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  المقدمة .1
وع حول خ�ارات المساءلة  نجز هذا التق��ر بتكل�ف من مؤسسات المجتمع المفت�ح كجزء من م�ش

�
أ

ي ال�من. 
 الط��لة األمد �ف

�كة من العمل  ي عمل�ات انبعث دعم مؤسسات المجتمع المفت�ح للمنظمات ال�من�ة ال�ش
المنجز �ف

ي العام 
ي ال�من �ف

اع المسلح �ف ف ، وسعت مؤسسات 2014مكافحة اإلرهاب األم��ك�ة. ومع اندالع ال�ف
ي ال�من. 

اع المسلح �ف ف ي �قوم بها مختلف أطراف ال�ف المجتمع المفت�ح دعمها لتوثيق األعمال العدائ�ة الئت
ف منظمات المجت ا تمكني ي للق�ام بجهود وشمل دعم مؤسسات المجتمع المفت�ح أ�ض� ي ال�مئف

مع المديف
 منا�ة رف�عة المستوى. 

ي 
ي �مكن أن �قدمها المجتمع المديف وتعت�ب مؤسسات المجتمع المفت�ح أنه باإلضافة إ� المساهمات الئت

 ، ي
ي وز�ادة االمتثال للقانون الدو�ي اإل�سايف

ر المديف ي للتخف�ف من ال�ف
ي من خالل عمله التوث��ت ال�مئف

ي ب�مكان منظمات المج
ا �ف ا أساس�� ا أن تلعب دور� ي ال�من�ة أ�ض�

 عمل�ة العدالة االنتقال�ة دعمتمع المديف
ي ال�من. و 

 الجهود المبذولة لتط��ر نهج شامل ورؤ�ة ط��لة المدى للمساءلة �ف

وري ص�اغة هذە الرؤ�ة، وتوضيح جوهر المطالب ال�من�ة بالعدالة، و�ناء الزخم الس�ا�ي  من ال�ف
ي أي �س��ة قد  شملضمن ت هذە األمور ف. حول برنامج للمساءلة

المساءلة واإلنصاف �شكل هادف �ف
ي �قوم عليها العمل المنفذ ضمن  ي ال�من، كما أنها �شكل األهداف الرئ�س�ة الئت

تحصل بعد ال�اع �ف
ي ال�من. 

وع مؤسسات المجتمع المفت�ح �شأن الخ�ارات الط��لة األمد للمساءلة �ف  إطار م�ش

 هذا التق��ر .1.1
ي �شأن المساءلة عن  ي ال�مئف

ي المجتمع المديف
�أمل هذا التق��ر، من خالل تحد�د آراء الجهات الفاعلة �ف

ي االنتها�ات المرتكبة 
اع المسلح منذ العام  �ف ف ي توف�ي 2014ال�من من قبل جميع أطراف ال�ف

 معلومات، �ف
ي تصم�م آل�ة ها نامكبا

ي المستقبل آل�ات/ أن �ساهم �ف
بان كما �أمل هذا التق��ر   . المساءلة واإلنصاف �ف

ي هذا  �امكانمناقشات ترافق عمل�ة العدالة االنتقال�ة األوسع. و  يولد 
الخ�ارات والتوص�ات الواردة �ف

ا العنا� توفر  بان التق��ر  ف ع�  لمساعدةأ�ض� الدول والمؤسسات متعددة األطراف ومجتمع المانحني
ي ال�من. 

 تحد�د طرق لبناء الثقة ودعم المساءلة واإلنصاف و�رنامج العدالة االنتقال�ة �ف

ي ال�من�ة 
مع عدد مختار من و �عكس التق��ر المشاورات والمقابالت مع منظمات المجتمع المديف

بلة شبه منظمة من أجل الحصول ع� توص�ات هذە مقا 26أصحاب المصلحة اآلخ��ن. تم إجراء 
ف  ،المنظمات �شأن آل�ات المساءلة واإلنصاف والعدالة االنتقال�ة المفضلة لل�من ع� المست��ني

ي والدو�ي  ي ال�من�ة منذ العام  ،الوطئف
اع المسلح ع� األرا�ف ف ي ارتكبها أطراف ال�ف للتصدي لالنتها�ات الئت

ي تمت مقابلتها المقابالت أ�ض�  واستكشفت. 2014 ا خ�ارات إلنصاف الضحا�ا. تمثل المنظمات الئت
، وعمران، وتعز، والحد�دة، وصنعاء، ومأرب، والضالع، وعدن، وشبوة،  12 ف محافظة مختلفة (أبني

موت، والمح��ت).   وحجة، وح�ف

تمت األبحاث وكتابة هذا التق��ر �شكل أسا�ي من قبل مستشارة مؤسسات المجتمع المفت�ح، 
بمساهمة من منظمة مواطنة لحقوق اإل�سان ومن مبادرة حقوق اإل�سان لمؤسسات المجتمع 
ا  المفت�ح ومبادرة عدالة المجتمع المفت�ح. وقدم ف��ق منظمة مواطنة للمساءلة واإلنصاف أ�ض�

وع وخالل تنف�ذە ي ذلك أثناء مرحلة المقابالت  ،معلومات و�رشادات جوه��ة عند بدء الم�ش
بما �ف

 اورات. والمش
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 االستب�ان .1.2
: آل�ات المساءلة ع� المستوى  أعد استب�ان يتألف من أر�عة أقسام رئ�س�ة لتوج�ه عمل�ة المقابلة و�ي
؛ إنصاف ضحا�ا انتها�ات  ي الشخ�ي والموضو�ي

؛ االختصاص القضايئ ي واإلقل��ي والدو�ي الوطئف
؛  ي

من آل�ات المساءلة المستقبل�ة  األهداف الرئ�س�ة والغرضو حقوق اإل�سان والقانون الدو�ي اإل�سايف
 لل�من. 

ي 
و�اإلضافة إ� المقابالت والمشاورات، اعتمد تحد�د الخ�ارات والتوص�ات للمساءلة واإلنصاف �ف

ي 
ي تبلغ عن العدالة والقضا�ا القانون�ة �ف ا ع� مراجعة وثائق الهيئات الدول�ة والمحل�ة الئت ال�من أ�ض�

، وتقار�ر من الصكوك ا . وتضمنت هذە الوثائقال�من ي ي ال�مئف
لقانون�ة، وتقار�ر من المجتمع المديف

 منظمات غ�ي حكوم�ة دول�ة و�قل�م�ة و�من�ة. 

 جدولة الب�انات .1.3
تيب�ة. وقد اعُتمد هذا االخت�ار لضمان جمع أ��ب  ف األسئلة المفتوحة واألسئلة ال�ت �جمع االستب�ان بني

ا إ� قدر ممكن من المعلومات من األشخاص الذين تمت مقابلته م. وهدفت عمل�ة المقابلة أ�ض�
ج��ت 

�
ي أ التوصل ا� فهم أوضح لما �مكن تعلمه من المحاوالت السابقة (ع� سب�ل المثال، تلك الئت

حات  ج��ت العمل�ة حينها وك�ف كانت لتبدو مق�ت
�
ا ك�ف أ )، وتحد�د� ي ضمن إطار مؤتمر الحوار الوطئف

ا. المساءلة واإلنصاف اليوم مقارنة بط��قة ص�اغت  ها سابق�

 المجموعة المستهدفة .1.4
ي تم التواصل معها إلجراء المقابالت، منظمات حقوق اإل�سان، والمنظمات  تضمنت المنظمات الئت

 أنه تم إ�شاء العد�د منها و�سج�لها قبل العام 
�
. وع� الرغم 2015الشباب�ة، وجمع�ات الضحا�ا، علما

ف من الجهود المبذولة إلجراء مقابالت مع أ��ب عدد م ف الجنسني مكن من المنظمات من أجل تضمني
ي ووجهت خالل العمل�ة تحقيق هذا  ، صّعبت التحد�ات المتعددة الئت ي

وضمان التمث�ل الجغرا�ف
ف األشخاص الذين تمت استشارتهم،  من الرجال. عالوة ع�  16كانوا من النساء و  10التمث�ل. فمن بني

ي تمت مناقشتها و  ا لطب�عة المواضيع الئت ي ذلك، ونظر� تولدها، تمت إعادة قد المخاطر األمن�ة الئت
ج��ت معها 

�
ي أ ص�اغة أجزاء معينة من المقابلة وتكي�فها للتخف�ف من المخاطر األمن�ة للمنظمات الئت

 مقابلة. 

 المنهج�ة .1.5
ف األسال�ب النوع�ة المختلفة للحصول ع�  اعتمدت عمل�ة المقابلة ع� نهج تعددي �جمع بني

ف ولفهم التفاص�ل الدق�قة والفروق البس�طة.  مجموعة واسعة ومتنوعة من  المعلومات من المجيبني

جمة  ، ودارت نقاشات عدة حول اللغة وعدم مالءمتها ل�ت ف ف فور�ني جمني أج��ت المقابالت بمساعدة م�ت
دت

�
ي حاالت أخرى، ول

ي ع�بّ عنها بعض من أج��ت معهم المقابالت إ� مفاه�م. و�ف الحقائق الئت
ي 

 جد�دة لمفردات معروفة. المقابالت معايف

ي التق��ر و�شكل مبا�ش آراء األشخاص الذين تمت 
تعكس الغالب�ة العظ� من النتائج الواردة �ف

ا و/أو أن الباحثة تتحدث بناًء ع�  ي بعض أجزاء هذا التق��ر أقل وقع�
مقابلتهم. قد تبدو هذە اآلراء �ف

ي  ي شاركها المجيبون. ان كانت اإلجابات الئت  قدمها المجيبون متأثرة باألسئلة المطروحة التعل�قات الئت
)، فهذا ُ�ش�ي  وان كانت األسئلة( ي ي ال�ث�ي من األح�ان مفاه�م �غلب عليها الطابع الغريب

بدورها تعكس �ف
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ي تقوم عليها اإلجابات  اضات الئت لتتمتع العمل�ة و ا� الحاجة إ� مشاورات إضاف�ة للتوصل إ� االف�ت
، مما قد  ي

ي حق��ت  �شمل تط��ر مفردات �من�ة مع مفهومها المحدد.    بطابع �مئف
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 النتائج الرئ�س�ة من المقابالت - الجزء األول .2
ي 

والمشاورات مع منظمات المجتمع المديف
 ال�من�ة

 ملخص .2.1
ي 

ي اندلعت �ف ف خالل االحتجاجات الئت كانت العدالة جانب رئ��ي من المطالب الرئ�س�ة للمحتجني
ي العام 

ي 2011مختلف أنحاء ال�من �ف ، وعندما نصت المبادرة الخل�ج�ة ع� إقامة مؤتمر الحوار الوطئف
ي العام 

، كانت مهّمته اتخاذ تداب�ي "لضمان عدم حدوث انتها�ات لحقوق اإل�سان والقانون 2011�ف
ي المستقبل"

ي �ف
ف عا�ي 1اإل�سايف ئ حول القضا�ا ذات 2014و 2013. و�ني ��ش

�
، استضاف ف��ق عمل أ

، والمص ي ". البعد الوطئف ي  الحة الوطن�ة، والعدالة االنتقال�ة، مناقشات حول قضا�ا عدة ذات "بعد وطئف

ي بالعدالة ل�حصل اليوم، ل�انت تمحورت  ي وف��ق عمله المعئف لو كان إ�شاء مؤتمر الحوار الوطئف
ي العام 

ي ال�من منذ أن بدأ �ف
ا من القضا�ا. فقد أدى ال�اع �ف المناقشات حول مجموعة أ��� تعق�د�

ف  6818,5 حوا�ي إ� 2014 ف المدنيني ي عامه السادس والذي 2إصابة بني
. ان ال�اع الذي أصبح اآلن �ف

   ." ي
ر المديف  ال ُ�ظهر أي بوادر باالنحسار، يتحدى المفهوم التقل�دي لما ُ�عرف "بال�ف

ي  ف إ� تغي�ي نظرة الشعب ال�مئف ا��ي ع� ح�اة المدنيني ە ال�ت ي ال�من وتأث�ي
اع المطول �ف ف مفهوم لأدى ال�ف

ي األرواح والدمار. فبالنسبة ا� أشخاص عدة من الذين تمت استشارتهم 
ر بما يتجاوز الخسائر �ف ال�ف

وع، �جب  ي ال�من شملضمن هذا الم�ش
اع �ف ف ي تتضمن ،التكال�ف االقتصاد�ة واالجتماع�ة لل�ف  والئت

ة ي الوصول إ� الغذ 3الوف�ات غ�ي المبا�ش
اء والخدمات الصح�ة والمعاناة الناجمة عن تأث�ي الحرب �ف

ي  ، 4والبن�ة التحت�ة الحي��ة األخرى
".  �ف ي

ر المديف  مفهوم "ال�ف

اعات المسلحة المعا�ة هو عدم القدرة ع�  نم ف ي ال�ف
ي �ف

التحد�ات الرئ�س�ة للقانون الدو�ي اإل�سايف
ف األهداف المدن�ة والعسك��ة ف و�ني ف والمقاتلني ف المدنيني ف بني ف  . وقد أظهرت المقابالت معالتمي�ي ال�منيني

ي ال�من
اع �ف ف ي إ� صع��ة أدى  ان ال�ف

ف ورجال األعمال، �ف ف المقاتلني ف بني ف و التمي�ي ف الجناة والعاملني �ني
اع المسلح والدول  ف ف أطراف ال�ف ف المعامالت التجار�ة واألعمال العدائ�ة االقتصاد�ة، و�ني ، و�ني ف الماليني

ي إدارة األعمال العدائ�ة. 
ي تدعم األطراف المشاركة �ف  الئت

                                                      
" 2011تشرین الثاني/نوفمبر  21مراجعة "االتفاق بشأن آلیة تنفیذ العملیة االنتقالیة في الیمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخلیجي،   1

http://constitutionnet.org/sites/default/files/yemen_agreement_on_the_implementation_mechanism_for_the_transition_process_in

 present.pdf-initiative_of_the_gulf_cooperation_council_2011_yemen_in_accordance_with_the_ 

. قد تختلف األرقام https://yemendataproject.org). لمزید من المعلومات، مراجعة: 2021أرقام قدمھا مشروع بیانات الیمن (تم التحقق منھا آخر مرة في كانون الثاني/ینایر   2

)، قدرت المنظمة في ACLEDلمسلحة" (ت اعاالصراث احدوأقع اموت بیاناوع "مشرسبیل المثال، وفقًا للبیانات التي تم جمعھا بواسطة المقدمة من المنظمات األخرى. على 

 مدنیاً لقوا حتفھم في ھجمات مستھدفة.  12,690شخص لقوا حتفھم كنتیجة مباشرة للعنف. وتشمل ھذه األرقام حوالي  112,000أن أكثر من  2020آذار/مارس 

]yemen-in-war-resources-https://acleddata.com/2020/03/25/acled/[ . 

. طفالً  1997مدنیاً بینھم  7508إلى وفاة  2019) لشھر أیلول/سبتمبر OCHAتشیر تقدیرات "مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة" (

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24968&LangID=E][. 

ى الطعام أو المأوى أو الماء أو یستخدم البروفیسور كیث كراوس مصطلح "الوفیات غیر المباشرة" لوصف "ضحایا العنف غیر المباشرین الذین ماتوا بعد حرمانھم من الحصول عل  3

  Bodies"count: theعة ت األساسیة". وفقًا لكراوس، یمكن أن تكون أعداد الضحایا غیر المباشرین أعلى بكثیر من أعداد الضحایا المباشرین للعنف. للمزید، مراجاالحتیاجا

Human Remains & Violence ،”politics and practices of war and violent death data 2017( 1، رقم 3، المجلد.( 

4            ssessing the impact of war in Yemen on achieving the sustainable development goalsA“ ” برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،

]. YEM%20War%20Impact%20on%20SDGs_compressed.pdf-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP[ 

 ان ھذا التقریر جزء من سلسلة تستكشف "المسار البدیل الذي كان یمكن للیمن أن یمر بھ لوال الحرب".

http://constitutionnet.org/sites/default/files/yemen_agreement_on_the_implementation_mechanism_for_the_transition_process_in_yemen_in_accordance_with_the_initiative_of_the_gulf_cooperation_council_2011-present.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/yemen_agreement_on_the_implementation_mechanism_for_the_transition_process_in_yemen_in_accordance_with_the_initiative_of_the_gulf_cooperation_council_2011-present.pdf
https://acleddata.com/2020/03/25/acled-resources-war-in-yemen/
https://acleddata.com/2020/03/25/acled-resources-war-in-yemen/
https://acleddata.com/2020/03/25/acled-resources-war-in-yemen/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP-YEM%20War%20Impact%20on%20SDGs_compressed.pdf
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ي أثارها ال تزال صالحة ت ا، ومع ذلك، فإن العد�د من األسئلة الئت ا متضار��
�
ي إرث رك مؤتمر الحوار الوطئض

وع مؤسسات المجتمع المفت�ح. ومن  جري ضمن إطار م�ش
�
ا للتم��ن الذي أ اليوم، وكانت مهمة أ�ض�

ي ال تزال قائمة �ي تلك المتعلقة بمسألة جعل العدالة جزء�  ا من عمل�ة االنتقال األسئلة الرئ�س�ة الئت
ا منفصً� خارج العمل�ة الس�اس�ة.  ي ال�من أو ترك العدالة تتبع مسار�

 الس�ا�ي �ض

ض السالم والعدالة وأن التوجهات المتعلقة بكل منهما قد ال  ض بوجود توترات بني كان المجيبون ع� �قني
ي 
ي �ض ا. وع� الرغم من تقديرهم لمساهمات مؤتمر الحوار الوطئض  العدالة االنتقال�ة وحقوق تتطابق دائم�

 
�
ي وقت مبكر قانونا

ي اعتمدت �ض اإل�سان، اال أنهم أع��وا و�كل �احة عن شكوكهم �شأن العمل�ة الئت
 �منح الحصانة للرئ�س السابق صالح وحكومته من المالحقة القضائ�ة. 

ي يتمحور هذا التق��ر �شكل أسا�ي حول الثنائ�ات وما �مكن فعله للتوفيق بينها،  وحول الخ�ارات الئت
ض العنا� الفرد�ة ضمن "دائرة متكاملة" ي �مكن 5تجمع بني ، وحول المبادئ و"الخطوط الحمراء" الئت

ي ال�من. سلط المجيبون الضوء ع� مرك��ة العدالة 
أن توجه عمل�ة مستقبل�ة للمساءلة الط��لة األمد �ض

. وشددوا ع� اعتقادهم الراسخ بأن ي إقامة النظام الس�ا�ي
ا �ض ه �مكن للعدالة والمساءلة أن تلعب دور�

 ومشاركة القطاعات 
ً
ي الحصول ع� الحقوق كاملة

ض والمساهمة �ض ض ال�منيني ي التوفيق بني
ا �ض أساس��

ي العمل�ات الس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة للبلد. 
 �ض

�
 المحرومة اجتماع�ا

توص�ات لعمل�ة مستقبل�ة للعدالة االنتقال�ة والمساءلة  .2.2
ي ال�من الط��لة

 األمد �ف
ي الظروف الحال�ة

د األشخاص الذين تمت مقابلتهم ع� صع��ة تع��ز عمل�ة العدالة االنتقال�ة �ض
�
 . أ�

ذم ي يبدو أنه ال �مكن التوفيق بينها، والعقبات  فال�من مت�ش �سبب االنقسامات الس�اس�ة العم�قة والئت
ض وقف إطالق النار وعمل�ة السالم المتفاوض عليهما، والقيود األخرى مثل تلك الناتجة عن  ي تع�ت الئت

حة أن ال�ث�ي من اإلجراءات المالذين تمت مقابلتهم ُ�درك األشخاص و جائحة كورونا العالم�ة.  ق�ت
ا ط��ً� لتحقيق نتائج ملموسة ومكاسب س�اس�ة.   ستستغرق وقت�

. تتضمن المجموعة األو�  ض سمت وجهات نظر وآراء األشخاص الذين تمت مقابلتهم إ� مجموعتني
ُ
ق

ي ال�من، وتتكون المجموعة 
ي ه�كلة العدالة االنتقال�ة المستقبل�ة �ض

ي أن �ساهم �ض
ي ينب�ض التوجهات الئت

 ات لمساءلة ط��لة األمد. الثان�ة من توص�

ض حول   بعد ال�اع ص�اغة رؤ�ة �من�ة للمساءلة والعدالة االنتقال�ةوتتمحور كل من المجموعتني
ي تحد�د األهداف والنتائج األول��ة

 . ومن الممكن ان �ساعد هذە الص�اغةتكون قادرة أن �ساهم �ض
الحكومة ال�من�ة والجهات الفاعلة الدول�ة األخرى ع� دعم أهداف المساءلة المتوسطة والط��لة 
ي ال�من�ة ع� 

ا لتع��ز قدرة منظمات المجتمع المدىض ور�ة أ�ض� األمد لل�من. وُتعت�ب الرؤ�ة ال�من�ة �ض
 المنا�ة لبناء برنامج مساءلة ط��ل األمد. 

ي ال�منتوجيهات لعمل�ة العدالة االنتقا .2.2.1
 ل�ة �ف

ي ال�من، حدد 
ي �جب أن توّجه عمل�ة مستقبل�ة للعدالة االنتقال�ة �ض عند السؤال عن القضا�ا الئت

 األشخاص الذين تمت مقابلتهم العنا� التال�ة: 

                                                      
. ویستخدم المصطلح من قبل الكاتبة والفیلسوفة لوصف الحدود غیر 1991لدونا ھاراواي والذي نُشر في العام   ManifestoCyborgتم استعارة مصطلح "الدائرة المتكاملة" من   5

الواضحة بین المساحات والھویات وظھور "سیاسات التقارب" بوجھ سیاسات الھویة. للمزید، مراجعة 

odules/fictionnownarrativemediaandtheoryinthe21stcenturyhttps://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/undergraduate/m

  feminism_in_the_....pdf-_a_cyborg_manifesto_science_technology_and_socialist----/manifestly_haraway_ 

https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/undergraduate/modules/fictionnownarrativemediaandtheoryinthe21stcentury/manifestly_haraway_----_a_cyborg_manifesto_science_technology_and_socialist-feminism_in_the_....pdf
https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/undergraduate/modules/fictionnownarrativemediaandtheoryinthe21stcentury/manifestly_haraway_----_a_cyborg_manifesto_science_technology_and_socialist-feminism_in_the_....pdf
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 سلط األشخاص الذين تمت مقابلتهم الضوء ع� أهم�ة ان تتمحور . یتمحور حول الضحایا نھج
ي ال�من حول الضحا�ا، فبنظر العمل�ة المستقبل�ة للعدالة 

، �جب أن تدعم هؤالء األشخاص االنتقال�ة �ض
ي "عمل�ات الحوار والمشاركة"

اك مجموعات الضحا�ا وجمع�اتهم �ض . أي أن 6اإلجراءات المستقبل�ة إ�ش
ي ال�من. 

ي تصم�م و��شاء آل�ات المساءلة واإلنصاف المستقبل�ة �ض
 دور الضحا�ا مركزي �ض

ض قول الحق�قة  : قول الحق�قة ● ض بني اعت�ب األشخاص الذين تمت مقابلتهم، أنه �جب التمي�ي
ي تتم بهدف  ي كما أعمال المساءلة الئت

وتوثيق انتها�ات حقوق اإل�سان والقانون الدو�ي اإل�ساىض
تحد�د مسؤول�ة الجناة ومحاسبتهم. وع� الرغم من أن قول الحق�قة ب�مكانه أن �ساهم 

ي هذە األمور، إال 
ا �ض اف العام بهذە  أ�ض� ا �شكل أسا�ي نحو االع�ت أنه �جب أن �كون موجه�

 االنتها�ات و�معاناة الضحا�ا. 

 لنهج يتمحور حول الضحا�ا. فبالنسبة ا�   : اإلنصاف ●
�
منظمة  26كان اإلنصاف عن�ا� أساس�ا

ي اإلنصافتمت مقابلتها، يتضمن اإلنصاف تع��ضات مال�ة ول�نه ال �قت� عليها 
 . ف�قت�ض

ء أو�ً  ي
اف باالنتها�ات أو اإلساءات المرتكبة بحق الضحا�ا.  وقبل كل �ش  االع�ت

وري ان تتضمن خ�ارات  : دعم الصحة العقل�ة ● ض أنه من ال�ض رأى عدد كب�ي من المجيبني
ض  . وأثار العد�د من المجيبني ي ستؤخذ لصالح الضحا�ا الدعم النف�ي واالجتما�ي اإلنصاف الئت

ض مخاوف  موض�ع الصحة العقل�ة كحاجة عامة اع. كما أثار بعض المجيبني ض ي ال�من �سبب ال�ض
�ض

ي إدراج 
تتعلق بالصحة العقل�ة �سبب االنتها�ات المرتكبة ضد األطفال، ودعوا إ� النظر �ض

األطفال والشباب كفئات خاصة من الضحا�ا ضمن المشاورات المستقبل�ة �شأن آل�ات 
 اإلنصاف. 

 عملیات المساءلة الجنائیة 
لم ُ�ظهر المجيبون أي تفض�ل واضح ألي ن�ع محدد من اآلل�ات القضائ�ة، فقد أشارت الردود إ� 

ي ذلك المحا�م الوطن�ة والمحا�م الدول�ة وخ�ارات قضائ�ة أخرى. وسلط 
احتماالت مختلفة، بما �ض

وا أنه بد ي والمعرفة الفن�ة، واعت�ب
ض الضوء ع� أهم�ة تع��ز الو�ي القانوىض ونها، س�كون بعض المجيبني

ة �شأن  ض فهم األنواع المختلفة من الخ�ارات المتاحة واتخاذ قرارات مستن�ي من الصعب ع� ال�منيني

ت المشاورات اإلضاف�ة  ي  معتفض�التهم. كما اعُت�ب
ض ومقارنة التجارب �ض أصحاب المصلحة ال�منيني

 س�اقات أخرى، مف�دة لتوج�ه عمل�ات المساءلة المستقبل�ة. 

 المؤسسياإلصالح 
ي ال�من ع� تع��ز المساءلة 

اع المسلح المستمر و�شكل كب�ي القدرة الحال�ة لنظام العدالة �ض ض ص ال�ض
�
قل

ي 
، ول�ن المخاوف �شأن استقالل�ة القضاء  �ض ي

ما �خص انتها�ات حقوق اإل�سان والقانون الدو�ي اإل�ساىض

. فضً� عن  وقدرة المحا�م ع� تحقيق العدالة بط��قة ن��ــهة كانت موجودة حئت  اع الحا�ي ض قبل ال�ض

، �جب أن �كون  ض ض موضوع�ة و�جرائ�ة عدة مع المعاي�ي الدول�ة. و�النسبة ا� المجيبني تعارض قوانني

ون أن إجراءات اإلصالح  ي البالد. و�عت�ب
 لجهود العدالة االنتقال�ة �ض

�
ا رئ�س�ا

�
اإلصالح المؤس�ي مكّون

ي قدرة المؤس
سات العامة ال�من�ة ع� ترؤس و�المستوى الالزم الجهود ب�مكانها أن �ساهم �شكل كب�ي �ض

ي مجال العدالة االنتقال�ة. 
ي سُتبذل �ض  المستقبل�ة الئت

                                                      
 2017لیة، ورقة توجیھّیة، حزیران/یونیو "، المركز الدولي للعدالة االنتقاThe place of reconciliation in transitional justiceبول سیلز، "  6

justice-transitional-https://www.ictj.org/publication/reconciliation  

https://www.ictj.org/publication/reconciliation-transitional-justice
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ي ال�من .2.2.2
 توص�ات لمساءلة ط��لة األمد �ف

ي المساءلة عن انتها�ات حقوق اإل�سان والقانون الدو�ي 
ا �ض ا حاسم� ي دور� ي ال�مئض

�لعب المجتمع المدىض

ي ال�من، ومع ذ
ي �ض

ام ودعم المجتمع الدو�ي للق�ام بمساءلة أعمق مثل اإل�ساىض ض لك، يب�ت بحاجة إ� ال�ت

ي 
ة للقلق. �ض ما ��ي مجموعة  التحق�قات وتوسيع نطاق عمل التوثيق ل�شمل قضا�ا وأنماط جد�دة مث�ي

ي ال�من.  الخطواتمن 
 األساس�ة للتأس�س لمساءلة مستدامة وط��لة األمد �ض

الیمنیة لتوسیع نطاق توثیق انتھاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي دعم منظمات المجتمع المدني 
 اإلنساني

ي تحد�د االنتها�ات المشاركة بالنسبة ا� غالب�ة المنظمات 
ي تمت مقابلتها، �ساعد عمل التوثيق �ض الئت

ي ال�من �شكل أوسع. 
اع �ض ض ي فهم ال�ض

 وأنماط االساءات، و�ساهم بالتا�ي �ض

تقوم به منظمات حقوق اإل�سان ال�من�ة قد يؤدي إ� حث آل�ات دول�ة  مثل  نظرا� ا� أن العمل الذي
وري دعم  ي قضا�ا معينة، فمن ال�ض

اء البارز�ن التابع لألمم المتحدة لبدء التحقيق �ض ف��ق الخ�ب
 
�
ور�ا المنظمات ال�من�ة للق�ام بأعمال التوثيق وتوسيع نطاق القضا�ا المشمولة. و�عت�ب هذا الدعم �ض

ا   لتصم�م أدوات وطرق جد�دة وذات صلة لجمع المعلومات.  أ�ض�

و�ما أن القيود للوصول إ� ال�من وللتحرك داخل البالد قد تصبح أ��� صع��ة �سبب جائحة كورونا، 
ي ال�من�ة. 

 ع� عاتق منظمات المجتمع المدىض
�
فإن الجزء األ��ب من أعمال التوثيق سوف �قع حتما

ي تمت مق ت المنظمات الئت وري لتع��ز قدرتها الفن�ة واعت�ب ض �ض ابلتها ان دعم المجتمع الدو�ي والمانحني
د 

�
األشخاص الذين أج��ت معهم المقابالت ع� أهم�ة دعم  بعض ع� الق�ام بأعمال التوثيق. كما أ�

 المجتمع الدو�ي للق�ام بعمل أعمق يركز ع� المساءلة. 

 المعلومات واألدلة وحفظھا وتحلیلھا دعم جھود منظمات المجتمع المدني الیمنیة في جمع 
اء البارز�ن، بجمع المعلومات حول انتها�ات حقوق  تقوم آل�ات ع� المستوى الدو�ي مثل ف��ق الخ�ب
ي جلسة مجلس 

ي ال�من و�اإلبالغ عنها. �ض
اع �ض ض ي ارتكبها أطراف ال�ض ي الئت

اإل�سان والقانون الدو�ي اإل�ساىض
�ن األول/أ�ت��ر  ي ��ش

اء 2020حقوق اإل�سان �ض وتع��زها لتشمل جمع ، تم تجد�د وال�ة ف��ق الخ�ب
ي قيود التحد�ات و تتفاقم الاألدلة والحفاظ عليها. ول�ن ع� الرغم من ذلك،  اء  يوجهها  الئت ف��ق الخ�ب

ي 
لوصول إ� ال�من ودول التحالف األخرى، �سبب القيود الجد�دة الناتجة عن جائحة االبارز�ن �ض

ي  أما ع� المستوى المح�ي فتعمل بعض منظمات المجتمع 7كورونا. 
ي ال�من�ة ع� سد النقص �ض

المدىض
ض التوثيق من أجل اإلبالغ والتحق�قات من أجل عمل�ات المساءلة واإلنصاف، كما أنها  القدرات بني

 تتعامل مع بعض المنتد�ات القضائ�ة. 

، �جب ع� الدول والمؤسسات المتعددة األطراف  ي
ض التوثيق والعمل االستقصاىئ ولمعالجة النقص بني

ض  ي ذلك القدرات والتكنولوج�ا، ومجتمع المانحني
 دعم المنظمات ال�من�ة لتتمتع بالموارد ال�اف�ة، بما �ض

إلجراء تحق�قات معّمقة وجمع المعلومات واألدلة وحفظها وتحل�لها ع� المستوى الالزم من أجل 
ي مختلف المنتد�ات القضائ�ة. 

 مشاركة فعالة �ض

                                                      
إلى أنھ وللعام الثاني على التوالي، لم یتمكن من الدخول إلى الیمن ودول التحالف األخرى  دولیین واإلقلیمیین بشأن الیمنفریق الخبراء البارزین ال، أشار 2020في تقریر أیلول/سبتمبر   7

 14جلس حقوق اإلنسان، لم 45اجعة الدورة "على الرغم من الطلبات المتكررة". ونتیجة لذلك، كان على الفریق تغییر أسالیب عملھ و"تضییق نطاق المسائل التي تم التحقیق فیھا". مر

تقریر فریق الخبراء البارزین الدولیین  - 2014)، حول حالة حقوق اإلنسان في الیمن، بما في ذلك االنتھاكات والتجاوزات منذ أیلول/سبتمبر A/HRC/45/6( 2020أیلول/سبتمبر 

 ]report.pdf-09-09-Yemen/2020-https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE.[واإلقلیمیین بشأن الیمن. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2020-09-09-report.pdf
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 ة واالقتصادیةبرنامج مساءلة یتناول انتھاكات الحقوق االجتماعی
ي شاركها المجيبون، �مكن أن �ساعد الفهم األوسع لألبعاد االقتصاد�ة  ا إ� األفكار الئت استناد�
". كما �مكن  ي

ر القابل للتقا�ض ي وضع هذە القضا�ا ضمن نطاق "ال�ض
ي ال�من �ض

واالجتماع�ة لل�اع �ض
ي التوصل ا� عمل�ات إنصاف وخ�ارات للتع��ض 

ا �ض  للضحا�ا. أن �ساعد أ�ض�

ض والدول والمنظمات الدول�ة استثمار الوقت والموارد  ، �جب ع� مجتمع المانحني
�
ول�صبح ذلك ممكنا

ي �مكن  لتصم�م أدوات وأسال�ب لجمع المعلومات حول التكال�ف االقتصاد�ة واالجتماع�ة للحرب الئت
 أن تدعم التأس�س المستقب�ي لخ�ارات اإلنصاف والتع��ضات للضحا�ا. 

 دة من أدوات تكنولوجیا المصادر المفتوحة لدعم وتقویة جھود المساءلة واإلنصاف في الیمناالستفا
ي 
ي مجموعة واسعة من العمل�ات، منها القضائ�ة �ض

 ب�مكان تكنولوج�ا المصادر المفتوحة ان �ساهم �ض
ها من العمل�ات مثل تلك المتعلقة بجهود اإلنصاف  أو حئت ما يتعلق بجهود المساءلة، إضافة ا� غ�ي

 التخط�ط إلعادة اإلعمار. 

ي النتها�ات حقوق اإل�سان والقانون 
ي تقوم بالتوثيق المرىئ لتحقيق ما ورد أعالە، تحتاج المنظمات الئت

ض والدول. أي أنه �جب استكشاف الم��د من الفرص  ي من مجتمع المانحني
ي إ� دعم إضا�ض

الدو�ي اإل�ساىض
ي �مكن أن تقدمها هذە ي  لتق��ة المساهمات الئت

المنظمات ع� صع�د جهود المساءلة واإلنصاف �ض
ي قدرة هذە المنظمات ع� تط��ر طرق جد�دة ومبتكرة 

ض إحدى التوص�ات االستثمار �ض ال�من. ومن بني
 ال�تشاف مضمون ومواد ذات صلة. 

ي ال�من .2.3
 تحد�ات المساءلة واإلنصاف والعدالة االنتقال�ة �ف

ف  .2.3.1  عدد كب�ي من الفاعلني
اع، األمر الذي  مالت معظم التعل�قات ض ي ال�ض

دمت خالل عمل�ة المقابلة إ� األطراف ال�من�ة �ض
ُ
ي ق الئت

ض االعتبار مجموعة واسعة من  ي عني
�ظهر التحد�ات المرافقة لتصم�م آل�ة مساءلة و�نصاف تأخذ �ض

ي ال�من، مثل الجهات المسلحة الحكوم�ة وغ�ي 
اع المسلح �ض ض ي ال�ض

الجهات الفاعلة المتورطة �ض
ي بحكم معامالتها المال�ة وعمل�اتها التجار�ة، الحكوم�ة، وا ل�من�ة وغ�ي ال�من�ة، والعامة والخاصة، والئت

ي البالد. 
ض والدمار الملحوظ �ض ي ارتفاع حص�لة المدنيني

 تبيع أو تنقل موادا� �ساهم �ض

ي ع� الحقوق االجتماع�ة واالقتصاد�ة .2.3.2
 تأث�ي ال�اع ال�مىف

"عدم المساواة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والس�اس�ة" ون�ع ظهرت أسئلة خالل عمل�ة المقابلة حول 
، �جب أن �شمل إطار العدالة االنتقال�ة  ض ". و�النسبة ا� غالب�ة المجيبني ي

االنتها�ات "القابلة للتقا�ض
ا��ي للدمار  اع المطّول �سبب التأث�ي ال�ت ض ي قد تنتج عن ال�ض ر االجتما�ي واالقتصادي الئت قضا�ا ال�ض

ار البن�ة  ي قدمها األشخاص الذين وأ�ض التحت�ة الحي��ة للبلد وسبل الع�ش. ومن األمثلة الرئ�س�ة الئت
ي دعم الرعا�ة 

تمت مقابلتهم نذكر الفقر، وفقدان الوظائف والرواتب، وفرص التعل�م، والنقص �ض
 الصح�ة. 

ف  .2.3.3 هم من غ�ي ال�منيني  الحزن ع� المهاج��ن وغ�ي
،  ع� الرغم من أن التق��ر يركز �شكل أسا�ي  ض ي تعالج مظالم الضحا�ا ال�منيني ع� خ�ارات اإلنصاف الئت

إال أنه �جب التشد�د ع� الحاجة إ� إدراج الضحا�ا من الجنس�ة غ�ي ال�من�ة ضمن نطاق آل�ة 
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عن مهاج��ن لقوا حتفهم نت�جة عدم االمتثال  8اإلنصاف المستقبل�ة. فقد تم اإلبالغ عدة مرات
ي س�ي 

ي �ض
ا عن للقانون الدو�ي اإل�ساىض ي ال�من. و�اإلضافة إ� ذلك، تم اإلبالغ أ�ض�

 األعمال العدائ�ة �ض
ي ظروف غ�ي 

ي مختلف أنحاء ال�من، معظمهم �ض
ي أما�ن عدة �ض

ة من المهاج��ن �ض احتجاز أعداد كب�ي
ض  ،. وهنا تجدر اإلشارة ا� ان المهاج��ن9إ�سان�ة ومروعة ي  ،بمن فيهم الالجئني يتمتعون بالحما�ة الئت

. و�جب أن ترا�ي آل�ات اإلنصاف المستقبل�ة احت�اجاتهم يوفرها ا ض ي للمدنيني
لقانون الدو�ي اإل�ساىض

 للوصول إ� حل فعال. 

ي زمن كورونا .2.3.4
 التفاعل المجدي مع الضحا�ا �ف

ي إمكان�ات السفر المحدودة إ� ال�من وداخله 
يتطلب البحث عن طرق للتعامل مع الضحا�ا إ� النظر �ض

أخرى من القيود المفروضة، مثل تلك المتعلقة بكورونا. و�جب ان �أخذ العمل باإلضافة إ� أنواع 
ض االعتبار تأث�ي جائحة كورونا ع� تم��ل األزمات ونقص  ي عني

المستقب�ي حول المساءلة واإلنصاف �ض
ي تقع خارج نطاق "االستعداد للطوارئ" و"االستجابة للطوارئ".  األموال المتاحة لأل�شطة الئت

وري التشارك �شكل واسع مع  وللحفاظ ع� االدارة الوطن�ة لعمل�ة العدالة االنتقال�ة، من ال�ض
ي ذلك مجموعات وجمع�ات الضحا�ا، من دون ان �قت� ذلك ع� 

ض بما �ض أصحاب المصلحة ال�منيني
الممارسة الروتين�ة للحصول ع� تعل�قاتهم فقط. و�جب ق�اس فعال�ة قنوات التواصل الرقم�ة 

ها، من خال ن وغ�ي
�
ي متناول الناس وان �سمح ب�جراء محادثات هادفة تمك

ل قدرتها ع� أن تكون �ض
 الضحا�ا وأصحاب المصلحة اآلخ��ن من التعب�ي عن احت�اجاتهم. 

 السالم مقابل العدالة .2.3.5
ض مفاوضات السالم الجار�ة وشؤون المساءلة عن  رأى مجيبون عدة أن ثمة حاجة لم��د من التنسيق بني

ي  ي ال�من و�نصاف الضحا�ا. فبالنسبة إليهم قد �عرقل عدم معالجة هذە الروابط  االنتها�ات الئت
حدثت �ض

ي ال�من. كما �جب أن تتمتع قضا�ا الضحا�ا 
آفاق المصالحة الوطن�ة الحق�ق�ة والسالم المستدام �ض

ي مفاوضات السالم. و�عت�ب المجيبون ان الهدف من ذلك ل�س تح��ل المفاوضات إ� 
بتمث�ل أفضل �ض

تدى لط�ح المظالم ول�ن لجعل عمل�ة السالم أ��� شمول�ة لشؤون المساءلة واالنصاف. ولم �كن من
ي  الجميع ع� درا�ة باإلمكان�ات المتاحة لمجموعات الضحا�ا والمجتمعات

رة للمساهمة �ض المت�ض
ض العام لألمم المتحد لل�من.  ي �قودها مكتب المبعوث الخاص لألمني  العمل�ات الئت

 2017 مارس/آذار 17نیویورك تایمز،  ،“s coast’rants off YemenAirstrike kills dozens of Somali mig”بن ھوبارد وشعیب الموسوي،         8

]migrants.html-somali-airstrike-https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/middleeast/yemen[ 

 2019أیار/مایو  Migrants die while detained in inhumane conditions in Yemen“ ،2”المنظمة الدولیة للھجرة،          9

]yemen-conditions-inhumane-detained-lewhi-die-https://www.iom.int/news/migrants[ 

https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/middleeast/yemen-airstrike-somali-migrants.html
https://www.iom.int/news/migrants-die-while-detained-inhumane-conditions-yemen
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ي  .3
تحل�ل المقابالت والمشاورات  - الجزء الثايف

ي 
ي ال�مىف

 مع منظمات المجتمع المديف

ي ال�من .3.1
 معلومات عن العدالة االنتقال�ة �ف

3.1.1.  : ي
آراء األشخاص الذين تمت مقابلتهم حول إرث مؤتمر الحوار الوطىف

ي ال�من
 ". "هناك معرفة ب�مكانها أن توّجه العدالة االنتقال�ة �ف

ا، �مكن  15بالنسبة ا�  ي توج�ه مجيب�
ي أن �ساعد �ض ي ظهرت خالل مؤتمر الحوار الوطئض للتحد�ات الئت

بد�ت أثناء 
�
ي أ العمل�ات المستقبل�ة وتجنب مآزق سابقة. و�رزت أر�ــع فئات رئ�س�ة من المالحظات الئت

ي العام 
ي السابق  2012عمل�ة المقابلة، من بينها قانون الحصانة الذي صدر �ض والذي ح� الرئ�س ال�مئض

ا. و�حسب  33عه من المالحقة القضائ�ة ع� جرائم ارتكبت خالل حكمه الذي دام ومن عمل م عام�
أحد األشخاص الذين تمت مقابلتهم، فإن هذا القانون "أعاق �شكل كب�ي قانون العدالة االنتقال�ة منذ 
البدا�ة وخلق العد�د من العقبات أمام تطب�قه"؛ و�جب أن �شمل أي قانون جد�د مستقب�ي "جميع 

 لجرائم وجميع االنتها�ات وجميع الجناة". ا

ي عقبات داخل�ة لتحقيق األهداف المحددة من خالل مبادرة مجلس  وقد واجه مؤتمر الحوار الوطئض
ي  ة جراء قضا�ا ونزاعات  10: التعاون الخل��ب "لم تحدث مصالحة وطن�ة داخل�ة، وكانت االنقسامات كث�ي

ة للمناقشات الحق�ق�ة ولسماع "آراء أخرى" مثل آراء  سابقة". ونت�جة لذلك، ُوجدت مساحة صغ�ي
 إن "ال�ث�ي من المناقشات المهمة خالل مؤتمر 

ً
الشباب. وأوضحت إحدى المجيبات من صنعاء قائلة

ي استولت عليها األحزاب الس�اس�ة بال�امل. ما �ي المساحة المتبق�ة لنا نحن الشباب؟"، الحوار الو  طئض
ي كانت إ�جاب�ة ول�ن تم استبعاد  وقالت مجيبة أخرى من حجة أن "بعض نتائج مؤتمر الحوار الوطئض
ض ان �ضمن المؤتمر مشاركة حق�ق�ة. كان ذلك ل�عود  بعض األشخاص من العمل�ة. كان من المف�ت

ا ما كانت المناقشات العامة وتلك الخاصة ب الفائدة ع� البلد بأ�مله". ول�ن بدً� من ذلك، "غالب�
ي إجراءات م�كان�ك�ة 

ي عرض المظالم التار�خ�ة أو تدخل �ض
ات و�ض ي تعب�ي

بمجموعة العمل تتعمق �ض
 11لمراجعة الدستور أو إ�شاء قواعد النظام للتص��ت". 

ك المحدود أو الضئ�ل حول بعض المفاه�م المستخدمة باإلضافة إ� ما ذكر أعالە، إن  اإلدراك المش�ت
ض قد توقفوا عدة  ي أن المشاركني ي حول العدالة االنتقال�ة والمصالحة �عئض خالل مؤتمر الحوار الوطئض
ض  ا إ� خالفات حول ما �جب أن �شكل محور ترك�ي مرات عند القضا�ا اإلجرائ�ة. وقد أدى ذلك أ�ض�

ض من صنعاء أنه "وقعت خالفات عدة خالل مؤتمر الحوار مجموعات العمل. وأو  ضح أحد المشاركني
. كان المجيبون تائهون و�تساءلون ي ؟ واختلف أصحاب 1962أهو �اع  :؟إ� أي �اع ينظرون : الوطئض

ي �جب أن �شملها قانون العدالة االنتقال�ة". و�دً� من الس�ي  اعات الئت ض المصلحة الرئ�سيون حول ال�ض
حول الغرض من قانون مستقب�ي �شأن العدالة االنتقال�ة، ركز المشاركون ع� قضا�ا من إ� اتفاق 

. ونت�جة لذلك، "ما حدث هو أن األطراف ذات المظالم اختارت  ي والشخ�ي االختصاص الزمئض
�اعاتها واستبعدت اآلخ��ن. ع� سب�ل المثال، أراد الهاشميون معالجة المظالم المتعلقة بالحروب 

ي الست
ت مسألة أخرى تتعلق باألطر الزمن�ة الض�قة المحددة العتماد قرارات معينة. �ض ين�ات". وأث�ي

                                                      
) مجاالت التركیز للمرحلة الثانیة من عملیة االنتقال السیاسي في الیمن، والتي تضمنت عقد مؤتمر حوار وطني وفقًا 2012( 2051حدد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في قراره          10

الخلیجي. كما دعا المجلس إلى "تحقیق شامل ومستقل ونزیھ في االنتھاكات المزعومة التي ارتكبت خالل االحتجاجات التي حصلت في  آللیات التنفیذ المحددة في مبادرة مجلس التعاون

، بما یتوافق مع المعاییر الدولیة". للمزید مراجعة: 2011العاصمة صنعاء وفي أجزاء أخرى من الیمن في العام 

 https://www.un.org/press/en/2012/sc10671.doc.htm 

، مجلّة  s Descent into Chaos’and Yemen“No Peace without Justice: the Arab Spring, the National Dialogue“ستیفن شتاینبایسر،          11

ocial Sciences in the Arabian PeninsulaInternational Journal of Archaeology and S 2)، الفقرة 2015( 4، عدد. 

https://www.un.org/press/en/2012/sc10671.doc.htm
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ت بعض المواع�د النهائ�ة  ي حددتها مجموعات العملواعت�ب تعق�د مدى ا� غ�ي واقع�ة نظرا�  الئت
ا إعطاء الم��د من الوقت للق�ام بالعمل األ  سا�ي القضا�ا المطروحة. كان من الممكن أن �كون مف�د�

ك لبعض المفاه�م والمصطلحات المستخدمة.  ورّي للتوصل إ� فهم مش�ت  وال�ض

ة من س�اقات  وكنقاط إ�جاب�ة، ذكر المجيبون الجهود المبذولة ل��ادة الو�ي عن ط��ق أمثلة مستن�ي
 إ� "الجهود المبذولة لمعرفة الم��د حول المفاه�م 

�
أخرى. وأشارت إحدى المشاركات من صنعاء أ�ضا

ي 
ما يتعلق بالعدالة االنتقال�ة، وحول العمل�ات الس�اس�ة، واالنتخابات". كما قدم  المستخدمة �ض

ي ع� معالجة األمور المتعلقة 
المجتمع الدو�ي الم��د من الدعم لتع��ز قدرة منظمات المجتمع المدىض

نجز ال�ث�ي من
�
ض من مأرب، "أ العمل خالل مؤتمر  بالعدالة االنتقال�ة والمصالحة. و�حسب أحد المجيبني

ض عا�ي  . ومن ثم جاءت الحرب و��ي الناس أمرە. ول�ن بني ي ج��ت 2014و 2012الحوار الوطئض
�
، أ

كاء آخ��ن".   تدر�بات عدة حول العدالة االنتقال�ة مع منظمات األمم المتحدة و�ش

ي ككل. عّمق مؤتمر "
ا �سبب بن�ة مؤتمر الحوار الوطىف ل�ن السالم فشل أ�ض�

ي 
ف ما كان �قوم به كل  الحوار الوطىف ف معسكر هادي واآلخ��ن و�ني االنقسامات بني

واحد منهم. تم التالعب بوسائل اإلعالم من قبل األحزاب، ولم تكن هناك 

 ضمان ح�اد�ة منظمات المجتمع 
�
آل�ات رقابة لمنع ذلك. لذا من المهم جدا

، ف�ي الوح�دة القادرة ع� الق�ام بعمل المراقبة ي
 ". المديف

 صنعاءمشارك من 

ي دروس ب�مكانها أن توجه العمل�ات المستقبل�ة. وأوصت إحدى  نتج عن مؤتمر الحوار الوطئض

". وهذا  ي  "نحن بحاجة إ� مواصلة العمل الذي بدأ به مؤتمر الحوار الوطئض
ً
المشاركات من عدن قائلة

: عمل�ات تضمن تمث�ل أ��ب للضحا�ا والمجتمعات  ض ض رئ�سيني ي العمل ع� جانبني رة؛ �عئض المت�ض

ض من صنعاء أن  وص�اغة رؤ�ة �من�ة حول المساءلة واإلنصاف والعدالة االنتقال�ة. وقال أحد المشاركني

، ستنشأ �اعات  ي
. فمن غ�ي رؤ�ة �من�ة للتعامل مع الما�ض ي

"ال�من بحاجة للتعامل مع قضا�ا الما�ض

 تولد دورات جد�دة من العنف واالنتها�ات". 
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ي ال�منتطور آل�ات العدالة 
 االنتقال�ة �ف

ئ  ي والمصالحة الوطن�ة والعدالة االنتقال�ةأ��ش ي العام  ف��ق عمل للقضا�ا ذات البعد الوطيض
، وتمثل أحد  2013�ض ي ضمن إطار مؤتمر الحوار الوطيض

ي "ص�اغة المبادئ والتوص�ات الدستور�ة والقانون�ة من أجل تحقيق العدالة االنتق
ال�ة والمصالحة الوطن�ة". وقام األهداف الرئ�س�ة لهذا الف��ق �ض

ي العام 
ي وتقد�مه كجزء من "وث�قة مخرجات المؤتمر". ومع بدا�ة ال�اع �ض

، تم التخ�ي عن هذە المخرجات 2014ف��ق العمل ب�عداد تق��ر نهائئ
 . ي ي كانت قد أ�شئت خالل الحوار الوطيض  والعمل�ات االنتقال�ة األخرى اليت

ي 2013العام  وصدر قرار رئا�ي �عود تار�خه إ� ي واألميض
ي المجال المدئض

 عن وظائفهم �ض
�
ض المبعدين ق��ا ي ب��شاء لجنة لمعالجة قضا�ا الموظفني

�ق�ض
  لجنة المتقاعدينوالعسكري (المعروفة باسمها المصّغر: 

�
ي ) و ق��ا

12لجنة للمنازعات المتعلقة باألرا�ض
ي
. وقد حققت لجنة المتقاعدين ق�ا� �ض

ي العام  ألف حالة. وع� 20حوا�ي 
ي العام 2014الرغم من توقف عمله مع اندالع ال�اع �ض

بموجب قرار  2013، فقد تم إ�شاء صندوق تع��ضات �ض
ي المحافظات الجن���ة"

ض الذين �ستحقون التع��ض �ض ض والعسك��ني ض واألمنيني ض المدنيني  13.رئا�ي "للتع��ض ع� الموظفني

ي العام 
ي جميع انتها�ات حقوق اإل�سان المرتكبة منذ العام  14لجنة تحقيق وطن�ة، أ�شأت السلطة التنف�ذ�ة ال�من�ة 2012و�ض

. 2011للتحقيق �ض
ي العام 

ا. كما تم تعد�ل صالح�اتها إلحالة القضا�ا إ� الن�ابة العامة ال�من�ة لتسه�ل س�ي اإلجراءات القضائ�ة2017و�ض ا مؤقت� . ، أصدرت اللجنة تق��ر�
ي أ�لول/سبتم�ب 

وق اإل�سان من المفوض السا�ي توف�ي "بناء قدرات موضوع�ة، والمساعدة الفن�ة، والمشورة والدعم ، طلب مجلس حق2017و�ض
" ي

ي "بما يتما�ش مع المعاي�ي الدول�ة" 15القانوئض
ض لجنة التحقيق من إجراء عملها التحق��ت ي التعد�ل 16لتمكني

. وع� الرغم من اإلشارات الواضحة �ض
جنة إ� دور 

�
ض ع� الوال�ة األصل�ة لل ، فإنه من غ�ي الواضح ما إذا كانت اإلجراءات القضائ�ة قد أسفرت عن اتهام مسؤولني ي الن�ابة العامة والقضاء ال�ميض

 17.عن انتها�ات لحقوق اإل�سان

وع قانون العدالة االنتقال�ة والمصالحة. وع� الرغم من عدم "لجنة إنصاف ومصالحة وطن�ة"كان من المقرر إ�شاء  تطبيق  من خالل اعتماد م�ش
/يناير  ي

�ن الثائض ي انتها�ات حقوق اإل�سان منذ ��ش
جنة التحقيق �ض

�
ي 2011القانون، تضمنت السمات األساس�ة لل

الشكاوى من ضحا�ا حقوق  ؛ وتل�ت
ة المشمولة بأحكام هذا القانون" ر للضحا�ا و"ال�شف عن حق�قة ما حدث خالل الف�ت  18.اإل�سان؛ وضمان التع��ض أو ج�ب ال�ض

ي للعدالة االنتقال�ة واإلنصاف؟ك�ان  .3.1.2
  �ميف

حات إل�شاء ك�ان ض مق�ت لق�ادة البالد خالل عمل�ة العدالة االنتقال�ة. ولتتوافق  19شارك بعض المجيبني

حات نابعة "من أسفل الهرم إ� أعالە". من السمات  ، �جب أن تعتمد اآلل�ة مق�ت ي مع الس�اق ال�ميض

 Returning to Transitional Justice in“لمزید من المعلومات حول اللجنتین وخاصة تلك المتعلقة بـ"المتقاعدین قسراً في المحافظات الجنوبیة"، مراجعة جینس كامبیك،   12

ssion on the Forcibly Retired in the Southern Governoratesa backgrounder on the Commi –Yemen ” 2016تموز/یولیو  26، 3، تقریر رقم ،

 ].content/uploads/2016/07/carpo_policy_report_03_2016.pdf-bonn.org/wp-https://carpo .مركز البحوث التطبیقیة بالشراكة مع الشرق

 .22و 6المرجع السابق، صفحة   13

"تنفیذ برامج المساعدة الفنیة المقدمة الى اللجنة الوطنیة للتحقیق في ادعاءات االنتھاكات  ،2019أیلول/سبتمبر  A/HRC/42/33(، 9(، 42عة مجلس حقوق اإلنسان، الجلسة مراج  14

  .[https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_42_33_AEV.pdf]والتجاوزات التي ترتكبھا جمیع أطراف النزاع في الیمن". 

 "حقوق اإلنسان والمساعدة الفنیة وبناء القدرات في الیمن". 2017تشرین األول/أكتوبر  A/HRC/RES/36/31( 3( مجلس حقوق االنسان،  15

 "حقوق اإلنسان والمساعدة الفنیة وبناء القدرات في الیمن". 2017األول/أكتوبر تشرین  A/HRC/RES/36/31( ،3(مجلس حقوق االنسان،   16

قضیة فقط إلى المحاكمة،  19قضیة إلى المدعي العام. تم تقدیم حتى اآلن  1000، "أحالت اللجنة الوطنیة للتحقیق أكثر من 2020وفقًا لتقریر فریق الخبراء الصادر في أیلول/سبتمبر   17

، حالة حقوق اإلنسان في الیمن، بما في ذلك االنتھاكات والتجاوزات )A/HRC/45/6( 2020أیلول/سبتمبر  14، 45یا معلقة". مراجعة مجلس حقوق اإلنسان، الدورة وما زالت القضا

 للمزید، مراجعة: تقریر فریق الخبراء البارزین الدولیین واإلقلیمیین بشأن الیمن. - 2014منذ أیلول/سبتمبر 

]report.pdf-09-09-Yemen/2020-w.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEEhttps://ww.[ 

  .مراجعة " قانون العدالة االنتقالیة والمصالحة الوطنیة"   18

Law.pdf-Justice-Transitional-draft-content/uploads/2012/03/Yemeni-http://www.peaceandjusticeinitiative.org/wp. 

 المصالحة الوطنیة.إنشاؤھا من خالل اعتماد قانون العدالة االنتقالیة و كان لیتمتضمنت بعض المقترحات عناصر مشابھة لتلك الواردة في لجنة اإلنصاف والمصالحة التي   19

http://www.peaceandjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2012/03/Yemeni-draft-Transitional-Justice-Law.pdf
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اك  المدمجة ي �سمح با�ش ط عليها الضوء األشخاص الذين تمت مقابلتهم كانت تلك اليت
�
ي سل اليت

حات.  ي ص�اغة المق�ت
 المجتمع واعتماد مست��ات ترابط�ة �ض

ي 
ي ك�ان العدالة االنتقال�ة المستقب�ي قادة المجتمع المدئض

ض �ض احات المقدمة لممثلني وشملت االق�ت

ي �جب وجمع�ات الضحا�ا وقضاة وشي�خ وقادة س�اس . وكانت الق�ادة إحدى السمات الرئ�س�ة اليت ض يني

ة والمعاي�ي األخالق�ة مثل الح�اد  ةأن يتمتع بها الممثلون، باإلضافة إ� الخلف� ة والخ�ب ض المهن�ة المتم�ي

 . ض  وعدم التح�ي

ها من الفئات المستهدفة  ك الضحا�ا وغ�ي وجد المجيبون أنه ب�مكان ك�ان العدالة االنتقال�ة أن ُ��ش

ور�ة والمناقشات حول االحتماالت المختلفة آلل�ات المساءلة واإلنصاف. با ألفكار الجماع�ة ال�ض

ي بناء مؤسسات الدولة ذات الصلة وحشد الدعم العام 
ا �ض و�النسبة إليهم، �مكن أن �ساعد ذلك أ�ض�

حات المستقبل�ة. وذكرت إحدى المشاركات أنه "�جب أن �ستعد المجتمع للعدالة االن تقال�ة للمق�ت

ة من هذا الدعم من خالل معرفة  ولهذا نحن بحاجة إ� دعم عام. ومن الممكن تحقيق �سبة كب�ي

 الم��د عن العدالة االنتقال�ة". 

حات ل��ان مماثل لق�ادة العمل�ات المتعلقة  14و�اإلضافة إ� ما ورد أعالە، قدم   مق�ت
�
ا أ�ضا مجيب�

 ، ض ض من المجيبني ض ل�كون بالتع��ض. بالنسبة ا� اثنني ض وغ�ي �منيني �جب إ�شاء ك�ان مختلط من �منيني

 لإلنصاف (
�
 دول�ا

�
: ك�انا حات األخرى ما ��ي  1مسؤوً� عن مسائل اإلنصاف. وشملت المق�ت

�
)؛ صندوقا

) 
�
 ضمن إطار العدالة االنتقال�ة (1استئمان�ا

�
 مؤسسا

�
 تديرە مجموعة أساس�ة من و )؛ 2)؛ ك�انا

�
ك�انا

ي 
 ال�من�ة.  منظمات المجتمع المدئض

" .
�
ان االنصاف صعب، كما الشفاء. لقد حاولت الحكومة ول�ن األمر كان صعبا

فأي سلطة ستتعامل مع ذلك؟ هل ستكون محل�ة؟ أو دول�ة؟ من الذي سيتو� 

  "الق�ادة؟

 منظمة من مأرب

 اتبالنسبة ا� األشخاص الذين تمت مقابلتهم، �جب أن �كون ال��ان مسؤوً� عن دفع التع��ض

ي توح�د معاي�ي تحد�د التع��ضات للضحا�ا  ةأو غ�ي المال� ةالمال�
ا �ض ا مهم� . كما �مكن لل��ان أن �لعب دور�

للضحا�ا، وضمان التوافق مع المعاي�ي الدول�ة لحقوق اإل�سان، ومعالجة قضا�ا الس�اسات المعن�ة، 

 لواليته.  أخرى جوانب أساس�ة باالضافة ا�

ي  كة اليت أعرب عنها األشخاص الذين تمت مقابلتهم تتعلق بتك��ن ك�ان التع��ض أحد الهواجس المش�ت

ي المستقبل. بالنسبة إليهم، �جب أن يتكون ال��ان من أفراد يتمتعون بأع� المعاي�ي األخالق�ة 
�ض

ها لتوف�ي أ��ب عدد  ة. و�جب وضع عمل�ات للتدقيق وغ�ي ض والمهن�ة و�متل�ون مؤهالت تعل�م�ة متم�ي

 ات بأن األعضاء لم �قعوا ف��سة للس�اسات الح���ة و/أو الفساد. ممكن من الضمان
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وجهات نظر األشخاص الذين تمت مقابلتهم له�كل  .3.2
ي ال�من

 العدالة االنتقال�ة �ف

 نهج يرا�ي الضحا�ا .3.2.1
ض غالب�ة األشخاص الذين أج��ت معهم المقابالت، �جب أن تكون عمل�ة  كة بني بناًء ع� اآلراء المش�ت

ي أنه �جب أن ترا�ي الخ�ارات الط��لة األمد العدالة االنتقال ي ال�من موجهة نحو الضحا�ا. وهذا �عيض
�ة �ض

ي معرفة الحق�قة �شأن االنتها�ات. 
ي اإلنصاف والتع��ضات كما حقهم �ض

 حق الضحا�ا �ض

ي ص�اغة اآلل�ات وتنف�ذها. تعت�ب مشاركة 
ا للضحا�ا �ض ا مرك��� و�جب أن تمنح العمل�ات المستقبل�ة دور�

ور�ة إلحساسهم بال�رامة اإل�سان�ة: فقد وصف األشخاص الذين تمت مقابلتهم العدالة الضح ا�ا �ض

ي إ� 
اك، ومن عدم الفعال�ة إ� الفعال�ة، ومن التخ�ض االنتقال�ة ع� أنها عبور من االستبعاد إ� اال�ش

مشاركات عالم ح�ث �مكن للضحا�ا ممارسة السلطة والمطالبة بحقوقهم. وع� حد تعب�ي إحدى ال

ي صلب عالمهم، حيت ولو كان عالمهم 
من عمران، "�مكن للعدالة االنتقال�ة أن ُ�شعر الناس بأنهم �ض

 الخاص، وأنهم يتمتعون بحقوق وواجبات، و��مكانهم االبتكار". 

ض االعتبار مشاركة الضحا�ا  ي عني
ي ال تأخذ �ض تجاهل األشخاص الذين تمت مقابلتهم الصيغ الجاهزة اليت

ي إ�شاء 
اف المسبق بالخطأ �ض العمل�ات واآلل�ات. وأحد األمثلة هو التع��ض المقدم للضحا�ا دون االع�ت

ا" للضحا�ا.  ە مجيبون عدة، أمرا� "مسيئ�  و/أو االنتها�ات المرتكبة، الذي اعت�ب

" "حیث یبدأ كل شيء  قول الحقیقة: 
ض  ض  فّ� األشخاص الذين أج��ت معهم المقابالت مفهوم قول الحق�قة بط��قتني بالنسبة ا�  : مختلفتني

اف بالخطأ واألذى الذي لحق بالضحا�ا  �النسبة ا� آخ��ن يتعلق . و البعض، يتعلق قول الحق�قة باالع�ت

 أو بمعيض آخر، بمعرفة الحق�قة.  ،األمر �شكل أسا�ي ب�ثبات ما حدث

اف بالحق�قة هو نقطة البدا�ة المناسبة  وأنها الخطوة األو� قال المجيبون من الفئة األو� ان االع�ت

ض ان "العمل�ة تبدأ بقول الحق�قة وهو إجراء إلنصاف الضحا�ا.  إلنصاف الضحا�ا. وقالت منظمة من أبني

ي إمكان�ة الشفاء والمسامحة بالنسبة ا� الضحا�ا. ومن ثم �مكننا التحدث عن 
بعد ذلك تأئت

أن تقد�م تع��ضات للضحا�ا من التع��ضات". ولم��د من التأ��د ع� هذە النقطة، اعت�ب المجيبون 

ي ارتكبت ل�س بخ�ار جائز.  اف بالخطأ أو األخطاء اليت  دون االع�ت
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ي (أو الجناة). فمن وجهة 
ض آخ��ن، يرتبط قول الحق�قة ب�ثبات مسؤول�ة الجائض و�النسبة ا� مشاركني

أ�د من الحقائق و�ثبات ما حدث. وأ�د األشخاص الذين تمت نظرهم، تتعلق معرفة الحق�قة بالت

ي ألغراض 
مقابلتهم ضمن هذە الفئة ع� أهم�ة توثيق حقوق اإل�سان والقانون الدو�ي اإل�سائض

ور�ة جدا� ل�نها تحتاج إ� الحق�قة".  ون ان "المساءلة �ض  "استعادة الحق�قة" إذ �عت�ب

 اإلنصاف
مقابلتهم حول اإلنصاف: "إن ال�رامة أهم عن� لوجود فع�ي آراء األشخاص الذين تمت 

 لإلنصاف"

، ع� أن اإلنصاف هو سمة أساس�ة آلل�ة مساءلة ترا�ي 26اتفق جميع من تمت مقابلتهم، وعددهم 

ي قدمها المجيبون لمحات  ي ال�من. وأعطت اإلجابات اليت
الضحا�ا ولعمل�ة عدالة انتقال�ة مستقبل�ة �ض

تب عل�ه. مختلفة عما �مكن  ي ال�من وما قد ي�ت
اع �ض ض  أن �عن�ه اإلنصاف لضحا�ا ال�ض

استكمال  )1: ثالث خطوات رئ�س�ة نجو تحقيق اإلنصافاألشخاص الذين تمت مقابلتهم وقد ذكر 

ي لمعالجة  )2 ؛التع��ض الما�ي باالعتذارات واإلقرار بالخطأ الُمرتكب
التع��ض الما�ي وحدە ال �ك�ض

ا فحسب، بل �جب أن �شمل تداب�ي أخرى) 3 ؛النطاق ال�امل للمظالم ال �جب أن �كون التع��ض مال��

ي 
، "�مكن النظر �ض ض مثل الوظائف والرواتب والتعل�م والرعا�ة الطب�ة. وع� حد تعب�ي أحد المجيبني

أشكال أخرى من التع��ض، مثً�، �مكن دفع الرواتب، وق�ام الجناة باالعتذار. هللا وحدە �علم ما �جعل 

 الضح�ة �شعر بانها حصلت ع� التع��ض المناسب. فاألمر �ختلف من شخص إ� آخر". 

ي ك�ف�ة 
ي السالم. كما أنه �جعلنا نفكر �ف

ي قول الحق�قة: "االستماع إ� الضحا�ا �جعلنا نفكر �ف
ما عانوە  نقلدور الضحا�ا �ف

 ". لجماه�ي أخرى

ي شاركها األشخاص  ي إ�شاء آل�ات قول الحق�قة أشارت األفكار اليت
ض �ض ض لدور الضحا�ا: كمشاركني الذين تمت مقابلتهم إ� تصور�ن مختلفني

نهم من المشاركة الحق�ق�ة والهادفة. ومن هذا ا
�
ي تمك ي تع��ز العمل�ات اليت ة �عيض

�
ا. إن إعطاء الضحا�ا ه��ة فعال لمنظور، وكمستف�دين منها أ�ض�

امن توف�ي اإلنصاف مع مشاركة اآلر  ض ي تلك العمل�ات. ي�ت
 اء المهمشة والمستبعدة للضحا�ا �ض

ض من عدن، "من  ي قدمها المجيبون ز�ادة أ�شطة التوع�ة الخاصة بالضحا�ا. فع� حد تعب�ي أحد المشاركني وتضمنت إحدى التوص�ات اليت

، لن يتقدم الضحا�ا". ومن الممكن أ ا المعلومات حول األسا�ي وجود و�ي كب�ي حول العدالة والحقوق. فبدون هذا الو�ي ن �ساعد أ�ض�

ي  عمل�ات من بلدان أخرى
ي ال�من �ض

جنوب إف��ق�ا. و تم ذكر أمثلة من المغرب وتو�س ، وقد توج�ه األ�شطة ذات الصلة �ض
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ة من المال للضحا�ا والتخف�ف من الضغط " ما �حدث اآلن هو دفع مبالغ صغ�ي

ع� الجناة. ال توجد ت��ة حق�ق�ة. لذا فإن التع��ض بمبالغ ضئ�لة من المال، 

 للضحا�ا إذ �شعرون باإلها
�
ا جدا نة و�أنه يتم استغالل بؤسهم. إنها ال �عد مسيئ�

  "تعت�ب حيت خطوة رم��ة ألنها لو كانت كذلك لصّححت الواقع. 

 ممثل لجمعیة خاصة بالضحایا

ا أسئلة دق�قة  ض أ�ض� ي بعض التفاوتات ال حول الحاجةأثار بعض المجيبني
ن تنظر خ�ارات اإلنصاف �ض

ي شهدها معظم تار�ــــخ ال�من المعا�. فبنظرهم  ي صلب دورات العنف وال�اع اليت
اله�كل�ة الموجودة �ض

ي  وها �جب أن يتمتع الضحا�ا بأ��� من مجرد إمكان�ة مشاركة حق�قة األحداث اليت . وتمحورت اخت�ب

ت حول إمكان�ة إدخال القض ي التقي�م أو معضالت عدة أث�ي
ا�ا االجتماع�ة واالقتصاد�ة اله�كل�ة �ض

 التقي�مات بهدف التع��ضات وتداب�ي االنصاف المستقبل�ة. 

 

وجهات نظر األشخاص الذين تمت مقابلتهم حول دعم الصحة العقل�ة كن�ع إنصاف غ�ي مادي: 

" ف  "مستوى الصدمة عميق لدى ال�منيني

�جب أن �شمل تع��ض ضحا�ا انتها�ات حقوق اإل�سان  بالنسبة ا� األشخاص الذين تمت مقابلتهم،

ي تع��ضات غ�ي ماد�ة مثل الدعم النف�ي واالجتما�ي أو دعم الصحة 
وانتها�ات القانون الدو�ي اإل�سائض

، ان التطّرق ا� الصحة العقل�ة والدعم النف�ي مهّم لفهم الجانب  ض العقل�ة. واعت�ب ثمان�ة من المشاركني

ض من تعز  . وقالوالجروحغ�ي المادي للمظالم  ي الجوانب غ�ي الملموسة أنه  أحد المجيبني
"علينا النظر �ض

" ض  . مثل تأث�ي ال�اع ع� الصحة العقل�ة لل�منيني

اع المسلح ع� الصحة العقل�ة ا� مسائل آل�ة اإلنصاف  تتطرقل�ي  ض الصحة العقل�ة، �جب فهم تأث�ي ال�ض

ض  ض �شكل أوسع. فقد أوضحت إحدى المشاركات من عمران ان "مستوى الصدمة لدى ال�منيني لل�منيني

ي سنوات عدة وع� العمل أن يبدأ اآلن". 
ض من  وقالعميق. سوف �ستغرق عمل�ة التعا�ض أحد المجيبني

ي �عانيها الحد�دة، ان "األمر يتوق ف ع� التقي�م. نحن بحاجة إ� م��د من الفهم حول المظالم اليت

اح تداب�ي ملموسة".    الضحا�ا قبل أن نتمكن من اق�ت

ي 
 إ� موض�ع الصحة العقل�ة �ض

�
ي ال�من.  وتم التطرق أ�ضا

ما يتعلق باالنتها�ات المرتكبة ضد األطفال �ض

، �مكن تنظ�م هذە االنت 10 و�النسبة ا� ض : مجيبني ض ض رئ�سيتني العنف القائم ع�  )1 ها�ات ضمن فئتني

ي ال يتعرض فيها األطفال النتهاك مبا�ش ) 2الن�ع االجتما�ي و ي الحاالت اليت
، تجن�د األطفال. وحيت �ض

دعم مثل �جب أن تكون هناك تداب�ي انصاف  ع� سب�ل المثال،عندما �كونون من أقارب الضحا�ا أي 

 . المخصص لهم الصحة النفس�ة والعقل�ة

ض عدة، �جب أن تكون الصحة العقل�ة سمة من سمات خ�ارات اإلنصاف  باختصار، و�النسبة ا� مجيبني

ي ال�من أن األطفال 
ا آل�ات العدالة االنتقال�ة والمساءلة واإلنصاف �ض والتع��ضات. و�جب أن تعت�ب أ�ض�
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ي  التمث�ل  قدر ممكن منأ��ب  والشباب ينتمون ا� فئات خاصة من الضحا�ا �ستحق الحصول ع�
�ض

 . أي أنظمة للعدالة االنتقال�ة

 العدالة الجنائ�ة وعمل�ات المساءلة .3.2.2
آراء األشخاص الذين تمت مقابلتهم �شأن اآلل�ات القضائ�ة: "إذا كان الشخص مسؤوً�، ف�جب 

 ". أن ُ�حا�م

ي �مكن أن تعالج  من ل أر�عة االنتها�ات. فّض كانت هناك مجموعة من أشكال اآلل�ات القضائ�ة اليت
ض المحا�م الدول�ةال ض  ،مشاركني . قد تكون فعالةالمحا�م الوطن�ة رأى ثالثة ان المحا�م المختلطة و واثنني

ي ثالث
ي (محكمة) من دون تقد�م تفاص�ل إضاف�ة. أما  و�ض

حاالت اختار المجيبون الخ�ار القضائئ
ي بعض األح�ان ع� الغرض. 

زت �ض
�
ي لم تتمحور حول آل�ة قضائ�ة محددة، فقد رك ض اليت خ�ارات المجيبني

ض  واعت�ب  لم ل�نهم و األغراض األساس�ة لآلل�ة القضائ�ة،  منالمساءلة الجنائ�ة ان خمسة من المجيبني
ي �مكن أن تخدم هذا الغرض.   �قدموا معلومات إضاف�ة حول ن�ع اآلل�ة اليت

ي العدالة االنتقال�ة ع� المدى 
ي �ض ض الدور الذي �مكن أن �لعبه نظام العدالة الوطيض ا بني ض المجيبون أ�ض� ّ م�ي

الط��ل وقدرته الحال�ة ع� التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم. فقد تقلصت هذە القدرة �شدة �سبب 
اع المسلح  ض ي البالد  الحا�ي ال�ض

ي البالد. ان الشكوك حول استقالل�ة القضاء بوجه السلطات الس�اس�ة �ض
�ض

اع.  ض  والقدرة ع� تحقيق العدالة بط��قة محا�دة كانت موجودة حيت قبل ال�ض

و�الرغم من ان المجيبون اتفقوا �شكل عام ع� أنه "إذا كان الشخص مسؤوً�، ف�جب ان ُ�حا�م"، إال 
أخرى، مثل أنواع االنتها�ات وجنس�ة الجناة  بعواملن وجهات النظر �شّتتت عندما ق��لت أ

. وقد �كون هذا نت�جة  ي ض إ� اإللمام بعدة سبابأل واالختصاص الزميض نقاط . فافتقر البعض من المجيبني
خ�ارات لخ�ارات المختلفة المتاحة. وعالوة ع� ذلك، وع� الرغم من ز�ادة توافر القوة والضعف ل

ي �شكل عام، فإن الخ�ارات الحال�ة 
ي مجال حقوق اإل�سان والقانون الدو�ي اإل�سائض

المالحقة القضائ�ة �ض
 . ي اع ال�ميض ض  توفر إمكان�ات محدودة لمتابعة المساءلة الجنائ�ة المتعلقة بال�ض
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 لمحة عامة عن آل�ات المساءلة لل�من

ي ذلك من خالل مؤسسات األمم المتحدة والمحا�م الدول�ة والهيئات اإلقل�م�ة لحقوق  اآلل�اتهناك بعض 
للمساءلة داخل ال�من وخارجه، بما �ض

ي ما اإل�سان وأنظمة العق��ات واإلجراءات القانون�ة الوطن�ة غ�ي ال�من�ة. ُ�ذكر 
��ي أبرزها، إ� جانب قدرتها المحدودة ع� مراجعة المطالبات  �ض

 بال�من أو الفصل فيها: المتعلقة 

ة مثل اإلبادة الجماع�ة وجرائم المحكمة الجنائ�ة الدول�ة : تختّص المحكمة الجنائ�ة الدول�ة بمحا�مة األفراد الذين ُيزعم أنهم ارتكبوا جرائم دول�ة خط�ي
ي ج� 

ي ظروف محدودة مثل عندما تقبل الدولة الحرب والجرائم ضد اإل�سان�ة وج��مة العدوان. ال �مكن للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة التحقيق �ض
�مة إال �ض

ي 
ع ال�من ع� نظام روما األسا�ي �ض

ّ
 ول�نه لم ُ�صادق عل�ه.  2000كانون األول/د�سم�ب   28المعن�ة �سلطة المحكمة. وق

ض �شأن ال�من ( ض واإلقل�ميني اء البارز�ن الدوليني ض وا)GEEف��ق الخ�ب اء البارز�ن الدوليني ض �شأن ال�من من قبل مجلس : تم إ�شاء ف��ق الخ�ب إلقل�ميني
ي العام 

. و�شمل واليته "استقصاء جميع االنتها�ات والتجاوزات المزعومة للقانون الدو�ي لحقوق اإل�سان 2017حقوق اإل�سان التابع لألمم المتحدة �ض
ي ارتكبتها جميع األطرا اع منذ العام وللمجاالت األخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدو�ي واليت ض ي ال�ض

اء 2014ف �ض ". وُ�توقع من ف��ق الخ�ب
اع المسلح أو أصحاب المصلحة من أجل "تدع ض ض �شأن ال�من التعاون مع السلطات ال�من�ة ومع جميع أطراف ال�ض ض واإلقل�ميني �م البارز�ن الدوليني

اء ال ي ال�من". �مكن لف��ق الخ�ب
ض �شأن ال�من تقد�م توص�ات التخاذ المساءلة عن انتها�ات وتجاوزات حقوق اإل�سان �ض ض واإلقل�ميني بارز�ن الدوليني

ي قام بجمعها أثناء عمله ا ي يتوّصل إليها. كما �مكنه تقد�م العنا� اليت ؤخذ إجراءات تصح�ح�ة بناًء ع� النتائج الواقع�ة والقانون�ة اليت
ُ
ي ل�ي ت

لتحق��ت
اء البارز� زمة. ول�ن ف��ق الخ�ب

ّ
ض �شأن ال�من ل�س هيئة قضائ�ة ول�س لد�ه أي سلطة لتوف�ي اإلنصاف اإلجراءات القضائ�ة ال� ض واإلقل�ميني ن الدوليني

 للضحا�ا. 

ي : تم إ�شاء لجنة عق��ات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
اء بموجب قرارات 2140مجلس األمن ("لجنة العق��ات  العق��ات �ض ") وف��ق من الخ�ب

ي مرحلة الحقة األفراد وال��انات  ). 2014( 2140مجلس األمن الدو�ي رقم 
قة بتحد�د �ض

�
و�شمل المهام الرئ�س�ة للف��ق "تزو�د اللجنة بمعلومات متعل

ي نتائجه وتوص�ا اء أن يبيض ي ال�من". �مكن لف��ق الخ�ب
ته ع� المعلومات الذين قد �شاركون أو �قدمون الدعم ألعمال تهدد السالم أو األمن أو االستقرار �ض

ي حصل عليه  ،وحظر السفر  ،مثل الحظر المستهدف لألسلحة ،ا من الضحا�ا. و�مكن أن �شمل التداب�ي المعتمدة مجموعة واسعة من الخ�اراتاليت
ي ولجنة العق��ات ل�ست هيئة قضائ�ة. 

 والقيود المال�ة. ومع ذلك، فإن هذە اإلجراءات ل�ست ذات طابع قضائئ

جنة الوطن�ة لتق�ي الحقائق
�
ي انتها�ات حقوق اإل�سان  2012لسنة  140ن�ة بموجب القرار الجمهوري رقم : تم �شك�ل لجنة وطالل

للتحقيق �ض
ي العام 

ي العام 2011المزعومة �ض
ة  2017. و�ض ي بهدف مبا�ش جنة من إحالة القضا�ا إ� الن�ابة العامة والقضاء ال�ميض

�
ض الل تم تعد�ل صالح�اتها لتمكني

ي القرار 
ي المعتم 36/31اإلجراءات القضائ�ة. و�ض

، طلب مجلس حقوق اإل�سان من المفوض السا�ي توف�ي "بناء قدرات 2017أ�لول/سبتم�ب  29د �ض
. ال يزال من غ�ي الواضح حيت اآلن م ي

جنة من إجراء عملها التحق��ت
�
ض الل " لتمكني ي

ا إذا كانت موضوع�ة، والمساعدة الفن�ة، والمشورة والدعم القانوئض
. اإلجراءات القضائ�ة قد حاسبت أي شخص ع ي اع ال�ميض ض  � انتها�ات حقوق اإل�سان المتعلقة بال�ض

القضائ�ة العالم�ة للدول بالتحقيق مع األفراد ومقاضاتهم ع� االنتها�ات الجس�مة لحقوق  االختصاصات: �سمح القضائ�ة الوطن�ة االختصاصات
ي حدث فيها االنتهاك. و  ي المزعوم أو المنطقة اليت

ض وطن�ة بان اإل�سان بغض النظر عن جنس�ة الجائض ل�ن من غ�ي المرجح أن �سمح دول تتمتع بقوانني
حا�م 

ُ
ي الدولة االختصاصاتت

ي ال�من. وتتعلق إحدى القيود الرئ�س�ة بصع��ة  ،القضائ�ة الدول�ة الجرائم المرتكبة خارج أرا�ض
ع� سب�ل المثال، �ض

ي ال�من، 
ي �مكن استخدامها لمالحقة االنتها�ات المرتكبة �ض ض أمور أخرى. جمع األدلة اليت ي ال�من من بني

ي العام �ض   �سبب المسافة الجغراف�ة والوضع األميض

 

ي ال�من: "
 نظام العدالة"نهار ا وجهات نظر حول الوضع الحا�ي للمحا�م الوطن�ة �ف

رة ازدادت  22بالنسبة ا� 
ّ

ي المحا�م ال�من�ة ونظام العدالة من مشا�ل قد�مة ومتجذ
، تعائض ض من المجيبني

ا �سبب  اع المسلح المستمر. واستخدم العد�د من الذين تمت مقابلتهم كلمة "منهار" لوصف سوء� ض ال�ض

 : ض من تعز أن االنه�ار حاصل بكل ما لل�لمة من معيض الوضع الحا�ي لنظام العدالة. وأوضح أحد المجيبني

ا البن�ة التحت�ة". باإلضافة إ� ذلك، عائض القضاء أانهار " ي أ�ض� ا من توقف نظام العدالة وهذا �عيض �ض�

�ة والمعدات.  ي الموارد الب�ش
 الرواتب ونقص �ض

وا بأنه من أجل إعادة  ، ترافق انه�ار نظام العدالة مع انه�ار الدولة. واعت�ب ض بالنسبة ا� هؤالء المجيبني

، ع� الدولة ال�من�ة أن �ستع�د قّوتها: "الناس ح��صون ع� استعادة الدولة".  ي
تأه�ل النظام القضائئ
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ا أوسع وأ��� منهج�ة وال  ها ألنها تعكس أنماط� ي نظام العدالة بمعزل عن غ�ي
ي النظر إ� المشا�ل �ف

ينب�ف

ي 
ف ان "المشكلة ل�ست �ف تؤثر ع� مؤسسات الدولة األخرى. وأوضح أحد الذين تمت مقابلتهم من أبني

ي النظام". 
 القطاع بل �ي �ف

. �حتاج القضا " ي الوقت الحا�ض
ء ع� وجه إن نظام العدالة مسّ�س �ض

ور�ة لضمان  ،الخصوص إ� إجراء سلسلة من اإلصالحات. هذە اإلصالحات �ض

 للسلطة 
�
ول�ج األشخاص إ� الحقوق والعدالة. اال ان القضاء ُ�شكل اليوم امتدادا

ض السلطات. ولذلك، ال يوجد قضاء  ي بني
التنف�ذ�ة. ال يوجد فصل حق��ت

 . ي
 "حق��ت

  شخص من صنعاء أُجریت معھ مقابلة 

ي ونظام وأ ي منها القضاء ال�مىف
ي �عاىف شار من أج��ت معهم المقابالت إ� أن العد�د من المشا�ل الىت

ي العام 
ي وقعت �ف . إحدى هذە القضا�ا تتعلق بعدم 2014العدالة كانت موجودة ما قبل األحداث الىت

ي  ي القضاء استقالل�ة القضاء. وكما أوضح أحد األشخاص الذين تمت مقابلتهم، فإن "العامل الب�ش
�ف

ي 
ا األ��� خطورة. ال يوجد اليوم قضاة محا�دون ومستقلون. إن نظام العدالة �ف هو األهم ول�نه أ�ض�

اع".  ف  ال�من موا�ي ألطراف ال�ف

ي يواجهها قضاة عدة للحفاظ  ا عن القضاء، أقّر بعض من أج��ت معهم المقابالت بالصع��ات الىت ودفاع�

ي 
اعخضم الع� االستقالل�ة والح�اد �ف ف . وأوضح شخص تمت مقابلته من المخا أنه "ما من عدالة إذا �ف

ي الجناة". وأضاف المشاركون أن "القضاة يواجهون ال�ث�ي من المخاطر 
ي أرا�ف

كانت المحا�م موجودة �ف

ا للهجوم من قبل مختلف األطراف.  والتهد�دات"، وأن "القضاء مقّ�د" وأن "المنظومة تتعرض أ�ض�

ي بعض أجزاء ال�من،
 ال يتقاضون القضاة رواتبهم و�تعرضون لإلذالل".  و�ف
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ي �جب "
التداب�ي  من خالل تقي�مها ان قطاع العدالة هو أحد القطاعات اليت

ي إطار عمل�ة العدالة االنتقال�ة. ألن العدالة االنتقال�ة تدور حول 
الُمتخذة �ض

ا. لقد انهار العد�د من المؤسسات الالزمة  إصالح المؤسسات و�عادة تأه�لها أ�ض�

 ."إلدارة وق�ادة عمل�ة العدالة االنتقال�ة

 شخص تمت مقابلتھ من صنعاء

مقابلتهم، "إن إصالح قطاع العدالة من أهم احت�اجات عمل�ة العدالة بالنسبة ا� أشخاص عدة تمت 

ي والجهات الفاعلة 
اح بناء قدرات الجهاز القضاىئ دمت، تم اق�ت

ُ
ي ق االنتقال�ة". ومن التوص�ات األخرى الىت

ي فصل السلطات وز�ادة 
ة �ف ي �مكن أن �ساهم مبا�ش ي نظام العدالة، وال س�ما اتخاذ التداب�ي الىت

األخرى �ف

ف  ء �مكن أن �حدث هو الفصل بني ي
ف فان "أفضل �ش استقالل�ة القضاء. وع� حد تعب�ي منظمة من أبني

ي 
ي نظام العدالة. و�تمثل أحد اإلجراءات العمل�ة �ف

العدالة والس�اسة لمنع احتمال التدخل الس�ا�ي �ف

ي السلطة القضائ�ة ع� أساس المؤهالت ول�س بناًء ع� اعتبارات 
 س�اس�ة."إجراء التعيينات �ف

ي إمكان�ة إ�شاء محكمة خاصة بال�من
 بحث �ض

ي �مكن أن توفر األساس  ي سعت إ� توض�حها عمل�ة المقابلة هو تحد�د العنا� الىت ف المسائل الىت من بني

ي ع�  ي وتحدد الدعم المستقب�ي إل�شاء محكمة خاصة. إن النقاط المذكورة أدناە تعكس وتبىف
المنط�ت

ي شاركها األشخاص الذين تمت مقابلتهم حول المساءلة �شكل عام،  ح وجهات النظر الىت ح�ث اق�ت

ف إ�شاء محكمة مختلطة لل�من.   اثنان فقط من المشاركني

 المساھمة في اإلدارة الیمنیة

ي عمل�ة العدالة 
إن اإلدارة الوطن�ة بالنسبة ا� األشخاص الذين تمت مقابلتهم، سمة مهمة للغا�ة �ف

ي عمل�ات المساءلة و 
ا �ف ي دعم المؤسسات الوطن�ة لتلعب دور� اإلنصاف. و�تطلب االنتقال�ة. وهذا �عىف

، دعم قدرته ع� اتخاذ اإلجراءات القضائ�ة بط��قة تتما�ش مع المعاي�ي  ي ي حالة القضاء الوطىف
ذلك �ف

وري  ي حال وجود خ�ارات دول�ة، �عت�ب األشخاص الذين تمت مقابلتهم أنه من ال�ف
الدول�ة. وحىت �ف

ي 
ه مساهمتهم �شكل كب�ي �ف

�
، أو أقل ف ي جوانب أخرى مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيني

 تأس�سها و�ف

 من تنظ�مها. 

ي  توفر المحكمة الخاصة الم��د من الضمانات للمشاركة. وع� عكس المحا�م الدول�ة والوطن�ة الىت

ي وشخ�ي وموضو�ي محدد، ا القضا�ا المتعلقة بال�من ول�نها تتمتع باختصاص زمىف �مكنها تو�ي نظ���

ي حالة الم
ا �ف حكمة الخاصة بل تتم مناقشتها قبل إ�شاء المحكمة. فان هذە القضا�ا ال تحدد مسبق�
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 ع� الحوار 
�
ا� إ�جاب�ا ا إ� م��د من المناقشات العامة و�كون له "تأث�ي و�مكن أن يؤدي هذا األمر أ�ض�

 20 .العام المتعلق بحقوق اإل�سان"

 

 والیة أكثر شمولیة

ف ا�  ا، تخضع الخ�ارات المتاحة للضحا�ا ال�منيني �ر سابق�
ُ
مجموعة من القيود. ان غالب�ة اآلل�ات كما ذ

ي ذلك تلك المتاحة من خالل مؤسسات األمم المتحدة، والمحا�م الدول�ة، والهيئات 
القائمة، بما �ف

لديها  ،اإلقل�م�ة لحقوق اإل�سان، وأنظمة العق��ات، والعمل�ات القانون�ة الوطن�ة ال�من�ة وغ�ي ال�من�ة

 المتعلقة بال�من أو الفصل فيها. قدرة محدودة ع� مراجعة االدعاءات 

ا لتأس�س محكمة خاصة بال�من، إال أنها توفر  ا كاف�� ي حد ذاتها سبب�
ف أن هذە القيود قد ال �شكل �ف ي حني

�ف

ا. �مكن أن �كون للمحكمة الخاصة  ق���
�
 منطق�ا

�
ا أ��� شمول�ة من أي من الخ�ارات  أساسا ا قضائ��

�
نطاق

ا  ف حددتها مجموعة من الجهات الفاعلة المختلفة. أو بمعىف آخر، تعكس أهدا إن كانت ،المتاحة حال��

ي معالجة موض�ع انتها�ات حقوق اإل�سان 
ي مرونتها �ف

تتمثل إحدى نقاط القوة للمحكمة الخاصة �ف

ي ال�من بط��قة ال توفرها الخ�ارات المتاحة. 
ي المعقد �ف

 والقانون الدو�ي اإل�ساىف

 

 ةالتوازن بین العناصر الدولیة والوطنی

ا عن قلق �شأن �سبة العنا� الدول�ة  كشفت المناقشات مع األشخاص الذين تمت مقابلتهم أ�ض�

ي بعض األح�ان، كان هذا القلق أ��ب من ذاك المتعلق 
ي آل�ة المساءلة المستقبل�ة، و�ف

والوطن�ة �ف

. رأى المجيبون انه من 21 بـ"السمات المحددة" المهم األخرى، مثل االختصاص الموضو�ي أو الشخ�ي

اتباع نهج متوازن لضمان أن أي آل�ات مستقبل�ة وان عمل�ة العدالة االنتقال�ة المستقبل�ة بصورة أوسع 

ي إعادة تأس�س القضاء بعد الحرب. 
ي اإلصالح المؤس�ي وتحد�دا� �ف

 ستساهم �ف

، أن تعالج بعض هذە  ي
ومن شأن المحكمة الخاصة، كونها آل�ة مختلطة التك��ن واالختصاص القضاىئ

ف ا ا لعدم وجود محكمة خاصة نموذج�ة، فب�مكان محكمة خاصة بال�من ان تم�ج بني لمخاوف. ونظر�

العنا� الدول�ة والوطن�ة. كما �مكن لألدوات التأس�س�ة لآلل�ة أن تعالج هذە المخاوف من خالل 

ف  ، و�ناء قدرات المسؤولني ف ف دوليني ي ذلك إدخال قضاة وموظفني
جوانب أخرى من تصم�مها، بما �ف

، وعمل�ات التوظ�ف. ا ف  لمحليني

ي الختام، وعند التطرق إ� الخ�ارات القضائ�ة، اعت�ب األشخاص الذين تمت مقابلتهم أنه "�جب 
�ف

ي حال وجود محكمة خاصة، من المهم بالنسبة ا� األشخاص الذين 
الوصول إ� أبعد الحدود". ف�ف

                                                      
20  Open Society Justice Initiative ،A Handbook for Designing Accountability Mechanisms for Grave Crimes–Options for Justice ،) مؤسسات

 .74)، صفحة 2018، المجتمع المفتوح

21  Open Society Justice Initiative،Mechanism purpose, relationship to the domestic system, and  –Options for Justice in Yemen “

”jurisdiction) ،13)، صفحة 2020، نیسان/أبریل مؤسسات المجتمع المفتوح. 



العبور نحو العدالة: آراء مختارة من المجتمع المدني الیمني من أجل عدالة انتقالیة ومساءلة طویلة األمد في الیمن 

25 

حة لتع��ز نظام تمت مقابلتهم أن يتما�ش هذا الخ�ار مع الخ�ارات األخرى،  ي ذلك تلك المق�ت
بما �ف

. وعالوة ع� ذلك، و�ما أنه من الممكن إ�شاء آل�ة مثل المحكمة الخاصة ألغراض  ي العدالة الوطىف

عدة، فمن المهم إجراء مشاورات إضاف�ة لتحد�د الجوانب الرئ�س�ة لواليتها. وال �جب أن تكون 

حات المستقبل�ة إلزام�ة بل أن تب�ت ع� مس توى المبادئ العامة لُتثمر عنها مناقشات وتأمالت المق�ت

 إضاف�ة. 
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 اإلصالح المؤس�ي  .3.2.3
 

آراء األشخاص الذين تمت مقابلتهم حول إصالح القضاء: "إن إصالح قطاع العدل هو من أ��� ما 

 ستحتاجه عمل�ة العدالة االنتقال�ة"

ي بيئة �س�طر 
ي ال�من �ف

ي األقسام السابقة، تعمل المحا�م �ف
اع المسلح �شكل  كما ذكر �ف ف عليها أطراف ال�ف

ا�د. و�ش�ي التقديرات إ� أن ال�ث�ي منها وقعت ف��سة التحّزب و�شارك الخ�ار مع القوى الس�اس�ة.  ف م�ت

ي حاالت 
. و�ف ي بعض الظروف، أدت اله�ا�ل القانون�ة المواز�ة إ� تعط�ل عمل قطاع العدل الرس�ي

و�ف

ه�ا�ل ظل أمن�ة غ�ي خاضعة للمساءلة أمام سلطات أخرى، كان ع� نظام العدالة مواجهة ظهور 

 الدولة. 

اك نظام  ي ذكرها األشخاص الذين تمت مقابلتهم لدعم إصالح القضاء، إ�ش تضمنت األسباب الىت

زم من اإلدارة ال�من�ة لجهود العدالة االنتقال�ة الشاملة. 
ّ

ي من أجل ضمان المستوى ال� العدالة الوطىف

ي قدمه ا للمداخالت الىت اك القضاء لتجنب انحراف اآلل�ات عن  11ا وفق� وري إ�ش ا، من ال�ف مجيب�

 . ي  الس�اق والواقع ال�مىف

ي استدامة "مؤسسة 
ا �ف ي أ�ض� ، �مكن أن �ساهم مشاركة القضاء الوطىف ف بالنسبة ا� بعض المجيبني

ي منذ  اك القضاء ال�مىف . إن إ�ش ة ط��لة من انتهاء ال�اع الحا�ي ي البالد بعد ف�ت
البدا�ة المساءلة" �ف

ي تجنب التصور بان اآلل�ة والمخاوف األوسع المتعلقة بالمساءلة واإلنصاف قد 
ا �ف س�ساعد أ�ض�

 ." ي " أو ناتجة عن "تدخل أجنىب
�
رضت أجنب�ا

ُ
 "ف

ساءت األمور بالنسبة ا� المحا�م �سبب الحرب. هناك ال�ث�ي من التدخالت "

ي نظام العدالة والقضاء. ال يوجد استقالل�ة
  ،قضائ�ة فعل�ة الس�اس�ة �ض

�
وكأن نظاما

ي ال�من ا� جانب ذلك الذي �قت� ع� كونه ح�ب ع� ورق. 
 قائم �ض

�
 "كامً� مواز�ا

 مشارك من أبین

ي شاركها األشخاص الذين تمت مقابلتهم، يب�ت مستوى الصع��ات المبلغ عنه  ع� الرغم من اآلراء الىت

حات لتدخالت مستهدفة. ع� سب�ل المثال، من المعروف أنه تم إ�شاء  غ�ي محّدد �ي ينتج عنه مق�ت

ف بعض اله�ا�ل القضائ�ة المواز�ة، ول�نه ال يزال من غ�ي الواضح ا� أي مدى تمت اال  ستعانة بالعاملني

ف  " من قبل هذە اله�ا�ل أو ما �ي درجة التداخل بني ف إ� "النظام الرس�ي ي مجال القضاء التابعني
�ف

. كما لم  ف اع المسلح و ما �ي تضح �شكل كاٍف ياله�كلني ف ي نتجت عن ال�ف التحد�ات ما �ي الصع��ات الىت

ي 
ي  منهج�ة المشا�ل ال المتجذرة �ف ي ال�من الىت

 �صارعها لسنوات عدة. كان نظام العدالة �ف

ف قدرته،  ي تحسني
ي والمساهمة �ف

حات بناءة قادرة ع� دعم إصالح الجهاز القضاىئ من أجل تقد�م مق�ت

س�كون من المهم تع��ز قاعدة األدلة بهدف الحصول ع� نظرة عامة أ��� واقع�ة ودقة لنقاط ضعف 

 قطاع العدل ونقائصه. 
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ح  ا الق�ام بجهود من 11من أصل  6اق�ت
�
ف س�ادة القانون  مشارك أجل تحقيق اإلصالح المؤس�ي وتحسني

ا، �جب أن ترتكز  ا وملموس� كجزء من عمل�ة العدالة االنتقال�ة المستقبل�ة. ول�ن، لجعل ذلك ممكن�

الجهود المستقبل�ة ع� الب�انات المتاحة والموثوقة. هذا مهم ل�س فقط لتحل�ل قطاع العدالة �شكل 

ا لفهم مجموعة ا ي يتعامل معها القضاء �شكل أوسع. دقيق بل أ�ض�  لقيود والفرص الىت

ي ال�من .3.3
 توص�ات لمساءلة ط��لة األمد �ض

ي ال�من�ة لتوسيع نطاق توثيق انتها�ات  .3.3.1
دعم منظمات المجتمع المديض

ي 
 حقوق اإل�سان والقانون الدو�ي اإل�سايض

ي تمت مقابلتها، ساعدت أعمال التوثيق ع� تح د�د االنتها�ات بالنسبة ا� غالب�ة المنظمات الىت
ا� ع�  ا تأث�ي اع. باإلضافة إ� ذلك، كان لهذە األعمال أ�ض� ف الجد�دة وأنماط العنف وتول�د فهم أ��ب لل�ف
اء البارز�ن التابع لألمم المتحدة، لبدء التحقيق  جمع األدلة وتمكنت من دفع اآلل�ات، مثل ف��ق الخ�ب

ي تم تقد ي قضا�ا معينة. أحد األمثلة الملموسة الىت
ف �ف �مها هو عدم دفع وفقدان رواتب الموظفني

اء  ي تق��ر ف��ق الخ�ب
ف نت�جة النتقال البنك المركزي إ� عدن. تم تناول هذا الموض�ع �ف الحكوميني

ي أ�لول/سبتم�ب 
اء لعام  2019.22البارز�ن الصادر �ف ي تق��ر ف��ق الخ�ب

�رت مخاوف مماثلة �ف
ُ
وقد ذ

2020. 23 

مثل ف��ق  ،حقوق اإل�سان ال�من�ة ب�مكانه ان �حّث آل�ات دول�ةان العمل الذي تقوم به منظمات 
اء البارز�ن ي ذلك انتها�ات الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة ، الخ�ب

ي قضا�ا معينة بما �ف
لبدء التحقيق �ف

�ة والفن�ة من أجل تصم�م أدوات 24والثقاف�ة . لذا �جب دعم المنظمات ال�من�ة لتع��ز مواردها الب�ش
ا بهدف الوصول ا� وطرق جمع ا لمعلومات والق�ام بأعمال التوثيق. هذا الن�ع من الدعم مهم أ�ض�

، مثل التحق�قات وجمع األدلة وملفات القضا�ا.   أعمال مساءلة معّمقة أ���

ا ألن قيود الوصول إ� ال�من والتحرك داخل البالد قد تصبح أ��� صع��ة �سبب جائحة كورونا،  نظر�
ي ال�من�ة.  فإن الجزء األ��ب من

أعمال التوثيق سوف �قع حتما ع� عاتق منظمات المجتمع المدىف
ا لتع��ز قدرتها والفن�ة ع�  ور�� ف �ف بالنسبة ا� المنظمات المعن�ة، كان دعم المجتمع الدو�ي والمانحني

ي طرق جد�دة لتوف�ي الدع
ا ألن ينظر دعم المجتمع الدو�ي �ف م الق�ام بأعمال التوثيق. هناك حاجة أ�ض�

ي من أجل التوثيق وعمل أعمق موجه نحو المساءلة. �مكن أن �شمل ذلك البحث عن  ي الخار�ب الفىف
ي س�اقات البلدان األخرى استجابة للقيود وعدم 

ي تم التوصل إليها �ف الدروس المستفادة و"الحلول" الىت
وس كورونا.   إمكان�ة الدخول �سبب جائحة ف�ي

 

                                                      
مقدم إلى مفوضیة األمم  تقریر، "2014مبر حالة حقوق اإلنسان في الیمن، بما في ذلك االنتھاكات والتجاوزات منذ أیلول/سبت، "تقریر فریق الخبراء البارزین الدولیین واإلقلیمیین  22

 .95و 94، الفقرتان 2019أیلول/سبتمبر  A/HRC/42/17( ،3(المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان 

 .104و 103الفقرتان المرجع نفسھ،   23

 . 95و 94المرجع نفسھ، الفقرتان   24
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ي  .3.3.2
ي جمع وحفظ وتحل�ل دعم جهود منظمات المجتمع المديض

ال�من�ة �ض
 المعلومات بمثابة دل�ل

ف أعمال التوثيق وجمع األدلة وحفظها. فقد أسس عمل  ي تمت مقابلتها بني ت بعض المنظمات الىت ف م�يّ

ي 
التوثيق، ع� سب�ل المثال، لقاعدة ب�انات حول انتها�ات حقوق اإل�سان والقانون الدو�ي اإل�ساىف

، الجد�
�
لم �حتفظ بالمعلومات عند  عمل التوثيق إال أن . دة منها كما المتكررةوحول أنماط العنف أ�ضا

مستوى �مكن استخدامه ضمن التحق�قات أو عمل�ات المساءلة الجنائ�ة، أو حىت عمل�ات اإلنصاف. 

ي جرائم دول�ة معينة وتحد�د 
ومن ناح�ة أخرى، تطلب جمع األدلة والحفاظ عليها، كما التحق�قات �ف

 والعمل�ات المتخصصة.  مرتكبيها وك�ف�ة إنصاف الضحا�ا، مجموعة إضاف�ة من المهارات

ا ع� جمع المعلومات واألدلة وحفظها وتحل�لها  ي تركز حال�� ي المنظمات أو اآلل�ات الىت
هناك نقص �ف

 ، ف ع� عمل�ات المساءلة واإلنصاف المستقبل�ة داخل ال�من أو خارجه. ع� الصع�د الدو�ي ك�ي مع ال�ت

اء البارز�ن بجمع المعلومات و  اء تقوم آل�ات مثل ف��ق الخ�ب اإلبالغ عنها؛ وأصبح ب�مكان ف��ق الخ�ب

ا جمع األدلة وحفظها، ل�ن ستكون لد�ه قدرة محدودة ع� التفاعل مع الهيئات القضائ�ة  البارز�ن أ�ض�

ي 
ما �خص اآلل�ات المنشأة لحاالت وس�اقات أخرى، مثل اآلل�ة الدول�ة المحا�دة والمستقلة لسور�ا.  �ف

ي  و�اإلضافة إ� ذلك، تواجه آل�ات
ا�د من قبل األطراف. ف�ف ف اء البارز�ن عدم تعاون م�ت مثل ف��ق الخ�ب

، أشار الف��ق إ� أنه لم يتمكن من الدخول إ� ال�من ودول التحالف األخرى 2020تق��ر أ�لول/سبتم�ب 

 25.ع� الرغم من طلباته المتكررة

ي ال�من�ة ع� سد ا
، تعمل بعض منظمات المجتمع المدىف ف ع� المستوى المح�ي ي القدرات بني

لنقص �ف

التوثيق من أجل اإلبالغ والتحق�قات من أجل عمل�ات المساءلة واإلنصاف، كما أنها تتعامل مع بعض 

المنتد�ات القضائ�ة. ول�ن الدعم مطلوب ل�ي تتمتع هذە المنظمات بالتدر�ب والقدرات والتكنولوج�ا 

فظها وتحل�لها ع� المستوى الالزم الالزمة إلجراء تحق�قات معّمقة وجمع المعلومات واألدلة وح

ي مختلف المنتد�ات القضائ�ة. 
 لمشاركة فعالة �ف

ي تق��رە لعام 
اء �ف ي قدمها ف��ق الخ�ب حات الىت من أجل إ�شاء "هيئة تحقيق  2020وع� الرغم من المق�ت

تعلقة تركز ع� القضا�ا الجنائ�ة إلجراء م��د من التحق�قات و�عداد ملفات القضا�ا" وتداب�ي أخرى م

ي جمع األدلة و�جراء التحق�قات سوف تحتاج إ� 
ي توثيق االنتها�ات و�ف

بالمساءلة، فإن الثغرات �ف

ي تمت مقابلتها، "ال  معالجة من قبل المنظمات ال�من�ة. ول�ن، وكما أوضحت إحدى المنظمات الىت

ي ال�من اليوم ع� التوثيق. ان جمع األدلة الذي تقوم به 
ف األ��ب �ف ك�ي المنظمات الوطن�ة ال يزال يزال ال�ت

 ." ف ع� بناء القدرات �شكل أ��ب ك�ي ا وال يتما�ش مع المعاي�ي الدول�ة. لذا من المهم ال�ت  ضع�ف�

، �جب ع� الدول،  ي
ف التوثيق والعمل االستقصاىئ لتتمكن المنظمات ال�من�ة من معالجة الفجوة بني

، دعمها لتتمتع والمنظمات غ�ي الحكوم�ة الدول�ة، والمؤسسات المتعددة األط ف راف، ومجتمع المانحني
وجمع  ،القدرات والتكنولوج�ا إلجراء تحق�قات معّمقة . و�جب ان بتضمن ذلكبالموارد ال�اف�ة

                                                      
مقدم إلى مفوضیة األمم "، تقریر 2014إلنسان في الیمن، بما في ذلك االنتھاكات والتجاوزات منذ أیلول/سبتمبر حالة حقوق ا، "تقریر فریق الخبراء البارزین الدولیین واإلقلیمیین  25

 .7، الفقرة 2020أیلول/سبتمبر  A/HRC/45/6(، 14المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان (
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ي مختلف المنتد�ات  ،المعلومات واألدلة
وحفظها وتحل�لها ع� المستوى الالزم لمشاركة فعالة �ف

 القضائ�ة. 

 االجتماع�ة واالقتصاد�ةبرنامج مساءلة يتناول انتها�ات الحقوق  .3.3.3
ر الذي نتج عن األعمال العدائ�ة ف  ،اعت�ب المشاركون، أنه باإلضافة إ� ال�ف  ،مثل قتل وج�ح مدنيني

ف االقتصادي  ي المجالني
اع والجهات الفاعلة األخرى �ف ف ارا� عن سلوك أطراف ال�ف ا أ�ف نتجت أ�ض�

، مثل فقدان الرواتب وتزا�د البطالة نت�جة انتقال البنك المركزي إ� عدن، أو عدم دفع  واالجتما�ي

ي مناطق مختلفة من ال�من. 
ف الذين �ع�شون �ف ف الحكوميني  رواتب الموظفني

وقد أثار األشخاص الذين تمت مقابلتهم مخاوف أخرى، مثل االستبعاد االجتما�ي وعدم الوصول إ� 

. و  ي ي المجتمع ال�ميف
، فإن فهم األبعاد العدالة. فبالنسبة إليهم، هناك مشا�ل لطالما ُوجدت �ف �التا�ي

ي الذي عانت منه 
ا بالنظر إ� النقص التار��ف ي أ�ض�

اع �شكل أعمق �ق�ف ف االقتصاد�ة واالجتماع�ة لل�ف

، بما فيها النساء، ع� سب�ل المثال ال الح�.  ي ي المجتمع ال�ميف
 بعض الفئات االجتماع�ة �ف

 للمخاوف المذكورة أ
ً
ي ُطرحت �سبة ر ومن األسئلة األساس�ة اليت عالە هو إمكان�ة أن تكون قضا�ا ال�ف

ي طرحها األشخاص الذين  ". أي أن المخاوف اليت ي
ار القابلة للتقا�ف االقتصادي واالجتما�ي من "األ�ف

ي 
ما يتعلق بمسؤول�ة الدولة و/أو المساءلة الجنائ�ة عن انتها�ات  تمت مقابلتهم تث�ي أسئلة حرجة �ف

ي  26ة. وقد وضح تق��رالحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�
اء البارز�ن الذي صدر �ف ف��ق الخ�ب

ف  2019أ�لول/سبتم�ب  اء البارز�ن العد�د من التوص�ات �شأن تحسني هذە المسألة: قدم ف��ق الخ�ب

ي 
ي �ف

ف  االمتثال للقانون الدو�ي اإل�سايف ما �خص األعمال العدائ�ة كما �شأن التداب�ي الرام�ة إ� تحسني

ي حق  ي الئق والتمتع بالحقوق االجتماع�ة واالقتصاد�ة.  الشعب ال�ميف
ي مستوى مع��ش

 �ف

اع أن تكون مؤثرة  ف " المحتملة، �مكن لألبعاد االقتصاد�ة واالجتماع�ة لل�ف ي
إ� جانب "مسارات التقا�ف

ي تحقيق عمل�ات إنصاف وخ�ارات تع��ض متعددة للضحا�ا. فمن الممكن مثً� أن تؤدي قض�ة 
ا �ف أ�ض�

ي كث ا� ما أثارها المجيبون، أو مسألة "استغالل المساعدات اإل�سان�ة كسالح"، إ� إحراز الفساد اليت �ي

ي 
داد األصول �ف ي اس�ت

 ما يتعلق بالمطالبات القانون�ة ن�ابة عن الضحا�ا.  تقدم �ف

ي ال�من حول إ�جاد طرق مبتكرة لتح��ل 
سيتمحور جزء كب�ي من عمل�ة العدالة االنتقال�ة المستقبل�ة �ف

اع والجهات الفاعلة األخرى، إ� عنا� المظالم  ف ي �سبب فيها أطراف ال�ف االقتصاد�ة واالجتماع�ة اليت

ي إ�شاء آل�ات المساءلة واإلنصاف وتضمن عدم التكرار. ولتحقيق ذلك، �جب ع� 
�مكن أن �ساعد �ف

ف والدول والمنظمات الدول�ة دعم منظمات حقوق اإل�سان لتوثيق انتها�ات الحق وق مجتمع المانحني

 االقتصاد�ة واالجتماع�ة وتصم�م أدوات وأسال�ب جد�دة لجمع المعلومات. 

                                                      
على النحو المقدم إلى مفوضیة األمم "، 2014یمن، بما في ذلك االنتھاكات والتجاوزات منذ أیلول/سبتمبر حالة حقوق اإلنسان في ال، "تقریر فریق الخبراء البارزین الدولیین واإلقلیمیین   26

 .2019أیلول/سبتمبر  A/HRC/42/17( ،3( المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/87/PDF/G1924087.pdf?OpenElement].-dds-[https://documents 
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االستفادة من أدوات تكنولوج�ا المصادر المفتوحة لدعم وتق��ة جهود  .3.3.4
ي ال�من

 المساءلة واإلنصاف �ف
ي لس�ي األعمال العدائ�ة بوساطة التطورات 

ي التوثيق المريئ
ي ز�ادة هائلة �ف

شهد العقد الما�ف

 مثل التعلم اآل�ي والتقن�ات الجغراف�ة المكان�ة. التكنولوج�ة 

ي كث�ي من الحاالت من قبل أطراف 
اع المسلح وحظر الدخول �ف ف ومع تزا�د صع��ة الوصول إ� أما�ن ال�ف

ا من جهود العدالة والمساءلة. فكما ذكرت إحدى المنظمات  ا مهم� ي عن��
اع، أصبح التوثيق المريئ ف ال�ف

 عتماد ع� األدلة القصص�ة". الم�دان�ة، "لوالە ل�ان اال 

تحجب تكنولوج�ا المصدر المفت�ح العد�د من االستخدامات المحتملة، و�مكن أن �ساهم تصور 

ي 
ي مجموعة واسعة من العمل�ات، منها القضائ�ة �ف

ما �خص جهود  الب�انات ع� وجه الخصوص �ف

اع ا ف لمسلح. أحد األمثلة ع� ذلك المساءلة، كما العمل�ات األخرى مثل جهود المنا�ة ضمن س�اق ال�ف

 هو جمع الب�انات للتدقيق ببعض العمل�ات الس�اس�ة، مثل جهود التهدئة ووقف إطالق النار المعلن. 

ي 
هناك مجال لتشمل تكنولوج�ا المصادر المفتوحة تحل�الت لمجاالت جد�دة متعلقة بال�اع �ف

تعزز مثل هذە التطورات عمل التوثيق  ال�من، مثل القضا�ا االجتماع�ة واالقتصاد�ة. ومن الممكن ان

ي العمل الذي تقوم به آل�ات مثل ف��ق 
الذي تقوم به منظمات حقوق اإل�سان. كما �مكنها المساهمة �ف

ي عمل�ة التوصل ا� تداب�ي مستقبل�ة للمساءلة. 
اء و�التا�ي المساهمة �ف اء البارز�ن ولجنة الخ�ب  الخ�ب

، أنه ب�مكان مثل هذە  التطورات أن توجه طرق اإلنصاف المستقبل�ة للضحا�ا. وتتضمن ومن المهم جدا�

احها لل�من استخدام مجموعات الب�انات للتوصل إ� خطط إعادة إعمار  ي تم اق�ت بعض االحتماالت اليت

ي جميع أنحاء البالد. 
ي لحقت بالبن�ة التحت�ة �ف ار اليت ترتكز ع� معلومات و��انات تفص�ل�ة حول األ�ف

ام بالس�اسة المتعلقة بالضحا�ا واإلنصاف من قبل و�مكن استخدام هذ ف  للتوصل إ� ال�ت
�
ە الب�انات أ�ضا

اع.  ف ي أ�شأها بعض أطراف ال�ف ي ذلك تلك اليت
ي التخط�ط إلعادة اإلعمار، بما �ف

ي تنظر �ف  الوكاالت اليت

ف ومن الدول. أي  ي من مجتمع المانحني
لتحقيق ذلك، تحتاج منظمات حقوق اإل�سان إ� دعم إضا�ف

ي  أنه
ي �مكن أن تقدمها هذە المنظمات �ف ما  �جب استكشاف الم��د من الفرص لتق��ة المساهمات اليت

ي قدرة هذە 
ي االستثمار �ف

ي ال�من. وتتمثل إحدى التوص�ات �ف
يتعلق بجهود المساءلة واإلنصاف �ف

 المنظمات ع� تط��ر طرق جد�دة ومبتكرة ال�تشاف محتوى ومضمون ذات صلة. 

ي ظل وُ�عد هذا الدعم �ف 
ا �ف ا أ�ض� اع  ق�امور�� ف ها من  بقمعأطراف ال�ف وسائل اإلعالم المستقلة وغ�ي

ي 
مصادر اإلبالغ عن االنتها�ات، �ي تتمكن المنظمة من تصم�م عمل�ات للتحقق من المضمون ما �ض�ف

ف ع� جهود المساءلة. كما �مكن لهذا الدعم أن �شجع ع� تط��ر  المصداق�ة والموثوق�ة الالزمتني

ادر المفتوحة كدل�ل من قبل الهيئات القضائ�ة معاي�ي مهن�ة تعالج تحد�ات استخدام معلومات المص

ي 
 ما يتعلق بجهود المساءلة.  �ف
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4. الجزء الثالث - الخاتمة 
ي ال�من، 

وري إللهام الثقة من أجل عمل�ة عدالة انتقال�ة مستقبل�ة �ف معرفة ما �مكن تحق�قه من ال�ف

ي ظل الظروف الحال�ة للبالد. إن 
التال�ة تكّمل اآلراء والتوص�ات العد�دة  التوص�اتع� أرض الواقع �ف

ف االعتبار النهج القائم ع� العمل�ة  ي عني
ي أقسام سابقة من التق��ر. وتأخذ هذە التوجيهات �ف

المدرجة �ف

حها األشخاص الذين تمت مقابلتهم وتقدم مبادئ توجيه�ة ل�ي �حصل العمل ع� الدعم من  ي اق�ت اليت

ي ذلك المجتمع الدو�ي قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاع
كاء التم��ل ،لة، بما �ف والحكومات  ،و�ش

.  ،الوطن�ة ي ي ال�ميف
 والمجتمع المديف

اع ص�اغةالمذكورة أدناە حول  التوص�اتوتتمحور  ف  رؤ�ة �من�ة للمساءلة والعدالة االنتقال�ة بعد ال�ف

ي تحد�د األهداف والنتائج األول��ة
  . ب�مكانها أن �ساهم �ف

�
تحد�د أدوار ومهام واضحة  ومن األسا�ي أ�ضا

ف  ف والدوليني ف والوطنيني ي ال�من ع� المدى ل ألصحاب المصلحة المحليني
دعم أهداف المساءلة �ف

 المتوسط والبع�د. 

ي ال�من .4.1
امج�ة للعدالة االنتقال�ة �ف  التوجهات ال�ب

ي ال�من .4.1.1
 دعم عمل�ة العدالة االنتقال�ة بق�ادة وطن�ة �ف

 الیمنيدعم وتعزیز دور المجتمع المدني 
ي عمل�ة العدالة 

ا �ف ا رائد� ي دور� ي ال�ميف
تصور األشخاص الذين تمت مقابلتهم ان �كون للمجتمع المديف

ي ال�من اليوم. ومع ذلك،
ي من الفئات المحا�دة القل�لة �ف

االنتقال�ة المستقبل�ة. وُ�عت�ب المجتمع المديف

ا�دة  ف ي ال�من�ة تواجه ضغوط م�ت
اع. أقر أشخاص عدة ان منظمات المجتمع المديف ف من قبل أطراف ال�ف

ي  ي عمل�ة العدالة االنتقال�ة المستقبل�ة اليت
ي ال�من من لعب دورە الرائد �ف

ي �ف
ول�ي يتمكن المجتمع المديف

�شمل تصم�م آل�ات المساءلة، �جب ع� المجتمع الدو�ي دعم قدرة هذە المنظمات ع� الت�ف 

ف بح�اد�ة وشفاف�ة. فقد تخلق الشكوك حول نوا�ا منظمات الم ي حالة من عدم الثقة بني
جتمع المديف

اع. كما �جب شجب المضا�قات واألعمال االنتقام�ة ضد منظمات المجتمع  ف الضحا�ا وتجاە أطراف ال�ف

ي �شكل ��ــــع من أجل حما�ة ح�اد�ة هذە المنظمات و�التا�ي نطاق عملها و�مكان�ة وصولها إ� 
المديف

رة.   الضحا�ا والمجتمعات المت�ف

 إذ ُ�عت�ب هذا األمر و�جب ع� المجتم
�
ي أ�ضا ي ال�ميف

ع الدو�ي أن �دعم القدرات الفن�ة للمجتمع المديف

حات للمساءلة الجنائ�ة والعدالة االنتقال�ة. فبدون ذلك، س�كون من الصعب أن   لتط��ر مق�ت
�
ور�ا �ف

وري الحصول ع� الدعم  ي مفاوضات السالم. كما ُ�عت�ب من ال�ف
تكتسب مطالب العدالة مساحة �ف

ي ا
ف العام لألمم المتحدة إ� ال�من �ف ما يتعلق بدور منظمات  لمبكر من مكتب المبعوث الخاص لألمني

ي ص�اغة رؤ�ة �من�ة للعدالة االنتقال�ة والمساءلة واإلنصاف. وأ�د األشخاص 
ي ال�من�ة �ف

المجتمع المديف

ا أن اعتماد العمل�ات من قبل مكتب المبعوث الخاص لأل  ف العام لألمم الذين تمت مقابلتهم أ�ض� مني
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ي بالغ األهم�ة  هو  المتحدة إ� ال�من
ي  ضمانلمواصلة أمر �ف

انعكاس جهود وتوص�ات المجتمع المديف

ي ال�من. 
ي المناقشات حول تحقيق السالم المستدام �ف

 �ف

 زیادة الوعي القانوني حول عملیات وآلیات العدالة االنتقالیة
ي تق��ر العام 

ي بتع��ز الحق�قة والعدالة والج�ب وضمانات عدم  2016،27�ف لفت المقرر الخاص المعيف

ي الذي  ي والضحا�ا واألثر اإل�جايب
التكرار ا� أمر مهم جدا� يتعلق بمستوى المعرفة لدى المجتمع المديف

�مكن أن �حدثه هذا األمر ع� نت�جة (أو نتائج) عمل�ة العدالة االنتقال�ة والمساءلة واإلنصاف 

 28 تقبل�ة. المس

، الحظ المقرر الخاص أنه ثمة إلمام  ي ي ال�من خالل مؤتمر الحوار الوطيف
ي إشارة إ� مناقشات جرت �ف

و�ف

ي قد كافحت ألنها تفتقر إ� 
�س�ط بالمفاه�م والمصطلحات الرئ�س�ة وأن منظمات المجتمع المديف

ك للمفاه�م األساس�ة.   29فهم مش�ت

وري   انه من ال�ف
�
تع��ز أ�شطة التوع�ة القانون�ة ل��ادة مستوى معرفة الضحا�ا واعت�ب المجيبون أ�ضا

وا بأنه بدون فهم أوضح للجوانب  وأصحاب المصلحة اآلخ��ن �شأن عمل�ة العدالة االنتقال�ة. واعت�ب

ي 
ات �ف حات ملموسة والدعوة إ� تغي�ي "الفن�ة" للعمل�ة واآلل�ات، س�كون من الصعب ص�اغة مق�ت

 ة. س�اسة العدالة االنتقال�

ي ال�من، �جب 
نامج المساءلة والعدالة االنتقال�ة �ف ي �سل�ط الضوء ع� الشق الس�ا�ي ل�ب

وللمساعدة �ف

ع� األمم المتحدة والمنظمات األخرى ذات الصلة دعم أ�شطة التوع�ة القانون�ة لمنظمات المجتمع 

ي ال�من�ة وجمع�ات الضحا�ا. و�مكن أن �شمل هذا الدعم التبادالت الفن�
ة حول تجارب مماثلة المديف

 من س�اقات أخرى إلنارة المناقشات المتعلقة بال�من. 

 والتنمیة والسالم العمل االنسانيمكانة العدالة االنتقالیة في العالقة الثالثیة بین 
منظمة الصحة العالم�ة ان انتشار كورونا ُ�شكل حالة طوارئ صح�ة عامة  نعالع� إعام تق��با �عد و 

ي مجاالت أخرى. ومع 
دول�ة، وأثارت االستجابة للجائحة وتم��لها مخاوف عدة حول نقص االستثمار �ف

وس كورونا  إضاف�ة اتموج ل�بحاستمرار حشد الموارد  جد�دة وانتشار سالالت  ر وكذلك ظهو   من ف�ي

وسلل ي تقع خارج نطاق ، ف�ي ا لدعم األ�شطة اليت ا�د التساؤالت حول التم��ل الذي س�كون متاح� ف ت�ت

ف تم��ل االستجابة والتم��ل المحدود  "االستجابة الطارئة". وأشار أحد التقار�ر ا� وجود "تفاوت بني

ان�ة" ف امج المتعلقة بتوف�ي "األقنعة ودعم الم�ي  30.لل�ب

                                                      
 .A/71/567،( 2016( تقریر إلى الجمعیة العامة بشأن المشاورات الوطنیة المتعلقة بتصمیم وتنفیذ التدابیر االنتقالیة  27

[https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/567]. 

 “al justice: lessons to be learnt from the Latin American Reflections on international humanitarian law and transition، إلیزابیث سالمون  28

”experience ،329، الصفحة )2006حزیران/یونیو (، 862، العدد 88، المجلد المجلة الدولیة للصلیب األحمر. 

 أعاله. 24تقریر إلى الجمعیة العامة عن المشاورات الوطنیة، مراجعة المرجع رقم   29

 .2020تموز/یولیو ، for Crisis Financing-Make or break: the Implications for Covid 19، ئینالمجلس النرویجي لالج  30

]-crisis-for-19-covid-of-implications-the--break -or-https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/make

].financing/nrc_make_or_break_implications_covid19_crisis_financing_ov.pdf 

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/make-or-%20break--the-implications-of-covid-19-for-crisis-financing/nrc_make_or_break_implications_covid19_crisis_financing_ov.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/make-or-%20break--the-implications-of-covid-19-for-crisis-financing/nrc_make_or_break_implications_covid19_crisis_financing_ov.pdf
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ان�ات ف ي م�ي
 ا� التخف�ضات �ف

ً
وس كورونا عن  و�ضافة المعونة وقلة االستثمار الخاص المتاح، كشف ف�ي

ي ذلك عدم االستعداد للتعامل مع تأث�ي ال��اء ع� 
ي أنظمة االستجابة لألزمات، بما �ف

تقص�ي كب�ي �ف

ي �سود فيها نزاعات مسلحة، قد ُ�فاقم ال��اء  ي بعض الحاالت، ال س�ما تلك اليت
أنظمة العدل. ف�ف

ي ذلك التحد�ات المنهج�ة،
.  بما �ف ي

ا�م القضايئ  عدم الوصول إ� العدالة، وا�تظاظ السجون، وال�ت

ي والتنم�ة و�ناء 
ي العمل اإل�سايف

يو�ي هذا التق��ر المنظمات ال�من�ة بدمج عملها المتعلق بالمساءلة �ف

ي تفع�ل "العالقة الثالث�ة"
وأهداف التنم�ة المستدامة، وال س�ما  31السالم. فمن خالل المساهمة �ف

ي وضع أقوى لمواجهة الضغوط  16الهدف 
�شأن السالم والعدالة واإلدماج، تكون المنظمات �ف

ي 
ي �سببها ال��اء �ف ما يتعلق بتم��ل أ�شطتها. كما س�عزز ذلك القدرة المال�ة للمنظمات  اإلضاف�ة اليت

ي مجال المسا 
 ءلة والعدالة االنتقال�ة. المعن�ة لضمان استمرار�ة أ�شطتها �ف

ي ال�من .4.1.2
 خلق بيئة موات�ة للعدالة االنتقال�ة �ف

 خطوات بناء الثقة مع السلطة القضائیة
ف ان إصالح القضاء �جب أن �كون أحد مكونات  ي األقسام السابقة، �عت�ب البعض من المجيبني

كما رأينا �ف

وا بأن المساءلة والعدالة االنتقال�ة لن تكون مستدامة ع�  عمل�ة العدالة االنتقال�ة المستقبل�ة. واعت�ب

المدى البع�د ان لم يتم تع��ز قطاع س�ادة القانون. وع� الرغم من توص�اتهم الواضحة، لم �كن �علم 

ا  حة ترسيخالمشاركون من أين وك�ف يبدئون. ومن الصعب أ�ض� مثل توافق  ،بعض اإلجراءات المق�ت

ف مشاركة القواعد القانون�ة المحل�ة مع المعاي�ي  �عات �شأن التع��ضات وتأمني  الدول�ة واعتماد ��ش

.  ،الضحا�ا  ي لمان ال�ميف �ع�ة والتنف�ذ�ة الرئ�س�ة �شكل كامل مثل ال�ب  من دون استعادة األجهزة الت�ش

باختصار، وع� الرغم من معرفة أن اإلصالح المؤس�ي ب�مكانه أن �عزز القدرات الفن�ة للسلطة 

ا ط��ً� قبل تحقيق نتائج ملموسة. أحد  القضائ�ة، يب�ت هذا المس� ط��ل األمد وس�ستغرق وقت�

ي ال�من�ة توص�ات
. وقد هذا التق��ر هو ا�تساب فهم أفضل للقدرة القضائ�ة التنف�ذ�ة ع� األرا�ف

ي سلسلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة من 
وع �ف ي هذە العمل�ة هو ال�ش

�كون التدب�ي األول �ف

ي المستقبل. ان ذلك 
ي �ف القضاء وقطاع العدالة الجنائ�ة من أجل توسيع نطاق تقبل عمل�ة التقي�م الفيف

ي �جب أن يركز عليها اإلصالح المؤس�ي ع� سب� ي تحد�د المجاالت اليت
ل األول��ة باإلضافة س�ساعد �ف

ي 
 ما يتعلق بالعدالة االنتقال�ة/المساءلة واإلنصاف.  إ� الدور الذي �مكن أن �لعبه القضاء �ف

 الوصول إلى الضحایا
ي دعم أصواتهم 

�شكل الفهم الشامل لمن هم الضحا�ا وما �ي احت�اجاتهم خطوة أساس�ة لالستمرار �ف

ي ال�من �كونون هم محورها.  كمكونات رئ�س�ة لتصم�م وتنف�ذ عمل�ات وآل�ات
 للعدالة االنتقال�ة �ف

                                                      
المستدامة والحفاظ على السالم  ، أوضح األمین العام المعین أن "االستجابة اإلنسانیة والتنمیة2016في مالحظاتھ إلى الجمعیة العامة عند أداء الیمین الدستوریة في كانون األول/دیسمبر   31

designate-general-12/secretary-12-eches/2016https://www.un.org/sg/en/content/sg/spe-ھي ثالثة جوانب من المثلث نفسھ" [متوفر على: 

].speech-office-oath-guterres-ant%C3%B3nio 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-oath-office-speech
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-oath-office-speech
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ومن األسا�ي تخص�ص الوقت لبناء قنوات تواصل تعزز الو�ي والفهم حول العدالة االنتقال�ة من أجل 

 إدارة التوقعات وضمان اعتماد عمل�ات ترا�ي الضح�ة. 

ي هذا االتجاە نذكر ص�اغة خطة توع�ة للضحا�ا  
كخطوة تمه�د�ة لم��د من ومن الخطوات المحتملة �ف

ي المستقبل مثل الق�ام بدراسة استقصائ�ة حول اإل�ذاء و/أو بتقي�م 
اإلجراءات المستهدفة �ف

ا �شأن  ي تط��ر موقف أ��� ثبات�
ا �ف لالحت�اجات. ومن الممكن ان تدعم هذە الخطوة الضحا�ا أ�ض�

 للتعب�ي عن مطالبهم. المساءلة واإلنصاف قبل إ�شاء تحالف أ��� رسم�ة �كون بمثابة منصة 

ي العمل�ات الس�اس�ة .4.1.3
 دمج العدالة �ف

 بناء التكامل والروابط بین السالم والعدالة
قالت إحدى المشاركات من صنعاء أنه "�جب ع� الدولة ال�من�ة أن تقف ع� قدميها من جد�د"، 

وط المطل��ة للمساءلة والعدالة  ف من ال�ش  هذا التعب�ي لوصف اثنني
ً
االنتقال�ة: مؤسسات ُمستخدمة

ا ع� أهم�ة "التعامل مع السالم"  ف آخ��ن أ�ض� الدولة العاملة والسالم. ع� الرغم من إ�ار مجيبني

ي 
اع" آلخ��ن �ف ف قبل معالجة موض�ع المساءلة والعدالة االنتقال�ة، فإن ما �عن�ه "السالم" و"إنهاء ال�ف

اع ال�م ف اع المسلح ال�من قد تغ�ي اليوم �شكل كب�ي �سبب طول ال�ف ف ، واحتمال�ة استمرار تداع�ات ال�ف ي يف

لسنوات قادمة. فبالنسبة ا� هؤالء األشخاص، ال �جب النظر إ� السالم والعدالة كهدف واحد يتحقق 

ي وقت واحد. 
ف �جب الس�ي وراء تحق�قهما �ف أي منهما قبل اآلخر ولو حيت �شكل مؤقت بل كهدفني

، "السالم والعدا ف  لة. ول�س السالم أو العدالة ". فكما قال أحد المجيبني

ا إ� الحاجة ألن تكون محادثات السالم أ���  ي قدمها المجيبون تق��ب� احات اليت أشارت جميع االق�ت

ي بلورة  أن همعدد منإذ اعت�ب  ،شمول�ة للعدالة االنتقال�ة وحقوق اإل�سان
ي �ف ي ال�ميف

دعم المجتمع المديف

ور  ا� �ة لضمان حصول العدالة ع� رؤ�ة للعدالة والمساءلة خطوة أول�ة و�ف ف ي المشهد  ح�ي
أ��ب �ف

ي  ي ذلك ،الس�ا�ي ال�ميف
. يو�ي هذا التق��ر بأن ُ�درج مكتب المبعوث 32المفاوضات الس�اس�ة.  بما �ف

ف العام لألمم المتحدة لل�من  مناقشة مركزة حول المساءلة واإلنصاف والعدالة االنتقال�ة الخاص لألمني

ي جدول األعمال الشهري
ي الأن تكون هذە  �ضمن هذە المسائل ادراج ان. �ف

عنا� ذات مغزى �ف

ي 
اع المختلفة و�أخذ �ف ف ف  المفاوضات مع أطراف ال�ف اكاالعتبار  عني ي ال�من�ة  إ�ش

منظمات المجتمع المديف

 . العاملة ع� تلك القضا�ا 

 إلى قرارات مجلس األمن المفرداتإعادة 
ف  ي حني

�ر �ف
ُ
ي الذ

ة حول العدالة االنتقال�ة انمال�من مرات قل�لة �ف متقشات األخ�ي ظ�
ُ
ي ن داخل منظومة  اليت

ي القرارات 33األمم المتحد
درجت �ف

�
ها من أشكال العدالة االنتقال�ة أ ، تجدر اإلشارة إ� أن المساءلة وغ�ي

                                                      
یة. ألخرى من العدالة االنتقالمن المجیبین، یجب أن یكون العمل الذي یدیره مكتب المبعوث الخاص لألمین العام لألمم المتحدة للیمن أكثر شموالً للمساءلة واألشكال ا 11بالنسبة الى   32

یادة القانون والدیمقراطیة جزًءا من بعض اإلجراءات المقترحة ھي: إظھار الضحایا في المناقشات التي تجري على طاولة المفاوضات بین أطراف النزاع؛ أن تكون حقوق اإلنسان وس

 المساءلة على طاولة الحوار حتى یتمكن األطراف من مناقشتھا". اتفاقیة السالم؛ أن تكون العدالة االنتقالیة جزًءا من تسویة سلمیة؛ واقترحت إحدى المجیبات "وضع 

s conflicts’Reconciliation must evolve to reflect growing complexity of today"long Security -, participants stress during day مراجعة  33

Council Open Debate" ،)SC/14024( ،19  2019تشرین الثاني/نوفمبر. ]https://www.un.org/press/en/2019/sc14024.doc.htm[.  والرسالة

https://www.un.org/press/en/2019/sc14024.doc.htm
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ي البالد. 
ي من أجل انتقال س�ا�ي �ف األول�ة لمجلس األمن الم��دة لمبادرة دول مجلس التعاون الخل��ب

إ� "معالجة العدالة االنتقال�ة ودعم  2012ا مجلس األمن الحكومة ال�من�ة منذ العام وقد دع

ي انتها�ات حقوق اإل�سان 
�عات محددة و�جراء تحق�قات �ف ي ذلك إصدار ��ش

المصالحة الوطن�ة"، بما �ف

ي العام 
ي ارتكبت ضد المتظاه��ن �ف واسُتخدمت 34 من أجل ضمان المساءلة ال�املة".  2011اليت

ي قرارات مجلس األمن لعا�ي  اتمفرد
ام الجما�ي بدعم  2015،35و 2014مماثلة �ف ف مما �عكس االل�ت

ي ال�من �جب أن يتضمن خطوات ملموسة لدعم العدالة 
حقوق اإل�سان والو�ي بأن االنتقال الس�ا�ي �ف

ي االنتها�ات المزعومة لحقوق اإل�سان. وع� الرغم م
ن ذلك، االنتقال�ة والمساءلة، مثل التحق�قات �ف

ي منذ العام 
 عن 2014ومع تراجع االمتثال لحقوق اإل�سان والقانون الدو�ي اإل�سايف

�
، تم التخ�ي تدر�ج�ا

ي المعتمدة وعن اإلشارات إ� المساءلة والعدالة االنتقال�ة  المفردات
ها من  �ف قرارات مجلس األمن وغ�ي

 36  .2015المعتمدة منذ العام  الوثائق

امات قانون�ة للدول. ولهذا السبب،  المفرداتتلعب  ف ي تع��ز المساءلة من خالل إ�شاء ال�ت
ا �ف ا أساس�� دور�

الخاصة بالمساءلة ا� قرارات مجلس األمن المتعلقة  المفرداتيو�ي هذا التق��ر ب�عادة إدخال 

اع بأن االنتها�ات المستمرة لن ُتقابل باإلفالت من  ف العقاب. إن بال�من. فمن شأن ذلك تنب�ه أطراف ال�ف

ي من شأنه 
 إزاء انتها�ات معاي�ي حقوق اإل�سان والقانون الدو�ي اإل�سايف

�
" أ��� حزما

�
 "لغ��ا

�
اتباع نهجا

ي تبذلها اآلل�ات القائمة  ا أن �ستكمل الجهود اليت ف مثل  -أ�ض� ف واإلقل�ميني اء البارز�ن الدوليني ف��ق الخ�ب

اء  ،�شأن ال�من ي لفت االنتباە لال  -وف��ق الخ�ب
ي ال�من منذ العام �ف

 .  2014نتها�ات واالساءات المرتكبة �ف

                                                      
 2020شباط/فبرایر  S/2020/98(* ،5(الموجھة من الممثل الدائم لبلجیكا لدى األمم المتحدة إلى األمین العام،  2020شباط/فبرایر  4المؤرخة 

]].CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_98.pdf-8CD3-4E9C-6D27-https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B 

 .2012حزیران/یونیو  051S/RES/2( ،12( مراجعة مجلس األمن،  34

[http://unscr.com/en/resolutions/2051]  

 .2015شباط/فبرایر  S/RES/2201(، 15(و ،]http://unscr.com/en/resolutions/2140[ .2014شباط/فبرایر  26 ،)S/RES/2140( مراجعة مجلس األمن، 35

[http://unscr.com/en/resolutions/2201]  

 . 2015شباط/فبرایر  15)، 2015( 2201مجلس األمن رقم  باستثناء قرار  36

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_98.pdf
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