العدالة االنتقالية
يشري مصطلح "العدالة االنتقالية" إىل مجموعة من اآلليات
املستخدمة ملعالجة تركة انتهاكات حقوق اإلنسان والعنف يف
البلدان التي تعافت من الرصاع أو التي تتحول من أنظمة قمعية.

غالباً ما تجد اتفاقات السالم طرقاً مبتكرة لتحقيق كال من
العدالة والسالم.

تُع ّرف األمم املتحدة العدالة االنتقالية بأنها :

“
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مجموعة متكاملة من العمليات واآلليات املرتبطة مبحاولة أي
مجتمع للتصالح مع إرث من االنتهاكات ا الواسعة النطاق يف
املايض لضامن املساءلة وخدمة العدالة وتحقيق املصالحة .

من اتفاقات السالم تتضمن
كال من العدالة والسالم

من أصل  1520اتفاقية سالم(
)بني  757 ،1990-2016اتفاقية

أحكام اإلفراج عن السجناء واملصالحة هي األكرث شيوعا ولكن
أحكام املصالحة غالباً ما تكون غامضة للغاية.
تهدف تدابري العدالة االنتقالية إىل توفري ما ييل :
•
•
•
•
•

عدد األحكام حسب الفئة

مساءلة الجناة يف النـزاع
الفهم االجتامعي للنزاع
برامج لإلصالح املؤسيس
تعويض الضحايا وأرسهم
املصالحة الوطنية
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justice versus peace

In peace processes there
can be tension between
bringing combatants into a
more inclusive political
settlement, and holding
them accountable for
human rights abuses.
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العفو
العام
املحاكم
آليات
إطالق السجناء
تدقيق
ضحايا
األشخاص املفقودين
العودة إىل الوطن
املصالحة

ومع ذلك ،يتم التعامل مع تدابري مختلفة يف مراحل مختلفة من عملية السالم ،وميكن لتدابري متفق عليها يف إحدى املراحل من العملية
تقييد ما هو ممكن يف مرحلة الحقة .
عدد مراحل األحكام )حسب الفئة(
700

العفو
محاكم
آليات
اإلفراج عن السجناء
تدقيق
األشخاص املفقودين
العودة إىل الوطن
املصالحة
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عدد األحكام
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وقف إطالق النار ما قبل املفاوضات
املراحل املبكرة

الجزيئ

ما قبل املفاوضات
املراحل الالحقة

التنفيذ

 3%فقط من اتفاقيات السالم و  21%من عمليات السالم
تشمل أحكام العدالة االنتقالية خاصة بالنوع االجتامعي .

العوامل التالية تؤثر عىل ما إذا كان ميكن للمرأة أن تؤثر عىل
أحكام العدالة االنتقالية :

نسبة عمليات السالم التي تضم املرأة يف
العدالة االنتقالية

%21
قوة قطاع املرأة

الضحايا غالبا ما يكونون محور الرتكيز يف ترتيبات العدالة االنتقالية وتشري
اتفاقيات السالم إىل أنواع مختلفة من الضحايا.
نظرة عامة عىل تعريف الضحية
العنف الجنيس
األمهات
املسنني
املترضرين من العنف
املتأثرين بصدمات العنف والحرب
أرملة
أيتام الحرب
األطفال
النساء
األشخاص املختفني
املحتجزين
دمار مادي
املعاقني
ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
املهجرين
األرسة  -أقارب
الجرحى
الحاالت املحددة
املوىت
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الدعم الدويل

انفتاح عملية التفاوض

 6%فقط من اتفاقات السالم ) 84من  (757تحتوي
عىل التزامات بشأن املساءلة القضائية
ومع ذلك ،غال ًبا ما .يتم توفري أشكال أخرى من
املساءلة غري القضائية ،مثل لجان تقيص الحقائق
وغال ًبا ما يتم تضمني آليات العدالة االنتقالية
املتعارضة ظاهريا م ًعا يف اتفاقية سالم واحدة.
تركيبات االستقرار واملساءلة
نسبة اتفاقات السالم التي
تتضمن واحدة من ثالثة
أنواع من األحكام
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املحاكم
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اآلليات غري
القضائية
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تحاول األطراف التي تفاوض بشأن اتفاقات السالم يف كثري من األحيان إيجاد حل لتحقيق التوازن بني قدر من املساءلة مع قدر من
االستقرار عىل أساس إدراج القادة العسكريني والسياسيني .
تشمل تقنيات املوازنة ما ييل :
•
•
•
•

تضمني رشوط يف حاالت العفو تتطلب "اإلقرار بالحقيقة
قرص العفو عىل جرائم معينة
وجود أشكال من املحاكمة تتضمن أو تستكملها نُ ُهج العدالة التصالحية
توفري تدابري مثل تعويض الضحايا إىل جانب مستويات العفو بأشكالها
انظر املنشورات عىل الرابط التايل www.politicalsettlements.org/publications-database :عىل وجه الخصوص جامار وبيل ) .(2018مفاوضات العدالة
االنتقالية والسالم من منظور جنساين )سلسلة إحاطة حول النوع االجتامعي ) .مدينة نيويورك  ,مدينة نيويورك .UN Women
 www.politicalsettlements.org/wp-content/uploads/2018/12/Inclusive-peace-processes-Transitional-justice-en.pdfجامار ).(2018
اتفاقات العدالة االنتقالية والسالم  :املقايضات بني االستقرار واملساءلة ،تقرير  ,PA-Xسلسلة العدالة االنتقالية ،برنامج أبحاث التسوية السياسية .جامار ).(2018
شمول الضحايا والعدالة االنتقالية :االهتامم بسياسة الشمولية الحرصية )تقرير بحث  .(PSRPأدنربة :أكادميية العدالة العاملية ،جامعة إدنربة .
www.politicalsettlements.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Jamar_Victims-Report.pdf
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