  االجتماعي  النوع 
يتعاملون مع هذه االنتهاكات. وتتعلق هذه األحكام، بصيغتها 
عن  المساءلة  في  المتمثلة  األساسية  بالقضية  الحالية، 
االنتهاكات التي تعرض لها الالجئون داخل األردن. ومن شأن 
اتخاذها مستقباًل في جهود خطة  الواجب  المفيدة  الخطوات 
تضع  أن  االنتقالية  العدالة  إدماج  إلى  الرامية  الوطنية  العمل 
االجتماعي  النوع  على  القائمة  االنتهاكات  أيًضا  اعتبارها  في 

التي وقعت أثناء النزاع في بلد منشأ الالجئة.  
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لبنان

العدالة االنتقالية
مر  ُأجريت،  التي  الحالة  دراسات  من  عدد  في  شائع  هو  كما 
االنتقالية. ففي  العدالة  لبنان بمراحل مختلفة ومتعددة من 
القرن  ثمانينيات  في  أمده  طال  الذي  األهلي  الصراع  أعقاب 
العشرين، كان اتفاق الطائف صامًتا إلى حد كبير بشأن تدابير 
معالجة انتهاكات الحرب السابقة، لكن البرلمان اللبناني اعتمد 
قانون عفو عام ١99١. ووصفت منظمة العفو الدولية قانون 
العفو اللبناني بأنه ”معيب للغاية“، ألنه يعفي جميع الجرائم 
الدولية من المالحقة القضائية، في حين يشمل الجرائم األقل 
خطورة التي يتوالها مجلس العدل. وفي اآلونة األخيرة، شهد 
لبنان أيًضا تدوياًل للعدالة الجنائية، من خالل المحكمة الخاصة 
الدولي في  األمن  لمجلس  قرار  بموجب  ُأنشئت  التي  بلبنان 
الوزراء  رئيس  اغتيال  عن  المسؤولين  لمحاكمة   ٢٠٠7 عام 
اللبناني السابق رفيق الحريري في عام ٢٠٠5، ومقتل ٢١ آخرين، 
فضاًل عن المسؤولين عن الهجمات ذات الصلة.١8   وتتناول 
االنتقالية  العدالة  لمسألة  المعاصرة  الرئيسية  المناقشات 
في لبنان قانون األشخاص المفقودين والمختفين قسًرا )أو 
القانون ١٠5(، الذي اعُتمد في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١8. فمن 
طريق  على  أولى  خطوة   ١٠5 القانون  يشّكل  قانوني،  منظور 
األشخاص  وجود  ومكان  مصير  لتوضيح  شامل  نهج  وضع 
في  اإلنجاز  هذا  أعقب  وقد  قسًرا.  والمختفين  المفقودين 
للمفقودين  الوطنية  اللجنة  أعضاء  تعيين   ٢٠٢٠ عام  منتصف 
 ١٠5 القانون  أحكام  بترجمة  مكلفين  كأفراد  قسرا  والمختفين 
إلى واقع ملموس. وعلى الرغم من التحديات العديدة، تفيد 
التقارير بأن هذه اللجنة تبذل كافة الجهود الممكنة لالضطالع 

بمهامها بشكل كامل.١9

يتعلق  فيما  مهمة  آثار  وتنفيذه   ١٠5 القانون  على  ويترتب 
بالنوع االجتماعي بسبب ديناميات النوع االجتماعي المتعددة 
لالختفاء القسري وعواقبه في لبنان.٢٠ وقد قام المركز الدولي 
لتوثيق  لبنانيين  شركاء  مع  مكثف  بعمل  االنتقالية  للعدالة 
الحرب  خالل  وقع  الذي  النساء  على  القسري  االختفاء  تأثير 
على  خاص  بشكل  التركيز  مع   ،)١99١-٠975( اللبنانية  األهلية 
جاء  لما  ووفًقا  المختفين.  أو  المفقودين  زوجات  على  اآلثار 
على  القسري  االختفاء  تأثير  إخفاء  تم  فقد  العمل،  هذا  في 
سياسات  بسبب  اللبناني  الجمهور  عن  فعال  بشكل  النساء 
الدولة المتمثلة في اإلفالت من العقاب والنسيان الرسمي، 
القانون ١٠5 ذا أهمية كبيرة محتملة. وحتى اآلن،  مما يجعل 

١8 United Nations )2007(, “Statute of the Special Tribunal for 
Lebanon”, Attachment to UN Security Council Resolution 
1757, UN Doc S/RES/1757.

١9 International Committee of the Red Cross, Guide to Law 
105 on the Missing and Forcibly Disappeared Persons: 
Questions and Answers, p. 7

٢٠ International Center for Transitional Justice )March 2015(, 
Living with the Shadows of the Past: The Impact of 
Disappearance on Wives of the Missing in Lebanon.

ظلت الجرائم سرية إلى حد كبير، وُحرم الضحايا من حقوقهم 
للمجتمع  التوثيقي  العمل  هذا  وفي  والعدالة.  الحقيقة  في 
المختفين  أو  المفقودين  األشخاص  زوجات  أكدت  المدني، 
على اآلثار االجتماعية والنفسية والقانونية والمالية الذي خلفه 
ذلك االختفاء على حياتهن وحياة أطفالهن.٢١ وقد كان شاغلهن 
األساسي، وأحياًنا الوحيد، هو معرفة ما إذا كان أزواجهن ميتين 
وقبل  الوفاة.  حالة  في  الجثامين  بإعادة  والمطالبة  أحياء،  أم 
تلقت  النساء قد  أي من هؤالء  تكن  لم   ،١٠5 القانون  صدور 
بعد أية معلومات واضحة –أو حتى وعًدا بموافاتها بمثل هذه 
وقد  زوجها.  مصير  حول  الحكومة  جانب  من  المعلومات– 
أفادت النساء بالعواقب الوخيمة لهذا النقص في المعلومات، 
حيث أشرن إلى أنهن ظللن ” في كثير من األحيان محاصرات 
في اللحظة التي اختفى فيها أزواجهن، ]واستمرين[ في الوجود 
في حالة من النسيان االجتماعي والقانوني والعيش مع ظالل 

الماضي.“٢٢     

وباإلضافة إلى ذلك، عانت زوجات األشخاص المفقودين أو 
المختفين في لبنان من صعوبات عملية وقانونية وعاطفية، 
تنفيذه  تم  ما  إذا  لها  يتصدى  أن   ١٠5 للقانون  يمكن  والتي 
إلى  الوصول  مثل  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  وتعد  بنجاح. 
وثائق  على  للحصول  بطلب  والتقدم  المصرفية،  الحسابات 
الملكية،  بالميراث، ونقل سندات  هوية األطفال، والمطالبة 
والزواج مرة أخرى، إجراءات بالغة الصعوبة. وإذا كان الشخص 
المفقود هو العائل الرئيسي، فإن المصاعب المالية تعم الحياة 
األسر  أن  المشاكل  اليومية لألسرة. ومما يضاعف من هذه 
كثيًرا ما تعاني من العزلة والترهيب واالبتزاز، وأحياًنا ما يكون 
ذلك على أيدي المسؤولين عن ارتكاب اإلخفاء. وفي معرض 
سعيهن لالنتصاف في بيئة أبوية، ذكرت هؤالء النساء أيًضا 
وسياسي  اجتماعي  على سياق  التفاوض  إلى  اضطررن  إنهن 
التحدي  في  يسهم  مما  تجاههن،  شديد  تمييز  على  ينطوي 
من  والدعم  إجابات  على  العثور  في  المتمثل  أصاًل  الهائل 
السلطات المختصة. وبصفتهم ضحايا وناجيات من انتهاكات 
جسيمة لحقوق اإلنسان لم تتحقق حقوقهن األساسية، تنقل 
إلحاًحا  األكثر  وآرائهن  التقرير مطالبهن  النساء في هذا  هؤالء 
بشأن حكومتهن. وفي سياق الخسارة الفادحة، فإن ما يطالبن 
به هو العالج األساسي. وتكتسي مبادرات الحكومة اللبنانية 
أهمية حاسمة لضمان عدم توقف هذه القضية واستمرار ترك 
األسر في طي النسيان، وانتهاك حقها في العدالة والحقيقة.  

القانون ١٠5 )اإلطار  وفي هذا السياق، يجب أن يعتمد تنفيذ 
من  بوصفها  االجتماعي  النوع  اعتبارات  مراعاة   )4 النصي 
األولويات لضمان تنفيذ القانون بطرق تحويلية تقوض هذه 
من  بدال  االجتماعي  النوع  على  القائمة  التمييزية  التجارب 
تعزيزها. وتقتضي أفضل الممارسات إشراك المرأة في عملية 

المرجع السابق  ٢١
المرجع السابق صفحة 7  ٢٢
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األضرار  بهذه  واالعتراف  الرئيسية،  الهيئات  القرار وفي  صنع 
القائمة على النوع االجتماعي ومعالجتها، واألهم من ذلك هو 
التحديات  من  استباقي  بشكل  تخفف  التي  العمليات  مرونة 
التي يشكلها محو األمية واألعباء المرتبطة بالموارد والوقت 

نهج  اعتماد  أيًضا  وينبغي  المشاركات.  النساء  تواجهها  التي 
النساء،  هؤالء  من  العديد  بأن  التسليم  مع  الجوانب،  متعدد 
دعم  إلى  وسيحتجن  ا  سنًّ أكبر  سيُكن  الوقت،  مرور  بسبب 

مصمم خصيًصا لخوض عمليات المطالبات.  

اإلطار النصي )4(: لمحة عامة عن األحكام الرئيسية الواردة في القانون 105

ينص القانون 105 على النقاط الرئيسية التالية:
اعتماد تعريف قانوني لألشخاص المفقودين والمختفين قسًرا	 
اإلقرار بحق األسر في معرفة مصير أحبائها واستعادة رفاتهم، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 	 

اإلنساني الدولي
اإلقرار بحق ألسر في إبالغهم وفي الحصول على المعلومات المتعلقة بتعقب المفقودين والمختفين قسًرا، وكذلك جميع التحقيقات غير 	 

السرية قانوًنا، بما في ذلك حقوقهم في االحترام والمعاملة بطريقة غير تمييزية والحصول على تعويض معنوي ومالي
إنشاء لجنة وطنية مستقلة للمفقودين والمختفين قسًرا في لبنان، تكون الجهة المسؤولة عن توضيح مصير ومكان وجود المفقودين 	 

والمختفين قسًرا 

إدماج العدالة االنتقالية في خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن

صياغة  عملية  اللبنانية  المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  قادت 
األمن  مجلس  قرار  لتطبيق  اللبنانية  الوطنية  العمل  خطة 
١3٢5 بشأن المرأة والسالم واألمن عبر مجموعة من الوزارات 
الحكومية. وتنطوي خطة العمل الوطنية على خمسة مجاالت 
جميع  على  القرار  صنع  في  المشاركة   )١( هي:  أولوية  ذات 
النساء  وقاية   )3( الصراعات؛  نشوب  منع   )٢( المستويات؛ 
والفتيات من العنف القائم على النوع االجتماعي وحمايتهن 

منه؛ )4( اإلغاثة واإلنعاش؛ )5( األطر المعيارية.

ومن األمور الواعدة أن تتضمن خطة العمل الوطنية اللبنانية 
وهي  االنتقالية،  العدالة  بشأن  محددة  وتدخالت  مخرجات 
 ١٠5 رقم  القانون  ”تنفيذ   :١-4 النتيجة  إطار  في   4-١-4 التدخل 
تضطلع  وطنية  لجنة  إلنشاء  القسرية  االختفاءات  بشأن 
المادة ٢6 من  المنصوص عليه في  النحو  بمسؤولياتها على 
االستراتيجية  األولوية  تحت  التدخل  هذا  ويندرج  القانون.“ 
جميع  على  القرار  صنع  في  المرأة  ”مشاركة  الخطة:  من   ١
المستويات“. ومن شأن إدراج تنفيذ القانون رقم ١٠5 بشكل 
صريح في خطة العمل الوطنية أن يضيف آلية جديدة لرصد 
للقانون  بأن  أيًضا  يقر  أنه  ذلك  من  واألهم  القانون؛  تنفيذ 

أهمية من منظور النوع االجتماعي.  

يتم دمجه  الحالية، لم  القانون ١٠5، بصيغته  ومع ذلك، فإن 
إلى  المثال، في حين يشار  الخطة. فعلى سبيل  بالكامل في 
القانون ضمن األولوية االستراتيجية الخاصة بالمشاركة، فإن 
أولويات حول ضمان مشاركة  أو  أهداف  أي  يحدد  التدخل ال 
بموجب  حق  صاحبة  و/أو  موظفة  و/أو  قرار  كصانعة  المرأة 
أيًضا  القانون  إدراج  المفيد  من  كان  ربما  أنه  كما  القانون. 
واإلنعاش(  )اإلغاثة  الرابعة  االستراتيجية  األولوية  إطار  في 
ال  ثم  ومن  والالجئين،  للطوارئ  التخطيط  على  تقتصر  التي 
تعترف بالصلة بين العدالة االنتقالية واإلنعاش من آثار النزاع. 
وربما كان من المفيد أن تتناول األحكام الواردة تحت األولوية 
االستراتيجية بمزيد التمحيص مسألة االعتراف بالضرر القائم 
بين  الهيكلية  المساواة  عدم  وأوجه  االجتماعي  النوع  على 

الجنسين بموجب القانون رقم ١٠5.
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فلسطين

العدالة االنتقالية

العدالة االنتقالية  الدراسة، فإن  بالنسبة للحاالت األخرى قيد 
العام  للنقاش  ا  رئيسيًّ في فلسطين لم تصبح بعد موضوًعا 
الصراع اإلسرائيلي  إلى  وُيعزى ذلك دون شك  السياسي؛  أو 
بعض  وتناقش  طويلة.  فترة  منذ  المستمر  الفلسطيني 
في  االنتقالية  العدالة  تتناول  التي  األكاديمية  المؤلفات 
فلسطين إما مبادرات العدالة االنتقالية التي يطرحها المجتمع 
المدني )ما يسمى بالعدالة االنتقالية »من القاعدة إلى القمة«(٢3 
التعليم  المؤسسي، مثل  المعزولة من اإلصالح  الجوانب  أو 
السياسات  تركزت  ذلك،  من  وبداًل  القضائيين.٢4  والتدريب 
الرسمية على زيادة االهتمام الدولي وإشراك اآلليات الدولية 
هذا  التطورات في  أبرز  ومن  الصراعات.  تمحيص  عملية  في 
العام  المدعي  إشراك مكتب  األخيرة بشأن  التطورات  الصدد 
الدائرة  قرار  هو  ذلك  من  واألهم  الدولية.  الجنائية  للمحكمة 
الدولية  الجرائم  في  بالنظر  المحكمة  تختص  بأن  التمهيدية 
ذلك  ويشمل  الغربية،  والضفة  غزة  في  الُمرتكبة  المزعومة 
في  القانونية  اإلجراءات  ركزت  اآلن،  وحتى  الشرقية.  القدس 
الوالية  الدولية بشكل حصري على مسألة  الجنائية  المحكمة 
القضائية، وبالتالي لم توفر بعد محفاًل لتوثيق الضرر الواقع 

على أساس النوع االجتماعي.  

٢3 Brendan Ciarán Browne )2019(, “Transitional Justice 
and the Case of Palestine” in C. Lawther and L. Moffett 
)eds.(, Research Handbook on Transitional Justice, Elgar 
Publishing.

٢4 Reem Bahdi and Mudar Kassis )2020(, “Institutional 
Trustworthiness, Transformative Judicial Education and 
Transitional Justice: A Palestinian Experience” in S. El-Masri 
et al. )eds.(, Transitional Justice in Comparative Perspective, 
Memory Politics and Transitional Justice, Palgrave.

ومع ذلك، فإن األبحاث الحالية حول النوع االجتماعي والنزاع 
النوع  على  قائمة  واضحة  أنماط  وجود  تثبت  فلسطين  في 
االجتماعي في االنتهاكات –من حيث العنف القائم على النوع 
القتلى المدنيين وتدمير الممتلكات  االجتماعي، وارتفاع عدد 
بشكل كبير– بما في ذلك المأوى والتعليم والمياه والصرف 
الصحي واألمن الغذائي وسبل العيش والصحة.٢5 واآلن وقد 
العام في إجراء تحقيق أولي، فإن تقصي  بدأ مكتب المدعي 
االجتماعي  النوع  بجوانب  يتعلق  فيما  والتوثيق  الحقائق 
والسلطة  إسرائيل  ترتكبها  التي  المزعومة  الدولية  للجرائم 
ألي  أولوية  يكون  أن  وينبغي  ينشأ  قد  الفلسطينية  الوطنية 

عملية مساءلة.  

النوع االجتماعي في الصراع  القائم على  لالطالع على توثيق للضرر   ٢5
اإلسرائيلي الفلسطيني، انظر:

For documentation of gender harm in the Israel–Palestine 
conflict, see further: UN Women )2021(, Gender and War in 
Gaza Untangled: What Past Wars Have Taught Us, https://
www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/
attachments/publications/2021/06/d8-rga%20brief-com-
pressed%203.pdf?la=en&vs=851

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/publications/2021/06/d8-rga%20brief-compressed%203.pdf?la=en&vs=851
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/publications/2021/06/d8-rga%20brief-compressed%203.pdf?la=en&vs=851
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/publications/2021/06/d8-rga%20brief-compressed%203.pdf?la=en&vs=851
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/publications/2021/06/d8-rga%20brief-compressed%203.pdf?la=en&vs=851
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إدماج العدالة االنتقالية في خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن

الفلسطينية  الوطنية  العمل  خطة  المرأة  وزارة شؤون  قادت 
لتنفيذ قرار مجلس األمن بشأن المرأة والسالم واألمن، وهي 
تتمحور حول ثالثة أهداف استراتيجية: )١( تعزيز حماية النساء 
والفتيات الفلسطينيات، ال سّيما من االنتهاكات التي يرتكبها 
 )3( اإلسرائيلي؛  االحتالل  محاسبة   )٢( اإلسرائيلي؛  االحتالل 
تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في عمليات صنع القرار على 
للتطورات  بالنسبة  المهم  ومن  والدولي.  المحلي  المستوى 
خطة  تتضمن  أن  الدولية  الجنائية  المحكمة  في  الجارية 
الدولية  المساءلة  لضمان  محددة  التزامات  الوطنية  العمل 
الفلسطينيات  والفتيات  النساء  المرتكبة ضد  االنتهاكات  عن 
)انظر الملحق 4(. وفي هذا الصدد، ُتلِزم خطة العمل الوطنية 
العنف  ضحايا  وصول  تعزيز  حول  تدخالت  بإدراج  الحكومة 
الهدف  إطار  في  العدالة  إلى  االجتماعي  النوع  على  القائم 
االستراتيجي )١(: »تعزيز حماية النساء والفتيات الفلسطينيات، 

ال سيما من االنتهاكات التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي«.

وفي تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠، تبنت فلسطين الجيل الثاني 
هيئة  من  بدعم   ،٢٠٢4-٢٠٢٠ للفترة  الوطنية  العمل  خطة  من 
باعتبارها  المساءلة  الخطة  وتعتمد  للمرأة.  المتحدة  األمم 

الركيزة االستراتيجية الثانية. ووفًقا للخطة: 

َز في المحوِر الّثاني على  ارتأْت دولُة فلسطيَن أْن ُتركِّ
استخدام آلياِت الُمساءلِة الدولية المستقلة محاسبة 
الّنساِء  لحقوِق  انتهاكاته  على  اإلسرائيلي  االحتالِل 
اإلفالت  بإنهاء  والمطالبة  الفلسطينّياِت  والفتيات 
من العقاب، وضمان العدالة للضحايا والناجيات من 
النساء. ويوصي هذا المحور باستخداِم الّرصِد والّتوثيِق 
عبَر  الفلسطينّياِت  الّنساِء  على  االحتالِل  أثِر  لتظهيُر 
)مثل  الميثاق  على  القائمِة  اإلنساِن  حقوِق  هيئاِت 
لمجلِس  الخاصُة  اإلجراءاُت  اإلنسان؛  حقوِق  مجلُس 
المتحدة؛  الخاّصين لألمم  المقررين  اإلنسان؛  حقوِق 
الخبراُء المستقلين؛ والِفرُق العاملُة المعنية( والهيئات 
المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان لتسليط 
حمالِت  تنظيِم  عن  فضاًل  التأثير؛  هذا  على  الضوء 
تتضمُن  والتي  واإلقليمية  الدوليِة  والّضغِط  التعبئِة 
االستعانَة بكافِة الوسائِل واآللياِت الّدوليِة في سبيِل 
الُمطالبِة بتوفيِر الحمايِة للّنساِء الفلسطينّياِت ضحايا 
النزاع ]و[ أيًضا دعم وصولهن إلى العدالة وجبر الضرر 

على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي.

وفي إطار هذا المحور، تلتزم الخطة بعدد من النتائج والنواتج 
للتوثيق  كبرى  أولوية  المساءلة  محور  ويعطي  الصلة.  ذات 
المرأة  حقوق  لها  تتعرض  التي  باالنتهاكات  الدولية  والتوعية 
الفلسطينية، مما يشير إلى دمج عناصر العدالة االنتقالية في 

الخطة.  

الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ  استغالل  بمكان  األهمية  ومن 
المحاور  في  االنتقالية  العدالة  إدماج  لزيادة  كفرصة 
الوقاية  وهي  الخطة،  إليها  ترتكز  التي  األخرى  االستراتيجية 
والحماية، والمشاركة، واإلغاثة واإلنعاش. فالمحور )١(، المنع 
حصول  إمكانية  على  ينص  المثال،  سبيل  على  والحماية، 
النوع االجتماعي  القائم على  الجنسي والعنف  العنف  ضحايا 
في الضفة الغربية وغزة على الخدمات والوصول إلى العدالة. 
وتحقيق  للمساءلة  تدابير  اتخاذ  التنفيذ  يشمل  أن  وينبغي 
المحور  تنفيذ  وينبغي  الجبر.  أيضا  وربما  االنتقالية،  العدالة 
القرارات  صنع  في  المشاركة  يشمل  بحيث  المشاركة،   ،)3(
المتعلقة بالعدالة االنتقالية والمساءلة. ويجب تنفيذ األحكام 
حقوق  منتهكي  الستبعاد  األمن  قطاع  بإصالح  المتعلقة 
المرأة من المؤسسات التي جرى إصالحها. ويركز المحور )4(، 
اإلغاثة واإلنعاش، على اإلغاثة اإلنسانية، ولكن ينبغي تنفيذه 
ليشمل أيًضا استحقاقات جبر أوسع نطاًقا. ومن ثم فإن خطة 
العمل الوطنية الثانية تقدم دلياًل واضًحا على وجود قدر من 
فرص  عدة  الخطة  تنفيذ  وسيتيح  االنتقالية.  العدالة  اإلدماج 

هامة لتحقيق اإلدماج على نحو أعمق وأكثر شمواًل.  
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تونس

العدالة االنتقالية

ال شك أن تونس هي صاحبة دراسة الحالة التي تنطوي على 
أكثر القوانين والسياسات تطوًرا وتنسيًقا فيما يتعلق بالعدالة 
ليبيا  في  االنتفاضة  بعد  ما  أوضاع  إلى  وبالنظر  االنتقالية. 
ومصر المتجاورتين، نجد أن تونس ال تمتلك نموذًجا معاصًرا 
ُيحتذى به في العالم العربي، وبالتالي تكتسي التطورات التي 
األوسط  الشرق  لمنطقة  بالنسبة  أهمية  البلد  هذا  يشهدها 

وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.  

القانون  افتتحها  التي  االنتقالية،  العدالة  عمليات  وتحمل 
األساسي للعدالة االنتقالية لعام ٢٠١3 الذي أنشأ لجنة الحقيقة 
والكرامة المكلفة بمعالجة التعويضات والمساءلة واإلصالح 
معاصرة  أهمية  الوطنية،  والمصالحة  والتدقيق  المؤسسي 
كبرى. وقد دعا القانون على وجه التحديد إلى إنشاء صندوق 
وإنشاء   ،)4١ )المادة  تأهيلهم  وإعادة  االستبداد  لكرامة ضحايا 
انتهاكات  للتعامل مع قضايا  بها قضاة مدربون  غرف خاصة 
حقوق اإلنسان )المادة 8(. وينص القانون على أن االنتهاكات 
المرتكبة ضد النساء واألطفال تقع في صميم القضايا التي 

ستعالجها هيئة الحقيقة والكرامة )المادة 4(.  

الحقيقة  هيئة  كلف  القانون  أن  هو  ذلك  من  األهم  ولعل 
لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  بالتحقيق في كل من  والكرامة 
ارتكبها  إنسانية  حقوق  ألي  المنهجية  واالنتهاكات  اإلنسان 
النظام السابق )المادة 3(. وتعد هذه الوالية رائدة بقدر ما هي 
شاملة. واألهم من ذلك هو أن القانون يخول هيئة الحقيقة 
والكرامة النظر ليس في جرائم العنف السياسي »االستثنائية« 
فحسب، ولكن أيًضا في العديد من الجرائم المنهجية »العادية« 
يعتبرن  اللواتي  التونسيات  النساء  عمًدا  استهدفت  التي 

معاِرضات لنظام بن علي.  

والجدير بالذكر أن القانون يشير أيًضا إلى االغتصاب وأي شكل 
من  باعتباره  التحديد  وجه  على  الجنسي  العنف  أشكال  من 
التحقيق  التي يمكن  الجسيمة لحقوق اإلنسان«  »االنتهاكات 
بين  التمييز  على  التغلب  وبالتالي  مرتكبيها،  ومقاضاة  فيها 
التي  الجهود  قصارى  أمام  تحدًيا  شكل  الذي  والخاص  العام 
بذلتها العديد من لجان الحقيقة السابقة لفرض المساءلة عن 
 )7٠( المادة  االجتماعي. وقد منحت  النوع  القائم على  العنف 
من قانون العدالة االنتقالية الحكومة مهلة مدتها سنة واحدة 
لوضع خطة عمل لتنفيذ توصيات الهيئة، مع تكليف المجلس 

التشريعي باإلشراف على مستوى إنفاذ البرنامج.  

تقريًرا  والكرامة  الحقيقة  هيئة  قدمت   ،٢٠١9 آيار/مايو  وفي 
يتعلق  فيما  الممارسات  أفضل  في  جوانب  عدة  فيه  أثبتت 
باستجالء الحقيقة على نحو مراٍع للنوع االجتماعي وشاماًل له 
واسعة  مشاركة  على  اللجنة  حصلت  وقد   .)5 النصي  )اإلطار 
من النساء ووثقت االنتهاكات التي تعرضت لها نساء كثيرات. 

وتلقت اللجنة ١4,٠57 ملًفا للضحايا من النساء، وهو ما يمثل 
حقوق  انتهاكات  ضحايا  ملفات  مجموع  من  المائة  في   ٢3
الملفات  هذه  وغطت  اللجنة.  إلى  وصلت  التي  اإلنسان 
كافة  وكذلك  الزمنية،  الفترات  وجميع  العمرية  الفئات  جميع 
علنية  استماع  جلسة  اللجنة  وخصصت  البالد.  في  المناطق 
من  العديد  خاللها  شهد   ،٢٠١7 آذار/مارس   ١٠ في  للضحايا 
وشملت  النساء.  ارُتكبت ضد  التي  االنتهاكات  حول  الضحايا 
جلسات االستماع 8369 امرأة، وهو ما يمثل 59 في المائة من 
مجموع الملفات الُمقدمة. وكانت النساء قد وقعن ضحية لـ 
٢3,7١7 حالة انتهاك. وكان 3٠99 من الملفات التي تم التحقيق 
ما  وهو  والمعتقد،  الملبس  حرية  بانتهاكات  مرتبًطا  فيها 
وأحالت  المقدمة.  الملفات  المائة من مجموع  37 في  يمثل 
هيئة الحقيقة والكرامة 68 حالة لضحايا من النساء إلى الدوائر 

الجنائية المتخصصة لتنفيذ العدالة االنتقالية.  

االنتقالية  للعدالة  األساسي  القانون  من  الرابع  الفصل  في 
ع على ضرورة  وتنظيمها )القانون رقم 53-٢٠١3(، شدد المشرِّ
ولذلك،  المرأة.  ضد  االنتهاكات  واقع  خصوصية  مراعاة 
اعتمدت الهيئة نهًجا يراعي اعتبارات النوع االجتماعي لتحقيق 
والسياسية  المدنية  الحقوق  على  الحصول  في  المساواة 
الجنسين،  بين  اإلنصاف  ولتعزيز  واالجتماعية،  واالقتصادية 
الالئي تعرضن لالنتهاكات، وذلك  للنساء  بالنسبة  وال سّيما 
67 من  المادة  إلى  واستناًدا  القانون.  من   8 المادة  بمقتضى 
النظام الداخلي للجنة، ُأنشئت لجنة المرأة لتكون آلية أساسية 
المشاكل  النساء في معالجة  الضحايا من  لمراعاة خصوصية 

التي قد تحول دون مشاركتهن في عملية العدالة االنتقالية.
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اإلطار النصي )5(: األحكام والتدابير التي اتخذتها هيئة الحقيقة والكرامة لصالح المرأة

أوال: اإلجراءات والتدابير الخاصة للضحايا من النساء
نتيجة لخصوصية الضحايا من النساء في هذه العملية، حددت هيئة الحقيقة والكرامة اإلجراءات واآلليات التي تساعد على كسب ثقة الضحايا من 

النساء وضمان التواصل الجيد معهن. ومن أهم التدابير:
إنشاء رقم أخضر مجاني مخصص لتلقي المكالمات من الضحايا من النساء واإلجابة على استفساراتهن المختلفة، مما يمنحهن حرية اختيار نوع 	 

ا عن هذه المكالمات من مركز االتصال التابع للهيئة. جنس مستقبل المكالمة. وفي هذا السياق، تتلقى لجنة المرأة تقريًرا دوريًّ
إنشاء مكاتب استقبال للنساء داخل مكتب المراقبة.	 
النفسي للنساء الضحايا واألطفال 	  )الصحية واالجتماعية والنفسية( من أجل توفير اإلطار  الرعاية المباشرة  الرعاية الخاصة داخل وحدة  توفير 

والفئات الضعيفة وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة.
إيالء اهتمام خاص في المكاتب اإلقليمية لضمان دقة البيانات والشهادات لدى هيئة الكرامة والحقيقة.	 
عقد جلسات سرية لتمكين المرأة من اختيار أي مكتب إقليمي بعيًدا عن محل إقامتها أو مكاتب متنقلة لضمان سرية الجلسة وبياناتها وتشجيع 	 

الضحية على اإلدالء بشهادتها.
تدابير حماية خاصة في إطار برنامج حماية الشهود للضحايا المؤهلين للمشاركة في جلسات االستماع العلنية.	 
اعتماد إجراءات حماية خاصة فيما يتعلق بملفات ضحايا االنتهاكات الجنسية: رقمنة الملف وترميزه وتشفيره؛ تحديد وتقليل مجال التفاعل 	 

بين المتخصصين في الهيئة الذين يتعاملون مع الملف من أجل وقف أي تسريب محتمل للبيانات. وقد ُطبقت هذه اإلجراءات على ملفات 
الضحايا من الجنسين. كما تدخلت الهيئة لحماية الضحايا من النساء في الحاالت التي تعرضن فيها لمضايقات من قبل أجهزة األمن بعد اإلدالء 

بشهادتهن لدى الهيئة.
صياغة البيان خالل جلسات االستماع السرية والسماح بتضمين بنود حول االنتهاكات على نحٍو يراعي خصوصية االنتهاكات المتعلقة بالمرأة 	 

مثل »الحمل، واإلجهاض، والتعقيم القسري، والفطام القسري، والطالق القسري، واإلغارة على األطفال، وانتزاع األطفال الرضع من أمهاتهم 
في السجن، والتمييز داخل السجن، وانتهاكات حرية الملبس، ومراعاة االحتياجات الصحية الخاصة، وما إلى ذلك.« ويسهم البيان في تحديد 

نسبة االنتهاكات وأنواعها وتوزيعها الجغرافي والعمري.

المصدر: هيئة الحقيقة والكرامة )٢٠١9(، التقرير الشامل النهائي، صفحة 37٢. 

الحقيقة  هيئة  تقرير  بها  تغلب  التي  الواضحة  الطرق  ومن 
والكرامة على القيود الموجودة في المقاربات التقليدية للنوع 
المتنوعة  بالطرق  االعتراف  االنتقالية،  والعدالة  االجتماعي 
وتوثيقها.  للمرأة  اإلنسان  بها حقوق  ُتنتهك  التي  والمتعددة 
ومن االنتقادات المتكررة للنهج المراعية للنوع االجتماعي في 
العدالة االنتقالية أنها تركز بشكل حصري على انتهاكات العنف 
الجنسي. وعلى النقيض من ذلك، يتناول تقرير هيئة الحقيقة 
والقمع  العنف  يسببها  التي  المتنوعة  األضرار  والكرامة 
السياسي. فعلى سبيل المثال، يتضمن التقرير سرًدا شاماًل 
للسياسات الممنهجة والقمعية القائمة على النوع االجتماعي 
بورقيبة؛  الحبيب  فترة  خالل  السياسيين  المنشقين  ضد 
– السياسية  االحتجاجات  في  المشاركات  النساء  واستهداف 
بما في ذلك المداهمات على منازلهن واستخدام العنف– في 
االنتفاضات الشعبية التي أدت إلى ثورة ٢٠١٠ وسقوط النظام 
في عام ٢٠١١؛ واألثر الكلي النتهاكات حقوق اإلنسان على أسر 
المنشقين السياسيين طوال الفترة التي تغطيها هيئة الحقيقة 

والكرامة )١956-٢٠١3(.  ٢6

طورت  للمرأة،  المتحدة  األمم  هيئة  مع  العمل  خالل  ومن 
هيئة الحقيقة والكرامة قاعدة بيانات وجلسات استماع سرية، 
المنشقون  لها  تعرض  التي  االنتهاكات  النساء  فيها  وثقت 
السياسيون الذكور من أقاربهن؛ وأثر انتهاكات حقوق اإلنسان 
على العالقات الزوجية واألطفال؛ واآلثار المترابطة النتهاكات 
االجتماعي؛  النوع  على  القائمة  والعالقات  اإلنسان  حقوق 
بناء  وإعادة  القمع  مواجهة  على  والرجال  النساء  وقدرة 
أنفسهم.٢7 وتتمثل نتيجة هذا التحقيق المتخصص في تقديم 

٢6 Truth and Dignity Commission )2019(, Final Comprehensive 
Report, Part Four: Abuses against Women, pp. 370–390.
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سرد لآلثار الخاصة للقمع والعنف العام، والتي ال يوجد مثيل 
لها في ممارسة العدالة االنتقالية حتى اآلن. البيان التفصيلي 
النهيار عالقات الزواج أو الطالق القسري أو انفصال الزوجين 
لحقت  التي  واألضرار  السياسيين،  المعارضين  أوساط  في 
بالعالقات بين اآلباء واألطفال، واستهداف النساء المشاركات 
في االحتجاجات العامة من خالل محاكمات صورية غير عادلة 
إلى  لالحتجاج  العام  المجال  من  قسًرا  النساء  إعادة  )وبالتالي 

المجال الخاص سواء في المنزل أو السجن( يعد شاماًل.  

 ٢٢9 والكرامة  الحقيقة  هيئة  سجلت  المطاف،  نهاية  وفي 
محاكمة سياسية شملت نساء لم يمثل عددهن سوى عينة 
النفسية  المتابعة  خدمة  أيًضا  الهيئة  وقدمت  المجموع.  من 
مع طبيبة نفسية أثناء جمع الشهادات والتحقيقات. وقد تمت 
وتقييم  النفسية  حالتهن  الختبار  المستشفى  إلى  مرافقتهن 
معدالت الضرر. وعالوة على ذلك، أجرت الهيئة تحلياًل متعدد 
قائم  تصنيف  إعداد  المثال، من خالل  –على سبيل  الجوانب 
واالعتداء  االغتصاب  ضحايا  لألطفال  االجتماعي  النوع  على 
الجنسي في مراكز االحتجاز، وبياٍن لديناميات النوع االجتماعي 
النوع  أساس  على  االختالف  هذا  إلى  تؤدي  التي  األساسية 

االجتماعي.

االجتماعي  بالنوع  المرتبطة  القيود  إلى  أيًضا  اإلشارة  وتجدر 
لم  تقّدمن  اللواتي  النساء  أن  أبرزها  الهيئة؛  تفرضها  التي 
أن يحرم  القيام بذلك بسرية. ومن شأن ذلك  بإمكانهن  يكن 
النساء اللواتي يرغبن في الكشف عما تعرضن له بسرية من 
إلى  السرية  إلى  االفتقار  أدى  العملية،  الناحية  ومن  الوكالة. 
عزوف العديد من النساء عن تقديم شكاوى، األمر الذي كان 
له عواقب على المدى الطويل بالنسبة لهن وألسرهن، وذلك 
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توثيق  في  المتمثل  والكرامة  الحقيقة  هيئة  حيث هدف  من 
الضرر بشكل شامل وجامع.

وتعد توصيات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة واضحة ومتسقة 
األول  المقام  في  الرمزي،  الجبر  كفالة  على  تأكيدها  في 
االعتذارات واألعمال التذكارية، وقدر من الجبر الجماعي الذي 
يسهم في تحقيق التنمية االقتصادية، وتحديد واسع النطاق 

لإلصالحات المقترحة لضمان عدم تكرار االنتهاكات المحددة. 
التمييز ضد  بها كال من  الموصى  وتناولت هذه اإلصالحات 
العنف  تكرار  لمنع  محددة  وإصالحات  عام  بشكل  المرأة 
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي )اإلطار النصي 

  .)6

اإلطار النصي )6(: اإلصالحات المؤسسية ألشكال العنف واالعتداء الجنسي، بما في ذلك االغتصاب

يجب على الدولة:

وضع برنامج شامل للتصدي لظاهرة العنف، بما في ذلك العنف الجنسي واالغتصاب، من جانب نزالء وموظفي السجون وموظفي األمن 	 
في جميع مرافق االحتجاز، وال سيما سجون النساء.

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على احترام حقوق اإلنسان وعلى القيم األمنية الجمهورية.	 
أن تعتمد في تشريعاتها تعريًفا لجرائم العنف الجنسي يتضمن العناصر المنصوص عليها في المادة 8)٢()هـ( من نظام روما األساسي للمحكمة 	 

الجنائية الدولية، وأن تعتبر أن وقوعها يقتضي تشديد العقوبة. 
النص صراحة على وجوب تقديم جميع االدعاءات الخاصة بالعنف الجنسي، وال سيما االغتصاب، إلى طبيب مستقل في أقرب وقت ممكن 	 

وقبل الشروع في التحقيق؛ وأنه من الممكن أيًضا إجراء فحوص نفسية لتحديد عواقب الحالة العقلية لصاحبة الشكوى؛ وأنه يجب على الطبيب 
في جميع الحاالت إعداد تقرير في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث.

التنسيق في مجال المراقبة القضائية لظروف االحتجاز فيما بين السلطات المختصة؛ وضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع ادعاءات االعتداء 	 
الجنسي في مراكز االحتجاز؛ ومعاقبة الجناة؛ وتوفير التأهيل الطبي والنفسي للضحايا؛ وتفعيل برنامج حماية الشهود.

المصدر: هيئة الحقيقة والكرامة )٢٠١9(، التقرير الشامل النهائي، صفحة 6٠6. 
يحَرز  لم  التوصيات،  بها  تتسم  التي  النسبية  للحداثة  ونظًرا 
حتى اآلن سوى تقدم ضئيل أو توثيق ضئيل للتنفيذ. وعالوة 
العدالة  مجال  في  اإلصالح  توصيات  تنفيذ  فإن  ذلك،  على 
من  ولذلك،  التحديات.  بعض  تصاحبها  ما  عادة  االنتقالية 

األهمية بمكان أن يظل المدافعون عن المساواة بين الجنسين 
على الصعيدين المحلي والدولي يقظين باستمرار بشأن تنفيذ 
وآليات  عمليات  والناشئة عن  يبدو  فيما  اإليجابية  التوصيات 

العدالة االنتقالية.

إدماج العدالة االنتقالية في خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن
ُوضعت خطة العمل الوطنية بمعرفة لجنة توجيهية مشتركة 
من  وتتألف  والطفل،  واألسرة  المرأة  شؤون  وزارة  بقيادة 
من  الخطة  وتتكون  المدني.  المجتمع  ومن  حكومية  كيانات 
خمسة عناصر أو محاور: )١( الوقاية؛ )٢( الحماية؛ )3( المشاركة؛ 
)5( اإلعالم والدعوة. وفي  السالم والتعمير؛  اإلغاثة وبناء   )4(
إطار المحور )4(، تتضمن خطة العمل الوطنية أحكاًما واسعة 
برنامج  أن  ذلك  واألهم من  االنتقالية.  العدالة  بشأن  النطاق 

بين  بالصلة  يعترف   ،)٢( نتيجته  خالل  من  الوطني،  العمل 
العدالة  إلى  ووصولهن  العدالة  إلى  والفتيات  النساء  وصول 
خطة  تدمج  ذلك،  على  وعالوة   .)٢ الجدول  )انظر  االنتقالية 
العمل الوطنية العدالة االنتقالية في جميع اإلجراءات الرامية 
إلى تحقيق هذه النتيجة. وعلى هذا النحو، فإن المحور )4( من 
خطة العمل الوطنية يثبت وجود نهج متكامل لمعالجة الضرر 

السابق والمستمر الواقع على أساس النوع االجتماعي.
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الجهات المؤشراتاإلجراءاتالنتائج
المسؤولة

الشركاء

2 . نظام يمكن النساء 
والفتيات من الوصول 

إلى العدالة، بما في 
ذلك العدالة االنتقالية/

التحويلية

تبسيط إمكانية لجوء النساء 	 
والفتيات إلى القضاء، 

وال سّيما ضحايا العنف 
الجنسي.  

اعتماد إجراءات وآليات 	 
العدالة االنتقالية للنساء 

والفتيات.  
تعزيز قدرات األطراف 	 

والمؤسسات المعنية 
بتطبيق نظام العدالة 

االنتقالية للنساء 
والفتيات.  

اعتماد إجراءات وآليات تمنع 	 
إفالت مرتكبي العنف، 

وال سيما العنف الجنسي، 
من العقاب ضد النساء 

والفتيات.  

نسبة األماكن المهيأة 	 
لتلقي الشكاوى وضمان 

سرية الملفات
عدد ملفات النساء 	 

والفتيات المودعة لدى 
هيئة العدالة االنتقالية

عدد النساء والفتيات 	 
الالتي يتلقين تعويًضا 

عاجاًل
عدد النساء والفتيات 	 

الالتي يحصلن على 
تعويض شامل

عدد الضحايا من النساء 	 
والفتيات المحاالت 

إلى الدوائر القضائية 
المختصة

رئاسة الجمهورية	 
رئاسة الحكومة	 
وزارة العدل	 
وزارة الدفاع 	 

الوطني 
وزارة الداخلية	 
الهيئة العليا 	 

لحقوق اإلنسان 
والحريات 
األساسية

المجلس األعلى 	 
للقضاء 

منظمات المجتمع 	 
المدني المعنية

منظمات األمم 	 
المتحدة المعنية

المنظمات الدولية 	 
والمانحة المعنية

الجدول ٢: المحور )4( من خطة العمل الوطنية )اإلغاثة وبناء السالم والتعمير( النتيجة )٢(

اعُتمدت خطة العمل الوطنية قبل صدور تقرير هيئة الحقيقة 
الحقيقة  هيئة  توصيات  الدولة  أقرت  ما  إذا  ولكن  والكرامة. 
والكرامة، فهناك مجال كبير أمام خطة العمل الوطنية لتمكين 
وتعزيز تنفيذ التوصيات. وتحدد خطة العمل الوطنية اإلجراءات 
المعنيين لتحقيق  المسؤولة والشركاء  والمؤشرات والجهات 
الحقيقة  هيئة  تقرير  في  المتوخاة  اإلصالحات  من  العديد 

إلى  بالوصول  المتعلقة  تلك  المثال،  سبيل  –على  والكرامة 
العدالة والجبر واإلصالح القضائي وغيرها من التدابير. ولذلك، 
هناك إمكانية لرصد خطة العمل الوطنية وتقييمها واإلشراف 
هيئة  تقرير  في  الواردة  التوصيات  من  بنود  إلدماج  عليها 

الحقيقة والكرامة.

اليمن

العدالة االنتقالية
كبيرة  بدرجة  اليمن  في  االنتقالية  العدالة  تطورات  تعثرت 
عام  وفي  العنيف.  الصراع  واستمرار  الدولة  هشاشة  بسبب 
طريق  عن  النزاع  إنهاء  إلى  الرامية  المحاوالت  أسفرت   ،٢٠١١
التفاوض عن اتفاق سالم كان ُينظر إليه باعتباره مفروًضا من 
الخارج وأعطى األولوية الستقرار الدولة على حساب المساءلة 
عن االنتهاكات التي وقعت أثناء النزاع. وفي حين نظر البرلمان 
الوطني في مشاريع قوانين العدالة االنتقالية في عام ٢٠١٢، 
لم يتم تنفيذ أي من تدابير العدالة االنتقالية المطروحة بشكل 
جانب  من  المستمرة  الجهود  بعض  هناك  وكانت  فعال. 

–منها  المساءلة  لتعزيز  خارجية  ٢8وجهات  المدني   المجتمع 
طلب، على سبيل المثال، من مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم المتحدة إلى مجلس األمن إلحالة اليمن إلى المحكمة 
الجنائية الدولية– ولكن مثل هذه المبادرات لم يكن لها حتى 

اآلن تأثير ُيذكر على أرض الواقع.  

راجع على سبيل المثال:  ٢8

 Mwatana for Human Rights )2020(, A Tragedy without 
Justice: Human Rights in Yemen, https://mwatana.org/
en/a-tragedy-without-justice/

https://mwatana.org/en/a-tragedy-without-justice/
https://mwatana.org/en/a-tragedy-without-justice/
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إدماج العدالة االنتقالية في خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن
تم وضع خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن 
الشؤون  وزارة  من  يتألف  فني  فريق  بقيادة   )٢٠٢3-٢٠٢٠(
االجتماعية والعمل واالتحاد النسائي اليمني واللجنة الوطنية 
للمرأة. وترتكز الخطة على أربعة أهداف هي: )١( تعزيز مشاركة 
منع  ضمان   )٢( القرار؛  صنع  مستويات  جميع  على  المرأة 
النزاعات وجميع أشكال العنف الجنسي والتطرف واإلرهاب؛ 
توفير   )4( العنف؛  أشكال  كافة  من  المرأة  حماية  تعزيز   )3(
االحتياجات اإلنسانية للمرأة أثناء النزاع وبعده على نحو يراعي 

اعتبارات النوع االجتماعي.  

ُوضعت  ألنها  بانتقادات  الوطنية  العمل  خطة  قوبلت  وقد 
دون تشاور كاٍف مع المجتمع المدني، ولعدم وجود ميزانية 
يتعلق  وفيما  عام.٢9  بشكل  تنفيذها  ولسوء  لها،  مخصصة 

راجع على سبيل المثال:  ٢9

Maha Awadh )9 April 2020(, “Unfulfilled Ambition: Yemen’s 
National Action Plan for Women Leaves Much To Be 
Desired”,https://www.wilsoncenter.org/blog-post/
unfulfilled-ambition-yemens-national-action-plan-wom-
en-leaves-much-be-desired

بالعدالة االنتقالية، فإنها ال تندرج إال في إطار الهدف )١( »تعزيز 
صنع  مناصب  في  المستويات  جميع  على  المرأة  مشاركة 
القرار« وتركز على تدريب المرأة على العدالة االنتقالية. وعلى 
الرغم من أن الناتج قد يكون ذا قيمة، إال أنه ال ُيعزى إلى أية 
هيئة محددة. كما أنه من دون وجود تكامل أوفى بين أولويات 
خطة العمل الوطنية، يصبح من غير الواضح فهم كيفية دعم 
أية  االجتماعي في  النوع  الوطنية إلدراج منظور  العمل  خطة 

عملية نهائية للعدالة االنتقالية في اليمن.

https://www.wilsoncenter.org/blog-post/unfulfilled-ambition-yemens-national-action-plan-women-leaves-much-be-desired
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/unfulfilled-ambition-yemens-national-action-plan-women-leaves-much-be-desired
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/unfulfilled-ambition-yemens-national-action-plan-women-leaves-much-be-desired
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الخاتمة
من الواضح أن كالًّ من العدالة االنتقالية وجدول أعمال المرأة 
أطرهما  في  مهمة  عناصر  في  يشتركان  واألمن  والسالم 
المعيارية والقانونية الدولية. وقد ُصمم كال اإلطارين بهدف 
تعزيز السالم واألمن، والمساءلة في مجال حقوق اإلنسان، 
التزامات  اإلطارين  كال  ويتضمن  الجنسين.  بين  والمساواة 
معلنة بعدم التمييز وبمشاركة المرأة. ويشدد اإلطاران بشكل 
االجتماعي  النوع  على  القائم  بالضرر  االعتراف  على  خاص 
والجبر عنه. وعالوة على ذلك. وكما يتضح من األطر القانونية 
االنتقالية  العدالة  من  كل  فإن  الحالة،  ودراسات  والمعيارية 
وخطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن يتيح فرًصا 
للنهوض بحقوق المرأة والمساواة في تصورها وتصميمها. 
وتوفر العدالة االنتقالية فرًصا خاصة لمشاركة المرأة، وتحديد 
النوع االجتماعي، والكشف عن أوجه عدم  القائم على  الضرر 
المساواة الهيكلية بين الجنسين. وعند تنفيذها على المستوى 
ا  تشريعيًّ أساًسا  االنتقالية  العدالة  توفر  أن  يمكن  الوطني، 
للتقدم والموارد والبنية التحتية المؤسسية، فضاًل عن النواتج 
تقصي  لجنة  وتقارير  القضائية،  )المالحقات  المهمة  والنتائج 
تنطوي  وكلها  المؤسسية(،  واإلصالحات  والجبر،  الحقائق، 
على إمكانية النهوض بحقوق المرأة والمساواة. وفي الوقت 
والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  خطط  تورد  نفسه، 
المحددة  االلتزامات  من  عدًدا  التفصيل  من  بشيء  واألمن 
المرأة والمساواة، مخصصة لجهات فاعلة  للنهوض بحقوق 
محددة في الدولة، وتضيف المساءلة والرقابة )وغالًبا ما تكون 
ميزانية( إلى هذه االلتزامات. وعلى هذا النحو، توفر سياسات 
العدالة االنتقالية الوطنية وخطط العمل الوطنية بشأن المرأة 
أجل  من  المشترك  للتنفيذ  كبيرة  إمكانات  واألمن  والسالم 

التعزيز الشامل لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

ورغم هذا االحتمال، لم تجد مناقشة دراسة الحالة سوى أدلة 
محدودة على التنفيذ المشترك في الممارسة العملية. وتتعد 
الفرصة، ولكن بعضها يستوجب  أسباب عدم استغالل هذه 
تسليط الضوء عليه. أول هذه األسباب وأهمها هو أن هناك 
بالعدالة  يتعلق  أدلة على وجود صوامع فكرية متأصلة فيما 
األولى  إلى  ُينظر  حيث  واألمن؛  والسالم  والمرأة  االنتقالية 
تستشرف  أنها  على  واألخيرة  الماضي  على  تركز  أنها  على 
منطقة  وفي  العالمي  الصعيد  على  أدلة،  وثمة  المستقبل. 
العدالة  تقدير  عدم  على  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 

ولها  االجتماعي  النوع  على  مبنية  عملية  باعتبارها  االنتقالية 
نحو  وعلى  الجنسين.  بين  والمساواة  المرأة  على  مهمة  آثار 
مماثل. مع وجود بعض االستثناءات الملحوظة، ال ُينظر إلى 
خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن باعتبارها 
السابق،  الضرر  والتعويض عن  المساءلة  لتعزيز  فرصة قّيمة 
بما في ذلك الضرر القائم على النوع االجتماعي الذي وقع في 
ا إلى صوامع  الماضي. وُتترجم هذه الصوامع في التفكير عمليًّ
العدالة االنتقالية  في صنع السياسات وتنفيذها. حيث تقود 
حكومية  إدارات  واألمن  والسالم  المرأة  وقوانين/سياسات 
مختلفة ويشارك فيها مختلف الموظفين والخبرات وقطاعات 

المجتمع المدني.

صعيد  على  الجيدة  الممارسة  مجاالت  البحث  حدد  وقد 
االنتقالية  العدالة  النوع االجتماعي في  اعتبارات  كفالة مراعاة 
يقدم  المثال،  سبيل  فعلى  اإلفرادية.  الحاالت  دراسات  في 
 ،)٢٠٢١( األيزيديات  الناجيات  بشأن  العراقي  القانون  من  كل 
وتقرير  القسري،  االختفاء  بشأن   ١٠5 رقم  اللبناني  والقانون 
هيئة الحقيقة والكرامة التونسية أدلة على بعض الجهود التي 
تبذلها الدول لتحسين إدماج النساء والضرر الواقع على أساس 
النوع االجتماعي في عمليات العدالة االنتقالية. وبشكل عام، 
العمل  في خطط  عام  إيجابي  تطور  حدوث  إلى  النتائج  تشير 
تحسين  حيث  من  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية 
تضمين العدالة االنتقالية في خطط العمل الوطنية. واألهم 
العمل  خطط  في  االنتقالية  العدالة  إدماج  أن  هو  ذلك  من 
إال  واضًحا  يكن  لم  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية 
عندما أولت عمليات العدالة االنتقالية اهتماًما صريًحا للمرأة 
العدالة  إلدماج  المرجعية  القائمة  وتوفر  االجتماعي.  والنوع 
والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  خطط  في  االنتقالية 
اإلطار  تتناول  التي  لإلجراءات  فورية  عملية  إرشادات  واألمن 
القانوني المحدد لخطة العمل الوطنية، واإلجراءات المحددة، 
والتنسيق عبر قطاعات الحكومة والمجتمع المدني، وأنظمة 
الرصد والتقييم، والموارد المحددة، وتدابير اإلبالغ والمساءلة. 
يتناول  حيث  الفورية،  العملية  اإلجراءات  هذه  التقرير  ويتجاوز 
الموضوعي  للعمل  الحاسمة  المجاالت  التالي  القسم  في 
العمل  وخطط  االنتقالية  للعدالة  المشترك  التنفيذ  أجل  من 

الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن.
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4. المضي قدًما: المجاالت الحاسمة 
التنفيذ  أجل  الموضوعي من  للعمل 
وخطط  االنتقالية  للعدالة  المشترك 
العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم 

واألمن
استناًدا إلى نتائج التقرير، يفّصل هذا القسم اإلجراءات الموضوعية التالية بوصفها أولويات إلدماج 
في  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  خطط  في  ملموس  بشكل  االنتقالية  العدالة 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخارجها.  

1( التشاور والمشاركة
الوطنية  االنتقالية  العدالة  قوانين/سياسات  من  كل  تعتمد 
على  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  وخطط 
مع  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  والمشاركة  التشاور 
والناجيات  والضحايا  النسائية  المدني  المجتمع  مجموعات 
من النساء، من أجل ضمان شرعيتها وفعاليتها. وفي العديد 
من السياقات، ستشارك منظمات حقوق المرأة بشكل أكثر 
الوطنية،  العمل  الخاصة بخطط  التشاور  نشاًطا في عمليات 
في حين ستشارك النساء في منظمات الضحايا بشكل أكثر 
نشاًطا في مشاورات وعمليات العدالة االنتقالية. ومن خالل 

مجال  فثمة  لكليهما،  التشاور  عمليتي  بين  التكامل  تحسين 
كبير لتعزيز المشاركة الشاملة للمرأة من مختلف المنظورات 
في وضع قوانين/سياسات العدالة االنتقالية الوطنية وخطط 
العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن. كما توفر خطة 
المجتمع  لمنظمات  بثمن  تقدر  ال  فرصة  الوطنية  العمل 
العدالة  لمبادرات  الالزم  التمويل  لتأمين  النسائية  المدني 

االنتقالية.  

2( تقصي الحقائق والتوثيق
وتوثيق  لتحديد  مخصصة  وموارد  معلن  التزام  وجود  وبدون 
تجاهل  يتم  ما  غالًبا  االجتماعي،  النوع  على  القائمة  األضرار 
االنتقالية ومخرجاتها. ومع  العدالة  األضرار في عمليات  هذه 
االجتماعي  النوع  على  القائمة  األضرار  توثيق  يزال  ال  ذلك، 
انتقالية  عدالة  عملية  ألية  األجل  وطويلة  فورية  أولوية  يمثل 
في  المثال،  سبيل  فعلى  االجتماعي.  للنوع  شاملة  تكون 
وقوع  أعقاب  في  االنتقالية  للعدالة  المواتية  غير  السياقات 
يراعي  الذي  والتوثيق  الحقائق  تقصي  يعد  مباشرة،  العنف 
قاعدة  وجود  لضمان  ا  ضروريًّ أمًرا  االجتماعي  النوع  اعتبارات 

األدلة المطلوبة إلثبات المساءلة عن الضرر القائم على النوع 
البعيد.  المدى  على  المساءلة  عمليات  في  أيًضا  االجتماعي 
لخطط  فيها  يمكن  ال  التي  الحاالت  في  فحتى  وبالتالي، 
العمل الوطنية أن تنص صراحة على قوانين/سياسات العدالة 
االنتقالية أو تعالجها، فإنها يمكن أن تكون مهمة في ضمان 

تقصي الحقائق والتوثيق.
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3( الوصول إلى العدالة
العدالة  إلى  الوصول  )بما في ذلك  العدالة  إلى  الوصول  يعد 
خطط  من  لكل  مشتركة  أولوية  ذو  واضًحا  مجااًل  االنتقالية( 
وقوانين/ واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل 
سياسات العدالة االنتقالية. وتشمل العقبات الرئيسية القائمة 

على النوع االجتماعي الماثلة أمام تحقيق العدالة ما يلي:

 

	 شرط محو األمية من أجل المشاركة

يصعب  التي  أو  المتاحة  غير  المدنية  الوثائق  متطلبات   	
الوصول إليها

عدم وجود ضمانات قانونية رسمية للمساواة بين الجنسين   	
والمساواة في المعاملة

غياب الموظفات في قطاع العدل  	

األطفال،  رعاية  ذلك  في  بما  العملي،  الدعم  توافر  عدم   	
المرأة  لتمكين  الدخل،  واستبدال  والنقل،  المادي،  والوصول 

العدالة  إجراءات  في  والمشاركة  االنتهاكات  عن  اإلبالغ  من 
القضائية واالنتقالية

عدم  و/أو  بالسرية  المتعلقة  بالتفضيالت  االكتراث  عدم   	
الكشف عن الهوية

التعرض  من  المرأة  لحماية  أخرى  خاصة  تدابير  اتخاذ  عدم   	
لإليذاء مجددًا، مثل استخدام الشاشات وتمويه الصوت

الوصم االجتماعي  	

عدم كفاية الدعم النفسي واالجتماعي، وال سيما المشورة   	
المالئمة للنوع االجتماعي

ومن شأن االلتزامات بإزالة العقبات المرتبطة بالنوع االجتماعي 
أمام تحقيق العدالة أو تخفيفها أن تعزز خطط العمل الوطنية 
العدالة  وقوانين/سياسات  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن 

االنتقالية.

4( إصالح قطاع األمن وقطاع العدل
العمل  وخطط  االنتقالية  العدالة  قوانين/سياسات  تشترك 
الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن في االهتمام بإصالح 
قطاع األمن وقطاع العدل. وغالًبا ما تقوم عمليات استجالء 
المؤسسية  اإلخفاقات  عن  والكشف  بالتحقيق  الحقيقة 
بشكل  وارتكبت  –بل  سمحت  التي  والعدل  األمن  لقطاعي 
على  السابق. وعالوة  اإلنسان في  لحقوق  انتهاكات  مباشر– 
األمن  قوات  من  السابقين  المنتهكين  استبعاد  فإن  ذلك، 
خالل  )من  لإلصالح  خضعت  التي  القضائية  والمؤسسات 
العدالة  التجنيد والتدريب والرقابة( يعد جوهر محور  سياسات 

مماثل،  نحٍو  وعلى  التكرار.  عدم  بضمان  المتعلق  االنتقالية 
تتناول القرارات الخاصة بالمرأة والسالم واألمن والعديد من 
مسألة  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  خطط 
النوع  مجال  في  التدريب  وتعزيز  المرأة،  مشاركة  تحسين 
االجتماعي، وتعزيز مراعاة الفوارق بين الجنسين لدى موظفي 
كبيرة  إمكانية  هناك  ثم،  ومن  العدالة.  وقطاع  األمن  قطاع 

للتنفيذ المشترك.

5( تعزيز التنفيذ والمساءلة
يعد التنفيذ والمساءلة من المجاالت التي تتضافر فيها الجهود 
والتي شهدت تقدًما فيما يتعلق بخطط العمل الوطنية بشأن 
قد  ثم،  العالمي. ومن  الصعيد  على  واألمن  والسالم  المرأة 
االنتقالية  للعدالة  المشترك  للتنفيذ  واعد  يكون هناك مجال 
ما  إذا  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  وخطط 
عن  المساءلة  مجال  في  معينة  ابتكارات  مع  مواءمتها  تمت 

خطط العمل الوطنية وتنفيذها، وهي: 

تقارير التنفيذ المقدمة من الدول	 
االستعراض الداخلي والخارجي لتنفيذ الدولة لخطط العمل 	 

الوطنية
تقديم التقارير إلى البرلمانات الوطنية أو التدقيق فيها من 	 

قبل البرلمانات الوطنية
أفرقة اإلشراف على خطط العمل الوطنية	 
في 	  النسائية  المدني  المجتمع  لجماعات  اإلشرافي  الدور 

تنفيذ خطط العمل الوطنية3٠
عناصر 	  ذلك  في  بما  الوطنية،  العمل  خطط  وتقييم  رصد 

العدالة االنتقالية

3٠ See further: Barbara Miller, Milad Pournik and Aisling 
Swaine )May 2014(, Women in Peace and Security through 
United Nations Security Resolution 1325: Literature 
Review, Content Analysis of National Action Plans, and 
Implementation, Institute for Global and International 
Studies, George Washington University, page 43.
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6( تحديد الميزانية
إلى  الوطنية  العمل  خطط  على  ُأجريت  التي  البحوث  تشير 
تقدًما  شهدت  التي  المجاالت  أحد  باعتباره  الميزانية  تحديد 
إدراج  ويعد  عهًدا.3١  األحدث  الوطنية  العمل  خطط  في  كبيًرا 
العدالة  وبرامج  االجتماعي  النوع  برامج  لدمج  الالزمة  الموارد 
االنتقالية من المجاالت الواضحة والهامة للتآزر المحتمل. كما 
من  المؤلفة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  عمل  خطة  نصت 
بناء  في  االجتماعي  النوع  اعتبارات  مراعاة  بشأن  نقاط  سبع 

3١ Caitlin Hamilton, Nyibeny Naam and Laura J. Shepherd 
)2020(, Twenty Years of Women, Peace and Security 
National Action Plans: Analysis and Lessons Learned, 
University of Sydney, page 13.

السالم )٢٠١٠( على ضرورة تخصيص ١5 في المائة من تمويل 
مشاريع ما بعد النزاع لمعالجة قضية المساواة بين الجنسين. 
وتدعو الدراسة العالمية لألمم المتحدة بشأن القرار ١3٢5 إلى 
البالغ ١5 في  تحقيق نفس الهدف الخاص بالنوع االجتماعي 
المائة )وهو ما لم يتم الوفاء به بعد( على مجموع اإلنفاق على 
االنتقالية.  العدالة  برامج  في  ذلك  في  بما  واألمن،  السالم 
وقد تكون خطط العمل الوطنية أداة مهمة لبلوغ هذه الغاية.
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5. التوصيات
يجب على الحكومات الوطنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

العدالة 	  تضمين  أجل  من  المرجعية  القائمة  -ستخدام 
المرأة والسالم  الوطنية بشأن  العمل  االنتقالية في خطط 
االجتماعي  النوع  احتياجات  مع  النهج  تكييف  مع  واألمن، 

والمساءلة على الصعيدين الوطني والمحلي؛ 
في 	  منعزل  بشكل  العمل  لتجنب  استباقي  بشكل  العمل 

القوانين ووضع السياسات الخاصة بالمرأة والسالم  صنع 
المثال، من خالل  االنتقالية، على سبيل  وبالعدالة  واألمن 

القيام بما يلي:
تضمين إطارْي السياسات داخل الوزارات الحكومية نفسها  	

الوزارات  بين  العالقات  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  أو 
المعنية من خالل مذكرة تفاهم

إشراك المنظمات النسائية والنساء في منظمات الضحايا  	
والتنفيذ  القرار  صنع  عملية  وفي  المشاورات  جميع  في 
والرصد في خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم 

واألمن وفي مسار العدالة االنتقالية

التقارير  	 بتقديم  المكلفة  الوطنية  النظم  تقدم  أن  ضمان 
السنوي  التقرير  ذلك  في  –بما  الدولية  المؤسسات  إلى 
لألمين العام عن المرأة والسالم واألمن ورصد معاهدات 
المشترك  التنفيذ  عن  متكاملة  تقارير  اإلنسان–  حقوق 
واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  لخطط 

وااللتزامات المتعلقة بالعدالة االنتقالية
توفير الموارد للمجتمع المدني من أجل المضي قدًما في  	

هذا العمل –على سبيل المثال، من خالل تخصيص بند في 
الميزانية في خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم 
واألمن لتقديم تقارير موازية إلى هيئات معاهدات حقوق 
اإلنسان بشأن تنفيذ الدولة لخطط العمل الوطنية بشأن 
العدالة  تحقيق  تجاه  والتزاماتها  واألمن  والسالم  المرأة 

االنتقالية

يجب على المجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
مراعاة 	  مع  المساءلة  تعزيز  إلى  تهدف  مبادرات  اقتراح 

اعتبارات النوع االجتماعي؛
األطر 	  من  الكاملة  المجموعة  في  أكمل  نحو  على  النظر 

واألمن،  والسالم  بالمرأة  للنهوض  والسياساتية  القانونية 
بما في ذلك قوانين/سياسات العدالة االنتقالية؛ 

أنشطة 	  جميع  في  االجتماعي  النوع  تضمين  على  العمل 
الدعوة والمشاركة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني 

التي تركز على المساءلة، بما في ذلك في أعمال المجتمع 
المدني المتعلقة بالتوثيق والتوعية؛ 

مساءلة الدول عن التنفيذ المشترك لخطط العمل الوطنية 	 
بشأن المرأة والسالم واألمن والتزامات العدالة االنتقالية.

 

يجب على األمم المتحدة:
دعم الحكومات من أجل تحسين إدماج أنشطتها المتعلقة 	 

برامجها  في  االنتقالية  وبالعدالة  واألمن  والسالم  بالمرأة 
وبناء  والموارد  الخبرات  خالل  من  والُقطرية،  اإلقليمية 

القدرات؛ 
للعمل 	  الالزمة  الموارد  وتوفير  المدني  المجتمع  قدرة  بناء 

في مجال المرأة والسالم واألمن وكذلك العدالة االنتقالية؛ 
تمويل مبادرات المجتمع المدني الشاملة للجنسين بشأن 	 

العدالة االنتقالية؛ 
أكثر وضوًحا تدمج عمليات 	  العمل على وضع أطر معيارية 

المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  وخطط  االنتقالية  العدالة 
ويكشف  بعض.  إلى  بعضها  وتحيل  واألمن  والسالم 
االنتقالية  والعدالة  الوطنية  العمل  خطط  عمل  في  التواتر 
في مسارات متوازية متميزة عن وجود حاجة ماسة إلى هذا 

الوضوح. فعلى سبيل المثال، ال تتضمن القرارات الخاصة 
إلى  إشارة محدودة  نفسها سوى  واألمن  والسالم  بالمرأة 
العالمية  العدالة االنتقالية، ال سّيما دراسة األمم المتحدة 
حول القرار ١3٢5 التي خلصت إلى رأي سلبي بشأن سياسة 
المرأة  العدالة االنتقالية في إطار جدول أعمال  وممارسات 
التوصية  تعد  ذلك،  من  النقيض  وعلى  واألمن.  والسالم 
التمييز  القضاء على جميع أشكال  العامة رقم 3٠ التفاقية 
المتكامل  للتنفيذ  صياغتها  في  ا  نسبيًّ محددة  المرأة  ضد 
والمتعاضد لكال اإلطارين. وعلى نحو مماثل، أعطت اللجنة 
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  تنفيذ  برصد  المعنية 
التمييز ضد المرأة من جانب الدول األطراف أولوية نسبية 
للعدالة االنتقالية. وينبغي أن يكون وضع أطر معيارية أوضح 
تشمل العدالة االنتقالية وخطط العمل الوطنية بشأن المرأة 
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والسالم واألمن أولوية خاصة بالنسبة لمؤسسات حقوق 
اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.  

توصيات للبحوث المستقبلية
في الميادين األكاديمية والسياساتية، ال تزال البحوث المتعلقة 
بالعالقة المحتملة والفعلية بين خطط العمل الوطنية بشأن 
بشكل  متخلفة  االنتقالية  والعدالة  واألمن  والسالم  المرأة 
الفورة  للدهشة هو  مثيرة  النتيجة  يجعل هذه  ملحوظ. ومما 
التي تشهدها البحوث التي تتناول خطط العمل الوطنية بشأن 
المرأة والسالم واألمن والجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي 

للعدالة االنتقالية. ونظًرا لألهمية المحورية للزخم الذي تحظى 
في  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  خطط  به 
المجاالت القانونية والسياساتية والمجتمع المدني والميزانية، 
العميقة  الجهود  من  المزيد  بذل  إلى  ماسة  حاجة  هناك  فإن 

للربط بين مجالي البحث.
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6. المالحق
الملحق )1(: أفضل الممارسات في اعتماد منظور النوع االجتماعي في عملية العدالة االنتقالية

لجان تقصي المالحقة القضائية
الحقائق

ضمان عدم التكرارالجبر

مشاركة النساء والفئات 
المتنوعة من حيث النوع 

االجتماعي

ضمان وصول المرأة إلى العدالة	 
األفراد والتدريب	 
التخصص )مثل وحدات النوع 	 

االجتماعي(
الوقاية والحماية	 

المسائل التشغيلية:

تدريب الموظفين 	 
والملف الشخصي

الجلسات العامة	 

تمثيل النوع االجتماعي في الوصول
المؤسسات الجديدة

اإلقرار باألضرار القائمة على 
النوع االجتماعي والتعويض 
عنها، ال سّيما تلك الواقعة 

على النساء والفتيات

التصدي لإلفالت من العقاب	 
استراتيجيات تحديد األولويات	 

 الهيكل التنظيمي	 
الوحدة الشاملة 	 

المعنية بشؤون النوع 
االجتماعي

الوالية	 
 نطاق االنتهاكات	 

تعريف عالم 	 
الضحايا

تعريف تدابير الجبر 	 
والمنافع

نهج األدلة	 
تحديد األولويات	 

التطهير-استبعاد منتهكي 
حقوق المرأة

الكشف عن )ومعالجة( أوجه 
عدم المساواة الهيكلية بين 

الجنسين

العمل على وصول المرأة إلى 
العدالة

التقرير النهائي	 
تحليل شامل 	 

على أساس النوع 
االجتماعي، يشمل 
أوجه عدم المساواة 

الهيكلية بين الجنسين

اآلثار التعويضية، 	 
أي تجنب الوصم 
وتعزيز المساواة 

التحويلية
االستحقاقات 	 

التعويضية

فهم ومعالجة األسباب 	 
الهيكلية لالنتهاكات

استعراض شامل لجميع 	 
األحكام التنظيمية 

المتعلقة بالتمييز من أجل 
توجيه التوصيات

النوع  منظور   :)٢٠٢٠( التكرار  عدم  وضمانات  والجبر  والعدالة  الحقيقة  بتعزيز  المعني  الخاص  المتحدة  األمم  مقرر  وتوصيات  نتائج  الجدول  هذا  يلخص 
االجتماعي في عمليات العدالة االنتقالية.
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الملحق )2(: العدالة االجتماعية في القرارات الخاصة بالمرأة والسالم واألمن

قرار مجلس 
البند الخاص بمراعاة اعتبارات النوع االجتماعي في ملخص القراراألمن الدولي

العدالة االنتقالية

)2000( 1325

يعيد التأكيد على أهمية دور المرأة في منع نشوب 
وبناء  السالم،  ومفاوضات  وحلها،  الصراعات 
اإلنسانية،  واالستجابة  السالم،  وحفظ  السالم، 
أهمية  على  ويشدد  الصراع؛  انتهاء  بعد  والتعمير 
مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل ومشاركتها 
السالم  إلى حفظ  الرامية  الجهود  كافة  الكاملة في 

واألمن وتعزيزهما.

تشدد الفقرة التنفيذية )١١( على ضرورة استبعاد الجرائم الدولية المتعلقة 
النوع االجتماعي، حيثما أمكن، من  القائم على  الجنسي والعنف  بالعنف 

أحكام العفو.

)2008( 1820

المرتبط  الجنسي  العنف  بأن  التسليم  إلى  يدعو 
تدريب  يجب  وبالتالي  للحرب،  تكتيك  هو  بالنزاع 
والتصدي  الجنسي  العنف  وقوع  منع  على  القوات 
عمليات  في  النساء  من  بالمزيد  واالستعانة  له، 
السالم، وإنفاذ سياسات عدم التسامح مطلًقا فيما 

يتعلق بحفظة السالم.

المتعلقة  الدولية  الجرائم  استبعاد  )4( على ضرورة  التنفيذية  الفقرة  تشدد 
أمكن،  حيثما  االجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  بالعنف 
بمحاكمة  اللتزاماتها  تمتثل  أن  األعضاء  بالدول  وتهيب  العفو؛  أحكام  من 
األشخاص المسؤولين عن هذه األفعال لضمان تمتع جميع ضحايا العنف 
بموجب  الحماية  من  متساٍو  بقدٍر  والفتيات،  النساء  سّيما  وال  الجنسي، 
القانون وفرٍص متساوية للجوء إلى العدالة؛ وتشدد على أهمية وضع حد 
لإلفالت من العقاب على هذه األفعال كجزء من نهج شامل للسعي إلى 

تحقيق السالم المستدام والعدالة والحقيقة والمصالحة الوطنية.

)2009( 1888

الجنسي  للعنف  للتصدي  أكبر  قيادة  إلى  يدعو 
المرتبط بالنزاع، ونشر أفرقة )خبراء عسكريين وخبراء 
النزاع  مناطق  في  االجتماعي(  النوع  شؤون  في 
الحرجة، وتحسين الرصد واإلبالغ عن اتجاهات النزاع 

ومرتكبيه.

توجه  »إذ  المساءلة،  في  االنتقالية  العدالة  على  يقوم  نهًجا  الديباجة  تؤيد 
االنتباه إلى أن ثمة طائفة كاملة من آليات العدالة والمصالحة التي يمكن 
النظر في االستعانة بها، بما في ذلك المحاكم الجنائية الوطنية والدولية 
ليس من شأن  أنه  تالحظ  وإذ  والمصالحة،  الحقيقة  ولجان  و«المختلطة« 
هذه اآلليات أن تعزز المسؤولية الفردية عن الجرائم الجسيمة فحسب، بل 

أن تعزز أيًضا السالم والحقيقة والمصالحة وحقوق الضحايا«.

جملة  في  الجنسي  العنف  مسائل  إدراج  على   )١7( التنفيذية  الفقرة  تحث 
والجبر،  والعدالة،  األمن،  وقوات  المسلحة  القوات  أفراد  اختيار  منها  أمور 

واإلنعاش/التنمية.

يدعو إلى وضع مؤشرات عالمية لتتبع تنفيذ القرار 1889 )2009(
١3٢5

)2010( 1960

النزاعات  في  الجنسي  للعنف  حد  وضع  إلى  يدعو 
المسلحة، وال سيما ضد النساء والفتيات، بما في 
ذلك من خالل تحسين التدابير الرامية إلى وضع حد 

إلفالت مرتكبي العنف الجنسي من العقاب

توجه  »إذ  المساءلة،  في  االنتقالية  العدالة  على  يقوم  نهًجا  الديباجة  تؤيد 
االنتباه إلى أن ثمة طائفة كاملة من آليات العدالة والمصالحة التي يمكن 
النظر في االستعانة بها، بما في ذلك المحاكم الجنائية الوطنية والدولية 
ليس من شأن  أنه  تالحظ  وإذ  والمصالحة،  الحقيقة  ولجان  و«المختلطة« 
هذه اآلليات أن تعزز المسؤولية الفردية عن الجرائم الجسيمة فحسب، بل 

أن تعزز أيًضا السالم والحقيقة والمصالحة وحقوق الضحايا«.
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قرار مجلس 
البند الخاص بمراعاة اعتبارات النوع االجتماعي في ملخص القراراألمن الدولي

العدالة االنتقالية

)2013( 2106

يدعو إلى تعزيز الجهود الرامية إلى وضع حد إلفالت 
من  النزاع  حاالت  في  الجنسي  العنف  مرتكبي 
العقاب؛ ويقر بأن ذلك ال يؤثر على أعداد كبيرة من 
النساء والفتيات فحسب، بل يؤثر أيًضا على الرجال 

والفتيان.

تسترعي الفقرة التنفيذية )4( االنتباه إلى أهمية اتباع نهج شامل إزاء العدالة 
االنتقالية في حاالت النزاع المسلح وما بعد النزاع، يشمل النطاق الكامل 

للتدابير القضائية وغير القضائية.
الفقرة التنفيذية )١٢( تعيد التأكيد على أهمية التصدي للعنف الجنسي في 
المناطق المسلحة ... في أحكام محددة من اتفاقات السالم، بما في ذلك 
تلك المتعلقة بآليات العدالة االنتقالية؛ ويشدد على ضرورة استبعاد جرائم 

العنف الجنسي من أحكام العفو.

)2013( 2122

يدعو األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية والدول 
األعضاء إلى اتخاذ تدابير أقوى لمشاركة المرأة في 
نشوب  منع  ذلك  في  بما  الصراع،  مراحل  جميع 
على  والحصول  منها،  والتعافي  وحلها  الصراعات 

مقعد على طاولة السالم

تدابير 	  أن تتصدى  لكفالة  الجهد  المزيد من  بذل  الديباجة بضرورة  تسلم 
اإلنسانية  الحقوق  التي تمس  والتجاوزات  لالنتهاكات  االنتقالية  العدالة 

للمرأة.

)2015( 2242
يدعو إلى اتخاذ إجراءات لتحسين أساليب عمل جدول 
أعمال المرأة والسالم واألمن؛ ويدعو إلى تضمينه 

في مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف

تحث الفقرة التنفيذية )١4( الدول األعضاء على تعزيز إمكانية لجوء النساء 	 
تعويض  ذلك  في  بما  النزاع،  بعد  وما  النزاع  حاالت  في  القضاء  إلى 

الضحايا حسب االقتضاء.

)2019( 2467
يركز  نهج  اتباع  إلى  ويدعو  والمساءلة  العدالة  يعزز 
المرتبط  الجنسي  العنف  منع  في  الناجيات  على 

بالنزاع والتصدي له

الدول األعضاء على تعزيز سبل وصول ضحايا   )١5( التنفيذية  الفقرة  تحث 
بمن  العدالة،  إلى  النزاع  انتهاء  بعد  وما  النزاع  حاالت  في  الجنسي  العنف 
فيهم النساء والفتيات الالتي يستهدفن بشكل خاص، بسبل منها تعويض 

الضحايا حسب االقتضاء.
المعنية على ضمان فرص  الدول األعضاء  )د(  التنفيذية ١6  الفقرة  تشجع 
المشاركة التامة والمجدية للناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على 
النوع االجتماعي في جميع مراحل إجراءات العدالة االنتقالية، بما في ذلك 
في أدوار صنع القرار، ]و[ تسلم بأن الدور القيادي للمرأة ومشاركتها يزيدان 
انتصاف  سبل  تحقق  نتائج  إلى  االنتقالية  العدالة  تفضي  أن  احتمال  من 
فعالة على النحو الذي يحدده الضحايا وأن تستجيب لعوامل سياقية هامة.

وتشير الفقرة التنفيذية ١7 إلى أحكام القانون الدولي السارية فيما يتعلق 
وتهيب  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  عن  فعالة  انتصاف  سبل  في  بالحق 
المساعدة  وتقدم  هذه  الفعالة  االنتصاف  سبل  تتيح  أن  األعضاء  بالدول 
وتشجع  النزاع،  انتهاء  بعد  وما  النزاع  حاالت  في  الجنسي  العنف  لضحايا 
االعتبار  إيالء  على  الصلة  ذات  األخرى  الفاعلة  والعناصر  األعضاء  الدول 

الواجب إلنشاء صندوق للناجين من العنف.
وتسلم الفقرة التنفيذية ١8 بأن النساء والفتيات الالتي يصرن حوامل نتيجة 
للعنف الجنسي في حاالت النزاع المسلح، بمن فيهن من تختار منهن أن 
يصرن أمهات، يمكن أن تكون لهن احتياجات مختلفة وخاصة، ]وتالحظ[ ... 

عدم حصولهن على تعويضات.

يعيد التركيز على مشاركة المرأة؛ ويتناول، في جملة 2493 )2019(
أمور، أعمال لجنة بناء السالم والمنظمات اإلقليمية
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الملحق )3(: المؤشر 25-مؤسسات وعمليات العدالة االنتقالية والمصالحة وإعادة التعمير في مرحلة 
ما بعد انتهاء النزاع تراعي اعتبارات النوع االجتماعي

المهام
قضايا محددة السياق الوصف

يجب معالجتها في 
البيانات السردية 

الداعمة

الفقرات التنفيذية 
في قرارات مجلس 

األمن

مدى تضمين لجان الحقيقة 
والمصالحة أحكاًما تتناول حقوق 

النساء والفتيات ومشاركتهن

المسؤولية: مفوضية األمم 
المتحدة السامية لحقوق 

اإلنسان وهيئة األمم المتحدة 
للمرأة

تقرير عن: 
الوالية

المشاورات مع النساء وجلسات االستماع 	 
الخاصة

وجود وحدة معنية بشؤون النوع االجتماعي	 
األحكام المتعلقة بمشاركة المرأة وحماية 	 

الشهود والدعم النفسي واالجتماعي
 حمالت توعية تستهدف النساء والفتيات	 

تقرير النتائج	 
المفّوضات والموظفات في لجان الحقيقة 	 

والمصالحة
مشاركة المرأة كشهود	 
توصيات تتناول قضايا المساواة بين الجنسين	 
الفصل الذي يتناول النوع االجتماعي	 

 
مدى قصر قضايا النوع أ. 

االجتماعي على فصل 
واحد محدد و/أو تعميمها 

في جميع أجزاء التقرير
درجة مشاركة النساء ب. 

والفتيات
مدى التصدي النتهاكات ج. 

حقوق النساء والفتيات في 
ضوء األنماط المعروفة 

لالنتهاكات التي تقع وقت 
الحرب
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الملحق )4(: العدالة االنتقالية في محور المساءلة بخطة العمل الوطنية الفلسطينية

1325 القرار  تنفيذ  عن  الجودة  عالية  الدورية  واإلحصاءات  والمعلومات  البيانات  توافر  زيادة   :2.1  النتيجة 

1325 القرار  تنفيذ  وتقييم  رصد  على  المؤسسية  القدرات  تعزيز   :2.1.1  الناتج 

الفلسطينية المرأة  لحقوق  انتهاكاته  على  اإلسرائيلي  االحتالل  لمحاسبة  واإلقليمي  الدولي  الدعم  حشد   :2.2  النتيجة 

الفلسطينية  المرأة  على  لالحتالل  الجنساني  باألثر  وعًيا  أكثر  صارت  المختلفة  المتحدة  األمم  وهيئات  وكاالت   :2.2.1  الناتج 

الفلسطينيات النساء  على  لالحتالل  الجنساني  باألثر  وعًيا  أكثر  صارت  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول   :2.2.2  الناتج 

اإلنسان؛  حقوق  مجلس  )مثل  اإلنسان  حقوق  ميثاق  على  القائمة  الهيئات  خالل  من  الفلسطينية  المرأة  على  االحتالل  أثر  على  الضوء  تسليط   :2.2.3 الناتج 
حقوق  رصد  نظام  إطار  خالل  ومن  الصلة(  ذات  العاملة  واألفرقة  المستقلين؛  والخبراء  الخاصين؛  والمقررين  اإلنسان؛  حقوق  لمجلس  الخاصة  واإلجراءات 

اإلنسان(. حقوق  معاهدات  )هيئات  المتحدة  األمم  في  اإلنسان 







انطالقا من رؤية المساواة المنصوص عليها في ميثاق 
األمم المتحدة، تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة من  
أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد جميع النساء 
والفتيات وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين النساء 
وحقوق  التنمية  من  ومستفيدين  كشركاء  والرجال 

اإلنسان والعمل اإلنساني والسالم واألمن.

UN Women Regional Office for Arab States 
Villa 37 road 85, Maadi, Cairo

arabstates.unwomen.org 
www.facebook.com/unwomenarabic 
www.twitter.com/unwomenarabic 
www.flickr.com/unwomen arabstates 
www.instagram.com/unwomenarabic

http://arabstates.unwomen.org
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