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الحماية الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة
م.م قاسم حمزة ماضي

جامعة الفرات األوسط التقنية /المعهد التقني بابل
الممخص البحث :

تشكؿ جرائـ العنؼ الجنسي انتهاكان صارخان لعدد مف الحقكؽ التي نصت عميها المكاثيؽ الدكلية كاإلعالف العالمي

لحقكؽ االنساف كالذم تضمف المػادة  )3التػي نصػت عمػ حػؽ االنسػاف يػي الحريػة كسػالمة شخصػ  ،كػذلؾ يتعػارض اػذا
النكع مف الجرائـ مع المادة  ) 5مف االعالف نفسػ كالتػي تػنص عمػ حػؽ االنسػاف يػي عػدـ الخضػكع لمتعػذيب اك أم شػكؿ

مف اشكاؿ المعاممة القاسية اك الالإنسانية اك الحاطة بالكرامة ،كػذلؾ يػاف اتفاايػات جنيػؼ االربػع لعػاـ  1949كبركتكككليهػا
االضايييف لعػاـ  1977لػـ تففػؿ اػذا النػكع مػف الجػرائـ كاػذا مػا اشػارت اليػ المػادة  )27مػف اتفاايػة جنيػؼ الرابعػة ككػذلؾ
المادة  )12مف اتفاايتي جنيؼ األكل كالثانيػة  ،كال يمكػف اافػاؿ دكر القضػاج الجنػائي الػدكلي كالػذم أعطػا اػذا النػكع مػف
الجرائـ األامية البالفة كاك ما انعكس يي العديد مف احكام القضائية .
الكممات المفتاحية  :جرائم  ،عنف جنسي
ABSTRACT:

The crime of sexual violence shaped a flagrant violation of a number of rights set

out international instruments such as: the Universal Declaration of Human Rights, which

contained in the third Article ,which provided for the human right to freedom and safety of
person .Furthermore this kinds of crime also contradicts in the Article fifth of the same
Declaration , the right not to be subjected to torture or any formula of cruel, inhuman or
degrading treatment .Additionally, the fourth Geneva Conventions of 1949 and the Rules of
1977 did not overlook this kind of crime, as mentioned to in article 27 of the Fourth Geneva
Convention Besides article (12) of the Geneva Conventions; both first and second role of

the international criminal judiciary, which has given this kinds of crimes, must not be
ignored, because of its importance as reflected in numerous of its judicial rulings.
Key Words : Crimes , Sexual Violence

الحماية الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة
م.م قاسم ماضي حمزة

المقدمة :

بػػالراـ مػػف جميػػع الجهػػكد الدكليػػة المبذكلػػة لحمايػػة النسػػاج كاػػت الحػػرب ،اال اف الم ػرأة ال ت ػزاؿ تتعػػرض كبصػػكرة

مركعة لجرائـ العنؼ الجنسي اثناج النزاعات المسمحة ,بػؿ اكثػر مػف ذلػؾ يقػد اصػبا الرجػاؿ كاالطفػاؿ كػذلؾ عرضػة لجػرائـ
العنؼ الجنسي.

تعد جرائـ العنؼ الجنسي مف أبشع الجرائـ الكحشية التي كثي انر ما ترتكب ضػد النسػاج يػي زمػف الن ازعػات المسػمحة

الدكلية كاير الدكلية عم حد سكاج  ،حيث يتـ استخداـ اذا النكع مف الجرائـ ككسيمة تهدؼ إل التعذيب كاالبتزاز كاالاانػة
كاالذالؿ كالترايب كالمعاابة عم أيعاؿ حقيقية أك مزعكمػة تنسػب إلػ النسػاج اك ايػراد عػائالتهف ،كاالبػان مػا تتعػرض النسػاج

التي تقع ضحية اذا النكع مف الجرائـ إل تبعػات كخيمػة ككصػمة العػار التػي تمصػؽ بالناجيػات مػف العنػؼ الجنسػي ككػذلؾ

االذالؿ النفسي إضاية إل االمراض الجنسية المعدية كاإليدز كايراا .

كبالراـ مف التفات المجتمع الدكلي لهػذا النػكع مػف الجػرائـ كبػذؿ الجهػكد الحقيقيػة مػف خػالؿ اػ اررات مجمػس االمػف
الػػدكلي كتشػػكيؿ المحػػاكـ الجنائيػػة الدكليػػة لمحاكمػػة مرتكبػػي اػػذ الجػرائـ لمقضػػاج عمػ اػػذ الجػرائـ اال انهػػا ال ازلػػت مسػػتمرة
كبصكرة متزايدة  ،األمر الذم يدعكا إل مراجعة جدية لهذ االجراجات كاستخداـ كسائؿ اخرل لتقميمها .
مشكمة البحث:

 -1بالراـ مف انتشار كتكسع اذا النكع مف الجرائـ يي اكاات النزاعات المسمحة يمـ نجد يي القػانكف الػدكلي االنسػاني
نصا" صريحا يجرـ اذ االيعاؿ .

 -2االبػػا مػػا تبقػ اػػذ الج ػرائـ طػػي الكتمػػاف كاالسػػباب عيػػدة منهػػا سياسػػية كاجتماعيػػة كايراػػا ككػػذلؾ ايضػػا االبػػا مػػا
يرايؽ اذ الجرائـ ايالت الكثير مف مرتكبيها كلنفس االسباب .
 -3مف الصعكبة كصكؿ المنظمات االنسانية المعنية بحماية حقكؽ االنسػاف كالػدياع عػف حياتػ كحريتػ الػ الضػحايا
يي اكاات النزاعات المسمحة .
الهدف من الموضوع :

 -1تعػػد الم ػرأة الكػػائف االضػػعؼ مػػف المػػدنييف اثنػػاج كاػػكع الن ازعػػات المسػػمحة  ،كالتػػي تكػػكف عرضػػة لج ػرائـ العنػػؼ
الجنسػػي كلػػيس لهػػا أم يػػد اك مصػػمحة يػػي اػػذ الن ازعػػات  ،االمػػر الػػذم يسػػتكجب ايجػػاد كسػػائؿ كحمػػكؿ ناجحػػة

لحمايتها .
 -2اف ارتكػػاب الج ػرائـ الجنسػػية يعػػد انتهاك ػان خطي ػ انر التفاايػػات جنيػػؼ االربػػع لعػػاـ  ) 1949كبركتكككليهػػا الممحقػػيف
لعاـ  ، 1977كالتػي تػدعكا إلػ ضػركرة التميػز بػيف العسػكرييف كالمػدنييف اثنػاج الن ازعػات المسػمحة ،بػالراـ مػف اف
الحماية التي تتمتع بها النساج يي اتفاايات جنيؼ االربع اي باعتباراا مف المدنييف ال اير .

 -3باعتبار الجرائـ الجنسية تشكؿ انتهاكان خطي انر لحقكؽ االنساف المتمثمة يي حؽ االنساف بالحياة كالصحة كالك ارمػة
االنسانية كايراا مما يتكجب ايقاع العقكبات الرادعة لمرتكبها.

منهجية البحث :

تقػػكـ منهجيػػة بحثنػػا عمػ االسػػمكب االسػػتقرائي كالكصػػفي القائمػػة عمػ اسػػتعراض المكاثيػػؽ الدكليػػة كمػػدل ااتمامهػػا

يي تكيير الحماية الدكلية لألشخاص المتكاجديف يي ساحات النزاع المسما كالذيف يتعرضكف لجرائـ العنؼ الجنسي.
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خطة البحث :

سػػكؼ يكػػكف بحثنػػا متكػػكف مػػف مبحثػػيف  ،نتنػػاكؿ يػػي المبحػػث االكؿ ماايػػة العنػػؼ الجنسػػي  ،أمػػا المبحػػث الثػػاني

ييخصص إل البحث يي دكر القانكف الدكلي االنساني كالقضاج الجنائي الدكلي يي القضاج اك منع جرائـ العنؼ الجنسي :
المبحث األول
ماهية العنف الجنسي

ااتػػرف العنػػؼ الجنسػػي كعم ػ نطػػاؽ كاسػػع مػػع الن ازعػػات المسػػمحة كعم ػ مػػر التػػاريا  ،اذ كػػاف ينظػػر الي ػ كنتيجػػة
حتمية لمحركب كال زاؿ يشكؿ العنؼ الجنسػي ظػاارة مػدمرة لهػا عكااػب كخيمػة عمػ الضػحايا مػف النسػاج كالرجػاؿ كاالطفػاؿ

ككػػذلؾ عم ػ أسػػراـ كمجتمعػػاتهـ بلكممهػػا  ،كبػػالراـ مػػف اف النسػػاج ال يشػػاركف يػػي الحػػركب يػػي معظػػـ االحيػػاف إال أنهػػف
يتعرضػػف لمعنػػؼ الجنسػػي كبلنكاع ػ المختمفػػة كاالاتصػػاب كاجبػػاراف عم ػ ممارسػػة الػػدعارة كاالسػػتفالؿ كاالسػػتعباد الجنسػػي
كالحمؿ القسرم ،كاذ تمثؿ يي اامب االحياف صكرة العنؼ الجنسي المرايؽ لمنزاعات المسمحة .
كانا البد لنا مف بياف تعريؼ العنؼ الجنسي أكالن كمف ثـ التطرؽ إل صكر العنؼ الجنسي كعم مطمبيف .
المطمب األول

تعريف العنف الجنسي

ال يكجد تعريؼ جامع لما يعني العنؼ الجنسي يػي حػاالت الن ازعػات المسػمحة كمػع ذلػؾ يقػد عريػ الػبعض عمػ
ان االاتصاب اك االسترااؽ الجنسي اك البفاج القسرم اك الحمؿ القسرم اك التعقيـ القسرم اك أم شػكؿ مػف اشػكاؿ العنػؼ

الجنسػػي عمػ اػػذ الدرجػػة مػػف الخطػػكرة  ،يمػػارس ضػػد النسػػاج اك الرجػػاؿ اك االطفػػاؿ ]1ممػػا تكػػكف لػ صػػمة مباشػرة أك ايػػر

مباشرة بالنزاع صمة زمنية اك جفرايية اك سببية)

]2

.

كنمحظ يي اذا التعريؼ ,بلن تعداد لصكر جرائـ العنؼ الجنسي المرتكبة يػي اكاػات الن ازعػات المسػمحة كلػـ يهػتـ
ببياف ماايت اك شركط اك اير  ,كيمكف لنا اف نضػع تعريفػا" لمعنػؼ الجنسػي بلنػ االعتػداج الػذم يقػع عمػ النسػاج كالرجػاؿ
عم ػ حػػد س ػكاج بفيػػر رضػػا كيكػػكف مقترنػػا" يػػي اكاػػات الن ازعػػات المسػػمحة كاي ػاب القػػانكف كالػػذم يرتكػػب مػػف ابػػؿ الق ػكات

الحككمية أك مف ابؿ الميميشيات االخرل المتنازعة . .

اف العنؼ الجنسي شلن شلف سائر أعماؿ العنؼ كالذم يعػد اكثػر انتشػارا" عمػ مسػتكل العػالـ الم اريػؽ لمن ازعػات
المسػػمحة ،يمكػػف اف تحركػ عكامػػؿ إثنيػػة كدينيػػة كااتصػػادية كبالتػػالي ال يشػكؿ امتػػدادان مباشػ انر لمعنػػؼ القػػائـ عمػ اسػػاس نػػكع

الجنس كالمكجكد يي كؿ المجتمعات  ،كحيثما يككف العنؼ الجنسي جريمة حرب يتعػيف التصػدم لػ ككنػ يعػد احػد اسػاليب

الحػرب المهػددة لمسػػالـ كاالمػف الػدكلييف حسػػب اػرار مجمػس االمػػف الػدكلي المػراـ  )1820كالصػػادر يػي 19تمػػكز )2008

][3مع ضركرة اشراؾ الجهات المعنية االمنية كالسياسية كالمختصة بالشؤكف االنسانية بكؿ اطيايها
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.

كنشير انا ال اف العنػؼ الجنسػي كاالاتصػاب ليسػا بمتػرادييف بمكجػب القػانكف الػدكلي كالػنظـ كالسػكابؽ القضػائية
يي المحكمة الجنائية الدكلية ليكاسالييا السابقة كالمحكمة الجنائية لركاندا كالمحكمة الخاصة بسػيراليكف ،كلػذا يػلف العناصػر
المككن ػػة لمجػ ػرائـ الجنس ػػية كالت ػػي ح ػػددتها المحكم ػػة الجنائي ػػة الدكلي ػػة تعتب ػػر اف العن ػػؼ الجنس ػػي يتمث ػػؿ باالس ػػتعباد الجنس ػػي

كاالاتصاب كاالك ار عم ممارسة البفاج كالحمؿ القسرم كالتعقيـ القسرم كأم شكؿ آخر مف اشكاؿ العنؼ الجنسي االخرل
كالتي تساكم ذلؾ خطكرة
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.
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كيػػي الن ازعػػات المسػػمحة المعاصػرة كالتػػي يػػزداد ييهػػا االحتكػػاؾ بػػيف المقػػاتميف كالمػػدنييف ،ال يشػػكؿ العنػػؼ الجنسػػي

نتيجػػة جانبيػػة لػ بػػؿ جانػػب بػػارز منػ  ،يمػػثالن يػػي شػػرؽ جمهكريػػة الككنفػػك الديمقراطيػػة كأثنػػاج النزعػػات المسػػمحة التػػي دارت

اناؾ بيف عامي  2003- 1996لـ يعد لعدد االصابات يي صفكؼ القػكات المسػمحة لجمهكريػة الككنفػك ذات شػلف مقارنػة
بمعدالت اعماؿ االاتصاب كالقتؿ كتدمير الممتمكات التي يقاسيها المدنيكف .]6

كيي بعض السيااات يمارس العنؼ الجنسي كلداة لإلبادة الجماعية لمسكاف االصمييف كاالاميات الدينيػة اك العرايػة
اك السياسػػية يمػػثالن أف تنظػػيـ داعػػش يفتصػػبكف النسػػاج تنفيػػذان لخطػػة ادامػػة كجػػكداـ حيػػث يسػػعكف إلػ نقػػؿ أيػػدكلكجيتهـ إلػ

جيػػؿ جديػػد يمكػػف تربيت ػ عم ػ شػػاكمتهـ كمػػف اػػذا المنطمػػؽ تسػػتخدـ اجسػػاد النسػػاج كلنهػػا "أسػػمحة بيكلكجيػػة" لتفييػػر التركيبػػة

الديمكارايية لمنطقة ما كتدمير عالاات القرابة المكجكدة .]7

كأخي انر ياف العنؼ الجنسي كجريمة دكلية يمكف اف يتحكؿ إل اسمكب حياة ،يما اف يفدكا جزجان مف نسيج المجتمع

المدني حت يبق مخيمان بظالل بعد سككت المديع ،يمنها ااييتي مػثالن أييػد بػلف اسػتخداـ النظػاـ العسػكرم عػاـ – 1991

 )2004االاتصاب ككسيمة لمترايب  ،جعؿ مف العنؼ ضد النساج أمػ انر طبيعيػان  ،كمػا يتػيج االاتصػاب يسػتخدـ ألاػراض
االنتقاـ كتعبير عف السمطة .]8

المطمب الثاني

صور العنف الجنسي

لػػـ تعػػد جريمػػة االاتصػػاب الجريمػػة الجنسػػية الكحيػػدة التػػي يتعػػرض لهػػا االشػػخاص أثنػػاج الن ازعػػات المسػػمحة ،بػػؿ
انػػاؾ أشػػكاؿ أخػػرل لج ػرائـ العنػػؼ الجنسػػي ،كلػػذا حػػاكؿ نظػػاـ ركمػػا االساسػػي لعػػاـ  )1998اإلحاطػػة بجميػػع تمػػؾ الج ػرائـ
كنظ انر لخطكرتها نبينها مف خالؿ اذا المطمب .

الفرع األول

االغتصاب The Rape

ال يكجػػد تعريػػؼ متفػػؽ عميػ يػػي ظػػؿ القػػانكف الػػدكلي بػػؿ يفهػػـ االاتصػػاب عمػ أنػ ممارسػػة الجػػنس مػػع شػػخص
دكف رضا بكاسػطة القػكة كالترايػب  ،ككػذلؾ اػك اتصػاؿ الرجػؿ بػامرأة اتصػاال" جنسػيان كػامالن دكف رضػااا كيطمػؽ عمػ لفػظ

االاتصاب يي القانكف بالمكااعة .]9

كيعػػد االاتصػػاب مػػف أشػػد الجػرائـ الجنسػػية التػػي يتعػػرض لهػػا االشػػخاص سػكاج أكػػانكا رجػػاالن اـ نسػػاج أـ أطفػػاؿ .

كلكػػف االب ػان مػػا تتعػػرض النسػػاج لهػػذا النػػكع مػػف الج ػرائـ يػػي أكاػػات الن ازعػػات المسػػمحة كالتػػي تعػػد انتهاك ػان صػػارخان لسػػالمتها
الجسدية ككرامتها  ،كاد أصبا االاتصاب مف الجرائـ االكثر خطكرة يي اآلكنة األخيػرة ككنػ يمثػؿ سػالحان لمتطهيػر العراػي

يي النزاعات المسمحة .]10

كمع ذلؾ يلف نظاـ ركما عدد صكر السػمكؾ االج ارمػي لالاتصػاب بصػفت جريمػة ضػد االنسػانية يػي المػادة  )7السػابعة

ؼ  /1ز) كبصفت جريمة حرب يي المادة  )8الثامنة \2ب  . )22/كيقتضي لتحقؽ جريمة االاتصاب الشركط اآلتية :

 -1اف يعتدم مرتكب الجريمة عم جسػد شػخص بػلف يػلتي سػمككان ينشػل عنػ ايػالج عضػك جنسػي يػي أم مػف جسػـ

الضحية اك ايالج أم جسـ اك أم عضك آخر مف الجسد يي شػرج الضػحية اك يػي يتحػة جهازاػا التناسػمي مهمػا

كاف ذلؾ االيالج طفيفان.
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 -2اف يرتكب االعت داج باستعماؿ القػكة اك التهديػد باسػتعمالها اك بالقصػر مػف ابيػؿ مػا يػنجـ عػف الخػكؼ مػف تعػرض
ذلؾ الشخص اك اير لمعنؼ اك االك ار اك االحتجاز اك االضطهاد النفسي

 -3اف يرتكب السمكؾ كجزج مف اجكـ كاسع النطاؽ

]11

أك منهجي  .]12مكج ضد سكاف مدنييف .

 -4اف يعمـ مرتكب الجريمة بلف السمكؾ جزج مف اجكـ كاسع النطاؽ اك منهجي مكج ضد سكاف مدنييف .]13
كممػػا يػػذكر مػػف جػرائـ االاتصػػاب اثنػػاج يتػرات الن ازعػػات المسػػمحة كاػػي كثيػرة نػػذكر منهػػا أنػ اػػد تػػـ ااتصػػاب عشػرات
اآلالؼ مف النساج خالؿ النزاع المسما يػي شػراي جمهكريػة الككنفػك الديمقراطيػة كالػذم اسػتمر يػي عػاـ ، 2003 -1996

حيث تـ االعتداج عم النساج يػي منػازلهف كحقػكلهف كاالمػاكف التػي يمارسػف ييهػا حيػاتهف اليكميػة ،كاػد تػـ ااتصػاب العديػد

منهف ألكثر مف مرة كحت ااتصابان جماعيان .]14

كاثنػػاج الحػػرب االاميػػة يػػي ليبريػػا كالتػػي انتهػػت عػػاـ  2003كانػػت ج ػرائـ االاتصػػاب اػػي السػػمة الالزمػػة لمن ػزاع

المسػػما انػػاؾ اذ يقػػدر بكاػػكع  )6سػػت حػػاالت ااتصػػاب يكمي ػان كيػػي اامػػب االحيػػاف ال يػػتـ التبميػػال يػػي اػػذ الج ػرائـ كالزاؿ

االاتصاب متفشيان يي مجتمعات ليبريا حت بعد انتهاج الحرب .]15

امػػا جنػػكب السػػكداف كيػػي تقريػػر لبعثػػة االمػػـ المتحػػدة الصػػادر يػػي  21شػػباط عػػاـ  2014أشػػار إل ػ اف العنػػؼ

الجنسي يعكد سمة ثابتة لمنزاع اناؾ كيي جميع الكاليات ،كاد الحظت البعثة يي تقريراا اف مف بيف مرتكبي اعمػاؿ العنػؼ
الجنسػػي كاالاتصػػاب كاالاتصػػاب الجمػػاعي أي ػراد مػػف الجػػيش الشػػعبي لتحريػػر السػػكداف كجهػػاز الشػػرطة الكطنيػػة لجنػػكب

السكداف  ،كاكات المعارضة المسمحة .]16

الفرع الثاني
االستعباد الجنسي Sexual Slavery

نصػػت عمػ اػػذا النػػكع مػػف الجػرائـ ؼ-1ز) مػػف المػػادة  )7السػػابعة مػػف النظػػاـ االسػػاس لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة
بصفتها جرائـ ضد اإلنسانية  /كما نصت عميها ؼ -2ب )22 -مػف المػادة  )8الثامنػة مػف النظػاـ نفسػ بصػفتها جريمػة
حرب كبالنظر لككف جريمة االستعباد الجنسي لـ تكف معركية ياف نظاـ محكمة يكاسالييا السابقة كاف ينظر لهذا النكع مف

الجرائـ عم أنها جريمة استرااؽ  .]17كيشكؿ الرؽ كالممارسات المتعمقة ب ما يمي :
أ -جريمة حرب عندما ترتكبها دكلة محاربة ضد رعايا دكلة محاربة اخرل .

ب -جريمػػة ضػػد االنسػػانية عنػػدما يرتكبهػػا مكظفػػكف حككميػػكف ضػػد أم شػػخص بصػػرؼ النظػػر عػػف الظػػركؼ كتنػػكع
الجنسية

ج -جريمة دكلة عادية عندما يرتكبها مكظفكف حككميكف اك اشخاص عاديكف ضد أم شخص آخر

]18

.

كتتمثؿ شركط جريمة االستعباد الجنسي بما يمي :
 -1اف يمارس مرتكب الجريمة أيان مف اذ السمطات المتصمة بحؽ الممكية أك اذ السمطات جميعها عم شخص اك

اكثر ،مثؿ البيع اك الشراج اك االعارة اك مقايضة اذا الشخص اك اػؤالج االشػخاص اك اف يفػرض عمػيهـ حرمانػان

مف التمتع بالحرية.

 -2اف يتسبب مرتكب الجريمة يي اياـ الشخص اك االشخاص بفعؿ اك اكثر مف االيعاؿ ذات الطابع الجنسي .
 -3اف يرتكب اذا السمكؾ كجزج مف اجكـ كاسع النطاؽ اك منهجي مكج ضد سكاف مدنييف .
 -4اف يعمـ مرتكػب الجريمػة بػلف السػمكؾ جػزجان مػف اجػكـ كاسػع النطػاؽ اك منهجػي مكجػ ضػد سػكاف مػدنييف اك اف
ينكم اف يككف اذا السمكؾ جزجان مف ذلؾ الهجكـ .]19

الحماية الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة
م.م قاسم ماضي حمزة

الفرع الثالث

Enforced prostitution

اإلكراه عمى البغاء

يعػػرؼ البفػػاج عم ػ انػ أم يعػػؿ مػػف اجػػؿ مكسػػب مػػالي ينطػػكم عم ػ اخضػػاع شػػخص مػػا بػػلم شػػكؿ مػػف اشػػكاؿ
الضػػفط بتقػػديـ خػػدمات جنسػػية إلػ شػػخص آخػػر ،كيكصػػؼ البفػػاج كػػذلؾ بلنػ امػػتالؾ النسػػاج كاألطفػػاؿ مػػف جانػػب القػكانيف
كأصػػحاب المػ ػكاخير ب ػػؿ كأحيان ػان م ػػف جان ػػب الزب ػػائف  ،بفػػرض المكس ػػب الم ػػالي كاالرضػػاج الجنس ػػي ك ك/اك ألج ػػؿ الس ػػمطة
كالسيطرة .]20

كاد التفت النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لعاـ  1998إل اذا النكع مف الجرائـ كجاج النص عميها يػي

ؼ – 1ز) مػػف المػػادة  )7السػػابعة بعػػداا جريمػػة ضػػد االنسػػانية  ،كيػػي ؼ-2ب )22 -مػػف المػػادة  )8الثامنػػة كجريمػػة
حػرب  ،عمػ اعتبػار اف اػػذا النػكع مػف الجػرائـ تحػػط مػف ك ارمػة الشػػخص حيػث يصػبا محػالن لالاتصػػاب مقابػؿ يائػدة تعػػكد
عم مف يكظف كما يثير االستفراب اف اذا النكع مف الجرائـ لـ يرد يي مكاثيؽ المحاكـ الدكلية السابقة .]21
الفرع الرابع
Forced pregnancy

الحمل القسري

عريػػت المػػادة  )7السػػابعة ؼ – 2ك) الحمػػؿ القسػػرم بلن ػ " اك ػ ار الم ػرأة عم ػ الحمػػؿ اس ػ انر كعم ػ ال ػكالدة ايػػر

المشركعة بقصد التلثير عم التككيف العراي ألية مجمكعػة مػف السػكاف اك ارتكػاب انتهاكػات خطيػرة اخػرل لمقػانكف الػدكلي،
كال يجػػكز بػػام حػػاؿ تفسػػير اػػذا التعريػػؼ عمػ نحػػك يمػػس القػكانيف الكطنيػػة المتعمقػػة بالحمػػؿ" كمػػا نصػػت المػػادة  )8الثامنػػة
 1998عم اذ الجريمة كعدتها مف جرائـ الحرب.

كمف التعريؼ اعال تلتي مجمكعة مف الشركط لكي تؤكد كتكضا اذ الجريمة كاي:
 -1اف يحػػبس مرتكػػب الجريمػػة امػػرأة اك اكثػػر ثػػـ تحبيمهػػا اسػػ انر بنيػػة التػػلثر يػػي التكػػكيف العراػػي أليػػة مجمكعػػة مػػف
المجمكعات السكانية .

 -2اف يصدر السمكؾ يي سياؽ اجكـ كاسع النطاؽ اك منهجي مكج ضد سكاف مدنيف.
 -3اف يعمـ مرتكب الجريمة بلف السمكؾ جزج مف اجػكـ كاسػع النطػاؽ اك منهجػي ضػد سػكاف مػدنييف اك اف ينػكم اف
يككف ضد السمكؾ جزجان مف ذلؾ الهجكـ .]22
التعقيم القسري

الفرع الخامس

Enforced Sterili Zation

بحسب النظاـ االساس لممحكمة الجنائية الدكلية لعاـ  1998تعد اذ االيعاؿ جرائـ ضد االنسانية كيقان لممادة

 )7ؼ -1ز) ككذلؾ جرائـ حرب كيقان لنص المادة  )8ؼ -2ب. )22 -
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كتقع جريمة التعقيـ القسرم اذا ما ااـ الجاني باستئصاؿ األعضاج البيكلكجية المسؤكلة عف التناسؿ دكف اف يككف
اناؾ ضركرة طبية اك ضركرة ناتجة عف مرض سريرم اك اير عم اف يتـ ذلؾ بدكف رضا المجني عمي اك يي حاؿ

ككف اذا الرضا ناتج عف التعرض لمخداع اك االحتياؿ  .]23كلتحقيؽ اذ الجريمة البد مف تكاير الشركط التالية :
 -1اف يحرـ مرتكب الجريمة شخصان اك أكثر مف القدرة البيكلكجية عم االنجاب.

 -2اال يكػػكف ذلػػؾ السػػمكؾ مبػػر انر طبيػان اك ال يكػػكف اػػد أمػػال عػػالج يػػي احػػد المستشػػفيات يتمقػػا الشػػخص المعنػػي اك
االشخاص المعنيكف

 -3اف يرتكب اذا السمكؾ كجزج مف اجكـ كاسع النطاؽ اك منهجي مكج ضد سكاف مدنييف.

 -4اف يعمـ مرتكب الجريمة اف اذا السمكؾ جزجان مف اجكـ كاسع النطاؽ اك منهجي مكج ضد سكاف مدنييف .]24
كيي ختاـ مبحثنا اذا البد مف التذكير باف بمدنا العراؽ اد تعرض ال اعت كاشد جرائـ العنؼ الجنسي كالتي

تعرضت ل النساج االيزيديات اباف سيطرة تنظيـ داعش االراابي عم المكصؿ كمناطؽ كاسعة اخرل مف البالد ,حيث
ارتكب تنظيـ داعش االراابي بحؽ النساج كالفتيات كالرجاؿ كاألكالد كؿ انكاع كاشكاؿ العنؼ بما ييها العنؼ الجنسي
كاالاتصاب كاالستعباد الجنسي كالعنؼ الجسدم كالنفسي كاإلتّجار بهـ ,اذ يقدر بلف اكثر مف ثالثة االؼ امرأة كمثؿ اذا
العدد مف الرجاؿ اد تـ اختطايهـ مف ابؿ التنظيـ كجرل بيعهف يي اسكاؽ النخاسة كااتصابهف كايراا مف االيعاؿ كالتي
تعد بحؽ جرائـ دكلية تقتضي مف الجميع ام المنظمات الدكلية المعنية بحقكؽ االنساف ككذلؾ الحككمة العرااية ابتداج"
السعي لتقيـ اؤالج المجرميف لمقضاج الجنائي الدكلي. .

الحماية الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة
م.م قاسم ماضي حمزة

المبحث الثاني
موقف القانون والقضاء الدوليين من العنف الجنسي

لبياف اذا المكاؼ البد مف التعرؼ عم مكاؼ القانكف الدكلي االنساني كالقضاج الجنائي الدكلي مف جرائـ العنؼ
الجنسي كعم مطمبيف .
المطمب االول

موقف القانون الدولي االنساني

يعرؼ القانكف الدكلي االنساني بلن مجمكعػة القكاعػد االنسػانية التػي تطبػؽ يػي المنازعػات المسػمحة كتهػدؼ الػ

حماية االشخاص كاالمكاؿ .]25

كيعالج القانكف الدكلي االنساني الحالة االنسانية الناتجة عف النزاعات المسمحة سػكاج أكانػت اػذ الن ازعػات دكليػ
أـ اير دكلي ة  ،اذ ال يتضمف اذا القانكف بحث اسػباب الحػركب كالن ازعػات بػيف الػدكؿ اك بػيف الجماعػات المسػمحة بقػدر مػا
يهتـ كينظـ الجانب االنساني الناتج عف آثار الحركب .]26

كيعػد االاتصػاب كأشػكاؿ العنػؼ الجنسػي االخػرل انتهاكػان لمقػانكف الػدكلي االنسػاني اذا مػا ارتكبػت يػي سػياؽ نػزاع

مسما دكلػي كػاف أـ ايػر دكلػي  ،كينبفػي عمػ جميػع اطػراؼ النػزاع المسػما اف تمتػزـ بمنػع جميػع اشػكاؿ العنػؼ الجنسػي ،
كاذا ما جاجت ب المادة  )27مف اتفااية جنيػؼ الرابعػة لعػاـ  1949حيػث نصػت "...كيجػب حمايػة النسػاج بصػفة خاصػة
ضد أم اعتداج عم شريهف كال سيما االاتصاب كاالك ار عم الدعارة كام اتؾ لحرمتهف"...

كبالراـ مف اامية اذ المادة  )27كبمػا تفرضػ مػف كاجبػات عمػ اطػراؼ النػزاع يػي منػع جػرائـ العنػؼ الجنسػي

ضد النساج  ،مع ذلؾ يلف اذ المادة تركز عم مفهكـ شرؼ النساج كال تذكر الحماية البدنية كالنفسية لممػرأة لكنهػا بالمقابػؿ
تؤكد عم االحتراـ الكاجب لمنساج يي كؿ زماف كمكاف  .كما نصت المادة المذككرة  )27ايضان كيػي معػرض الحػديث عػف

االنتهاكػػات الجسػػيمة بلن ػ " لألشػػخاص المحميػػيف يػػي جميػػع االحػكاؿ حػػؽ االحت ػراـ ال شخاصػػهـ كشػػريهـ كحقػػكاهـ العائميػػة

كعقائداـ الدينية كعاداتهـ كتقاليداـ كيجب معػاممتهـ يػي جميػع االحػكاؿ معاممػة انسػانية كحمػايتهـ بشػكؿ خػاص ضػد جميػع
انكاع العنؼ اك التهديد " .
كتلتي حماية النساج كيقان لمفقرة اعػال بع ّػداا أحػد األشػخاص المػدنييف الػذيف ال يشػارككف يػي األعمػاؿ العدائيػة لػذا
يهف يتمتعف بجميع الحقكؽ المنصكص عميها بما ييها الحؽ يي الحياة كالحقكؽ الصحية كالسالمة البدنية .
كييما يتعمؽ بالمادة الثالثة المشػتركة بػيف اتفاايػات جنيػؼ االربػع لعػاـ  1949كالتػي حظػرت القيػاـ بػبعض االيعػاؿ

تجػػا المػػدنييف كبػػالراـ مػػف عػػدـ ذكػػر االاتصػػاب اك العنػػؼ الجنسػػي اال انهػػا ذكػػرت حظػػر االعتػػداج عم ػ الحيػػاة كالسػػالمة
البدنية ككذلؾ حظر االعتداج عم الكرامة الشخصية كعمػ االخػص المعاممػة المهينػة كالحاطػة بالك ارمػة كاػذا مػا يعػد حظػ انر

ضمنيان عم ممارسة العنؼ الجنسي .]27

ام ػػا بالنس ػػبة لمبركتكك ػػكؿ االض ػػايي االكؿ لع ػػاـ  1977كالممح ػػؽ باتفااي ػػات جني ػػؼ االرب ػػع لع ػػاـ  1949كالخ ػػاص

بالن ازعػػات المسػػمحة الدكليػػة يقػػد تضػػمنت م ػكادان تػػنص ص ػراحة عم ػ تح ػريـ االعتػػداج عم ػ النسػػاج كحظػػر العنػػؼ الجنسػػي
كاالاتصاب ،اذ تنص المادة  )2/75من كالمتعمقة بالضػمانات االساسػية كالتػي تخاطػب العسػكرييف كالمػدنييف عمػ السػكاج
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بلن " يحظر انتهاؾ الك ارمػة الشخصػية كبكجػ خػاص المعاممػة المهينػة كالمحطػة مػف اػدر كاالكػ ار عمػ الػدعارة كام صػكرة
مف صكر خدش الحياج".

كتذكر المادة  )1/76مف البركتكككؿ نفس كالتي تتناكؿ تحديدان حماية النساج اذ تنص عم ان " يجب اف تكػكف

النساج مكضع احتراـ خاص كاف يتمتعف بالحماية كال سيما ضد االاتصاب كاالك ار عم الدعارة كضد أم صكر اخرل مف
صكر خدش الحياج"
مػف كػؿ مػا تقػدـ يتبػيف لنػا بػلف الحمايػة التػي يكيراػا القػانكف الػدكلي كاالنسػاني لألشػخاص الػذيف يتعرضػكف لجػرائـ

العنؼ الجنسي  ،تتكير لهـ ككنهـ اشخاص مدنييف أساس كيقان التفاايات جنيؼ االربع لعاـ  1949اما بالنسػبة لمبركتككػكؿ

االضػػايي األكؿ لعػػاـ  1977يان ػ اػػد شػػخص اػػذا الخط ػر كعػػالج الػػنقص الحاصػػؿ باتفاايػػات جنيػػؼ كنػػص ص ػراحة عم ػ
كجكب احتراـ االشخاص كعدـ تعرضهـ لالاتصاب اك أم صكرة مف صكر العنؼ الجنسي االخرل .
المطمب الثاني

موقف القضاء الجنائي الدولي من جرائم
العنف الجنسي

يمكػػف تبيػػاف اػػذا المكاػػؼ مػػف خػػالؿ االطػػالع عم ػ مكااػػؼ بعػػض المحػػاكـ الجنائيػػة الدكليػػة التػػي أنشػػئها مجمػػس
االمف الدكلي يكاسالييا – ركاندا ] ككذلؾ مكاؼ المحكمة الجنائية الدكلية كعم يرعيف :
الفرع األول

موقف المحاكم الدولية المشكمة من قبل مجمس االمن
الدولي من العنف الجنسي (يوغسالفيا – رواندا )

أسهمت الق اررات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدكلية ليكاسالييا السابقة  .]28كالمحكمة الجنائية الدكلية الخاصػة

بركاندا  .]29يي اضايا العنؼ الجنسي يي االارار الدكلي بككف االاتصاب يعد شكالن مف اشكاؿ التعذيب .]30
أوالً  :المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة والعنف الجنسي ICTY

تضمف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ليكاسػالييا السػابقة اكاعػد مباشػرة لمسػللة األيػراد مرتكبػي الجػرائـ

الدكلية .]31كبمكجب ارار انشائها تختص المحكمة بالنظر يي العديد مف الجرائـ الدكلية منها جرائـ الحرب كانتهاكات اػكانيف
الحركب كاعرايها  ،ابادة الجنس  ،الجرائـ ضد االنسانية .]32

كعم الراـ مف ذكر االاتصاب كلحد أشكاؿ الجرائـ ضد االنسانية يي المادة  ]5مف النظاـ االساسي لممحكمة،
يقد كانت اذ المادة يي حد ذاتهػا مكضػع انتقػاد شػديد لعػدـ تضػمنها أشػكاؿ جػرائـ العنػؼ الجنسػي االخػرل كالبفػاج القسػرم

كالحمػػؿ القسػػرم كالتعقػػيـ القسػػرم كايراػػا مػػف الج ػرائـ التػػي شػػهداا الن ػزاع الػػدائر عم ػ ارض يكاسػػالييا السػػابقة  ،كلعػػؿ مػػا
جػػاجت بػ اػػذ المحكمػػة يػػي مجػػاؿ جػرائـ العنػػؼ الجنسػػي  ،تحديػػداا التفصػػيمي ألركػػاف االاتصػػاب يػػي حكمهػػا يػػي اضػػية
 )Furund Zihiaعاـ  1998بما يمي :
يعتبر االعتداج جنسيان مهما كاف طفيفان اذا تـ :

أ -عم مهبؿ اك شرج الضحية مف ابؿ اضيب الفاعؿ اك أم اداة اخرل مستخدمة مف ابم .

ب -اف يكضع اضيب الفاعؿ يي يـ الضحية .

ت -اف يتـ الفعؿ عم طريقة االك ار اك القكة اك التهديد بالقكة ضد الضحية اك ضد شخص آخر

]33

.
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ثانياً  :المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا TPIR

جػػاج ذكػػر االاتصػػاب يػػي نظػػاـ محكمػػة ركانػػدا بعػ ّػد جريمػػة ضػػد االنسػػانية يػػي المػػادة  )3الثالثػػة من ػ  .]34كمػػا
تناكلت ػ الم ػػادة  )4الرابع ػػة ايضػ ػان الت ػػي تض ػػمنت انتهاك ػػات الم ػػادة  )3المش ػػتركة ب ػػيف اتفاا ػػات جني ػػؼ االرب ػػع لع ػػاـ 1949
كانتهاكػػات البركتككػػكؿ االضػػايي الثػػاني لعػػاـ  1977كالػػذم ذكػػر االاتصػػاب كالػػدعارة القس ػرية كايراػػا مػػف اشػػكاؿ العنػػؼ

الجنسي صراحة .]35

كاد عريت المحكمة الجنائية الدكلية الخاصة بركاندا يي حكمها الصادر عاـ  1998يي اضػية Jean – Poul

 Aicaywsجكف بكؿ اكاسيك)  .]36عريت االاتصاب كلحد ابرز صػكر العنػؼ الجنسػي الػذم يقػكـ يػي جانػب منػ عمػ

انتفػػاج رضػػا المجنػػي عميػ حيػػث اعتبػػرت المحكمػػة اف العنػػؼ الجنسػػي اػػك أم يعػػؿ ذم طبيعػػة جنسػػية يرتكػػب ضػػد شػػخص
خاضع لظركؼ اسرية كلـ تشترط المحكمة بذلؾ ضركرة ارتكاب يعػؿ مػادم اك ايػذاج بػدني ضػد المجنػي عميػ كانمػا اكتفػت

المحكمة بمجرد كجكد الشخص يي ظؿ ظركؼ تقهر عم الخضكع إلرادة الجاني .]37

كاػػد أصػػدرت المحكمػػة حكم ػان مشػػددان بالسػػجف المؤبػػد ضػػد أكاسػػيك) باالسػػتناد عم ػ الئحػػة االتهػػاـ التػػي اصػػدراا

مكتب المدعي العاـ لمحكمة ركاندا كالذم أكد ارتكاب أكاسيك) جرائـ عنؼ جنسي كتعذيب كأعماؿ ضد االنسانية .]38
الفرع الثاني

المحكمة الجنائية الدولية والعنف الجنسي

اف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية  ،]39لـ يفػرؽ يػي احكامػ بػيف الجنسػيف بػؿ اتسػـ بالشػمكلية اال يػي بعػض مػكاد
حيث أيرد عناية خاصة بالجرائـ التي ترتكب بحؽ النسػاج ،كاػد عالجػت المػادة  )5الخامسػة مػف النظػاـ االساسػي لممحكمػة
الجنائية الدكلية اختصاص المحكمة لمنظر يػي الجػرائـ اذ يقتصػر اختصػاص عمػ أشػد الجػرائـ خطػكرة كاػي جريمػة االبػادة

الجماعية كالجرائـ ضد االنسانية كجرائـ الحرب كجريمة العدكاف  .]40كيشكؿ االاتصاب كجرائـ العنؼ الجنسي االخػرل أحػد
أشكاؿ الجرائـ التي كرد ذكراا يي النظاـ االساسي لممحكمة الجنائيػة الدكليػة يع ّػداا جػرائـ ضػد االنسػانية كمػا يػي المػادة 7

ؼ/ 1ز)  .]41ككذلؾ بصفتها جرائـ حرب كما يي المادة  8ؼ/ 2ب.]42 )22 /

كتجػدر االشػػارة إلػ عػػدـ تقػػادـ جػرائـ الحػػرب كالجػرائـ ضػػد االنسػػانية  ،اذ اف النظػاـ االسػػاس لممحكمػة يقػػكـ عمػ
عدة مبادئ كمف أامها مبدأ عدـ تقادـ الجرائـ الدكلية الداخمة يي اختصاصها حيػث نصػت المػادة  )29منػ عمػ انػ " ال
تسػقط الجػرائـ التػػي تػدخؿ يػػي اختصػػاص المحكمػة بالتقػػادـ أيػػا كانػت احكامػ " كاسػػتنادان لمعبػارة االخيػرة مػػف اػذ المػػادة أيػان

كانػػت احكام ػ ) لػػف تسػػتطيع الػػدكؿ االط ػراؼ كضػػع ايػػد زمػػاف لتحمػػي أم شػػخص مػػف العقػػاب  .]43بمعن ػ اف المػػادة )29

تنص كبشكؿ صريا عم عػدـ تقػادـ جػرائـ العنػؼ الجنسػي طالمػا كانػت اػذ الجػرائـ داخمػة يػي اختصػاص المحكمػة كلحػد
انكاع الجرائـ ضد االنسانية اك جرائـ الحرب .
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الخاتمة

يمكف تناكلها مف خالؿ ما تكصمنا الي مف نتائج كما نقترح مف تكصيات ككما يمي:

أوالً  :النتائج

 -1يبدكا كمف خالؿ مسار النزاعات المسمحة الدكلية كاير الدكلية الحاصمة يمكف مالحظة اف جرائـ العنؼ الجنسي
اصبحت حالة مالزمة لتمؾ النزاعات كال تخمكا منها .
 -2اصبا مف الكاضا اف جرائـ العنؼ الجنسي تستخدـ لدكايع عديدة منها سياسية كاجتماعية كأيديكلكجية كايراا .

 -3الثابػػت الػػدكلي اف اػػذ الجػرائـ تشػػكؿ اليػػكـ جػرائـ دكليػػة تتمثػػؿ بجػرائـ ضػػد اإلنسػػانية كجػرائـ حػػرب إذا مػػا كاعػػت
خالؿ نزاع مسما سكاج كاف دكليان اك اير دكلي .

 -4مػػع االاتمػػاـ الػػدكلي بهػػذا النػػكع مػػف الج ػرائـ اال اف العديػػد منهػػا يبق ػ طػػي الكتمػػاف لعػػدة اسػػباب منهػػا الخػػكؼ اك
العار اك ايراا.
ثانياً  :التوصيات

 -1أدعك جميع الدكؿ التي تحدث عم أراضيها نزاعات مسمحة أف تدعـ كتنمػي اػدرات مؤسسػاتها الكطنيػة كال سػيما
النظـ الصحية كالقضػائية مػف اجػؿ تقػديـ المسػاعدة االجتماعيػة كالصػحية لضػحايا الن ازعػات المسػمحة مػف النسػاج
ككػػذلؾ تقػػديـ مرتكبػػي اػػذ الجػرائـ إلػ القضػػاج مػػع ضػػركرة تحػػديث القػكانيف الجنائيػػة لكػػي تكاكػػب اػػذا النػػكع مػػف
الجرائـ .
 -2ينبفي عم مجمس األمف الدكلي كضع آلية مناسبة اك اتخاذ اجراجات مناسبة مف اجؿ الرصػد المنهجػي لحػاالت
العنؼ الجنسي كمعرية اعداداا كانكاعها كأماكنها .

 -3ال ػػدعكة الػ ػ جمي ػػع المنظم ػػات الدكلي ػػة الحككمي ػػة كاي ػػر الحككمي ػػة المعني ػػة بحماي ػػة حق ػػكؽ االنس ػػاف ي ػػي اكا ػػات
النزاعات المسمحة يي استخداـ كاية الكسائؿ التػي يكفمهػا القػانكف الػدكلي لمضػفط عمػ مجمػس االمػف الػدكلي يػي
تبني ا اررات دكلية اائمة عم احالة مرتكبي جرائـ العنؼ الجنسي ال المحكمة الجنائية الدكلية.
 -4نشػر ثقايػة القػػانكف الػدكلي االنسػاني لمجنػػكد كالضػباط يػي القػكات المسػمحة النظاميػة كبيػػاف اليػات حمايػة المػػدنييف
العزؿ كحمايتهـ مف االعتداج عميهـ مف ابؿ المجاميع المسمحة االخرل .

-5

يجب أف تحظ النساج باالحتراـ الكامؿ كالحمايػة مػف جانػب أسػراف كمجتمعػاتهف المحميػة كعنػدما يكػكف انػاؾ
خطػػر إلحػػاؽ األذل مػػف األس ػرة أك المجتمػػع المحمػػي بمػػا يػػي ذلػػؾ مػػا يسػػم بج ػرائـ الشػػرؼ ،كيجػػب مػػنا النسػػاج

كاألطفاؿ حماية يكرية سكاج مف خالؿ تكيير مكاف بديؿ أك ملكل أك أ ّية خيارات مالئمة أخرل.
 -6بمػا اف العػراؽ اػد تعػرض لهػذا النػكع مػف الجػرائـ اثنػػاج النػزاع المسػما مػع تنظػيـ داعػش االراػابي لػذا يتعػيف عمػ

المحمية االختصاص عم الجرائـ الدكلية،
الحككمة العرااية السعي ال اعتماد إطار عمؿ تشريعي لمنا المحاكـ
ّ
كمحاكمة مرتكبي أشد الجرائـ خطكرة ،أم جرائـ الحرب كالجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية كاإلبادة الجماعية.
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الهكامش
 ] 1ال يزاؿ تعريؼ الطفؿ يشكؿ مصدر امؽ يي بعض السيااات  ،كاذا كاف اناؾ شب اجماع عم الصعيد الدكلي عم اف المقصكد

بالطفؿ  ،اك كؿ انساف يقؿ عمر عف  )18عامان كيقان ألحكاـ اتفااية حقكؽ الطفؿ  ،ياف الممارسة المتبعة يي اذ الدكلة اك تمؾ بؿ

داخؿ الدكلة الكاحدة تتسـ بالتنااض يي بعض االحياف االمر الذم يستدعي مف الدكؿ االعضاج اف تتخذ تدابير لسد الثفرات القانكنية
كضماف تعريؼ مكحد لمطفؿ ،كلممزيد ينظر :التقرير السنكم لمممثمة الخاصة لألمف العاـ لألمـ المتحدة المعنية باألطفاؿ كالنزاعات

المسمحة الكثيقة  .ص8

A / HRC / 34 / 44

 ]2ينظر تقرير االميف العاـ لألمـ المتحدة  ،العنؼ الجنسي يي حاالت النزاع  ،الكثيقة  :ص3

 A/67/ 722-s/2013 /14اف

التعريؼ الكارد يي التقرير اعال متفؽ عمي كتستخدم منظكمة االمـ المتحدة كيهدؼ يي الدرجة األكل إل تكحيد عممية االبالغ

عف طريؽ ترتيبات الرصد كالتحميؿ كاالبالغ التي نظمها ارار مجمس االمف الدكلي راـ  1960لسنة  )2010كالفرض من زيادة

الكضكح يي مهمة جمع المعمكمات كتصنيفها كتحميمها لتزكيد مجمس االمف كالهيئات العالمية االخرل ببيانات يمكف مقارنتها ييما بينها

مختمؼ الظركؼ الميدانية كبمركر الزمف  ،ألجؿ اعتماد مجمكعة متنكعة مف االجراجات لمتصدم لهذا النكع مف الجرائـ بكاسطة
جهات منها مجمس االمف الدكلي  ،كلممزيد ينظر تقرير االميف العاـ لألمـ المتحدة  ،العنؼ الجنسي المرتبط بالنزاعات المسمحة

الكثيقة  :صA/66/657/- s / 2012 / 33 2

] [3ارار مجمس االمف الذم اتخذ يي جمست  5916المعقكدة يي 19حزيراف 2008
الكثيقة S/RES/1820(2008) :

 ]4ينظر الكثيقة :

A /66/ 592 – s / 2010 / 604

 ]5ينظر المكاد  )8-7-6مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية – نظاـ ركما – لعاـ  1998كسكؼ تككف صكر العنؼ

الجنسي الكاردة يي المكاد اعال مكضع بحثنا يي المطمب الثاني مف اذا البحث

 ] 6منظمة المرأة العربية  ،ايئة االمـ المتحدة لممساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة ايئة االمـ المتحدة لممرأة] االستراتيجية االاميمية

حماية المرأة العربية كاالمف كالسالـ ،جمهكرية مصر العربية الطبعة االكل  ،2012ص 60كما بعداا .
 ]7ينظر الكثيقة :

S/2016 / 361/ ReV.l

 ]8تقرير االميف العاـ لألمـ المتحدة عف تنفيذ ارارم مجمس االمف الدكلي راـ  ]2008 182ك  ]2009 888الكثيقة  :ص9
/65/ 592 / - s / 2010/ 604

A

 ] 9د .معاذ جاسـ العسايي  ،ياطمة جاسـ محمد  ,جريمة األاتصاب كجرائـ العنؼ الجنسي االخرل يي القانكف الجنائي الدكلي,

مجمة جامعة تكريت لمحقكؽ  /السنة  )8المجمد  )6العدد  ،2016 )30ص ,147كعم عكس ذلؾ يقد عريت اكانيف العقكبات
الكضعية لمدكؿ االاتصاب) كمنها اانكف العقكبات العرااي راـ  111لسنة 1969المعدؿ كالذم تناكؿ جريمة االاتصاب يي المكاد
 )395 – 393كعريها يي المادة  )393بلنها مكااعة انث بفير رضااا)

 ] 10حساـ عبد الخالؽ الشيحة  ،المسؤكلية كالعقاب يي جرائـ الحرب  ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندرية ، 2004 ،ص – 257

. 264

 ]11ال يكجد تعريؼ جامعان مانعان لمهجكـ كاسع النطاؽ يمكف اف يكضا جميع ابعاد القانكنية ،اذ اف عبارة الهجكـ الكاسع النطاؽ

تطرح تساؤالن اامان حكؿ ما اذا كاف المراد منها اتساع نطاؽ االيعاؿ الجرمية اـ اتساع نطاؽ عدد الضحايا  ،كبالراـ مف عدـ اجابة

المادة  )7مف نظاـ ركما االساس لعاـ  1998عم اذا التساؤؿ اال ان مف الراجا أف المفاكضيف يي نظاـ ركما االساس ارادكا
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لمهجكـ كاسع النطاؽ اف يفطي كالن مف اذيف المفهكميف  ،كلممزيد ينظر د .سكسف تمرخاف بكة  ،الجرائـ ضد االنسانية يي ضكج
احكاـ النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية  ،منشكرات الحمبي الحقكاية بيركت  ،ط ، 2006 ،1ص  255كما بعداا.

 ]12يشير الهجكـ المنه جي إل الطريقة التي يتـ ييها ارتكاب االيعاؿ الجرمية كاد جاج تعريف الهجكـ المنهجي] مف خالؿ المحكمة

الجنائية الدكلية لركاندا حيث عرات

يعني مفهكـ الهجكـ المنهجي  ،ان اجكـ منظـ بشكؿ كامؿ) كيتبع نمطان منظمان كيستند إل

سياسة عامة كتستخدـ يي مكارد كبيرة عامة كخاصة  ،د .سكسف تمرخاف بكة  .مصدر سابؽ  ،ص . 259
 ]13مذكرة تفسيرية لتيسير تحديد اركاف كؿ الجريمة مف الجرائـ الكاردة يي نظاـ ركما االساسي  ,الكثيقة :

)ICC-ASP / /3/ ( SUPP

 ]14نشرة الهجرة القسرية  ،العنؼ الجنسي سالح يي الحرب كعقبة يي كج السالـ  ،العدد  )27اذار /مارس  ، 2007 ،ص. 9
 ]15نشرة الهجرة القسرية  ،العنؼ الجنسي سالح يي الحرب كعقبة يي كج السالـ ،المصدر السابؽ ص.36
 ]16تقرير االميف العاـ لألمـ المتحدة ،العنؼ الجنسي المتصؿ بالنزعات الكثيقة S/2014/181 :

 ]17اف تعريؼ الرؽ اد ظهر لممرة االكل مف خالؿ االتفااية الخاصة بالرؽ كالعبكدية كالسخرة كاالعراؼ كالممارسات المشابهة لها

التي كضعتها عصبة االمـ يي  25أيمكؿ  /سبتمبر  1926كدخمت حيز النفاذ يي 9اذار  /مارس  1927اذ عريت بان " حالة اك
كضع أم شخص تمارس عمي أم مف السمطات المرتبطة بحؽ الممكية اك كؿ اذ السمطات" ينظر League of Nations treaty

Series , volbo p25 3

 ] 18ديفيد يايسبكرت كالجمعية الدكلية لمكايحة الرؽ ،الفاج الرؽ كاشكال المعاصرة  ،مفكضية االمـ المتحدة لحقكؽ االنساف  ،منظمة

االمـ المتحدة  ، 2002 ،ص. 3-2

 ]19د .سكسف تمرخاف بكة  ،مصدر سابؽ ص. 378

 ]20دييد يايسبركف  ،مصدر سابؽ ص 77الحاشية . )180

 ] 21د .رضكاف الحاؼ  ،السيد جاسـ زكر  ،دكر المحكمة الجنائية الدكلية يي حماية النساج مف العنؼ الجنسي ،مجمة الرايديف

لمحقكؽ كمية الحقكؽ  ،جامعة المكصؿ ،المجمد  )11العدد  ، 2009 ، 39ص. 195
 ]22د .سكسف تمرخاف بكة  ،مصدر سابؽ  ،ص. 385

 ]23د .رضكاف الحاؼ السيد جاسـ زكر  ،مصدر سابؽ  ،ص. 196
 ]24د .سكسف تمرخاف بكة  ،مصدر سابؽ  ،ص. 387

 ]25د .سهيؿ حسيف الفتالكم ك د .عماد ربيع  ،القانكف الدكلي االنساني  ،دار الثقاية  ،عماف  2009 ،ص.20
 ]26مصما حسف عبد العزيز  ،مبادئ القانكف الدكلي االنساني ،بدكف مكاف طبع ، 2013 ،ص. 22

27
بعداا احد
] اف حماية النساج كيقان لممادة الثالثة المشتركة كيي النزاعات المسمحة الدكلية كاير الدكلية تمثؿ حماية عامة ّ

االشخاص المدنييف الذيف يتمتعكف بالحماية كالحقكؽ السي اسية دكف تمييز حيث جاج ييها بلن " كيي حاؿ اياـ نزاع مسما ليس ل
طابع دكلي يي اراضي احد االطراؼ السامية المتعاادة  ،يمتزـ كؿ طرؼ يي النزاع باف يطبؽ كحد ادن االحكاـ التالية .

"االشخاص الذيف ال يشارككف مباشرة يي االعماؿ العدائية  ...يعاممكف يي جميع االحكاؿ معاممة انسانية دكف ام تمييز ضار  ،اائـ
عم العنصر اك المكف اك الديف اك المعتقدات اك الجنس اك الثركة اك أم معيار اخر مماثؿ  "...كلممزيد حكؿ المكضكع ينظر تقرير

منظمة ايكمف رايتس ككتش عمميات االاتصاب الجماعي يي داريكر اجمات الجيش عم المدنييف يي تابت لسنة  ، 2014متاح

عم المكاع االلكتركني"

Sudan 0215 ar – For up Loa-1

الحماية الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة
م.م قاسم ماضي حمزة

 ]28اصدر مجمس االمف الدكلي بتاريا  1993/2/25القرار راـ  )827كالذم تضمف المكايقة عم

النظاـ الداخمي لمحكمة

يكاسالييا السابقة  ،كيعتبر انشاج اذ المحكمة السابقة االكل دكليان مف ناحيتيف االكل اي اكؿ محكمة جنائية دكلية يي عصر

منظمة االمـ المتحدة كانشاؤاا تـ مف خالؿ مجمس االمف الدكلي  ،كالثانية اي التطبيؽ االكؿ كالفعمي لسرياف مبدأ المقاضاة الدكلية

الجزائية عم األيراد اماـ محكمة دكلية  ،د .عمي جميؿ حرب نظاـ الجزاج الدكلي – العقكبات الدكلية ضد الدكؿ كااليراد  ،منشكرات

الحمبي الحقكاية ط /2010 ،1ص ، 429-427كتدكر كاائع النزاع يي يكاسالييا السابقة بعد اعالف صرب البكسنة استقاللهـ عف

البكسنة يي نيساف عاـ  ، 1991حيث اندلع نزاع مسما داخؿ البكسنة بيف الصرب كالمسمميف كالكركات حيث تدخمت صربيا كالجبؿ

االس كد إل جانب صرب البكسنة مما ادل إل ارتكاب مجازر بحؽ المسمميف اناؾ اعتبرت جرائـ حرب كجرائـ ضد االنسانية كابادة

جماعية ،ينظر زياد احمد حمد العبادم  ،دكر المحاكـ الجنائية الدكلية الخاصة يي تحديد جريمة االبادة الجماعية كالمعاابة عميها

،رسالة ماجستير كمية الحقكؽ  ،جامعة الشرؽ االكسط  ،االردف  ، 2016ص.60 -59

 ] 29ترجع اسباب ما حدث يي ركاندا إل النزاع المسما العنيؼ ال نشب بيف القكات المسمحة لمحككمة الركاندية كالمؤلفة مف ابيمة

الهكتك كبيف جنكد الجبهة الكطنية الركاندية المؤلفة مف ابيمة التكتس  ،حيف امتد أثر الن ازع المسما إل الدكؿ االيريقية المجاكرة ،

كراـ الكساطات كالجهكد الدكلية لكاؼ القتاؿ كالتي اثمرت بمعاادة السالـ التي عقدت يي أكرشا  ]ARUSHAعاـ  ، 1993اال اف

القتاؿ استمر خصكصان بعد تحطـ الطائرة التي تقؿ الرئيس الركاندم كالرئيس البركندم بالفرب مف العاصمة كيفالي ،كلـ يتكاؼ النزاع

المسما اال يي عاـ  1994بسيطرة الجبهة الكطنية الركاندية عم

العاصمة كيفالي ينظر مشارم عادؿ المحكمة الجنائية الدكلية

الخاصة بركاندا  ،مجمة المفكر  ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية  ،جامعة محمد خضير بسكرة العدد الثالث  2015 ،ص، 251

كعم أثر ذلؾ تدخؿ مجمس االمف الدكلي بإصدار العديد مف الق اررات  ،كالتي لـ تكف يعالة يي الحد مف النزاع  ،كبناجان عم طمب
الحككمة الركاندية  ،انشل مجمس االمف المحكمة الجنائية الدكلية الخاصة بركاندا بمكجب القرار  955بتاريا  1994/11/8ينظر

الكثيقة S/RES/955(1994) :

 ] 30سفياف العبدلي  ،االاتصاب الزكجي عم ضكج القكانيف الكطنية الجزائرم كالفرنسي ) كاالتفاايات الدكلية لحماية حقكؽ االنساف

 ،مجمة الجناف لحقكؽ االنساف  ،جامعة الجناف بيركت العدد  ، 2015 ]8ص.119

 ]31يمكف تعريؼ الجريمة الدكلية بانها كؿ يعؿ اك سمكؾ مخالؼ لقكاعد القانكف الدكلي يتضمف اعتداج عم القيـ كالمصالا الدكلية

يرتكب اشخاص طبيعيكف اك مجمكعة اشخاص سكاج لحسابهـ الخاص اك لمصمحة دكلة اك مجمكعة مف الدكؿ اك كانت بتحريض اك

مساعدة منها بحيث يمثؿ اعتداج ا ك انتهاؾ لممصمحة الدكلية اك لمصمحة جماعة عراية اك دينية التي يقر القانكف الدكلي بحمايتها ،
كلممزيد حكؿ المكضكع ينظر محمد صالا ركاف  ،الجريمة الدكلية يي القانكف الدكلي الجنائي  ،اطركحة دكتك ار مقدمة إل كمية

الحقكؽ جامعة منتكرم اسطينة  ،الجزائر  ، 2009 ،ص. 70

 ] 32يقصد بالجرائـ ضد االنسانية يي النظاـ االساس لمحكمة يكاسالييا السابقة كالذم جاج االاتصاب كلحد اشكالها كجريمة ضد

االنسانية يقصد بها الجرائـ المرتكبة اثناج نزاع مسما سكاج كاف طابع دكليان اـ داخميان كاستهدؼ أيان مف السكاف المدنييف كبالتالي ياف

مصطما السكاف المدنييف  Civilian populationاد استخدـ يي تعريف الجرائـ ضد االنسانية لمداللة عم اف اذ الجرائـ ترتكب
ضد المدنييف كليس ضد االنسانية بحيث ال تقتصر عم

صفة كاحدة يقط  .ينظر  ،د .خميؿ حسيف  ،استاذ القانكف الدكلي يي

الجامعة المبنانية  ،بيركت الجرائـ الدكلية كمحاكمها يي القانكف الدكلي الجنائي مقاؿ متاح عم

المكاع االلكتركني

 dr/chalihussies.blogspot.com/2010/05/blog-post-595تاريا الكصكؿ  ، 207/6/25كذلؾ يقد عريت المحكمة

الجنائية الدكلية ليكاسالييا السابقة الجرائـ ضد االنسانية يي حكمها الصادر يي اضية ايرديمكييتش] بتاريا  1996/11/20بانها
اعماؿ عنؼ خطيرة تضر باإلنساف باالعتداج عم حياتهـ  ،حريتهـ  ،رياايتهـ البدنية  ،صحتهـ  ،كرامتهـ ،كاي ايعاؿ اير انسانية

تتجاكز بحكـ مدااا كخطكرتها الحدكد التي يتحممها المجتمع الدكلي  ،كالتي ينبفي اف تخضع لمعقاب ،ينظر د .مرشد احمد السيد ،
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د .احمد اازم الهرمكزم ،القضاج الدكلي الجنائي دراسة تحميمية لممحكمة الجنائية الدكلية الخاصة بيكاسالييا السابقة مقارنة مع

محاكـ نكرمبكرغ كطككيك كركاندا  ،دار الثقاية كالدار العممية الدكلية  ،االردف  ،ط ،2002 ،1ص.122
 ]33د .سكسف تمرخاف بكة  ،مصدر سابؽ ص . 369- 368

 ] 34اذ عمدت المحكمة إل تعداد الجرائـ التي تعد جرائـ ضد االنسانية اذا ما ارتكبت يي سياؽ كاسع كمنهجي عم

ألسباب اكمية اك سياسية اك أثنية اك عراية اك دينية كاي :

أم مدنييف

أ -القتؿ  ،ب -االبادة  ،ج-االسترااؽ  ،د -االبعاد  ،ق -السجف ،

ك -التعذيب ،ز -االاتصاب ،ح -االضطهاد ألسباب سياسية اك عراية اك دينية  ،ط -سائر االيعاؿ اير االنسانية ).

 ]35كضحت المادة  )4الرابعة مف نظاـ محكمة ركاندا االيعاؿ التي تعد انتهاكان لممادة الثالثة المشتركة بيف اتفااات جنيؼ االربع

المبرمة يي /17آب  1949/لحماية ضحايا الحرب  ،كانتهاكات البركتكككؿ االضايي الثاني المبرـ يي  )8حزيراف لعاـ  1977كاد
جاج تعداد اذ االيعاؿ عم سبيؿ الحصر كاي :

أ -استخداـ العنؼ ضد حياة االشخاص اك صحتهـ اك سالمتهـ البدنية اك العقمية كخاصة القتؿ اك المعاممة القاسية ...

ب -االعتداج عم

الكرامة الشخصية كال سيما المعاممة المذلة أك المهينة اك االاتصاب اك الدعارة القسرية اك أم شكؿ مف

اشكاؿ اتؾ العرض...

 ]36كتتمخص كاائع اضية جكف بكؿ اكاسيك) المكلكد عاـ  ، 1953اذ كاف عمدة لبمدية كاباسيت عاـ  1994-1993كبصفت اذ

كاف مسئكالن يي الحفاظ عم النظاـ العاـ داخؿ بمدت  ،ككاف الشخص االكثر نفكذان يي البمدة كاد استفاد المتهـ مف كضع كعمدة

كاادـ عم اتؿ ما يقرب مف  ] 2000ألفاف شخص مف جماعة التكتسي يي البمدة يي الفترة مف نيساف إل نهاية حزيراف يي عاـ

 1994كما ان عم الراـ مف عمم بلعماؿ القتؿ التي تقع اال ان لـ يمنع ذلؾ كيي الفترة ذاتها يقد ير المئات مف المدنييف بحثان عف
مالذان آمف يي المكتب البمدم ككاف االبيتهـ مف التكتسي كاثناج لجكجاـ إل

المكتب كانت النساج يؤخذف بشكؿ منتظـ مف ابؿ

ميميشيا محمية مسمحة إضاية إل شرطة البمدة ييتعرضف لمعنؼ الجنسي حيث تـ اخضاع الكثير مف النساج لهذا العنؼ الجنسي كالتي

كانت ترتكب بحقهف يي بعض األحياف مف ابؿ أكثر مف معتدم كاحد  ،كاد ترايقت اعماؿ العنؼ الجنسي مع تهديدات صريحة

كتردت صحتهف النفسية كالجسدية نتيجة لمعنؼ الجنسي كالضرب
بالقتؿ اك باإلدانة الجسدية حيث عاشت النازحات يي رعب دائـ ّ
كالقتؿ  ،ينظر :زياد احمد محمد العبادم  ،مصدر سابؽ ص.119
 ]37د .حامد سيد محمد حامد  ،العنؼ الجنسي ضد المرأة يي القانكف الدكلي اطاللة مكجزة عف مكايحت طبقان ألحكاـ الشريعة

اإلسالمية  ،المركز القكمي لإلصدارات القانكنية القاارة  ،ط ،2016 ،1ص. 149

 ]38م حمد نصر محمد  ،الحماية االجرائية أماـ المحكمة الدكلية  ،دراسة تطبيقية عم

العربية لمنشر  ،مصر  ،ط ، 2016 ، 1ص. 93
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المحكمة الجنائية الدكلية مركز الدراسات

 )4مف النظاـ االساسي لممحكمة لعاـ  ، 1998ذاف طبيعة جنائية

كذات شخصية مستقمة  ،انشلت بمكجب معاادة دكلية كهيئة اضائية دكلية مستقمة ارضها المالحقة كالتحقيؽ كمقاضاة األشخاص

الطبيعييف الذيف يرتكبكف أشد أنكاع الجرائـ خطكرة لممزيد حكؿ المحكمة الجنائية الدكلية ينظر د .عمي جميؿ حرب  ،نظاـ الجزاج

الدكلي العقكبات الدكلية ضد الدكؿ كاألشخاص  ،منشكرات الحمبي الحقكاية – بيركت  ،ط 2015 ،1ص 446كما بعداا .

 ] 40حكؿ الجرائـ الثالثة جريمة االبادة الجماعية ) كالجرائـ ضد االنسانية كجريمة الحرب  ،ينظر د .عمي عبد القادر القهكجي

القانكف الدكلي الجنائي أاـ الجرائـ الدكلية – المحاكـ الدكلية الجنائية  ،منشكرات الحمبي الحقكاية ،بيركت ط ، 2001 ،1اما بالنسبة

إل جريمة العدكاف يلنها تخرج مف اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية مؤاتان ريثما يتـ كضع تعريؼ محدد لها مع االشارة إل ان اد

صدر تدكينيف اير ممزميف لمجمس األمف الدكلي بخصكص تعريؼ اذ الجريمة االكؿ تعريؼ العدكاف كايعاؿ كشركط تحقق الصادر

عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة المراـ  3314/1يي  ، 1974/12/14كالثاني تعريؼ جريمة العدكاف كأيعالها المضاؼ إل

المحكمة الجنائية الدكلية كيقان لممادة  ]8المستحدثة لهذ الفاية كالذم جاج مف خالؿ المؤتمر االكؿ االستعراضي لمنظاـ االساسي يي

الحماية الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة
م.م قاسم ماضي حمزة

كمباال عاـ  ، 2010كلممزيد ينظر د .عمي جميؿ حرب منظكمة القضاج الجزاج الدكلي  ،المحاكـ الجزائية الدكلية كالجرائـ الدكلية
المعتبرة  ،المكسكعة الجزائية الدكلية  ،ج 2منشكرات الحمبي الحقكاية ط ، 2013 ،1ص. 211

 ]41اذ جاج يي المادة / 7ؼ/ز) يي بياف االيعاؿ التي تعد جرائـ ضد االنسانية اذا ما ارتكبت يي اطار اجكـ كاسع النطاؽ اك

منهجي مكج ضد أم مجمكعة مف السكاف المدنييف كعف عمـ حيث نصت الفقرة ز) عم

االاتصاب كاشكاؿ العنؼ الجنسي

االخرل ضمف اذ الجرائـ بلن  :االاتصاب اك االبتعاد الجنسي اك االك ار عم البفاج اك الحمؿ القسرم  ،اك التعقيـ القسرم اك أم

شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي عم مثؿ اذ الدرجة مف الخطكرة " .

 ]42جاج يي المادة 8ؼ / 2ب )22/كيي اطار تعداد جرائـ الحرب اعتبار االاتصاب كاشكاؿ العنؼ االخرل جرائـ حرب اذا ما

بعداا جرائـ حرب اذا ما ارتكبت يي نزاعات مسمحة اير دكلية
ارتكبت يي اطار نزاعات مسمحة دكلية كذلؾ جاج تحريـ اذ األيعاؿ ّ
كما يي المادة  /2 / 8ق)6/
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منظمة االمـ المتحدة . 2002 ،
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ثالثاً  :الرسائل واالطاريح
 .1الرسائل

الحماية الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة
م.م قاسم ماضي حمزة

أ -زياد احمد محمد العبادم  :دكر المحاكـ الجنائية الدكلية الخاصة يي تحديد جريمة االبادة الجماعية كالمعاابة عميها  ،رسالة
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كمية الحقكؽ جامعة منتكرم

رابعاً  :النشرات
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A / 66 / 657 – S / 2012 / 33

 -4تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة عف تنفيذ ارارم مجمس األميف الدكلي راـ  )2008 1820ك. )2009 888
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