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1 مقدمة*
يتعلق  فميا  االجمتايع  بالنوع  املتعلقة  األبعاد  أمهية  حول  األسباب  تتعدد 
بالتعامل مع املايض بعد فرتة نزاع عنيف أو نظام سلطوي أو احتالل. للك 
وبالتايل  متباعدة  أدوار   - االجمتايع  نوعهام  بسبب   - والرجل  املرأة  من 
املرأة  تتأثر  مكا  اإلنسان،  حقوق  وانهتااكت  العنف  مع  جتارهبم  ختتلف 
والرجل أيضًا بشلك خمتلف باالنهتااكت وخمتلف أنواع اجلرامئ. وألن املرأة 
غالبًا ما ال تكون عنرصًا مقاتلًا فإهنا أكرث عرضة النهتاك حقوقها االقتصادية 
واالجمتاعية وتبعات الزناعات العنيفة. وميكن أن يتفىش العنف ضد املرأة 
أثناء فرتة الزناعات وميكن هلا أن تتعرض ألنواع معينة من اجلرامئ أكرث من 
الرجل؛ مبا يف ذلك العنف اجلنيس واالغتصاب والعبودية اجلنسية والزواج 
القرسي أو امحلل اجلربي. وغالبًا ما تتسبب عدم العدالة واملظامل املتعلقة 
بالنوع واملوجودة سلفًا يف املجمتع يف تعريض املرأة لملخاطر بشلك حمدد 
املدانني يف  أغلبية األخشاص  الرجال  وبيمنا يشلك  الزناعات،  مواقف  يف 
اجلرامئ  مرتكيب  تكون مضن  أن  أيضًا  املرأة ميكهنا  فإن  الدولية  اجلرامئ 

باإلضافة إىل العديد من األدوار األخرى.
العنف  فرتات  أثناء  والنساء  الرجال  لعهبا  اليت  األدوار  عن  النظر  وبغض 
السالم  بدرجة كبرية عىل مفاوضات  الذكور هيمينون  أن  فإن احلقيقة يه 
والوساطة والعمليات االنتقالية، ويف السياقات اليت قامت فهيا نساء بلعب 
غري  بشلك  الدور  هذا  لعنب  فقد  التغيري  أو  السالم  هامة يف حتقيق  أدوار 
ويسود  الرمسية،  السالم  مفاوضات  من  استبعادهن  يمت  بيمنا  رمسي 
االستبعاد والهتميش ألبعاد النوع عندما يتعلق األمر بتصممي براجم إعادة 
فقد  الزناعات  بعد  ما  من سياقات  العديد  الزناعات1، ويف  بعد  ما  اإلمعار 
لوحظ تراجع يف مشاركة املرأة وحقوقها، وحيت يف السياقات اليت حاربت 
فهيا نساء مضن صفوف املمتردين أو لعبت أدوارًا سياسية هامة كناشطة 
وإعادة  السياسية اجلديدة  الرتتيبات  ما يمت هتميهشا يف  غالبًا  فإنه  سالم 
الدفع هبا إىل األدوار التقليدية بعد انهتاء الزناع2. وعىل الرمغ من ذلك فإنه 
فإن  القامئ  والسيايس  االجمتايع  النظام  املسلحة  الزناعات  تتحدى  بيمنا 
السياقات االنتقالية ما بعد فرتات الزناع تقدم أيضًا فرصًا معينة لتعريف 
وبناء جممتع جديد وأيضًا لتحويل وإعادة ترتيب عالقات القوة مبا يف ذلك 

عالقات النوع االجمتايع.
وجبمع جمالني من جماالت اخلربة يف سويس بيس - ومها النوع االجمتايع 
فإن هذا اإلصدار من سلسلة األساسيات خياطب   - والتعامل مع املايض 
اخلرباء يف جمايل التعامل مع املايض والنوع االجمتايع،  استنادا إىل 

برناجم دمع الوساطة، سويس بيس ومركز الدراسات األمنية منمظة  1  كورديوال رميان )2102(، النوع االجمتايع وبناء السالم، برن: 
األمم املتحدة لملرأة )2102(، مشاركة املرأة يف مفاوضات السالم: العالقة بني احلضور والتأثري، الطبعة الثانية فانيسا فار )2002( 

 )BICC( مركز بون الدويل للتحويل تعزيز النوع االجمتايع يف نزع التسلح كأداة لبناء السالم، بون: 
سلسلة  من  اإلصدار  هلذا  قمية  آراء  وتقدميهم  طرحوها  اليت  لألفاكر  بيس  سويس  وموظيف  فيرش  وراحيل  نشكر باربرا برانك   *

األساسيات
دجم النوع االجمتايع يف بناء الدولة ما بعد الزناع، ورقة معل فرايد رمق  2  لكري اكستيليو )1102(، بناء دولة تعمل من أجل املرأة: 
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األدبيات األاكدميية املتاحة والدراسات املتعلقة بالعمليات احلالية للتعامل مع
املايض واخلربات النامجة عن املامرسة3 فإن هذا اإلصدار هيدف إىل تقدمي 
املايض  مع  والتعامل  االجمتايع  بالنوع  يتعلق  فميا  الفهم  وتعزيز  األفاكر 
مضن هاتني امجلاعتني من اخلرباء. وفميا سييل فإن هذا اإلصدار سيقوم 
أولًا بتقدمي اإلطار املفاهيمي لسويس بيس الذي ميثل مدخلًا لكيًا للتعامل مع 
املايض من منظور النوع االجمتايع. ثانيًا سيمت تسليط الضوء عىل قضايا 
النوع االجمتايع اليت جيب أخذها يف احلسبان خالل معليات التعامل مع 
املايض عىل حتويل  مع  التعامل  قدرة  عىل  التأكيد  وأخريًا سيمت  املايض، 
عالقات وهيالك القوة غري املتاكفئة للنوع االجمتايع من خالل احلق يف املعرفة 
والعدالة وجرب الرضر ومضان عدم التكرار. وجيذب هذا الرتكزي الواحض عىل 
مفهوم البعد التحوييل للتعامل مع املايض االنتباه لقدرته عىل حتقيق عدالة 
النوع االجمتايع مبفهومها الواسع؛ خالقًا بذلك املزيد من عالقات القوة بني 
أن  فإننا نيع  ذلك  ومع  املرأة وحقوقها.  ومعززًا من مشاركة  واملرأة  الرجل 
التعامل مع املايض من شأنه أيضًا أن يؤدي إىل احملافظة عىل عالقات القوة 
واألدوار املوروثة للرجال والنساء وإعادة إنتاجها إذا مل تمت املبادرة بالدفع 

بأبعاد النوع االجمتايع يف النقاش.

3  ال ميكننا أن نقدم عرضًا شاملًا لألدبيات القامئة والتحليالت املتعمقة لاكفة أبعاد النوع االجمتايع يف التعامل مع املايض يف 
هذا اإلصدار من سلسلة األساسيات. لملزيد من املراجع يرىج زيارة القسم املتعلق بالنوع االجمتايع وبناء السالم، سلسلة أوراق 

)www.koff.ch( املعلومات حول النوع االجمتايع وبناء السالم يف موقع مركز بناء السالم الذي سيمت إطالقه الحقًا
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2 النوع االجمتايع واملدخل اللكي للتعامل مع املايض

وتأسيس  للعنف  اجلذرية  األسباب  حتويل  إىل  املايض  مع  التعامل  هيدف 
انهتااكت  إرث  مع  التعامل  طريق  عن  العنيف  التارخي  تكرر  عدم  مضانات 
حقوق اإلنسان، ويتضمن التعامل مع املايض العديد من اإلجراءات واآلليات 
احملامك الدولية والوطنية واملختلطة اليت حتاسب  عىل سبيل املثال -  مهنا - 
أولئك املسوئلني الذين خططوا أو أمروا أو ارتكبوا تلك االنهتااكت، أو كأن 
تقوم براجم جرب الرضر بإعادة تأهيل وتعويض الضحايا، بيمنا تليق جلان 
احلقيقة الضوء عىل اجلرامئ واملسوئليات السابقة واألسباب اجلذرية، بيمنا 
الذي  واملؤسيس  األخاليق  اإلطار  تأسيس  إىل  املؤسسات  إصالح  هيدف 
يضمن احليلولة دون عدم تكرار انهتااكت حقوق اإلنسان يف املستقبل. إن 
مصطلح التعامل مع املايض أصبح أيضًا يعرف مبا يمسى العدالة االنتقالية؛ 

وهو ممسى يعىن  برتكزي أقوى عىل البعد القانوين للعدالة.

بناء عىل مبادئ مناهضة اإلفالت من العقاب اليت أوىص هبا املقرر اخلاص 
لويه جوانيه يف عام 1997  املتحدة ملاكحفة المتيزي ومحاية األقليات  لألمم 
واليت حدثهتا دايان أورينتليترش قام سويس بيس ووزارة اخلارجية الفيدرالية 
السويرسية بتطوير اإلطار املفاهيمي للتعامل مع املايض4، حيث يؤكد اإلطار 
التكرار؛  عدم  ومضان  والتعويض  والعدالة  احلقيقة  يه  أسس  أربعة  عىل 
واليت تكون مجيعا مدخلًا شاملًا للتعامل مع املايض، وتتسم هذه األسس 
املتبادل ودمع بعضها اآلخر، مكا أهنا مصوغة يف هيئة  باالعمتاد  األربعة 
حقوق وواجبات، وينصب تركزيها باألساس عىل الضحايا واجلناة وحتوهلم 

إىل مواطنني ممتتعني حبقوق متساوية.

إطار مفاهيمي للتعامل مع املايض، إصدار 3102/30 من سلسلة األساسيات. أنظر أيضًا التقرير الهنايئ  4  سويس بيس )3102( 
بعد املراجعة، لويه جوانيه )7991( حول مسألة إفالت مرتكيب انهتااكت حقوق اإلنسان من العقاب )املدين واجلنايئ(، أيضًا دايان 
لتقدمي العون للدول لتعزيز قدراهتا احمللية عىل  مبا فهيا التوصيات -  دراسة مستقلة حول أفضل املامرسات -  أورينتليترش )4002( 

ماكحفة اكفة أبعاد اإلفالت من العقوبة.  

املصالحة

عدم اإلفالت من العقاب

الوقاية
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النساء  بني  للعالقات  اجمتاعيا  املنشأة  بالعمليات  االجمتايع  النوع  يعرف 
والرجال، ويركز مدخل النوع االجمتايع عىل الطريقة احملددة اليت يعاين 
هبا الرجل واملرأة من الزناع املسلح وانهتااكت حقوق اإلنسان بسبب تباين 
والرجال  والفتيات  النساء  بني  واالهمتامات  واحلاجات  واخلربات  األدوار 
والفتيان. إن لكًا من النساء والرجال مه فاعلون اقتصاديون وسياسيون يف 
الزناع املسلح؛ منخرطون يف القتال أو يف بناء السالم، وكنتيجة للتحول يف 
األدوار السائدة فإن املرأة متيل لدخول معرتاكت اقتصادية وسياسية عادة 
ما هيمين علهيا الذكور مبا يف ذلك أن تصبح املرأة ربًا لألرسة وما يرتتب 
عىل ذلك من تضاعف األعباء عىل اكهلها أثناء الزناعات، ويتعرض لك من 
الرجال والنساء إىل العنف املسلح والعنف املبين عىل أساس النوع مبا فيه 
العنف اجلنيس، وبيمنا ميثل الرجال اهلدف األويل للعنف املسلح فإن النساء 

أكرث عرضة للتُاثر بالعنف املزنيل واجلنيس والزنوح والمتيزي االجمتايع. 
احلاجات  خمتلف  االعتبار  يف  يأخذ  االجمتايع  النوع  مدخل  فإن  وهيلع، 
واملصاحل املتعلقة بالنوع والنابعة من خربات الزناعات العنيفة، إضافة إىل 
أسباب اسهتداف الرجال والنساء بانهتااكت معينة، وكيف شلكت مفاهمي مثل 
الزناعات،  أثناء فرتات  والنساء  للرجال  أدوارًا خمتلفة  األنثوية  أو  الذكورية 
وكيف يؤثر ويشلك النوع االجمتايع وغريه من أشاكل العالقات املتقاطعة 

للقوة يف املجمتع عىل نتاجئ معلية العدالة واملصاحلة5.
تربز أمهية النوع االجمتايع عند احلديث عن التعامل مع انهتااكت حقوق 
اإلنسان وحقوق املرأة6 يف املايض واملرتبطة بالزناعات العنيفة أو احلمك 
السلطوي أو االحتالل، وعىل الرمغ من أن إطار معل التعامل مع املايض ال 
يذكر النوع االجمتايع أو الرجال أو النساء عىل وجه التحديد فإن تركزيها 
االجمتايع  النوع  قضايا  بضامن  يحمس  واملواطنة  واجلناة  الضحايا  عىل 

اهلامة.
املرأة  تقدمي  ويمت  اجلناة  مه  الرجال  اعتبار  يمت  فإنه  احلاالت  معظم  يف 
عىل أهنا الضحية يف مهشد يتسم بالتبسيط الزائد.وإن بعض النساء يف 
الواقع مسوئالت أيضًا عن انهتااكت حلقوق اإلنسان لضحايا من مضهنم 
رجال. إن تبسيط صورة الرجال جكناة والنساء كضحايا ال يتجاهل الواقع 
التعتمي   - االجمتايع  النوع  منظور  من   - أيضًا  شأنه  من  وإمنا  حفسب 
فهم  فإن  ولذا  العنف؛  أسباب  من  كسبب  بالنوع  املرتبط  العدالة  عدم  عىل 
يستوعب  أن  جيب  االجمتايع  للنوع  تستجيب  بطريقة  العنف  مع  التعامل 
ال  واليت  الزناع  أثناء  واملرأة  للرجل  املختلفة  واألدوار  التباينات  هذه 
واملشاهدين  الهشود  لتمشل  تتسع  بل  أو حضايا  تنحرص يف كوهنم جناة 
الغذاء. وناقيل  وموردي  األرس  وأرباب  واملعارضني  مصت  يف  والدامعني 

لك ما تريده هو احلب...وماذا عن النوع؟ جامعة برادفورد، ورقة معل 01 5  كورديوال رميان )2002( 
مشاهدات من امليدان: النوع االجمتايع والسيع إىل احلقيقة، يف آكورد 9)2( آنو بيالي )9002(   

احلقيقة املجندرة؟ إرث جلنة احلقيقة واملصاحلة يف جنوب أفريقيا، آكورد 9)2(، صفحة101 شيال مينتيس )9002(:   
يه أول  6  جكزء من إطار معل حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة فإن اتفاقية القضاء عىل اكفة أشاكل المتيزي ضد املرأة )سيداو( 
وأمشل أداة تتعامل مع حقوق املرأة مضن آليات األمم املتحدة، وقد مت تعزيزها بقرارات حمددة تدمع حقوق املرأة يف السياقات 
املرتبطة بالزناع مبا يف ذلك قرار جملس األمن الدويل رمق 5231 اخلاص باملرأة والسمل واألمن والذي مت تبنيه يف العام 0002. 
الزناعات والزناعات وما بعد الزناعات بني  املرأة يف أوضاع منع  للسيداو والصادرة مؤخرًا خبصوص  العامة  التوصيات  وتربط 

االتفاقية وقرار جملس األمن 5231. 

إن األدوار املختلفة واملتغرية باسمترار للرجل واملرأة ال تبنع ببساطة من الزناع 
الثقافية والتارخيية واملادية واالقتصادية  بل تشلكها بدرجة كبرية السياقات 
واجلغرافية والسياسية لملجمتع7، ورمغ أن نوع الضحايا والناجني واجلناة 
يشلك فارقًا إال أن هذه املواقف واهلويات تتقاطع مع هويات أخرى مهنا العرق 
والدين أو التوجه اجلنيس إضافة إىل مواقف أخرى أكرث تركيبًا مثل الطبقات 
االقتصادية-االجمتاعية أو مستوى التعلمي أو اإلعاقة أو اإلقصاء السيايس، 
وتشلك هذه األدوار واخلربات املختلفة قبل وأثناء وبعد الزناع بالتأكيد أساسًا 

جيب أن يبدأ منه حتويل الضحايا واجلناة.

يف العديد من احلاالت فإن لكًا من الرجال والنساء حيملون السالح عىل 
الرمغ من أن نسبة النساء الاليت حيملنه ختتلف من سياق إىل آخر. عىل 
سبيل املثال: تقدر نسبة النساء بني صفوف املقاتلني يف جهبة الفارك يف 
األقل من  النساء 20% عىل  بيمنا شلكت  بني 30% إىل %40،  كولومبيا 
حيث تشلك النساء  مؤسيس منور التاميل يف رسي الناك، ويف ليبرييا - 
عىل  الضوء  احلقيقة  جلنة  ألقت   - احملاربة  القوة  من   %40-%30 زهاء 
معاناة النساء كضحايا بيمنا مل تتحدث عن اجلرامئ اليت ارتكبهتا نساء.

جيب التعامل مع هذه الفروقات واملظامل بني الرجل واملرأة من أجل تشكيل 
فإن  وحتوييل  شامل  بفهم  متساوية.  حقوق  هلم  نشطون  أعضاء  له  جممتع 
التعامل مع املايض مناسب للتعامل مع قضايا النوع االجمتايع حتديدًا عن 
طريق طرح التساؤالت حول سابق عالقات القوة واملظامل االجمتاعية واألنمظة 

اليت تفرق بني املواطنني واخلربات الفردية واالجمتاعية مع العنف. 
وباعتباره يتناول املايض واحلارض واملستقبل يف نفس الوقت فإن تدخالت 
التعامل مع املايض تتعامل أيضًا مع عالقات النوع االجمتايع يف املايض 
واحلارض واملستقبل، وعىل الرمغ من ذلك فإنه عندما ال تنظر هذه التدخالت 
إىل قضية النوع االجمتايع فإنه من شأهنا اإلهسام يف التوجه حنو اإلقصاء، 
وينبيغ لعمليات التعامل مع املايض املستجيبة للنوع االجمتايع أن تأخذ يف 
االعتبار هذه االحتياجات وتقدم إجراءات وآليات تتعامل معها بصورة سلمية، 
مع  للتعامل  اللكي  املدخل  أن  ندرك  فإننا  االعتبار  القضايا يف  هذه  وبأخذ 

املايض ال ميكن أن يغفل قضايا النوع االجمتايع.

مقال استرشايف، املجلة الدولية للعدالة االنتقالية، 1، صفحة 093-573. 7  براندون هامرب )7002(، الذكورية والعدالة االنتقالية: 
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خالل  االعتبار  يف  االجمتايع  النوع  قضايا  أخذ   3
معليات التعامل مع املايض

غالبُا ما يستخدم مصطلح النوع االجمتايع يف أحباث وممارسات العدالة 
االنتقالية أو التعامل مع املايض بشلك مرتادف مع الفئة االجمتاعية لملرأة، 
بيمنا بقيت أبعاد املفهوم املتعلقة بالنوع االجمتايع غري معلومة، وقد ظلت 
النساء  اجلنيس ضد  العنف  عىل  بالرتكزي  بالنوع حمددة  املرتبطة  األبعاد 
للعنف  الضيقة  لألشاكل  كضحية  املرأة  استدعاء  يمت  ما  وعادة  والفتيات، 
اجلنيس8 مما أدى يف حد ذاته لتعزيز الصورة المنطية عن هشاشة املرأة 
مما يؤدي إىل متوضعها يف هويات اجمتاعية وسياسية يف املجمتع اجلديد 
الناشئ كاكئن سليب أدىن مزنلة معرض للخطر ويف  حاجة للحامية، ويف 
ظل هذا السياق فإن املرأة تعترب موضوعًا لعمليات التعامل مع املايض أكرث 

مهنا مكفاوض أو فاعل سيايس أو أداة للتغيري.

املايض يف  مع  التعامل  االجمتايع يف ممارسات  النوع  ما يرتمج  وعادة 
صورة “حماوالت للتعرف عىل مواطن إقصاء املرأة أو عدم تضميهنا بشلك 
أن  يفرتض  قد  أنه  أي  االنتقالية9،  العدالة  آليات  يف  معها”  والتعامل  اكف 
يف  القضايا  لنفس  األولوية  نفس  الواقع  يف  مضنيًا  يعطني  النساء  لك 
التعامل مع املايض مثل السيع وراء احلقيقة والعدالة والفعاليات التذاكرية 
والتعويضات10، وهو ما من شأنه أن يتسبب يف خفض أمهية قضايا أخرى 
مثل املساواة االقتصادية واالجمتاعية والصحة واخليارات اإلجنابية واهلوية 
الثقافية وغريها من أبعاد اهلوية املركبة، وقد بذلت جهود وحدثت تطورات 
السنوات األخرية عىل املستويات اإلجرائية واملوضوعية لضامن  كبرية يف 

استجابة اإلجراءات وآليات التعامل مع املايض للنوع االجمتايع. 

وبغض النظر عن اآللية احملددة للتعامل مع املايض فإنه ينبيغ أخذ بعض 
بالنوع االجمتايع11 يف احلسبان يف لك مراحل  املرتبطة  العامة  القضايا 
والتواصل،  التنفيذ  وحىت  التصممي  من  بدءًا  املايض  مع  التعامل  معليات 
داخل  مدجمني  االجمتايع  للنوع  خاصة  وحدات  أو  مستشارين  وبإماكن 
للنوع  اآلليات  استجابة  مضان  يف  املساعدة  املايض  مع  التعامل  معليات 

االجمتايع وإدماج النوع عىل املستويات اإلجرائية واملوضوعية.  
 

8  سوزانا بالكي زيستل و ماجدالينا زولكس، )1102( مقدمة: النوع االمجايع والعدالة االنتقالية يف كتاب سوزانا بالكي زيستل وروث 
ستانيل )حمررون( النوع االجمتايع والعدالة االنتقالية، لندن، باجلراف مامكيالن، صفحة 11. بالنسبة للنساء فإن االهمتام بالذكورية 
يف العدالة االنتقالية ال جيب أن يركز فقط عىل قضايا الرجال أو البحث عن موقعه يف العدالة االنتقالية، طبقًا لملرجع السابق )هامرب 
7002(، وعىل الرمغ من ذلك فإن التعريف القانوين للعنف اجلنيس أو املرتبط بالنوع االجمتايع قد تطور بشلك كبري، انظر آن 

إنرتسينشيا مقاربات بينية، اكمربدج، آنتويرب، بروتالند:  العنف اجلنيس جكرمية دولية:  ماري دو برووار وآخرين )3102( 
9  بالكي زيستل وزولكس 1102، مرجع سبق ذكره، صفحة 5

10  فيونواال ين أولني )2102(، تطوير المتوضع النسوي يف جمال العدالة االنتقالية،مقال يف املجلة الدولية للعدالة االنتقالية، جملد 6 
صفحة 802

صناعة عدالة انتقالية ناحجة  11  انظر كتاب موارد منمظة األمم املتحدة لملرأة عن املرأة والسمل واألمن )2102(، نافذة عىل الفرصة: 
لملرأة، متاح عىل الرابط: 

 

بالرمغ من أن مهمهتا حمايدة جتاه النوع االجمتايع إال أن جلنة احلقيقة 
واملصاحلة يف بريو وجهت اهمتامًا خاصًا للنوع، حيث أقامت وحدة خاصة 
للنوع االجمتايع اكنت منوطة باألنشطة املرتبطة بالنوع االجمتايع، مبا 
يف ذلك التدريب وتطوير القدرات ملسوئيل اللجنة واألحباث اخللفية حول 
الهنايئ فصلني عن  التقرير  ، مكا تضمن  بالنوع  املرتبطة  العنف  أمناط 

النوع أحدمها من حترير وحدة النوع االجمتايع نفهسا12 

جيب توجيه اهمتام خاص لقضايا النوع ومض خرباء النوع االجمتايع من 
تعيني  ذلك  املايض مبا يف  مع  التعامل  آليات  وتصممي  عند ختطيط  البداية 

املوظفني ومهامهم والقواعد اإلجرائية.
بشلك  والنساء  الرجال  يشارك  أن  املهم  من  فإنه  العمليات  مستوى  وعىل 
وعىل  املايض،  مع  التعامل  آليات  وتصممي  وختطيط  قرارات  يف  متساوي 
سبيل املثال فإنه ينبيغ مضان مشاركة املرأة عندما يمت تصممي آليات وبراجم 
التعامل مع املايض وحتديد مهامها. أما فميا يتعلق بتوظيف القامئني عىل 
تنفيذ براجم التعامل مع املايض والتنفيذ ذاته فإن املرأة عادة ما تكون أقل 
عددًا، وبيمنا يفوق عدد الرجال النساء مكفوضني يف كثري من احلاالت فإنه 
ينبيغ أن يكون المتثيل متساويًا بني الرجال والنساء يف حالة مفويض جلان 
احلقيقة، وهذا ينطبق أيضًا عىل حالة املوظفني يف احملامك الوطنية أو الدولية 
مبا يضمن تواجد املرأة مضن اإلدعاء العام والقضاء واملسوئليني القانونيني 
وحمايم الدفاع، أما فميا يتعلق بأليات القضاء الوطين فإنه جيب األخذ يف 
االعتبار أن القضاء التقليدي القامئ الرمسي وغري الرمسي عادة ما هيمين 
هيلع الذكور وبالتايل هو متحزي لنوع اجمتايع13.  إن إدماج منظور النوع 
لضامت  إجراءات  يتضمن  ما  عادة  األمين  القطاع  إصالح  االجمتايع يف 
مؤسسات  يف  عدديًا(  متساويًا  المتثيل  يكن  مل  )إذا  والنساء  الرجال  متثيل 

القطاع األمين وبذلك يزيد من التوظيف والرتيق يف صفوف اإلناث.

بوروندي  يف  األمين  القطاع  إصالح  براجم  يف  حماوالت  هناك  اكنت 
وحتسني  اإلناث  من  الرشطة  ضباط  عدد  لزيادة  وسرياليون  وكوسوفو 
من  الرمغ  وعىل  االجمتايع،  بالنوع  املرتبطة  للجرامئ  الرشطة  استجابة 
أن النساء ال يزلن يواجهن عقبات جدية يف سرياليون وبوروندي من حيث 
هو  اجلهد  هذا  أن  جليًا  بدا  فقد  الرشطة  الوصول خلدمات  القدرة عىل 

مبثابة خطوة أوىل جادة خللق جهاز رشيط أكرث مشولًا.

12  تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة يف بريو، املجلد السادس، الفصل 5.1 )العنف اجلنيس ضد املرأة(، واملجلد الثامن الفصل 1.2 
)العنف وعدم العدالة املرتبطة بالنوع االجمتايع(

فاسويك نيسياه وآخرون )6002( جلان احلقيقة واالنوع االجمتايع: املبادئ والسياسات واإلجراءات، املركز الدويل للعدالة االنتقالية   
هنلة فايل )2102( النوع االجمتايع وبراجم العدالة االنتقالية: مراجعة حلاالت بريو وسرياليون ورواندا، منمظة األمم املتحدة لملرأة.  
النوع  قضايا  تقاريرها  تتضمن  أن  يف  وفشلت  االجمتايع  بالنوع  مهمتة  غري  احلقيقة  جلان  معليات  من  العديد  اكنت  تارخييًا   

االجمتايع، وقد جنح عدد قليل جدًا مهنا حىت اليوم يف التعامل مع قضايا النوع االجمتايع بشلك متاكمل.
13  لوك هويس ومارك سالرت )حمررون( )8002( العدالة االنتقالية واملصاحلة بعد فرتات الزناعات العنيفة: دروس من التجارب األفريقية: 

ستوكهومل، املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية.
http://www.unwomen.org/co/digital-library/publications/201210//un-women-sourcebook-

on-women-peace-and-security 
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بيمنا قد تكون احمتاالت استجابة إجراءات التعامل مع املايض أعىل للنوع 
القرار وتصممي وتنفيذ معليات  املرأة يف اختاذ  االجمتايع يف حالة متثيل 
التعامل مع املايض، فإن جمرد زيادة عدد النساء يف جلان القرار أو تعيني 
موظفات من النساء يف مناصب مثل اإلدعاء والقضاء واحملاماة واملفوضني 
ال ينتج عنه بالرضورة قرارات وإجراءات مستجيبة للنوع االجمتايع14. إضافة 
إجراءات  وتصممي  ينبيغ ختطيط  فإنه  املوضويع  املستوى  وعىل  ذلك  إىل 
التعامل مع املايض بطريقة تضمن أن تواجه تلك اإلجراءات أمناط اإلقصاء 
أو  بالنوع االجمتايع والذي اكن سائدًا قبل  املتعلق  التوازن  والمتيزي وعدم 
خالل الزناع املسلح أو النظام السلطوي، وهو ما يمشل اختيار اآللية ذاهتا 
أم  حملية  حمامك  أم  للحقيقة  جلنة  أم  احلقائق  لتقيص  جلنة  أاكنت  سواء 
وما  العاملني،  اختيار  للتدقيق يف  أم جلان  للتعويضات  برناجم  أو  خمتلطة، 
يرتبط بذلك من مهام مبا فهيا األطر الزمنية واجلرامئ اليت سيمت مضها، أو 

تبين االقرتاب املبين عىل احلقوق أم االحتياجات.
مبجرد وضع آليات التعامل مع املايض فإنه جيب إيالء االهمتام باإلجراءات 
واإلدالء  األويل  التحقيق  خيص  فميا  االجمتايع  للنوع  املستجيبة  واملناجه 
بالهشادات أو االستفادة من براجم جرب الرضر، وجيب خالل ذلك التعامل مع 
العقبات الرمسية وغري الرمسية اليت قد تقف حائلًا أمام مشاركة املرأة بشلك 
غري مالمئ مبا يف ذلك اللكفة املادية واللغة واحلاجة للسفر وتواضع التعلمي 

واألعراف الثقافية أو الدينية أو الويع احملدود باحلقوق.
لملعلومات  والرجال مكصادر  النساء  بني  املتساوية  املشاركة  ينبيغ مضان 
والهشادات والهشود، مكا جيب أن يأخذ تصممي جلسات االسمتاع والهشادة 
االجمتايع  بالنوع  اخلاصة  احلاجات  االعتبار  بعني  الهشود  وبراجم محاية 
وعالقات النوع السائدة يف املجمتعات احمللية، ومن هذه املسائل اإلجرائية 
وجود توازن بني املوظفني واختصاصيني يف العنف اجلنيس، وإماكنية وجود 
للذكور  اسمتاع حرصية  جلسات  وعقد  االسمتاع،  جلسات  لتجسيل  اكمريا 
االجمتايع،  بالنوع  متعلقة  موضوعات  مناقشة  عند  منفصل  بشلك  واإلناث 
وتقدمي الدمع النفيس االجمتايع املالمئ الحتياجات الضحية، وإتاحة خدمة 

الرتمجة، أو اختيار موظف أو موظفة ألخذ الهشادة حسب احلاجة.
فميا يتعلق حباالت العنف اجلنيس أو املبين عىل النوع االجمتايع فإنه ال 
القانون اجلنايئ الدويل شوط طويل حىت يصبح مستجيبًا حبق  يزال أمام 
انتشار  تتجاهل  اليت  اإلجرائية  االسرتاتيجيات  من  بداية  االجمتايع  للنوع 
العنف املبين عىل النوع االجمتايع15 وحىت أساليب التحقيق احلساسة للنوع 
الدولية  لملحامك  اخلصومة  بطبيعة  املتصلة  اإلجرائية  والقضايا  االجمتايع 
واليت تتضمن استجواب حمايم اخلصم للهشود والذي جيعل من الصعب 

14  كتاب موارد منمظة األمم املتحدة لملرأة 2102، مرجع سبق ذكره، صفحة 6.
15  سوزانا ساكوتو واكثرين لكريي )9002( أمهية التحقيق بكفاءة يف العنف اجلنيس واجلرامئ املرتبة بالنوع االجمتايع يف احملمكة 
اجلنائية الدولية، مقال يف جملة النوع االجمتايع والسياسيات االجمتاعية والقانون، الصادرة عن اجلامعة األمريكية، جملد 71، 

صفحة 733
حبث يف هتم العنف املرتبط بالنوع االجمتايع يف  اهلمينة الراخسة أم اإلجراءات الناجعة أو العدالة املنتقاة:  سوزان بريتشيت )8002( 

احملمكة اجلناية الدولية، يف القانون العابر للدول واملشلكات املعارصة، صفحة 71، صفحة 562

عىل الضحايا أن يتحدثوا عن اجلرامئ املتصلة بالنوع االجمتايع. وهلذا فإنه
غالبًا ما يكون من الرضوري لضحايا العنف اجلنيس من اجلنسني أن تكون 
براجم  أو  التحقيق،  فرتة  إطالة  إماكنية  مثل  وحوافز خاصة  إجراءات  هناك 
إىل  الوصول  أو  االجمتايع  النفيس  الدمع  خدمات  تضم  للتواصل  خاصة 
املستشفيات، من أجل توفري بيئة مواتية لتجشيع املبادرة بالتقدم بالهشادات.

قامت احملمكة اخلاصة بسرياليون بتحمل نفقات وتدبري الوصول للخدمات 
الصحية للنساء االيت مقن باإلدالء بهشاداهتن، وقد تضمن ذلك إجراءات 
االغتصاب  أو  اجلنس  عن ممارسة  ينتج  ما  عادة  والذي  الناسور  عالج 

العنيف أو التعذيب اجلنيس.16

مبا يف ذلك تدبري املاكن الذي  ينبيغ تصممي معلية أخذ الهشادة حتديدًا – 
بشلك حمرتم يستبعد تعريض الشاهد لتكرار  سيمت فيه اإلدالء بالهشادة – 
الشعور بالصدمة، مثل املواقف اليت جيب عىل الشاهد فهيا أن يعيد رسد 
تلك االعتبارات أيضًا مبعايري  تلو األخرى، وترتبط  قصة معاناته اكملة مرة 
اإلثبات وتقيمي الهشادات املطلوبة يف براجم التعويضات، أو يف احملامكات 
عن طريق األخذ يف االعتبار مواطن الالمساواة املوجودة سلفًا فميا خيص 
النفاذ للتوثيق وخدمات الدولة واملؤسسات العدلية. جيب تأطري املفاهمي املتعلقة 
بقبول معايري  مثلًا -  مبثل هذه املعايري بطريقة تستجيب للنوع االجمتايع - 
أقل عند ثبوت حدوث أمناط معينة من االنهتااكت، أو باستخدام أدلة أخرى 
يف القضايا اليت حترم فهيا النساء بشلك منتظم من الوصول لوثائق اهلوية 

الرمسية.

عىل النقيض من اإلجراءات اجلنائية واليت تتضمن رضورة احرتام حق 
سالمة اإلجراءات القانونية للجناة املزعومني فإن براجم جرب الرضر ميكهنا 
يتعلق  إبداعية، وفميا  أدلة  إثبات تعمتد عىل  بهسولة استخدام إجراءات 
بالعنف اجلنيس فقد ميتد األمر إىل افرتاض حصة هشادة الضحايا أو 
االعمتاد عىل نظام من االفرتاضات املسبقة مبين عىل أمناط من املامرسة 
تشييل  والتعذيب يف  القانوين  غري  االحتجاز  جلنة  فعلت  مكا  اجلنائية، 
يف حالة التعذيب، أو مكا قامت منمظة جممتع مدين حملية يف رواندا 
مبساعدة الضحايا يف احلصول عىل الوثائق الالزمة من السلطات واليت 

أتاحهتا بدورها بشلك جماين.

عادة ما يمت أخذ قضايا النوع االجمتايع يف االعتبار عىل مستوى املوضوع 
يف لك مبادرات وأنشطة وإجراءات التعامل مع املايض مبا يف ذلك متثيل 

هيلني ساكلنون وكييل مادل )9002( النوع االجمتايع والعدالة االجمتاعية يف أفريقيا: التقدم واآلفاق، مقال يف املجلة األفريقية حلل   16
الزناعات، جملد 9)2(، صفحة 82-9
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أن هشادات  عن  املامرسة  تكشف  مفثلًا  والنساء،  الرجال  وخربات  أصوات 
النساء حول العنف يف جلان احلقيقة عادة ما تركز عىل أعضاء أرسهن أو 
عىل أزواجهن بدلًا من خرباهتن هن17، أو كأن يلزتمن الصمت فميا قد يمت 
اعتباره أمرًا مشينًا مثل العنف اجلنيس ضد الرجال والنساء أو عن جتارب 
وقد  لملقاتلني،  جربيات  زوجات  أو  مقاتالت  يصبحن  كأن  النساء  هبا  مرت 
درجت براجم نزع السالح والترسحي وإعادة اإلدماج عىل أن تغفل مجموعات 
امجلاعات  دمع  تورطت يف  ولكهنا  السالح  هلا محل  يسبق  مل  الساكن  من 
عادة  قوامها  يكون  اليت   – املجموعات  هذه  وتدمع  مبارش،  بشلك  املسلحة 
ينخرطن  ال  أهنن  حني  كرهًا يف  أو  طوعًا  املقاتلني   – والفتيات  النساء  من 
يف القتال، وقد يكون هذا الدمع عن طريق محل اإلمدادات أو طبخ الطعام 
براجم  فإن  ذلك  من  وبالرمغ  اجلنسية،  اخلدمات  تقدمي  أو  الثياب  غسل  أو 
نزع السالح والترسحي وإعادة اإلدماج أصبحت تتعامل باطراد مع خمتلف 
فميا  وخباصة  واإلناث  الذكور  من  السابقني  املقاتلني  واحتياجات  جتارب 
يتعلق باألطفال واألمراض املنقولة جنسيًا مثل اإليدز، إضافة إىل صعوبات 
اكتساب املهارات املطلوبة لكسب العيش فضلًا عن القضايا األمنية واالعمتاد 

االقتصادي املتبادل.
عند حماولة تفسري التجارب املختلفة ينبيغ احلذر من أن يمت متثيل أصوات 
النساء والرجال بشلك منيط مبسط؛ مفثلًا ال ينبيغ أن تصور التعويضات 
الرمزية – اكالعرتاف العلين باجلرم أو االعتذار أو النصب التذاكرية – النساء 

كضحايا والرجال جكناة أو أبطال حرب.

بعد انهتاء فرتة احلمك العنرصي يف جنوب أفريقيا أقامت احلكومة عددًا 
اليت  اهلامة  واألبعاد  اجلدد  األبطال  ذكرى  إلحياء  التذاكرية  النصب  من 
اكنت مهملة يف الفرتة السابقة، ومل يكن أي من هذه النصب عن النساء، 
وكرد فعل لذلك قامت مبادرة من القطاع اخلاص ببناء سبعة نصب تذاكرية 
بمتثيل  يتعلق  فميا  هامة  املبادرة جفوة  هذه  مألت  وبيمنا  لملرأة،  تكرميًا 
فإهنا رمبا مل  النوع االجمتايع )ببناء تلك النصب الذاكرية تكرميًا للنساء( 
الفين املرتبط  النوع االجمتايع والمنط  السائدة عن  تقم بتحدي األمناط 
بالنصب التذاكرية العامة والذي هيمين هيلع الذكور تارخييا، وعىل لك حال 
فإن هذه النصب قد تهسم هبدوء يف تغيري مفاهمي اهلوية املرتبطة بالنوع 

االجمتايع والمناذج البديلة املرشوعة18.

ينبيغ ملخرجات آليات التعامل مع املايض سواء اكنت تقارير للجان احلقيقة 
أو أحاكمًا أو قرارات بتعويضات أال تقترص عىل ذكر أبعاد النوع االجمتايع 
لتقارير جلان  بل بشلك موسع وصادق؛ مفثلًا ميكن  بشلك رمسي وحسب 
احلقيقة أن تركز عىل أسباب العنف املرتبطة بالنوع االجمتايع وأن تتضمن 

توصيات حمددة حول النوع االجمتايع.

17   كتاب موارد منمظة األمم املتحدة لملرأة 2102، مرجع سبق ذكره، صفحة 11
النصب التذاكرية يف جنوب أفريقيا ما بعد احلمك العنرصي، يف جملة كريتياكل آرتس،  كيف تكرم املرأة:  سابني مارشال )0102(   18

جملد 42، اإلصدار 2، صفحة 382-062.

تتضمن  مطلقًا  االجمتايع  النوع  عن  التقارير  هذه  بعض  تتحدث  ال  وبيمنا 
األخرى حتليالت متعلقة به شارحة أسباب العنف املرتبطة بالنوع االجمتايع، 
تكون  أن  وجيب  النساء،  جتارب  عن  اكملة  فصول  ختصيص  بإماكهنا  أو 
)مثل  االجمتايع  بالنوع  املرتبطة  األوضاع  االستجابات وحماوالت تصحيح 
واملرأة  الرجل  وجتارب  وأدوار  مواقع  خلريطة  فهم  عىل  مبنية  التعويضات( 
يف املجمتع قبل وبعد الزناع أو احلمك السلطوي؛ متخطية بذلك جمرد إضافة 
التعويض،  املستحقة  االنهتااكت  قامئة  العنف اجلنيس جكرمية تضاف إىل 
حول  والنساء  للرجال  خمتلفة  رؤى  تكشف  قد  املشاورات  فإن  ذلك   ولفعل 
خمرجات  عىل  والتعويض19وجيب  لإلنصاف  إجراءات  من  اختاذه  ميكن  ما 
وتوصيات آليات التعامل مع املايض أن تتعامل مع القضايا املرتبطة بالنوع 
جتارب  خمتلف  استيعاب  املمكن  من  يصبح  حىت  وحتوييل  صادق  بشلك 
واحتياجات النساء والرجال يف التعامل مع املايض ومعاجلة األسباب اهليلكية 
لملظامل وأوجه المتيزي واإلقصاء واألسباب اجلذرية للجرامئ املرتبطة بالنوع.

احلقيقة جيب  نتاجئ معل جلان  نرش  مثل  التواصل  جهود  فإن  الهناية  ويف 
أيضًا أن تستجيب للنوع االجمتايع؛ فعىل مستوى العمليات فإنه من املهم أن 
يمت التواصل مع لك من الرجال والنساء وأن يكون هلم القدرة عىل الوصول 
للتقرير الهنايئ للجان احلقيقة أو األحاكم أو األرشيف، وجيب أخذ العوائق 
مثل ارتفاع مستويات األمية أو تاكليف السفر أو  اليت قد تؤثر عىل املرأة – 

يف االعتبار عند ختطيط وتنفيذ براجم التواصل. ختصيص الوقت الالزم – 

يف  سرياليون  يف  واملصاحلة  احلقيقة  للجنة  الهنايئ  التقرير  نرش  مت 
شلك  أخذت  أقرص  نخسة  والثاين  للتقرير  الاكمل  النص  أوهلا  شلكني: 
رسوم اكرياكتورية مت توزيعها يف املناطق الريفية لتسهتدف فئيت الشباب 

واألميني.

لالطالع حول املشاورات الشعبية عن العدالة االنتقالية، أدوات سيادة القانون  19  انظرمكتب املفوض السايم حلقوق اإلنسان)9002( 
األمم املتحدة.  املشاورات الوطنية حول العدالة االنتقالية، نيويورك وجنيف:  يف دول ما بعد الزناعات: 
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4 األبعاد األساسية للنوع فميا يتعلق باحلقيقة والعدالة 
والتعويض وعدم التكرار

يتعدى البعد املتعلق بالنوع االجمتايع لملدخل اللكي للتعامل مع املايض جمرد 
االعرتاف بالنوع االجمتايع وإدماجه عىل املستويات اإلجرائية واملوضوعية 
اخلاصة باآلليات احملددة، حيث تقدم السياقات االنتقالية يف أعقاب الزناعات 
فرصة لتعريف وبناء جممتع جديد وحتويل وإعادة ترتيب عالقات القوة القامئة، 
وقد أكدت االقرتابات النسوية وأدبيات العدالة االنتقالية النقدية باطراد عىل 
قدرة العدالة االنتقالية والتعامل مع املايض عىل إعادة ترتيب عالقات النوع 
االجمتايع مضن غريها من العالقات حىت ميكن معاجلة وإعادة بناء اإلقصاء 
والمتيزي اهليلكي واهلويات المنطية، وعند النظر إىل األسباب اجلذرية للعنف 
وعدم تاكفؤ القوة وعالقات ومظامل النوع االجمتايع فإنه يكون لألراكن األربعة 
مواطنني  من  مكون  شامل  خللق جممتع  حتويلية  قدرة  املايض  مع  للتعامل 
والتحديات  الفرص  التايل  اجلزء  يناقش  وسوف  متساوية،  يمتتعون حبقوق 
منظور  من  التكرار  وعدم  والتعويض  والعدالة  املعرفة  تواجه احلق يف  اليت 
حتوييل يتخىط حرص مفهوم النوع االجمتايع الذي يعترب املرأة كـ”فئة« يف 

معليات العدالة االنتقالية.

٤ـ١ احلق يف املعرفة
يشري احلق يف املعرفة إىل أمهية املعرفة الفردية وامجلاعية باألسباب والتجارب 
التحقيق يف  الدول يف  مسوئلية  ويتضمن  اإلنسان،  حقوق  انهتااكت  وإرث 
االنهتااكت السابقة للحيلولة دون تكرار انهتااكت حقوق اإلنسان يف املستقبل، 
املستفادة لملستقبل  الدروس  واملعرفة األساس لصياغة  وتقدم هذه احلقائق 

وتصور املجمتع بعد انهتاء فرتة الرصاع مبا يف ذلك إهناء املظامل السابقة.
احلق  لتعزيز  شعبية  املؤسسات  أكرث  باعتبارها   – احلقيقة  جلان  وتقدم 
النوع  وعالقات  السابقة  االنهتااكت  لتحديد  ممتزية  فرصة   – املعرفة  يف 
االجمتايع غري املتاكفئة يف السابق مكا أهنا تقدم تقيميًا للظروف املساعدة 
منصة  متثل  أهنا  مكا  االجمتايع،  بالنوع  املتعلقة  االنهتااكت  ارتاكب  عىل 
وبناء  السابقة  اإلنسان  حقوق  انهتااكت  وإدانة  املايض  مع  العالقة  لقطع 
عن طريق مجع الهشادات بشلك  تارخي شامل للجميع، وتقدم هذه اللجان – 
اعرتافًا رمسيًا  فردي من الضحايا إضافة إىل جلسات االسمتاع العامة – 
وبيمنا  الضحايا،  من  والنساء  الرجال  هبا  مر  اليت  والتجارب  باجلرامئ 
بهشادته  سيديل  من  اختيار  عىل  واملوضوعية  اإلجرائية  اجلوانب  تؤثر 
من  غريها  شأن  شأهنا   – احلقيقة  جلان  لدى  أن  معرفة  املهم  من  أنه  إال 
وجلسات  الخشصية  الهشادات  تأطري  القدرة عىل   - احلقائق  آليات تقيص 
 االسمتاع العامة لتصبح معربة عن اخلطاب األكرب حول العدالة واملصاحلة.

الفرصة: بناء املعرفة واحلقائق حول املايض بناء عىل قصص وجتارب 
خللق  املستفادة  الدروس  لتحديد  أساس  مبثابة  لتكون  والنساء  الرجال 

جممتع شامل وعدالة للنوع االجمتايع.    
تصممي آليات تقيص للحقائق تستجيب للنوع االجمتايع تكون  التحدي: 
بالنوع  املتعلقة  واملظامل  املتاكفئة  غري  القوة  هيالك  توضيح  عىل  قادرة 

االجمتايع واألسباب اجلذرية للعنف املرتبط  بالنوع االجمتايع.

عىل اجلانب اآلخر فإن هذا يحمس بتناول قضايا النوع االجمتايع وأسباب 
العنف املرتبط بالنوع االجمتايع مبزيد من التأكيد، حيث ميكن حتدي أوجه 
الظمل اهليلكي للنوع االجمتايع وعالقات القوة واألمناط األبوية اليت عززها 
الزناع أو احلمك السلطوي عن طريق صياغة خطاب موسع جديد، إن القصص 
الرجال  أساطري  عن  تتحدث  اليت  باحلاكيات  تعج  التقليدية  التارخي  وكتب 
واحملاربني الجشعان يف ساحة املعركة أو قصص أولئك من معقوا الزناعات، 
وميكن حتدي مثل هذا اخلطاب بإبراز وجهة نظر أولئك الذين عانوا وحشية 

احلرب وندرة املوارد من املدنيني.

تعامل التقرير الهنايئ للجنة احلقيقة واملصاحلة يف سرياليون مع موضوع 
عدم  مع  بالتعامل  توصيات  تبين  مثل  واسع،  بشلك  االجمتايع  النوع 
العدالة اهليلكية أو القوانني اليت تحمس بالمتيزي مبا يف ذلك تأسيس براجم 
تعلميية ملواجهة القمي والسلوكيات اليت تقود إىل اضطهاد املرأة إضافة 
إىل جهود خاصة لقبول الناجني من االغتصاب والعنف اجلنيس ودجمهم 
واملصاحلة يف  الصادر عن جلنة احلقيقة  التقرير  املجمتع، ويرضب  يف 
املرأة  للعنف اجلنيس ضد  آخر حيث خصص فصولًا اكملة  مثالًا  بريو 
وحتدث عن العنف وأوجه عدم العدالة املرتبط بالنوع االجمتايع كأسباب 

جذرية لذلك.

وعىل اجلانب اآلخر فإنه ينبيغ االنتباه إىل عدم استبعاد التجارب اليت ال 
من  التجارب  هذه  حرمان  شأنه  من  ما  وهو  املنشود،  اخلطاب  مع  تتناسب 
رشعيهتا وصدقيهتا مما يدمع اهليالك القامئة غري العادلة للذكورية واألنثوية، 
وذاكرة  استغالل قصص  من  النسويني حذروا  الباحثني من  بعض  إن  حىت 

وجتارب النساء خلدمة أبوية الدولة اجلديدة وإن اكنت دميقراطية20.

20  بالكي زيستل وزولكس 1102، مرجع سبق ذكره، صفحة 8. تعكس هذه املقولة حوارًا يف الفكر النسوي ينتقد االقتراب 
الديمقراطي الليبرالي لبناء السالم والعدالة االنتقالية.
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٤ـ٢ احلق يف العدالة

يمشل احلق يف العدالة حق الدولة يف حماسبة املسوئلني عن انهتاك حقوق 
اإلنسان، وبالنسبة لعديد من الضحايا فإن العدالة متثل وسيلة للتعايف من 
معاناهتم، ويتحقق احلق يف العدالة بشلك أسايس يف احملامك واحملامكات 
مؤسس  عامل  االجمتايع  النوع  فإن  وبذلك  واملختلطة،  والدولية  الوطنية 
فعىل  االنتقالية؛  العدالة  عرب  للتصحيح  ما يشلك جرمية حتتاج  تعريف  يف 
يشلك  ما  تعريف  يف  االجمتايع  للنوع  املستجيبة  الرؤية  فإن  املثال  سبيل 
جرمية دولية ميكهنا أن تلعب دورًا هامًا يف إعادة كتابة الترشيع الوطين، 
ويعترب حضور النوع االجمتايع كبريًا يف تطبيق املعايري والتفامهات حول 
منظور  فإن  ولذا  املاضية21؛  اجلرامئ  العدالة يف  إلنفاذ  السلمية  املامرسات 

النوع االجمتايع للعدالة يتطلب حتليلًا نقديًا لالنهتااكت موضوع النظر.

بالنوع  املرتبط  العنف  جرامئ  يف  العدالة  من  اإلفالت  حماربة  الفرصة: 
االجمتايع، وتغيري الفهم حول أي نوع من العنف ضد املرأة والرجل يمت 

السيع لإلنصاف فيه يف املجمتعات ما بعد فرتة الزناعات العنيفة.
بالنوع االجمتايع وغريه من اجلرامئ  املرتبط  بالعنف  االعرتاف  التحدي: 

املؤثرة هيلع واحملاسبة عىل هذه اجلرامئ.

بالنوع  عرب السنوات توسعت فائت اجلرامئ اليت تشري إىل تفاصيل ترتبط 
ضد  قضائية  دعاوى  لرفع  املطلوب  القانوين  اإلطار  اتسع  مكا  االجمتايع 
جرامئ العنف املرتبط بالنوع االجمتايع؛ حفىت التسعينات ظل العنف اجلنيس 
واجلرامئ املرتبطة بالنوع االجمتايع غائبة بشلك عام عن وضع املعايري مثل 
ويف  امجلاعية،  اإلبادة  اتفاقية  أو  اإلضافية  وبروتوكوالهتا  جنيف  اتفاقيات 
معليات احملاسبة مثل احملامكات العسكرية يف نورمربج وطوكيو، وبفضل 
أنشطة املدافعة املسمترة ملنمظات املجمتع املدين وحقوق املرأة والباحثني يف 
سياق إنشاء احملامك اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة ورواندا 
واحملمكة اجلنائية الدولية فقد أصبح العنف املرتبط بالنوع االجمتايع مدجما 
ومنصوصًا هيلع يف القانون اجلنايئ عىل املستويني احمليل والدويل وكذا 
عىل املستويني اإلجرايئ واملوضويع. واليوم فقد أصبح هناك اعرتاف بالعنف 
اجلنيس والعنف املرتبط بالنوع االجمتايع يف املعايري جكرامئ ضد اإلنسانية 
لملحمكة  األسايس  النظام  ويرضب  حرب،  وجرامئ  مجاعية  إبادة  وأفعال 

اجلنائية الدولية منوذجًا يف النص علهيا جكزء من اجلرامئ األساسية22.

21  لويس شابل )1102( دور احملمكة اجلنائية الدولية يف العدالة االنتقالية للنوع االجمتايع: القدرات والقيود، يف سوزان بالكي وروث 
النوع االجمتايع والعدالة االنتقالية، ، لندن، باجلراف مامكيالن ستانيل )حمررون( 

القانون والعنف اجلنيس واحملمكة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،  النوع االجمتايع للعدالة االنتقالية:  كريسنت اكمبل )7002( 
يف املجلة الدولية للعدالة االنتقالية، جملد 1، رمق 3، صفحة 234-114.

22  يعرف النظام األسايس لملحمكة اجلنائية الدولية - والذي ميكن النظر إليه باعتباره النص األكرث قبولًا يف القانون اجلنايئ الدويل - 
اجلرامئ املرتبطة بالنوع االجمتايع مثل العبودية اجلنسية واإلكراه عىل البغاء وامحلل القرسي أو التعقمي القرسي أو أي من أشاكل 
العنف اجلنيس عىل مثل هذه الدرجة من اخلطورة جكرامئ ضد اإلنسانية وجكرامئ حرب )مادة 7 فقرة 1 ج ومادة 8 فقرة 2 ب نقطة  

22، و2هـ نقطة  من نظام روما األسايس.
روندا كوبيلون )0002( اجلرامئ ملرتبطة بالنوع االجمتايع جكرامئ حرب: دجم اجلرامئ ضد املرأة يف القانون اجلنايئ الدويل، يف جملة 

اخلاصة  الدولية  اجلنائية  احملمكة  أمام  أاكيسو  بول  جان  قضية  اكنت 
دولية االغتصاب كواحد من  أول قضية تعرف فهيا حممكة  برواندا يه 
حيث  أفعال اإلبادة امجلاعية؛ حيث قالت بأنه “يف املجمتعات األبوية – 
عضوية مجاعة ما تتحدد تبعًا هلوية الوالد – فإن أحد األمثلة عىل السلوك 
من محل قرسي  ما حيدث  هو  ما  الوالدة يف مجاعة  منع  إىل  املفيض 
لملرأة من رجل من مجاعة أخرى بقصد أن تلد املرأة طفلًا لن ينسب إىل 
مجاعة األم”23، وعالوة عىل ذلك فإن تعريف احملامك الدولية املؤقتة لرواندا 
ويوغوسالفيا السابقة لالغتصاب ال يتطلب أن تعرب الضحية عدم رضاها 
للجاين جسديًا أو لكاميًا مما يحمس بالتكيف مع املعايري املعتادة اخلاصة 

باألدلة لتقيمي آثار الزناع املرتبطة بالنوع االجمتايع.

مع املؤكد إن هذه التطورات يف الفقه القانوين الدويل واحمليل ويف األطر 
القانونية الدولية املعتربة تعزز من االعرتاف بالعنف اجلنيس جكرمية تستحق 
عىل  تؤثر  الدولية  العدالة  وأن  خاصة  مباكن  األمهية  من  وهذا  العقاب، 
الترشيعات احلديثة والقامئة عىل املستوى الوطين24. إن تطبيق هذه القواعد 
واملعايري يف آليات التعامل مع املايض عىل املستويني الوطين والدويل يعلن 
أن مرتكيب مثل هذه اجلرامئ قد القوا جزاهئم من احملاسبة، ولذا فإن التعامل 
مع املايض يقدم فرصة للتحول من السياقات اليت تكون فهيا الدولة مرشفة أو 
مسوئلة بشلك كبري عن اإلفالت من عقاب مرتكيب اجلرامئ اجلنسية أو جرامئ 

العنف املرتبط بالنوع االجمتايع.
بالنوع  املرتبطة  العدالة إىل احملاسبة حول اجلرامئ  وبيمنا تفيض معليات 
االجمتايع فإن الرتكزي امللحوظ عىل العنف اجلنيس والضحايا من النساء 
من شأنه أن خيترص جتارهبن املتعددة واملعقدة يف ظل الزناع إىل كوهنن 
البيئة  يف  الترصف  عىل  قدرهتن  من  حمرومني  اجلنيس  للعنف  حضايا 
احمليطة، إضافة عىل ما يرتتب عىل ذلك من استبعاد للعنف اجلنيس ضد 

الرجال من حتليل النوع االجمتايع. 
كون  مثل  دولية  جكرامئ  االجمتايع  بالنوع  املرتبطة  اجلرامئ  تعريف  إن 
املتصل  العنف  يربط  مما   – امجلاعية  اإلبادة  صور  من  صورة  االغتصاب 
تشويش  شأنه  من   – اهلوية  أشاكل  من  غريه  أو  بالعرق  االجمتايع  بالنوع 
أو جتاهل أمناط أخرى من عالقات القوة واهليالك األبوية اليت تغذي العنف 
املتصل بالنوع االجمتايع، وهيدد استخدام فائت جامدة نسبيًا من اجلرامئ 
باستبعاد االنهتااكت اليت ال تتالمئ مع التعريفات وال يراها وال يعرتف هبا 
كنشاط غري قانوين25، وقد تكون هذه األبعاد مبثابة هتديدات تقيد أو تعيق 
قدرة أداة التقايض عىل مواجهة األسباب اهليلكية املرتبطة بالسياق للعنف 

ماجكيل للقانون، جملد 712. 
23  قضية رمق T-4-69 لملحمكة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا، اإلدعاء ضد جان بول أاكيسو، احلمك الصادر 2 سبمترب 8991، 

الفقرة 705.
24  مثل قانون اجلرامئ املتعلقة بالقانون الدويل يف أملانيا واملعايري اجلديدة يف القانون السويرسي النافذة من 1 يناير 1102 يف القانون 

اجلنايئ السويرسي والقانون العسكري اجلنايئ السويرسي.
25  ين أولني، مرجع سبق ذكره، صفحة 902.
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متساوية  حقوقًا  ويطبق  يضمن  جممتع  وخلق  االجمتايع  بالنوع  املتصل 
للنساء والرجال، ويتضح ذلك عادة يف فصل التعامل مع املايض بني املايض 
يف  عنف  أو  نويع  عنف  جرامئ  يرتك  والذي  واخلاص  والعام  واحلارض 
.26 االنتقالية  العدالة  إطار  معاجلة يف  غري  الزناع  بعد  أو  قبل  العام  املجال 

يتحملون  الذين  األخشاص  مبحامكة  بسرياليون  اخلاصة  احملمكة  لكفت 
الدويل  للقانون  اجلسمية  االنهتااكت  عن  املسوئلية  من  األكرب  القدر 
اإلنساين والقانون السرياليوين واملرتكبة منذ عام 1996 يف سياق احلرب 
األهلية، وعىل الرمغ من انتشار العنف املزنيل إال أن احملمكة مل تتعامل 
مع حاالت للعنف املزنيل باعتبارها خارج اختصاص احملمكة، ورمغ ذلك 
بالنوع  املرتبطة  اجلرامئ  حول  احملمكة  خلفته  الذي  القانوين  الفقه  فإن 
االجمتايع ترك أثرًا كبريًا عىل الترشيع السرياليوين اجلديد والذي يتعامل 

مع العنف املزنيل.

٤ـ3 احلق يف التعويض

يشري احلق يف التعويض إىل رد احلقوق أوالتعويض أو إعادة التأهيل الناجت 
عن انهتااكت القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان مجاعيًا أو فرديًا للضحايا 
وأرسمه، وهيدف التعويض إىل االعرتاف باألذى الواقع مما يعزز من كرامة 
املبارشة  والعواقب  األسباب  تواجه  التعويضات  إن  ومتكيهنم.  الضحايا 
فكرة  مع  ومنطقية  ارتباطًا  األكرث  تكون  أن  شأهنا  مفن  وبذلك  لالنهتااكت 
االجمتايع  نوعهم  بسبب  بأشاكل خمتلفة  باالنهتااكت  والنساء  الرجال  تأثر 
االقتصادية- واالنهتااكت  القرسي  وامحلل  اإلجنايب  العنف  ذلك  يف  مبا 
احليوي  من  فإنه  املوضويع  املستوى  وعىل  ولذا  حلقوقهن،  االجمتاعية 
لالنهتااكت. الضحايا  وجتارب  بإدراك  مرتبطًا  التعويض  شلك  يكون  أن 

الفرصة: مواجهة املظامل اهليكيلية االقتصادية واالجمتاعية وعالقات القوة 
وإماكنيات  بفرص  والرجال  النساء  فيه  تمتتع  وخلق جممتع  املرتبطة هبا 

متاكفئة عىل حد سواء.
التحدي: التخفيف من وطأة النظام عدم العدالة والمتيزي والضعف املرتبط 
بالنوع االجمتايع القامئ عن طريق مواجهة االحتياجات والتجارب احملددة 

للنساء والرجال كضحايا عرب التعويضات.

26  بالكي زيستل وزولكس 1102، مرجع سبق ذكره، صفحة 6.
يف  اكلعنف املزنيل -  يركز مفهوم التعامل مع املايض عىل انهتااكت حقوق اإلنسان الشديدة وينظر إىل العنف يف املجال اخلاص - 

حاالت نادرة.

اآلتية  النتاجئ  مواجهة  االجمتايع  للنوع  املستجيبة  التعويضات  تتعدى 
االجمتاعية  االقتصادية  املظامل  وحتويل  حتدي  عىل  القدرة  فلدهيا  للعنف، 
إىل  الوصول  أو  وامللكية  األرايض  توزيع  مثل  االجمتايع  بالنوع  املتعلقة 
التعلمي خصوصًا عندما تكون التعويضات مرتبطة مببادرات تمنوية؛ فبوسع 
التعويضات املالية الفردية متكني املستفيدين اقتصاديًا وخاصة النساء والاليت 
الرجال. من  أقل  ترصفهن  املتاحة حتت  االقتصادية  املوارد  تكون  ما  غالبًا 

فضلن  االيت  أوغندا  النساء يف مشال  نسبة  فإن  املسوح  إلحدى  طبقًا 
التعويضات الفردية بدلًا من امجلاعية أعىل من الرجال، وقد تعكس هذه 
التفضيالت عدم ثقة من النساء جتاه جممتعاهتن مما يعد اعرتافًا بعالقات 
قرار خبصوص شلك  أي  وباحمتال هتميهشن من صناعة  القامئة  القوة 

التعويضات27. 

أيضٌا فإن الرباجم املركبة كتلك اليت تقرر مجموعة متنوعة من املزايا )التعلميية 
والطبية والدمع النفيس االجمتايع واإلجراءات الرمزية( جنبًا إىل جنب مع 
التعويض املادي تعد مناسبة ملواجهة حاجات نوعية معينة28، ولذا فإن الشلك 
أو  أراض  إعادة  أو  مالية  تعويضات  التعويضات سواء اكنت  الذي ستأخذه 
بضائع سيكون له آثار مرتبطة بالنوع االجمتايع. وتقدم التعويضات املعنوية 
للذكورية  القامئة  األمناط  لتحدى  فرصة  واملتاحف  التذاكرية  النصب  مثل 
واألنثوية واليت تواجدت قبل الزناع املسلح أو النظام السلطوي أو نتجت عنه.

قررت جلنة اإلنصاف واملصاحلة يف املغرب حصول عائلة الضحية عىل 
الضحايا  عائالت  استبعاد  ويف  تويف،  قد  الضحية  اكن  إذا  التعويض 
متيزي ضد املرأة، ومع ذلك فقد  وجّل هذه العائالت من النساء -  الناجني - 
ساوت اللجنة بني الرجال والنساء يف التعويضات، متجاهلة بذلك مفهوم 
املرياث املستلهم من الرشيعة اإلسالمية مكا يعرفه قانون املرياث املغريب، 
وتبنت بدلًا منه مفهوم أحصاب احلقوق ومه الزوج أو الزوجة والذرية من 
اجلنسني والذين حيصلون عىل 40% من التعويض، بيمنا حيصل الوالدان 

من اجلنسني عىل 10% منه29.

مدخل مستجيب للنوع االجمتايع، ورقة خلفية، امبيونييت ووتش. التحول يف البالد املرُتة بالزناع:  27  آنيك بينينربج )3102( 
النساء والتعويضات، يف املجلة الدولية للعدالة االنتقالية، جملد 1، صفحة 733-813. 28  روث روبيو مارتن وبابلو دي جريف )7002( 

النوع االجمتايع ومعلية العدالة االنتقالية، املركز الدويل للعدالة االنتقالية.  املغرب:  29  جويل جويرو وآخرين )1102( 
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القوة  لعالقات  مع حتليل  يمتاىش  بشلك  الرضر  جرب  تصممي معلية  وجيب 
القدرة  عدم  مثل  األوسع  بالسياق  املرتبطة  والعوامل  واملجمتع  األرسة  يف 
للوصول إىل احلسابات البنكية والوثائق الرضورية؛ وذلك لتجنب أن تتسبب 
بالنوع، وهو ما يعد وثيق  القامئة املرتبطة  التعويضات يف استدامة املظامل 
الصلة برد احلقوق مثلًا والذي يعىن باسرتداد األوضاع األصلية للضحايا، 
وبيمنا تقلدت العيد من النساء دور الرجال يف تسيري شوئن األرايض فإنه 
واالقتصادي  السيايس  املجال  يف  النساء  مشاركة  يف  تراجع  يالحظ  قد 
بعد انهتاء الزناع العنيف ألهنن قد يفقدن السيطرة عىل مقدرات األرايض 
جرب  براجم  من  وغريها  العملية  هذه  فإن  ولذا  احلقوق  رد  لعملية  طبقًا 
السابق. العهد  منذ  املوروثة  والعدالة  األمن  عدم  مع  تتعامل  ال  قد  الرضر 
أيضًا ينبيغ أال تهسم جهود التعويضات يف تشويه مسعة الرجال والنساء من 
حضايا العنف اجلنيس ألن هذا من شأنه تسبب براجم جرب الرضر يف إعادة 
إنتاج أوجه عدم العدالة املرتبطة بالنوع االجمتايع أو ممارسهتا غري العادلة. 

 1448 رمق  الضحايا  وحقوق  األرايض  رد  قانون  يتضمن  كولومبيا  يف 
بالنوع  املرتبطة  والعدالة  األرايض  إعادة  حول  خاصًا  نصًا   2011 لعام 
االجمتايع خصوصًا ما يتعلق باألخشاص املرشدين داخليًا، وتسهتدف 
بعض اإلجراءات اخلاصة خلق فرصة متساوية محلاية حقوق املرأة عىل 
عىل  خاصة ربات األرس مهنن –  سيبل املثال عن طريق وضع النساء  - 
رأس األولويات يف اإلجراءات اإلدارية لرد األرايض يف االختصاصات 

اجلديدة اخلاصة برد األرايض.
 إضافة إىل ذلك فإنه جيب توقع رشوط أمنية حمددة للنساء واألرايض 
خاصهتن ولذا جيب أن تكون لملرأة أولوية يف احلصول عىل املزايا يف 

معليات اسرتداد األرايض )مثل االئمتان أو املساعدة الفنية(30.

٤ـ٤ مضان عدم التكرار

هيدف مضان عدم التكرار إىل حتويل األسباب اهليلكية األصيلة للزناع املسلح 
أو احلمك السلطوي، ويستند عدم تكرار االنهتااكت املمهنجة حلقوق اإلنسان 
املدنية  والرقابة  الدميقراطية  إىل عدة افرتاضات مسبقة يه وجود اهليالك 
عىل قوات األمن ووجود نظام قضايئ فاعل ومبين عىل سيادة القانون، وبذلك 
السالح  ونزع  القوات  إجراءات مثل ترسحي  التكرار يمشل  فإن مضان عدم 
العاملني  اختيار  والتدقيق يف  والتطهري  السابقني،  لملقاتلني  اإلدماج  وإعادة 
إضافة إىل اإلصالحات املؤسسية اليت تمشل إعادة اهليلكة وخلق أطر قانونية 

جديدة وأنمظة للتحمك الدميقرايط وإجراءات تثقيفية للعاملني. 

30  دوين مارتيزن )2102( الهتجري القرسي وعدالة النوع االجمتايع يف كولومبيا بني اآلثار غري املنتمظة للعنف والظمل التارخيي، املركز 
الدويل للعدالة االنتقالية. 

مسح  الذي  واالجمتايع  املؤسيس  السياق  وإصالح  حتويل  الفرصة: 
حبدوث انهتااكت جسمية حلقوق اإلنسان، ومضان عدالة النوع االجمتايع 

وحقوق متساوية للنساء والرجال.
بالنوع االجمتايع وعالقات  املتعلقة  مواجهة األسباب اجلذرية  التحدي: 
بطريقة  االجمتايع  بالنوع  املرتبطة  اهليلكية  العدالة  عدم  ومواطن  القوة 

تضمن عدم تكرار االنهتااكت املرتبطة بالنوع.

الرجال  السابقني من  املختلفة لملقاتلني  وباإلضافة إىل مواجهة االحتياجات 
السالح  ونزع  القوات  براجم ترسحي  فإن  املوضويع  املستوى  والنساء عىل 
وإعادة اإلدماج املستجيبة للنوع االجمتايع تتطلب أخذ املواقف االجمتاعية 
املقاتلني  عائالت  ذلك  يف  مبا  االعتبار  يف  لملجمتع  األوسع  االقتصادية 
السابقني أو القرى اليت يريدون إعادة االندماج فهيا31، وبذلك ميكن لرباجم 
عدم  أوجه  وحتويل  مواجهة  اإلدماج  وإعادة  السالح  ونزع  القوات  ترسحي 
ذلك  ومع  املتاكفئة.  غري  القوة  وعالقات  االجمتايع  بالنوع  املرتبطة  العدالة 
فإن البعض ميكن أن ينظر إىل براجم ترسحي القوات ونزع السالح وإعادة 
أن حتافظ عىل  من شأهنا  أنه  أو  السالح  باعتبارها ماكفأة محلل  اإلدماج 
أوجه عدم العدالة القامئة أو حىت أن تقود إىل توترات جديدة خاصة عندما 
ال تستفيد امجلاعة الساكنية األوسع من جهود إعادة اإلمعار. وبالنظر إىل 
واقع أن أغلبية الضحايا يف بعض السياقات مه من النساء وأغلبية املقاتلني 
من الرجال فإن أنشطة ترسحي القوات ونزع السالح وإعادة اإلدماج اليت تمت 
بدون تعويضات متامًا أو بتعويضات غري اكفية تواجه خطر تعزيز أوجه عدم 

العدالة املرتبطة بالنوع االجمتايع.

تتقلد النساء يف بعض األحيان مناصب قيادية أو قد حتظى باالحرتام 
مقاتالت  عربت  وقد  رسيالناك،  يف  التاميل  منور  جهبة  مثل  مكقاتالت، 
انهتاء  بعد  التابع  دور  العودة إىل ممارسة  من حول  القلق  عن  سابقات 
الزناع؛ خاصة وأن براجم ترسحي القوات ونزع السالح وإعادة اإلدماج 
التقليدية لملرأة مثل  القدرات لألنشطة  التدريب وبناء  تقترص عىل تقدمي 

احلياكة أو السكرتارية.
القوات  ترسحي  لربناجم  موازية  معليات  يف  يشاركن  أن  للنساء  ميكن 
ونزع السالح وإعادة اإلدماج ألن هذا الربناجم – مثملا اكن احلال يف 
قد يتسبب يف تشويه المسعة مما نتج  مجهورية الكونغو الدميقراطية – 
عنه مشاركة عدد قليل من النساء يف براجم ترسحي القوات ونزع السالح 

وإعادة اإلدماج32.

31  مكتب شوئن نزع السالح التابع لألمم املتحدة بالتعاون مع مكتب املستشار اخلاص لشوئن النوع االجمتايع وتقدم املرأة )1002( 
منظورات جندرية حول ترسحي القوات ونزع السالح وإعادة اإلدماج، ورقة إحاطة رمق 4.

32  سنام نارايغ أندرليين واكميل بامبيل كوناواي )4002( ترسحي القوات ونزع السالح وإعادة اإلدماج يف أفريقيا، جملس العالقات اخلارجية، 
http://www.cfr.org/world/disarmament-demobilization-reintegration-ddr-africa/p12650، متاح عىل الرابط: 
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تقدم اجلهود املبذولة لضامم عدم التكرار فرصة إلعادة بناء الدولة وإصالح 
مؤسساهتا بطريقة ناحجة وموثوقة من لك من النساء والرجال، وهو ما يعد 
اجليش  أو  الرشطة  مثل  العامة  املؤسسات  تكون  عندما  خاصة  للغاية  مهاًم 
أو القضاء أدوات للقمع أو منخرطني يف االنهتاك املمهنج حلقوق اإلنسان. 
ومكا تهسم املؤسسات العامة بشلك عام يف البناء االجمتايع واحلفاظ عىل 
الذكورية واألنثوية والتباينات املرتبطة بالنوع واملرتخسة يف املؤسسات العامة 
قد  والقضاء  األمين  القطاع  مؤسسات  تكون  أن  الوارد  من  فإنه  واخلاصة 
سامهت يف خلق عالقات غري متاكفئة للنوع االجمتايع واحلفاظ علهيا، وبذلك 
فرصة  املايض  مع  التعامل  العامة يف سياق  املؤسسات  هذه  ميثل إصالح 
عن طريق إحراز تقدم يف جمال   – مثلًا   – بالنوع  املتعلقة  إلنصاف املظامل 
حقوق املرأة املهملة يف السابق أو مواجهة العقبات املرتبطة بالقانون والسياق 

والسياسات واليت تقف أمام الرجال والنساء يف مقابل أجهزة الدولة.

05621p، متت زيارة الرابط يف يناير 4102. 

5 سبل امليض قدمًا
ال ميكن أن يغفل املدخل اللكي للتعامل مع املايض اعتبارات النوع االجمتايع. 
وختطيط  تصممي  عند  احلسبان  يف  االجمتايع  النوع  قضايا  أخذها  جيب 
وتنفيذ آليات وإجراءات التعامل مع إرث الزناع العنيف أو النظام السلطوي أو 
االحتالل، ولضامن معلية تعامل مع املايض تكون مستجيبة متامًا العتبارات 
النوع االجمتايع فإنه ال بد من إدماج النوع االجمتايع ومعاجلة قضاياه عىل 
املستويني اإلجرايئ واملوضويع، وبإماكن مستشارين ووحدات خاصة بالنوع 
االجمتايع جكزء من آليات التعامل مع املايض املساعدة يف حتديد ومواجهة 

وإدماج قضايا النوع االجمتايع يف كثري من أنشطة التعامل مع املايض. 
ويحمس منظور النوع االجمتايع لنا عن طريق الرتكزي عىل األدوار والتجارب 
املختلفة للرجال والنساء بتحديد اإلدرااكت واملواقف واهلويات املختلفة وفهم 
موضعهم يف تركيبة عالقات القوة األوسع، مكا يساعد الويع وإدراك الفروق 
املرتبطة بالنوع االجمتايع بشلك ممهنج يف تصممي إجراءات معليات التعامل 
مع املايض، مثل جلان احلقيقة والتقايض وبراجم جرب الرضر وأنشطة ترسحي 
القوات ونزع السالح وإعادة اإلدماج أو اإلصالحات املؤسسية واليت تستجيب 
لالحتياجات احملددة ملن عانوا من الزناع العنيف أو النظام السلطوي، ومع 
ذلك فإنه من املهم تذكر أن هناك كثريًا من األبعاد املرتطبة باهلوية مثل العمر 
أو الدين أو العرق، ويه مجيعًا تتقاطع مع النوع االجمتايع، ولذا جيب أن 
االجمتايع33  النوع  حتليل  من  جزءًا  وتقاطعاهتا  مجيعًا  األبعاد  هذه  تكون 
والذي يشلك بدوره أساسًا لتصممي وختطيط وتنفيذ آليات التعامل مع املايض 

املستجيبة للنوع االجمتايع. 
أنه  من احلاالت  كثري  االجمتايع يف  النوع  أبعاد  الرتكزي عىل  يعين  بيمنا 
ال ينبيغ نسيان حاجات وجتارب النساء، إال أنه جيب جتنب تشوش مفهوم 
النوع االجمتايع مفاهمييًا وخلطه باملرأة؛ ألن املساواة بني النوع االجمتايع 
واملرأة من شأهنا أن تطيل من معر املفاهمي المنطية حول املرأة34 وبالتايل 
إعادة إنتاج املظامل وعالقات القوة القامئة املرتبطة بالنوع االجمتايع، وبدلًا 
من ذلك فإن الفرصة اليت يقدمها التعامل مع املايض لتحدي عالقات النوع 
أن  إىل  حتتاج  االجمتايع  النوع  عدالة  وحتقيق  املتاكفئة  غري  االجمتايع 
النظام  أو  العنيف  الزناع  تتعامل مع إرث  أنشطة  يمت حبهثا وترمجهتا إىل 
السلطوي، ويقودنا تبين منظور النوع االجمتايع يف التعامل مع املايض إىل 
عدالة من  االنتقالية:  العدالة  إعادة طرح بعض األسئلة األساسية يف جمال 

يه؟ وملن؟ وانتقال إىل أين؟35

33  انظر حتليل النوع االجمتايع للزناع العنيف، يف باب النوع االجمتايع وبناء السالم، سلسلة أوراق املعلومات حول النوع االجمتايع 
)www.koff.ch( الذي سيمت إطالقه الحقًا KOFF وبناء السالم يف موقع مركز بناء السالم

34  بيالي 9002، مرجع سبق ذكره، صفحة 69.
35  بالكي زيستل وزولكس 1102، مرجع سبق ذكره، وحياول الباحثون النقديون يف العدالة االنتقالية التعامل مع هذه األسئلة باطراد 
يف إطار عالقهتا باملؤسسات أو أطراف الرصاع  السابق ومجاعات الفاعلني فيه، ومع ذلك فإن هذه األسئلة تنطبق بالتأكيد عىل 

عالقات النوع االجمتايع أيضًا، وميكن 
هل مت إرشاك لك من الرجال والنساء يف تعريف العدالة؟ هل مت أخذ احتياجات النوع االجمتايع احملددة يف  صياغهتا اكلتايل: 

احلسبان؟ هل سيقود االنتقال املنظور إىل توازن أكرب يف عالقات النوع االجمتايع؟
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عن املؤلفتني
ساندرا روبيل

حصلت روبيل عىل درجة املاجسترييف العلوم السياسية من جامعة برن يف 
سويرسا يف العام 2007، والتحقت بسويس بيس يف أغسطس 2006 كباحثة 
مث  انرتناشونال(  )فاست  املبكر  لإلنذار  بيس  سويس  برناجم  يف  مساعدة 
أصبحت الحقًا حمللة بنفس الربناجم حيث اكنت مسوئلة عن ملفات بوروندي 
والكوجنو الدميقراطية وإثيوبيا والصومال، ومنذ نومفرب 2008 أصبحت تعمل 
كباحثة ومسوئلة براجم يف برناجم التعامل مع املايض يف مركز بناء السالم 
KOFF، وتعكف حاليًا عىل كتابة رسالة الدكتوراة اخلاصة هبا. وتركز أحباثها 
عىل حتليل العالقات بني العدالة االنتقالية ومعلية بناء الدولة ما بعد مراحل 
الزناعات يف بوروندي واليت قامت بعمل ميداين مكثف فهيا، وحاليًا تعمل 
روبيل عىل مرشوع األرشفة والتعامل مع املايض مكا أهنا جزء من مرشوع 
تابع لملؤسسة السويرسية الوطنية للعلوم بعنوان “مقاومة العدالة االنتقالية”. 

إلزيابيث بوجمارترن
التحقت بوجمارترن بسويس بيس يف أغسطس من العام 2009 وترأس حاليًا 
برناجم التعامل مع املايض يف سويس بيس، ويه حمامية سويرسية معلت 
املديع  ومكتب  لوسرين  وجامعة  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  يف  سابقًا 
القانون  بتدريس  وتقوم  تاون،  فري  مدينة  بسرياليون يف  اخلاصة  لملحمكة 
السويرسية  الوطنية  باللجنة  عضو  ويه  لوسرين  جبامعة  الدويل  اجلنايئ 
االنتقالية  والعدالة  األرشيف  ملرشوع  منسق  بدور  وتقوم  التعذيب،  ملاكحفة 
الفيدرالية السويرسية واألرشيف  وهو مرشوع مشرتك بني وزارة اخلارجية 

الفيدرايل السويرسي وسويس بيس.

عن سويس بيس
سويس بيس هو معهد حبيث معين باملامرسة هيمت بدراسات السالم٬ يتخذ 
من مدينة برن بسويرسا مقرًا له، ويسىع إىل احليلولة دون اندالع الزناعات 

العنيفة والمتكني من التحويل املستدام للزناعات.
جماالت  يف  لملعلومات  ومنصة  للمتزي  مكركز  نفسه  بيس  سويس  يرى 
احلروب  أسباب  حول  األحباث  بعمل  ويقوم  السالم،  وبناء  الزناعات  حتليل 
والزناعات العنيفة، وتطوير األدوات الالزمة لإلدراك املبكر للتوترات، وصياغة 
تبادل  بيس يف  السالم، ويهسم سويس  وبناء  الزناع  اسرتاتيجيات ختفيف 
واألمن عرب  السمل  احلالية يف سياسات  القضايا  والتشبيك حول  املعلومات 
اليت  واملؤمترات  االجمتاعات  إىل  إضافة  تقدمها  اليت  والتقارير  التحليالت 

تعقدها.
هبدف  بيس«  سويس  »مؤسسة  امس  1988 حتت  بيس يف  سويس  تأسس 
تعزيز البحث املستقل حول السالم يف سويرسا، واليوم يضم سويس بيس 
واملؤسسة  السويرسية  الفيدرالية  اخلارجية  وزارة  ومتثل  موظفًا،   40 زهاء 
للعلوم أمه رشاكهئا، مكا يدمع أنشطهتا أيضًا مجعية  الوطنية  السويرسية 

دمع سويس بيس.
 ميثل جملس املؤسسة السلطة العليا يف سويس بيس، وهو مكون من ممثلني 
من أطراف سياسية وعملية وحكومية، ومعهد سويس بيس تابع جلامعة بازل 

وهو عضو يف األاكدميية السويرسية للعلوم اإلنسانية واالجمتاعية.


