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 ةــــدمـمق
تتعرض النساء باعتبارهن فئة هشة في مختلف المجتمعات وألسباب متعددة إلى أصناف  

يمارس عليها ليس فقط لكونها عضوة في فئة هشة أو ألن لها حاجات خاصة مختلفة من العنف الذي 
بسبب التمييز الواقع عليها لجنسها ويعرف  1بل أيضا وباألساس ألنها إمرأة، أي أنها تستهدف بالعنف

إلى، أو من المرجح أن يؤدي  إلى،ويؤدي  الجنسعلى نوع  م.... القائ»بأنه هذا النوع من العنف 
أو  مثل هذا العمل في ذلك التهديد بارتكاب اللمرأة، بمأو معاناة جسدية أو جنسية أونفسية  رضر 
 .2«الحياة العامة أو الخاصة يالحرية، سواءفجبار أو الحرمان القسري من اإل

ويمثل هذا النوع من العنف ظاهرة منتشرة في العالم ما دفع بطرس غالي حين كان أمينا عاما  
على:  1995ألن يشدد في كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع حول النساء في بكين عام لألمم المتحدة 

 .3«أن العنف ضد النساء مشكلة عالمية تحتاج لذلك إلى إدانة عالمية»
المقررة  تقريروقد أورد ويعتبر العنف الجنسي من أخطر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة، 

الخاصة حول االغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خالل فترات النزاع 
أي عنف بدني أو نفسي ينفذ بوسائل جنسية أو باستهداف  »تعريفا له بأنه  1998 المسلح سنة 

لى الخواص الجنسية الجنسانية، ويغطي العنف الجنسي كال من االعتداءات البدنية والنفسية الموجهة إ
للشخص مثل حمل الشخص على التجرد من مالبسه علنا أو تشويه األعضاء التناسلية للشخص أو 

ويمتد ويتفاقم هذا األخير خالل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، كونها , 4« تقطيع ثدي المرأة 
تنتج أجواء وأنماط سلوكية عدائية ناجمة عن انتشار ثقافة عسكرية تضفي الشرعية على استباحة 

                                                           

الخرق باألمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق بالشيء واعتنقت األمر أخذته بعنف،  بأنه:"العنف لغة  و يعرف  -1 
أحمد بن محمد بن ". راجع  وعنفوان الشيء أوله، وهو في عنفوان شبابه أي قوته، وعنفه تعنيفا أي المه وعتب عليه

ص  ,1987كتبة العلمية، بيروت،، الم2علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرفاعي، الجزء 
50. 

من اإلعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ,اعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة  01ادة الم - 2
 . 1993ديسمبر  20المؤرخ في  104/48بموجب قرارها

لغد للدراسات الدولية، جامعة رباوي وعاصم خليل، النزعات المسلحة  وأمن المرأة، معهد إبراهيم أبو جعلي ال - 3
 .16، ص 2008 ,فلسطين,بيرزيت

تقرير النهائي المقدم من السيدة غ. ج ماكدوغال المقررة الخاصة حول االغتصاب المنهجي والعبودية الراجع  - 4
 تحت رقم : 1998 الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خالل فترات النزاع المسلح سنة 

                                                                           E/CN. 4/Sub.2/1998/ 13 
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 الكثير من القيود الناظمة للحياة المجتمعية والدولية وقت السلم، وبالتالي تصبح الفئات المدنية أكثر
عرضة النتهاكات الجنود والمسلحين، وعندما يحصل ذلك فإن النساء ليس فقط لكونهن مدنيات وإنما 
بسبب التمييز المسبق الواقع عليهن أصال في أوقات السلم أيضا، يكن أول وأكثر المتعرضين لهذه 

م المتحدة االستباحة والمعانين من جرائمها، وهذا ما دفع بكوفي عنان األمين العام السابق لألم
ليخاطب المؤتمر الذي تم بين وكاالت األمم  المتحدة حول "عالم خال من العنف ضد المرأة" في 

العنف ضد المرأة انتهاك مخز لحقوق اإلنسان األساسية، يتجاوز »بالقول: 08/03/1999نيويورك في 
ف ضد المرأة في وقت السلم الحدود الجغرافية، الثقافية، االجتماعية واالقتصادية، ولهذا فإن ظاهرة العن

كما في الحرب في المساحة العامة كما في المساحة الخاصة تحتاج إلى التصدي بكل الوسائل، 
الدولية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الجنائية للجرائم التي  اتاالتفاقيخاصة عن طريق القوانين المحلية و 

 .1«ترتكب وقت النزاعات المسلحة
ممارس على المرأة عدة أشكال كاالغتصاب، اإلكراه على البغاء، ويتخذ العنف الجنسي ال 

مت به دول الحلفاء للواليات المتحدة عندما ألقت ااالستعباد الجنسي، والتعقيم القسري، ومثال ذلك ما ق
ق في حرب الخليج قنابل وصواريخ تحوي كميات كبيرة من اليورانيوم المنضب تصل إلى اعلى العر 

طنان، مما أد  إلى تأثر المدنيين والسيما النساء التي تدخل ضمن هذا النسيج، مئات اآلالف من األ
 .2خصوصا إذا ما علمنا أن هذه األسلحة تترك آثارا صحية سيئة على المرأة من بينها العقم

ومع أن الغالبية العظمى من النساء التي تتعرض لنزاع مسلح هن من المدنيات إال أن نسبة  
فيه كمقاتالت أي كجزء من القوات المشاركة في القتال بشكل مباشر أو ضمن  صغيرة منهن تنخرط

وحدات االحتياط أو المساندة والدعم، وبما أن نسبة النزاعات المسلحة داخل الدول أصبحت تتصاعد 
مقارنة بالحروب التقليدية بين الدول فإن التمييز بين الفئات المحاربة والمدنية أخذ في التقلص هذا 

أن نساء بأعداد أكثر أصبحت تنخرط في القتال الدائر في النزاعات الداخلية من جهة وأن  يعني
 يد من جهة أخر .امعانات المدنيات وتعرضهن للعنف الجنسي قد تز 

وتشير المعلومات المتوفرة لد  المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان إلى أن المقاتالت يخضعن  
ليس فقط لما يخضع له الرجال المقاتلون من ظروف معيشية ونفسية قاسية يفرضها عليهن القتال، 

                                                           

 .16ص ، مرجع سابق ,رباوي وعاصم خليلجعلي ال - 1
جامعة المرتكبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة، مجلة الرافدين للحقوق، فسهى حميد سليم، جرائم العن - 2

 .02، ص 2010، السنة 45، العدد 12المجلد  الموصل,
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ء، وإنما أيضا إلى عنف وأذ  خاص بهن كونهن نساء، وذلك من قبل المقاتلين األعداء أو حتى الزمال
فقد تستغل المقاتالت من قبل زمالئهن أو آسريهن الرجال خاصة في النزاعات الداخلية لتقديم بعض 
الخدمات اللصيقة تقليديا بالمرأة، كتنظيف المعسكر وتحضير الطعام، وفوق ذلك قد تسخر المحاربات 

قبل آسريهن وإنما  لتقديم الخدمات الجنسية لهؤالء الرجال، ما يعني فعليا أنهن يغتصبن ليس فقط من
 من قبل زمالئهن أيضا.

ما تكون قاسية وتعرضهن إلى  عادة وعندما تقع المقاتالت في األسر فإن ظروف االعتقال 
الكثير من المعاناة، إذ غالبا ما تجد المعتقالت أنفسهن محشورات في أقسام ضيقة تخصص لهن 

ال، وقد ال يتوفر لهن سجانات لإلشراف اعتباطا في مراكز االعتقال أو السجون المخصصة أصال للرج
له  تتعرض  ال ما يمكن أن بعليهن، فيشرف عليهن سجانون من الرجال، ويجب أن ال يغيب عن ال

المعتقالت من ضغوط نفسية شديدة جراء التهديد باالنتهاك الجنسي واالغتصاب، أو ما يقع عليهن 
 فعال من هذه االنتهاكات.

يات فللنزاعات المسلحة آثار سلبية هائلة عليهن، حيث يتم استهداف أما بالنسبة للنساء المدن 
النساء بطريقة متعمدة من بين المدنيين ليس من قبل قوات العدو فقط بل وأحيانا حتى من قبل قوات 
حفظ السالم، وذلك بتوقيع شتى أنواع االنتهاكات الجنسية عليهن، مما يجبرهن وفي أحيان كثيرة إلى 

رار هذه قد تكلفها االعتداء في واللجوء الخارجي لبلوغ مناطق آمنة، غير أن عملية الالنزوح الداخل
، الذي وإن نجت منه في هذه المرحلة، فإنها ال تستطيع تجنبه في مخيمات النازحين 1الجنسي عليها

 والالجئين التي تتميز باالكتظاظ، وفقدان الخصوصية.
همية بالغة أ النزاعات المسلحة خاصة غير الدولية منها ويكتسي موضوع العنف الجنسي خالل         

قد تستهدف المرأة جنسيا من قبل رجال ف للمجتمع،البنية التحتية  وتفكيك ثر في تخريب ألما له من 
. وقد ة وثقافةالعدوقو  ءزدراإ في األعداء ليس فقط لالستمتاع الجنسي وإنما أيضا إلرسال رسالة تتمثل

تستغل النساء جنسيا من قبل رجال العدو كرد فعل انتقامي على اعتداء مماثل على نسائهم من قبل 
أعدائهم، وبالتالي تصبح أجساد النساء ساحات حرب ومجال قصف متبادل بين المعسكرين 

                                                           

جويلية  06في  61تقرير األمين العام لألمم المتحدة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، المقدم في الدورة  - 1
 .130، ص A/61/122/add/1، رقم الوثيقة :2006

Vincent Bernard et Helene Durham ,Violence sexuelles dans les conflits armés :le silence 

est rompu ,il est temps de briser la fatalité,Extrait de la Revue International de la Croix 

Rouge , Vol 96,N°894, juin 2014,pp 5,6 . 
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باالعتداء  ، فقد عمد الجنود األلمان في الحرب العالمية الثانية إلى االنتقام من أعدائهم1المتحاربين
على نسائهم، فعند ما احتلوا بولندا اغتصبوا النساء البولنديات وبعثوا بهن إلى بيوت الدعارة التي 

إلى أسرهن، كما  نأقاموها في الجبهة األلمانية الغربية، وكانت الفتيات التي يحملن يطلق سراحهن ليعد
تهدف النساء باالعتداءات الجنسية إما اغتصبوا الفتيات في بيوتهن أمام أبائهن وأمهاتهن، كما قد تس

لتحقيق التطهير العرقي عن طريق إجبار الناس على تفريغ منطقة والهروب منها، والغرض تغيير 
الموازين الديمغرافية، حيث يصبح استغالل النساء جنسيا عبارة عن سياسة أو تقنية عسكرية أو أداة 

 ةنتقاص من عزيمته ، وبالتالي تتم في أحيان كثير حرب تستهدف إخضاع العدو وإلحاق الهزيمة به واال
بوجود موافقة ضمنية من قبل القيادات العسكرية مثلما وقع في البوسنة من طرف الصرب، وكذا 

ر على أيدي الجنود الهندوس، وغالبا ما تستمر ياالغتصابات التي حصلت للنساء المسلمات في كشم
قبل عائالتهن ومجتمعاتهن بعد انتهاء النزاعات المسلحة  معاناة هؤالء النساء المستغالت جنسيا من

 .2بهذه العائالت والمجتمعات رعلى اعتبار أنهن ألحقن العا
ومما يثير المزيد من القلق واألسى على هذا العنف أن هذه االنتهاكات المعروفة والموثقة ال  

أمر يمكن أن يغض الطرف عنه، زالت تؤخذ من قبل العديد من األوساط داخل الدول ودوليا على أنه 
ضى الحرب، وبالتالي يمكن التغاضي عنها وجعلها تمر دون إيقاع و وأنه ممارسة "مبررة" ضمن حالة ف

 عقاب على مرتكبها.
ويشكل العنف الجنسي الموجه ضد المرأة أثناء فترات النزاعات المسلحة على األغلب امتداد  

تمام المجتمع الدولي بمعالجة هذا الموضوع بدأ من خالل لما تتعرض له في أوقات السلم، إال أن اه
االتكاء على القانون الدولي أإلنساني، ثم اتسع الحقا وبالتحديد منذ تسعينيات القرن المنصرم لينطلق 
باتجاه االعتماد أيضا على القانون الدولي لحقوق اإلنسان وحتى على القانون الدولي لالجئين، والقانون 

ي، هذا التوجه يعكس نقلة نوعية في إدراك المجتمع الدولي بأن موضوع العنف الجنسي الجنائي الدول
ضد المرأة ليس مقتصرا فقط على أوقات النزاعات المسلحة، وليس معزوال وفق الوضعيات التي يمكن 
حة للمرأة أن تجد نفسها فيها كحالة عادية في وقت السلم أو كمقاتلة أو مدنية في وقت الحرب، أو كناز 
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 .www. alraby. co.uk على موقع:

 على موقع شبكة صيد الفوائد,على الرابط:  ,لمعااألوضاع السيئة للمرأة في ال ,قاطرجيالنهى  - 2
    http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/61.htm?print_it=1. 
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أو الجئة، لقد أصبح فهم المجتمع الدولي أعمق باتجاه أن العنف الجنسي الممارس على المرأة يشكل 
ظاهرة استهدافية عامة ومستمرة تجد لنفسها انعكاسات خاصة بالوضعيات التي تمر بها المرأة خالل 

 .1حياتها
في بحثنا على فترة  من هذا المنطلق إرتأينا تناول موضوع العنف الجنسي ضد المرأة مركزين 

النزاعات المسلحة نظرا لتفاقم هذه الظاهرة خالل هذه الفترات، وقد دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع عدة 
 .أسباب منها ذاتية وأخر  موضوعية

أما عن األسباب الذاتية فترجع بالدرجة األولى إلى ميولي الشخصي لهذا الموضوع أما  
 األسباب الموضوعية فتتمثل في:

رغبتي في معرفة نظرة كل من القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني   -1
والقانون الدولي الجنائي للعنف الجنسي ضد المرأة والتعرف على مختلف اآلليات الدولية 
والوطنية المرصدة للحد من هذه االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة خالل النزاعات المسلحة 

ها، والتأكيد على ضرورة تفعيل هذه اآلليات وخاصة تلك المنصوص عليها في ومد  كفايت
القانون الدولي اإلنساني لنقل اإلطار النظري لحماية النساء من العنف الجنسي أثناء النزاعات 

 المسلحة إلى واقع عملي.
الوقوف على مختلف أنواع العنف الجنسي الممارس ضد المرأة خالل النزاعات المسلحة   -2

 الدولية وغير الدولية.
 .المسلحةالمتعلقة بالعنف الجنسي ضد المرأة خالل النزاعات  العربية نقص الدراسات  -3

 :وهي المناهج من ونظرا لطبيعة الموضوع فقد اقتضى األمر استخدام مجموعة
: وذلك من خالل االعتماد على تحليل مختلف النصوص القانونية في االتفاقيات المنهج التحليلي

 إلى العنف الجنسي. تالدولية واألنظمة األساسية والقوانين الداخلية التي أشار 
: والذي تم استخدامه من خالل التعريف بمختلف اآلليات الدولية والوطنية، والتعرض المنهج الوصفي

 لدورها في مكافحة جرائم العنف الجنسي ضد المرأة.
 لي:وقد قمنا بصياغة إشكالية بحثنا على النحو التا 

                                                           
 و ما يليها . 27  ص، مرجع سابق ,رباوي وعاصم خليلجعلي ال - 1
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ما مد  توفر الحماية القانونية للمرأة من جريمة العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة في  
 ظل ما تقره قواعد القانون الدولي، وما موقف هذا األخير من تجريم االنتهاكات الجنسية في حق المرأة؟

، تناولنا في بابين إرتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى ولإللمام بهذا الموضوع من جوانبه األساسية 
حيث ركزنا على تطور العنف الجنسي في  ،ينالدولي و القضاء األول العنف الجنسي في القانون  بابال

منظور القانون الدولي لحقوق االنسان و القانون الدولي االنساني و كذا القضاء الدولي الجنائي 
مع  الثاني للحديث عن حماية النساء من جرائم العنف الجنسي  الباب بينما خصصنا المؤقت و الدائم،

 .الخاصة بالنساء بشكل فعال و فعلي ة التي تضمن  تطبيق قواعد الحمايةوالدولي ةالوطنيليات آلبيان ا



 

 
 

 
 
 

 الباب األول
المرأة في العنف الجنسي ضد 

 ينالدولي و القضاء القانون 
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 الباب األول
 ينالدوليوالقضاء  مرأة في القانون العنف الجنسي ضد ال

يعتبررررررررر العنررررررررف الجنسرررررررري وخاصررررررررة االغتصرررررررراب انتهاكررررررررا خطيرررررررررا ألحررررررررد حقرررررررروق اإلنسرررررررران  
التعرررررض للتعررررذيب وغيررررره مررررن األساسررررية وهررررو حررررق أمرررران الشررررخص، بمررررا فرررري ذلررررك الحررررق فرررري عرررردم 

ذا أد  العنررررررررف الجنسرررررررري إضررررررررروب المعاملررررررررة أو العقوبررررررررة القاسررررررررية أو الالإنسررررررررانية أو المهينررررررررة، فرررررررر
مباشرررررة أو بصررررورة غيررررر مباشرررررة إلررررى وفرررراة الضررررحية كرررران االغتصرررراب يمثررررل انتهاكررررا لحررررق آخررررر مررررن 

لحررررق التحرررررر مررررن  الحقرررروق األساسررررية وهررررو حررررق الحيرررراة، كمررررا أن اإلكررررراه علررررى الرررردعارة يمثررررل انتهاكررررا
سررررتعباد، وهررررذه الحقرررروق أساسررررية إلررررى الحررررد الررررذي يسررررتحيل معرررره تبريررررر االنتقرررراص منهررررا فرررري إطررررار اال

 .1القانون الدولي مهما كانت الظروف والمالبسات
وإذا ارتكرررررب العنرررررف الجنسررررري ضرررررد األشرررررخاص المحميرررررين ومرررررنهم المررررردنيين فررررري إطرررررار نرررررزاع  

الجنسررررررري أيضرررررررا انتهاكرررررررا للقرررررررانون اإلنسررررررراني  مسرررررررلح سرررررررواء كررررررران دوليرررررررا أو داخليرررررررا أصررررررربح العنرررررررف
 الدولي.
إن شررررررريوع ممارسرررررررات العنرررررررف الجنسررررررري خرررررررالل النزاعرررررررات المسرررررررلحة الدوليرررررررة وغيرررررررر الدوليرررررررة  

وأخرررررر  دفرررررع برررررالمجتمع الررررردولي إلرررررى تأكيرررررد تجرررررريم هرررررذه األفعرررررال مرررررن خرررررالل إنشررررراء محررررراكم دوليرررررة 
نحاول مرررررن خرررررالل هرررررذا البررررراب بغيرررررة متابعرررررة ومعاقبرررررة مرتكبررررري هرررررذه االنتهاكرررررات، وعليررررره سررررر مختلطرررررة

أن نسرررررلط الضررررروء علرررررى مختلرررررف النصررررروص الدوليرررررة المجرمرررررة للعنرررررف الجنسررررري فررررري إطرررررار كرررررل مرررررن 
وكرررررذا مواثيرررررق المحررررراكم  )الفصرررررل االول إلنسانياالقرررررانون الررررردولي لحقررررروق اإلنسررررران والقرررررانون الررررردولي 

 .)الفصل الثاني  الدولية والمختلطة ةالجنائي

                                                           

 44لألمم المتحدة في الدورة  ةالعنف الجنسي ضد الالجئات، صادر عن الجمعية العام مذكرة بشأن بعض جوانب -1
 . A/ AC -822/96، تحت رقم 12/10/1993في 



 

 
 
 

 
 
 

 الفصل األول
العنف الجنسي في القانون 

 الدولي



9 
 

 الفصل األول
 العنف الجنسي في القانون الدولي

وغيررررررر الدوليررررررة، لقررررررد أصرررررربحت جرررررررائم العنررررررف الجنسرررررري خررررررالل النزاعررررررات المسررررررلحة الدوليررررررة  
 ويالحقهرررررررا القضررررررراءمرررررررن قبيرررررررل االنتهاكرررررررات الخطيررررررررة التررررررري يحاسرررررررب عليهرررررررا القرررررررانون الررررررردولي  تعرررررررد

 . الدولي الجنائي
و ذلررررررك فرررررري , نظرررررررة القررررررانون الرررررردولي إلررررررى العنررررررف الجنسرررررري لنتعرررررررض فرررررري هررررررذا الفصررررررل و         

لإلنسرررررران بصررررررفة عامررررررة  احقوقررررررالوثررررررائق الدوليررررررة لحقرررررروق اإلنسرررررران الترررررري تتضررررررمن نصوصررررررا تقرررررررر 
, علررررررى اعتبررررررار أن القررررررانون الرررررردولي ة العنررررررف الجنسرررررريبصررررررفة خاصررررررة منهررررررا حظررررررر ممارسرررررروالمرررررررأة 

و عليررررره كررررران البرررررد  1نطبرررررق فررررري جميرررررع األوقات)حالرررررة السرررررلم/حالة النرررررزاع المسرررررلح ياإلنسررررران  ق و قرررررحل
، كمرررررا سرررررنلقي الضررررروء )المبحث األول لنرررررا مرررررن التطررررررق لمرررررد  اشرررررارة هرررررذا األخيرررررر للعنرررررف الجنسررررري

ات المسرررررلحة النزاعررررعلررررى قواعررررد القررررانون الررررردولي اإلنسرررراني ومررررا تضرررررعه مررررن التزامررررات علرررررى أطررررراف 
والمشررررراركين فيهرررررا، ومنهرررررا تحرررررريم ارتكررررراب األعمرررررال التررررري تررررردخل فررررري إطرررررار العنرررررف الجنسررررري ضرررررد 

 .)المبحث الثاني المرأة 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
:       لمعلومات أكثر حول التطبيق المتزامن للقانون الدولي لحقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني, الرجوع إلى - 1

و ما  33,ص2012الحماية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان في النزاع المسلح", جنيف " حول  األمم المتحدة دليل
 على الرابط:  بعدها

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pdf . 
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  المبحث األول                                           
 العنف الجنسي في القانون الدولي لحقوق اإلنسان                         

مررررن خررررالل هررررذا المبحررررث سررررنعمد علررررى تسررررليط الضرررروء علررررى نظرررررة القررررانون الرررردولي لحقرررروق   
اإلنسررررران إلرررررى العنرررررف الجنسررررري، ولعرررررل نقطرررررة البدايرررررة هررررري التعررررررض لحقررررروق المررررررأة بوصرررررفها إنسررررران، 

السرررررالمة الجسررررردية، الرررررذي يعرررررد مرررررن أهرررررم الحقررررروق المكفولرررررة فررررري القرررررانون  وبصرررررفة خاصرررررة حقهرررررا فررررري
الررررردولي لحقررررروق اإلنسررررران، وحقهرررررا فررررري الحريرررررة الجنسرررررية إذ أن العنرررررف الجنسررررري يشررررركل اعترررررداء علرررررى 
حريررررة المرررررأة الجنسررررية هررررذا الحررررق مكرررررس برررردوره فرررري وثررررائق القررررانون الرررردولي لحقرررروق اإلنسرررران، وكررررذا 

عاملتهرررررا معاملرررررة مهينرررررة أو حاطرررررة بالكرامرررررة، وعليررررره سرررررنحاول حقهرررررا فررررري مسررررراواتها بالرجرررررل وعررررردم م
اسررررتعراض النصرررروص المتعلقررررة بهررررذا الموضرررروع فرررري الوثررررائق الدوليررررة لحقرررروق اإلنسرررران العالميررررة منهررررا 

 . )المطلب الثاني  واإلقليمية)المطلب األول  
 طلب األولـالم                                         

 العنف الجنسي ضد المرأة في وثائق حقوق اإلنسان العالمية                       
صرررررربغة عالميررررررة، والترررررري تعنرررررري  اتتعرررررردد وثررررررائق القررررررانون الرررررردولي لحقرررررروق اإلنسرررررران الترررررري لهرررررر  

بموضرررررروع العنررررررف ضررررررد المرررررررأة بصررررررفة عامررررررة، والعنررررررف الجنسرررررري بصررررررفة خاصررررررة ولعررررررل أهررررررم هررررررذه 
 الررررررردولي للحقررررررروق المدنيرررررررة والسياسررررررريةاإلعرررررررالن العرررررررالمي لحقررررررروق اإلنسررررررران والعهرررررررد  الوثرررررررائق نرررررررذكر
, )الفررررررع الثررررراني  cedawإعرررررالن القضررررراء علرررررى التمييرررررز ضرررررد المررررررأة واتفاقيرررررة سررررريدوا , )الفررررررع األول 

 .)الفرع الثالث  اتفاقيتا مناهضة التعذيب وحظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير
 األولرع ــالف                                           

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية               
يعتبررررررررر كررررررررل مررررررررن اإلعررررررررالن العررررررررالمي لحقرررررررروق اإلنسرررررررران والعهررررررررد الرررررررردولي للحقرررررررروق المدنيررررررررة   

والسياسرررررية مرررررن الوثرررررائق الدوليرررررة التررررري تعنررررري بحمايرررررة حقررررروق المررررررأة بصرررررفة عامرررررة وبحقهرررررا فررررري عررررردم 
وهرررررذا مرررررا سرررررنحاول  بصرررررفة خاصرررررة نررررروع مرررررن أنرررررواع العنرررررف وخاصرررررة العنرررررف الجنسررررريالتعررررررض ألي 

توضررررريحه مرررررن خرررررالل اإلشرررررارة إلرررررى النصررررروص المؤكررررردة علرررررى هرررررذا الحرررررق فررررري هرررررذه الوثرررررائق وذلرررررك 
 على النحو التالي:

  1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) -أوال  
  1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) -ثانيا
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 (1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) -أوال
ال جرررردال فرررري أن ظرررراهرة العنررررف ضررررد النسرررراء أصرررربحت متفشررررية بشرررركل كبيررررر فمررررن بررررين كررررل   

ضرررررب أو االغتصرررراب أو ألنررررواع لثررررالا نسرررراء فرررري العررررالم تتعرررررض واحرررردة علررررى األقررررل فرررري حياتهررررا ل
المتحررردة "برررران كرررري مرررون" عررررن اآلثررررار ألمرررين العررررام لألمررررم ا، وقررررد عبررررر 1يرررذاءاإلأخرررر  مررررن االعتررررداء و 

الخطيررررررررة لظررررررراهرة العنرررررررف ضرررررررد النسررررررراء بقولررررررره:  إن العنرررررررف ضرررررررد النسررررررراء والفتيرررررررات لررررررره بصرررررررماته 
البغيضرررررة علرررررى كرررررل...، وبلرررررد ، وثقافرررررة، ويوقرررررع أضررررررار فادحرررررة بحيررررراة المررررررأة وبأسررررررتها وبرررررالمجتمع 

 .2ككل[
ق المرررررررأة وتصررررررون ومررررررن المواثيررررررق الدوليررررررة فرررررري مجررررررال حقرررررروق اإلنسرررررران الترررررري تحفررررررظ حقررررررو   

 ركرامتهررررررا اإلعررررررالن العررررررالمي لحقرررررروق اإلنسرررررران، الررررررذي أكررررررد علررررررى أن جميررررررع النرررررراس يولرررررردون أحرررررررا
ومتسرررررراويين فرررررري الكرامررررررة والحقرررررروق، وأن لكررررررل إنسرررررران حررررررق التمتررررررع بجميررررررع الحقرررررروق والحريررررررات دون 

 .3أي تمييز ولكل فرد حق الحياة والحرية وفي األمان على شخصه
القانونيررررة الترررري تحمرررري النسرررراء مررررن العنررررف الجنسرررري الررررواردة ومررررا يهمنررررا هنررررا هررررو النصرررروص 

فرررررررري اإلعررررررررالن العررررررررالمي لحقرررررررروق اإلنسرررررررران الصررررررررادر عررررررررن الجمعيررررررررة العامررررررررة لألمررررررررم المتحرررررررردة فرررررررري 
ة نيرررررر، إذ تررررررنص المررررررادة الثا4كررررررأول وثيقررررررة قانونيررررررة أساسررررررية تعنرررررري بحقرررررروق اإلنسرررررران 10/12/1948

جميررررع الحقرررروق والحريررررات المررررذكورة فرررري مررررن اإلعررررالن العررررالمي علررررى أنرررره:  لكررررل إنسرررران حررررق التمتررررع ب
هررررذا اإلعررررالن، دونمررررا تمييررررز مررررن أي نرررروع والسرررريما التمييررررز بسرررربب العنصررررر أو اللررررون أو الجررررنس أو 
اللغرررررة أو الررررردين أو الررررررأي سياسررررريا وغيرررررر سياسررررري، أو األصرررررل الررررروطني أو االجتمررررراعي أو الثرررررروة أو 

 .5المولد أو أي وضع آخر...[

                                                           

كلية الحقوق، جامعة حلب ، رسالة دكتوراه، ’ةأثناء النزاعات المسلحة الدولي للنساء الحماية الدولية ,جاسم زور -1
 .174، ص 2009

2- www. Saynoti violence. Org. 

ع النساء في العراق وفلسطين، قاولي اإلنساني، دراسة تحليلية لو عودة، حماية النساء في القانون الد اسعد نجيب -3
دراسة في مصادر ،وعمر صدوق، 184، ص 2008العليا، جامعة عمان  أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية

 .104 ،103، ص 1995حقوق اإلنسان، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر, 
درا شتات  ,دراسة قانونية مقارنة في القانون الدولي العام و القانون العام الداخلي دزيي، العنف ضد المرأة، شهبال -4

 .29، ص 2010 ,للنشر والتوزيع والبرمجيات، دار الكتب القانونية، مصر
 .10/12/1948يف 217/3بموجب قرار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة من 2المادة  -5
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مبررررردأ المسررررراواة برررررين بنررررري البشرررررر، دون التمييرررررز المسرررررتند  نالحرررررظ أن هرررررذه المرررررادة قرررررد أرسرررررت
مرررررأة المتصررررل بجنسررررها هررررو إلررررى أسررررباب منهررررا اخررررتالف الجررررنس، وال شررررك أن ممارسررررة العنررررف ضررررد ال

 .1في اإلعالن ةنوع من أنواع التمييز المستند إلى الجنس في التمتع بالحقوق الوارد
اده ويحظررررررر الررررررررق عبأحررررررد أو اسرررررررتكمررررررا تقضرررررري المرررررررادة الرابعررررررة بأنرررررره:  ال يجررررررروز اسررررررترقاق 

 .2واالتجار بالرقيق بجميع صورهما[
 .3ويعد االستعباد الجنسي أحد صور الرق واالستعباد التي تحظرها هذه المادة

ويررررررر  الكثيررررررر مررررررن البرررررراحثين فرررررري هررررررذا المجررررررال أن االسررررررتعباد يشرررررركل أحررررررد أخطررررررر جرررررررائم  
 .4العنف الجنسي في الوقت الحالي

لمي لحقررررررروق اإلنسررررررران فررررررري موضرررررررع آخرررررررر إلرررررررى صرررررررور العنرررررررف وقرررررررد أشرررررررار اإلعرررررررالن العرررررررا 
بقولهررررا:  ال يجرررروز إخضرررراع أحررررد للتعررررذيب وال  همنرررر 05الجنسرررري ضررررد المرررررأة وذلررررك فرررري نررررص المررررادة 

ال شررررررك فرررررري أن االغتصرررررراب و ، 5للمعاملررررررة أو العقوبررررررة القاسررررررية أو الالإنسررررررانية أو الحاطررررررة بالكرامررررررة[
يعررررد بررررال  و كافررررة صررررور العنررررف الجنسرررري القسررررري واالسررررتعباد الجنسرررري والحمررررل القسررررري واإلجهرررراض 

، كمرررررا أنهرررررا تشررررركل نوعرررررا مرررررن 6شرررررك  نوعرررررا مرررررن التعرررررذيب بمرررررا يصررررراحبه مرررررن أذ  جسررررردي ونفسررررري
اإلهانرررررة التررررري تحرررررط مرررررن الكرامرررررة لررررريس فقرررررط فررررري جانرررررب الضرررررحية ولكرررررن أيضرررررا فررررري مواجهرررررة أهلهرررررا 

 .7وذويها
مرررررن اإلعررررالن العرررررالمي  16أمررررا فيمررررا يتعلرررررق بررررالحق فررررري الحريررررة الجنسررررية، فتقتضررررري المررررادة  

ق التررررزوج وتأسرررريس أسرررررة، جررررل والمرررررأة متررررى أدركررررا سررررن البلرررروغ حررررأن للر  -1لحقرررروق اإلنسرررران بررررأن:  

                                                           

حامد سيد محمد حامد,العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي ,إطاللة موجزة عن مكافحته طبقا ألحكام  -1
 .174، ص مرجع سابقجاسم زور، .22,ص2016, 1الشريعة اإلسالمية,المركز القومي لإلصدارات القانونية,القاهرة,ط

 ذكره.السابق من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  04المادة  -2
 القاهرة,محمود حجازي محمود، العنف الجنسي ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، -3

 .49، ص 2007
 .175مرجع سابق ص  جاسم زور، -4
السابق ذكره. خالد حساني,محاضرات في حقوق  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 05راجع نص المادة  -5

 .48,ص2015قيس للنشر,دار البيضاء,اإلنسان,دار بل
 .49مرجع سابق، ص  ، حامد سيد محمد حامد -6
 .175مرجع سابق، ص  جاسم زور، -7
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دون أي قيرررررررد بسررررررربب العررررررررق أو الجنسرررررررية، أو الررررررردين، وهمرررررررا يتسررررررراويان فررررررري الحقررررررروق لرررررررد  الترررررررزوج 
 وخالل قيام الزواج، ولد  انحالله.

 .1زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه[ال يعقد الزواج إال برضا الطرفين المزمع  -2
شررررؤون الزواج,بمررررا يعنرررري بفتتضررررمن هررررذه المررررادة المسرررراواة بررررين الررررذكر و األنثررررى فيمررررا يتعلررررق         

 .2و يؤكد عدم جواز الزواج من المرأة بالعنف أو القوة
كمرررررا أن الحرررررق فررررري السرررررالمة الجسررررردية مقررررررر فررررري المرررررادة الثالثرررررة مرررررن اإلعرررررالن التررررري تقررررررر  

فكلمررررررة فرررررررد وردت عامررررررة .3حررررررق فرررررري الحيرررررراة والحريررررررة وفرررررري األمرررررران علررررررى شخصررررررهالأن لكررررررل فرررررررد 
 .4تخاطب الجنسين الذكر و األنثى

هررررررذا ويتبررررررين بوضرررررروح مررررررن هررررررذه النصرررررروص القانونيررررررة الترررررري وردت فرررررري اإلعررررررالن العررررررالمي  
والقواعرررررد العامرررررة فررررري الحقررررروق ق اإلنسررررران، أنهرررررا بنرررررت اللبنرررررة األولرررررى لمجموعرررررة مرررررن المبررررراد  لحقرررررو 

والحريرررررررات األساسرررررررية لإلنسررررررران وفرررررررق المفررررررراهيم والمعرررررررايير الجديررررررردة التررررررري ترررررررتالءم مرررررررع المتطلبرررررررات 
،وفرررري الوقررررت ذاترررره فررررإن هررررذا اإلعررررالن كرررران برررراد  البدايررررة فرررري التفكيررررر لوضررررع 5والضرررررورات الحديثررررة

األوليررررررة لمناهضررررررة ممارسررررررة العنررررررف ضررررررد المرررررررأة بصررررررفة عامررررررة والعنررررررف الجنسرررررري بصررررررفة األسررررررس 
 خاصة.

 (1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) -ثانيا
اد العهرررررد الررررردولي للحقررررروق المدنيرررررة والسياسرررررية مرررررن طررررررف الجمعيرررررة العامرررررة لألمرررررم ترررررم اعتمررررر 

معارضررررررة، ودخرررررررل حيرررررررز النفررررررراذ فررررررري وبررررررردون  106وأقرتررررررره بأغلبيرررررررة  16/12/1966المتحرررررردة فررررررري 
قررررررد قرررررررر هررررررذا األخيررررررر عرررررردة مبرررررراد  تشرررررركل ل، و 6وتضررررررمن ديباجررررررة وخمسررررررة أجررررررزاء 23/03/1976

 في حقيقتها أساسا لحماية النساء من العنف الجنسي ومن أهم هذه المباد :

                                                           

 .السابق ذكرهمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في  16أنظر المادة  -1
 .23,صمرجع سابق ، سيد محمد حامد - 2
، مرجع سابق ,قانونية مقارنة في القانون الدولي العام و القانون العام الداخليدراسة  العنف ضد المرأة,دزيي، شهبال -3

 .31ص 
 .23,صمرجع سابق ، سيد محمد حامد - 4

 .31، ص نفسهالمرجع  -5
ولود معمري خياطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنسان، مذكرة ماجستير، جامعة م -6

 .40، ص 2014باية عبد القادر، العهدان الدوليان لحقوق اإلنسان، دار هومة،الجزائر, . 45، ص 2011تيزي وزو 
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 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة -أ

العهررررررد الترررررري تلررررررزم الرررررردول يبرررررردو هررررررذا المبرررررردأ واضررررررحا مررررررن خررررررالل نررررررص المررررررادة الثالثررررررة مررررررن  
اء فررررررري التمترررررررع بجميرررررررع الحقررررررروق المنصررررررروص سرررررررنأن تضرررررررمن مسررررررراواة الرجرررررررال والالمصرررررررادقة عليهرررررررا 

اء فرررري لنسرررر، وذلررررك بقولهررررا:  تتعهررررد الرررردول األطررررراف فرررري هررررذا العهررررد بكفالررررة تسرررراوي الرجررررال وا1عليهررررا
وال يخفررررررى ، 2حرررررق التمترررررع بجميرررررع الحقرررررروق المدنيرررررة والسياسرررررية المنصررررروص عليهررررررا فررررري هرررررذا العهرررررد[

علرررررى أحرررررد أن العنرررررف الجنسررررري بحرررررق المررررررأة يشررررركل انتهاكرررررا لمبررررردأ المسررررراواة برررررين الرجرررررل والمررررررأة فررررري 
 .3نطاق التمتع بالحقوق المدنية

 مبدأ حظر التعذيب -ب
أشرررررارت إلرررررى هرررررذا المبررررردأ المرررررادة السرررررابعة مرررررن العهرررررد، التررررري تقضررررري بحظرررررر إخضررررراع أحرررررد  

حيرررررررث نصرررررررت علرررررررى أنررررررره:  ال يجررررررروز إخضررررررراع أحرررررررد ، 4للتعرررررررذيب أو المعاملرررررررة أو العقوبرررررررة القاسرررررررية
للتعرررررررررذيب وال للمعاملرررررررررة أو العقوبرررررررررة القاسرررررررررية أو الالإنسرررررررررانية أو الحاطرررررررررة بالكرامرررررررررة، وعلرررررررررى وجررررررررره 

 .5الخصوص ال يجوز إجراء أية تجربة طبية على أحد دون رضاه الحر[
ومرررررن المتفرررررق عليررررره أن العنرررررف الجنسررررري يشررررركل أقسرررررى أنرررررواع التعرررررذيب الجسررررردي للمررررررأة وقرررررد  

ال تكابررررد المرررررأة عقوبررررة ال إنسررررانية وحاطررررة مررررن الكرامررررة أقسررررى ممررررا تتعرررررض لرررره مررررن عنررررف جنسرررري، 
ومرررررن جهرررررة أخرررررر  تمنرررررع هرررررذه المرررررادة إجرررررراء أي تجرررررارب طبيرررررة دون رضررررراء الشرررررخص وبالترررررالي فرررررإن 
عمليررررررات التعقرررررريم القسررررررري الترررررري تعتبررررررر أحررررررد جرررررررائم العنررررررف الجنسرررررري تشرررررركل نوعررررررا مررررررن التجررررررارب 

 .6الطبية المنهي عنها

 

                                                           

لميس ناصر، حقوق المرأة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الملتقى اإلنساني لحقوق المرأة  -1
والتشريعات األردنية وأحكام الشريعة، عمان حول حقوق المرأة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 .04، ص 2009
 .1966/ 16/12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 03المادة  -2
 .176جاسم زور، مرجع السابق، ص  -3
  .24حامد سيد محمد حامد,مرجع سابق,ص-4
 .السابق ذكرهمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  07أنظر المادة  -5
 .175جاسم زور، مرجع سابق، ص  -6



15 
 

 

 مبدأ تقديس حرية الشخص -ج
 ذيتجلرررررى هرررررذا المبررررردأ مرررررن عررررردة أمرررررور وردت فررررري العهرررررد منهرررررا المرررررادتين الثامنرررررة والتاسرررررعة إ 

ال يجرررررروز اسررررررترقاق أحرررررد، ويحظررررررر الررررررق، واالتجررررررار بررررررالرقيق  -1ترررررنص المررررررادة الثامنرررررة علررررررى أنررررره: 
 بجميع صورهما.

الجنسرررررررري يرررررررردخل فرررررررري نطرررررررراق وال شررررررررك أن االسررررررررتعباد , 1ال يجرررررررروز إخضرررررررراع أحررررررررد للعبوديررررررررة[  -2
 .2الحظر الوارد في هذه المادة

لكررررل فرررررد حررررق فرررري الحريررررة وفرررري األمرررران علررررى  -1علررررى أنرررره:  فتررررنص  التاسررررعة  أمررررا المررررادة 
حرمرررررررران أحررررررررد مررررررررن حريترررررررره إال   شخصرررررررره وال يجرررررررروز توقيررررررررف أحررررررررد أو اعتقالرررررررره تعسررررررررفا، وال يجرررررررروز

نف الجنسررررررررررررررررري يتعرررررررررررررررررارض مرررررررررررررررررع فرررررررررررررررررالع ,3ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه[
 .4حرية المرأة ومع حقها في التمتع باألمان الشخصي

وقررررد أنشرررررأ العهررررد الخررررراص بررررالحقوق المدنيرررررة والسياسررررية لجنرررررة خاصررررة تسرررررمى "بلجنررررة حقررررروق         
عضرررررو، تتمثرررررل وظيفتهرررررا بدراسرررررة التقرررررارير المقدمرررررة مرررررن الررررردول األطرررررراف  18اإلنسررررران" تترررررألف مرررررن 

تهرررررا عليهرررررا، كمرررررا تقررررردم إلرررررى الجمعيرررررة العامرررررة لألمرررررم المتحررررردة عرررررن فررررري هرررررذا العهرررررد، وتضرررررع مالحظا
، ويمكررررررررررن حصررررررررررر 5طريررررررررررق المجلررررررررررس االقتصررررررررررادي واالجتمرررررررررراعي تقريرررررررررررا سررررررررررنويا عررررررررررن أعمالهررررررررررا

 اختصاصات هذه اللجنة فيمايلي:
 دول األطراف بتقديمها عمال بالمادة ري تلزم الرررالت 6ةررررارير الدوريرررررة التقررررفحص ومراجع -

                                                           

 .السابق ذكره  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 08راجع نص المادة  -1
 .51محمود حجازي محمود، مرجع السابق، ص  -2
 .1966للحقوق المدنية والسياسية، لسنة من العهد الدولي  09أنظر المادة  -3
 .177جاسم زور، مرجع سابق، ص  -4
عبد المنعم بن أحمد,اللحنة المعنية بحقوق اإلنسان في ظل مهام اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان و صالحيات مجلس -5

,مرجع  د عودةنجيب أسع .281,282,ص2011حقوق اإلنسان,مجلة دفاتر السياسة و القانون,العدد الربع,جانفي 
 .185، ص سابق

يمثل اختصاص اللجنة بمراجعة التقارير الدورية االختصاص اإللزامي الوحيد لها، أما اختصاصها بنظر الطعون  -6
قبلت ذلك صراحة وهو ذات الحال بالنسبة الختصاص اللجنة ير ملزم للدول األطراف إال إذا  الدولية فهو اختياري غ

االختياري الملحق أنه غير ملزم إال في مواجهة الدول التي صدقت على البرتوكول  بنظر الطعون الفردية، حيث
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 تفاقية.االمن  1 40

 من االتفاقية 41إصدار التعليقات عمال بنص المادة  -

 النظر في الشكاو  أو الطعون الدولية بشأن ادعاء دولة ضد أخر . -

تقررررردم ممرررررن يررررردعون أنهرررررم ضرررررحايا انتهررررراك  يالترررررالنظرررررر فررررري الشررررركاو  أو الطعرررررون الفرديرررررة  -
لحقرررروقهم التررررري تضرررررمنتها االتفاقيرررررة وذلرررررك طبقرررررا ألحكرررررام البرتوكرررررول االختيررررراري الملحرررررق بهرررررا 

هررررررذا أكثرررررر نظررررررم الحمايررررررة ن الفرديرررررة و ، ويعتبرررررر نظررررررام الطعرررررر16/12/1966الصرررررادر فرررررري 
يتررررررريح لمرررررررن يررررررردعون أنهرررررررم ضرررررررحايا انتهررررررراك حقررررررروقهم  ذالدوليرررررررة لحقررررررروق اإلنسررررررران فاعليرررررررة إ

سررررراءلة هرررررذه الدولرررررة أمرررررام األجهرررررزة الدوليرررررة المختلطرررررة محريررررراتهم األساسرررررية فررررري دولرررررة مرررررا و 
 .2ابتغاء الحصول على الحماية الدولية المناسبة

 وقد وضعت اللجنة شروطا لقبول الشكو  وهي:
 أن يكون الطعن مقدما ضد دولة طرف في البرتوكول -

                                                                                                                                                                                

رة، أنظر حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق اإلنسان في السالمة الجسدية، دار النهضة و كذباالتفاقية الم=
 .171، ص 2004، 2ط  القاهرة,العربية،

 اف في هذا العهد بتقديم تقارير:تتعهد الدول األطر  على أنه:   40/6تنص المادة  -1
عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعماال للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق  -1

   وذلك:
 خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف المعنية. -أ
 ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.  -ب

قارير إلى أألمين العام لألمم المتحدة الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها، ويشار وجوبا في التقارير تقدم جميع الت -2
 المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

المعنية نسخة من أية لألمين العام لألمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكاالت المتخصصة  -3
 أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

تقوم اللجنة بدارسة التقارير المقدمة من الدول األطراف في هذا العهد، وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي  -4
واالجتماعي بتلك من تقارير، وبأية مالحظات عامة تستنسبها ن وللجنة أيضا أن توافي المجلس االقتصادي 

 المالحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول األطراف في هذا العهد.
من  04الدول األطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية مالحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة  -5

 .[هذه المادة
بد القادر، العهدان الدوليان لحقوق اإلنسان، دار هومة، . باية ع179 و171ص  مرجع سابق، ،سندحسن سعد  -2

 .51، ص 2014الجزائر 
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الترررررري تضررررررمنتها اتفاقيررررررة أن يتضررررررمن الطعررررررن إدعرررررراء بانتهرررررراك حررررررق أو أكثررررررر مررررررن الحقرررررروق  -
 الحقوق المدنية والسياسية.

أن يكرررررون االنتهررررراك المررررردعى بررررره قرررررد وقرررررع بعرررررد صررررريرورة البرتوكرررررول نافرررررذا فررررري حرررررق الدولرررررة  -
 المدعى عليها، أو أن يكون قد وقع قبل ذلك ولكن أثاره ضلت حتى نفاذ البرتوكول.

 يها.أن يتم استنفاذ كل وسائل التقاضي الداخلية في الدولة المدعى عل -

 ال يكون موضوع الشكو  محل تحقيق أو تسوية دولية أمام جهة أخر .أ -

 أن يكون الطاعن شخصا طبيعيا. -

 بوكيل عنه قانونا. وأن يكون الطاعن معلوما سواء بشخصه موقعا أ -

فرررررإن اسرررررتكملت الشررررركو  هرررررذه الشرررررروط كانرررررت مقبولرررررة شررررركال وصرررررالحة لبحثهرررررا مرررررن ناحيرررررة 
إلررررررى يم مسررررررتنداتهم وأدلررررررتهم لتنتهرررررري اللجنررررررة إلررررررى رأي تبلغرررررره الموضرررررروع، ويترررررراح فيهررررررا لألطررررررراف تقررررررد

األطررررررراف المعنيررررررة ولقررررررد أرسررررررت اللجنررررررة فرررررري سرررررربيل إقرارهررررررا حررررررق اإلنسرررررران فرررررري السررررررالمة الجسرررررردية 
مهررررررا مبرررررردأ إقرررررررار مسررررررؤولية الرررررردول عررررررن تعررررررويض ضررررررحايا هوإقرررررررار الحمايررررررة الدوليررررررة عرررررردة مبرررررراد  أ 

 .1وق اإلنسان عامةانتهاكات الحق في السالمة الجسدية بوجه خاص وحق
والواقررررررررع أن العهررررررررد الرررررررردولي الخرررررررراص بررررررررالحقوق المدنيررررررررة والسياسررررررررية قرررررررررر عرررررررردة ضررررررررمانات 

علرررررى للضرررررحايا فررررري حالرررررة انتهررررراك القواعرررررد المقرررررررة لحمرررررايتهم بموجبررررره، حيرررررث ألرررررزم الررررردول األطرررررراف 
تضرررررمن للضرررررحايا حقررررروقهم ويظهرررررر ذلرررررك مرررررن خرررررالل نرررررص المرررررادة ترررررأمين وسررررريلة فعالرررررة لالنتصررررراف 

برررررأن تكفرررررل تررررروفر سررررربيل فعرررررال للرررررتظلم ألي شرررررخص  -عهرررررد والتررررري ترررررنص علرررررى أنررررره:  أمرررررن ال 2/3
انتهكرررررررت حقوقررررررره، أو حرياتررررررره المعتررررررررف بهرررررررا فررررررري هرررررررذا العهرررررررد، حترررررررى  لرررررررو صررررررردر االنتهررررررراك عرررررررن 

 أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
هاكهرررررا سرررررلطة تبرررررت فررررري الحقررررروق التررررري يررررردعي انكفرررررل لكرررررل مرررررتظلم علرررررى هرررررذا النحرررررو أن تبرررررأن ت -ب

إداريررررة أو تشررررريعية مختصررررة أو أيررررة سررررلطة مختصررررة أخررررر ، يررررنص عليهررررا نظررررام الدولررررة  قضررررائية أو
 إمكانيات التظلم القضائي. تنمي القانوني، وبأن

 .2السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لصالح المتظلمين[بأن تكفل قيام  -ج

                                                           
1
 .181، 180، ص مرجع سابق  ,حسن سعد سند - 

 .1966لسنة  والسياسية ةمن العهد الدولي للحقوق المدني 2/3أنظر نص المادة  -2
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لهررررذه المرررررادة ممررررا سرررربق نسرررررتنتج أنرررره يمكررررن للمررررررأة الترررري تعرضرررررت للعنررررف الجنسرررري واسرررررتنادا  
أن تطالرررررررب بجبرررررررر الضررررررررر الرررررررذي أصرررررررابها حترررررررى لرررررررو صررررررردر هرررررررذا العنرررررررف الجنسررررررري برررررررأوامر مرررررررن 

المرررررادة  لضررررررر عرررررن طريرررررق التعرررررويض الرررررذي قررترررررهأشررررخاص لهرررررم الصرررررفة الرسرررررمية، ويتحقرررررق جبرررررر ا
 .1التاسعة من هذا العهد

ون رة بموجبررررره أنررررره ال يحرررررول در قرررررموممررررا يالحرررررظ علرررررى هرررررذا العهرررررد فيمرررررا يتعلررررق بالعقوبرررررات ال 
توقيرررررررع عقوبرررررررة اإلعررررررردام، إذ ورد فررررررري الفقررررررررة الثانيرررررررة مرررررررن المرررررررادة السادسرررررررة بقولهرررررررا:  ال يجررررررروز فررررررري 

علررررى أشررررد الجرررررائم خطررررورة  ءالبلرررردان الترررري لررررم تلررررغ عقوبررررة اإلعرررردام أن يحكررررم بهررررذه العقوبررررة، إال جررررزا
نرررررع وفقرررررا للتشرررررريع النافرررررذ وقرررررت ارتكررررراب الجريمرررررة، وغيرررررر المخرررررالف ألحكرررررام هرررررذا العهرررررد، والتفاقيرررررة م

مررررررة اإلبررررررادة الجماعيرررررررة والمعاقبررررررة عليهرررررررا، وال يجرررررروز تطبيرررررررق هررررررذه العقوبرررررررة إال بمقتضررررررى حكرررررررم يجر 
، ولكرررررن بصررررردور البرتوكرررررول الملحرررررق بالعهرررررد ألغرررررى عقوبرررررة 2نهرررررائي صرررررادر عرررررن محكمرررررة مختصرررررة[

أجررررازت للرررردول الررررتحفظ بشررررأن ذلررررك  يتررررال 3اإلعرررردام، ولكررررن لرررريس بشرررركل نهررررائي بداللررررة المررررادة الثانيررررة
الي لرررررى عقوبرررررة اإلعررررردام فررررري هرررررذه األحررررروال، وبالترررررئم الحررررررب إذ يجررررروز لهرررررا اإلبقررررراء عفررررري حالرررررة جررررررا

ترتكررررررب زمررررررن النررررررزاع المسررررررلح أحررررررد صررررررور جرررررررائم الحرررررررب ،  يتررررررتشرررررركل جرررررررائم العنررررررف الجنسرررررري وال
 .4كن الحكم على فاعليها باإلعدامموعليه ي

 اني:ـرع الثـــالف                                          
                                      إعالن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية سيداو               

ا ع التمييرررررز برررررين الجنسرررررين موضررررروعا أساسررررريلقرررررد تعرررررددت الوثرررررائق القانونيرررررة التررررري تتخرررررذ منررررر 
صررررورة اتفاقيررررة أو لهررررا، ومناهضررررة العنررررف ضررررد المرررررأة كهرررردف لررررذلك الموضرررروع، سررررواء كرررران ذلررررك فرررري 

 إعالن، ونذكر فيمايلي جانبا من هذه األعمال القانونية وذلك على النحو التالي:
 1967إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة  -أوال 
" CEDAW–اتفاقيررررررررة القضرررررررراء علررررررررى جميررررررررع أشرررررررركال التمييررررررررز ضررررررررد المرررررررررأة "سرررررررريداو -ثانيرررررررا 
1979. 

                                                           

 .177جاسم زور، مرجع سابق، ص  -1
 .السابق ذكرهمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  6/2راجع نص المادة  -2
 المادة الثانية من البرتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. -3
 .178جاسم زور، مرجع سابق، ص  -4
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 (1967)رأة إعالن القضاء على التمييز ضد الم -أوال
فررررري  2263ترررررم اعتمررررراد هرررررذا اإلعرررررالن بموجرررررب قررررررار الجمعيرررررة العامرررررة لألمرررررم المتحررررردة رقرررررم  
، ولقررررررد أكررررررد هررررررذا اإلعررررررالن علررررررى أن تعرررررررض المرررررررأة ألي تمييررررررز 07/11/1967بترررررراريخ  22الرررررردورة 

بإنكرررررار أو تقييررررررد تسرررررراويها فررررري الحقرررررروق مررررررع الرجرررررل، يمثررررررل اجحافررررررا أساسررررريا بحقهررررررا، ويكررررررون إهانررررررة 
 .1اإلنسانية، وهذا ما أكدت عليه المادة األولى منهلكرامتها 
فررررري فقرتهرررررا الثانيرررررة  06المرررررادة  مرررررا يتصرررررل بموضررررروع العنرررررف الجنسررررري هرررررو مرررررا قررتررررره وأهرررررم 

تهررررا وعرررردم التررررزوج يحر  ءلمررررن أنرررره:  يكررررون للمرررررأة سررررواء بسررررواء مررررع الرجررررل، حررررق اختيررررار الررررزوج بمرررر
 .2إال بمحض رضاها الحر التام[

، وتضررررررع التزامررررررا علررررررى الرررررردول 3االتجررررررار بررررررالمرأة واسررررررتغالل بغائهرررررراوتحظررررررر المررررررادة الثامنررررررة  
    :، حيررررررث تقرررررررر أن4لمكافحررررررة جميررررررع أنررررررواع اسررررررتغالل المرررررررأة جنسرررررريا الالزمررررررةباتخرررررراذ كافررررررة الترررررردابير 

  تتخرررررذ جميرررررع التررررردابير المناسررررربة بمرررررا فررررري ذلرررررك التررررردابير التشرررررريعية لمكافحرررررة جميرررررع أنرررررواع االتجرررررار 
 .5بالمرأة واستغالل بغائها[

جميرررررع أنرررررواع يرررررنص علرررررى حظرررررر واتخررررراذ كافرررررة التررررردابير لمكافحرررررة  ويالحرررررظ أن هرررررذا الصرررررك 
االتجرررررررار برررررررالمرأة واسرررررررتغالل بغائهرررررررا تحديررررررردا وكانرررررررت النصررررررروص السرررررررابقة تتعلرررررررق بحظرررررررر االتجرررررررار 

 .6األشخاص بصفة عامة دون تخصيص المرأة بوضع خاصب
 
 
 
 
 

                                                           

خالد  .17/11/1967 من إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة الصادر بتاريخ 01أنظر نص المادة  -1
 78 ، 77مرجع سابق, ص حساني,

 .17/11/176من إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة الصادر في  06المادة  -2
 .52محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -3
 .178جاسم زور، مرجع سابق، ص  -4
 .هالسابق ذكر من إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة  08أنظر نص المادة  -5
 .52محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -6
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 CEDAW "1979–المرأة "سيداواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  -ثانيا
ها للتوقيرررررررع والتصرررررررديق تاعتمررررررردت الجمعيرررررررة العامرررررررة لألمرررررررم المتحررررررردة هرررررررذه االتفاقيرررررررة وعرضررررررر 

 3، ودخلرررررررررت حيرررررررررز النفررررررررراذ فررررررررري 1979ديسرررررررررمبر  18المرررررررررؤرخ فررررررررري  34/180واالنضرررررررررمام بقرارهرررررررررا 
مرررررن االتفاقيرررررة وقرررررد بلرررررغ عررررردد الررررردول المصرررررادقة  272، وذلرررررك عمرررررال بأحكرررررام المرررررادة 19811سررررربتمبر 

إلررررررى غايررررررة  188وقررررررد ارتفررررررع هررررررذا العرررررردد ليصررررررل إلررررررى  3دولررررررة 186، 2010علررررررى االتفاقيررررررة سررررررنة 
20154. 
وقررررد جرررراء فرررري ديباجررررة هررررذه االتفاقيررررة بررررأن الرررردول األطررررراف تلحررررظ أن ميثرررراق األمررررم المتحرررردة  

ره، وبتسررررررراوي الرجرررررررل والمررررررررأة فررررررري يؤكرررررررد اإليمررررررران بحقررررررروق اإلنسررررررران األساسرررررررية وبكرامرررررررة الفررررررررد وقرررررررد
، وأن اإلعررررررالن العرررررررالمي لحقرررررروق اإلنسررررررران يؤكررررررد مبررررررردأ عرررررردم جرررررررواز التمييررررررز بإعالنررررررره أن 5الحقرررررروق 

و أن لكرررررررل إنسررررررران حرررررررق التمترررررررع  جميررررررع النررررررراس يولررررررردون أحررررررررار ومتسررررررراوين فررررررري الكرامرررررررة والحقررررررروق 
ز القرررررائم علرررررى بجميرررررع الحقررررروق و الحريرررررات الرررررواردة فررررري اإلعرررررالن دون تمييرررررز بمرررررا فررررري ذلرررررك التمييررررر

، وأن علررررررى الرررررردول األطررررررراف فرررررري العهرررررردين الرررررردوليين الخاصررررررين بحقرررررروق اإلنسرررررران واجررررررب 6الجررررررنس
 .7ضمان مساواة الرجل والمرأة بالتمتع بجميع الحقوق 

ق بهرررررررررا حرررررررررونتعررررررررررض فيمرررررررررايلي إلرررررررررى طريقرررررررررة عرررررررررل االتفاقيرررررررررة والبرتوكرررررررررول االختيررررررررراري المل 
 الجنسي ضد المرأة.والنصوص الواردة فيها التي لها صلة بالعنف 

 

                                                           

، 1ط ,القاهرة,يوسف حسن يوسف، حقوق المرأة في القانون الدولي والشريعة، المركز القومي لإلصدارات القانونية  -1
 .78،79ق,ص خالد حساني, مرجع ساب . 290، ص 2013

االتفاقية في اليوم الثالثين بعد تاريخ إيداع وثقة من اتفاقية سيداو على أنه:  يبدأ نفاذ هذه  27تنص المادة  -2
التصديق أو االنضمام إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام العشرين، يبد أنفاذ االتفاقية في اليوم الثالثين بعد 

 تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها[.
 Unicefعن اليونيسف،  ةدر ايز ضد المرأة، لليافعين واليافعات الصملخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي -3

 .04، ص 2011)صندوق األمم المتحدة للطفولة  حزيران 
 Un .org/ womenwatch/ cedaw. HtmWWW ..على الرابطموقع هيئة األمم المتحدة راجع   -4
. مولود ديدان,حقوق 1979ضد المرأة لسنةرة األولى من ديباجة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز الفق- 5

 .7,ص2011المرأة,داربلقيس,الجزائر,
 رة الثانية من ديباجة  إتفاقية  سيداو.الفق - 6
 .7مولود ديدان, مرجع سابق,ص  .رة الثالثة من ديباجة نفس اإلتفاقيةالفق -7
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 طريقة عمل االتفاقية -أ
تعتبررررر اتفاقيررررة القضرررراء علررررى جميررررع أشرررركال التمييررررز ضررررد المرررررأة فرررري جوهرهررررا إعالنررررا عالميررررا  

لحقررررروق المررررررأة، وإذ تقررررررر االتفاقيرررررة أن مررررررد التسررررررليم بإنسرررررانية المرررررررأة لرررررم يعرررررد كافيررررررا لضرررررمان حمايررررررة 
اإلنسررررران، فرررررإن بنودهرررررا تجمرررررع فررررري اتفاقيرررررة  حقوقهرررررا حسرررررب المعرررررايير الدوليرررررة الحاليرررررة وآليرررررات حقررررروق 

فرررررري مضررررررمار التمييررررررز واحرررررردة شرررررراملة بررررررين جميررررررع التعهرررررردات الترررررري أقرتهررررررا مواثيررررررق األمررررررم المتحرررررردة  
 .1القائم على أساس الجنس، معلنة بذلك ميالد أداة حقيقة للقضاء على التمييز ضد المرأة 

 ولتوضيح طريقة عمل االتفاقية نتناول النقاط التالية: 
 لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة -1

نصررررت اتفاقيررررة القضرررراء علررررى جميررررع أشرررركال التمييررررز ضررررد المرررررأة علررررى إنشرررراء لجنررررة للقضرررراء  
ون هرررررذه اللجنرررررة مرررررن خبرررررراء فررررري مجرررررال ، وتتكررررر2علرررررى التمييرررررز ضرررررد المررررررأة لمراقبرررررة تطبيرررررق االتفاقيرررررة

ن األسرررررماء ترشرررررحها دولرررررة ويرررررتم انتخرررررابهم بررررراالقتراع السرررررري ضرررررمن الئحرررررة مررررر 23حقررررروق المررررررأة مرررررن 
 .3الدول األعضاء في االتفاقية

وتختلررررررف لجنررررررة القضرررررراء علررررررى التمييررررررز ضررررررد المرررررررأة عررررررن سررررررائر الهيئررررررات الدوليررررررة التابعررررررة  
 لألمم المتحدة من ناحيتين:

قررررد اقتصررررر علررررى النسرررراء فيمررررا  1982ائها فرررري عررررام شررررأن عضرررروية هررررذه اللجنررررة منررررذ ترررراريخ إن األولــــى
 عدا عضو واحد.

أهررررل  الررررب عليهررررالخاصررررة بمواثيررررق حقرررروق اإلنسرررران يغ بكررررون عضرررروية معظررررم الهيئرررراتتتعلررررق  الثانيــــة
المحامرررررراة والقضرررررراء، فرررررري حررررررين أن لجنررررررة سرررررريداو تتخررررررذ أعضرررررراءها مررررررن جميررررررع المجرررررراالت الحياتيررررررة 

اع تبرررررإحيرررررث تظرررررم أهرررررل االقتصررررراد والدبلوماسرررررية وعلرررررم االجتمررررراع، وقرررررد سررررراهم هرررررذان العرررررامالن فررررري 
 .4والخالقة في السعي لتنفيذ بنودهالجنة سيداو الوسائل المتنوعة 

 

                                                           

منال محمود المشني، حقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة التشريع اإلسالمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -1
 .295، ص 2011عمان,

2 - Gérard Cohen, Jonathan, protéger les droits Humains- édition du juris- classeur litec, 

Amnesty International, Paris 2003, P 353. 

 .83نجيب أسعد عودة، مرجع سابق، ص  -3
 .296منال محمود المشني، مرجع السابق، ص  .98، مرجع سابق، صحامد سيد محمد حامد -4



22 
 

 التقارير حول االلتزام باالتفاقية تقديم-2
 1تتعهررررد كررررل دولررررة مررررن الرررردول الترررري صررررادقت علررررى االتفاقيررررة أو وافقررررت عليهررررا بتقررررديم تقريررررر 

تتبررررع  م مررررن ترررراريخ مصررررادقتها عليهررررا، كمرررراأولرررري حررررول سررررعيها بتنفيررررذ بنررررود االتفاقيررررة بعررررد مضرررري عررررا
فرررري تطبيررررق االتفاقيررررة كررررل أربررررع سررررنوات، يتضررررمن الترررردابير  سررررير العمررررلحررررول  بتقررررارير هررررذا التقريررررر

، حيرررررث يطلرررررب مرررررن الررررردول 2التشرررررريعية والقضرررررائية واإلداريرررررة التررررري ترررررم اتخاذهرررررا إلنفررررراذ هرررررذه االتفاقيرررررة
 .3حكامهاأواد االتفاقية و متقديم معلومات محددة حول تنفيذ كل مادة من 

علرررررى التمييرررررز ضرررررد المررررررأة بحضرررررور منررررردوبين  وتنظرررررر فررررري التقرررررارير األوليرررررة لجنرررررة القضررررراء 
مرررررن الدولرررررة التررررري ينررررراقر تقريرهرررررا، ولألعضررررراء طررررررح أسرررررئلة تتعلرررررق بمرررررا تضرررررمنه التقريرررررر أو حرررررول 

الجلسرررررة، كمررررررا  هب منررررردوب الدولررررررة بعرررررد يررررروم أو يرررررومين مرررررن هرررررذيررررراتفاقيرررررة سررررريداو بوجررررره عرررررام، ويج
المعنيرررررة، ويسرررررمح لهرررررذه  تتسرررررلم اللجنرررررة تقرررررارير غيرررررر رسرررررمية مرررررن المنظمرررررات غيرررررر الحكوميرررررة للررررردول

المنظمررررررات بحضررررررور جلسررررررات لجنررررررة سرررررريداو علررررررى الرررررررغم مررررررن عرررررردم وجررررررود مررررررا يررررررنص علررررررى ذلررررررك 
 .4رسميا

، إال أنرررررره قلمررررررا تررررررتهم 5وتعررررررد آليررررررة تقررررررديم التقررررررارير اآلليررررررة الوحيرررررردة لمراقبررررررة تطبيررررررق االتفاقيررررررة 
لقصررررور بسلسررررة خرررررق بنررررود االتفاقيررررة وإنمررررا تشررررير إلررررى نررررواحي االلجنررررة إحررررد  الرررردول اتهامررررا رسررررميا ب

 من األسئلة واألجوبة المتبادلة.

                                                           

تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى  -1من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة على أنه:  18حيث تنص المادة  -1
أحكام هذه  إنفاذما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل األمين العام لألمم المتحدة تقريرا ع

في غضون سنة واحدة من بدء  -االتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك: أ
 النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.

 لما طلبت اللجنة ذلك.وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك ك -ب
 تؤثر على مدة الوفاء بااللتزامات المقررة في هذه االتفاقية[. يتبين التقارير العوامل والصعاب اليجوز أن ت -2

 ,22حمدي أحمد عبد الحافظ  بدران ,الحماية الدولية للمرأة من العنف الجنسي,مجلة جيل حقوق اإلنسان ,العدد  -2
نجيب أسعد عودة، مرجع .98، مرجع سابق، ص. حامد سيد محمد حامد65،66,ص 2017طرابلس ,لبنان, سبتمير 

 .83سابق، ص 
 .15، ص مرجع سابقلميس ناصر،  -3
 .297مرجع سابق، ص  منال محمود المشني، -4
 .18سابق، ص  لميس ناصر، مرجع -5
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صرررررعوبة ضرررررمان مسرررررألة وقرررررد ركرررررزت اللجنرررررة جرررررل اهتمامهرررررا خرررررالل السرررررنوات األخيررررررة علرررررى  
 .1حماية تمتع المرأة بحقوقها خالل الفترات االنتقالية واألزمات الوطنية والنزاعات المسلحة

 التوصيات العامة -3
عمرررررل خرررررالل الجلسرررررات العاديرررررة للجنرررررة سررررريداو وظيفرررررة األولرررررى منهرررررا إيجررررراد  تررررراتنعقرررررد مجموع 

مررررن   212أفضررررل السرررربل لتسررررريع عمررررل اللجنررررة، ووظيفررررة الثانيررررة إيجرررراد أفضررررل الطرررررق لتنفيررررذ المررررادة 
االتفاقيرررررررة التررررررري تخرررررررول اللجنرررررررة حرررررررق إصررررررردار المقترحرررررررات والتوصررررررريات العامرررررررة المتعلقرررررررة بتطبيرررررررق 

الررررردول األعضررررراء المقدمرررررة للجنرررررة والمعلومرررررات التررررري نقلتهرررررا هرررررذه االتفاقيرررررة وذلرررررك بنررررراء علرررررى تقرررررارير 
 .3الدول

المتعلقرررررة بررررررالعنف ضررررررد المرررررررأة علررررررى أسرررررراس  1992لسررررررنة  19وتعرررررد التوصررررررية العامررررررة رقررررررم  
الجرررررنس مرررررن أهرررررم هرررررذه التوصررررريات، حيرررررث عرفرررررت العنرررررف الموجررررره ضرررررد المررررررأة علرررررى أسررررراس الجرررررنس 

االقتراحرررررات فيمرررررا يخرررررص بعرررررض المرررررواد  وتقررررردمت بمجموعرررررة مرررررن كأحرررررد أشررررركال التمييرررررز ضرررررد المررررررأة 
  .4 06المرتبطة بالعنف ضد المرأة خاصة المادة 

كمرررررا أكررررردت التوصرررررية علرررررى الحرررررق فررررري الحمايرررررة المتسررررراوية فررررري حررررراالت الصرررررراع الدوليرررررة أو  
الداخليررررة وطلبررررت مررررن الحكومررررات الترررري صررررادقت علررررى االتفاقيررررة  اتخرررراذ إجررررراءات وقائيررررة ضررررد هررررذا 
العنررررررف، وتقررررررديم التقررررررارير إلررررررى اللجنررررررة حررررررول جميررررررع أشرررررركال العنررررررف القررررررائم علررررررى أسرررررراس الجنرررررردر، 

                                                           

 .298المشني، مرجع السابق، ص  منال محمود -1
تقديم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة لألمم  -1نص على أن:  تمن اتفاقية سيداو  21المادة  -2

المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي واالجتماعي ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة  التقارير 
ي تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات والمعلومات الواردة من الدول األطراف وتندرج تلك المقترحات والتوصيات العامة ف

 الدول األطراف، إن وجدت.
 لغرض إعالمها[.لجنة مركز المرأة، إلى يحيل األمين العام تقارير اللجنة  -2
 .299المشني، مرجع سابق، ص  منال محمود -3
 ،سابق عمرج ،قانونية مقارنة في القانون الدولي العام والقانون العام الداخلي ةدراس ،العنف ضد المرأة  دزيي، شهبال -4

 .52ص 
Gloria Gaggioli,les violences sexuelles dans les conflits armés :une violation du droit 

international humanitaire et du droit international des droits de l’homme,extrait de la 

Revue international de la Croix-Rouge,N°894,Vol 96, Geneve, 2014, p 92.                           
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وآثررررراره وحررررررول اإلجررررررراءات القانونيرررررة والوقائيررررررة الترررررري  دوا هررررررذا العنررررررففير المعلومررررررات حررررررول حررررروترررررو 
 .1اتخذت لمكافحته

فرررررري  1999توصررررررية حتررررررى الجلسررررررة الرابعررررررة والعشرررررررين فرررررري عررررررام  24وقررررررد أصرررررردرت اللجنررررررة  
حررررول العنررررف ضررررد المرررررأة، والتوصررررية العامررررة  122موضرررروعات مختلفررررة منهررررا: التوصررررية العامررررة رقررررم 

أشرررررارت إلرررررى  التررررري 245، والتوصرررررية رقرررررم 4واج والعالقرررررات األسرررررريةحرررررول المسررررراواة فررررري الرررررز  213رقرررررم 
أيرررررن أكررررردت علرررررى ضررررررورة  12نقطرررررة أخرررررر  تهرررررم المررررررأة وهررررري صرررررحة المررررررأة التررررري عالجتهرررررا المرررررادة 

األخررررررذ بعررررررين االعتبررررررار الرعايررررررة الصررررررحية الالزمررررررة للنسرررررراء فرررررري بعررررررض األوضرررررراع االسررررررتثنائية مثررررررل 
حتياجررررررات والحقرررررروق الصررررررحية للمرررررررأة خرررررراص إلررررررى اإلام مررررررهتإ الء يررررررالنزاعررررررات المسررررررلحة أيررررررن ينبغرررررري إ

 .6جرات والالجئاتاالتي تنتمي إلى فئات ضعيفة ومحرومة مثل المه
 تفعيل دور االتفاقية -4

يترررررراوح ترررررأثير المصرررررادقة علرررررى اتفاقيرررررة سررررريداو مرررررن دولرررررة إلرررررى أخرررررر  فعلرررررى سررررربيل المثرررررال  
دول أخررررررر  مثررررررل أسررررررتراليا قامررررررت تور جديررررررد يعكررررررس أهررررررداف االتفاقيررررررة و قامررررررت البرازيررررررل بوضررررررع دسرررررر

 الجنس ويشجع على تطبيق سياسات التمييز اإليجابي. بيز بسبيبوضع تشريع يمنع التم
ويمكننرررررا القرررررول برررررأن الررررردور األكبرررررر فررررري إحيررررراء وتفعيرررررل االتفاقيرررررة قرررررد قامرررررت بررررره بكرررررل قررررروة  

المنظمرررررررات غيرررررررر الحكوميرررررررة التررررررري اسرررررررتخدمت االتفاقيرررررررة كمعيرررررررار للمسررررررراواة فررررررري حمالتهرررررررا لتحقيرررررررق 
مسرررراواة للمرررررأة علررررى المسررررتويات الوطنيررررة واإلقليميررررة، وقررررد أكرررردت هررررذه المنظمررررات مجررررددا أن حقرررروق ال

 .7المرأة هي حقوق اإلنسان
 
 

                                                           

 .359المشني، مرجع السابق، ص  منال محمود -1
 حول العنف ضد المرأة. 1989الصادرة في الجلسة الثامنة سنة  12التوصية العامة رقم  -2
 حول المساواة في الزواج. 1994في الجلسة الثالثة عشر سنة الصادرة  21التوصية العامة رقم  -3
 .300المشني، مرجع سابق، ص  منال محمود -4
 عالن المرأة والصحة.حول إ  1999سنة  24الصادرة في الجلسة  24التوصية العامة  -5

، 2014 ي، جانف2البليدة  ةالخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة اطروحة دكتوراه، جامع ة، الحمايكريمةخنوسي  -6
 .114-113 ص

 .302،303ص  سابق،المشني، مرجع  منال محمود -7
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 البرتوكول االختياري  -ب
، أنشرررررأت لجنرررررة وضرررررع المررررررأة فررررري 1فررررري خطررررروة رئيسرررررية نحرررررو تطبيرررررق حقررررروق اإلنسررررران للمررررررأة  
ة األمررررم المتحرررردة فريررررق عمررررل لوضررررع برتوكررررول اختيرررراري يلحررررق باتفاقيررررة القضرررراء علررررى جميررررع منظمرررر

أشررررركال التمييرررررز ضرررررد المررررررأة علرررررى غررررررار المواثيرررررق األخرررررر  المتعلقرررررة بحقررررروق اإلنسررررران، وقرررررد تبنرررررت 
 ، وأصرررررررررربح1999 أكترررررررررروبر 06الجمعيررررررررررة العامررررررررررة البرتوكررررررررررول االختيرررررررررراري التفاقيررررررررررة سرررررررررريداو فرررررررررري 

مفتوحررررررررا للتوقيررررررررع عليرررررررره مررررررررن طرررررررررف الرررررررردول األطررررررررراف فرررررررري  1999 ديسررررررررمبر 10البرتوكررررررررول فرررررررري 
 .20003ديسمبر 22في ،ودخل حيز النفاذ2االتفاقية
إقرررررررار البرتوكررررررول االختيرررررراري لرررررم تررررررنص االتفاقيررررررة علررررررى أيرررررة إجررررررراءات تتعلررررررق بحمايررررررة قبرررررل  

، لررررررررذا أتررررررررى البرتوكررررررررول الجنسررررررررية وخاصررررررررة االنتهاكررررررررات النسرررررررراء مررررررررن االنتهاكررررررررات الترررررررري تطررررررررالهن
 :ي لينص على إجرائين في هذا المجالاالختيار 

فرررررري الشرررررركو  إلررررررى لجنررررررة القضرررررراء علررررررى التمييررررررز ضررررررد المرررررررأة حررررررول الحررررررق مررررررنح المرررررررأة -1
ويعررررد تقررررديم الشرررركاو  و سرررريلة للمرررررأة  .4انتهاكررررات أحكررررام اتفاقيررررة سرررريداو مررررن قبررررل حكوماتهررررا

لالنتصرررررراف لحقوقهرررررراعلى المسررررررتو  الرررررردولي فرررررري حالررررررة إخفاقهررررررا علررررررى المسررررررتو  المحلرررررري و 
لعررررردة شرررررروط منهرررررا ان تتررررروفر الشررررركو  علرررررى معلومرررررات شخصرررررية عرررررن  هرررررذا بعرررررد اسرررررتيفائها

المررررررأة مقدمرررررة الشررررركو   و اسرررررم الررررردول التررررري تقررررردم الشررررركو  ضررررردها و أن تتضرررررمن الشررررركو  
انتهاكررررا الحررررد بنررررود االتفاقية,وقررررد نظرررررت لجنررررة القضرررراء علررررى التمييررررز ضررررد المرررررأة فرررري إحررررد  

إلررررررى غايررررررة  ول البروتوكررررررول حيررررررز النفرررررراذخررررررمنررررررذ د و هررررررذا ضررررررد سرررررربع دول شرررررركو   عشررررررر
 ضرررررد المجرررررر منهرررررا قضرررررية, , و قرررررد رفضرررررت سرررررتا منهرررررا و ترررررم قبرررررول خمرررررس شررررركاو  2017

حيررررث أقرررررت اللجنررررة بررررأن التعقرررريم القسررررري المرررررأة غجريررررة  2006حررررول التعقرررريم القسررررري سررررنة 
هرررررو خررررررق لإلتفاقيرررررة و أوصرررررت بتعرررررويض صررررراحبة الشررررركو  عرررررن اإلنتهررررراك الرررررذي تعرضرررررت 

التشررررررريعات المتعلقررررررة بالموافقررررررة المسرررررربقة قبررررررل عمليررررررات التعقرررررريم و ضررررررمان لرررررره, و مراجعررررررة 
                                                           

 .15لميس ناصر، مرجع سابق، ص  -1
 .303منال محمود المشني، مرجع سابق، ص  -2

La CEDAW : un plan d’action pour l’egalité, disponible sur le site :  - 3 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/cedaw.pdf        
من البروتوكول اإلختياري الملحق باتفاقية سيداو اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و اإلنظمام  2راجع المادة  - 4

 , متاح على الرابط:22/12/2000و دخل حيز النفاذ في  09/10/1999في  54د/-4بموجب قرار الجمعية العامة

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx 
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 امتثالهررررررررا للمعررررررررايير الدوليررررررررة لحقرررررررروق اإلنسرررررررران ,مررررررررع مراقبةالخرررررررردمات الطبيررررررررة فرررررررري المجررررررررر
  .1اإلجراءاتتنفيذ ن لضما

مسرررررررتمرة لحقررررررروق تمكرررررررين اللجنرررررررة مرررررررن توجيررررررره األسرررررررئلة حرررررررول االنتهاكرررررررات الخطيررررررررة أو ال-2
 .2الدول التي أصبحت أعضاء في البرتوكول االختياري ي المرأة اإلنسانية ف

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعنف الجنسي ضد المرأة -ج
ز ضرررررد المررررررأة، إذ عرفتررررره يرررررمرررررا يسرررررجل لهرررررذه االتفاقيرررررة أنهرررررا وضرررررعت تعريفرررررا لمصرررررطلح التمي 

ى أسرررراس الجررررنس، ويكررررون مررررن آثرررراره، د يررررتم علرررريرررربأنرررره:  أي تفرقررررة أو اسررررتبعاد أو تقي 3المررررادة األولررررى
لمررررررررأة علرررررررى أسررررررراس تسررررررراوي الرجرررررررل والمررررررررأة بحقررررررروق اإلنسررررررران النيرررررررل مرررررررن االعترررررررراف لراضررررررره غأ أو 

فرررررري الميررررررادين السياسررررررية واالقتصررررررادية واالجتماعيررررررة والثقافيررررررة والمدنيررررررة أو فرررررري  ساسرررررريةوالحريررررررات األ
أي ميررررررردان آخرررررررر، أو إبطرررررررال االعترررررررراف للمررررررررأة بهرررررررذه الحقررررررروق أو تمتعهرررررررا بهرررررررا، أو ممارسرررررررتها لهرررررررا 

 بغض النظر عن حالتها الزوجية[.
ة بداللرررررررة كلمرررررررة ويالحرررررررظ علرررررررى هرررررررذا التعريرررررررف أنررررررره يتضرررررررمن العنرررررررف الجنسررررررري ضرررررررد المررررررررأ  
ت فيرررررره، وفرررررري الحقيقررررررة تعررررررد هررررررذه االتفاقيررررررة خطرررررروة ملموسررررررة فرررررري سرررررربيل كفالررررررة اد الترررررري وردعبتاالسرررررر

جليررررررا مررررررن خررررررالل حقرررررروق المرررررررأة ومكافحررررررة أي شرررررركل مررررررن أشرررررركال العنررررررف الجنسرررررري، ويظهررررررر ذلررررررك 
م هرررررذه الواجبررررات إدمررررراج مبررررراد  هررررأ الواجبررررات التررررري فرضررررتها المرررررادة الثانيررررة علرررررى الرررردول األطرررررراف، و 

، واالمتنرررررراع عررررررن أي عمررررررل 4رها الوطنيررررررة أو تشررررررريعاتها المناسرررررربة األخررررررر  حمايررررررة المرررررررأة فرررررري دسرررررراتي

                                                           
 .74-73حمدي أحمد عبد الحافظ بدران، مرجع سابق، ص  - 1

Annex III ,views of the committee on the elimination of discrimination against women 

under article 7 ,paragraphe 3, of the optional protocol to the convention of elimination of 

all forms of discrimination against women communication N° 2/2003, Ms.A.T.v.Hungary, 

Raport of thes committee on the elimination of discrimination against women ,thirty-

second session (10-28 january 2005),thirty-therd session (2-22 july 2005), General 

Assembly, sextieth session ,suplement N°38 ( A/60/38), , p80.availaible on website : 

dq="Views+https://books.google.dz/books?id=JLuQRqUvDdwC&pg=PA80&lpg=PA80&

of+the+Committee+on+the+Elimination+of+Discrimination+against+Women+under+artic

le+7,+paragraph+3,+of+the+Optional+Protocol+to+the+Convention+on+the+Elimination

+of+All+Forms+of+Discrimination+against+Women:+Communication+No.:+4/2004,+Ms

Hungary.+A.+S.+v.+ 

 .16لميس ناصر، مرجع سابق، ص  -2
 .من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  01جع نص المادة ار  -3
 .179جاسم زور، مرجع سابق، ص  -4
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، 1تمييررررررزي ضررررررد المرررررررأة سررررررواء أكرررررران هرررررررذا العمررررررل مررررررن جانررررررب أي شررررررخص أو منظمررررررة أو مؤسسرررررررة
وتقضرررررري هررررررذه المررررررادة:  تشررررررجب الرررررردول األطررررررراف جميررررررع أشرررررركال التمييررررررز ضررررررد المرررررررأة وتوافررررررق أن 

القضرررررراء علررررررى التمييررررررز ضررررررد المرررررررأة وتحقيقررررررا تنررررررتهج بكررررررل الوسررررررائل المناسرررررربة ودون إبطرررررراء سياسررررررة 
 لذلك تتعهد القيام بمايلي:

تجسررررررريد مبررررررردأ المسررررررراواة برررررررين الرجرررررررل والمررررررررأة فررررررري دسررررررراتيرها الوطنيرررررررة أو تشرررررررريعاتها المناسررررررربة -)أ(
لرررررم يكرررررن هرررررذا المبررررردأ قرررررد أدمرررررج فيهرررررا حترررررى اآلن، وكفالرررررة التحقيرررررق العملررررري لهرررررذا المبررررردأ  ااألخرررررر ، إذ

 من خالل القانون والوسائل المناسبة األخر .
ذلررررررك مررررررا يقتضرررررريه األمررررررر مررررررن  اتخرررررراذ المناسررررررب مررررررن الترررررردابير التشررررررريعية وغيرهررررررا بمررررررا فرررررري -)ب(

 لحظر كل تمييز ضد المرأة.جزاءات 
لحقررررررروق المرررررررأة علرررررررى قررررررردم المسرررررراواة مرررررررع الرجررررررل وضرررررررمان الحمايرررررررة إقرررررررار الحمايرررررررة القانونيررررررة -)ج(

الفعالرررررة للمرررررررأة عررررررن طريررررررق المحرررررراكم الوطنيرررررة ذات االختصرررررراص والمؤسسررررررات العامررررررة األخررررررر  مررررررن 
 أي عمل تمييزي.

االمتنررررررراع عرررررررن االضرررررررطالع برررررررأي عمرررررررل أو ممارسرررررررة تميزيرررررررة ضرررررررد المررررررررأة، وكفالرررررررة تصررررررررف  -)د(
 هذا االلتزام.السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق و 

اتخرررراذ جميررررع الترررردابير المناسرررربة للقضرررراء علررررى التمييررررز ضررررد المرررررأة مررررن جانررررب أي شررررخص أو -)ه(
 منظمة أو مؤسسة.

اتخررررراذ جميرررررع الترررررردابير المناسررررربة بمرررررا فرررررري ذلرررررك التشرررررريع لتعررررررديل أو إلغررررراء القررررروانين واألنظمررررررة -)و(
 واألعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

 .2إلغاء جميع أحكام وقوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة[ -)ز(
وتضررررررريف المرررررررادة السادسرررررررة التزامرررررررا آخرررررررر علرررررررى عررررررراتق الدولرررررررة تقضررررررري برررررررأن تتخرررررررذ الررررررردول  

األطرررررراف جميرررررع التررررردابير المناسررررربة بمرررررا فررررري ذلرررررك التشرررررريعي منهرررررا لمكافحرررررة جميرررررع أشررررركال اإلتجرررررار 
:  تتخررررذ الرررردول األطررررراف جميررررع الترررردابير المناسرررربة بمررررا بقولهرررراوذلررررك  ،3بررررالمرأة واسررررتغالل بغرررراء المرررررأة 

                                                           

 .64مرجع سابق، ص  عودة،نجيب أسعد  -1
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 02المادة  -2
ريم صالح الزين، الحماية القانونية للمرأة في ضوء أحكام االتفاقيات الدولية، مركز الدراسات العربية، للنشر  -3

 .143، ص 2016والتوزيع، مصر، الطبعة األولى، 
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، وممررررا ال شررررك 1[دعررررارة المرررررأة فرررري ذلررررك التشررررريع لمكافحررررة جميررررع أشرررركال اإلتجررررار بررررالمرأة واسررررتغالل 
أن النزاعررررات المسررررلحة كثيرررررا مررررا تررررؤدي إلررررى زيررررادة البغرررراء واالتجررررار بالنسرررراء واالعتررررداء الجنسرررري  فيرررره

 عليهن مما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية وجزائية.
و برررررررذلك يقرررررررع علرررررررى عررررررراتق الدولرررررررة مهمرررررررة اتخررررررراذ التررررررردابير الراميرررررررة إلرررررررى مكافحرررررررة العنرررررررف         

الجنسررررري ضرررررد المررررررأة وعمرررررل تقرررررارير توضرررررح بهرررررا التررررردابير المتخرررررذة للقضررررراء علرررررى العنرررررف الجنسررررري, 
 .2وعرض تلك التقارير على لجنة سيداو

 16ائليرررررة، فرررررإن المرررررادة وفيمررررا يتعلرررررق برررررأمور الرررررزواج وتكررررروين األسررررررة والحقررررروق والعالقرررررات الع 
 -1، وذلرررررك بقولهرررررا:  3مرررررن االتفاقيرررررة تمرررررنح المررررررأة الحرررررق فررررري اختيرررررار الرررررزوج برضررررراها الحرررررر الكامرررررل

تتخررررذ الرررردول األطررررراف جميررررع الترررردابير المناسرررربة للقضرررراء علررررى التمييررررز ضررررد المرررررأة فرررري كافررررة أألمررررور 
 الرجل والمرأة: المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي 

 نفس الحق في عقد الزواج. -)أ(
 نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل.-)ب(
 .4نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه...[ -)ج(

 ويالحرررررظ أن حقررررروق المررررررأة فررررري هرررررذه االتفاقيرررررة أكثرررررر وضررررروحا وتحديررررردا، حيرررررث أن االتفاقيرررررة 
تضرررررع التزامرررررات محرررررددة علرررررى عررررراتق الررررردول األطرررررراف وتتضرررررمن اتخررررراذ إجرررررراءات محرررررددة وتحقيرررررق 

، وممرررررا الشرررررك فيررررره أن ذلرررررك يشررررركل ضرررررمانات قانونيرررررة 5نترررررائج معينرررررة تكفرررررل حقررررروق المررررررأة وتحميهرررررا
، ممررررا يؤكررررد أهميررررة هررررذه االتفاقيررررة الترررري تعررررد ثمرررررة الجهررررود 6لحمايررررة المرررررأة مررررن جرررررائم العنررررف الجنسرررري

ترررري قررررام بهررررا مركررررز المرررررأة فرررري األمررررم المتحرررردة لتحسررررين أوضرررراع المرررررأة ولنشررررر حقوقهررررا، واألعمررررال ال
ء ة وفررررري قائمرررررة أولوياتهرررررا فأصررررربحت جرررررز أهرررررداف األمرررررم المتحرررررد منحيرررررث وضرررررعت قضرررررايا المررررررأة ضررررر

مرررررن القرررررانون الررررردولي لحقررررروق اإلنسررررران، وتناولرررررت التمييرررررز موضررررروعا وعالجتررررره بعمرررررق بهررررردف إحرررررداا 
أة، ووضررررعت الحلررررول واإلجررررراءات الواجررررب اتخاذهررررا مررررن قبررررل الرررردول تغييررررر حقيقرررري فرررري أوضرررراع المررررر 
                                                           

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 06المادة  -1
 .65حمدي أحمد عبد الحافظ بدران، مرجع سابق، ص - 2
 .179جاسم زور، مرجع سابق، ص  -3
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 16المادة  -4
 .54محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -5
 .180جاسم زور، مرجع سابق، ص  -6
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األطررررراف للقضرررراء علررررى التميررررز ضررررد المرررررأة فرررري كافررررة الميررررادين وهررررو مررررا لررررم تررررنص عليرررره االتفاقيررررات 
 التي سبقتها.

 الث:ــــرع الثـــــالف                                            
 وحظر اإلتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير اتفاقيتا مناهضة التعذيب              

لقرررررد تضرررررمنت اتفاقيرررررة مناهضرررررة التعرررررذيب وغيرررررره مرررررن ضرررررروب المعاملرررررة أو العقوبرررررة القاسرررررية  
أو الالإنسرررررررانية أو المهينرررررررة وكرررررررذا اتفاقيرررررررة حظرررررررر اإلتجرررررررار باألشرررررررخاص واسرررررررتغالل دعرررررررارة الغيرررررررر، 

عليرررره جملررررة النصرررروص الترررري  رمررررة للعنررررف الجنسرررري الموجرررره ضررررد المرررررأة وهررررذا مررررا تؤكرررردجنصوصررررا م
 سنشير إليها في كال االتفاقيتين:

  اتفاقية حظر اإلتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير -أوال
، 1939ديسررررررررمبر  2  فرررررررري  4 -)د 317أقرتهررررررررا الجمعيررررررررة العررررررررام لألمررررررررم المتحرررررررردة بقرارهررررررررا  
امررررررات علررررررى ، الترررررري تحرررررررم إدارة محررررررالت للرررررردعارة وتضررررررع التز 1951ليرررررره يو ج 25نفاذهررررررا فرررررري  أوبررررررد

عررررررراتق الررررررردول بتجرررررررريم بعرررررررض األعمرررررررال المتصرررررررلة بالررررررردعارة واألعمرررررررال التحضررررررريرية لهرررررررا والتواطرررررررؤ 
العمرررررررردي علررررررررى ارتكابهررررررررا وتنسرررررررريق التعرررررررراون الرررررررردولي فرررررررري مجررررررررال مكافحررررررررة اإلتجررررررررار باألشررررررررخاص 

، حيررررث تؤكررررد المررررادة األولررررى مررررن هررررذه االتفاقيررررة علررررى إنررررزال العقرررراب بررررأي شررررخص 1ومكافحررررة الرررردعارة
 ألهواء آخر:يقوم إرضاء 

بقررررررروادة شرررررررخص آخرررررررر أو غوايتررررررره، أو تضرررررررليله، علرررررررى قصرررررررد الررررررردعارة، حترررررررى برضرررررررا هرررررررذا  -
 الشخص.

 .2باستغالل دعارة شخص آخر، حتى برضا هذا الشخص -

 كما تقضي المادة الثانية من نفس اإلتفاقية على إنزال العقاب بكل شخص :
  .المشاركة في تمويلهيملك أو يدير ماخورا للدعارة، أو يقوم، عن علم بتمويله أو  -
دعررررررارة الل سررررررتغإليررررررؤجر أو يسررررررتأجر، كليررررررا أو جزئيررررررا، وعررررررن علررررررم، مبنررررررى أو مكانررررررا آخررررررر  -

 .الغير

                                                           

 .103، مرجع سابق، صحامد سيد محمد حامد -1
، 02/12/1939درة في األشخاص واستغالل دعارة الغير الصمن اتفاقية حظر اإلتجار با 01راجع نص المادة  -2

  .1951يوليو  25والتي دخلت حيز النفاذ في 
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التفاقيررررررررات الترررررررري تعنرررررررري بررررررررالمرأة ومنرررررررره نالحررررررررظ أن هررررررررذه االتفاقيررررررررة تضرررررررراف إلررررررررى جملررررررررة ا
 ميها من االعتداءات ذات الطابع الجنسي.وتح

اتفاقيــــــة مناهضــــــة التعــــــذيب وميــــــرع مــــــن ضــــــروب المعاملــــــة أو العقوبــــــة القاســــــية أو  -ثانيــــــا
  (1984)الالإنسانية أو المهينة 

ألغرررررراض  -1: بقولهرررررالقرررررد أوردت المرررررادة األولرررررى مرررررن هرررررذه االتفاقيرررررة تعريفرررررا للتعرررررذيب وذلرررررك  
كرررران أم عقليررررا،  جسرررردياأي عمررررل ينررررتج عنرررره ألررررم أو عررررذاب شررررديد  ""التعذيببررررررهررررذه االتفاقيررررة يقصررررد 

يلحرررررق بشرررررخص مرررررا بقصرررررد الحصرررررول مرررررن هرررررذا الشرررررخص، أو مرررررن شرررررخص ثالرررررث، علرررررى معلومرررررات 
أو علررررى اعترررررراف أو معاقبتررررره علرررررى عمرررررل ارتكبررررره أو يشررررتبه فررررري أنررررره ارتكبررررره هرررررو أو شرررررخص ثالرررررث، 
أو تخويفررررره أو إرغامررررره هرررررو أو أي شرررررخص ثالرررررث، أو عنررررردما يلحرررررق مثرررررل هرررررذا األلرررررم أو العرررررذاب ألي 

عليرررررره أو يوافررررررق عليرررررره أو  ضز أيررررررا كرررررران  نوعرررررره، أو يحررررررر يرررررريقرررررروم علررررررى التمي سرررررربب مررررررن األسررررررباب
شررررررخص آخررررررر يتصرررررررف بصررررررفته الرسررررررمية، وال يتضررررررمن ذلررررررك  ييسرررررركت عنرررررره موظررررررف رسررررررمي أو أ

أأللررررررم أو العررررررذاب الناشررررررن فقررررررط عررررررن عقوبررررررات قانونيررررررة أو المررررررالزم لهررررررذه العقوبررررررات أو الررررررذي يكررررررون 
مررررررن االتسرررررراع بحيررررررث يشررررررمل العنررررررف الجنسرررررري  ، وهررررررذا التعريررررررف للتعررررررذيب1[نتيجررررررة عرضررررررية لهررررررا...

 .2الذي قد يمارس ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة
وتحرررردد المررررادة الثانيررررة والرابعررررة والخامسررررة أهرررررم االلتزامررررات الترررري تتعهررررد الرررردول األطررررراف فررررري  

 تنفيذها وهي: ىاالتفاقية عل
، أو أيرررررة إجرررررراءات تتخرررررذ كرررررل دولرررررة طررررررف إجرررررراءات تشرررررريعية أو إداريرررررة أو قضرررررائية فعالرررررة  -1

 ي إقليم يخضع الختصاصها القضائي.أأخر  لمنع أعمال التعذيب في 

ال يجرررروز التررررذرع بأيررررة ظررررروف اسررررتثنائية أيررررا كانررررت سررررواء كانررررت هررررذه الظررررروف حالررررة حرررررب  -2
أو تهديررررردا برررررالحرب، أو عررررردم اسرررررتقرار سياسررررري داخلررررري، أو أيرررررة حالرررررة مرررررن حررررراالت الطررررروار  

 العامة األخر  كمبرر للتعذيب.

                                                           

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو  1/1راجع نص المادة  -1
 .26/06/1987ودخلت حيز النفاذ في  10/12/1984في  ة، الصادر المهينة

 .57محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -2
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 يجررررررروز الترررررررذرع بررررررراألوامر الصرررررررادرة عرررررررن مررررررروظفين أعلرررررررى مرتبرررررررة أو عرررررررن سرررررررلطة عامرررررررة ال -3
 .1كمبرر للتعذيب

تضرررررررمن كرررررررل دولرررررررة طرررررررررف أن تكرررررررون جميرررررررع أعمرررررررال التعررررررررذيب جررررررررائم بموجرررررررب قانونهررررررررا   -4
الجنررررررائي، وينطبررررررق األمررررررر ذاترررررره علررررررى قيررررررام أي شررررررخص بأيررررررة محاولررررررة لممارسررررررة التعررررررذيب 

 وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

ي تجعرررررررل كرررررررل دولرررررررة طررررررررف هرررررررذه الجررررررررائم مسرررررررتوجبة للعقررررررراب بعقوبرررررررات مناسررررررربة تأخرررررررذ فررررررر -5
 .2االعتبار طبيعتها الخطيرة

 17وقرررررد أوجررررردت االتفاقيرررررة نظامرررررا للرقابرررررة الدوليرررررة علرررررى تنفيرررررذ بنودهرررررا حيرررررث نصرررررت المرررررادة 
علرررررى إنشررررراء لجنرررررة مناهضرررررة التعرررررذيب، التررررري تتكرررررون مرررررن عشررررررة أعضررررراء، حيرررررث تقررررروم الررررردول  18و

التعررررذيب والمعاقبرررررة ذا لتعهررررداتها بمنررررع يررررربتقررررديم تقاريرهررررا لهررررذه اللجنررررة عرررررن الترررردابير الترررري تتخررررذها تنف
عليررررره، وقرررررد أعطرررررت االتفاقيرررررة هرررررذه اللجنرررررة سرررررلطات واسرررررعة فررررري تتبرررررع حالرررررة الررررردول فررررري هرررررذا الصررررردد 

لرررررررردول أن تشرررررررركو دوال أخررررررررر  لممارسررررررررتها ، كمررررررررا أتاحررررررررت ل3فيررررررررا لالتفاقيررررررررةاوالتحقيررررررررق فيمررررررررا تررررررررراه من
مناهضررررة ، كمررررا أتاحررررت لإلنسرررران بصررررفته فررررردا عاديررررا أن يبلررررغ عررررن وقررررائع التعررررذيب للجنررررة 4التعررررذيب

، وعلرررررررى اعتبرررررررار أن 5التعرررررررذيب شرررررررريطة قبرررررررول دولتررررررره اختصررررررراص اللجنرررررررة بتسرررررررليم بالغرررررررات األفرررررررراد
جرررررررررائم االغتصرررررررراب والعنررررررررف الجنسرررررررري تنطرررررررروي علررررررررى تعررررررررذيب جسرررررررردي ونفسرررررررري للضررررررررحية، فإنرررررررره 

أي ممارسرررررررات تررررررردخل فررررررري نطررررررراق العنرررررررف  نباإلمكررررررران االعتمررررررراد علرررررررى هرررررررذه االتفاقيرررررررة للتبليرررررررغ عررررررر
 الجنسي.

 
 
 

                                                           

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  02راجع نص المادة  -1
 .السابق اإلشارة إليها المهينة 

 .نفسها  تفاقيةاالمن  4راجع نص المادة  -2
محمد أمين الميداني، المختار من دراسات الحماية اإلقليمية لحقوق اإلنسان، المركز العربي اللتربية على القانون  -3

 .161، ص 2017الدولي االنساني و حقوق االنسان,ستراسبورغ,
 .السابق ذكرها التعذيب,من اتفاقية مناهضة  21راجع نص المادة  -4
. محمد أمين الميداني، المختار من دراسات الحماية اإلقليمية لحقوق تفاقيةاال نفسمن  22راجع نص المادة  -5

 .167اإلنسان ,مرجع سابق ,ص 
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 المطلب الثاني                                             
 العنف الجنسي في وثائق حقوق اإلنسان اإلقليمية                           

بعررررررد التطرررررررق إلررررررى معاهرررررردات حقرررررروق اإلنسرررررران العالميررررررة سررررررنقوم مررررررن خررررررالل هررررررذا المطلررررررب 
 و )الفرع األول وأوروبررررراأمريكرررررا  بعررررررض معاهررررردات حقررررروق اإلنسررررران اإلقليميرررررة الرئيسرررررية القائمرررررة فررررري

ووصرررررررف ألبرررررررز سرررررررماتها السرررررريما مرررررررا  )الفررررررررع الثالررررررث الرررررروطن العربيأفريقيررررررا)الفرع الثرررررراني  و كرررررررذا 
، وذلرررررك علرررررى و خاصرررررة حقهرررررا فررررري الحمايرررررة مرررررن االعترررررداءات الجنسرررررية بحقررررروق المررررررأة منهرررررا تعلرررررق 

 النحو التالي:
 األول رعـالف                                            

 األمريكية لحقوق اإلنسانو االتفاقيتين األوربية                            
علررررررررى المسررررررررتو  األوروبرررررررري واألمريكرررررررري تضررررررررمنت كررررررررل مررررررررن االتفاقيررررررررة األوروبيررررررررة لحقرررررررروق  

لحقررررروق المتعلقرررررة برررررالمرأة لاإلنسررررران ومثيلتهرررررا االتفاقيرررررة األمريكيرررررة لحقررررروق اإلنسررررران نصررررروص مدعمرررررة 
تعررررررض لررررره، وهرررررذا مرررررا تالسررررريما تلرررررك التررررري تحميهرررررا مرررررن جميرررررع أشررررركال العنرررررف الجنسررررري الرررررذي قرررررد 

 حاولنا اإلشارة إليه من خالل تطرقنا لهذه االتفاقيات.
 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  -أوال

 النفررررررررررراذ فررررررررررري ودخلرررررررررررت حيرررررررررررز، 04/11/1950 برومرررررررررررا فررررررررررري ترررررررررررم إبررررررررررررام هرررررررررررذه االتفاقيرررررررررررة 
، ولقررررررررد صرررررررردق كررررررررل مجلررررررررس أوروبررررررررا علررررررررى هررررررررذه االتفاقيررررررررة وأضرررررررريف لهررررررررا عرررررررردة 03/09/19531

 .2أضافت لإلنسان حقوق جديدة وأكدت ما هو ثابت له من حقوق  برتوكوالت
وقرررررررد أنشرررررررأت االتفاقيرررررررة أصرررررررال اللجنرررررررة األوروبيرررررررة والمحكمرررررررة األوروبيرررررررة لحقررررررروق اإلنسررررررران  

المنرررررررروط بهررررررررا رصررررررررد االلتزامررررررررات الترررررررري أخررررررررذتها علررررررررى عاتقهررررررررا األطررررررررراف السررررررررامية المتعاقرررررررردة فرررررررري 
يرررررد عأ  1998نررررروفمبر  1الملحرررررق باالتفاقيرررررة فررررري  11نفررررراذ البرتوكرررررول رقرررررم  أمرررررع بررررردو لكرررررن  ،االتفاقيرررررة

طريقررررررة أصرررررربحت معهررررررا كررررررل االدعرررررراءات تحررررررال اآلن مباشرررررررة إلررررررى المحكمررررررة تنظرررررريم آليررررررة الرصررررررد ب

                                                           
1-Dominique Turpin– Libertés publiques et droits fondamentaux, editions du Seuil, Paris 

2004, p 59. 
.عمر سعد هللا، 122، ص2015البيضاء, رللنشر، دابلقيس  راإلنسان، دامحاضرات في حقوق  حساني،خالد  -2

 .171، ص1993,رمدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ
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    بحرأصررر اررررر، كم1 هاررررررا مقررررا لررررررررفررري فرنس  ن ستراسررربورغررررررتتخرررذ م يرررررران التررررررحقررروق اإلنسل األوربيرررة
 .2األفراد التوجه مباشرة إلى المحكمة وتقديم شكاوي فردية من حق 
يجررررروز إخضررررراع أي إنسررررران للتعرررررذيب وال للمعاملرررررة أو ضررررري أحكرررررام هرررررذه االتفاقيرررررة أنررررره ال قوت 

 .4، كما تحرم االسترقاق أو تسخير أي إنسان3العقوبة المهينة للكرامة
كررررل حررررق ، كمررررا تؤكررررد االتفاقيررررة علررررى 5وأن لكررررل إنسرررران الحررررق فرررري الحريررررة واألمررررن لشخصرررره 

الترررررررزوج ، وأن للرجرررررررل والمررررررررأة مترررررررى بلغرررررررا سرررررررن الرررررررزواج حرررررررق 6إنسررررررران فررررررري احتررررررررام حياتررررررره الخاصرررررررة
 .7وتكوين أسرة وفقا للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق

ومنرررررره نالحررررررظ أن جرررررررائم العنررررررف الجنسرررررري ككررررررل تتنررررررافى وحررررررق المرررررررأة فرررررري عرررررردم الخضرررررروع  
للكرامرررررة، وحقهرررررا فررررري عررررردم الخضررررروع لالسرررررترقاق ومنررررره يمكرررررن القرررررول أن  ةللتعرررررذيب والمعاملرررررة المهينررررر

 لمرأة من جرائم العنف الجنسي.حماية لتتضمن االتفاقية األوروبية 
وتظهررررررر أهميررررررة االتفاقيررررررة األوروبيررررررة لحقرررررروق اإلنسرررررران خصوصررررررا مررررررن خررررررالل نصررررررها علررررررى  

حسررررررب مررررررا نصررررررت عليرررررره المررررررادة  ,المشررررررار اليهررررررا سرررررابقا,إنشررررراء المحكمررررررة األوروبيررررررة لحقرررررروق اإلنسان
ذ لررررررم تكتفرررررري هررررررذه االتفاقيررررررة بررررررالحقوق النظريررررررة بررررررل أعطتهررررررا طابعررررررا عمليررررررا، إ، 8مررررررن االتفاقيررررررة 19

وبرررررذلك يمكرررررن للمررررررأة المتضرررررررة التررررري تتعررررررض لالغتصررررراب أو االسرررررتعباد الجنسررررري أو أي شررررركل مرررررن 
أشررررركال العنرررررف الجنسررررري أن تلجرررررأ مباشررررررة إلرررررى المحكمرررررة األوروبيرررررة لحقررررروق اإلنسررررران، علرررررى أسررررراس 

                                                           

 WWW: ohchr. Org.على موقع:  87صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها، ص  -1
التفاقية حقوق اإلنسان والحريات األساسية  11الفردية من البرتوكول رقم  الخاصة بالطلبات 34راجع المادة  -2

 .01/11/1998، ودخل حيز النفاذ في 11/05/1994الصادر في 
, ودخلت حيز النفاذ في 04/11/1950الصادرة في اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  03أنظر نص المادة  - 3

03/09/1953. 
Natalie Fricero, Droit européen des droits de l’homme- Gualino éditeur, Paris, 2007, P 67.  

 .,السابق ذكرها من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 04راجع المادة  -4
 .نفسهامن االتفاقية  5/1راجع نص المادة  -5
 .نفسها من االتفاقية 8/1راجع نص المادة  -6
 .نفسهامن االتفاقية  12راجع نص المادة  -7
لتزامات التي تعهدت بها حترام اإلإلضمان    على أنه: من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 19تنص المادة  -8

 األطراف السامية المتعاقدة في هذه المعاهدة تنشأ:
 لجنة أوروبية لحقوق اإلنسان يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة". -أ

 .[محكمة أوروبية لحقوق اإلنسان يشار إليها باسم "المحكمة -ب
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مررررن  34راف فرررري االتفاقيررررة، حسررررب مررررا تؤكررررد عليرررره المررررادة أنهررررا ضررررحية انتهرررراك مررررن قبررررل أحررررد األطرررر
، هرررررذا مرررررع تقرررررديم الشررررركو  فررررري اآلجرررررال القانونيرررررة أي خرررررالل مهلرررررة 1998لسرررررنة  11البرتوكرررررول رقرررررم 

 .1أشهر بدء من تاريخ صدور القرار الداخلي النهائي 06
ع أن المحكمرررررة األوروبيرررررة لحقررررروق اإلنسررررران قرررررد شرررررجبت جررررررائم العنرررررف الجنسررررري بحرررررق والواقررررر 

 Right to marry and»والتررري ذكرتهرررا تحرررت عنررروان: 12المررررأة إذ أنهرررا اعتبررررت خررررق المرررادة 

found a family »2تدخل في نطاق العنف الجنسي. 
كمرررررا اعتبررررررت المحكمرررررة فررررري إحرررررد  قضرررررايا االغتصررررراب المعروضرررررة عليهرررررا، أن هرررررذا الفعرررررل  

نصرررررروص عليرررررره فرررررري يشرررررركل فرررررري ذات الوقررررررت مسرررررراس بررررررالحق فرررررري السررررررالمة الجسرررررردية والمعنويررررررة الم
 .3من االتفاقية 08شمول بالحماية بموجب المادة موخرق لحق الحرية الجنسية ال 03المادة 

 االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان -ثانيا
وقرررررد صررررردقت  19784، ودخلرررررت حيرررررز التنفيرررررذ عرررررام 1969لقرررررد أبرمرررررت هرررررذه االتفاقيرررررة سرررررنة  

 82تتكرررررون االتفاقيرررررة مرررررن ديباجرررررة و .عليهرررررا غالبيرررررة الررررردول األعضررررراء فررررري منظمرررررة الررررردول األمريكيرررررة
 .5مادة، ويظهر تأثرها بما سبقها من مواثيق حقوق اإلنسان الدولية

، الحرررررق 13إلرررررى  01ومرررررن أهرررررم الحقررررروق التررررري تضرررررمنتها االتفاقيرررررة السررررريما فررررري المرررررواد مرررررن  
نررررررع الرررررررق والعبوديررررررة، والحررررررق فرررررري حمايررررررة الشرررررررف مة الجسرررررردية و فرررررري الحيرررررراة، والحررررررق فرررررري السررررررالم

 .6والكرامة وحرية االعتقاد والحق في الضمانات القضائية
بقضررررايا العنرررررف الجنسررررري، المررررادة الخامسرررررة التررررري نصرررررت  ىومررررن برررررين أهرررررم المررررواد التررررري تعنررررر 

قليررررررة لكررررررل إنسرررررران الحررررررق فرررررري أن تكررررررون سررررررالمته الجسرررررردية، والع -1فرررررري فقرتهررررررا األولررررررى والثانيررررررة: 
 والمعنوية محترمة.

                                                           

، ص 2014، 4محمد أمين الميداني، النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، ط  -1
 131مرجع سابق، ص حساني،خالد  .157

 .182جاسم زور، مرجع سابق، ص  -2
3- Natalie Fricero, op.cit, p. 68. 

4- Dominique Turpin, op.cit, p. 50. 

 .182جاسم زور، مرجع سابق، ص  -5
 .156ص  سابق،حسن سعد سند، مرجع  -6
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ال يجررررررروز إخضررررررراع أحرررررررد للتعرررررررذيب أو لعقوبرررررررة أو معاملرررررررة قاسرررررررية أو غيرررررررر إنسرررررررانية أو مذلرررررررة،  -2
ويعامررررل كرررررل الرررررذين قيرررردت حرررررريتهم بررررراالحترام الواجررررب للكرامرررررة المتأصرررررلة فرررري شرررررخص اإلنسررررران...[. 

صرررررراحة ، ةويالحرررررظ علرررررى هرررررذا الرررررنص أنررررره تنررررراول علرررررى خرررررالف الوثرررررائق والصررررركوك الدوليرررررة السرررررابق
، حيررررث يظهررررر لنررررا مررررن خررررالل هررررذه المررررادة أن أي 1الحررررق فرررري السررررالمة الجسرررردية والعقليررررة والمعنويررررة

شرررررركل مررررررن أشرررررركال االعتررررررداء علررررررى سررررررالمة جسررررررد المرررررررأة أو شرررررررفها أو كرامتهررررررا يرررررردخل فرررررري نطرررررراق 
 .2جرائم العنف الجنسي

ة أو كمرررررا يررررردخل فررررري ذات النطررررراق التعرررررذيب أو إخضررررراع المررررررأة لعقوبرررررات حاطرررررة مرررررن الكرامررررر 
توصررررررف بأنهررررررا عقوبررررررات غيررررررر إنسررررررانية، والواقررررررع أن المحكمررررررة األمريكيررررررة لحقرررررروق اإلنسرررررران أكرررررردت 
علرررررى تفعيرررررل هرررررذه المرررررادة فررررري الكثيرررررر مرررررن القضرررررايا وذلرررررك باعتبارهرررررا تشررررركل أحرررررد ضرررررمانات حمايرررررة 

 Case of valleضررررحايا العنررررف الجنسرررري، ومررررن أحكررررام هررررذه المحكمررررة حكمهررررا فرررري قضررررية : 

colombiajaramillo et al. V.   27/11/20083بتاريخ. 
بكافرررررة أشررررركالهما وذلرررررك حرررررين قرررررررت بأنررررره ال يجررررروز  4وقرررررد حرمرررررت االتفاقيرررررة الررررررق والعبوديرررررة 

يرررررر اإلرادي، فهمرررررا محظررررروران بكرررررل أشررررركالهما، وكرررررذلك االتجرررررار غإخضررررراع أحرررررد للعبوديرررررة أو الررررررق 
احترررررررام الشرررررررف الحررررررق فرررررري  11مررررررن المررررررادة  01، وكفلررررررت االتفاقيررررررة فرررررري الفقرررررررة 5بررررررالرقيق والنسرررررراء

 .6لكل إنسان الحق في أن يحترم شرفه وتصان كرامته[ -1والكرامة، حيث قضت بأن:  
ويبررررررردو أن النطررررررراق الموضررررررروعي لالتفاقيرررررررة األمريكيرررررررة لحقررررررروق اإلنسررررررران، أوسرررررررع ممرررررررا هرررررررو  

علررررررى أنرررررره يمكررررررن إضررررررافة  31عليرررررره فرررررري االتفاقيررررررة األوروبيررررررة لحقرررررروق اإلنسرررررران، إذ نصررررررت المررررررادة 
ام الحمايررررررة بمقتضررررررى االتفاقيررررررة مررررررن خررررررالل إحررررررد  وسرررررريلتين همررررررا: تعررررررديل حقرررررروق جديرررررردة فرررررري نظرررررر

                                                           

 .61محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -1
 .182جاسم زور، مرجع السابق، ص  -2
 راجع الحكم على الرابط : .الموضع نفسه،  نفسهمرجع ال -3

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_ing.pdf 
 .1978ودخلت حيز النفاذ سنة  1969من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لسنة  6/1راجع نص المادة -4
 .61محمد حجازي محمود، المرجع سابق، ص  -5
 .183جاسم زور، مرجع سابق، ص  -6
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إصرررردار برتوكرررروالت إضررررافية ممررررا يعنرررري إمكانيررررة إضررررافة حقرررروق جديرررردة لسررررد أي ثغرررررات  وأاالتفاقيررررة 
 .1د في النظام األمريكي لحقوق اإلنسانستجت

كرررررررذلك نصرررررررت االتفاقيرررررررة علرررررررى إنشررررررراء لجنرررررررة ومحكمرررررررة علرررررررى غررررررررار االتفاقيرررررررة األوروبيرررررررة  
حقرررروق اإلنسرررران إال أن اللجنررررة األمريكيررررة لحقرررروق اإلنسرررران تتمتررررع برررردور أكثررررر إيجابيررررة إذ يجرررروز لهررررا ل

سرررررلطة الفصرررررل فررررري القضرررررايا المنظرررررورة أمامهرررررا، ويكرررررون قرارهرررررا نهائيرررررا، كمرررررا أن لهرررررا سرررررلطة اإلحالرررررة 
صاصرررررها بتلقررررري و توللجنرررررة عالقرررررة مباشررررررة بينهرررررا و برررررين األفراد,فهررررري تمرررررارس اخ  .2إلرررررى المحكمرررررة

طعررررون األفرررررراد دون أن يتوقررررف ذلرررررك علررررى قبرررررول الدولررررة الطررررررف فرررري اإلتفاقيرررررة,و هررررو أمرررررر ال  نظررررر
 .  3نجد له نظيرا في أية اتفاقية دولية أخر  لحماية حقوق اإلنسان

اللجنرررررررة األمريكيرررررررة لحقررررررروق اإلنسررررررران بأنهرررررررا يمكرررررررن أن تسرررررررتعين بقواعرررررررد  وقرررررررد أعلنرررررررتهرررررررذا         
برررررررل وصررررررررحت بأنهرررررررا أهرررررررل  عليهرررررررا،لشررررررركاو  المعروضرررررررة القرررررررانون الررررررردولي االنسررررررراني للنظرررررررر فررررررري ا

 .4لتطبيق هذه القواعد
هرررررا نومرررررن جهرررررة أخرررررر  للمحكمرررررة األمريكيرررررة لحقررررروق اإلنسررررران دور أكثرررررر فاعليرررررة أيضرررررا، إذ أ 
عرررررررن تنفيرررررررذ أحكامهرررررررا فررررررري مواجهرررررررة الررررررردول المررررررردعى عليهرررررررا مباشررررررررة ودون وسررررررراطة هيئرررررررة مسرررررررؤولة 

 بر في حماية النساء من العنف الجنسي.أكوال شك يعطي االتفاقية دور ، وكل هذا 5أخر  
 اني ــرع الثـالف                                              

 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب                                 
 األفارقررررررةن يمررررررن الحكومررررررات أو عررررررن طريررررررق القررررررانونيسررررررواء لقررررررد عقرررررردت مررررررؤتمرات إفريقيررررررة  

تحررررت رعايررررة األمررررم المتحرررردة وذلررررك خررررالل فترررررة مررررا قبررررل مرررريالد الميثرررراق اإلفريقرررري وقررررد تمخضررررت هررررذه 
، والررررررذي تضررررررمن 1979سررررررنة  115/16الجهررررررود عررررررن مرررررريالد قرررررررار مررررررؤتمر الرررررردول والحكومررررررات رقررررررم 

الرررردعوة مررررن األمررررين العررررام لمنظمررررة الوحرررردة األفريقيررررة لعقررررد اجتمرررراع محرررردود لخبررررراء مسررررتقلين يتولررررون 

                                                           

 .156حسن سعد سند، مرجع سابق، ص  -1
 183جاسم زور، مرجع سابق، ص  -2
 .183عمر سعد هللا، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص - 3
أمين الميداني, المختار من دراسات الحماي الدولية لحقوق اإلنسان, منشورات المركز العربي للتربية على  محمد - 4

 .45.ص2018القانون الدولي اإلنساني و حقوق اإلنسان و المعهد االسكندنافي لحقوق اإلنسان, ستراسبورغ, 

 .265ريم صالح الزين، مرجع سابق، ص  -5
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ع أولرررررري لميثرررررراق إفريقرررررري لحقرررررروق اإلنسرررررران والشررررررعوب علررررررى أن يتضررررررمن إنشرررررراء جهرررررراز إعررررررداد مشرررررررو 
 .1لحماية وتعزيز هذه الحقوق 

 1981 جررررروانبكينيرررررا فررررري  2وترررررم طررررررح مشرررررروع الميثررررراق للتوقيرررررع أثنررررراء انعقررررراد قمرررررة نيروبررررري 
 أجزاء. 03مادة مقسمة على 68، ويتكون من 19863أكتوبر  21ودخل حيز النفاذ في 

بررررررالحق فرررررري السررررررالمة الجسرررررردية، فقررررررد تضررررررمن الميثرررررراق الررررررنص علررررررى حظررررررر وفيمررررررا يتعلررررررق  
الوحشررررررية أو  المعاملررررررة وبات أورررررررررالعق ررررررررررررحظ ذيب وررررررررأوالتع رقاقراالسترررررر ان أورررررررراالمته أو اللراالستغرررررر

 .4الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة
، 5كمرررررا نرررررص علرررررى الحرررررق فررررري الحريرررررة واألمررررران الشخصررررري والخصوصرررررية والحيررررراة الخاصرررررة 

يررررررث قضررررررت المررررررادة الرابعررررررة بأنرررررره: ال يجرررررروز انتهرررررراك حرمررررررة اإلنسرررررران ومررررررن حقرررررره احترررررررام حياترررررره ح
 وسالمة شخصه البدنية والمعنوية وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا[.

ويظهرررررر لنرررررا مرررررن خرررررالل هرررررذا أن سرررررالمة المررررررأة الجسررررردية أو المعنويرررررة مرررررن الحقررررروق الثابترررررة  
مرررررن األشررررركال وإال عرررررد ذلرررررك إجرررررراء تعسرررررفي، ممرررررا قرررررد  لهرررررا، وال يجررررروز االعترررررداء عليهرررررا برررررأي شررررركل

 .6يدخله في نطاق العنف الجنسي
وقررررررد حرررررردد الميثررررررراق اإلفريقرررررري لحقرررررروق اإلنسررررررراني والشررررررعوب الجهرررررراز الرقرررررررابي وهررررررو اللجنرررررررة  

مرررررررن الميثررررررراق كمرررررررا  307اإلفريقيرررررررة لحقررررررروق اإلنسررررررران والشرررررررعوب، حسرررررررب مرررررررا نصرررررررت عليررررررره المرررررررادة 
مررررررن الميثرررررراق  49إلررررررى  47والمررررررواد مررررررن  45أسررررررندت إلررررررى هررررررذه اللجنررررررة وظررررررائف بمقتضررررررى المررررررادة 

حيرررررث أنررررريط بهرررررذه اللجنرررررة تلقررررري الشررررركاوي مرررررن أي دولرررررة طررررررف فررررري االتفاقيرررررة ولهرررررا تسررررروية الخرررررالف 
وديرررررا مرررررا أمكرررررن وإال فلهرررررا رفرررررع تقريرررررر يتضرررررمن توصرررررياتها إلرررررى مرررررؤتمر ر سررررراء الررررردول والحكومرررررات، 

                                                           

  133صسابق،  عحساني، مرجخالد  .161ص  ،سابقريم صالح الزين، مرجع  -1
 وذلك بمناسبة الدورة الثامنة عشر لمنظمة الوحدة األفريقية. -2

3- Dominique Turpin, op.cit, p. 50. 

و دخل حيز النفاذ  1981الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لسنةمن  05راجع نص المادة  -4
 .21/10/1986في
 .162مرجع السابق، ص  حسن سعد سند، -5
 183جاسم زور، مرجع سابق، ص  -6
على :  تنشأ في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية لجنة إفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب يشار إليها  30تنص المادة  -7

 فيمايلي باسم "اللجنة" وذلك من أجل النهوض بحقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها[
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مررررررن الميثرررررراق وذلررررررك بشررررررروط  55أن لهررررررا حررررررق تلقرررررري الشرررررركاوي مررررررن األفررررررراد بمقتضررررررى المررررررادة  كمررررررا
 .1من الميثاق 56أوضحتها المادة 

كمرررررا تخرررررتص اللجنرررررة بنظرررررر تقرررررارير الررررردول األطرررررراف الدوريرررررة التررررري تتعلرررررق بوضرررررع الحقررررروق  
 .2والحريات المعترف بها في الميثاق

 اصالبرتوكول الخررررررلين ملحقررررررين برررررره همرررررراولتعزيررررررز فعاليررررررة هررررررذا الميثرررررراق تررررررم إصرررررردار برتوكررررررو  
 وغرررررررادوغو فررررررريفررررررري  بإنشررررررراء المحكمرررررررة اإلفريقيرررررررة لحقررررررروق اإلنسررررررران والشرررررررعوب الرررررررذي ترررررررم اعتمررررررراده

والبرتوكررررررول بشررررررأن حقرررررروق المرررررررأة المعتمررررررد  ,25/01/2004ودخررررررل حيررررررز النفرررررراذ فرررررري  10/06/1998
 25/11/20053والرررررذي دخرررررل حيرررررز النفررررراذ فررررري  2003جويليرررررة  11فررررري مرررررابوتو فررررري الموزمبيرررررق فررررري 

ع األعمرررررررال يقصرررررررد برررررررر "العنرررررررف ضرررررررد المررررررررأة" جميررررررر)ي  الرررررررذي عررررررررف العنرررررررف ضرررررررد المررررررررأة بأنررررررره:  
تسرررربب أو مررررن شررررأنها أن تسرررربب معانرررراة جسرررردية أو جنسررررية أو نفسررررية أو  يتررررالمرتكبررررة ضررررد المرررررأة ال

ضرررررر اقتصررررادي بمررررا فرررري ذلررررك التهديررررد بالقيررررام بمثررررل هررررذه األعمررررال أو بفرررررض قيررررود تعسررررفية علررررى 
المرررررأة أو حرمانهررررا مررررن الحريررررات األساسررررية فرررري الحيرررراة العامررررة أو الخاصررررة سررررواء فرررري أوقررررات السررررلم 

التررررري جرررررراءت تحرررررت عنررررروان "حمايررررررة  11كمرررررا نصررررررت المرررررادة  ،4أو فررررري حالرررررة النزاعررررررات أو الحررررررب[
المرررررررأة فرررررري النزاعررررررات المسررررررلحة  " علررررررى حمايررررررة النسرررررراء مررررررن كافررررررة أشرررررركال العنررررررف السرررررريما العنررررررف 
الجنسرررري أثنرررراء فترررررات النررررزاع المسررررلح، واعتبررررار هررررذه األفعررررال جرررررائم دوليررررة تسررررتوجب العقرررراب، وذلررررك 

المنطبقررررررة الرررررردولي قواعررررررد القررررررانون اإلنسرررررراني تتعهررررررد الرررررردول األطررررررراف بضررررررمان احترررررررام  -1بقولهررررررا: 
 على حاالت النزاعات المسلحة التي تؤثر بشكل سلبي على السكان وباألخص النساء منهم.
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Aime Robeye Rirangar ,Genre et conflits :l’effectivité de la resolution 1325 de l’ONU sur 

les femmes , la paix et la sécurité, these de doctorat ,Université Jean Moulin ,Lyon 3 , 

2016.p119.                                                                                                                                

من برتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان   ي) ة/ فقر 01أنظر نص المادة  - 4
تار من . محمد آمين الميداني، المخ25/11/2005ودخل حيز النفاذ في  2003جويلية  11والشعوب، المعتمد في 
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تتكفرررررل الررررردول األطرررررراف وفقرررررا اللتزاماتهرررررا بموجرررررب القرررررانون اإلنسررررراني الررررردولي، بحمايرررررة المررررردنيين -2
عررررن الفئررررة السرررركانية الترررري ينتمررررين فرررري أوضرررراع النزاعررررات المسررررلحة بمررررن فرررريهن النسرررراء بغررررض النظررررر 

 إليها.
تتعهرررررد الررررردول األطرررررراف بحمايرررررة طالبرررررات اللجررررروء والالجئرررررات والعائررررردات والمشرررررردات داخليرررررا، مرررررن -3

كافرررررة أشررررركال العنرررررف واالغتصررررراب، وغيرررررر ذلرررررك مرررررن أشررررركال االسرررررتغالل الجنسررررري وضرررررمان اعتبرررررار 
د اإلنسررررانية وتقررررديم الجنرررراة أعمررررال العنررررف هررررذه جرررررائم حرررررب، و/ أو إبررررادة جماعيررررة و/ أو جرررررائم ضرررر

 للعدالة أمام والية قضائية جنائية ذات أهلية.
تتخرررررررذ الررررررردول األطرررررررراف جميرررررررع التررررررردابير الالزمرررررررة لضرررررررمان عررررررردم مشررررررراركة أي طفرررررررل وخاصرررررررة -4

مرررررن العمرررررر علرررررى نحرررررو مباشرررررر فررررري  األعمرررررال العدائيرررررة وعررررردم  18الفتيرررررات الالتررررري لرررررم يررررربلغن سرررررن 
 .1[يد أي طفل كجندينتج

ومرررررررررررن الررررررررررردول العربيرررررررررررة فررررررررررري القرررررررررررارة اإلفريقيرررررررررررة التررررررررررري صرررررررررررادقت و/ أو انضرررررررررررمت لهرررررررررررذا         
جررررررزر القمررررررر، جيبرررررروتي، ليبيررررررا، وموريتانيررررررا ووقعررررررت  ،نررررررذكر 2017البروتوكررررررول،وحتى شررررررهر أفريررررررل 

 .2الصومال والسودان، الجزائر ، عليه تونس 
 رع الثالثـالف                                            

 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان                                  
عقررررردت فررررري ترررررونس  يترررررم اعتمررررراد هرررررذا الميثررررراق مرررررن قبرررررل القمرررررة العربيرررررة السادسرررررة عشررررررة التررررر 
مرررررررررادة  53ويحررررررررروي ديباجرررررررررة و 15/08/2008ذ فررررررررري يرررررررررنفت، ودخرررررررررل حيرررررررررز ال2004مررررررررراي  23فررررررررري 

عة اإلسررررررررالمية والشرررررررررائع الشررررررررري مقسررررررررمة علررررررررى ثالثررررررررة أقسررررررررام، تضررررررررمنت الديباجررررررررة التركيررررررررز علررررررررى
 38، كمررررا تضررررمن القسررررم الثرررراني 3األخررررر  الترررري تقرررروم علررررى العدالررررة والمسرررراواة بررررين البشرررررالسررررماوية 

مررررررادة هرررررري مجموعررررررة الحقرررررروق والحريررررررات األساسررررررية المكفولررررررة لكررررررل إنسرررررران مثررررررل الحررررررق فرررررري عرررررردم 
التمييررررز وعرررردم جررررواز فرررررض أيررررة قيررررود علررررى الحقرررروق والحريررررات المكفولررررة بموجررررب الميثرررراق سررررو  مررررا 

العررررررام أو يررررررنص عليرررررره القررررررانون ويعتبررررررر ضررررررروريا لحمايررررررة األمررررررن واالقتصرررررراد الرررررروطنيين أو النظررررررام 
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الصررررحة العامررررة أو األخررررالق أو حقرررروق وحريررررات اآلخرررررين، كمررررا نررررص علررررى الحررررق فرررري الحيرررراة وفرررري 
 .1الحرية والسالمة الشخصية

وقررررد تضررررمنت المررررادة الثالثررررة الفقرررررة الثالثررررة مررررثال الررررنص علررررى أن:  الرجررررل والمرررررأة متسرررراويان  
ي الرررررررذي أقرتررررررره الشرررررررريعة فررررررري الكرامرررررررة اإلنسرررررررانية والحقررررررروق والواجبرررررررات فررررررري ظرررررررل التمييرررررررز اإليجررررررراب

 اإلسالمية والشرائع السماوية األخر ، والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة[.
رة الرررررررنص علرررررررى حظرررررررر الررررررررق واالسرررررررتعباد والسرررررررخرة واالتجرررررررار كمرررررررا أضرررررررافت المرررررررادة العاشررررررر 

الررررررق واالتجرررررار فررررري  يحظرررررر  -1، حيرررررث نصرررررت علرررررى أنررررره: 2باألشرررررخاص لغررررررض الررررردعارة وغيرهرررررا
ي جميررررررع صررررررورهما ويعاقررررررب علررررررى ذلررررررك وال يجرررررروز بررررررأي حررررررال مررررررن األحرررررروال االسررررررترقاق األفررررررراد فرررررر
 واالستبعاد.

تحظرررررررر السرررررررخرة واالتجرررررررار بررررررراألفراد مرررررررن أجرررررررل الررررررردعارة أو االسرررررررتغالل الجنسررررررري أو اسرررررررتغالل  -2
 .3دعارة الغير أو أي شكل آخر، أو استغالل األطفال في النزاعات المسلحة[

لرضرررررا برررررالزواج إذ ترررررنص فررررري فقرتهرررررا األولرررررى علرررررى أنررررره:  فتنررررراقر موضررررروع ا 33أمرررررا المرررررادة  
األسرررررررررة هرررررررري الوحرررررررردة الطبيعيررررررررة واألساسررررررررية للمجتمررررررررع والررررررررزواج بررررررررين الرجررررررررل والمرررررررررأة أسرررررررراس  -1

أسررررريس أسررررررة وفرررررق شرررررروط ء مرررررن بلررررروغ سرررررن الرررررزواج حرررررق الترررررزوج وتتكوينهرررررا، وللرجرررررل والمررررررأة ابتررررردا
كررررررامال ال إكررررررراه فيرررررره ويررررررنظم التشررررررريع  وأركرررررران الررررررزواج وال ينعقررررررد الررررررزواج إال برضررررررا الطرررررررفين رضررررررا

 .4النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخالل قيامه ولد  انحالله[
وقرررررررد تضرررررررمن القسرررررررم الثالرررررررث مرررررررادتين تتعلقررررررران بتشررررررركيل لجنرررررررة خبرررررررراء مرررررررن سررررررربعة أعضررررررراء  

دوريرررررة كرررررل ترشرررررحهم الررررردول األطرررررراف فررررري الميثررررراق، تقررررردم الررررردول تقريرهرررررا إلرررررى هرررررذه اللجنرررررة بصرررررفة 
سررررتها فررررري صررررورة تقريرررررر واحررررد إلرررررى اللجنرررررة ار دفررررع هرررررذه اللجنررررة تلرررررك التقررررارير بعرررررد ثررررالا سرررررنوات وتر 

 .5الدائمة لحقوق اإلنسان في الجامعة العربية
هرررررذا و تجررررردر اإلشرررررارة الرررررى أن جامعرررررة الررررردول العربيرررررة قرررررد خطرررررت خطررررروة هامرررررة و ضررررررورية         

علرررررى درب حمايرررررة حقررررروق االنسررررران السررررريما حقرررررروق المررررررأة فررررري الررررردول االعضررررراء باعتمررررراد مجلسررررررها 
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 7-6الرررررررررررذي انعقرررررررررررد فررررررررررري القررررررررررراهرة يرررررررررررومي  142,علرررررررررررى مسرررررررررررتو  وزراء الخارجيرررررررررررة,في جلسرررررررررررته 
, نظررررررررررام المحكمررررررررررة العربيررررررررررة لحقرررررررررروق 07/09/2014ترررررررررراريخ ب 0779, قررررررررررراره رقررررررررررم 2014سرررررررررربتمبر

 .1اإلنسان  واختيرت المنامةعاصمة  مملكة البحرين مقرا لها 
علرررررى الررررردول  للمحكمرررررة مرررررن النظرررررام األساسررررري 19يقتصرررررر تقرررررديم الشررررركاو  حسرررررب المرررررادة و         
"  سرررراناإلن فرررري النظررررام :" الترررري يرررردعي  أحررررد رعاياهررررا أنرررره ضررررحية انتهرررراك  حررررق مررررن حقرررروق  الطرررررف 

, و بشررررررط "أن تكرررررون الدولرررررة الشررررراكية و الدولرررررة المشررررركو فررررري حقهرررررا طرفرررررا فررررري هرررررذا النظرررررام " , هرررررذا 
مرررررة و طنيرررررة غيرررررر حكوميرررررة ظمرررررن جهرررررة , و مرررررن جهرررررة أخرررررر   يجررررروز  أن تلجرررررأ إلرررررى المحكمرررررة "من

"ناشررررطة فرررري مجررررال حقرررروق اإلنسرررران  و معتمرررردة لررررد  الرررردول الطرررررف فرررري نظررررام المحكمررررة , لصررررالح 
الدولررررة و الترررري يرررردعي فيهررررا بأنرررره ضررررحية  انتهرررراك حقرررروق اإلنسرررران , و لكررررن بشرررررط  أحررررد رعايررررا هررررذه

 .2أن تقبل الدولة بذلك 
وإذا أردنررررررا تقيرررررريم واقررررررع حقرررررروق اإلنسرررررران بصررررررفة عامررررررة فرررررري البلرررررردان العربيررررررة، فررررررإن الحقيقررررررة 
تفرررررض علينررررا أن نقررررول أنرررره واقررررع مريررررر علررررى المسررررتو  العملرررري، أمررررا علررررى المسررررتو  القررررانوني فهررررو 

كررررران لرررررم يبلرررررغ مرررررا بلغتررررره الررررردول األوروبيرررررة فررررري هرررررذا المجرررررال إال أن األسرررررس القانونيرررررة والفكريرررررة وإن 
الحتررررررام هرررررذه الحقررررروق موجرررررودة لكنهرررررا تصرررررطدم بواقرررررع غيررررراب الديمقراطيرررررة وسررررريطرة الحرررررزب الواحرررررد 
فرررررري معظررررررم البلرررررردان العربيررررررة ممررررررا يفرررررررغ النصرررررروص الدسررررررتورية المنظمررررررة لحقرررررروق اإلنسرررررران مررررررن أيررررررة 

 .3قيمة فعلية
فررررري هرررررذا الخصررررروص أشرررررارت دراسرررررة صرررررادرة عرررررن صرررررندوق األمرررررم المتحررررردة للسررررركان تحرررررت و 

هضرررررة العنررررررف المبنرررررري علررررررى اعنررررروان "اإلسررررررتراتيجية اإلقليميررررررة لصرررررندوق األمررررررم المتحرررررردة للسرررررركان لمن
", أن مررررررن أسررررررباب إسررررررتمرار العنررررررف المبنرررررري 2017-2014النرررررروع اإلجتمرررررراعي فرررررري المنطقررررررة العربيررررررة

العربيررررة يرجررررع إلررررى عرررردة أسررررباب منهررررا ضررررعف اإلطررررار  ةالمنطقرررر سرررراس النرررروع اإلجتمرررراعي فرررريأعلررررى 
 .4إستمرار عدم المساواة بين الجنسينو القانوني ,ضعف اإللتزام السياسي, 

                                                           

 .22ص، الكويت، 673العربي، العدد ةلدينا محكمة عربية لحقوق اإلنسان، مجل تأمين الميداني، أصبح محمد - 1
2
 24المرجع نفسه، ص - 
 .176، ص مرجع سابقيوسف حسن يوسف،  -3
هضة العنف المبني على اصندوق األمم المتحدة للسكان، اإلستراتيجية اإلقليمية لصندوق األمم المتحدة للسكان لمن -4

 يليها.على موقع:وما  2، ص 2017-2014النوع اإلجتماعي في المنطقة العربية,
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وعلرررررى العمررررروم وممرررررا سررررربق يتضرررررح أن حقررررروق اإلنسررررران المتعلقرررررة برررررالمرأة بصرررررفة خاصرررررة قرررررد 
الحقرررروق فرررري مرحلررررة مررررا تررررم تأكيرررردها مررررن خررررالل العديررررد مررررن الوثررررائق الدوليررررة الترررري أعلنررررت عررررن هررررذه 

ثررررم انتقلررررت فرررري مرحلررررة تاليررررة  ،نظرررررة المجتمررررع الرررردولي للمرررررأة، وذلررررك فرررري عبررررارات عامررررة ورمررررن تطرررر
إلزامرررررا ووضررررروحا وذلرررررك فررررري وثرررررائق دوليرررررة ذات قررررروة إلزاميرررررة  أكثررررررإلرررررى تحديرررررد هرررررذه الحقررررروق بشررررركل 

األشررررخاص أشرررركال التمييررررز ضررررد المرررررأة واتفاقيررررة حظررررر االتجررررار بالقضرررراء علررررى جميررررع  اتفاقيررررةمثررررل 
األمررررررر الررررررذي مهررررررد الطريررررررق إلررررررى الوصررررررول إلررررررى إقرررررررار تجررررررريم  ,غيررررررر وغيرهررررررا لواسررررررتغالل دعررررررارة ا

االعترررررداء علرررررى بعرررررض هرررررذه الحقررررروق التررررري تتمترررررع بهرررررا المررررررأة كحرررررق السرررررالمة الجسررررردية التررررري تعررررررد 
أن التأكيرررررد علرررررى هرررررذه الحقررررروق فررررري حالرررررة السرررررلم  كماجررررررائم العنرررررف الجنسررررري اعترررررداء فاضرررررحا عليررررره.

و التقليررررل مررررن  ضررررد المرررررأة  الجنسرررري شرررررها فرررري المجتمررررع يررررؤدي ال محالررررة الررررى نبررررذ العنررررفوالسررررعي لن
  .حدته في حالة نشوب نزاعات مسلحة

هرررررذا و تجررررردر اإلشرررررارة إلرررررى أن القرررررانون الررررردولي لحقررررروق االنسررررران مرررررن حيرررررث المبررررردأ ينطبرررررق 
غير أن بعررررررررض ,فرررررررري و قرررررررت السرررررررلم كمرررررررا فرررررررري حررررررراالت النرررررررزاع المسرررررررلح يفررررررري جميرررررررع األوقرررررررات, أ

معاهررررردات القرررررانون الررررردولي لحقررررروق اإلنسررررران تسرررررمح للحكومرررررات باإلنتقررررراص مرررررن بعرررررض الحقررررروق فررررري 
حرررراالت الطرررروار  العامررررة الترررري تهرررردد حيرررراة الدولررررة,بما فرررري ذلررررك الحررررروب, غيررررر أنرررره ينبغرررري أن يكررررون 
هرررررررررذا اإلنتقررررررررراص هرررررررررو الوسررررررررريلة الوحيررررررررردة لمواجهرررررررررة حالرررررررررة الطررررررررروار  و أن يتناسرررررررررب مرررررررررع األزمرررررررررة 

ال يعمررررل برررره علررررى أسرررراس مررررن التمييررررز و أال يتنرررراقض مررررع قواعررررد أخررررر  للقررررانون ين أعررررالقائمررررة.كما يت
الررررررردولي بمرررررررا فررررررري ذلرررررررك قواعرررررررد القرررررررانون الررررررردولي اإلنسررررررراني, غيرررررررر أن بعرررررررض الحقررررررروق ال تخضرررررررع 

قرررررروق حلألنتقرررررراص مهمررررررا كانررررررت الظررررررروف و ينبغرررررري أن تشررررررملها حمايررررررة كررررررل مررررررن القررررررانون الرررررردولي ل
و منهرررررا حظرررررر التعرررررذيب و المعاملرررررة -سررررريتم بيانرررره الحقررررراكمرررررا -انون الررررردولي اإلنسرررررانيقررررراإلنسرررران و ال

أو العقوبررررررررة القاسررررررررية أو الررررررررال إنسررررررررانية أو المهينررررررررة و حظررررررررر الرررررررررق و االستعبادالسرررررررريما اإلسررررررررتعباد 
العنرررررررف الجنسرررررررري الرررررررذي قررررررررد تتعررررررررض لرررررررره المررررررررأة خررررررررالل النزاعررررررررات  عالجنسررررررري و غيررررررررره مرررررررن أنرررررررروا 

 .1المسلحة
 

                                                                                                                                                                                

_ArabGBVStrategy_pdf/2013_-https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub= 

Arabic.pdf  
 .14ص، 2010ديسمبر اإلنساني، جنيف، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي  األحمر،اللجنة الدولية للصليب   -1

 وما بعدها. 47مرجع سابق، ص "،" الحماية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان في النزاع المسلححول  األمم المتحدة دليل

https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2013_
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  انيــالمبحث الث                                               
  العنف الجنسي في القانون الدولي اإلنساني                                   

القررررررانون الرررررردولي اإلنسرررررراني هررررررو جملررررررة القواعررررررد الدوليررررررة االتفاقيررررررة أو العرفيررررررة والترررررري يقصررررررد  
، 2أو غيرررررر دوليرررررة 1الناجمرررررة عرررررن المنازعرررررات سرررررواء أكانرررررت دوليرررررةبهرررررا تسررررروية المشررررركالت اإلنسرررررانية 

والتررررري تحرررررد مرررررن اسرررررتخدام وسرررررائل القترررررال وطرقررررره، وتحمررررري األشرررررخاص واألعيررررران الرررررذين يلحرررررق بهرررررم 
يررررررة كالمرررررردنيين أو الررررررذين كفرررررروا عررررررن ب، واألشررررررخاص الررررررذين ال يشرررررراركون فرررررري األعمررررررال الحر 3الضرررررررر

مقررررراتلين الرررررذين وقعرررررروا فررررري األسرررررر، كمرررررا تررررررنظم المشررررراركة فيهرررررا كرررررالجرحى و المرضررررررى والغرقرررررى، وال
عررررد هررررذه القواعررررد واجبررررة التطبيررررق أثنرررراء النزاعررررات المسررررلحة الدوليررررة وغيررررر توسررررائل وأسرررراليب القتررررال و 

 .4الدولية
فمصرررررطلح القرررررانون الررررردولي اإلنسررررراني بمعنررررراه الضررررريق يمكرررررن صررررررفه إلرررررى ذلرررررك الجرررررزء الهرررررام  

فرررررري النزاعررررررات المسررررررلحة والمتضررررررمن لمجموعررررررة مررررررن المبرررررراد   المطبررررررق مررررررن القررررررانون الرررررردولي العررررررام
ين المشرررررتبكين فررررري نرررررزاع مسرررررلح عنرررررد اهديرررررة التررررري يخضرررررع لهرررررا سرررررلوك المحررررراربوالقواعرررررد العرفيرررررة والتع

مباشررررررتهم لحقررررروقهم واجبررررراتهم المعتررررررف بهرررررا فررررري هرررررذه القواعرررررد والمتعلقرررررة بسرررررير العمليرررررات العدائيرررررة 
اليب الحررررررب وتسرررررتهدف بنررررروع خررررراص والعتبرررررارات والتررررري تحرررررد مرررررن حقهرررررم فررررري اختيرررررار وسرررررائل وأسررررر

إنسررررانية حمايرررررة ضرررررحايا النزاعرررررات المسرررررلحة، دوليرررررة كرررران أم غيرررررر دوليرررررة، وهرررررم المقررررراتلون العررررراجزون 
، واألشررررخاص غيررررر المقرررراتلين وهررررم المرررردنيون غيررررر المشررررتركين 5عررررن القتررررال والررررذين لفظررررتهم المعركررررة

واألعيرررران الترررري ال صررررلة لهررررا بالمعركررررة  فرررري القتررررال أصررررال فتنررررأ  بهررررم كمررررا تنررررأ  ببضررررع الممتلكررررات
مررررن أن يكونرررروا أو تكررررون هرررردف للقتررررال أو موضرررروعا أليررررة معاملررررة غيررررر إنسررررانية مررررن جررررراء العمليررررات 

                                                           

ذلك النزاع الذي تنخرط فيه دولتان أو أكثر بصرف النظر عما إذا صدر إعالن للحرب أو لم  النزاع المسلح هو: -1
يصدر، أو ما إذا كانت اإلطراف المعينة تقر بأن هناك حالة حرب، راجع دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اإلنساني، 

 .14، ص 2010إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر، ديسمبر 
عادة ما يدور داخل إقليم دولة واحدة فقط، وتشارك فيه إما قوات مسلحة نظامية تقاتل  الدولي: رالنزاع المسلح غي -2

جماعات مسلحة أخر  أو جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها، راجع دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اإلنساني، 
 الموضع نفسه. إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر، المرجع نفسه،

 بين، إصدار اللجنة الدولية للصلألرداتطبيقاته على الصعيد الوطني في  إلنساني،امحمد الطراونة، القانون الدولي  -3
 .08، ص 2005األحمر، 

 .14، 13 ص ،مرجع سابقنجيب أسعد عودة،  -4
 .53، ص 2010، 1ط  عمان، للنشر،نزار العنبكي، القانون الدولي اإلنساني، دار وائل  -5
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، وكثيرررررررا مررررررا يسررررررتعمل قررررررانون جنيررررررف وقررررررانون الهرررررراي فرررررري الكتابررررررات الخاصررررررة بالقرررررررانون 1العدائيررررررة
 الدولي اإلنساني كقسمين لهذا القانون.

هرررررو ذلرررررك القرررررانون المصرررررمم لحمايرررررة العسررررركريين الرررررذين كفررررروا عرررررن  قصرررررود بقرررررانون جنيرررررفموال 
، 2المشررررراركة فررررري القترررررال، واألشرررررخاص الرررررذين ال يشررررراركون فعليرررررا فررررري األعمرررررال الحربيرررررة أي المررررردنيين

وبرتوكوليهررررررا اإلضررررررافيين المصررررررادر األساسررررررية  1949حيررررررث تشرررررركل اتفاقيررررررات جنيررررررف األربعررررررة لعررررررام 
 .3له

ن الررررررذي يقرررررررر حقرررررروق والتزامررررررات المحرررررراربين أثنرررررراء أمررررررا قررررررانون الهرررررراي، فهررررررو ذلررررررك القررررررانو  
عررررررام ، وتشرررررركل اتفاقيررررررة 4القيررررررام بالعمليررررررات العسرررررركرية، ويحررررررد مررررررن وسررررررائل إلحرررررراق الضرررررررر بالعرررررردو

 .5واالتفاقيات المعنية بحظر األسلحة مصادره األساسية 1907
ونررررا ويسررررتمد هررررذان الفرعرررران مررررن القررررانون الرررردولي اإلنسرررراني اسررررميهما مررررن المرررردينتين اللتررررين د 

 .6فيهما في باد  األمر
الثرررررررراني  )المطلررررررررب وقررررررررانون جنيررررررررف  )المطلررررررررب األول ويعتبررررررررر كررررررررل مررررررررن قررررررررانون الهرررررررراي  
نقوم بتسرررررليط الضررررروء سرررررالرسرررررمية المنظمرررررة لقررررروانين الحررررررب فررررري القرررررانون الررررردولي، وعليررررره  صالنصرررررو 

 .د المرأة أثناء النزاعات المسلحة ضعلى كال القانونين، ومد  إشارتهما للعنف الجنسي 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .53، ص سابق مرجع، العنبكينزار  -1
على موقع  04، ص 2002القانون الدولي اإلنساني إجابات عن أسئلتك، أكتوبر  ،األحمراللجنة الدولية للصليب  -2
-your-answers-law-humanitarian-international-https://www.icrc.org/ar/publication/0703

questions. 
 .14نجيب أسعد عودة، مرجع سابق، ص  -3
 .04إجابات عن أسئلتك، مرجع سابق، ص  اإلنساني القانون الدولي اللجنة الدولية للصليب االحمر،-4
 .14سابق، ص  عودة، مرجعنجيب أسعد  -5
 .04الدولي اإلنساني، إجابات عن أسئلتك، مرجع سابق، ص  ، القانون اللجنة الدولية للصليب االحمر -6
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 األول المطلب                                              
 قانون الهايفي العنف الجنسي                                     

الفرع )نتنررررررراول فررررررري هرررررررذا المطلرررررررب نقطترررررررين، نخصرررررررص أوالهمرررررررا للتعريرررررررف بقرررررررانون الهررررررراي 
الهررررررررراي ذات العالقرررررررررة برررررررررالعنف ، وثانيهمرررررررررا للحرررررررررديث عرررررررررن األحكرررررررررام الرررررررررواردة فررررررررري قرررررررررانون  األول

 .)الفرع الثاني الجنسي
 الفرع األول                                            

 التعريف بقانون الهاي                                       
النصررررررروص الرررررررواردة بصرررررررورة تشرررررررير التسرررررررمية االصرررررررطالحية لقرررررررانون الهررررررراي إلرررررررى مجموعرررررررة  

وسرررررررائر النصررررررروص الرررررررواردة فررررررري اتفاقيرررررررات  ، 1907و 1899ي لسرررررررنة أساسررررررية فررررررري اتفاقيرررررررات الهرررررررا
أخرررررر  ال تنتمررررري إلرررررى هرررررذه المدينرررررة الهولنديرررررة، والتررررري تهررررردف إلرررررى وضرررررع قواعرررررد عامرررررة تحكرررررم سرررررير 

 الحرب، وتحد من الوسائل المستخدمة، وهذا ما سنتناوله فيمايلي:
 الوثائق السابقة التفاقيات الهاي العامة -أوال

مكتررررروبتين بشرررررأن الحررررررب أحررررردها داخليرررررة واألخرررررر  دوليرررررة تنتسررررربان حقيقرررررة ن أقررررردم وثيقترررررين إ 
 .1إلى مدينتين بعيدتين عن الهاي هما واشنطن وسان بترسبورغ

 مدونة ليبر -أ

ونرررررررة تعنررررررري بأسررررررراليب الحررررررررب إبررررررران الحررررررررب األهليرررررررة لقرررررررد صررررررردرت فررررررري واشرررررررنطن أول مد            
لنكررررررررولن"  مالرررررررررئيس األمريكرررررررري "أبرهررررررررا را أصرررررررردرهي  تضررررررررمنها أمرررررررررا شرررررررره1865 -1861األمريكيررررررررة )

، يحمررررررررل عنرررررررروان:" تعليمررررررررات إلدارة جيرررررررروو الواليرررررررات المتحرررررررردة فرررررررري الميرررررررردان" وتررررررررولي 1863عرررررررام 
 يصررررياغة نصوصررررها "فرنسررررريس ليبررررر" وصررررارت تررررردعى مجررررازا بمدونرررررة ليبررررر نسرررربة إلرررررى هررررذا القرررررانون

 .ل ألمانيمريكي من أصالدولي األ
واعرررررد السرررررلوك فررررري الحررررررب، مرررررن جوانرررررب مختلفرررررة وتعرررررد هرررررذه الوثيقرررررة بمثابرررررة تقنرررررين يرررررنظم ق

تتعلرررررق بتسررررريير العمليرررررات العدائيرررررة، ومعاملرررررة السررررركان المررررردنيين واألسرررررر  والجرحرررررى والمقررررراتلين غيرررررر 
، ورغرررررم أنهرررررا كانرررررت الئحرررررة وطنيرررررة وليسرررررت دوليرررررة إال أنهرررررا كانرررررت أحرررررد األسرررررس المهمرررررة 2النظررررراميين

                                                           

 152، ص مرجع سابقنزار العنبكي،  -1
 .153، 152 ص ،المرجع نفسه -2
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أي قرررررررررانون الحررررررررررب  1خررررررررراص برررررررررالحربلتقنرررررررررين األعرررررررررراف الدوليرررررررررة ولصرررررررررياغة  القرررررررررانون الررررررررردولي ال
مررررن "الئحررررة ليبررررر" علررررى أنرررره:  يمنررررع كررررل عنررررف مفرررررط ضررررد  44التقليرررردي آنررررذاك، وقررررد نصررررت المررررادة 

األفررررررراد فررررررري الرررررربالد التررررررري يررررررتم غزوها..)وكرررررررذلك  أي اغتصرررررراب أو جررررررررح أو تشررررررويه أو قترررررررل لمثرررررررل 
 .2هؤالء السكان، تحت طائلة عقوبة اإلعدام أو عقوبة قاسية أخر  مماثلة[

 1868إعالن سان بترسبورغ لعام  -ب

ة بشرررررررأن مررررررريسررررررربورغ عاصرررررررمة روسررررررريا القيصررررررررية القدصررررررردرت هرررررررذه الوثيقرررررررة فررررررري سررررررران بتر            
وذلررررررك بنرررررراء علررررررى دعرررررروة ألكسررررررندر الثرررررراني  3"حظررررررر اسررررررتعمال بعررررررض القررررررذائف فرررررري وقررررررت الحرررررررب"

 11نرررررروفمبر إلررررررى  29قيصررررررر روسرررررريا لعقررررررد مررررررؤتمر فرررررري سرررررران بترسرررررربورغ فرررررري الفترررررررة الممترررررردة مررررررن 
، حيررررررث جرررررراء فرررررري ديباجترررررره:  أن الهرررررردف المشررررررروع الوحيررررررد الررررررذي يجررررررب أن  18684ديسررررررمبر سررررررنة 

اء فيررررره أيضرررررا:  تسررررعى إليررررره الررررردول أثنررررراء القترررررال هرررررو إضرررررعاف القرررروات العسررررركرية للعررررردو...[ كمرررررا جررررر
 د، وهررررررذا يعرررررر5إن للحرررررررب حرررررردودا يجررررررب أال تتعررررررداها الرررررردول حتررررررى ال تخرررررررج عررررررن مبرررررراد  اإلنسررررررانية[

لمين وأن الهررررردف مرررررن الحررررررب ااعترافرررررا ضرررررمنيا برررررأن األعمرررررال العدائيرررررة ال توجررررره إلرررررى المررررردنيين المسررررر
تزيررررد هررررو إضررررعاف القرررروات العسرررركرية للعرررردو، ويعتبررررر مررررن قبيررررل تجرررراوز هررررذا الهرررردف اسررررتخدام أسررررلحة 

، وهرررررررو يعرررررررد برررررررذلك أول وثيقرررررررة ترررررررنص علرررررررى 6معانررررررراة وآالم العررررررراجزين دون ضررررررررورة عسررررررركريةمرررررررن 
 .7ضرورة الحد من استعمال األسلحة في حالة النزاع المسلح

تعلررررررق بالوسررررررائل التاريخيررررررة أول اتفرررررراق دولرررررري مكترررررروب يويعررررررد هررررررذا اإلعررررررالن مررررررن الناحيررررررة 
، كمرررررا يعرررررد مرررررن أقررررردم 9ووسرررررائل القترررررال ، وأول وثيقرررررة ترررررنظم طررررررق 8المسرررررتخدمة فررررري الحررررررب الحديثرررررة

                                                           

، مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، صاروليم نجيب جورج ن - 1
 .319، ص 2008ديسمبر 

2- voir l’article 44 du  code liber ou instruction de 1863 , et Melanie Dubuy, Le viol et les 

autres crimes de violences sexuelles à l’encontre des femmes dans les conflits armés, 

Bruylant 2012, p. 187. . 
 .153، ص مرجع سابقنزار العنبكي،  -3
 .90، ص 2009 ,رالجزائ هومة،ميلود بن عبد العزيز، حماية ضحايا النزاعات المسلحة، دار  -4
 .1868أنظر إعالن سان بترسبورغ، الصادر في  -5
 .91-90ص  ص ،مرجع سابقميلود بن عبد العزيز،  -6

7- Mario Bettati : Droit humanitaire, Dalloz, Paris, 2012, p .10. 

 .154، ص مرجع سابقنزار العنبكي،  -8
9- Jacques Fierens, droit humanitaire pénal, édition Larcier, Bruxelles, 2014, p. 64. 
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الوثرررررررائق الدوليرررررررة التررررررري تضرررررررمنت تجريمرررررررا السرررررررتخدام بعرررررررض أنرررررررواع األسرررررررلحة، فقرررررررد حررررررررم اسرررررررتعمال 
كانررررت معبررررأة  وجرررررام إذا كانررررت مررررن ذلررررك النرررروع الررررذي ينفجررررر أ 400القررررذائف الترررري يقررررل وزنهررررا عررررن 
ر المتزايررررد خطررررقررررت مبكررررر الأي أنرررره قررررد أخررررذ فرررري الحسرررربان ومنررررذ و ,1بمررررواد متفجرررررة أو قابلررررة لالشررررتعال

لشرررررور الحرررررب مررررن جررررراء اسررررتخدام األسررررلحة المسررررتحدثة وأقررررر بموجررررب اتفرررراق دولرررري بضرررررورة رسررررم 
 .2الحدود التقنية التي ينبغي أن تقف عندها الضرورات العسكرية أمام المتطلبات اإلنسانية

 الهاي العامة واالتفاقيات المكملة لها اتفاقيات-ثانيا
عبرررررررارة عرررررررن معاهررررررردتان دوليتررررررران تمخضرررررررتا عرررررررن مرررررررؤتمرين دوليرررررررين  اتفاقيرررررررات الهررررررراي هررررررري 

 بالهاي وهما: اللسالم، عقد
 .1899مؤتمر الهاي األول للسالم عام  -

 1907مؤتمر الهاي الثاني للسالم عام  -

 .ين المؤتمرين ما بات يعرف بقانون الهاي بمعناه الدقيقوقد شكل هاذ
لميررررررة الثانيررررررة وذلررررررك بعقررررررد مجموعررررررة مررررررن وقررررررد تررررررم اسررررررتكمال هررررررذه الحركررررررة بعررررررد الحرررررررب العا

االتفاقيررررررات الدوليررررررة أنصررررررب موضرررررروعها علررررررى تقييررررررد أو حظررررررر اسررررررتخدام أنررررررواع محررررررددة مررررررن وسررررررائل 
الحررررررب، وبرررررالرغم مرررررن عررررردم انتمررررراء هرررررذه االتفاقيرررررات التكميليرررررة إلرررررى مدنيرررررة الهررررراي إال أنهرررررا تررررردخل 

 .3اقيات الهايعرفا في عداد قانون الهاي بسبب وحدة الموضوع التي تجمعها مع اتف
 1907و 1899اتفاقيات الهاي لعام  مضمون -أ 
 1899 تموز 29اتفاقيات الهاي المبرمة في -1

عقررررد مررررؤتمر الهرررراي األول  4بنرررراء علررررى الرررردعوة الموجهررررة مررررن قيصررررر روسررررا "نيكرررروال الثرررراني"            
  دوبينرورمنرربحض 18995ام ررررررررررررررن عرررررم جويليرة 29-ايرررررم 18نرررررة بيرالم في الفترة الواقعرللس
 

 
 

                                                           

 .237، ص 2010, 1،دار الكتب اليمنية,طالدولية، جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية نيحي عبد هللا طعيما -1
 .153، ص مرجع سابقنزار العنبكي،  -2
 .154،155المرجع نفسه، ص  -3
 .238، مرجع سابق، ص نيحي عبد هللا طعيما -4
 .17، ص 2011، 1، ط داروائل للنشر,عمانالبصائر والذخائر في القانون الدولي اإلنساني،غسان هشام الجندي،  -5
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  .2من أوروبا وأمريكا وآسيا لمناقشة قضايا السلم والحرب 1دولة 27مفوضين يمثلون 
 4سررررررر  مفعولهررررررا فرررررري  1899 جويليررررررة 29وقررررررد تبنررررررى هررررررذا المررررررؤتمر ثررررررالا اتفاقيررررررات فرررررري   
 ي كالتالي: هو  19003 سبتمبر
 بالوسائل السلميةاالتفاقية الخاصة بحل الخالفات الدولية  -

 االتفاقية الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية والالئحة الملحقة بها. -

 1864أوت  22نيررررررررف المبرمررررررررة فرررررررري االتفاقيررررررررة الثالثررررررررة بشررررررررأن تكيررررررررف مبرررررررراد  اتفاقيررررررررة ج -
 ق على الحرب البحرية.لتطب

 باإلضافة إلى ثالا إعالنات خاصة بر:
 ركبة أخر  جديدة .ن أعلى البالونات )أو أي مممنع رمي مقذوفات  -

 منع استعمال األسلحة الخانقة -

 .4منع استعمال الرصاص الذي يتفلطح بسهولة في جسم اإلنسان -

المتعلقرررررة بقررررروانين وأعرررررراف الحررررررب البريرررررة والالئحرررررة  1899إن اتفاقيرررررة الهررررراي الثانيرررررة لعرررررام 
وأطلرررررق عليهرررررا اتفاقيرررررة الهررررراي الرابعرررررة الزالرررررت  19075الملحقرررررة بهرررررا والتررررري ترررررم تعرررررديلها الحقرررررا عرررررام 

، وتعررررد هررررذه االتفاقيررررة حجررررر الزاويررررة فرررري قررررانون الهرررراي، وأهررررم مررررا قننترررره اتفاقيررررة 6يرررروملسررررارية حتررررى ا
الهررررراي الثانيرررررة مرررررن أحكرررررام تتعلرررررق برررررالحرب البريرررررة قرررررد أوردتررررره الالئحرررررة الملحقرررررة بهرررررا، وقرررررد تضرررررمنت 

 المتعلقررررةتلررررك  مررررن أهمهررررا ,دة مررررن الحرررررب البريررررةانررررب متعرررردو هررررذه األخيرررررة قواعررررد تفصرررريلية تتعلررررق بج
هررررا والررررذين يرررردخلون بتحديررررد فئررررات األشررررخاص الررررذين تنطبررررق علرررريهم قرررروانين الحرررررب وحقوقهررررا وواجبات

الترررري تفررررررض الواجبررررة ألسررررر  الحرررررب. والقواعررررد  ين، والقواعررررد الخاصررررة بالمعاملررررةفرررري عررررداد المحررررارب
الضرررررررر بالعرررررردو، كتلررررررك الترررررري تحظررررررر  قيررررررودا علررررررى حررررررق المتحرررررراربين فرررررري اختيررررررار وسررررررائل إلحرررررراق

اجمرررررة أو قصرررررف المررررردن والقرررررر  والمسررررراكن المجرررررردة مرررررن وسرررررائل الررررردفاع أو تعريضرررررها للنهرررررب أو مه
تررررردمير األعيررررران الثقافيرررررة، والقيرررررود التررررري تخضرررررع لهرررررا سرررررلطة االحرررررتالل العسررررركرية وبصرررررورة خاصرررررة 

                                                           

1- Jacques Fierens, op. cit, p 65. 

2- Mario Bettati, Droit humanitaire, op.cit, p 13. 

 .17غسان هشام الجندي، مرجع سابق، ص  -3
4- Jacques Fierens, op.cit, p 65، 66. 

 .157العنبكي، مرجع سابق، ص نزار  -5
 .93ص  ،سابقمرجع  ميلود بن عبد العزيز، -6
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يررررررة الررررررق برعتتعم فيمررررررا يتعلررررررق بمعاملررررررة سرررررركان األراضرررررري المحتلررررررة. وال تتضررررررمن الالئحررررررة أي أحكررررررا
المعنيررررررة  1864ذلررررررك إلررررررى اتفاقيررررررة جنيررررررف لعررررررام الجرحررررررى والمرضررررررى فرررررري الحرررررررب، وأحالررررررت بشررررررأن 

 .1بهذا الموضوع
وتجرررردر اإلشررررارة يإلررررى الكيفيررررة الترررري برررردأ يتبلررررور بهررررا مبرررردأ اإلنسررررانية حيررررث أن الخطرررروة الترررري  

م تأكيرررررردها فرررررري تررررررته إلرررررى قرررررروانين اإلنسرررررانية،  قررررررد بإشررررررا 1868بررررردأها إعررررررالن سررررران بترسرررررربورغ عرررررام 
ر االتفاقيرررررة برررررأن صرررررياغة أحكامهرررررا:  مسرررررتمدة لثانيرررررة والئحتهرررررا الملحقرررررة، حيرررررث ترررررذكاتفاقيرررررة الهررررراي ا
مرررررا سرررررمحت برررررذلك المقتضررررريات العسررررركرية[، كمرررررا أن لمرررررن آالم الحررررررب، ك التخفيرررررفمرررررن الرغبرررررة فررررري 

ضرررررت الالئحررررة الملحقرررررة أعررررادت صرررررياغة المبرررردأ الرررررذي انطرررروت عليررررره فكرررررة سررررران بترسرررربورغ حينمرررررا فر 
هررررررذه الوثيقررررررة حظرررررررا عامررررررا علررررررى:  اسررررررتخدام األسررررررلحة والقررررررذائف والمررررررواد الترررررري مررررررن شررررررأنها إحررررررداا 

 .2إصابات أو آالم ال مبرر لها[

 1907تشرين األول  18اتفاقات الهاي المبرمة في -2
تمخضرررررررت هرررررررذه االتفاقيرررررررات عرررررررن مرررررررؤتمر دولررررررري دعرررررررا إليررررررره قيصرررررررر روسررررررريا بعرررررررد الحررررررررب  
، حيرررررررث ضرررررررمت 3دولرررررررة فررررررري هرررررررذا المرررررررؤتمر 44وقرررررررد شررررررراركت  ،1905اليابانيرررررررة عرررررررام  -الروسرررررررية 

، 4مرررررن أمركرررررا الالتينيرررررة ول للسرررررالم بالهررررراي إضرررررافة إلرررررى دولاأل مرررررؤتمرفررررري  شررررراركتالررررردول التررررري 
ال مررررررا برررررردأ برررررره المررررررؤتمر األول وكمررررررا أخفررررررق مررررررؤتمر مكنعقررررررد المررررررؤتمر الثرررررراني للسررررررالم السررررررتحيررررررث ا

واجررررره مرررررؤتمر الهررررراي الثررررراني . العرررررالميالهرررراي األول للسرررررالم فررررري كفالرررررة هررررردف الحفررررراظ علررررى السرررررلم 
تحقيررررررق هررررررذا الهرررررردف بعيررررررد المنررررررال مرررررررة أخررررررر ، عكررررررف مررررررؤتمر  اللسررررررالم نفررررررس اإلخفرررررراق، ولمررررررا بررررررد

وإجرررررررراء بعرررررررض التعرررررررديالت  1899الهررررررراي الثررررررراني علرررررررى مراجعرررررررة وتنقررررررريح اتفاقيرررررررات الهررررررراي لعرررررررام 
جانرررررب المتعلرررررق عليهررررا وعقرررررد اتفاقيرررررات جديررررردة أخررررر  تتعلرررررق بجوانرررررب مختلفرررررة مررررن الحررررررب وأهمهرررررا ال

، حيررررررث جرررررراءت أعمالرررررره مكملررررررة ألعمررررررال ونتررررررائج مررررررؤتمر الهرررررراي األول 5بتسرررررريير العمليررررررات العدائيررررررة
 .18996لسالم لعام 

                                                           

 .157سابق ، ص  مرجع ،العنبكينزار  -1
 .158، ص نفسهمرجع ال -2
 .18ص  سابق،غسان هشام الجندي، مرجع  -3

4- Mario Bettati, Droit humanitaire, op.cit, p. 13. 

 .158ص  ،سابقمرجع  نزار العنبكي، - 5
 .239، مرجع سابق، ص نيحي عبد هللا طعيما -6
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الرررررردولي  القررررررانون اتفاقيررررررة فرررررري  13، حيررررررث أبرمررررررت 1اتفاقيررررررات جديرررررردة 10وعليرررررره تررررررم اعتمرررررراد  
 وهي:  19102 جانفي 26اإلنساني وسر  مفعولها في 

 لحل الخالفات الدولية بالوسائل السلمية.اتفاقية الهاي األولى  -1

 بورتيه  بخصوص تقيد استخدام القوة لتحصل الديون. -اتفاقية الهاي الثانية )داركو -2

 االتفاقية الثالثة حول بدء الحرب. -3

 .3االتفاقية الرابعة مع الئحة ملحقة بها بخصوص قوانين وأعراف الحرب -4

لررررررردول واألفرررررررراد المحايررررررردين فررررررري الحررررررررب االتفاقيرررررررة الخامسرررررررة المتعلقرررررررة بحقررررررروق وواجبرررررررات ا -5
 البرية.

 االتفاقية السادسة والتي تعالج وضع السفن التجارية المعادية حين اندالع الحرب. -6

 سفن حربية. إلىاالتفاقية السابعة حول تحويل السفن التجارية  -7

 االتفاقية الثامنة التي تنظم استخدام األلغام البحرية. -8

 البحري خالل الحرب. االتفاقية التاسعة بشأن القصف -9

علررررررى الحرررررررب  1864بسررررررحب مبرررررراد  اتفاقيررررررة جنيررررررف لعررررررام  ماالتفاقيررررررة العاشرررررررة الترررررري تقررررررو -10
 البرية.

عشررررررر الترررررري تتضررررررمن بعررررررض القيررررررود علررررررى ممارسررررررة حررررررق حجررررررز السررررررفن  ةاالتفاقيررررررة الحاديرررررر-11
 .4أثناء الحرب البحرية

 .5االتفاقية الثانية عشر حول إنشاء محكمة ضبط الغنائم-12
 

 

 
 

                                                           

1 -  Jacques Fierens, op.cit, p. 67. 

 .19، 18 سابق، صمرجع  غسان هشام الجندي، -2
 والالئحة الملحقة بها. 1899تفاقية الرابعة هذه محل اتفاقية الهاي الثانية لعام حلت اإل -3

4- Jacques Fierens, op.cit, p .67 

لم تدخل حيز النفاذ بسبب الخالف حول حق زيارة السفن أو تفتيشها، وبالتالي لم تدخل دائرة قانون تفاقية هذه اإل -5
 الحرب الوضعي لكنها ضلت محتفظة بقيمتها الفقهية دائما.
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االتفاقيرررررررة الثالثرررررررة عشرررررررر المتعلقرررررررة بحقررررررروق وواجبرررررررات الررررررردول المحايررررررردة فررررررري حالرررررررة الحررررررررب  -13
 .1البحرية

بررررررأن  1899مررررررن بررررررين أهررررررم التعررررررديالت الترررررري أجراهررررررا المررررررؤتمر علررررررى اتفاقيررررررة والئحررررررة عررررررام 
المتعلقرررررررة بحضرررررررر قصرررررررف المررررررردن المجرررررررردة مرررررررن وسرررررررائل  25الحررررررررب البريرررررررة  هرررررررو تعرررررررديل المرررررررادة 

عرررررين االعتبرررررار  أن الوسرررررائل البدائيرررررة المسرررررتخدمة حينرررررذاك فررررري قصرررررف الررررردفاع، فقرررررد أخرررررذ المرررررؤتمر ب
المرررررررردن مررررررررن الجررررررررو بواسررررررررطة المناطيررررررررد إلررررررررى جانررررررررب القصررررررررف بالمدفعيررررررررة يمكررررررررن أن تتطررررررررور فرررررررري 

التررررررري  25إلرررررررى نرررررررص المرررررررادة  2المسرررررررتقبل، وأقرررررررر إضرررررررافة عبرررررررارة "أيرررررررا كانرررررررت الوسررررررريلة المسرررررررتعملة"
اجمرررررة أو قصرررررف المررررردن والقرررررر  ه:  تحظرررررر م1907الئحرررررة المعررررردل لعرررررام أصررررربحت بحسرررررب نرررررص ال

 .3والمساكن والمباني غير المحمية أيا كانت الوسيلة المستعملة[
القصف بواسرررررررررطة األسررررررررراطيل المتعلقرررررررررة برررررررررر 1907التاسرررررررررعة لعرررررررررام وقرررررررررد أكررررررررردت االتفاقيرررررررررة 

البحريرررة فررري وقرررت الحررررب علررررى حضرررر قصرررف المررردن المجرررردة مررررن وسرررائل الررردفاع، وهرررذا مرررا أكرررردت 
مرررررررن هرررررررذه االتفاقيرررررررة، ولكنهرررررررا مرررررررن جانرررررررب آخرررررررر أباحرررررررت قصرررررررف المنشررررررر ت  4عليررررررره المرررررررادة األولرررررررى

البحريررررررررة واألشررررررررغال الهندسررررررررية الترررررررري يمكررررررررن اسررررررررتخدامها فرررررررري سررررررررد احتياجررررررررات األسررررررررطول البحررررررررري 
المعرررررادي باعتبارهرررررا أهرررررداف عسررررركرية برررررالرغم مرررررن وقوعهرررررا فررررري نطررررراق المررررردن المجرررررردة مرررررن وسرررررائل 

ا كرررررران الررررررنص علررررررى هررررررذا ، وإذ5ة التاسررررررعةمررررررن االتفاقيرررررر 02الرررررردفاع وهررررررذا مررررررا نصررررررت عليرررررره المررررررادة 
                                                           

 .19الجندي، مرجع سابق، ص  مهشا غسان -1
 .158نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -2
 .1907  الرابعة الهاي الملحقة باتفاقية الئحةالالمعدلة من  25المادة  -3
ف بواسطة األساطيل البحرية التي تنص على:  المتعلقة بالقص 1907من اتفاقية الهاي التاسعة لعام  01المادة  -4

 الحرب[. تفي وق

5 -  L’article 02,en francais ,de la convention IX concernant le bombardement par les 

forces navales en temps de guerre du 18/10/1907 Stipule que :]toutefois, ne sont pas 

compris dans cettes interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, 

dépots d’armes ou de de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés 

pour les besoins de la flotte ou de  l’armée ennemie, et les navires de guerres se trouvant 

dans le port. Le commandant d’une force navale pourra, après sommation avec délai 

raisonnable, les détruire  par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les 

autorités locales n’auront pas procédé à cette destruction dans le delai fixé. 

IL n’encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui 

pourraient être occasionnés par le bombardement. 

Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d’accorder 

de délai, il reste entendu que l’interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste 

comme dans les cas énoncé dans l’alinéa 1er et que le commandant prendra toutes les 
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وجرررررب نررررررص مفررررررإن االتفاقيرررررة تبررررريح ب ,التررررردبير قرررررد جررررراء مبنيرررررا علررررررى مقتضررررريات الضررررررورة العسررررركرية
حالررررررة رفررررررض  كاملررررررة مجررررررردة مررررررن وسررررررائل الرررررردفاع فرررررري قصررررررف مرررررردن 1المررررررادة الثالثررررررة مررررررن االتفاقيررررررة

تعمال المباشرررررر للقررررروة السرررررلطات المحليرررررة ألوامرررررر االسرررررتيالء علرررررى المرررررؤن واإلمررررردادات الالزمرررررة لالسررررر
 البحرية المرابطة أمام المكان الذي توجد فيه المدينة.

غيررررر مشررررروع مررررن وجهررررة نظررررر القررررانون الرررردولي  افررررإن مثررررل هررررذا الترررردبير يعررررد ترررردبير  وبالتأكيررررد
اإلنسررررررراني أو قرررررررانون النزاعرررررررات المسرررررررلحة المعاصرررررررر، فمرررررررن المعلررررررروم أن القرررررررانون الررررررردولي اإلنسررررررراني 

للسرررررركان المررررررردنيين مررررررن آثررررررار الهجمررررررات العشرررررروائية ويمنررررررع توجيررررررره  عاصررررررر يرررررروفر حمايررررررة عامررررررةمال
 .2سكان المدنيين واألعيان المدنيةلالهجمات ضد ا

 االتفاقيات المكملة التفاقيات الهاي المتعلقة بالحد من وسائل الحرب -ب
إن الحركرررررة التررررري بررررردأت فررررري الهرررررراي منرررررذ أواخرررررر القررررررن التاسررررررع عشرررررر، لرررررم تقتصرررررر علررررررى   

وأعرررررراف الحررررررب المتعلقرررررة بتسررررريير العمليرررررات العدائيرررررة، وبصرررررورة خاصرررررة فررررري مجررررررال تقنرررررين قررررروانين 
بريررررة، بررررل اتخررررذت أيضررررا مسررررار آخررررر يسررررتهدف الحررررد مررررن وسررررائل الحرررررب المسررررتخدمة فرررري لالحرررررب ا

القترررررررال عرررررررن طريرررررررق حظرررررررر اسرررررررتخدام أنرررررررواع معينرررررررة مرررررررن األسرررررررلحة أو تقييرررررررد اسرررررررتخدامها أو حظرررررررر 
 إنتاجها أو تخزينها أو نشرها.

توصرررررررل مرررررررؤتمر الهررررررراي األول للسرررررررالم إلرررررررى توقيرررررررع اتفاقيرررررررة بشرررررررأن حظرررررررر اسرررررررتعمال وقرررررررد   
، نصررررررت هررررررذه 1899 جويليررررررة 29الرصرررررراص القابررررررل لالنتشررررررار أو التمرررررردد فرررررري الجسررررررم بسررررررهولة فرررررري 

االتفاقيرررررة علرررررى وجررررروب الترررررزام الررررردول المتعاقررررردة باالمتنررررراع عرررررن اسرررررتخدام الرصررررراص مرررررن هرررررذا النررررروع 
فيرررررف أو القررررراطع أو مرررررا يعررررررف عرررررادة فررررري المصرررررطلحات الخومنررررره الرصررررراص ذو الغشررررراء الصرررررلب، 

                                                                                                                                                                                

=dispositions voulues pour qu’il en résulte pour cette ville le moins d’inconvénients 

possible  [ . 

1 -  L’article 03، en francais، de la convention de la Haye N° IX du 18/10/1907 stipule que: 

]Il peut, après  notification expresse, être procédé au bombardement des ports, ville, 

villages, habitation ou bâtiments  non défendus, si les autorités locales, mises en demeure 

par une summation formelle refusent d’obtempérer à des requisitions de vivres ou 

d’approvisionnements nécessaires au besoins présent  de la force navale qui de trouve 

devant la localité . 

 Ces réquisitions seront en rapport avec les resources de la localité. 

 Elles ne seront réclamées qu’avec l’autorisation du commandant de ladite force 

navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant, sinon ells seront constatées 

par des reçus . 
 . 159ص  ،سابقنزر العنبكي، مرجع  -2
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فررررررري قدرتررررررره بعرررررررد مرررررررن علرررررررة حظرررررررر هرررررررذا النررررررروع مرررررررن الرصررررررراص العسررررررركرية برصررررررراص "دمررررررردم"، وتك
حظرهررررررا م تحرررررردثها القررررررذائف المتفجرررررررة الترررررري ترررررر اسررررررتخدامه علررررررى إحررررررداا آثررررررار مماثلررررررة ل ثررررررار الترررررري

 .1بمقتضى إعالن سان بترسبورع
الرررررذي تمخرررررض عرررررن المرررررؤتمر  1925جررررروان  17كمرررررا تطررررررق بروتوكرررررول جنيرررررف المبررررررم فررررري   

اتفاقيرررررة الهررررراي الثانيرررررة  أطرافرررررا فررررريالررررردولي الرررررذي ضرررررم منررررردوبين مفوضرررررين عرررررن دول كانرررررت أغلبهرررررا 
والئحتهررررررررا الملحقررررررررة إلررررررررى "حظررررررررر اسررررررررتعمال الغررررررررازات الخانقررررررررة والسررررررررامة أو مررررررررا شررررررررابهها والوسررررررررائل 

دت بمقتضررررررراه مجموعرررررررة كبيررررررررة مرررررررن الررررررردول األعضررررررراء فررررررري ، حيرررررررث تعهررررررر2الجرثوميرررررررة فررررررري الحررررررررب
مة والخانقرررررة ها إلرررررى اسرررررتخدام الغرررررازات السررررراضرررررو بعررررردم االلتجررررراء فررررري الحررررررب التررررري تخعصررررربة األمرررررم 

 . 3ة أو حرب الميكروباتيجأو إلى الحرب البكتريولو 
قرررررد مرررررد نطررررراق الحظرررررر ليشرررررمل وسرررررائل الحررررررب  19254ويالحرررررظ أن برتوكرررررول جنيرررررف لعرررررام 

حرررررين أن اسرررررتخدام هرررررذه الوسرررررائل لرررررم يكرررررن يمثرررررل فررررري ذلرررررك الوقرررررت أكثرررررر مرررررن مجررررررد الجرثوميرررررة فررررري 
ير إلررررى تصررررنيع أو إنترررراج تلررررك الوسررررائل ألغررررراض ض نظررررري، حيررررث لررررم يثبررررت حينررررذاك مررررا يشررررافترررررا

عسرررررررركرية، وبهررررررررذا تررررررررأتي إضررررررررافة الوسررررررررائل الجرثوميررررررررة إلررررررررى نطرررررررراق الحظررررررررر المتعلررررررررق بالوسررررررررائل 
ي معالجررررررة واسررررررتباق التطررررررورات فرررررري مجررررررال إنترررررراج الكيماويررررررة، كرررررردليل علررررررى أهميررررررة بعررررررد النظررررررر فرررررر
 .5وتصنيع هذه الوسائل الفتاكة ألغراض عسكرية

غيرررررررر أن التحفظرررررررات التررررررري قامرررررررت بهرررررررا الررررررردول علرررررررى بنرررررررود البرتوكرررررررول أدت إلرررررررى ميوعرررررررة 
، ولكررررن بررررالرغم مررررن ذلررررك فررررإن هررررذه النصرررروص بحررررق تشرررركل نقطررررة إنطررررالق مهمررررة نحررررو 6البرتوكررررول

تشرررررمل أنواعرررررا محرررررددة مرررررن األسرررررلحة التقليديرررررة وغيرررررر التقليديرررررة، وقرررررد توسررررريع دائررررررة الحظرررررر االتفررررراقي ل
شررررركل هرررررذا البرتوكرررررول نقطرررررة انطرررررالق لمجموعرررررة مرررررن االتفاقيرررررات فررررري هرررررذا اإلطرررررار منهرررررا: االتفاقيرررررة 

واالتفاقيرررررررررة الخاصرررررررررة باألسرررررررررلحة  1972أو البيولوجيرررررررررة لسرررررررررنة البكتريولوجيرررررررررة الخاصرررررررررة باألسرررررررررلحة 

                                                           

 .161، 160 ص، سابقنزر العنبكي، مرجع   -1
بها اشيالمتعلق بحضر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما  1925حزيران  27برتوكول جنيف الصادر في  -2

 والوسائل الجرثومية في الحرب.

 .243، مرجع سابق، ص نيحي عبد هللا طعيما -3
 .01/02/2007دولة حتى تاريخ  134 ,1925لقد بلغ عدد الدول المصادقة على برتوكول جنيف لعام  -4
 .162مرجع سابق، ص ، العنبكينزار  -5
 21، ص مرجع سابقالجندي، غسان هشام  -6
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اتفاقيرررررة "حظرررررر وتقييرررررد اسرررررتخدام أسرررررلحة تقليديرررررة معينرررررة يمكرررررن اعتبارهرررررا , و 19931الكيماويرررررة لسرررررنة 
، واتفاقيرررررررة بررررررراريس 19802 أكتررررررروبر 10مفرطرررررررة الضررررررررر أو عشررررررروائية األثرررررررر الموقعرررررررة فررررررري جنيرررررررف 

ينررررررراير  13بشررررررران "تحرررررررريم إنتررررررراج وتخرررررررزين واسرررررررتخدام األسرررررررلحة الكيماويرررررررة وتررررررردميرها الموقعرررررررة فررررررري 
19933. 

والت ذات الصررررررررلة قررررررررد كرسررررررررت مبرررررررردأ اآلالم الترررررررري ال فنصرررررررروص هررررررررذه االتفاقيررررررررات والبرتوكرررررررر
  والبرتوكرررررررولين 1907 -1899مبررررررررر لهرررررررا الررررررروارد فررررررري إعرررررررالن سررررررران بترسررررررربورغ والئحرررررررة الهررررررراي )

هرررررذا المبررررردأ اإلنسررررراني المهرررررم وعقررررردت صرررررلة  4أسرررررس صرررررلبة علرررررى، وأرسرررررته 1977اإلضرررررافيين لعرررررام  
أن:  حررررق أطررررراف النررررزاع المسررررلح بمبرررردأ قررررانون الحرررررب األساسرررري الررررذي قننترررره تلررررك الالئحررررة القائررررل برررر

فرررررري  در وهررررررذا حسررررررب مررررررا و  5اختيررررررار وسررررررائل وأسرررررراليب الحرررررررب لرررررريس بررررررالحق غيررررررر المحرررررردود[فرررررري 
 .1980ديباجة اتفاقية 

الوقررررروع  منوالشررررك أن فررررري هرررررذا الحضرررررر حمايرررررة للمررررررأة مررررن جررررررائم العنرررررف الجنسررررري ال سررررريما
ضررررررررحية جرررررررررائم التعقرررررررريم عررررررررن طريررررررررق االسررررررررلحة البيولوجيررررررررة و الكيماويررررررررة المسررررررررتعملة مررررررررن طرررررررررف 

 االطراف المتنازعة عمدا ضد السكان المدنيين و خاصة النساء منهم .
توجرررررد عررررردة توصررررريات للجمعيرررررة العامرررررة لمنظمرررررة األمرررررم المتحررررردة فأمرررررا عرررررن األسرررررلحة النوويرررررة 

، 16537مثرررررررررل التوصرررررررررية رقرررررررررم  6منازعرررررررررات المسرررررررررلحةتررررررررردين اسرررررررررتخدام األسرررررررررلحة النوويرررررررررة فررررررررري ال
 .1972الصادر سنة  19368والتوصية رقم 

 
 
 

                                                           

1- Robert kolb, Droit international pénal, Bruylant, Bruxelle, 2008, P .125. 

 21، ص مرجع سابقغسان هشام الجندي،  -2
 .162سابق، ص  مرجعالعنبكي، نزار  -3
 .162ص  ،نفسهمرجع ال -4
الضرر أو استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة أو تقييد أنظر الفقرة الثالثة من ديباجة اتفاقية "حظر  -5

 .1980أكتوبر  10عشوائية األثر"، الصادرة في 
 22، ص مرجع السابق غسان هشام الجندي، -6

  1961تشرين الثاني  24الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1653أنظر التوصية رقم  -7
 .1972تشرين الثاني  29الصادرة عنى الجمعية العامة لألمم المتحدة في  2936أنظر التوصية رقم  -8
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 اني ـــــرع الثـــــالف                                               
 بالعنف الجنسي ضد المرأة ذات الصلةاألحكام الواردة في قانون الهاي                   

أو مرررررا يعررررررف بقرررررانون الحررررررب إلرررررى مسرررررألة حمايرررررة المررررردنيين إال لرررررم يتطررررررق قرررررانون الهررررراي  
وقررررررد تضررررررمن إعررررررالن  ،1بشرررررركل عرضرررررري أي مررررررن خررررررالل مررررررا تناولرررررره لوضررررررعيات االحررررررتالل الحربرررررري

بعرررررررض القضرررررررايا األساسرررررررية للقررررررروانين المنظمرررررررة للحررررررررب والتررررررري لهرررررررا عالقرررررررة  1874بروكسرررررررل لعرررررررام 
بيرررررررة ضرررررررد السررررررركان المررررررردنيين بحمايرررررررة المررررررردنيين، والتررررررري ترررررررنص علرررررررى عررررررردم توجيررررررره العمليرررررررات الحر 

المررررررردنيين وكررررررررامتهم والحرررررررد مرررررررن الثرررررررأر ضررررررردهم، هرررررررذه الحمايرررررررة للسررررررركان  بررررررراحترام شررررررررفهموااللترررررررزام 
وقررررررد أثرررررررت هررررررذه المبرررررراد  علررررررى نصرررررروص قررررررانون الهرررررراي،  .تتضررررررمن بررررررداخلها حمايررررررة فئررررررة النسرررررراء

مررررررادة  60المرفقررررررة بالئحرررررة مررررررن  1899وبالخصررررروص اتفاقيررررررة قرررررانون وأعررررررراف الحرررررررب البريرررررة لسررررررنة 
كان والمحررررراربون فررررري تنرررررز الشرررررهير" والرررررذي فحرررررواه يظرررررل السررررر إذ تضرررررمنت فررررري مقررررردمتها نرررررص "ديمرررررار

لشررررررعوب، بالشرررررركل الررررررذي الت غيررررررر المنصرررررروص عنهررررررا تحررررررت حمايررررررة سررررررلطان مبرررررراد  قررررررانون ااالحرررررر
التعامررررررررل المسررررررررتقر بررررررررين األمررررررررم المتمدنررررررررة وفرررررررري القرررررررروانين اإلنسررررررررانية،  أسرررررررراليبوصررررررررلت إليرررررررره فرررررررري 

ومتطلبررررررات الضررررررمير العررررررام، كمررررررا تضررررررمنت تلررررررك الالئحررررررة المرفقررررررة باتفاقيررررررة الهرررررراي بعررررررض القواعررررررد 
 منهرررررا والتررررري تحظرررررر قصرررررف 253كمرررررا ورد فررررري المرررررادة  2األساسرررررية بشرررررأن حمايرررررة السررررركان المررررردنيين

 .المدن المجردة من وسائل الدفاع
ومنررررره نجرررررد أن حمايرررررة النسررررراء فررررري قرررررانون الهررررراي ظهررررررت بشررررركل عرررررام فررررري إطرررررار الحمايرررررة        

العامررررة للمرررردنيين، وعليرررره لررررم يلقررررى العنررررف الجنسرررري اإلشررررارة الصررررريحة فرررري اتفاقيررررات الهرررراي المتعلقررررة 
االتفاقيررررة كانررررت تعنرررري بسررررلوك بقرررروانين وأعررررراف الحرررررب، ولعررررل السرررربب فرررري ذلررررك يعررررود إلررررى أن هررررذه 

المحرررراربين بعضررررهم الرررربعض مرررررن جهررررة وألن الحرررررب كانرررررت مشررررروعة أصررررال وبالترررررالي كررررل مررررا ينرررررتج 
 .4عنها فهو مشروع من جهة ثانية

                                                           

 .26، 25، ص 2009/2010قيرع عامر، حماية النساء زمن النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة  -1
 .18، ص نفسهمرجع ال -2

3 -  L’article 25، en francais، du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur 

terre Annexée a la convention N°2 de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre 

sur terre، stipule que: ]il est interdit d’attaquer ou de bombarder des villes, villages, 

habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus . 
 .187، ص مرجع سابقجاسم زور،  -4
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ولكرررررن رغرررررم ذلرررررك فقرررررد ورد تحرررررريم االغتصررررراب وغيرررررره مرررررن صرررررور االعترررررداء الجنسررررري بصرررررورة  
، إذ 1907عررررررراف الحرررررررب البريررررررة لسررررررنة فرررررري اتفاقيررررررة الهرررررراي الرابعررررررة المتعلقررررررة بقرررررروانين وأ  1ضررررررمنية

ينبغرررررررري احترررررررررام شرررررررررف األسرررررررررة وحقوقهررررررررا، وحيرررررررراة  أنرررررررره مررررررررن االتفاقيررررررررة علررررررررى  46نصررررررررت المررررررررادة 
 الملكيرررررررةال تجرررررروز مصرررررررادرة  .األشررررررخاص والملكيرررررررة الخاصررررررة وكرررررررذلك المعتقررررررردات والشررررررعائر الدينيرررررررة

 .2الخاصة[
العنررررررف الجنسرررررري وعلررررررى ذلررررررك فررررررإن احترررررررام شرررررررف األسرررررررة يفرررررررض االمتنرررررراع عررررررن عمليررررررات  

 .3بحق النساء أثناء النزاع المسلح، السيما أن المرأة تشكل الركيزة األساسية لشرف األسرة
، 5مرررررررادة 157الترررررري تحترررررروي علررررررى  1863لعررررررام  4"رلررررررى "الئحررررررة ليبرررررررتجرررررردر اإلشررررررارة إكمررررررا  

وهررررري وإن كانرررررت لررررريس لهرررررا طرررررابع دولررررري فإنهرررررا تتسرررررم بأهميرررررة كبرررررر  فررررري مجرررررال الحمايرررررة والمعاملرررررة 
، 6نية، فقررررد حظرررررت األعمررررال الترررري ترتكررررب ضررررد المرررردنيين وفرضررررت العقوبررررات علررررى مرتكبيهررررااإلنسررررا

، كمرررررررا نصرررررررت علرررررررى معاملرررررررة األسرررررررر  والجرحرررررررى 7وفرضرررررررت احتررررررررام المررررررردنيين واألعيررررررران المدنيرررررررة
أهميررررة فرررري مجررررال حمايررررة  ي لهرررراتررررقررررانون ليبررررر مجموعررررة مررررن القواعررررد ال غوقررررد صررررا 8معاملررررة إنسررررانية

النسررررراء، كتحرررررريم أعمرررررال العنرررررف واالغتصررررراب والقترررررل ضرررررد السررررركان المررررردنيين باإلضرررررافة إلرررررى إبعررررراد 
 .9هذه الفئة عن مسرح العمليات قبل بدايتها

                                                           

ة، جرائم الحرب في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي، أطروحة دكتوراه، الجامعة غي سالم كريم البزايز مخالد ر  -1
 .176، ص 2005 سبتمبراألردنية، 

2 -  Voir l’articke 46 de la convention de Haye N°4 conçernant les lois et coutumes de 

guere sur terre du 18/10/1907, et vivianne yen- ching weng- Evolution de la problematique 

des droits des femmes dans le systéme de protection de l’organisation des nations Unis- 

these de doctorat- Université Pantheon- Assas (Paris II), le 16/12/2008, p. 254. 

 . 187مرجع سابق ، ص  جاسم زور، -3
قام أحد األساتذة في العلوم السياسية بجامعة كولومبيا بنيويورك بتحرير الئحة تتضمن تعليمات إلى  1851في سنة  -4

وتم عرضه على لجنة من  Abraham lincolnى طلب الرئيس آبرهام لينكون القوات العسكرية البرية بناء عل
 .1865 -1861العسكريين وتم اعتمادها من طرف رئيس الدولة من أجل تنفيذها إبان الحرب األهلية لسنة 

5- Mario Bettati, Droit humanitaire, op cit, p. 08. 

 .17قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -6
7-voir article 105 à 147 du code lieber ou instruction de 1863 ou instruction de 1863 pour 

les armées en campagne des Etats- Unis d’amerique.  
8- voir article 22 à 34 du code lieber ,idem.   

9- dans ce sens l’article 44/1 du code lieber  , stipule que: ]toute violence délibérée 

commise contre les personnes dans le pays envahi, toute destruction de bien non ordonnés 

=par un officier qualifié, tous vol, Pillage ou mise à sac, meme après la prise d’une place 
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كمررررررا تضررررررمنت نصرررررروص قررررررانون ليبررررررر حمايررررررة النسرررررراء مررررررن خررررررالل إقرررررررار حكومررررررة الواليررررررات  
فرررريهم فئررررة النسرررراء باعتبررررار ذلررررك يرررردخل فرررري الشررررؤون  المتحرررردة األمريكيررررة حمايررررة السرررركان المرررردنيين بمررررا

 .2من قانون ليبر 37. وهذا ما أكدت عليه المادة 1المقدسة الداخلية للدولة المحتلة أراضيها
وقررررررد تتابعررررررت علررررررى مررررررر السررررررنين سلسررررررلة مررررررن الترررررردابير والنصرررررروص القانونيررررررة الترررررري عملررررررت  

واعررررررررررد المتعلقررررررررررة بتلررررررررررك علررررررررررى توسرررررررررريع نطرررررررررراق الفئررررررررررات المشررررررررررمولة بالحمايررررررررررة وكررررررررررذا تحسررررررررررين الق
وهررررررررذا مررررررررا سررررررررنالحظه مررررررررن خررررررررالل  السرررررررريما حمايررررررررة فئررررررررة النسرررررررراء مررررررررن الجرررررررررائم الجنسررررررررية,الحماية،

 التطورات التي لحقت بقانون جنيف.
 المطلب الثاني                                               

 انون جنيفـــقفي العنف الجنسي                                      
يليررررررره   الفررررررررع األول )عريرررررررف بقرررررررانون جنيرررررررف تنتنررررررراول فررررررري هرررررررذا المطلرررررررب نقطترررررررين همرررررررا ال 

وبرتوكوليهرررررررررا اإلضرررررررررافيين  1949تفاقيرررررررررات جنيرررررررررف لسرررررررررنة إاألحكرررررررررام الرررررررررواردة فررررررررري  الحرررررررررديث عرررررررررن
 .)الفرع الثاني  المتصلة بالعنف الجنسي ضد المرأة 

 رع األولـالف                                              
 يفـانون جنــعريف بقــالت                                        

تحمررررري ضرررررحايا النزاعرررررات المسرررررلحة يقصرررررد بقرررررانون جنيرررررف مجموعرررررة القواعرررررد القانونيرررررة التررررري  
 .3صر استخدام القوة ضد المقاتلين دون غيرهم وضد األهداف العسكرية دون غيرهاوتق

بشرررررررررأن تحسرررررررررين حرررررررررال الجرحرررررررررى  1864هرررررررررذه االتفاقيرررررررررات اتفاقيرررررررررة جنيرررررررررف لعرررررررررام  تضرررررررررمو  
المتعلقرررررررة بتحسرررررررين حرررررررال الجرحرررررررى والمرضرررررررى  1906، اتفاقيرررررررة جنيرررررررف 4العسررررررركريين فررررررري الميررررررردان

                                                                                                                                                                                

de vive force, tous viol, blessure, mutilation ou mise à mort de ses habitants, sont interdits 

sous peine de mort ou toute autre peine grave proportionnée à le gravité de l’offense..  [ . 

 .17قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -1
2 - L’article 37/1 du code lieber stipule que: ]Les Etats – Unis recounaissent et protègent, 

dans les pays ennemis occupés par eux, la religion et la moralité,la propriété strictement 

privée, la personne des habitants, spécialement celle des femmes et le caractère sacré des 

relations de famille. les infractions seront rigoureusement punies..[.  

 .62ة، مرجع سابق، ص دد/ محمد فهاد الشالل -3
 .1964 أوت 22اتفاقية جنيف حول تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، الصادرة في  -4
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بشرررررأن تحسرررررين حرررررال الجرحرررررى والمرضرررررى  1929، اتفاقيرررررة جنيرررررف األولرررررى 1العسررررركريين فررررري الميررررردان
 األربررررررع لعررررررامجنيررررررف  اتواتفاقيرررررر ة أسررررررر  الحرررررررب,و الثانيررررررة بشررررررأن معاملرررررر العسرررررركريين فرررررري الميرررررردان

 .وهذا ما سنتناوله فيمايلي، 19772عام لوالبروتوكولين المكملين لها  1949
 سالئف اتفاقيات جنيف األربع -أوال

 وذلك كمايلي: 1949اتفاقيات ما قبل عام  سالئف اتفاقيات جنبف األربعيقصد ب 
 بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان  1864اتفاقية جنيف لعام  -أ

لرررررررم يكرررررررن الجنرررررررود الجرحرررررررى فررررررري ميررررررردان القترررررررال يحظرررررررون بالرعايرررررررة التررررررري تتطلبهرررررررا أعرررررررراف  
الحررررررب وقوانينهرررررا حيرررررث كانرررررت تلرررررك الرعايرررررة قاصررررررة وبدائيرررررة مرررررن جميرررررع الجوانرررررب وغالبرررررا مرررررا كررررران 

ج أو إغاثرررررة، فكررررران ال برررررد الجنرررررود الجرحرررررى يتركرررررون لمصررررريرهم فررررري ميررررردان المعركرررررة بررررردون أي عرررررال
 .3هذا الوضعوأن يتبلور تفكير جدي لمعالجة 

درة لعقررررررد اتفاقيررررررة بشررررررأن تحسررررررين حررررررال الجرحررررررى فرررررري الميرررررردان اسررررررتجابة القررررررد جرررررراءت المبرررررر 
يمثرررررل عقرررررد تلرررررك االتفاقيرررررة أحررررردهما  Solferino"4لواحرررررد مرررررن مقتررررررحين تضرررررمنهما ترررررذكار "سرررررولفيرنيو

و ترررررم اعتمررررراد نرررررص اإلتفاقيرررررة  .6ذاتهرررررا اسرررررتجابة للمقتررررررح اآلخرررررر 5بينمرررررا يمثرررررل تشررررركيل لجنرررررة جنيرررررف
 القررررررانون الرررررردولي اإلنسرررررراني. و بهررررررذه اإلتفاقيررررررة انتقررررررل 7مررررررواد 10و تضررررررمنت  22/08/1864بتررررراريخ 

, حيررررررث تعررررررد هررررررذه اإلتفاقيررررررة أول 8مررررررن الشرررررررائع السررررررماوية و األعررررررراف إلررررررى صررررررلب معاهرررررردة دوليررررررة 

                                                           

حيث  1906وتوسيع نطاقها مرتين ويعود تاريخ المراجعة األولى لالتفاقية إلى عام  1864حيث جر  تنقيح اتفاقية  -1
 مادة وتوسيع نطاقها ليشمل المرضى يإلى جانب العسكريين في الميدان. 33تحتوي على أصبحت االتفاقية 

 .62محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  -2
 .164نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -3
ن وهو الكتاب الذي ألفه السويسري هنري دونان بعد ما شهد ما تركته حرب سولفير ينو في إيطاليا التي اندلعت بي -4

من آثار مدمرة، فتأثر لذلك فألف هذا الكتاب الذي  1859جنود نابليون الثالث وجيوو ما كسيميليان النمساوي عام 
  .1901)وحصل على إثره على جائزة نوبل للسالم عام  1862نشر عام 

 صارت تدعى فيما بعد باللجنة الدولية للصليب األحمر. -5

 .164مرجع سابق، ص  نزار العنبكي، -6
10..,op.cit,p Droit humanitaire ,Bettati Mario-7   

 .15,ص2011، 1ط  القاهرة,المركز القومي لإلصدارات القانونية،يوسف حسن يوسف,المحاكمات الدولية المعاصرة,-8
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الصررررررليب األحمررررررر الرررررردولي فرررررري مجررررررال إقرررررررار و ترررررردوين قواعررررررد اتفاقيررررررة دوليررررررة فرررررري سلسررررررلة اتفاقيررررررات 
 .1القانون الدولي اإلنساني

وامترررررازت هرررررذه االتفاقيرررررة بوضرررررعها مرررررا يعررررررف بحرررررد أدنرررررى مرررررن الحمايرررررة للجرحرررررى والمرضرررررى  
، حيررررررث أكرررررردت بصررررررفة خاصررررررة علررررررى االعتررررررراف بحيرررررراد عربررررررات 2مررررررن العسرررررركريين والطررررررواقم الطبيررررررة

ايتهرررررا واحترامهررررررا وعلررررررى وجررررروب جمررررررع المرضررررررى والجرحررررررى اإلسرررررعاف والمستشررررررفيات العسرررررركرية، وحم
مرررررن العسررررركريين والعنايررررررة بهرررررم بصررررررف النظررررررر عرررررن جنسررررريتهم، ووجرررررروب تسرررررليم األسرررررر  والجرحررررررى 

. وتعتبرررررر 3إلرررررى الجانرررررب الرررررذي ينتمرررررون إليررررره إذا كانرررررت حرررررالتهم ال تسرررررمح بحمرررررل السرررررالح مررررررة ثانيرررررة
فيهرررررا، وهرررررو أنهرررررا لرررررم تتضرررررمن  هرررررذه االتفاقيرررررة ذات مغرررررز  خررررراص علرررررى الررررررغم مرررررن العيرررررب الكبيرررررر

 .4عقوبات محددة لمعاقبة الجرائم الواردة فيها، لكنها أرست أسس القانون الدولي المعاصر
 وكان من أهم ما اتسمت به: 
 قواعد مكتوبة ودائمة ذات نطاق عالمي لحماية ضحايا النزاعات  -1

 طابعها المتعدد األطراف المفتوح أمام جميع الدول. -2

 والعسكريين. الرعاية دون تمييز للجرحى والمرضىااللتزام بتقديم  -3

النقررررررل والمعرررررردات الطبيررررررة ووسررررررمها بشررررررارة مميررررررزة  لاحترررررررام أفررررررراد الخرررررردمات الطبيررررررة ووسررررررائ -4
 .5)صليب أحمر على أرضية بيضاء 

، أول 7وبالضرررررربط فرررررري معركررررررة "سررررررادوفا" 18666وكانررررررت الحرررررررب النمسرررررراوية الروسررررررية عررررررام  
االتفاقيررررررة بعرررررد سررررررنتين مررررررن اعتمادهررررررا، وأول برهرررررران عملرررررري علررررررى  هررررررذه واقعرررررة يمررررررتحن فيهررررررا تطبيررررررق

قيمتهررررا الكبيرررررة الترررري شررررجعت مررررؤتمر الهرررراي األول للسررررالم علررررى اعتمرررراد مبادئهررررا فرررري اتفاقيررررة الهرررراي 
 . 19078وتعديلها في عام  1899الثالثة بشأن الحرب البحرية لعام 

                                                           

 .236يحى عبد هللا طعيمان مرجع سابق,ص -1
 .23غسان هشام الجندي، مرجع سابق، ص  -2
 .236سابق ، ص  يحي عبد هللا طعيمان، مرجع -3
 .14، ص  مرجع سابق يوسف حسن يوسف، المحاكمات الدولية المعاصرة، -4
 .09، ص 2002القانون الدولي اإلنساني، إجابات عن أسئلتك ، أكتوبر ,اللجنة الدولية للصليب األحمر -5
 .165نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -6
 90ميلود بن عبد العزيز ، مرجع سابق، ص  -7

 .165ر العنبكي، مرجع سابق، ص نزا -8
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ولعرررررل مرررررا يعكرررررس  ،1885بلغاريرررررا عرررررام  -كمرررررا طبقرررررت بصرررررورة كليرررررة أثنررررراء حررررررب الصررررررب 
القيمرررررة العمليرررررة ألحكرررررام هرررررذه االتفاقيرررررة، تررررررك الجرررررير الصرررررربي أثنررررراء انسرررررحابه العديرررررد مرررررن الجرحرررررى 

عررررررالجتهم موالمرضررررررى فرررررري ميرررررردان القتررررررال، ومعهررررررم فصررررررائل طبيررررررة قامررررررت بجمررررررع ضررررررحايا الطرررررررفين و 
دون تمييرررررررز وفسررررررررح المجررررررررال للجنرررررررة الدوليررررررررة للصررررررررليب األحمرررررررر بالعمررررررررل فرررررررري كرررررررل مكرررررررران ونقلهررررررررا 

 .1رلألخبا
ــــة جنيــــف لعــــام  -ب ــــي  1906اتفاقي ــــة الجرحــــى والمرضــــى العســــكريين ف المتعلقــــة بتحســــين حال

 الميدان 
  نطاقهرررررا لتواكرررررب التطرررررورات المتعلقرررررة بمجرررررال  وتوسررررريع 1864ل اتفاقيرررررة عررررراملقرررررد جرررررر  تعررررردي        

 06 جنيررررف المبرمررررة فرررري تفاقيررررةإ تطبيررررق قرررروانين اإلنسررررانية وأعرافهررررا فرررري الحرررررب البريررررة وتعتبررررر بررررذلك
 33، حيرررررررث أصررررررربحت االتفاقيرررررررة تحتررررررروي علرررررررى  18642متممرررررررة ومطرررررررورة التفاقيرررررررة  1906جويليرررررررة
وتوسررررع نطاقهررررا بفضررررل النصرررروص الجديرررردة ليشررررمل المرضررررى إلررررى جانررررب الجرحررررى العسرررركريين  مررررادة

 .3 في الميدان
كمررررررا تضررررررمنت االتفاقيررررررة نصرررررروص متعلقررررررة بحظررررررر االنتهاكررررررات المتعلقررررررة بإسرررررراءة اسررررررتخدام  

 .الشارة الموحدة للصليب األحمر تبنىتللصليب األحمر، و  الشارة المميزة
/ 1914وقرررررررررد كانرررررررررت هرررررررررذه االتفاقيرررررررررة سرررررررررارية المفعرررررررررول أثنررررررررراء الحررررررررررب العالميرررررررررة األولرررررررررى 

ت تطبيقرررررا كرررررامال فررررري مسررررررح العمليرررررات الحربيرررررة باسرررررتثناء مخالفرررررة حكمهرررررا الرررررذي يررررر، حيرررررث لق1918
المتحرررررراربون االحتفرررررراظ بهررررررم فرررررري  يقرررررررر إعررررررادة أفررررررراد الخرررررردمات الطبيررررررة إلررررررى أوطررررررانهم، حيررررررث قرررررررر

 .4في األسر اطنيهم الذي وقعو امعسكرات االحتجاز ليعتنوا بمو 

 1929اتفاقية جنيف لعام  -ج
مرررررررررؤتمر دبلوماسررررررررري بررررررررردعوة مرررررررررن الحكومرررررررررة االتحاديرررررررررة  1929انعقرررررررررد فررررررررري جنيرررررررررف عرررررررررام  

اد السويسررررررية، وبمبرررررادرة مرررررن اللجنرررررة الدوليرررررة للصرررررليب أألحمرررررر، أسرررررفرت خاتمرررررة أعمالررررره عرررررن اعتمررررر

                                                           

 .9ميلود بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -1
 .94، ص نفسهمرجع ال -2
دار الثقافة للنشرو ،القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،المخزوميعمر محمود  -3

 .37ص  ,2008,1التوزيع,عمان, ط 
 .165،166 ص سابق،نزار العنبكي، مرجع  -4
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، أدخلرررررت إحرررررداهما تعرررررديالت جديررررردة علرررررى اتفاقيرررررة 19291 جويليرررررة 27اتفررررراقيتين أبرمترررررا فررررري جنيرررررف 
فررررري الميررررردان حيرررررث عوضرررررت واسرررررتخلفت مرررررا جررررراء فررررري اتفاقيرررررات  تحسرررررين حرررررال الجرحرررررى والمرضرررررى

، أمررررررا الثانيررررررة فكانررررررت اتفاقيررررررة قائمررررررة بررررررذاتها تتعلررررررق بمعاملررررررة أسررررررر  الحرررررررب، حيررررررث 1906و 1864
، وهرررررررررذا مرررررررررا سرررررررررنتناوله 19072و 1899د الرررررررررواردة فررررررررري اتفاقيرررررررررات الهررررررررراي جررررررررراءت مكملرررررررررة للقواعررررررررر

 فيمايلي:
ـــة جنيـــف األولـــى لســـنة  -1 المتعلقـــة بتحســـين حـــال الجرحـــى والمرضـــى العســـكرين  1929اتفاقي

 :في الميدان
ترترررررررب عررررررررن المراجعررررررررة الثانيررررررررة الترررررررري أجراهررررررررا مررررررررؤتمر جنيررررررررف الدبلوماسرررررررري التفاقيررررررررة عررررررررام  
المعدلررررررة اعتمررررررراد صررررررريغة جديررررررردة منقحرررررررة لهررررررذه االتفاقيرررررررة المتعلقرررررررة بتحسرررررررين حرررررررال الجرحرررررررى  1906

أي بزيررررررادة  4مررررررادة 39، وجرررررراءت فرررررري 19293 جويليررررررة 27والمرضررررررى العسرررررركريين فرررررري الميرررررردان فرررررري 
 األصلية. 1864المعدلة التفاقية عام  مواد عن االتفاقية السابقة 06

إلغررررررراء شررررررررط االشرررررررتراك الكلررررررري أو المعاملرررررررة  1929ومرررررررن أهرررررررم مرررررررا تضرررررررمنته اتفاقيرررررررة عرررررررام  
عرررررد يشرررررترط لتطبيرررررق أي لرررررم يالمعدلرررررة  1906مرررررن اتفاقيرررررة عرررررام  24بالمثرررررل التررررري جررررراءت بررررره المرررررادة 

، أي أن االتفاقيرررررة 5االتفاقيرررررةاالتفاقيرررررة برررررين األطرررررراف أن تكرررررون جميرررررع الررررردول المتحاربرررررة أطرافرررررا فررررري 
تبقررررى سرررررارية المفعرررررول حترررررى وإن كررررران بعرررررض المتحرررراربين غيرررررر أطرررررراف فيهرررررا، كمرررررا ال يترترررررب علرررررى 
تحلررررل أحررررد األطررررراف مررررن االتفاقيررررة أثنرررراء الحرررررب أثرررررا قانونيررررا إال بعررررد انتهرررراء الحرررررب ذاتهررررا بحيررررث 

 .6يظل استمرار سريانها على األطراف جميعا مكفوال طيلة فترة الحرب
كمرررررا أقررررررت اسرررررتخدام شرررررارتين أخرررررريين إلرررررى جانرررررب الصرررررليب األحمرررررر وهمرررررا الهرررررالل األحمرررررر  

 .7واألسد والشمس األحمرين
 
 

                                                           

 .24غسان هشام الجندي، مرجع سابق، ص   -1
2- Jacques Fierens, op cit, p. 81. 

 .166نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -3
 .37عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -4
 .166مرجع سابق ، ص  ، نزرا العنبكي -5
 .95لود بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص يم -6
 .37، ص مرجع سابق عمر محمود المخزومي، -7
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 بشأن معاملة أسرى الحرب 1929اتفاقية جنيف الثانية لعام  -2
يكررررررررون قررررررررانون جنيررررررررف قررررررررد بسررررررررط حمايترررررررره  27/07/1929 االتفاقيررررررررة فرررررررريباعتمرررررررراد هررررررررذه  

. فقررررد تناولررررت هررررذه 1ضررررحايا المنازعررررات المسررررلحة هرررري فئررررة األسررررر  اإلنسررررانية علررررى فئررررة مهمررررة مررررن 
بوضررررروح وتفصررررريل أكثرررررر مرررررن قرررررانون الهررررراي القواعرررررد المتعلقرررررة بالوضرررررع  772االتفاقيرررررة فررررري موادهرررررا 

القرررررانوني ألسرررررر  الحررررررب وبالمعاملرررررة الواجبرررررة لهرررررم ابترررررداء مرررررن عمليرررررة األسرررررر وبمرررررا يكفرررررل حمرررررايتهم 
الجماعيرررررررة وأدخلرررررررت قواعرررررررد ترررررررنظم عمرررررررل األسرررررررر  كمرررررررا ، ومنرررررررع العقوبرررررررات  3اإلسررررررراءة إلررررررريهموعررررررردم 

و لعرررررل فررررري هرررررذه  .4نظمرررررت حرررررق أسرررررر  الحررررررب فررررري تعيرررررين ممثلرررررين لهرررررم أمرررررام الجهرررررات العسررررركرية
الترتيبررررات حمايررررة لألسرررريرات مررررن التعرررررض لسرررروء المعاملررررة و العنررررف السرررريما العنررررف الجنسرررري خررررالل 

 عملية األسر.
يررررررررة وخرررررررردمات اللجنررررررررة الدوليررررررررة أكرررررررردت علررررررررى حقهررررررررم فرررررررري تلقرررررررري خرررررررردمات الدولررررررررة الحامكما 

ويالحرررررظ الررررربعض  .5للصرررررليب األحمرررررر، وأقررررررت مبررررردأ الرقابرررررة الدوليرررررة علرررررى تطبيرررررق قواعرررررد االتفاقيرررررة
، خرررررالل الحررررررب 1929وجرررررود نقطرررررة سررررروداء فررررري تطبيرررررق اتفاقيرررررة جنيرررررف حرررررول أسرررررر  الحررررررب لعرررررام 

بهرررررذه مرررررن الررررردول المتحاربرررررة أسرررررر  حررررررب خصرررررومها العالميرررررة الثانيرررررة، حيرررررث لرررررم تعامرررررل مجموعرررررة 
الصررررررفة علررررررى أسرررررراس أنرررررره ال توجررررررد بينهررررررا وبررررررين خصررررررومها حالررررررة حرررررررب حسررررررب القررررررانون الرررررردولي 

، وكرررررررد فعررررررل علررررررى هررررررذا التصرررررررف 6 وأنكرررررررت بالتررررررالي علررررررى جنررررررود الخصررررررم صررررررفة أسررررررر  الحرررررررب
المشررررررتركة مررررررن اتفاقيررررررات جنيررررررف األربررررررع لتؤكررررررد علررررررى أن هررررررذه  02مررررررن المررررررادة  01جرررررراءت الفقرررررررة 

 .7حالة حرب أو لم تعلناالتفاقيات ستطبق سواء أعلنت 
كررررران عررررردد الررررردول األطرررررراف فررررري االتفاقيرررررة األولرررررى العالميرررررة الثانيرررررة  وعشرررررية انررررردالع الحررررررب  

دولرررررة، وهرررررو رقرررررم هرررررام برررررالنظر إلرررررى تركيبرررررة المجتمرررررع الررررردولي  53دولرررررة، وفررررري االتفاقيرررررة الثانيرررررة  56

                                                           

 .168، 167ص  نزرا العنبكي، مرجع سابق، -1
 .38عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -2
 .168نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -3

4- Jacques Fierens, op.cit, p. 82. 

 .168سابق، ص  مرجعنزار العنبكي،  -5
 .24غسان هشام الجندي، مرجع سابق، ص  -6

stipule que: (…. La presente  (version francaise) 2/1 commun aux CGL’article  -7

convention s’appliquera en cas de guerre ou de tout autre conflit armé surgissant entre 

deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes meme si l’etat de guerre n’est pas 

reconnu par l’une d’elle).     
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، 1929اتفررررراقيتي  ثانيرررررة كانرررررت أكثرررررر ممرررررا تصررررروره واضرررررعولكرررررن ويرررررالت الحررررررب العالميرررررة ال, آنرررررذاك 
، حيرررررررث حلرررررررت 1تلبيرررررررة لحاجرررررررات أفرزتهرررررررا تلرررررررك الحررررررررب المررررررردمرة 1949وجررررررراءت اتفاقيرررررررات جنيرررررررف 
 .2محل هاتين االتفاقيتين 1949اتفاقيات جنيف األربع لعام 

ــــــا ــــــام  -ثاني ــــــة ضــــــحايا النزاعــــــات المســــــلحة لع ــــــع بشــــــأن حماي ــــــف األرب ــــــات جني  1949اتفاقي
 وبروتوكوليها اإلضافيين

والبرتوكررررررولين اإلضررررررافيين  1949لفرررررررع كررررررل مررررررن اتفاقيررررررات جنيررررررف لسررررررنة نتنرررررراول فرررررري هررررررذا ا 
 وذلك كمايلي: 1977لسنة 

 1949اتفاقيات جنيف األربع لعام  -أ
نظرررررر قرررررد مرررررؤتمر دبلوماسررررري بمبرررررادرة مرررررن سويسررررررا إلعرررررادة البعرررررد الحررررررب العالميرررررة الثانيرررررة، ع 

اللجنرررررة الدوليرررررة للصرررررليب األحمرررررر إلنسررررراني الموجرررررودة آنرررررذاك ولعبرررررت فررررري اتفاقيرررررات القرررررانون الررررردولي ا
، وبعررررررد مرررررررور 1949 أفريررررررل 21، وكرررررران ذلررررررك فرررررري جنيررررررف بترررررراريخ 3دور كبيررررررر فرررررري هررررررذا المررررررؤتمر

أربعرررررة أشرررررهر مرررررن المناقشرررررات والمفاوضرررررات التررررري أجرررررر  المرررررؤتمر خاللهرررررا مراجعرررررة شررررراملة وجذريرررررة 
مسررررررلحة لقررررررانون جنيررررررف، أسررررررفرت نتائجهررررررا عررررررن توقيررررررع أربررررررع اتفاقيررررررات بشررررررأن ضررررررحايا النزاعررررررات ال

، شررررركلت فررررري مجموعهرررررا مدونرررررة إنسرررررانية هائلرررررة لرررررم يسررررربق لهرررررا نظيرررررر فررررري 19494أوت  12بتررررراريخ 
 .5تاريخ القانون الدولي

لقرررررد أدخلرررررت هرررررذه المدونرررررة تحسرررررينات كبيررررررة عرررررل االتفاقيرررررات الرررررثالا السرررررابقة وهررررري اتفررررراقيتي  
ضرررررحايا بشرررررأن تحسرررررين حرررررال ومعاملرررررة  1907، واتفاقيرررررة الهررررراي العاشررررررة عرررررام 1929جنيرررررف لعرررررام 

 الحرب واستبدلها بثالا اتفاقيات منقحة وهي:
برررررالقوات المسرررررلحة فررررري الميررررردان  ىاتفاقيرررررة جنيرررررف األولرررررى بشرررررأن تحسرررررين الجرحرررررى والمرضررررر -1

 .1929وهي تعديل وتنقيح التفاقية جنيف األولى لعام 

                                                           

 .96ص مرجع سابق، ميلود بن عبد العزيز،  -1
 .244ص  مرجع سابق، طعيمان،يحي عبد هللا  -2
 .25غسان هاشم الجندي، مرجع سابق، ص  -3
، 2016، وبلغ عدد الدول المصادقة عليها حتى 21/10/1950ع في ببدء النفاذ التفاقيات جنيف األر  وكان تاريخ -4

 دولة. 196
 .169العنبكي، مرجع سابق، ص  نزار -5
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واتفاقيرررررررة جنيرررررررف الثانيرررررررة بشرررررررأن تحسرررررررين حرررررررال جرحرررررررى ومرضرررررررى الحررررررررب وغرقرررررررى القررررررروات  -2
 .19071هي تعديل وتطوير االتفاقية الهاي لعام المسلحة في البحار و 

اتفاقيرررررة جنيرررررف الثالثرررررة بشرررررأن معاملرررررة أسرررررر  الحررررررب التررررري اسرررررتخلفت اتفاقيرررررة جنيرررررف الثانيرررررة  -3
 .2المتعلقة بمعاملة أسر  الحرب 1929لعام 

م إثررررراء قررررانون ن القررررائم تررررباإلضررررافة إلررررى هررررذه االتفاقيررررات الررررثالا الترررري سرررردت ثغرررررات القررررانو 
اتفاقيررررة رابعررررة جديرررردة تتعلررررق بحمايررررة المرررردنيين فرررري وقررررت الحرررررب، وقعررررت فرررري نفررررس جنيررررف باعتمرررراد 

إذ أن المعاملرررررة والحمايرررررة  ا، وتعتبرررررر هرررررذه االتفاقيرررررة مسرررررتحدثة كليررررر3تررررراريخ توقيرررررع االتفاقيرررررات األخرررررر  
ذلرررررررك الحرررررررين  ترررررررىالمتعلقرررررررة باألشرررررررخاص المررررررردنيين وقرررررررت الحررررررررب لرررررررم تكرررررررن تخضرررررررع ألي اتفاقيرررررررة ح

أثنرررراء النزاعررررات المسررررلحة معالجررررة أكثررررر  السرررريما فئررررة النسرررراء ة المرررردنيينفعالجررررت هررررذه األخيرررررة حمايرررر
شررررررموال وأكثررررررر تفصرررررريال فحظرررررررت االعتررررررداء علررررررى الحيرررررراة أو السررررررالمة الجسررررررمانية أو العقليررررررة ألفررررررراد 

ا ومعرررررررامالت غيرررررررر إنسرررررررانية كمرررررررو اغتصررررررراب  ب وتنكيرررررررل المررررررردنيين ومرررررررا يتصرررررررل برررررررذلك مرررررررن تعرررررررذي
ء علررررى كرامررررة األفررررراد والتمييررررز فرررري المعاملررررة علررررى أسرررراس حظرررررت أخررررذ الرهررررائن واإلجررررالء واالعترررردا

 .4األصل أو اللون أو الجنسية
ويعرررررود الفضرررررل فررررري إعرررررداد اتفاقيرررررة جنيرررررف الرابعرررررة إلرررررى فرنسرررررا التررررري تقررررردمت بررررراقتراح بهرررررذا  

 .5ري للخبراء الحكوميينيالخصوص إلى المؤتمر التحض
دولرررررررة  194مصرررررررادقة  بعرررررررد 1950أكتررررررروبر  21ودخلرررررررت هرررررررذه االتفاقرررررررات حيرررررررز النفررررررراذ فررررررري  
 .6عليها

 ألربع مايلي:ار مالحظته حول اتفاقيات جنيف دوما تج 
بح يشررررررررمل إلررررررررى جانررررررررب الحرررررررررب المعلنررررررررة توسرررررررريع نطرررررررراق اتفاقيررررررررات جنيررررررررف بحيررررررررث أصرررررررر-

والنزاعرررررررات المسرررررررلحة الدوليرررررررة بررررررردون إعرررررررالن حررررررررب النزاعرررررررات المسرررررررلحة غيرررررررر ذات الطرررررررابع 

                                                           

 .38سابق، ص  مرجععمر محمود المخزومي،  -1
2-Jacques Fierens,op.cit, p .149. 150. 

 .26نزار العنبكي ، مرجع سابق، ص  -3
 .97، 96 صميلود بن عبد العزيز، مرجع سابق ، -4
 .26غسان هشام الجندي، مرجع سابق، ص  -5

6-Jacques Fierens, op.cit ,p. 149.  
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مررررررن اتفاقيررررررات جنيررررررف األربررررررع وهررررررذا  2المشررررررتركة 03وذلررررررك بإضررررررافة نررررررص المررررررادة  1الرررررردولي
 .3يعتبر من أوائل النصوص الدولية التي تعالج الحرب األهلية

ي االتفاقيرررررات األربرررررع اتخاذهرررررا علرررررى الررررردول األطرررررراف فرررررمرررررا يتعلرررررق بالتررررردابير التررررري يجرررررب -
ضرررررد األشرررررخاص الرررررذين يرررررأمرون بارتكررررراب انتهاكرررررات جسررررريمة أو مخالفرررررات لهرررررذه االتفاقيرررررات 

الررررررردول األطررررررراف باتخررررررراذ التررررررردابير  كامرررررررا عامرررررررة تسررررررجل تعهررررررردأح حيررررررث تضرررررررمنت جميعهررررررا
 .4والتنظيمية الالزمة لوقف األفعال المخالفة لالتفاقيات والمعاقبة عليها العقابية

تطررررررورا مهمررررررا يتعلررررررق بتوسرررررريع النطرررررراق الشخصرررررري  1949وقررررررد أحرررررررز قررررررانون جنيررررررف لعررررررام 
والمليشرررررريات أو الوحرررررردات المتطوعررررررة التفاقيرررررات جنيررررررف ليشررررررمل إلررررررى جانررررررب أفررررررراد القرررررروات المسررررررلحة 

الترررررري تشرررررركل جررررررزء مررررررن هررررررذه القرررررروات، أفررررررراد حركررررررات المقاومررررررة المسررررررلحة المنظمررررررة الررررررذين أظهرررررررت 
المعاملررررررة السررررررريئة التررررررري تلقوهرررررررا علرررررررى يرررررررد النررررررازي األلمررررررراني إبررررررران الحررررررررب العالميرررررررة الثانيرررررررة أهميرررررررة 

 .5االعتراف لهم بوضع أسر  الحرب إذا ما استوفوا شروطا محددة
اإلشررررررارة إلررررررى أن المررررررؤتمر الدبلوماسرررررري الررررررذي أعررررررد اتفاقيررررررات جنيررررررف لررررررم يررررررتمكن مررررررن  وتجررررررد

منظومرررررررة مرررررررن القواعرررررررد القانونيرررررررة للقصرررررررف الجررررررروي، ألن الواليرررررررات المتحررررررردة كانرررررررت تتررررررروجس وضرررررررع 
، التررررري كانرررررت الواليرررررات خيفرررررة مرررررن أن ترررررؤدي معالجرررررة القصرررررف الجررررروي إلرررررى تحرررررريم األسرررررلحة النوويرررررة

 .6رد في امتالكهافالمتحدة تت
 1949الملحقات باتفاقيات جنيف لعام  1977البرتوكوالن اإلضافيان لعام  -ب

مرررررررام فررررررري تطرررررررور تعتبرررررررر خطررررررروة كبيررررررررة لأل 1949ة لسرررررررنة كانرررررررت اتفاقيرررررررات جنيرررررررف األربعررررررر 
القررررررانون الرررررردولي اإلنسررررررران عمومررررررا وقواعررررررد حمايرررررررة ضررررررحايا النزاعررررررات المسرررررررلحة خصوصررررررا إال أنررررررره 

                                                           

 .170نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -1
تنص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف على أنه:  في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في  -2

 اع  أن يطبق كحد أدنى األحكام اآلتية......[ز أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة يلتزم أطراف الن

 Francois Bugnion, le droit international humanitaire.26الجندي، مرجع سابق، ص غسان هشام  -3

coutumier et les conflits armés non internationaux,(droit international humanitaire 

coutumier :enjeux et défis contemporains), sous la dirction de Paul Tavernier et Jean-Marie 

Henckaerts,collection du CREDHO, Bruylant,Bruxelles, 2008, p. 181.                                 
من اتفاقية جنيف  129من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة  50من اتفاقية جنيف األولى، والمادة  49أنظر المواد  -4

 من اتفاقية جنيف الرابعة. 146الثالث والمادة 
 .171، 170,ص عنبكي ، مرجع سابق نزار ال -5
 .26غسان هشام الجندي، مرجع سابق، ص  -6
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سررررررعان مرررررا تبرررررين أوجررررره القصرررررور والرررررنقص فيهرررررا، وعليررررره كررررران مرررررن الضرررررروري إعرررررادة النظرررررر فيهرررررا 
توافرررررق مرررررع تقاليرررررد وأخرررررالق دول وب الحديثرررررة مرررررن جهرررررة ولتر وتطويرهرررررا بمرررررا يرررررتالءم مرررررع ظرررررروف الحررررر

 .19772تحقق ذلك بإقرار برتوكولين في جنيف عام  من جهة أخر ، وقد 1العالم الثالث
نهايررررررررة  فرررررررريفرررررررري إطررررررررالق ديناميكيررررررررة نشرررررررريطة أدت  1968 وقررررررررد سرررررررراهم حرررررررردثان فرررررررري عررررررررام 

المطررررراف إلرررررى هرررررذين البرتوكرررررولين، فمرررررن جهرررررة دعرررررا مرررررؤتمر دولررررري لحقررررروق اإلنسررررران عقرررررد فررررري عرررررام 
ومرررررن جهرررررة أخرررررر  تبنرررررت الجمعيرررررة  3إلرررررى احتررررررام حقررررروق اإلنسررررران فررررري المنازعرررررات المسرررررلحة 1968
ودعررررررت الجمعيررررررة  2444التوصررررررية رقررررررم  1968 ديسررررررمبر 19لمنظمررررررة األمررررررم المتحرررررردة فرررررري  العامررررررة

العامرررررة فررررري هرررررذه التوصرررررية إلرررررى تبنررررري اتفاقيرررررات دوليرررررة إنسرررررانية إضرررررافية تهررررردف إلرررررى تررررروفير حمايرررررة 
أفضررررررل لضررررررحايا المنازعررررررات المسررررررلحة وإلررررررى تحرررررررريم أو تحديررررررد اسررررررتخدام بعررررررض وسررررررائل وأسررررررراليب 

 .4الحرب وقد فتحت هاتان التوصيتان الباب أمام تبني البروتوكولين
لدبلوماسرررررررري المررررررررذكور إلررررررررى االنعقرررررررراد بمبررررررررادرة مررررررررن قبررررررررل الحكومررررررررة وقررررررررد دعرررررررري المررررررررؤتمر ا 

السويسررررررية باعتبارهرررررا الجهرررررة الوديعرررررة التفاقيرررررات جنيرررررف األربرررررع، للتفررررراوض حرررررول إعرررررداد برتوكررررروالت 
إضررررافية بنرررراء علررررى مشرررراريع ووثررررائق أعرررردتها اللجنررررة الدوليررررة للصررررليب األحمررررر، وقررررد شررررارك فرررري هررررذا 

 .5دولة إفريقية 30دولة منها  120ن مندوبا يمثلو  70المؤتمر الدبلوماسي 
 1977، 1976، 1975، 1974وقرررررررررد عقرررررررررد المرررررررررؤتمر أربرررررررررع دورات متعاقبرررررررررة فررررررررري أعررررررررروام  

 10/06/1977حترررررى توصرررررل إلرررررى إقررررررار برتوكرررررولين إضرررررافيين التفاقيرررررات جنيرررررف، وترررررم التوقيرررررع فررررري 
البرتوكول وهمررررررا 6علررررررى الوثيقررررررة الختاميررررررة للمررررررؤتمر والترررررري ألحررررررق بهررررررا نررررررص البرتوكررررررولين اإلضررررررافيين

البرتوكرررررول الثررررراني المتعلرررررق بحمايرررررة و  حمايرررررة ضرررررحايا المنازعرررررات المسرررررلحة الدوليرررررةالخررررراص باألول 
 .7ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولة

                                                           

حيث أن اتفاقيات جنيف األربع تم إقراراها في وقت كانت فيه الكثير من الشعوب تحت وطأة وسيطرة االستعمار  -1
ل العالم الثالث دورا في الغربي، وعليه جاءت هذه االتفاقيات معبرة عن الفكر الغربي إزاء قانون الحرب، ولم يكن لدو 

 ."وبالتالي فإنها تفتقد إلى معالجة المعاملة المتعلقة بحروب التحرير"صياغتها: 
 .98ميلود بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -2

3- International conference on human rights, teheran, resolution XXIII of may 1968. 

 .27سابق، ص الغسان هشام الجندي، مرجع  -4
 .27، ص  نفسهمرجع ال -5
 .247، ص  سابق مرجع، نيحي عبد هللا طعيما -6
 .28ام الجندي، مرجع سابق، ص شغسان ه -7
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إشررررررارة إلررررررى أنهمررررررا  1949افيين التفاقيررررررات جنيررررررف لعررررررام وأطلررررررق عليهمررررررا البرتوكرررررروالن اإلضرررررر
االتفاقيررررات ي اعتررررر  تلررررك سررررد الررررنقص الررررذ اال يلغيرررران اتفاقيررررات جنيررررف المررررذكورة، وإنمررررا قصررررد منهمرررر

 .1وإعطاء تفسير صحيح للقواعد الواردة في تلك االتفاقيات حيثما يتعذر تفسيرها
 ةألول التفاقيات جنيف األربعاإلضافي االبرتوكول  -1

بشرررررررررأن حمايرررررررررة ضرررررررررحايا المنازعرررررررررات  19772يحتررررررررروي البرتوكرررررررررول اإلضرررررررررافي األول لعرررررررررام  
سرررررررتة وبفضرررررررل هرررررررذه الصررررررريغة التوليفيرررررررة  دة، أدرجرررررررت فررررررري أبررررررروبمرررررررا 102المسرررررررلحة الدوليرررررررة علرررررررى 

الجديررررردة الترررررري جرررررراء بهررررررا البرتوكرررررول األول والقائمررررررة علررررررى المزاوجررررررة برررررين نصرررررروص قررررررانوني الهرررررراي 
وجنيررررررف، ثرررررررم ترررررردارك بعرررررررض مررررررواطن القصرررررررور فرررررري القرررررررانون القررررررائم حينرررررررذاك وإدخررررررال طائفرررررررة مرررررررن 

لحمايررررررة لضررررررحايا هررررررذا النرررررروع مررررررن التحسررررررينات والمسررررررتجدات عليرررررره وبمررررررا يكفررررررل ترررررروفير مزيرررررردا مررررررن ا
 .3المنازعات
المكررررررس لألحكرررررام 4البررررراب األول سرررررتجدات التررررري جررررراء بهرررررا البرتوكرررررول فررررريومرررررن برررررين أهرررررم الم 
شررررررررمول المنازعررررررررات المسررررررررلحة الترررررررري تناضررررررررل بهررررررررا الشررررررررعوب ضررررررررد التسررررررررلط االسررررررررتعماري  العامررررررررة

يرررررر المصرررررير واالحرررررتالل األجنبررررري ضرررررد األنظمرررررة العنصررررررية، وذلرررررك فررررري إطرررررار ممارسرررررتها لحرررررق تقر 
ضرررررررمن نطررررررراق المنازعرررررررات التررررررري تشرررررررملها أحكرررررررام المرررررررادة الثانيرررررررة  .5طبقرررررررا لميثررررررراق األمرررررررم المتحررررررردة

المشرررررتركة فيمرررررا برررررين اتفاقيرررررات جنيرررررف والتررررري ينطبرررررق عليهرررررا هرررررذا الملحرررررق البرتوكرررررول المكمرررررل لتلرررررك 
، وهررررررو بررررررذلك قررررررد تضررررررمن قاعرررررردة طالمررررررا انتظرتهررررررا شررررررعوب العررررررالم الثالررررررث بالخصرررررروص 6االتفاقيررررررات

، ومنرررره 7التحريررررر إلررررى درجررررة النررررزاع المسررررلح الرررردوليوب ر مناضررررلو حركررررات التحرررررر، وهرررري رفررررع حررررو 
نجررررررررد أن البرتوكررررررررول اإلضررررررررافي األول قررررررررد وسررررررررع مررررررررن فكرررررررررة النزاعررررررررات المسررررررررلحة الدوليررررررررة، بحيررررررررث 

                                                           

 .247 طعيمان، مرجع سابق، ص يحي عبد هللا -1
 دولة. 168، 01/02/2007بلغ عدد الدول المصدقة على البرتوكول اإلضافي األول حتى تاريخ  -2
 .173العنبكي، مرجع سابق، ص نزار  -3
, ضحايا النزاعات المسلحة الدولية علق بحمايةتالم 1977أنظر الباب األول من البرتوكول اإلضافي األول لعام  -4
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 .173بق، ص نزار العنبكي، مرجع سا -6
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أصرررربحت تغطررررري النزاعررررات التررررري تقرررروم بهرررررا الشررررعوب الواقعرررررة تحررررت االحرررررتالل الخررررارجي أو السررررريطرة 
 .1حق في تقرير المصيراالستعمارية لنيل ال

الررررررروطني  بوضرررررررع المقررررررراتلين فررررررري حرررررررروب التحريرررررررر إن اهتمرررررررام البرتوكرررررررول اإلضرررررررافي أألول 
الررررذي مارسررررته قرررررارات  ريواالعتررررراف بهررررم كأسررررر  حرررررب ومعرررراملتهم بهررررذه الصررررفة يعكررررس مررررد  التررررأث

لألمررررررم المتحرررررردة فرررررري فترررررررة السررررررتينات والسرررررربعينات مررررررن القرررررررن الماضرررررري والمتعلقررررررة  ةمررررررالجمعيررررررة العا
بتصرررررررفية بقايرررررررا الرررررررنظم االسرررررررتعمارية والتررررررري وجررررررردت صرررررررد  لهرررررررا فررررررري المرررررررؤتمر الدبلوماسررررررري لتأكيرررررررد 
وتطررررروير القرررررانون الررررردولي اإلنسررررراني، ومرررررن بينهرررررا بصرررررورة خاصرررررة القررررررارات التررررري لفترررررت االنتبررررراه إلرررررى 

عب الفلسرررررررررطينية المحتلرررررررررة، وأكررررررررردت حرررررررررق الشرررررررررئيلي فررررررررري األراضررررررررري ممارسرررررررررات االحرررررررررتالل اإلسررررررررررا
ريرررررررة واعترفرررررررت تبعرررررررا لرررررررذلك بمنظمرررررررة التحريرررررررر الفلسرررررررطينية كممثرررررررل تقالل والحالفلسرررررررطيني فررررررري االسررررررر

للشررررعب الفلسررررطيني ومنحتهررررا صررررفة مراقررررب فرررري األمررررم المتحرررردة، ولمررررا كانررررت األمررررم المتحرررردة حاضرررررة 
وضرررررات بغيرررررة حمرررررل المرررررؤتمرين علرررررى االعترررررراف فررررري ذلرررررك المرررررؤتمر فقرررررد مارسرررررت تأثيرهرررررا علرررررى المفا

للمقررررراتلين فررررري حرررررروب التحريرررررر الررررروطني برررررالحق فررررري حمايرررررة القرررررانون الررررردولي اإلنسررررراني، السررررريما وأن 
 .2الدولي حينذاك لمسرحاالوضع في الشرق األوسط كان حاضرا بقوة على 

البررررراب  ويالحرررررظ برررررأن البرتوكرررررول اإلضرررررافي األول قرررررد أعررررراد التأكيرررررد فررررري المرررررادة األولرررررى مرررررن 
األول المتعلقررررررة بالمبرررررراد  العامررررررة ونطرررررراق التطبيررررررق والترررررري جرررررراءت بهررررررذا الحكررررررم المسررررررتحدا، علررررررى 

برررررأن يظرررررل المررررردنيون والمقررررراتلون تحرررررت حمايرررررة مبررررراد   3شررررررط "مرررررارتنز" وقرررررررت فررررري فقرتهرررررا الثالثرررررة
القرررررانون الررررردولي المسرررررتقرة كرررررأعراف ومبررررراد  اإلنسرررررانية ومقتضررررريات الضرررررمير العرررررام، محتفظرررررة لهرررررذا 

 .4رط بقيمته العرفية التي يدل عليها تواتر النص عليه في قانوني الهاي وجنيفالش
والمنكرررررروبين  ىوالخرررررراص بررررررالجرحى والمرضرررررر ،345إلررررررى  08أمررررررا البرررررراب الثرررررراني فرررررري المررررررواد  

، وأضرررررررفى ذات 1949فررررررري البحرررررررار فقرررررررد جررررررراء مكمرررررررال ألحكرررررررام االتفررررررراقيتين األولرررررررى والثانيرررررررة لعرررررررام 
بحيرررررث صرررررار الجرحرررررى والمرضرررررى والمنكررررروبين فررررري البحرررررار مرررررن المررررردنيين  الحمايرررررة علرررررى المررررردنيين.

أيررررررا كرررررران الطرررررررف الررررررذي ينتمررررررون إليرررررره مشررررررمولين بالحمايررررررة ذاتهررررررا الترررررري تمنحهررررررا هاترررررران االتفاقيترررررران 
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وهررررذا البرتوكررررول إلررررى أمثررررالهم مررررن العسرررركريين ولررررم تعررررد هررررذه الحمايررررة قاصرررررة علررررى العسرررركريين الررررذين 
ل مت الحمايررررررة القانونيررررررة لتشررررررمل، وبررررررذلك اسررررررتع1األسررررررباب يحجمررررررون عررررررن القتررررررال لسرررررربب مررررررن تلررررررك

 .2ين بل من المدنيين أيضايليس فقط من العسكر  ىالمرضى والجرحى والغرق
كمرررررا أصررررربحت الحمايرررررة القانونيرررررة الممنوحرررررة وفقرررررا لالتفررررراقيتين ألفرررررراد الوحررررردات الطبيرررررة مرررررن  

مررررررردادات الطبيرررررررة العائررررررردة العسررررررركريين ولوسرررررررائط النقرررررررل الطبررررررري أو الوحررررررردات الطبيرررررررة والمعررررررردات واإل
ألطررررراف النررررزاع أو المرخصررررة مررررن قرررربلهم، والمخصصررررة لهررررذا الغرررررض تشررررمل أفررررراد الوحرررردات الطبيررررة 

والمعرررردات المرررردنيين والعسرررركريين علررررى السررررواء، كمررررا تشررررمل هررررذه الحمايررررة جميررررع الوسررررائط والوحرررردات 
راض واإلمررررررردادات الطبيرررررررة أيرررررررا كانرررررررت صرررررررفتها عسررررررركرية أو مدنيرررررررة طالمرررررررا ظلرررررررت مخصصرررررررة لألغررررررر

 .3الطبية دون غيرها
عنررررررررون بأسرررررررراليب ووسررررررررائل القتررررررررال، مال 374إلررررررررى  35فرررررررري البرررررررراب الثالررررررررث أي مررررررررن المررررررررواد  

الررررذي دمرررررج قررررانون الهررررراي وقررررانون جنيرررررف،  بالبرررررا هرررروو  والوضررررع القررررانوني للمقاترررررل وأسررررير الحررررررب،
بمررررا يررررتالءم والنزاعررررات  أكملهرررراالهرررراي و  قررررانون  إذ تنرررراول العديررررد مررررن القواعررررد المنصرررروص عليهررررا فرررري

فقرررررررد كررررررررس البرتوكرررررررول القسرررررررم األول مرررررررن هرررررررذا البررررررراب إلرررررررى القواعرررررررد المتعلقرررررررة بأسررررررراليب  ،5الحديثرررررررة
 غووسررررائل القتررررال، وأعرررراد تأكيررررد نصرررروص قررررانون الهرررراي المتعلقررررة بهررررذا الميرررردان األساسرررري الررررذي يرررردم

يررررد حررررق أطررررراف أي بطابعرررره صررررفة قررررانون النزاعررررات المسررررلحة ومررررن بينهررررا القواعررررد األساسررررية الترررري تق
نرررررزاع مسرررررلح فررررري اختيرررررار وسرررررائل وأسررررراليب القترررررال وتحظرررررر اسرررررتخدام األسرررررلحة والقرررررذائف والوسرررررائط 

 رال مبرررررررر لهررررررا أو تلحررررررق أضرررررررارا بالبيئررررررة كمررررررا تحظررررررر األمرررررر إصرررررراباتالترررررري مررررررن شررررررأنها إحررررررداا 
 .6والتهديد بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة أو إدارة العمليات العدائية على هذا األساس

وتجرررررردر اإلشررررررارة إلررررررى أن البرتوكررررررول قررررررد اكتفررررررى بتأكيررررررد القواعررررررد األساسررررررية المتعلقررررررة بحظررررررر 
يتضررررررمن نصوصررررررا  اسررررررتخدام األسررررررلحة والوسررررررائل الترررررري مررررررن شررررررأنها إحررررررداا آالم ال مبرررررررر لهررررررا ولررررررم

تتعلررررررق بحظررررررر أنررررررواع بعينهررررررا أو مسررررررماة مررررررن األسررررررلحة التقليديررررررة، كاسررررررتخدام المقررررررذوفات واألسررررررلحة 
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م واألشررررررراك والنبررررررائط األخررررررر ، وترررررررك أمررررررر العنايررررررة بهررررررذه المسررررررائل إلررررررى مررررررؤتمر الحارقررررررة أو األلغررررررا
 .19801دبلوماسي آخر واتفاقية أخر  خاصة بذلك هي اتفاقية عام 

أمررررررا القسررررررم الثرررررراني مررررررن البرررررراب الثالررررررث فيتنرررررراول الوضررررررع القررررررانوني للمقاتررررررل وأسررررررير الحرررررررب 
خررررررر  سررررررواء فيمررررررا الثالثررررررة واالتفاقيررررررات األدون أي جديررررررد فرررررري القواعررررررد الررررررواردة فرررررري اتفاقيررررررة جنيررررررف 

دخل فرررري عررررداد القرررروات المسررررلحة أو تحديررررد التزامررررات وحقرررروق المقرررراتلين وأسررررر  يتعلررررق بتعريررررف مررررا يرررر
الحررررررب، أو فيمرررررا يتعلرررررق بتأكيرررررد حرررررق األشرررررخاص المشررررراركين فررررري األعمرررررال العدائيرررررة الرررررذين يقعرررررون 

فاقيرررررة الثالثرررررة وبرررررافتراض أنهرررررم بحمايرررررة االت –مرررررن غيرررررر الجواسررررريس والمرتزقرررررة  -فررررري قبضرررررة الخصرررررم
ألمررررر المسررررتجد الوحيررررد بهررررذا الشررررأن ايتمتعررررون بهررررذا الوصررررف لمجرررررد اشررررتراكهم فرررري هررررذه العمليررررات، و 

يتعلرررررررق بررررررراالعتراف ألفرررررررراد حرررررررروب التحريرررررررر الررررررروطني الرررررررذين يقررررررراتلون مرررررررن أجرررررررل الحريرررررررة برررررررالمركز 
 .2ر الحربيالقانوني للمقاتل وأس

فقرررررررد اهرررررررتم  793إلرررررررى  48افي األول مرررررررن المرررررررواد أمرررررررا البررررررراب الرابرررررررع مرررررررن البرتوكرررررررول اإلضررررررر
أي اهررررتم بالميرررردان الررررذي 4المرررردنيين بهرررردف ترررروفير أكبررررر حمايررررة لهررررم مررررن أخطررررار النزاعررررات  بالسرررركان

، حيرررررث ترررررم تنقررررريح هرررررذه االتفاقيرررررة  1949اهتمرررررت بررررره االتفاقيرررررة الرابعرررررة مرررررن اتفاقيرررررات جنيرررررف لعرررررام 
حديرررررردا وضرررررربط مرررررن أحكررررررام الحمايررررررة وتررررردارك نواقصررررررها وتحسرررررينها مررررررن أجررررررل تررررروفير حمايررررررة أكثرررررر ت

، وتعرررررد أحكرررررام الحمايرررررة الررررروارد فررررري القسرررررم أألول مرررررن 5التررررري توفرهرررررا هرررررذه االتفاقيرررررة للسررررركان المررررردنيين
االتفاقيرررررة أو فررررري هرررررذا البررررراب إضرررررافة مكملرررررة للقواعرررررد المتعلقرررررة بالحمايرررررة اإلنسرررررانية الرررررواردة فررررري هرررررذه 

لمتعلقررررررة بحمايررررررة األشررررررخاص واألعيرررررران أي اتفاقيررررررة دوليررررررة أخررررررر  وكررررررذلك لقواعررررررد القررررررانون الرررررردولي ا
 .6المدنية ضد آثار العمليات العدائية

                                                           

تفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر الصادرة إ راجع-1
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، كمررررا اهررررتم 1وقررررد حرررردد البرتوكررررول الفئررررات واألمرررروال واألمرررراكن الواجررررب حمايتهررررا أثنرررراء النررررزاع
بتعريررررررف األفرررررررراد والسررررررركان المررررررردنيين واألعيررررررران المدنيررررررة المشرررررررمولة بالحمايرررررررة وبرررررررين مرررررررد  الحمايرررررررة 

أو األعيرررررررران ذات الطررررررررابع المرررررررردني واألعيرررررررران الثقافيررررررررة وأمرررررررراكن العبررررررررادة، الممنوحررررررررة لهررررررررذه الفئررررررررات 
والمررررواد الترررري ال غنررررى عنهررررا لبقرررراء السرررركان المرررردنيين واألشررررغال الهندسررررية والمنشرررر ت المحتويررررة علررررى 

شرررررروط التررررري يتعرررررين اسرررررتيفاءها خطررررررة، والمواقرررررع والمنررررراطق المتمتعرررررة بحمايرررررة خاصرررررة، وحررررردد ال ةقرررررو 
ة وحظررررررر تعرضررررررها للهجرررررروم كمررررررا حظررررررر الهجمررررررات العشرررررروائية وهجمررررررات رار تمتعهررررررا بالحمايررررررالسررررررتم

 .2ي تشن ضد البيئة الطبيعيةتالردع ضد السكان واألشخاص المدنيين أو ال
الزمررررررة لتررررررأمين الحاجررررررات لأمررررررا القسررررررم الثرررررراني مررررررن البرررررراب الرابررررررع فيتعلررررررق بأعمررررررال الغرررررروا ا

اء والكسرررراء وكررررل مررررا هررررو ضررررروري اإلنسررررانية الجوهريررررة كاإلمرررردادات الغذائيررررة والطبيررررة ووسررررائل اإليررررو 
لسررررريطرة طررررررف فررررري  عإلبقررررراء سررررركان األقررررراليم المحتلرررررة المررررردنيين أو السررررركان المررررردنيين لألقررررراليم خاضررررر

مررررن البرتوكررررول األول حرررردا أدنررررى  75النررررزاع علررررى قيررررد الحيرررراة، إضررررافة إلررررى ذلررررك فقررررد ضررررمنت المررررادة 
يكونرررررون فررررري قبضرررررة أحرررررد  مرررررن الحمايرررررة والمعاملرررررة اإلنسرررررانية فررررري كافرررررة األحررررروال لألشرررررخاص الرررررذين

أطررررراف النررررزاع أو ال يتمتعررررون مررررع ذلررررك بمعاملررررة أفضررررل بموجررررب االتفاقيررررات أو هررررذا البرتوكررررول فرررري 
 .3نطاق تأثرهم بأحد أوضاع النزاعات المسلحة التي تنطبق عليها أحكامه

أمررررررررا البرررررررراب الخررررررررامس فقررررررررد تضررررررررمن القواعررررررررد المتعلقررررررررة بتنفيررررررررذ االتفاقيررررررررات وهررررررررذا الملحررررررررق 
ضرررري بقمررررع االنتهاكررررات والسرررريما ه هررررذا البرررراب تلررررك القواعررررد الترررري تقن أهررررم مررررا تضررررمنالبرتوكررررول، ومرررر

االنتهاكررررررررات الجسرررررررريمة التفاقيررررررررات جنيررررررررف وللبرتوكررررررررول إذا مررررررررا اقترفررررررررت ضررررررررد األشررررررررخاص الررررررررذين 
 .5وتقرر تحمل أطراف النزاع المسلح للمسؤولية من جراء ارتكابها 4تحميهم هذه النصوص

 الملحق باتفاقيات جنيف األربعالبرتوكول اإلضافي الثاني  -2
التفاقيررررررررات جنيررررررررف المتعلررررررررق بحمايررررررررة ضررررررررحايا الثرررررررراني يعررررررررد اعتمرررررررراد البرتوكررررررررول اإلضررررررررافي  

، أي الحرررررروب األهليرررررة أو الداخليرررررة، بمثابرررررة فرررررتح جديرررررد فررررري عهرررررد ةالنزاعرررررات المسرررررلحة غيرررررر الدوليررررر
الحمايررررررة اإلنسررررررانية ضررررررد مخرررررراطر النزاعررررررات المسررررررلحة، فلررررررم يكررررررن القررررررانون الرررررردولي اإلنسرررررراني يرررررروفر 

                                                           

 .98ميلود بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -1
 175سابق، ص  مرجعنزار العنبكي،  -2
 .176، ص  نفسه مرجعال -3
 .السابق ذكره ألولااإلضافي  من البرتوكول 01المادة  راجع - 4
 نفس البروتوكول. من 58المادة  راجع - 5
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حمايرررررة لهررررررؤالء الضررررررحايا قبررررررل اعتمرررررراد هررررررذا الملحررررررق الثرررررراني التفاقيررررررات جنيررررررف سررررررو  تلررررررك الحمايررررررة 
، التررررري 1ة الثالثرررررة المشرررررتركة فيمرررررا برررررين اتفاقيرررررات جنيرررررفالمحررررردودة والجزئيرررررة التررررري جررررراءت بهرررررا المررررراد

مختلفررررة انتهررررت أحيانررررا إلررررى تصررررنيف نطاقهررررا أكثررررر ممررررا تحتملرررره  ويالتتررررأ كثيرررررا مررررا كانررررت موضرررروع
، إذ حرررراول هررررذا البرتوكررررول إعطرررراء حمايررررة أكثررررر للمرررردنيين مررررن تلررررك الممنوحررررة بموجررررب 2نصررررا وروحررررا

ات األساسررررررية الررررررواردة فرررررري المررررررادة الثالثررررررة ، حيررررررث وسررررررع نطرررررراق الضررررررمان3المررررررادة الثالررررررث المشررررررتركة
 .4المشتركة خاصة بما يتصل بالحقوق القضائية وحظر أعمال محددة

وعليررررره جررررراء نرررررص البرتوكرررررول الثررررراني كإضرررررافة تطرررررور وتكمرررررل المرررررادة الثالثرررررة المشرررررتركة دون  
أن تعرررررردل مررررررن شررررررروط تطبيقهررررررا علررررررى المنازعررررررات المسررررررلحة غيررررررر الدوليررررررة وكاسررررررتجابة لحاجررررررة هررررررذا 

ع مررررررن المنازعررررررات المسررررررلحة إلررررررى تعريررررررف يكفررررررل امتررررررداد أثررررررر الحمايررررررة اإلنسررررررانية الترررررري يوفرهررررررا النررررررو 
القرررررانون الررررردولي اإلنسررررران لتشرررررمل جميرررررع المنازعرررررات التررررري ال تشرررررملها المرررررادة األولرررررى مرررررن البرتوكرررررول 

ورد هررررررررذا البرتوكررررررررول تعريفرررررررررا أ، حيرررررررررث 5الخرررررررراص بحمايررررررررة ضررررررررحايا المنازعرررررررررات المسررررررررلحة الدوليررررررررة
لطرررررابع غيرررررر الررررردولي حيرررررث حررررردد العناصرررررر الموضررررروعية التررررري البرررررد منهرررررا العتبرررررار للنزاعرررررات ذات ا

 .6النزاع نزاعا مسلحا داخليا
تحررررررررت عنرررررررروان المجررررررررال  7وقرررررررد نصررررررررت المررررررررادة األولررررررررى مررررررررن البرتوكررررررررول اإلضررررررررافي الثرررررررراني 

يسررررري هررررذا الملحررررق البرتوكررررول الررررذي يطررررور ويكمررررل المررررادة الثالثررررة  -1المررررادي للتطبيررررق علررررى أنرررره:  
دون أن يعرررررردل مررررررن الشررررررروط  1949أغسررررررطس  12المشررررررتركة بررررررين اتفاقيررررررات جنيررررررف المبرمررررررة فرررررري 

الراهنررررررة لتطبيقهررررررا علررررررى جميررررررع المنازعررررررات المسررررررلحة الترررررري ال تشررررررملها المررررررادة األولررررررى مررررررن الملحررررررق 
المتعلررررررق بحمايررررررة  1949أغسررررررطس  12قررررررود فرررررري البرتوكررررررول اإلضررررررافي إلررررررى اتفاقيررررررات جنيررررررف المع

ضرررررررحايا المنازعرررررررات الدوليرررررررة المسرررررررلحة الملحرررررررق البرتوكرررررررول األول والتررررررري تررررررردور علرررررررى إقلررررررريم أحرررررررد 
األطررررررراف السررررررامية المتعاقرررررردة برررررررين قرررررروات المسررررررلحة وقرررررروات مسرررررررلحة منشررررررقة أو جماعررررررات نظاميرررررررة 

                                                           

 .247يحي عبد هللا طعيمان، مرجع سابق، ص  - 1
 .98ص  سابق،مرجع ميلود بن عبد العزيز،  - 2

3- Jacques Fierens, op.cit, p 151. 

 .40 ،39 سابق، صمرجع عمر محمود المخزومي،  - 4
 .177 ،176 ص سابق،نزرا العنبكي، مرجع  - 5
 .98،99 ص سابق،ميلود بن عبد العزيز، مرجع  - 6
الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير  لقد بلغ عدد الدول المصدقة على البرتوكول اإلضافي الثاني - 7

 .01/02/2007دولة حتى  182 الملحق باتفاقيات جنيف األربعة, 1977الدولية لعام
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ة مررررا يمكنهررررا مررررن مسررررلحة أخررررر  وتمررررارس تحررررت قيررررادة مسررررؤولة علررررى جررررزء مررررن إقليمرررره مررررن السرررريطر 
 القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع  تنفيذ هذا الملحق البرتوكول.

ال يسرررررري هرررررذا الملحرررررق البرتوكرررررول علرررررى حررررراالت االضرررررطرابات والتررررروتر الداخليرررررة مثرررررل الشرررررغب  -2
وأعمررررررال العنرررررررف العرضررررررية وغيرهرررررررا مررررررن األعمرررررررال ذات الطبيعررررررة المماثلرررررررة الترررررري ال تعرررررررد منازعرررررررات 

ومنررررره نجرررررد أن هرررررذا البرتوكرررررول قرررررد وفرررررر حمايرررررة مالئمرررررة لضرررررحايا الحرررررروب الداخليرررررة وهررررري  مسررررلحة[.
الحرررررروب التررررري تنشرررررب برررررين بعرررررض الجماعرررررات المتنررررراحرة داخرررررل الدولرررررة، أو الحرررررروب التررررري تنشررررررب 
بررررررين الحكومررررررة وبعررررررض الجماعررررررات المشررررررنقة أو جماعررررررات مسررررررلحة نظاميررررررة أخررررررر  تمررررررارس تحررررررت 

ولررررة مررررن السرررريطرة مررررا يمكنهررررا مررررن القيررررام بعمليررررات عسرررركرية قيررررادة مسررررؤولة علررررى جررررزء مررررن إقلرررريم الد
 ، كما أشارت إليه المادة سالفة الذكر.1متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البرتوكول

وبفضررررررل هررررررذا التعريررررررف أصرررررربحت عبررررررارة المنازعررررررات المسررررررلحة غيررررررر ذات الطررررررابع الرررررردولي  
عررررررات المسررررررلحة، ولمررررررا كانررررررت محررررررددة بصررررررورة واضررررررحة بمفهرررررروم البرتوكررررررول لهررررررذا النرررررروع مررررررن المناز 

المنازعررررررات المسررررررلحة الداخليررررررة  بصررررررورها المختلفررررررة كررررررالحروب األهليررررررة وحركررررررات التمرررررررد والعصرررررريان 
الترررررري تتخررررررذ طابعررررررا مسررررررلحا تعررررررد مررررررن قبيررررررل الشررررررؤون الداخليررررررة الترررررري ترررررردخل فرررررري صررررررميم السررررررلطان 

رسررررررة الرررررروطني المحفرررررروظ للرررررردول وتمررررررس بشرررررركل مباشررررررر سرررررريادة الدولررررررة وسررررررلطتها التقديريررررررة فرررررري مما
اختصاصرررراتها السرررريادية المتعلقررررة بصررررياغة النظررررام العررررام والقررررانون والرررردفاع عررررن وحرررردة وسررررالمة إقلرررريم 

 .2الدولة فقد حرص البرتوكول على النص على مبدأ عدم التدخل
 "مرررررن هرررررذا البرتوكرررررول تحرررررت عنررررروان: 03نرررررص المرررررادة  ترررررم التأكيرررررد كرررررذلك فررررريوبنررررراء عليررررره  

حتجرررراج بررررأي مررررن أحكررررام هررررذا الملحررررق البرتوكررررول بقصررررد ال يجرررروز اال -1:  أنرررره علررررى "عرررردم الترررردخل
المسررررراس بسررررريادة أيرررررة دولرررررة أو بمسرررررؤولية أيرررررة حكومرررررة فررررري الحفررررراظ بكافرررررة الطررررررق المشرررررروعة علرررررى 
النظرررررام والقرررررانون فررررري الدولرررررة أو فررررري إعادتهمرررررا إلرررررى ربوعهرررررا أو الررررردفاع عرررررن الوحررررردة الوطنيرررررة للدولرررررة 

 وسالمة أراضيها.

                                                           

 .248، مرجع سابق، ص نيحي عبد هللا طعيما - 1
والقواعد حيث ال يسري القانون الدولي اإلنساني على حاالت العنف الذي ال يبلغ في كثافته حد النزاع المسلح،  - 2

القانونية المنطبقة في هذه الحاالت هي أحكام قانون حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى تدابير التشريعات المحلية ذات 
 .17، ص 2002الصلة، أنظر القانون الدولي اإلنساني، إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر، أكتوبر 
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حكررررام هررررذا الملحررررق البرتوكررررول كمسرررروغ ألي سرررربب كرررران للترررردخل ال يجرررروز االحتجرررراج بررررأي مررررن أ -2
بصرررررررورة مباشررررررررة أو غيرررررررر مباشررررررررة فررررررري النرررررررزاع المسرررررررلح أو الشرررررررؤون الداخليرررررررة أو الخارجيرررررررة لطررررررررف 

 .1السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع على إقليمه[
ة مرررررن البرتوكرررررول الثررررراني علرررررى طائفرررررة مرررررن الضرررررمانات األساسررررري 2وقرررررد نصرررررت المرررررادة الرابعرررررة 

يرررررات العدائيرررررة بصرررررورة مباشررررررة لالعمالممنوحرررررة لألشرررررخاص غيرررررر المقررررراتلين الرررررذين ال  يشرررررتركون فررررري 
أو الرررررررذين يكفرررررررون عرررررررن االشرررررررتراك فيهرررررررا، تسرررررررتهدف كفالرررررررة واحتررررررررام حقررررررروقهم األساسرررررررية ومعررررررراملتهم 
معاملرررررررة إنسرررررررانية دون أي تمييرررررررز مجحرررررررف يتعرررررررارض مرررررررع االعتبرررررررارات األساسرررررررية لحقررررررروق اإلنسررررررران 

هرررررذه الضررررمانات برررررالنص علرررررى مبررررردأ قررررانون الحررررررب األساسررررري القاضررررري بحظرررررر  وعررررززت مرررررن أهميرررررة
 األمر بعدم بقاء أحد على قيد الحياة.

ضرررررررمن نفرررررررس الرررررررنص  3وبغيرررررررة تحديرررررررد هرررررررذه الضرررررررمانات بصرررررررورة واضرررررررحة أورد البرتوكرررررررول 
دا لطائفررررررررة مررررررررن األعمررررررررال الموجهررررررررة ضررررررررد األشرررررررررخاص االررررررررذي وردت فيرررررررره تلررررررررك الضررررررررمانات تعررررررررد

أعمررررراال محظرررررورة فررررري كرررررل األحررررروال وفررررري كرررررل زمررررران ومكررررران وبررررردون إخرررررالل المرررررذكورين آنفرررررا وعررررردها 
بالطررررابع الشررررامل الررررذي يتميررررز برررره الحكررررم المتقرررردم، وتشررررمل هررررذه األعمررررال المحظررررورة أي اعتررررداء يقررررع 
علررررررى حيرررررراة األشررررررخاص وسررررررالمتهم البدنيررررررة أو العقليررررررة كالقتررررررل والتعررررررذيب والتشررررررويه أو أيررررررة صررررررورة 

العقوبررررررات البدنيررررررة والجررررررزاءات الجنائيررررررة وأعمررررررال اإلرهرررررراب  أخررررررر  مررررررن صررررررور المعاملررررررة القاسررررررية أو
وأخررررررررذ الرهرررررررررائن وانتهررررررررراك الكرامرررررررررة الشخصرررررررررية والمعاملررررررررة المهينرررررررررة والمحطرررررررررة بالكرامرررررررررة اإلنسرررررررررانية 
واالغتصررررررراب واإلكرررررررراه علرررررررى الررررررردعارة والررررررررق والنهرررررررب والسرررررررلب أو التهديرررررررد علرررررررى ارتكررررررراب أي مرررررررن 

 .4األعمال المذكورة
عرررررررة مرررررررن النصررررررروص تتعلرررررررق بالمعاملرررررررة اإلنسرررررررانية الواجبرررررررة كمرررررررا تضرررررررمن البرتوكرررررررول مجمو  

لألشررررررررخاص الررررررررذين حرمرررررررروا حررررررررريتهم ألسررررررررباب تتعلررررررررق بررررررررالنزاع المسررررررررلح سررررررررواء كررررررررانوا معتقلررررررررين أو 
محتجرررررزين، وقررررررر ضررررررورة احتررررررام األحكرررررام الرررررواردة فيهرررررا باعتبارهرررررا تشررررركل حررررردا أدنرررررى مضرررررافا إلرررررى 

ات األساسررررررية وتشررررررمل هررررررذه األحكررررررام كافررررررة األحكررررررام الررررررواردة فرررررري المررررررادة الرابعررررررة المتعلقررررررة بالضررررررمان

                                                           

 .السابق ذكرهرتوكول اإلضافي الثاني المادة الثالثة من الب - 1
 .البرتوكولنفس  من 04المادة راجع  - 2
 .البرتوكولنفس  من 04المادة  من 02راجع نص الفقرة  - 3
 .177،178 صسابق، العنبكي، مرجع نزار  - 4
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ضررررررمانات اإلغاثررررررة اإلنسررررررانية الغذائيررررررة والصررررررحية والطبيررررررة وممارسررررررة الشررررررعائر والمعتقرررررردات الدينيررررررة 
وتلقرررررري العررررررون الروحرررررري عنررررررد الحاجررررررة وإرسررررررال وتلقرررررري الخطابررررررات  والبطاقررررررات البريديررررررة واالسررررررتفادة 

يجررررررب إحرررررراطتهم بضررررررمانات مررررررن شررررررروط عمررررررل مناسرررررربة إذا مررررررا اضررررررطروا للعمررررررل وباختصررررررار مفيررررررد 
، وبمررررا فرررري ذلررررك 1مماثلررررة لتلررررك الترررري يتمتررررع بهررررا السرررركان المرررردنيون المحليررررون فرررري الظررررروف المماثلررررة
 .2الضمانات األساسية المتعلقة بالمحاكمات والعقوبات الجنائية المرتبطة بالنزاع المسلح

ين المعتقلرررررررررررعلرررررررررررى وال يقتصرررررررررررر واجرررررررررررب المعاملرررررررررررة اإلنسرررررررررررانية وفقرررررررررررا للبرتوكرررررررررررول الثررررررررررراني  
ب مرررررا يتعلرررررق برررررالنزاع وإنمرررررا يتعرررررد  هرررررذه الفئرررررة ليشرررررمل بوالمحتجرررررزين الرررررذين حرمررررروا مرررررن حرررررريتهم لسررررر

جميرررررع األشرررررخاص الرررررذين قيرررررردت حرررررريتهم بأيرررررة صررررررورة ألسرررررباب تتعلرررررق بررررررالنزاع المسرررررلح، مرررررن غيررررررر 
المشرررررررمولين بتلرررررررك الفئرررررررة، حيرررررررث يحرررررررق لهرررررررؤالء األشرررررررخاص تلقررررررري المعاملرررررررة اإلنسرررررررانية ذاتهرررررررا التررررررري 

لهررررم تلقرررري العمليررررات العدائيررررة، كمررررا يحررررق الرابعررررة لألشررررخاص الررررذين ال يشررررتركون فرررري  تقررهررررا المررررادة
جررررررزء مهمررررررا مررررررن أحكررررررام المعاملررررررة اإلنسررررررانية المقررررررررة لألشررررررخاص المعتقلررررررين أو المحتجررررررزين بسررررررب 

 .3النزاع باستثناء بعض األحكام التي ال تقتضيها أوضاعهم أو الظروف المقيدة لحريتهم
رعايررررررررة جميررررررررع الجرحررررررررى و البرتوكررررررررول علررررررررى واجررررررررب حمايررررررررة وفرررررررري المررررررررادة الرابعررررررررة نررررررررص  

إنسرررررانية، كمرررررا نرررررص البرتوكرررررول أيضرررررا علرررررى  معاملرررررة والمرضرررررى والمنكررررروبين فررررري البحرررررار ومعررررراملتهم
مرررررا يقتضررررريه هرررررذا الواجرررررب مرررررن ضررررررورة اتخررررراذ اإلجرررررراءات الممكنرررررة للبحرررررث عرررررنهم وتجمرررررريعهم دون 

الطبيرررررة والبدنيررررررة والمهمررررررات الطبيررررررة إبطررررراء بعررررررد أي نررررررزاع مسررررررلح وتررررروفير الحمايررررررة ألفررررررراد الخرررررردمات 
، وحمايرررررة الشرررررارة المميرررررزة للخدمرررررة اإلنسرررررانية 4ووسرررررائط النقرررررل الطبررررري المكرسرررررة لمسررررراعدتهم وإسرررررعافهم

 .5التي تؤديها هذه الجهات واحترامها في جميع األحوال وعدم إساءة استخدامها
هرررررررذا الصررررررردد ذلرررررررك التماثرررررررل الكبيرررررررر برررررررين أحكرررررررام الحمايرررررررة أو الرعايرررررررة بوالملفرررررررت لالنتبررررررراه  

اإلنسرررررانية وضرررررماناتها األساسرررررية التررررري يوفرهرررررا البرتوكرررررول الثررررراني لضرررررحايا النزاعرررررات المسرررررلحة غيرررررر 
المهمررررررات الطبيررررررة و الدوليررررررة السرررررريما الجرحررررررى والمرضررررررى والمنكرررررروبين فرررررري البحررررررار وألفررررررراد الخرررررردمات 

تهررررررا مررررررن األحكررررررام المتعلقررررررة بضررررررحايا ااعدتهم وغرررررروثهم مررررررع نظير واإلنسررررررانية األخررررررر  المكرسررررررة لمسرررررر
                                                           

 .السابق ذكرهمن البرتوكول اإلضافي الثاني  05وهذا ما أكدت عليه المادة  - 1
 البرتوكول. نفس من 06المادة  راجع - 2

 البرتوكول. نفس من 03فقرة  06المادة راجع  - 3
 البرتوكول. نفس من 1إلى  7المواد من راجع  -4

 البرتوكول. من نفس 12نص المادة  راجع - 5
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، وقررررد وصررررل هررررذا التماثررررل إلررررى 2الررررواردة فرررري البرتوكررررول اإلضررررافي األول 1النزاعررررات المسررررلحة الدوليررررة
فيمرررررا يتعلرررررق بأحكرررررام الحمايرررررة مرررررن مخررررراطر العمليرررررات العسررررركرية  3حرررررد التطرررررابق فررررري بعرررررض األحيررررران

يين واألعمرررررال والمرررررواد التررررري ال غنرررررى عنرررررا لبقرررررائهم علرررررى الممنوحرررررة فررررري البرتوكرررررولين للسررررركان المررررردن
ألعيررررران الثقافيرررررة وأمررررراكن اقيرررررد الحيررررراة واألشرررررغال الهندسرررررية والمنشررررر ت المحتويرررررة علرررررى قرررررو  خطررررررة و 

 .4العبادة
كرررررانون  08الرررررذي أبررررررم فررررري  2005ام وتجررررردر اإلشرررررارة إلرررررى البرتوكرررررول اإلضرررررافي الثالرررررث لعررررر 

سرررررررررابع والعشررررررررررون للصرررررررررليب والهرررررررررالل األحمررررررررررين وصرررررررررادق عليررررررررره المرررررررررؤتمر ال 2005ل سرررررررررنة و ألا
يعررررررررف باسرررررررم الكرسرررررررتال  5ودشرررررررن هرررررررذا البرتوكرررررررول شرررررررعارا ثالثرررررررا، 2006 جررررررروان 21الررررررردوليين فررررررري 

، وتجرررررراوب 7إلررررررى جانررررررب الصررررررليب األحمررررررر والهررررررالل األحمررررررر واألسررررررد والشررررررمس الحمررررررراء 6األحمررررررر
بحررررررزم شررررررعاري  هررررررذا البرتوكررررررول مررررررع مطالررررررب بعررررررض الرررررردول، مثررررررل إسرررررررائيل وإريتريررررررا الترررررري رفضررررررت

 .20078 جانفي 14مفعول هذا البرتوكول في  وقد سر   الهالل والصليب األحر الدوليين،
 اني ـــرع الثـــــالف                                              

    وبرتوكوليها اإلضافيين 1949 عاماألحكام الواردة في اتفاقيات جنيف ل                 
                                                                                                                                    لجنسي ضد المرأةا عنفالالمتصلة ب                                    

تجسررررررد فرررررري اتفاقيررررررات يبرررررردو أن االهتمررررررام الحقيقرررررري بموضرررررروع العنررررررف الجنسرررررري ضررررررد النسرررررراء  
 وبرتوكوليها الملحقين األول والثاني، وهذا ما سنعرضه فيمايلي: 1949جنيف لعام 

 األحكام الواردة في اتفاقيات جنيف األربع المتصلة بالعنف الجنسي ضد المرأة -أوال
لقرررررد أرسرررررت اتفاقيرررررة جنيرررررف الرابعرررررة المبررررردأ العرررررام لحمايرررررة السررررركان المررررردنيين الرررررذي قررررررر حرررررق  

المحميرررررررين فررررررري جميرررررررع األوقرررررررات فررررررري احتررررررررام أشخاصرررررررهم وشررررررررفهم وحقررررررروقهم العائليرررررررة  األشرررررررخاص
ع األحرررررروال واألوقررررررات معاملررررررة يرررررروعقائرررررردهم الدينيررررررة وعرررررراداتهم وتقاليرررررردهم ويجررررررب معرررررراملتهم فرررررري جم

                                                           

 .179نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  - 1
 .مرجع سابق ،الثانيمن البرتوكول اإلضافي 11إلى08من البرتوكول األول والمواد من  16إلى10الموادمن راجع  - 2
 .197نزار العبنكي، مرجع سابق، ص  - 3
 من البرتوكول اإلضافي الثاني. 16و 13من البرتوكول األول والمواد  65و 51المواد  راجع - 4

 .28غسان هشام الجندي، مرجع سابق، ص  - 5
 وهو عبارة عن مربع أحمر موضوع على أحد الحواف فوق سطح أبيض. - 6

7- Jacque fierens, op.cit, p.151. 

 .28غسان هشام الجندي، مرجع سابق، ص  - 8
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باب وفضرررررول سرررررإنسرررررانية، وحمرررررايتهم بشررررركل خررررراص ضرررررد جميرررررع أعمرررررال العنرررررف أو التهديرررررد وضرررررد ال
هن والسرررررريما ضررررررد فة خاصررررررة ضررررررد أي اعتررررررداء علررررررى شررررررر الجمرررررراهير، ويجررررررب حمايررررررة النسرررررراء بصررررررف

 .1االغتصاب واإلكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن
 2وقرررررد أوردت اتفاقيرررررات جنيرررررف بعرررررض األحكرررررام التررررري تتصرررررل برررررالعنف الجنسررررري ضرررررد المررررررأة  
 منها:

فررررري اتفاقيرررررات جنيرررررف األربرررررع التررررري ترررررنص علرررررى:  فررررري حالرررررة قيرررررام  3المرررررادة الثالثرررررة المشرررررتركة 
نررررزاع مسررررلح لرررريس لرررره طررررابع دولرررري فرررري أراضرررري أحررررد األطررررراف السررررامية المتعاقرررردة يلتررررزم كررررل طرررررف 

 في النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية:
ت األشرررررررخاص الرررررررذين ال يشرررررررتركون مباشررررررررة فررررررري األعمرررررررال العدائيرررررررة، بمرررررررن فررررررريهم أفرررررررراد القررررررروا      

ألشررررخاص العرررراجزين عررررن القتررررال بسررررب المرررررض أو الجرررررح االمسررررلحة الررررذين ألقرررروا عررررنهم أسررررلحتهم، و 
أو االحتجرررررراز أو ألي سرررررربب آخررررررر، يعرررررراملون فرررررري جميررررررع األحرررررروال معاملررررررة إنسررررررانية دون أي تمييررررررز 
ضررررررار يقرررررروم علررررررى العنصررررررر أو اللررررررون أو الرررررردين أو المعتقررررررد أو الجررررررنس أو المولررررررد أو الثررررررروة أو أي 

 4ثل آخر[.امعيار مم
لهرررررررررذا الغررررررررررض تحظرررررررررر جميرررررررررع األفعرررررررررال التاليرررررررررة فيمرررررررررا يتعلرررررررررق باألشرررررررررخاص تضررررررررريف المرررررررررادة    و

 المذكورين أعاله، وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكن:
االعتررررررررداء علررررررررى الحيرررررررراة والسررررررررالمة البدنيررررررررة، وبخاصررررررررة القتررررررررل بجميررررررررع أشرررررررركاله والتشررررررررويه  -أ

 والمعاملة القاسية والتعذيب.
 أخذ الرهائن.  -ب
االعتررررررررررداء علررررررررررى الكرامررررررررررة الشخصررررررررررية، وعلررررررررررى األخررررررررررص المعاملررررررررررة المهينررررررررررة والحاطررررررررررة  -ج

 5[بالكرامة.

                                                           

نوال أحمد بسج، القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنين واألعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، منشورات  - 1
 .79، ص 2010، سنة 1 ط لبنان،الحلبي الحقوقية، 

 .68ص  سابق،محمود حجازي محمود، مرجع  - 2
 .1949 عامالمشتركة بين اتفاقيات جنيف ل 03ة الماد - 3

érard AIVO,le statut de combatant dans les conflits armés non internationaux, etude G-4

critique de droit international humanitaire,Bruylant,Bruxelles, 2013,p.114.  
idem .p.114. -5  
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ن المرررررادة الثالثرررررة المشرررررتركة نصرررررت علرررررى ضررررررورة احتررررررام جميرررررع مبررررراد  الحمايرررررة أومنررررره نالحرررررظ 
مبرررررردأ المعاملررررررة اإلنسررررررانية الررررررذي يشررررررمل بررررررال شررررررك الحمايررررررة مررررررن كررررررل  اللضررررررحايا، ومنهررررررالعامررررررة 

كونررررره جررررراء فررررري نررررره يعررررراب علرررررى هرررررذا الرررررنص أغيرررررر  الجنسررررري، أشررررركال العنرررررف خاصرررررة العنرررررف
أن الررررنص اقتصررررر علررررى الحظررررر مررررن  كافيررررة، كمرررراشرررركل عموميررررات ممررررا يجعررررل حمررررايتهن غيررررر 

بعررررررررض األفعررررررررال الترررررررري تلحررررررررق الضرررررررررر باألشررررررررخاص دون أن تشررررررررمل الررررررررنص علررررررررى الررررررررردع و 
 1العقوبة .

مررررررررن اتفاقيررررررررة جنيررررررررف لتحسررررررررين حررررررررال الجرحررررررررى  122المررررررررادة  نجررررررررد  وفرررررررري نفررررررررس اإلطررررررررار
مررررررن اتفاقيررررررة جنيررررررف لتحسررررررين حررررررال الجرحررررررى  123والمرضرررررى بررررررالقوات المسررررررلحة بالميرررررردان، والمررررررادة 

والمرضرررررى والغرقرررررى فررررري القررررروات المسررررررلحة فررررري البحرررررار التررررري تررررررنص فررررري جميرررررع األحررررروال علررررررى أن 
 قولها :بوذلك   4تعامل النساء بكل االعتبار الخاص إزاء جنسهن

ي جميررررع األحرررروال احترررررام وحمايررررة الجرحررررى والمرضررررى مررررن أفررررراد القرررروات المسررررلحة وغيرررررهم  يجررررب فرررر
تحررررت سررررلطته  ون النررررزاع الررررذي يكونرررر فمررررن األشررررخاص المشررررار إلرررريهم فرررري المررررادة التاليررررة، وعلررررى طررررر 

أن يعررررررراملهم معاملرررررررة إنسرررررررانية وأن يعتنررررررري بهرررررررم دون أي تمييرررررررز ضرررررررار، علرررررررى أسررررررراس الجرررررررنس أو 
ين أو اآلراء السياسررررررية أو أي معررررررايير مماثلررررررة أخررررررر ، ويحظررررررر بشرررررردة العنصررررررر أو الجنسررررررية أو الررررررد

أي اعتررررداء علررررى حيرررراتهم أو اسررررتعمال العنررررف معهررررم، ويجررررب علررررى األخررررص عرررردم قررررتلهم أو إبررررادتهم 
أو تعريضرررررررهم للتعرررررررذيب أو لتجرررررررارب خاصرررررررة بعلرررررررم الحيررررررراة أو ترررررررركهم عمررررررردا دون عرررررررالج أو رعايرررررررة 

بررررراألمراض أو تلررررروا الجرررررروح وتقررررررر األولويرررررة طبيرررررة، أو خلرررررق ظرررررروف تعرضرررررهم لمخررررراطر العررررردو  
وتعامرررررل النسررررراء بكرررررل االعتبرررررار فررررري نظرررررام العرررررالج علرررررى أسررررراس الررررردواعي الطبيرررررة العاجلرررررة وحررررردها 

 [.الخاص الواجب إزاء جنسهن
                                                           

1
 ، ص2017وزو,  معمري، تيزي مولود  دكتوراه، جامعة المسلحة، أطروحةضحايا النزاعات  سعدية، حماية زريول - 

122،123 

 من اتفاقية جنيف األولى الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان 12المادة  - 2
 .1949لعام

والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في من اتفاقية جنيف الثانية الخاصة بتحسين حال الجرحى  12المادة  - 3
 .1949لعامالبحار 

4- Daniela  Anca deteseanu, La protection des femmes en temps de conflits armés, la 

collection Magnacarte, La protection des personnes vulnérables en temps de conflits armés 

sous la direction de jean- Marc sorel et corneliu- Liviu, Popescu – Bruylant- Bruxelles, 

2010, p. 268. 
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جسرررررريمة الترررررري تشررررررير المررررررن اتفاقيررررررة جنيررررررف األولررررررى بررررررأن:  المخالفررررررات  501وتررررررنص المررررررادة 
إذا اقترفرررررت ضرررررد أشرررررخاص محميرررررين  ةاألفعرررررال التاليررررر إليهرررررا المرررررادة السرررررابقة هررررري التررررري تتضرررررمن أحرررررد

أو ممتلكررررررات محميررررررة باالتفاقيررررررة: القتررررررل العمررررررد، التعررررررذيب، أو المعاملررررررة الالإنسررررررانية، بمررررررا فرررررري ذلررررررك 
التجررررررررارب الخاصررررررررة بعلررررررررم الحيرررررررراة، تعمررررررررد إحررررررررداا آالم شررررررررديدة أو اإلضرررررررررار  الخطيررررررررر بالسررررررررالمة 

عليهرررررررررا علرررررررررى نطررررررررراق واسرررررررررع ال تبررررررررررره  البدنيرررررررررة أو بالصرررررررررحة، تررررررررردمير الممتلكرررررررررات أو االسرررررررررتيالء
 الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية[.

مررررررررن اتفاقيررررررررة جنيررررررررف لتحسررررررررين حررررررررال الجرحررررررررى  512وقررررررررد ورد نررررررررص مشررررررررابه فرررررررري المررررررررادة 
 .3والمرضى في البحار

مرررررررن اتفاقيرررررررة جنيرررررررف بشرررررررأن معاملرررررررة أسرررررررر  الحررررررررب بأنررررررره:  يجرررررررب  134وتقتضررررررري المرررررررادة 
اجزة أي نسررررانية فرررري جميررررع األوقررررات ويحظررررر أن تقترررررف الرررردول الحررررمعاملررررة أسررررر  الحرررررب معاملررررة إ
ب مرررررروت أسررررررير فرررررري عهرررررردتها، ويعتبررررررر انتهاكررررررا جسرررررريما لهررررررذه بسررررررفعررررررل أو إهمررررررال غيررررررر مشررررررروع ي

االتفاقيرررررة، وعلرررررى األخرررررص ال يجررررروز تعرررررريض أي أسرررررير حررررررب للتشرررررويه البررررردني أو التجرررررارب الطبيرررررة 
 طبية لألسير المعني وال يكون في مصلحته.العلمية من أي نوع كان مما ال تبرره المعالجة ال

وبالمثررررررل يجررررررب حمايررررررة أسررررررر  الحرررررررب فرررررري جميررررررع األوقررررررات، وعلررررررى األخررررررص ضررررررد جميررررررع أعمررررررال 
العنررررررف أو التهديررررررد، وضررررررد السررررررباب وفضررررررول الجمرررررراهير، وتحظررررررر ترررررردابير االقتصرررررراص مررررررن أسررررررر  

 الحرب[.
تررررررررررام ب الحرررررررررق فررررررررري احر مرررررررررن نفرررررررررس االتفاقيرررررررررة أن:  ألسرررررررررر  الحررررررررر 145وأضرررررررررافت المرررررررررادة  

 األحوال. يعأشخاصهم وشرفهم في جم
ل أن اويجررررررب أن تعامررررررل النسرررررراء األسرررررريرات بكررررررل االعتبررررررار الواجررررررب لجنسررررررهن ويجررررررب علررررررى أي حرررررر

 .ها الرجالايلقين معاملة ال تقل مالءمة عن المعاملة التي يلق

                                                           

 السابقة الذكر.تفاقية جنيف األولى إمن  50المادة  - 1
 السابق الذكر.تفاقية جنيف الثانية إمن  51المادة راجع نص  - 2
 .70محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  - 3
 .1949قة بمعاملة أسر  الحرب لسنة تفاقية جنيف الثالثة المتعلإمن  13المادة  - 4
 تفاقية.اإل نفس من 14المادة  - 5
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ليررررتهم المدنيررررة الترررري كانررررت لهررررم، عنررررد وقرررروعهم فرررري األسررررر، بكامررررل أهيحررررتفظ أسررررر  الحرررررب  
للدولررررة الحررررراجزة تقييررررد ممارسررررة الحقررررروق الترررري تكفلهرررررا هررررذه األهليررررة، سرررررواء فرررري إقليمهرررررا أو  وال يجرررروز

 خارجه إال بالقدر الذي يقتضيه األسر[.
مررررررن اتفاقيررررررة جنيررررررف الرابعررررررة بشررررررأن حمايررررررة األشررررررخاص المرررررردنيين فرررررري  27وتقضرررررري المررررررادة  

هم وشرررررفهم وقررررت الحرررررب بررررأن:  لألشررررخاص المحميررررين فرررري جميررررع األحرررروال حررررق االحترررررام ألشخاصرررر
وحقررررروقهم العائليررررررة وعقائرررررردهم الدينيرررررة، وعرررررراداتهم وتقاليرررررردهم، ويجررررررب معررررراملتهم فرررررري جميررررررع األوقررررررات 

باب وفضررررول سررررمعاملررررة إنسررررانية، وحمررررايتهم بشرررركل خرررراص ضررررد أعمررررال العنررررف أو التهديررررد، وضررررد ال
 الجماهير.

ويجررررررب حمايررررررة النسرررررراء بصررررررفة خاصررررررة ضررررررد أي اعتررررررداء علررررررى شرررررررفهن والسرررررريما ضررررررد االغتصرررررراب 
 .إلكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهنوا

ومرررررررع مراعررررررراة األحكرررررررام المتعلقرررررررة بالحالرررررررة الصرررررررحية والسرررررررن والجرررررررنس، يعامرررررررل جميرررررررع األشرررررررخاص 
ز ضرررررار يرررررالمحميررررين بواسرررررطة طررررررف النرررررزاع الرررررذين يخضررررعون لسرررررلطته، برررررنفس االعتبرررررار دون أي تمي

 .1على أساس العنصر أو الدين أو اآلراء السياسية[
، حيرررررث أنهرررررا خرجرررررت 2قامرررررت بحظرررررر االغتصررررراب بصرررررورة صرررررريحة 27ويالحرررررظ أن المرررررادة  

والتررررري نصرررررت علرررررى حمايرررررة النسررررراء ضرررررد  3عرررررن العموميرررررات الرررررواردة فررررري االتفاقيرررررات الثالثرررررة السرررررابقة
شرررررررررارة خاصرررررررررة تؤكرررررررررد علرررررررررى حمايرررررررررة النسررررررررراء ضرررررررررد إ، حيرررررررررث أضرررررررررافت 4االعتررررررررداء علرررررررررى شررررررررررفهن

شرررررامال فيمرررررا يتعلرررررق برررررإيالء  ابرررررل أودرت نصررررراالغتصررررراب واإلكرررررراه علرررررى الررررردعارة ولرررررم تكتفررررري برررررذلك 
 .5ت حماية النساء ضد أي هتك لحرمتهنر اعتبار خاص لعرض النساء وشرفهن حين قر 

وفررررري الحقيقرررررة رغرررررم أن هرررررذه المرررررادة تشررررركل أول نرررررص يعتررررررف بعررررردم مشرررررروعية االغتصررررراب  
إال أننررررررا نؤيررررررد الرررررررأي الفقهرررررري الررررررذي يررررررر  أن هررررررذه المررررررادة لررررررم تعترررررررف بجسررررررامة وخطررررررورة الجريمررررررة، 

                                                           

 ين.يالمتعلقة بحماية المدن 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  27المادة  - 1
Vivianne Yen- ching weng- Evolution de la problématique des droits des femmes dans le 

système de protection de l’organisation des Nations Uniesdoctorat en droit international , 

univerité Paris 2,2008, p. 254. 

 .176ص  سابق،مرجع  ايعة،ز خالد رمزي سالم كريم الب - 2
 من االتفاقية الثالثة. 13االتفاقية الثانية والمادة  12هذه المواد هي: المادة الثالثة المشتركة والمادة  - 3

 .188ص  سابق،مرجع  جاسم زور، - 4
 .72 ،71 ص سابق،محمود حجازي محمود، مرجع  - 5
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ن الحكرررررم الررررروارد فيهرررررا ال يررررردخل فررررري إطرررررار المخالفرررررات الجسررررريمة للقرررررانون الررررردولي اإلنسررررراني، وذلررررك أل
وهررررو النظررررام الررررذي تكررررون الرررردول ملزمررررة بموجبرررره بمالحقررررة األشررررخاص الررررذين لررررم يحترمرررروا أحكامررررا مررررن 
االتفاقيررررررات، وعلررررررى ذلرررررررك يجررررررب إعررررررادة النظرررررررر فرررررري هرررررررذه المررررررادة مررررررن خرررررررالل إدراج جرررررررائم العنرررررررف 

 .1هاكات الجسيمة التفاقيات جنيفالجنسي ضمن االنت
وتجرررردر اإلشررررارة فرررري هررررذا اإلطررررار إلررررى أن كررررل مررررن اتفاقيررررات جنيررررف األربررررع تضررررمنت قائمررررة  

ترررررم تكملتهرررررا بقائمرررررة أخرررررر  فررررري البرتوكرررررول  "Infractions graves"مرررررن االنتهاكرررررات الجسررررريمة 
 .42 -85/3و 11/4اإلضافي األول في المواد 

 المشتركة في االتفاقيات األربع نذكر:فبالنسبة لالنتهاكات الجسيمة  
 القتل العمد -
 التعذيب -
 المعاملة الالإنسانية. -
 التجارب البيولوجية. -
 في معاناة كبيرة. االتسبب عمد -
 المساس الجسيم بالسالمة الجسدية والصحية. -
 الضرورات العسكرية.بتدمير المباني غير المبرر  -

 جنيف الثالثة والرابعة فهي: ما عن االنتهاكات الجسيمة الواردة في اتفاقيةأ
 .على العمل في قوات العدوإجبار أسير الحرب  -
 حرمان أسير الحرب أو أشخاص محميين من حقهم في محاكمة عادلة. -

 أما االنتهاكات الجسيمة الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة فهي:
 الترحيل الغير قانوني  -
 االعتقال غير القانوني  -
 .3أخذ الرهائن  -

                                                           

حة العنف ضد المرأة، مذكرة بن عطا هللا بن علية، اآلليات القانونية لمكاف .188جاسم زور، مرجع سابق، ص  - 1
 .123.زريول سعدية,مرجع سابق,ص 28، ص 2013/2014ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

2- Jacque fierens, op cit, p .155. 

3- idem, p.156. 



82 
 

 مرررررن نفرررررس االتفاقيرررررة المسرررررؤوليات حيرررررث قرررررررت أن:  طررررررف النرررررزاع  291المرررررادة  وقرررررد حرررررددت
يكرررررون تحرررررت سرررررلطته أشرررررخاص محميرررررون مسرررررؤول عرررررن المعاملرررررة التررررري يلقونهرررررا مرررررن وكالئررررره، الرررررذي 

دون المسررررراس بالمسرررررؤوليات الفرديرررررة التررررري يمكرررررن التعررررررض لهرررررا[، وبهرررررذا يكرررررون هرررررذا الرررررنص قرررررد قررررررر 
الخصررررررررم الخاضررررررررعين  يتحرررررررردا للمرررررررردنيين مررررررررن مررررررررواطنمسررررررررؤولية الدولررررررررة عررررررررن االنتهاكررررررررات الترررررررري 

 .2لسلطتها، وأن هذه المسؤولية ال تمنع من تقرير المسؤولية الفردية لمرتكبي هذه االنتهاكات
اتفاقيرررررة جنيرررررف الرابعرررررة التررررري تحررررررم العنرررررف الجنسررررري  وقرررررد وردت عررررردة نصررررروص متفرقرررررة مرررررن 

راه بررررردني أو معنررررروي إزاء والتررررري تحظرررررر ممارسرررررة أي إكررررر 31بشررررركل غيرررررر مباشرررررر، ومرررررن ذلرررررك المرررررادة 
حيررررث قررررررت:  تحظررررر ممارسررررة  4الررررذين حرررردتهم المررررادة الرابعررررة مررررن االتفاقيررررة 3األشررررخاص المحميررررين

أي إكرررررراه بررررردني أو معنررررروي إزاء األشرررررخاص المحميرررررين خصوصرررررا بهررررردف الحصرررررول علرررررى معلومرررررات 
 .5منهم أو من غيرهم[

رابعررررررة هررررررم األشررررررخاص:  واألشررررررخاص المحميررررررين كمررررررا عرررررررفتهم الفقرررررررة األولررررررى مررررررن المررررررادة ال 
كررررران، فررررري حالرررررة قيرررررام نرررررزاع أو احرررررتالل تحرررررت ون أنفسرررررهم فررررري لحظرررررة مرررررا وبرررررأي شررررركل الرررررذين يجرررررد

 .6سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها[
كمرررررا ورد الرررررنص علررررررى االغتصررررراب وغيررررررره مرررررن صررررررور االعترررررداء الجنسرررررري بصرررررورة ضررررررمنية  

علرررررى  "التعرررررذيب والمعاملرررررة الالإنسرررررانية "ة جنيرررررف الرابعرررررة التررررري تحررررررم مرررررن اتفاقيررررر 147فررررري المرررررادة 
هرررررذه االتفاقيرررررة، وذلرررررك ألنررررره يتضرررررمن التسررررربب عمررررردا لاعتبرررررار أن االغتصررررراب يشررررركل انتهاكرررررا جسررررريما 

 .7للبدن والصحة خطير في إحداا معاناة كبيرة أو ضرر
يررررررة ضررررررد مررررررن اتفاقيررررررة جنيررررررف الرابعررررررة علررررررى الحما 32وفرررررري نفررررررس السررررررياق نصررررررت المررررررادة  

طررررررراف السررررررامية المتعاقرررررردة التعررررررذيب والتسرررررربب عمرررررردا فرررررري المعانرررررراة حيررررررث قضررررررت بأنرررررره:  تحظررررررر األ

                                                           

 .الذكر الرابعة، السابقةمن اتفاقية جنيف  29المادة  - 1
 .72محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  - 2
 .189جاسم زور، مرجع سابق، ص  - 3
 .72محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  - 4
 .الذكر الرابعة، السابقةمن اتفاقية حنيف  31المادة  - 5
 .نفس اإلتفاقية الرابعة، منمن اتفاقية حنيف  4/1دة الما - 6
 .176ص  ،سابقمرجع خالد رمزي سالم كريم البزايعة،  - 7
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تسرررررررربب معانرررررررراة بدنيررررررررة أو إبررررررررادة لألشررررررررخاص المحميررررررررين  ع الترررررررردابير مررررررررن شررررررررأنها أنيررررررررصررررررررراحة جم
 الموجودين تحت سلطتها.

والتجرررررررارب وال يقتصرررررررر هرررررررذا الحظرررررررر علرررررررى القترررررررل والتعرررررررذيب والعقوبرررررررات البدنيرررررررة والتشرررررررويه  
الطبيررررررة والعلميررررررة الترررررري ال تقتضرررررريها المعالجررررررة الطبيررررررة للشررررررخص المحمرررررري وحسررررررب، ولكنرررررره يشررررررمل 

 .[أيضا أي أعمال وحشية أخر  سواء قام بها وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون 
أنررررره:  ال يجررررروز معاقبرررررة أي شرررررخص محمررررري عرررررن مخالفرررررة لرررررم يقترفهرررررا  32وتضررررريف المرررررادة  

 .1اعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب[هو شخصيا، تحظر العقوبات الجم
التأكيررررررد علررررررى منررررررع أعمررررررال العنررررررف تجرررررراه تضررررررمنت اتفاقيررررررات جنيررررررف ق نجررررررد أن بممررررررا سرررررر 

األشرررررخاص المحميرررررين ومرررررنهم النسررررراء التررررري تهررررردف إلرررررى نشرررررر الرعرررررب برررررين السررررركان المررررردنيين، كمرررررا 
توقيرررررع أي عقوبرررررة تضرررررمنت أيضرررررا الرررررنص علرررررى حظرررررر تعرررررذيب الفئرررررات المحميرررررة ومنهرررررا النسررررراء أو 

، 2قاسررررررية أو ال إنسررررررانية أو حاطررررررة بالكرامررررررة وحظرررررررت التعررررررذيب بشررررررتى صرررررروره برررررردنيا كرررررران أو عقليررررررا
كمررررا تضررررمنت االتفاقيررررات الررررنص علررررى حظررررر انتهرررراك كرامررررة وشرررررف األشررررخاص المحميررررين وبصررررفة 

ترررري مررررن االتفاقيررررة الرابعررررة كمررررا سرررربق اإلشررررارة إليرررره، وال 273خاصررررة النسرررراء، ومررررن أمثلررررة ذلررررك المررررادة 
أوجبرررررت صرررررراحة حمايرررررة النسررررراء ضرررررد أي اعترررررداء علرررررى شررررررفهن والسررررريما ضرررررد االغتصررررراب واإلكرررررراه 

 على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ولعرررررررل مرررررررن أخطرررررررر الجررررررررائم التررررررري تررررررردخل فررررررري نطررررررراق العنرررررررف الجنسررررررري هررررررري االغتصررررررراب  

ة ، كمرررررا ترررررردد حكرررررم المررررراد4والحمرررررل القسرررررري والتعقررررريم القسرررررري وغيرررررره مرررررن األفعرررررال الجنسرررررية األخرررررر  
فررررررري االتفاقيرررررررات األربرررررررع مؤكررررررردا علرررررررى حظرررررررر االعترررررررداء علرررررررى الكرامرررررررة الشخصرررررررية وعلرررررررى  5الثالثرررررررة

األخررررررص المعاملررررررة المهينررررررة والحاطررررررة بالكرامررررررة، وممررررررا ال شررررررك فيرررررره أن االغتصرررررراب واإلكررررررراه علررررررى 
البغررررراء وكافرررررة أعمرررررال العنرررررف الجنسررررري يمكرررررن أن تنررررردرج ضرررررمن المعاملرررررة القاسرررررية والحاطرررررة بالكرامرررررة 

                                                           

 . السابقة الذكر ،الرابعةقية حنيف من اتفا 32المادة  - 1
 74محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  - 2

 .السابقة الذكر ،الرابعةمن اتفاقية حنيف  27المادة  - 3
 .189جاسم زور، مرجع سابق، ص  - 4
 .السابقة الذكرالمشتركة بين اتفاقيات جنيف  03المادة  - 5
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ن إهررررردار لشررررررف المررررررأة المجنررررري عليهرررررا ومرررررا يلحرررررق بهرررررا مرررررن عرررررار فررررري الوسرررررط الرررررذي لمرررررا تشررررركله مررررر
 .1تعير فيه
تررررأتي  ال سرررريما مررررن جرررررائم العنررررف الجنسرررري ايررررة الخاصررررة المقررررررة للنسرررراءومنرررره نجررررد أن الحم 

لكرررررررل الفئرررررررات، كمرررررررا أن واجرررررررب احتررررررررام االحتياجرررررررات الخاصرررررررة  إضرررررررافة للحمايرررررررة العامرررررررة المقرررررررررة ك
والصررررررحة السرررررريما مررررررن العنررررررف الجنسرررررري ات المسررررررلحة فيمررررررا يتعلررررررق بالحمايررررررة بالنسرررررراء أثنرررررراء النزاعرررررر

 .2والرعاية، أصبح قاعدة عرفية تنطبق في حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
ــــواردة فــــي البرتوكــــولين اإلضــــافيين ل -ثانيــــا باتفاقيــــات جنيــــف  ينالملحقــــ 1977 عــــاماألحكــــام ال
 المتصلة بالعنف الجنسي ضد المرأة 1949 لعام

 1977لسنة  البرتوكول اإلضافي األول -أ
أحكرررررام لقرررررد جررررراءت أحكرررررام البرتوكرررررول األول الملحرررررق باتفاقيرررررات جنيرررررف مؤكررررردة لمرررررا ورد مرررررن  

ر هررررررذا البرتوكررررررول انتهرررررراك الكرامررررررة الشخصررررررية وبوجرررررره خرررررراص حظرررررر، حيررررررث 3جنيررررررف فرررررري اتفاقيررررررات
والمحطررررررة مررررررن قرررررردره وكرامترررررره واإلكررررررراه علررررررى الرررررردعارة وأيررررررة صررررررورة مررررررن ة لإلنسرررررران ينررررررالمعاملررررررة المه

كررررررول علررررررى وجرررررروب أن يكررررررون صررررررور خرررررردو الحيرررررراء أو التهديررررررد بفعررررررل ذلررررررك، كمررررررا أكررررررد هررررررذا البرتو 
ع رعايررررررة خاصررررررة واحترررررررام خرررررراص وأن يتمررررررتعن بالحمايررررررة ضررررررد االغتصرررررراب واإلكررررررراه النسرررررراء موضرررررر

 75دت عليررره المررررواد كررر، وهرررذا مررررا أ4علرررى الررردعارة وضرررد أيررررة صرررورة أخرررر  مرررن صررررور خررردو الحيررراء
مؤكررررردة علرررررى عررررردم جرررررواز ألي حرررررال مرررررن األحررررروال  755مرررررن البرتوكرررررول، حيرررررث جررررراءت المرررررادة  76و

وفررررررررري أي وقرررررررررت، وفررررررررري أي مكررررررررران أن تمرررررررررارس أعمرررررررررال العنرررررررررف ضرررررررررد األشرررررررررخاص المررررررررردنيين أو 
 العسرررررركريين أو صررررررحتهم، أو سررررررالمتهم البدنيررررررة، أو العقليررررررة ويحظررررررر ارتكرررررراب األفعررررررال اآلتيررررررة ضررررررد
أي شرررررررخص: أعمررررررررال القتررررررررل والتعررررررررذيب بشررررررررتى صررررررروره برررررررردنيا كرررررررران أو عقليررررررررا، والعقوبررررررررات البدنيررررررررة 
والتشرررررويه وانتهررررراك الكرامرررررة الشخصرررررية، وبوجررررره خررررراص المعاملرررررة المهينرررررة لإلنسررررران والتررررري تحرررررط مرررررن 

                                                           

 .74محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  - 1
2- Daniela – Anca deteseanu,op.cit , p .268، 269. 

 .189جاسم زور، مرجع سابق، ص  - 3
 للنشر،دار الجامعةالجديدة  ،الحربجرائم  والعقاب على ةالمسؤولي الشيخة،حسام علي عبد الخالق  - 4

 .344، 343، ص 2004االسكندرية,
 .,السابق ذكرهمن البرتوكول اإلضافي األول  2- 1/ 75المادة  - 5
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قرررررردره، واإلكررررررراه علررررررى الرررررردعارة وأيررررررة صررررررورة مررررررن صررررررور خرررررردو الحيرررررراء، وأخررررررذ الرهررررررائن والعقوبررررررات 
 .1ر التهديد بارتكاب أي من األفعال المحرمة سالفة الذكرالجماعية، كما يحظ

يجررررررررب أن تكررررررررون  -1مررررررررن البرتوكررررررررول اإلضررررررررافي األول علررررررررى أنرررررررره:   76ونصررررررررت المررررررررادة  
النسرررررراء موضررررررع احترررررررام خرررررراص، وأن يتمررررررتعن بالحمايررررررة، والسرررررريما ضررررررد االغتصرررررراب واإلكررررررراه علررررررى 

را حظررررمن هررررذا الررررنص ، حيررررث تضرررر2الرررردعارة وضررررد أيررررة صررررورة أخررررر  مررررن صررررور خرررردو الحيرررراء...[
صررررررريحا لالغتصرررررراب وكررررررل أشرررررركال االعتررررررداء الجنسرررررري، كمررررررا أكررررررد علررررررى وجرررررروب أن تكررررررون النسرررررراء 
موضرررررررع رعايرررررررة خاصرررررررة واحتررررررررام خررررررراص وأن تخرررررررتص بالحمايرررررررة ضرررررررد االغتصررررررراب واإلكرررررررراه علرررررررى 

 .3الدعارة وضد أية صورة أخر  من صور خدو الحياء
ة فرررررررري حمايررررررررة النسرررررررراء مررررررررن داللررررررررة عامررررررر مررررررررة، ولررررررررهويعرررررررد هررررررررذا الحكررررررررم مررررررررن األحكرررررررام الها 

 27مرررررن البرتوكرررررول األول مرررررع المرررررادة  76االغتصررررراب علرررررى وجررررره التحديرررررد، وبمقارنرررررة نرررررص المرررررادة 
يظهررررررر لنررررررا أنهمررررررا تتشررررررابهان مررررررن حيررررررث التركيررررررز علررررررى  1949مررررررن اتفاقيررررررة جنيررررررف الرابعررررررة لعررررررام 

لفقررررررة حمايررررة  النسررررراء مرررررن جررررررائم االغتصررررراب واإلكرررررراه علرررررى الررررردعارة، ولكنهمرررررا يختلفررررران مرررررن حيرررررث ا
قرررررررت حمايرررررة المررررررأة مرررررن أي صرررررورة مرررررن صرررررور هترررررك حرمرررررات النسررررراء،  27أألخيررررررة إذا أن المرررررادة 
 76المرررررررأة مررررررن مجرررررررد خرررررردو الحيرررررراء وال شررررررك أن ذلررررررك يعنرررررري أن المررررررادة  76بينمررررررا تحمرررررري المررررررادة 

تررررروفر حمايرررررة أفضرررررل، إذ أن الهترررررك يفتررررررض فيررررره إتيررررران عمرررررل مرررررادي بينمرررررا الخررررردو ال يحتررررراج إلرررررى 
 .4ذلك

مرررررن اتفاقيرررررة جنيرررررف  27ذات العيرررررب الرررررذي ورد فررررري المرررررادة  76ه يعررررراب علرررررى المرررررادة إال أنررررر 
مرررررن  85والتررررري وردت فررررري المرررررادة  5الرابعرررررة إذ لرررررم تعتبرررررر العنرررررف الجنسررررري مرررررن المخالفرررررات الجسررررريمة

 .6البرتوكول األول
 
 

                                                           

 .88 ،87 ، مرجع سابق، صبسجنوال أحمد  - 1
سهيل حسين الفتالوي و عماد محمد ربيع,القانون . ,السابق ذكرهمن البرتوكول اإلضافي األول  /761المادة  - 2

 .214.ص2007,دارالثقافة للنشر و التوزيع, عمان, 1الدولي االنساني, ط
 177 ،176ص كريم البزايعة، مرجع سابق،  مخالد رمزي سال - 3

 .189جاسم زور، مرجع سابق، ص  - 4
 .190، ص المرجع نفسه - 5
 , السابق ذكره.من البرتوكول اإلضافي األول  85المادة  - 6
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 1977البرتوكول اإلضافي الثاني لسنة  -ب
اإلنسررررررانية واالغتصرررررراب واإلكررررررراه علررررررى أمررررررا البرتوكررررررول الثرررررراني فقررررررد حظررررررر انتهرررررراك الكرامررررررة  

ن خررررالل نررررص وهررررذا مرررر 2، وكررررل مررررا مررررن شررررأنه خرررردو الحيرررراء1الرررردعارة بصررررورة شرررراملة مكانررررا وزمانررررا
تعرررررد األعمرررررال التاليرررررة الموجهرررررة  -2/ ه مرررررن البررررراب الثررررراني التررررري نصرررررت علرررررى:  2فقررررررة  04المرررررادة
فرررري كررررل زمرررران ومكرررران، ال واسررررتقباال و لررررى محظررررورة حرررراشررررخاص المشررررار إلرررريهم فرررري الفقرررررة األو ضررررد األ
: انتهرررررراك الكرامررررررة ه:...دون اإلخررررررالل بطررررررابع الشررررررمول الررررررذي تتسررررررم برررررره األحكررررررام السررررررابقةوذلررررررك و 

الشخصررررررية وبوجرررررره خرررررراص المعاملررررررة المهينررررررة والمحطررررررة مررررررن قرررررردر اإلنسرررررران واالغتصرررررراب واإلكررررررراه 
 .3من شأنه خدو الحياء[ما على الدعارة وكل 

 ة الرررررذكر لرررررم تشرررررر إلرررررىلفسررررران الوثرررررائق واالتفاقيرررررات الدوليرررررة بق نسرررررتنتج أسررررر مرررررن خرررررالل مرررررا 
، كمررررا أنهررررا لررررم تشررررر لرررره االغتصرررراب  كافررررة أنررررواع  جرررررائم العنررررف الجنسرررري انمررررا اكتفررررت باإلشررررارة الررررى

بصرررررورة مباشررررررة كجريمرررررة دوليرررررة مخالفرررررة لقررررروانين وأعرررررراف الحررررررب إال علرررررى اسرررررتحياء، وفررررري مواضرررررع 
لالعترررررررراف تفاقيرررررررات مرررررررن أهميرررررررة ألنهرررررررا مهررررررردت الطريرررررررق ، إال أن ذلرررررررك ال يقلرررررررل مرررررررا لهرررررررذه اال4قليلررررررة

يفها ضرررررمن جررررررائم الحررررررب والجررررررائم ضرررررد اإلنسرررررانية فررررري فتررررررة الحقرررررة بجررررررائم العنرررررف الجنسررررري وتصرررررن
يررررررة القرررررررن الفائررررررت، لجنائيررررررة الدوليررررررة الترررررري شررررررهدتها نهاوعلررررررى وجرررررره التحديررررررد فرررررري مواثيررررررق المحرررررراكم ا

 كما سيأتي بيانه الحقا. 5وخصوصا النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

                                                           

 .177مرجع سابق، ص  خالد رمزي سالم كريم البزايعة، - 1
 .344حسام علي عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق، ص  - 2

3 -le texte francais de l’aticle 4/ 2 stipule que: (sans prejudice du caractère general des 

dispositions qui precedent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à 

l’egard des personnes vises au paragraphe 1:….e) les atteintes à la dignité de la personne, 

notament les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et 

tout attentat à la pudeur;…) 
 .344حسام علي عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق، ص  - 4
 .190جاسم زور، مرجع سابق، ص  - 5



 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
العنف الجنسي في إطار 

 الجنائي القضاء الدولي
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 الفصل الثاني
 الجنائي العنف الجنسي في إطار القضاء الدولي

العنف الجنسي من خالل المحاكم الجنائية  الدولي لظاهرة ومعالجة المجتمعلقد تطورت نظرة  
أين  اآلن،التي أنشأها لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى  ةالدولي

نصت صراحة على التي  الدائمة بلغ هذا التطور مبلغه من خالل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
 .العقابدولية تستوجب  واعتبرته جريمةالعنف الجنسي 

العنف الجنسي في إطار المحاكم الجنائية المؤقتة  وعليه سنعمد إلى اإلشارة إلى كل من       
 المبحث الثاني .)الدائمة في إطار المحكمة الجنائية الدولية  األول ، والعنف الجنائي)المبحث 
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 المبحث األول                                            
 العنف الجنسي في إطار المحاكم الجنائية المؤقتة                          

لقد ورد النص على االغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي، واعتباره كجريمة دولية إما  
المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التي تم إنشا ها  بطريقة صريحة أو ضمنية وذلك في إطار العديد من

لمحاكمة مجرمي الحرب بدء من الحرب العالمية الثانية، ومنها ما كان عسكريا كمحكمة طوكيو 
قا بونورمبرغ )المطلب األول ، ومنها ما كان بموجب قرار من مجلس األمن كمحكمة يوغسالفيا سا

بموجب اتفاقية مع هيئة األمم المتحدة كمحكمة سيراليون  ورواندا )المطلب الثاني  ومنها ما كان
 وتيمور الشرقية )المطلب الثالث .

 المطلب األول                                          
 العنف الجنسي في إطار المحاكم الجنائية العسكرية                         

عدم لعبر التاريخ كان ال بد من رادع  يالدول نتيجة للحروب المتكررة التي تعرض لها المجتمع 
تكرارها، عن طريق إيجاد نوع من المواثيق الدولية، يحاكم بموجبها مجرمو الحرب بحيث ال يمكن 

دة مواثيق علهؤالء التذرع  بعدم وجود قانون دولي جنائي للتهرب من مسؤوليتهم، لذلك تم التوقيع على 
أنشئت عدة لجان ومحاكم ساهمت في تطور القانون الدولي الجنائي، ولعل من أبرز هذه المحاكم و 

أو  والمحكمة العسكرية للشرق أألقصى  )الفرع األول نورمبرغلنذكر المحكمة الجنائية العسكرية 
ي في إطار العنف الجنس وقع جرائمم  وهذا ما ستناوله فيمايلي  مع التركيز على )الفرع الثانيطوكيول

 الجرائم المنظورة أمام هذه المحاكم.
 رع األولــالف                                             

 المحكمة الجنائية العسكرية لنورمبورغ                                
وإنجلترا من فرنسا بعد مضي فترة وجيزة على إندحار وانهيار ألمانيا اجتمع في لندن مندوبون  

 ،ربوالواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي للتشاور بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها حيال مجرمي الح
الم وباألخص رررالل الحرب حيال شعوب العربها خارتبطوا   تيلاات الحلفاء الدولية رررررراللتزامتنفيذا 

ي ررررررررردن فررررررة لنررررد اتفاقيرررررى عقرررررررراورات إلررررررذه المشررررررهت هرررروانت ،31941و ررررتصريح موسك

                                                           

تحدة األمريكية بموسكو بين وزراء كل من االتحاد السوفياتي والواليات الم 30/10/1943لقد عقد هذا المؤتمر في  -1
تضمن عزم تلك الدول على معاقبة القوات األلمانية وحلفائها  1943وإنجلترا، حيث وقعوا تصريحا نشر في أول نوفمبر 
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ي نصت في مادتها األولى على أنه:  تنشأ محكمة عسكرية دولية بعد التشاور رررررروالت 08/08/19451
ل جغرافي معين سواء حممحاكمة مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم لمع مجلس الرقابة في ألمانيا 

 .2ورة فردية أو بصفتهم أعضاء في منظمات أو جماعات أو بهاتين الصفتين[أكانوا متهمين بص
وقد تم تحديد القواعد التي تحكم تشكيل المحكمة واختصاصها وسلطتها بمقتضى الئحة ألحقت  
ونتناول فيمايلي أجهزة المحكمة  .4من اتفاقية لندن 02هذا ما أشارت إليه المادة و ، 3باالتفاقية

 ة نورمبروغ.مواختصاصها وكذا العنف الجنسي في ظل محك
 تشكيل المحكمة واختصاصها -أوال

 تشكيل المحكمة -أ
أشارت المادة الثانية من الالئحة المرفقة باتفاقية لندن إلى أن المحكمة تتألف من أربعة قضاة  

ين عضو أصلي ونائب له من مواطنيها يلى اتفاقية لندن بتعالدول األربع الموقعة ع منتقوم كل دولة 
 .5أو تعذر القيام بعمله ألي سببحالة مرضه مكن أن يحل محله في ي

وال يكون انعقاد المحكمة صحيحا إال بحضور أربعة قضاة سواء كانوا جميعا من القضاة  
كل دعو  ويتناوبون على  حكمة على تعيين رئيس واحد فيمويتفق أعضاء ال ، 6األصالء أو النواب

، وإذا عقدت المحكمة جلساتها في بلد إحد  الدول الموقعة فإن الرئاسة 7الرئاسة في الدعاو  التالية
 .8تكون لممثلها

                                                                                                                                                                                

عن الفضائح التي ارتكبوها )وأنه ستتم مالحقتهم في أي مكان من العام لتقديمهم للمحاكمة لينالوا الجزاء ، أنظر عبد =
 أنظر كذلك  .73، ص 2010، 1ط  القاهرة، العربية،لمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة الحميد محمد عبد الحميد، ا

Jean Paul Bazelaire et T. Cretin, La justice pénale internationale, presse universitaire de 

France 2000, p. 20- 21. 

 . 87، ص 2009، 1ط  لبنان، ي، المحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي،نعيتادزياد  -1

Mario Bettati, la coutume et la lute contre l’impunité; principe et pratique in Paul 

Tavernier et Jean –Mari Henckaerts, droit international humanitaire coutumier: enjeux et 

défis contemporains, collection du CREDHO, - Bruylant, 2008, P. 205. 
 .1945من اتفاقية لندن سنة  01المادة  -2
 Marcel Colin, Bruno Gravier, Jean-Marc .83، ص مرجع سابقالحميد محمد عبد الحميد،  عبد -3

Elchardus,le crime contre l’humanité,Editions érès,Toulouse,1996, p.45.                  
 .45، ص 2006 االسكندرية, المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر،منتصر سعيد حمودة،  -4
 .34، ص 2010 االسكندرية, عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، -5
 .231، ص 2001لبنان,، منشورات الحلبي الحقوقية، الجنائي القانون الدوليعلي عبد القادر القهوجي،  -6
 .89عيتاني، مرجع سابق، ص دزياد  -7
 .راجع نص المادة الرابعة من الئحة لندن  -8
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ولما كانت دعو  نورمبورغ دعو  واحدة فإن رئاسة الرئيس الذي انتخب استمرت خالل جميع  
ة نورمبورغ مرئيسا لمحك  Lord Laurence)لورانس جلساتها ، وقد انتخب القاضي البريطاني اللورد 

 .1احتراما لشخصه وتكريما للقضاء البريطاني
وتصدر األحكام باألغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه رأي  

وحول طبيعة  .2الرئيس، بيد أن أحكام اإلدانة يشترط أن تصدر بأغلبية ثالثة أصوات على األقل
المحكمة فقد اتفقت الدول المتحالفة أن تكون المحكمة ذات صفة عسكرية نظرا لما تحققه هذه الصفة 
من فوائد تتمثل في سرعة الفصل في القضايا التي تعرض عليها، وعدم تقييدها بمبدأ اإلقليمية حيث 

 .3ان ارتكابهاتختص بمحاكمة كل من يتبين ارتكابه إحد  الجرائم الدولية أيا كان مك
 اختصاص المحكمة -ب

 عي والشخصي للمحكمة.و من الئحة المحكمة االختصاص الن 13إلى  06تحدد المواد من  
: لقد حددت المادة السادسة من ميثاق نورمبروغ اختصاص المحكمة، حيث االختصاص النوعي -1

بصفتهم الشخصية أو  -ارتكبوا ألشخاص الذينانصت على أن: المحكمة تختص بمحاكمة وعقاب كل 
 :4فعال يدخل في نطاق إحد  الجرائم التالية-اء في منظمة تعمل لحساب دول المحورتهم أعضفبص

 : “ Les crimes contre la paix/ Crime against peace“الجرائم ضد السالم .1.1
مخالفة للمعاهدات أو ة أو متابعة حرب اعتداء أو حرب ار وتضم أي تدبير أو تحضير أو إثارة أو إد

االتفاقات أو المواثيق الدولية أو الضمانات والتأكيدات المقدمة من الدول وكذلك المساهمة في خطة أو 
 .5مؤامرة بقصد ارتكاب األفعال المذكورة

ل كل األفعال التي تخالف موتش :“Crimes de guerre/ War Crimes“ جرائم الحرب .2.1
قوانين وعادات الحرب، ومنها على سبيل المثال ال الحصر أفعال القتل، وإبعاد السكان المدنيين في 

                                                           

 .232علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -1
 .45مرجع سابق، ص  حمودة،منتصر سعيد  -2
 .138ص  سابق،عمر محمود المخزومي، مرجع  -3
 .85سابق، ص  الحميد، مرجععبد الحميد محمد عبد  -4
المنهل  األولى، دار ةالمسلحة، الطبعحماية ضحايا النزاعات  ودوره فيالدولي اإلنساني  ن حجازي، القانو رنا أحمد -5

 .239، مرجع سابق، ص علي عبد القادر القهوجي.191ص  ،2009,تاللبناني، بيرو 
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األقاليم المحتلة ، وكذلك قتل أو إساءة معاملة األسر  أو قتل الرهائن ونهب الممتلكات العامة أو 
 .1ون أن تقتضي ذلك الضرورات العسكريةالخاصة، وتخريب المدن والقر  دون سبب أو اجتياحها د

 “Les crimes contre l'humanité / crimes againstالجرائم ضد اإلنسانية .3.1

Humanity  “: وكل عمل غير إنساني يرتكب ضد  واإلبعادسترقاق اإلو و  دمالعوهي أفعال القتل
سياسية أو عرقية أو دينية ، وكذلك االضطهادات ألسباب 2السكان المدنيين قبل الحرب أو أثناءها

بشرط أن تكون مرتكبة بالتبعية لجريمة داخلة في اختصاص المحكمة أو مرتبطة بها، وسواء كانت 
 .3مخالفة للقانون الداخلي للدولة المنفذة فيها أم ال

: يتسع هذا االختصاص لمحاكمة األشخاص الطبيعيين، وإسباغ الصفة االختصاص الشخصي -2
 ت والهيئات.الجرمية بالمنظما

: تختص محكمة نورمبورغ بمحاكمة األشخاص الطبيعيين حيث محاكمة األشخاص الطبيعيين.1.2
ة وعقاب كل األشخاص الذين ارتكبوا كماحنصت المادة السادسة من الالئحة أن المحكمة تختص بم

 صفهم أعضاء في منظمة تعمل لحساب دول المحور إحد  األفعال التيو بصفتهم الشخصية أو ب
 .4تشكل الجرائم التي تختص بها المحكمة

وال تؤثر الصفة الرسمية للمتهمين على مسؤوليتهم الجنائية، أي أن مركز المتهمين الرسمي  
معفيا وال سببا  اعذر ال سواء كان رئيس دولة أو من كبار القادة أو من كبار الموظفين ال يعتبر 

 .5عة من الالئحةلتخفيف العقوبة وهذا ما أكدت عليه المادة الساب
كما أن الجنود ال يستعطون اإلفالت من المسؤولية استنادا إلى صدور أمر من رئيس أعلى  

 وإن يمكن أن يعتبر سبب لتخفيف العقوبة إذا وجدت المحكمة أن العدالة  .6تجب عليهم إطاعته

 
                                                           

 .191صسابق،  عرنا أحمد حجازي، مرج .140عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -1
 Jacques LEROY, Crime de guerre et droits de l’Homme in.92عيتاني، مرجع سابق، ص دزياد  -2

Jean-Pierre MARUENAUS et Helene PAULIAT ,les droits de l’homme face à la guerre  

d’Oradour à Sebrenitsa , Dalloz, Paris,2009,p28.                                                                     

القضائية الجنائية الدولية  تربيع، اآلليامحمد  دربيع، زيا.عماد محمد 190 ، صسابق عحجازي، مرجرنا أحمد  -3
العلوم االنسانية,كلية الحقوق,جامعة جرو,األردن,المجلد  ةالتطبيقية، سلسلاألردنية للعلوم  ةاإلنسان، المجللحماية حقوق 

  https://platform.almanhal.com/Files/2/91554:,على الرابط 2014السادس عشر,العدد الثاني,
 .37عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  -4
 .240علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -5
 .37مرجع سابق، ص  ،مطرعصام عبد الفتاح  -6
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 .1تقتضي ذلك وهذا حسب ما أكدت عليه المادة الثامنة من الئحة نورمبورغ
إذا كان االختصاص الشخصي ال يشمل إال :  سباغ الصفة الجرمية على المنظمات والهيئاتإ.2.2

ذلك ال يعني إفالت المنظمات أو الهيئات التي ينتمي إليها المتهمون من كل  ناألشخاص الطبيعية فإ
التبعات القانونية، فقد أجازت المادة التاسعة للمحكمة وهي تنظر دعو  ضد شخص ينتمي إلى منظمة 

 .2منظمة إجراميةالأو هيئة وانتهت بإدانته أن تقرر اعتبار 
ذا قررت المحكمة أن هيئة أو منظمة ما ذات طبيعة وجاء في المادة العاشرة من الالئحة أنه إ 

المختصة في كل دولة موقعة أن تحيل أي شخص أمام المحاكم الوطنية  للسلطاتإجرامية، فإنه يحق 
 .3أو العسكرية أو محاكم االحتالل بسبب انتمائه إلى هذه الهيئة أو المنظمة

 العسكرية لنورمبروغالعنف الجنسي في إطار المحكمة الجنائية  -ثانيا
، 1946واستمرت حتى األول من أكتوبر  1945نوفمبر  20بدأت محاكمات نورمبورغ في  

 22وتم خاللها محاكمة  )Geoffrey lawrence( 4رنسلو  تحت رئاسة القاضي البريطاني جيوفري 
ونفذ الحكم ، 5منهم 12منهم بالبراءة كما حكم باإلعدام على  03من كبار زعماء النازية، فحكم على 

بالسجن مد   03وحكم على  6في زنزانته ) oringGHerman (جورنج بعد انتحار هيرمن 11بحق 
،وقد نفذت 7الحياة، بينما حكم على األربعة الباقين بالسجن مددا مختلفة تتراوح بين عشرة وعشرين عاما

ببرلين في  -"باندا"–جن تلك األحكام بإشراف مجلس الرقابة على ألمانيا، إذ تم إيداع المحكومين بس
 .8القطاع الخاضع للسيطرة البريطانية

 

                                                           

 .240سابق، ص  علي عبد القادر القهوجي، مرجع -1
 .38، 37سابق، ص  مطر، مرجععصام عبد الفتاح  -2
 .241علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -3
 .47ص  سابق،يوسف حسن يوسف، مرجع  -4

5- Henri D. Bosly et Damien Vandermeersch, Génocide, crimes contre l’humanité et  

crimes de guerre face à la justice, 2em édition, Bruylant, Bruxelles, 2012,p. 50. 

 .142ع سابق، ص جعمر محمود المخزومي، مر  -6
7- Henri D. Bosly. Damien Vandermeirsch, op.cit, p. 50. 

 .142المخزومي، مرجع سابق، ص عمر محمود  -8
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وقد أدانت المحكمة ثالا منظمات باعتبارها منظمات إجرامية وهي جهاز حماية الحزب  
 .1ب النازي ز " وهيئة زعماء الحGestapo  والشرطة السرية "SSالنازي )

 وجاءت أحكام المحكمة قطيعة ال يجوز الطعن فيها، وإن كان يحق لمجلس الرقابة أن يخفف  

 .2أو يبدل في طريقة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، دون أن يكون له الحق في تشديدها
أما بالنسبة لمحاكمة باقي المتهمين من غير مجرمي الحرب الكبار فقد صدر بشأنهم قانون  

 حاكمتهم.ملتنظيم  1945في ديسمبر  10رقم مجلس الرقابة 
لقد جرمت محكمة نورمبورغ ثالثة أنواع من الجرائم، وهي جرائم الحرب، الجرائم ضد  

اإلنسانية، والجرائم ضد السالم، وهذا ما أكدته الالئحة المرفقة باتفاقية لندن من خالل نص المادة 
نورمبورغ اإلشارة إلى االغتصاب صراحة ، ولم يتضمن النظام األساسي لمحكمة 3السادسة منها

، ومع ذلك فقد كان من السهل 4باعتباره يشكل إحد  الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
رب في النظام األساسي اعتباره جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية بسبب كون قائمة جرائم الح

في تعريفه للجرائم ضد اإلنسانية إلى روغ جاءت غير حصرية، إضافة إلشارة الميثاق بملمحكمة نور 
على اعتبار أن المباد  العامة للقانون تعتبر أن االغتصاب وباقي أشكال  5األفعال الالإنسانية األخر  

 .6العنف الجنسي تشكل بوضوح أعماال ال إنسانية تتم المحاسبة عليها
حدا خالل العملية ومن األمثلة عن جرائم االغتصاب التي ارتكبتها الجيوو النازية ما  

في منطقة  اضد االتحاد السوفياتي سابق" L'opération Barbarossaسة " رو المعروفة بر بارب
بأوكرانيا أين تم اغتصاب كل النساء والفتيات، وكذلك ما  "Dniepro petrovskدينيبروبتروفسك "

تم اغتصاب كل " أين Smolenskالتابعة لر سمولنسك " "Berezovka" حدا في منطقة بيريزفكا
  .7سنة من طرف الجنود النازيين 30و 16النساء والفتيات ما بين 

                                                           

 20 ، ص2006 ,1طالحقوقية، لبنان، الحلبي  تمنشورا اإلنسانية،بكة، الجرائم ضد  نسوسن تمرخا -1
 .143عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -2
 .239، ص مرجع سابق ،الشيخةحسام عبد الخالق  -3
 .121محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -4
 .365ص  ،سابقمرجع سوسن تمرخان بكة،  -5
 .318وليم نجيب جورج نصار، مرجع سابق، ص  -6

7- Philippe Currat, les crimes contre l'humanité dans le statut de la cour pénale 

Internationale, Bruylant- L. G. D. J schulthess ,Bruxelles, 2006, P. 373. Abdul Aziz 

Wendkuni Ouandaogo, la protection des civils contre les violences sexuelles en période de 

conflit armé ,thèse de doctorat , Université de Rouen Normandie,2017, p.8 . 
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جلس الرقابة لم 10وقد أضيف االغتصاب باعتباره جريمة ضد اإلنسانية في ضوء القانون رقم  
/ج التي عرفت الجرائم 02من خالل نص المادة  20/12/1945على ألمانيا الذي أصدره الحلفاء في 

االسترقاق، اإلبعاد،  ،والجرائم التي تضم بشكل غير حصري القتل العمد عبأنها:  الفضائضد اإلنسانية 
أية مجموعة من السكان ة المرتكبة ضد السجن، التعذيب، االغتصاب، أو أيا من األفعال الالإنساني

هاكا المدنيين أو االضطهادات ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية، سواء كانت هذه الجرائم تشكل انت
 .1للقوانين الداخلية التي ارتكبت فيها أم ال تشكل ذلك[

ومن الناحية العملية تؤكد إجراءات محاكمات نورمبورغ أن المدعين العامين الفرنسي والروسي  
كانوا قد تناولوا االغتصاب وأفعال العنف الجنسي األخر  صراحة في ادعاءاتهاما أمام المحكمة، كما 

ى أعمال إساءة جنسية ومنها االغتصاب واالختطاف ألغراض الدعارة والتعرية قدموا أدلة جوهرية عل
القسرية وغيرها، وبالرغم من االستماع للعديد من الشهود الذين سردوا تجربتهم عن جرائم االغتصاب 

. ومنه لم يقدم أي متهم للمحاكمة 2فشلت المحكمة في اإلشارة إليه صراحة في األحكام ولو لمرة واحدة
أو غيره من أنواع العنف الجنسي  3م محكمة نورمبورغ عن ارتكابه جرائم تتعلق باالغتصابأما

األخر ، إذ تعاملت المحكمة بشكل عام جدا مع األدلة المقدمة في هذا المجال، حيث أدرجت جميع 
، ولم أفعال اإلساءة البدينة والجنسية تحت تعابير عامة كالفظائع والقسوة والوحشية وإساءة المعاملة

اضطهاد اليهود، ومع ذلك يمكن لقتل واالستعباد القسري وجرائم تخص بالذكر في أحكامها إال جرائم ا
اإلنسانية استندت بشكل أساسي على  ضد ين بالجرائممهمتأن نالحظ أن إدانة أربعة من هؤالء ال

أو في معسكرات ارتكابهم أعمال عنف جنسي حصلت أثناء الهجوم العسكري لقوات االحتالل النازية 
 وهم على التوالي: 4االعتقال األلمانية

 كان رئيس المخابرات،,  Ernst kaltenbrunner " ,(1903- 1946"برونرنكالت إرنست -

وكان مسؤول القيادة العليا لجير wilhelm keitel "   (1882-1946)" ,كيتل  ويلهلم  -
 الرايخ.

                                                           

، 2006العربية للعلوم األمنية، عة نايف معبد الواحد عثمان إسماعيل، الجرائم ضد اإلنسانية ، مذكرة ماجستيرر جا -1
 .27ص 

 .366سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -2
 .121محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -3
 .366مرجع سابق، ص  سوسن تمرخان بكة، -4
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كان وزير ,  Joachim Von Ribbentrop" ,(1893- 1946" جواشيم فون ريبنتروب -
 الخارجية.

 .1كان وزير الرايخ,  Erich Rosenberg" ,(1893- 1946" إيريك روزنبرغ -

 

 انيـــــرع الثـــالف                                         
 المحكمة الجنائية العسكرية لطوكيو                                

في صدد حديثنا عن المحكمة الجنائية العسكرية لطوكيو أو للشرق األوسط نتناول كيفية  
هذه المحكمة المتصلة  مهم القضايا المعروضة أماأ تعرض نسإنشائها وتشكيلها واختصاصها ومنه 

 بالعنف الجنسي ضد النساء وذلك كمايلي:
 تشكيل محكمة طوكيو واختصاصها -أوال
 تشكيل محكمة طوكيو -1

أنشئت هذه المحكمة بعد هزيمة اليابان واستسالمها في الحرب العالمية الثانية في  
 19في  3األمريكي ربقرار من القائد األعلى للسلطات المتحالفة الجنرال مارك آرث 02/09/19452

، تتخذ مقرا لها في مدينة طوكيو 4يقضي بتشكيل محكمة عسكرية دولية للشرق األقصى 1946 جانفي
 .6ين في الشرق األقصىي، بغرض محاكمة مجرمي الحرب الرئيس5أي مكان تحدده فيما بعدأو في 

                                                           

1- Jean paul Bazelaire- Thierry cretin, op.cit, p. 25- 26. 

 .48منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  -2
تقديم  نالذي أعلنت فيه قوات التحالف المتحاربة مع اليابان أ 1945يوليو  26بإعالن بوتسدام المؤرخ في  عمال -3

مجرمي الحرب إلى العدالة شرط من شروط االستسالم وبموجب وثيقة استسالم اليابان قبلت هذه األخيرة شروط 
 اإلعالن.

ر البقيرات,العدالة الجنائية الدولية,ديوان المطبوعات عبد القادراجع المادة األولى من الئحة محكمة طوكيو. -4
.بركاني أعمر,العدالة الجنائيةالدولية المؤقتة و الدائمة )دراسة مقارنة ,أطروحة 174,ص2005الجامعية,الجزائر,

 .162,ص 2015دكتوراه,جامعة مولود معمري,تيزي وزو,
  نفس االئحة. عشر، منراجع المادة الرابعة  -5
 .46,ص2002ي يوسف,اإلطار العام للقانون الولي الجنائي,الطبعة األولى,دار النهضة العربية,القاهرة ,محمد صاف-6

 .106ص  ،سابقرجع عبد الحميد عبد الحميد، م
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ألفت هذه المحكمة من أحد عشر قاضيا يمثلون إحد  عشر دولة، عشرا منها حاربت توقد  
 .2وواحدة محايدة وهي الهند 1اليابان

الذي عين من بينهم رئيسا ألعلى للقوات المتحالفة قضاة المحكمة، كما أنه هو اختار القائد ا 
 وب" وهو الذي يعين كذلك السكرتير العام للمحكمة وذلك طبقا للمادة الثالثة  موهو األسترالي "سير وليا

 
 .3من الالئحة
نائبا عاما  "joseph keeman وقد عين القائد العام ممثل الواليات المتحدة "جوزيف كيمان 

 .4لد  المحكمة ويساعده أحد عشر وكيال يمثلون الدول األعضاء في المحكمة
وتصدر المحكمة أحكامها بأغلبية األعضاء الحاضرين الذين ال يجوز أن يقل عددهم عن  
ما أكدت عليه المادة  مرجحا وهذان صوت الرئيس و عضاء، وفي حال تساوي األصوات يكستة أ 

 .5الرابعة من الالئحة

 اختصاص المحكمة -2
لقد نصت المادة الخامسة من الئحة طوكيو على أنواع الجرائم التي تختص بها المحكمة،  

والتي توجب المسؤولية الشخصية، وهي ذات الجرائم التي نصت عليها المادة السادسة من الئحة 
 ، وهي كالتالي:6نومبورغ
 الجرائم ضد السالم -1

 الحربالجرائم المرتكبة ضد معاهدات  -2

 7الجرائم ضد اإلنسانية -3

                                                           

وهي الواليات المتحدة األمريكية، االتحاد السوفياتي، بريطانيا، فرنسا، الصين، أستراليا، كندا، هولندا، نيوزلندا  -1
 والفلبين.

 .262ي، مرجع سابق، ص جعلي عبد القادر القهو  -2
 .103، ص  مرجع سابق ، ينعيتادزياد  -3
 .262سابق، ص المرجع  در القهوجي،علي عبد القا -4
 .107يد محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص معبد الح -5
 .104سابق، ص المرجع  عيتاني،دزياد  -6
 .109و 107ص  ، مرجع سابق،دعبد الحميد محمد عبد الحمي -7
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وتختص المحكمة بمحاكمة األشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون تلك الجرائم بصفتهم 
الشخصية فقط وليس بوصفهم أعضاء في منظمات إجرامية، إذ لم يرد في الئحة محكمة طوكيو نص 

الهيئات أو بة من الئحة نورمبورغ الذي يجيز للمحكمة إلصاق الصفة اإلجرامي 09مماثل للمادة 
 .1المنظمات

من الئحة طوكيو على أن الصفة الرسمية يمكن اعتبارها ظرفا من  07وقد نصت المادة 
 .2الظروف المخففة للعقاب، بينما في الئحة نورمبورغ ليس لذلك الصفة أي أثر على العقاب

 
 العنف الجنسي في إطار المحكمة الجنائية العسكرية لطوكيو -ثانيا

نوفمبر  12، واستمرت حتى 1946أفريل  26طوكيو أولى جلساتها في  عقدت محكمة 
متهم، وأصدرت أحكامها في هذه  28إلى  1946ماي  03، ووجهت المحكمة االتهام في 19483

، وهذا بعد وفاة اثنين من المتهمين أثناء 4متهما 26بإدانة  1948نوفمبر  12االتهامات في 
 "Osami ناقانو أوسامي و  Yosuke Matsuoka" (1946" المحاكمات وهما يوسوك ماتسوكا

Nagans" (1949 5،6وثيقة 1000شاهد، وفحص وقراءة  400م من خاللها االستماع إلى ت و. 
وقد نصت الئحة االتهام على قيام المتهمين بعدة جرائم منها إعداد خطة احتالل مبنية على  

علمية على البشر، وأعمال نهب وسلب لألموال العامة تحقيق برنامج دمار وقتل شامل، وتنفيذ تجارب 
 .7والخاصة دون تبريرات عسكرية وكذا أفعال اغتصاب شنيعة

وقد كانت محاكمات طوكيو أوضح من محاكمات نورمبورغ السابقة لها فيما يتعلق بتجريم  
ابهم جرائم ين بارتكياالغتصاب والعنف الجنسي، حيث اتهم عدد من اليابانيين المدنيين والعسكر 

في المحاكمات عن  ما جاء ، وإن من أهم األمثلة على ذلك8اغتصاب واعتبرتها المحكمة جرائم حرب

                                                           

 .263علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -1
 .104رجع سابق، ص معيتاني، دزياد  -2

3- Henris. Body. Damien Vandermeersch, op.cit, p. 50. 

 .15عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -4
5- Jean paul Bazelaire- Thierry cretin, op.cit, p. 31. 

 .48يوسف، المحاكمات الدولية المعاصرة، مرجع سابق، ص يوسف حسن  -6
7- Jean paul Bazelaire- Thierry cretin, op.cit, p. 30. 

 .121، مرجع سابق، ص ودممحمود حجازي مح -8
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وذلك في  أو ما يعرف بمذابح نانكين 1الصينية "Nankin" المرتكبة في مدينة نانكين عالفضائ
شخص،  300.000دخل الجير الياباني إلى العاصمة الصينية آنذاك وقاموا بقتل  أين 1937ديسمبر 

، 2إمرأة اغتصاب جماعي متكرر، وأعمال عنف جنسي أخر  متبوعة غالبا بالقتل 20.000واغتصاب 
سنة. وكان يتم ربط  80سنوات إلى أكثر من  10ر من أقل من موكانت الضحايا من كل فئات الع

، ورغم 3أسرة من أجل اغتصابهن لعدة مرات مما كان يؤدي إلى وفاتهنالبعض في كراسي أو 
مشروع  ضد المدنيين مقابل  قامانتمحاوالت الدفاع اإلشارة إلى إمكانية اعتبار االغتصاب عمل 

 :ال منكأدين عن الجرائم المرتكبة في هذه المدينة  4الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات اليابانية
 Koki" ووزير الخارجية هيروتا كوكي ,    " Le General Iwan Matsui " وي تسن ماالجنرال إيوا

Hirota "   , اللذين حكما عليهما باإلعدام، وقد تم تكييف هذه األفعال على أنها أفعال ال إنسانية
وسوء معاملة تدخل في إطار الجرائم ضد  بر حوسوء معاملة تدخل في إطار خرق قوانين وعادات ال

 .5اإلنسانية
القائد األعلى للقوات  "Tomoyoki yamashita" يماشيتا عد محاكمة الجنرال تومويوكيتو  

مة محاك، أول 1944إلى عام  1942اليابانية في الفلبين إبان احتالل اليابان للفلبين في الفترة من عام 
لقائد بهذه الرتبة على أساس مسؤوليته عما ارتكبه الجنود الخاضعون وإدانة يشهدها التاريخ الحديث 

قتل وتعذيب واغتصاب ضد المدنيين والنساء بشكل خاص، وقد استندت إدانته على  علقيادته من فضائ
، وقد احتج دفاع المتهم 6أساس فشله في السيطرة على جنوده ومنعهم من ارتكاب مثل هذه األعمال

يكن يعلم بما ارتكب من أفعال، وأن عدم علمه راجع إلى ظروف الحرب التي  مبأن هذا األخير ل
منعته من فرض سيطرته على الجنود إال أن لجنة المحاكمة ردت على ذلك بأن على المتهم أن يثبت 

ه إذا كان لم يعلم بهذه ني جهد يتناسب مع موقعه القيادي ووظيفته أم ال، وأاما إذا كان قد قام ببذل 

                                                           

  .367، 366 سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص -1

Abdul Aziz Wendkuni Ouandaogo, op.cit, p. 11.   

2- Jean paul Bazelaire- Thierry Cretin, op.cit, p. 30. 

3- Philippe Currat, op.cit, p. 372 ، 373. 

 .367سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -4
5- Olivier De Frouville, Droit international Pénal-Edition Pedone,Paris 2012,P.159. Abdul 

Aziz Wendkuni Ouandaogo, op.cit, p. 11.   

 .36، مرجع سابق، ص سهى حميد سليم -6
https://  :  ,le 07/06/2016, sur le site amashitaY-omoyukiTRIAL International ,T

yamashita-post/tomoyuki-fr/latest trialinternational . org/ 
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مريعة واسعة االنتشار والمتكررة فإن ذلك ألنه قرر أال يعلم، وقد حكمت عليه اللجنة ال األعمال
 .1باإلعدام
والجدير بالذكر أن اليابانيين قد استخدموا النساء كعبيد لتقديم المتعة أثناء الحرب وبأعداد  
رق آسيا على ألف من نساء المتعة في جنوب ش 200ومن األمثلة على ذلك إجبارهم ما يصل  2كبيرة

العمل في مواخير تابعة للجير الياباني خالل الحرب في كوريا الجنوبية، والصين، وتايوان، وإندونيسيا 
أدين أحد اليابانيين والذي كان يدير مطعما وملهى باإلكراه على البغاء، حيث كان يجبر  د، وق3والفلبين

منعهن من الخروج بحرية، وإذا رغبن النساء على السكن في جزء من الملهى معزول لهذا الغرض، و 
الياباني، ومنه إرغامهن على تمكين  يالبوليس الحرب مفي ترك المكان كن يهددن برجال الكامبي وه

 .4ارادتهنالزوار اليابانيين من أنفسهم ضد 
صراحة على االغتصاب إال أنه جاء في إطار  اغم أن ميثاق نورمبورغ وطوكيو لم ينصور  
ها بشكل والجرائم ضد اإلنسانية على الرغم من أن المدعي الفرنسي والسوفياتي قد تناوالرب حجرائم ال

مجرد خرق ام المحكمة، إال أن المحكمة لم تدخلها بوصفها هذا بل جعلت منها صريح في ادعائهما أم
لك إلى في منظومة جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية  وأشارت في ذ الجنائيالدولي ألحكام القانون 

 .5الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية 1929اتفاقية الهاي لسنة 
ويشكل فقه المحكمتين حول االعتداءات الجنسية سوابق قيمة في هذا المجال وبخاصة أن  

ة القسرية والتعقيم، االغتصاب بل شملت أفعاال كالتعريم تشر فقط إلى األدلة المقدمة أمام المحكمتين ل
  للعبارة األعضاء التناسلية والتشويه الجنسي، والتي تمت المقاضاة عنها استنادا ووضع أشياء في

للفقرات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة المضافة ) و غيره من األفعال الال انسانية   , أو استنادا 
العنف الجنسي ضد  أفعالوبذلك شكلت هذه المحاكم بحق الخطوات األولى لتجريم  .6في جرائم الحرب
 مرتكبيها.  ةالنساء ومعاقب

                                                           

 .212، مرجع سابق، ص جاسم زور -1
 .186ود حجازي محمود، مرجع سابق، ص ممح -2
 .155، ص  مرجع سابقغسان هشام الجندي،  -3
 .110، 109، ص  2011 ةديوان المطبوعات الجامعية، سنعبد القادر البقيرات، مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية،  -4
، ص 2009، ةة المعارف، اإلسكندرينبيل أحمد حلمي، جريمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي العام، منشأ -5

248- 249. 
 .367سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -6
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 المطلب الثاني                                           
 العنف الجنسي في إطار المحاكم المنشأة بقرار من مجلس األمن                

 لقد شهدت نهاية القرن العشرين نزاعات مسلحة دامية، تحملت فيها النساء المعاناة األكبر 
حيث ارتكبت فيها أبشع صور ومظاهر العنف الجنسي من اغتصاب، وحمل قسري وتعقيم قسري 
وغيرها من أنواع العنف الجنسي الممارس ضد المرأة، مما دفع مجلس أألمن إلى التدخل وإنشاء محاكم 

هي المحكمة الجنائية  أهم هذه المحاكم لعل جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم الدولية، و 
    "TPIR "المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ) الفرع االول  و "TPIY"الدولية ليوغسالفيا سابقا

 )الفرع الثاني 

 رع األول ـــالف                                          
 "TPIY " حكمة الجنائية الدولية ليومسالفيا سابقامال                        

كرواتيا، , ن عدة جمهوريات هي البونسة والهرسك مكان االتحاد اليوغسالفي السابق مكونا  
ا، وصربيا وكانت هذه األخيرة مكونة من مقاطعتان يقدونموفينيا، لالجبل األسود )مونتينيقرو ، س

ألغى  1989، وفي عام Vojvodine"1" وفوافودين "Kosovoتتمتعان بالحكم الذاتي هما كوسوفو "
الرئيس الصربي آنذاك "سلوبودان ميلوزيفتر" الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به إقليم  كوسوفو، ويعد 

كك االتحاد، حيث أعلنت جمهوريتا كرواتيا وسلوفينيا أن إلغاء الحكم فهذا اإلجراء هو الشرارة األولى لت
علنان استقاللهما عن يوغسالفيا وهذا ما الذاتي إلقليم كوسوفو يشكل انتهاكا للميثاق الفدرالي، وأنهما ست

، ولكن صربيا ومنتينيقرو لم يرحبا بهذا اإلعالن، وأرادتا االحتفاظ 1991سنة  جوان 25حدا في 
بشكل من أشكال االتحاد بين جمهوريات يوغسالفيا السابقة، ومن ثم أعلنت القوات االتحادية الحرب 

ا استقاللهما، أعلنت جمهورية نين إعالن كرواتيا وسلوفيعلى الكروات، والسلوفين، وبعد أقل من عام ع
، األمر الذي استتبع دخولها في نطاق 05/03/1992في  البوسنة والهرسك استقاللها عن االتحاد

 .2الصراع

                                                           
1- Maria Ines Olavarria Perez, Les femmes et la question du viol en temps de guerre, 

memoir, Universities LAVAL Québec 2007, p. 62. 
، 94، ص 2012، 1ط  أحمد عبد الظاهر، دور مجلس األمن في النظام الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، -2

 .11,12سابق، ص عاإلنسان، مرجالمختار من دراسات الحماية الدولية لحقوق  الميداني،محمد أمين  .95
Carla Del Ponte, la traque, les criminels de guerre et moi, édition heloise d’ormesson,Paris, 

 2009, P. 71- 72. 
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ية التي عاشها الشعب المسلم في البوسنة والهرسك نتيجة أعمال موبسبب المأساة اإلنسانية الدا 
ت في موالتي اتس  1ة الجماعية التي ارتكبها الصرب والكروات ضد المسلمينالتطهير العرقي واإلباد

، وفي محاولة من مجلس 1991 جانفيوذلك منذ أول  2طبيعتها بعدم اإلنسانية والقسوة والوحشية
األمن إلظهار اهتمامه بالمأساة والعمل من أجل حل المشكلة ومعاقبة المسؤولين عنها، تدخل هذا 

 06/10/1992في  780وأصدر قراره رقم  3األخير مستندا إلى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة
حرب والجرائم ضد اإلنسانية التي وقعت في لقيام بالتحريات عن جرائم اللالقاضي بتشكيل لجنة خبراء 

يوغسالفيا، وقد أسفرت جهود هذه اللجنة عن الكشف عن عدة جرائم دولية خطيرة مثل جرائم 
االغتصاب الجماعي، وجرائم اإلبادة الجماعية والتطهير العرقي لعدد من السكان السيما المسلمين 

وغيرها من االنتهاكات األخر  للقانون  4شف عنهامنهم، وذلك من خالل المقابر الجماعية التي تم الك
 الدولي اإلنساني.

 األمنوبناء على التقرير الذي قدمته لجنة الخبراء إلى سكرتير األمم المتحدة أصدر مجلس  
لمحاكمة  5الذي يقضي بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة 808القرار رقم  22/02/1993في 

 6الصارخة للقانون الدولي اإلنساني المرتكبة في إقليم يوغسالفيا سؤولين عن االنتهاكاتماألشخاص ال

                                                           

لقد كان النزاع المسلح في جمهورية البوسنة والهرسك في بدايته نزاعا بين قوميات متعددة خاصة بين الصرب  -1
والكروات والمسلمين، أي كان له طابع الحرب األهلية أو الداخلية ولكنه تطور إلى نزاع دولي بتدخل صربيا والجبل 

حليفة بطرق مستترة لمساندة الصرب مثل روسيا،  خر  أاألسود إلى جانب صرب البوسنة باإلضافة إلى تدخل دول 
وترجع أسباب هذا التدخل العسكري الصربي إلى أطماع صربيا ورغبتها في فرض سيطرتها على جمهورية البوسنة 
والهرسك التي كانت تعتبر قلب الدولة االتحادية السابقة، وإن كان الهدف المعلن هو حماية األقلية الصربية والكرواتية 

 %32من عدد السكان في حين أن الصرب نسبتهم  % 42لمين تمثل سلتي توجد في اإلقليم البوسني، إذ أن نسبة الما
 .% 8أما الكروات فنسبتهم 

محمد محي الدين عوض، جرائم الصرب والكروات ضد شعب البوسنة والهرسك وتكييفها والمحاكمة عنها دوليا،  -2
 .23، ص 1996، سنة 16العدد  السعودية،العربية  ةالرياض، المملك األمنية،المجلة العربية للدراسات 

 .272علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -3
من دراسات الحماية الدولية لحقوق  الميداني، المختارمحمد أمين  .56منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  -4

 .13 سابق، صمرجع  اإلنسان،
عبد القادر .14ص  ،2006, ةللثقافة، القاهر المجلس األعلى  الدولية،المحكمة الجنائية  ،ينالعناإبراهيم محمد  -5

 .178ص  سابق، الدولية، مرجعالجنائية  البقيرات، العدالة
6- Mario Bettati, droit Humanitaire, op.cit, p. 282. 
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في  827ألمن رقم ااد نظامها األساسي بموجب قرار مجلس موتم اعت ،19911منذ عام 
25/05/19932. 

، أعلنت الجمعية العامة أن المحكمة ستبدأ 15/09/19933وبعد تعيين قضاة المحكمة بتاريخ  
في هولندا، ولغة العمل  4في المقر الذي اختير لها بالهاي 1993نوفمبر  17في مباشرة عملها في 

، وعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى نقطتين هما: تشكيل المحكمة 5بها اإلنجليزية والفرنسية
ف الجنسي في إطار المحكمة نواختصاصها في النقطة األولى، يليها في النقطة الثانية الحديث عن الع

 ليوغسالفيا سابقا. الجنائية الدولية

 ليومسالفيا سابقا واختصاصهاتشكيل المحكمة الجنائية  -أوال
ائية ليوغسالفيا من عدة أجهزة لضمان حسن سيرها، كما اختصت بالنظر نتكونت المحكمة الج 

 في عدة جرائم وذلك كما سنوضحه فيمايلي:
 أجهزة المحكمة الجنائية ليومسالفيا سابقا -أ

 من النظام األساسي هي: 11ثالا أجهزة نصت عليها المادة تتكون المحكمة من  
 الدوائر -1

 المدعي العام -2

 قلم الكتاب -3

، وعدد الدوائر ثالا، إثنان تتألف كل 6قاضيا من جنسيات مختلفة 11تتألف الدوائر من  الدوائر: -1
قضاة للنظر في القضية كأول درجة، مع عدم جواز أن يجتمع في عضوية  03واحدة منهما من 

قضاة تعمل كدائرة  05، وتتألف الدائرة الثالثة من 7الدائرة الواحدة أكثر من قاضي من جنسية واحدة

                                                           

 من النظام أألساسي لمحكمة يوغسالفيا سابقا. 2/2راجع المادة  -1
2- Jacques Fierens, op cit, P.171. Carla Del Ponté, op cit, p .75. 

 .272ص  ،سابقمرجع  يوسف حسن يوسف، المحاكمات الدولية المعاصرة، -3
 .من النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا سابقا 31راجع المادة  -4

Karin N.Calvo-Goller ; La procedure et la jurisprudence de la cour pénal international, 

Gazette du palais, Lextenso éditions 2012, p.31.                                              
 .16ي، مرجع سابق، ص نإبراهيم محمد العنا -5
 .114ص  سابق،عيتاني، مرجع دزياد -6
 .274ص  سابق،يوسف حسن يوسف، المحاكمات الدولية المعاصرة، مرجع  -7



103 
 

، وتختص بالنظر في الطعون ضد األحكام الصادرة عن الدائرتين االبتدائيتين ألسباب ثالا 1استئناف
معلومة أمام الدارة هي: الخطأ في تطبيق القانون، والخطأ في الوقائع، واكتشاف واقعة جديدة لم تكن 

 .2االبتدائية
 مويجري اختيار القضاة بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة من قائمة مرشحين تقو  

بتسميتهم الدول األعضاء في األمم المتحدة والدول غير األعضاء التي لها بعثات مراقبين دائمة في 
بإحالتها إلى مجلس  ,بدوره  , تحدة التي يقومالمنظمة، وترسل الترشيحات إلى السكرتير العام لألمم الم

مرشحا  33مرشحا على األقل أو  22تتضمن  3ألمن ويقوم مجلس األمن بإعداد قائمة من المرشحينا
على األكثر مع األخذ في االعتبار ضرورة ضمان التمثيل العادل للنظم القضائية األساسية في 

قاضيا باألغلبية المطلقة، وينتخب القضاة  11تقوم باختيار  تيل، ثم يحيلها إلى الجمعية العامة ا4العالم
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتطبق بشأنهم شروط الخدمة المطبقة على قضاة محكمة العدل 

بالتشاور مع مجلس األمن والجمعية , ل شغور مركز أحد القضاة يقوم األمين العام ا، وفي ح5الدولية
 .6لمؤهالت الالزمة للفترة المتبقية في الوظيفة الشاغرةامستوفيا بتعيين شخص يكون , العامة 
ويقوم قضاة المحكمة باختيار الرئيس من بينهم الذي يكون بذلك رئيس للدائرة االستئنافية،  

وبعد التشاور مع قضاة المحكمة يشكل رئيس المحكمة دوائر المحكمة الثالا، ويقوم قضاة كل دائرة 
نهم إلدارة اإلجراءات مع مالحظة أن رئيس المحكمة يكون تلقائيا رئيسا للدائرة باختيار رئيسها من بي

، وال يجوز ألي قاض بعد التوزيع أن يجلس في دائرة أخر  غير الدائرة التي تم توزيعه 7االستئنافية
 .8عليها

                                                           

 .252صسابق،  عأعمر، مرجبركاني من النظام األساسي للمحكمة الجنائية ليوغسالفيا سابقا. 12راجع المادة  -1
 .274مرجع سابق، ص  ،المعاصرةالمحاكمات الدولية  يوسف حسن يوسف، -2
 .23 سابق، ص عاإلنسان، مرجالمختار من دراسات الحماية الدولية لحقوق  الميداني،محمد أمين  -3
  .275علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -4

Michel Bélanger, Droit international humanitaire general, Gualino, éditeur,Paris, 2eme 

edition ,2007, p .132. 
 . 276.علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص 15إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -5

 .117زياد د عيتاني، مرجع سابق، ص  -6
 .15إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -7
 .276علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -8
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تم تبني تعديالت  2002غسطس أ  14المؤرخ في  1431وبموجب قرار مجلس األمن رقم  
بالتشكيلة القضائية لهذه المحكمة وعالقتها مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والتي كانت  تعلقفيماي

تقضي باشتراك المحكمتين في دائرة االستئناف، إذ تتكون دائرة االستئناف بعد التعديل من خمسة 
األعضاء أعضاء من بينهم رئيس المحكمة الذي يقوم بتعيين اآلخرين على أن يكون إثنان منهم من 

 . 1الدائمين في الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بعد التشاور مع رئيس هذه المحكمة
 2يكون المدعي العام مسؤوال عن التحقيق وإقامة الدعو  ويعمل كجهاز منفصل المدعي العام: -2

، ويتكون 3داخل منظومة المحكمة، فال يجوز له طلب أو تلقي تعليمات من أية حكومة أو مصدر آخر
جهم من الموظفين المختصين الذين يعينهم السكرتير امكتب المدعي العام من المدعي العام ومن يحت

األمن بعد أن  العام لألمم المتحدة بناء على توصية المدعي العام، ويعين المدعي العام من قبل مجلس
، ويشترط فيه أن يكون من ذوي السمعة الطيبة واألخالق الحميدة 4يسميه السكرتير العام لألمم المتحدة

واالختصاص المشهود به وأن يكون له خبرة قوية في مجال التحقيق الجنائي واالدعاء، ويعين لمدة 
 لمرة واحدة فقط. 5أربع سنوات قابلة للتجديد

ام مهمة التحقيق في الملفات إما من تلقاء نفسه من خالل المعلومات التي ويتولى المدعي الع 
يجمعها أو من خالل المعلومات التي يحصل عليها من أي مصدر بصفة خاصة تلك التي ترد إليه 

ثم يقوم بتقييم  6من الحكومات ومن الهيئات التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية
مات ليقرر على أساسها إذا كان من المناسب أن يقوم باالدعاء أم ال، فإذا قرر وجود أدلة تلك المعلو 

بإعداد ورقة االتهام التي يجب أن يبين فيها بالتفصيل الوقائع والجريمة  يقوم وقرائن كافية على االتهام
ورقة االتهام  المنسوبة إلى المتهم بشرط أن تكون من تلك التي نص عليها نظام المحكمة، ثم يحيل

األدلة  نإلى قاضي في دائرة محكمة أول درجة ويقوم هذا األخير بفحصها ومراجعتها فإذا رأ  أ

                                                           

, وثيقة رقم : 14/08/2000في  4601بنيه في الجلسة رقم الذي تم ت 1431من قرار مجلس االمن  11راجع المادة -1
  S/RES/1431/(2002).   16عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  اإلطارراجع كذلك في هذا 

 ألساسي للحكمة الجنائية ليوغسالفيا سابقا. امن النظام  16راجع المادة  -2

 .25سابق، ص عاإلنسان، مرجالمختار من دراسات الحماية الدولية لحقوق  الميداني،محمد أمين  -3
 .16إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -4
 .277علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -5
 من النظام األساسي. 18راجع المادة  -6
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 .1ا لم يقتنع بذلك رفض اإلحالةذوإ, والقرائن التي استند إليها المدعي العام كافية، أيد قرار اإلحالة 
المدعي العام سلطة إصدار األوامر  وفي حالة تأييده قرار االتهام واإلحالة يكون له بناء على طلب

ر أخر  يراها ضرورية لسير مومذكرات القبض، واإلحضار والحبس االحتياطي والحجز وكل أوا
 .2الدعو  
وتقلد  1994 جويلية 08ولقد تم تعيين القاضي "ريتشارد جولد ستون" كمدع عام للمحكمة في  

، وتعتبر هذه المرة األولى التي ينشأ فيها مكتب مدع عام دولي 1994 وتأ 15مهام منصبه في 
 1503حقيقي، غير أن مهام المدعي العام قد تقلصت بشكل كبير بعد صدور قرار مجلس األمن رقم 

والذي أنشن بموجبه منصب المدعي العام في محكمة رواندا، بعد أن  2003 وتأ 28المؤرخ في 
 .3هذا المنصب كانت المحكمتان تشتركان في

يعد قلم المحكمة واحدا من األجهزة الثالثة الرئيسية التي تتألف منها المحكمة وهو  ة:مقلم المحك -3
من النظام األساسي يكون قلم السجل مسؤوال عن إدارة  17ووفقا للمادة  .يضطلع بوظائف أساسية

ظم إلى جانب المسجل كرئيس ، وي4المحكمة وتسيير شؤونها وهو مشترك بين الدوائر والمدعي العام
ويعين المسجل أو الكاتب األول بقرار من السكرتير العام لألمم  ,للجهاز الطاقم الالزم من الموظفين

المتحدة بعد التشاور مع رئيس المحكمة، ويعين السكرتير العام بقية موظفي قلم الكتاب بناء على 
، ويخضع ألحكام وشروط الخدمة 6ومدة والية المسجل أربع سنوات قابلة للتجديد ,5توصية المسجل

 .7التي يخضع لها األمين العام المساعد لألمم المتحدة
دولة، وتبلغ  80موظف ينتمون إلى حوالي  1200غ عدد موظفي المحكمة حوالي لويب 

 .8مليون دوالر في السنة 150ميزانيتها حوالي 

                                                           

 .278علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -1
 النظام األساسي.من  19أنظر المادة  -2
 .162، مرجع سابق، ص عمر محمود المخزومي -3

4- Mario Bettati, droit humanitaire, op.cit, p. 283. 

. 162، مرجع سابق ، ص محمود المخزومي   

 من النظام األساسي. 17أنظر المادة  -5
 .26اإلنسان,مرجع سابق ,صمحمد أمين الميداني, المختار من دراسات الحماية الدولية لحقوق  -6
 .279علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -7

8- Robert Kolb, op.cit, p. 233. الى  حيدر عبد الرزاق حميد, تطور القضاء الدولي الجنائي من المحكم الؤقتة
.                                      128,ص 2008مصر, القانونية,المحكمة الدولية الجنائية الدائمة, دار الكتب   
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 اختصاص المحكمة -ب
 للمحكمة اختصاص موضوعي وشخصي وإقليمي وزمني، نوضح كل واحد منها على حد .          

 ( competence ratione personae)      االختصاص الشخصي -1
لقد جاء في النظام األساسي أن األشخاص المعنيين بالمساءلة أمام هذه المحكمة هم  

اختصاصها إلى األشخاص االعتبارية الداخلية أو األشخاص ي ال يمتد ل، وبالتا1األشخاص الطبيعيون 
 .2القانونية الدولية، من منظمات إجرامية وغيرها، كما كان عليه الحال في محاكمات نورمبورغ

وقد نصت المادة األولى من النظام األساسي لهذه المحكمة على أن سلطتها محاكمة  
قانون الدولي اإلنساني بما في ذلك رئيس الدولة في األشخاص المسؤولين عنى االنتهاكات الجسيمة لل

يحال إلى المحكمة األشخاص الطبيعيين أيا كانت درجة مساهمتهم في  و، 3يوغسالفيا السابقة
، حيث يقدم للمحاكمة أي شخص خطط، أو حرض أو أمر، أو ساعد بأي طريقة على 4الجريمة

من النظام األساسي،  05إلى  02يها في المادة التخطيط أو القيام بارتكاب أحد الجرائم المنصوص عل
 حيث يعد مسؤوال مسؤولية فردية عن هذه الجرائم.

كما أن الصفة الرسمية لمرتكب الجريمة، سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو رئيس سامي ال  
 .5تعفيه بأي حال من األحوال من المسؤولية، وال تعد سبب مخفف للعقوبة

تكبة من طرف المر وسين ال تعفي الرئيس من المسؤولية إذا تبين بأنه كما أن األفعال المر  
وشك ارتكابها ولم يتخذ اإلجراءات الالزمة  علىكان يعلم بأن المر وس قام بارتكاب هذه األفعال أو 

 لمنع هذه الجرائم أو معاقبة مرتكبيها.
ن ر سائهم ال تعفيهم األفعال المتركبة من طرف المر وسين بناء على أوامر صادرة مأن  كما 

من المسؤولية، ولكن قد يعتبر عذر مخفف للعقوبة إذا رأت المحكمة ذلك، وهذا ما أكدت عليه المادة 
 .6من النظام األساسي 07
 

                                                           

 .168، مرجع سابق، ص عمر محمود المخزومي -1
 .46، ص 2008دار الجامعة الجديدة, االسكندرية,الدولي،  الجنائي عصام عبد الفتاح مطر، القضاء -2
 .58منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  -3
 .281سابق، ص  علي عبد القادر القهوجي، مرجع -4

5- Mario Bettati, Droit Humanitaire, op.cit, p. 282. 

6- idem, p. 282,283. 
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 ( La competence ratione materiaeاالختصاص الموضوعي ) -2
 تنظر المحكمة الجنائية ليوغسالفيا سابقا في الجرائم التالية: 

التي ترتكب بالمخالفة التفاقيات  مجرائالأي  :1949جنيف األربعة لعام  اتالخرق الجسيم التفاقي.1.2
، وتشمل ارتكاب األفعال اإلجرامية اآلتية حسب ما ورد 1ضد األشخاص واألموال 1949جنيف لعام 

ع مع ضرورة علم المتهم بأن الشخص المجني عليه متمت 2من النظام األساسي 02في نص المادة 
 .3بحماية هذه االتفاقيات

 القتل العمد -

 نسانية بما في ذلك إجراء التجارب البيولوجية.االالتعذيب أو المعاملة غير  -

 الصحة. وإصابة خطيرة للجسم أ  والتسبب عمدا في إحداا آالم جسيمة أ -

تقتضيه الضرورات العسكرية  والقيام  رتدمير ومصادرة الممتلكات على نطاق واسع دون مبر  -
 بهذه األفعال على نحو غير مشروع وتعسفي.

 إجبار أسير الحرب أو أي شخص مدني على التنازل عن حقه في محاكمة عادلة. -

 حبسه دون مبرر قانوني و نفي أو قتل شخص مدني على نحو غير مشروع أ -

 .4أخذ الرهائن -

 مخالفة قوانين وأعراف الحرب .2.2
قائمة بانتهاكات قوانين وأعراف الحرب وذلك طبقا ألحكام وقواعد  5أوردت المادة الثالثةلقد  

بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية باعتبارها تشكل مجاال من مجاالت  1907اتفاقية الهاي الرابعة لر 
سالفيا جنائية ليوغالمادة الثالثة من النظام األساسي للمحكمة الدولية ال القانون الدولي اإلنساني وتقضي

                                                           

 .280علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -1
Michel Deyra, le droit dans la guerre, Gualino l’extenso édition, Paris 2009, p  214.  

.سكاكني باية,العدالة الجنائية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقامن النظام األساسي  02أنظر المادة  -2
 .52,ص2003و دورها في حماية حقوق اإلنسان, الطبعة األولى,دار هومة ,الجزائر,

 .165عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -3
 .46، ص 2010الجديدة,االسكندرية,, دار الجامعة عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية -4
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا. 03أنظر المادة  -5
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، وهذه 1مقاضاة األشخاص الذين ينتهكون قوانين وأعراف الحرب السابقة بسلطة المحكمة في
 صر مايلي:حاالنتهاكات تتضمن دون 

 استخدام أسلحة سامة أو أسلحة أخر  بقصد إحداا آالم ال مبرر لها. -

تضي مثل هذه األفعال تدمير المدن أو البلدان أو القر  بشكل تعسفي أو تخزينها دون أن تق -
 الضرورات العسكرية.

إذا كانت  كانت,بأي طريقة  ,قصف المدن أو القر  أو المساكن أو السكان أو الهجوم عليها -
 هذه األهداف تفتقر إلى وسائل دفاعية.

لمنش ت المخصصة لألنشطة الدينية واألعمال بادي ممصادرة أو تدمير أو اإلضرار الع  -
 والفنون والعلوم واآلثار التاريخية واألعمال الفنية والعلمية.الخيرية، والتعليم 

 .2نهب الممتلكات العامة أو الخاصة -

 جرائم اإلبادة الجماعية .3.2
 وتتمثل في األفعال التي تم  3تختص المحكمة كذلك بالمعاقبة على جريمة إبادة األجناس 

 ، وتشمل هذه 4أثنية أو دينية كليا أو جزئياارتكابها بقصد تدمير أو إبادة مجموعة وطنية أو عرقية أو 
 من نظامها األساسي: 5الجرائم حسب ما ورد في نص المادة الرابعة

 .قتل أفراد الجماعة -
 .ضرار البدني أو العقلي ألفراد هذه الجماعةاإليذاء أو اإل -

 .فرض ظروف معيشية سيئة محيطة بالمجموعة، وذلك لتدمير المجموعة ماديا كليا أو جزئيا -

 .المواليد والتكاثر داخل المجموعة عفرض تدابير تستهدف من -

 .6النقل أو اإلبعاد القسري لألطفال من مجموعة إلى أخر   -

 
 

                                                           

 .176عبد الحميد محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -1
 .29سابق، ص عاإلنسان، مرجالمختار من دراسات الحماية الدولية لحقوق  الميداني،محمد أمين  - 2
  .176محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص عبد الحميد  -3

Michel deyra, le droit dans la guerre ,op cit, p .214. 

 .167مرجع سابق، ص  المخزومي،عمر محمود  -4
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا. 04أنظر نص المادة  -5
 .  46، 45 الدولية، مرجع سابق، صعصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية  -6
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 الجرائم ضد اإلنسانية .4.2
للمحكمة االختصاص بمحاكمة األشخاص المسؤولين عن ارتكاب  1لقد أعطت المادة الخامسة 

نزاع مسلح سواء كان له طابع دولي أم داخلي استهدف السكان ، إذا ارتكبت أثناء 2جرائم ضد اإلنسانية
 وتشمل األفعال التالية: 3المدنيين
 القتل -

 اإلبادة -

 االستعباد واالسترقاق -

 النفي )اإلبعاد  -

 السجن -

 التعذيب -

 االغتصاب -

 االضطهاد السياسي العنصري والديني -

 4بعض األعمال الالإنسانية األخر   -

 االختصاص اإلقليمي والزمني -3
(La compétence Ratione loci /La compétence Ratione temporis) 

قبل تفككها إلى مجموعة  5االختصاص اإلقليمي للمحكمة يتحدد بحدود إقليم يوغسالفيا سابقا         
 .6من الجمهوريات المستقلة، وذلك برا وبحرا وجوا

منذ أول جانفي عام  أما االختصاص الزمني فيشمل االنتهاكات الجسيمة التي ارتكبت 
، أما نهاية عمل المحكمة فهو أمر يحدده مجلس األمن بعد استتباب السلم واألمن في اإلقليم 19917

                                                           

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا. 05أنظر نص المادة  -1

 Michel Deyra, le droit dans la guerre ,op cit, p .167عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -2

214     

 281سابق، ص  جععلي عبد القادر القهوجي، مر  -3
 .46، 45 ص سابق،عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مرجع  -4

5- Mario Bettati, Droit humanitaire, op cit, p. 283. 

17إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  - 6  

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا. 08أنظر المادة  -7



110 
 

، حيث أن محكمة يوغسالفيا هي محكمة مؤقتة تنتهي مدتها بانتهاء المهام الموكلة لها،  1يوغسالفيال
إلنهاء مهامها حيث ترقب انتهاء  يةإستراتيجوقد حدد مجلس األمن للمحكمة الجنائية ليوغسالفيا 

، غير أن هذه التواريخ 2010، وفي االستئناف بانتهاء 2008إجراءات جلسات الدرجة األولى بانتهاء 
لم يتم احترامها بسبب طول اإلجراءات القضائية وتعطل إلقاء القبض على الهاربين والمطلوب القبض 

 .2عليهم
ليوغسالفيا والمحاكم الوطنية مختصة بمحاكمة األشخاص وتعد كل من المحكمة الجنائية  

 .3المنصوص عليهم في المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة
جنائية ليوغسالفيا والمحاكم وتجدر اإلشارة إلى أنه في حالة تنازع االختصاص بين المحكمة ال 

كمة الدولية ليوغسالفيا ولها أن تطلب الداخلية، بشأن ذات األفعال والجرائم، فإن األولوية تكون للمح
ويراعي مبدأ عدم جواز المحاكمة  4من المحاكم الداخلية رسميا أن تسلم باختصاص المحكمة الدولية

، وقد تم إقرار هذه األولوية خشية أن يتم استعمال اإلجراءات القضائية 5عن الجريمة الواحدة مرتين
 . 6متابعة الدوليةالوطنية كوسيلة لحماية بعض األشخاص من ال

وقد أكد الحكم في قضية "بالسيتر" سيادة المحكمة الدولية على االختصاص الجنائي الوطني  
من النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة،  09من المادة  02بموجب الفقرة 

لة من مراحل إجراءاتها وعلى أساس هذا يمكن أن تطالب المحكمة من أي محكمة وطنية في أي مرح
القضائية بإحالة القضية إلى المستو  الدولي وتلتزم المحكمة الوطنية باالنصياع لمثل هذا الطلب، وقد 

"، حيث كان ينبغي أن Tadic تعرضت إحد  المحاكم األلمانية لمثل هذا الموقف في قضية "تاديتر
رغم اإلجراءات القضائية الوطنية التي كانت يسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 

 .7توشك على الوصول إلى مرحلة المحاكمة

 

 

                                                           

 .169مرجع سابق، ص  المخزومي،عمر محمود  -1
2- Jacques Fierens, op cit, p. 172 

3- Mario Bettati, Droit humanitaire, op cit, p .283. 

 الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا. من النظام األساسي للمحكمة 09أنظر نص المادة  -4
 النظام األساسي.نفس  من  10أنظر نص المادة  -5

6- Robert kolb, op cit, p. 234. 

 .180يد، مرجع سابق، ص معبد الحميد محمد عبد الح -7
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 العنف الجنسي في إطار الحكمة الجنائية الدولية ليومسالفيا سابقا -ثانيا
لقد ارتكبت القوات الصربية العديد من جرائم االعتداء الجنسي في إطار سياسة التطهير  

جنسي المرتكبة، وموقف لإلى أهم جرائم العنف ا البوسنة، ونتطرق فيمايليالعرقي التي مارستها ضد 
 محكمة يوغسالفيا منها:

 صور جرائم االمتصاب وميرع من صور االعتداء الجنسي المرتكبة في يومسالفيا سابقا -أ
لقد اتضح للجان التحقيق أن جرائم العنف الجنسي كانت تتم في إطار سياسة منهجية عامة  
، األمر الذي جعل معدي ميثاق 1اق واسع مما يعكس إرادة الدولة في ارتكاب هذه الجرائموعلى نط

 .2يوغسالفيا يعالجون جرائم االغتصاب في منظومة الجرائم ضد اإلنسانية
وقد تم على إقليم يوغسالفيا عدد كبير من حاالت االغتصاب وغيره من صور االعتداء  

 50.000و 20.000وقد بينت إحصائيات األمم المتحدة أن ما بين الجنسي الواسع االنتشار والمنظم، 
 81أعوام و 05الضحايا ما بين  ر، وكانت أعما3إمرأة تعرضت للعنف الجنسي في البوسنة هيرزيقوفين

 .4عاما 35سنة، وأن غالبية الضحايا كن دون 
بمعرفة البوسنيات  وقد استخدم االغتصاب كسالح تطهير عرقي حيث تم اغتصاب النساء 

على االحتفاظ بمحملهن حتى يتم التطهير العرقي للبوسنيين، وقد أعدت  ن الجنود الصرب وأجبر 
معسكرات صربية لهذا الغرض سميت بمعسكرات االغتصاب، حيث كان من األهداف الحربية 

ث االغتصاب باإلذالل والتعذيب، حي ن للمغتصبين الحمل القسري والتطهير العرقي، وعادة ما كان يقتر 
رب واإلساءة والمضاجعة المتكررة أو إدخال أدوات في مهبلها بالقوة أو تشويه ضتتعرض الضحية لل

أعضائها التناسلية وعادة يتم تمزيق األنسجة واألعضاء التناسلية وقت االعتداء مما قد يصيب المرأة 
  .5بأمراض تناسلية خطيرة

                                                           

 .250 سابق، صمرجع نبيل أحمد حلمي،  -1
، ,القاهرةإسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب -2

 .545، ص 2007الجزء الثاني، 
3-Daniela Anca Deteseanu, op.cit, p. 258.  

 .251مرجع سابق، ص  نبيل أحمد حلمي، -4
أحمد جمعة عبد هللا خليفة، حقوق المرأة في القانون الدولي، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه،  -5

 Jadranka CACIC-KUMPES,la guerre,l’Ethnicité et.858، 854، ص 2010جامعة عين شمس، سنة 

le viol ,le cas des femmes refugiées de Bosnie, in Paul BOUCHET, le livre noir de l’Ex –

Yougoslavie, purification ethnique et crime de guerre, Arléa , Mars 1993 , p.442.                 
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ممارسات االغتصاب وغيره من صور وقد أورد تقرير لجنة الخبراء عدة أنماط وصور لوصف 
 االعتداء الجنسي وذلك كمايلي:

 االمتصاب الجماعي -1
قيام بإرهاب السكان المدنيين واقتحام المنازل واالستيالء على ال في ةر و تتمثل هذه الص

، وقد ذكر 1يسود المناخ الجماعي لعمليات االغتصاب حيث ،الممتلكات والقيام باغتصاب اإلناا منهم
الغتصاب من قبل ثمانية جنود أمام شقيقتها للهذه الصورة أن إحد  السيدات قد تعرضت  تأكيدا

أشهر، كما أجبر أحد الرجال تحت تهديد  خمسةام وإبنتها البالغة من العمر و أع ستةالبالغة من العمر 
 .2السالح على اغتصاب الضحية

 االمتصاب العلني -2
إحد  المدن أو القر  حيث يتم حشد السكان وتقسيمهم عندما تهاجم القوات ,ويتم ذلك علنا  

حسب الجنس والسن ويجري اغتصاب بعض النساء في منازلهم ويجري اختيار أخريات بعد الحشد 
عبر هيئة اإلذاعة البريطانية صباح  4"آن لوبرتون "وقد صرحت السيدة  3ويتم اغتصابهم علنا

أن الصرب األرثوذكس يعمدون إللحاق اإلهانة واألذ  بالضحايا المسلمات، وأن عدد  03/01/1993
كبير جدا من حاالت االغتصاب تمت بوجود الجمهور الغفير من الناس، وأن بنات صغيرات ال 

 .5بائهنيتجاوز عمرهن السادسة أو السابعة قد اغتصبن عالنية أمام آ

 ر االعتقالكاالمتصاب في معس -3
ويتم ذلك عندما يتم حشد سكان إحد  المدن أو القر ، فإما أن يجري إعدام الرجال أو  

إرسالهم إلى معسكرات في حين يجري إرسال النساء بصفة عامة إلى معسكرات منفصلة حيث 
رس المعسكرات وأفراد يتعرضن لكل صور االغتصاب واالعتداء الجنسي مثل السماح للجنود وح

                                                           

 .49مرجع سابق، ص ، حامد سيد محمد حامد -1
 .546مرجع سباق، ص  الرحمن،إسماعيل عبد  -2
 . 252،253 ص سابق،نبيل أحمد حلمي، مرجع  -3

 وهي رئيسة وفد نسائي تجول في المخيمات التي ضمت الالجئين من المسلمات الفارات. -4

- Jadranka Cacic .351، 350حسام علي عبد الخالف الشيخة، مرجع سابق، ص  -5

Kumpes ;op.cit.p.442. 
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العسكرية والمدنيين بالدخول إلى المعسكر واختيار النساء وأخذهم إلى الخارج واغتصابهن  شبه القوات
 .1ثم يتم قتلهن أو إعادتهن إلى الموقع

فتيات لبتعريض ا" مشهور بين المعسكرات الصربية Ful – toر فول تو"كوقد كان معس 
جندي ال  1500أيدي الجنود المتواجدين فيه حيث كان يوجد به لالغتصاب فيه أكثر من مرة على 

يباشرون أية عملية عسكرية سو  اغتصاب الفتيات الالتي يصلن إلى المعسكر حيث يتناوب أربعة 
، وفي قرية "بارزفيك" أقام الصرب 2من الجنود الصرب االعتداء على كل فتاة تصل إلى المعسكر

فتاة لهذا المعسكر  30باط والقادة الصرب ، ويتم توريد معسكرا خاصا باالغتصاب مخصص للض
 150صبيحة كل يوم، ويشترط فيهن أن يكن على قدر كبير من الجمال حيث يتناوب على اغتصابهن 

من الضباط الصرب ويستبقون الفتيات األكثر جماال لمدة طويلة، أما األقل جماال فيرحلن إلى 
ل الفتاة بعد تعرضها لعمليات اغتصاب تزوفيك، حيث تقيك وبار جمعسكرات الموت للجنود في جين

 . 3أيام ةبشعة لمدة عشر 
المحققين التابعين لهيئة األمم المتحدة حول الوضع في يوغسالفيا سنة  لجنة وقد أكد ملف 
معتقل اغتصاب، خالل حرب البوسنة هيرزيقوفين، وكانت هذه  30على وجود أكثر من  1994

 ناعم مقاهي، فنادق، قاعات سنما، أو مدارس...الخ، وفي كل هذه األماكالمعتقالت إما منازل، مط
كان يتم اغتصاب النساء بصفة متكررة ولمدة زمنية قد تصل إلى عدة شهور، وقد كان المركز 

" معروفا باعتباره من أكبر مراكز االغتصاب والتعذيب في كل Foca"بفوكا  –الرياضي "بارتيزان
 .4مرة في اليوم 50إلى  40وكانت النساء المحتجزات تتعرضن لالغتصاب من البوسنة هيرزيقوفين، 

 االمتصاب في إطار سياسة التطهير العرقي -4
يأتي هذا النمط من االغتصاب وغيره من صور االعتداء الجنسي في إطار سياسة عامة  

، فقد كان 5لتكراربغرض التطهير العرقي، وفي هذه الحالة يتم اغتصاب النساء المحتجزات ويتصف با
يجري احتجاز الحوامل حتى يصبح قيامهم باإلجهاض متأخرا جدا، وقد ذكرت إحد  التقارير أنه جر  

                                                           

 .50، مرجع سابق، صحامد سيد محمد حامد .253نبيل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص  -1
 .349سابق، ص  ة، مرجعالشيخحسام علي عبد الخالق  -2
 مكتوم،أمل بنت علي الحساني، جرائم الحرب ضد المدنيين وصورها المعاصرة، مؤسسة محمد بن راشد آل  -3

 .192، ص 2009 العربية المتحدة تاالمارا
4- Maria INES Olavarria Perez, op.cit, p .70- 71. 

 .50، مرجع سابق، صحامد سيد محمد حامد .547، مرجع سابق، ص إسماعيل عبد الرحمن -5
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أشهر، وكان يقوم  ستةاحتجاز إحد  النساء بواسطة جارها وكان جنديا بالقرب من قريتها لمدة 
وم بقتل المسلمين عندما نك سيقباغتصابها ثالثة جنود أو أربعة يوميا، وقيل أنها ستلد ولدا من التشتي

 . 1ذكر أن رئيسهم قد أمرهم بأن يفعلوا ذلك يكبر، وقد

كما خلص فريق الخبراء الطبيين الذي تم تنصيبه من طرف المقرر الخاص المعني بحالة  
للتأكد من البالغات المتعلقة بوقوع حاالت اغتصاب على نطاق  2حقوق اإلنسان في أراضي يوغسالفيا

واسع، وعلى وجه الخصوص االدعاءات التي تفيد بارتكاب االغتصاب بصورة منتظمة وبخاصة في 
البوسنة والهرسك، حيث أفادت بعض المصادر بأن االغتصاب يمارس منذ بداية الصراع على نطاق 

 إليه: 4، إلى القول انطالقا من الوثائق والشهادات الواردة3عرقيالتطهير ال إستراتيجيةواسع لتنفيذ 
أن االغتصاب استخدم بوصفه طريقة من الطرق المعتمدة لترهيب السكان المدنيين في القر ،  -1

 المجموعات األثنية على الرحيل. وإجبار
بعض أن الشخصيات السياسية القيادية لم تبذل جهدا يذكر لمنع عمليات االغتصاب، بل أن  -2

 هذه الشخصيات مارست عمليات االغتصاب بنفسها.

 شمل االغتصاب اإلناا من جميع فئات العمر، في جميع مناطق النزاع على نطاق واسع. -3

في ظل هذه الظروف يعتبر االغتصاب جريمة من جرائم الحرب بموجب اتفاقيات جنيف لعام  -4
على المجتمع الدولي أن ويجب  1977اإلضافية الملحقة بها لعام  ت، والبرتوكوال1949

 يعتبره كذلك.

الكامل بحقوق اإلنسان وإن هو إال واحد  فاخفيقع االغتصاب في هذا النزاع في سياق االست -5
من عدد ال يتصوره العقل من اإلساءات واألعمال الوحشية واألعمال المهينة والخسائر التي 

وغسالفيا سابقا، ويناشد فريق بت السكان أثناء اندالع النزاع في يامعاينتها والتي أص تجر 

                                                           

 .254نبيل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص  -1
 .2/1 -أ -د - 1992، 1/1 -أ -/ د1992وذلك عمال بقراري لجنة حقوق اإلنسان  -2
 .346ة، مرجع سابق، ص خحسام عبد الخالق الشي -3
حيث حصل فريق التحقيق على كم ضخم من المعلومات المتعلقة بالوضع في يوغسالفيا سابقا واالغتصاب المتعدد  -4

المواقع التي وكان مصدر تلك المعلومات اللقاءات مع ممثلي الحكومة المعنية والمنظمات الدولية التي لها ممثلون في 
تمت زيارتها، والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، والجماعات النسائية المحلية، والزعماء الدينيين لطوائف 

 يا االغتصاب.االمسلمين، وموظفي قوات األمم المتحدة للحماية وأقارب المحتجزين أو المختفين فضال عن أقارب ضح
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الخبراء بقوة أولئك الذين يملكون زمام السلطة بذل قصار  جهدهم إليقاف هذه االنتهاكات 
 .1بجميع الوسائل المتاحة لهم

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، حيث اتخذ الصربيون أجساد البوسنيات حقال لتجاربهم 
ي على أجنة الكالب، وقد ذكر النائب األلماني "ستيفان إبر تحتو العلمية، حيث قاموا بحقن النساء ب

إن الصرب قاموا بعمليات إلجهاض النساء » جريدة ألمانية:لسوارتز" من حزب االتحاد المسيحي 
المسلمات ووضع أجنة كالب في أرحامهن وأن النساء البوسنيات القتلى والحوامل وجدن على نفس 

 .2«الحالة
 3ينبزيارتكما قامت بعثة الجماعة األوروبية للتحقيق في معاملة المسلمات في يوغسالفيا  

ليوغسالفيا لتقصي الحقائق وتقديم تقرير على وجه السرعة إلى وزارة الخارجية مشفوعا بتوصيات عن 
جموعة قامت بها البعثة لزغرب، التقت بماإلجراءات التي يمكن اتخاذها، وفي كلتا الزيارتين التي 

للوكاالت الدولية متنوعة من زعماء الطوائف الدينية من الكاثوليك والمسلمين، والموظفون الميدانيون 
المنظمات الحكومية وغير الحكومية  الكرواتية والبوسنية على حد سواء، كما قامت  ة وممثلويالرئيس

الشؤون الطبية والتنمية االجتماعية بزيارة مراكز الالجئين في كرواتيا والبوسنة والهرسك، كما قام خبراء 
ة أثناء وجودهم في زغرب بزيارة عدد من المستشفيات وإجراء مناقشات مع الخبراء في أمراض ثفي البع

على أساس التحقيقات التي أجرتها توصلت  ,والنساء والصحة النفسية، ودرست عددا كبيرا من الوثائق
حربية  إستراتيجيةواسع وبطريقة تشكل جزءا من إلى أن اغتصاب المسلمات قد ارتكب على نطاق 

إال أنه  ,منظمة، وقد وجدت البعثة أنه من العسير الوصول إلى إحصاء دقيق عن حجم المغتصبات
بناء على التحقيقات التي أجرتها البعثة فإنها تسلم بأن عدد الضحايا يبلغ آالفا عديدة، وتتفاوت 

إال أن التقدير الذي تميل إليه البعثة هو  60.000و 10.000كبيرا فتتراوح بين التقديرات تفاوتا 
 .4ألف مغتصبة 20.000

                                                           

 .348، 347 ص سابق،رجع حسام عبد الخالق الشيحة، م -1
 والتوزيع،عية للدراسات والنشر مالمؤسسة الجا ،اجتماعيةدراسة تاريخية نفسية  ،االغتصاب نهى القرطاجي، -2

 .168 ، ص2002، 1 ط بيروت،
الممتدة ، أما الزيارة الثانية فقد كانت في الفترة 1992ديسمبر  24إلى  18كانت الزيارة األولى في الفترة الممتدة من  -3

 .1993جانفي  26إلى  19من 
 .350، 349 حسام علي عبد الخالق الشيحة، مرجع سابق، ص -4
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 50.000كما أعلنت منظمة أمنيستي انترناشيونال وواتر هلسنكي أن هذا الرقم يقترب من  
حالة اغتصاب، ولعل السبب في هذا التباين في األرقام يعود إلى رفض كثير من النساء المغتصبات 

إلى عمليات الهجرة أو القتل التي يمكن أن تكون قد تعرضت لها المرأة ، إضافة 1كاإلفصاح عن ذل
 .2بعد االغتصاب

، فقد أشار إلى 1994أما تقرير الخبراء التابعين لهيئة األمم حول الوضع في يوغسالفيا لسنة  
 .60.0003و 000.20أن عدد النساء المغتصبات يتراوح ما بين 

 نأ» نز":ر " على لسان الكاتب جون بيNew york Timesتايمز "وقد ذكرت جريدة نيويورك  
ما يحدا للنساء والفتيات المسلمات في البوسنة ال مثير له في تاريخ الحروب، إن النساء يغتصبن من 
الجنود الصرب بطريقة منظمة ومخططة إلبادة شعب البوسنة بالكامل وتدمير الثقافة والتقاليد وكيان 

ألف إمرأة وفتاة جر   50.000وفي شهر أكتوبر أعلنت وزارة الداخلية في البوسنة أن  .المجتمع
  .4«اغتصابهن وتعمد المغتصبون أن يحملن منهم

وقد أكدت هذا المعنى الدكتورة "مالكة كريت ماير" مديرة مجموعة أطباء األمراض النسائية  
جسدي الذي تقوم به العصابات الصربية، المكلفة من األمم المتحدة بالبحث في مسألة التعذيب ال

 .5صادرة عن القيادة الصربية العليا إستراتيجيةفقررت أن االغتصاب ناجم عن 
فعله الصرب في البوسنة أكثر قساوة وبشاعة مما يتخيله أن ما ي 6"باتريكا برنيد"وتقرر السيدة  

، وأن عمليات االغتصاب تتم بطريقة ال إنسانية على مرأ  من األهل مبالغة في ي عقل أي بشر 
الضغط النفسي والتعذيب الرهيب، وعلى نطاق واسع إلجبار المسلمات على الحمل باألطفال من 

                                                           

 .165،  ص مرجع سابقاالغتصاب، ، نهى القاطرجي -1
Abdul Aziz Wendkuni Ouandaogo, op.cit, p. 15 .   

 .165، ص  مرجع سابقاالغتصاب، ، نهى القاطرجي -2
3- Maria Ines Olavarria Perez,  op cit, p. 76. 

4-John F.Burns , the World ;Bosnians Run Short Of Time and Allies,the New York Times, 

-the https://www.nytimes.com /1992 /11/01/weekinreview / :03/11/1992,p004004,website 

allies.html-and-time-of-short-run-bosnians -world  
 .349سابق، ص المرجع  حسام علي عبد الخالق الشيحة، -5
 وقد كانت ضمن وقد نسائي أرسله مجلس الكنائس العالمي إلى البوسنة. -6
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ل بحيث يصعب إجراء عمليات مالصرب وأنهن يحتجزن داخل معسكرات خاصة حتى يكتمل الح
 .1سراحهن قإجهاض لهن ثم يطل

كما أكد هذه الحقيقة تقرير لمنظمة العفو الدولية أشار إلى: أن عمليات االغتصاب في  
عمدة بهدف إذالل البوسنيين.. تالبوسنة والهرسك تمت بصورة منظمة بعد احتجاز النساء بصورة م

وكسالح حرب، فإن االغتصاب أفتك من القتل...فالقتل يخلق شهداء يثيرون الحماسة في األحياء 
بل يترك جرحا ال  ,اتلوا من أجل شهدائهم وقضيتهم، أما االغتصاب فإنه ال يذل المرأة بمفردهاليق

يندمل خاصة في المجتمعات المسلمة...فانتهاك العرض يصيب كبرياء الضحية وعفتها وعائلتها 
 .2والمجتمع كله[

 ممارسة االمتصاب بغرض الترفيه عن الجنود -5
، 3النساء في فنادق أو مرافق مماثلة بغرض الترفيه عن الجنود جنسيايشمل هذا النمط احتجاز  

ي منزل خاص لمدة طويلة تصل إلى ستة ساء أنه كان يتم احتجاز النساء فوقد ذكرت إحد  الن
 .4يوم 15دون من خط الجبهة كل و أشهر، وكان اغتصابهن جميعا يتم عندما كان الجنود يع

غتصاب هذه لم ترتكب فقط من طرف الصرب فقد ارتكبت وتجدر اإلشارة إلى أن عمليات اال 
التستر عليها، ومما  ةالتعديات وقد حاولت هذه األخير  هقوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة مثل هذ

وهو محرر للقسم الخارجي في األهرام وقد دخل العاصمة البوسنية عدة مرات أن:  " يحي غانم "ذكره 
التي ذاعت أنبا ها غتصاب النساء المسلمات، وهي   للقوات الدولية في عملية ا مشاركة القائد الكندي  

في مختلف األوساط هناك وعرف دور الصرب في توفير كل ما يشبع شهوات القائد الكندي الذي 
يتجرد من أبسط القيم اإلنسانية، حتى رفعت الحكومة البوسنية األمر إلى السكرتير العام لألمم المتحدة 

ه في نهاية المطاف أنها غير مسؤولة إذا تعرض القائد الكندي النتقام القوات المسلحة، ووافق وأبلغت
السكرتير العام على نقل الرجل مشترطا أن تسكت حكومة سراييفو وأال تعلن شيئا عن أسباب إبعاده 

 ل هذه المسألة، وحينو وهو ما حدا بالفعل، ولكن المدهر أن الصحف الغربية تكتمت أيضا ح

                                                           

 .351حسام علي عبد الخالق الشيحة، مرجع سابق، ص  -1
 .167ص  سابق،رجع م، باإلغتصا القاطرجي،نهى  -2
 .254نبيل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص  -3
 .548، مرجع سابق، ص حمنعبد الر  إسماعيل -4
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كموا في سراييفو بأنه كان شاهدا على ممارسات القائد و اعترف أحد السفاحين الصرب، الذين ح
 .1م يشر إليها أحد[لالكندي، أغفلت تلك االعترافات و 

 يالجنسالعنف  موقف محكمة يومسالفيا من جرائم  -ب
وذلك من خالل  يالجنس العنف نتناول في هذه النقطة موقف محكمة يوغسالفيا من جرائم 

استعراض نصوص نظامها األساسي التي لها عالقة بالموضوع باإلضافة إلى اإلشارة إلى أهم 
 المحاكمات التي تمت في هذا اإلطار.

 النصوص المجرمة للعنف الجنسي في النظام األساسي للمحكمة الجنائية ليومسالفيا سابقا -1
الدولية م األساسي للمحكمة الجنائية في النظاتمت اإلشارة إلى جرائم العنف الجنسي  

ادة الخامسة التي تنص عل أنه:  تمارس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا صراحة في الم
ليوغسالفيا السابقة االختصاص بمقاضاة األشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية عندما ترتكب في 

 ة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين:، وموجهةالنزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو داخلي
 القتل -

 اإلبادة -

 االسترقاق -

 اإلبعاد )النفي  -

 السجن -

 التعذيب -

 االغتصاب -

 والديني ي االضطهاد السياسي، العنصر  -

 .2[نسانية األخر  إلاألفعال ال -

ويالحظ على هذا النص أنه يعاقب على ارتكاب جريمة االغتصاب فقط ويعتبرها جريمة ضد 
ترتكب أثناء نزاع مسلح سواء أكان هذا أن اإلنسانية إال أنه يشترط العتبارها جريمة ضد اإلنسانية 

ي النظام ررررراإلنسانية فم ضد رررم ما يميز تعريف الجرائررن أهررررمذا رره.ولعل 3النزاع المسلح دوليا أو داخليا

                                                           

 .170، مرجع سابق، ص باإلغتصا اطرجي،قالنهي  -1
 من النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا سابقا. 05أنظر المادة  -2
 .123محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -3
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، ويشترط أيضا أن 1ي ليوغسالفيا مقارنة مع التعريف الوارد في إطار المحاكم العسكرية الدوليةرررراألساس
 ترتكب هذه الجريمة وأن توجه إلى السكان المدنيين.

وقد تضمنت المادة الرابعة من النظام األساسي النص على جريمة إبادة الجنس التي تتضمن 
اب أفعال معينة بنية اإلبادة الكلية أو الجزئية لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، وقد ارتك

تضمنت األفعال التي تشكل الركن المادي لجريمة إبادة الجنس فرض إجراءات بقصد منع المواليد في 
ض منع المواليد هذه الجماعة وهو ما يتضمن اإلكراه على التعقيم أو تشويه األعضاء التناسلية بغر 

داخل الجماعة بهدف إبادتها جزئيا أو كليا، وهو ما يعد أحد جرائم العنف الجنسي التي قد ترتكب 
 .2بصفة خاصة ضد النساء

ويعاب على النظام األساسي للمحكمة الجنائية ليوغسالفيا اقتصاره على ذكر جريمة  
اله  ذكر جرائم أخر  تدخل في نطاق منه و إغف 05االغتصاب صراحة والمشار إليها في نص المادة 

اد عبجريمة االغتصاب، ومن ذلك جرائم الحمل القسري، االست نالعنف الجنسي ال تقل خطورة ع
المحكمة أعلن اختصاصه فيما يخص جرائم العنف  ءقضا ،  غير أن3الجنسي، وجرائم البغاء القسري 

من النظام األساسي الخاصة  03الجنسي بإدراجها ضمن المخالفات المنصوص عليها ضمن المادة 
، وهذا ما سيتبين لنا من خالل القضايا التي تناولتها المحكمة من 4بانتهاكات قوانين وأعراف الحرب

 خالل النقطة الموالية.

 ا العنف الجنسي المنظورة أمام محكمة يومسالفيا سابقانماذج عن قضاي -2
ويعد الحكم  ،أول محاكمة تجريها المحكمة (Dusko Tadic)دوسكو   كمة تاديكاتعد مح 

أول حكم تصدره المحكمة واألول من نوعه منذ صدور أحكام  1997ماي  07الصادر ضده في 
ين الرتكابه جريمة ضد اإلنسانية وانتهاك دوقد أ ،5الحرب العالمية الثانية هاءتإننوربمورغ وطوكيو بعد 
  .6قوانين وأعراف الحرب

                                                           

1- Jacques Fierens, op.cit, p. 179. 

 .126- 123ص ص ،سابق محمود حجازي محمود، مرجع -2
 .191مرجع سابق، ص  جاسم زور، -3

4- Jacques Fierens, op cit, p. 195. 

 .504 -502ص  ص سابق،عبد الخالق الشيحة، مرجع  يلحسام ع -5
6-voir le jugement du 07/05/1997 Aff/ N° IT-94-1-T, le Procureur c /Tadic Dusko  , site :   

 tj970507f.pdf-http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/fr/tad 
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هي أول قضية اغتصاب تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية،  "دوسكو وقد كانت قضية "تاديك
" في هذه القضية بالقول بأن هذا األخير Fاهدة "شوذلك بعد أن قامت إحد  الضحايا والمشار إليها بال

، إال أن المدعي العام أمام المحكمة اضطر إلى Omarska"1قل "أومارسكاتشخصيا في معاغتصبها 
سحب تهمة االغتصاب أثناء المحاكمة نظرا للرعب الشديد الذي أصاب الشاهدة وامتناعها عن اإلدالء 

ئم ضد بالشهادة، غير أن تاديك أدين بالمعاملة الالإنسانية بما في ذلك التمثيل الجنسي باعتبارها جرا
اإلنسانية، عالوة على إدانته باالضطهاد بواسطة أفعال مثل االغتصاب وغيرها من أفعال العنف 

 .2الجنسي األخر  
" وهو معتقل موجود بمنطقة سيليبيتر التابعة "لر كونجيك Celebiciوفي قضية "سيليبيتشي

Konjic بحق النساء في  تت المحكمة أن عمليات االغتصاب التي جر أ" في البوسنة هيرزيقوفين ر
معسكر االعتقال سيليبيتر، هي من أنواع التعذيب على أساس أنها تتضمن فرض معاناة جسدية 

الناب البوسني المسلم لقائد المعسكر مذنبا  )HazimDelic(، واعتبرت أن حازم دليتر3ونفسية للضحية
ر االعتقال كداخل معسالتعذيب اإلغتصاب و جنيف، بممارسة  التفاقياتباقترافه انتهاكات خطيرة 

 .4فت على أنها جرائم حربصواعتبار ممارسات االنتهاك التي تمت هناك على أنها جرائم تعذيب، و 
القائد البوسني الكرواني للمعسكر وجد أيضا  (Zdravko Mucic)كما أن "جدرافكو موشيك 

جر  في المعسكر الذي لمعسكر، ويتحمل مسؤولية ما لمذنبا باقتراف الجرائم نفسها بصفته قائدا  
 .5رفتهمعتعذيب واالعتداءات الجنسية فيه بجرت أعمال ال

 
 

                                                           

1- Maria Ines Olavarria Perez, op cit, P 95.voir aussi l’acte d’accusation initial sur le lien 

http://www.icty.org/x/cases/tadic/ind/fr/tad-ii950213f.pdf  
 .165محمود حجاي محمود، مرجع سابق، ص  -2

3- Andreana Esposito, la définition des crimes et le rôle du droit comparé, la justice pénale 

internationale dans les décisions des tribunaux Adhoc,sous la direction de Emanuela 

Fronza ,Stefano Manacorda, Dalloz, Giuffré édition ,Paris ,2003, p 47. 

T; le Procureur C/ Zejnil -21-96-Voir Jugement du 16/11/1998,Aff/ N° IT 4

 Delalic,Zdravko Mucic alias “PAVO”,Hazim Delic ,Esad Landzo alias “ZENGA”. Site :

 http://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/fr/981116.pdf  
 Jugement du 16/11/1998,Aff/ N° IT-96-21-T; le .337، ص مرجع سابقوليم نجيب جورج نصار، -5

Procureur C/ Zejnil Delalic,Zdravko Mucic alias “PAVO”,Hazim Delic ,Esad Landzo alias 

“ZENGA”,op.cit.                                                                                                                     
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هو  )Delalic Zejnil( زجنيل كفي هذه القضية يعد دياللي 1ومن ضمن جميع المتهمين
إلى  1992منذ أفريل  3للعمليات في إقليم كونجيك منسقا األخير وقد كان هذا 2الذي تم تبرئته الوحيد

غير أن المحكمة اعتبرته غير مذنب على أساس أن هذا األخير لم تكن له سلطة  1992سبتمبر 
لمعرفة ما كان يجري من جرائم فيه، ومنه عدم  "Celebici"فعلية ومباشرة على معتقل سيلبيتيشي

 .4من النظام األساسي للمحكمة 07إمكانية مساءلته عن هذه الجرائم على أساس المادة 
ولعل من أهم ما جاءت به المحكمة الجنائية ليوغسالفيا سابقا في مجال جرائم العنف 

في  (Furundzija) فروندزيجياالجنسي، تحديدها التفصيلي ألركان االغتصاب في حكمها في قضية 
حيث عرفت المحكمة االغتصاب بعد النظر في التشريعات الجنائية الوطنية في  10/12/19985

ه عمل يتم بالقوة أو بالتهديد نأه عمل من أعمال العنف ومعنى هذا على أن 6العديد من البلدان
الضحية  ضمنية وال بد أن تضعات علنية أو وهي تهديد 7باستعمال القوة ضد الضحية أو ضد الغير

أو القهر االحتجاز  وفي حالة من الخوف يعقل أن ترغمها أو ترغم الغير على الخضوع إلى العنف أ
 .8أو اإلرهاق النفسي

                                                           

 Hazimتروحازم ديل Zdravko Mucic، زدرافكو موشيك Zejnil delalicديالليك يجنيلز وهم على التوالي:  -1

delicوإسادالندزو ،Esad Landzo 

2- Celine Renaut, tribunal pénal International pour L'ex- Yougoslavie- Revue Actualité et 

http://www.ridi.org/adi/dip/rentpiy20011.pdf p.08, site droit international, 1er, semestre 2001, 

3- Andreana esposito, op.cit, p 47. 

 www. icty. orgأنظر الموقع الرسمي للمحكمة في هذا اإلطار على الرابط   -4
 .192جاسم زور، مرجع سابق، ص  -5
حيث أكدت المحكمة على أن الرجوع إلى القانون الدولي هو المصدر األساسي عند البحث على تعريف الجرائم  -6

 التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وفي حالة تعذر هذا األمر فمن الضروري اللجوء إلى التشريعات الوطنية أنظر: 
- Andreana Esposito, op.cit, 2003, p. 48. 

7- dans l'affaire furundzijia, La chambre à notait dans son jugement du 10/12/1998 ,  « en 

outre tout les systèmes juridiques examinés par la chambre de première instance exigent 

l'usage de la force, de la contrainte de la menace ou le défaut de consentement de la 

victime: la force est entendu au sens large et peut consister à neutraliser la victime. 

Certains systèmes indiquent que la force ou l'intimidation peut être dirigée contre une 

tierce personne », voir jugement  du 10/12/1998, le procureur C.Anto Furundzija Aff/N° 

IT-95-17/1-T ,sur site : http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/fr/fur-tj981210f.pdf. 

Antonio Casses et Damien Scalia et Vanessa Thalmann, Les grands arrêts de droit 

international pénal, Dalloz, Paris, 2010, p. 71.  

 .104، ص مرجع سابقعبد القادر البقيرات،  -8

http://www.ridi.org/adi/dip/rentpiy20011.pdf
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حيث انتهت المحكمة إلى أن االعتداء يعتبر جنسيا حتى إن كان قليل الخطورة إذا ما تم على 
أداة كانت على أن يتم ذلك عن طريق اإلكراه، أو القوة أو  أحد األعضاء الجنسية، أو فم المرأة بأي

، حيث اعتبرت المحكمة 1التهديد باستخدام القوة ضد المرأة الضحية أو ضد شخص آخر عزيز عليها
 تكون من العناصر التالية:يجريمة االغتصاب الركن المادي ل بأن
 االتصال الجنسي بصرف النظر عن المد  الذي أخذه: -1

 مهبل الضحية أو شرجها بواسطة قضيب الجاني أو أي أداة أخر  يستعملها الجاني.إلى  -أ
 إلى فم الضحية بواسطة قضيب الجاني -ب

 .2ضد الضحية اوضد شخص اخر وذلك باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدام القوة -2
بتهمة ارتكابه جرائم  ية هذا الحكم إذ أن إدانة فروندزيجيادر اإلشارة إلى أنه بالرغم من أهموتج 

عنف جنسي يؤكد مرة أخر  على خطورة هذه الجريمة وبشاعتها، وعلى ضرورة محاسبة مرتكبيها بأشد 
العقوبات، إال أن الحكم مشوب بالقصور ألنه حصر العنف الجنسي باالغتصاب الذي يحتاج إلى قيام 

نف الجنسي ال تحتاج لفعل الفاعل بفعل مادي إذ أن هناك أفعال أخر  تدخل في نطاق جرائم الع
، حيث أصبح 3مادي وكان من األفضل أن يذكرها الحكم في معرض حديثه عن االغتصاب

االغتصاب بهذه الطريقة جريمة محصورة باألداة المستعملة واألماكن المعتد  عليها المذكورة في قرار 
 .4المحكمة
والمعروفة  (Vucovic) ، وفوكوفيك(Kovac) ، كوفاك(Kunarac) أما قضية كوناراك 
في  93 -92المتعلقة باألحداا التي وقعت خالل عام  Procès du viol(5 (االغتصاببقضية 

، وهي مدينة )Foca(القريب من مدنية فوكا  6)Camp Râpe(المعتقل المسمى بر: معتقل االغتصاب 

                                                           

 .192جاسم زور، مرجع سابق، ص  -1
2-voir jugement  du 10/12/1998, le procureur C.Anto Furundzija Aff/N° IT-95-17/1-T, 

op.cit.   .  ير، الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي، رسالة ماجستير، المعهد الدبلوماسي اعأحمد السو  داوودأحمد
 ,et Antonio CASSESE,Damien SCALIA ;Vanessa THALMANN.08، ص 2003األردني، 

op.cit, pp.198- 199   
 .192جاسم زور، مرجع سابق، ص  -3

4- Andreana Esposito, la définition, op.cit, p. 50. 

5- Claire Fourcans, Les violences sexuelles faites aux femmes pendant les conflits armés et 

la réponse des juridictions pénales internationales, Seminaire sur les femmes et conflits, 

intervention du 29/04/2008, p. 03, sur le site : http://www.womeninwar.org 

6- Andréana Esposito, op.cit, p. 50. 
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فقد اتهم هؤالء بارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب  Sarajevo(1(تقع في الجنوب الشرقي لمدينة سراييفو 
وكوفاك  كما اتهم كذلك كونارك 03خرق قواعد وأعراف الحرب، بموجب نص المادة نطاق تدخل في 

في هذا الصدد  أسهمت، حيث Réduction en esclavage(2(بارتكابهم جرائم االستعباد الجنسي 
  .3محكمة يوغسالفيا سابقا في تحديد مفهوم االستعباد الجنسي

في مدنية فوكا في  المولود  Kunarac) (Dragoljb كوناراك دراقولجوب  ففي قضية         
اعتبرته المحكمة مسؤول مسؤولية شخصية عن  ،سسجتكان قائدا لوحدة الذي  و 15/05/1960

األعمال التي ارتكبها، كما اعتبرته مسؤول عن الجرائم التي ارتكبها الجنود الذين كانوا تحت إشرافه، 
ضد اإلنسانية،  ائما جر معشر جريمة، منها التعذيب، واالغتصاب باعتباره 11حيث اتهم بارتكاب 

، حيث 4باعتباره جريمة ضد االنسانية ريمة االستعباد الجنسيجرائم حرب، وأدين بج كذا باعتبارهماو 
إلى مقر وحدته واغتصبن اغتصابا جماعيا وظل بعضهن في منزل يقدم المتعة  نجني عليهمأحضر ال

صغر سن  ن، وقد رأت المحكمة أ5أشهر 06" لمدة تقارب ستة as sexual slave"كعبيد جنس 
وكذلك طول المدة التي استغرقتها الجريمة ، مشددا للعقوبةظرفا  6الضحايا في وقت ارتكاب الجريمة

وتكرارها على نفس الضحايا، كما اعتبرت المحكمة ظرفا مشددا ارتكاب مثل هذه األفعال على عدة 
ضحايا، وارتكابها من عدة أشخاص على ضحية واحدة، وعليه اعتبرته مذنبا الرتكابه جريمة التعذيب 

سنة سجن، ورغم استئنافه للحكم الصادر في  28عليه بر  واالغتصاب واالستعباد وحكمت
 .12/06/20027إال أن دائرة االستئناف أيدت حكم المحكمة بتاريخ  22/09/2001

بمدينة فوكا  31/03/1961هو من مواليد و (Radomir Kovac)  رادوميركوفاك اما        
 قد اتهم بارتكابه الجرائم التالية:ف بالبوسنة هيرزيقوفين

                                                           

1- Antonio Casses, Damien Scalia, Vanessa Thalmann, op.cit, p152. Pierre thys, criminels 

de guerre, l'harmathan, 2007, p. 09. 

2- Pierre thys, Criminels de Guerre, l’Harmattan, paris, 2007, p .151. 

 .173محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -3
4-voir Jugement du 22/02/2001,Aff/N° IT-96-23-T& IT-96-23/1-T  le Procureur c/ 

Dragoljub KUNARAC, Radomir KOVAC et Zoran VUKOVIC,sur site: http:// www.icty. 

org /x/cases/kunarac/tjug/fr/kun-010222.pdf   
 .173محمود حجاي محمود، مرجع سابق، ص  -5
 سنة. 17و سنة 15حيث تراوح سن الضحايا ما بين  -6

7- Pierre thys, op.cit, p.151, 152.voir Arret du 12 juin 2002 Aff/ N° IT-96-23 & IT-96-

23/1-A , le Procureur c/ Dragoljub KUNARAC Radomir KOVAC et Zoran VUKOVIC,sur 

site : http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/fr/kun-aj020612f.pdf 
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ضحيتين في  حبسهكجريمة ضد اإلنسانية وذلك ل "réduction en esclavage"جريمة االستعباد  -
 أشهر وممارسته عليهن حق الملكية. أربعةشقة لمدة تقارب 

كجريمة ضد اإلنسانية ومخالفة لقوانين وأعراف الحرب الغتصابه "  " Violجريمة االغتصاب  -
ضحايا من طرف مجموعة من  ثالاضحيتين بمشاركة جنود آخرين، كما سهل عملية اغتصاب 

 الجنود.
 Atteinte à la dignité des personnes"" أو بكرامة األشخاص  المساس بالكرامة اإلنسانية -

يا، وذلك من خالل إجباره لثالا ضحايا على الرقص االمتكررة لعدة ضحكجريمة حرب، وذلك إلهانته 
 .1عراة فوق طاولة، وبيعه لمجموعة من الضحايا مقابل مبالغ مالية

وقد رفضت المحكمة دفوعات المتهم المتعلقة بكون توقيفه غير قانوني واعتبرت ظرفا مشددا  
سنة سجن ورغم  20عليه المحكمة بر  سنة، وقد حكمت 12هن ا إحد سن صغر سن الضحايا حيث بلغ

 .12/06/20022استئنافه الحكم إال أن هذا األخير تم تأييده من طرف قضاة االستئناف في 
بمدينة  1955سبتمبر  06بتاريخ  المولود (Zoran Vukovic) زوران فوكوفبكاما عن         
قد كان حارس وسائق أثناء األحداا، وكان فوهي مدينة قريبة من مدينة فوكا، ،  "Brusna"بروسنا 

في نفس الوحدة التي كان بها كوفاك، وقد اتهم بارتكابه جرائم اغتصاب وتعذيب كمخالفة لقوانين 
من النظام األساسي، وكجرائم ضد اإلنسانية بموجب نص المادة  03وأعراف الحرب بموجب المادة 

، وتم تحويله على المحكمة بتاريخ 1999ديسمبر  23توقيفه بتاريخ من النظام األساسي، وقد تم  05
، وقد اعتبرت المحكمة 19993ديسمبر  29ومثل ألول مرة أمام المحكمة بتاريخ  1999سبتمبر  24

سنة سجن، وتم تأييد هذا الحكم عند  12، ظرفا مشددا، وحكمت عليه بر 4صغر سن الضحية
 .5تم ترحيله إلى سجن بالنرويجوقد  12/06/2002االستئناف بموجب القرار الصادر في 

وقد أحدثت محكمة يوغسالفيا تطويرا في مفهوم االستعباد عندما أقرت ما حدا فيه من تطور  
في ظل القانون الدولي العرفي، وبمقتضى هذا التطور لم يعد االستعباد قاصرا على مفهومه التقليدي 

                                                           

1- voir Jugement du 22/02/2001 , Aff/ N°  IT-96-23-T & IT-96-23/1-T  le Procureur c/ 

Dragoljub  KUNARAC , Radomir KOVAC et Zoran VUKOVIC,op.cit.  
2- Pierre thys, op.cit, pp. 152 - 153. 

3- voir Jugement du 22/02/2001 , Aff/ N°  IT-96-23-T & IT-96-23/1-T  le Procureur c/ 

Dragoljub  KUNARAC , Radomir KOVAC et Zoran VUKOVIC,op.cit  
 سنة. 15حيث بلغ سن الضحية  -4

5- voir Jugement du 22/02/2001 , Aff/ N°  IT-96-23-T & IT-96-23/1-T  le Procureur c/ 

Dragoljub  KUNARAC , Radomir KOVAC et Zoran VUKOVIC,op.cit  
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أشكال وأنواع أقل تطرفا ولكنها تعد بصورة  وإنما امتد ليشمل ويتضمن األشكال الحديثة لالستعباد وهي
يمارس المتهم  ن، وتتطلب هذه الجريمة أ1واضحة جزء من جريمة االستبعاد في القانون الدولي العرفي

كل أو بعض السلطات المتصلة بحق الملكية على المجني عليه، وقد أكدت غرفة االستئناف ما قررته 
لتي تشمل التحكم في حركة شخص ما أو التحكم في البيئة غرفة المحكمة بشأن دالئل االستعباد وا

ادية أو السيطرة النفسية أو اإلجراءات التي تتخذ لمنع الفرار وردعه أو استخدام القوة، أو التهديد مال
باستخدام القوة أو القسر إلبقاء المجني عليه، والتأكيد على اقتصار الحقوق على المتهم، أو التعرض 

القسري، وقد أضافت ة وسوء المعاملة أو السيطرة على النشاط الجنسي والعمل للمعاملة الوحشي
ليس عنصرا من العناصر التعريفية للجريمة على الرغم من اتصاله بالجريمة  2المحكمة أن عدم الرضا

كدليل وقرينة، وحددت المحكمة الركن المعنوي، والذي يتمثل في الممارسة العمدية لسلطة متصلة بحق 
ية، كما أكدت على أنه ليس من الضروري إثبات أن المتهم قد احتجز المجني عليه بغرض الملك

 .3استخدامه في أعمال جنسية
ولتعريف جريمة االغتصاب عمدت المحكمة إلى نفس الطريقة التي اتبعتها المحكمة في  

بينها للوصول إلى ، وهي البحث في تعاريف القوانين الوطنية والمقارنة (Furundzija)قضية فرونزيجا
تعريف لالغتصاب، وتوصلت بذلك إلى نتيجة مشابهة جزئيا لتعريف المحكمة في قضية فروندزيجا، 
حيث وافقتها في اعتبار جريمة االغتصاب اتصال جنسي إلى مهبل الضحية أو شرجها بواسطة 

، غير أنها لم 4قضيب الجاني أو أي أداة أخر  يستعملها أو إلى فم الضحية، بواسطة قضيب الجاني
توافقها في مسألة اعتبار استعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد الضحية أو غيرها عنصر من 

صر ال يستدعيه القانون يق وحيغتصاب، واعتبرت أن في ذلك تضالعناصر المكونة لجريمة اال
تجعل من أسباب أخر  قد  يفوت الدولي، إذ أن تعريف المحكمة لالغتصاب في قضية فروندزيجا

االتصال الجنسي أمر غير مرغوب فيه من طرف الضحية، ومن خالل مقارنتها لعدة تشريعات وطنية 
 L'autonomie" "توصلت إلى قاسم مشترك بينها وهو تجريم األفعال التي تمس بالحرية الجنسية

sexuelle، لم  وأنسي بر الشخص على رغبته في الفعل الجإن هذه األخيرة تنتهك كلما لم يعوعليه ف
                                                           

 175حجازي محمود، مرجع سابق، ص محمود  -1
وذلك ردا على دفوعات المتهمين المستندة إلى أن االستعباد يتطلب ملكية متطاولة أي طويلة األجل للمجني عليهن  -2

 باإلضافة إلى ضرورة أن يكون عدم رضا الضحية واضحا وفوريا.

 .176، 175 محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص -3
4- Andreana Esposito, op.cit, p .51. 
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 بدون رضا االتصال الجنسياه أي أننا نكون بصدد حالة اغتصاب كلما كان يشارك فيه برض
، حيث حاولت المحكمة تحديد العالقة الموجودة بين استعمال القوة أو التهديد بها وعنصر الشخص

س عنصر في حد الرضا، إذ رأت أن استعمال القوة أو التهديد بها يعد دليل على انعدام الرضا ولكنه لي
رتكب فيها االغتصاب بدون رضا الضحية وفي يذاته من عناصر جريمة االغتصاب ألن ثمة حاالت 

 .1غياب استعمال القوة
قول في قضية كوناراك أن النساء المحتجزات في شقق ألجل حكمة إلى الوانتهت الم 

الظروف فإن إمكانية الرضا كانت منعدمة حتى  هذه االغتصاب كن يشكلن فريسة للمتهمين، وفي ظل
 .في غياب استعمال القوة ضد الضحايا

 :من عدة جوانب ية كوناراك ورفقائه أهميةضولقد كانت لق 
 قضية تنظر أمام محكمة جنائية دولية وتتعلق بكاملها بجرائم اغتصاب. أول أنها أولها:
أن أغلب ضحايا معتقل االغتصاب الموجود بفوكا قرروا اإلدالء بشهاداتهم رافضين السكوت  ثانيها:

 وكان ذلك في صالح العدالة.
أن الحكم الصادر في هذه القضية قضى بأن جريمة االغتصاب واالستعباد هما حقيقة جرائم  وأخيرا:

لنزاعات المسلحة واألكثر أهمية ضد اإلنسانية وهذا يعد اعتراف صريح بأهمية ظاهرة االغتصاب في ا
 .2من ذلك هو أن المتسببين في هذه الجرائم تمت محاكمتهم ومعاقبتهم

التابع  " Susica"وهو مدير معتقل سوسيكا (Dragan Nikolic) نيكوليك أما قضية دراقان 
إلى غاية  1992منذ بداية شهر جوان  في البوسنة هيرزيقوقين " Vlasenica " لمنطقة فالسينيكا

وتحويله إلى المحكمة في  20/04/2000، والذي تم توقيفه بتاريخ 1992المعتقل في سبتمبر  إقفال
، فقد اتهم بارتكاب عدة جرائم منها العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية، وتم 21/04/2002

سنة  23عد استئناف الحكم الصادر ضده بر وهذا ب 04/02/2005سنة سجن في  20الحكم عليه بر 
 .18/12/20033سجن في 

                                                           

1- Gloria Gaggioli,les violences sexuelles dans les conflits armés : une violation du droit 

international humanitaire et du droit international des droits de l’homme,extrait de la revue 

international de la Croix –Rouge ,N°894 , Vol 96,Geneve,2014, p. 90-91. Olivier de 

Frouville, op.cit, pp. 161-162.   32صسابق،  عحامد، مرجحامد سيد محمد  

2- Maria INES Olavarria Perez, op.cit, p. 107- 108. 

DRAGAN NIKOLIC,  le Procureur C. A,-02-94-ITvoir Arrêt du 24/05/2005, Affaire N°  -3

http://www.icty.org/x/cases/dragan_nikolic/acjug/fr/050524corr.pdf sur site :  
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صدد االدعاءات المقدم بها المتهم الصربي،  غرفة االدعاء لمحكمة يوغسالفيا فيفقد ذهبت 
، كما سبق اإلشارة إليه  فوكا في قرية سابقاخرون تمت على إقليم يوغسالفيا وآ ، نيكوليك دراقان

جرائم ضد اإلنسانية، والتي أخذت صور االغتصاب على نطاق  الحاالتاغلب التي تمثل في أعاله، و 
 واسع ومنهجي، واالستعباد التي تمت بواسطة الصربيين في هذه القرية إلى القول:

إن هذه االدعاءات تمثل جرائم ضد اإلنسانية كما حددتها المادة الخامسة من نظام المحكمة  -1
مة سواء تمت في إطار هجوم جزئي أو هجوم على األساسي، ألن ارتكابها قد تم في إطار مه

 نطاق واسع ضد المدنيين وخاصة المدنيين من سكان قرية فوكة.

وطبقا لهذا االتهام فإن االعتداء الجنسي على األفراد أو إجبار األفراد على ممارسة االعتداء  -2
" أو Cمسة فقرة "الجنسي يمثل جريمة ضد اإلنسانية تدخل في إطار االستعباد طبقا للمادة الخا

 .G"1" أو االغتصاب طبقا للمادة الخامسة فقرة "Fالتعذيب طبقا للمادة الخامسة فقرة "

من خالل استعراض التعاريف المعطاة لتحديد جريمة االغتصاب في القضايا السابق اإلشارة         
 تمثلتحمية كانت تختلف في كل مرة، ففي قضية ديالليك ورفقائه مإليها، نجد أن المصلحة القانونية ال

تمثلت هذه المصلحة  السالمة الجسدية، وفي قضية فروندزيجاو في الشرف  المحميةالمصلحة القانونية 
في السالمة الجسدية والنفسية، أما في قضية كوناراك ورفقائه فتمثلت في الحرية الجنسية، ومنه نالحظ 

صاب قد تطور تدريجيا منذ البداية، ففي قضية ديالليك تحدثنا عن فعل ذو طبيعة أن مفهوم االغت
جنسية مرتكب ضد الضحية تحت اإلكراه، وفي قضية فروندزيجا تم تحديد أن الفعل ذو الطبيعة 

رأكيد على مسألة تالجنسية يتم عندما يكون هناك اتصال جنسي بالقوة، وفي قضية كوناراك، تم ال
لجنسي المشار إليه في قضية فروندزيجا مع زوال مسألة استخدام  القوة أو التهديد بها تعريف الفعل ا

 .2ليحل محلها عامل سلبي وهو غياب الرضا
بق نجد أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا قد من خالل ما س 

اصة بالعقاب على االغتصاب باعتباره أضاف إلى قواعد القانون الدولي، فيما يتعلق بإفراد نصوص خ
بالكرامة وإنما  وحاطهيها فقط باعتبارها معاملة قاسية أو ال إنسانية، لجريمة دولية، ولم يعد النظر إ

                                                           

 .261نبيل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص  -1
 .127، مرجع سابق، ص ود حجازي محمودممح -2
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أصبح ينظر إليها باعتبارها جريمة دولية مستقلة بذاتها تستحق العقاب الدولي، وفقا ألحكام النظام 
 .1األساسي للمحكمة

عامة على نصوص النظام األساسي للمحكمة الجنائية ليوغسالفيا سابقا أنها والمالحظ بصفة  
قد أشارت إلى االغتصاب صراحة باعتباره أحد جرائم العنف الجنسي التي قد ترتكب ضد المرأة، ولم 

أو غيرها، إال أن  يشير صراحة إلى غيره من الجرائم التي تشمل اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري 
لمحكمة أعلن اختصاصه فيما يتعلق بهذه الجرائم، وبذلك فتح المجال لتجريم هذه األفعال الحقا ا ءقضا

 في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما سيتم توضيحه في المبحث الثاني.

 
  انيـرع الثـالف                                            

 الرواند الدولية المحكمة الجنائية                                  
لقد كان للمحكمة الجنائية الدولية لروندا دورا أساسيا إلى جانب سابقتها المحكمة الجنائية          

 إنشاء هذهيلي  الجنسي، ونستعرض فيماالدولية ليوغسالفيا سابقا في إيراد نصوص مجرمة للعنف 
 من جرائم العنف الجنسي. وكذا موقفهاالمحكمة واختصاصها، 

 إنشاء المحكمة واختصاصها -أوال
 األزمة الرواندية وتشكيل المحكمة وقائع -أ

والتوتسي،  في رواندا بين قبيلتي الهوتو حاع مسلز في مطلع تسعينات القرن الماضي حدا ن 
ضحايا العنف وذلك صراعا على السلطة، دفع المدنيون فيه الثمن إذ شهد هذا الصراع أرقام هائلة من 

حالة اغتصاب في  250.000و 100.000، قدرت حسب إحصاءات األمم المتحدة ما بين 2الجنسي
 .20043الثالا أشهر األولى من عملية اإلبادة سنة 

ترجع األزمة الرواندية إلى النزاع المسلح الذي نشب بين القوات الحكومية ومليشيات الجبهة  
 .4في نظام الحكم وبصفة خاصة قبيلة الهوتو اركة كل القبائلعدم السماح لمشالرواندية على أثر 

                                                           

 128ص،سابق، مرجع ود حجازي محمودممح  -1

 .193جاسم زور، مرجع سابق، ص  -2
3- Nations Unies, La violence sexuelle : un outil de guerre,programme d’information 

sur le Genocide en Rwanda et les Nations Unies , mars 2014, sur le site de l'ONU, 

http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/pdf/ 
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هذه الدول  تبدأ و،1ولم يقتصر الصراع داخل حدود رواندا فقط بل امتد إلى دول مجاورة لها 
 في التوسط للوصول إلى حل بين أطراف النزاع، وانتهت الوساطة اإلفريقية بعقد اتفاق في مدنية آروشا

األعمال القتالية واقتسام السلطة بين قبيلتي  قفيتم بمقتضاه و  04/08/1993  بجمهورية تنزانيا بتاريخ
 .2والتوتسي الهوتو

عندما تحطمت الطائرة التي  16/04/1994في  وازدادوبالرغم من هذا االتفاق استمر النزاع  
 مدينة كيغالي بالقرب من  3كانت تقل الرئيس الرواندي "جون جنال هيبا ريمانا" والبورندي "ناتارياميرا"

"Kigali" وبعد ذلك تشكلت حكومة مؤقتة في 4لد  عودتهما من اجتماع في تنزانيا  عاصمة رواندا ،
البالد من قبل قبيلة الهوتو مما أد  إلى ازدياد القتال مع التوتسي التي كانت الضحية الكبر ، فمنذ 

األول  أن زار رئيس الوزراء والوزير دعوب 04/1994/ 21 -14وخصوصا خالل  12/04/1994
اللذين  "Gikongoro" وروجوجيكن "Butar"الوزراء في الحكومة المؤقتة إقليمي بوتار  وبعض

خارج دائرة النزاع المسلح وعلى أثر هذه الزيادة بدأت  ايسكنهما سكان من قبيلة التوتسي واللذين كان
المذابح بين سكان هذين اإلقليمين حيث تم تجميع اآلالف منهم داخل الكنائس والمدارس والمستشفيات 

من الخطر الذي يمكن أن يتعرضوا له، ثم تم ذبحهم والقضاء عليه  حمايتهموالمباني الحكومية بحجة 
 د ضد قبيلة التوتسي إلى أن تمكنتلحكومية، وانتشرت المذابح في كل البالبالجملة من قبل القوات ا

، ولم يكن هناك 18/04/1994يغالي في كمليشيات الجبهة الوطنية الرواندية من السيطرة على مدينة  
، 5أي تمييز بين النساء واألطفال والشيوخ حيث راح ضحية المذابح ما يزيد عن المليون شخص

 .6ا انقطاعمأسبوعا متتاليين دون15 لى مدعوجود تخطيط منظم لعمليات القتل وكشفت األحداا عن 
فتيل الحرب األهلية وحدوا العديد من األفعال التي تعد  إشعالولقد تسبب هذا الصراع في  

س األمن انتهاكا جسيما للقانون الدولي اإلنساني، مما دفع باألمم المتحدة إلى التدخل عن طريق مجل

                                                           

 .67ص  سابق،حمودة، مرجع  منتصر سعيد -1
 .295ص  سابق،علي عبد القادر القهوجي، مرجع  -2

Abdul Aziz Wendkuni Ouandaogo, op.cit, p.18. 
 .131صسابق،  عحميد، مرجحيدر عبد الرزاق  -3
 .66، مرجع سابق، ص نبيل أحمد حلمي.107ص  سابق،أحمد عبد الظاهر، مرجع  -4
 .127زيادة دعيتاني، مرجع سابق، ص  -5
 .66مرجع سابق، ص نبيل أحمد حلمي،  -6
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، لمحاكمة 2، وإنشاء محكمة جنائية دولية1وذلك من خالل قراريه الداعيين لتشكيل لجنة خبراء
نسانية التي ارتكبت األشخاص المسؤولين عن أعمال إبادة األجناس وغيرها من االنتهاكات غير اال

 9554القرار ، وذلك بموجب 3في رواندا 1994حتى نهاية ديسمبر  1994خالل الفترة من أول جانفي 
، وقد 1995سنة  997، بموجب القرار 5ومقرها ب روشا بتنزانيا 1994نوفمبر  08الصادر بتاريخ 

الذي جاء من حيث اإلجراءات القضائية  6تضمن القرار المنشن للمحكمة النظام األساسي الخاص بها
ونظام العمل مطابقا لنظام المحكمة الجنائية ليوغسالفيا السابقة كما وجدت بعض مظاهر الربط بين 

 .7من حيث وحدة المدعي العام والدائرة االستئنافية المحكمتين
ة التي وهي ذات األجهز  8من النظام األساسي للمحكمة على أجهزتها 10وقد نصت المادة  

 .9نص عليها نظام محكمة يوغسالفيا السابقة، وتشمل الدوائر والمدعي العام وقلم المحكمة

 الدوائر  -1
، وتتكون كل دائرة ابتدائية من 10من الدرجة األولى ودائرة استئنافية إثنين وائر,د ثالاوعددها  

 قضاة، يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة باقتراح  05قضاة، أما الدائرة االستئنافية فتتكون من  03
 .12سنوات 4لعهدة مدتها  11من مجلس األمن

                                                           

إنشاء لجنة خبراء للتحقيق في االنتهاكات  1994 جويلية 01الصادر في  935قرر مجلس األمن بموجب قراره رقم  -1
اإلبادة الجماعية التي ارتكبت في رواندا أثناء الحرب  جرائماإلنساني بما في ذلك  يالخطيرة والجسيمة للقانون الدول
 ورفعت تقريرها النهائي في 04/10/1994األولي للسكرتير العام لألمم المتحدة في  األهلية ورفعت اللجنة تقريرها

 وهما التقريران اللذان اعتمد عليهما مجلس األمن في قراره الخاص بإنشاء محكمة رواندا. 09/12/1994
يد حمودة، سع ر.منتص72، 71ص، 2005,رهومة، الجزائ رالدولي، دافي القضاء الجنائي  ةجمال، مقدمونوقي  -2

 .67ص  سابق،مرجع 
 .19إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -3
المتعلق بتعاون الدول  27/02/1995الصادر في  978وقد تلى هذا القرار عدة قرارات مكملة له كالقرار رقم  -4

إنشاء غرفة ثالثة خول  30/04/1998الصادر في  1165األعضاء في هيئة األمم المتحدة مع المحكمة والقرار رقم 
 من الدرجة األولى.

5- Jacques Fierens, op.cit, p .180 . Michel Belanger, op cit, p.134. 

6- Mario Bettati, droit Humanitaire, op.cit, p.283- 284. 

 .19ي، مرجع سابق، ص نمحمد العناابراهيم  -7
 الدولية لرواندا.من النظام األساسي للمحكمة الجنائية  11أنظر المادة  -8

 .302قادر القهوجي، مرجع سابق، ص لعلي عبد ا -9
10- Mario Bettati, droit humanitaire, op.cit.p.285. 

11- Jacques Fierens, op.cit, p.188. 

12- Josephe Owona, droit international humanitaire, l'harmattan, Paris , 2012, p.83. 
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 المدعي العام -2
يتم تعينه من طرف مجلس األمن باقتراح من األمين العام، ويقع عليه مسؤولية إجراء  

 .1التحريات والبدء بإجراءات المتابعة وال يخضع في ذلك ألية ضغوطات من أية دولة كانت

وقد كانت كل من محكمة يوغسالفيا ورواندا تتشاركان نفس المدعي العام وكان هذا أمرا منتقدا            
ونتيجة ضغط السلطات الرواندية  2003، حيث استمر الوضع على حاله إلى غاية 2في تشكيلتهما
، حيت 3(Del ponté) ألمن تم استبدال المدعي العام لمحكمة رواندا السيدة دال بونتي اعلى مجلس 

الصادر في  1505تم تعيين السيد حسان بوبكر جاالو من قمبيا كمدعي عام للمحكمة بموجب القرار 
وينقسم مكتب المدعي العام  2003سبتمبر  15سنوات ابتداء من  04لعهدة مدتها  04/09/2003
 .4قسم التحقيقات، قسم المتابعات، قسم االستئناف واالستشارات القانونية -أقسام:  ثالثةإلى 
 :(كتابة الضبط)قلم المحكمة  -3

 . للتجديدسنوات قابلة  أربعنه لمدة ييتم تعي          
 180مختلف البلدان، أما عن ميزانيتها فهي تقارب  عامل من 800المحكمة حوالي تظم       

 .5مليون دوالر في السنة
 اختصاص المحكمة الجنائية لروندا -ب

 رٍ حددت المادة االولى من النظام االساسي لمحكمة روندا اختصاص المحكمة بانه: لقد         
المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني لرواندا محاكمة األشخاص للمحكمة الدولية 

الدولي المرتكبة في رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن ارتكاب هذه االنتهاكات في أراضي 
 .6[وفقا ألحكام هاذ النظام األساسي 1994ديسمبر عام  31و 1994يناير عام  1الدول المجاورة بين 

                                                           

1- Jacque Fierens, op.cit, p.188.  
   71صسابق،  عحمودة، مرجمنتصر سعيد  -2
قولدستون د ريتشار  و  1999 -1996)كندا لويس آربور , 2007 -1999لقد سبق السيدة كارالدال بونتي )سويسرا  -3

   .1999 -1994)أفريقيا الجنوبية 

4- Jaseph Owona, op cit , p.83 
5- Robert Kolb, op.cit, p. 235. 

 الدولي،في القضاء الجنائي  ةجمال، مقدمونوقي  لرواندا.المادة األولى من النظام األساسي للمحكمة الجنائية  -6
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تختص المحكمة موضوعيا بالنظر في جرائم اإلبادة  وعي(:االختصاص الموضوعي )الن -1
والجرائم المنطوية على انتهاك للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات  2والجرائم ضد اإلنسانية 1الجماعية

بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وسبب ذلك  خاصال 3والبرتوكول اإلضافي الثاني 1949جنيف لعام 
،ومنه نالحظ أن االختصاص الموضوعي لمحكمة رواندا 4أن نزاع رواندا كان نزاعا داخليا وليس دوليا

يتفق بصفة عامة مع اختصاص محكمة يوغسالفيا فيما عدا جرائم الحرب، حيث جرم النظام األساسي 
 03المسلحة الداخلية فقط والمنصوص عليها في المادة  لرواندا األفعال التي تقع أثناء النزاعات

 .5من نظامها األساسي 04و 02المشتركة والبرتوكول اإلضافي الثاني، حسب ما نصت عليه المادة 
ا تقع على األشخاص فقط وذلك على عكس الحال بالنسبة لمحكمة هكما أن هذه األفعال كل 

الحرب على األشخاص أو األموال المنصوص عليها  يوغسالفيا السابقة التي تختص بنظر كل جرائم
، ومنه يمكن القول أن اختصاص 6في اتفاقيات جنيف أو التي تقع بالمخالفة لقوانين وعادات الحرب

 . 7محكمة رواندا من حيث الموضوع أضيف نطاق من اختصاص محكمة يوغسالفيا السابقة
في محاكمتها األشخاص  يتمثل االختصاص الشخصي للمحكمة االختصاص الشخصي: -2

وأيا كان درجة مساهمتهم وأيا كان وضعهم  9، دون غيرهم من المنظمات أو الهيئات8الطبيعيين فقط
أي شخص خطط أو حرض على  نأ 11من النظام األساسي 06، حيث أكدت المادة 10الوظيفي

ارتكاب أو أمر بارتكاب أو ساعد أو شجع بأي طريقة كانت على تنظيم أو إعداد أو تنفيذ إحد  
 الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، يكون مسؤوال مسؤولية فردية عن هذه الجريمة.

                                                           

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية لرواندا. 02أنظر المادة  -1

 النظام األساسي.  نفس من 03أنظر المادة  -2

 األساسي. النظام نفسمن  04أنظر المادة  -3

 .19إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -4
5- Robert Kolb, op.cit, p. 234. 

 .303علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص .130زياد دعيتاني، مرجع سابق، ص  -6
 .116، 115 ص سابق،أحمد عبد الظاهر، مرجع  -7
 .303علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -8
 .52عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص عصام  -9

 .130زياد دعيتاني، مرجع سابق، ص  -10
 من النظام األساسي لمحكمة رواندا. 06أنظر نص المادة  -11



133 
 

كبيرا ال تعفيه من كما أن الصفة الرسمية للمتهم سواء بوصفه رئيس دولة أو حكومة أو موظفا  
المسؤولية الجنائية وال تصلح سببا لتخفيف العقوبة، وكذلك فإن ارتكاب الفعل بواسطة المر وس ال 
ينفي مسؤولية رئيسه األعلى جنائيا إذا كان هذا األخير يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم أن المر وس 

ابير الالزمة والمناسبة لمنع ارتكاب الفعل عد الرتكاب هذا الفعل، أو أنه ارتكبه فعال ولم يتخذ التدتيس
 أو عقاب من ارتكبه.

تختص محكمة رواندا في العقاب عن األفعال واالنتهاكات التي وقعت بدءا االختصاص الزمني: -3
من النظام  07وهذا ما يؤكده نص المادة  1994ديسمبر  31وتنتهي إلى  1994جانفي  01من 

 .1األساسي
ن اختصاص محكمة رواندا يغطي إقليم رواندا كامال برا وبحرا وجوا إضافة إ االختصاص المكاني:-4

 .2نديااإلى األقاليم المجاورة إذا كان مرتكب الجريمة رو 
ك مع تر وتجدر اإلشارة إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية برواندا هو اختصاص مش 

، 3ة الثامنة من النظام األساسي للمحكمةالمحاكم الجنائية الوطنية، وذلك وفقا لما نصت عليه الماد
، 4ولمحكمة رواندا أن تطلب من الجهات القضائية الوطنية التي تنظر في القضية تحويلها إليها

، وأيا كانت المرحلة التي وصلت إليها إجراءات الدعو  )القضية  وهذا 5والتنازل لها عن اختصاصها
 .6حسب ما ينص عليه دائما نظامها األساسي

، 1995يونيو  30إلى  26وقد عقدت المحكمة أول جلسة عامة لها في الهاي في الفترة من  
وفيها اعتمد قضاة المحكمة قواعد اإلجراءات وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة، وبرغم االنتقادات التي 

والدائرة  وجهت إلى نظام تشكيل المحكمة والربط بينها وبين محكمة يوغسالفيا في جهاز المدعي العام

                                                           

1- Jacques Fierens, op cit, p. 187. 
2- Mario Bettati, droit Humanitaire, op.cit, P. 285.  كوسة فضيل,المحكمة الجنائية الدولية لروندا ,دار

.                                                                                     71,ص2007هومة, الجزائر ,  

 .53عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص  -3
4- Mario Bettati, droit Humanitaire, op.cit, p. 285. 

 .201عبد الحميد محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -5
6- Mario Bettati, droit Humanitaire, op.cit, p .285. 
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االستئنافية، فقد كانت وجهة نظر مجلس األمن وبخاصة الدول التي تبنت الفكرة، وعلى رأسها الواليات 
 .1المتحدة أألمريكية أن ذلك بقصد توفير النفقات نظرا للصعوبات التي تحيط تمويل عمل المحكمة

 االمحكمة الجنائية الدولية لرواندإطار جرائم العنف الجنسي في  -ثانيا
 فوضوحا لجرائم العن أكثرتضمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا إشارة  

 الجنسي، كما أكدت على ذلك األحكام الصادرة عن هذه األخيرة.
 02لقد تضمنت المادة  رمة للعنف الجنسي في النظام األساسي لمحكمة رواندا:صوص المجالن -1

إلى فرض إجراءات بقصد منع المواليد داخل الجماعة  اإلشارة المتعلقة بجريمة إبادة الجنس البشري 
باعتباره أحد األفعال المكونة لجريمة إبادة الجنس التي يستفاد منها ضمنيا بعض أعمال العنف 

المادة الرابعة  الجنسي من قبيل اإلكراه على التعقيم ، وقد جاء نص المادة الثانية مطابق تماما لنص
 اإلبادة يمةجر  منع تفاقيةإ. وهو نص مأخوذ من 2من النظام األساسي للمحكمة الجنائية ليوغسالفيا

 .3حيث قام النظام األساسي للمحكمتين بإعادة تدوينه 1948والمبرمة في  الجماعية و المعاقبة عليها
االغتصاب واعتبره جريمة ضد ولقد جرم النظام أألساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا  

اإلنسانية، وذلك في المادة الثالثة التي تنص على أن:  سيكون للمحكمة الجنائية الدولية في رواندا 
االختصاص بمقاضاة األشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية عند ما ترتكب كجزء من هجوم واسع 

باب قومية، سياسية، أثنية، عرقية، أو النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ألس
 دينية:

 -8االغتصاب،  -7التعذيب،  -6السجن،   -5اإلبعاد، -4االسترقاق،  -3اإلبادة،  2القتل،  -1
 .4األفعال الالإنسانية األخر [ -9االضطهاد، ألسباب سياسية، عرقية، دينية، 

ما ورد في المادة الخامسة من النظام عومن خالل مراجعة هذه المادة يظهر لنا أنها تختلف  
تجريم لاألساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، وذلك أنها لم تشترط قيام النزاع المسلح 

كب االغتصاب كجزء من هجوم منهجي أو واسع النطاق ضد تاالغتصاب، وكل ما اشترطته أن ير 

                                                           

 .19إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -1
 .129رجع سابق، صممحمود حجازي محمود،  -2
 .251مرجع سابق ، ص  غسان هشام الجندي، -3
 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. من 03المادة  -4
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المجتمع الدولي للجرائم ضد اإلنسانية التي  نظرة في . ويعد هذا الموقف نتيجة تطور1سكان مدنيين
أوردها النظام األساسي لمحكمة نورمبروغ باعتبارها أفعال ترتكب أثناء قيام حالة الحرب الدولية بين 

تكن لتعتبر جرائم ضد  مدولتين، وبالتالي إذا ما ارتكبت هذه األفعال أثناء النزاعات المسلحة الداخلية ل
الوقت، وهو ما عملت محكمة يوغسالفيا على تجاوزه من خالل العقاب على هذه اإلنسانية في ذلك 

وكان نزاعا داخليا، ثم جاءت محكمة رواندا لكي أالجرائم سواء ارتكبت أثناء قيام نزاع ذو طبيعة دولية، 
تمد نطاق العقاب على هذه األفعال حتى ولو لم يكن هناك نزاع مسلح قائم، وإنما كان هناك هجوم 

 .2هجي أو واسع النطاق دون أن يصل إلى حالة النزاع المسلحمن
وفي الحقيقة فإن هذا الحكم يشكل ضمانة أكبر لحماية النساء من العنف الجنسي، ألنه وسع  

، كما أن نظام محكمة يوغسالفيا 3نطاق العقاب على هذه الجرائم حتى وإن لم ترتكب خالل نزاع مسلح
الذي يعد  ,في النظام األساسي للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ورواندا، لم يقتصر على ما ورد

ف يمن تعر ,بمثابة األساس التشريعي لها وبمثابة السوابق القضائية في مجال الجرائم ضد اإلنسانية
للجرائم ضد اإلنسانية بل وسعت مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية عندما أضافت أفعاال أخر  وخاصة تلك 

اة مثل االغتصاب وكل أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة والتي تعد من أبشع الماسة بالحي
 .4الشعب الروندي ي عانى منها المسلمون الصرب وكذلكالجرائم ضد اإلنسانية الت

ة ميكما أنه من الصعب تبين سبب اشتراط وجود الدافع التمييزي أي أن ترتكب األفعال الجر  
أو إثنية أو عرقية أو دينية، فهو أمر من الصعب تبريره، كما أن من  سياسية او ألسباب قومية
ما يدفع للتسا ل حول ما إذا كان مجلس األمن قد تعمد جعل إثبات الجرائم ضد م, الصعب إثباته 

 .5بالغ الصعوبة مراأ اإلنسانية المرتكبة في رواندا
خارج نطاق الجرائم ضد اإلنسانية ع كثير من جرائم العنف الجنسي والجرائم األخر ، قإذ ست 

د تعريف ر و لذكر كما أن النظام أألساسي لم يبسبب صعوبات اإلثبات التي خلقها التعريف سابق ا
دد حأو المنهجي، واألثنية أو العرقية، كما لم ي قاطير من المصطلحات مثل الهجوم الواسع النثلك

                                                           

 .193ص  سابق،مرجع  جاسم زور، -1
 .130محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -2
 .193جاسم زور، مرجع سابق، ص  -3
 .34ص  سابق،عبد القادر البقيرات، مرجع  -4
 .62ص  سابق،سوسن تمرخان بكة، مرجع  -5
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فرغم توسيع نطاق الجرائم ضد اإلنسانية  ، 1اإلنسانيةأركان الجرائم التي تدخل في إطار الجرائم ضد 
جاوز إشكال تعريف الجرائم ضد اإلنسانية بالدقة م تفي ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لم يت

 3إال أنه وبالرغم من ذلك فقد ساهمت المحكمة في تحديد نسبي لكثير من مواطن الغموض, 2المطلوبة
ائم العنف الجنسي خاصة االغتصاب مثلما سنبينه من خالل استعراض أهم السيما فيما يتعلق بجر 

 القضايا التي فصلت فيها المحكمة.
وتجدر اإلشارة بالنسبة للمادة الرابعة التي جاءت تحت عنوان االنتهاكات ألحكام المادة الثالثة  

حكام الواردة في المادة المشتركة في اتفاقيات جنيف والبرتوكول اإلضافي الثاني التي تميزت عن األ
الثالثة من النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا بكونها أشارت إلى العنف الموجه ضد الحياة أو الصحة 
أو السالمة الجسدية أو العقلية لألشخاص وبصفة خاصة القتل العمد والمعاملة القاسية مثل التعذيب 

وهذه األفعال لم ترد في نص المادة الثالثة من أو التشويه أو أي شكل آخر من أشكال العقوبة البدنية 
أن العنف الجنسي يدخل ضمنيا في إطار اعتباره  ألساسي لمحكمة يوغسالفيا، ويجدر بالذكراالنظام 

عنفا موجها ضد السالمة العقلية لألشخاص حيث من الثابت أن العنف الجنسي يخلف آثارا نفسية 
الجنسي يعد أحد األفعال التي تتحقق بها المعاملة ، كما أن العنف 4يصعب عالجها لد  ضحاياه

على أن التشويه يعد أحد األفعال المكونة لجريمة عنف جنسي إذا ما تعلق  وةعال,القاسية والتعذيب 
باألعضاء الجنسية في جسم اإلنسان ومن هنا يتضح أن هذا النص الوارد في الفقرة )أ  من المادة 

نص الفقرة )هر  من المادة  نألعقاب على مرتكبي العنف الجنسي. كماا يمكن من خالله إنزال 5الرابعة
 الرابعة يعتبر ألول مرة اإلكراه على البغاء جريمة حرب تختص المحكمة بالعقاب عليها.

كما توسعت المادة في تجريمها ألفعال العنف الجنسي، حيث أوردت عقب ذكرها لالغتصاب  
ضا أي شكل من أشكال االعتداء على الحشمة والحياء حرب أي ى البغاء باعتبارها جريمةولإلكراه عل
وهو نص من االتساع بحيث يشمل العديد  [and any form of indecent assault حيث قررت 

 من أشكال العنف الجنسي التي ال تعد اغتصابا أو إكراها على البغاء.

                                                           

 .62،63 سابق، صسوسن تمرخان بكة، مرجع  -1
 .35عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص  -2
 .63سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -3
 .136، 135وي محمود، مرجع سابق، ص محمود حجا -4
 أنظر المادة الرابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. -5
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عمال السابقة يعد أيضا   النص على أن التهديد بارتكاب أي من األHوقد أوردت الفقرة ) 
جريمة حرب وهو نص مستحدا لم يرد في النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا والذي بمقتضاه لم يعد 

األفعال وحده جريمة بل بات مجرد التهديد بارتكابها جريمة أيضا األمر الذي يعد ضمانة  ارتكاب هذه
 لعدم اإلفالت من العقاب.

ي خطوات أخر  لألمام وأحدا تطويرا خطكمة رواندا قد ومنه نجد أن النظام أألساسي لمح 
 .1عليه العقابو  العنف الجنسي تجريم في االتجاه نحو

لقد عملت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على موقف محكمة رواندا من جرائم العنف الجنسي:  -2
التي صدرت على  2تفعيل مجموع النصوص الواردة في نظامها األساسي في العديد من األحكام

مستواها، أين أدانت المتهمين بجرائم االغتصاب والعنف الجنسي في حق النساء الروانديات، التوسيات 
 بحسب ظروف ونوع الجريمة المرتكبة. العقوبات أين تفاوتت
وذلك ضد  3وكان ذلك في شهر سبتمبر 1998أحكامها في سنة  لوقد أصدرت المحكمة أو  

 ، وجون بول آكايسوJean Paul Kambanda) (كامبندا لكل من رئيس وزراء رواندا السابق جون بو 

(Jean Paul Akayesu)  حيث اتهم جون بول كامبندا بمشاركته في ارتكاب العديد من المجازر التي
باشر والعلني على ، والتحريض الم5رتكابهاإ، السيما أفعال اإلبادة الجماعية والمؤامرات على 4وقعت

اعية إلى قتل م" على االستمرار في نداءاتها الدارتكاب اإلبادة لتشجيعه محطة " آر. تي. إل. إ
 17أفريل إلى  04لمدنيين، وذلك في الفترة من ل، وكذا جرائم ضد اإلنسانية من قتل وإبعاد 6التوتسيين
 .04/09/19987، وحكم عليه بالسجن المؤبد في 1994جويلية 

                                                           

 .137، ص سابقمحمود حجاوي محمود، مرجع  -1
شخص تمت إدانتهم, راجع موقع  ألية المحاكم الجنائية الدولية لألمم  62 منهم إتهام 93روندا  محكمة وجهتلقد - 2

 .http://unictr.unmict.org/fr/tribunalالمتحدة على الرابط:  
   Thierry CRUVELLIER , le Tribunal des Vaincus,un Nuremberg pour le Rwanda ?, 

Calmann-Lévy, Paris,2006 ,p. 246.                          

 .307، مرجع سابق، ص علي عبد القادر القهوجي -3
 .132زياد دعيتاني، مرجع سابق، ص  -4
 .307سابق، ص  القهوجي، مرجععلي عبد القادر  -5
 .389، ص 2011، ة، االسكندري1ط، الحديثنسرين عبد الحميد نبيه، جرائم الحرب، المكتب الجامعي  -6

7- Wiliam Bourdon et Emmanuelle Duverger, La cour pénale internationale, édition du 

seuil, Paris, 2000, p .52. 
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  (Préfecture Gitarama)بمقاطعة جيتاراما "TABA" جون بول أكايسو رئيس بلدية تابا اأم 
وعلى  1رتكابه جرائم دولية، إل02/09/1998برواندا، فقد صدر حكم ضده بالسجن المؤبد في جلسة 

نتهاكه ألحكام إ، وجريمة حرب على أساس 2غتصاب كجريمة إبادة وجريمة ضد اإلنسانيةرأسها اإل
 .3تفاقيات جنيفالثالثة المشتركة إلالمادة 
ي الجنائي لويعد هذا الحكم إضافة بارزة بالنسبة للجرائم المستندة إلى الجنس في القانون الدو  

عتبر المتهم مذنبا بارتكابه اإلبادة الجماعية عن الجرائم التي تتضمن العنف الجنسي ضد سكان إ إذ 
عتبار أن العنف الجنسي المرتكب كان جزء مكمال من إ مدينة تابا، التي كان المتهم عمدتها، على 

 .4من النظام األساسي للمحكمة 02ستنادا لنص المادة إلك ذعملية تدمير موجهة ضد التوتسي و 
العنف الجنسي قد يشكل سلوكا إجراميا  وغتصاب أحيث أقرت المحكمة الجنائية لرواندا أن اإل 

وظروف معينة وعندما يرتكب أيهما بقصد التدمير الكلي ا تتوفر شروط مفي جريمة إبادة جماعية عند
غتصاب أو العنف الجنسي، وقد حددت المحكمة بدقة أو الجزئي للجماعة التي ينتمي إليها ضحايا اإل

إلى جماعة التوتسي كما تم استبعاد ختيارهم بسبب انتمائهم إعتداءات جر  أن ضحايا هذه اإل
غتصاب المرتكبة كانت بقصد التدمير يثبت أن عمليات اإلمما األشخاص المنتمين لجماعة أخر  

غتصاب أو العنف الجنسي المرتكب في ظل ظروف الكلي أو الجزئي لجماعة التوتسي، وعليه فإن اإل
 .5صد التدميرقن بنة يوصف بأنه فعل إبادة إذا إقتر معي

                                                           

1- Diane Bernard et Damien scalia , 20 ans de justice internationale pénale, Revue de droit 

pénal et criminologie, N° 21, édition la charter 2014, p. 199, Antonio Cassese et 
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2- Jacques Fierens, op cit, p .182- 183. Jugement du 02/09/1998. le Procureur C.Jean Paul 

Akayesu , Affaire N° ICTR -96-4-T ,sur site  http://unictr. unmict. org / sites/unictr.org 
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3- Greneron chloé, la protection pénale internationale des femmes contre le viol en temps 

de conflits armés, elements d’analyse juridique et perspectives d’évolution  -, mémoire, 

Université LYON 2, Septembre 2011, p 29. Jugement du 02/09/1998. le Procureur C.Jean 
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الكلي لجماعة وهكذا يبدو وبجالء ثبات القصد الجنائي لد  جماعة الهوتو في التدمير  
التوتسي وهو أهم ما يتطلبه مفهوم جريمة إبادة الجنس غير أن هذا المفهوم اصطدم بحقيقة مؤداها أن 

والتوتسي ال يمثالن جماعتين أثنيتين حسب المفهوم التقني لجريمة إبادة الجنس إذ  ي الهوتوتجماع
بديانة واحدة، وتشتركان في اللغة  ا تتمتعان بجنسية واحدة وتنتميان إلى جنس زنجي واحد وتدينانمأنه

والثقافة والتراا، ولذا فمن هذا المنظور ال يمثل الهوتو جماعة أثنية مختلفة عن التوتسي، ولعل هذا 
يدعو إلى ضرورة إيجاد تفسير مرن "للجامعات األثنية" وهو ما تبنته المحكمة في أول سابقة قضائية 

قضية أكايسو، حيث رأت أنه استنادا إلى األعمال  لتطبيق اتفاقية إبادة الجنس في حكمها في
ية قد انصرفت إلى أن الحماية من ن اإلرادة الحقيقية لواضعي هذه االتفاقأالتحضرية التفاقية اإلبادة 

جريمة إبادة الجنس تمتد إلى أية جماعات شبيهة بالجماعات التي ذكرتها في المادة الثانية من  فقتراإ
إلى عنصر استقرار الجماعة وثبات االنتماء إليها مد  الحياة وعلى هذا األساس  اتفاقية اإلبادة قياسا

والهوتو يمثالن جماعتين اثنتين متباينتين مجازا وفقا لمعايير  اعتبرت المحكمة أن التوتسي
 .1روبولوجيةتأن

وعليه قرر مكتب المدعي العام إدراج العنف الجنسي ضمن الئحة االتهام على أساس أن  
 .2أكايسو لم يقم بأي شيء لمنع ارتكاب هذه األفعال ضد نساء التوتسي بل إنه من أمر بارتكابها

جنسي كجرائم مستقلة تشكل باالغتصاب وغيره من أشكال العنف الكما اعترفت المحكمة  
من  03، حيث اتهم أكايسو بارتكابه  جرائم ضد اإلنسانية استنادا لنص المادة 3جرائم ضد اإلنسانية

 .4النظام األساسي
ووضعت تعريفا واسعا ومتطورا لالغتصاب والعنف الجنسي شمل االغتصاب الجماعي،  

ة القسرية، أمام الجمهور واالغتصاب بأدوات أجنبية واغتصاب األطفال، والتعريواالغتصاب 
 .5نداواإلجهاض القسري، والزواج القسري والذي كان شكال من أشكال االستعباد خالل النزاع في روا

                                                           

 .68، 67 سابق، صنبيل أحمد حلمي، مرجع  -1
2- Jean paul Bazelaire et thierry cretin, op.cit, p .70 

 .370مرجع سابق، ص سوسن تمرخان بكة،  -3
4- Emanuela Fronza, Stefano Manacarda, La justice pénale internationale dans les 

décisions des tribunaux ad hoc, Dalloz, Giuffre Editor, Paris, 2003, p .44. 

 .53مرجع سابق، ص  ،المعاصرفي القانون الدولي  ربجرائم الح ونوقي جمال، -5
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حيث عرفت المحكمة الجنائية لرواندا االغتصاب والعنف الجنسي وذلك بالتوازي مع التعريف  
المقرر للتعذيب المعطى بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو 

 .19841الالإنسانية أو المهينة لسنة 
عتداء على الكرامة إ ب تنطوي على فبعد أن وصفت المحكمة هذه األفعال بأنها كالتعذي 

غتصاب عندما تصدر من موظف رسمي يتصرف بمقتضى سلطته عرفت اإلاإلنسانية، وتمثل تعذيبا 
، وبذلك 2نتهاك مادي ذو طبيعة جنسية مرتكب على شخص موجود في ظل ظروف قهرية[إبأنه:  

حدوا اختراق معين وإنما تكون المحكمة قد عرفت االغتصاب تعريفا واسعا وذلك ألنها لم تشترط 
ني عليه في ظروف قهرية، وهو ما جاكتفت بمجرد حدوا تعد مادي ذو طبيع جنسية على جسم الم

 .3يفهم منه عدم اشتراط حدوا التعدي مصحوبا بالعنف أو التهديد باستخدام العنف ضد المجني عليه
لي الجنائي حيث تعد أول وتعد قضية أكايسو عالمة بارزة في السوابق القضائية للقانون الدو  

قضية يدان فيها متهم بارتكاب االغتصاب والعنف الجنسي باعتباره أحد األفعال التي تشكل جريمة 
إبادة جماعية، وأول حكم يتم فيه التوسع في تعريف االغتصاب باعتباره يعد انتهاك مادي ذو طبيعة 

ا اختراق للعضو التناسلي لألنثى ط حدو اجنسية ويحرره من الوصف الحركي أو الميكانيكي، واشتر 
تي تقع بها جريمة لاكما اعتبر أيضا أن االغتصاب هو أحد األفعال للرجل  ي بواسطة العضو الذكر 

 .4التعذيب
                                                           

1 - Emanuela Fronza, Stefano Manacarda, op cit, p. 46 

2- la chambre considéré que le viol constitue une forme d'agression et qu’une description 

mécanique des objets et des parties du corps qui interviennent dans sa commission ne 

permet pas d'appréhender les éléments essentiels de ce crime, la convention contre la 

torture et les autres  peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n'énumère pas 

d'actes précis dans sa  définition de la torture, préférant mettre l'accent sur le cadre 

conceptuel de la violence sanctionnée par l'Etat…a l'instar de la torture , le viol est utilisé à 

des fins d'intimidation, de dégradation, d'humiliation, de discrimination ,de sanction ,de 

control ou de destruction d'une personne, comme t”elle, il constitue une atteinte à la dignité 

de la personne et s'assimile en fait à la torture lorsqu'il est commis par un agent de la 

fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation 

ou avec son consentement exprès  ou tacite. la chambre définit le viol comme une 

invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui sous l'empire 

de la contrainte. Voir jugement du 02/09/1998 , le procureur c.Jean Paul Akayesu ,Affaire 

N° ICTR-96-4-T,op.cit . Gloria Gaggioli, op.cit, p.90. 
 10ص  ،سابقمرجع  أنظر كذلك سهى حميد سليم،

 .166محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -3
 .167، 166 نفسه، صمرجع ال -4
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، 1ي القسري أي إجبار الضحية على التعري قسرار كما أن هذا الحكم هو األول الذي أدان التع 
وذلك  ,2لجنسية المتمثلة في إجبار المرأة على التعري حيث حكمت المحكمة بإدانته الرتكابه اإلساءة ا

حين عرفت العنف الجنسي على أنه:  أما العنف الجنسي فال يقتصر على االعتداء الجنسي على 
 .3الجسد، بل قد يشمل تصرفات أخر  ال تتعلق باإليالج أو حتى باالتصال بجسد الضحية[

جريمة في إطار هذا التعريف الوارد في حكم أكايسو والعقاب  وإدخال التعري القسري باعتباره 
عليه يؤيد وجهة النظر التي تر  أن العنف ال يشترط أن يكون ناشئا عن عنف مادي ولكنه يتضمن 

ما قد يقع  علىهذا النص هو فسح المجال للعقاب  عأيضا العنف المعنوي والذهني، والهدف من وض
من الجرائم  ةندرج في إطار واحدتتمتع بدرجة جسامة خطيرة وال من أعمال العنف الجنسي التي ت
، فرغم أن التعري ال يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في 4الواردة نصا في النظام األساسي

األفعال الالإنسانية "لرواندا إال أن المحكمة جرمته على أساس أنه يندرج ضمن   النظام األساسي
عتبرته إ من النظام األساسي، كما  03، كجريمة ضد اإلنسانية المنصوص عليها في المادة "األخر  
من النظام األساسي،  04عتبرته بذلك جريمة حرب حسب نص المادة إ األشخاص، و  "كرامةمساسا ب
من  02عتبرته مساسا جسيما بالسالمة الجسدية والعقلية ومنه كجريمة إبادة حسب نص المادة إ كما 
 .5م األساسي لهذه األخيرةالنظا

والواقع أن هذا الحكم يعد أشمل من األحكام الصادرة في إطار محكمة يوغسالفيا السابقة ألنه  
غتصاب، بل عدد عدة أفعال تندرج في نطاق هذه الجرائم، لم يحصر جرائم العنف الجنسي بجرائم اإل

 .6والتي تم ذكرها على سبيل المثال

                                                           

1 ]- L'incident décrit par le témoin K.K à l'occasion duquel l'accusé a ordonné aux 

interahamwe de déshabiller une élève et de la forcer à faire de la gymnastique toute nue 

dans la cour publique du bureau communal, devant une foule, caractérise l'acte de violence 

sexuelle  , Voir jugement Akayesu du 02/09/98, op.cit . Olivier de frouville, op cit, p.163. 

 .186حجازي محمود، مرجع سابق، ص محمود  -2
3- Le texte du jugement en francais stipule que: (L'acte de violence sexuelle, loin de se 

limiter à la pénétration physique du corps humain peut comporter des actes qui ne consiste 

pas dans la pénétration ni même dans des contacts physiques), Voir jugement Akayesu du 

02/09/98, op.cit. 
                  53ونوقي جمال، مرجع سابق، ص  راجع كذلك

 186محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -  4

5- Olivier de Frouville, op cit, p. 163. 

 .194جاسم زور، مرجع سابق، ص  -6
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ثل قضية أكايسو، المجرمة ألفعال العنف الجنسي  والمعاقبة عليها، موقد توالت األحكام بعد  
روزنيدانا الرتكابهما جرائم إبادة جماعية على  وأوباد يشمابكا يون األحكام التي صدرت ضد كل من كم

 .1أفراد جماعة عن طريق االغتصابت وإلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ بالنساء المدنيات التوتسيا
الذي اتهم بارتكابه جرائم ضد  27/01/2000موسما في  لفردالصادر ضد أوكذا الحكم  

 .2اإلنسانية ومنها االغتصاب
 (Pauline نيراموسوهوكو ينمحكمة رواندا بالسجن المؤبد بول أدانت 2011جوان  24وفي 

(Nyiramasuhuko  وزيرة سابقة لألسرة والترقية النسوية كانت تزاول مهامها أثناء األحداا، هي
م ضد اإلنسانية على بجرائ ) (Arsène Shalom Ntahobali وبالينتاهشالوم  نأرسا وكذا إبنها

رأسها القتل واالغتصاب ضد نساء التوتسي وتعد هذه القضية فريدة من نوعها على أساس أنه ألول 
 .3اتهام إمرأة ألفعال االغتصاب كجريمة دولية من طرف محكمة دوليةتم يمرة 

حكمها على الوزير  2012ديسمبر  19كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في  
عاما باعتباره مذنب بارتكاب اإلبادة والتحريض المباشر  35بالسجن  نغيرا بتواري"السابق "أوغستين 

 والعلني الرتكاب اإلبادة واالغتصاب.
حيث أدين "نغيرا بتواري" بتحريض عناصر المليشيات من مسقط رأسه "نياميومبا" في  
حكم ، وأفاد نص ال1994ومساعدتهم على قتل جيرانهم من التوتسي في أفريل  "غيسينيسي "محافظته

أنه وزع األسلحة على المسلحين وأكد أنه لم يعد يريد ر ية أفراد من التوتسي في بلدته، وأكد القضاة 
 .4أن هؤالء المسلحين اغتصبوا نساء التوتسي في إطار مخطط إجرامي مشترك كان المتهم مشاركا فيه

                                                           

 .194ص جاسم زور، مرجع سابق،  -1
  www.unictr.unmct.org13-96-/fr/cases/ictrعلى موقع  ICTR-96-13الفرد موسما رقم راجع قضية - 2

3- Greneron chloé, op.cit, p.31.voir acte d’accusation Selon la decision de la Chambre de 

Premiere Instance II du 10 aout 1999, Affaire N° ICTR-97-21-1, le Procureur Contre 

PAULINE NYIRAMASUHUKO SHALOM NTAHOBALI,sur site : http:// unictr. unmict. 

org/ sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-42/ indictments/fr/010301.pdf. Jugement 

du  24 juin 2011, Affaire N° ICTR-98-42-T , le Procureur C. Pauline 

=NYIRAMASUHUKO Arsène Shalom NTAHOBALI Sylvain NSABIMANA Alphonse 

NTEZIRYAYO Joseph KANYABASHI Élie NDAYAMBAJE sur site https://www.legal-

tools.org /doc/ 242 dce/ pdf/ 

، 2015, رهومة، الجزائعمر سعد هللا، القضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي اإلنساني في عصر التطرف، دار  - 4
 .250ص 

http://www.unictr.unmct.org/
https://www.legal-tools.org/
https://www.legal-tools.org/
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لرواندا قد خطى ومن خالل ما سبق نخلص إلى أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
خطوات أخر  لألمام، وأحدا تطويرا في االتجاه نحو العقاب على ارتكاب جرائم العنف الجنسي، وهو 

 ما جسده كذلك قضاء المحكمة.
 المطلب الثالث                                             

 (المدولة) العنف الجنسي في إطار المحاكم المختلطة                           
بقا انتيجة للدروس التي تم استخالصها من تجربة المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسالفيا س 

الهجينة والتي تعمل  ولي الوجود نموذج  جديد للعدالة الجنائية وهي المحاكم المختلطة أإولرواندا، برز 
للجرائم التي اقترفت وعلى رأسها تحت إشراف مشترك من األمم المتحدة والدولة المعنية بغية التصدي 

جرائم العنف الجنسي التي ال زالت تعاني منه المرأة أثناء النزاعات المسلحة، ومن أبرز هذه المحاكم 
 و )الفرررررع األول , سيراليون لالمحكمة الخاصة التي عالجت قضايا متصلة بالعنف الجنسي نذكر: 

اللجان ذات الوالية القضائية الخاصة المختلطة على األفعال  أو المحكمرة المختلطرة لتيمرور الشرقيرة
 .)الفرع الثاني الجنائية الخطيرة في تيمور الشرقية

 
 الفــــرع األول

 ون ـاصة لسيراليـالمحكمة الخ                                   
أو  SCS1المحكمة الخاصة لسيراليون هو اإلسم الرسمي لهذه المحكمة، والمعروفة اختصارا بر  
TSSL2لنظر وذلك ل 2002ت هذه المحكمة سنة ئ، ويقع مقرها في مدنية فريتاون بسيراليون وقد أنش

فيمايلي ي الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب األهلية التي شهدتها هذه الدولة اإلفريقية، وسنحاول ف
تسليط الضوء على تشكيل هذه المحكمة واختصاصاتها، وكذا جرائم العنف الجنسي في إطار هذه 

 المحكمة.
 تشكيل المحكمة واختصاصها -أوال

 تشكيل المحكمة الخاصة لسيراليون  -أ
 ن رديد مرروقد تورطت الع ، 1991 ون عام ررررح في جمهورية سيراليررررزاع المسلررررالن الةررح بدأت 

                                                           

1- Special court for Sierra Leone. 
2- Tribunal Special pour la Sierra Leone. 



144 
 

 "قوات الدفاع المدني"، و"الجبهة الثورية المتحدة"التنظيمات والفصائل المسلحة في هذا النزاع، منها 
، والتي قامت بهجمات شنيعة وعلى نطاق واسع ومنهجي ضد "المجلس الثوري للقوات المسلحة"و

والتعذيب الجسدي  ألغراض العسكريةلالسكان المدنيين في سيراليون، وشملت الهجمات تجنيد األطفال 
 .1وإرهاب السكان المدنيين وإتالف ممتلكاتهم

وأبرز ما تميزت به هذه الحرب هو اغتصاب النساء والفتيات وارتكاب جرائم العنف الجنسي  
في حقهن على نطاق واسع، وبشكل منظم والتي وقع معظمها على أيدي جنود القوات المتمردة والقوات 

 ، ولعل هذا ما أكدت عليه كذلك منظمة هيومن2إلى قوات حفظ السالمالحكومية والمليشيات إضافة 
حول العنف  "سنقتلك إذا صرخت"في تقريرها المعنون  "Human Rights Watch"رايتس وتر 

الجنسي في الصراع الدائر في سيراليون، حيث تناول هذا التقرير بالتفصيل جرائم العنف الجنسي التي 
مثل الجبهة المتحدة الثورية، والمجلس الثوري  القوات المتمردة في شتىجنود وقع معظمها على أيدي 

للقوات المسلحة، كما يفحص التقرير العنف الجنسي من جانب القوات الحكومية والمليشيات، باإلضافة 
 2001حتى  1991فعلى مد  الصراع المسلح في سيراليون منذ  ,إلى قوات حفظ السالم الدولية

آالف النساء والفتيات من جميع األعمار والطوائف العرقية والطبقات  تعرضت حسب التقرير
لك االغتصاب الفردي االجتماعية واالقتصادية إلى العنف الجنسي المنظم على نطاق واسع، بما في ذ

مت جرائم العنف الجنسي تسباستخدام أدوات كاألسلحة والحطب والمظالت، وا واالغتصابوالجماعي 
قد سعى بذلك المتمردون إلى إخضاع النساء ومجتمعاتهن عن طريق تقويض القيم عموما بالوحشية، و 

الثقافية والعالقات االجتماعية عمدا، وتدمير القيم التي تربط عر  المجتمع، حيث قام األطفال 
المقاتلون باغتصاب نساء في عمر جداتهم، كما اغتصب المتمردون الحوامل واألمهات المرضعات، 

المغتصبات خالل هذا النزاع  ء، وقد بلغ عدد النسا3ء على مشاهدة بناتهم وهن يغتصبنوأجبروا اآلبا
 .4حسب تقديرات هيئة األمم المتحدة 60.000حوالي 

                                                           

 .117ص  ،سابقمرجع  أحمد عبد الظاهر، - 1
 .142ص  ،سابقمرجع  يحي عبد هللا طعيمان، - 2
 www. Hrw. Orgرايتس وتر  أنظر الموقع الرسمي لمنظمة هيومن - 3

4- La violence sexuelle : un outil de guerre, Mars 2014, sur le site www. Un. Org. 
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القاضي  1315نتيجة لهذه الجرائم البشعة التي ارتكبت، أصدر مجلس األمن قراره  رقم  
للبند األول من القرار السالف الذكر، ، وطبقا 1 2000 وتأ 14خاصة لسيراليون في  ةبإنشاء محكم

طلب مجلس األمن إلى األمين العام لألمم المتحدة التفاوض بشأن اتفاق يتم مع حكومة سيراليون 
، وهكذا تم التوقيع على االتفاق الخاص بإنشاء محكمة سيراليون والنظام 2إلنشاء محكمة خاصة مستقلة
من المستشار القانوني لهيئة األمم السيد هانس بين كل  16/01/2002األساسي للمحكمة بتاريخ 

، وبناء على قرار مجلس األمن عمل األمين 3ووزير العدل لدولة سيراليون  )Hans Corell(كورال 
على إرسال لجنة  إلى سيراليون وتكونت هذه اللجنة من عشرين  2002العام لألمم المتحدة في يناير 

مكانية  إنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون، وقد قدمت إ نظرشخصا، وكلفت بتقييم األوضاع هناك و 
نشئت محكمة سيراليون ، وهكذا أ4مرفقا به خطة إنشاء المحكمة 19/03/2002هذه اللجنة تقريرها في 

 .5ريتاون وكان مقرها ف
مادة ضمت تكوين المحكمة واختصاصها  25ويتكون النظام األساسي لهذه المحكمة من  

الشخصي والموضوعي والزمني، وأحكام المسؤولية الفردية وإصدار األحكام والعقوبات وتنفيذها، حيث 
 هيئات: ثالاتتكون المحكمة من 

 الدوائر -
 مكتب المدعي العام -
 6قلم المحكمة -

                                                           
1-Aurélien –Thibault Lemasson, la victim devant la justice pénale Internationale, pour une 

action civile Internationale, Pulim, Limoges, 2011, p.47.  
2 – رقم 0200أوت  14المعقودة في  4116الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته  1315قرار مجلس أألمن رقم  - 
S/RES/ 1315/ 2000        وقد جاءت الفقرة االولى من المادة االولى وفق النص الفرنسي كما يلي:                 

« il est crée un tribunal spécial pour la Sierra Leone chargé de poursuivre les personnes qui 

portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international 

humanitaire et  du droit sierra-léonais commises sur le territoire de la Sierra Leone depuis 

le 30 novembre1996 ».                                                                                                                       

3- Diane Bernard- Damien sacalia, op.cit, p .205. Aurélien –Thibault Lemasson, op.cit, 

p.48. 

 .141يحي عبد هللا طعيمان، مرجع سابق، ص  - 4
 .223ص  سابق،مرجع  عبد الحميد محمد عبد الحميد، - 5
، والتوزيعبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، دار الثقافة للنشر شبدر الدين محمد  - 6

 .705، ص 2011 ,نعما
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، 1 يزيد عن أحد عشر قاضيا مستقالوالر من عدد ال يقل عن ثمانية قضاة تتكون الدوائ الدوائر: -1
 وذلك كمايلي:

كمة، تعين أحدهم حكومة سيراليون ويعين ايعمل ثالثة قضاة في كل دائرة من دائرتي المح -
 ألمين العام لألمم المتحدة قاضيين.ا
ويعين األمين العام يعمل خمسة قضاة في دائرة االستئناف، تعين حكومة سيراليون قاضيين  -

ويقوم قضاة غرفة المحاكمة وغرفة االستئناف باختيار رئيس يتولى  2لألمم المتحدة ثالثة قضاة
 .3إدارة الغرفة ، ويكون رئيس غرفة االستئناف رئيسا للمحكمة

يعين المدعي العام من طرف األمين العام لألمم المتحدة لمدة ثالا سنوات، المدعي العام:  -2
ويعمل هذا األخير بشكل مستقل كجهاز منفصل عن أجهزة المحكمة الخاصة،  4يعاد تعيينه ويجوز أن

 .5وال يجوز له أن يطلب أو يتلقى تعليمات من أية حكومة أو مصدر آخر
ا نصت ويكون من جنسية سيراليونية حسب مومة سيراليون، كأما نائب المدعي العام فتعينه ح 

 .13/46عليه المادة 
طريقة عمل قلم  4، 3، 2، 1من النظام األساسي في فقراتها   16حددت المادة كمة: قلم المح -3

 المحكمة وكيفية تعيين المسجل على النحو التالي:
 يكون قلم المحكمة مسؤوال عن اإلدارة وعن تقديم الخدمات للمحكمة الخاصة. -
 يتألف قلم المحكمة من مسجل ومن يلزم من الموظفين ألداء العمل. -
ألمين العام المسجل بعد التشاور مع رئيس المحكمة الخاصة ويكون أحد موظفي األمم يعين ا -

 المتحدة وذلك لفترة مدتها ثالا سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
مة، وتوفر الوحدة بالتشاور مع ينشن المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود في قلم المحك

من، والمشورة والمساعدة المناسبة األخر  للشهود مكتب المدعي العام تدابير الحماية وترتيبات األ

                                                           

 سيراليون.من النظام أألساسي لمحكمة  12أنظر المادة  - 1

 227.، ص 2010، 1، ط ,القاهرةعبد الحميد محمد عبد الحميد، المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية - 2

 .705بل، مرجع سابق، ص شبدر الدين محمد  - 3
 من النظام األساسي لمحكمة سيراليون. 15/3أنظر المادة  - 4

 .نفس النظاممن  15/1أنظر المادة  - 5
6  - Jacque Fierens، op.cit، p .250. 
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والمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يكونون عرضة لخطر بسبب الشهادات التي 
 .1يدلون بها ويجب أن تتوفر هذه الوحدة على مجموعة من الخبراء

 2دوالر في العاممليون  70موظف، أما ميزانيتها فهي تناهز  400ويعمل بالمحكمة قرابة 
 . من االتفاقية 06المادة ) يالدول هي تمول من قبل إسهامات المتطوعين في المجتمعو 

 اختصاص المحكمة -ب
لقد بين النظام األساسي لمحكمة سيراليون اختصاصها الموضوعي والشخصي وكذا الزماني  

 والمكاني وذلك كمايلي:
 االختصاص الموضوعي -1

من النظام األساسي تحديد الجرائم التي تختص بها المحكمة  05إلى  02المواد من  تتضمن         
 وهي كالتالي:

: نصت المادة الثانية من النظام األساسي لمحكمة سيراليون الجرائم المرتكبة في حق اإلنسانية.1.1
عنف الجنسي في لف الجرائم التي تندرج ضمن الجرائم ضد اإلنسانية والتي من بينها جرائم التعلى مخ
إذا ارتكبت  ةبقولها:  للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة األشخاص الذين ارتكبوا الجرائم التالي  ز)الفقرة 

االغتصاب، واالسترقاق الجنسي   ز)ين:....يكجزء من هجوم واسع أو منهجي على أي سكان مدن
 .3واإلكراه على البغاء، والحمل القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي[

إلنسانية مقارنة بما نصت عليه أنظمة محكمة ضد اوقد وسعت هذه المادة من مجال الجرائم  
 .4لجنسيأشكال العنف ا يتعلق بجريمة االغتصاب وغيره من يوغسالفيا ورواندا وهذا فيما

: انتهاكات المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف وانتهاكات البرتوكول اإلضافي الثاني.2.1
تختص المحكمة الخاصة بمحاكمة األشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب انتهاكات جسيمة للمادة 

ه االنتهاكات حسب وتشمل هذ 1949أغسطس  12الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 
ما جاء في نص المادة الثالثة من النظام األساسي عدة جرائم منها جرائم العنف الجنسي حسب ما ورد 

                                                           

1- Joseph Owona, op.cit, p .136. 

2- Robert Kolb, op.cit, p. 237. 

 ن العشاوي، القانو العزيز  دهاني، عبأبو  لمحكمة سيراليون.عليألساسي اة الثانية من النظام راجع نص الماد - 3
 .353ص، 2010الجزائر الخلدونية، ردااإلنساني، الدولي 

ماجستير، جامعة مذكرة سي محي الدين صليحة، السياسية الدولية الجنائية في مواجهة الجرائم ضد اإلنسانية،  - 4
 .65، ص 2012 وزو, ي تيز  معمري،مولود 
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بقولها:  للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة األشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب   هر)في الفقرة 
حايا لحماية ض 1949ت أو  12ة في ن اتفاقيات جنيف المبرمالمشتركة بي 03انتهاكات جسيمة للمادة 

، وتشمل هذه االنتهاكات 1977يونيه  08ها اإلضافي الثاني المبرم في الحروب، وانتهاكات بروتوكول
االعتداء على الكرامة الشخصية، والسيما المعاملة المذلة أو المهينة واالغتصاب أو   ه)مايلي: 

 .1ض[اإلكراه على البغاء، أو أي شكل من أشكال هتك العر 
: تختص محكمة سيراليون بمحاكمة االنتهاكات الجسيمة األخرى للقانون الدولي اإلنساني.3.1

األشخاص الذين ارتكبوا االنتهاكات الجسيمة التالية للقانون اإلنساني الدولي، وذلك حسب ما ورد في 
 نص المادة الرابعة من النظام األساسي:

أو ضد أفراد مدنيين غير مشتركة توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه -
 صورة مباشرة في األفعال العدائية.ب
توجيه الهجمات عمدا ضد الموظفين والمنش ت أو المواد أو الحوادا أو المركبات المشتركة  -

في تقديم المساعدة اإلنسانية أو في مهمة لحفظ السالم وفقا لميثاق األمم المتحدة ما دامت تحق 
 .لهم الحماية التي تمنح للمدنيين أو األهداف المدنية بموجب القانون الدولي للصراع المسلح

تجنيد أو تسخير أألطفال دون الخامسة عشر من العمر في القوات أو الجماعات المسلحة أو  -
 .2استخدامهم للمشاركة الفعلية في األعمال العدائية

: يدخل في اختصاص محكمة سيراليون الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في قانون سيراليون .4.1
ون العقوبات لسيراليون الجرائم المنصوص عليها في قانوا الخاصة محاكمة األشخاص الذين ارتكب

 وذلك حسب ما جاء في نص المادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة وهي:
 1926الجرائم المتصلة بإساءة معاملة الفتيات بموجب قانون القسوة ضد األطفال لعام  .1.4.1

 وتشمل مايلي
 سنة 13االعتداء على الفتيات دون سن  -
 سنة. 14و 13عتداء على الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن بين اال -
 اختطاف أي فتاة ألغراض غير أخالقية  -

                                                           

 راجع نص المادة الثالثة من النظام األساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون. - 1
 األساسي. نفس النظامراجع نص المادة الرابعة من  - 2
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 1861الجرائم المتصلة باإلتالف العمد للممتلكات بموجب قانون اإلضرار العمد لعام  .2.4.1
 وتشمل مايلي:

 إضرام النار في المساكن وبأي شخص بداخلها. -
 .عامةإضرام النار في مبان  -
 .1إضرام النار في مبان أخر   -

 االختصاص الشخصي -2
ألولى من النظام األساسي لمحكمة سيراليون فئات المتهمين الذين يكون تضمنت المادة ا 

 للمحكمة أن تنظر الجرائم المرتكبة منهم وهم:
األشخاص الذين يتحملون القسط األكبر من المسؤولية عن االنتهاكات الجسيمة للقانون   -

 اإلنساني وقانون سيراليون التي ارتكبت في أراضي سيراليون.
د قوات حفظ السالم، إذا كانت الدولة المرسلة غير مستعدة أو عاجزة حقا عن تولي عملية اأفر   -

 .2ذلك بناء على اقتراح أي دولة من الدول األمنإن خولها مجلس  ،التحقيق والمقاضاة
وقد تضمن النظام األساسي بعض القيود على ممارسة المحكمة الختصاصها الشخصي وردت 

للمحكمة الخاصة اختصاص على أي شخص  ليس-أ باآلتي: في نص المادة السابعة والتي تقضي 
ثل أمام المحكمة أي شخص كان يتراوح كان دون الخامسة عشر لد  ارتكابه المزعوم للجريمة، وإذا م

مل بطريقة تحفظ عشرة، يجب أن يعا ةوالثامن ةعمره لد  ارتكابه المزعوم للجريمة بين الخامسة عشر 
مراعاة صغر سنه والرغبة في تشجيع تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع واضطالعه  كرامته وقدره، مع

 ق اإلنسان السيما حقوق الطفل.ر الدولية لحقو يبدور بناء فيه، ووفقا للمعاي
تأمر المحكمة في سياق حكمها في قضية ما ضد مجرم حدا بأي ممايلي: أوامر تتعلق بتوجيهه  -ب

ورعايته واإلشراف عليه، وأوامر تتصل بالخدمة في المجتمع المحلي، وتزويده باإلرشادات وتوكيل أسرة 
لتدريب المهني وااللتحاق بالمدارس  ية لوتعليم يةأخر  بتنشئته ومتابعته لبرامج تربوية وإصالح

المعتمدة، وحسب االقتضاء متابعة أيا من البرامج المتعلقة بالتجريد من السالح والتسريح وإعادة 
 .3إلدماج في المجتمع المدني أو البرامج التي توفرها وكاالت حماية الطفل[ا

                                                           

 .النظام األساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون  راجع نص المادة الخامسة من - 1
2- Diane Bernard- Damien scalia, op.cit, P. 205. 

 راجع نص المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون. - 3
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لجنائية الفردية لألشخاص المرتكبين وقد قرر النظام األساسي للمحكمة الخاصة المسؤولية ا 
 لالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني وقانون سيراليون على النحو اآلتي:

من النظام  04إلى  02كل شخص خطط لجريمة من جرائم المشار إليها في المواد من   -
خطيط أو عليها أو أمر بارتكابها أو ساعد وشجع بأي سبيل آخر على الت ضاألساسي، أو حر 

 اإلعداد لها أو تنفيذها، تقع عليه شخصيا المسؤولية عن هذه الجريمة.
ال يعفى من المسؤولية الجنائية أو يخفف العقوبة، المنصب الرسمي للمتهم سواء كان رئيسا  -

 لدولة أو حكومة أو مسؤوال حكوميا.
من النظام  04لى إ 02إذا ارتكب المر وس أي فعل من األفعال المشار إليها في المواد من   -

األساسي ال يعفى رئيسه من المسؤولية الجنائية إذا كان هذا الرئيس يعلم، أو كان هناك من 
رتكبها إرتكاب هذه األفعال أو أنه إألسباب ما يجعله يعلم، أن ذلك المر وس كان على وشك ا

أو معاقبة  رتكاب تلك األفعالإفعال ولم يتخذ الرئيس التدابير الضرورية والمعقولة لمنع 
 مرتكبيها.

ال يعفى متهم بارتكاب جريمة من المسؤولية الجنائية لكونه تصرف بأوامر من حكومة أو من   -
ومع ذلك يجوز للمحكمة الخاصة أن تنظر في تخفيف العقوبة إذا رأت في ذلك  ى,رئيس أعل

 استيفاء لمقتضيات العدالة.
وفقا لقوانين سيراليون  05ار إليها في المادة تحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المش -

 .1المتعلقة بها
 االختصاص الزماني والمكاني-3

المحكمة الخاصة لسيراليون تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة على أراضي سيراليون منذ  
، ونصت المادة 2وهذا ما تؤكد عليه المادة األولى من النظام األساسي للمحكمة 1996نوفمبر  30
من النظام األساسي للمحكمة على أن لها اختصاص مشترك مع المحاكم الوطنية، ولكن يكون  08

                                                           

 األساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون. النظام راجع نص المادة السادسة من - 1
2- Jean Marc Sorel, les tribunaux internationaux, ombre et lumiere d’une recente grande 

ambition, Revue Tiers Monde, Justice pénale internationale, Armand Colin, N°205, 2011, 

pp. 29 à 46. Diane Bernard- Damien scalia, op.cit, p. 206. 
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للمحكمة الخاصة أسبقية على المحاكم الوطنية في سيراليون، ويجوز للمحكمة الخاصة في أية مرحلة 
 .1صهامن مراحل الدعو  أن تطلب رسميا إلى المحكمة الوطنية التنازل لها عن اختصا

إن المالحظ أن النظام األساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون قد أخذ بعين االعتبار جرائم  
العنف الجنسي المرتكبة أثناء النزاع في سيراليون، وذلك من خالل إدراجها كجرائم ضد اإلنسانية 

جرائم خطوة هامة في طريق تجريم أفعال االغتصاب وغيره من هذا وجرائم حرب حسب الحالة.ويعد 
 العنف الجنسي واعتبارها جرائم تستوجب العقاب.

 العنف الجنسي في إطار المحكمة الجنائية الخاصة لسيراليون  -ثانيا
لقد تم تفعيل النصوص الواردة في النظام األساسي الخاصة بجرائم العنف الجنسي من خالل  

للنظر في جرائم  2002هامها عام المتابعات القضائية التي قامت بها المحكمة، والتي بدأت بمباشرة م
، وقد اتخذت المحكمة إجراءات 2الحرب والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة من قبل كبار المسؤولين والقادة

إلى  1997رئيس ليبيريا السابق من  4من أبرزهم الرئيس شارل تايلور 3شخص 13قضائية ضد 
 6كابه جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حربالرت 5تهمة 11وقد شملت الئحة االتهام الخاصة به  2003

  8 -5 -4االتهام رقم )األفعال الالإنسانية  روعلى رأسها جرائم االغتصاب واالسترقاق الجنسي، وسائ
من النظام األساسي، وجرائم االعتداء على الكرامة الشخصية  02كجرائم ضد اإلنسانية حسب المادة 

من النظام األساسي الخاصة بانتهاكات المادة الثالثة  03كمخالفة لنص المادة   6االتهام رقم )
 .19497المشتركة بين اتفاقيات جنيف لسنة 

                                                           

 .228عبد الحميد محمد عبد الحميد، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص - 1
 .142 ص سابق،يحي عبد هللا طعيمان، مرجع  - 2

3- Jacques Fierens, op.cit, p. 258. 

بوجا بعد أن حاول الهرب من أ 27/04/2006وقد تم القبض على الرئيس شارل تايلور على حدود نيجيريا في  - 4
الهاي لي إ ربنقل محاكمة سيراليون لمحاكمة تايلو  20/06/2006فيعاصمة نيجيريا، وقد أصدر مجلس األمن قراره 

 عن محاكمته. مشية حدوا اضطرابات غرب إفريقيا قد تنجخ
، 7/03/2003تهمة بتاريخ  17، حيث كانت الالئحة تتضمن في البداية 16/03/2006وهذا بعد تعديلها بتاريخ  - 5

 .  www. HRW. Orgووتر رايتس أنظر موقع منظمة هيومن

Rabert Kolb, op.cit, p. 35.   

6- Jacques Fierens, op.cit, P 258, Jean Baptiste Jeangène Vilmer, pas de paix sans justice ? 

le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé, Domaine Monde et Societé, 

sciences Po, les Presses, 2011, p .65. 

7- Human Rigts Watch, Charles Taylor: question et réponses sur l’affaire du procureur 

contre Charles Ghankay Taylor au tribunal special pour la Sierra Léone (TSSL), le 

26/04/2012, sur le site www.hrw.org. 

http://www.hrw.org/
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سنة سجن  50وقد اعتبرت المحكمة شارل تايلور شريك في هذه الجرائم وحكمت عليه بر  
، وهذه كانت آخر 26/09/2013، وتم تأكيد هذا الحكم بالقرار الصادر في 26/04/20121بتاريخ 
السيد  دلمحكمة أشاا لمهام وبمناسبة االختتام الرسمي لسيراليون،نظر فيها المحكمة الخاصة تمحاكمة 
نائب األمين العام للشؤون القانونية والمستشار  (Miguel de serpasoares) سواريس دوسيربا ميقال
ي لألمم المتحدة، بهذا العمل الرائع الذي اعتبره تقدما ليس فقط للمحكمة الخاصة وإنما للقانون القانون

 .2الدولي الجنائي بصفة عامة
 اني:ـرع الثــالف                                            

 ةـور الشرقيـة لتيمـة المختلطـالمحكم                                  
سنة تلت عانت هذه األخيرة من  24تيمور الشرقية، وخالل  ت أندونيسياز غ 1975في عام  

شخص نتيجة  100.000النزوح والعنف الجنسي والتعذيب وانتهاكات أخر  أودت بحياة أكثر من 
 .3ذلك الصراع
نضمت األمم المتحدة استفتاءات شعبية في تيمور الشرقية رفض فيها  1999أوت  30وفي  
من الناخبين خيار الحكم الذاتي المحدود واختاروا االستقالل عن اندونيسيا ، وأعقب ذلك  78,5%

على أيدي قوات األمن االندونيسية ومليشيات تيمور الشرقية التابعة لها  4حملة واسعة من أعمال العنف
 .5المناهضة لالستقالل

تيمور الشرقية وفريق من ولقد خلص كل من اللجنة الدولية لألمم المتحدة للتحقيق بشأن  
ط من االنتهاكات الخطيرة لحقوق نم المقررين الخاصين لألمم المتحدة إلى نتيجة مفادها أنه تم ارتكاب

، وقد أوصى كل منهما 1999اإلنسان األساسية والقانون الدولي اإلنساني في تيمور الشرقية في عام 
 .6يةبضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بتيمور الشرق

                                                           

1- Jacques Fierens, op.cit, p .258. 

2- lausana Gberie, fin de parcours pour le tribunal spécial pour la Sierra Léone, Afriques 

Renouveau, Avril 2014, p .06 sur site  http://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/avril-

2014. 

 www. ictj. orgتيمور الشرقية على موقع المركز الدولي للعدالة االنتقالية :  - 3

4- Jacques Fierens, op.cit, p .259. 

 مرجع سابق. االنتقالية،تيمور الشرقية على موقع المركز الدولي للعدالة  - 5
 www. Amnesty. orgموقع منظمة أمنسيتي:  - 6
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برئاسة السيد سيرجيو  1ونتيجة ألعمال العنف هذه قامت اإلدارة االنتقالية لألمم المتحدة 
ألمن بمقتضى قراره المؤرخ في المعينة من قبل مجلس ا ( elloM ieiradeVSergio) فيرادميلو

ما يعرف بر اللجان ذات الوالية  وأبإنشاء المحكمة الخاصة لتيمور الشرقية،   25/10/19992
 20003جوان  06الصادر في  15/ 2000القضائية الخاصة، وهذا بموجب القاعدة التنظيمية رقم 

التي ارتكبت في تيمور  عوذلك لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في إقرار المساءلة الجنائية عن الفضائ
الشرقية، ومنها جرائم العنف الجنسي المرتكبة في حق النساء التيموريات، وهذا بعد األخذ في عين 

 االعتبار األمور التالية:
المؤرخة في  1999/01القاعدة التنظيمية إلدارة األمم المتحدة االنتقالية في تيمور الشرقية رقم  -

 ة اإلدارة االنتقالية.والمتعلقة بسلط 1999نوفمبر  27
بشأن  2000مارس  06المؤرخة في  2000/11القاعدة التنظيمية لإلدارة االنتقالية رقم  -

 2000/14المحاكم في تيمور الشرقية، التي عدلت بالقاعدة التنظيمية لإلدارة االنتقالية رقم 
 .2000ماي  10المؤرخة في 

رقية في تقريرها المقدم إلى األمين العام توصيات لجنة التحقيق الدولية المعينة بتيمور الش -
 .20004لألمم المتحدة في يناير 

االنتهاكات التي ارتكبت في تيمور الشرقية أن القوات  حول ولقد بينت مجمل التقارير
 سية كانت مسؤولة عن كثير من أعمال العنف السيما جرائم العنف الجنسي.ياألندون

الحقيقة والمصالحة حول االنتهاكات التي ارتكبت بين فقد ورد في تقرير للجنة االستقبال و 
أن القوات االندونيسية كانت المسؤولة عن كثير من أعمال العنف الجنسي  1999و 1974عامي 

من حاالت االغتصاب ارتكبت أثناء السنوات  %51السيما جرائم االغتصاب، حيث اعتبرت اللجنة أن 

                                                           

 L'administration transitoire des nations Unies au Timor أيATNUTO أو ما يطلق عليه بر  - 1

oriental  

القاضي بإنشاء إدارة انتقالية تابعة لألمم المتحدة  25/10/1999الصادر في  1272رقم  األمنأنظر قرار مجلس  - 2
في تيمور الشرقية تسند إليها المسؤولية العامة عن إدارة تيمور الشرقية، وتخول صالحية ممارسة جميع السلطات 

 جاء في المادة األولى من القرار.التشريعية والتنفيذية بما في ذلك إقامة العدل حسب ما 
3-Jean Marc Sorel، Les tribunaux mixtes ou Hybrides، op cit، p. 829  

 مرجع سابق. االنتقالية،تيمور الشرقية على موقع المركز الدولي للعدالة  - 4
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المتبقية من حاالت  %26، أما 1998و 1985حدثت بين  %23األولى من االحتالل وأن 
 .19991االغتصاب فقد حدثت عقب االستفتاء الشعبي في سنة 

من هذه الجرائم تم  %63أما عن حاالت االستعباد الجنسي فقد اعتبرت اللجنة أن حوالي  
، كما اعتبرت اللجنة أن القوات األندونيسية قد لجأت إلى ارتكاب 1984و 1975ارتكابها ما بين 

 L'humiliation"جرائم عنف جنسي أخر  ومنها التعذيب الجنسي، واإلهانة الجنسية العلنية 

sexuelle publique"  والتحرو الجنسي"Harcellement sexuel" رعب عند من أجل بث ال
من مجموع جرائم  %46,1أعلى نسبة بر بذلك تحتل جرائم االغتصاب و ، 2المدنيين والسيطرة عليهم

، أما عن التحرو الجنسي وباقي %26,8العنف الجنسي المرتكبة تليها جرائم االستعباد الجنسي بر 
 .3، حسب ما جاء في تقرير اللجنة%27,1جرائم العنف الجنسي فتشكل 

إبراز دور المحكمة الجنائية المختلطة لتيمور الشرقية في تسليط الضوء غلى جرائم ومن أجل  
 العنف الجنسي والتأكيد عليها باعتبارها جرائم دولية، نتناول كل من:

 تشكيل المحكمة واختصاصها -
 العنف الجنسي في إطار المحكمة المختلطة لتيمور الشرقية -

 تيمور الشرقيةتشكيل واختصاص المحكمة المختلطة ل -أوال
 تتشكل المحكمة المختلطة لتيمور الشرقية من غرفتين: 
 .غرفة ابتدائية تتكون من قاضيين دوليين وقاض واحد من جنسية تيمورية-
 الحاالت ذات تيمورية، وفيغرفة استئناف تتكون من قاضيين دوليين وقاض من جنسية -     

ثالثة منهم  قضاة، خمسخاصة أو الخطورة الخاصة يمكن تشكيل لجنة مكونة من الاألهمية 
 .4دوليين وقاضيين من تيمور الشرقية

أما المدعي العام للمحكمة فهو يعمل تحت سلطة المدعي العام التيموري حسب ما نصت 
الخاصة ي ر كما يقوم بتسيير فرقة التح ،15/2000من القاعدة التنظيمية رقم  14عليه المادة 

                                                           

 .235 ،234 ص سابق،عبد الحميد محمد عبد الحميد، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع  -1
 مرجع سابق. االنتقالية،تيمور الشرقية على موقع المركز الدولي للعدالة  - 2

3- Megan Bastick- Karin Grimm, Rahel Kunz, Sexual violence in armed conflict, SRO- 

Kundig- Genève, 2007, p. 95. 

 .235عبد الحميد محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 4
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ي وتوجيه االتهام للمسؤولين عن ر المكلفة بالتح، SCU"1 "باالنتهاكات الخطيرة أما يعرف بر 
لحقوق اإلنسان المرتكبة في تيمور الشرقية عام و االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني 

 .20052والتي انتهت مهامها في ماي  ,1999
 أما عن اختصاص المحكمة فيكون كمايلي:

 .االختصاص الموضوعي-أ
وفقا , و 11/2000تمارس اللجان الوالية القضائية طبقا للبند األول من القاعدة التنظيمية رقم       

 فيما يتعلق باألفعال الجنائية الخطير التالية: 15/2000لنص بنود القاعدة التنظيمية 
  15/2000من القاعدة التنظيمية  04المادة  )اإلبادة الجماعية  -
  15/2000من القاعدة التنظيمية  05المادة  )رائم ضد اإلنسانية الج -
      15/2000من القاعدة التنظيمية  06المادة  )جرائم الحرب  -
  15/2000من القاعدة التنظيمية  07المادة  )جرائم التعذيب  -
  15/2000من القاعدة التنظيمية  08المادة )القتل  -
 3 15/2000من القاعدة التنظيمية  09المادة  )الجرائم الجنسية  -

بإعطاء تعاريف  2000/ 15من القرار التنظيمي رقم  09إلى  05وقد قامت المواد من 
وتفاصيل دقيقة عن الجرائم السالفة الذكر معتمدة في ذلك على التعاريف الواردة في النظام األساسي 

على اتفاقية و ادة، الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم اإلب
 .4بالنسبة للتعذيب  1984مناهضة التعذيب لسنة

فقد تم اعتماد التعاريف الواردة في القانون الجنائي الجنسية أما عن جرائم القتل والجرائم  
واالستعباد  التيموري بحيث أورد ضمن األفعال التي تشكل جريمة العنف الجنسي أفعال االغتصاب

 .5الجنسي والدعارة القسرية والحمل القسري 

                                                           

1- Jacques Fierens, op cit, p. 268. 

2- Joseph owana, op.cit, p. 147. 

مد  فاعلية آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  ،مرزوقيوسيلة - 3
 .274، ص 2014/2015

4- Jacques Fierens, op cit, p. 268 

5 -Hervé ascensio, L'apport des tribunaux pénaux internationalisés à la définition des 

crimes internationaux, revue « les juridictions penales internationalisées par  l'unité mixte 

de recherche de droit comparé de paris université de Paris1/ CNRS UMR 8103 volume 11, 

société de la gestion comparé 2006, p. 73.  
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 .االختصاص الزمني والمكاني-ب
بالنسبة لالختصاص الزمني للجان ذات الوالية القضائية الخاصة المختلطة فقد حدده البند          

، 1999أكتوبر  25جانفي حتى  01بكونه يمتد ما بين  2000/15من الالئحة التنظيمية  2/3
ص ، أما باقي الجرائم فلم يتم تحديد االختصا1بالنسبة لجرائم القتل العمد والتعذيب والجرائم الجنسية

بمعنى أن اختصاص المحكمة بالنسبة لجرائم اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية   2لها الزمني بالنسبة
عند احتالل تيمور  1975أي منذ سنة  25/10/1999وجرائم الحرب يكون بأثر رجعي إلى ما قبل 

 .3الشرقية
إقليم تيمور  أما عن االختصاص المكاني فإن اللجان يكون لديها والية قضائية داخل كل حدود

وبذلك تكون المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم الجنسية المرتكبة على إقليم تيمور الشرقية  4الشرقية
 .02/3حسب المادة  1999أكتوبر  25جانفي و 01في الفترة الممتدة ما بين 

 .ياالختصاص الشخص-ج
الذين يرتكبون الجرائم  الداخلة في تنعقد الوالية القضائية للجان على األشخاص الطبيعيين          

 5بالصفة الرسمية أو المنصب القيادي لإلعفاء من المسؤولية الجنائية داختصاصها، دون االعتدا
 رتكب جرائم عنف جنسي مهما كان منصبه.لك فإن للمحكمة أن تتابع أي شخص اوبذ

 المحكمة المختلطة لتيمور الشرقية ءالعنف الجنسي في إطار قضا -ثانيا
لقد خلص مجموع الخبراء المكلفين بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت على إقليم تيمور الشرقية  

إلى إنهاء التحقيق في جميع الملفات المودعة لديهم طبقا  1999خاصة الجرائم التي وقعت سنة 
 16ماي و 14الصادرين على التوالي في  1573/2004و 1543/2004لقراري مجلس األمن رقم 

شخص وإصدار  392الئحة اتهام ضد  95بتأكيد  C54، حيث قام فريق التحقيق 20046بر نوفم
 .7أمر بالقبض وكان غالبية المتهمين من جنسية تيمورية موالين للقوات األندونيسية 284

                                                           

1-Jean Marc Sorel, les tribunaux intenationaux, ombre et lumiere d’une recente grande 

ambition, op.cit.p.36 ; Robert Kolb, droit intarnational pénal, op cit, p. 240. 
2 - Henri, D, Bosly et Damien vandermeirsch, op cit, p. 158. 

 .717ص  سابق،مرجع بدر الدين محمد شبل،  - 3
 239عبد الحميد محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 4

5- Henri D. Body et Damien vandermeersch, op.cit, p. 158.  
 

 .398كريمة خنوسي، مرجع سابق، ص  - 6
7- Henri D. Body et Damien Vandermeersch, op.cit, p .160. 
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متهم  83قامت المحكمة المختلطة لتيمور الشرقية بإدانة  2005 -2002وفي الفترة ما بين  
ريات أثناء النزاع المسلح، وبتاريخ و مائم العنف الجنسي ضد النساء التيلية منها جر الرتكابهم جرائم دو 

ملفا معلقا  339بقي  1الموافق لتاريخ إنهاء مهام المحكمة المختلطة لتيمور الشرقية 20/05/2005
 وات بسبب تواجد المتهمين خارج إقليم جمهورية تيمور الشرقية ومن بينهم وزير الدفاع السابق وقائد ق

كبار المسؤولين العسكريين في الحكومة السابقة لتيمور من  ستةالجير األندونيسي السيد ويرانتو مع 
 .2الشرقية
رغم إنهاء مهام المحكمة المختلطة لتيمور الشرقية إال أنها ساهمت بجملة األحكام التي  

الجنسي، وشكلت إضافة في اع العنف و أصدرتها لتجريم االغتصاب واالستعباد الجنسي وغيره من أن
 مجال تجريم العنف الجنسي الممارس ضد النساء في فترات النزاع المسلح.

سم بالعديد من السمات اإليجابية على تومن خالل ما سبق نالحظ أن المحاكم المختلطة ت 
ة رأسها إسهامها في تنمية قدرات المحاكم الوطنية من خالل تقاسم المهارات والتدريب عل مدار عد

ك وهذا من شأنه أن يساعد وال بد سنوات بين العناصر الوطنية والعناصر الدولية في العمل المشتر 
 لمحاكم الوطنية في التصدي للجرائم الدولية وخاصة جرائم العنف الجنسي ضد النساء.ا

 قد ساهمت بقدر ال يستهان  به في و لها مكانتها في القضاء الجنائي الدولي مدولةفالمحاكم ال 
التأكيد على تجريم العنف الجنسي ومعاقبة مرتكبيه، كما مهدت الطريق لقضاء جنائي دائم ينص على 

 هذه األفعال ويعاقب عليها.
 المبحث الثاني

 الدائمة المحكمة الجنائية الدوليةالعنف الجنسي في إطار                       
بعد خمسين عاما من الجهود المتواصلة للمجتمع الدولي من أجل إنشاء قضاء جنائي دائم  

نجحت الدول األعضاء في األمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إنشاء 
المحكمة الجنائية الدولية في المؤتمر الدبلوماسي  للمفوضين الذي عقد من أجل اعتماد النظام 

، وبعد 1998يونيو  17يونيو إلى  15ن ماسي للمحكمة تحت إشراف األمم المتحدة في الفترة األس

                                                           

1- Adrien Arbouche, les juridictions Hybrides du Timor-Leste : un bilan en demi teinte, 

Revue Droits Fondamentaux du CRDH de l’Université de Paris 2, N° 05, janvier – 

décembre 2005, p .26. 

2-Caitlain Reiger ,Mariek  wierda ,Etude de Cas des tribunaux hybrides ,Le processus 

relative aux crimes graves au Timor-Lest en retrospective,p. 21, sur le site www.ictj.org 

date de consultation le 17/09/2017.  

http://www.ictj.org/
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خرجت إلى الوجود كهيئة قضائية  01/07/2002مصادقة الدولة الستين على نظامها األساسي في 
 دولية من أجل المحاكمة والعقاب على الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان، وعلى رأسها

 جرائم العنف الجنسي.كتلك الجرائم التي تمس النساء 
وقد جاء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليعبر عن القلق الدولي إزاء تصاعد نسبة  

ماليين األطفال والنساء والرجال  :  وإذ تضع في اعتبارها أنهالجرائم الدولية بحق النساء، حيث جاء في
 .1ن تصورها هزت ضمير اإلنسانية بقوة[كال يم علفضائوقعوا خالل القرن الحالي ضحايا  قد

فباإلضافة للجرائم الدولية التي يمكن أن ترتكب بحق الجميع دون تمييز بين ذكر وأنثى فإن  
جرائم العنف الجنسي بحق النساء أصبحت ترتكب وفق سيناريوهات بربرية تقشعر لها النفوس، ولعل 

 ما دفع معدي النظام األساسي إلى إفراد نصوص خاصة بهذا النوع من الجرائم.هذا 
من أجل تسليط الضوء على كيفية تناول المحكمة الجنائية الدولية للعنف الجنسي الممارس ضد        

مسألة العنف الجنسي في منظور  بدايةنستعرض المرأة من خالل نصوص نظامها األساسي وقضائها 
دور المحكمة في تجريم العنف الجنسي  ثم األول ،المطلب ) الدوليةالنظام األساسي للمحكمة الجنائية 

 .المطلب الثاني ) المرأة ضد 
 

 لب األول ـــالمط                                           
 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةكجريمة دولية في منظور الجنسي العنف          
النظر في جرائم العنف الجنسي ضد  محكمة الجنائية الدوليةالألساسي ا روما نظام خوللقد  
 .)الفرع الثاني  صورعدة  وعدد لها  ،الفرع األول) واعتبرها تدخل ضمن اختصاصه المرأة 

 رع األول:ــــالف                                            
 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جرائم العنف الجنسي                 

من النظام األساسي مسألة الجرائم التي تدخل في اختصاص  2لقد عالجت المادة الخامسة 
ي المحكمة الجنائية الدولية، ويقتصر اختصاصها على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدول

                                                           
 .01/07/2002و دخل حيز النفاذ في  1998يباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  راجع د- 1
يقتصر اختصاص المحكمة على أشد من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن:   05تنص المادة  -2

النظام األساسي اختصاص النظر في الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا 
 الجرائم التالية:

 جريمة اإلبادة الجماعية -أ
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بأسره، إذ عددت الجرائم التي تدخل في اختصاصها على سبيل الحصر، وهي جريمة اإلبادة 
 .1الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية  وجرائم الحرب وجريمة العدوان

وفيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي فإن النظام األساسي للمحكمة قد نص صراحة على أفعال  
لغرض  -1تمثل جرائم ضد اإلنسانية حسب المادة السابعة بقولها:  وجرائم العنف الجنسي باعتبارها 

هذا النظام األساسي، يشكل أي فعل من األفعال التالية "جريمة ضد اإلنسانية" متى ارتكب في إطار 
 -عن علم بالهجوم: زو أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين  النطاقهجوم واسع 

الجنسي، أو اإلكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو  االغتصاب، أو االستعباد
 .2أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة...[

كما أنه اعتبرها جرائم حرب حسب المادة الثامنة وسواء ارتكبت أثناء نزاع مسلح دولي أو غير  
حكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، والسيما عندما ترتكب في يكون للم -1دولي وذلك بقولها: 

 إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
 لغرض هذا النظام األساسي، تعني "جرائم الحرب". -2
مكن األفعال أي فعل أي  1949أغسطس  12االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في  -أ

  التالية ضد األشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
 المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية. والتعذيب أ -2)... -1
 )...  تعمد إحداا معاناة شديدة أو إلحاق أذ  خطير بالجسم أو بالصحة -3
خر  للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق االنتهاكات الخطيرة األ-ب

 )...  الثابت للقانون الدولي، أي فعل من األفعال التالية
 االعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة -21

                                                                                                                                                                                

 الجريمة ضد اإلنسانية.-=ب

 جرائم الحرب. -ج

 [جريمة العدوان -ح
ف، وجاسم زور، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية النساء من العنف الجنسي، مجلة الرافدين ارضوان الح -1

وسلو  يوسف اإلكيابي، إجراءات  .193، ص 2009سنة ,39، العدد11المجلد  الموصل,الصادرة عن جامعة للحقوق ،
 Gérard. 20، ص  2011القبض والتقديم للمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة , الطبعة األولى 

 Fellous, les droits de l’hommes une universalité menacée, la documentation francaise, 
2010,p.251                          

 .السلف الذكر من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 07راجع نص المادة  -2
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 فالحمل القسري على النحو المعر أو االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء  -22
التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل و  07/و  من المادة 2في الفقرة 

 أيضا انتهاكا خطيرا التفاقيات جنيف.
المشتركة بين  03في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي االنتهاكات الجسيمة للمادة  -ج

، وهي أي من األفعال التالية المرتكبة ضد 1949أغسطس  12المؤرخة في  اتفاقيات جنيف األربع
أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في األعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين 
ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو 

 ألي سبب آخر.
العنف ضد الحياة واألشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية استعمال  -1

 والتعذيب.
 االعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. -2
غير ذات )هر  االنتهاكات الخطيرة األخر  للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة ...)د 

 الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون، أي من األفعال التالية:
 ...( 

ف في أو الحمل القسري على النحو المعر ستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء غتصاب أو اإلاإل -6
التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل  وأ 07  من المادة و) 02الفقرة 

 .1[المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع....... 03أيضا انتهاكات خطيرة للمادة 

ه يستدل من نص المادة السادسة المتعلقة بإبادة الجنس أنها تتضمن بعض أشكال العنف نأكما         
 ألعضاء الجماعة[، والفقرة )د   ريخطحداا ضرر جسدي أو نفسي الجنسي في الفقرتين)ب  بقولها:  إ

من ومنه فاإلبادة الجماعية قد تحدا ، 2بقولها:  فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة[
خالل ارتكاب أفعال تدخل في إطار العنف الجنسي باعتبارها تؤدي إلى إحداا ضرر جسدي أو 

فإذا ما ارتكبت هذه األفعال بنية اإلبادة الجماعية وبقصد إهالك نفسي خطير ألعضاء الجماعة، 
ح لتكوين الركن المادي ينية، فإن جرائم العنف الجنسي تصلجماعة  قومية أو أثنية أو عرقية أو د

                                                           

 .السالف الذكر الدوليةمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية  08أنظر نص المادة  -1
 النظام األساسي. نفس من 06راجع نص المادة  -2
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، كما أن جرائم العنف الجنسي يمكن أن تكون أحد أفعال اإلبادة الجماعية 1لجريمة اإلبادة الجماعية
فقرة )د  من المادة السادسة وذلك بفرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة وفقا ألحكام ال

وهو ما يسمى باإلبادة البيولوجية والتي تتحقق بمنع التناسل والتكاثر بين أعضاء جماعة قومية أو أثنية 
 .2أو عرقية أو دينية

ارها قد تأتي في ومنه نالحظ أن جرائم العنف الجنسي تدخل في اختصاص المحكمة باعتب  
من الفقرة أ/ ز  لكجريمة إبادة جماعية، وقد أوردت  شكل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو حتى

 08من المادة  22من المادة السابعة من النظام أألساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذا الفقرة ب/
الغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه مثلما تم اإلشارة إليه أعاله جرائم العنف الجنسي على أنها: ا

كل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل القسري أو التعقيم القسري أو أي شعلى البغاء أو الحمل 
 وهذا ما سيتم تناوله في النقطة الموالية. ,هذه الدرجة من الخطورة

 

 انيــــرع الثــــالف                                              
 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الواردة فيجرائم العنف الجنسي  صور              

لقد عدد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية عدة أفعال تدخل في نطاق العنف الجنسي  
يلي مع كما سيتم شرحه فيما 08من المادة  22والفقرة ب/  07في كل من الفقرة أ/ ز من المادة 

النص الذي يقضي بر  أي  بداللةاإلشارة إلى أن هذا التعداد وارد على سبيل المثال ال الحصر وذلك 
 .أخر  مستقبال بإضافة أفعال جنسية حميسشكل آخر من أشكال العنف الجنسي[ وهو األمر الذي 

 االمتصابجريمة  -أوال
اعتداء خطيرا على السالمة الجسدية ، كما يعد 3يعد االغتصاب انتهاكا لكرامة الضحية وشرفها 

 .4والحرية الجنسية للضحية
/ز من المادة السابعة باعتباره جريمة ضد 1وقد ورد النص على االغتصاب في الفقرة  

ما يعني أن  من المادة الثامنة المتعلقة بجرائم الحرب، وهو 2/22اإلنسانية، كما نصت عليه الفقرة 
تشكل جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية، ولما كانت هاتين  االغتصاب يعد أحد األفعال التي
                                                           

 .139، 138 ص ،سابقمرجع محمود حجازي محمود،  -1
 .402ص  ،سابقمرجع كريمة خنوسي،  -2
 .195م زور، مرجع سابق، ص سجا -3
 .372ص  سابق،سوسن تمرخان بكة، مرجع  -4
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المادتين لم تقدما تعريفا لجريمة االغتصاب فإننا آخذين في االعتبار نص المادة التاسعة من النظام 
من  8، 7، 6األساسي التي تقضي بأن عناصر الجرائم تساعد المحكمة في تفسير وتطبيق المواد 

 .1عناصر جريمة االغتصاب وفق ما أقرته اللجنة التحضيرية النظام األساسي سنلجأ إلى
وبالرجوع إلى المذكرة التفسيرية الملحقة بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نجدها  

تنص على أركان جريمة االغتصاب، بوصفها جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية، حيث أوردت في 
على أنه يشمل  1-)ز   7/1إلنسانية الوارد في المادة تفسيرها لالغتصاب بوصفه جريمة ضد ا

 العناصر أو األركان التالية.
نه إيالج عضو جنسي لى جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عأن يعتدي مرتكب الجريمة ع -

أو ينشأ عنه إيالج أي جسم أو أي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة، 
الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي، مهما كان ذلك اإليالج عضو آخر من الجسد في شرج 

 طفيفا.
أن يرتكب االعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمال أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن  -

الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد 
استغالل بيئة قسرية أو يرتكب االعتداء على شخص النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو ب
 يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه.

 أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. -

نهجي موجه ضد م وأأن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق،  -
 .2السلوك جزء من ذلك الهجوم سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا

 – 8/2كما أوردت أركان جريمة االغتصاب بوصفه جريمة حرب في تفسيرها لنص المادة 
 ، حيث أضافت إلى الشرطين األول والثاني السابق اإلشارة إليهما أعاله مايلي:1 -22ب/

 أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به. -

 
 

                                                           

 .161، 160 ص ،سابقمرجع محمود حجازي محمود،  -1
أنظر المذكرة التفسيرية الملحقة بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المتضمنة مشروع نص أركان الجرائم:  -2

PCNICC/2000/1/Add.2. عبد القادر البقيرت,الجرائم ضد اإلنسانية,رسالة دكتوره,كلية الحقوق ,جامعة.
 . 55 -54.ص 2003الجزائر,
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 .1على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح أن يكون مرتكب الجريمة -
 . التحضيريةوعليه سنعمد إلى تبيان عناصر جريمة االغتصاب وفق ما أقرته اللجنة 

وتجدر اإلشارة قبل ذلك إلى أن مفهوم االغتصاب وفق ما جاءت به أركان هذه الجريمة يعتبر 
عرفه االغتصاب في معظم القوانين الوطنية التي ت تطورا كبيرا وخروجا عن المفهوم التقليدي لجريمة

أن اللجنة التحضيرية راعت أثناء وضعها ألركان هذه  بامرأة، ويبدوكونه اتصاال جنسيا غير مشروع ب
لتغطية كافة الحقائق الواقعية كتلك التي شهدتها يوغسالفيا تكون من االتساع بحيث تكفي  نالجريمة أ
 األركان أو العناصر كمايلي:، وعليه جاءت هذه 2ورواندا

 العنصر األول: انتهاك حرمة جسم شخص
في الفقرة  در مة االغتصاب، ويكون ذلك حسب ما و يمثل الركن المادي لجري هذا العنصر 

األولى من أركان هذه الجريمة بإيالج عضو جنسي أو أي عضو آخر في أي جزء من جسد الضحية 
 اعل، وذلك كمايلي:أو إيالج عضو جنسي للضحية في جسد الف

 : ويكون وفق الصورتين التاليتين:إيالج عضو جنسي -أ
سواء كان هذا الجزء عضوا جنسيا، كالجهاز  إيالج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية: -1

التناسلي في حال كون الضحية أنثى، أو كان الشرج أو الفم أو غير ذلك في حال كون الضحية ذكرا 
، وهذا ما يستدل من 3أو أنثى ويعتبر هذا تطورا هاما وخروجا عن المفهوم التقليدي لجريمة االغتصاب

كلمة يعتدي لكي تكون من االتساع لغة بحيث تسمح  استخدامتم خالل إشارة الهامر على أنه 
، حيث كانت جريمة االغتصاب في مفهومها التقليدي 4باستخدامها بحياد بغض النظر عن نوع الجنس

تقتضي أن تكون الضحية أنثى وأن يكون االتصال مقصورا على األعضاء التناسلية للذكر واألنثى مما 
 .5في تعريف هذه الجريمة ماثل الجنستصال القسري في حال تاال يستبعدكان 

ورة هذه الجريمة التي ترتكب طولعل هذا االتساع من المشرع الجنائي الدولي هدفه مواجهة خ 
 راه المعنوي ولذلكرررالح أو اإلكررات المسلحة، تحت تهديد السررضد السكان المدنيين في أوقات النزاع

                                                           

ث والرابع من شروط جريمة االغتصاب بوصفها جريمة حرب في المذكرة التفسيرية ملحقة بالنظام راجع الشرط الثال -1
 .PCNICC/2000/1/Add.2األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: 

 .372سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -2
 .562، ص 2007محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -3
 .162محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -4
 .373سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -5
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للمجني عليه بمثابة اغتصاب، وسواء كان المجني  تبر المشرع أي اعتداء  على الحياء العرضي عا  
عليه رجال أو إمرأة، وحتى يكون هناك ردعا للجاني أو لغيره لمنعهم من اإلقدام على مثل هذه 

 .1األفعال
وحتى قبل وضع اللجنة التحضيرية ألركان الجرائم كان فقه المحكمتين الجنائيتين في  

ولي عموما، قد أخذ يعترف بشكل متسارع بأن الفعل الجنسي يوغسالفيا ورواندا، والفقه الجنائي الد
 .2الشرجي والفموي يمكن أن يشكل جريمة اغتصاب وأن الذكور يمكن أن يغتصبوا

وال يشترط استنادا للفقرة األولى من أركان الجريمة أن يعود العضو الجنسي الذي يتم إيالجه  
 .3في جسد الضحية لمرتكب الجريمة نفسها

: لقد أشار هامر الفقرة األولى المتعلق باالعتداء عضو جنسي للضحية في جسد الفاعلإيالج  -2
إلى عمومية مفهوم هذا االعتداء بحيث ينطبق على الذكر واألنثى، وبالتالي تعتبر هذه الحالة هي 

عن المفهوم التقليدي لالغتصاب، والذي كان من المستحيل على المرأة فيه ارتكاب  األخر  خروجا 
 .4يمة االغتصاب، حتى ولو أجبرت رجال على االتصال الجنسي معها بواسطة السالحجر 
: ويستوي في هذا إذا كان هذا إيالج أي عضو آخر في الجهاز التناسلي أو في شرج الضحية -ب

آخر مثل اختراق الفتحة التناسلية أو الفتحة الشرجية للضحية خارجي أو أي عضو  االعضو بشري
عصا أو أداة أو غيرها، أو اختراق الفتحة التناسلية أو الشرجية للضحية بواسطة أي بواسطة أي شيء ك

 .5جزء من جسم المتهم غير العضو التناسلي
في اإليالج أن يكون بسيطا حتى يقوم الركن المادي لجريمة يكفي وال بد من التأكيد على أنه  

 .6رةاباالغتصاب تمزق غشاء البك انت الضحية عذراء ال يستوجب التجريماالغتصاب، ففي حالة ك
 مما سبق نخلص إلى أن: 

                                                           

 .587، ص 2007، مصر ،القانونيةعبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الكتب  -1
 .373سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -2
أن إجبار أخوين على لعق  Celebiciففي تطور هام وجدت المحكمة الجنائية ليوغسالفيا السابقة في قضية  -3

 غتصابا.إ القضيب لبعضهما يمكن أن يشكل 
 .563ص  سابق، الغني، مرجعمحمد عبد المنعم عبد  -4
  .163محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -5

Julian Fernandez et Xavier Pacreau, statut de Rome de la cour pénal international, édition 

Pedone, Paris, 2012, p. 436. 

 .375، 374 ص سابق،سوسن تمرخان بكة، مرجع  -6
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 جريمة االغتصاب يمكن أن يكون المجني عليه أو الضحية فيها رجل أو إمرأة. -

لك من خالل استخدام  كلمة يمكن أيضا أن يكون المتهم رجال أو إمرأة ويتأكد ذ -
 ."Invasion"يعتدي"

وإنما تتم الجريمة إذا ما حدا اختراق لفتحة ال يشترط أن يحدا االختراق للفتحة التناسلية  -
 الشرج عن طريق فعل اللواط.

وتقع الجريمة أيضا إذا ما تم االختراق بواسطة استخدام أداة كعصا، أو فوهة مسدس أو  -
غيرها من األدوات، أو إذا تم االختراق بواسطة استخدام أي جزء آخر من أجزاء الجسم غير 

 .1التناسلية

إن العنصر الثاني من عناصر جريمة  استخدام العنف أو القوة أو التهديد بها:العنصر الثاني: 
، ويعتبر انتفاء الرضا مفتاح 2االغتصاب هو استخدام العنف واإلجبار أي انعدام رضا المجني عليه

، ويمكن أن ينتفي الرضا استنادا لما جاءت به الفقرة الثانية من أركان 3عدم شرعية جريمة االغتصاب
 الحاالت التالية: يتفصيلية، فة االغتصاب من أحكام جريم

 والتي يتم فيها االستخدام الفعلي للقوة التي تؤدي بالتالي النعدام الرضا. حالة اإلكراع المادي: -1
 كالتهديد باستخدام القوة ضد الضحية أو شخص آخر عزيز عليها. حالة اإلكراع المعنوي: -2
: كذلك الصادرة عن إرادة غير مميزة. كما في حاالت الجنون، قانوناحاالت الرضا مير المعتبرة  -3

 السكر، أو صغر السن أو كبره.
أو في حالة  إغماءكما في حالة النوم أو  حالة عدم إمكانية التعبير عن الرضا أو عدمه: -4

 .4االحتجاز
ومنه نالحظ أنه تم التوسع في مفهوم العنف بحيث يشمل استخدام القوة أو التهديد بها،  

وصور اإلجبار األخر  التي ال يكون رضا المجني عليه فيها رضاء صحيحا، كما لو كان محبوسا أو 
أو  ،إساءة استخدام السلطة ضد شخص آخريخشى من إساءة المتهم سلطته أو حتى من مجرد 

                                                           

 .163محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -1
 .164، ص المرجع نفسه -2
 .196جاسم زور، مرجع سابق، ص  -3
 .176، 175 ص سابق،خان بكة، مرجع ر سوسن تم -4
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، كذلك فإن 1د المجني عليه في بيئة ال تسمح بالتعبير عن إرادته وال تسمح له بالرفضاستغالل وجو 
الشخص يفترض عدم رضاه متى كان غير قادر على اإلعراب حقيقة عن رضاه وذلك إلصابته بعجز 

 .2طبيعي أو عجز طار  أو بسبب كبر سنه
ضمن خطة منظمة،  والعتبار االغتصاب جريمة ضد اإلنسانية يشترط أن يرتكب التصرف 

تهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، وأن موأن يعلم ال
وهذا ما أكدته المذكرة التفسيرية في شرحها للمادة  3يكون قاصدا بأن هذه األفعال جزءا من ذلك الهجوم

 .4حول أركان االغتصاب كجريمة ضد اإلنسانية 1 -ز – 7/1
صاب كجريمة حرب، فيشترط فيه إلى جانب الشرطين األول والثاني السابق اإلشارة أما االغت 
 إليهما أن:
 يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دوليا كان أو داخليا ويكون مقترنا به.أن  -

كما سبق ،5أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح -
هذا حسب ما أشارت إليه المذكرة التفسيرية ألركان الجرائم الدولية في و  اإلشارة إليه أعاله,

 .6، حول أركان االغتصاب كجريمة حرب6 -هر -2/ 8و 22 –ب – 08/2شرحها للمادة 

 جريمة االستعباد الجنسي -ثانيا
يعد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أول وثيقة دولية تنص على جريمة االستعباد  

، باعتبارها جريمة ضد اإلنسانية، وفي المادة الثامنة 7ز -1الجنسي، إذ ورد ذكرها في المادة السابعة /
 .9باعتبارها جريمة حرب 228-/ ب2فقرة 

وتم النص على أركان جريمة االستعباد الجنسي ضمن ملحق نظام هذه المحكمة وتتلخص  
 أركانها أو عناصرها في اآلتي:

                                                           

 .165، 164 ص سابق،محمود حجازي محمود، مرجع  -1
 .590اح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص فتعبد ال -2
 .107ص  سابق،مرجع  ،اإلنسانيةمفهوم الجرائم ضد عبد القادر البقيرات،  -3
 للمحكمة الجنائية الدولية.أنظر المذكرة التفسيرية لشرح أركان الجرائم الدولية الملحقة بالنظام األساسي  -4
 .155، ص 2009فرج علواني هليل، المحكمة الجنائية الدولية، درا المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  -5
 .6 -هر  -2الفقرة  22 -ب -08/02في شرحها للمادة  ،الدوليةراجع المذكرة التفسيرية لشرح أركان الجرائم  -6
 ز من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. -1أنظر نص المادة السابعة فقرة  -7

 النظام األساسي. نفس  من 22-/ب 2أنظر نص المادة السابعة فقرة  -8
 .195ص  سابق،رضوان الحاف، جاسم زور، مرجع  -9
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ارس المتهم كل أو بعض السلطات التي يخولها حق الملكية على شخص أو أن يم العنصر األول:
  أكثر

أن يمارس المتهم كل أو بعض  فييتمثل العنصر األول من عناصر جريمة اإلستعباد الجنسي        
ة أو وذلك من قبيل بيع أو شراء أو إعار  ر،أكثالسلطات التي يخولها حق الملكية على شخص أو 

      .1الشخص أو هؤالء األشخاص أو أن يفرض عليهم حرمانا مماثال من التمتع بالحريةمقايضة هذا 
 ومن ثم فإن العنصر األول يتحقق بأحد األمرين:

 اممارسة المتهم لكل أو بعض السلطات التي يخولها حق الملكية، وقد عدد النص بعض أوال      
منها، على المجني عليه ويالحظ أن ما عدده النص من سلطات لم يأتي على سبيل الحصر وإنما ورد 

 2" أو "ما ماثل ذلك من"as Suchعلى سبيل التمثيل ويتضح ذلك من كلمة "

أن يفرض المتهم على المجني عليه حرمانا من الحرية كأن يحبسه أو يفرض عليه أعمال  ثانيا      
المقصود من الحرية بقوله:  من المفهوم المرفق بعناصر الجرائم الحرمان  17هامر الوقد فسر  3قاسية
عض الحاالت، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخر  ذا الحرمان من الحرية قد يشمل في بأن ه

الشبيهة بالرق حسبما نص عليه في االتفاقية التكميلية ألبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات 
د وصفه في هذا الركن يتضمن اإلتجار باألشخاص فهوم أيضا أن السلوك الوار ومن الم 1956لعام 

 .4وخاصة النساء واألطفال[

معينة العمل القسري القاسي ومعنى ذلك أن المقصود بالحرمان من الحرية يشمل في ظروف 
ون في مركز ووضيعة العبيد وفقا بحيث يك, أو غيره من األعمال التي تقلل من كرامة الشخص 

للتعريف الوارد في االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق 

                                                           

يتعلق بأركان ة الدولية الملحقة بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما مريجنظر الوثيقة التفسيرية ألركان الأ -1
سهى حميد سليم، مرجع سابق،  .565-564ص  ص ،سابقمرجع محمد عبد المنعم عبد الغني،  .جريمة االستعباد

 .11ص 
 .170محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -2
 .198، مرجع سابق، ص مرجع سابقجاسم زور،  -3
تفسير  في للمحكمة الجنائية الدوليةالوثيقة التفسيرية ألركان الجرائم الدولية الملحقة بالنظام األساسي  رراجع هام -4

 .2 -22 -ب -8/2و 2-ز– 7/1العنصر األول من جريمة االستعباد كجريمة ضد أإلنسانية وجريمة حرب في المواد 
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والتي عرفت الرق بأنه:  هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة ,  19561لسنة 
 ألعراف والممارسات التالية:ويشمل أيضا ا . عن حق الملكية كلها أو بعضها[

إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو  - أ
م لتصفية تستخد لدين عليه، إذا كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات ال اخدمات شخص تابع له ضمان

 محددة.طبيعتها ن أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو هذا الدي
عن طريق االتفاق، بأن  وملزم، بالعرف، والقانون، أوضع أي شخص  وويراد بذلك حال أ :القنانة -ب

يعير ويعمل على أرض شخص أخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بال عوض 
 ودون أن يملك حرية تغيير وضعه.

 :أي من األعراف والممارسات التي تتيح -ج
ني يعولقاء بدل مالي أو  إمرأة، أو تزويجها فعال، دون أن تملك حق الرفضالوعد بتزويج  -

آخر أو أية مجموعة أشخاص شخص يدفع ألبويها أو للوصي عليها أو ألسرتها أو ألي 
 أخر .

 آخر. ضو عن زوجته لشخص آخر لقاء ثمن أو عمنح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل  -

 ها إرثا ينتقل إلى شخص آخر.وفاة زوج  إمكان جعل المرأة لد -

أي من األعراف أو الممارسات التي تسمح ألحد األبوين أو كليهما أو الوصي بتسليم طفل مراهق  -د
دون الثامنة عشر إلى شخص آخر، لقاء عوض أو بال عوض على قصد استغالل الطفل أو المراهق 

 .2[أو استغالل عمل
واألعراف تدخل في إطار ممارسة السلطات الناجمة عن وبالتالي فإن أي من هذه الممارسات 

حق الملكية وتعد حرمانا للمجني عليه من الحرية، ليس هذا فقط وإنما يعد حرمانا من الحرية أيضا 
 اإلتجار بالنساء واألطفال.

وير  جانب من الفقه أنه بسبب الطبيعة المعقدة لهذه الجريمة ال يتصور وقوعها على شخص 
 .3مجموعة أشخاص من السكان المدنيينواحد وإنما 

                                                           

 . 171د حجازي محمود، مرجع سابق، ص محمو  -1
 30، الصادر في من اتفاقية إبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق  01راجع نص المادة  -2

 .1957أفريل  30، ودخلت حيز النفاذ 1956أفريل 
 .176محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص . 592، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي  -3
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العنصر الثاني: أن يتسبب المتهم في قيام المجني عليه باالشتراك في فعل ذي طبيعة جنسية أو 
 :أكثر
يتعين أن يترتب على قيام الجاني ممارسة حق الملكية أو الحقوق المتقدمة عنه على شخص        

أو مجموعة أشخاص، قيام هؤالء األشخاص بممارسة أفعال ذات طابع جنسي، وبمفهوم آخر أن هؤالء 
األشخاص ال يأتون أفعال جنسية عن رغبة وإرادة حقيقية وإنما بوصفهم ماال مملوكا للجاني يملك 

تصرف فيه حسبما يشاء، ومن ثم يتصرف فيهم بالبيع أو الشراء أو اإلجارة أو المقايضة  وبناء على ال
يطلق على هذه الجريمة اسم جريمة ألفعال الجنسية، لذلك اهذه التصرفات يجبرهم على ممارسة هذه 

 .1االستعباد الجنسي
هو الذي يميز جريمة االستعباد العادية أو االسترقاق عن جريمة االستعباد  صرنالعهذا  

الجنسي، إذ أن االستعباد الجنسي هو استعباد دفع المتهم فيه المجني عليه إلى االشتراك في فعل ذي 
طبيعة جنسية سواء أكان هذا الفعل هو ممارسة البغاء أو ممارسة الجنس أو حتى التعري، وهي جميعا 

 .2ل ذات طبيعة جنسيةأعما
ومنه نالحظ أن ما يحول جريمة االسترقاق العادية إلى جريمة االستعباد الجنسي هو هذا  
ويالحظ أن النص لم يحدد طائفة معينة من األفعال الجنسية وإنما ذكر فقط ضرورة أن  ،3العنصر

عال، هذا من ناحية يكون الفعل المرتكب ذو طبيعة جنسية ويكفي في ذلك التحرو أو غيره من األف
" وهي تعني االشتراك أو التورط في ارتكاب Engageومن ناحية أخر  فإن النص قد استخدم كلمة "

" وهو ما يعني أنه اشتراك في هذا الفعل الجنسي فقط بسبب Commitهذا الفعل ولم يستخدم كلمة "
 .4وجوده في مثل هذه الظروف

إلنسانية إذا ارتكب هذا التصرف كجزء من هجوم الستعباد الجنسي جريمة ضد ااوتعد جريمة  
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين مع علم المتهم بأن هذا التصرف 

عليه  ، حسب ما نص5جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين
                                                           

عبد الفتاح بيومي حجازي،  مرجع سابق، ص .56الجرائم ضد اإلنسانية,مرجع سابق ,ص ، عبد القادر البقيرات -1
594. 

 .173محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -2
 .379سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -3
 .173محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -4
 .591عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -5
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ز من النظام األساسي  – 7/1للمادة ملحق نظام المحكمة حول أركان هذه الجريمة في تفسيره 
 .1للمحكمة الجنائية

اق يكما قد تعتبر جريمة االستعباد الجنسي جريمة حرب وهذا إذا ارتكبت هذه األفعال في س 
حسب ما 2نزاع دولي أو داخلي مع علم مقترف الجريمة بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح

أكدت عليه الوثيقة التفسيرية ألركان الجرائم الدولية في تفسيرها ألركان جريمة الحرب في صورة 
 .23 -6 -هر  -02قرة وفي الف 2 -22 -ب – 8/2االستعباد الجنسي الواردة في المادة 

 جريمة اإلكراع على البغاء -ثالثا
ن كرامة المرأة، ولقد شهدت النزاعات تعتبر جريمة اإلكراه على البغاء من الجرائم الحاطة م 

ي النزاع المسلح الذي دار مة على صعيد واسع النطاق وخاصة فالمسلحة المعاصرة ارتكاب هذه الجري
على أرض يوغسالفيا السابقة إال أنه ما يثير االستغراب أن النظام األساسي للمحكمة الدولية الخاصة 

هذه الجريمة لم ترد في أي ميثاق من مواثيق المحاكم بيوغسالفيا السابقة لم ينص عليها، بل إن 
 .4الجنائية الدولية السابقة

وعلى هذا كان على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تدارك هذا النقص في نصوص  
المحاكم الجنائية الدولية في ضوء االرتكاب المتكرر والمتزايد لمثل هذه الجريمة الخطيرة، وفعال جاءت 

  من المادة 3 -ز -1يمة اإلكراه على البغاء كإحد  الجرائم المستندة إلى الجنس في الفقرة )جر 
من المادة الثامنة باعتبارها  3. 22 -ب -2وفي الفقرة   5السابعة باعتبارها جريمة ضد اإلنسانية

 وقد حددت اللجنة التحضيرية عناصر هذه الجريمة فيمايلي: .جريمة حرب
 مام المجني عليه على إتيان أفعال ذات طابع جنسيالعنصر األول: إر 

يمكن تلخيص هذا العنصر في إكراه المتهم المجني عليه على االشتراك في أعمال ذات طبيعة        
جنسية، وتستوي في ذلك الوسائل التي قد تؤدي إلى انعدام إرادة المجني عليه كاستخدام القوة أو 

هه أو يضطهده نفسيا أو غير ذلك، أو أن يستغل وجود المجني عليه أو أن يكر التهديد باستخدام القوة 
                                                           

 ز. -1/ 7ادة الجرائم الدولية في تفسيرها للم المذكرة التفسيرية ألركانأنظر  -1

 .189يوسف حسن يوسف، المحاكمات الدولية المعاصرة، مرجع سابق، ص  -2
 .6 -/ هر 2والفقرة  2 -22ب / -2/ 8أنظر الوثيقة التفسيرية ألركان الجرائم الدولية في تفسيرها للمادة  -3
 .199ص  جاسم زور، مرجع سابق، -4
أحمد عبد الحكيم عثمان,الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي .382سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -5

 .194,ص2009الجنائي و الشؤيعة اإلسالمية,دار الكتب القانونية ,دار شتات للنشر و البرمجيات,مصر,
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في بيئة ال يستطيع معها إال أن ينفذ ما يطلب منه كوجوده في معسكرات اعتقال يتم فيه التعذيب 
أو منع الطعام والشراب عنه أو ر يته ألفراد آخرين يعذبون بسبب  ,واالغتصاب وغيرها من الجرائم

ذه األعمال، ويتحقق اإلجبار والقسر واإلكراه حكما في حالة كون المجني عليه رفضهم القيام بمثل ه
 . 1غير قادر على إعطاء رضاء حقيقي لعاهة عقلية أو لعدم بلوغ المجني عليه السن القانونية

ويستوي أن يكون هذه األفعال بين ذكر وأنثى، أو أفعال اللواط بين ذكر وذكر أو أفعال  
فالضحية قد تكون ذكرا أو أنثى وفي هذا خروج عن المفهوم التقليدي  2وأنثى السحاق ما بين أنثى

. وحسب اإلحصائيات فإن مدينة لوس أنجلس بالواليات المتحدة األمريكية تصدر إلى اليابان 3للبغاء
الأخالقية، كما أن بومباي بالهند، وقر  الهيماليا ذه الجريمة الدولية والنساء بعقود وهمية لممارسة ه

 .4سنويا سبعة آالف فتاة مراهقة لهذه األغراض يعتبوالنيبال 
 العنصر الثاني: الحصول على مقابل مالي

يتمثل هذا العنصر في حصول المتهم أو شخص آخر، أو توقع حصوله على مقابل مالي أو         
 ذات األعمالميزة أخر  في مقابل األعمال ذات الطبيعة الجنسية، وهنا يالحظ أن النص عرف 

، 5لكي تكون من االتساع بما يكفي للعقاب على كافة األعمال الجنسية المتصلة بالجنس طبيعة جنسية
شكل جريمة ت قدالتعرية القسرية حالة وتعتبر سوسن تمرخان بكة في كتابها الجرائم ضد اإلنسانية أن 
 .6إكراه على البغاء إذا كان يقصد من ورائها الحصول على فائدة

بل أكد حصول المتهم على مقابل مالي أو ميزة معينة لنفسه  أيضا لم يتطلب 7لنصونجد أن ا 
ليس هذا فقط ولكن  8من سيحصل على المقابل أو الميزة على توافر الجريمة إذا كان شخص آخر هو

تتحقق الجريمة في حالة توقعه أن يحصل على مقابل أو ميزة، حتى ولو لم يحصل فعليا على مقابل 
 مالي أو ميزة أخر ، فالنص اكتفى بمجرد التوقع بغض النظر عن مد  حدوا ذلك فعليا.

                                                           

 .179، 178 ص سابق،محمود حجازي محمود، مرجع  -1
 .596سابق، ص  حجازي، مرجععبد الفتاح بيومي  -2
 383سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -3
 .596سابق، ص  حجازي، مرجععبد الفتاح بيومي  -4
 .179محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -5
 .383سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص -6
 اء في المذكرة التفسيرية ألركان الجرائم.راجع الفقرة األولى من أركان جريمة اإلكراه على البغ -7

 .179محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -8
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 مايلي:مما تقدم يمكن التمييز بين اإلكراه على البغاء واالغتصاب، من خالل        
من قام بالفعل في حين أن المتهم في جريمة اإلكراه على  أن المتهم في جريمة االغتصاب هو-أ

ما رغمن تسبب باإلكراه أو العنف في اشتراك المجني عليه في عمل ذي طبيعة جنسية  البغاء هو
 عنه.

أعمال البغاء أو رتكاب بين الجريمتين في العائد المالي أو الميزة المصاحبة ال الثاني يتمثل الفارق  -ب
إذ يتحقق إذا حصل المتهم على مقابل مالي أو ميزة أخر ، أو توقع أن يحصل على ،المتصلة بها 

 .1كسب أو ميزة معينة له أو لغيره من جراء ارتكاب هذه األعمال
النظام من  07نص المادة  سبولتكييف هذه الجريمة على أنها جريمة ضد اإلنسانية بح 
سكان  ضديفترض أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه  األساسي

مدنيين وأن يعلم المتهم بأن التصرف الذي يقوم به هو جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه 
 .2ضد مجموعة من السكان المدنيين أو ينوي أن يكون هذا التصرف جزءا من ذلك الهجوم

من النظام األساسي إذا ارتكب هذا  08ألفعال جريمة حرب بحسب المادة كما قد تعد هذه ا 
السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو داخلي ويكون مقترنا به، مع علم مرتكب الجريمة بالظروف 

 .3الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح
 جريمة الحمل القسري  -رابعا

وذلك من   4ة كوسيلة وأداة للتطهير العرقياستخدم الحمل القسري في أوقات النزاعات المسلح 
خالل إجبار النساء على الحمل قسرا من رجال ينتمون إلى عرق آخر وذلك كوسيلة لإلذالل، وإيقاع 

النفسي على الطائفة المستضعفة التي يتم التطهير العرقي ضدها، باإلضافة إلى  األلمأقصى درجات 
 .6للقضاء على هوية جماعة  إثنية، وكوسيلة 5عملية التطهير العرقي نفسها

وقد كانت جريمة الحمل القسري محل كثير من النقاو والجدل بين وفود الدول المشاركة في  
مؤتمر روما األساسي، حيث أبدت بعض الدول المحافظة كالدول العربية واإلسالمية ووفود الدول 

                                                           

 .200جاسم زور، مرجع سابق، ص  -1
 .111ص  سابق،مرجع  عبد القادر البقيرات، -2
 .189ص  سابق،يوسف حسن يوسف، المحاكمات الدولية المعاصرة، مرجع  -3

4- Charlotte Lindsey, les femmes face à la guerre, CICR, Aout 2002, p .57. 

 .200جاسم زور، مرجع سابق، ص  -5
6- Charlotte Lindsey, op cit, p. 57. 
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ر الخاطن لهذه الجريمة إلى االعتراف الكاثوليكية وعلى رأسها الفاتيكان تخوفها من أن يؤدي التفسي
بحق حرية اإلجهاض عالميا، األمر الذي يعني إلزام الدول بالسماح بإجهاض النساء الالتي يجبرن 

 .1على الحمل، وهو ما يتعارض مع المباد  الدينية والقانونية للعديد من الدول
ح لهذه الجريمة كجريمة على اإلدراج الصري إصرارهاوعلى النقيض من ذلك أبدت وفود أخر   

مستقلة في قائمة الجرائم المستندة إلى الجنس، سواء بالنسبة لجرائم الحرب أو للجرائم ضد اإلنسانية 
تأكيدا على األذ  الجسيم الذي تتعرض له المرأة نتيجة لها، حيث يعتبر إجبار المرأة على أن تحمل 

ستحق هذه الجريمة الخطيرة محاكمة وعقوبة طفال نتيجة االغتصاب تعذيبا في أشد صوره وعلى هذا ت
، وقد تم االتفاق في النهاية على إدراج هذه الجريمة بالنص على عبارة:  ال يجوز بأي حال 2منفصلة

 .3القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل[يمس من األحوال تفسير هذا التعريف على نحو 
ز كما تم  -7/1سانية في المادة وقد تم النص على هذه الجريمة بوصفها جريمة ضد اإلن 

، وقد بينت المذكرة التفسيرية ألركان الجرائم 22 -8/2النص عليها باعتبارها جريمة حرب في المادة 
 .4تقوم عليها هذه الجريمةمختلف العناصر التي 

القسري هو أن يحبس المتهم إمرأة أو أكثر ويجعلها تحمل الحمل إن العنصر المميز لجريمة  
على التكوين العرقي للجماعة، أو ارتكاب مخالفات أخر  جسيمة للقانون  ثيرة التأغما عنها بنير قسرا و 
، وقد ورد النص على هذا العنصر كمايلي:  أن يحبس مرتكب الجريمة إمرأة أو أكثر أكرهت 5الدولي

ارتكاب على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي ألي مجموعة من المجموعات السكانية أو 
فعل مادي وقصد معنوي  جزأين،وهذا العنصر ينقسم إلى  .6انتهاكات جسيمة أخر  للقانون الدولي[

 خاص.

                                                           

 و.567محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص  -1
- J. Fernandez et x. Pacreau, op.cit, p. 439. 

 .385، 384 ص سابق،سوسن تمرخان بكة، مرجع  -2
 .568مرجع سابق، ص  الغني،محمد عبد المنعم عبد  -3
 راجع المذكرة التفسيرية ألركان الجرائم في هذا الصدد. -4
 .180محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -5
 تفسيرها للمادة  يف الذكر، الدولية، السالفةأنظر الفقرة األولى من المذكرة التفسيرية ألركان الجرائم  -6
 .4- 6-/ هر 2والفقرة  4-22 -8/2و  ،4 -ز -7/1
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ر مشروعا غيأما فعل الركن المادي فهو قيام مرتكب الجريمة باحتجاز إمرأة حملت قسرا حمال  
ل بذلك طفل بأي شكل من أشكال االحتجاز مدة من الزمن يصعب عليها بعدها إجهاض نفسها فتحم

 .1المغتصب
عالوة على القصد العام ،أما القصد الخاص فيشترط أن يتم الركن المادي مقترنا بقصد خاص  

، وهو أن يقوم الجاني بالركن المادي قاصدا التأثير على التركيب العرقي 2المتمثل في العلم واإلرادة
ذلك قاصدا ارتكاب انتهاكات جسيمة نتمي إليها المجني عليها أو أن يقوم الجاني بتللمجموعة التي 

، أو 3أخر  للقانون  الدولي، وهو قصد يمكن أن يشمل أنشطة مثل التجارب الطبية غير المشروعة
 .4التعذيب أو االتجار بالنساء

فعال جريمة ضد اإلنسانية يفترض ارتكابها كجزء من هجوم واسع النطاق األل هذه ولكي تشك 
ين مع العلم بهذا الهجوم، حسب ما أكدت عليه المذكرة التفسيرية ومنتظم يستهدف السكان المدني

جريمة الحمل القسري أركان حول  4-ز – 7/1ألركان الجرائم الدولية في تفسيرها لنص المادة 
واء كان دوليا أو ، كما قد تعد جريمة حرب إذا جاءت في سياق نزاع مسلح س5كجريمة ضد اإلنسانية

 .6الجريمة بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلحرتكب داخليا مع علم م
 جريمة التعقيم القسري  -خامسا
يعرف التعقيم القسري بأنه:  قيام الجاني بحرمان شخص أو أكثر من القدرة التناسلية  

 لمستشفىباالبيولوجية، على أال يكون هذا المسلك مبررا كنتيجة لعالج طبي، أو لضرورات العالج 
 .7لألشخاص المعنيين، وأال يكون قد تم برضا حقيقي منهم[

                                                           

 .386سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -1
 .181محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -2
 .386سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -3
 .201جاسم زور، مرجع سابق، ص  -4
 للكتاب،مركز االسكندرية  الدولية المعاصرة في العنف والتمييز ضد المرأة، ماألحكا يوسف،ر فرج يأم-5

 .74، ص2009اإلسكندرية,
 4 -6 -هر -8/2والمادة  4 -22 -8/2أنظر المذكرة التفسيرية ألركان الجريمة الدولية في تفسيرها لنص المادة  -6

 حول الحمل القسري كجريمة حرب.
 .23وسهى حميد سليم، مرجع سابق، ص  .201جاسم زور، مرجع سابق، ص  -7
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الدم" الذي  ةوقد عرفت هذه الجريمة تطبيقات في عهد ألمانيا النازية التي أصدرت "قانون حماي 
، ويجيز التعقيم الوقائي لهؤالء األشخاص، وكذلك 1رم الزواج من المرضى بأمراض عقلية أو وراثيةحي

 .2الرايخ" الذي يحرم الزواج بين اليهود واأللمانقانون "حماية رعايا 
وفود الدول في مؤتمر روما إدراج التعقيم القسري  إرتأتونظرا لخطورة هذا النوع من الجرائم  

وعليه تم النص على جريمة التعقيم القسري باعتبارها جريمة ضد اإلنسانية , 3ةفي نطاق الجرائم الدولي
كما  ,5 -22 -ب– 8/2و 5 -ز – 7/1ا ما أكدت عليه المواد بحسب األحوال وهذ 4وجريمة حرب

 نصت على أركان وشروط هذه الجريمة في الوثيقة التفسيرية ألركان الجرائم الدولية وذلك كمايلي:
 الشرط األول:التعقيم القسري 

غير صالح  ،ذكرا أو أنثى، يقصد بالتعقيم بصفة عامة أية عملية جراحية هدفها جعل إنسان         
للتناسل، ويتم التعقيم بطرق شتى من ذلك ربط المبيضين عند المرأة، لمنع انتقال البويضة من 

 المبيضين إلى الرحم.
أما بالنسبة للرجل فإن التعقيم يكون عن طريق قطع األقنية التي يخرج منها المني القادم من 

 خصيتي الرجل.
يؤثر األول على القدرة الجنسية لد  الشخص،  وهناك فارق بين التعقيم والخصي، ففي حين ال

نجد الثاني يعدم كل قدرة جنسية لد  الشخص وهو لد  الرجل يتم عن طريق استئصال الخصيتين، 
الدولية، المرأة يتم عن طريق نزع المبايض، والحقيقة أن المشرع في نظام المحكمة الجنائية  لد و 

نجاب" بما يعني أن التعقيم ينصرف إلى نزع القدرة على استعمل تعبير " القدرة البيولوجية على اإل
 .5اإلنجاب حتى ولو كان ذلك عن طريق الخصى

وقد حددت المذكرة التفسيرية أن الحرمان من القدرة البيولوجية التناسلية ال يقصد بها إجراءات 
تنظيم النسل التي تتصف في العمل بكونها غير دائمة كما أشارت إلى أن الرضا الحقيقي ال يشمل 

 .6الذي يتم بتأثير الوقوع فريسة الخداع واالحتيالالرضا 
                                                           

 .604الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص عبد  -1
 .569محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص  -2
 .387سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -3
 .202جاسم زور، مرجع سابق، ص  -4
 .603عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -5
  .182محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -6
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 ري مير المبررالشرط الثاني: التعقيم القس
بمعنى أال تكون عملية  1عقيم القسري ليست مبررةتهذا الشرط أن تكون عملية ال  ومؤد         

التعقيم تتطلبها ضرورة طبية للمجني عليه، وعلى ذلك لو كان الحمل من شأنه أن يفقد المرأة حياتها، 
القلب، ووافق على عملية  ىن مرضفمن المالئم إجراء عملية التعقيم لها، كذلك لو كان المجني عليه م

 .2التعقيم له، ففي كل هذه الفروض هناك ضرورة طبية تبرر عملية التعقيم القسري 
العتبار جريمة التعقيم القسري جريمة ضد اإلنسانية ال بد من أن يرتكب هذا السلوك هذا و  

الجريمة أن هذا موجه ضد سكان مدنيين، مع علم مرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي 
، أو ينوي أن يكون هذا 3السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين

حسب ما نصت عليه المذكرة التفسيرية ألركان الجرائم الدولية في  4السلوك جزء من ذلك الهجوم
 .55 -ز – 7/1شرحها للمادة 

ع مسلح سواء كان جاءت في سياق نزا  كما قد تعد هذه األفعال مشكلة لجريمة حرب إذا ما 
حسب ما  6مع علم مرتكب الجريمة بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح دوليا أو داخليا

أشارت إليه دائما المذكرة التفسيرية ألركان الجرائم الدولية في تفسيرها ألركان جريمة التعقيم القسري 
 .57 -6 -/ هر 2قرة والف 2 -22 -ب -8/2كجريمة حرب في المادة 

وقد ارتكبت هذه الجريمة على نطاق واسع في البوسنة والهرسك، حيث تعرضت مئات النساء  
 .8إلى عمليات استئصال الرحم أو المبيض أو عقد األنابيب

 جرام العنف الجنسي األخرى  -سادسا
أعماال ذات طبيعة جنسية مقترنة بعنف أو إكراه دون أن يكون من الممكن الجاني رتكب قد ي 

تصنيفها تحت أي من الجرائم السابقة كأن يقوم الجاني بالتحرو الجنسي بالضحية مستخدما العنف 
                                                                                                                                                                                

=J. Fernandez et X. Pacreau، op.cit, 2012, p .441. 
 .117ص  سابق،مرجع  إبراهيم محمد العناني، -1
 .606عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -2

3- Philippe Currat, op.cit, p .417, 418. 

 .387سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -4
 .5 -ز -7/1في المادة  الذكر، الدولية، السالفةراجع المذكرة التفسيرية ألركان الجرائم  -5
 .202جسام زور، مرجع سابق، ص  -6
 تفسيرها ألركان جريمة التعقيم القسري. يف الذكر، الدولية، السالفةراجع المذكرة التفسيرية ألركان الجرائم  -7

 .22، ص 2010سنة  سابق،سهى حميد سليم، مرجع  -8
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، ولمواجهة مثل هذه األحوال 1بوسائله المختلفة، أو أن يقوم بإجبارها على التعري مثال أو غير ذلك
وهي  أو أي  084و 073في المواد  2بارة عامة تسمح بالعقاب على مثل هذه األفعالتمت إضافة ع

شكل آخر من أشكال العنف الجنسي[ وتعتبر إضافة هذه الجرائم األخيرة في قائمة الجرائم المستندة 
المختلفة إلى الجنس ذات أهمية بالغة تماثل أهمية إضافة الفقرة المتعلقة باألفعال الالإنسانية في القوائم 

ق عن ذهن البشر من شرور فيما تللجرائم ضد اإلنسانية، حيث تسمح بتغطية كل ما يمكن أن يتف
 .5يتعلق بهذا النوع من الجرائم الخطيرة

 وتطبيقا لذلك حددت اللجنة التحضيرية أركان جرائم العنف الجنسي على النحو التالي: 
قيام الجاني أو الجناة بإرغام شخص أو مجموعة من  أي ارتكاب فعل ذي طبيعة جنسيةالشرط األول: 

 ني عليهم أنفسهم.جاألشخاص على ممارسة فعل جنسي سواء مع الجاني أو مع غيره، أو فيما بين الم
ف الجنسي مطلقا، وعليه يستوي في ذلك مواقعة األنثى من قبل رجل أو نوقد جاء مفهوم الع 

بين ذكرين أو غيرها من األفعال المخلة بالحياء الجنسي ممارسة السحاق بين أنثى وأخر  أو اللواط 
للرجل أو المرأة مثل لمس موطن العفة لد  أي منهما أو محاولة تقبيل المجني عليها وغيرها من 
األفعال، ويلحق بهذه األفعال الجنسية كذلك أية جريمة من قبيل الفعل الفاضح في عالنية أو غير 

 .6يه على الوقوف عاريا في الشارععالنية كما لو أجبر المجني عل
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الضحية في جرائم العنف الجنسي المشار إليها في  

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد يكون إمرأة أو رجل باستثناء حالة الحمل القسري التي 
 .7تكون الضحية فيها أنثى

و ة أو ن يجبر المجني عليه على ممارسة هذه األفعال باستخدام القويشترط حتى تقوم الجريمة أ 
 ذلك قسرا: التهديد باستخدامها أو أن يحدا

                                                           

 .202جسام زور، مرجع سابق، ص  -1
 .183محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -2
 .السالف الذكر من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 6 -ز– 7/1راجع نص المادة  -3
 .النظام األساسي نفس  من  6-6 -/ هر 2والفقرة  6-22 -8/2راجع المادة  -4
 و.390تمرخان بكة، مرجع سابق، ص سوسن  -5

- J. Fernandez et x. Pacreau, op.cit, p  441.  
 .609عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -6

7- Jean Marie Henckaerts et louis Doswald-Beck, droit international Humanitaire 

coutumier, volume I: Règles, Traduit de Langlais par Dominique Leveillé, CICR, Bruylant 

Bruxelles, 2006, p. 432. 
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 كأن يحدا ذلك نتيجة خوف من العنف أو اإلكراه أو الحبس أو االضطهاد النفسي. -

أو أن يحدا نتيجة إساءة استخدام السلطة ضد هذا الشخص أو األشخاص أو ضد أشخاص  -
 آخرين.

أن يحدا نتيجة استغالل ميزة وجود بيئة قسرية أو عدم قدرة هذا الشخص أو األشخاص أو  -
، كما لو كان المجني عليه له عاهة في العقل أو قصور في 1على إعطاء رضاء حقيقي

 .2إرادته والتعبير عنها يفسدالتعبير الذهني ، األمر الذي قد 

أن يكون الفعل المرتكب ذا جسامة مقارنة  أي خطورة األفعال الجنسية وجسامتهاالشرط الثاني: 
ز من النظام األساسي للمحكمة وهي االغتصاب واالستبعاد  -7/1بالجرائم األخر  الواردة في المادة 

إذا ما كانت األفعال مشكلة  3الجنسي واإلجبار على ممارسة البغاء والحمل القسري والتعقيم القسري 
ك التصرف على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة االنتهاكات أو أن يكون ذل ،4لجريمة ضد اإلنسانية

يترك  وهذا المعيار موضوعي ،6إذا ما كان الفعل مشكال لجريمة حرب 5الجسيمة التفاقيات جنيف
 يعني وقوعها على قدر معين من الجسامةولعل اشتراط الخطورة في هذه األفعال  .7تقديره للقاضي

 .8يؤهلها ألن تكون جريمة دولية ينعقد االختصاص للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها
 .رفذلك التصتثبت خطورة  أن يكون المتهم مدركا للظروف الواقعية التيالشرط الثالث: 

وقد تشكل هذه األفعال جريمة ضد اإلنسانية إذا ما ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو  
ضد سكان مدنيين، مع علم مرتكب الجريمة بأن هذا السلوك جزء من هجوم واسع منهجي موجه 

النطاق أو منهجي موجهة ضد السكان المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزء من ذلك 
 .9الهجوم

                                                           

 .185، 184 ص سابق،محمود حجازي محمود، مرجع  -1
 .610عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -2
 .185ص محمود حجازي محمود، مرجع سابق،  -3
 .6 -ز -1/ 7للمادة  في شرحها الذكر، ة، السالفالتفسيريةأنظر أركان جريمة العنف الجنسي في المذكرة  -4
 .191ص  سابق، عمرج ،المعاصرةالمحاكمات الدولية يوسف حسن يوسف،  -5
 .6 -22 -ب -2/ 8للمادة  في شرحها الذكر،السالفة  ،التفسيريةأنظر أركان جريمة العنف الجنسي في المذكرة  -6
 .185محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -7
 .610بيومي حجازي، مرجع سابق، ص عبد الفتاح  -8
 .6 -ز -7/1ة العنف الجنسي الوارد في المادة مفي تفسيرها ألركان جريالذكر،السالفة  التفسيرية،أنظر المذكرة  -9
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كما قد تعد األفعال مشكلة لجريمة حرب إذا ما صدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون  
 .1علم مرتكب الجريمة بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح مقترنا به، مع

بوضع هذا النص أن يفسح المجال للعقاب على ما قد يقع من  نستخلص مما سبق أنه أريد 
أعمال العنف الجنسي التي تتمتع بدرجة جسامة خطيرة وال يندرج في إطار واحدة من الجرائم الواردة 

ألساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد حقق تقدما اوبذلك يكون النظام ، 2نصا في النظام األساسي
ندة إلى الجنس باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم تملحوظا إذ جرم شريحة واسعة من األفعال المس

، ويتأكد هذا جليا من خالل التطبيق 3حرب، وسواء ارتكبت زمن النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية
 .ي للمحكمة الجنائية الدولية كما سيتم توضيحه فيمايليالعمل
 

 انيــالمطلب الث                                           
 في تجريم العنف الجنسي ضد المرأة الجنائية دور المحكمة                      

ها هذه األخيرة عملحيز النفاذ باشرت بعد دخول النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
بالنظر في العديد من القضايا لنزاعات مسلحة ارتكبت فيها جرائم دولية متعددة على رأسها جرائم 

لها حيث عمدت هذه المحكمة على تجريمها باعتبارها جرائم دولية تدخل االعنف الجنسي على أشك
لى المحكمة تارة من ضمن اختصاصها الموضوعي، ونستعرض فيمايلي أهم هذه الحاالت المحالة ع

)الفرع  وتارة أخر  من طرف مجلس األمن )الفرع األول  طرف الدول األعضاء في نظامها األساسي
 .الثاني 

 رع األول ـــــالف                                            
 القضايا المحالة على المحكمة من طرف الدول األعضاء المتضمنة جرائم عنف جنسي       
 لقد عرفت بعض الدول األعضاء في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية نزاعات مسلحة  

 عها إلى إحالة هذه عنف الجنسي، مما دفارتكبت خاللها العديد من الجرائم الدولية خاصة جرائم ال
 ت نذكر:القضايا على المحكمة للنظر فيها ومعاقبة المتسببين في تلك االنتهاكات، ومن هذه الحاال

 

                                                           

 .6-22 -ب – 8/2المادة  تفسيرها أنظر المذكرة التفسيرية ألركان الجرائم الدولية في -1
 .186محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -2
 .392سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -3
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 حالة أومندا -أوال
على  إثر النزاع الدائر في شمال أوغندا والجرائم المرتكبة من طرف الجماعة المتمردة المسماة  

بجير الرب للمقاومة، قرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق في القضية المحالة 
وعليه سنتناول خلفية النزاع في أوغندا وإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية  ،من طرف أوغندا

 وكذا القضايا المرتبطة بالعنف الجنسي المعروضة على المحكمة.
 : خلفية النزاع في شمال أومندا وإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية -أ

وهي: جير الرب، جبهة  دوسيفيني" ثالا حركات تمر واجهت حكومة أوغندا برئاسة "يوري م        
في الجنوب الغربي، غير أن أبرز هذه  الغربي، والقو  الديمقراطيةتحرير غرب النيل في الشمال 

الحركات وأكثرها تمردا كان جير الرب الذي تشكل من عدة جماعات منشقة وأفراد الجير الشعبي 
إثر وصول موسيفيني إلى السلطة، مما أد   1986األوغندي، وذلك على إثر استخدام القوة في عام 

 .1إلى نشوب نزاع داخلي في أوغندا
 / LRA"أحال الرئيس األوغندي الوضع المتعلق بجير المقاومة األوغندية نتيجة لهذا الوضع 

ARS"2 وذلك ألجل مباشرة التحقيقات في أوغندا  ,20033سبتمبر  16إلى المدعي العام للمحكمة في
حسب  2002بشأن الجرائم المرتكبة من قبل جير الرب للمقاومة والتي كانت حصيلتها منذ سنة 

سيقوا إلى العبودية وأجبروا على الممارسات  امخطوفألف طفل  20لدولية أكثر من مجموعة األزمة ا
آالف مدني قتلوا أو اغتصبوا وقد كشفت التقارير التي  10الجنسية المذلة، إضافة إلى وجود حوالي 

، 4ها مكتب المدعي العام وجود العديد من االنتهاكات التي وقعت ضد المدنيين في شمال أوغندااتلق
وذلك من خالل جرائم التعذيب وتجنيد األطفال واالعتداء الجنسي عليهم، وجرائم االغتصاب في حق 

 .6إضافة إلى جرائم أخر  مرتكبة من قبل جير الرب للمقاومة 5النساء

                                                           

 .373عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -1
                    ARS :l’Armée de Résistance de Seigneur ,LRA :Lord Resistance Aruy  -2   

3- Henri D. Bosly et Damien vandermeersch, op.cit, p. 133. 

 .670ص  ،سابقمرجع بدر الدين محمد شبل،  - 4
5 - Henri D. Bosly et Damien Vandermeersch، op.cit, p. 134. 

 .670بدر الدين محمد شبل، مرجع سابق، ص  -6
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أبلغ المدعي العام رئيس المحكمة بهذه اإلحالة، وأكد أن حكومة  2004يونيو  17وبتاريخ  
من  12/31ها اختصاص المحكمة لد  قلم السجل وذلك طبقا لنص المادة أوغندا أودعت إعالن قبول

النظام األساسي للمحكمة، وأنه في مرحلة تقييم المعلومات المتاحة من أجل الشروع في التحقيق وفقا 
 .2من النظام األساسي للمحكمة 53لنص المادة 
قرر فتح  ,في هذه القضيةلمباشرة العام وجود أسباب معقولة وجدية ل وبعد أن تبين للمدعي 

 143والمستندة إلى المادة  53عمال بسلطته المرسومة في المادة  2004جويلية  29تحقيق بشأنها في 
من هذا النظام، وبحسب خالصات التحقيقات التي أجراها المدعي العام تبين أن سكان شمال البالد 

  على LRAالمقاومة األوغندية )كانوا يتعرضون منذ عدة أعوام العتداءات منظمة من طرف جير 
 .4رأسها االعتداء الجنسي على األطفال وجرائم االغتصاب في حق النساء

 :تجريم العنف الجنسي من خالل القضايا المعروضة على المحكمة -ب
خمس  2005 أكتوبر 20استنادا للوقائع السابق اإلشارة إليها، أصدر المدعي العام بتاريخ          

قادة رئيسيين من أعضاء  05مذكرات توقيف في إطار القضايا المتعلقة بالوضع في أوغندا بحق 
، باعتبارهم مسؤولين عن جرائم دولية ارتكبت في إقليم أوغندا السيما جرائم العنف 5المقاومة األوغندية

، فانسان (Joseph Koney)الجنسي المرتكبة في حق النساء، وهم على التوالي: جوزيف كوني  
 (Dominique ودومينيك أونجوين (Okato Dhiambo) دهيامبو ، أوكاتو   Vincent Otti)أوتي 

(Ongwen , ويالويك المدعي العام إجراءات التحقيق المتعلقة بقضية راسكا ىلغأوقد(Raska 

                                                           

 إذا كان قبول دولة غير طرف في  12/3من النظام األساسي للمحكمة على أن تنص المادة  12/3تنص المادة  -1
، جاز لتلك الدولة، بموجب إعالن يودع لد  سجل المحكمة، أن تقبل 02األساسي الزما بموجب الفقرة هذا النظام 

ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو 
 [09استثناء وفقا للباب 

 .375عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -2
يجوز لدولة طرف أن تحيل  إلى المدعي العام أية  -1من النظام األساسي للمحكمة على أن    14تنص المادة  -3

حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام 
 -2جيه االتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم. التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين تو 

تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات 
 .[مؤيدة

 .604نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -4
 .495مرجع سابق، ص  دعيتاني،زياد  -5



182 
 

lukwiya   وقد 11/07/20072، وذلك بموجب قرار الدائرة االبتدائية بتاريخ 1ثر وفاة هذا المتهمإ،
اتهاما متعلقة بالجرائم ضد  12اتهام منها  33شملت الئحة االتهام المتعلقة بالمتهم "جوزيف كوني" 

ية نز، والقيام بأفعال ال إنسا -7/1أإلنسانية منها: االستبعاد الجنسي واالغتصاب بموجب المادة 
الباقية فتخص جرائم الحرب ومنها اتهاما  21ك، أما  -7/1والمساس بالسالمة الجسدية حسب المادة 
، 3اإلشارة إلى أن هذا المتهم ال زال في حالة فرار مع 8/2التشجيع على االغتصاب بموجب المادة 

تهمة منها:  32" فقد شملت الئحة اتهامه ARSئب رئيسي قوات جيس الرب "اأما "فانسان أوتي" وهو ن
ز  وأفعال ال إنسانية  -7/1االستعباد الجنسي )المادة تهمة خاصة بجرائم ضد اإلنسانية ومنها  11

تهمة تخص جرائم الحرب ومنها التشجيع  21ك  و -7/1والمساس بالسالمة الجسدية )المادة 
والزال هذا األخير في حالة  8/2والتحريض على االغتصاب، والمعاملة الالإنسانية، حسب المادة 

 .4فرار
تهم عن  10رار، فقد شملت الئحة اتهامه فهو اآلخر في حالة أما "أوكاتودهيامبو" الذي الزال 

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ومنها االستعباد الجنسي الممارس في حق النساء بموجب المادة 
منها تخص جرائم ضد  03تهم،  7ين" فقد شملت الئحة اتهامه أما "دومينيك أونجو  .5ز-7/1

ك  واألربعة الباقية -7/1  وأفعال الإنسانية )المادة ز-1/ 7المادة اإلنسانية منها االستعباد الجنسي )'
 21أن هذه االئحة تم توسيعها في  رللمدنيين، غيالقاسية و تخص جرائم الحرب منها المعاملة المهينة 

القسري، التعذيب،  جالجنسي، االغتصاب، الزوااتهام منها االستعباد  70لتصبح  2016ديسمبر 
 .Abok 6 وأبوك)Odek  أودك)Pajuleالانسانية المرتكبة ضد معسكرات النازحين في باجول) لأفعا

 
 

                                                           

 .604ص  سابق،نزار العنبكي، مرجع  -1
2- Henri D. Bosly et Damien Vandermeersch, op.cit, p. 134 

  /cpi.int/-https://www.iccuganda/ konyوني على كراجع قضية المدعي العام ضد جوزيف  - 3

Documents/KonyEtAlFra.pdf 

  .tnicpi.  -cciwwwعلى موقع المحكمة الجنائية الدولية:  قضية فانسان أوتيراجع  -4

Voir la Fiche d’information sur l’affaire le procureur c/Joseph Kony et Vincent Otti, ICC-

02/04-01/05 ,ICC-PIDS-CIS-UGA-001-006/18-Fra,mise à jour :Avril 2018. 
 tcpi. in -www. Iccراجع قضية أوكاتوهيامبو على موقع المحكمة الجنائية الدولية:  -5

-02/04-voir la la fiche d’information sur l’aff/le procureur C. Dominique Ongwen,ICC -6

cpi.int-https://www.icc 009/16Fra ,le 01/02/2016,sur site:-02-UGA-CIS-PIDS-01/15,ICC  

https://www.icc-cpi.int/
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 حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية -ثانيا
نتيجة للنزاع الذي شهدته جمهورية الكونغو الديمقراطية، والجرائم الفظيعة المرتكبة في حق 

الكونغوليات، تمت إحالة القضية على المحكمة المدنيين السيما جرائم العنف الجنسي في حق النساء 
الجنائية الدولية للنظر في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وعليه سنعمد إلى توضيح خلفية النزاع في 

 الكونغو وكذا أهم القضايا المتعلقة بجرائم العنف الجنسي.

                         : المحكمةخلفية النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإحالة القضية على  -أ
القوات الرواندية المتواجدة في البالد بعد أن حقق  1998عندما أمر الرئيس الكونغولي في أوت 

بالخروج منها، أد  ذلك إلى وقوع تمرد داخل الجير الكونغولي، وبروز حركة  1997انتصاره سنة 
بح ذا طابع إقليمي بعد إقدام رواندا وأوغندا على ليتطور النزاع ويصالقائم ترمي إلى اإلطاحة بالنظام 

ين بحجة حفظ حدودها في مقابل تلقي الجير النظامي للدعم من قبل أنغوال دتقديم الدعم إلى المتمر 
صل الصراع وتفاقم الوضع رغم إبرام اتفاق يقضي بوقف إطالق النار في اوقد تو  1وتشاد وزيمبابوي 

الديمقراطية وأنغوال وناميبيا ورواندا وأوغندا في لوزاكا عاصمة وقعت عليه الكونغو  19992جويلية 
زامبيا وهو االتفاق الذي وقعت عليه كذلك إحد  فصائل المتمردين في أوت من ذات السنة وهي 

  .3حركة التحرير الكونغولية
وكونه مالصقا  اإلستراتيجيةولقد شهد إقليم كيفو تركيزا للنزاع العسكري والسياسي ألهميته  

لرواندا، حيث عارض جنود التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية )غوما  المتمركز جنوب إقليم 
لقائد اإلقليمي المعين من قبل الحكومة من خالل استخدام القوة، وهو ما أد  إلى نزاع اكيفو، سلطة 

لتجمع الكونغولي من أجل لبين القوات الحكومية وقوات المتمردين التابعين  2004عسكري في جوان 
وهي الجماعة التي كانت مدعومة من قبل رواندا، والتي كانت تسيطر على أجزاء كبيرة  4الديمقراطية

رق الكونغو في أثناء النزاع، وقد تحالف البورونديين والروانديين الهوتو، وفي المناطق الشمالية ش من
من أجل الديمقراطية وهي التجمع الكونغولي  جماعة أخر  من التجمع الكونغولي تمن الكونغو سيطر 

 حركة تحرير كيسانغاني. –من أجل الديمقراطية 

                                                           

 .664ين محمد شبل، مرجع سابق، ص دبدر ال -1
2-  La république démocratique du Congo, rapport de Human Rights watch, juin 2002, P. 

09- 10,sur site https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/congo0602fr.pdf 

 .664بدر الدين محمد شبل، مرجع سابق، ص  -3
 .665، 664 ص ،نفسهمرجع ال -4
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"Congolesse Rally for Democracy- kissangani- libération mouvement- RCD- 

ML". 

كما نازعتها في السيطرة على هذه المنطقة الشمالية ثالا جماعات أخر ، األولى هي الحركة  
  والثالثة هي جبهة UPC  والثانية هي إتحاد الشعوب الكونغولية )MLCتحرير الكونغو )من أجل 

 .ITURI"1  التي عملت في منطقة أيتوري "FNIاالندماج القومي )
وقد وقعت عدة انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني السيما جرائم العنف الجنسي ضد النساء  

، ففي فترة الصراع هذه تمت عمليات 2ف المتنازعةوالذي استخدم كسالح حرب من طرف األطرا
سريهن لمدة طويلة، آالنساء والفتيات ليبقين لد  اختطاف  غتصاب بشكل جماعي وفردي، كما تماال

ويقدمن من خاللها خدماتهن الجنسية كنوع من العبودية الجنسية، وبعض النساء تعرضن كذلك 
م اغتصابهن بواسطة أدوات  أدخلت في مهابلهن، مما تاستئصال ألعضائهن الجنسية، أو  تلعمليا

بجراح جسيمة، وقد قتل العديد من النساء اللواتي أبدين مقاومة لعمليات  إصابتهنأد  إلى 
االغتصاب، وقد أد  االنتشار الواسع لممارسات العنف الجنسي في بعض المناطق إلى توقف ذهاب 

ذهاب إلى األسواق، كما أن بعضهن كن يلجأن إلى النساء والفتيات إلى العمل في حقولهن أو ال
الغابات ليال لالختفاء بدال من النوم في بيوتهن، وفي بعض األحيان كان عليهن الهرب من بيوتهن 

 .3كليا
إلى المحكمة الجنائية الدولية  2004نتيجة لهذا الوضع أحالت الحكومة الكونغولية في مارس        

موجب رسالة التي أرسلها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المدعي وذلك ب 4القضية الكونغولية
 للنظر 6من النظام األساسي 14، بصفتها دولة طرف في النظام األساسي وفقا للمادة 5العام للمحكمة

في مختلف الجرائم المرتكبة في هذا النزاع كالقتل والتعذيب وتجنيد األطفال وخاصة جرائم االغتصاب 
لجرائم االغتصاب المرتكبة من قبل القوات المقاتلة  ضحية اءنسعشرات آالف من الفتيات وال حيث وقع

السيما تلك المرتكبة من قبل قوات التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية )غوما  في "بوكافو" جنوب 

                                                           

 .347وليم نجيب جورج نصار، مرجع سابق، ص  -1
2-  La république démocratique du Congo, rapport de Human Rights watch, op.cit, p.16. 

 .347، 346 ص وليم نجيب جورج نصار، مرجع سابق، -3
4- Henri D. Bosly et Damien vandermeersch, op.cit, p. 128 

قصي مصطفى عبد الكريم تيم، مد  فاعلية القانون الدولي االنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،  -5
 .158، ص 2010ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين  مذكرة

 .604نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -6
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سترقاق إقليم "كيفو" بعد سيطرتهم عليها، حيث تعرضت الكثير من النساء لالغتصاب الجماعي، واال
الجنسي إلى جانب وقوع حاالت اغتصاب لبعض الرجال والصبية، وكان بعض قوات حفظ السالم 
 التابعة لألمم المتحدة من المدنيين والعسكريين مسؤولين عن بعض حاالت االغتصاب واالستغالل

 .1الجنسي للنساء والفتيات
الجرائم المرتكبة في جمهورية فتح تحقيق في  2004يونيو  23وعليه أعلن المدعي العام في  
وقعت المحكمة الجنائية الدولية وحكومة جمهورية  2004، وفي أكتوبر 2002 سبتمبرمنذ  2الكونغو

الجرائم التي في الكونغو الديمقراطية اتفاقا للتعاون يسمح للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحقيقات 
 .3ارتكبت في البالد

 كمة ذات الصلة بالعنف الجنسي:القضايا المعروضة على المح -ب
بعد التحقيقات التي أجراها المدعي العام بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية          

وجهت عدة اتهامات لعدة شخصيات الرتكابها جرائم عنف جنسي في شكل جرائم حرب وجرائم ضد 
  4Bosco Ntaganda"بوسكونتاقاندا"  اإلنسانية، ومن بين هذه القضايا نذكر قضية المدعي العام ضد

تهمة الرتكابه  13اتهام، منها  18وهو من القادة العسكريين، وقد تضمنت الئحة االتهام الخاصة به 
سنة،  15جرائم حرب، منها االغتصاب واالستعباد الجنسي للمدنيين، وكذا اغتصاب األطفال أقل من 

 2002سنوات تهم خاصة بجرائم ضد اإلنسانية كاالغتصاب واالستعباد الجنسي المرتكبة خالل  05و
في جمهورية الكونغو الديمقراطية باعتباره قائدا عسكريا ومسؤوال عن  في مقاطعة ايتوري  2013إلى 

 .5من النظام األساسي 28و 25أفعال مر وسيه بموجب المواد 

                                                           

 .667، 666 ص بدر الدين محمد شبل، مرجع سابق، -1
2- Henri D. Boshy et Damien vandermeersch, op cit, p. 128 

 على موقع: 2005تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  -3
https://www.amnesty.be/infos/rapports-annuels/Le-rapport-annuel-

2005/Afrique,883/article/republique-democratique-du-congo,consulté Septembre 2016. 
 FPLCنائب رئيس سابق مكلف بالمناورات العسكرية ضمن قوات هو   -  4

5- fiche d’information sur l’affaire : le procureur c.Bosco Ntaganda  , ICC -01/04 -

02/06,ICC-PIDS-DRC-02-011/15-Fra,  consulté  juillet 2017 à La Haye .  

https://www.amnesty.be/infos/rapports-annuels/Le-rapport-annuel-2005/Afrique,883/article/republique-democratique-du-congo,consulté
https://www.amnesty.be/infos/rapports-annuels/Le-rapport-annuel-2005/Afrique,883/article/republique-democratique-du-congo,consulté
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، وذلك الرتكابه جرائم Germain) (Katangaكاتونغا جارمان ضد اتهامات وجهت عدةكما  
 2003و 2002جنسي في منطقة ايتوري ما بين جويلية  و استعباد حرب في شكل جرائم اغتصاب

 .1 زمةالالمحكمة أسقطت هذه التهم لعدم توفر األدلة ال نغير أ
 حالة جمهورية أفريقيا الوسطى -ثالثا

 2003ومارس  2002لقد عرفت إفريقيا الوسطى نزاع مسلح داخلي في الفترة ما بين أكتوبر  
قائد سابق في القوات  François Bozize) ) بوزيزي  فرونسوابين القوات الحكومية والمتمردين بزعامة 

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بصفتها طرف في النظام األساسي من المسلحة وقد طلبت 
لتحقيق في الجرائم التي ارتكبت على أراضيها، ا 2005جانفي  06رسالة وجهتها إلى المحكمة في 

 2ومحاكمة المتهمين بارتكابها
عن فتح تحقيق عن الجرائم التي  2007ماي  22وبناء عليه أعلن مكتب المدعي العام بتاريخ 

 2003و 2002عة بين سنتي بين قوات الحكومة والمتمردين، السيما تلك الواق سياق النزاعوقعت في 
نقومبا، داما و بوسانغوا، ومخاصة في أقاليم بانغي  3أين حدثت خاللها جرائم قتل واغتصاب للمدنيين

، حيث أكد المدعي العام على أن المعلومات التي بحوزته تشير إلى أن جرائم االغتصاب 4رابوسمبل
أن  إلى  وكبت ضد المدنيين وصلت إلى أعداد ال يمكن تجاهلها في نطاق القانون الدولي،التي ارت

م هناك مئات من ضحايا االغتصاب تقدموا إلى اإلدعاء في المحكمة يروون قصصهم ويسردون الجرائ
هؤالء الضحايا كيفية مهاجمتهم من قبل الجناة وكيفية تعرضهم  التي صاحبتها أعمال قسوة، ووصف

لالغتصاب في حضور أفراد أسرهم إلى جانب استخدام الوسائل المتعددة من قبل الجناة في حال 
مقاومتهم وعلى أن هؤالء الضحايا تم النفور منهم من جانب أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في وقت 

 . 5الحق
باعتباره رئيسا عسكريا  Jean Pierre Bemba Gombo)باغومبوبامر وقد اتهم جون بيا

ز، وباعتبارها جرائم  -1/ 7بارتكابه جرائم اغتصاب باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية بموجب المادة 
                                                           

1 -Vincent Chetail,Permanence et Mutation de droit des conflits armés- Bruylant, 

Bruxelles,2013,pp. 634-635.voir la fiche d’information  sur l’affaire le Procureur C. 

Germain Katanga,ICC-01/04-01/07 ,ICC-PIDS-CIS-DRC-03-014/18-Fra,le20/03/2018. 

 .324يحي عبد هللا طعيمان، مرجع سابق، ص  -2
 .675، 674بدر الدين محمد شبل، مرجع سابق، ص -3
 .676 ص المرجع نفسه، -4
 وهو القائد العام لحركة تحرير الكونغو. -5
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 2002أكتوبر  26، المرتكبة في جمهورية إفريقيا الوسطى ما بين 61-هر  -8/2حرب وفق المادة 
 .2سنة سجن 81و حكم عليه ب 2003مارس  15و

 حالة جمهورية كينيا -رابعا
القضية المرفوعة من طرف  نذكرمن بين القضايا ذات الصلة بالعنف الجنسي ضد النساء 

المدير السابق للوظيف العمومي  (F. Kirimi Muthaura)ةالمدعي العام ضد فرانسيس كريمي موثر 
 23/01/2012والسكرتير الحالي لحكومة كينيا الديمقراطية، والتي تم تأكيد الئحة اتهامه بتاريخ 

 .3ز -7/1كجريمة ضد االنسانية)م أفعال طالت النساء في كينيا خاصة االغتصابعدةالمحتوية على 
الذي  (Uhuru Muigai kenyatta)كينياتا وكذلك قضية المدعي العام ضد أهوروميقي

ز  وارتكاب أفعال  -1/ 7تهم تخص جرائم ضد اإلنسانية منها االغتصاب )المادة  5وجهت له 
 .05/12/20144ضده بتاريخ  المتابعاتز ، غير أنه تم توقيف  -1/ 7الإنسانية )المادة 

 حالة ساحل العاج -خامسا
التي  جاألعضاء، ثمة إحالة ساحل العاباإلضافة إلى اإلحاالت التي تمت من طرف الدول  

تعتبر دولة غير طرف في النظام األساسي، وقد قامت باإلحالة إلى المحكمة للنظر في الجرائم 
على إثر النزاع الذي نشب بعد الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية التي فاز  5المرتكبة على إقليميها

على حساب الرئيس لوران  Alassane ouattara) افيها رئيس المعارضة آالسان واتار 
حيث عارض هذا األخير نتائج االنتخابات رافضا مغادرة الحكم مما أد  ،(laurant Gbagbo)قباقبو

 إلى نشوب نزاع ما بين القوات الموالية له والقوات الموالية لواتارا.
رئيس "واتارا" من المدعي العام التحقيق في الجرائم المرتكبة في الطلب  18/05/2011بتاريخ  

 03سمحت الدائرة االبتدائية رقم  03/10/2011، وبتاريخ 2010نوفمبر  28ساحل العاج منذ تاريخ 

                                                           

1-voir Affaire Bemba Gombo,N°ICC-01/05-01/08 sur le site : https://www.icc-

cpi.int/car/bemba?ln=fr#17. Henri D. Bosly et Damien vandermeersch, op cit, p. 135. 

2-Voir le site www. icc- cpi. int .Henri, D.Bosly et Damen Vandermeersch,op.cit,p.136. 

3-voir Affaire le procureur c. Francis Kirimi Muthaura et Uhuru Muigai Kenyatta,N° ICC-

PIDS/publications/ Muthaura  cpi.int/iccdocs/-https://www.icc: 02/11 sur le site-01/09

. KenyattaAliFra.pdf  
  .cpi. Int -cciwwwكينياتا على موقع المحكمة الجنائية الدولية  أنظر قضية أهوروميقي -4 

fiche d’information sur l’Aff/le procureur c.Uhuru Muigai Kenyatta,ICC-01/09-

02/11 ,ICC-PIDS-CIS-KEN-02-14/15-Fra, mise à jour 13/03/2015. 

 .675بدر الدين محمد شبل، مرجع سابق، ص  -5

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/
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للمدعي العام بفتح تحقيق حول الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة المرتكبة على إقليم دولة ساحل 
 .28/11/01021العاج منذ 
ولقد عرفت هذه الحالة عدة قضايا ارتكبت فيها جرائم عنف جنسي ضد النساء منها قضية  

الرئيس السابق لدولة ساحل العاج، حيث صدر  (laurant Gbagbo)المدعي العام ضد لوران غباغبو
، وتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 23/11/2011في حقه أمر بالقبض دولي بتاريخ 

التي شملت عدة تهم منها االغتصاب  12/06/2014وتم تأكيد الئحة االتهام بتاريخ  30/11/2011
خالل النزاع المسلح الذي دار , باعتبارها جرائم ضد االنسانية ,وأفعال أخر  متصلة بالعنف الجنسي 

 ، وكذلك قضية المدعي العام ضد شارل12/04/2011إلى  16/12/2010في  ساحل العاج ما بين 
والمتضمنة  11/12/2014الذي تم تأكيد الئحة اتهامه بتاريخ  Charles Blé Goudé) )بلي قودي

 19نها االغتصاب وأفعال الإنسانية مرتكبة في الفترة الممتدة من الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية متهم  4
 .20112أفريل  12إلى  2010ديسمبر 

 
 انيـــرع الثــــالف                                      

 تجريم العنف الجنسي من خالل القضايا المحالة من طرف مجلس األمن               
إلى جانب حق الدولة في إحالة القضايا على المحكمة الجنائية الدولية، فإن لمجلس األمن  

باعتباره أحد الحق في إحالة أي حالة يشتبه فيها بارتكاب جرائم دولية تدخل في اختصاص المحكمة 
الجهات المخول لها ذلك الحق بموجب النظام األساسي للمحكمة، واستنادا إلى ذلك قام مجلس األمن 
بإحالة النزاع في دارفور بالسودان إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتسببين في الجرائم الدولية 

ع في دارفور وإحالة القضية على المحكمة، السيما تلك التي مست النساء، وعليه سنتناول فيمايلي النزا 
 إضافة إلى القضايا المرتبطة بالعنف الجنسي ضد النساء المعروضة على المحكمة.

 
 
 

                                                           

1- Henri D. Boshy et Damien vandermeersch, op cit, p .145. 

2- Fiche d’information sur l’Affaire : le procureur c.Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé 

N°  ICC-02/11/-01/15, consulté en juil-2017 à  La Haye .                                                       
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 النزاع في دارفور وإحالة القضية على المحكمة -أوال
قبيلة متعددة اللغات واألديان واألصول اإلثنية، وقد أد  هذا  752يتكون شعب السودان من  
لعرقي والثقافي والديني الهائل إلى جانب أسباب سياسية واقتصادية مختلفة إلى اندالع عدة الخليط ا

 .1أزمات والتي كان أبرزها ما عرفه إقليم دارفور
بموجب قراره رقم 2ألمن لجنة تحقيق دوليةانتيجة للصراع الدائر في إقليم دارفور، شكل مجلس  
ق بالجرائم المرتكبة، وتحديد هوية مرتكبيها تمهيدا للتحقي 2004سبتمبر  18الصادر بتاريخ  1564

من القرار المذكور أن مجلس األمن:  يطلب إلى  12حيث جاء في الفقرة  3لمحاسبة المسؤولين عنها
األمين العام أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء لجنة تحقيق دولية تضطلع فورا بالتحقيق في التقارير 

في إلنسان التي ترتكبها جميع األطراف االدولي اإلنساني وقانون حقوق  بانتهاكات القانون  المتعلقة 
دارفور، ولتحديد أيضا ما إذا كانت وقعت أعمال إبادة جماعية وتحديد هوية مرتكبي تلك االنتهاكات 

مع تلك اللجنة ويطلب كذلك  إلى التعاون التام عنها، ويدعو جميع األطرافلكفالة محاسبة المسؤولين 
ة عدد مراقبي حقوق اإلنسان الموفدين إلى دارفور، م أن يتخذ الخطوات المناسبة لزيادإلى األمين العا

 .4[وذلك بالتعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان
، 5شهر لتقديم تقريرها 03وحدد لها مدة  2004أكتوبر  25وقد باشرت اللجنة أعمالها في  
دة هذه اللجنة طاقم كبير من الخبراء القانونيين والمحققين الدوليين وخبراء في الطب بمساعيقوم وكان 

 متهما   51بتحديد   اللجنة قامت  و، 6عسكريين خبراء جانب إلى الجنسيةفي االعتداءات  الشرعي و

 .7من المتمردين اآلخربعضهم من الحكومة وآخرين من المليشيات والبعض 

                                                           

 .678 ،677بدر الدين محمد شبل، مرجع سابق، ص  -1
إيطاليا تكونت اللجنة من محمد فائق من مصر األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان، وأنطونيو كاسيس من  -2

سايان من البيرو ووزيرا الخارجية والعدل  وهو أول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، ودييجو جارساي
ستريجنر من غانا  وتيريسياإلنسان السابق هينا جيالني من الباكستان الممثل الخاص ألمين عام المدافعين عن حقوق 

 قانون في غانا.وهو رئيس اللجنة العليا إلصالح ال
 .496زياد دعيتاني، مرجع سابق، ص  -3
 4S/ RES/ 1564/ 2004، 18/09/2004الصادر في  1564أنظر قرار مجلس األمن رقم  -4
 .383عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -5
 .685-684ص  سابق،بدر الدين محمد شبل، مرجع  -6
 .383عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -7
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خلصت  2005 جانفي 25وقد قدمت هذه اللجنة تقريرها إلى األمين العام لألمم المتحدة في  
فيه إلى أن حكومة السودان أخفقت في منع االعتداءات التي قام بها أفراد أو مليشيات من قبائل 

ا السيم 1المقربة من الحكومة السودانية في إقليم دارفور وعلى رأسها جرائم القتل واالغتصاب الجنجويد
 .2الموجهة ضد قبائل )الفير  و)المساليت  و)الزغهوي 

، أن مليشيات الجنجويد 20043أكتوبر  12ة العفو الدولية في ظمكما جاء في تقرير لمن 
مدعومة من الحكومة قامت باختطاف نساء من دارفور واغتصابهن اغتصابا جماعيا متكررا لمرات 

 عديدة.
في دارفور تلقت ضربات قاسية بشكل خاص ألنهن يتولين رعاية ن النساء أ كما يذكر التقرير 
وأن رجال  ,ة للهجومالذي يجعلهن أهدافا سهل األمر تهن فيضطرون للبقاء قريبات من قراهنعائال
أقدموا على اغتصاب آالف النساء والفتيات اللواتي ال تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات  ديالجنجو 

ات اغتصاب جماعية واختطفوا النساء الستخدامهن لالستعباد الجنسي وإيذائهن جنسيا، وقاموا بعملي
أذرع النساء المختطفات وأرجلهن  تواعتدوا بالضرب على النساء اللواتي قاومن أو قتلوهن وكسر 

لمنعهن من الهرب، وفي مخيمات األشخاص المهجرين داخليا المقامة حول البلدات والقر   في 
 معن الطعا افي محيطها، واغتصبوا النساء اللواتي غامرن بالخروج بحث دارفور سير الجنجويد دوريات

 والماء.
يروين تجاربهن الشخصية في االغتصاب على أيدي الجنجويد  نساءلوقد أورد التقرير حاالت  

لالغتصاب تعاني من عواقب نفسية وطبية بعيدة األجل أو  ضنن النساء الالتي يتعر أ ثم يذكر التقرير
ز  روس نقص المناعة المكتسبة )اإليدفورية على السواء وسيضطرون للعير تحت سيف التهديد بفي

مسلطا فوق ر وسهن وال يحصلن إال على حد أدنى من الرعاية الطبية في دارفور وفي مخيمات 
ورة، وتعاني النساء المغتصبات من تفكك الروابط العائلية تشاد المجاالالالجئين المقامة في دولة 

واإلحساس بالعار باإلضافة إلى نبذ المجتمع للنساء ضحايا االغتصاب وأطفالهن وقد يرفض األزواج 
زوجاتهم وربما لن تتمكن الفتيات من الزواج بعد االغتصاب، والنساء الدارفوريات اللواتي أجبرن على 

                                                           

 .606نزار العنبكي، مرجع سباق، ص  -1
 .497زياد دعيتاني، مرجع سابق، ص  -2
، المكتبة 2004أكتوبر  12تقرير منظمة العفو الدولية، السودان / االغتصاب الجماعي والخطف والقتل،  -3

 .AFR 54/125/2004اإللكترونية للمنظمة، وثيقة رقم 
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ع ال مكان فيه تقليديا لنساء يعشن بصورة مستقلة عن الرجال لمواجهة الفقر إعالة أنفسهن في مجتم
وقد ناشدت المنظمة الفريق عمر البشير رئيس السودان التدخل  .1والتعرض لمزيد من انتهاك  حقوقهن

 لكبح هذا العنف الجنسي ضد النساء وحث الحكومة السودانية على أن:
وات المسلحة يشتبه في ارتكابه االغتصاب أو غيره من توقف عن الخدمة أي فرد من أفراد الق -

انتهاكات الحقوق اإلنسانية ضد المرأة أو إصدار أوامر بارتكابها أو المساعدة في ارتكابها 
 والتحريض عليها.

ارتكاب االغتصاب  عنوتقديم المسؤولين تنزع سالح مليشيات الجنجويد وتقوم بتفكيكها وحلها  -
جنسي والتي تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية إلى وغيره من ضروب العنف ال

 العدالة.

جميع ضحايا العنف الجنسي ومعالجتهن بدنيا ونفسيا  لدولي في رعايةتتعاون مع المجتمع ا -
بما في ذلك تقديم الدعم النفسي وخدمات الصحة اإلنجابية والعالج من األمراض الجنسية 

 .2المعدية

، كشفت منظمة العفو الدولية 2004 جويلية 19وفي تقرير سابق عن هذا التقرير صدر في 
أن االغتصاب الواقع في إقليم دارفور واسع النطاق وغالبا منهجي وأنه استخدم من جانب مليشيا 
الجنجويد، وبعض الجنود الحكوميين إلذالل النساء وبث الرعب في قلوبهن والسيطرة عليهن واجبارهن 

لى مغادرة ديارهن وبالتالي تدمير البنية االجتماعية لمجتمعاتهم، كما دعت في ذات التقرير أطراف ع
 .3النزاع إلى اإلقالع فورا عن ممارسة العنف ضد النساء وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة

الحكومة وجهت منظمة العفو الدولية االتهام إلى  2004وفي تقرير آخر لها صدر في نوفمبر  
السودانية بشكل مباشر، حيث جاء في تقريرها أن هناك حاالت متزايدة من العنف الجنسي 
واالغتصاب واختطاف الفتيات والنساء واستبعادهن جنسيا وأن معظم الجناة من الجنجويد وأن هناك 

 .4أدلة متزايدة على تورط جنود الحكومة السودانية كذلك

                                                           

 .937، 936أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  -1
 مرجع سابق.، 2004أكتوبر  12تقرير منظمة العفو الدولية، السودان / االغتصاب الجماعي والخطف والقتل،  -2
 2004 جويلية 19تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان: دارفور، االغتصاب: كسالح في الحرب الصادر ففي  -3

 .AFR 054/76/ 2004تحت رقم 

4-Amnesty international, les crimes commis contre les femmes lors des conflits armés- 

Londre, Novembre 2004, Index AI: ACT/77/075/2004, p. 25. 
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ط مجلس األمن علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن وبعد أن أحا 2005مارس  31وفي  
 1593/2005أصدر قراره رقم  ,حقوق اإلنسان بدارفورانتهاكات القانون الدولي اإلنساني وقانون 

 1,إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 2002 جويلية 01بإحالة الوضع القائم في دارفور منذ 
سابع في ميثاق األمم المتحدة باعتباره إحد  الجهات التي تملك بموجب وفقا لسلطته طبقا للفصل ال

إحالة أي حالة يشتبه فيها بارتكاب جريمة أو أكثر من  قالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ح
الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة لكي يتم التحقيق بها ومحاكمة مرتكبيها وفقا لنظامها 

 .2األساسي
 القضايا المحالة على المحكمة ذات العالقة بالعنف الجنسي -انياث

باشر المدعي العام استنادا إلى إحالة مجلس األمن تحقيقاته معتمدا في ذلك على مصادر  
المعلومات التي زودته بها الدول وأجهزة األمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية 

، وعليه أصدر مذكرات قبض لتوقيف األشخاص الرئيسيين في 3في ذلك األفرادوالمصادر األخر  بما 
التي مست قائمة األشخاص المشتبه بهم والمرتكبين لجرائم دولية متعددة منها جرائم العنف الجنسي 

النساء في إقليم دارفور، ومنهم أحمد محمد هارون والمعروف بأحمد هارون وعلي محمد علي عبد 
 .4 والرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير ببعلي قشي الرحمن المعروف

وقد تضمنت الئحة اتهام أحمد محمد هارون الذي كان يشغل منصب وزير دولة بوزارة  
الذي صدر  الشؤون الداخلية وحاليا وزير الدولة المكلف بالشؤون اإلنسانية ضمن الحكومة السودانية

اتهام خاص  20اتهام،  42, 27/04/2007في حقه أمر بالقبض من طرف الغرفة التمهيدية في 
نساء وفتيات من سيما اغتصاب ز ال -7/1بجرائم ضد اإلنسانية منها االغتصاب بموجب المادة 

الفور. معظمهم إلى قبيلة  ينتمون سكان بلدة بنديسي وبلدة أرواال والمناطق المحيطة بهما، الذين 
اتهام خاص بجرائم حرب منها االغتصاب بموجب  22ك و – 7/1والمعاملة الالإنسانية بموجب المادة 

                                                           

 .938، ص مرجع سابقأحمد جمعة عبد هللا خليفة،  -1
 .606نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -2
 .الموضع نفسه، المرجع نفسه -3
 .693مرجع سابق، ص بدر الدين محمد شبل،  -4
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ت المحكمة وقد استند 1 2 -8واالعتداء على كرامة الشخص بموجب )المادة  6 -هر  -2/ 8المادة 
 .تهفي إقرار مسؤولي 25/32على نص المادة

بر من مسيري ميلشيات الجنجويد التابعة للجير أما علي محمد علي عبد الرحمن الذي يعت 
وهو حاليا في حالة هرب، وقد  27/04/2007السوداني، فقد صدر ضده أمر بالقبض كذلك بتاريخ 

ة الجسدية ممنها تخص جرائم ضد اإلنسانية كالمساس بالسال 22تهمة،  50تضمنت الئحة اتهامه 
  السيما 6 -ه – 8/2االغتصاب )المادة تهمة خاصة بجرائم حرب منها  28  و7/1)المادة 

 -8/2والمساس بالحياة والسالمة الجسدية )المادة  ع على نساء والفتيات من قبيلة الفوراالغتصاب الواق
  - 8/2  واالعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالركامة )المادة 1 -ج 
 .3  2-ج

حسين الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع وسابقا وزير  بة لعبد الرحيم محمدأما بالنس 
الرتكابه  01/03/2012بالقبض في  أمر الداخلية وممثل سابق للرئيس بإقليم دارفور، فقد صدر ضده

                                                           

1- voir la fiche d’information sur l’Aff/le procureur c.Ahmed Muhammad Harun et Ali 

Muhammas Ali Abd-Al-Rahman(Ali Kushayb),N°ICC-02/05/-01/07 ,ICC-PIDS-CIS-

 cpi.int/darfur/-https://www.icc : Fra  mise à jour Avril 2018, sur le site-005/18-001-SUD

. harunkushayb/ Documents/ Harun KushaybFra.pdf 
 .981 و 973أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  
 -3   25/3وفقا لهذا النظام األساسي، يسأل الشخص  المادة  -3من النظام األساسي على   25/3تنص المادة  - 2

وفقا لهذا النظام األساسي، يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 
 في حال قيام هذا الشخص بمايلي:

بصفته الفردية أو باالشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا ارتكاب هذه الجريمة، سواء  -أ
 كان ذلك الشخص اآلخر مسؤوال جنائيا.

 ألمر أو اإلغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها. -ب
الجريمة أو الشروع في ارتكابها تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تسيير ارتكاب هذه  -ج

 بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
المساهمة بأية طريقة أخر  في قيام جماعة من األشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع  -د

 في ارتكابها، على أن تكون هذه الساهمة متعمدة وأن تقدم:
ض اإلجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على إما بهدف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغر  -1

 ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
 [....مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لد  هذه الجماعة وأ -2

3- voir la fiche d’information sur l’Aff/le procureur c.Ahmed Muhammad Harun et Ali 

Kushayb,N°ICC-02/05/-01/07 ,ICC-PIDS-CIS-SUD-001-005/18-Fra, op.cit.  

https://www.icc-cpi.int/darfur/
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 ، وجرائم حرب ك– 7/1ز  وأفعال الإنسانية )المادة  -7/1جرائم ضد اإلنسانية، كاالغتصاب )المادة 
 .1 8/2والمساس بكرامة الشخص )المادة   -8/2كاالغتصاب )المادة 

جويلية  14أما عن قضية الرئيس عمر حسن أحمد البشير فقد أعلن المدعي العام بتاريخ  
أنه ستتم متابعة الرئيس السوداني عمر أحمد البشير عن الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور  2008

دولة أثناء أداء مهامه أمام المحكمة الجنائية وتعتبر هذه أول سابقة تتم فيها توجيه االتهام لرئيس 
، أما الثاني فقد كان 04/03/2009. ولقد صدر في حقه أمرين بالقبض، األول كان بتاريخ 2الدولية
منها تخص  05تهم،  10وهو حاليا في حالة فرار، وقد تضمنت الئحة اتهامه  12/07/2010بتاريخ 

 03ز و -7/1ق النساء في إقليم دارفور بموجب المادة جرائم ضد أإلنسانية كجرائم االغتصاب في ح
ائم تخص جر  02/ب  و6خاصة بجرائم اإلبادة ومنها المساس بالسالمة الجسدية والعقلية )المادة 

أ من النظام األساسي للمحكمة بصفته شريك -3/ 25على أساس المادة  حرب، وقد أثيرت مسؤوليته
 .3في هذه الجرائم

ظ أن المحكمة الجنائية الدولية قد توسعت في مفهوم الجرائم ذات من خالل ما سبق نالح
الطابع الجنسي، مقارنة بالمحاكم السابقة لها، حيث أضافت إلى جانب جريمة االغتصاب أشكاال 
أخر  للعنف الجنسي مثل اإلكراه على البغاء والتعقيم القسري، االستعباد الجنسي والحمل القسري وغيره 

لجنسي، فألول مرة تم تكريس هذه الجرائم بصفة صريحة في نظام المحكمة من أشكال العنف ا
 الجنائية الدولية تحت تكييف جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

 
 
 
 
 
 

                                                           

1- voir la fiche d’information sur l’Aff/le procureur c. Abdel Raheem Muhammad Hussein, 

; sur le  004/18_Fra, mise à jour Avril 2018-05-SUD-CIS-PIDS-,ICC 01/12-02/05-N°ICC

cpi.int/darfur/hussein/Documents/HusseinFra.pdf-https://www.icc : site  
2- Henri D. Boshy et Damien vandermeersch, op.cit, P. 138- 139. 

3- voir la fiche d’information sur l’Aff/le procureur c.Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 

, sur le  /18_Fra, mise à jour Avril 2018006-02-SUD-CIS-PIDS-,ICC 01/09-02/05-N°ICC

cpi.int/darfur/albashir/Documents/AlBashirFra.pdf-https://www.icc : site 
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 خالصة الباب األول :
أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعكس نهاية  خلصنا الى من خالل هذا الباب 

 ما وصل إليه التطور في نظرة المجتمع الدولي إلى جرائم العنف الجنسي. 
في النظم استعرضنا نظرة المجتمع الدولي إلى جرائم العنف الجنسي والتي انعكست  حيث

لم منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اآلن محاكم الجنائية الدولية، التي شهدها العااألساسية وقضاء ال
في المحاكم  جرائم العنف الجنسي )عليها والتي تعكس بدورها تطور هذه النظرة من عدم النص 

الجنائية األولى إلى تخصيص نصوص تتضمن بيانا وافيا لألعمال التي تشكل جرائم العنف الجنسي 
 أين تم تكريس هذه الجرائم بصفة صريحة الدولية،كما هو الحال في النظام األساسي للمحكمة الجنائية 

 تحت تكييف جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
في النظم األساسية للمحاكم الجنائية الدولية جاء بدوره نتيجة  وأن النص على هذه الجرائم

تطور نظرة المجتمع الدولي لحقوق المرأة بصفة خاصة، وتجريم المساس بهذه الحقوق في القانون 
الدولي اإلنساني، وحتى القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي أكد على حقوق المرأة ومكافحة كافة أنواع 

بارات عامة في البداية، ثم أصبحت هذه الحقوق أكثر وضوحا وإلزامية في مرحلة العنف ضدها في ع
تالية، ومنه الوصول إلى إقرار تجريم االعتداء على بعض هذه الحقوق التي تعد جرائم العنف الجنسي 

 وهذا ما بيناه من خالل هذا الباب. .اعتداء عليها
 و انتهاكا يعد خرقاالل النزاعات المسلحة خالقول أن العنف الجنسي ضد المرأة  ومنه يمكننا 

 اإلنسان  ق و قالقانون الدولي لح قواعد القانون الدولي الجنائي وحتى لقواعد القانون الدولي اإلنساني و
 



 

 
 
 

 
 

 الباب الثاني
حماية النساء من العنف  

 الجنسي
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 الباب الثاني
 حماية النساء من العنف الجنسي 

 
ال تعود بشاعة المخاطر التي تتعرض لها النساء في حاالت النزاع المسلح الى عدم توافر القواعد        

شكل بد حترام تلك القواعإقدر ما تعود الى عدم بالموضوعية لحمايتهم من العنف الجنسي خصوصا 
 بغي تحويل الحماية الواجبة للنساء الى واقع عملي.نكاف لذا ي

لتزام بتلك القواعد الزمة للتعريف بقواعد القانون الدولي االنساني و اإللكما يجب بذل الجهود ا        
 وسع نطاق ممكن و باستخدام كل الطرق المتاحة.أعلى 
لى إ, و قبل التطرق )الفصل الثاني  خر  وطنيةأليات دولية و أليات الحماية هذه بين أو تتعدد        

)الفصل  لى محل الحماية في جرائم العنف الجنسيإليات البد لنا من التعرض التعريف بهذه األ
 .االول 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 محل الحماية



198 
 

 الفصل األول
 محل الحماية

 
كفلت قواعد القانون الدولي اإلنساني، خالل فترات النزاع المسلح، للنساء المدنيات والمقاتالت  

على حد سواء، حماية خاصة، نظرا لكونهن أكثر الفئات تعرضا لإلعتداء خالل هذه الفترات، وخاصة 
ية كاإلغتصاب واإلستعباد الجنسي،  و تعرف الحماية لغة بأنها: حمى الشيء اإلعتداءات الجنس

يحمي حماية، أي منعه وحمى المريض ما يضره منعه إياه واحتمى هو من ذلك وتحمى امتنع، وتحمي 
المريض الممنوع من الطعام والشراب، ويقال حميت القوم حماية أي نصرتهم، وحماه حماية دفع عنه 

أي محضور ال يقرب، وتحاماه الناس أي توقوه واجتنبوه.ويقال هذا الشيء حمي، أي وهذا شيء حمي 
محضور ال يقرب، وحميته حماية إذا دفعت عنه، ومنعت عنه من يقربه، والحميم القريب المشفق 

يٌم َوََل َيْسَأُل محَم وسمي بذلك ألنه يمد حمايته لذويه فهو يدافع عنهم كما قال تعالى: في كتابه العزيز:﴿
يًما ، وفي الجملة نجد الحماية تأتي عبر معان هي: المنع، والنصرة وهي 10﴾ سورة المعارج اآلية محَم

 .1داخلة تحت معنى المنع ألن النصرة منع الغير من اإلضرار بالمضرور
أما اصطالحا فتعرف على أنها عالقة قانونية تنشأ بين دولتين نتيجة لوضع إحد  الدولتين  
بوصفها بالرغم منها تحت وصاية الدولة األخر ، وتعرف الحماية في الحالة أألولى  حماية نفسها أو 

اتفاقية[ وفي الثانية،  حماية استعمارية[، والحماية هي صيانة اآلخرين من العلل واألخطار والمعاناة 
 .2التي قد يتعرضون لها والدفاع عنهم وتزويدهم بالعون والتدعيم

ا على الحماية الخاصة بفئة النساء أي مجموع النصوص القانونية ونركز من خالل بحثن 
 الخاصة التي تخاطب النساء المدنيات و المقاتالت وتوفر لهن الحماية من جرائم العنف الجنسي.

 

                                                           

عالء عبد الحسن العنزي، سؤدد طه العبيدي، مفهوم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، والمعوقات  التي تواجهها،  -1
على  .211، ص السنة السادسة،  02العدد   ,كلية الحقوق,جامعة بابل,للعلوم القانونية والسياسية الحليمجلة المحقق 

 .www.uobabylon.edu.iq/publications/law.../article_ed11_8.docموقع : 

  موقع: عربي، علىمعجم عربي  الجامع،معجم المعاني 

 ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arحماية
 

 .190 صسابق،  ، مرجعكريمةخنوسي -2

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law.../article_ed11_8.doc
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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 المبحث األول                                       
   دنيةــــــــرأة المـــــــــالم                                    

يشهد العالم في اآلونة األخيرة انتشار النزاعات المسلحة على نطاق واسع، ويتزايد عدد ضحايا  
هذه النزاعات من المدنيين السيما النساء الالتي غالبا ما يتكبدن معظم الخسائر المترتبة على تلك 

رائم السيما جرائم اإلغتصاب وغيره النزاعات دولية كانت أو داخلية، حيث تكون النساء هدفا ألبشع الج
من أنواع العنف الجنسي، مما يقتضي إعمال القواعد القانونية لحمايتهن ووضع القيود الضرورية على 
سلوك المقاتلين الذي قد يسبب أضرار بدنية ونفسية بهؤالء النساء غير المشاركات في القتال وقد كفل 

ي لالجئين حماية لهؤالء النساء المدنيات بتجريم جميع أشكال القانون الدولي اإلنساني والقانوني الدول
العنف الواقع عليهن أو المساس بأجسادهن ومعنوياتهن، ألجل ذلك ولتبيان حماية المرأة المدنية من 
جرائم العنف الجنسي سنعمد إلى االشارة الى حماية المرأة كجزء من المدنيين  من جرائم العنف 

ت المسلحة بنوعيها) المطلب االول   مع االشارة كذلك إلى  حماية النساء الجنسي  أثناء النزاعا
 .النازحات واالجئات )المطلب الثاني  

         المطلب األول                                       
 حماية المرأة كجزء من المدنيين من جرائم العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح        

المرأة غير المشاركة في القتال والتي تنتمي لفئة المدنيين هو األصل العام الذي  يعتبر نموذج 
 يندرج فيه أغلب النساء في النزاعات المسلحة.

التي عرفت  1949وقد حدد مفهوم السكان المدنيين في ضوء قواعد إتفاقية جنيف الرابعة لعام  
فاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في األشخاص المحميين بقولها:  األشخاص الذين تحميهم اإلت

رعاياه  لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتالل تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من
 أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها.

رعايا الدولة المحايدة الموجودين في أراضي  أماال تحمي اإلتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها، 
دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم ال يعتبرون أشخاصا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون 

,على أن ألحكام الباب الثاني 1إليها ممثلة تمثيال دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها[
والتي قررت حماية عامة لمجموع السكان دون أي تمييز  13نه المادة نطاقا أوسع في التطبيق تبي

                                                           
 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  04المادة  - 1
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. ورغبة في تخفيف المعاناة الناجمة عن 1يستند إلى العنصر أو الجنسية أو الدين أو اآلراء السياسية
النزاع أضافت المادة الرابعة  ال يعتبر من األشخاص المحميين بمفهوم هذه اإلتفاقية األشخاص الذين 

 12تفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في تحميهم إ
، أو إتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار 1949أغسطس 

 12، أو إتفاقية جنيف بشأن معالة أسر  الحرب المؤرخة في 1949أغسطس  12المؤرخة في 
 .2[1949أغسطس 
 من اإلتفاقية المذكورة أعاله على إستثنائيين ال تنطبق فيهما اإلتفاقية هما: 05ص المادة وتن 

إذا اقتنع أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه اإلتفاقية في أراضي هذا -أ
ن الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط فإن مثل هذا الشخص يحرم م

 اإلنتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها اإلتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه االتفاقية في أراضي محتلة بتهمة الجاسوسية، والتخريب أو لوجود  -ب

ن حرمان هذا الشخص من حقوق كشبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة اإلحتالل، أم
 .3تصال المنصوص عليها في اإلتفاقيةاإل

من البرتوكول اإلضافي األول على بعض القواعد الخاصة بتحديد  50كما نصت المادة  
 الوضع القانوني للمدنيين وهي:

 المدني هو من ال ينتمي إلى الفئات التالية: -1

 أفراد القوات المسلحة والميليشيات المتطوعة التي تعد جزءا منها. -

 ات األخر  والوحدات المتطوعة، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة.أفراد المليشي -

أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والئهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة  -
 الحاجزة.

السكان الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية  -
  .)حالة الهبة الشعبية

                                                           

 .43أبو الوفا، مرجع سابق ، ص أحمد  -1
 .820أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  -2
والشريعة خليل أحمد خليل العبيدي، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي اإلنساني  -3

 .39 ،38، ص 2008اإلسالمية، أطروحة دكتوراه، جامعة سانت كلمنتس العالمية، 
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 يندرج في السكان المدنيين كافة األشخاص المدنيين -2

 .1ال يفقد المدنيون صفتهم هذه بسبب وجود أفراد بينهم ال يسري عليهم تعريف المدنيين -3
أنها انتهجت في تعريف السكان المدنيين التعريف السلبي،  50ويتضح من خالل نص المادة 

، وفي حالة الشك 2عريف وما عداهم مدنيينحيث حددت كل األشخاص الذين ال يدخلون في هذا الت
حول ما إذا كان الشخص مدنيا أو مقاتال فإنه يفترض اعتباره مدنيا حسب ما أكدت عليه دائما المادة 

 .3من البرتوكول اإلضافي األول، ما دام أنه لم يشترك في العمليات العدائية 50
السيما النساء الالتي غالبا ما يتكبدن ويتزايد عدد ضحايا النزاعات المسلحة من المدنيين 

من إجمالي عدد  %90معظم الخسائر المترتبة على تلك النزاعات إذ تشير اإلحصائيات أن ما يقارب 
ضحايا النزاعات المسلحة هم من المدنيين وأن أغلبهم من النساء الالتي يتعرضن لفضائع ومخاطر 

عات المسلحة دولية كانت أو غير دولية، فقد بلغ عدد وانتهاكات جسيمة تعظم من معاناتهن أثناء النزا 
أثناء النزاع المسلح بين الهوتو والتوتسي برواندا ما يقرب  1994النساء اللواتي تم اغتصابهن في عام 

ألف في البوسنة والهرسك وكرواتيا، بينما  60من نصف مليون إمرأة وفتاة، في حين كان عدد هؤالء 
 .20014 -1991ألفا في سيراليون خالل الفترة من  64بلغ العدد ما يقرب من 

ويسعى القانون الدولي اإلنساني إلى تقرير حقوق تكفل حماية لضحايا النزاعات المسلحة، 
السيما النساء حيث قرر لهن حماية عامة تتساو  فيها المرأة مع باقي السكان المدنيين، وأفرد لها 

ا عليهم مراعاة لجنسها، ومن ذلك حمايتها من كل ما من حماية خاصة تتضمن حقوقا إضافية تتفرد به
شأنه أن يمس شرفها وسالمتها الجسدية ويحط من كرامتها. كاالنتهاكات الجنسية من إغتصاب وإجبار 
على الدعارة والحمل القسري وغيره من أنواع العنف الجنسي الذي قد يمارس على المرأة أثناء النزاعات 

ة أم داخلية، وعليه سنعمل فيمايلي على تسليط الضوء على الحماية الممنوحة المسلحة سواء كانت دولي
  الفرع األولللنساء بوصفها من المدنيين من جرائم العنف الجنسي خالل النزاعات المسلحة الدولية)

   .الفرع الثانيوغير الدولية)
 

                                                           

 .44أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  -1
 .40سابق، ص  العبيدي، مرجعخليل أحمد خليل  -2
 .288، 287مرجع سابق، ص  العنبكي،نزار  -3
 .819ص  سابق،أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع  -4
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 رع األولـــــالف                                       
 ية النساء كجزء من المدنيين من جرائم العنف الجنسي خالل النزاع المسلح الدوليحما      

قد يمر النزاع المسلح الدولي بمرحلتين زمنيتين متعاقبتين هما مرحلة النزاع المسلح، ومرحلة  
ايز اإلحتالل الحربي، وتتباين في هاتين المرحلتين الحقوق والواجبات القانونية بين أطراف النزاع، وتتم

القواعد التي تحكم هاتين المرحلتين، وسنتناول فيمايلي الحقوق التي تكفل حماية للنساء المدنيات من 
 جميع أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي الذي قد يمارس ضدها وذلك كما يلي:

 حماية المدنيات خالل النزاع المسلح -أوال
 حماية المدنيات في ظل اإلحتالل الحربي -ثانيا

 حماية المدنيات خالل النزاع المسلح -أوال
بالرغم من أن القانون الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة غير مهيأ أساسا ألن  

يمنح حماية تمييزيه متفاوتة بين فئات األشخاص المحميين، عمال بمبدأ عدم التمييز الذي ال يعتمد أي 
منح الحماية المقررة للفئات المحمية أو لألشخاص اعتبار من غير اإلعتبارات اإلنسانية كمعيار ل

المدنيين المحميين عموما، مع ذلك يقتضي اإلعتبار الخاص بجنس النساء منح معاملة تمييزبة خاصة 
، وذلك 1تراعي هذا االعتبار، عالوة على الحماية العامة التي تستحقها هذه الفئة باعتبارها من المدنيين

اد وغيره من أنواع عبستضعفة خالل النزاعات المسلحة الدولية من اغتصاب واستلما تعانيه هذه الفئة الم
والبرتوكول اإلضافي األول  1949العنف الجنسي، وعليه فقد جاءت إتفاقية جنيف الرابعة لعام 

الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لتمنح للنساء باإلضافة إلى الحماية  1977لعام
السيما ضد االنتهاكات الجنسية  2الممنوحة للسكان المدنيين حماية خاصة لهن بسبب جنسهنالعامة 

وهذا ما سنبينه فيمايلي مع اإلشارة في البداية إلى أهم المباد  التي ترتكز عليها حقوق المرأة المنتمية 
 لفئة المدنيين:

 المباد  التي ترتكز عليها حقوق المرأة المنتمية لفئة المدنيين -أ

 1949ماية المدنيات من جرائم العنف الجنسي في اتفاقية جنيف الرابعة ح -ب

                                                           
 صفحة,الحماية القانونية للنساء في ضوء قواعد القانون الدولي االنساني ,دراسة منشورة على ياسر سمير عباس - 1

 على موقع : 12/10/2015بتاريخ  مركز الدراسات واالبحاا العلمانية في العالم العربي

nt.art.asp?aid=488358&ac=2http://ssrcaw.org/ar/pri  20/09/2017تاريخ التصفح. 

 Michel Deyra , le droit dans la guerre,Gualino éditeur,Lextensoالمرجع نفسه .- 2

éditions ,Paris, 2009,p153. 

http://ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=488358&ac=2
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 1977حماية المدنيات من جرائم العنف الجنسي في البرتوكول اإلضافي األول  -ج

 المبادئ التي ترتكز عليها حقوق المرأة المنتمية لفئة المدنيين -أ

مجموعة من المباد   ترتكز حقوق المرأة كجزء من المدنيين في النزاعات المسلحة على 
 القانونية الهامة التي تكفل لهؤالء الحماية القانونية لحقوقهن، ومن أهم هذه المباد  نذكر:

: تستظل النساء في النزاعات المسلحة بمظلة الحماية المتكافئة التي مبدأ عدم التمييز في الحماية -1
، 1م بما في ذلك التفرقة على أساس الجنستلزم أطراف النزاع بمعاملة الجميع وحمايتهم دون تفرقة بينه

وعليه ال يمكن استبعاد النساء من االستفادة من الحماية المعترف بها لألشخاص في االتفاقية فقط 
 .2بسبب الجنس، فهذا يعد مخالفا لفحواها وانتهاكا خطيرا لحقوقهن

العنف أو التهديد : يعرف األمان الشخصي بأنه السالمة من األخطار و مبدأ األمان الشخصي -2
، ولذلك ال يجوز 3بهما، ضد أفراد السكان المدنيين ومنهم النساء كجزء من تركيبة هؤالء السكان

 .4ممارسة العنف ضد السالمة الجسدية للفئات المحمية
ا، ومن ذلك االغتصاب واإلكراه على موقد يتخذ هذا العنف إيذاء بدنيا أو عقليا أو التهديد به 
واالسترقاق واإلكراه على الحمل واإلجبار على اإلجهاض والتعقيم القسري وسائر أشكال الدعارة 

 .5االعتداءات الجنسية مثل اإلجبار على التعري والتحرشات اللفظية
 : من القواعد الهامة والحيوية لكفالة حماية المدنيين أثناء النزاعات لة اإلنسانيةممبدأ المعا -3

، فيجب على طرف النزاع 6تلزم األطراف المتحاربة بتوفير معاملة إنسانية لهؤالءالمسلحة األحكام التي 
الذي تقع النساء المدنيات تحت سلطته مراعاة واجب المعاملة اإلنسانية إزاءهن وتجنب أي فعل ينطوي 

، إذ تتمتع النساء في جميع األحوال باحترام أشخاصهم 7على سوء معاملة أو امتهان لكرامة النساء
شرفهم، وأن يعاملن في جميع األوقات واألماكن معاملة إنسانية، فال يجوز أن تمارس أعمال العنف و 

ضدهن، أو ضد صحتهن وسالمتهن البدنية والعقلية أو التعذيب والتشويه، كما يحرم انتهاك الكرامة 

                                                           

 .843أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  -1
 .191خنوسي كريمة، مرجع سابق، ص  -2
 .843عبد هللا خليفة، مرجع سابق، أحمد جمعة  -3
 44 صأحمد أبو الوفا، مرجع سابق،  -4
 .843أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق،  -5

 .844، المرجع نفسه-6
 .316نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -7
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الحياء  الشخصية وعلى األخص المعاملة المهينة واإلكراه على الدعارة أو أي صورة من صور خدو
 .1كما يحضر تهديهم بارتكاب أي من هذه األفعال المحرمة

ومن المعلوم أن النساء المدنيات يندرجن ضمن فئة األشخاص المدنيين والسكان المدنيين  
بوجه عام،  3والبروتوكوالن اإلضافيان 2الذين يتمتعون بالحماية التي توفرها لهم اتفاقية جنيف الرابعة

ت في العمليات العدائية فلهن نطاق حماية خاص وعام توفره اتفاقيات جنيف أما النساء المشاركا
الثالا األخر  والبرتوكوالن اإلضافيان بحسب حالتهن فيما إذا كن جرحى أو مرضى أو منكوبات في 
البحار أم أسر ، حيث تراعي كل هذه النصوص عالوة على الحماية العامة موجبات الحماية الخاصة 

 .4اعتبار جنسهنالواجبة لهن ب
ومن حيث النطاق المادي للحماية المقررة للنساء المدنيات في القانون الدولي اإلنساني،  

فباإلضافة إلى انتفاعهن من الحماية المقررة لعموم المدنيين على مقتضى مبدأ المعاملة اإلنسانية، 
وأعمال القصاص والمعاملة  كحضر القتل والتعذيب البدني والنفسي وأخذ الرهائن والعقوبات الجماعية

المهينة وغير اإلنسانية أو التهديد بارتكاب أي من هذه األفعال، يجب حماية النساء بوجه خاص ضد 
 .5اإلغتصاب واإلكراه على الدعارة وضد أية صورة من صور خدو الحياء

ساسية للقانون : يمثل مبدأ التمييز أحد القواعد األمبدأ التمييز بين المقاتلين ومير المقاتلين -4
الدولي اإلنساني للنزاعات المسلحة ويقتضي إعمال هذا المبدأ ضرورة قيام أطراف النزاع المسلح 
بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين في جميع األوقات وعدم توجيه هجمات ضد األشخاص أو السكان 

ثناء الهجمات لتفادي إلحاف األذ  المدنيين مع التزام أطراف النزاع باتخاذ كافة التدابير واالحتياطات أ
 السيما النساء منهم باعتبارهم أكثر الفئات تضررا خالل النزاعات المسلحة. 6أو الضرر بالمدنيين

 
 

                                                           

 .167 ،166ميلود بن عبد العزيز، ص  -1
 .1949لعام  اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين -2

البرتوكول اإلضافي الثاني فيتعلق بحماية  الدولية، أماويتعلق البرتوكول األول بحماية ضحايا النزاعات المسلحة  -3
 ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

 .317 ،316نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -4

 .317ص  ،نفسهمرجع ال -5
 .844سابق، ص أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع  -6
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 1949حماية المدنيات من جرائم العنف الجنسي في اتفاقية جنيف الرابعة  -ب
ر حماية للنساء أثناء لقد أرست اتفاقية جنيف الرابعة مجموعة من المباد  والقواعد لتقري 

كاإلغتصاب واإلستبعاد الجنسي،  نوكرامته نالعمليات العدائية ضد كل ما من شأنه أن يمس بشرفه
والتعقيم القسري، وغيره من أصناف العنف الجنسي الذي قد تقع المرأة ضحيته خالل هذه النزاعات، 

 وذلك على النحو التالي:
 الحرب: حماية المرأة المدنية من بعض عواقب -1

لقد خصصت اتفاقية جنيف الرابعة الباب الثاني منها للحديث عن الحماية العامة للسكان من  
بعض عواقب الحرب، ومن خالل تصفح هذه النصوص نالحظ أنها أوردت أحكام تساهم في تعزيز 
يع حماية النساء ضد كل ما من شأنه أن يمس بسالمتهن الجسدية، والعقلية السيما حمايتهن ضد جم

 أشكال االنتهاكات الجنسية وذلك كمايلي:
: والذي تم اإلشارة إليه سابقا حيث أكدت إتفاقية جنيف الرابعة من مبدأ عدم التمييز المجحف.1.1

منها على مبدأ عدم التمييز المجحف بمعنى أن المساواة التامة بين الرجال  13خالل نص المادة 
اختالف تركيبة كالهما يجعل أمر التمييز اإليجابي أمرا والنساء أمر غير معقول وغير منطقي، ألن 

، األمر الذي يقتضي معه تقرير حماية خاصة للنساء من جميع 1ضروريا في مثل هذه األوضاع
 أشكال العنف التي تقع ضحيته خالل النزاعات المسلحة السيما العنف الجنسي بسبب كونها أنثى.

على إمكانية إنشاء  15و 14قد نصت كل من المادة : لإنشاء مناطق أمان ومناطق محايدة.2.1
 مناطق استشفاء وأمان أو مناطق محايدة.

وتعرف المناطق اآلمنة بأنها مناطق ال يدور فيها القتال، وتنشأ قبل أو بعد نشوب األعمال  
ر، وهدفها العدائية بإرادة األطراف المتحاربة، أو بمساعدة الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب األحم

حماية المدنيين المحتاجين بصفة خاصة للحماية كالنساء، سواء كن جريحات أو مريضات أو حوامل 
 بهن. ، وحمايتهن من آثار األعمال العدائية وكل ما من شأنه أن يضر2أو مسنات

                                                           

 على موقع : 16/03/2017أسئلة و أجوبة حول المناطق األمنةو النزاع المسلح في سوريا, -1

https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301162   و هشام 17/09/2017تاريخ التصفح .
فخار,الحماية الخاصة في ظل قواعد القانون الدولي اإلنساني,مجلة البحوا و الدراسات العلمية,جامعة يحي فارس,العدد 

 .85, ص2012مارس  6
 Bill NOTT, manuel sur les règles.1949من التفاقية جنيف الرابعة لعام  14راجع نص المادة  -2

internationals régissant les operations militaries,CICR, Geneve,septembre2016p,186. 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301162
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من ذات االتفاقية على إمكانية إنشاء مناطق محايدة وهي مناطق ال  15كما نصت المادة  
ا قتال، تنشأ بإرادة األطراف المتحاربة بناء على اقتراح أحد األطراف على اآلخر، بصورة يدور فيه

مباشرة أو االقتراح عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية لحماية الجرحى والمرضى من المقاتلين 
ية بالغة في بما فيهم النساء، ولعل إنشاء مثل هذه المناطق له أهم 1وغير المقاتلين، وحماية المدنيين

 حماية النساء بطريقة غير مباشرة ضد جميع أشكال العنف الجنسي الذي قد تقع ضحيته.
حيث تكون المرأة ضمن هذه المناطق في مأمن وبعيدة عن العمليات العسكرية، فالغرض من  

التي هذه المناطق هو توفير مالجن في الحاالت التي تكون فيها النزاعات الحربية قريبة من المناطق 
 .2يقطنها المدنيون أو لوقوعها بداخل مناطق االقتتال

ضرورة نقل  علىمن إتفاقية جنيف الرابعة 17: لقد نصت المادة اإلجالء من المناطق الخطرة.3.1
المدنيين من جرحى ومرضى وعجزة ومسنين وأطفال ونساء نفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة 

أن بقاءهن في  الجنسي، إذولعل هذا يسهم بدوره في حماية النساء من جرائم العنف  3إلى مناطق آمنة
هذه األماكن الخطرة كجريحات أو مريضات أو نفاس قد يجعلهن أكثر عرضة للعنف الجنسي في حالة 

 بقين في هذه األماكن التي تدور فيها األعمال العسكرية.
 نزاعحماية المرأة المدنية في أراضي أطراف ال -2

نتناول فيمايلي اإلطار العام للحماية الخاصة بالمدنيات في أراضي أطراف النزاع كما نتعرض  
 إلى الحماية الخاصة بالمعتقالت في أراضي أطراف النزاع.

 اإلطار العام للحماية .1.2

حكام لقد نصت إتفاقية جنيف الرابعة في القسم األول من الباب الثالث على مجموعة من األ         
العامة التي تنطبق على أراضي أطراف النزاع، حيث حددت أحكاما تتعلق بحماية المرأة من بعض 

 .4على النوع االجتماعي بأنها أنثى اعتبارا أو اعتمادااألفعال التي تمسها بصفتها الشخصية 

                                                           

 .من نفس االتفاقية 15راجع نص المادة  -1

عمر سعد هللا، تطور تدوين القانون الدولي اإلنساني، درا الغرب اإلسالمي،  و، 28، ص مرجع سابققيرع عامر، -2
 .174، ص 1997بيروت الطبعة األولى 

 .1949فاقية جنيف الرابعة لعام إتمن  17راجع نص المادة  -3
 193، مرجع سابق، ص كريمة خنوسي -4
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ية من إتفاق 27إن اإلطار العام لحماية النساء الذي تم النص عليه بشكل خاص ضمن المادة  
جنيف الرابعة اشتمل على احترام مبدأ المعاملة التفضيلية للنساء من جهة ومن جهة أخر  على مبدأ 

 حماية المرأة من جميع أشكال اإلنتهاكات الجنسية وذلك كما سيأتي بيانه.
على مبدأ المعاملة اإلنسانية، وواجب معاملة النساء معاملة  27/1فبعد أن أكدت المادة  

تهن بشكل خاص ضد جميع أشكال العنف أو التهديد أو السباب أو فضول الجماهير إنسانية وحماي
مثلها مثل الرجل، كما أكدت على حقها في التمتع بحقوقها العائلية وعقائدها الدينية وعاداتها 

 ، إنتقلت في الفقرات الموالية إلى التأكيد على:1وتقاليدها
 للنساءحترام المعالة التفضيلية إ. 1.1.2      
من إتفاقية جنيف الرابعة في فقرتها الثالثة على أن:  مع مراعاة األحكام  27حيث نصت المادة        

، يعامل جميع األشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي جنسالمتعلقة بالحالة الصحية والسن وال
أو اآلراء يخضعون لسطلته بنفس اإلعتبار دون أي تمييز على أساس العنصر أو الدين 

 .2السياسية...[
 نتهاكات الجنسيةحماية المرأة من اإل . 2.1.2      
هناك العديد من األحكام العامة بشأن وضع األشخاص المحميين ومعاملتهم، ال تخلو من        

اإلشارة إلى مبدأ المعاملة الخاصة للنساء، ففضال على أن القانون الدولي اإلنساني يوفر لألشخاص 
ن حق اإلحترام ألشخاصهم وشرفهم، وأنه يجب معاملتهم معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل المحميي

خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير، حيث تستفيد النساء من 
لنساء حق اإلحترام والمعاملة اإلنسانية، ويلفت القانون الدولي اإلنساني اإلنتباه إلى ضرورة اإلهتمام با

أحكامه إلى أنه يجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن  فتضيفبشكل خاص، 
، ولعل هذا ما أكدت عليه المادة 3والسيما ضد اإلغتصاب واإلكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن

الفقرة األولى من  ، وتعتبر هذه الفقرة تفسيرا وتحليال للمفهوم الوارد في4من إتفاقية جنيف الرابعة 27/2
نفس المادة عندما استعملت مصطلح "اإلحترام ألشخاصهم وشرفهم" وكان الدافع وراء إدراج هذا النص 

                                                           

1 - Michel Deyra, l’Essentiel  du Droit des Conflits armés, Gualino éditeur, Paris, 2002, 

p77.  

 .1949من التفاقية جنيف الرابعة لعام  27راجع نص المادة  -2
 .123عودة، مرجع سابق، ص نجيب أسعد  -3
 .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  27راجع نص الفقرة الثانية من المادة  -4
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هو تفادي تكرار األفعال الوحشية التي تعرضت إليها النساء أثناء الحرب العالمية الثانية أين اغتصبن 
افة أنواع التعذيب وشتى أنواع وأجبرن على ممارسة الدعارة، الوضع الذي جعلهن يتعرضن لك

 .1اإلعتداءات الجنسية وما يصاحبها من انتشار لألمراض المتنقلة عن طريق الجنس
أنه أورد أمثلة عن اإلعتداءات الجنسية وهي  27والمالحظ على نص الفقرة الثانية من المادة  

لنزاعات المسلحة حيث يستخدم اإلغتصاب واإلكراه على الدعارة، ولعل ذلك راجع لشيوع ارتكابها أثناء ا
اإلغتصاب كوسيلة إذالل للخصم كما إستخدم إلجبار السكان على مغادرة أراضيهم وبث الرعب بينهم، 

ألف إمرأة  80وتجدر اإلشارة إلى أن الجير الياباني قد أجبر خالل الحرب العالمية الثانية ما يزيد عن 
وتقديم المتعة الجنسية للجنود كما أدين بعض  من نساء الدول التي احتلها على ممارسة الدعارة
من اتفاقية  27، فالحكم الوارد في نص المادة 2مجرمي الحرب األلمان بجرائم من بينها االغتصاب

جنيف الرابعة، يلزم الدول المعنية بأن تحمي النساء المدنيات من مثل تلك األعمال التي يحتمل أن 
اآلخر في النزاع، كما أنه يلزم الجماعات المعارضة المسلحة وحتى ترتكبها قواتها المسلحة أو الطرف 

 .3قوات حفظ السالم إذا ما شاركت في عمليات قتالية
وال زالت االنتهاكات الجنسية منتشرة خالل النزاعات المسلحة ففي البوسنة استخدم االغتصاب  

الصرب وأجبرن على  كسالح تطهير عرقي حيث تم اغتصاب النساء البوسنيات بمعرفة الجنود
االحتفاظ بحملهن حتى يتم التطهير العرقي للبوسنيين وعادة ما كان يقترن االغتصاب باإلذالل 
والتعذيب، وقد أعدت معسكرات صربية لهذا الغرض سميت بمعسكرات االغتصاب، مما دفع منظمات 

فسية الناجمة عن حكومية وغير حكومية لوضع برامج نفسية لمساعدتهن وخاصة في االضطرابات الن
إجهاد ما بعد الصدمة، وقد صدرت عن المحكمة الجنائية ليوغسالفيا العديد من أحكام اإلدانة 
القضائية بحق متهمين ارتكبوا فضائح وجرائم عنف جنسي ضد النساء مثل قضية فوكا التي دارت 

 .4كماسبق اإلشارة إليه سابقا 93و 92أحداثها خالل عامي 

                                                           

 .194 ،193، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -1
Oscar M.Uhler, Henri Coursier et d’autres, la convention de Genève, relative à la 

protection des personnes civiles en temps de guerre, Commentaire publié sous la direction 

de Jean S.Pictet, le comité international de croix rouge, Genève, 1956, p.221.                 

 .156محمودي حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -2

 12لمسلحة، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد جرائم العنف المرتكبة ضد النساء أثناء المنازعات ا سهى حميد سليم، -3
 .08، ص 2010، السنة 45العدد 

 .854 ،853أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  -4
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 في وضع االعتقال من العنف الجنسي حماية النساء .2.2

ويعد هذا الوضع استثنائي يوجب معه ضرورة  1يفترض االعتقال إلزامية العير في مخيمات 
 .2تبيان أن المدنيين المعتقلين يشكلون خطرا على أمن الدولة إلمكانية تبرير اعتقالهم

صة بمعاملة المعتقلين، كما ولقد خصصت إتفاقية جنيف الرابعة القسم الرابع منها للقواعد الخا 
خصصت الفصل الثاني منه للحديث عن المعتقالت، وقد أوردت أحكام وقواعد تضمن للنساء الحماية 

 من االنتهاكات الجنسية خالل فترة االعتقال ومنها:

 تخصيص أماكن نوم ومرافق صحية منفصلة.1.2.2
، 3ها اإلستفادة من نظام غذائي إضافيتستفيد النساء وهن في حالة اإلعتقال من تدابير من        

، واألولوية في 6، وضمان سالمتهن عند النقل5، واألولوية في تلقي اإلعانات المالية4والتكفل الطبي
، كما تستفيد من ضمانات تحول دون تعرضها لإلنتهاكات الجنسية وهي في حالة 7عملية اإلفراج

خاصة بالنساء المعتقالت بعيدة عن الرجال اإلعتقال ومن ذلك تخصيص أماكن نوم ومرافق صحية 
بقولها: ...إيواء نساء معتقالت ال  85/4وهذا ما نصت عليه المادة  8ومنفصلة عن أماكن تواجدهم

ينتمين إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه، الذي يعتقل  فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص 
هذه الفقرة تمثل حالة تطبيقية للمبدأ العام في  أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن[، ولعل

حترام الواجب لشرف النساء، فمنع إختالط النساء اإلمن إتفاقية جنيف الرابعة بشأن  27/2المادة 

                                                           

1- Eric David, Principes de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles- Belgique, 5eme 

édition, 2012, p. 558. 

 على موقع محاماة نت على الرابط: 2015النزاعات المسلحة، أفريل حماية النساء في  -2

https://www.mohamah.net/law/  20/09/2017,تاريخ التصفح. 

 .1949من التفاقية جنيف الرابعة لعام  89راجع نص المادة  -3
 التفاقية.ا نفسمن  91راجع نص المادة  -4
 التفاقية.ا نفسمن  98راجع نص المادة  -5
 التفاقية.نفس امن  127راجع نص المادة  -6
 التفاقية.نفس ا من 132راجع نص المادة  -7

8-Véronique Harouel-Bureloup، op.cit، p.372. 

العلمي السنوي لكلية المؤتمر  نساء و األطفال أثناء النزاعات المسلحة,الأمل يازجي,القانون الدولي اإلنساني و حماية 
الحقوق تحت عنوان القانون الدولي اإلنساني,أفاق و تحديات, الجزء األول,تأصيل القانون الدولي اإلنساني و آفاقه, 

 .282ص.2010منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت,

https://www.mohamah.net/law/
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، ومن باب 1بالرجال في أماكن النوم والمرافق الصحية يؤمن لهن حماية من اإلعتداء والتحرو الجنسي
توكول األول اإلضافي إلتفاقيات جنيف قد شدد في الحماية بأن نص التشديد في الحماية نجد أن البر 

 اإلشراف على المعتقالت إلى نساء كما سيأتي بيانه الحقا. يوكلعلى وجوب أن 
 :التفتيش.2.2.2
هذا اإلجراء  عالتفتير، ويخضتخضع النساء عند اإلعتقال كغيرهم من المعتقلين إلى عملية         

من إتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على عدم جواز تفتير المعتقالت إال من  97إلى نص المادة 
طرف نساء وذلك بقولها:  ال يجوز أن تفتر المرأة المعتقلة إال بواسطة إمرأة...[، فهذه الصيغة جاءت 

إعداد وتكوين نساء مهمتهن الجهات المعنية من ملزمة وقطعية، مما يستدعي في مثل هذه الحاالت 
 .2التفتير واإلشراف على النساء المعتقالت تطبيقا للمبدأ العام بشأن اإلحترام الواجب لشرف النساء

 :نتهاك كرامتهن الشخصيةإحماية النساء المعتقالت من اإلهانة و .3.2.2
التي ينبغي على تعد مسألة الحفاظ على كرامة النساء المعتقالت من الضمانات األساسية         

من إتفاقية جنيف الرابعة، وكذا  32، 31، 27الدولة الحاجزة إحترامها، وفق ما نصت عليه المادة 
من البرتوكول اإلضافي الثاني، والمادة الثالثة المشتركة  04من البرتوكول اإلضافي األول، و75المواد 

 .1949بين إتفاقيات جنيف األربع لعام 
هي التي خصصت أكبر عدد من  1949اقية جنيف الرابعة لعام وعلى الرغم من أن اتف 

النصوص المنظمة لموضوع اعتقال المدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير أنها لم تفصل كثيرا في 
حماية كرامة النساء المعتقالت، على اعتبار أنها تندرج ضمن المسائل األساسية التي يقوم عليها مبدأ 

عمود الفقري للقانون الدولي اإلنساني، وأن انتهاكه يعتبر انتهاكا لإلتفاقية، اإلنسانية الذي يشكل ال
وعليه فإنه يظل على الدولة الحاجزة واجب احترام كرامتهن الشخصية وعدم إهانتهن ألن أي انتهاك 

 .3لهذه القاعدة يعد مخالفة ينبغي المعاقبة عليها
 
 

                                                           

، ص 1985األحمر، جنيف كريل، حماية النساء في القانون الدولي اإلنساني، المجلة الدولية للصليب  فرانسواز -1
11. 

 .46قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -2
 .259، 258المرجع نفسه، ص -3



211 
 

 : عقوبات التأديبية والجنائيةالحماية الخاصة بالمعتقالت عند تنفيذ ال.4.2.2
إن العير في معسكرات اإلعتقال يخضع لشروط وتنظيمات يجب احترامها والنساء المعتقالت         

مثلهن مثل باقي األشخاص المتواجدين في تلك المعسكرات يخضعن لنفس النظم والقواعد، وفي حالة 
الدولة الحاجزة ملزمة بحماية المعتقالت مخالفتها فإنهن يخضعن لعقوبات تأديبية وقضائية غير أن 

عند تنفيذ العقوبات وذلك من خالل تخصيص أماكن احتجاز خاصة بهن، إذ أن إصدار أحكام ضد 
 124/3النساء ال يحرمها من المعاملة التفضيلية التي ينبغي أن تستفيد بها، حيث أوردت المادة 

اكن تنفيذ العقوبات حكما خاصا بحماية النساء باإلضافة إلى الشروط والقواعد العامة المتعلقة بأم
المعتقالت اللواتي يقضين عقوبة تأديبية من خالل إلزام الدولة الحاجزة بتخصيص أماكن منفصلة عن 

، وهو ما ذهبت إليه كذلك المواد 1تلك المخصصة للرجال ويوكل اإلشراف والمباشرة عليهن إلى النساء
 أ من البرتوكول الثاني كما سيتم بيانه الحقا.– 5/2ل والمادة من البرتوكول اإلضافي األو  75/2-5

من اتفاقية جنيف الرابعة  1262أما فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة تتعلق بجناية فقد أحالت المادة  
 76إلى  71الخاصة بالقواعد المطبقة في حالة المحاكمات القضائية إلى تطبيق نصوص المواد من 

حجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال وتحت  76/4من نفس االتفاقية، أين أوجب نص المادة 
رتوكول اإلضافي الثاني، كما أ من الب -5/2إشراف النساء، وهو نفس الحكم الوارد في نص المادة 

وأن تتم  3الخاصة بنقل المعتقلين ضرورة توفير وتأمين السالمة عند نقل المعتقلين 127أوجبت المادة 
 .4عملية النقل بكيفية إنسانية

 :حماية المدنيات من جرائم العنف الجنسي في البرتوكول اإلضافي األول-ج
جزء  1949الملحق باتفاقيات جنيف األربع لعام  1977م يعد البرتوكول اإلضافي األول لعا         

 منها ومكمال لمجموع قواعد الحماية الواردة في تلك االتفاقيات خاصة اتفاقية جنيف الرابعة

                                                           

1- Véronique Harouel-Bureloup, op.cit, p.377.  

بالقياس على اإلجراءات  76إلى  71تطبق المواد من   على: من اتفاقية جنيف الرابعة  126تنص المادة  -2
 القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في األراضي الوطنية للدولة الحاجزة[

 .1949من التفاقية جنيف الرابعة لعام  127/2راجع نص المادة  -3

 .نفس اإلتفاقيةمن  127/1راجع نص المادة  -4
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والمالحظ أن البروتوكول ركز بصفة خاصة على سير العمليات العسكرية وكيفية حماية المدنيين من 
ير من النصوص التي كانت من صالحية قانون الهاي في آثارها، وبهذا يكون قد أدرج جزء كب

 .1السابق، وهي قواعد يمكن أن تستفيد منها النساء باعتبارهن من الفئات المخاطبة بالحماية العامة
فباإلضافة إلى ما تضمنه البرتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف من حقوق للمدنيين أثناء  

، حيث 2تتمتع بحقوق إضافية مراعاة الحتياجاتهن بسبب جنسهنالنزاعات المسلحة، فإن النساء 
خصص البروتوكول فصال مستقال تماما يعالج فيه الحماية الخاصة التي ينبغي أن يتمتع بها النساء، 

التي جاءت تحت عنوان "حماية النساء" المندرجة ضمن الفصل  76وهذا ما تم النص عليه في المادة 
" حيث نصت في الفقرة األولى منها على أنه:  يجب األطفاللصالح النساء و  الثاني بعنوان:" إجراءات

أن يكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية والسيما ضد االغتصاب واإلكراه على 
الدعارة، وضد أية صورة أخر  من صور خدو الحياء[، وهي تقريبا نفس الصياغة التي اعتمدتها 

، وبذلك تم التأكيد مرة أخر  من خالل البروتوكول 1949قية جنيف الرابعة لعام من اتفا 27/2المادة 
على ضرورة حماية النساء أثناء سير العمليات العدائية أثناء النزاع المسلح  1977اإلضافي األول لعام 

الدولي من االعتداءات الجنسية بمختلف أشكالها، وهي من األمور المهمة جدا التي ينبغي على 
طراف المتنازعة أن تأخذها في الحسبان التخاذ كافة االحتياطات واإلجراءات الالزمة لتفادي وقوع األ

 .3مثل هذه األفعال التي تدمر النساء والمجتمع الذي ينتمين إليه بطريقة نهائية

وأمهات  كما أنه ألزم القوات المسلحة األجنبية بإعطاء األولوية القصو  لقضايا النساء الحوامل          
عليهن أو المحتجزات أو المعتقالت ألسباب  المقبوض أطفالهنصغار األطفال، اللواتي يعتمد عليهن 

 .4تتعلق بالنزاع المسلح
من البرتوكول اإلضافي األول التي جاءت تحت عنوان  75وفي نفس السياق أكدت المادة  

المعاملة المهينة لإلنسان  الضمانات األساسية على حضر انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص
، كما نصت على ضرورة 5والمحطة من قدره واإلكراه على الدعارة وأي صورة من صور خدو الحياء

                                                           

 .196 ،195، صمرجع سابق ،كريمةخنوسي  -1

 .831أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  -2

 .197 ،196ص  سابق،، مرجع كريمة خنوسي -3
 .09، ص مرجع سابقسهى حميد سليم،  -4
 .1977ب من البرتوكول اإلضافي األول لعام  -2فقرة  75راجع المادة  -5
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وحضر ممارسة العنف إزاء حياة األشخاص وبوجه خاص  1احترام األشخاص في شخصهم وشرفهم
حاال  3أو التهديد بارتكاب أي من األفعال السابقة الذكر 2التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا

 75مدنيون أو عسكريون وفي أي زمان ومكان حيث كفلت المادة  معتمدون ومستقبال وسواء ارتكبها 
من البروتوكول اإلضافي األول المعاملة اإلنسانية لجميع المدنيين وبشكل خاص النساء من خالل 

 .4عرض له المدنيون ومنهم النساءإيرادها لصور العنف الذي قد يت
كما أكدت كذلك نفس المادة على أنه في حالة احتجاز النساء المنتميات لفئة المدنيين ألسباب  

يراعى احتجازهن في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل اإلشراف المباشر  المسلح،تتعلق بالنزاع 
، 5توفير مأو  واحد لهم كوحدات عائليةعليهن إلى نساء، وأنه في حالة اعتقال األسر فيجب 

فباإلضافة إلى الفصل بين الرجال والنساء في نفس المعتقل اشترط البروتوكول األول توكيل نساء 
من كل أشكال العنف واالنتهاكات الجنسية  6لإلشراف على المعتقالت من باب التشديد في الحماية

 .التي قد تتعرض لها المرأة وهي في حالة االعتقال
كما عالجت نصوص البرتوكول اإلضافي األول مسألة حضر التجارب الطبية على المعتقلين  

بصفة خاصة أن يجري لهؤالء األشخاص، ولو  بقولها:  يحظر11وذلك من خالل نص المادة 
 بموافقتهم، أي ممايلي:

 عمليات البتر -أ

 التجارب الطبية أو العلمية  -ب

 [راعها...استئصال األنسجة أو األعضاء بغية استز  -ج

ومن التجارب الطبية مثال إجراء تجارب على النساء بقصد التعقيم القسري لهن دون أن يكون 
 ، وعليه117ادة رررا نصت عليه دائما المرالة الصحية للشخص المعني مثل مرررلذلك مبرر تقتضيه الح

                                                           

 .1977لعام من من البرتوكول اإلضافي األول 1فقرة  75راجع المادة  -1

 .نفس البوتوكولأ من  -2فقرة  75راجع المادة  -2

 .نفس البوتوكولهر من  -2فقرة  75راجع المادة  -3

 .10سهى حميد سليم، مرجع سابق، ص  -4
 .831أحمد جمعة عبد هللا، مرجع سابق، ص  -5
 .253خنوسي كريمة، مرجع سابق، ص  -6

 .السالف الذكر األول البروتوكول اإلضافيالفقرة األولى من  11راجع المادة  -7
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لحق في فإعاقة القدرة اإلنجابية لد  أي إنسان يعد جريمة خطيرة واعتداء صارخ على ا 
 .1سالمة الجسد

لدفع  وعليه ال يمكن االحتجاج بقبول المريض بإجراء تلك التجارب الطبية أو العلمية
المسؤولية عن الطبيب وعن السلطات الحاجزة، على اعتبار أن القبول والرضى التام ال يمكن تصوره 

صحة القبول، بحيث يمكن في حالة االعتقال الواقع على النساء فالظروف المتواجدة فيهن تشكك في 
أن يمارس عليهن ضغوطا أو تهديدا للحصول عليه، مما يجعل مسألة اإلرادة الحرة غير واردة، فهي 

 .2معيبة والرضا الناتج عنها هو كذلك معيب
 ل االحتالل الحربيظالمدنيات في  حماية-ثانيا

رب الدولية قواعد خاصة تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة والئحة الهاي بشأن قوانين وأعراف الح 
تتعلق بحماية المدنيين الخاضعين لسلطة االحتالل إضافة إلى البروتوكول اإلضافي األول لعام 

، الذي عزز نظم الحماية الدولية للمدنيين زمن النزاع المسلح الدولي، وذلك بإفراد الباب الرابع 1977
قسم الثالث من هذا الباب لمعاملة للحماية العامة للسكان المدنيين من آثار القتال وخصص ال

 .3األشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع
وتسري اتفاقية جنيف الرابعة على المدنيين الخاضعين لالحتالل وذلك طوال بدء العمليات  

العسكرية، وبتمام االحتالل العسكري لإلقليم يوقف تطبيق االتفاقية بعد مرور عام على االحتالل ومع 
ما دامت هذه  4االحتالل في سيادتها على اإلقليم المحتل تطبق االتفاقية تطبيقا جزئيا استمرار دولة

 .5الدولة تمارس وظائف الحكومة في األراضي المحتلة
وتكفل االتفاقية الرابعة لجنيف للنساء المنتميات لفئة المدنيين تحت االحتالل حقوقا متساوية  

السيما  6ى منحهن حقوقا تفضيلية بالنظر إلى جنسهنمع باقي المدنيين دون تمييز باإلضافة إل

                                                           

 .605، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق-1
 .262، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -2
 .64ص  سابق،خليل أحمد خليل العبيدي، مرجع  -3
ى إل 61من  59، 53، 52، 49، 47، 34إلى  29، 27إلى  12، 1المواد المطبقة من االتفاقية الرابعة هي:  -4
 .143و 77

 اتفاقية. نفس من 06راجع نص المادة  -5
 .833أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  -6
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حمايتهن ضد كل ما من شأنه أن يمس شرفهن ويعرضهن لالنتهاكات الجنسية، وهذا ما سنوضحه من 
 خالل ما يلي:

 تعريف االحتالل الحربي -أ

 الحقوق الشخصية للنساء المدنيات في األراضي المحتلة -ب

 المحتلة.حقوق المدنيات المعتقالت في األراضي  -ج
 تعريف االحتالل الحربي -أ

من الالئحة الملحقة باتفاقيات الهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية  42عرفت المادة  
االحتالل الحربي بأنه:  اإلقليم الذي يصبح واقعيا خاضعا لسلطة الجير المعادي وال  1907لسنة 

، فبمجرد وقوع اإلقليم 1هذه السلطة على دعم نفودها[يمتد االحتالل إال إلى األقاليم التي تقوم فيها 
 .2تحت سلطة المحتل واقعيا فإن اإلقليم بذلك يعد محتال

بأنه يوجد احتالل حين تقوم دولة باحتالل  2/2كما أوضحت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة  
 .3حةكلي أو جزئي إلقليم دولة أخر  حتى ولو لم يواجه هذا االحتالل بمقاومة مسل

 ويقوم االحتالل الحربي على المباد  التالية: 
مبدأ الطبيعة المؤقتة والمحدودة لالحتالل على اعتبار أن االحتالل وضع واقعي ال يعطي  -

المحتل حق الملكية في األراضي المحتلة، ويترتب على هذا عدم جواز ضم اإلقليم 
 المحتل إلى دولة االحتالل.

والنظام العام في األقاليم المحتلة وذلك بوضع أسس  مبدأ واجب المحتل بحفظ األمن -
 قانونية لتنظيم العالقة بين المحتل الحربي والسكان.

 مبدأ احترام دولة االحتالل للقوانين المعمول بها في األراضي المحتلة قبل االحتالل. -

 4مبدأ حماية المدنيين في اإلقليم المحتل -

 
                                                           

إسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة  -1
 .246 ،245ص  ،2008, ، القاهرةللكتاب

2 - Michel Deyra,l’essentil du droit des conflits armés ,op.cit, p. 149.Bill Nott, Manuel sur 

les règles internationales régissant les operations militaire, CICR, Genève, Septembre 

2016, p.59. 

 .180غسان هشام الجندي، مرجع سابق، ص  -3
 .207 ،206، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -4
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 األراضي المحتلة الحقوق الشخصية للنساء المدنيات في -ب
تتقيد دولة االحتالل في تعاملها مع السكان المدنيين السيما النساء منهم بمجموعة من القيود  

ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة  المحتلة، وفقالصالح هؤالء، وتتعدد حقوق السكان المدنيين في األراضي 
كية الخاصة، وحقوق قضائية، وحق من حقوق متعلقة بالمل لها،والبرتوكولين المكملين  1949لعام 

، غير أننا سنركز في بحثنا على الحقوق الشخصية للسكان 1المقاومة المسلحة والحقوق الشخصية
المدنيين السيما المدنيات تحت االحتالل الحربي لما لها من أهمية في تعزيز حماية النساء من كل ما 

 من شأنه أن يمس بشرفهن وعفتهن.
 نذكر: 1949ق التي أوردتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام ومن أهم هذه الحقو  

 الحق في الحياة وتجريم التعذيب والمعاملة اإلنسانية-1
، كما 2إن أعمال القتل محضورة بأي شكل من األشكال وسواء أكانت بشكل إيجابي أو سلبي        

أن أعمال التعذيب محظورة وبشكل مطلق ضد األشخاص المحميين السيما النساء منهم، وألي سبب 
من االتفاقية الرابعة التي تنص:   31من األسباب، وسواء كان ماديا أو معنويا وهذا ما أكدته المادة 

ول على تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء األشخاص المحميين خصوصا بهدف الحص
معلومات منهم أو من غيرهم[، وال شك في أن العنف الجنسي السيما االغتصاب ينطوي على تعذيب 

وقد أقر في هذا الصدد .مادي ومعنوي في آن واحد,وعليه فهو محضور باعتباره يشكل تعذيبا للمرأة 
ث أن مقرر األمم المتحدة المختص بالتعذيب بأن االغتصاب يمكن أن يشكل حالة تعذيب، حي

وبهذه المقاربة بين التعذيب واالغتصاب ،االغتصاب يسبب أضرار وجراحا للضحية مثله مثل التعذيب 
العنف الجنسي دوليا على أساس أن هذه الجرائم هي جرائم تعذيب، كما  أفعاليمكن مالحقة مقترفي 

ثل التعذيب االغتصاب مثله م»كان الحال في رواندا في قضية أكايسو، حيث اعتبرت المحكمة أن 
يقترف بقصد الترهيب والحط من الكرامة واإلذالل والتمييز والعقاب، ومن أجل السيطرة على الشخص 

ينتهك كرامة الشخص وبشكل فعلي يشكل تعذيبا عندما  اإلرهابأو القضاء عليه، ومثل التعذيب، فإن 
سؤول عام أو من قبل يتم اقترافه أو التحريض عليه أو الموافقة عليه أو السكوت عنه من قبل م

، وكذا في قضية فروندزيجا في إطار «أشخاص آخرين يمارسون أعمالهم ضمن سلطاتهم الرسمية

                                                           

 230،231ص  ،سابقمرجع  اللدة،محمد فهاد الش -1
 .حتى يلقوا حتفهم والمساعدة لهمالعجزة دون تقديم وسائل العون  والمرضى أوكترك الجرحى -2
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المحكمة الجنائية ليوغسالفيا السابقة، التي اعتبرت أنه:  في بعض الحاالت يمكن أن يصل 
هاكا لألعراف االغتصاب إلى حد التعذيب وقد وجدت بعض الهيئات القضائية الدولية أنه يشكل انت

 .1التي تحرم التعذيب[
كما يحضر إجراء التجارب العلمية والطبية التي ال تقتضيها المعالجة الطبية لألشخاص  

المدنيون السيما النساء منهم كعمليات التعقيم القسري، وكل أعمال التشويه كتشويه األعضاء التناسلية، 
من اتفاقية جنيف الرابعة بقولها:   32المادة وكل األعمال الوحشية األخر ، وهذا ما أكدت عليه 

تحظر األطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة 
لألشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها، وال يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات 

بية والعلمية التي ال تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب البدنية، والتشويه والتجارب الط
 ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخر ، سواء قام بها وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون[.

 الحق في احترام األشخاص واحترام شرفهم-2
لألشخاص المحميين في كل األوقات أن يعاملوا معاملة إنسانية ولهم حق االحترام ألشخاصهم         

وشرفهم، فينبغي أن يكون األشخاص المحميون بمنأ  عن التحقير واإلهانة واالزدراء واإلساءة للسمعة، 
حيث كفلت  ،2ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن والسيما ضد االغتصاب

اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول اإلضافي األول للنساء المنتميات للسكان المدنيين الخاضعات 
، هذا 3لالحتالل األجنبي, قواعد تفضيلية خاصة مراعاة الحتياجاتهن الخاصة ومراعاة لجنسهن

أ المعاملة اإلنسانية، باإلضافة إلى انتفاعهن من الحماية العامة المقررة لعموم المدنيين بمقتضى مبد
ة، نكحضر التعذيب البدني والنفسي والعقوبات الجماعية والقتل، وأعمال القصاص، والمعاملة المهي

 .4وغير اإلنسانية أو التهديد بارتكاب أي من هذه األفعال
من اتفاقية جنيف الرابعة بعد نصها في الفقرة األولى على حق  27وقد أكدت المادة  

ين في احترام أشخاصهم وحقهم في الحماية من جميع أعمال العنف أو التهديد وضد األشخاص المحمي

                                                           

 .329 ،328، صمرجع السابقوليم نجيب جورج نصار،  -1
 .233مرجع سابق، ص  محمد فهاد الشاللدة، -2

 .839ص  أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، -3

 .317نزار العنبكي، مرجع سابق، ص -4
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,على وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن  1السباب وفضول الجماهير
، حيث 2والسيما ضد االغتصاب واإلكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن، وذلك في الفقرة الثانية منها

الحتالل بتوفير الحماية الالزمة للنساء المدنيات من جميع ما قد يمس شرفهن كأفعال تلتزم دولة ا
 االغتصاب واالستعباد الجنسي، والتعقيم القسري وغيره من صور االعتداءات الجنسية األخر .

من البروتوكول اإلضافي األول التي جاءت  76وهو ذات المعنى الذي أكدت عليه المادة  
ية النساء" في الفصل الثاني المعنون بر "إجراءات لصالح النساء واألطفال" من القسم تحت عنوان:" حما

أن تكون النساء  بقولها:  يجب النزاع،الثالث الخاص بمعاملة األشخاص الخاضعين لسلطات طرف 
موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية والسيما ضد اإلغتصاب واإلكراه على الدعارة، وضد أي 

 .3صورة أخر  من صور خدو الحياء...[
  الحق في احترام الحقوق العائلية-3

، تحت سقف واحد تكون موحدةاألطراف المتحاربة بضمان حماية حق العائالت في أن  تلتزم         
 وذلك باحترام روابط الزواج، وصلة الرحم، حتى في حالة االعتقال.

كما تلتزم سلطات االحتالل بتسهيل لم شمل األسرة التي تعرضت للشتات بسبب الحرب وقد  
من االتفاقية الرابعة على جانب سلطات االحتالل التزامات عدة في هذا  26و 25وضعت المادتين 

من  74ى أفراد األسرة الواحدة، وتمكينهم من التراسل، كما أن المادة المجال منها تسهيل التحري عل
 .4البروتوكول اإلضافي األول قد ألزمت الدول أطراف النزاع بالعمل على جمع األسر المشتتة

 المدنيات المعتقالت في األراضي المحتلة حقوق -ج
أطراف النزاع أشخاصا :  ال تعتقل 1949من االتفاقية الرابعة لعام  79وفقا لنص المادة  

...[ وبذلك فقد حصرت االتفاقية الحاالت التي يجوز 78، 68، 43، 42، 41محميين إال طبقا للمواد 
 ، السيما النساء منهم و ذلك في الحاالت التالية:5فيها لسلطات االحتالل أن تعتقل األشخاص المدنيين

 

                                                           

 من اتفاقية جنيف الرابعة 27/1راجع نص المادة  -1

 .840أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص . من اتفاقية جنيف الرابعة 27/2راجع نص المادة  -2

 من البروتوكول اإلضافي االول السالف ذكره. 76راجع نص المادة- 3
 .234 ،233الشاللدة، مرجع سابق، ص محمد فهاد  -4
 .241ص المرجع نفسه،  -5
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 41ما نصت عليه المادة األشخاص الذين يتطلب األمر وضعهم تحت رقابة خاصة حسب  -1
 .1 من اتفاقية جنيف الرابعة

 783و 422األشخاص الذين يتطلب األمن وألسباب قهرية اعتقالهم، حسب مضمون المادة  -2
 من االتفاقية الرابعة.

من اتفاقية  424األشخاص الذين يطلبون وضعهم في االعتقال، حسب ما نصت عليه المادة  -3
 الرابعة.

من االتفاقية الرابعة  685ألقل جسامة، حسب نص المادة افات األشخاص مرتكبوا المخال -4
 لجنيف.

عن  68/1، 66، 64/2األشخاص الذين يصدر حكم باعتقالهم بمقتضى نص المادة  -5
 مخالفات ألفعال مجرمة بمعرفة سلطات االحتالل.

النساء السيما فئة ,وتتمتع فئة المدنيين الذين يقعون تحت االعتقال حتى وقت اإلفراج عنهم 
الرابع تحت  بجملة من الحقوق التي تناولتها اتفاقية جنيف الرابعة السيما تلك الواردة في القسم ,منهم

   . 1356-79عنوان قواعد معاملة المعتقلين من المواد 
حيث تحجز المعتقالت أو المحتجزات في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل اإلشراف المباشر 

وينبغي أن تخصص أماكن نوم  8جوز أن تفتر المرأة المعتقلة إال بواسطة إمرأة ، وال ي7عليهن إلى نساء
منفصلة للنساء عن الرجال ومرافق صحية خاصة بهن، ولعل في هذه التدابير حماية للنساء من جميع 

                                                           

من اتفاقية جنيف الرابعة:  إذا رأت الدولة التي يوجد األشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير  41تنص المادة  -1
هو فرض اإلقامة  المراقبة األخر  المذكورة في هذه االتفاقية غير كافية، فإن شد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليها

 الجبرية أو االعتقال..[.
ال يجوز األمر باعتقال األشخاص المحميين أو فرض اإلقامة الجبرية عليهم إال إذا   أنه: على  42تنص المادة  -2

 اقتضى ...تحت سلطتها[.
 إذا رأت دولة االحتالل...تعتقلهم[ الرابعة: من اتفاقية جنيف  78/1تنص المادة  -3
من اتفاقية جنيف الرابعة:  ...إذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة  42المادة تنص  -4

 الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها[
 ي اقترفها...[إذا اقترف ...متناسبة مع المخالفة الت  تنص: الرابعة  جنيفمن اتفاقية 68المادة  -5
 .243محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  -6
 من البرتوكول اإلضافي األول. 75/5المادة  -7

 .1949من اتفاقية جنيف الرابعة  97المادة  -8
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أشكال العنف الذي قد يمارس عليهن وهن في حالة االعتقال السيما االغتصاب وغيره من أنواع 
 الجنسية األخر .االنتهاكات 

حيث أن المرأة كثيرا ما تتعرض وهي في حالة الحجز للتعذيب وسوء المعاملة واالغتصاب 
وتشويه األعضاء التناسلية والتهديد وإساءة المعاملة اللفظية والضرب وتعريض الحوامل للصدمات 

ري للمهبل وإدخال الكهربائية وحجب الرعاية الطبية عنهن، واإلجهاض والتفتير الجسدي والفحص القس
  .1أدوات في المهبل

وقد نقل عن اتحاد األسر  والسجناء وهو منظمة عراقية مستقلة تأسست بعد االحتالل أن 
سيدة عراقية قد ساعدت شقيقتها على االنتحار بعد أن اغتصبها جنود أمريكان مرات عدة أمام زوجها 

تصبة قد اعتقلت كرهينة حتى يسلم زوجها المكبل باألغالل في سجن أبو غريب، وكانت السجينة المغ
 .2نفسه لقوات االحتالل

وقد استخدم األمريكان االغتصاب كسالح حرب إلذالل الخصم وكسر مقاومته لما تبادر 
لعلمهم من أهمية الشرف والعفة لد  العرب فقاموا باغتصاب النساء أمام ذويهم وأجبروا الرجال على 

مجندات أمريكيات بإجبار معتقلين عراقيين على ممارسة الجنس ممارسة الجنس فيما بينهم وقامت 
معهن وهم مقيدون وخاصة المتدينون منهم، وإجبار شيوخ العشائر ورجال الدين وكبار السن على خلع 
مالبسهم وارتداء مالبس نسائية والسخرية منهم أمام المعتقلين وقد أجبرت مجندة أمريكية أحد المعتقلين 

لع مالبسه تماما ثم قذفوا به داخل زنزانة بها سجينات عراقيات اللواتي أخذن يصرخن العراقيين على خ
 وينظرن للحائط من الحياء بينما كانت المجندة وزمالءها يضحكون.

وتذكر وكالة رويتر أن الجنود اغتصبوا فتاة عراقية أمام والدها في سجن أبو غريب في 
روبية أن عمليات التعذيب التي تسربت صورها من ، كما كشفت أجهزة استخبارية أو 18/05/2004

سجن أبو غريب ببغداد يحدا مثلها وأبشع في سجن ومعسكرات اعتقال أخر  بالعراق، وعلى رأسها 
للسجناء العرقيين الواقع بالقرب من مطار بغداد مشيرة إلى حدوا  CROPPERمعسكر "كروبر 

                                                           

 .858 ،857ص  سابق،مرجع  خليفة،أحمد جمعة عبد هللا  -1
 .862ص  نفسه، المرجع -2
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 50كما حدثت جرائم حمل قسري ولد نتيجتها  ، 1عمليات اغتصاب منظمة على المعتقالت العراقيات
 .2طفل في سجن أبو غريب من رجال هم في حقيقتهم أعداء للعراقيين

كما شهدت األراضي الفلسطينية المحتلة حاالت كثيرة لالغتصاب حيث جاء في كتاب المؤرخ  
صادر في بريطانيا المعنون بر "التطهير العرقي في فلسطين" ال) Ilan Bappé (اإلسرائيلي إيالن بابه

، أن حوادا االغتصاب جرت بكثرة في فلسطين 2007والذي صدر بترجمته العربية سنة  2006سنة 
حيث ذكر الكاتب حاالت االغتصاب في "دير ياسين" وقد استند الكاتب  1948في أثناء الحرب سنة 
 في معلوماته على:

 تقارير المنظمات الدولية في ذلك الوقت -

 اإلسرائيلية التي تم الكشف عنها في أوقات متأخرة.الوثائق  -

 .3شهادة الجناة -

 اني:ــــــــــرع الثــــــالف                                         
 مير الدولي حماية النساء كجزء من المدنيين من جرائم العنف الجنسي خالل النزاع المسلح    

 ير دولية بطبيعتها، فهي تدور داخل حدودأصبحت أغلب النزاعات المسلحة اليوم غ 
الدول وتنشب بين دولة ما وجماعة أو جماعات مسلحة منظمة من غير الدولة في ما بين الجماعات  

 .4نفسها
تخضع النزاعات المسلحة غير الدولية للقواعد القانونية الواردة في البروتوكول اإلضافي الثاني  

مادة الثالثة المشتركة بين هذه االتفاقيات وهما يقرران حقوقا الملحق باتفاقيات جنيف األربعة ولل
متساوية للنساء وغيرها من فئات المدنيين على قدم المساواة كالحماية من األخطار الناجمة عن 

، ونتناول فيمايلي مد  توفر الحماية 5ر التجويع كأسلوب من أساليب القتالحظالعمليات العسكرية و 

                                                           

 .862 صسابق، أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع  -1

 .22، ص مرجع سابقسهى حميد سليم،  -2
 .357 ،356وليم نجيب جورج نصار، مرجع سابق، ص  -3
, المؤتمر العلمي السنوي لكلية أحد أبو الوفا,القانون الدولي اإلنساني و حماية المدنيين خالل النزاعات المسلحة -4

جزء األول,تأصيل القانون الدولي اإلنساني و آفاقه, الحقوق تحت عنوان القانون الدولي اإلنساني,أفاق و تحديات, ال
 تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة غير .206,ص 2010منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت,

 .05ص  جنيف, ،2008، 1الدولية[ إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر، ط 
 .842 ،841سابق، ص أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع  -5
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ضد العنف الجنسي في إطار كل من المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول  الخاصة للنساء السيما
 اإلضافي الثاني وذلك على النحو التالي:

 الحماية الممنوحة للنساء المدنيات من جرائم العنف الجنسي في إطار المادة الثالثة المشتركة. -أوال
الممنوحة للنساء المدنيات من جرائم العنف الجنسي في إطار البروتوكول اإلضافي  الحماية-ثانيا

 الثاني.

الممنوحة للنساء المدنيات من جرائم العنف الجنسي في إطار المادة الثالثة المشتركة  الحماية-أوال
 1949بين اتفاقيات جنيف لعام 

السيما  1اءنسال توفر حماية خاصة للإن المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف األربع  
، التي توفرها هذه المادة بحق المعاملة اإلنسانيةضد االنتهاكات الجنسية، وعليه تبقى النساء تتمتع 
، حيث تلتزم أطراف النزاع بتطبيق الحد األدنى من 2باعتبارهم ال يشاركون مباشرة في األعمال العدائية

 ن ومكان وبدون تمييز وحضر األعمال التالية:المعاملة اإلنسانية وذلك في كل زما
االعتداء على الحياة والسالمة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية  -1

 والتعذيب.

 أخذ الرهائن.  -2

 االعتداء على الكرامة الشخصية وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.  -3

دون حكم سابق صادر من محكمة مشكلة تشكيال قانونيا وتكفل إدانة األشخاص وإعدامهم   -4
 .3جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة

وحمايتهن ضد االنتهاكات  4غير أن هذه الضمانات العامة غير كافية لضمان سالمة النساء
 الجنسية.
 

                                                           

 .96نوال أحمد سبح، مرجع سابق، ص  -1

جبابلة عمار، مجال تطبيق الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج  -2
 .45، ص 2008/2009لخضر، كلية الحقوق 

 Abdelwahab Biad, droitو 1949 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام 3/1راجع نص المادة  -3

                                                          27p.edition,Ellipses,2006, einternational humanitaire,2 

 .96نوال أحمد بسج، مرجع سابق، ص  -4
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الجنسي في إطار البروتوكول اإلضافي الحماية الممنوحة للنساء المدنيات من جرائم العنف  -ثانيا
 الثاني

إضافة إلى الحماية العامة فإن البرتوكول اإلضافي الثاني يوفر حماية خاصة للنساء مراعاة  
ضد جميع أشكال العنف الجنسي، حيث نصت صراحة المادة الرابعة التي جاءت تحت  1لجنسهن

ة اإلنسانية على حظر انتهاك الكرامة عنوان الضمانات األساسية في الباب الثاني حول المعامل
الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه على الدعارة 

، وبذلك تكون قد حضرت ارتكاب أي من أنواع العنف الجنسي الذي قد 2ما من شأنه خدو الحياء وكل
 ة.يمارس ضد النساء خالل النزاعات المسلحة الداخلي

أ من نفس البروتوكول التي جاءت تحت عنوان األشخاص  -2كما نصت المادة الخامسة فقرة  
تهم على أنه في حالة اعتقال النساء المنتميات لفئة المدنيين واحتجازهن يراعي أن يالذين قيدت حر 

اء يكون احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال وأن يكول اإلشراف المباشر عليهن إلى نس
، وفي هذا اإلجراء حماية للمرأة من أن 3ويستثنى من ذلك رجال ونساء األسرة الواحدة فهم يقيمون معا

تقع ضحية لالغتصاب أو غيره من أنواع العنف الجنسي وهي في حالة االحتجاز، وهي حاالت كثيرة 
ألعضاء التناسلية االنتشار إذ تتعرض النساء في الحجز للتعذيب وسوء المعاملة واالغتصاب وتشويه ا

والتهديد وإساءة المعاملة اللفظية والضرب، والتفتير الجسدي والقسري للمهبل وإدخال أدوات في 
المهبل، ففي الشيشان قام الجنود الروس بتعذيب النساء وصعقهن بالكهرباء واغتصابهن ثم قتلهن بعد 

هة الثورية المتحدة، حيث ذلك، وفي سيراليون تعرضت النساء لالعتداء الجنسي على أيدي الجب
اعتقلوهن في معسكرات لمدة أسابيع واغتصبوهن يوميا وأجبروهن على القيام بأعمال الطهي والنظافة 

 .4لزعماء التمرد واستخدامهن كزوجات لهم
وتتعرض النساء المغتصبات في النزاع المسلح لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة  

 60بالعار والخزي والخوف من االقتران بهن، ففي ليبريا تعرضت  المكتسب "اإليدز" مما قد يوصمهن

                                                           

 842أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  -1

. الحاج مهلول,المقاتلون اثناء النزاعات المسلحةبين الوضع  هر من البروتوكول اإلضافي الثاني – 4/2راجع المادة  -2
 .175,ص2014القانوني و ضمانات الحماية,دار هومة, الجزائر

3- Daniela Anca, Deteseanu,op.cit,p.13 .              
 

 .و ما يليها 857، صسابقأحمد جمعة عبد هللا خليفة, مرجع  -4
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من النساء للعنف الجنسي إبان النزاع وذكرت تقارير صحية من مستشفى "مونروفيا" تفيد أن  %70إلى 
معظم المريضات مصابات بمرض تناسلي جنسي واحد على األقل من األمراض التي تنقل عن طريق 

 الجنس. 
دي ورواند والكونغو وإفريقيا الوسطى استخدم االغتصاب كسالح حرب وأداة وفي دول مثل بورن 

 . 1تطهير عرقي, فتصبح المرأة بين خيارين إما اإلجهاض أو تحمل تنشئة طفل ال ترغب فيه
والشك أن ذلك يؤثر من جهة على نفسية المرأة حيث تمر المرأة التي تعرضت لالغتصاب  

والعاطفي، إضافة إلى اآلثار االقتصادية واالجتماعية والتي تكون  بحالة من عدم االستقرار  النفسي
للمرأة الحامل أو التي تلد طفال غير مرغوب فيه، فهي تكون بحاجة  دمرةمأحيانا أسوأ، إذ أنها تكون 

إلى الرعاية الصحية والنفسية نتيجة االغتصاب، كما تكون بحاجة إلى الرعاية الصحية نتيجة الحمل 
إلى القبول االجتماعي لوضعها الجديد كإمرأة حامل أو كأم لطفل غير مرغوب فيه،  وتكون بحاجة

ولكن في الكثير من األحيان ال تجد هذا القبول بل تواجه أيضا الرفض االجتماعي لها، فتظل معزولة 
ة ويكون عليها أن تتحمل وحدها تربية هذا الطفل واإلنفاق عليه، باإلضافة إلى االعتناء بنفسها طيل

فترة حملها ووالدتها ولعل هذا هو القصد الذي يبتغيه مقترفي أعمال العنف الجنسي ضمن سياسات 
 .2التطهير العرقي

 المطلب الثاني                                     
 حماية النازحات والالجئات من العنف الجنسي                      

النزوح الداخلي واللجوء الخارجي للمدنيين ويوجد في  تعتبر النزاعات المسلحة من أهم أسباب 
منهم من النساء  %80مليون نازح والجن داخل بلدانهم وخارجها,  40العالم حاليا ما يفوق عن 

، وتتعرض النساء لويالت كثيرة أثناء عملية الفرار من 3واألطفال، وهما الفئتين األكثر تضررا جراء ذلك
لى منطقة آمنة، وعدا عن الخوف والتعب واإلرهاق فإن هذه العملية قد هذه النزاعات إلى أن تصل إ

تكلفها االنتهاك الجنسي، مما يستوجب معه توفير الحماية لهذه الفئة أثناء عملية النزوح)الفرع األول  
 أو اللجوء)الفرع الثاني .
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 رع األولــــــالف
 ن العنف الجنسيـات مـاية النساء النازحـحم                          

يعرف النازحون أو النازحات حسب مباد  األمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي بأنهم  
   األشخاص والجماعات من األشخاص الذين أكرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن  

نزاع مسلح أو حاالت  إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك,و ال سيما نتيجة أو سعيا لتفادي أثار
أو انتهاكات حقوق اإلنسان  أو كوارا طبيعية  أو كوارا من فعل البشر و لم يعبروا  عنف عام األثر

 .1[الحدود الدولية المعترف بها  للدولة
د من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية األبعاد القسري الذي  -7/2وقد عرفت المادة  

يشكل أساس النزوح الداخلي على أنه: ترحيل األشخاص المحميين من المنطقة التي يوجدون فيها 
ما بالطرد، أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي[، وهو نفس  بصفة مشروعة

 .2ذهبت إليه المحكمة الجنائية ليوغسالفيا سابقا في حكمها الصادر في قضية راديسالف كارزيتر
ويعد النزوح الناتج عن النزاعات المسلحة ظاهرة متداولة في أغلب الصراعات سواء كانت  

وء النساء خالل عملية الهرب من نيران هذه النزعات فضال عن الجوع وس وتتعرض، دولية أو داخلية
إلى العنف بجميع أشكاله السيما  العنف  ،التغذية وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية

واالستغالل الجنسي ، ونتناول فيمايلي الحماية المقرة للنساء النازحات بموجب قواعد القانون الدولي 
 ذلك على النحو التالي:اإلنساني من العنف الجنسي خالل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية و 

 حماية النساء النازحات من العنف الجنسي خالل النزاعات المسلحة الدولية. -أوال
 حماية النساء النازحات من العنف الجنسي خالل النزاعات المسلحة غير الدولية. -ثانيا
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 الجنسي خالل النزاعات المسلحة الدولية فحماية النساء النازحات من العن -أوال
ليس لها وضع قانوني مميز  بها،النازحة على خالف الالجئة التي لها وضع قانوني خاص  
، فتظل متمتعة بنفس هي مواطنة فيه الذيمواطني الدولة، على اعتبار أنها لم تترك البلد  عن باقي

الحقوق وااللتزامات التي يتمتع بها أي مواطن في ذلك البلد، غير أن لها احتياجات معينة خاصة 
بموجب ذلك النزوح، فالمهجرون والنازحون داخل بلدانهم ال يحظون بنص دولي يتعلق بأوضاعهم 

 .1ويظلون تبعا لذلك خاضعين للقانون الوطني ولقوانين حقوق اإلنسان
التي  45والترحيل القسري من األفعال التي حضرتها اتفاقية جنيف الرابعة في نص المادة  

منهم النساء من مثل هذا اإلجراء خاصة لما يتعلق األمر بنقلهم أكدت ضرورة حماية المدنيين و 
وإبعادهم إلى بلد ليس طرفا في االتفاقية، حتى ال يكون مبررا للهرب من الوفاء بااللتزامات الواردة 

من نفس االتفاقية بصفة شاملة كل ترحيل للسكان المدنيين سواء أكان  49، ولهذا حظرت المادة 2فيها
عيا، إال إذا دعت الضرورة األمنية ذلك شرط إعادتهم فور انتهاء العمليات العدائية وهو فرديا أو جما

تحت عنوان االنتهاكات الجسيمة، أين جعلت الترحيل واإلبعاد  147ذات الشيء الذي أكدته المادة 
 .3القسري انتهاكا جسيما التفاقية جنيف الرابعة

عة مجموعة من الحقوق ينبغي على الدولة المحتلة من اتفاقية جنيف الراب 49وقد قررت المادة  
 القيام بها أو احترامها في حالة النقل أين اشترطت:

 أن يكون نزوح األشخاص المحميين في إطار وحدود األراضي المحتلة -

 التأكد من توفير اإلقامة المناسبة الستقبال هؤالء األشخاص -

 والتغذية لهم. أن تضمن أثناء وبعد النزوح الشروط الصحية واألمن -

 .4عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة -

وعليه يقع على الدولة واجب ضمان سالمة األشخاص المحميين السيما النساء منهم من 
جميع أشكال العنف السيما العنف الجنسي وخاصة االغتصاب الذي قد يتعرضون له أثناء عملية 
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طانهم، كما أن عليها أن توفر لهم جميع شروط النزوح, أو في مخيمات النازحين أو عند إعادتهم ألو 
 الصحة والتغذية لحين عودتهم ألوطانهم.

التي تندرج ضمن القواعد العامة التي تنطبق في جميع األوضاع  27كما قررت المادة 
والظروف على األشخاص المحميين، حظر االعتداء على شرف النساء وحمايتهن من التعرض إلى 

عقوبات بدنية عبر التعذيب واإلكراه وغير ذلك من األفعال التي يمكن أن تضر العنف الجنسي أو إلى 
 .1من اتفاقية جنيف الرابعة 32و 31بالسالمة البدنية والعقلية للنساء عمال بنص المادة 

 وبالرجوع إلرى البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف فإنره يحرظر عمرلية الترحيل
من ضمن االنتهاكات الجسيمة التفاقيات  ويعتبرهاواإلبعاد القسري للسكان المدنيين بما فيهم النساء  

وما يليها من اتفاقية جنيف  49أ والتي تحيلنا إلى نص المادة  -85/4جنيف، وهذا ما تؤكده المادة 
ها:  تعد األعمال التالية الشروط والحقوق التي تتمتع بها النازحات داخليا، وذلك بقوللتحديد الرابعة 

فضال على االنتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي االتفاقيات، بمثابة انتهاكات جسيمة 
 فة لالتفاقيات أو للحق البروتوكول":للهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخا

ضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو قيام دولة االحتالل بنقل بعض سكانها المدنيين إلى األرا -أ
من االتفاقية  49بعض سكان األراضي المحتلة داخل نطاق تلك األراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 

 .2الرابعة...[
ولعل اعتبار الترحيل القسري أو النزوح القسري انتهاك خطير لقواعد الحماية الواردة في  

نازحات، يمنحها لهن القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي البروتوكول هو حماية أخر  للنساء ال
د على جريمة  – 7/1الجنائي، أين نص نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 

 متى توفرت الشروط التالية: 3النقل القسري للسكان الذي أدرجها ضمن الجرائم ضد اإلنسانية
أو ينقل قسرا أشخاصا أو أكثر إلى دولة أخر ، أو مكان آخر بالطرد أو  المتهمأن يرحل  -

 بأي فعل قسري آخر ألسباب ال يقرها القانون الدولي.

أن يكون الشخص أو األشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي  -
 أبعدوا أو نقلوا منها على هذا النحو.
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 وف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظر  -

أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان  -
 المدنيين.

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد  -
 .1سكان مدنيين، أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزء من ذلك الهجوم

 مير الدوليةحماية النساء النازحات من العنف الجنسي خالل النزاعات المسلحة  -ثانيا
تنحصر المواد التي تنظم النزاعات المسلحة الداخلية في نص المادة الثالثة المشتركة بين  

، مع اإلشارة إلى أن نص 1977والبروتوكول اإلضافي الثاني لعام  1949اتفاقيات جنيف األربع لعام 
لمادة الثالثة لم تنص على حظر صريح للترحيل أو اإلبعاد القسري للمدنيين زمن النزاعات المسلحة ا

،  وذلك من 19772غير الدولية، غير أن هذا األمر تم تداركه في البروتوكول اإلضافي الثاني لسنة 
كان المدنيين ال يجوز األمر بترحيل الس -1منه التي نصت في فقرتها األولى:  17خالل نص المادة 

ألسباب تتصل بالنزاع ما لم يتطلب ذلك أمن األشخاص المدنيين المعنيين  أو أسباب عسكرية ملحة، 
وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة الستقبال السكان 

والعالجية والسالمة المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأو  واألوضاع الصحية الوقائية 
والتغذية...[، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي 

 .3اعتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد اإلنسانية
من اتفاقية جنيف الرابعة من  49نفس المنهاج الذي انتهجته المادة  17واتبع نص المادة  

يث إدراج بعض االستثناءات على هذا الحظر، أين أجازت القيام بعملية الترحيل إذا كان ذلك ح
لمصلحة المدنيين، وذلك إما العتبارات أمنية مثل احتمال قصف المدنيين بالصواريخ لتواجدهم في أو 

ة،  في بقرب المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية، كما يمكن أن يكون ألسباب عسكرية ملح
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حالة ما إذا كان تواجد المدنيين في منطقة ما يعيق العمليات العسكرية، واقتضت تلك العمليات 
 .1ترحيلهم إلى منطقة أخر  

على أنه يجب استقبال السكان المدنيين بما فيهم النساء في ظروف مرضية  17وأكدت المادة  
فإن هناك أفعاال  04، وعمال بنص المادة من حيث المأو  والنظافة واألوضاع األمنية والصحة والغذاء

يحظر إتيانها حاال ومستقبال، وفي كل زمان ومكان، وعليه فإنه يحظر ارتكاب ضد النازحات األفعال 
الحاطة من كرامتهن وأفعال التعذيب، واألفعال القاسية األخر ، كما ينبغي حمايتهن من االعتقال أو 

 ة أشكاله وأنواعه.الحجز التعسفي، ومن العنف الجنسي بكاف
فالحماية هو حق شامل، يشمل الحق في عدم الخوف من ارتكاب أي جريمة ضدهن، أو  

المساس بكرامتهن، فأغلب التقارير التي حررت عن أوضاع النساء النازحات عبر المخيمات التي 
التي التهديدات شيدت إليوائهن أكدت أنهن يشعرن بالخوف وعدم األمان كأنهن مسجونات بسبب 

، 2ن في دارفورجهنها لد  الخروج لجمع الحطب أو إحضار المياه، مثل ما يقع في مخيمات النازحيايو 
وفي كثير من البلدان اإلفريقية التي عرفت حاالت اإلبعاد القسري للمدنيين خالل نزاعاتها الداخلية 

ألف عبروا  300خص، منهم كسيراليون، والكونغو وأنغوال التي شرد فيها ما يزيد على أربعة ماليين ش
الحدود ولجأوا إلى الدول المجاورة ومنها زامبيا والكونغو وناميبيا، فيما نزح الباقين داخل أنغوال نفسها، 
وذلك ضمن صراعات القو  المتنافسة هناك، بحيث كان كل طرف يجبر السكان غير الموالين له على 

 لك من عنف بكل أشكاله.مع ما يصاحب ذ 3االنتقال القسري إلى منطقة خصومه
أكثر من مليوني شخص بسبب  2007أما في دارفور بالسودان فقد شرد بها حتى يوليو  

، حيث أجبر 2015الصراع كما شهدت إفريقيا الوسطى نزوح للسكان جراء تجدد العنف بها منذ جانفي 
إلى مقاطعة  19.000شخص تقريبا على النزوح والفرار من منازلهم فيما فر أكثر من  30.000

 .4إكواتور في جمهورية كونغو الديمقراطية المجاورة
والمالحظ هو االنتشار الموسع بشكل مرعب الستخدام االغتصاب والعنف الجنسي في  

النزاعات المسلحة القائمة، مما يظهر اختالف طبيعة التهديدات التي تواجهها النساء النازحات عما 
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ألمن بأن العنف الجنسي أصبح منهجيا في الكثير من امجلس أقر  2007يواجهه الرجال، ففي عام 
النزاعات، مثل ما يقع في شرق الكونغو الديمقراطية، أين تتعرض سبع نساء من كل عشرة 
لالغتصاب، ومن غير المدهر إذن أن تعتبر جماعات حقوق اإلنسان النزاع في جمهورية الكونغو 

هجمة جنسية شهريا،  1200مثال تم تسجيل  2008طلع الديمقراطية بأنه "حرب على المرأة"، ففي م
، وقد أفادت 1والمرجح أن هذا العدد جزء صغير من الرقم الحقيقي نظرا لمصاعب تسجيل البيانات بدقة

تقارير متواترة في الدول التي تعرضت للنزاع المسلح إلى تعرض النساء عند النزوح إلى عمليات 
كثيرة من قبل هيئات األمم المتحدة ومؤسساتها والعديد من ، نتيجة لذلك بذلت جهود 2االغتصاب

 المنظمات غير الحكومية للتأكيد على خطورة مثل هذه االنتهاكات والعمل على الحد منها ومعالجتها.
ولتوفير الحماية لهؤالء النازحين قام فرنسيس . م. دينغ ممثل األمين العام بإعداد مباد   

لي تهدف إلى تناول االحتياجات المحددة للنازحين داخليا في جميع  أنحاء توجيهية بشأن التشريد الداخ
العالم بتعيين الحقوق والضمانات ذات الصلة بحمايتها، وهذه المباد  مستوحاة من القانون الدولي 
المتعلق بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وتتماشى معهما، وهي تتضمن المباد  ذات الصلة 

على النازحين داخليا الموجودة بصورة متناثرة في العديد من الصكوك وتوضح الجوانب  المنطبقة
الغامضة المحتمل وجودها وهي تنطبق على مختلف مراحل النزوح وتوفر الحماية من النزوح التعسفي 
ادة فضال عن الحماية والمساعدة أثناء النزوح والضمانات الالزمة أثناء العودة أو التوطن البديل وإع

مبدأ أو توصية بمثابة  30، وتعد هذه المباد  التوجيهية بشأن النزوح الداخلي والبالغ عددها 3االندماج
مؤشرات إرشادية للحكومات ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية من أجل مساعدة األشخاص النازحين، ورغم 

عايير الشاملة لمعاملة أنها غير ملزمة من الناحية القانونية، إال أنها تشكل الحد األدنى من الم
 .4األشخاص النازحين داخليا ويطبقها عدد متزايد من الدول والمؤسسات

وبعكس اتفاقية حماية الالجئين كرست هذه الوثيقة مبدأ عدم التمييز بوضوح وأشارت في أكثر  
أي نوع  من مبدأ للمرأة وحاجاتها، فقد نص المبدأ الرابع على أنه:  تطبق هذه المباد  دون تمييز من
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سواء بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو...[ ولكن المبدأ نفسه قام بمنح بعض المجموعات ومنها 
األمهات الحوامل، واألمهات المصحوبات بأطفال صغار، واإلناا الالئي يعن أسرا، حماية ومساعدة 

 .1خاصة تتطلبها أحوالهم ومعاملة تقتضيها احتياجاتهم الخاصة
قة فإن على الدولة اشراك المتضررين، وخاصة من النساء في عمليات إعادة وبحسب هذه الوثي 

وبذل جهود خاصة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في  07التوطين حسب ما نص عليه المبدأ رقم 
تخطيط وتوزيع اللوازم األساسية من أغذية أساسية ومياه صالحة للشرب والمالبس المالئمة والخدمات 

 ، كما تلزم الدول أيضا ببذل الجهود لضمان مشاركة النساء والفتيات مشاركة كاملة 18الطبية)مبدأ 
 ،وعند معالجة 23وعلى قدم المساواة في البرامج التعليمية وضمان المرافق التعليمية لهن )مبدأ 

تلزم الدول بإيالء اهتمام خاص لالحتياجات الصحية للنساء ومنح اإلرشادات  الجرحى والمرضى
 من اإلغتصاب وعلى حماية النازحات  11 ، كما نص المبدأ 19ا االعتداءات الجنسية) مبدأ لضحاي

لكل إنسان الحق في  -1أن   علىأي شكل من أشكال هتك العرض أو التهديد بذلك , وذلك بنصه 
 الكرامة وفي السالمة البدنية والنفسية والمعنوية.

 سواء قيدت حريتهم أو لم تقيد ممايلي:وبوجه خاص يجب حماية المشردين داخليا،  -2
االغتصاب والتشويه والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وأية تعديات  -أ

أخر  على كرامتهم الشخصية، مثل أعمال العنف ضد أحد الجنسين واإلكراه على البغاء وأي شكل من 
 أشكال هتك العرض.

ستغالل االمن أشكال الرق المعاصرة مثل تزويج الفتاة لقاء مقابل مادي و  الرق أو أي شكل -ب
 الجنسي وسخرة األطفال.

 أعمال العنف التي يراد بها بث الرعب بين المشردين داخليا. -ج
 .2ويحظر التهديد بارتكاب أي من األفعال السابق ذكرها أو التحريض على ارتكابها[

 
 

                                                           

 .36علي الجرباوي وعاصم خليل، مرجع سابق، ص  -1
  مرررلي ,وثيقة رقررريد الداخرررأن التشرررراد  التوجيهية بشررريس دينيج  المتضمن المبريد فرانسرررير السررررتق -2

E/CN.4/1998/53/Add.2  على موقع :  09/2002/ 27,  في . 
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2 
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 اني ــرع الثــالف                                      
 حماية النساء الالجئات من العنف الجنسي                       

تشكل النساء بحسب تقديرات المفوضية السامية لالجئين غالبية الالجئين في العالم وتعد  
الرئيسية لهذه الظاهرة، التي قد تضيف معاناة ظاهرة النزاعات المسلحة الدولية والداخلية من األسباب 

أخر  للنساء الذين يضطرهم فقدان الزوج أو العائل إلى التكفل بأسرهن وتضطرهم هذه الظروف إلى 
رحلة البحث عن المأو  أو الغذاء أو التكفل الصحي واالجتماعي المناسب مما يجعلهم عرضة لشتى 

رفهن، ونتناول فيمايلي الحماية الممنوحة لالجئات بموجب االنتهاكات السيما فيما يتعلق بعرضهن وش
 إضافة إلى قانون الالجئين. 1977كل من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين اإلضافيين لعام 

 الالجئات في قانون جنيف ةحماي -أوال
فيما  لما كان القانون الدولي اإلنساني مهيأ لينطبق في أوضاع النزاعات المسلحة فإن تطبيقه 

طرف في النزاع أو فريسة له بسبب بلد يتعلق بالالجئين يقتصر فقط على المدنيين الفارين من أراضي 
تأثرهم بوضع من األوضاع الناشئة عن ذلك النزاع سواء كان نزاعا مسلحا دوليا أو نزاعا مسلحا داخليا، 

طرفا في النزاع بقصد  كما ينطبق بصورة أساسية على جميع الالجئين الموجودين في أراضي دولة
، والذين اعتبروا كالجئين قبل بدأ العمليات لجنسيةحمايتهم من أي سوء معاملة مؤسس على اعتبارات ا

العدائية بما في ذلك الالجئين القادمين من بلد محايد والالجئين من رعايا دولة االحتالل الذين يوجدون 
 لة التي يتبعونها.على األراضي المحتلة قبل وقوعها تحت احتالل الدو 

، بوضع 1977وبروتوكوليها اإلضافيين لسنة  1949لقد اهتمت اتفاقية جنيف الرابعة لعام  
بشأن حماية األشخاص  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  44الالجئين، حيث نصت المادة 

من الباب الثاني  باألجانب في أراضي أطراف النزاع وقت الحرب في القسم الثاني المعنون المدنيين في 
,على حماية الالجئين بقولها:  عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه االتفاقية ال تعامل 
الدولة الحاجزة الالجئين الذين ال يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم 

ابعة من البلد المضيف معاملة الالجئين معاملة وبهذا تطلب االتفاقية الر  1القانونية لدولة معادية[،
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تفضيلية واالمتناع عن معاملتهم كأجانب أعداء، كما يتم حماية الالجئات بشكل خاص ضد نقلهن إلى 
 .45/4وهذا ما أكدت عليه المادة  1البلد الذي يخشين فيه االضطهاد

ين من خالل نص المادة إلى حماية الالجئ 1977كما تطرق البروتوكول اإلضافي األول لعام  
والتي ألزمت الدولة بحماية جميع  2منه التي أكدت على حماية الالجئين وعديمي الجنسية 73

األشخاص الذين ال ينتمون إلى أية دولة قبل بدأ األعمال العدائية، أو الذين قبلوا كالجئين بمفهوم 
بمفهوم القانون الوطني للدولة المضيفة  المواثيق الدولية ذات الصلة والتي قبلتها األطراف المعنية، أو

وذلك بقولها: تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين األول والثالث من االتفاقية الرابعة  3أو لدولة اإلقامة
قبل بدء العمليات  –وذلك في جميع الظروف ودونما أي تمييز مجحف لألشخاص الذين يعتبرون 

ع و ممن ال ينتمون إلى أية دولة أو من الالجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموض -العدائية
والتي قبلتها األطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة اإلقامة[، وتمتد هذه 

جئات من بين مواطني أي دولة محايدة في حالة الحماية بموجب االتفاقية الرابعة إلى النساء الال
 إقامتهن في أراضي دولة محاربة، ما لم تكن هناك عالقات دبلوماسية بين دولتهم والدولة المحاربة.

من اتفاقية جنيف الرابعة تضل سارية  27ومعنى ذلك أن الحماية الواردة في نص المادة  
ت المسلحة الدولية، خاصة ما تعلق منها بواجب المفعول حتى على النساء الالجئات في النزاعا

حمايتهن بصفة خاصة من أي اعتداء على شرفهن السيما االغتصاب، واإلكراه على الدعارة وأي هتك 
لحرمتهن، كما يمنع ممارسة أي من أفعال التعذيب، سواء أكانت بدنية أو نفسية حسب نص المادة 

ية على أفعال  القتل، والتعذيب والعقوبات والتشويه من نفس االتفاقية، وال تقتصر تلك الحما 32
والتجارب الطبية والعلمية التي ال تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنها تشمل 
أيضا أي أعمال وحشية أخر  سواء أقام بها وكالء مدنيون أو عسكريون، نظرا للوضعية الخاصة 

وطنية للدولة التي تدور فيها النزاعات المسلحة، مما يجعلها لالجئة التي تضطر إلى عبور الحدود ال
أكثر عرضة ألخطار الخطف أو التعذيب، ونالحظ أن االتفاقية وسعت من مفهوم الممارسات التي 

                                                           

، ص 2009/2010، حماية النساء زمن النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر قيرع عامر -1
، 116، ص 1957، 1الحماية الدولية لالجئين، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ، مأخوذة من أحمد الرشيدي، 40

117. 

المتعلقة بمركز األشخاص عديمي الجنسية في مادتها األولى عديم الجنسية بأنه:  أي  54/19لقد عرفت اتفاقية  -2
 شخص ال تعتبره أي دولة موطنا بموجب تشريعاتها[.

 .327نزار العنبكي، مرجع سابق، ص  -3
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تكيف على أنها تعذيب إلى كل فعل ذو طابع وحشي ال يتقبله أي ضمير إنسان سوي، بغض النظر 
 .1رياسواء أكان مدنيا أو عسك هعن مرتكب
أما عن وضع الالجئات من النساء في النزاعات المسلحة الداخلية المنظمة من خالل نص  
 1977والبروتوكول اإلضافي الثاني لعام  1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام  03المادة 

ل القسري دون وعند تحليلنا لمجموع النصوص الواردة فيهما، نجد أنهما عالجا مسألة النزوح أو الترحي
 إلى موضوع اللجوء وحماية األشخاص الالجئين. اأن يتعرض
حماية بل على العكس من ذلك اللكن ليس معنى ذلك أنه استبعد هذه الفئة من النساء من  

تظل المرأة الالجئة محمية بنص المادة الثالثة المشتركة التي تمثل الحد األدنى للحماية في حالة النزاع 
ي، بما أنها ال تشارك في األعمال العدائية، وذلك بنصها على أن:  األشخاص الذين ال المسلح الداخل

يشتركون في األعمال العدائية ال بد أن يعاملوا من جانب أطراف النزاع بإنسانية وبدون أي تمييز 
، وعلى ذلك تظل األفعال الواردة فيها محظورة في جميع األوقات واألماكن، منها حظر 2مجحف[

عتداءات على الحياة والسالمة البدنية بالخصوص القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب )المادة اال
أ  كما يحظر االعتداء على الكرامة الشخصية خصوصا المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة  -1/ 3

لبروتوكول من ا 04كاالغتصاب واإلكراه على الدعارة والرق وتجارة الرقيق، عمال بنص المادة 
اإلضافي الثاني التي ترسي الضمانات األساسية لجميع األشخاص المخاطبين به، من بينهم النساء 

يمكن  نحيث نص البروتوكول اإلضافي الثاني على تدابير محددة لحماية المدنيين الذي 3الالجئات
 .4إدراج الالجئين ضمنهم

عن كل ممتلكاتهن، كي تتمكن من وغالبا ما تضطر الالجئات عند مغادرة بلدهن التخلي  
د بحمايته، مما يجعلها في حالة تستدعي منها مساعدة عاجلة جالفرار والوصول إلى البلد الذي تستن

تشمل الطعام والسكن والعالج، ويتم توزيع المساعدات بطريقة ال تمييز فيها وهذا ما نصت عله المادة 
من البروتوكول اإلضافي األول والمادة  70/1ة ، والماد1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  10
 .19775من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  18/2
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 المشتركة بين اتفاقيات جنيف. 03جع نص المادة ار  -2
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 حماية الالجئات في قانون الالجئين -ثانيا
تدخل القواعد الدولية الخاصة بالالجئين ضمن القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وترتبط بصورة  

وثيقة مع القانون الدولي اإلنساني كون اللجوء مرتبط بشكل أساسي بالنزاعات المسلحة، وبما أن 
النزاعات  من المدنيين، وبما أن األكثرية العظمى من المدنيين وقت الالجئين هماألكثرية العظمى من 

، 1951هم من النساء، يكتسب القانون الدولي لالجئين والمتمثل باتفاقية جنيف لحماية الالجئين لعام 
كولها المكمل لعام و إضافة إلى بروت 1أهمية خاصة في توفير الحماية للمرأة دون أن يخصها بالذكر

19672. 
داا وقعت قبل يناير والالجن بحسب تعريف اتفاقية جنيف هو  كل شخص يوجد نتيجة أح 
بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه، أو دينه أو انتماءه إلى فئة  1951

ال يرغب بحماية  اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج البلد الذي يحمل جنسيته وال يستطيع أو
وال يستطيع وال يرغب بسبب ذلك البلد بسبب الخوف أو كل من ال جنسية له وهو خارج بلده السابق 

 .3ذلك الخوف العودة إلى ذلك البلد[
وبالنظر ألن اتفاقية جنيف قد جاءت لتعالج أوضاع الالجئين في أعقاب الحرب العالمية  

الثانية الذين تسببت هذه الحرب بلجوئهم أو نزوحهم على نطاق واسع في الدول األوروبية فقد اقتصر 
على الالجئين الذين يوجدون في بلد غير بلدهم األصلي قبل تاريخ  نطاق تطبيقها من حيث الزمان

الوارد بهذا التعريف، وبالتأكيد فإن حصر النطاق الزمني لسريان معاهدة جنيف  1951كانون الثاني 
بهذا النحو سيحرم الالجئين الذين يوجدون في بلدان غير بلدانهم بعد هذا التاريخ من حق اللجوء أو 

 1951، حيث أد  نشوب نزاعات مسلحة بعد أول يناير 4المزايا التي توفرها هذه االتفاقيةاالستفادة من 
إلى تدفق الجئين جدد لم يكن لهم حق المطالبة بالحماية التي تكفلها اتفاقية الالجئين أو االستفادة 

وحرر  الذي أبطل هذا القيد الزمني 19676. وقد تم تدارك هذا الوضع بموجب بروتوكول عام 5منها
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تعريف الالجن من أي إحالة إلى شرط زمني وبنحو يسمح بتطبيق االتفاقية على أي شخص يطلب 
 .1اللجوء وتتوفر فيه الشروط التي تبناها التعريف

ويؤخذ على االتفاقية وبروتوكولها أنهما يعرفان الالجن بصيغة ضيقة ال تنطبق إال على  
تعرضهم لالضطهاد بسبب من األسباب المشار األشخاص الذين يتعرضون لالضطهاد أو يخشون 

إليها في التعريف، فيضطرون إلى اللجوء في بلد آخر، بالمقابل يالحظ بأن االتفاقية اإلفريقية بشأن 
، قد وسعت نطاق سريانها ليشمل عالوة على 1974جوان  20الالجئين التي دخلت حيز النفاذ في 

لوارد في المادة األولى من اتفاقية جنيف األشخاص الذين هؤالء األشخاص الذين يشير إليهم التعريف ا
يضطرون إلى ترك بلدهم األصلي أو بلد المنشأ ليحصلوا على لجوء بلد آخر بسبب عدوان خارجي 
يتعرض له بلدهم أو احتالل أو هيمنة أجنبية وهذا ما أكدت عليه المادة األولى في فقرتها الثانية 

الجن على كل شخص يجبر على ترك محل إقامته المعتادة بسبب  ينطبق كذلك مصطلح -2بقولها:  
اعتداء خارجي، أو احتالل، أو هيمنة أجنبية، أو أحداا تعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو 

 .2جزء من بلد منشأه أو جنسيته من أجل البحث عن ملجأ  في مكان آخر خارج منشأه أو جنسيته[
الدولي اإلنساني وقانون الالجئين من األمور الجيدة والمهمة في ويعتبر التداخل بين القانون  

آن واحد، من خالل إعطاء حماية مزدوجة للنساء الالجئات عبر التطبيق المتوالي لكال القانونين الذي 
يشكل نوع من االستمرارية في  الحماية بمعنى أنه قد يضطر ضحايا النزاع المسلح إلى ترك بلدانهم 

ماية الكافية بسبب استمرار انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني األمر الذي يجعله لعدم وجود الح
، ولعل من أكثر االنتهاكات شيوعا في حق 3يندرج ضمن مفهوم الالجن الوارد في قانون الالجئين

 النساء أثناء النزاعات المسلحة هو االغتصاب وغيره من االنتهاكات الجنسية والتي تعد من األسباب
الرئيسية لفرارهم، إضافة إلى ما تتعرض له الالجئات من عنف جنسي أثناء عملية الفرار، أو عقب 

 .4وصولهن إلى البلد الذي ينشدن اللجوء إليه
ولعل سماح السلطات بارتكاب االغتصاب أو غيره من صور العنف الجنسي ألسباب تتعلق  

لسياسي أو باالنتساب إلى فئة اجتماعية معينة يمكن باالنتماء العرقي أو بالدين أو الجنسية أو الرأي ا
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والمتعلقة بأوضاع  1951اعتباره اضطهادا طبقا لتعريف مصطلح الالجن في االتفاقية الصادرة عام 
الالجئين ومن ثم فإنه إذا نشأ خوف من االغتصاب وكان له ما يبرره في تلك الظروف أمكن اعتباره 

أن التعرض لالغتصاب أو للتعذيب الجنسي باعتباره لونا من ألوان  أساسا للمطالبة بمركز الالجن كما
االضطهاد قد يشكل أيضا "أسبابا قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق" أو لعدم تطبيق نصوص  "زوال 

وإلبراز الدور الذي تلعبه  .19511من اتفاقية عام  6و 5جيم  -01األسباب" الواردة في المادة 
 المفوضية السامية لشؤون الالجئين في حماية الالجئات من العنف الجنسي نتناول فيمايلي:

 نشأة المفوضية السامية لشؤون الالجئين -أ

 دور المفوضية السامية في تقرير الحماية لالجئات من العنف الجنسي -ب

 نشأة المفوضية السامية لشؤون الالجئين -أ

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في أعقاب الحرب العالمية الثانية نشأت  
 بهدف مساعدة األوربيين النازحين نتيجة لذلك الصراع.

من قبل  1950ديسمبر  14تم تأسيس مكتب مفوض األمم المتحدة لشؤون الالجئين في  
اني تم اعتماد اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة الث من العاميوليو  28الجمعية العامة لألمم المتحدة وفي 

ألساس القانوني لمساعدة الالجئين والنظام األساسي الذي يوجه عمل ابوضع الالجئين، وهي 
 .3تم اعتماد البروتوكول المعدل لها 1967، وفي سنة 2المفوضية
ن موظف يعملو  702موظف محلي ودولي، بمن فيهم  7190ويبلغ عدد موظفي المفوضية  

موقع عمل كالمكاتب اإلقليمية  124بلد في  123في مقر المفوضية بجنيف، وتعمل المفوضية في 
مكتب ميداني يقعون غالبا في مناطق نائية، وبلغت ميزانية المفوضية مع  272والفرعية إضافة إلى 

نهم مليون شخص م 36,4مليار دوالر أمريكي، وتتعامل المفوضية اآلن مع  3,32حوالي  2011عام 
مليون شخص من عديمي  6,5مليون عائد، و 2,5مليون الجئي و 10,4ميلون نازح داخليا، و 15,6
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شخص آخر ممن يقعون في دائرة  400.000شخص من طالبي اللجوء و 980.00الجنسية وأكثر من 
 مع اإلشارة إلى أن أغلب هذه الفئات من النساء واألطفال. 1اهتمامها
تحت إشراف الجمعية العامة لألمم المتحدة وتستنير في أعمالها وتعمل المفوضية السامية  

، المتكونة من 1957بالمشورة المقدمة من قبل اللجنة التنفيذية للمفوضية السامة التي أنشأت سنة 
دولة، تم انتخابهم من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي، وتلعب هذه األخيرة دورا  43ممثلي 

ة عبر القيام بمهام حيوية كتحديد سياستها العامة وإعطاء الموافقة األولية أساسيا في حياة المفوضي
قيادة وتنسيق العمل الدولي المتعلق بتوفير الحماية على  على، كما تعمل 2لبرنامجها السنوي وميزانيتها

النطاق العالمي لالجئين وحل مشكالتهم حيث أن الهدف األساسي للمفوضية هو حماية حقوق 
 ورفاهيتهم كما تهتم المفوضية باألشخاص عديمي الجنسية، واألشخاص النازحين داخليا.الالجئين 
وتقوم المفوضية بتقديم الحماية والمساعدة إلى الالجئين وغيرهم بطريقة منصفة وعلى أساس  

احتياجاتهم وبغض النظر عن عرقهم أو عقيدتهم أو جنسيتهم، وتولي المفوضية في جميع أنشطتها 
 .3اص الحتياجات األطفال وتسعى لتعزيز الحقوق المتساوية للنساء والفتياتاهتماما خ

 دور المفوضية السامية في تقرير الحماية لالجئات من العنف الجنسي -ب

 تتمثل المسؤوليتان األساسيتان للمفوضية في:       
 توفير الحماية الدولية لالجئين. -1

 .4التماس حلول دائمة لمشكالتهم -2
وض السامي لشؤون الالجئين في إطار تقرير الحماية الخاصة بالنساء الالجئات على وقد أكد المف

ضرورة االلتزام بخمس نقاط محددة لضمان حماية فعالة لهن وحث جميع مكاتب المفوضية المنتشرة 
 في أنحاء العالم على تطبيقها وهي:

سواء ضمن مخيمات الالجئين ضرورة تدريب المرأة الالجئة على المشاركة في القيادة واإلدارة  -1
 أو خارجها.
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االعتراف بأن العنف الجنسي أو أي شكل من أشكال العنف القائم على أساس النوع  -2
 االجتماعي يشكل صعوبة حقيقية في تطور المرأة، وتمتعها بحقوقها الطبيعية.

وتزويدهم وجوب التزام المفوضية بتسجيل كافة الالجئين على أساس فردي رجاال أو نساء  -3
بالوثائق الضرورية لضمان توفير الحماية، وسهولة الحركة والحصول على الخدمات 

 الضرورية.

ضمان مشاركة المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة وتوزيع المواد الغذائية وغيرها  -4
 على الالجئين.

 صحتها. توفير االحتياجات الصحية األساسية للمرأة لضمان كرامتها والحفاظ على  -5

التي تشير ،التي ليست ملزمة بطبيعتها  ،كما اعتمدت اللجنة التنفيذية عددا من االستنتاجات            
باتخاذ التدابير المناسبة  و التي دعت من خاللهاإلى األوضاع والمشكالت الخاصة بالنساء الالجئات،

منها  ،لالنتهاك الجنسي أو المضايقةلضمان الحماية من العنف أو تهديد السالمة البدنية، أو التعرض 
، اللذان تناوال قضايا حماية النساء 2003لعام  98، واالستنتاج رقم 1993لعام  73االستنتاج رقم 

 .1الالجئات من االعتداء أو االستغالل الجنسي
على أن هذه األفعال هي نتيجة لعدم التكافؤ وعدم مالءمة وكفاية المعونة، خاصة  احيث أكد 
علق بكمية ونوعية الغذاء وغيره من المساعدات المادية التي من شأنها زيادة إمكانية تعرض ما يت

الالجئات أو ملتمسات اللجوء للعنف الجنسي، حيث استنكرت اللجنة تورط العاملين في اإلعانات 
 اإلنسانية والمسؤولين وغيرهم من األشخاص العاملين عن كثب مع مجموع الالجئين في ارتكاب مثل

واستشهدت في ذلك بتقرير مكتب األمم المتحدة للخدمات الرقابية الداخلية بشأن التحقيق  ،تلك األفعال
 في االستغالل الجنسي لالجئات من قبل عمال اإلغاثة في غرب إفريقيا.

وعلى إثر ذلك تقدمت اللجنة التنفيذية بمجموعة من التوصيات ينبغي على الدول والمفوض  
جئين أن يسترشد بها للحد من ظاهرة االعتداء الجنسي على النساء الالجئات من السامي لشؤون الال

 بينها:
ضمان التحقيق في االدعاءات باالعتداء واالستغالل الجنسي في حينه ووضع آليات للشكاو   -1

 تكون سهلة المنال وتتسم بالسرية.
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جئات. وأن التخطيط التأكيد على أن إدارة المخيمات تتم بصورة عادلة لتمكين النساء الال -2
المكاني للمخيمات مصمم بحيث يجعلهن أقل عرضة إلى االعتداء واالستغالل الجنسي، 
وعلى هذا يجب دراسة وتقييم االحتياجات لتحسين تخطيط البرامج، بحيث تنفذ عمليات 

 قلل من مخاطر االستغالل الجنسي.يالحماية والمساعدة على نحو 
والمحاسبة التي يجب أن يتخذها المفوض السامي لألمم حيث أكدت على عنصر المراقبة 

المتحدة لشؤون الالجئين، من خالل استحداا آليات لضمان المحاسبة على المستويات الرفيعة، في 
سبيل تنفيذ جميع أنشطة الحماية والمساعدة لمنع العنف الجنسي القائم من حيث الجنس، وكذا بالتواجد 

المستو  الميداني في تنفيذ برامج ملموسة، حيث أكدت اللجنة  المادي عبر دعم الموظفين على
التنفيذية في هذا الصدد ضرورة احترام القائمين بتنفيذ برامج المفوضية السامية لشؤون الالجئين، 
لقرارات المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، الخاصة بحماية النساء الالجئات من 

التي من بينها المباد  التوجيهية الرامية إلى معالجة العنف ضد الالجئين  االعتداء والعنف الجنسي،
,وثيقة العنف 1991عام  ة, المباد  التوجيهية بشأن النساء الالجئات الصادر 1989عام  ةالصادر 

والتي تم  1995الجنسي ضد الالجئين والمباد  التوجيهية بشأن الوقاية واالستجابة الصادرة في 
 .20011وااللتزامات الخمسة الصادرة عام  0320تحديثها في 

وتقترح المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، على الدول عدة وسائل لمساعدتها 
مساعدة الحكومات في وضع وتنفيذ خطط عمل تستهدف على الحد من ظاهرة العنف الجنسي ومنها 

جوء، ويمكن لهذه المساعدة أن تتضمن اب نشوء حاالت اللبمنع العنف الجنسي باعتباره من أس
 األنشطة التالية:

للمسؤولين الحكوميين والمنظمات غير  –وتقديم المشورة في إعدادها  -عقد دورات تدريبية -أ
 الحكومية والالجئين بشأن مايلي:

حق النساء والفتيات في األمن الشخصي والحماية من االغتصاب وغيره من صور العنف  -
 العالقة بين هذه الحقوق والبحث عن ملجأ.الجنسي، وكذلك 

 توثيق أعمال العنف الجنسي -

الحماية العملية والتدابير النفسية االجتماعية التي تمنع العنف الجنسي وتتصد  له أثناء  -
 حاالت الطوار .
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التعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخر  المعنية والمنظمات الحكومية الدولية وغير   -ب
أو المساعدة في  التدريبصا اللجنة الدولية للصليب األحمر في توفير الدولية، وخصو 

تدريب قوات الشرطة والجير وغيرها من قوات األمن على ما سبق ذكره، إلى جانب 
بما في ذلك حقوق اإلنسان على المستو  الدولي والقانون اإلنساني  ،ير الدولية يالمعا

والتي تهدف فيما ترمي إليه إلى منع العنف الجنسي وعالج  ،ومدونات قواعد السلوك 
 .1آثاره

 التعاون حسب االقتضاء فيمايلي: -ج
تدريب المسؤولين الحكوميين المعنيين، وموظفي معسكرات الالجئين والالجئين المسؤولين  -

قة عن إقامة العدالة ووضع اللوائح التنظيمية لالجئين على إدراك المعايير الدولية المتعل
 بإقامة العدالة وتطبيقها دون تمييز.

إعداد دورات تدريبية للمسؤولين الحكوميين وموظفي الوكاالت والمنظمات غير الحكومية  -
 في مجال توفير الدعم النفسي واالجتماعي لالجئات من ضحايا العنف الجنسي.

لبرامج تبادل المعلومات بشأن الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة بهدف وضع نماذج  -
 المساعدة النفسية واالجتماعية الفعالة، الوقائية والعالجية، المالئمة من الناحية الثقافية.

 تنسيق اإلجراءات التي تتخذها المنظمات الحكومية وغير الحكومية لحماية الالجئات. -

 ضمان وجود موظفات مهنيات في المكاتب الميدانية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين. -

رات تدريبية وتقديم المشورة في إعدادها للموظفين العاملين في مجال تحديد مركز عقد دو  -
الالجئين، بحيث تتناول قضايا العنف الجنسي باعتباره من أساليب االضطهاد، وإجراء 
المقابالت مع النساء والفتيات من ضحايا اإليذاء الجنسي والتطورات التي شهدها قانون 

 .2د النساءاللجوء فيما يتعلق باضطها

 
 
 

                                                           

لشؤون      مذكرة بشأن بعض جوانب العنف الجنسي ضد الالجئات، اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية -1
 ، 22ص  ،سابقمرجع  ،الالجئين

 .23 ،22 ص، المرجع نفسه -2



242 
 

 المبحث الثاني                                           
  ةــاتلـــــرأة المقـــــالم                                         

لقد  الجنسي، وة المقاتلة محال للحماية في جرائم العنف رأ ة المدنية تعد المأ لى جانب المر إ              
هذه األخيرة تلعب دورا أساسيا من خالل مشاركتها كمقاتلة في العديد من النزاعات المسلحة  صبحتأ

ضمن أفراد القوات المسلحة لدولتها بل و حتى ضمن فئات الثوار أو جماعات المقاومة المسلحة ضد 
 االحتالل األجنبي لبلدها.

جراء العنف الجنسي الذي تقع ضحيته  وال يخفى على أحد ما تتعرض له المرأة من معانات             
 واضفاء سمة منها،القانون الدولي للمنازعات المسلحة إلى التخفيف  النزاعات، والتي يهدفخالل هذه 

المقررة للمرأة خالل النزاعات  وتحقيق الحمايةمن اإلنسانية على األعمال العدائية بين أطراف النزاعات 
قتضي منا دراسة هذه القواعد التي تحمي النساء المقاتالت من مما ي لجنسها،بكل االعتبار الواجب 

 وصف المرأة تحديد  الثاني ، ويسبق ذلكالمطلب )األسر  وقوعها فيجرائم العنف الجنسي السيما عند 
 المطلب األول .)قانونا المقاتلة 

 المطلب األول                                     
 وصف المرأة المقاتلة                                 

لقد تعاضم دور المرأة كمقاتلة في صفوف القوات المسلحة في مختلف الدول و تزايد أعداد من 
يلتحق منهن بهذه القوات طوعا أو كرها,وقد بدأ التالشي لتلك األفكار النمطية حول توزيع األدوار في 

نوع الجنس بحيث يكون الرجال فقط هم المقاتلون في القوات المسلحة  النزاعات المسلحة على أساس
بينما يقتصر دور النساءعلى اإلعتكاف في المدن و المنازل لتوفير سبل المعيشة لألسر أو حتى 
قصر أدوارهن في القتال على عالج الجرحى أو نقل المرضى أو نقل الموتى أو غيره من أعمال 

 اإلسناد.
ة المرأة في القوات المسلحة مسألة ذات جوانب جدلية)الفرع األول  تقتضي هذا و تعد مشارك

 منا التطرق اليها قبل التعرض الى تحديد الوضع القانوني للمرأة المقاتلة)الفرع الثاني .
 رع األول ــــالف                                           

 لمرأة كمقاتلة في القوات المسلحة.الجوانب الجدلية اللتحاق ا                   
تشارك المرأة كمقاتلة في العديد من النزاعات المسلحة، وقد شاركت المرأة كمقاتلة بصفة  

من مجموع أفراد  %8أساسية في الحرب العالمية الثانية في العديد من البلدان حيث شكلت نسبة 
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دور المرأة المقاتلة في صفوف القوات  القوات المسلحة لإلتحاد السوفياتي، ومنذ ذلك الحين تعاظم
 .1المسلحة في مختلف البلدان وتزايد عدد من يلتحق منهن بهذه القوات سواء طوعا أوإجبارا

لقد قدر عدد النساء المقاتالت المشاركات بالقوات المسلحة األمريكية في حرب الخليج عام  
فقد شكلت النساء ما يقرب من  0032، أما في حرب العراق عام 2إمرأة مقاتلة 40.000بر  1991

من القوات العسكرية للواليات  المتحدة األمريكية مما يعد أكبر نشر للنساء في مسرح العمليات  14%
العسكرية في التاريخ، وتعتبر بذلك الواليات المتحدة الدولة  ذات الرقم األعلى على اإلطالق في النساء 

فرنسا وقبرص على التوالي، أما باقي الدول فتعداد النساء  المقاتالت تليها الصين ثم بريطانيا ثم
مقاتلة إذا ما استبعدنا إسرائيل لعدم إتاحة المعلومات الكافية عن  10.000المقاتالت فيها يقل عن 
 .3تعداد المقاتالت في جيشها

كما شاركت النساء كمقاتالت في الحروب في سيراليون ورواندا وأطلق على المقاتالت اسم  
لنمور السوداء في سيريالنكا، وتشكل النساء ماال يقل عن ثلث القوات الثورية المسلحة لكولومبيا وهي ا

، وبذلك نجد أن النساء أصبحن يشاركن كمقاتالت 4أكبر جير للحركات المسلحة في أمريكا الالتينية
 سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.

أة في القوات المسلحة مسألة ذات جوانب جدلية متعددة، تتصل من هذا و تعتبر مشاركة المر  
جهة بالتكافؤ في الفرص الوظيفية، إذ تنادي الحركات النسائية المطالبة بالمساواة بين الجنسين إلحاق 
المرأة بالقوات المسلحة إقرارا للمساواة بين الجنسين في الفرص المتكافئة ومن جهة أخر  تتعلق 

يثيره التحاق المرأة كمقاتلة في الحروب وبين دورها في الحد من النزاعات المسلحة  بالتناقض الذي
 ما سنتناوله في مايلي: السالم، وهذاع صنوالمشاركة في 

 المساواة بين الجنسين في االلتحاق بالقوات المسلحة -أوال 
 المرأة تبني السالم -ثانيا 

 
 
 

                                                           

 .690أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  -1
2- Chalotte Lindsey, op.cit,p.24. 

 .693-691ص ، ص مرجع سابق ، أحمد جمعة عبد هللا خليفة -3
 .695، ص المرجع نفسه -4
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 القوات المسلحةالمساواة بين الجنسين في االلتحاق ب -أوال
تثير مشاركة المرأة في القوات المسلحة قضية المساواة بين الجنسين في االلتحاق بالعمل  

وضرورة كفالة الفرص المتكافئة لهما في اإلنخراط بالقوات المسلحة، مما يعتبر استبعادهن وحرمانهن 
 للبطالة في صفوف النساء. من هذه الوظيفة إخالال بقواعد المساواة بين الجنسين في العمل وتكريسا

فإذا كانت دول العالم ال تفرض التجنيد اإلجباري على النساء فيما عدا إسرائيل فإن النساء  
عندما يتوافر لهن االختيار قد يفضلن االلتحاق بالقوات المسلحة كمقاتالت، ويعتبر حرمان النساء من 

تمييزيا مرتكزا على أساس من عصبية  حق اإلنخراط كمقاتالت في سلك الجندية لكسب العير موقفا
الجنس السيما وأن االلتحاق بخدمة القوات المسلحة في الوقت الحالي يرتب تمتع المنخرطات في 
صفوفها بالعديد من المزايا المادية والمعنوية التي ال تتوفر في غيرها من الوظائف المدنية ومن ثم يعد 

حق المرأة في التمتع بالفرص االقتصادية المتكافئة وإبقاء حرمان النساء من هذاالحق بمثابة انتهاك ل
 .1النساء في المجتمع في حالة اقتصادية أسوأ من الرجال

 إنفاقوعلى المستو  االقتصادي الشامل تعتمد القوات المسلحة في كثير من البلدان برنامج  
من الخدمة في القوات عام كبير جدا يقوم باستيعاب العمالة وتدريبها ويؤدي استبعاد النساء 

المسلحةإلى استمرار اتساع هوة الفوارق في العمالة واألجور لصالح الرجال ومن المؤكد أن حرمانهن 
 من دخول الجير يزيد كثيرا من الخسائر االقتصادية التي تنعكس على مجموع النساء كافة.

ة يسعى الرجال وتعتبر الجندية في الوقت الحالي وسيلة لكسب الرزق فهي وظيفة متميز  
والنساء إلى التنافس على شغلها مما يؤدي إلى ضرورة تطبيق قواعد المساواة بين الجنسين في 
االلتحاق بسلك الجندية العسكري بحيث يكون معيار التفضيل عند التزاحم على هذه الوظائف لمن 

 .2و إمرأة يتوافر بشأنه المؤهل والخبرة والكفاءة بغض النظر عن نوعه وسواء كان رجال أ
 المرأة تبني السالم -ثانيا

تكون النساء زمن النزاعات المسلحة إما ضحايا وإما مقاتالت وإما مناصرات من أجل السالم  
والحد من الصراعات المسلحة، حيث يؤدي العديد منهن دورا نشطا في تعزيز السالم والمشاركة الكاملة 

باعتبار النساء نصف المجتمع وأكثر الفئات تضررا من ويالت الحروب.  الساميةوالفعالة في العمليات 
 ولن تستطيع المرأة المشاركة في بناء السالم إال إذا كانت في مواقع وهياكل صنع القرار في مجتمعها.

                                                           

 .698ص  ،سابقمرجع  ،خليفةأحمد جمعة عبد هللا  -1
 .699ص  ،نفسهمرجع ال -2



245 
 

صدقت الدول األعضاء في األمم المتحدة على  1995ففي مؤتمر بكين الذي عقد عام  
، غير أن هذا الهدف لم 2000المرأة في مواقع اتخاذ القرار مع حلول عام الهدف الساعي إلى مشاركة 

يتحقق بشكل فاعل مما حدا باألمم المتحدة إلى أن تصبح أكثر نشاطا في محاولة مساواة النوع في 
 31المجاالت العاملة في قضايا السالم واألمن حيث أقرت إعالن ويندهوك وخطة عمل ناميبيا في 

شددت على مشاركة كل من النساء والرجال على قدم المساواة وفي كافة ،بحيث  2000ماي 
 .1المستويات وجميع مراحل عملية السالم وخاصة في جميع عمليات األمم المتحدة لدعم السالم

ولقد أعقب ذلك قيام مجلس األمن بإقرار مبدأ مشاركة المرأة في صناعة السالم ومشاركتها في  
 . 20002عام ل 1325بنائه بقراره رقم 

وقد أكد القرار على الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السالم، وشدد على  
أهمية مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السالم واألمن 

وحلها وضرورة مراعاة  ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وتعزيزهما، وعلى
 .3تعميم المنظور الجنساني في جميع عمليات حفظ السالم

وقد حث مجلس األمن في هذا القرار كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة على ضمان  
زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية 

 .4ات وإدارتها وحلهالمنع الصراع
وقد أوجب القرار ضرورة تزويد الدول األعضاء بمباد  توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية  

المرأة وحقوقها واحتياجاتها الخاصة وأهمية إشراكها في جميع تدابير حفظ السالم وبنائه وأناط لألمين 
 .5العام تلك الواجبات الهامة

إقراراه واعترافه بأهمية دور المرأة في منع وحل النزاعات المسلحة وتأتي قيمة هذا القرار في  
وفي عمليات صنع وبناء السالم، ومن ثم فقد دعا إلى تطبيق إجراءات ملموسة لزيادة تمثيل المرأة 

 على جميع مستويات اتخاذ القرار ومفاوضات السالم.

                                                           

 .700ص  ،سابقمرجع  ،خليفةأحمد جمعة عبد هللا  -1
 .S/ RES/ 1325  2000وثيقة رقم ) 31/10/2000الصادر في  1325راجع قرار مجلس األمن رقم  -2
  .من نفس القرار 05المادة  راجع-3
 من نفس القرار. 02راجع المادة - 4
 من نفس القرار. 06راجع المادة - 5
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بة النهوض بالمرأة في وقد ساهم برنامج عمل المستشارة الخاصة المعنية بالمرأة وشع 
 .1استخالص نتائج بحوا في مجال دور المرأة في تحقيق السالم

مشاركة المرأة  1999ماي  15 -12ويدعم نداء الهاي من أجل السالم والعدل بتاريخ  
مشاركة فعالة بأعداد يكون لها وزنها في جميع منتديات اتخاذ القرار، ويدعو إلى ضرورة مراعاة نوع 

اء السالم باتخاذ مبادرات تعنى بتوضيح الصلة بين مساواة الرجل بالمرأة من ناحية وبناء الجنس في بن
السالم من ناحية أخر ، وبتعزيز قدرة المرأة على المشاركة في مبادرات بناء السالم وبإشراك المرأة 

جب أن تلتزم قرارات، ولتلبية تلك االحتياجات يالعلى قدم المساواة في حل النزاعات وعلى حق اتخاذ 
الحكومات بإشراك ممثالت عن المجتمع المدني في جميع مفاوضات السالم وينبغي أن تضمن 

 مؤسسات السالم واألمن مراعاة الفوارق بين الجنسين في أنشطتها وطرائق عملها.
بشأن مشاركة المرأة في حل النزاعات  30/11/2000 في وقد صدر قرار البرلمان األوروبي 

المسلحة ودعا إلى المشاركة المتساوية للنساء والرجال على جميع مستويات تسوية النزاعات سلميا 
ومبادرات إعادة اإلعمار، ويحث القرار الدول األعضاء على توخي الحرص من حيث النوع عند القيام 

 بمبادرات مرتبطة بالسالم واألمن.
ويدين هذا القرار أعمال العنف المرتكبة ضد النساء في ظروف النزاعات المسلحة مثل  

وطالب بتعديل المادة االغتصاب وعمليات اإلخصاب القسرية واالستعباد الجنسي والتعقيم القسري، 
 جنيف. من إتفاقية جنيف الرابعة ودعى إلى اعتبار مثل هذه االنتهاكات خرقا خطيرا لمعاهدات 147

ومما سبق نالحظ أن المرأة تضع وتبني السالم وتشارك في بنائه بداية من محاولة منع نشوب  
الصراع وانتهاء بالمشاركة في مفاوضات السالم والمشاركة في مرحلة ما بعد النزاع وما تستلزمه من 

مجلس إعادة إعمار أو توطين، وقد صارت هذه المشاركة مستندة إلى وثائق دولية لعل أهمها قرار 
الذي وضع قواعد تضمن تمثيل المرأة على نحو متكافن مع الرجل في  2000لسنة  1325األمن رقم 

كافة مراحل بناء السالم وحفظه، ونشر ثقافة التسامح وقبول التعاير مع األخرين رغم االختالف على 
 .2أساس أن كل البشر متحدين في اإلنسانية ومتساوين في الكرامة
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 انيــرع الثــالف                                        
 اتالتــوني للنساء المقـانـع القـوضـال                             

في العديد  1لقد تناولت قواعد القانون الدولي االنساني تحديد الوضع القانوني للنساء المقاتالت         
و البوتوكول  1949واتفاقية جنيف الثالثة لعام  1907النصوص من ذلك الئحة الهاي لعام  من

كما حددت لنا جملة من المباد  و القواعد التي تقوم عليها حماية هذه  1977االضافي االول لعام 
  :الفئة وهذا ما سنعرضه فيما يلي 

 1907المقاتالت حسب الئحة الهاي لعام  -أوال        
 المقاتالت حسب قانون جنيف -ياثان 
 المباد  والقواعد الرئيسية التي تقوم عليها حماية المرأة المقاتلة -ثالثا 

 1907حسب الئحة الهاي لعام  تالمقاتال -أوال
يتكون المحاربون الذين لهم  1907وفقا لنص المادتين األولى والثانية من الئحة الهاي لعام  

 من ثالا فئات:الحق في االشتراك بالعمليات 
: المحاربين الذين ينتمون إلى "الجير" أي الجنود الذين يشكلون القوات المسلحة بالمعنى الفئة األولى

 .2الحصري لهذه العبارة أي أعضاء القوات المسلحة المجندين في الجير الوطني
 التي تتوفر فيها الشروط التالية: 3تشمل أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة :ةالفئة الثاني
 هيأن تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مر وس -

 أن يكون لها عالمة مميزة معينة يمكن تمييزها عن بعد -

 أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر -

 .4أن تقوم بعملياتها وفقا لقوانين وتقاليد الحرب -

وقد حرصت الالئحة في تعريفها لهذه الفئة من المحاربين على اإلشارة إلى أن المليشيات 
والوحدات المتطوعة، يمكن أن تندرج في فئة الجير في البلدان التي تقوم هذه المليشيات والوحدات 

                                                           

جاءت النصوص  حيث أن فئة النساء تخضع لنفس األحكام التي يخضع لها الرجال من المقاتلين على أساس - 1
 .حد سواء والرجال علىالمحددة لفئة المقاتلين عامة تشمل كل من النساء 

 .246نبكي، مرجع سابق، ص عنزار ال -2
 .1907راجع نص المادة األولى من الئحة الهاي لعام  -3

 .99محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  -4
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العام   فيها مقام الجير، أو تعتبر جزءا منه، وعليه يمكن اعتبار هاتين الفئتين فئة واحدة بالمعنى
 .1لتعبير القوات المسلحة

: سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم ويهبون )الهبة الفئة الثالثة
 الشعبية  لصد القوات الغازية عند اقتراب العدو، وذلك بتوافر شرطين هما:

 أن يحملوا السالح بشكل ظاهر -1

 2أن يحترموا قواعد الحرب وأعرافها -2

ة على هذه الفئات الواردة تحديدا في نصوص المادتين األولى والثانية من الئحة الهاي وعالو 
ير  بعض مفسري الالئحة بأنها تتضمن فئة أخر  ال تغطيها هذه النصوص تشمل أولئك الذي 
يقاتلون، جماعة أو فراد ، تحت حماية وسلطان مباد  قانون األمم التي استقر عليها العرف بين 

 .3تمدنة وقوانين اإلنسانية حسب ديباجة الالئحةاألمم الم
أما غير المقاتلين الذي ينتمون إلى القوات المسلحة مثل مراسلي الحرب والقائمين بالتموين 

شريطة أن يثبتوا هويتهم كمرافقين للجير،  4الذين يقعون في قبضة الخصم فإنهم يعتبرون أسر  حرب
من  13للجير الذي يرافقونه، وهذا ما أكدت عليه المادة  ولديهم تصريح بذلك من السلطات العسكرية

 .19075الئحة الهاي لعام 
 المقاتالت حسب قانون جنيف -ثانيا

 حسب: تنتناول فيما يلي تعريف المقاتال 
 .1929اتفاقية جنيف الثانية لعام  -أ

 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام   -ب

 حسب البروتوكول اإلضافي األول -ج

 1929جنيف الثالثة لعام اتفاقية  -أ
دولة في جنيف بدعوة من الحكومة السويسرية من أجل  47اجتمع ممثلوا  1929في تموز  

إدخال تحسينات على القانون السابق، وتمكن المؤتمرون من صياغة اتفاقيتين: األولى كانت اتفاقية 
                                                           

 .247، ص مرجع سابقنزار العنبكي،  -1
 .100محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  و1907راجع نص المادة الثانية من الئحة الهاي لعام  -2

 .248مرجع سابق، ص  نزار العنبكي، -3
 .100سابق، ص المرجع محمد فهاد الشاللدة،  -4
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اتفاقية تتعلق بمعاملة تتعلق بتحسين ظروف الجنود الجرحى والمرضى في الميدان، والثانية كانت 
مادة، وقد نصت صراحة على مبدأ المعاملة اإلنسانية لفائدة أسر   49أسر  الحرب والمتكونة من 

، وقد أبقت 1الحرب مع اإلشارة إلى حظر العنف واإلهانة ضدهم ووجوب صيانة شخص األسير وشرفه
أضافت إلى ذلك فئة واحدة من الئحة الهاي و  03، 02، 01هذه االتفاقية على ما جاء في المواد 

جميع األشخاص في القوات المسلحة لألطراف المتنازعة » وذلك في المادة األولى الفقرة الثانية منها:
 .2«الذين يقعون في قبضة الخصم أثناء العمليات الحربية البحرية والجوية

 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام  -ب
، على تعداد قائمة 1949ة أسر  الحرب لعام حرصت إتفاقية جنيف الثالثة بشأن معامل 

 فئات: 06بالفئات التي ينطبق عليها الوضع القانوني ألسر  الحرب تضمنت 
أفراد القوات المسلحة والميليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزء من هذه القوات التابعة  -1

 ألحد أطراف النزاع.

األخر  وأعضاء حركات المقاومة الذين ينتمون إلى أحد  والوحدات المتطوعة أفراد الميليشيات -2
سواء أكان ذلك اإلقليم محتال أم ال، على أن  خارج إقليمهمأطراف النزاع ويعملون داخل أو 

الرابعة بدورها  كررت المادةيستوفون الشروط األربعة التي جاءت بها الئحة الهاي والتي 
 وهي: 3النص عليها في الفقرات )أ  و)ب  و)ج  و)د 

 هيأن يقودها شخص مسؤول عن مر وس -أ

 أن تكون لها شارة مميزة ومحددة يمكن تمييزها من بعد  -ب

 أن تحمل األسلحة جهرا. -ج
 .4أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها -د

ون والءهم لحكومة أو لسطلة ال تعترف بها الدولة أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلن -3
 الحاجزة.

                                                           

 .100محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  -1

، حماية النساء واألطفال أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستير، جامعة بابل السرياوي حيدر كاظم عبد علي  -2
 .248ونزار العنبكي، مرجع سابق، ص ، 98، ص 2004

 .249مرجع سابق، ص العنبكي، نزار  -3

 .102محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  -4
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األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها بالرغم من  -4
من الئحة  13تبعيتهم لها، وتورد الفقرة الرابعة من البند )أ  من المادة الرابعة على غرار المادة 

الفئة كاألشخاص المدنيين العاملين ضمن أطقم الطائرات  الهاي، أمثلة غير حصرية لهذه
الحربية، والمراسلين الحربيين ومتعهدي المواد التموينية، وأفراد الوحدات المختصة بالترفيه عن 

 . 1العسكريين على أن يكونوا حائزين على تصريح رسمي من القوات المسلحة التي يتبعونها

لقادة والمالحون ومساعدوهم في السفن التجارية، وأطقم أفراد األطقم المالحية، بمن فيهم ا -5
الطائرات المدنية التابعة ألطراف النزاع، الذين ال ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام 

 أخر  من القانون الدولي.

سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة  -6
زية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا اغالقوات ال

 .2السالح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها

 باإلضافة إلى هذه الفئات الست تعامل الفئات التالية معاملة أسر  الحرب:
ا رأت دولة االحتالل األشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل، إذ -1

ضرورة اعتقالهم بسبب هذا االنتماء حتى لو كانت قد تركتهم أحرارا في باد  األمر أثناء سير 
األعمال الحربية، وعلى األخص في حالة قيام األشخاص بمحاولة فاشلة لالنضمام إلى القوات 

من اتفاقية جنيف  04  من المادة 1المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال)الفقرة ب )
 الثالثة .

األشخاص الذي ينتمون إلى الفئات الست المنوه عنها أعاله والذين تستقبلهم دولة محايدة   -2
  من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف 2وتلتزم باعتقالهم بموجب القانون الدولي )الفقرة ب )

 .3الثالثة 

عتمد وفقا ألحكام المادة الرابعة من خالل ما سبق يتضح بأن اكتساب صفة "أسير الحرب" ي
 من اتفاقية جنيف الثالثة على توفر شرطين:

                                                           

 .249نزرا العنبكي، مرجع سابق، ص  -1

 Nils Melzer, guide interprétatif sur la Notion de.103، 102محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  -2

Participation Directe aux Hostilités en droit international Humanitaire,CICR,Geneve 

,Novembre 2010, p.27 .                                                                                                               
 .130غسان هاشم الجندي، مرجع سابق، ص  -3
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أن يكون الشخص منتميا إلحد  الفئات الست الواردة في تعداد هذه المادة التي يجمعها  الشرط األول:
 معيار االشتراك في العمليات العدائية.

 سلطته.: أن يقع في قبضة الطرف العدو ويكون تحت الشرط الثاني
و التي ينطبق عليها النظام القانوني  04ذكورة في قائمة المادةموتجدر اإلشارة بأن الفئات ال       

ألسر  الحرب ليست جميعها من فئات المقاتلين بل أغلبها، و ما عدا الفئتين الواردتين في التسلسلين 
العمليات العدائية بصورة من الصور، اللتان تضمان أشخاصا غير مقاتلين لكنهم مشتركين في  5و  4

 فان الفئات األربع األخر  كلها مكونة من أشخاص مقاتلين و مشاركين مباشرين في العمليات العدائية
 اإلضافي التفاقيات جنيف 1977البروتوكول األول لعام  -ج

نزاعات أدخل البروتوكول األول حركات التحرير الوطني في المجال الذي ينطبق فيه قانون ال 
المسلحة، واعتبر النضال المسلح الذي يخوضه أفرادها من أجل الحرية واالستقالل نزاعا مسلحا دوليا، 
وأخذ بعين االعتبار المشكالت العالقة التي تتعلق بالوضع القانوني للمقاتلين، السيما المقاتلين غير 

ذلك بمبدأ التمييز بين المقاتلين ن ومن بينهم مقاتلوا حركات التحرر الوطني، واهتم تبعا ليالنظامي
والمدنيين وأدخل عليه بعض التعديالت التي تتناسب مع التطورات الجديدة ألوضاع النزاعات المسلحة، 
والتي ال يملك المقاتلون فيها تمييز أنفسهم في بعض األحيان وفقا للشرائط األربع التقليدية الواردة في 

من البروتوكول األول حلوال مقبولة لهذه  44و 43وتقدم المادتان الئحة الهاي واتفاقية جنيف الثالثة 
 .1المشكلة تتناسب وهذا التطور

بين قوات منظمات التحرير والقوات المسلحة للدول ووضعت لهم تعريفا  43لقد ساوت المادة  
ؤتمر تحديد مفهوم أسير الحرب بحيث يتسم ذلك بالشمول ذاته، لكن الم 44شامال، ثم حاولت المادة 

قد صادف مشكلة أخر  حينما واجه مشكلة تطبيق شروط أسير الحرب  1977 -1974الدبلوماسي 
على المحارب في حروب التحرير، فلكي يتمتع المقاتل بمزايا ال بد من توافر بعض الشروط، ولقد 

ير بعض الشروط وعممتها على كل أنواع المنازعات الدولية بما فيها حروب التحر  43حددت المادة 
 .2كالقيادة المسؤولة، وااللتزام بقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح

من البروتوكول األول هو اشارتها المبهمة الى  44و األمر المهم الذي جاءت به المادة        
التمييز بين "المواقف" التي ال يملك فيها المقاتل تمييز نفسه على النحو المعروف تقليديا، فعمال بمبدأ 

                                                           

 .252ص  سابق،لجندي، مرجع غسان هاشم ا -1
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المقاتلين و المدنيين الذي يشكل حجر الزاوية التي يرتكز عليها تطبيق القانون الدولي 
إزكاءا لحماية المدنيين  من أثار النزاعات المسلحة أن يلتزم المقاتلون  44االنساني،تقتضي المادة 

ز للهجوم،بمعنى أن بتمييز أنفسهم عن السكان المدنيين في كل اشتباك مسلح،أو عملية عسكرية تجه
هذا اإللتزام لم يعد واجبا في جميع األوقات،بل يجب مراعاته في حالة الهجوم أو التحضير لعملية 
عسكرية تجهز للهجوم و حسب.و مع ذلك فإن التحضيرلعملية هجوم مسلح وفقا ألساليب حرب 

بما تفرض في الواقع العصابات و ما تتطلبه من تكتيكات نمطيةخاصة،قد تستغرق ساعات أو أسابيع ر 
تفسيرا غير مشدد لمبدأ التمييز في مثل هذه الحالة،فليس من المعقول أن يطلب إلى مقاتلين 
يستخدمون هذه التكتيكات أن يلتزموا بتمييز أنفسهم طيلة الوقت الذي يستغرقه التحضير لعملية الهجوم 

كشاف أمرهم.و حسنا فعلت المادة أو يتحوطوا للنجاة بأنفسهم في حالة ان دون أن يتعرضوا للمخاطر
عندما التفتت إلى  مثل هذه المواقف و استثنتها من مبدأ التمييز، حيث نصت في الشطر الثاني  44

من فقرتها الثالثة على اإللتزام في حالة الهجوم أو اإلعداد له بالقول : ...أما و هناك من مواقف 
سلح أن يميز نفسه على النحو المرغوب ،فإنه يبقى المنازعات المسلحة ما ال يملك فيها المقاتل الم

 عندئذ محتفظا بوضعه كمقاتل شريطة أن يحمل سالحه علنا في مثل هذه المواقف:
 أثناء أي اشتباك عسكري   أ

طوال ذلك الوقت الذي يبقى خالله مرئيا للخصم على مد  البصر أثناء انشغاله بتوزيع   ب
فإن المقاتل  ، وعليه[شن هجوم عليه أن يشارك فيه استعدادا للقتال قبيل القوات في مواقعها

المنصوص عليها في الشطر الثاني من فقرتها الثالثة في  44المادة  يستوفي متطلباتالذي ال 
مثل هذه المواقف سوف يخل بحقه في أن يعد مقاتال أو أسير حرب إذا وقع في قبضة 

 1الخصم

سوف يفقد تبعا لذلك حماية القانون الدولي مع ذلك ال يعني فقد المقاتل لهذا الحق أنه  
على منح المقاتل الذي فقد هذه الصفة وفقد معها الحق في  44/4اإلنساني مطلقا، حيث نصت المادة 

التمتع بوضع أسير الحرب "حماية تماثل في كافة النواحي تلك التي تضفيها االتفاقية الثالثة وهذا 
 .2البروتوكول على أسر  الحرب"
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 المبادئ والقواعد الرئيسية التي تقوم عليها حماية المرأة المقاتلة -ثالثا
تقوم الحماية العامة لحقوق المرأة المقاتلة على مجموعة من المباد  والقواعد الرئيسية التي  

 يمكن تلخصيها فيمايلي:
 مبدأ عدم التفرقة -1

لمسلحة يتمثل في كفالة إن المبدأ األساسي الذي يرتكز عليه القانون الدولي للمنازعات ا 
الحماية والضمانات للجميع دون تفرقة، حيث تتمتع النساء المقاتالت بمعاملة مساوية لتلك التي يكفلها 
القانون الدولي للمنازعات المسلحة للرجال المقاتلين أو المشاركين في القتال، وهذا ما تؤكد عليه 

توجب معاملة الفئات المحددة من األشخاص  اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها اإلضافيين حيث
يز ضار على أساس الجنس، وهو يالذين تشملهم هذه الصكوك بحمايتها، معاملة إنسانية دون أي تم

من اتفاقية جنيف الثالثة التي تنص على أنه:  يجب أن  14أمر منصوص عليه صراحة في المادة 
 .1المعاملة التي يلقاها الرجال[ تعامل النساء على أي حال معاملة ال تقل مالءمة عن

 مبدأ المعاملة اإلنسانية -2
يقضي القانون الدولي للمنازعات المسلحة بوجوب معاملة المقاتالت الجريحات والمريضات  
معاملة إنسانية حتى ولو كانوا في قبضة العدو ويوجب حمايتهن من جميع أعمال العنف  والغريقات

تتعرض له المقاتالت، وكفالة الضمانات القضائية األساسية لهن عند السيما العنف الجنسي، الذي قد 
 .2تقديمهن للمحاكمة

أثناء القتال فإن قواعد اإلنسانية تقتضي على كل من  3فبالنسبة للجريحات والمريضات        
يقعن في أيدها وتعاملهم بنفس األطراف المتنازعة بأن تعنى بجريحات ومريضات العدو الالتي 

وذلك وفقا لما تقضي به اتفاقية تحسين حالة جرحى  ملة التي يحظى بها جريحاتها ومريضاتهاالمعا
                                                           

 .714،715أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  -1
 12المسلحة في الميدان، والمادة من اتفاقية جنيف األولى بشأن الجرحى والمرضى بالقوات  12راجع نص المادة  -2

من اتفاقية  14القوات المسلحة في البحار، والمادة  ىمن اتفاقية جنيف الثالثة بشأن حماية الجرحى والمرضى وغرق
 جنيف الثالثة الخاصة بأسر  الحرب.

شخاص العسكريون من البروتوكول األول الجرحى والمرضى بأنهم: ) هم األ 08وقد عرفت الفقرة األولى من المادة  -3
أو رعاية طبية بسب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنيا كان أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة 

أو عقليا الذين يحجمون عن أي عمل عدائي، ويشغل هذان التعبيران أيضا حاالت الوضع واألطفال حديثي الوالدة 
ساعدة أ, رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات وأوالت األحمال، الذين واألشخاص اآلخرين الذين قد يحتاجون إلى م

 يجحون عن أي عمل عدائي .
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 1929جويلية  27ثم باتفاقية  1906والمعدلة بمعاهدة سنة  1862ومرضى الحرب بجنيف سنة 
وقد أقرت هذه االتفاقية مبدأ حماية الجرحى  19491أوت  12وأخيرا باتفاقية جنيف األولى لر  

ورعايتهن، وفرضت على كافة أطراف  بهن العناية ضرورةوالمرضى الذين يصابون في ميدان القتال و 
النزاع المسلح البحث عنهن وحمايتهن من االعتداء أو المعاملة المسيئة أو المهينة أو الالإنسانية، كما 

على وقف القتال في الوقت المناسب لنقل الجريحات والجرحى فرضت على أطراف النزاع االتفاق 
الموجودين بين الخطوط كلما كان ذلك ممكن، كما فرضت على الدولة التي تضطر إلى ترك جرحاها 

 .2أو مرضاها للعدو أن تستبقي معهم بعض من أفراد هيئتها الصحية للعناية بهم
ى على أن حماية الجرحى، والمرضى ليست كما أكدت المادة األولى من اتفاقية جنيف األول 

واجبة فقط على أطراف النزاع، ولكن أيضا على الدول المحايدة التي يصل إلى إقليمها جرحى أو 
ويجب دائما معاملتهم بإنسانية وتقديم العناية الطبية  بها،مرضى أو أفراد خدمات طبية أو يحتجزون 

 الالزمة لهم.
ادتها الثانية على أن الحماية المقررة لهم يجب أن تتم دون أكدت كذلك نفس االتفاقية في م 

تمييز يستند إلى الجنس، أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو اآلراء السياسية، أو أي معايير أخر  
مماثلة، كما تسري الحماية على المرضى والجرحى من فئات متعددة كأفراد القوات المسلحة، أفراد 

ذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا جزءا منها، كالمراسلين الحربيين، المليشيات، األفراد ال
وأطقم المالحة البحرية في السفن، والطائرات...الخ، كما يعتبر الجرحى والمرضى الذين يقعون في 
أيدي العدو أسر  حرب، تسري عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسر  الحرب حسب ما أكدت 

 .3من اتفاقية جنيف األولى 14ادة عليه الم
فعلى كافة األطراف المتنازعة التزامات وواجبات قانونية وإنسانية نحو القتيالت  أما القتيالت       

من البروتوكول اإلضافي  34الالتي قتلن في ميدان القتال تمنع العبث بأشالئهن، حيث أوجبت المادة 
جب التحقق من شخصية القتيالت وإرسال كشف بأسمائهن ، كما ي4األول ضرورة احترام رفات الموتى
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إلى الطرف الذي ينتمين إليه وأن تتبادل األطراف المتنازعة فور انتهاء القتال البيانات عن القبور 
 .1وقائمة بأسماء المدفونين والمدفونات فيها

 2خاصة ألسر  الحربمعاملة  1949فقد أفردت اتفاقية جنيف الثالثة لعام  أما عن األسيرات         
واألسيرات بصفة خاصة حيث ألزمت األطراف المتنازعة بمعاملة إنسانية في جميع األوقات وحظرت 
إتيان األعمال التي تحدا الوفاة أو األضرار الشديدة بالصحة وحظرت نزع بعض األعضاء من 

ة أو تعريضهم للتعذيب األجساد أو تعريض األسيرات لتجارب علمية أو طبية ال تبررها حاالتهم الصحي
النفسي أو البدني بأي صورة من الصور دون سبب أو النتزاع معلومات منهم، كما استقر العرف 
الدولي على وجوب حماية األسر  واألسيرات خاصة من كافة األعمال التي تشكل اعتداء على الحياة 

 .3أو السالمة البدنية أو الشرف واالعتبار
المشتركة من اتفاقيات جنيف األربع المطبقة في حالة النزاعات المسلحة كما أن المادة الثالثة  

غير الدولية، تؤمن لألشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح واالحتجاز أو ألي سبب 
آخر الحد األدنى من المعاملة اإلنسانية، كما يمكن لألطراف في نزاع داخلي أن تتفق بموجب اتفاقيات 

 .4ح المتحاربين وضع أسير الحربخاصة على من
 القيود المفروضة على وسائل القتال وأساليبه -3

يشاركن مشاركة فعلية في القتال  لواتييوفر القانون الدولي للمنازعات المسلحة حماية للنساء ال 
وذلك بتقييده لحق األطراف المتنازعة في اختيار وسائل القتال وأساليبه كحظر استخدام أسلحة معينة 

جرام  400بمقتضى اتفاقيات دولية ومنها حضر استعمال القذائف المتفجرة التي يقل وزنها عن 
وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة ، وحظر استحداا 1868بموجب إعالن سان بترسبورغ لعام 

وتزداد أهمية القيود المفروضة على وسائل وأساليب القتال إذ  .1993ية بموجب اتفاقية عام ئالكيميا
تتأثر النساء بأشكال معينة باألسلحة الكيماوية واإلشعاعية، إذ أنها على الرغم من كونها تشكل خطرا 
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 .718سابق، ص أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع  -3
 .135غسان هشام الجندي، مرجع سابق، ص  -4



256 
 

طرا على الصحة اإلنجابية للمرأة على وجه الخصوص رهيبا على البشرية جمعاء إال أنها تشكل خ
 .1وتلحق ضررا خاصا بها وربما تتسبب في أضرار جينية على األجيال القادمة

هذه هي المباد  الثالثة لهيكل الحماية العامة لحقوق المرأة المقاتلة التي يرتكز عليها القانون  
 لتزام بها من أطراف النزاع المسلح.الدولي للمنازعات المسلحة، والتي يتعين التقيد واال

 المطلب الثاني                                        
 حماية النساء االسيرات من جرائم العنف الجنسي                       

قد تقع النساء المقاتالت في قبضة العدو وبالتالي يصبحن في وضع أسيرات الحرب، وقد  
الثالثة المتعلقة بأسر  الحرب على حماية أسيرات الحرب واحترامهم ومعاملتهم نصت اتفاقية جنيف 

معاملة إنسانية أي احترام شخص األسير معنويا وماديا، كما كفلت لهم مجموعة من الحقوق و 
الضمانات منذ لحظة وقوعهم في األسر وإلى غاية انتهائه ) الفرع األول  ,السيما ضد كل ما من 

رفهم وكرامتهم كاالنتهاكات الجنسية التي كثيرا ما تتعرض لها األسيرات, إذ أن وضع شأنه أن يمس بش
األسر قد يشكل غالبا ظرفا تبرز فيه شتى أنواع التجاوزات واالنتهاكات عن الدولة الحاجزة أو تابعيها 

 )الفرع الثاني .
 رع األولـالف                                         

 ربــــرات الحـــوق أسيــحق                                   
لقد جاءت اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسر  الحرب، بمجموعة من األحكام           

والضمانات لهذه الفئة منذ لحظة وقوع المقاتلة في قبضة العدو وحتى عودتها إلى وطنها، وتنقسم هذه 
محظورة على الدولة الحاجزة ارتكابها ضد األسيرات خالل األسر وهذا األحكام إلى نوعين مباد  عامة 

ما سيتم التطرق إليه في القسم األول, و أحكام تتعلق باإلجراءات والترتيبات الواجب توفيرها من طرف 
 الدولة الحاجزة والتي تشكل حقوق لألسيرات وهذا ما سيتم التطرق إليه في القسم الثاني.

 العامةالمبادئ  -أوال
أوجب القانون الدولي اإلنساني معاملة أسر  الحرب معاملة إنسانية كريمة بوصفهم أشخاص  

وضعوا في األسر بناء على أسباب غير راجعة لهم، كما أنه من الالزم تمتعهم بمعاملة كريمة بالنظر 
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ن االستمرار إلى أن الغرض األساسي من حجز أسر  الحرب ليس هو تعذيبهم أو قتلهم وإنما منعهم م
 .1في القتال توصال إلى إضعاف قوات العدو المحاربة فقط

حيث أن معاملة أسر  الحرب تعتمد في األساس على مبدأ المعاملة اإلنسانية، أي احترام  
 .2شخص األسير معنويا وماديا منذ لحظة وقوعه في األسر وحتى عودته إلى وطنه

التي يستفيد منها األسر  في مواجهة الدولة  ويترتب على هذا جملة من الحقوق والضمانات 
من اتفاقية جنيف الثالثة، وتستفيد األسيرة من هذه الحقوق  133الحاجزة، حسب ما نصت عليه المادة 

باعتبارهاأساسية لحماية حقها في احترام شخصها وإنسانيتها، وذلك كماسياتي بيانه,   مع اإلشارة أنه 
ي يقتضيها واجب المعاملة اإلنسانية ألسر  الحرب الوارد في المادة ينبغي النظر إلى المحظورات الت

باعتبارها مجرد أمثلة أو مؤشرات على هذه الحماية وإال فإن الحماية العامة ألسر  الحرب تمتد  13
إلى كل ما يتصل بكفالة حياة جيدة واعتبارات كرامة الشخصية اإلنسانية في جميع األوقات من أفعال 

 .4حصر ال تدخل تحت

 عدم المساس بالحق في الحياة -أ
ال يجوز أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في  

عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لنصوص االتفاقية الثالثة لجنيف الخاصة بمعاملة أسر  الحرب، وهذا 
 .5في فقرتها األولى 13ما أكدت عليه المادة 

بقولها:  ...ويحظر بشدة  1949لعام 7والثانية 6من اتفاقية جنيف األولى 12لمادة كما نصت ا 
 أي اعتداء على حياتهم...ويجب على األخص عدم قتلهم وإبادتهم...[.

                                                           

 .226، ص 2006 القاهرة, محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الدولي، دار النهضة العربية، -1
2-David Cumin, Manuel de droit de la guerre,Larcier,Bruxelle,2014,p.218. . 

من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه:  يجب معاملة أسر  الحرب، معاملة إنسانية في جميع األوقات،  13تنص المادة  -3
جسيما ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا 

لهذه االتفاقية، وعلى األخص ال يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي 
نوع كان مما ال تبرره المعالجة الطبية لألسير أو ال يكون في مصلحته  وبالمثل يجب حماية أسرت الحرب في جميع 

 تهديد وضد السباب وفضول الجماهير.األوقات وعلى األخص ضد جميع أعمال العنف أو ال
 وتحظر تدابير االقتصاص من أسر  الحرب[.
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 عدم التعرض للسالمة البدنية والعقلية -ب
طبية ال يجوز تعريض األسيرة واألسر  بصفة عامة للتعذيب أو التشويه البدني أو التجارب ال 

، وهذا ما أكدت 1ما ال تبرره المعالجة الطبية لهم أو ال تكون في مصلحتهممأو العلمية من أي نوع 
 من اتفاقية جنيف الثالثة. 13عليه المادة 
ولقد شهدت أحداا الحرب العالمية الثانية العديد من االنتهاكات تعرضت خاللها النساء  

بالتجارب  1942الطبية والعلمية، حيث قام األلمان سنة المعتقالت واألسيرات لشتى أنواع التجارب 
الطبية على األسر  الروس، وذلك بتعقيم الرجال والنساء بأشعة أكس، وأساليب أخر  أودت بحياة 

 .2الكثير من األسر  واألسيرات
على نفس المبدأ،  12في مادتهما  1949وقد أكدت كل من اتفاقية جنيف األولى والثانية لعام  
على نفس الحظر بخصوص الجرحى  1977من البروتوكول األول لسنة  11نصت المادة كما 

والمرضى والمنكوبين في البحار الذين يقعون تحت سيطرة الخصم، واستثنت من ذلك التبرع بالدم لنقله 
أو التبرع باألنسجة الجلدية الستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعية وبدون قهر أو غواية، وأن 

 4. وعلى غرار النزاعات المسلحة الدولية تضمنت المادة الثالثة المشتركة3جري ألغراض عالجية فقطي
أحكاما بخصوص النزاعات المسلحة غير الدولية والتي تنص على  1949بين اتفاقيات جنيف لعام 

من  13لمادة عدم االعتداء على السالمة البدنية باعتبارها من األعمال المحرمة، وهذا تأكيد لمضمون ا
 .5اتفاقية جنيف الثالثة

 الحماية من اإلهانة وتطفل الجماهير -د
يجب حماية األسيرات واألسر  في جميع األوقات من أعمال العنف أو التهديد وضد السباب  

 من اتفاقية جنيف الثالثة. 13حسب ما أكدت عليه المادة  6وفضول الجماهير
منها بقولها:   02نص المادة  في 1929قية جنيف لعام وقد وردت هذه الحماية في أحكام اتفا 

يجب حماية أسر  الحرب في جميع األوقات وعلى األخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد وضد 
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   السباب وفضول الجماهير[. وقد تتجلى هذه اإلهانة في قيام الدولة الحاجزة بتجميع األسيرات واألسر 
ترك الجماهير تلحق بهم السب واإلهانة، أو التعمد في التقاط في مواكب والمرور بهم في المدن و 

صور لألسيرات وهن في حاالت ووضعيات حرجة أو مهينة كأن يتم ذلك وهن مجردات من 
 .1المالبس
وقد شهدت الحرب العالمية الثانية مثل هذه األعمال، حيث قام األلمان في إيطاليا بحشد مئات  

يكيين في موكب وإجبارهم على المرور بشوارع العاصمة اإليطالية، من األسر  البريطانيين واألمر 
وأثناء مرورهم رشقهم المشاهدون بالعصي والحجارة، كما تم التقاط صور لهم ونشرها في الصحف 
بتعليقات ساخرة، وقد أدين "ميلرز" قائد الحامية األلمانية في روما الذي قام بتعريض أسر  الحرب 

 ة وتطفل الجماهير وحكم عليه بالسجن لمدة ثالا سنوات.ألعمال العنف واإلهان
كما يلحق باإلهانة التصوير المرئي ألسر  الحرب كعرض صورهم في التلفاز أثناء  

استسالمهم أو في تواجدهم في معسكرات األسر مثل ما حدا في الحرب العراقية اإليرانية، وأثناء 
وقد نبهت اللجنة الدولية إلى أن عرض صور أسر  من قبل أطراف النزاع،  1991حرب الخليج عام 

 .2الحرب بتلك الكيفية التي تمت بها يعرضهم حتما لتطفل الجهور
 الحماية من التعذيب -و

 يعد التعذيب من أكثر أشكال المعاملة القاسية والالإنسانية ويمارس في حاالت الحروب  
 اعتبرت منظمة العفو الدولية العنف  بشكل منهجي ومكثف، ويتخذ أشكاال متنوعة ومتعددة، وقد

 .3الممارس ضد النساء في حاالت األسر أو اإلعتقال شكال من أشكال التعذيب
من اتفاقية جنيف الثالثة مسألة حظر التعذيب ضد أسر   17، 13، 3وقد تناولت المواد  

، وقد أعاد من اتفاقية جنيف األولى والثانية على حضر التعذيب 12الحرب، كما أكدت المادة 
من البروتوكول  4، كما تناولت المادة 4تأكيد هذا الحظر 75البروتوكول اإلضافي األول في المادة 

الشيء نفسه حيث نصت على أنه:  تعد األعمال التالية ...محظورة حاال  1977اإلضافي الثاني لعام 

                                                           

 .58مرجع سابق، ص قيرع عامر،  -1
فاطمة بلعير، حماية أسر  الحرب في القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة حسيبة  -2

 .62، ص 2007/2008بن بوعلي، الشلف 
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والمعاملة القاسية كالتعذيب واستقباال وفي كل زمان ومكان، االعتداء على األشخاص ...والسما القتل 
 .1من صور العقوبات البدنية[ ةوالتشويه أو أية صور 

غير أنه كثيرا ما يتم انتهاك هذه القواعد ولعل خير دليل ما حدا في سجن أبو غريب بحق  
 األسر  من تعذيب وهذا ما كشفه التقرير الذي قدمه الصليب األحمر الدولي لإلدارة األمريكية.

 من تدابير االقتصاصالحماية  -هـ
تحظر بوضوح  تدابير  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  13إن الفقرة األخيرة من المادة  

الثأر التي يمكن أن تتخذها الدولة الحاجزة ضد أسر  الحرب وذلك بقولها:  وتحظر تدابير االقتصاص 
 .2من أسر  الحرب[

 الحقوق والترتيبات المتعلقة باألسيرات -ثانيا
فضال عن القواعد العامة للحماية والمعاملة اإلنسانية ألسيرات الحرب الواردة في باب الحماية  

  من اتفاقية جنيف الثالثة، يجب مراعاة مبدأ المعاملة اإلنسانية ألسر  الحرب 16 -12العامة )الواد 
مبدأ المعاملة اإلنسانية ما منذ ابتداء األسر وحتى انتهائه وقد أفردت اتفاقية جنيف الثالثة استنادا إلى 

مادة تتعلق بتفصيالت المعاملة الواجبة ألسيرات الحرب خالل كل فترة األسر، السيما  104مجموعه 
ما يتعلق منها بحمايتهن ضد كل أنواع االنتهاكات الجنسية وذلك في البابين الثالث والرابع، وهذا ما 

 سنوضحه فيمايلي:
 اإلجراءات األولية لألسر -أ

متع األسيرة بموجب نصوص اتفاقية جنيف الثالثة بجملة من الحقوق والضمانات تحول دون تت 
تعرضها لشتى أنواع االنتهاكات السيما الجنسية منها وذلك منذ لحظة القبض عليها وذلك على النحو 

 التالي:
 التفتيش -1

ومهمات وأدوات من حق الدولة اآلسرة تفتير األسيرات واالستالء على ما لديهم من أسلحة  
عسكرية ووثائق ومستندات حربية، ما عدا األغراض والوثائق الشخصية وهذا ما أكدت عليه المادة 
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من اتفاقية جنيف الثالثة وتصبح هذه األشياء المستولى عليها ملكا للدولة اآلسرة باعتبارها  18/11
لحرب من شارات رتبهم ، كما ال يجوز تجريد أسر  ا2غنيمة حرب لتعلقها بالعمليات العسكرية

 . 18/033ونياشينهم وكذلك األشياء التي لها قيمة شخصية أو تذكارية حسب ما أكدت عليه المادة 
من اتفاقية جنيف الرابعة قد راعت في  97وإذا كانت حاالت التفتير التي نصت عليها المادة  

تفتير المرأة المعتقلة إال ذلك اعتبارات الشرف والحياء الواجب للنساء المعتقالت وذلك في عدم 
بواسطة إمرأة، فإن هذا األمر ال يتسنى في حاالت األسر لكون التفتير إجراء فوري ومباشر تحكمه 
حالة الضرورة الحربية وال يتحمل التأجيل واإلبطاء وإن اإلخالل بهذه القاعدة قد يتسبب في مخاطر 

ألسيرة مثال سالحا لم يكن يظهر دون تفتير لألشخاص الذين قاموا بعملية األسر، إذا ما استعملت ا
من اتفاقية جنيف الثالثة قد ورد عاما من دون أي تخصيص فيما  18دقيق، لهذا فإن نص المادة 

يتعلق بمعاملة مميزة ألسيرات الحرب، غير أن هذا األمر ال يجب أن يكون مبررا ألي تعسف أو 
رات، خاصة عند ما تكون الظروف األمنية إغفال من خصوصيات التي يجب أن تكون للنساء األسي

 .4غير مهددة والظروف المادية والبشرية متوفرة وذلك بتخصيص نساء يقمن بتفتير األسيرات
 االستجواب -2

يبتد  األسر بعد وقوع المقاتلة أو الشخص المشترك في العمليات العدائية اشتراكا مباشرا في  
ن معلومات عن االسم الكامل لألسيرة ورتبتها العسكرية قبضة الطرف الخصم باالستجواب الذي يتضم

ورقمها في الوحدة العسكرية التي تنتمي إليها، ورقمها الشخصي وتسلسلها وأية معلومات مماثلة إن لم 
، ويجب أن تحرص األسيرة على اإلدالء بمعلومات صحيحة عند 5تستطع اإلدالء بكل هذه المعلومات

                                                           

على أنه:  يتحفظ أسر  الحرب بجميع األشياء واألدوات الخاصة باستعمالهم الشخص، ماعدا  18/1تنص المادة  -1
والمستندات الحربية وكذلك بخوذاتهم المعدنية واألقنعة الواقعية لغازات وجميع األسلحة والخيول والمهمات الحربية 

األدوات األخر ، التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية مما تبقى في حوزتهم األشياء واألدوات التي تستخدم في 
 ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية[.

 .330لعزيز، مرجع سابق، ص ميلود بن عبد ا -2

على أنه:  ال يجوز تجريد أسر  الحرب من شارات الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم أو  18/3تنص المادة  -3
 نياشينهم أو األدوات، التي لها قيمة شخصية أو عاطفية[.

 .61،62قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -4
 Jean d’ASPREMONT ,Jerome DE .1949عام من اتفاقية جنيف الثالثة ل 17/1أنظر نص المادة  -5

HEMRTINNE,Droit international humanitaire ,Edition A.Pedone, Paris, 2012 , p.330.       
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ة والمعاملة اإلنسانية وفقا التفاقيات جنيف الثالثة يتوقف على صحة هذه استجوابها ألن منحها الحماي
 .1المعلومات
مع اإلشارة إلى أنه ال يجوز في مرحلة االستجواب ممارسة التعذيب البدني أو المعنوي أو أي       

كتهديد أيا كان نوعها من أسر  الحرب  وسيلة من وسائل وأساليب اإلكراه الهادفة النتزاع معلومات
 .2 األسيرة باالغتصاب مثال باعتباره ينطوي على تعذيب نفسي و بدني

عند االمتناع عن اإلجابة عما  إزائهم كماال يجوز ممارسة التهديد أو اإلهانة أو المعاملة السيئة      
يوجه إليهم من أسئلة،ويجب أن يكون استجوابهم بلغة يفهمونها ويتعين تسليم العاجزين منهم عن 

وهذا ما أكدت  3دالء بمعلومات عن شخصيتهم إلى القسم الطبي، ويجري تمييزهم بأي وسيلة ممكنةاإل
 في فقرتها الرابعة والخامسة. 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  17عليه المادة 

 اإلجالء - 3
عدا على الدولة اآلسرة أن تقوم بترحيل األسر  بأسرع مايمكن ونقلهم إلى معسكرات بعيدة ب 

وال يجوز استبقاء أي من األسر  في ،  4كافيا عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر
منطقة قتال خطرة إال الذين ال تسمح حالتهم الصحية بإجالئهم الفوري على أن يكون هذا التدبير مؤقتا 

، وهذا ما أكدت عليه ريثما تسمح حالتهم الصحية بإجالئهم وزوال الخطر الذي حتم إبقاءهم في مكانهم
 من اتفاقية جنيف الثالثة. 19المادة 
من اتفاقية جنيف الثالثة دائما على أنه يجب أن يتم اإلجالء بكيفية  20كما أكدت المادة  

تراعي االعتبارات اإلنسانية وبالكيفية نفسها التي تراعيها الدولة الحاجزة في الظروف المماثلة عندما 
على الدولة الحاجزة أن تقوم بتجهيز األسر  الذين يتم إجالئهم بالكميات الكافية تنتقل قواتها، كما أن 

توفر لهم الرعاية الصحية المناسبة وأن تتخذ كل االحتياطات  والمالبس، وأنمن األغذية ومياه الشرب 
جنسية ، ومن ذلك حمايتهم مما قد يتعرضون له من انتهاكات 5التي تضمن سالمة األسر  أثناء نقلهم

 السيما النساء منهم خالل عملية اإلجالء.

                                                           

1-Véronique Harouel-Bureloup,Traité de droit humanitaire,Presse Universitaires de 

France,Paris,1re  édition,2005,p.320. 

 من اتفاقية جنيف الثالثة. 17/3المادة راجع ص  -2

 .331ميلود بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -3

 .122اللدة، مرجع سابق، ص شمحمد فهاد ال -4

 .259نزار العنبكي ، مرجع سابق ،  -5
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 ترتيبات الحبس واالعتقال -ب
هو نظام تحفظي و وقائي تقوم به الدولة اآلسرة، إذ ال يدوم ألكثر مما تتطلبه الظروف التي  

من اتفاقية جنيف الثالثة، وسنتناول دراسة ترتيبات الحبس  21اقتضته وهذا ما أكدت عليه المادة 
 .عقابيعلى عدة مستويات المادي منها والفكري والذهني وكذلك ال واالعتقال

: يجب على الدولة الحاجزة أن توفر في مأو  األسر ظروفا مالئمة مماثلة على المستوى المادي-1
لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة سواء من حيث أماكن االحتجاز أو الملبس والغذاء أو الرعاية الصحية 

 .1األسر  أو من حيث تشغيل 
: يجب أن تكون أماكن األسر المخصصة لالستعمال الفردي أو الجماعي أما كن االحتجاز.1.1

، 2محمية من الرطوبة ومدفأة ومضاءة بشكل كاف وتتخذ جميع االحتياطات لمنع أخطار الحريق
من  25، وهذا ما أكدت عليه المادة 3ويجب أن يخصص مكان للنساء بشكل منفصل عن الرجال

ية جنيف الثالثة بقولها:  وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسر  في الوقت اتفاق
، ولعل في هذا محاولة لحماية النساء األسيرات من الوقوع 4نفسه تخصص لهن مهاجع منفصلة[

ضحية االنتهاكات الجنسية إذ أن االختالط مع بقية األسر  قد يجعلهن في وضعية ضعف وعرضة 
لمخاطر االغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي، وإن كان هذا األمر قد يجنب النساء من  أكثر

الوقوع ضحية لالغتصاب من قبل بقية األسر  إال أن النساء الالتي يقعن في حالة األسر كثيرا ما 
هذه يتعرضن لالغتصاب وغيره من االنتهاكات الجنسية من طرف أعوان الدولة الحاجزة القائمين على 

المعسكرات وقد شهد معسكر أبو غريب ببغداد العديد من حاالت االغتصاب المرتكبة من طرف 
 القائمين على هذا المعسكر.

إن احترام خصوصية النساء األسيرات من خالل تخصيص أماكن بعيدة عن الرجال وتوفير  
نوني وضعته المادة المستلزمات الضرورية لذلك خاصة ما يتعلق بأماكن قضاء الحاجة هو واجب قا

 5/2من البروتوكول اإلضافي األول، والمادة  75/5على عاتق الدولة الحاجزة، وهذا ما أكدته المادة 
على الرغم من أن هذه األخيرة استعملت مصطلحي  1977من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 

                                                           
1- Bula Bula Sayeman, Droit international humanitaire, Bruuylant, Academia, S. A. 2010, 

P 159 . Catherine Maia,Robert Kolb,Damien Scalia,la protection des prisonniers de guerres 

en droit international humanitaire,Bruylant ;Bruxelles,2015, p.260 .         

 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  25/3راجع نص المادة  -2
3- Véronique Harouel-Bureloup, op.cit, p.325.  

 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسر  الحرب  25من المادة  04راجع الفقرة  -4
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اج الحماية الخاصة بالنساء "االعتقال" و "المحتجزين" بدال من مصطلح "األسير" غير أنه يمكن إدر 
األسيرات ضمن هذه الفئة على اعتبار أنها تشمل مفهوم  "األشخاص الذين قيدت حريتهم"، اعتمادا 

من نفس البروتوكول بنصها:  تحترم األحكام التالية كحد  5/1على ما ورد النص عليه في المادة 
تعلق بالنزاع تحرموا من حريتهم ألسباب أدنى، فضال على أحكام المادة الرابعة حيال األشخاص الذين 

 .1المسلح...[ ويعتبر األسر من األسباب التي تنتج عن النزاع المسلح
: على الدولة الحاجزة أن تزود األسيرات بكميات كافية من المالبس واألحذية المأكل والملبس.2.1

الطعام األساسية اليومية كافية المالئمة لمناخ المنطقة التي يحتجزون بها، كما ينبغي أن تكون وجبات 
 .  2من حيث كميتها ونوعيتها لتكفل المحافظة على صحتهن

والمالحظ أن اتفاقية جنيف الثالثة لم تخصص نصوصا خاصة تنظم من خاللها احترام  
خصوصية النساء وفي حال تلبية حاجياتها المتعلقة باإلعاشة ،غير أنه يمكن االستناد على كل من 

 16الذي يشير إلى معاملة النساء األسيرات بكل االعتبار الواجب لجنسهن، والمادة  14/4نص المادة 
تشجيع على الالتي دعت إلى األخذ بعين االعتبار الجنس والعمر والحالة الصحية في تقديم الحماية، و 
اء األسيرات المعاملة التفضيلية التي تتماشى وروح االتفاقية لتأسيس المعاملة التفضيلية الخاصة بالنس

 . 3لالستفادة من اإلعاشة التي تتماشى وكرامتهن وحاجتهن الفعلية
: تلتزم الدولة الحاجزة اتخاذ كافة اإلجراءات الصحية الالزمة لتأمين نظافة الرعاية الصحية.3.1

المعسكرات ومالءمتها للصحة والوقاية من األوبئة واألمراض وأن توفر ألسر  الحرب مرافق صحية 
.وفي هذا تأكيد 4وتخصيص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حربنظيفة 

على المعاملة التفضيلية التي يجب أن تتمتع بها النساء األسيرات أثناء تواجدهن في معسكرات األسر، 
عبر توفير مرافق منفصلة عن تلك المخصصة للرجال، وذلك من باب احترام خصوصيتهن وكرامتهن 

فير جميع الظروف للمحافظة على صحتهن، باعتبار أن توحيد المرافق الصحية في معسكرات وتو 

                                                           

 .291 ،290، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -1
-Véronique Harouel من اتفاقية جنيف الثالثة 27 ,26نص المادة  في هذا اإلطارراجع  -2

Bureloup,op.cit,p.324 .                                                                                                                       

 .291، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -3

                    . الثانية من اتفاقية جنيف 29و 15 راجع نص الواد -4

  Michel Deyra,l’essentiel du droit des conflits armés ,op.cit,p.128                                    
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األسر يخلق العديد من المشاكل التي تزيد من خطر تعرضهن لالعتداء الشيء الذي يدفعهن إلى 
التردد في الخروج مما يؤثر سلبا على صحتهن من خالل عدم الحفاظ على نظافتهن ومنه التعرض 

 .1ة إلى مختلف األمراض التي يمكن أن تؤدي إلى عجزها أو موتهابصفة سريع
وعلى الدولة الحاجزة أن توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسر  الحرب على ما  

وعليها نقل األسر   ،قد يحتاجون إليه من رعاية، وأن تقوم بعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية
المحتاجين إلى رعاية بالمستشفى إلى أي وحدة طبية عسكرية أو مدنية المصابين بأمراض خطيرة أو 

 .2يمكن معالجتهم فها
وفيما يخص الرعاية الطبية التي ينبغي أن تستفيد منها النساء األسيرات فنالحظ أن اتفاقية  

 أكدت على ضرورة استفادة 30/02جنيف الثالثة لم تمنح لهن حماية خاصة على الرغم من أن المادة 
، والغريب في األمر أن 3يلية، دون أن تدرج النساء من ضمنهاضبعض الفئات من المعاملة التف
لم يتدارك ذلك بل اكتفى باإلشارة إلى سريان االتفاقية الثالثة  1977البروتوكول اإلضافي األول لعام 

 دون أي تعديل.
ء النزاعات المسلحة الداخلية أما عن الرعاية التي ينبغي أن تستفيد منها النساء األسيرات أثنا 

والبروتوكول  1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام  03المنظمة من خالل نص المادة 
فنجد أنها لم تشر تماما لمثل هذه الحقوق والحماية التي يجب توفيرها  1977اإلضافي الثاني لعام 

، 4دون اإلشارة إلى األسر المتعلق بالمقاتالتلهن، وأن البروتوكول ركز أكثر على االعتقال واالحتجاز 
من هذا األخير على تأمين ضمانات صحية لألشخاص  الذين حرموا من  05حيث أكدت المادة 
تعلق بالنزاع المسلح بالقدر ذاته للسكان المحليين، وبأن توفر لهم االستفادة من تحريتهم ألسباب 
 .5الفحوص الطبية

من اتفاقية جنيف الثالثة جملة من  57إلى  49لقد تناولت المواد  :والمراسلةنظام التشغيل . 4.1
الضمانات المادية والموضوعية التي من شأنها دفع التجاوزات والتعسفات التي قد ترتبط بهذا النظام، 

                                                           

 .293، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -1
 .126كذا محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  .من اتفاقية جنيف الثانية 30راجع نص المادة  -2
اتفاقية جنيف الثالثة على أنه:  يجب منح تسهيالت خاصة لرعاية العجزة من  30/02حيث نصت المادة  -3

 والعميان...[.

 .294، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -4
 )د . 2)ب  والفقرة  5/1راجع نص المادة  -5
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من اتفاقية  27معيار السن والجنس إلى جملة المعايير التي وردت بالمادة  49حيث أضافت المادة 
المتعلقة بمعاملة األسر ، في نصها:  يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسر  الحرب  1929جنيف لعام 

الالئقين للعمل، مع مراعاة سنهم وجنسهم ورتبهم، وكذلك قدرتهم البدنية، على أن يكون القصد بصورة 
 خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا[.

مة تلك األعمال لجنسهن وتركيبتهن البدنية لهذا يجب أن يراعي عند تشغيل األسيرات مالء 
وحالتهن الصحية باإلضافة إلى عدم إرغامهن على أداء أي عمل يتنافى وما جاء في المجاالت التي 

، كإرغام األسيرات على القيام بأعمال ذات طبيعة جنسية، وفي هذا 1من االتفاقية 50حددتها المادة 
 الثالثة قيدين على الحق في التشغيل وهما: من اتفاقية جنيف 52الصدد أوردت المادة 

 عدم جواز تشغيل األسر  في عمل يكون خطرا على حياة األسير أو األسيرة أو صحتهما. -1

 .2حظر تشغيل األسر  في األعمال المهينة بالكرامة -2

كما تعطي االتفاقية الحق لألسيرات في تقديم شكاو  بشأن نظام األسر الذي يخضعون له في 
أية تجاوزات، وذلك إما للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها أو مباشرة إلى  حالة وقوع

 .3من اتفاقية جنيف الثالثة 78ممثلي الدول الحامية حسب ما نصت عليه المادة 
وتسمح القواعد الدولية ألي أسير من أسر  الحرب بمجرد وقوعه في األسر بأن يكتب مباشرة 

من اتفاقية جنيف  123المنصوص عليها في المادة  4المركزية ألسر  الحربإلى عائلته وإلى الوكالة 
                                                           

 وعلى أنه:  بخالف األعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أ 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  50تنص المادة  -1
 تنظيمه أو صيانته، ال يجوز إرغام أسر  الحرب على تأدية أعمال أخر  خالف الفئات المبينة أدناه:

 الزراعة -أ
الصناعات اإلنتاجية أ, التحويلية، أو استخراج الخدمات، فيما عد ما اختص منها باستخراج المعادن والصناعات  -ب

 البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.ألشغال العامة وأعمال االميكانيكية والكيمائية و 
 أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري. -ج
 .فاألعمال التجارية والفنون والحر  -د
 الخدمات المنزلية -هر
 خدمات المنافع العامة  التي ليس لهام طابع أو غرض عسكري. -و

 [.78  بمباشرة حقهم في الشكو  وفقا للمادة وفي حالة اإلخالل باألحكام المتقدمة يسمح لألسر 
 .719أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  -2
 من اتفاقية جنيف الثالثة. 78راجع نص المادة  -3
من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة  70، راجع كذلك نص المادة 336ميلود بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص   -4

 .1949بأسر  الحرب لسنة 
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وذلك عبر الرسائل التي يلقونها أو  2إذ يحق لألسيرات االتصال بالعالم الخارجي 19491الثالثة لعام 
، وقد تضمنت اتفاقية جنيف 3يرسلونها، وتلتزم الدولة الحاجزة بمنح التسهيالت الالزمة من أجل ذلك

ة عالقات أسر  الحرب مع الخارج ومع السلطات التي يوجدون تحت سلطتها من خالل المواد الثالث
 .78إلى  69
 على المستوى الفكري والذهني -2

تستفيد األسيرات من حق ممارسة الشعائر الدينية واألنشطة الذهنية والبدنية ضمن اإلطار  
ظامية المعتادة التي حددتها السلطات العسكرية العام المخول لجميع األسر ، شريطة مراعاة التدابير الن

 .19494من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  38و 35، 34وهذا ما أكدت عليه المواد  المعتقالتلهذه 
  العقابيعلى المستوى  -3

تقع األسيرات شأنه شأن جميع األسر  تحت سلطة الدولة الحاجزة ويخضعن للقوانين واألوامر  
الحاجزة طيلة فترة األسر، وفي مقابل الحقوق التي يتمتعن بها يمكن أن يخضعن إلى  النافذة في الدولة

 فيبعض اإلجراءات الجنائية والتأديبية جراء اقترافهن مخالفات للقوانين واللوائح واألوامر السارية 
 ، كما سيتم عرضه فيمايلي:5القوات المسلحة للدولة الحاجزة التي يخضعن لها

اتفاقية جنيف الثالثة العقوبات الجنائية والتأديبية في الفصل الثالث المعنون بر: وقد نظمت  
. والتي خصت النساء األسيرات بضمانات 108إلى  82العقوبات الجنائية والتأديبية في المواد من 

 قانونية هامة من شأنها تجنيب األسيرات الوقوع ضحية االعتداءات الجنسية.
كون االنتماء الوطني أو عامل الجنسية مبررا إلخضاع النساء فمن جهة ال يمكن أن ي 

األسيرات لنظام قانوني أو تأديبي يكون أشد قسوة أو غير متساوي مع ما هو مطبق على النساء 
على أنه:  ال يحكم على أسيرات  88نصت المادة  الحاجزة، حيثالالتي يتبعن القوات المسلحة للدولة 

ملن أثناء العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على الحرب بعقوبة أشد وال يعا
 النساء الالتي يتبعن القوات المسلحة للدولة الحاجزة[.

                                                           

التي تنص على   ينشأ مركز استعالمات رئيسي ألسر  الحرب في دولة محايدة ويمكن للجنة الدولية للصليب  -1
 األحمر إذا رأت ضرورة لذلك أن تقترح على الدولة المختصة تنظيم هذا المركز[.

 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة  77و 69ألسر  في االتصال بالخارج في المواد اراجع حق  -2

 .336بن عامر، مرجع سابق، ص  الثالثة. قيرعمن اتفاقية جنيف  70نص المادة  راجع -3
4-Véronique HAROUEL-BURELOUP, op.cit, p.326, 327.  

         Sayeman BULA-BULA, op.cit, p.160             .  من اتفاقية جنيف الثالثة 82راجع نص المادة  -5
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يز الضار بين النساء األسيرات يومن جهة أخر  ال ينبغي أن يكون معيار الجنس مبررا للتم 
حيث نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة المذكورة  والرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة،

أعاله:  ال يجوز في أي حال من األحوال أن يحكم على أسيرات الحرب  بعقوبة أشد وال يعاملن أثناء 
تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من أفراد القوات 

 .1المسلحة للدولة الحاجزة[
من أجل حماية  1949ويعتبر هذا النص نصا جديدا تم إدراجه أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام  

النساء من سوء المعاملة، التي يمكن أن يتعرضن إليه بسبب التمييز القائم في أغلب األحيان على 
تفاقية جنيف أساس النوع االجتماعي باعتبارها أنثى، وأن عدم احترام هذه القاعدة يعد مخالفة جسيمة ال

 .2من نفس االتفاقية 130الثالثة، تستوجب المسؤولية وفقا لنص المادة 
فرض بعض الغرامات المحددة في  العقوبات التأديبيةتشمل : العقوبات التأديبية لألسيرات.1.3

اعتين االتفاقية أو وقف المزايا، الممنوحة فوق ما تمنحه االتفاقية أو األعمال الشاقة لمدة ال تزيد عن س
، وال يجوز أن تتجاوز 3أو الحبس، ويراعي أال يخضع الضباط لعقوبة األشغال الشاقة للمدة المذكورة

حتى لو كان أسير الحرب يسأل وقتها عن عدة أفعال  4مدة العقوبة التأديبية الواحدة ثالثين يوما
 .5مترابطة أو غير مترابطة مع بعضها

ة على عدم جواز أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن في فقرتها األخير  85وقد أكدت المادة  
اإلنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة أسر  الحرب، ولعل في هذا تأكيد على حماية أسر  الحرب 

قد يتعرضن له بحجة توقيع عقوبات  ذيالسيما النساء من جميع أشكال العنف المادي والمعنوي ال
 التناسلية. نفي أعضائه أجهزة غريبةعلى التعري أمام الغير وإدخال  نتأديبية عليهن كإجباره

وفي حالة تنفيذ العقوبات يجب أن تنفذ بمعسكرات األسر دون غيرها من المؤسسات  
اإلصالحية األخر ، وأن تكون هذه األماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال وتتوفر على الشروط 

إلى نساء وذلك لتجنب تعرضهن لإليذاء الجنسي، حسب ما هو الصحية، وأن يعهد باإلشراف عليها 

                                                           

 726صسابق،  عخليفة، مرجأحمد جمعة عبد هللا .66قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -1
 .297، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -2
 من اتفاقية جنيف الثالثة. 89راجع نص المادة  -3

 تفاقية.اال نفسمن  90راجع نص المادة  -4

 .267 ،266العنبكي، مرجع سابق، ص تزار  -5
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الحاالت التي يحكم فيها على نساء  كافة ، وفي1من اتفاقية جنيف الثالثة 97منصوص عليه في المادة 
ومنه  2أسيرات بعقوبات توضع هؤالء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل اإلشراف عليهن للنساء

أولت أهمية خاصة عند حديثها عن فئة النساء األسيرات آخذة بعين  نجد أن اتفاقية جنيف الثالثة
االعتبار خصوصيتها عن باقي األشخاص المحميين، بحيث قررت مجموعة من القواعد الخاصة 

. وباستثناء الحقوق والمزايا التي ال يمكن ممارستها بسبب حالة العقوبة التأديبية، تبقى أسيرة 3بهن
وق المنبثقة عن هذه االتفاقية ويكون لها الحق في تقديم الشكاو  إلى الحرب تنتفع بجميع الحق

 .4السلطات العسكرية وممثلي الدولة الحامية
تتعرض النساء األسيرات كغيرهم من األسر  إلى العقوبات الجنائية  :العقوبات الجنائية. 2.3  

 دولة الحاجزة.رها قانون الحظوالمتابعة القضائية في حالة اقترافهن أفعال مجرمة ي
وفيما يتعلق باإلجراءات القضائية التي قد تتخذها الدولة الحاجزة ضد أسيرات الحرب، فقد  

نظمت االتفاقية بعض القواعد األساسية والمباد  العامة المعمول بها في القوانين الجنائية فيما يتعلق 
القواعد الخاصة المتعلقة بتنفيذ  بالتحقيق والمحاكمة وإصدار األحكام وفرض العقوبات وتنفيذها، وبعض

خطار عن اإلجراءات القضائية وحقوق ووسائل عقوبة اإلعدام واإلجراءات وشروط صحة األحكام واال
 .108إلى  99الدفاع واستئناف األحكام وتنفيذها في المواد من 

تنفيذ وتؤكد اتفاقية جنيف الثالثة على ضرورة معاملة النساء معاملة تفضيلية السيما عند  
العقوبة المقررة وذلك بما يتماشى وخصوصيتهن من خالل معاملتهن معاملة إنسانية وتخصيص أماكن 

التي نصت  توضع األسيرات  108/2تبعا لنص المادة  5منفصلة عن تلك المخصصة للرجال األسر  
لى كل اإلشراف عليهن إو تي يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويالال

 يقعن فريسة لالنتهاكات الجنسية. أن النساء[، ولعل في ذلك حماية للنساء من
 

 

 

                                                           

 .67قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -1

 .725أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  -2

 .296، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -3

 .67قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -4
 .300مرجع سابق، ص  كريمة خنوسي، .727صسابق،  عخليفة، مرجأحمد جمعة عبد هللا -5
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 انيــرع الثـــالف
 حمـاية األسيـرات في شخصهن وشرفـهن

إن احترام وحماية األسيرة في شخصها وشرفها من الواجبات العامة التي تتفرع عنها جملة من  
 اآلسرة احترامها.الحقوق وااللتزامات التي يتعين على الدولة 

من اتفاقية جنيف الرابعة، التي أوردت هذا المبدأ على رأس المادة ثم  27فعلى عكس المادة  
أعطت له مدلوال تفسيريا من خالل الفقرة الثانية منها والتي تنص:  ويجب حماية النساء بصفة خاصة 

رة وأي هتك لحرمتهن[، فإن ضد أي اعتداء على شرفهن والسيما ضد االغتصاب أو اإلكراه على الدعا
من االتفاقية الثالثة ومن خالل نصها الذي ورد كالتالي:  ألسر  الحرب الحق في احترام  14المادة 

أشخاصهم وشرفهم في جميع األحوال، ويجب أن تعامل النساء األسيرات بكل االعتبار الواجب 
لمعاملة التي يلقاها الرجال[، لجنسهن، ويجب على أي حال أن يلقين معاملة ال تقل مالءمة عن ا

تكون قد أكدت على حماية األسيرة في شخصها وشرفها وعلى معاملتها بكل االعتبار الواجب لجنسها 
لم تبين  اإال أنها لم توضح أو تعدد أشكال االنتهاكات التي قد تمس األسيرة في شرفها وشخصها، كم

سيرة، ولعله يمكن إرجاع ذلك إلى أن المقصود من واجب مراعاة االعتبارات الخاصة بجنس األ
واضعي االتفاقيات قد اعتقدوا بأن النساء المدنيات هن أكثر من يتعرض لمثل هذه االنتهاكات الجنسية 

في اتفاقية جنيف بما جاء ، ومن جهة أخر  في أن في التقيد وااللتزام  1مقارنة باألسيرات هذا من جهة
الجنسين في المهاجع والدورات الصحية وأماكن قضاء العقوبات  الثالثة من أحكام تحظر اإلختالط بين

بقولها:  و في جميع  25/4، وفق ما نصت عليه المادة 2كفيل بمنع أي تجاوز قد تتعرض له األسيرات
المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسر  في الوقت نفسه,تخصص لهن مهاجع منفصلة[ 

  تخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات التي تنص على أنه: 29,والمادة 
 .1083والمادة  97حرب[ وكذا المادة 

أما بالنسبة للمقصود من مراعاة االعتبارات الخاصة بجنس األسيرة فإن اتفاقيات جنيف  
 األخر  نصت هي األخر  على هذا الواجب لكنها لم تحدد المقصود من هذه الكلمة، كما لم تعطي

                                                           

 .50قيرع بن عامر، مرجع سابق، ص  -1

وبروتوكولها األول لعام  1949بلمختار سيد علي، المركز القانوني للمرأة في ظل اتفاقيات جنيف األربعة لعام  -2
 .50، ص 2002، 2001، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 1944

3-Catherine MAIA,Robert KOLB,Damien SCALIA,la protection des prisonniers de 

guerres en droit international humanitaire,Bruylant ;Bruxelles,2015,pp.172,173. 
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لها مدلوال حصريا يكون من الواجب التقيد به من طرف سلطات الدولة الحاجزة، ولعل ذلك راجع إلى 
أن واضعي االتفاقية تجنبوا تحجيم هذا المبدأ بأمثلة حصرية وذلك لكي يبقى مستمدا قوته من طابعه 

خاصة التي قد تتولد المطلق والعام القابل للتطوير والتحسين، بما يتالءم مع الوضعيات والتأثيرات ال
عن الظاهرة الحربية، غير أنه يتضح من خالل األمثلة التفسيرية التي وردت ضمن مواد هذه االتفاقية 

 .1بأن المقصود من هذه االعتبارات هي تلك المرتبطة بالطابع الفيزيولوجي والنفسي للمرأة األسيرة
فعال المهينة في البروتوكولين وقد تم اإلشارة إلى حماية األسيرات من العنف الجنسي واأل 

من البروتوكول األول على أن: ...انتهاك الكرامة  75، حيث نصت المادة 1977اإلضافيين لعام 
الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة لإلنسان والمحطة من قدره واإلكراه على الدعارة وأية صورة 

بنصها  يجب أن تكون النساء  76دة ، وهو من أعادت التأكيد عليه الما2من صور خدو الحياء[
 .3موضع احترام خاص وأن يتمتعن بحماية والسيما ضد االغتصاب واإلكراه على الدعارة...[

ه على أنه:  تعد األعمال ن)هر  م 4/2أما البروتوكول اإلضافي الثاني فقد نصت المادة  
كرامة الشخصية وبوجه خاص التالية...محظورة حاال واستقباال وفي كل زمان ومكان ...انتهاك ال

المعاملة المهينة والمحطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدو 
 الحياء[.
وقد ذكرت األسيرات الفلسطينيات نماذج عن أساليب التنكيل والتعذيب الجسدي والضغط  

 .4والتي وصلت إلى حد االعتداء الجنسيالنفسي التي تمارسها السلطات اإلسرائيلية بحق األسيرات 

 

                                                           

 .51بلمختار سيد علي، مرجع سابق، ص  -1
 االول. اإلضافيالبروتوكول )ب  من 75/2راجع المادة - 2
 واراء، داروثائق  اإلنساني،القانون الدولي  هللا،عمر سعد من البروتوكول االول. 76راجع الفقرة االولى من المادة  - 3

 .76ص، 2002,نمجدالوي، عما
نهى القاطرجي، األوضاع السيئة للمرأة في العالم، على موقع شبكة صيد الفوائد،  -4

https://saaid.net/daeyat/nohakatergi/61.htm. 
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 الفصل الثاني
 آليات حماية المرأة من العنف الجنسي 

يمكن أن تتحقق فعالية القواعد القانونية الخاصة بحماية النساء من شتى أنواع العنف ال  
السيما العنف الجنسي الممارس ضدها خالل النزاعات المسلحة، ما لم تتدعم ب ليات وإجراءات ووسائل 

 تسهر على ضمان تنفيذها وتكفل تحقيق التطبيق الفعلي للقواعد القانونية المعنية.
ه أآلليات أو التدابير الواجب اتخاذها لحسن تطبيق قواعد حماية النساء من العنف وتنقسم هذ 

 الجنسي إلى آليات وطنية ذات طابع داخلي )المبحث األول ، وآليات أخر  دولية )المبحث الثاني .
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 المبحث األول                                     
 اآلليات الوطنية لضمان حماية النساء من العنف الجنسي                 

نعني باآلليات الوطنية أو الداخلية، ما يجب على كل دولة اتخاذه على الصعيد الوطني لكفالة  
 تطبيق واحترام قواعد حماية النساء من جرائم العنف الجنسي خالل النزاعات المسلحة.

 لمطلب األول  والتدابير الردعية )المطلب الثاني .وتشمل هذه اآلليات التدابير الوقائية )ا 
  المطلب األول                                        
 التدابير الوقائية                                       

يفرض القانون الدولي اإلنساني على الدول مجموعة من اإلجراءات الوقائية التي تتخذ زمن  
أهمية كبيرة الحترام أحكامه ومبادئه السيما تلك المتعلقة بحماية النساء من جميع أشكال السلم ويوليها 

العنف الجنسي الذي قد يمارس ضدها أثناء النزاعات المسلحة، ومن بين هذه األساليب النشر)الفرع 
 االول  والتأهيل )الفرع الثاني  .

 ولالفرع األ                                            
 اية ــد الحمــواعـــر قـنش                                       

تعتبر مسألة التعريف ونشر القانون الدولي اإلنساني السيما ما يتعلق منه بقواعد حماية النساء  
من أهم العوامل األساسية للتأثير في مواقف وسلوكيات الدول ومواطنيها من أجل ضمان احترام قواعد 

ت المسلحة النزاعا ضدهن إبانالحماية الخاصة بالنساء من جميع أشكال العنف الجنسي، الممارس 
 والتي تعد جزء من قواعد القانون الدولي اإلنساني الواجبة االحترام.

وتقع هذه المسؤولية في المقام األول على الدول األطراف، كما تساهم الجمعيات الوطنية  
للصليب أألحمر والهالل األحمر في نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني، وتنفيذه على الصعيد الوطني 

 ا سنعرضه فيمايلي:وهذا م
 نشر قواعد الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والهاي الخاصة بتجريم العنف الجنسي -أوال
دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في نشر وتنفيذ قواعد حماية النساء  -ثانيا

 من جرائم العنف الجنسي.
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يها في اتفاقيات جنيف والهاي الخاصة بتجريم العنف نشر قواعد الحماية المنصوص عل -أوال
 : الجنسي
ال شك أن معرفة القواعد القانونية واجبة التطبيق تعد من أهم عوامل تحقيق فاعليتها، ومن هنا  

تأتي أهمية نشر وتدريس قواعد القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية النساء المقاتالت والمدنيات 
 نف السيما العنف الجنسي الممارس ضدهن في أوقات النزاعات المسلحة.من جميع أشكال الع

ورد النص على اإللزام بالنشر ألحكام ومباد  القانون الدولي اإلنساني في إتفاقية جنيف بشأن  
وتردد بعد ذلك في  19061والجرحى من أفراد القوات المسلحة في الميدان لعام  ىتحسين حال المرض

  وفي اتفاقية جنيف 1907الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية )الهاي لعام  االتفاقية الرابعة
، وفي اتفاقية جنيف 1929لتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان لعام 

، وهذا ما تطرقت إليه المادة المشتركة من اتفاقيات جنيف 1929بشأن معاملة أسر  الحرب لعام 
من اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حاالت النزاع المسلح  25،  وكذلك المادة 19492ربع لعام األ

 .4، كما نص كل من البروتوكول اإلضافي األول والثاني التفاقية جنيف على ذلك19293لعام 
 وبالرجوع إلى نصوص اتفاقيات الهاي وجنيف المتعلقة بإلزامية نشر قواعد القانون الدولي 

اإلنساني نجد أن هناك مواد تنص صراحة على األسلوب الواجب اإلتباع للقيام بعملية النشر 
 ونصوص أخر  ال تنص على االلتزام بالنشر وإنما تضمنت تدابير وطنية يجب على الدول األطراف

 

                                                           

الموقعة على هذه االتفاقية اتخاذ كافة التي جاء في مضمونها أنه على جميع الحكومات  26من خالل نص المادة  -1
التدابير الالزمة من أجل تعليم قواتها المسلحة، وبشكل خاص موظفي الحماية جميع القواعد المنصوص عليها في هذه 

 االتفاقية، وأن تكون معروفة عند جميع الشعب: راجع:
Pictet Jean, la convention de Geneve pour l'amélioration du sort des blessés et malades 

dans les forces armés en campagne : Commentaie ,Volume I ,CICR, Genève, 1952, p.262. 

من اتفاقية جنيف  127من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة  48من اتفاقية جنيف األولى، المادة  47راجع المادة  -2
 ة.من اتفاقية جنيف الرابع 144الثالثة والمادة 

محمد الطراونة، تنفيذ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني، التجربة األردنية، المجلة اإللكترونية، العدد  -3
 . www. Amnesty mena. Orgعلى موقع منظمة العفو الدولية:  12
 .1977من البروتوكول الثاني لعام  19من البروتوكول األول، والمادة  83راجع نص المادة  -4
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نه في االتفاقيات العمل على تنفيذها بهدف ضمان احترام القانون الدولي اإلنساني بصفة عامة وم 
 .1تسهيل عملية نشره

وعليه سنحاول التطرق إلى مختلف األساليب سواء تلك المنصوص عليها صراحة أو ضمنيا  
 وذلك كما يلي:

 أساليب النشر المنصوص عليها صراحة -أ
 يمكن إجمال اساليب النشر فيمايلي: 
 نشر قواعد الحماية عن طريق التعليمات واألوامر العسكرية. -1

 اإلعالنات والتبليغات المتعلقة باألسر .  -2

 نشر قواعد الحماية عن طريق التعليم العسكري والمدني -3
 نشر قواعد الحماية عن طريق التعليمات واألوامر العسكرية -1

واتفاقية الهاي الرابعة لعام  1899لقد نصت المادة األولى من اتفاقيتي الهاي الثانية لعام  
باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية على إلزام الدول األطراف المتعاقدة في المتعلقتين  1907

االتفاقيات، وكذلك أطراف النزاع بأن تعمل على إصدار تعليمات لجيوشها في الميدان تكون متفقة 
 وأحكام هذه االتفاقية بغية تحقيق أكبر قدر من الحماية واالحترام لهذه القوانين.

المتعلق بحماية ضحايا  1977من البرتوكول اإلضافي األول لعام  80/2وتؤكد المادة  
المنازعات الدولية هذا االلتزام، حيث جاء فيها أنه من واجب الدول المتعاقدة وبوجه خاص أطراف 
النزاع أن تقوم بإصدار األوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام االتفاقيات وهذا البروتوكول وأن تشرف 

 ا.على تنفيذه
حيث تعد األوامر والتعليمات العسكرية أسلوب من األساليب التي يتعين على الدول المتعاقدة  

وأطراف النزاع اعتمادها لنشر المعرفة بقواعد القانون الدولي اإلنساني )ق. د. إ   ومنه ضمان تنفيذه 
 .2واحترامه خاصة في زمن النزاعات المسلحة

 
 

                                                           

، ص 2008/2009مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة،  االنساني،القانون الدولي لعور حسان حمزة، نشر  -1
76. 
 .78 ،77، ص نفسهالمرجع  -2
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 قة بالمعتقلين وأسرى الحرباإلعالنات والتبليغات المتعل -2
المتعلقة  1929جوان  27من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في  84لقد ورد في نص المادة  

على التوالي من اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام  99و 41بمعاملة أسر  الحرب، والمادتين 
اع المسلح اتخاذها من أجل نشر ، بعض األساليب التي يتعين على الدولة الحاجزة في زمن النز 1949

على أن تشمل كذلك ، المعرفة بأحكام االتفاقيات بشكل خاص في أوساط أسر  الحرب والمعتقلين 
ألسر لتحقيق أكبر قدر من الحماية والحد من وقوع االنتهاكات، وتتمثل هذه األساليب االعاملين في 

 في أوساط أسر  الحرب والمعتقلين فيمايلي:الواجب اعتمادها لنشر المعرفة بأحكام هذه االتفاقيات 
أن يعلن نص االتفاقية داخل األسر أو المعتقل في أماكن يستطيع فيها جميع األسر   -1

 والمعتقلين قراءتها بلغة يفهمها الجميع.

 أن تسلم نسخة منها لكل أسير تعذر عليه الوصول إلى النسخة المعلنة بناء على طلبه.  -2

المعتقلين بجميع اللوائح واألوامر واإلعالنات والنشرات والبالغات ألسر  أو اتبليغ كل  -3
 .1والتنبيهات الموجهة إليهم بصورة فردية أو جماعية على أن تكون بلغة يفهمها الجميع

 النشر عن طريق التعليم العسكري والمدني -3
مي النساء من كل تعتبر مسألة التعريف بالقانون الدولي اإلنساني السيما تلك القواعد التي تح 

أشكال العنف الجنسي ونشرها، من أهم العوامل األساسية للتأثير في مواقف وسلوكيات الدول 
 ومواطنيها من أجل ضمان احترامها.

 2وتقع هذه المسؤولية في المقام األول على الدول األطراف، فلقد نصت اتفاقيات جنيف األربع 
دة بأن تنشر نص هذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في على أنه:  تتعهد األطراف السامية المتعاق

بلدانها، وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم 
العسكري والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المباد  التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلى 

 .3راد الخدمات الطبية ورجال الدين[األخص للقوات المقاتلة المسلحة وأف
                                                           

 .78،79لعور حسان حمزة، مرجع سابق، ص  -1
من اتفاقية  127 من اتفاقية جنيف الثانية والمادة 48من اتفاقية جنيف األولى، والمادة  47راجع نص المواد  -2

 من اتفاقية جنيف الرابعة. 144جنيف الثالثة والمادة 
بطاهر بوجالل،  .15 ص، 2003,ةالعربية، القاهر النهضة  راإلنساني، داالقانون الدولي  ذجويلي، تنفيسعيد سالم -3

آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، ورقة علمية مقدمة في الملتقى العلمي األول ألجهزة الهالل األحمر، المنعقد خالل 
 .09بمقر الجامعة في مدينة الرياض، ص  11/10/2012 -9هر الموافق لر  17/02/1433الفترة من 
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 -1والتي تنص على أنه:  83كما نص البروتوكول األول على واجب النشر، وذلك في المادة  
تتعهد األطراف السامية بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص االتفاقيات ونص 

دها، وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن هذا الملحق "البروتوكول" على أوسع نطاق ممكن في بال
برامج التعليم العسكري وتشجيع السكان المدنيين على دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق معروفة 

 للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.
يجب على أية سلطات عسكرية أو مدنية أن تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق  -2

وهذا الملحق "البروتوكول"، أن تكون على إلمام تام بنصوص هذه المواثيق[ حيث جاءت االتفاقيات 
 ضمن صياغة قانونية مشابهة للمادة السابقة الذكر.

بأحكام االتفاقيات بغية هو التعريف والتدريب على التعريف  جفالهدف من عملية النشر والتروي
المحميين وخاصة النساء منهم، إما في توفير محيط غير عدائي يقوم على احترام األشخاص 

 في سالمتهن البدنية والعقلية والصحية. أوأشخاصهن وشرفهن وكرامتهن، ,
على  وأن يتم التركيز ،حد سواءوعليه فإن النشر يكون موجها للعسكريين والمدنيين على 

ة هذه الجرائم الجرائم التي ترتكب بحق النساء وخاصة جرائم العنف الجنسي، لعل ذلك يخفف من نسب
 .1خالل النزاعات المسلحة

 النشر في األوساط العسكرية: 1.3
من المتعارف عليه أن أول شخص يكون في ساحة القتال هو الجندي أين يجد القانون الدولي  

اإلنساني مجال تطبيقه، أو القوات المسلحة بصفة عامة التي تتحمل المسؤولية األولى في تنفيذ 
ني في جاءت أهمية نشر القانون الدولي اإلنسا هالنساء، وعليأحكامه السيما تلك المتعلقة بحماية فئة 

أوساط القوات المسلحة باختالف رتبهم، ألنه كلما زادت المعرفة بقواعد القانون الدولي اإلنساني زادت 
وألجل مساعدة الدول على القيام بهذه المهام أعدت  .2فرص احترامها من الناحية العملية والتطبيقية

كما أعدت كتاب بيداغوجي  ألحمر دليل تدريبي وتوجيهي للقوات المسلحةااللجنة الدولية للصليب 

                                                           

 .224جاسم زور، مرجع سابق، ص  -1
سالم الخوالدة، الحماية الخاصة للنساء واألطفال من آثار النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون  صالح دواس -2

، ص 2007الدولي اإلنساني والتشريع اإلسالمي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، في القانون العام، جامعة عمان، 
123. 
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للقانون اإلنساني بسان ريمو  المعهد الدوليوقد قام أيضا  ،موجه إلى طلبة المدارس العسكرية
"SanRemo1" بإعداد دليل حول القانون الدولي المطبق في حالة النزاعات العسكرية في البحار. 

لتي تخصها، أو بعدم إطالعها وال يجوز لهذه الهيئات أن تتذرع بعدم حيازتها لنص االتفاقية ا 
من اتفاقية جنيف الثالرثة علرى أنره:  يتعين على  127فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  ،عليها

السلطات العسكرية أو غيرها التي تضطلع وقت الحرب بمسؤولياتها إزاء أسر  الحرب أن تكون حائزة 
من اتفاقية جنيف الرابعة  144/2ص المادة بنص االتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها[ كما تن

على أنه:  يتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات األخر  التي تضطلع في 
وقت الحرب بمسؤوليات إزاء األشخاص المحميين، أن تكون حائزة لنص االتفاقية وأن تلقن بصفة 

 خاصة أحكامها[.
على  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  83ن المادة كما أكدت كذلك الفقرة الثانية م 

نفس المبدأ بقولها:  أن تكون على إلمام بنصوص هذه المواثيق[ وهذا لما للهيئات السامية والمسؤولين 
 المباشرين لها من مسؤولية كبيرة في العمل على احترام القانون الدولي اإلنساني.

ة القادة اليابانيين خالل الحرب العالمية الثانية، قائمة فقد أكدت محكمة طوكيو بأن مسؤولي 
 بخصوص ما ارتكبه تابعوهم من تجاوزات جنسية في حق النساء.

من البروتوكول اإلضافي في األول، فإنه من واجب األطراف السامية  27/2وبحسب المادة  
المسلحة، الذين يعملون تحت أن تطلب من قيادييها، كل وحسب مسؤوليته   التأكد من أن أفراد القوات 

إمرتهم على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها االتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" ، وذلك بغية منع 
 ،ومنه فإن القادة والمسؤولين يسألون عن االنتهاكات الجنسية التي يرتكبها الجنود.2وقمع االنتهاكات[

 النشر في األوساط المدنية: 2.3
من أجل احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني ككل والقواعد الخاصة بحماية النساء بشكل  

أخص يتعين أن تكون هذه القواعد معروفة ليس فقط من جانب أولئك الذين سيكون عليهم تطبيقها 
بشكل مباشر، ولكن أيضا من قبل مجموع السكان، ويكتسي نشر هذه القواعد بين المسؤولين 

                                                           

 .10ص  سابق،مرجع بطاهر بوجالل،  -1
 .104،105، ص هنفسقيرع عامر، مرجع  -2
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ن الحكوميين واألوساط األكاديمية وفي المدارس اإلبتدائية والثانوية وبين األوساط الطبية والموظفي
 .1ووسائل اإلعالم، أهمية كبر  في خلق ثقافة القانون الدولي اإلنساني وضمان احترامه

الخاص بنشر القانون الدولي اإلنساني الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي  21ويلعب القرار رقم  
  دورا كبيرا، 1977 -1974وتطوير القانون الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة ) لتأكيد

من خالل االعتماد عليه الستهداف مجموع فئات السكان المدنيين التي يجب أن تؤخذ بالحسبان في 
بتعزيز /ج  السلطات المعنية 2الجهود الرامية لنشر القانون الدولي اإلنساني، حيث أوصى في المادة 

تعليم القانون الدولي اإلنساني في الجامعات، في كليات الحقوق والعلوم السياسية، والطب...[ على 
 .2اعتبار أن طلبة مثل هذه الهيئات تشكل المخزون األكبر لمسؤولي المستقبل

ناتجة وفي هذا المجال قامت الدولة الجزائرية بالعديد من اإلجراءات للوفاء بالتزاماتها الدولية ال 
حيث  19774والبروتوكولين اإلضافيين لعام  19493عن مصادقتها على اتفاقيات جنيف األربع لعام 

 قامت:
بإعداد برامج لتكوين متخصصين في القانون الدولي اإلنساني على مستو  كليات الحقوق  

 وراه.الموزعة على المستو  الوطني وفتح تخصصات في الدراسات العليا قسم الماجستير والدكت
وعملت على وضع برامج لتكوين القضاة في مجال القانون الدولي اإلنساني في إطار التكوين  

المستمر المسطر من طرف وزارة العدل الجزائرية، من ذلك مشاركة وفد من القضاة في دورتين 
لى إ 05، ومن 2012فيفري  17إلى  06تكوينيتين ببيروت حول موضوع القانون الدولي اإلنساني من 

 .20125أفريل  05إلى  01، ودورة تكوينية جديدة لقضاة الجزائي من 2012مارس  16
باعتبارها إحد  اآلليات الوطنية لتنفيذ القانون  6وتساهم اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني 

ساني، الدولي اإلنساني في تنظيم لقاءات ومنتديات وندوات وملتقيات ذات صلة بالقانون الدولي اإلن
                                                           

 .312محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  -1
 .317 ،316، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -2
أين تم إيداع آليات االنضمام إليها من قبل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أثناء حرب التحرير الوطنية  -3

 .20/06/1960بتاريخ 
 .16/08/1989تم ذلك بتاريخ  -4
 .317، مرجع سابق، ص كريمة خنوسي -5
وهي تتكون من  2008جوان  04المؤرخ في  163-08أنشأت الجزائر هذه اللجنة بموجب مرسوم رئاسي رقم  -6

وزارة، ومن المديرية العامة لألمن الوطني، قيادة الدرك الوطني، الهالل األحمر الجزائري، الكشافة اإلسالمية  19ممثلي 
من المرسوم ، والمالحظ على هذه التشكيلة  04الستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها )المادة الجزائرية، واللجنة ا
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من المرسوم الرئاسي المنشن لها والمتعلقة بالمهام المنوطة بها والتي  03حسب ما ورد في نص المادة 
 منها:

تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين، ومثالها الدورة التكوينية لفائدة الصحفيين العاملين في          
حول "دور الصحفيين في النزاعات المصلحة وسائل اإلعالم الجزائرية المسموعة والمرئية والمقروءة 

 .2009يناير  211التي عقدت بمقر إقامة القضاة يوم 

عقد دورات تنظيمية لفائدة األطباء مثل الدورة التكوينية لفائدة األطباء الجزائريين حول دور          
أين تم اإلشارة  ،2009ماي  20األطباء في النزاعات المسلحة والتي عقدت بمقر إقامة القضاة يوم 

لدور هذه الفئة أثناء النزاعات المسلحة من خالل التكفل بالمرضى والجرحى، حيث تم التأكيد على 
ضرورة تكييف الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية، من أجل تفعيل أحكام القانون الدولي اإلنساني، 

لمسلحة، عبر تقديم اناء النزاعات خاصة لما يتعلق األمر بضمان احترام الحماية الخاصة بالنساء أث
الخدمات الطبية التي تتماشى وحاجياتهن  الحقيقية، خاصة في حاالت االعتداءات الجنسية من ذلك 

 .1االغتصاب
دورات لفائدة عمداءالكليات منها الندوة الوطنية التي عقدت لفائدة عمداء كليات ومدراء  عقد       

 . 2011مارس  17القانون الدولي اإلنساني بتاريخ الخميسمعاهد التعليم العلمي حول تدريس 
التكوينية لفائدة القضاة حول القانون الدولي  ةعقد دورات خاصة بتكوين القضاة، ومنها الدور 

 . 20112يونيو  8 -6اإلنساني التي نضمت بالمدرسة العليا للقضاة أيام 
تقرير سنوي عن نشاطها وعن تطبيق وتقوم اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني بتقديم 
 .3القانون الدولي اإلنساني، الذي يتم عرضه على رئيس الجمهورية

هذا ويستغرق نشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني وقت طويال، ألن األمر ال يتعلق فقط 
ون الدولي بتلقين نظرية بشكل آلي، ولكن بتوعية أفراد القوات المسلحة والسكان بضرورة قواعد القان

                                                                                                                                                                                

أنها لم تشمل وزارة األسرة وقضايا المرأة على الرغم من أهميتها في تقديم االقتراحات واآلراء الالزمين لتفعيل الحماية =
  .من جرائم العنف الجنسي  السيما الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة

، صادر 2011 -2010التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد العربي لعامي  -1
 .، واللجنة الدولية للصليب األحمرعن جامعة الدول العربية

الصادر  2011/ 2010عامي التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد العربي ل -2
 عن جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب األحمر.

 .04/06/2008الصادر في  163-08من المرسوم الرئاسي رقم  11راجع نص المادة  -3
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اإلنساني وبما يترتب من نتائج إذا كان نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني ال يتم إال عند إندالع نزاع 
ما فإنه يخشى في الغالب أن يكون ذلك غير ذي جدو ، ولذلك يتعين الشروع في نشر هذه القواعد في 

 .1زمن السلم بهدف ترسيخ وعي إنساني حقيقي

 : نصوص عليها ضمنياأساليب النشر الم -ب
أساليب منصوص  صراحة، ثمةإلى جانب األساليب المشار إليها أعاله والمنصوص عليها  

عليها ضمنيا بمعنى أنها لم توضع كالتزام صريح يلزم الدول السامية المتعاقدة بإتباعه لنشر أحكام 
ن خالل تحليل ما ورد في القانون الدولي اإلنساني وإنما وضعت من أجل ضمان تنفيذ هذا القانون، وم
ولتحقيق قدر من الحماية  ةهذه المواد من أحكام يتبين أنها وضعت كذلك لضمان نشره بأكثر فاعلي

 للضحايا.
 ومن بين األساليب المنصوص عليها ضمنيا الترجمة. 
إن المقصود بأسلوب الترجمة هو ترجمة نصوص االتفاقيات الدولية إلى اللغات الرسمية          

وطنية، بهدف تسهيل قراءتها واستيعابها ونشر المعرفة بأحكامها عند جميع األوساط وهذا لضمان ال
 .2تطبيقها
كما تعتبر ترجمة اتفاقيات جنيف األربع والبرتوكولين اإلضافيين إجراء وقائي مهم يسهل تفادي  

بنود اتفاقيات قانون  األخطاء أو التقليل منها، والتقليل أيضا من االختالفات المتعارضة في تفسير
 الدولي اإلنساني والتي قد تكون نتائجها وخيمة أثناء النزاعات العسكرية.

إن ترجمة االتفاقيات إلى اللغات الوطنية واللهجات المحلية عامل أساسي في تطبيق  
بين المشتركة  145، 128، 49، 48االلتزامات وتسهيل عمليات النشر والتعليم، وهذا ما أكدته المواد 

والتي تنص على:  تتبادل   19773من البروتوكول األول لعام  84اتفاقيات جنيف األربع وكذا المادة 
األطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بأسرع ما يمكن تراجمها الرسمية لهذا الملحق )البرتوكول  وكذلك 

                                                           

 .314 ،313محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  -1
 .91لعور حسان حمزة، مرجع سابق، ص  -2
 .23 صسابق،  عجويلي، مرجسعيد سالم  -3
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نة اإليداع لالتفاقيات، أو عن القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أما
 .1طريق الدولة الحامية حسبما يكون مناسبا[

دور الجمعيات الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر في نشر وتنفيذ قواعد حماية النساء  -ثانيا
 من جرائم العنف الجنسي

منه تنفيذ قواعد تعتبر هذه الجمعيات إحد  اآلليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني، و  
الحماية الخاصة بالنساء السيما تلك التي تحمي النساء من التعرض إلى أي شكل من أشكال العنف 
الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، ولهذه الجمعيات دور هام في نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني 

لبرامج العلمية بالتعاون مع الخاصة بحماية فئة النساء إلى جانب دورها في التدريب وذلك بوضع ا
بالقدر الكافي حتى يكونوا قادرين على تقديم  2الجهات المعنية من أجل إعداد األشخاص وتأهيلهم

إلى جانب العديد من  3المساعدة في المجال العسكري أو القانوني أو الطبي واإلداري وكذا اإلغاثي
وتخفيف العنف الجنسي وإعانتهم  ايااألنشطة اإلنسانية في زمن النزاعات المسلحة كرعاية ضح

 ، هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه وذلك من خالل النقاط التالية: 4 معاناتهم
 المباد  األساسية لعمل الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر. -أ

ئم دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في توفير الحماية للنساء من جرا  -ب
 العنف الجنسي وتقديم الرعاية للضحايا.

 
 

                                                           

المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة  1954من اتفاقية الهاي لعام  26/1راجع في نفس اإلطار المادة  -1
النزاع المسلح التي تلزم فيها األطراف السامية المتعاقدة بترجمة هذه االتفاقية والئحتها التنفيذية، وتبادل الترجمات 

المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية، وأن تقدم تقريرا كل أربع سنوات الرسمية فيما بينها عن طريق 
 يتضمن المعلومات التي تراها الئقة واإلجراءات التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية والئحتها التنفيذية.

طراف السامية المتعاقدة في زمن السلم على:  تسعى األ 1977من البروتوكول األول لعام  06/1تنص المادة  -2
أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب األحمر، الهالل األحمر، األسد والشمس األحمرين، إلعداد عاملين مؤهلين 

 بغية تسهيل تطبيق االتفاقيات وهذا الملحق )البروتوكول  وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدولة الحامية[.
 .109ق، ص مرجع ساب ،قيرع عامر -3
يتمثل في الحماية  1949حيث أن عمل هذه الجمعيات طبقا لما ورد في نصوص اتفاقيات جنيف األربعة لعام  -4

من اتفاقية جنيف األولى،  44، 28، 26وتقديم المساعدة والرعاية لضحايا النزاعات المسلحة، أنظر في ذلك المواد: 
من  142، 63، 30، 25من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد  125ادة اتفاقية جنيف الثانية، والم 41، 25، 24المواد 

  .3و 81/2اتفاقية جنيف الرابعة )وهو نفس ما أكد عليه البروتوكول األول في نص المادة 
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 المبادئ األساسية لعمل الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر. -أ

تقوم المباد  األساسية للمجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر على تلك المباد   
األحمر والتي تتكون من ثالا هيئات مستقلة التي تقوم عليها الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 

 هي:
 اللجنة الدولية للصليب األحمر -

 الجمعيات الوطنية للصليب والهالل األحمر -

 .1االتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهالل األحمر -

 وتتمثل هذه المباد  فيمايلي:
المؤتمر الدولي للصليب األحمر يعد مبدأ اإلنسانية أول المباد  التي اعتمدها :مبدأ اإلنسانية  -1

 ، وينطوي هذا المبدأ على عدة مفاهيم هي:1965باإلجماع في فينا عام 
وهذا األلم هو الذي يفسر مبدأ اإلنسانية، ألن هذه الجمعيات تصغي لجميع آالم  :األلمعالمية .1.1

 .2البشرية، وهي تسعى إلى منع اآلالم وتخفيفها على الضحايا سواء في زمن السلم أو الحرب
من خالل نشر القانون الدولي اإلنساني والوقاية من الكوارا  :العمل على حماية الحياة والصحة. 2.1
 ة.واألوبئ

يأتي في المقام األول في جميع األنشطة التي تتوالها الجمعيات  : الذياإلنسانيةاحترام الكرامة . 3.1 
 .3ألحمر والهالل األحمراالوطنية للصليب 

يقضي هذا المبدأ بوجوب احترام جميع األشخاص وحمايتهم دون أي تفريق أو : مبدأ عدم التحيز -2
الديانة أو االنتماء الطبقي أو السياسي وبعبارة أخر  يقتضي عدم تمييز مبني على أساس العرق أو 

 .4والبحث في المشاكل بصفة موضوعية والقيام بعمل إنساني بعيد عن النزعة الشخصية زالتحي

                                                           

دراسة تحليلية لواقع النساء في العراق وفلسطين،  –نجيب أسعد عودة، حماية النساء في القانون الدولي اإلنساني  -1
 .212، ص 2008دكتوراه، جامعة عمان، األردن، جانفي أطروحة 

، 2012بخوو حسام، آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الدولي، دار الهد  عين مليلة، الجزائر  -2
 .28ص 

الدولي الخامس الذي اعتمده المؤتمر  النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ديباجةراجع  -3
 .2006و 1995وعدل عامي  1986  جنيف 25والعشرين )

 .30 ،29بخوو حسام، مرجع سابق، ص  -4
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وذلك بأن يتجنب أعضاء الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر : مبدأ الحياد -3
أو التورط في المجاالت ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو اإلشتراك في األعمال العدائية 

 .1المذهبي وذلك حتى تحتفظ هذه الجمعيات بثقة الجميع
ألحمر والهالل القد تضمنت ديباجة النظام األساسي للحركة الدولية للصليب : مبدأ االستقالل -4

ة ويجب على الجمعيات الوطنية مع كونها األحمر مبدأ االستقالل بقولها:  إن الحركة الدولية مستقل
أجهزة معاونة للسلطات العامة في مجال الخدمات اإلنسانية لحكوماتها، وتخضع للقوانين المعمول بها 
في أوطانها، أن تحافظ على استقاللها الذي يمكنها من العمل في جميع األوقات وفقا للمباد  

عليها أن ترفض بكل قوة كل تدخل سياسي في مجال ، ولكي تحقق الجمعيات ذلك 2األساسية للحركة[
 .3عملها، كما ال يسمح بأي تدخل نتيجة لمصالح مالية خاصة

نصت ديباجة النظام األساسي للحركة الدولية للهالل األحمر والصليب األحمر :  مبدأ الوحدة -5
ب األحمر أو الهالل على هذا المبدأ وذلك بقولها:  ال يمكن أن تكون هناك سو  جمعية واحدة للصلي

األحمر في البلد الواحد، ويجب أن تكون الجمعية مفتوحة للجميع، وأن يمتد عملها اإلنساني إلى جميع 
 .4أراضي البلد[

دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في حماية النساء من جرائم العنف  -ب
 الجنسي وتقديم الرعاية للضحايا

الوطنية على تعزيز التنفيذ الوطني للقانون الدولي اإلنساني إذ تعد الجمعيات تعمل الجمعيات  
أداة هامة في تنفيذ القواعد اإلنسانية التي تحتويها اتفاقيات جنيف من ذلك القواعد الرامية إلى تعزيز 

العنف الحماية الخاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة للحد من كافة أشكال العنف ضد المرأة وخاصة 
 الجنسي باعتباره من أكثر أشكال العنف رواجا خالل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

وقد نصت اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالها اإلضافيان على دور الجمعيات في مجال  
 مساعدة ضحايا الحرب السيما النساء منهم في المواد التالية:

 األولى من اتفاقية جنيف 27و 26المادة  -

                                                           

 النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. ديباجة راجع -1
 .المرجع نفسه -2
 .32 ،31مرجع سابق، ص  بخوو حسام، -3
 .ذكره السابق الدولية للصليب األحمر والهالل األحمركة ر راجع النظام األساسي للح -4
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 من اتفاقية جنيف الثانية 25و 24المادة  -

 من اتفاقية جنيف الثالثة 63و 30المادة  -

 .1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  18و 6المادة  -

 1من البروتوكول اإلضافي الثاني 18المادة  -

 27وقد تعهدت الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر من خالل المؤتمر الدولي 
بتقييم االحتياجات الخاصة  1999لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر المنعقد بجنيف سنة 

بالنساء بفعالية أكبر في برامجها، وتعزيز االحترام الواجب لهن من خالل التركيز على ظاهرة العنف 
حمر والهالل الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، وفيما يلي نتناول دور الجمعيات الوطنية للصليب األ

األحمر في تعزيز الحماية الواجبة للنساء، وذلك من خالل التطرق إلى دورها في حماية النساء 
 النازحات والالجئات، وكذا دورها في حماية النساء المعتقالت واألسيرات.

 دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في حماية النساء النازحات والالجئات -1
يحق للنازحات التمتع بالحماية والمساعدة بموجب القانون الدولي اإلنساني بوصفهن جزء من  

السكان المدنيين، كذلك يوفر القانون الدولي اإلنساني الحماية للنازحين عبر الحدود الوطنية 
ن )الالجئين  شريطة أن تكون الدولة المضيفة أيضا في حالة نزاع مسلح، كما يشمل قانون الالجئي

وحقوق اإلنسان النازحين والالجئين بالحماية، وتحتاج النساء تحديدا إلى المشاركة في برامج المساعدة 
 .2والحماية التي تقدم لصالحهن لضمان تلقيهن المساعدة المالئمة وتقليل مخاطر اإليذاء واالستغالل

من النزاع المسلح إلى عمليات اغتصاب وغيرها من  3وقد تتعرض النساء أثناء عملية الفرار 
 أنواع العنف الجنسي، إما من طرف أطراف النزاع أو من طرف أشخاص مدنيين إذ تضطر النساء

عملية الفرار إلى مشاركة رجال غرباء من غير أفراد عائالتهن في المسكن والمرافق المستخدمة  أمام
لتقاليد وأعراف الثقافة والخصوصية البشرية للنساء وسببا  لقضاء الحاجات الشخصية، ما يعد انتهاكا

 في تعرضهن لالعتداءات.

                                                           

السعدية بنهاشم الحروني ومحمد فتوحي، القانون الدولي اإلنساني، أصوله، أحكامه وتطبيقاته، منشورات جمعية  -1
 .194، ص 2007، سنة 03نشر المعلومة القانونية والقضائية، الرباط، العدد 

على موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر:  31/10/2001النساء والحرب: النازحات، مقال منشور بتاريخ  -2
www.icrc.org 

 سواء في حالة النزوح أو اللجوء. -3
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وتعتمد النساء النازحات بسب الحروب على المساعدات الممنوحة من المجتمعات المضيفة أو  
 .1المنظمات الدولية للحصول على احتياجاتهن المعيشية اليومية

سواء من الناحية الطبية أو من الناحية النفسية  وهي تحتاج في هذه الحالة إلى رعاية خاصة 
واالجتماعية وأفضل ما يمكن أن تقدمه الجمعيات الوطنية في هذا اإلطار هو االستعداد من ناحية 
التكوين والتدريب الخاص للعاملين المتطوعين من أجل تقديم المساعدات المناسبة التي تتماشى 

منظمة الهالل األحمر العربي السوري التي شكلت على وخصوصية هذه الجرائم، وهو ما قامت به 
 مستواها لجنتي اإلسعاف والصحة الواقع عليها واجب:

 توفير وتوزيع األدوية على المستوصفات -

 االستمرار في برامج الدعم الطبي -

 2التوعية ضد مرض نقص المناعة المكتسبة من خالل إعطاء محاضرات -    

ليب األحمر والهالل األحمر مع اللجنة الدولية للصليب وتتعاون الجمعيات الوطنية للص
األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بغية االستجابة بطريقة منسقة 
وعقالنية وسريعة للحاجات اإلنسانية لضحايا النزاعات المسلحة أو غيرها من حاالت العنف الداخلي، 

 .3الهالل األحمر الدولية في ذلك أكبر شبكة إنسانية في العالموتشكل حركة الصليب األحمر و 
ولتقليل معاناة النساء النازحات على مستو  المخيمات في إقليم دارفور قامت الجمعية الوطنية 

قائمة على تبادل الزيارات بين  2010/2011للهالل األحمر السوداني بوضع خطة عمل للفترة 
قوية التعاون فيما بينها، والقيام باجتماعات تنسيقية مع الجمعية الوطنية الجمعيات الوطنية الحدودية لت

للصليب األحمر األلمانية حول مشروعات األمن الغذائي، المياه، إصحاح البيئة ،والرعاية الصحية 
واألولية، كما أبرمت اتفاق تعاون مع الجمعية الوطنية للصليب األحمر الهولندية، ووكالة األمم المتحدة 
للصحة اإلنجابية واليونسيف من أجل دراسة اإلطار التعاوني وتنفيذ برنامج مكافحة اإليدز، كما عملت 
على تقديم محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، وعلى تكوين مختصين لدراسة أحسن الطرق 

                                                           

آليات حماية المرأة العربية في حالة الحروب والنزاعات المسلحة، مجلة فصيلة إعالمية، عسكرية ، ثقافية تصدر  -1
  على الموقع: 2015الشؤون العامة بالقوات البرية الملكية السعودية، عن إدارة 

https://www.rslf.gov.sa/arabic/.../intreviews/.../womenprotection.as 
 .342مرجع سابق، ص  خنوسي كريمة، -2
 www. icrc. orgالتعاون مع الجمعيات الوطنية، على موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر:  -3
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أطير للتعاون مع النساء النازحات والالجئات لحمايتهن من العنف الجنسي، والحرص على وضع الت
 .1والتخطيط الجيدين للمخيمات

كما لعب الهالل األحمر العراقي دورا كبيرا في مساعدة النساء النازحات، حيث قدرت الجمعية 
، 2007إلى أفريل  2006عائلة قد شردت داخل البالد منذ فيفري  106.000الوطنية أن ما يقارب 

يقارب مليون ونصف مليون شخص منذ أين كان ثلثا النازحين من النساء واألطفال، كما نزح ما 
وامتد إلى "الموصل" ثم إلى  "األنبارجراء القتال الذي بدأ في " 2014إلى سبتمبر  2014جانفي 

أماكن أخر ، وشرع الهالل األحمر العراقي بالتعاون مع اللجنة الدولية واالتحاد الدولي وعدد من 
بة إلى نطاق واسع لالحتياجات اإلنسانية اشتملت الجمعيات الوطنية من جميع أنحاء العالم في االستجا

توفير الغذاء والمياه، والرعاية الطبية والضروريات األخر ، وفي تصريح للسيد الدكتور ياسين 
المعموري رئيس جمعية الهالل األحمر العراقي أثناء زيارته لبعض تجمعات النازحين في العاصمة 

قدم الهالل األحمر العراقي وال يزال المساعدات » كردستان قال: العراقية "بغداد"، وفي "دهوك" في إقليم
محافظة عراقية، إذ خلف النزاع المسلح الحالي احتياجات إنسانية  17لمئات اآلالف من النازحين في 

 .2«على نطاق ضخم يفوق قدرة أي منظمة إنسانية بمفردها على تلبيتها على نحو مالئم
العراقي الذي يعد فيه الحفاظ على العادات والتقاليد أمرا مهما ونظرا للطابع الشرقي للمجتمع 

قام الهالل األحمر العراقي إلى استقطاب النساء المتطوعات، للمشاركة في تقديم المساعدات عبر 
برامج التثقيف الصحي والغذائي في المخيمات، ومن خالل إلقاء محاضرات حول مواضيع التغذية, 

العامة, تلوا المياه والوقاية من األمراض، والمعاملة التفضيلية التي ينبغي  الرضاعة الطبيعية، الصحة
 منحها للنساء النازحات والالجئات مما يظهر دور المرأة في عملية نشر القانون الدولي اإلنساني.

كما قدمت الجمعية الوطنية للهالل األحمر الجزائري خاصة بعد النزاعات المسلحة التي نشبت 
اإلفريقية المجاورة لحدود الدولة الجزائرية، الكثير من المساعدات للنساء النازحات والالجئات في الدول 

بالتعاون مع الجير العسكري  09/03/2012المتواجدات في اإلقليم الجزائري، حيث قامت بتاريخ 

                                                           

 .343،344، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -1
منشور  ,مقالالعراق: الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر تتعهد بتقديم مزيد من المساعدات للنازحين -2

على موقع الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر :  2014سبتمبر  14بتاريخ 
pledge-movement-crescent-red-cross-red-www.ifrc.org/.../iraq/iraq 
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ات بمنقطة الجزائري بتوزيع المواد الغذائية واأللبسة واألدوية الالزمة للنساء الالجئات المتواجد
 .1"تيمياوين" المنطقة الحدودية مع شمال مالي

إلى أن مكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر تقوم  وتجدر اإلشارةهذا 
، وفي هذا اإلطار قامت 2بأدوار تكميلية مختلفة تتصل بقضايا العنف على أساس الجنس والنوع

األحمر بالتعاون مع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 
باعتماد خطة عمل تمتد ألربع سنوات  2011الحادي والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر عام 

حول تنفيذ القانون الدولي اإلنساني وألزمت نفسها بالعمل على منع االنتهاكات للقانون الدولي اإلنساني 
 . 3نسي وتوثيقها والتحقيق فيهاومن بينها العنف الج

 دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في حماية النساء المعتقالت واألسيرات -2
تكون النساء مقيدات الحرية سواء عن طريق االعتقال أو األسر أثناء النزاعات المسلحة أكثر  

للصليب األحمر والهالل األحمر دورا في الفئات عرضة للعنف الجنسي، وتلعب الجمعيات الوطنية 
حماية هذه الفئة من النساء استنادا ألنشطتها اإلنسانية التي تقوم بها خالل النزاعات المسلحة، ومن 

 أجل إبراز دورها في هذا اإلطار قمنا بإدراج العناصر التالية:
 ساء المعتقالتدور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في حماية الن-1.2

 دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في حماية النساء األسيرات.-2.2

 دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في حماية النساء المعتقالت-1.2
 1949تستند الجمعيات الوطنية للقيام بنشاطها اإلنساني على اتفاقيات جنيف األربعة لعام  

 .1977والبروتوكولين اإلضافيين لعام 
ومن أجل ذلك تتعاون الجمعيات الوطنية مع اللجنة الدولية للصليب األحمر تحسبا للنزاعات  

المسلحة في تدريب العاملين الطبيين، وتجهيز المعدات الطبية، خاصة لما يتعلق األمر بالتعامل مع 
يمكن أن تكون قد تعرضت إليها في مراكز االعتقال،  النساء المعتقالت للكشف عن االعتداءات التي

                                                           

 .345 ،344، نفس مرجع، صخنوسي كريمة -1
العنف الجنسي في النزاعات المسلحة: مأساة غير مرئية، صادر على موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر في  -2
19/12/2013 :www. icrc. Org 
لبعض الفئات من األشخاص السيما األطفال تحت عنوان: تعزيز الحماية الخاصة الممنوحة  02راجع الهدف رقم  -3

المتضمن خطة العمل لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني الصادرة  01والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة، من الملحق رقم 
 .2011ديسمبر  1 –نوفمبر  28عن المؤتمر الدولي للصليب األحمر، جنيف سويسرا، 
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إذ غالبا ما يخفن من التصريح بذلك خوفا من العواقب التي قد تنجر عنه، باعتبار أن التعامل مع 
النساء المعتقالت أثناء النزاعات المسلحة يختلف تماما عن النشاط الذي يقوم به الطبيب مع النساء 

 أثناء السلم.

معيات الوطنية المهمة المنوطة بها، المتعلقة بتفعيل الحماية الخاصة بالنساء وحتى تحقق الج 
المعتقالت أثناء النزاعات المسلحة، ينبغي لها تذكير األطراف المتنازعة سواء أكانت دوال أو جماعات 

وإن كانت المهمة أكثر تعقيدا في حالة النزاعات  لهن،متمردة على وجوب احترام الحقوق الممنوحة 
حتى ال يتم االعتراف بالطرف  المسلحة الداخلية، إذ غالبا ما تتردد الدول على إعالن حالة الحرب

 .1اآلخر من جماعات المعارضة المسلحة
وتسعى الجمعيات الوطنية، من خالل األنشطة العملية التي تضطلع بها، تجنيب النساء  

كانت السيما الجنسية منها، أو أي نوع من المعتقالت المخاطر واآلالم، أو االعتداءات من أي شكل 
 سوء استخدام السلطة التي يمكن أن يتعرضن إليه، كما تسعى للدفاع عنهن ومد يد العون.

ويجب التركيز على الصلة الوثيقة بين تلك األنشطة وفهمها في إطارها الشامل، إذ ال يجوز  
حة على اعتبار أن أنشطة المساعدة تتخذ مطلقا الفصل بين الحماية والمساعد أثناء النزاعات المسل

دائما طابع الحماية، كما تكتسب الحماية طابع المساعدة. وعليه يتعين أن يكون الهدف األول لألنشطة 
العملية، هو وضع أطراف النزاع أمام مسؤولياتهم بما يكفل احترامهم لاللتزامات الناجمة عن القانون 

على مستو  القيادة أو  ءعدة، سوالقيام بالمساعي على مستويات الدولي اإلنساني. وألجل ذلك يمكن ا
اإلدارية، أو حتى على المستو  الوزاري أو  مستو  المنطقةالمسؤول عن معسكرات اإلعتقال أو على 

الرئاسي بواسطة مندوب أو رئيس البعثة في المنطقة أو المسؤول الجغرافي، كما يمكن أن تكون 
 .2ويتحدد المسعى المالئم حسب حدة االنتهاكات المساعي شفهية أو مكتوبة،

 دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في حماية النساء األسيرات -2.2

خصص القانون الدولي اإلنساني للنساء األسيرات مجموعة من النصوص القانونية الواجب  
نية للصيب األحمر والهالل األحمر دورا على أطراف النزاع المسلح احترامها، وتلعب الجمعيات الوط

 في تجسيد تلك القواعد على أرض الواقع من خالل نشاطاتها العملية.

                                                           

 .347، ص سابق ، مرجعخنوسي كريمة -1
 .349 ،148، ص نفسه مرجعال -2
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وحتى تتمكن الجمعيات الوطنية من القيام بنشاطاتها فإنها تقوم بإبرام اتفاقات تعاون مع  
 ني.السلطات العامة المتواجدة على مستواها أو مع باقي الهيئات ذات الطابع اإلنسا

وإضافة إلى االتفاقيات التي يمكن أن تبرمها الجمعيات الوطنية مع السلطات العامة أثناء  
السلم، فإنه ينبغي لها أن تبرم اتفاقات خاصة مع أطراف النزاع المسلح بغية تسهيل الوصول إلى 

انة باللجنة النساء األسيرات في معسكرات األسر وتقديم المساعدة الالزمة لهن، ولها في ذلك االستع
الدولية للصليب األحمر للحصول على تلك الموافقة. فقد عمل الصليب األحمر اللبناني والهالل 
األحمر الفلسطيني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، على تشجيع إبرام اتفاقات تبادل 

لية التبادل أين قاموا األسر  بين إسرائيل ولبنان، أين رافقت النساء األسيرات خالل كل مراحل عم
بتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن، وإنشاء على مستواها لجان خاصة للتكفل بهن، ومحاولة إعادة 
إدماجهن في المجتمع، وتلقي الشكاو  عن االنتهاكات التي قد تعرضن لها أثناء األسر خاصة ما 

 . 1تعلق منها باالنتهاكات الجنسية 
الوطنية في إطار تجسيد الحماية الخاصة للنساء أثناء النزاعات وتأخذ نشاطات الجمعيات  

المسلحة طابع تقديم المساعدة الغذائية والطبية والمادية ولعل الغرض من تقديم هذه الخدمات 
والمساعدات هي الحفاظ على حياة األسيرات ومعنوياتهن، كما أن تواجد الجمعيات الوطنية في مثل 

ا من االطمئنان والراحة بالنسبة للنساء األسيرات، إذ أنهن من أكثر الفئات هذه األوضاع قد يخلق نوع
عرضة للخطر بسب النوع االجتماعي، كما أن انتمائهن إلى عناصر جير العدو قد يقوي حالة 

سرة آلالخوف من التعرض إلى االنتقام واالستغالل و خاصة اإلستغالل الجنسي من طرف السلطات ا
 .2لرجال في حد ذاتهمأو من طرف األسر  ا

 الفرع الثاني
 لـــــــــأهيــــــــــــالت

من أجل تسهيل عملية نشر وتطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني السيما قواعد الحماية  
 وهذا ما سنتناوله فيمايلي: لمسؤولي النشرالخاصة بالنساء يتم اللجوء إلى عملية تأهيل وتدريب 

 العاملون المؤهلون  -أوال
 المستشارون القانونيون  -ثانيا
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 العاملون المؤهلون  -أوال
 ونتناول فيمايلي تعريفهم وواجباتهم 

 تعريف العاملين المؤهلين -أ
من البروتوكول اإلضافي األول طبيعة األشخاص المؤهلين فوفقا للفقرة  06ال تبين المادة  

زمن السلم أيضا بمساعدة الجمعيات  األولى من هذه المادة   تسعى األطراف السامية المتعاقدة في
الوطنية للصليب األحمر والهالل إلعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق االتفاقيات وهذا 
البروتوكول خاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية[، ولكن التجربة في هذا المجال بينت أن العاملين 

موظفين في الخدمات الطبية والمحامين الذين المؤهلين هم مجموعة من المتطوعين من األطباء وال
 .1يمكن توفيرهم للدول الحامية وللجنة الدولية للصليب األحمر حينما يكون ذلك ضروريا

ويمكن اختيارهم أيضا من بين الموظفين الحكوميين ومن العسكريين، فإعداد هؤالء األشخاص  
، إذ  2ني كل في مجال تخصصه بصورة فعالةوتكوينهم من شأنه أن يسهل تنفيذ القانون الدولي اإلنسا

واالضطالع والتكفل  الوطني،ال يمكن إغفال دورهم في نشر وترويج االتفاقيات اإلنسانية على الصعيد 
بمشاكل الخصوصية والحاجيات الضرورية لفئة النساء خاصة إذا ما كان العاملون من العنصر 

 .3النسوي 
 3/4األحمر والصليب األحمر طبقا لما نصت عليه المادة وتساهم الجمعيات الوطنية للهالل  

من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر على استقطاب العاملين المؤهلين 
للقيام باألنشطة اإلنسانية وبنشر القانون الدولي اإلنساني وخاصة من الشباب الذين تتوفر فيهم الكفاءة 

ليكونوا إما متطوعين أو موظفين لديها، أما عن استقطاب العاملين المؤهلين من بين  والحيدة واألخالق
موظفي الدولة سواء كانوا من بين العسكريين أو الدبلوماسيين أو قضاة أو غيرهم المشار إليهم أعاله  
فإنه من اختصاص السلطات الحكومية فقط، والجمعيات الوطنية تقوم فقط بدور المساعد من أجل 
 اختيار األفضل، والعمل على تعريفهم بقواعد هذا القانون وتدريبهم على تطبيقه كل حسب اختصاصه.

فبعد عملية االستقطاب تأتي عملية التدريب والتكوين وذلك من خالل وضع البرامج التعليمية  
قيام بنشر بالتعاون مع السلطات الحكومية واللجنة الدولية للصليب األحمر بهدف تأهيل هذه الفئة لل

                                                           

 . 186، مرجع سابق، ص بنهاشم الحروني، محمد فتوحي السعدية -1
 .186المرجع نفسه، ص  -2
 .108قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -3
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وتنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني إلى جانب األنشطة اإلنسانية األخر  في زمني السلم أو النزاع  
التي نصت  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  6/1ولعل هذا ما أكدت عليه المادة  1المسلح

اعدة الجمعيات الوطنية للصليب على أنه:  تسعى األطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضا بمس
األحمر )الهالل األحمر واألسد والشمس األحمرين  إلعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق 

 .2االتفاقيات وهذا الملحق  "البروتوكول"....[
وتجدر اإلشارة إلى أن عدم النص على اختيار وتدريب عاملين مؤهلين في البروتوكول  

الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية ال يعفي الدول من  1977اإلضافي الثاني لعام 
 .3وصادقت على أحكام االتفاقيات اإلنسانية نضمتاهذا االلتزام ما دام أنها 

 واجبات األشخاص المؤهلين -ب
 في:يمكن لألشخاص المؤهلين أن يلعبوا دورا هاما  

 .4من البروتوكول اإلضافي األول 83المادة المساهمة في أنشطة النشر المنصوص عليها في  -
التعرف على التشريعات الوطنية التي يقتضي تنفيذ القانون الدولي اإلنساني وضعها أو تعديلها بغية  -

 مة بينها وبين القانون الدولي اإلنساني.ءالمال
أية قوانين وطنية من ترجمة االتفاقيات الدولية التي تندرج في إطار القانون الدولي اإلنساني وترجمة  -

 هذا القبيل.
 .5متابعة كل ما هو جديد في ميدان القانون الدولي اإلنساني في الدول األخر  وإبالغ السلطات بها -
 

                                                           

 .42لعور حسان حمزة، مرجع سابق، ص  -1
 .1977البروتوكول األول لعام من  6/1راجع المادة  -2
 .108قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -3
تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع  -1من البروتوكول   83تنص المادة  -4

وبإدراج دراستها المسلح بنشر نصوص االتفاقيات ونص هذا الملحق "البروتوكول" على أوسع نطاق ممكن في بالدها 
بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري وتشجيع السكان المدنين على دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق معروفة 

 للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.
يجب على سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق االتفاقيات وهذا الملحق  -2
 لبروتوكول" أن تكون على إلمام بنصوص هذه المواثيق[."ا
 دوالسياسية، العد والدراسات القانونية ااإلنساني، مجلةالبحو الدول في تنفيذ القانون الدولي  رسوالف، دو سليم -5

 .186مرجع سابق، ص  فتوحي،السعدية بنهاشم الحروني، محمد  .22 ص، 2015رالسابع، ديسمب
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 المستشارون القانونيون  -ثانيا
يلعب المستشارون القانونيون دورا هاما ومؤثرا في كفالة تطبيق القواعد القانونية التي يتضمنها  
الدولي للمنازعات المسلحة، وذلك بقيامهم بإسداء النصح للقادة العسكريين وتفسيرهم للنصوص القانون 

، وذلك لتجنب وقوع 1القانونية وتحديد كيفية تطبيقها على الوقائع التي تشهدها ساحة النزاع المسلح
ق باتفاقيات الملح 1977. وقد تضمن البروتوكول اإلضافي األول لعام 2االنتهاكات وتعرضهم للمتابعة

 جنيف دور هؤالء المستشارين على النحو التالي:
 تقديم المشورة للقادة العسكريين بشأن تطبيق االتفاقيات والبرتوكول -

تقديم المشورة بشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة بخصوص تطبيق  -
 .3البروتوكولو االتفاقيات 

القانونيين ضباطا نظاميين تدربوا تدريبا قانونيا أو قانونيين تدربوا وال يهم أن يكون المستشارين 
تدريبا عسكريا، المهم أن تكون لهم ثقافة قانونية يستطيعون من خاللها أداء مهامهم على أحسن وجه 

 .4وعلى الدول تأمين المستشارين القانونيين وتوفير اإلمكانيات الالزمة لتكوين وتدريب هؤالء
هذه اآللية بسب التعقيد المتزايد للنزاعات المسلحة، إذ أن األصل هو أن احترام وقد استحدثت 

من البروتوكول اإلضافي األول  87القانون والحرص على احترامه مسؤولية القادة العسكريين، فالمادة 
تنص على أنه:  يجب على األطراف المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن يطلبوا من القادة كل حسب 

اه من المسؤولية، التأكد من أن أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم على بينة من مستو 
التزاماتهم كما تنص عليها االتفاقيات وهذا البروتوكول وذلك بغية منع وقمع االنتهاكات[، كما وضعت 

 .5نفس المادة على عاتق القادة العسكريين واجب منع وقمع االنتهاكات واإلبالغ عنها
وال شك في أن تكوين وإعداد قانونيين مختصين في مجال الحقوق و االحتياجات الخاصة 
بالنسبة للنساء خالل النزاعات المسلحة من المسائل المطروحة بحدة في اآلونة األخيرة، لما لهذه الفئة 
ت من خصوصيات قد ال يدركها إال المنشغلون المهتمون بها في الميدان، وفي هذا أإلطار أوص

                                                           

 .768 خليفة، مرجع سابق، ص أحمد جمعية عبد هللا -1
ثورية الحريف، آليات احترام القانون الدولي اإلنساني، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة  -2

 . 138، ص 2007 ديسمبر، الرياط،03الدراسات واألبحاا، العدد 
 .1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  82 ص المادةراجع ن -3
 .13بطاهر بوجالل، آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق ، ص  -4
 .138، ص مرجع سابقثورية الحريف،  -5
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المقررة الخاصة بمسألة العنف ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة السيدة راديكا كومارا زوامي) 
Radhika coomarazwamy)  بأنه  54في تقريرها المقدم أمام لحنة حقوق اإلنسان في دورتها

يتعين على كل دولة أن تسهر على تقديم ألفراد قواتها المسلحة واألشخاص المكلفين بتطبيق القوانين 
تكوينا منتظما بخصوص المشاكل، كالتمييز الجنسي الذي تتعرض له النساء، واقترحت أن يتضمن 

 لتالية:هذا التكوين النقاط ا
 تعريف العنف الجنسي باعتباره مخالفة جسيمة في منظور القانون الدولي. -1

اعتماد إجراءات تأخذ بعين االعتبار عامل الجنس في التحقيقات والمتابعات  -2
 القضائية.

تخذها أفراد القوات المسلحة من دون أن يتقويم السلوكات والمواقف التي يمكن أن  -3
 .1ء عملياتهم على الميدانيراعوا الفروقات الجنسية أثنا

كما تجسد هذا التوجه الخاص ضمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي نص 
ألطراف أيضا الحاجة إلى أن يكون من بين األعضاء قضاة ذو خبرة قانونية في االدول  على:  تراعي

 .2مسائل محددة تشمل دون حصر، مسألة العنف ضد النساء...[
البروتوكول اإلضافي الثاني أي نص بخصوص المستشارين القانونيين زمن السلم ولم يتضمن 

حتى يتمكنوا من مباشرة مهامهم أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، غير أن هذا األمر ال يعفي 
الدول األطراف في اتفاقيات جنيف وهذا الملحق البروتوكول من الوفاء بهذا االلتزام طالما أنها 

ا على هذه الصكوك الدولية تكون قد تعهدت بالعمل على احترامها وتطبيقها على نحو بتصديقه
 .3أفضل

 يـانــــــالمطلب الث                                       
 ةــــــــرادعــــــــــر الـــــدابيــالت                                   

إلى جانب اآلليات الوقائية السابق اإلشارة إليها، قد تلجأ الدول في سعيها لدعم تطبيق قواعد  
القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية النساء السيما فيما يتعلق بشخصها وشرفها إلى آليات ردعية 

                                                           

 .107قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -1
 ب من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.-8/ 86المادة  -2
 .107قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -3
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و  , )الفرع الثاني بمالحقة مرتكبي جرائم العنف الجنسي وتقديمهم للمحاكمة  التزامها تتجلى من خالل
 قواعد الحماية في قوانينها الداخلية أو الوطنية )الفرع األول . يسبق ذلك عملية إدراج

 رع األول ـالف                                       
 اية في القوانين الوطنيةـإدراج قواعد الحم                         

م العنف الجنسي المنصوص عليها في قواعد القانون أي إدراج قواعد حماية النساء من جرائ 
الدولي اإلنساني ضمن التشريعات الوطنية، وهذا بهدف الحد من انتهاك أحكامه السيما ما تعلق منها 

 بحماية النساء، ومن ذلك التأكيد على: 
المعاملة اإلنسانية لجميع الخارجين أو غير المشتركين في األعمال العدائية وخاصة  -

 النساء منهم.

المساواة وعدم التمييز الضار بين النساء والرجال على أساس جنسي، باإلضافة إلى حظر  -
 أي شكل من أشكال العنف ضدهم.

النص على المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي االغتصاب أو العنف الجنسي ضد  -
 .1النساء

في كافة الحاالت ضرورة مراعاة االعتبارات الخاصة بشرف وكرامة وجنس المرأة  -
 والوضعيات التي تكون فيها، وخاصة في حالة وقوعها في األسر أو االعتقال.

التأكيد على الضمانات القانونية والقضائية العامة والخاصة التي تعالج وضع المرأة  -
المعتقلة أو الخاضعة لعقوبة تأديبية أو قضائية وخاصة ما نصت عليه الفقرة الثالثة من 

 البروتوكول اإلضافي األول. من 76المادة 

إقرار وتحديد طبيعة ونوع المخالفات المرتكبة ضد النساء زمن النزاعات المسلحة، ضمن  -
التشريعات الجنائية للدول األطراف وفرض العقوبات المتناسبة مع درجة المخالفات، وبيان 

 .2على كل ذلك رتبتالمتطبيقها الشخصي والمادي ونظام المسؤولية 

 1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام  146، 129، 50، 49المواد  وقد نصت 
في الفقرة األولى على:  تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض 

                                                           

 .98ص ، مرجع سابققيرع عامر،  -1
 .99 ،98، ص نفسهمرجع ال  -2
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عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحد  المخالفات الجسيمة 
 فاقية المبينة في المادة التالية...[.لهذه االت
وعلى هذا األساس فإنه من الضروري أن تعمل جميع األطراف السامية المتعاقدة منذ وقت  

السلم على مواءمة قوانينها الوطنية وقواعد القانون الدولي اإلنساني ألن هذا اإلدخال سيحقق نوعا من 
نين كرجال القانون من محامين وقضاة وغيرهم، المعرفة لد  بعض األوساط المعنية بتطبيق القوا

وبشكل خاص القوات المسلحة التي ال بد أن تتضمن قوانينها العسكرية قواعد هذا القانون بهدف تأمين 
 .1احترامه وااللتزام بتنفيذها األمر الذي يستدعي بالضرورة نشرها في أوساطهم

تنفيذ في على واجب الدول األطراف  1977لعام  األول كما شدد البروتوكول اإلضافي 
تصدر األطراف  -1منه:   80التزاماتها بموجب االتفاقيات والبروتوكول معا وذلك في نص المادة 

السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى االتفاقيات 
..[ األمر الذي أكده مجلس األمن لد  هيئة األمم المتحدة عندما أصدر وهذا الملحق "البروتوكول".

معلنا فيه أن االلتزام بمالحقة المسؤولين عن ارتكاب المخالفات  827القرار رقم  25/05/1993بتاريخ 
الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني يساهم في توطيد السالم الدولي، وهو ما حثت عليه التوصيات 

، لما الحظت 1969، واسطنبول 1965تتابعة للجنة الدولية للصليب األحمر في مؤتمر فينا الدولية الم
أن عدد الدول التي أصدرت تشريعات جزائية فعالة، ال يزال أقل من تلك التي صادقت على اتفاقيات 

 .2القانون الدولي اإلنساني
بالرجوع إلى هذه األخيرة االنتهاكات الجسيمة فقط دون غيرها، و  يخص والمالحظ أن االلتزام 

نجد أنها لم تدرج ضمنها أفعال االغتصاب والعنف الجنسي التي تطال النساء بصفة خاصة على 
الرغم من خطورتها، غير أن ذلك ال يغير من طبيعتها اإلجرامية إذ أنها تظل انتهاكات التفاقيات 

ل األطراف في تلك المواثيق باتخاذ ، األمر الذي يلزم الدو 1977جنيف وللبروتوكولين اإلضافيين لعام 
اإلجراءات الالزمة إلدراجها على مستو  تشريعها الداخلي، خاصة وأن السلطات الوطنية لها سلطة 

 .3واسعة جدا في سن ما تشاء من قوانين وتجريم األفعال التي تراها مخالفة للنظام العام لها

                                                           

 .94لعور حسان، مرجع سابق، ص  -1
 .324 ،323، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -2
 .324، ص نفسهمرجع ال -3
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إدخال قواعد القانون الدولي اإلنساني وتجدر اإلشارة إلى أن هناك العديد من الدول قامت ب 
منها: إسبانيا، ألمانيا، اليمن وبشكل خاص على القوانين العسكرية المتعلقة  1ضمن قوانينها الوطنية

بقمع جرائم الحرب، باإلضافة إلى ما قامت به نيجيريا التي أصدرت قانونا عسكريا لتسيير العمليات 
انون الذي تضمن مجموعة من القواعد المستوحاة من اتفاقيات الحربية في النزاعات المسلحة، هذا الق

، منها عدم استهداف الشيوخ واألطفال والنساء وكذلك الجرحى، والمرضى 1949جنيف األربعة لعام 
من المدنيين والقوات المسلحة وغيرها، هاته االلتزامات موجهة إلى جميع القادة والجنود بمختلف رتبهم 

 .2عليها أن تعمل على تنفيذها في جميع األحوالوأفراد الشرطة التي 
كما أدرجت بعض الدول تشريعات خاصة بحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، ومنها  

حيث نص  2003وأوت  1999المعدل عام  16/06/1993بلجيكا عبر القانون الصادر بتاريخ 
ثناء النزاعات المسلحة باعتبارها صراحة على تجريم أفعال االغتصاب واالستعباد الجنسي للنساء أ

كما اعتبر القيام بأفعال تحول دون اإلنجاب في جماعة من الجرائم المندرجة  جريمة ضد اإلنسانية.
 136، وقد تم إدراج هذا القانون ضمن قانون العقوبات بموجب المواد 3ضمن جريمة اإلبادة الجماعية

 .مكرر
كندية حيث اعتبرت أن أفعال العنف الجنسي الذي وهو نفس المنهج الذي انتهجته الدولة ال 

من الجرائم المعاقب عليها،  2000من قانون  4/3يرتكب في حق النساء في زمن الحروب في المادة 
وأن أي جريمة ترتكب بمفهوم مجموع االتفاقيات الدولية التي تندرج ضمن القانون الدولي اإلنساني أو 

                                                           

طريقة اإلدخال أو أإلدراج وذلك  -2 .سن تشريع جزائي خاص -1وثمة عدة أساليب تلجأ إليها الدول ومنها:  -1
أسلوب أإلحالة وذلك بشن نص تشريعي  -3بإدخال نصوص الجزائية الوطنية المخالفات الجسيمة في تشريعات. 

مختصر يتكون من مادة وحيدة أو بضع مواد يحيل فيها القانون الداخلي على النص الدولي مع تحديد هامر عريض 
بها مثال ذلك القانون البريطاني الذي يحمل عنوان قانون اتفاقات جنيف الصادر عام للعقوبات التي يمكن أن ينطبق 

االكتفاء  -5إصدار نص تشريعي وطني يماثل كل جريمة من الجرائم الدولية. وذلك بأسلوب المماثلة -4. 1957
قب على المخالفات الجسيمة بالتوقيع أو التصديق أو االنضمام لالتفاقيات الدولية دون سن تشريعات وطنية داخلية تعا

 .1977في اتفاقيات جنيف األربعة والبروتوكولين اإلضافيين لعام 
راجع صالح دواس سالم الخوالدة، الحماية الخاصة للنساء واألطفال من آثار النزاعات المسلحة في للمزيد من التفاصيل  

رنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني والتشريع اإلسالمي، دراسة مقا
 .167 ،166ص، 2007للدراسات العليا،ر عمان، 

 .94،95لعور حسان حمزة، مرجع سابق، ص  -2
 .324، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -3
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ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعتبر جرائم بالمفهوم الوارد في وفق المفهوم الوارد في النظام األ
 .1القانون الكندي

كما عمد المشرع الفرنسي إلى إدراج مجموعة من الجرائم الواردة في نظام روما أألساسي  
الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بإدخال تعديالت على قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

من خالل المواد  29/03/2012والذي عدل بتاريخ  09/08/2010الصادر بتاريخ  930/2010
/ 461الخاصة بجرائم الحرب، حيث جرمت بموجب المادتين  5/ 4،461/ 461، 461/3، 2/ 461

االعتداءات الجنسية والمساس بالكرامة الشخصية للشخص المحمي أين نصت المادة  461/5و 4
ن قام ب:  إجبار شخص محمي بالقانون الدولي للنزاعات المسلحة على أنه يعاقب كل م 4/ 461

على الدعارة، أو على الحمل القسري، والعقم القسري أو إخضاعها إلى أي نوع آخر من العنف 
 .2الجنسي في نفس درجة الخطورة، يعاقب بعقوبة السجن المؤبد[

القيام باألعمال المهينة والحاطة بكرامة الشخص المنتمي   أن: فقد نصت  461/5أما المادة  
إلى الطرف الخصم والتي تؤدي بدرجة خطيرة جدا إلى المساس بالسالمة البدنية والذهنية، يعاقب 

 .3سنة[ 15عليها بالسجن لمدة 
في جرائم اإلبادة الجماعية أين تم النص تقريبا على نفس الجرائم  إتبعوهو نفس المنهج الذي  

المعدلة   211/14الواردة في اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حيث اعتبرت المادة 
أن اتخاذ تدابير للحول دون إنجاب  06/08/2004الصادر بتاريخ  800/2004بموجب القانون 

اية ذهبت األطفال من الجرائم المعاقب عليها بموجب التشريع الفرنسي، ومن باب التشديد في الحم
                                                           

 .325، ص سابق، مرجع خنوسي كريمة -1
2- le texte francais de l'article 461/ 4 de la loi 2010- 930 stipule que :]Le fait de force une 

personne protégée par le droit international des conflits armés a se prostituer, de la 

contraindre à une grossesse non désirée, a la stériliser contre sa volonté ou d'excercer à son 

encontre toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable est puni de la 

réclusion criminelle à perpétuité[. 
3- le texte francais de l'article 461- 5 stipule que : ] Le fait de livrer a des traitements 

humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement 

atteinte a leur intégrité physique ou psychique et puni de quinze ans de réduction 

criminelles[. 

4- L'article 211/1 de la loi 800/2004 stipule que :]Constitue un génocide le fait, en 

exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe 

national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre 

critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce 

groupe, l'un des actes suivants : 

………mesures visant à entraver les naissances ;……[  
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على اعتبار أن التحريض العام والمباشر  930/2010المعدلة بموجب القانون   211/21المادة 
تمت التعبئة فعال، أما إذا لم يحقق  االرتكاب جرائم اإلبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها بالمؤبد، إذ

حد  ذلك لوضعو أورو،  100.000التحريض النتيجة المرجوة تكون العقوبة بفرض غرامة مالية تقدر بر 
لمرتكبي جرائم التحريض عبر الدعاية مثل ما وقع في رواندا أو البوسنة أين راح ضحيتها اآلالف من 

من صور واألفعال التي تدخل في إطار الجرائم ضد اإلنسانية  930/ 2010النساء، وقد وسع القانون 
وذلك  2فقرة 12لفرنسي واستبدالها بر من قانون العقوبات ا 212من المادة  01وذلك بتغيير الفقرة 

بنصها:  تشكل الجرائم ضد اإلنسانية والمعاقب عليها بالسجن لمد  الحياة األفعال التالية عند ارتكابها 
مدبرة ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي:  لتنفيذ خطة

لنقل القسري للسكان، السجن وغيره من أشكال الحرمان من , اإلبادة، االستعباد، ا االعتداء على الحياة
الحرية، التعذيب، االغتصاب، االستعباد الجنسي، الحمل القسري، التعقيم القسري، وغيره من أشكال 
العنف الجنسي، على نفس الدرجة من الخطورة، االضطهاد لجماعة معينة ألسباب سياسية، وعرقية 

، التوقيف والحجز أو ةألسباب أخر  معترف بها دوليا أنها غير مشروعوطنية، إثنية، ثقافية، دينية و 
االختطاف الذي يتبعه اختفاء األشخاص، أفعال الفصل العنصري األفعال الالإنسانية األخر  التي 

، حيث أدخل جرائم االغتصاب وغيرها من أشكال العنف 3آالم ومعاناة شديدة للسالمة الجسدية[ بتسب
قبل التعديل  1/ 121الجرائم ضد اإلنسانية، وهو أمر لم تكن تنص عليه المادة  الجنسي ضمن قائمة

 اإلعدامات خارج  نطاق القانون،االختطاف المتبوع،شخاص،االستعبادلأل:  النقل القسري كما يلي وذلك

                                                           

1- L'article 211/2 de la loi 930/2010 stipule que]La provocation publique et directe, par 

tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité 

si cette provocation a été suivie d'effet. 

Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans 

d'emprisonnement et de 100 000 € d’amende [. 

سي محي الدين صليحة، السياسة الدولية الجنائية في مواجهة الجرائم ضد اإلنسانية، مذكرة ماجستير، جامعة  -2
 .72، ص 2012مولود معماري، تيزي وزو، جويلية 

 3-Voir Article 02 de la loi 2010/930 du 09/08/2010 portant modification à l'article 212/ 1 

du code pénale français. 
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هذا باختفاء األشخاص، التعذيب، األفعال الالإنسانية األخر  ألسباب سياسية، فلسفية، عرقية دينية، و  
 .1لتنفيذ خطة مدبرة ضد جماعة من السكان المدنيين ويعاقب على هذه األفعال بالسجن المؤبد[

وبهذا نجد أن المشرع الفرنسي من خالل إدراجه لجرائم العنف الجنسي كاالغتصاب والدعارة  
رنسي السرية والحمل القسري وغيرها، قد وفر للنساء الضحايا إمكانية رفع شكاو  أمام القضاء الف

 وبذلك يكون قد وفر حماية للنساء أثناء النزاعات المسلحة.
 انيــفرع الثـــال                                            

 االلتزام بمالحقة مرتكبي جرائم العنف الجنسي وتقديمهم للمحاكمة                    
يعد التزام الدول األطراف في االتفاقيات اإلنسانية في مجال التعاون ومحاكمة أو تسليم  

بشأن  1949ألربع لعام االمجرمين من المباد  المتأصلة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف 
تتعهد  -1: 2المشتركة بين االتفاقريات 146، 129، 50، 49االنتهاكات الجسيمة، فقد نصت المواد 

األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على 
األشخاص الذي يقترفون أو يأمرون باقتراف إحد  المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية، المبينة في 

 المادة التالية:
خالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه الم -2

أن  تشريعية،ألحكام  ذلك، وطبقاوله أيضا إذا فضل  .وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم
آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لد  الطرف المذكور أدلة اتهام كافية  معني يسلمهم إلى طرف متعاقدة
 .3ضد هؤالء األشخاص....[

غيره من جرائم العنف الجنسي لم يتم تصنيفيها بالتحديد على أنها ورغم أن االغتصاب و  
انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف إال أنه يمكن وضعها تحت مظلة التعذيب أو المعاملة الالإنسانية 

 .4المدرجة على هذا النحو

                                                           

إلنسانية الذي اعتمده القانون الفرنسي بموجب مرسوم إوهو نفس التعريف الوارد في ميثاق نورمبورغ للجرائم ضد  -1
سي محي الدين  راجع ,07/10/1945والذي نشر في الجريدة الرسمية في  1945الصادر في أكتوبر  45/2267

 .70صليحة، ص 
 .112قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -2
 .1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام  146، 129، 50، 49راجع نص المواد  -3
من  4و 3والفقرتان  11ة من الماد 4من اتفاقيات جنيف تكملها الفقرة  147، 130، 51، 50راجع نص المواد  -4

 من البروتوكول )الملحق  األول. 85المادة 
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وهذا ما أكدت عليه "مارغريت برداسي" المستشار القانوني في بعثة المملكة المتحدة في  
جنيف، عند مشاركتها في مبادرة بريطانية لمنع العنف الجنسي في الصراعات التي تم تدشينها عام 

من قبل "وليم هيغ" الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت، إذ أن  2012
ة القضائية القراءة الصارمة التفاقيات جنيف تحد من قابلية تطبيق االنتهاكات الجسيمة، ومنه الوالي

 .1العالمية
وعليه فإنه يمكن متابعة األشخاص الذين يرتكبون جرائم العنف الجنسي على أساس أن هذه  

رها على افعال تتضمن تعذيبا للضحية، كما أنها تنطوي على معاملة ال إنسانية، وبذلك إمكانية اعتبألا
مة التفاقيات جنيف أو كجرائم حرب هذا النحو انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف بالنسبة للدول المنظ

أو جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة بالنسبة للدول المنظمة إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية  الدولية 
باعتبارها تندرج ضمن أخطر الجرائم الدولية التي تلتزم المجموعة الدولية بالتعاون في مجال مكافحتها 

 ناوله فيمايلي:،  وهذا ما سنت2ومالحقة مرتكبيها
 التعاون في المجال القضائي -أوال 
 االختصاص الجنائي العالمي في جرائم العنف الجنسي -ثانيا 

 التعاون في المجال القضائي -أوال
يشمل هذا الجانب من التعاون في مجال تسليم المجرمين وكذا المساعدة القضائية الدولية في  

 الشؤون الجنائية.
 القضائية الدولية في الشؤون الجنائيةالمساعدة  -أ

من البروتوكول اإلضافي األول  88/1يرد التعاون في شؤون المساعدة القضائية في المادة  
ألطراف السامية المتعاقدة بتقديم كل منها ل خر أكبر قسط من ا، التي تنص على التزام 1977لعام 

ذ بشأن االنتهاكات الجسيمة ألحكام االتفاقيات أو المعاونة فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية التي تتخ

                                                           

على  -IRIN–إيرين  -على شبكة األنباء اإلنسانية -ما فائدة القانون؟   –العنف الجنسي في النزاعات المسلحة  -1
   /www.irinnews.org/ar/report/4674:موقع

منه تؤكد على أنه يمكن ألية دولة متابعة  17من ديباجة النظام أألساسي والمادة  6وفي هذا اإلطار نجد أن الفقرة  -2
كل متهم بارتكاب جريمة ضد اإلنسانية وفقا لنظام روما األساسي، فالمحاكم الجنائية الداخلية لها اختصاص قضائي 

 ألسبقية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.اأصلي له 
خالفي سفيان، االختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم اإلبادة د لمزيد من المعلومات راجع

 .238، ص 2014والجرائم ضد اإلنسانية، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

http://www.irinnews.org/ar/report/4674/
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البروتوكول، وتشمل هذه المعاونة كال من المساعدة المتبادلة في اإلجراءات الجنائية التي تجري خارج 
البالد وتنفيذ األحكام الجنائية األجنبية وهو بهذا الشكل يتسم بطبيعة عابرة للحدود، ويتحدد قدر كبير 

 .1التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة بين سلطات اإلدعاء في الدول المختلفةفي فعاليته بنوعية 
 التعاون في مجال تسليم المجرمين -ب

يشمل التزام الدول بالتعاون في مجال تسليم المجرمين جانبا متأصال في مبدأ إما "التسليم أو  
من  88/02ار من خالل نص المادة ويتأكد هذا الخي 1949المحاكمة" الوارد في اتفاقيات جنيف لعام 

البروتوكول اإلضافي األول التي تنص صراحة على أن األطراف السامية المتعاقدة من واجبها التعاون 
في شؤون تسليم المجرمين، ويتضمن هذا الواجب التزام الدولة بأن تفحص بعناية أي طلب مقدم لتسليم 

كمته شريطة استبعاد الشروط الواردة في قانون المجرمين من جانب بلد له مصلحة قانونية في محا
 .2الدولة المقدم إليها الطلب

 االختصاص الجنائي العالمي في جرائم العنف الجنسي -ثانيا
ثم في نقطة ثانية موقف التشريعات  العالمي،نتناول فيمايلي تعريف االختصاص الجنائي  

 المقارنة من مبدأ االختصاص الجنائي العالمي.
 مبدأ االختصاص الجنائي العالمي تعريف -أ

هناك من يطلق على هذا المبدأ الصالحية العالمية أو الشاملة، وهناك من يطلق عليه مبدأ 
، وهذا المبدأ يخالف القواعد العادية لالختصاص الجنائي التي تستلزم صلة إقليمية أو 3العالمية

العالمي بمحاكمة أي شخص  شخصية بالجريمة أو مرتكبها أو الضحية، حيث يسمح االختصاص
يكون قد ارتكب جريمة دولية في أي مكان في العالم، ألن هناك جرائم خطرة تلحق أضرارا بالمجتمع 

. وتشكل هذه الفكرة الركيزة 4الدولي ككل وال ينبغي أن يتوفر مالذ آمن لمن يرتكب مثل هذه الجرائم

                                                           

تنفيذ القانون الدولي اإلنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، مذكرة أحسن كمال، آليات  -1
 .31 ،30ص  ،2011ماجستير، جامعة مولد معمري، 

 .31، مرجع سابق، ص أحسن كمال -2
 .454بدر الدين محمد شبل، مرجع سابق ، ص  -3
 ستشارات،على قطاع غزة، مركز الزيتونة للدراسات واالعبد الرحمن محمد علي، الجرائم اإلسرائيلية خالل العدوان -4

. على موقع :13 ص¸2011بيروت   
www.alzaytouna.net/2011/10/27.الجرائم-اإلسرائيلية-خالل-العدوان-على غزة. Eric DAVID,le droit 

international humanitaire devant les jurisdictions nationales ,les nouvelles frontiers du 

droit international humanitaire: actes du colloque du 12 avril 2002 organisé par l’institut 
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ول المحاكم خالجنائي الشامل الذي ي األساسية لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي أو االختصاص
الداخلية بدء التحقيقات والمالحقة المتعلقة بالجرائم الواقعة في أي مكان في العالم أيا كانت جنسية 
المعتدي أو الضحية حتى في غياب أي رابط بين الجريمة والدولة التي تقع فيها المحكمة فالمسوغ 

حد ذاتها وليس بطورة الجريمة القانوني للقبض على المجرم واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه هو خ
 .1االختصاص اإلقليمي أو الشخصي كما هو متعارف عليه

وأشهر األمثلة على ذلك قيام المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بإلقاء القبض 
 اإلسبانية،على رئيس الشيلي السابق أوغستو بينوشي، بتهمة التعذيب بناء على طلب من السلطات 

 .2إلقاء السنغال القبض على رئيس تشاد األسبق حسين هبري بتهم مماثلةو 
وفي ضوء ما تقدم يمكن بوجه عام تعريف االختصاص الجنائي العالمي الذي تنعقد به الوالية 

تقررت للقضاء الوطني في مالحقة ومحاكمة وعقاب مرتكب  بأنه:  صالحيةالقضائية للقضاء الوطني 
أنواع معينة من الجرائم التي يحددها التشريع الوطني دون النظر لمكان ارتكابها ودون اشتراط توافر 
ارتباط معين يجمع بين الدولة وبين مرتكبها أو ضحاياها  وأيا ما كانت جنسية مرتكبيها أو 

 .3ضحاياها[
 عدادفي التشريعات الجنائية الوطنية بصدد الجرائم الدولية حيث تدخل في ويسود هذا المبدأ 

في شأن  1949الجرائم التي يشملها مبدأ العالمية جرائم الحرب، حيث نصت اتفاقيات جنيف سنة 
بشأن الجرحى والمرضى  50والمادة  49المرضى والجرحى من القوات المسلحة في الميدان في المادة 

بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت  146ن معاملة أسر  الحرب والمادة بشأ 139والمادة 
تعهد األطراف المتعاقدة بإصدار أي تشريع ضروري تالحرب، كما سبق اإلشارة إليه أعاله، على أن 

لمعاقبة من ارتكب أو أمر بارتكاب االنتهاكات الجسيمة وتقديمهم للمحاكمة بصرف النظر عن 
 لتشريعهم األشخاص المذكورين آنفااقيات جنيف للدول األطراف بأن يسلموا طبقا جنسيتهم وأجازت اتف

                                                                                                                                                                                

=d’études de droit international de l’Université de Lausanne, ,Nemesis, Bruylant, 

Bruxelles,2003,p .144. 
 .546سابق، ص ل، مرجع شببدر الدين محمد  -1
أنطوان بوفيييه، بالتعاون مع سوزان كار، ليندسي كامرون وتوماس دي سان موريس، كيف يوفر  ، ماركوساسولي -2

القانون الحماية في الحرب، مختارات من القضايا الخاصة بممارسات معاصرة في القانون الدولي اإلنساني، إصدار 
 .37ص ، 2011 جنيف,اللجنة الدولية للصليب األحمر،

 .547 ،546ل، مرجع سابق، ص شببدر الدين محمد  -3
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 . 1إلى دولة أخر  لغرض محاكمتهم
ويذهب البعض إلى حد وجوب إقرار مبدأ العالمية كاختصاص رئيس ال ثانوي كونه آلية مهمة 

ما أن هذا المبدأ يالزم لمكافحة هذه الجرائم خصوصا مع إسناد األولوية للوالية القضائية الوطنية، ك
الجرائم الدولية ويجد أساسه في المصلحة المشتركة للدول والدفاع االجتماعي الساعي إلى تحقيق 

، فهو يقوم على مفهوم أن جرائم معينة قد تكون مضرة بالمصالح الدولية إلى 2إلنسانيةلالمصالح العليا 
مرتكب الجريمة بصرف النظر عن المكان أو ويل دول على إقامة دعو  قضائية على خدرجة تسمح بت

 الجنسية.
وهذا من شأنه أن يرسى قاعدة صلبة لضحايا هذه الجرائم من النساء السيما جرائم االغتصاب 
والعنف الجنسي ككل لتقديم الدعاو  القضائية، فتقرير مبدأ االختصاص العالمي ضمن النصوص 

اصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة أمر في غاية األهمية القانونية الداخلية لتنفيذ قواعد الحماية الخ
باعتبار أن غالبا ما ال تجد النساء الضحايا نظاما قضائيا يثقن فيه، بالنظر إلى عدم قدرة أو عدم 

 .3رغبة الدول التي دارت فيها النزاعات المسلحة
ة الجنائية الدولية وقد وضحت أهمية االختصاص الجنائي العالمي في النظام األساسي للمحكم

الذي أقر أسبقية القضاء الجنائي الوطني على القضاء الدولي الجنائي، وأنه لن يكون بديال على 
القضاء الجنائي الوطني في نظر الجرائم الدولية طالما كان هذا القضاء قادرا وراغبا في مباشرة 

 .4التزاماته الدولية وفقا لقانونه الداخلي
لعالمي يهدف إلى تفعيل التعاون الجنائي الدولي ليقف حائال دون فاالختصاص الجنائي ا

 .5إفالت مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغير مساءلة
 

                                                           

1-Ana Peyro Llopis, La compétence universelle en matiere de crimes contre l’humanité, 

Buylant, Bruxelles, 2003, p.91. 

 .544شبل، مرجع سابق ، ص  محمد بدر الدين -2
 .332، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -3
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 17المادة  -4
 .549ل، مرجع سابق، ص شببدر الدين محمد  -5
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والمفهوم الضيق لهذا المبدأ يسمح بمقاضاة المتهم بجرائم دولية فقط إذا كان تقديمه للمحاكمة 
غياب الشخص الذي يجري البحث متاحا في حين يتضمن المفهوم األوسع إمكانية رفع الدعو  في 

 .1عنه أو الشخص المتهم
وهذا ما يؤثر بقوة في طريقة تنفيذ المبدأ في الواقع العملي والفعلي وغالبا ما تشير مصادر 
القانون الدولي إلى المفهوم  الضيق، إال أن قرار الرجوع إلى المفهوم األوسع يكون في األغلب اختيارا 

 .2وطنيا
 المقارنة من مبدأ االختصاص الجنائي العالمي موقف التشريعات -ب

مبدأ االختصاص العالمي، وهذا ما سنشير إليه فيمايلي نظرا ب لقد أرخذت العديد من الدول        
  .ألهمية هذا المبدأ في تفعيل الحماية القانونية للنساء أثناء النزاعات المسلحة

 موقف التشريعات مير العربية-1
 ألساسي، والفترة ما بعده.اوسنميز هنا بين فترتين هما ما قبل اعتماد نظام روما  

 :مرحلة ما قبل اعتماد نظام روما .1.1
 إلى التجربة البلجيكية. ونشير هنا 
صدر قانون خاص بشأن مكافحة االنتهاكات الجسيمة التفاقيات  1993جوان  16بتاريخ          

، وكان يتكون من تسعة مواد مقسمة على 1977إلضافيين لها لعام والملحقين ا 1949جنيف لعام 
بابين، الباب األول بعنوان "االنتهاكات الجسيمة" والباب الثاني بعنوان "االختصاص واإلجراءات وتنفيذ 

وقد نصت المادة السابعة على أن السلطات البلجيكية تملك الصالحية بمالحقة األشخاص  3األحكام"
، وبذلك تكون قد أخذت 4بدون أية شروط 1949اب مخالفات التفاقيات جنيف لسنة المتهمين بارتك

بصورة واضحة وصريحة بمبدأ االختصاص الجنائي العالمي بنصها على اختصاص المحاكم البلجيكية 
بالعقاب على االنتهاكات الواردة بالمادة األولى التي عددت االنتهاكات الجسيمة الواردة باتفاقيات 

                                                           

 .13عبد الرحمن محمد علي، مرجع سابق، ص  -1
 .333، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -2
القانون، محمد لطفي عبد الفتاح، آليات المالحقة الجنائية في نطاق القانون الدولي اإلنساني، دار الفكر و  -3

 .198 ،197، ص 2013المنصورة، مصر 
 .118، ص  مرجع سابقعبد الرحمن محمد علي،  -4
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. وعلى أساس هذا القانون تم 1لبروتوكولين بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمةجنيف وا
 .19982نوفمبر  01فتح تحقيق بخصوص أوغستو بينوشيه في 

فإنه كان باإلمكان مالحقة مرتكبي جرائم  1993وبذلك ووفقا للقانون البلجيكي الصادر سنة  
أنواع التعذيب أو معاملة ال إنسانية ومنه إمكانية  العنف الجنسي على أساس أنها تشكل نوع من

 اعتبارها من بين المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف.
 مرحلة ما بعد اعتماد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .2.1

لقد عملت الدول المصدقة على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على إدخال  
تشريعاتها وذلك لتوفير االختصاص لقضائها الوطني إعماال لمبدأ التكامل، وقد تباين تعديالت على 

موقف الدول إما بتعديل التشريع القائم أو بسن تشريع خاص للمعاقبة على الجرائم الداخلة في 
 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهذا مال سنتناوله فيمايلي:

 القائمة:الدول التي عدلت التشريعات   1.2.1
 عن هذه الدول كل من بلجيكا وفرنساكنموذج نذكر  
 بلـجيكا : 1.1.2.1
، وكان ذلك في 1993أدخلت بلجيكا تعديالت على األحكام الخاصة بالقانون الصادر عام  
بإضافة جريمة إبادة الجنس البشري كفقرة  3، حيث تم توسيع اختصاص المحاكم البلجيكية1999عام 

، وإضافة الجرائم ضد اإلنسانية كفرة ثانية من ذات المادة بحيث أصبحت 4أولى في المادة األولى
، كما أوردت فقرة ثالثة في المادة الخامسة تقضي بعدم 5جرائم الحرب هي الفقرة الثالثة من تلك المادة

                                                           

 .198، ص  مرجع سابقمحمد لطفي عبد الفتاح،  -1
، مرجع سايق ماركو ساسولي أنطوان بوفييه بالتعاون مع سوزان كار، وليندسي كامرون وتوماس دي سان موريس،  -2

 Mohamed Bennouna ,le droit international entre la lettre et l’esprit,Academie de و .77ص 

droit international de La Haye,BRILL,NIJHOFF,2017,p.177.           

 .118عبد الرحمن محمد علي،  مرجع سابق، ص  -3
Voir la La loi Belge du 10/02/1999 publié le 23/03/1999, entrée en vigeur le 02/04/1999 

relative  à la répression des violations graves du droit international humanitaire, site 

http:// www. ejustice. just.fgov. be/ cgi_loi/ arch_a1.pl?sql 

ها األولى إلى أن هذا القانون  تم صياغته للعقاب على كافة االنتهاكات الجسيمة الواردة التي كانت تشير في فقرت -4
 باالتفاقيات والبروتوكولين، أما الفقرة الثانية فقد عددت عشرين فقرة أوردت بها جميع االنتهاكات.

 .199محمد لطفي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -5
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، حيث يسمح قانون االختصاص العالمي 1ق أحكام هذا القانون بالحصانات الرسمية في تطبي داالعتدا
للمحاكم البلجيكية بمحاكمة منفذي جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم  1999الصادر سنة 

 .2اإلبادة أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه وأيا كانت جنسية المنفذين أو الضحايا
في بروكسل في أفريل  "crown court"تاج وقد أدت المحاكمة التي جرت في محكمة ال 
متهمين بالمشاركة في جرائم اإلبادة الجماعية في رواندا وإدانتهم، وكانت  3ألربعة أشخاص 2001

حتى ذلك الحين التطبيق الوحيد لالختصاص العالمي بموجب القانون البلجيكي، إلى زيادة في عدد 
من المسؤولين األجانب من بينهم مسؤولين  ، حيث قدمت عدة شكاو  ضد عدد4الدعاو  القضائية

إسرائيليين ولبنانيين عن جرائم القتل واالغتصاب واختفاء المدنيين التي وقعت في مخيمات صبرا 
 .5وشتيال باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة وكذا ضد مسؤولين أمريكيين

وصف دونالد  2003جوان  13 -12بتاريخ  وفي اجتماع وزراء دفاع حلف الشمال األطلسي 
رامسفيلد الدعاو  القضائية المرفوعة ضد توم فرانكس، والعقيد براين ماكوي الرتكابهم جرائم حرب في 
العراق، وكذا الدعاو  ضد نائب الرئيس ديك تشيني، ووزير الخارجية باول، والجنرال شوار زكوف، 

فة، ورفض أن يعترف بسلطة بلجيكا في محاكمة قادة وكذلك الرئيس السابق جورج بوو، بأنها سخي
أمريكيين، وجابه بلجيكا بمسؤوليتها على أنها الدولة التي تحتضن مقر حلف شمال األطلسي وجعل 
المساهمة األمريكية في بناء مقر جديد مرهونا بضمانة أن تكون بلجيكا من جديد "مكانا مالئما لحف 

 .6فا في الوقت ذاته بوجوب احترام سيادة بلجيكاشمال األطلسي لتسيير أعماله" معتر 

                                                           

1- Mahmoud EL Khadir, La competence Universelle, thèse,Université Mohammed 1er 

,Oujda ,2005, sur le site: www. mémoireonline.com 

يوليو  14بلجيكا تلغي قانون االختصاص العالمي، بعد ضغوط أمريكية وإسرائيلية، جريدة اليوم الصادرة بتاريخ  -2
 www. Alyaum. Com  على الموقع:  10986، العدد 2003

3-il s’agit de Vincent Ntezimana,Alphonse Higaniro,Consolata Mukakangango et Julienne 

Mukabutera, voir a ce sujet Louis Joinet , Lutter contre l’impunité,dix questions pour  

comprendre et pour agir ,la decouvert,Paris, 2002,p.92.  

مختارات من القضايا الخاصة  ,ه، وآخرون، كيف يوفر القانون الحماية في الحربأنطوان بوفييي –ماركوساسولي  -4
 .77، ص مرجع سابق  ،  بممارسات معاصرة في القانون الدولي اإلنساني

5- Mahamoud EL Khadir , op.cit. Louis JOINET ,op.cit,p92. 

 على موقع حلف الناتو:  2003جوان  12راجع كلمة رونالد رامسفيلد في  -6
www. Nato.Into/ docu/ speech/ 2003/ s03062.G. htm. 
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عن عزمه تعديل القانون  2003 جوانوعليه أعلن وزير الشؤون الخارجية البلجيكي في أواخر  
، حيث 05/08/20031مجددا حالما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وهكذا تم تعديل هذا القانون في 

طلق وأخذت بمبدأ االختصاص القضائي العالمي تراجعت عن األخذ بمبدأ االختصاص العالمي الم
النسبي، حيث أصبح القانون البلجيكي الجديد يشترط بأن يكون للمتهم مقر رئيسي في بلجيكا، وأن 

سنوات على األقل يوم تاريخ الوقائع، وهذا  03تكون الضحية من جنسية بلجيكية أو مقيمة فيها منذ 
 .20032 نون قا من 16/2حسب ما أكدت عليه نص المادة 

 13قانون اإلجراءات الجزائية، حيث نصت المادة  2003أوت  5كما عدل القانون المؤرخ في  
 , ال تتخذ إجراءات قانونية ضد:للقانون الدوليوفقا  -1من هذا القانون على مسألة الحصانات بقولها: 

م وكذلك ر ساء الدول ور ساء الحكومات، ووزراء الخارجية األجانب خالل فترة واليته -
 األشخاص اآلخرين الذين يعترف القانون الدولي بحصانتهم.

 األشخاص الذين يتمتعون بحصانة كلية أو جزئية بناء على معاهدة ملزمة لبلجيكا. -

وفقا للقانون الدولي ال يجوز ممارسة أي ضغط للمبادرة باتخاذ أي إجراء قانوني  -2
إقليم المملكة من قبل السلطات بخصوص أي شخص تمت دعوته رسميا لإلقامة في 

البلجيكية، أو من قبل منظمة دولية تتخذ في بلجيكا مقرا لها وأبرمت بلجيكا معها اتفاقية مقر، 
 .3[طول فترة  إقامته...

، فإنه يمكن متابعة األشخاص المرتكبين لجرائم 1999وبذلك ووفقا للقانون البلجيكي لعام 
اء النزاعات المسلحة باعتبارها وردت ضمن الجرائم الدولية اغتصاب وعنف جنسي في حق النساء أثن

في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي عدلت بلجيكا قانوناها حتى يتماشى معه، إذ أدخلت 
الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة وذلك بغض النظر عن جنسية المتهم أو المكان الذي ارتكبت فيه 

 الجريمة.
                                                           

أنطوان بوفيييه، وآخرون، كيف يوفر القانون الحماية في الحرب، إصدار اللجنة الدولية للصليب  –ماركوساسولي  -1
 .79، ص 2011 جنيف,األحمر،

Voir La loi Belge du 05/08/2003, relative à la répression des violations graves du droit 

international humanitaire, site http:// www.  ejustice just .fgov.  be/cgi/ article_ body. pl 

 :دار القانون  االختصاص القضائي العالمي وغياب المحاسبة، على موقع -2
 www. Lawhouse. Biz  

3-Voir l’article 13 de La loi Belge du 05/08/2003, relative à la répression des violations 

graves du droit international humanitaire, site http:// www.  ejustice just .fgov.  be/cgi/ 

article_ body. pl  
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 نجده قد قيد من جديد وضيق من نطاق هذا المبدأ وبذلك  2003نه بموجب قانون غير أ

 في   رئيسي  مقر  للمتهم  كان إذا   فقط  الجنسي  العنف  جرائم متابعة   الممكن  من  أصبح

 سنوات على األقل. 03بلجيكا أو كانت الضحية من جنسية بلجيكية أو كانت مقيمة في بلجيكا منذ 
 فــرنـسا : 2.1.2.1
يعطي القانون الداخلي الفرنسي للسلطات المختصة صالحية االعتماد على مبدأ االختصاص  

 .1ومايليها من قانون اإلجراءات الجزائية وذلك بشروط 689العالمي في المادة 
من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه:  في ظل االتفاقيات الدولية  689/1وتنص المادة  

يجوز أن يالحق ويحاكم أمام المحاكم الوطنية الفرنسية، من كان موجودا في المشار إليها أدناه، 
فرنسا، أي شخص متورط بارتكابه بعض الجرائم الدولية المذكورة في هذه المادة، وذلك حتى في حالة 

 .2ارتكاب هذه الجرائم خارج أراضي الجمهورية الفرنسية[
سة الوالية القضائية العالمية في فرنسا ويستخلص من التدقيق في نص هذه المادة بأن ممار  

يخضع لشرطين: األول يتطلب وجود المشتبه به على األراضي الفرنسية، والثاني يقتضي بأن تكون 
، وقد تم 3فرنسا ملتزمة بموجب اتفاقية دولية بمالحقة مرتكبي بعض الجرائم المذكورة في هذه المادة

لتي تستلزم إعمال الوالية القضائية العالمية، حيث تم تعداد هذه المعاهدات في الفقرات التالية ا
لمتابعة جريمة اإلرهاب بعد إدماج  689/3لمتابعة جريمة التعذيب، والمادة  2/ 689تخصيص المادة 

بالنسبة لألفعال  689/7والمادة  689/6، والمادة 1997االتفاقية األوروبية لردع جريمة اإلرهاب عام 
فتخص إدماج اتفاقية قمع الهجمات اإلرهابية  9/ 689لمدني، أما المادة المخالفة ألمن الطيران ا

 .19794بالقنابل عام 
بالنسبة لها  أما عن الجرائم الدولية فقد عرف التشريع الفرنسي أيضا مبدأ االختصاص العالمي 
الذي اعتمدت بموجبه  1995جانفي  02بصفة خاصة وفي إطار ضيق وهذا بموجب قانون  و لكن

                                                           

 .118، ص  مرجع سابق علي،عبد الرحمن محمد  -1
، 2010الدول األوروبية في مواجهة اإلفالت من العقاب ، تقرير عن الوالية القضائية العالمية في أوروبا، أفريل  -2

 http:// ar. Alkarama. Org على موقع الكرامة: 
3- lucas Vergnaud , le périmètre du crime contre l'humanité, thèse de master 2  Recherche 

« droit international»; Université Montesquieu , Bordeaux IV, 2009, p.70. 

رابية نادية، مبدأ االختصاص العالمي في تشريعات الدول، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  -4
 .77، ص 2001
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الذي اعتمدت بموجبه نظام  22/05/1996والقانون الصادر في  1ا نظام محكمة يوغسالفيا سابقافرنس
وغسالفي ، وذلك لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية وغيرها المرتكبة خالل النزاع الي2محكمة رواندا

م العنف الجنسي وعليه كان باإلمكان متابعة جرائ 3هم في األراضي الفرنسيةوالرواندي في حالة تواجد
باعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية فقط في إطار هذين النزاعين، إذا ما تواجد المشتبه فيه 
على األراضي الفرنسية، أما عن جرائم العنف الجنسي خارج هذا اإلطار لم يكن باإلمكان متابعة 

 مرتكبيها.
التشريع الفرنسي قد أثار بعض  إن هذا التضييق في ممارسة مبدأ االختصاص العالمي في 

 .20104االحتجاجات التي أدت إلى إصدار قانون جديد عام 
 11من قانون اإلجراءات الجزائية وهي الفقرة  689حيث تم إدخال فقرة جديدة على المادة  

الذي اعتمده المشرع , 2010أوت  09الذي دخل حيز التنفيذ في  930/ 2010وذلك بموجب القانون 
لمطابقة القانون الجزائي الفرنسي مع نظام روما األساسي، التي تعطي الحق في متابعة أي الفرنسي 

 شخص متهم بارتكاب جريمة دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة بشرط:
 أن يكون للجاني إقامة معتادة بفرنسا. -1

 أن تكون األفعال مجرمة من طرف الدولة التي ارتكب الفعل على إقليمها أو أن تكون هذه -2
 الدولة أو الدولة التي ينتمي إليها الشخص بالجنسية منظمة التفاقية روما.

 .5أن يتم تحريك الدعو  من طرف النيابة العامة وأن ال يكون هناك طلب رسمي لتسليم المتهم -3

                                                           

1- Voir la loi N°,95- 1 du 2 janvier 1995 partant adaptation de la legislation française aux 

dispositions de la resolution 827 du conseil de sécurité des nations Unies, instituant un 

tribunal international pour l'ex – Yougoslavie sur le site: http:// www. Legifrance. gov. fr 

2- Voir la loi N°,96- 432, du 22/05/96 partaant adaptation de la legislation française aux 

disposition de la resolution 955 du conseil de sécurité des nations Unies, instituant le TPIR, 

sur le site: http:// www. Legifrance. Gov. fr 

 .76 ،75، ص مرجع سابقسي محمد الدين صليحة،  -3
Et Voir aussi Art 2 de la loi N° 95- 1 du 02 janvier 1995, et article 02 de la loi 96- 432 du 

22/05/96. 

 الدول األوروبية في مواجهة اإلفالت من العقاب، تقرير عن الوالية القضائية العالمية في أوروبا على موقع الكرامة: -4
http:// ar. Alkarama. Org 

5- Voir L'article 689- 11 du code procedure français, crée par la loi N° 2010- 930 du 

09/08/2010. portant adaptation du droit pénal à l’institution de la cour pénale 

internationale.sur le site https://www. legifrance.gouv.fr/ affich Texte. 

do?cidTexte=JORFTEXT000022681235&categorieLien=id 

 

https://www/
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وعليه ووفقا للتشريع الفرنسي فإنه باإلمكان متابعة المرتكبين لجرائم االغتصاب وغيرها من 
سي باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وذلك إعماال لمبدأ االختصاص أشكال العنف الجن

العالمي متى توفرت الشروط السابق اإلشارة إليها، مع مالحظة أن هذه الشروط قد تحد من تطبيق 
على األراضي الفرنسية، إذ  المعتادة للشخصمبدأ االختصاص الجنائي العالمي السيما اشتراط اإلقامة 

الشرط يعني عدم جواز توقيف المشتبه بهم في حال وجودهم لفترات قصيرة في فرنسا كسائحين أن هذا 
 مثال، وهذه هي الحالة الشائعة.

فكان ينبغي أن يشترط مجرد تواجد الجاني على اإلقليم الفرنسي إلمكانية تحريك الدعو ، وهذا 
 وفي نفس اإلطار أنشأت فرنسا ما يعرف: .من شأنه أن يحد من إمكانية إفالت الجناة من العقاب

"Pole Génocide et crimes contre l'humanité du tribunal de grande instance" 

 2012وحدة جرائم اإلبادة وجرائم ضد اإلنسانية بالمحكمة العليا وهو وحدة متخصصة تم إنشا ها سنة 
ومهمتها  "Le tribunal de grande Instance à Paris"على مستو  المحكمة العليا بباريس 

التحقيق ومتابعة مرتكبي جرائم اإلبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، كما تم إنشاء المكتب 
 المركزي لمكافحة الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة وجرائم الحرب.

"Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et 

les crimes de guerre". 

ويختص في مباشرة التحقيقات المعقدة المحالة إليه من طرف وحدة جرائم  2013في نوفمبر  
 . 1اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية

الدول التي سنت تشريع خاص للمعاقبة على الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة  2.2.1        
 الجنائية الدولية :

 كندا وإنجلترا ألمانيا،ومن هذه الدول نذكر كل من  
 :ألـمانـيا 1.2.2.1

تم تعزيز ممارسة الوالية القضائية العالمية في ألمانيا بعد تصديقها على نظام روما األساسي،  
، والذي تضمن 2تحت اسم "قانون العقوبات الدولي" 2002وذلك من خالل صدور قانون جديد عام 

كافة الجرائم الواردة في نظام روما األساسي وأحكام االشتراك والتحريض والمساعدة  ومسؤولية القادة 

                                                           

1- Christine Laroque, La compétence Universelle, une arme contre l'impunité, p.53, sur 

site: www. Acat France. Fr. 

2- le code de droit pénal International ou le Volkerstrafgesetzbuch –VSTGB ,2002. site 

https://www.mpicc.de/files/pdf1/vstgbfrz.pdf. 

https://www.mpicc.de/files/pdf1/vstgbfrz.pdf
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، وبهذا أصبح من الممكن مالحقة مرتكبي جرائم االغتصاب 1وعدم سقوط هذه الجرائم بمضي المدة
سانية وحتى جرائم إبادة أحيانا وغيرها من جرائم العنف الجنسي باعتبارها جرائم حرب وجرائم  ضد اإلن

 بغض النظر عن جنسية الفاعلين أو مكان وتاريخ وقوع الجرائم.
ولم يشترط القانون األلماني ضرورة تواجد المشتبه به على اإلقليم األلماني إال أنه نص على  

به وهذا أن النائب العام الفدرالي يجب أن يمتنع عن فتح التحقيق في حال عدم توقع حضور المشتبه 
يعني أن القضاء األلماني قد يقرر عدم التدخل في الحاالت التي يتعذر فيها إجراء تحقيق، كما يتطلب 
القانون األلماني لممارسة الوالية القضائية العالمية بأن ال تكون القضية المعنية قيد البحث والتحقيق 

رسة الوالية القضائية العالمية ضد من قبل أية محكمة أو هيئة قانونية أخر ، كما أنه ال يجوز مما
األشخاص الموجودين في ألمانيا بناء على دعو  من الحكومة أي أن الحصانة الممنوحة لهم تؤدي 

 إلى عدم توقيفهم.
ونالحظ بأن هناك العديد من القيود التي تحول دون ممارسة الوالية القضائية العالمية في  

قضايا بحجة عدم إمكانية إجراء التحقيق، أو بحجة مبدأ التبعية ألمانيا، ولذلك تم إغالق العديد من ال
الذي أد  إلى عدم قبول النائب العام الفيدرالي لمالحقة وزير الدفاع األمريكي السابق "رامسفيلد"، كما 

قضية رامسفيلد المتهم  في أعلنت المحكمة اإلقليمية العليا رفض االستئناف ضد قرار عدم النظر
أعمال تعذيب ارتكبت بالعراق، وذلك بحجة أن السلطات األمريكية قد فتحت تحقيقا بهذا بمسؤوليته عن 

 .2الشأن
 :كــنـدا 2.2.2.1

كان المشرع الكندي يعتمد مبدأ اإلحالة العامة بمعنى وجود نص يحيل إلى اتفاقيات جنيف  
على النظام  3صدقت كنداوملحقيها اإلضافيين ضمن الفصل الثالث من قانون العقوبات الكندي، فلما 

بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتعاون مع  ،2000األساسي أصدرت قانون خاص عام 

                                                           

 Joaquim Gaye,la difficile repression des crimes.200محمد لطفي عبد الفتاح،  مرجع سابق، ص  -1

internationaux par les systemmes juridiques internes:les exemples francais,allemands et 

        http://chroniqueinternationalescolla.wordpress.comanglais,publié le 05/02/2016 sur :

                                    
 مرجع سابق.الدور األوروبية في مواجهة اإلفالت من العقاب،  -2

 .07/07/2000وصدقت عليه في  1998ديسمبر  18وقعت كندا على نظام روما في  -3
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الذي دخل حيز النفاذ  1"قانون الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب"المحكمة الجنائية الدولية، يسمى 
ية بمتابعة مرتكبي جرائم الحرب ، الذي يعطي الصالحية للسلطات القضائية الكند2000في أكتوبر 

، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي ضد النساء، وفقا لمبدأ 2والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة
من  08االختصاص الجنائي العالمي، وذلك إذا ما توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 

 .3به فيه على األراضي الكنديةالقانون السابق الذكر، والتي من بينها تواجد الشخص المشت
وقد عرف هذا القانون كل من الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم اإلبادة في نص  
، كما كرس هذا األخير المسؤولية الجنائية لكل من ارتكب بنفسه أو خطط أو حاول ارتكاب 6/3المادة 

ية الجنائية للقائد العسكري عن الجرائم كما أقر بالمسؤول 4إحد  هذه األفعال أو شارك في ارتكابها
، وبالمسؤولية الجنائية للرئيس األعلى لعدم قيامه باتخاذه 5المرتكبة من طرف الخاضعين لرقابته الفعلية

اإلجراءات الضرورية لقمع الجريمة وتقديم المسؤولين للعدالة ولم يتخذ أيضا اإلجراءات الالزمة ليعلم 
، ويعاقب بالسجن لمد  الحياة عن 6أو على وشك ارتكاب هذه الجريمةبأن أحد الخاضعين له يرتكب 

 .7ارتكاب هذه الجرائم
وتبعا لذلك فإنه باإلمكان متابعة مرتكبي جرائم العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية،  

 وجرائم حرب وإبادة، وإعمال مبدأ االختصاص الجنائي العالمي وفق القانون الكندي.
 Desirè Munyanezaاإلطار حاكمت المحاكم الكندية الرواندي دزيري مونيانيزا) وفي هذا  

 الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية والمتمثلة في االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي إضافة إلى 
جرائم تدخل ضمن جرائم اإلبادة وجرائم الحرب خالل النزاع الرواندي في مقاطعة "بوتار" في رواندا من 

سع ومنهجي مع التي استهدفت المدنيين من التوتسي على نطاق وا 1994جويلية  31أفريل إلى  01
وانتهت المحكمة  2007مارس  27علمه بأنها ترتكب في هذا السياق، والذي بدأت محاكمته في 

إلى إصدار حكم أقرت فيه بمسؤوليته الجنائية عن الجرائم ضد اإلنسانية في  ،العليا، غرفة الجنايات
                                                           

 .200، ص  مرجع سابقمحمد لطفي عبد الفتاح، -1
2-voir l’article 6 de la loi Canadienne sur les crimes contre l’humanité et crimes de guerre, 

lois. -http:// lawssite L.C 2000,ch29 du 29/06/2000, entrée en vigueur en Octobre 2000, 

 1.html-45.9/page-fra/lois/ C justice.gc.ca/  
3- Vencent Chapaux,La compétence Universelle;un dossier electronique sur site CDI de 

l’univ/libre Bruxelles, sur le site: http:// compétence universelle. Wordpress. Com. 

4- Voir article 5/2 de la loi Canadienne du 29 juin 2000. 

5- Voir article 5/1 de la loi Canadienne du 29 juin 2000. 

6- Voir article 5/2 de la loi Canadienne du 29 juin 2000. 

7- Voir article 5/3 de la loi Canadienne du 29 juin 2000. 
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ي أول قضية بعقوبة السجن لمد  الحياة وه 2009أكتوبر  29، وحكمت عليه في 2009ماي  22
 .20001ينظر فيها القضاء الكندي على أساس القانون الصادر سنة 

 انجلترا: 3.2.2.1
تلتزم المملكة المتحدة بإعمال مبدأ االختصاص الجنائي العالمي أو الدولي ضد مرتكبي          

ات جنيف األربع ، ولقد تم إدراج اتفاقي2الجرائم الدولية وذلك بموجب االتفاقيات الدولية الملتزمة بها
، أما اتفاقية مناهضة التعذيب فتم إدراجها بموجب قانون 1957ضمن القانون الوطني بموجب قانون 

وبذلك يمنح بموجب هذه القوانين االختصاص الجنائي العالمي للمحاكم البريطانية للنظر في  1988
 .3الضحية من جنسية بريطانية الجرائم المرتكبة خارج اإلقليم البريطاني دون أن يكون المشتبه به أو

الذي  lcpi "4تم اعتماد قانون خاص بعنوان "قانون المحكمة الجنائية الدولية  2001وفي سنة 
ينص على االختصاص العالمي فيما يتعلق بجرائم اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 

ذلك شريطة أن ترتكب الجريمة على ، و 01/09/2001المرتكبة بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ في 
اإلقليم البريطاني أو أن يكون مرتكبها مواطن بريطاني أو شخص مقيم على إقليمها، وقد أورد التعديل 

قائمة تتضمن الحاالت التي يعد فيها الشخص مقيما على اإلقليم البريطاني، كما  2009الصادر في 
  بأثر رجعي فيما يتعلق بجرائم الحرب وجرائم 2001نص على تطبيق القانون السالف الذكر )قانون 

 .19915جانفي  01اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة بعد 
والمالحظ أن القانون الكندي واإلنجليزي وأيضا العديد من التشريعات التي صدرت بعد  

 جريمةمن النظام األساسي بذات العبارات لتأثيم  8، 7 ,6التصديق على نظام روما أنها نقلت المواد 
وهذا الحرص على ،اإلنسانية وجرائم الحرب في تشريعاتها الوطنية  ضد إبادة الجنس البشري والجرائم

عكس رغبة هذه الدول في استكمال البنية التشريعية التي تحقق أولوية انعقاد ياألخذ بذات التعريفات 
، والرغبة في مواجهة اإلفالت من العقاب السيما بالنسبة لجرائم 6الوطنياالختصاص بالقضاء 

                                                           

  86،87ص مرجع سابق،  صليحة،سي محمد  -1
 سابق. عالعقاب، مرجية في مواجهة اإلفالت من الدول األوروب -2

 .72ص  ،سابقمرجع  رابية نادية، -3
ukpga/  http://www.legislation.gov.uk/site Act,2000 (c.17),  International Criminal Court -4

2001/17/pdfs/ukpga_20010017_en.pdf  

5-Charline Pasteur, Christelle Mercier, La compétence Universelle au Royaume uni- volet 

législatif par association française pour la promotion de la compétence Universelle ; 

AFPCU- Publié le 22/06/2015 sur site : https://competence-universelle.org. 
 .201 ،200محمد لطفي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -6

http://www.legislation.gov.uk/
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االغتصاب واالستعباد الجنسي وغيرها من جرائم العنف الجنسي باعتبارها من أكثر الجرائم انتشارا ضد 
 ت الحاضر.وقالنساء إبان النزاعات المسلحة في ال

دولية إلى حيز الوجود كان دافعا للعديد وال شك أن ظهور النظام األساسي للمحكمة الجنائية ال 
من الدول التي صدقت عليه ألن تدمج هذه الجرائم ضمن تشريعاتها الوطنية، كما أن الدول التي لم 

 .1تصدق بعد بدأت تتدارس مسألة تهيئة البنية التشريعية الالزمة للتصديق على هذا النظام
 موقف التشريعات العربية -2

تسجل سو  حالتين تم فيهما إدراج الجرائم الدولية )جرائم الحرب  ضمن  في الدول العربية لم 
التشريعات الوطنية حيث تتعلق الحالة األولى بجمهورية اليمن والثانية بالمملكة األردنية الهاشمية، 

 كمال سنتعرض إلى جانب هذا إلى موقف المشرع الجزائري من مبدأ االختصاص الجنائي العالمي
 : اليمنيالتشريع . 1.2
 21أدمج القانون اليمني تجريم جرائم الحرب بصفة صريحة في القانون الجنائي العسكري رقم  
بشأن جرائم وعقوبات عسكرية بإدماج فصل جديد بعنوان:" الفصل الثالث الخاص بجرائم  1998لعام 

والبروتوكولين  1949طبقا لما حددته اتفاقيات جنيف األربعة لعام  23إلى  20الحرب" وهو من المواد 
، وعاقبت 3، حيث عددت المواد األربعة صور الممارسات المعتبرة جرائم حرب19772اإلضافيين لعام 

ثم  .من هذا القانون بالحبس كل من أقدم على سلب أسير أو ميت أو مريض أو جريح 20المادة 
مع نتائج الجريمة  وعاقبت بالحبس لمدة ال تزيد على عشر سنوات أو جزاء يتناسب 21جاءت المادة

كل من ارتكب في أثناء نزاع مسلح أفعال تلحق ضررا باألشخاص والممتلكات المحمية بمقتضى 
االتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفا فيها ثم عددت المادة بعض جرائم الحرب منها: 

إحداا آالم شديدة بهم، أو  قتل األسر  أو المدنيين، تعذيب األسر  أو إساءة معاملتهم أو تعمد
إخضاعهم ألي تجارب علمية، تعمد إلحاق األضرار الخطيرة بالسالمة البدنية والعقلية والصحية 
لألسر  من العسكريين والمدنيين ,احتجاز األشخاص المدنيين بصورة غير مشروعة أو أخذهم  

                                                           

 .201، ص مرجع سابقمحمد لطفي عبد الفتاح،  -1
 25يتاريخ  14بشأن الجرائم و العقوبات العسكرية الصادر في الجريدة الرسمية رقم  21راجع القانون اليمني رقم    -2

 على الموقع : . 1998يوليو
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws15.pdf 

 .523بدر الدين محمد شبل، مرجع سابق، ص  -3
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المنصوص عليها في هذا  كي تقضي بعدم سقوط الدعو  في الجرائم 22. ثم جاءت المادة 1كرهائن
 .2الفصل بالتقادم

وعلى الرغم من عدم النص على جرائم االغتصاب والعنف الجنسي ككل إال أنها قد تندرج  
ضمن جرائم التعذيب أو تعمد إحداا آالم شديدة باألسر  المدنيين والعسكريين أو إخضاعهم للتجارب 

 العلمية.
لم يأخذ بمبدأ االختصاص العالمي بصورة تامة والمالحظ أن التشريع اليمني رغم أهميته  
، فهو ال ينطبق إال على األشخاص المنتمين للقوات المسلحة اليمنية أو القوات الحليفة أو 3وصريحة

الملحقين بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية، وبهذه الصورة فإن التشريع الجنائي العسكري 
 .4مي الحرب من غير اليمنيين أو القوات الحليفة لليمناليمني الحالي ال يتيح محاكمة مجر 

يمنح الذي  01تحت رقم  21/01/2012هذا وتجدر اإلشارة إلى القانون الصادر في  
الحصانة ضد المالحقة القانونية والقضائية للرئيس اليمني )علي عبد هللا صالح  ومن عملوا معه 

أنه:  يمنح األخ على عبد هللا صالح رئيس خالل فترة حكمه، حيث نصت المادة األولى على 
         الجمهورية الحصانة التامة من المالحقة القانونية والقضائية[، كما نصت المادة الثانية على أنه:
  تنطبق الحصانة من المالحقة على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية 

بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية،  وال والعسكرية واألمنية فيما يتصل 
ينطبق ذلك على أعمال اإلرهاب[، وقد اعتبرت المادة الرابعة أن هذا القانون عمال سياديا ال يجوز 

 .5إلغا ه أو الطعن فيه
نح والمالحظ على هذا النص أنه يمثل تعارضا صارخا مع القانون الدولي الذي يرفض م 

تعتبر قانون  "Human Rigts watch"الحصانة لمرتكبي الجرائم الدولية، ولعل هذا ما جعل منظمة 
 .6الحصانة هذا رخصة للقتل

                                                           

 .202محمد لطفي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -1
راسة مقارنة، تركي فريد، حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي اإلنساني والفقه اإلسالمي، د -2

 .230، ص 2014/2015األطروحة دكتوراه، جامعة مولد معمري تيزي وزو، سنة 
 .525بدر الدين محمد شبل، مرجع سابق، ص  -3
 .203محمد لطفي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -4
 www. adengd. net : مؤسسة عدن الغد لإلعالم راجع نص القانون على موقع -5
 .233سابق، ص تركي فريد،  مرجع  -6
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 القانون األردني : .2.2
تعتبر المملكة األردنية الهاشمية ثاني دولة عربية تهتم بصورة فعلية بإدراج جرائم الحرب  

، حيث ينظم قانون العقوبات العسكري األردني 1سكري ضمن تشريعها الجزائي الوطني في شقه الع
تجريم األفعال المرتكبة ضد القانون الدولي اإلنساني كجرائم الحرب، وقد جاءت القائمة في مشروع 
قانون العقوبات العسكري األردني بأكثر مما جاء به التشريع اليمني سالف الذكر إال أن قانون 

مثله مثل التشريع اليمني على انطباقه على األشخاص غير العقوبات األردني لم ينص هو أيضا 
األردنيين مهما يكن مكان ارتكابهم للجرائم المعتبرة كجرائم حرب، حيث حصر المتابعة الجنائية ضد 

 ذوي الجنسية األردنية دون غيرهم وفي الجرائم المرتكبة على اإلقليم األردني.
يمني ال يطابق اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني وبذلك يكون القانون العسكري األردني و ال 

في تكريس مبدأ االختصاص القضائي العالمي، غير أنهما يشكالن خطوة إيجابية من الممكن أن 
 .2تتبعها خطوات أخر  نحو إقرار االختصاص العالمي للمحاكم الجزائية للبلدين

 القانون الجزائري: 3.2
من الدستور الجزائري المؤرخ  132القانون الدولي على المادة يعتمد القانون الجزائري في تلقي  

، والقانون رقم 15/11/2008المؤرخ في  19 -08، المعدل بموجب القانون رقم 1996نوفمبر  28في 
  التي تنص على أنه:  المعاهدات التي يصادق 150)المادة  2016مارس  06المؤرخ في  01 -16

ط المحددة في الدستور تسمو على القانون[، مما يعني أن القواعد عليها رئيس الجمهورية ضمن الشرو 
التي تنظمها االتفاقيات المصادق عليها والمنشورة يجوز للقاضي الجزائي الوطني تطبيقها تلقائيا، كما 

، وهو ما ذهب إليه قانون الجرائم التابعة للقضاء 3يجوز للمواطن أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية
بنصها أنه:  يعاقب عن الجرائم التابعة للقضاء العسكري طبقا  242الجزائري  في المادة  العسكري 

ألحكام هذا الكتاب الواردة بعده، وذلك دون اإلخالل بالعقوبات الجزائية عن األفعال المكونة للجنايات 
                                                           

المؤرخ في  30من قانون العقويات العسكري للمملكة األردنية الهاشمية, رقم  44إلى  41راجع المواد من -1
 .203محمد لطفي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  .18/05/2002
 رالحوااإلنساني، القانون الدولي  وضمانات تطبيق تالمرزوقي، الياأنس  .234تركي فريد، مرجع سابق، ص  -2

 الرابط: ى، عل08/01/2014في  ر، الصاد4329دالمتمدن، العد
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=394835 

 .84رابية نادية، مرجع سابق ، ص  -3
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. 1واالتفاقات الدولية[أو الجنح التابعة للقانون العام والسيما ما يتعارض مع القوانين واألعراف الحربية 
 على الرغم من أن هذه المادة لم تشر إلى مسألة السمو الواردة في الدستور الجزائري.

لقد صادقت الجزائر على العديد من اتفاقيات القانون الدولي منها اتفاقيات جنيف األربعة لعام  
 1989أوت  16في  1977، والبروتوكولين اإلضافيين األول والثاني لعام 1960أوت  20في  1949

من البروتوكول األول، كما صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  47/2ولكن بتحفظ على المادة 
، غير أن المشرع الجزائري ال يعترف صراحة بمبدأ االختصاص الجنائي 1989ماي  16في  1984

في االتفاقيات التي صادقت العالمي وال يمنح للمحاكم الجزائية االختصاص الجنائي العالمي المنظم 
عليها، بينما يحدد شروط خاصة عند تنظيم االختصاص القضائي الوطني في الجرائم المرتكبة خارج 

عند اتخاذ إجراءات المتابعة،  اإلقليم كشرط التجريم المزدوج وشرط وجود المتهم على اإلقليم الجزائري 
الدولية على القانون الداخلي ,إال أن القاضي  فبالرغم من أن المشرع الجزائري أقر بسمو االتفاقيات

المشرع الجنائي بتجريم األفعال التي وردت في هذه  قيامالجزائي ال يطبق القواعد الدولية إال حال 
 .2االتفاقيات وبعد تحديد العقوبات مسبقا

الجنسي غير أنه يمكن االعتماد على قانون العقوبات الجزائري لتقرير حماية النساء من العنف  
مجموعة من الجرائم لم يكن منصوص عليها  2009و 2004أثناء النزاعات المسلحة، الذي أدرج عام 

التي نصت على أنه:  يعاقب باعتباره قاتال كل  262من قبل كجرائم التعذيب الواردة في نص المادة 
بحيث قررت  مجرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب، أو ارتكب أعماال وحشية الرتكاب جنايته[،

سنة، وغرامة مالية من  20سنوات إلى  10عقوبتها التي تتراوح ما بين  2/1مكرر  263المادة 
دج، على كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من 800.000دج إلى  150.000

 ، و ذلك على أساس أن العنف الجنسي3أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو ألي سبب آخر
 نطوي على تعذيب للضحية مما قد يدخله في جرائم التعذيب.ي

  

                                                           

 .,المعدل و المتممالمتضمن قانون القضاء العسكري  22/04/1971المؤرخ في  28-71االمر - 1
 .86 -84 ص صنادية رابية، مرجع سابق،  -2
 .10ص 71الصادر في الجريدة الرسمية رقم  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04أضيفت بالقانون رقم - 3
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المالحظ أن األسلوب المتبع من طرف المشرع الجزائري ال يفي بالغرض الحقيقي الذي أراد  
واضعو اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني الوصول إليه من خالل دعوة األطراف السامية لسن 

 الزمة لمتابعة ومحاكمة المجرمين الذين يرتكبون الجرائم الواردة في تلك االتفاقيات. لالتشريعات ا
الجرائم الدولية كما جاءت في االتفاقيات الدولية، فبالرغم من  يجرمحيث أن المشرع الجزائري لم        

عذيب مثل ما بإدماج أفعال الت تقم مصادقة ونشر اتفاقية مناهضة التعذيب مثال إال أن الجزائر لم
جاءت في المادة األولى من االتفاقية، كما يالحظ أن الجزائر أغفلت المصادقة على عدة اتفاقيات 

، 28/09/2000دولية هامة في القانون الدولي اإلنساني كمعاهدة روما التي اكتفت بالتوقيع عليها في 
،  و كذا اتفاقية قمع وردع أفعال 1968واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب  والجرائم ضد اإلنسانية لعام 

 .1948إبادة الجنس البشري لعام 
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أخفق في مواجهة الجرائم الدولية السيما جرائم العنف  

، حيث لم 2واإلجراءات الجزائية 1الجنسي بالرغم من التعديالت المتالحقة لتقنين العقوبات الجزائري 
إلنساني عند إدماجها في القانون الجزائي اوصية قواعد القانون الدولي يأخذ بعين االعتبار خص

 .3الوطني
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
الصادرة في  49المتضمن قانون العقوبات, الجريدة الرسمية رقم  08/06/1966,المؤرخ في 156-66مراأل -1

 .16/02/2014المؤرخ في  01-14المعدل و المتمم بالقانون  11/06/1966
الصادرة  48المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية,الجريدة الرسمية رقم  08/06/1966,المؤرخ في 156-66مراأل - 2

 .23/02/2011الصادرة في  02-11, المعدل و المتمم بموجب األمر رقم 10/06/1966في 
 .86رابية نادية، مرجع سابق، ص  -3
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 المبحث الثاني                                          

   اآلليات الدولية لضمان حماية النساء من العنف الجنسي                     
اآلليات الداخلية السابق اإلشارة إليها، والتي ثمة مجموعة من اآلليات الدولية تضاف إلى  

تلعب دورا فعاال في حماية النساء من االغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي، منها ما نصت عليه 
 أحكام القانون الدولي اإلنساني )المطلب األول ، ومنها من فرضها العمل الدولي )المطلب الثاني .

ي الحقائق ك ليات صاللجنة الدولية للصليب األحمر واللجنة الدولية لتقوعليه سيتم التطرق إلى         
منصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني مع استبعاد الدولة الحامية وذلك راجع لندرة اللجوء إلى 
هذه اآللية,إذ تعد آلية مفيدة من الناحية النظرية، ولكنها صعبة التجسيد في الواقع ألنها تشترط موافقة 
الدولتين المتحاربتين عليها، وهو أمر صعب تحقيقه نظرا لحالة التوتر التي تكون عادة لد  الدولتين 

 المتحاربتين في عالقتهما ببعضها البعض.
الدولية ك ليات يفرضها العمل  والمحكمة الجنائيةكما سيتم التطرق إلى هيئة األمم المتحدة،  
 الدولي.

 المطلب األول                                       
 آليات القانون الدولي اإلنساني                               

من خالل هذا المطلب سنعمل على تسليط الضوء على أهم آليات القانون الدولي اإلنساني  
المشار إليها في اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها اإلضافيين، في مجال حماية النساء من جميع 

 أشكال العنف السيما العنف الجنسي زمن النزاعات المسلحة.
ونظرا للدور الفعال الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر في تطبيق قواعد القانون  

الدولي اإلنساني الخاصة بحماية النساء مقارنة باآلليات الدولية األخر  كالدولة الحامية والتي يعتبر 
على دور اللجنة الدولية للصليب األحمر )الفرع األول ، مع  على التركيز لمعدوم، سنعمدورها شبه 

 اإلشارة إلى دور اللجنة الدولية لتقضي الحقائق )الفرع الثاني .
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 رع األولـالف                                        
 اللجنة الدولية للصليب األحمر                               

، تعمل 1اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة عالمية، غير حكومية، مستقلة إنسانية ومحايدة        
على حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، السيما النساء  1863منذ نشأتها سنة 

مر والهالل لصليب األحلمنهم ومساعدتهم بناء على نظامها األساسي والنظام األساسي للحركة الدولية 
 1977وبروتوكوالتها اإلضافية لسنة  9419األحمر، وكذا بمقتضى اتفاقيات جنيف األربع لسنة 

 .20052و
من االتفاقيات األربعة بهذا  9/9/9/10وقد تمت اإلشارة إلى عمل اللجنة في المواد المشتركة  

اإلنسانية التي يمكن أن تقوم  الترتيب على أنه:  ال تكون أحكام هذه االتفاقية عقبة في سبيل األنشطة
بها اللجنة الدولية للصليب األحمر، أو أي هيئة إنسانية أخر  غير متحيزة بقصد حماية وإغاثة 

 الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية[.
أكد على حق المبادرة  81 ومن خالل مادته 1977كما أن البروتوكول اإلضافي األول لعام  

 اإلنسانية الممنوحة للجنة الدولية للصليب األحمر ولكن تم ربط هذا الحق بشرط موافقة أطراف النزاع.
أما فيما يخص النزاعات المسلحة غير الدولية فقد تم النص من خالل المادة الثالثة المشتركة  

ة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية على إمكانية جواز عمل اللجنة وذلك بنصها:  ويجوز لهيئ
 .3للصليب األحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع[

وتعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر بمقتضى المباد  األساسية السبع للحركة الدولية  
للصليب األحمر والهالل األحمر، والتي تم اإلعالن عنها رسميا خالل المؤتمر الدولي العشرين 

، كما تم تأكيدها في النظام األساسي 1995لصليب األحمر والهالل األحمر الذي عقد في فينا عام ل
على أنها: ...دور اللجنة الدولية هو بخاصة القيام  04للجنة الدولية للصليب األحمر في المادة 

 بمايلي:
                                                           

 .174، ص مرجع سابقوسيلة مرزوقي،  -1
، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، ةالقانونية الجزائريآليات حماية حقوق اإلنسان في المنظومة  ،خلفةنادية  -2

 .91، ص 2009/2010باتنة 
بن عمران إنصاف،الجوانب اإلنسانية لسير عمل المنظمات الدولية  أثناء النزاعات المسلحة،  اللجنة الدولية  -3

 . 160، ص 2013/2014أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، للصليب األحمر نموذجا، 
 Jean  D’ASPREMONT,Jerom DE HEMPTINNE,Droit international humanitaire,Edition 
A.Pedone,Paris,2012,pp. 375-377      
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حياد واالستقالل صون ونشر المباد  األساسية للحركة، أال وهي اإلنسانية وعدم التحيز، وال -1
 .1والتطوعية والوحدة والعالمية[

شتى أشكال  من لصليب األحمر دور بارز في حماية النساءلوال شك في أن للجنة الدولية 
له خالل النزاعات المسلحة الدولية  ضنالعنف الواقع عليهن وبصفة خاصة العنف الجنسي الذي يتعر 

وغير الدولية، وذلك من خالل الدور الذي تلعبه في السهر على نشر وضمان تنفيذ قواعد القانون 
الدولي اإلنساني الخاصة بحماية النساء، وتدخلها اإلنساني واستجابتها لمتطلبات النساء خالل فترات 

هشاشة وعرضة لشتى أنواع العنف الجنسي كاالغتصاب  النزاع المسلح، أين تصبح النساء أكثر الفئات
 واالستعباد الجنسي، وألجل توضيح وإبراز دورها في هذا المجال، سنستعرض فيمايلي النقاط التالية:

 تأكيد اللجنة الدولية للصليب األحمر على إدانة العنف الجنسي -أوال
 العنف الجنسيدور اللجنةالدولية للصليب االحمر في حماية ضحايا  -ثانيا

 تأكيد اللجنة الدولية للصليب األحمر على إدانة العنف الجنسي -أوال
كان اهتمام اللجنة الدولية لصليب األحمر بقضية العنف الجنسي الموجه ضد النساء في  

من  27النزاعات المسلحة، ينحصر في البداية على تذكير األطراف بمضامين الفقرة الثانية من المادة 
وباألحكام والنصوص القانونية التي تضمنها االتفاقيات اإلنسانية  1949جنيف الرابعة لعام اتفاقية 

تهدف إلى مراعاة االعتبارات الخاصة بالنساء، وذلك باتخاذ  تيها اإلضافيان، والياألخر  وبروتوكول
 .2جملة من التدابير أثناء االعتقال أو الحجز، كمنع اإلشراف أو االختالط بالرجال

فلم يرقى هذا االهتمام إلى درجة األخذ بعين االعتبار ما تعانيه النساء من هذه الظاهرة، حيث  
تم التركيز أكثر على الجوانب المتعلقة بحماية األمومة والصحة اإلنجابية، وهي نشاطات تهدف 

 .دد الجدليبالدرجة األولى إلى حماية األطفال والموا
غير أن ما حدا في النزاع الذي وقع في يوغسالفيا سابقا، وما شهده من انتهاكات فضيعة في  

حق اآلالف من النساء وخاصة المسلمات منهن أد  باللجنة الدولية للصليب األحمر إلى اتخاذ مواقف 
خالل أكثر جدية وصريحة لالرتقاء من الدور التقليدي إلى لعب دور أساسي تجاه هذه الظاهرة, من 

المطالبة بمراجعة بعض نصوص القانون الدولي اإلنساني، وموائمتها مع هذه الوقائع، حيث أصدرت 
تخص مسألة االغتصاب الذي  03/12/1992مؤرخة في  03اللجنة بهذه المناسبة مذكرة تحت رقم 

                                                           

 .161، ص  مرجع سابق بن عمران إنصاف، -1
 .124قيرع عامر، مرجع سابق، ص  -2
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ولي اإلنساني، ارتكب في جمهورية يوغسالفيا السابقة واعتبرته انتهاك شديد الخطورة لقواعد القانون الد
باإلضافة إلى ذلك تصريحاتها وتدخالتها أمام كافة التجمعات والندوات التي عقدت على هامر هذا 

 .1مطلع التسعينات جمهورية رواندامع  النزاع خاصة  أو النزاعات التي شهدتها
وفي هذا الصدد صرحت المقررة المعنية بالعنف ضد النساء بعدما علمت جسامة العنف  
نها اندهشت تماما لما بلغها أن "المحكمة الدولية لرواندا" لم أالذي ارتكب في النزاع الرواندي،  الجنسي

إثر جهد دولي مشترك بذلته  1997تدرج في أول مرة االغتصاب في قرارات االتهام، سو  في عام 
 .2بعض المنظمات غير الحكومية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب األحمر

اللجنة الدولية لمسألة االغتصاب والعنف الجنسي الموجه ضد النساء زمن وقد تطرقت  
النزاعات المسلحة وأدانته من خالل مؤتمراتها الدولية، من ذلك المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب 

من التزايد الواضح في انزعاجهم ، بمدينة جنيف الذي أبد  فيه المؤتمرون  30/08/1993المنعقد في 
طفال , و أكدوا على اعتبار مثل مال العنف الجنسي الموجه بشكل خاص ضد النساء و األنسبة أع

 .3اإلنساني انون الدوليهذه األعمال انتهاكا خطيرا للق
 -03وقد أدان المؤتمر السادس والعشرين للصليب األحمر والهالل األحمر المنعقد بين  

النزاعات المسلحة واعتبرت كجرائم حرب، وناد  بجنيف عمليات االغتصاب في اطار  07/12/1995
بضرورة مقاضاة مقترفي هذه الجرائم واتخاذ مجموعة من التدابير الملموسة لمد يد العون والمساعدة 
للسناء الالتي يقعن ضحية العنف الجنسي، كما تضمنت قرارات المؤتمر العديد من الفقرات التي أعرب 

، حيث جاء 4سات التي تتعرض لها النساء خالل النزاعات المسلحةفيها المؤتمرون على سخطهم للممار 
 نص الفقرة الفرعية الثانية كالتالي:  باء: بالنسبة إلى مصير النساء:

يعرب عن سخطه على ممارسة أعمال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وبخاصة اللجوء إلى  -أ
 غيره من أشكال االعتداء الجنسي.االغتصاب كوسيلة لإلرهاب، واإلكراه على الدعارة و 

                                                           
 .125، ص سابققرع عامر، مرجع  - 1

 .الموضع نفسه، نفسهمرجع ال -2
، جنيف، 33اإلعالن الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد  -3
 .224 ،223، ص 1993تمبر / أكتوبر سب
 الجامعي،الفكر  الضحايا ، داراألسس و المفاهيم و حماية )اإلنساني الدولي  ن فهمي، القانو خالد مصطفى  - 4

 .95حامد سيد محمد حامد,مرجع سابق,ص.253,ص2011اإلسكندرية
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يطلب بإلحاح أن تتخذ تدابير حازمة لضمان الحماية والمساعدة اللتين هما من حق النساء  -ب
 بموجب القانون الوطني والدولي.

يدين بشدة أعمال العنف الجنسي وبخاصة اللجوء إلى االغتصاب في تسيير النزاعات المسلحة  -ج
ي بعض األحوال على أساس أنها جرائم ضد البشرية، ويطلب بإلحاح على أساس أنها جرائم حرب وف

 إنشاء ودعم آليات تسمح بالتحقيق مع جميع المسؤولين وإحالتهم إلى القضاء ومعاقبتهم.
يؤكد أهمية تدريب المدعين والقضاة وغيرهم من الموظفين بحيث يسمح لهم ذلك بتناول هذه  -د

 ة الضحايا ومصالحهم.الحاالت بالبحث مع الحفاظ على كرام
يشجع الدول والحركة والكيانات والمنظمات المختصة األخر  على وضع تدابير وقائية، وتقييم  هـ

البرامج الموجودة حاليا وإعداد برامج لكي تتلقي النساء من بين ضحايا النزاعات مساعدة طبية ونفسية 
 .1نب الخاص لهذه المسائل[واجتماعية يقدمها لهن إن أمكن موظفون مؤهلون يتحسسون الجا

 1996للصليب األحمر والهالل األحمر المنعقد سنة  27وقد تم التأكيد من خالل المؤتمر  
 .2بجنيف على ضرورة حماية النساء من االنتهاكات واالعتداءات الجنسية

هذا وتذكر اللجنة الدولية أطراف النزاع المسلح بأن جميع أشكال العنف الجنسي محظورة  
ر في تشريعاتها الوطنية وقوانينها حظب القانون الدولي اإلنساني وتحثها على إدراج هذا البموج

ر العنف الجنسي لصالح حظالسالح، وهي تعد دورات إعالمية حول  ةالعسكرية وفي أدلة تدريب حمل
دورتها بحسب أنماط االنتهاكات التي وقفت شاهدة عليها  وتطوع حملة السالح في جميع أنحاء العالم

 .3في سياقات عملها المختلفة
وقد اعتمدت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بالتعاون مع الدول المشاركة في  

خطة عمل تمتد ألربع  2011المؤتمر الدولي الحادي والثالثين لصليب األحمر والهالل األحمر عام 

                                                           

الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب األحمر والهالل األحمر المنعقد بجنيف  02راجع القرار  -1
 ص،1996، جانفي / فيفري 47ألحمر، السنة التاسعة، العدد في المجلة الدولية للصليب ا 1995ديسمبر  7 -3في 
 .73 -63ص 

 .126قيرع بن عامر، مرجع سابق، ص  -2
، على موقع اللجنة الدولية لصليب األحمر: 2013سؤال وجواب: العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، نوفمبر  -3
 www. icrc. org 



326 
 

ات حول تنفيذ القانون الدولي اإلنساني  وألزمت نفسها بالعمل على منع االنتهاكات الخطيرة سنو 
 .1للقانون الدولي اإلنساني ومن بينها العنف الجنسي وتوثيقها والتحقيق فيها

من  2015كما جعل المؤتمر الدولي الثاني و الثالثين  للجنة الدولية للصليب األحمر في       
 .2قضية ذات أولوية بالنسبة للدول و للحركة الدولية للصليب االحمر و الهالل األحمر العنف الجنسي

ونظرا للدور الهام الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر أعطتها األمم المتحدة صفة  
 .3المراقب أثناء اجتماعات الجمعية العامة

عدد النزاعات المسلحة جعل اللجنة وتجدر اإلشارة إلى أن ما يشهده العالم من تزايد في  
الدولية للصليب األحمر تطور من أنشطتها ومساعداتها لصالح النساء، وذلك باالهتمام أكثر بجانب 

 التأهيل النفسي واالجتماعي لضحايا العنف الجنسي وهذا ما سنتناوله في النقطة الموالية.
 في حماية ضحايا العنف الجنسي الدولية للصليب االحمردور اللجنة -ثانيا

تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بوجه خاص بتقديم خدماتها لصالح ضحايا النزاعات  
المسلحة السيما النساء ضحايا العنف الجنسي، كما تراعي ضمن نشاطاتها الميدانية تأهيل ضحايا 

 االغتصاب والعنف الجنسي بصفة عامة، وهذا ما سنتناوله فيمايلي:
 دور اللجنة في حماية النساء ضحايا النزاعات المسلحة -أ

 التدخل الميداني لصالح ضحايا العنف الجنسي.  -ب

 دور اللجنة في حماية النساء ضحايا النزاعات المسلحة -أ

إلنساني اتتخذ اللجنة الدولية للصليب األحمر بصفتها الحارس والمروج للقانون الدولي  
ضحايا النزاعات المسلحة السيما النساء منهم، حيث تحث جميع األطراف اإلجراءات لحماية ومساعدة 

المتنازعة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني لحماية النساء من العنف الجنسي 
مع مهمتها التي  انسجاما، وذلك 4وضمان حصول جميع الضحايا على الرعاية الصحية دون عائق

                                                           

على  19/12/2012غير مرئية اللجنة الدولية لصليب األحمر  العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، مأساة -1
 www. icrc. org  :موقع

.9 .Vincent Bernard et Helene Durham, op.cit,p -2  

 .259، مرجع سابق، ص جاسم زور -3
 .wwwعلى موقع: ،2014القانون الدولي اإلنساني إجابات على أسئلتك،اللجنة الدولية للصليب أألحمر، ديسمبر  -4

 icrc. org 
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الدقيق للقانون الدولي اإلنساني وتلقي الشكاو  بشأن االنتهاكات المزعومة لهذا ترمي إلى التطبيق 
 من النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر.042، حسب ما تؤكد عليه المادة 1القانون 
وفي حالة ما إذا الحظت اللجنة أثناء أداء مهامها أن ثمة انتهاك للقانون الدولي اإلنساني  

لد  أطراف النزاع لتذكيرها بوجوب احترام االتفاقات اإلنسانية التي وافقت عليها، كما  فإنها تتدخل
ألطراف األخر  المتعاقدة لحمل األطراف المتنازعة على ضمان احترام ايمكنها استغالل نفوذها لد  
 .3أحكام القانون الدولي اإلنساني

النزاع، قد تلجأ إلى القيام بتبليغ وفي حالة تعذر االتصال بطرف واحد أو أكثر من أطراف  
 .4األطراف بواسطة بيان صحفي

                                                           

 .258جاسم زور، مرجع سابق، ص  -1
 يتمثل دور اللجنة الدولية للصليب األحمر على وجه الخصوص: -1التي تقضي بمايلي:  -2
العمل على دعم ونشر المباد  األساسية للحركة وهي أإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية  -أ

 والوحدة والعالمية،
االعتراف بكل جمعية وطنية يتم إنشا ها أو يعاد تأسيسها وتستوفي شروط االعتراف بها المجددة في النظام  -ب

 األساسي للحركة، وإخطار الجمعيات الوطنية األخر  بذلك.
االضطالع بالمهام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات جنيف، والعمل من أجل التطبيق األمين للقانون الدولي اإلنساني  -ج

 الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة وأخذ العلم بأي شكاو  مبنية على مزاعم بانتهاكات لهذا القانون.
م بعمل إنساني خاصة في حاالت النزاعات المسلحة باعتبارها مؤسسة محايدة تقو  –السعي في جميع األوقات   -د

إلى ضمان الحماية والمساعدة للعسكريين والمدنين  –الدولية وغيرها من النزاعات المسلحة وفي حاالت الصراع الداخلي 
 من  ضحايا مثل هذه األحداا ونتائجها المباشرة.

 هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف.ضمان سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين كما  -هر 
في تدريب العاملين في المجال الطبي وإعداد التجهيزات الطبية وذلك  –المساهمة، تحسبا لوقوع نزاعات مسلحة  -و

 بالتعاون مع الجمعيات والوحدات الطبية العسكرية والمدنية وسائر السلطات المختصة.
 ي الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة وإعداد أي تطوير له.العمل على فهم ونشر القانون الدول اإلنسان -ز
 القيام بالمهام التي كفلها بها المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر. -ح
يجوز للجنة الدولية للصليب األحمر أن تقوم بأية مبادرة إنسانية تأتي في نطاق دورها المحدد كمؤسسة ووسيط  -2

النظام األساسي للجنة الدولية  راجعأن تنظر في أية مسألة تتطلب عناية من مثل هكذا منظم[، محايدين ومستقلين و 
 www. icrc. Org ألحمر على الموقع اإللكتروني: اللصليب 

 Michel DEYRA, l’Essentiel du droit des conflits.256، 255تريكي فريد، مرجع سابق، ص  -3

armés,op.cit.p.97. 

احترام القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، الطبعة تعزيز  -4
 .15، ص 2008ماي  ,العربية، ، رنت رايت للدعاية واإلعالن، مصر
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بوا اللجنة االحتجاج مباشرة أمام السلطات المسؤولة عن التجاوزات التي و كما يستطيع مند 
وتتراوح هذه االحتجاجات ما بين المالحظات الشفوية وبين إعداد ،يالحظونها ويلفتون انتباهها إليها 

 اللجنة إلى الحكومة المعنية.تقرير مفصل من رئيس 
والمبدأ العام أن مساعي اللجنة سرية غير أنها قد تخرج عن صمتها في حالة ارتكاب  

انتهاكات جسيمة ومتكررة، وكذلك إذا لم تبادر السلطات إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة إلصالح 
لة وقوع انتهاكات خطيرة ومتكررة المخالفات كما قد تلجأ اللجنة إلى توجيه نداء للمجتمع الدولي في حا

 .1والمطالبة بوضع حد لها
وعلى العموم فإنه يمكن للجنة الدولية للصليب األحمر اإلدالء ببيانات علنية وإصدار استنكار  

 عام في حالة وقوع انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني إذا:
 كانت االنتهاكات جسيمة ومتكررة أو يحتمل أن تكون متكررة. -1

 شاهد مندوبو اللجنة االنتهاكات أو كان لديهم أدلة من مصادر موثوقة. إذا -2

 إذا فشلت المراسالت السرية الثنائية في وضع نهاية لالنتهاكات. -3

إذا كان اإلعالن أو الدعاية في مصلحة األشخاص أو السكان المتضررين أو المعرضين  -4
 .للخطر

لعامة في نزاعات مسلحة منها النداء العام وقد أصدرت اللجنة العديد من البيانات والنداءات ا
اللجنة احتجاز المدنيين  حيث أدانت، 1992الذي وجهته لألطراف المتحاربة في البوسنة والهرسك عام 

األبرياء وسوء معاملتهم، وطالبت األطراف باتخاذ مجموعة من التدابير السيما االمتثال التفاقيتي 
 جنيف الثالثة والرابعة.

حيث نبهت للوضع  1998اللجنة حول أزمة الكوسوفو في  الذي أصدرتهن العام وكذا البيا 
، هذا إضافة إلى 2الخطير للمدنيين وأكدت على أن حماية هؤالء تقع على عاتق السلطات الصربية

 نداءات وبيانات أخر  في العديد من النزاعات كتلك التي وقعت في رواندا، العراق، والكونغو ...الخ.
وتستلم اللجنة الدولية للصليب األحمر الشكاو  بشأن االنتهاكات المزعومة للقانون الدولي  

تعلق بعدم تطبيق أو سوء تطبيق أحكام االتفاقيات اإلنسانية من تاإلنساني كالشكاو  أو الرسائل التي 
لتأكد من صحة قبل السلطة المسؤولة في مواجهة األفراد المسؤولين بحمايتها، حيث يقوم مندوبيها با
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الشكاو  كزيارة معسكرات األسر  أو معتقالت المدنيين ومنه االتصال بالمسؤولين إلقناعهم بتصويب 
 .1أية أخطاء أو انتهاكات يبلغ عنها مندوبوها

إلنساني التي ترتكب في اأما بالنسبة لالحتجاجات عن االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي  
ة فيها أن تتخذ إجراء مباشر لمساعدة الضحايا كأن تكون هذه يلظروف ال تستطيع اللجنة الدو 

االنتهاكات أعماال تخرق قواعد ال تستطيع اللجنة الدولية أن تقيم تطبيقها، مثل القواعد المتعلقة بإدارة 
العمليات الحربية، أو انتهاكات ترتكب في مسرح عمليات بعيد عن متناول اللجنة الدولية، أو ليس لها 

اتصال محدود جدا، تقوم اللجنة الدولية هنا بنقل االحتجاج إلى الطرف المتهم طالبة منه إجراء  به إال
تحقيق عن المسألة، وتبدي استعدادها لنقل اإلجابة إلى الطرف اآلخر، ولكن ال تقوم اللجنة الدولية 

دما تكون هنالك للصليب األحمر بنقل هذه االحتجاجات إال إذا لم توجد أية قناة نظامية أخر ، وعن
 حاجة إلى وسيط محايد بين بلدين معنيين بصورة مباشرة.

وكقاعدة عامة فإن اللجنة الدولية للصليب األحمر ال تعلن عن الشكاو  التي تلقاها، ولكن لها  
أن تؤكد علنا تلقي شكاوي إذا كانت تتعلق بوقائع معروفة، ولها إذا رأت فائدة في ذلك أن تعلن من 

 .2ي عمله بشأن الموضوعجديد ما تنو 
 3إضافة إلى ما سبق يمكن للجنة الدولية للصليب األحمر أن تشترك في تشكيل لجنة للتحقيق 

وتقوم اللجنة حينئذ باختيار أفراد مؤهلين سواء من بين أعضائها أو  المعنية،بناء على طلب األطراف 
 من خارج أفرادها.

ألحمر أن تقدم مساعيها الحميدة إلى اللصليب  وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن للجنة الدولية 
أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية يوافق عليها أطراف النزاع، وفي حالة عدم تعيين دولة حامية 
رغم ما تقدم، فإنه أطراف النزاع تقبل العرض الذي تقدمت به اللجنة أو أية منظمة أخر  تتوفر فيها 

كبديل بعد إجراء المشاورات الالزمة مع هذه األطراف،  أن تعملبكافة ضمانات الحياد والفاعلية 
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ويخضع قيام هذا البديل بمهامه بموافقة أطراف النزاع وتعمل األطراف على تسهيل عمل البديل في 
 .1القيام بمهمته

 التدخل الميداني لصالح ضحايا العنف الجنسي -ب
لعنف الجنسي وآثاره من خالل تسعى اللجنة الدولية كمنظمة إنسانية من أجل معالجة أسباب ا 

تلبية احتياجات ضحاياه من نساء وفتيات خاصة، وتشمل أنشطتها توفير الرعاية الصحية والحماية 
والمساعدة ورفع الوعي والوقاية، حيث تقدم اللجنة الرعاية الصحية إما بشكل مباشر للضحايا أو تحيل 

ية المناسبة مثل الوقاية من المرض وعالج هؤالء إلى الهياكل الطبية القائمة للحصول على الرعا
اإلصابات واألمراض، هذا إلى جانب توفير خدمات الصحة اإلنجابية وفقا للتشريعات الوطنية، وفي 
كثير من األحيان تدعم اللجنة الدولية الهياكل الطبية الوطنية، وتسعى جاهدة إلدراج الدعم الطبي 

ح ضحايا العنف الجنسي، وتتولى العديد من البرامج التي والنفسي في األنشطة التي تضطلع بها لصال
 .2توفر للضحايا الرعاية والدعم وتلبي احتياجاتهم النفسية واالجتماعية

وتعمل اللجنة بالتشاور مع المجتمعات المحلية على رفع مستو  الوعي وتحديد عوامل الخطر  
ال: قيام اللجنة بتوفير مواقد تعمل ووضع استراتيجيات حماية لمكافحة العنف الجنسي، من ذلك مث

بالوقود لتقليل الوقت الذي تقضيه المرأة خارج منزلها بحثا عن الحطب والذي يعرضها لخطر العنف 
الجنسي، كما ساعدت المجتمعات المحلية في حفر اآلبار في قرية من القر  للحد من المخاطر التي 

 د الذهاب لجلب المياه.عنتواجهها المرأة 
وتتألف االستجابة اإلنسانية من مجموعة من العناصر األخر  التي يجب إضافتها إلى هذا  

الرعاية الصحية، إذ من المهم التأكد من حصول ضحايا العنف الجنسي على الحماية من التعرض 
إلى انتهاكات أخر  وذلك عن طريق رفع الوعي بالمخاطر وأنشطة الحد من المخاطر،فمن األهمية 

عدم تعريض الضحايا إلى أي مخاطر بسبب لجوئهم إلى القانون وتزويدهم بمعلومات بمكان ضمان 
 .3وافية حول الدعم المتاح وحمايتهم من التعرض لالنتقام واالستبعاد أو المخاطر األمنية

كما تعمل اللجنة على توعية المجتمع المحلي وذلك لتفادي تعريض الضحايا وأوالدهم إلى  
بعاد حيث يواجه الضحايا في حاالت كثيرة مصاعب جمة لالندماج في المجتمع م والنبذ واالستصالو 
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من جديد، وهذا ما قامت به عند تدخلها في كل من جهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وذلك 
 كمايلي:

الكونغو تدخل اللجنة الدولية للصليب األحمر لصالح ضحايا العنف الجنسي في جمهورية-1
 :الديمقراطية
لقد قامت اللجنة بحمالت توعية بمشاركة قادة المجتمعات المحلية في الكونغو حاولت من  
 .1هنمضحايا العنف الجنسي ووص التصدي لنبذخاللها 
ورغم أن تغيير مفاهيم وممارسات لها جذور ضاربة في الثقافة والتقاليد ليس بالمهمة الهينة،  

ب األحمر بوادر تغير لألفضل ففي قرية "بولينغا إال أنه لوحظ بعد الحملة التي قام بها الصلي
Bolinga وجد أن من بين تسع نساء متزوجات ضحايا  2015" حيث نفذت إحد  الحمالت في يونيو

عنف جنسي ترددن على مركز اإلرشاد النفسي في "مينوفا" طلبا للمساعدة، واحدة فقط نبذها زوجها 
 وأجبرت على ترك منزلها.

حيث تتعرض ضحايا  ،القر  التي لم تستهدفها حمالت التوعية بعد في بكثرةويشيع الوصم  
العنف الجنسي في الغالب للنبذ ليس فقط من مجتمعاتهن المحلية بل من عائالتهن أيضا، ويظل 

رها على عدم اإلفصاح والتبليغ عما حدا لها، وهذا من جبخوف الضحية من الوصم بالعار قيدا ي
إضافة إلى إفالت  2نفسية واجتماعية وطبية جسيمة للضحية وللمجتمع ككلشأنه أن يؤدي إلى تبعات 

 الجناة من المتابعة.
 :تدخل اللجنة الدولية للصليب األحمر لصالح ضحايا االمتصاب في السودان-2

محاضرات عن بناء الوعي بالعنف  2015لقد نضمت اللجنة الدولية للصليب األحمر سنة  
وقابالت وقادة محليون وضباط  تضمنوا كوادر صحيةالجنسي مع مئات األفراد من جنوب السودان 

شرطة وأعضاء من المجموعات المسلحة ومتطوعين من جمعية الصليب األحمر في جنوب السودان، 
بروسالت"  ه الفئات بمخاطر العنف الجنسي، وقد صرحت في هذا الصدد "أوروروهذا لتوعية هذ

مسؤولية الصحة النفسية والمساعدة النفسية واالجتماعية في بعثة اللجنة الدولة للصليب األحمر في 
جنوب السودان أن العنف الجنسي  يدمر المجتمعات ويمزق الروابط األسرية من خالل إثارة اإلحساس 

 د  الضحية إضافة إلى العذاب النفسي المدمر[.بالعار ل
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لصليب األحمر في جنوب السودان مع المجموعات المسلحة في لكما تعمل اللجنة الدولية  
نحاء البالد على تذكيرها بالتزاماتها بتجنيب السكان المدنيين األذ  وأن ال يكون العنف الجنسي أ

 .1أسلوبا يمارس في النزاع
ورغم أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة إال أن عملها يخضع للكثير من المعوقات، يأتي  

على رأسها فداحة األخطار التي يمكن أن يتعرض لها موظفيها نتيجة شراسة الحروب الحديثة، ولقلة 
لسماح وعي الجنود بدور هذه اللجنة، ولذلك يجب العمل على تعريف المقاتلين في وقت السلم بأهمية ا

لضحايا، كما يجب النص على عقوبات رادعة للموظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر من الوصول 
في تشريعات الدول الداخلية توقع بحق كل من يتعرض لموظفي اللجنة بأذ ، هذا إضافة إلى اعتبار 

لهم بالقتال، هذه االعتداءات جريمة حرب على اعتبار العاملين فيها من المدنيين الذين ال عالقة 
 .2حسب ما نص عليه النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

إضافة إلى عوائق قانونية، على اعتبار أن عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر زمن النزاعات  
، هذه 1977، والبروتوكولين اإلضافيين لعام 1949المسلحة منبثق من اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

رض النزاع إال بموافقة أتؤكد على أنه ال يمكن للجنة القيام بمبادراتها اإلنسانية في  النصوص التي
أطراف النزاع، وعادة ما تحتج أطراف النزاع بمسألة السيادة مما يجعلها ترفض عمل اللجنة بالرغم من 

سانية الحاجة الملحة لتدخلها، وبالتالي حرمان النساء ضحايا العنف الجنسي من المساعدات اإلن
 والرعاية الطبية التي عادة ما تقدمها اللجنة الدولية للصليب األحمر في مثل هذه الحاالت.

هذا إضافة إلى عراقيل متعلقة بالتمويل، حيث أصبحت الميزانية المرصدة للعمل الميداني ال  
فئة تكفي خاصة في ظل اتساع رقعة النزاعات المسلحة وكثرة الضحايا المتضررين منها السيما 

النساء، ما يستدعي منها إصدار إعالنات للطوار  للحصول على تمويل إضافي إلمكانية القيام 
 .3بمهامها
بناء عليه و لتعزيز الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب األحمر، ينبغي تكثيف  

داء مهامها إزالة كافة العراقيل والعقبات التي تعترض سبيل اللجنة في أ الجهود الدولية بغرض
اإلنسانية، وهذا لتوفير أكبر قدر من الحماية لفئة النساء من جرائم العنف الجنسي، الذي قد يتعرضن 
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له أثناء النزاعات المسلحة، ومصاحبة الضحايا منهن لتمكينهن من االندماج من جديد في مجتمعاتهن 
 المحلية.

  انيـرع الثــالف                                          
 قـائـي الحقـصة لتقـة الدوليـاللجن                                 

نظرا لكثرة وجسامة االنتهاكات ألحكام القانون الدولي اإلنساني، أوجد المجتمع الدولي آلية  
إضافية لتدعيم اآلليات الموجودة وهي اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، هذه اللجنة التي يمكن االعتماد 

له خالل النزاعات المسلحة، وذلك  ضنليها لتجسيد حماية النساء من جرائم العنف الجنسي الذي يتعر ع
من خالل التحقيق في االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني، وهذا ما تم اعتماده في 

عريف منه، وعليه سيتم التعرض إلى الت 90، من خالل نص المادة 1977البروتوكول اإلضافي لعام 
باللجنة الدولية لتقصي الحقائق )أوال ، ثم الدور الذي تلعبه في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني 

 الخاصة بحماية النساء من جرائم العنف الجنسي )ثانيا .
 ي الحقائقصالتعريف باللجنة الدولية لتق -أوال

كما سبق اإلشارة بموجب ي الحقائق هي هيئة دولية دائمة أنشئت صاللجنة الدولية لتق 
تتولى التحقيق في الوقائع  19491الملحق باتفاقيات جنيف لعام  1977البروتوكول األول لعام 

المتعلقة بأي إدعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته االتفاقيات والبروتوكول األول، وذلك بعد الفشل 
ومع ذلك ال يحل اإلجراء الذي تتبعه  ,1949الذي حققه اإلجراء الخاص بالتحقيق وفقا التفاقيات عام 

                                                           

إن فكرة التحقيق في انتهاكات القانون الدولي اإلنساني خالل النزاعات المسلحة ليست بالجديدة، فقد وردت من قبل  -1
ي نص المادة الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوو في الميدان وذلك ف 1929في اتفاقية جنيف لعام 

 149، 132، 53، 52مجموعة من إجراءات التحقيق، إذ نصت المواد  1949، كما تضمنت اتفاقيات جنيف لعام 30
على هذا الترتيب المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة على أنه يجري تحقيق بطريقة تتقرر فيها بين األطراف المعنية، 

ال بد لها من أن تتفق على اختيار حكم يقرر اإلجراءات التي تتبع، غير  وفي حالة عدم اتفاق األطراف في هذا الشأن
أن تطبيق هذا النص صعب لكونه معلق على موافقة أطراف النزاع، وهو ما قد يشكل أحد األسباب التي يرجع إليها 

انية، أو في حسن عدم تحقيق هذا اإلجراء ألي نجاح يذكر. كما أن الدول غالبا ال تقبل بالطعن في معاييرها اإلنس
نواياها عن طريق التحقيق فيما ال تسيطر عليه سيطرة كاملة، وأمام فشل إجراءات التحقيق التي نصت عليها االتفاقيات 

من البروتوكول األول لتنشن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، لمزيد من المعلومات أنظر في  90السابقة جاءت المادة 
 .77عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  . 241جع سابق، ص هذا الشأن وسيلة مرزوقي، مر 
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، إال أنه في 1هذه اللجنة محل ذلك اإلجراء المنصوص عليه في االتفاقيات ولكنه يأتي مكمال له
 .2الحاالت التي ال تستطيع فيها اللجنة التحقيق، يبقى التطبيق دائما للمواد المشتركة سالفة الذكر

ألول يمكن التعرف على الطبيعة القانونية للجنة من البروتوكول ا 90وبالرجوع إلى نص المادة  
الدولية لتقضي الحقائق وعلى كيفية تكوينها وهذا ما سنتناوله فيما يلي مع اإلشارة إلى ما يميزها عن 

 غيرها من لجان التحقيق.
 الطبيعة القانونية للجنة الدولية لتقصي الحقائق -أ

من المواصفات التي يمكن من خاللها تحديد تتصف اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بمجموعة  
 الطبيعة القانونية للجنة وذلك كمايلي:

أن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ليست هيئة قضائية، أي أنها ال تصدر أحكاما، وإنما هي  -1
هيئة دائمة ومحايدة ليس لها أي طابع سياسي، تتولى التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي إدعاء 

بانتهاك جسيم على المعنى الوارد في اتفاقيات جنيف األربعة والبروتوكول اإلضافي يتصل 
 .3األول والعمل على إعادة احترام هذه المواثيق من خالل مساعيها الحميدة

إذ يتم  -من حيث المبدأ –قبول اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق يجري في السلم  -2
امية في البروتوكول األول على أن قبول االختصاص قبول اختصاصها من قبل األطراف الس

ولكن بعد قبول اختصاصها فإن واليتها تكون إلزامية على األقل من الناحية  لها,ليس إلزاميا 
 .4النظرية

 ي الحقائقصتشكيل اللجنة الدولية لتق -ب
 ، 5عضو على درجة عالية من الخلق والمشهود لهم بالحيادية 15تتألف اللجنة من   

 .7سنوات 05وينتخب األعضاء لفترة مدتها  6وزعين توزيعا جغرافيا عادالم

                                                           

 .78 ،77ص  سابق،عمر محمود المخزومي، مرجع  -1
 .236وسيلة مرزوقي، مرجع سابق، ص  -2
 .130ص  ،سابقمرجع  بخوو حسام، -3
 .242، ص مرجع سابقجاسم زور،  -4
 ,Véronique HAROUEL-BURELOUP,op.cit 1977أ من البروتوكول األول لعام  -90/1راجع المادة  -5

p.438 .                                                                                                                                        
 د من البروتوكول األول. -1/ 90راجع المادة  -6
 .79، ص مرجع سابقوكول األول. عمر محمود المخزومي، ب من البروت -1/ 90راجع المادة  -7
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على عاتق أمانة إيداع البروتوكول اإلضافي األول وهو مجلس  1ولقد وقع تشكيل اللجنة 
من البروتوكول اإلضافي األول، حيث تولى بنفسه الدعوة لعقد  93االتحاد السويسري، حسب المادة 

اجتماع ممثلي األطراف السامية المتعاقدة التي قبلت اختصاص تلك اللجنة، وهناك تم انتخاب كامل 
كافة االجتماعات الضرورية ألداء تفويضها وذلك في مقرها الكائن  التي تعقد 2أعضاء اللجنة

بالعاصمة السويسرية )برن ، على أن تجتمع مرة في السنة على األقل وذلك بتوفير النصاب القانوني 
، كما تم تحديد نظامها 3بحضور ثمانية أعضاء من اللجنة وتكون هذه االجتماعات والجلسات سرية

مادة جاءت مقسمة عبر أربعة أجزاء شملت  40والمتكون من ديباجة و 1992 ةجويلي 08الداخلي في 
 .4معظم المحاور المتعلقة بعمل اللجنة

 الوالية القانونية للجنة -ج
، إذ أعطى البرتوكول األول الحرية ةإجباري تإن والية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ليس 

لدولية لتقصي الحقائق، إذ يجوز لألطراف السامية ألطرافه بقبول أو عدم قبول اختصاص اللجنة ال
لحق "البروتوكول" أو االنضمام إليه، أو في أي وقت آخر مالمتعاقدة لد  التوقيع أو التصديق على ال

اعترافا واقعيا ودون اتفاق خاص قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل -الحق، أن تعلن أنها تعترف 
باختصاص اللجنة بالتحقيق في إدعاءات مثل هذا الطرف اآلخر، وفق ما تجيزه هذه  –االلتزام ذاته 

 .5المادة
ومنه إذا كان الطرف المشتكي قد قبل مقدما اختصاص اللجنة، فإن بوسعه أن يفرض التحقيق  

على طرف آخر قد أعلن قبول اختصاص اللجنة بشكل مسبق، إذ يعتبر قبول اختصاص اللجنة 
 بعد هذا القبول يكون اختصاصها إجباريا. اختياريا ولكن

وثمة حالة أخر  تمارس فيها اللجنة اختصاصها، وهي حالة قبول الدول األطراف في النزاع  
 خاصةحتى إن لم تكن طرفا في البروتوكول األول اختصاص اللجنة بإجراء التحقيق في حالة 

                                                           

 25/06/1991دولة على اختصاصها وكان ذلك في  20تم تشكيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق عقب تصديق  -1
 باكتمال النصاب عندما أصبحت كندا الدولة العشرين.

 طقة العربية.ولقد كان من بينهم األستاذ غالب جاللي من الجزائر ممثال عن المن -2
 .131بخوو حسام، مرجع سابق، ص  -3
 .243جاسم زور، مرجع سابق، ص  -4
 .1977األول لعام  االضافيمن البروتوكول  أ 90/02راجع المادة  -5
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، وهذا 2بشرط موافقة الطرف اآلخر ، وذلك بشأن اإلدعاء بحدوا انتهاك جسيم لالتفاقيات1محددة
يعني أن تكليف اللجنة بالقيام بمهمتها ال يتم إال من قبل الدول التي تقبل هذا االختصاص وال يجوز 
ألية منظمة أو شخص عادي دعوة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق للقيام بالتحقيق عن انتهاكات القواعد 

 .3مام المبادرة من تلقاء نفسهااإلنسانية كما ال يجوز للجنة أن تأخذ بز 
أما فيما يتعلق بإمكانية دعوة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق للتحقيق من قبل دولة حامية 

الفقرة  90لرعايا دولة سبق لها قبول االختصاص اإللزامي للجنة، فإنه يمكن أن يفهم ضمنا من المادة 
صالح الدولة المعنية وإن كان ال يوجد نص نقطة )أ  ما دامت الدولة الحامية مكلفة بحماية م 02

 .4يوضح ذلك
 ي الحقائق عن باقي لجان التحقيق األخرى صتمييز اللجنة الدولية لتق -د

ي الحقائق أو لجان التحقيق األممية أو لجان الحقيقة والمصالحة التي قد صثمة بعثات لتق 
القانون الدولي اإلنساني، حيث ال تضطلع بمهام التحقيق في االنتهاكات التي تتعرض لها قواعد 

 نحاول فيمايلي التمييز بين هذه اللجان:و  .تقتصر هذه المهمة على لجنة تقصي الحقائق لوحدها
: ينبع هذا االختصاص الممنوح ي الحقائق التابعة لألمم المتحدةصالتمييز بين اللجنة ولجان تق -1

التي تضطلع به األمم المتحدة في ميدان  الحقائقاإلعالن المتعلق بتقصي لهيئة األمم المتحدة من 
ديسمبر  09المؤرخ في  46/54صون السلم واألمن الدوليين والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

، فقد أكدت المادة األولى من اإلعالن على أنه:  ينبغي أن تسعى أجهزة األمم المتحدة 1991
ق بصون السلم واألمن الدوليين إلى أن تكون لديها معرفة كاملة المختصة في أدائها لوظائفها فيما يتعل

بجميع الحقائق ذات الصلة، وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي أن تنظر في االضطالع بأنشطة لتقصي 
 الحقائق[.
على أنه لكل من مجلس األمن والجمعية العامة واألمين العام  02كما أكدت المادة  

 ئق.االضطالع ببعثات لتقصي الحقا

                                                           

 البروتوكول. نفس د من -90/2راجع نص المادة  -1
 .244سابق، ص  ، مرجعجاسم زور -2
 .132بخوو حسام، مرجع سابق، ص  -3
 .الموضع نفسه، نفسهمرجع ال -4
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وقد ذكر األمين العام لألمم المتحدة أن لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائرق:   
تستطيع أن تساعد الهيئات الحكومية الدولية التابعة لألمم المتحدة، بما فيها لجنة حقوق اإلنسان 

ع انتهاكات ومجلس األمن في عمليات اتخذا القرارات بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقو 
جسيمة للقانون الدولي اإلنساني[ وبالمثل فقد ذكرت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أن إنشاء لجان 

 مجلس األمن لحماية المدنيين. خذهاتإالتحقيق هو من أهم اإلجراءات التي 
ي الحقائق التابعة لألمم المتحدة والمدعومة من صوقد أنشأت لجان التحقيق أو بعثات تق 

ضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بهدف مساعدة الدول في مواجهة انتهاكات القانون الدولي مفو 
، 19992منها: تيمور الشرقية  1لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في العديد من النزاعات

 .20064 -2005 -2004، ومنطقة دارفور في السودان 20003وتوغو 
 التالية: في النقاطجان واللجنة الدولية لتقصي الحقائق ويتمثل الفرق بين هذه الل 

إن بعثات أو لجان التحقيق األممية تنشأ بموجب قرار صادر من مجلس األمن أو  -1
إحد  هيئات األمم المتحدة، أما اللجنة الدولية لتقصي الحقائق فإنها كيان قائم بذاته 

 .1977اإلضافي األول لعام من البروتوكول  90ومستقل تم إنشا ه بموجب المادة 
ي الحقائق األممية يتم تعيينهم من طرف األمم صإن أعضاء البعثات أو لجان تق -2

 المتحدة بينما أعضاء اللجنة الدولية لتقصي الحقائق فهم منتخبون.

ي الحقائق األممية ال تحتاج إلى موافقة األطراف لبداية صإن عمل بعثات أو لجان تق -3
الحقائق التي تبقى دائما مكبلة بموافقة أطراف قصي لية لتعملها عكس اللجنة الدو 

 النزاع.

إن إنشاء األمم المتحدة لهذه اللجان والبعثات يبقى دائما خاضعا ألمور سياسية أكثر  -4
منها قانونية، عكس اللجنة الدولية لتقصي الحقائق هي لجنة دائمة وتعمل على مدار 

 السنة.

                                                           

، 120، ص 2012 جنيف, األمم المتحدة، ,منشوراتالحماية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان في النزاع المسلح -1
 على الموقع : .121

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pdf 
 .4/1 -/ د إ1999راجع قرار لجنة حقوق اإلنسان  -2
 أنشئت تحت رعاية األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية بناء على طلب توغو -3
 .4/101 -وقرار مجلس حقوق اإلنسان د إ 2004سبتمبر  1564قرار مجلس األمن  -4
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من األمم المتحدة في حين تخضع اللجنة  تخضع لجان التحقيق األممية لتمويل -5
الدولية لتقصي الحقائق لتمويل من الدول التي قبلت التصديق على اإلعالن المتعلق 

 بها.

اللجان األممية عملها فني وتقوم بكتابة تقارير تقدم للجهة التي عينتها التخاذ  -6
ال يجوز اإلجراءات الالزمة، في حين عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق سري 

 .1اإلعالن عن تقريرها
هي هيئات مؤقتة  2: لجان الحقيقة والمصالحةالتمييز بين اللجنة ولجان الحقيقة والمصالحة -2

غالبا ما تعمل لمدة عام أو عامين وهي لجان معترف بها رسميا، مفوضة من قبل الدولة، وفي بعض 
األحيان من المعارضة المسلحة، أو يتم النص على إنشائها في اتفاقية سالم، وهي عبارة عن هيئات 

ن معملية تحول وانتقال، إما  غير قضائية تتمتع بقدر من االستقالل القانوني عادة ما تنشأ في غمار
الحرب إلى السالم أو من الحكم التسلطي إلى الديمقراطية، تصب اهتمامها على الماضي، تحقق في 
أنماط انتهاكات معينة ارتكبت على مدار فترة من الزمن، تختم عملها بتقديم تقرير نهائي يضم 

 اإلنسان وعلى المعايير اإلنسانية. استنتاجاتها وتوصياتها، وتركز في عملها على انتهاكات حقوق 
وهيئة  2002وقد أنشأت العديد من هذه اللجان كهيئة الحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية  

 . 2009، وفي الطوغو عام 2003الحقيقة والمصالحة في صربيا عام 
 ن الفرق بين هذه اللجان ولجنة تقصي الحقائق، في كون هذه اللجان ذات طابع وطنيمويك 

 تستهدف المصالحة الداخلية خاصة بعد النزاعات المسلحة غير الدولية.
تقصي الحقائق فهي كيان دولي مهمته بذل المساعي الحميدة والتحقيق في  لجنة أما 

االنتهاكات على الصعيد الدولي، وقد تتدخل في النزاع المسلح غير الدولي ولكن بعد موافقة أطراف 
مع اللجان السالفة الذكر في محاولتها بذل المساعي الالزمة للحد من  النزاع فقط، غير أنها تجتمع

 .3االنتهاكات وضمان عدم تكرارها من أطراف النزاع

                                                           

 .241وسيلة مرزوقي، مرجع سابق، ص  -1
2- Pour plus d'information à ce sujet voir, Yasmin SOOKA , Justice du passé et justice 

transitionnelle, instauration de la paix par la responsabilité, Revue international de la croix 

rouge, Geneve,Vol 88, N° 862, 30/06/2006,pp.311-325. 

 .242وسيلة مرزوقي، مرجع نفسه، ص  -3
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ي الحقائق في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية صدور اللجنة الدولية لتق -ثانيا
 النساء من جرائم العنف الجنسي

اللجنة الدولية لتقضي الحقائق في تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني سنحاول توضيح دور  
السيما تلك القواعد الخاصة بحماية النساء، وذلك من خالل استعراض اختصاصات اللجنة أوال ثم 

 إعطاء تقييم لهذا الدور وإبراز مد  فاعليتها.
 اختصاصات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق -أ

 من البروتوكول األول يتضح لنا اختصاصات اللجنة الدولية  90ة من خالل نص الماد 
 لتقصي الحقائق وهي كمايلي:

: تتحدد مهمة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في أية واقعة يفترض أنها تشكل انتهاكا التحقيق-1
وفق جسيما للقانون الدولي اإلنساني التي يدعي أحد أطراف النزاع حصولها من قبل الطرف اآلخر 

تعريف اتفاقيات جنيف أو البروتوكول اإلضافي األول أو أي خرق خطير آخر لهذه االتفاقيات أو 
 .1البروتوكول اإلضافي األول

معينة،  وقائعوعليه فإن اللجنة ليست جهازا قضائيا فهي ال تصدر أحكاما ولكنها تحقق في  
 .2تتعلق باإلدعاء بأن انتهاكا جسيما قد حدا خالل نزاع مسلح

وقد بين النظام الداخلي للجنة كيفية إجراء التحقيقات إذ يجب إرسال طلب التحقيق من الدولة  
المشتكية إلى األمانة )مجلس االتحاد السويسري ، على أن يبين فيه الوقائع التي تشكل انتهاكا جسيما 

أن في إمكانه أن  لالتفاقيات والبروتوكول، ويذكر في الطلب وسائل اإلثبات التي ير  الطرف الطالب
يقدمها تأييدا إلدعاءاته، وكذلك يبين السلطة التي يجب إرسال البالغات إليها وكيفية االتصال بها 

 .3بأسرع الطرق 
وترسل األمانة هذا الطلب إلى الطرف اآلخر لبيان موقفه وبعد ذلك تقوم اللجنة بفحص الطلب  

 .4وتخطر أطراف النزاع بفتح التحقيق

                                                           

 .330ص  سابق،محمد فهاد الشاللدة، مرجع  -1
 .245جاسم زور، مرجع سابق، ص  -2

Michel DEYRA, l’Essentiel du Droit des conflits armés, op.cit, p.105. 

 من النظام األساسي للجنة الدولية لتقصي الحقائق. 20راجع القاعدة  -3
 .135بخوو حسام، مرجع سابق، ص  -4
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التي تتكون من سبعة أعضاء من غير رعايا  1يتم تشكيل غرفة التحقيق وكمرحلة الحقة 
أطراف النزاع، خمسة منهم من أعضاء اللجنة وعضوان خاصان يعين كل من طرفي النزاع واحد 

، وإذا لم يعين أي من العضوين الخاصين أو كليهما يعين رئيس اللجنة عضوا أو عضوين 2منهم
 .3التحقيق إضافيين حيث تستكمل عضوية غرفة

بعد انتهاء التحقيق يطلب من الغرفة إعداد تقرير عن نتائج التحقيق، يتعين أن تكون  
استنتاجاته موضوعية وغير متحيزة في آن واحد، ويقدم تقرير غرفة التحقيق إلى اللجنة حسب الفقرة 

التحقيق وتضع من النظام الداخلي للجنة، حيث تتولى اللجنة دراسة تقرير غرفة  27من القاعدة  07
اللجنة تقريرا عاما يقوم الرئيس بإرساله لألطراف المعنية بالتحقيق، مصحوبا بكافة التوصيات التي 

 .4تراها اللجنة مناسبة
 والمالحظ أن استعمال مصطلح توصية يدل بصفة صريحة على الطابع غير اإللزامي لقرارات 

ير مثل هذه التوصيات إذا عرف الطرف اللجنة، مما يطرح سؤال عن الجدو  من تقر  ونتائج هذه
المنتهك لقواعد الحماية الخاصة بالنساء السيما ما تعلق منها بجرائم العنف الجنسي الواردة في القانون 

وإذا عجزت غرفة  5الدولي اإلنساني، أن ذلك ال يلزمه بأي التزام قانوني، بل يظل التزاما أخالقيا؟
كات بناء على الوقائع المدروسة فإن للجنة طلب تفسير هذا التحقيق عن إثبات اإلدعاء باالنتها

، أما إذا لم تتوفر األدلة الكافية للغرفة مما يتعذر معه التوصل إلى نتائج فإن اللجنة تعلم 6العجز
 .7األطراف المعنية باألسباب

شر وفي جميع األحوال تظل النتائج المتوصل إليها موسومة بالسرية التامة، بحيث ال يجوز ن 
 .8مضمون التقارير إال بموافقة جميع أطراف النزاع المعنيين بطلب التحقيق

                                                           

 الحقائق.من النظام األساسي للجنة الدولية لتقصي  23راجع القاعدة  -1
 .1977، أمن البروتوكول األول لعام 90/3راجع المادة  -2
 .79و عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  ,1977ب من البروتوكول األول لعام  -90/3راجع المادة  -3
 .246وسيلة مرزوقي، مرجع سابق، ص  -4
 .364، مرجع سابق، ص خنوسي كريمة -5
 ب. -90/5راجع نص المادة  -6
 .136بخوو حسام، مرجع سابق، ص  -7
 ج من البروتوكول اإلضافي األول -90/5راجع نص المادة  -8
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ويرمي هذا اإلجراء إلى تحاشي ردة فعل عنيفة من قبل الرأي العام العالمي وبالتالي إلى إحراج  
الطرف المخالف وحمله على عدم التعاون مع اللجنة المذكورة، لذا تبقى كل هذه األعمال في سرية 

 .1 يمكن ألي شخص اإلطالع عليها إال أعضاء اللجنةكاملة ال
وتسدد المصاريف اإلدارية للجنة من اشتراكات الدول التي اعترفت باختصاص اللجنة ومن  

المساهمات التطوعية، ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي تطلب إجراء تحقيق األموال الالزمة لتغطية 
، ويكون على الطرف المدعي عليه أو األطراف المدعى عليها ها عمل غرفة التحقيقفالنفقات التي يتكل

تسديد هذه النفقات في حدود خمسين بالمائة وإذا ما قدمت لغرفة التحقيق إدعاءات مضادة يقدم كل 
، وبالتالي فإن السداد يكون مستحقا على الطرف الذي يقبل 2جانب خمسين بالمائة من األموال الالزمة

إلدعاء عليه سواء أثبتت أو لم تثبت هذه اإلدعاءات أو اإلدعاءات اختصاص اللجنة بمجرد ا
 .3المضادة

إلى احترام أحكام  تسهيل  العودةيتمثل الدور الرئيسي الثاني للجنة في  المساعي الحميدة: -2
، ويفهم من تعبير المساعي الحميدة بصورة 4االتفاقيات والبروتوكول عن طريق بذل مساعيها الحميدة

ية والمالحظات المكتوبة تبليغ النتائج المتعلقة بالوقائع والمالحظات بشأن إمكانية التسوية الودخاصة 
والشفهية التي تبديها الدول المعنية، فاللجنة مناطة بمهمة محاولة التوفيق بين أطراف النزاع من خالل 

 الدولي اإلنساني. مساعيها الحميدة وحثها على العودة إلى التطبيق السليم التفاقيات القانون 
من البروتوكول األول يجد أن عمل اللجنة هو أبعد من مجرد  90فالمالحظ لنص المادة  

تقصي الحقائق، حيث أنها مخولة ليس فقط ببذل المساعي الحميدة، ولكن أيضا بصياغة التوصيات 
حميدة والوساطة فقط إلى تحقيق وفاق مرورا بالمساعي ال إجراء تحقيقحيث قد يتحول عمل اللجنة من 

 .5كنوع من المتابعة للتحري والتحقيق المساعي الحميدةفمن المنطقي أن تستمر 
 

                                                           

 .137بخوو حسام، مرجع سابق، ص  -1
 من البروتوكول األول. 90/7راجع نص المادة  -2
 .80عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -3
الدولي االنساني بمقتضى اتفاقيات جنيف و بروتوكوالتها حسين حياة,االليات الدولية غير القضائية لتطبيق القانون  -4

,مجلة البحوا و  الدراسات القانونية و السياسية ,مجلة علمية أكاديمية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة البليدة 
 .134مرجع سابق، ص  حسام، وبخو .110,ص  2016,العدد التاسع ,

 .247مرزوقي وسيلة، مرجع سابق، ص  -5
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 مدى فاعلية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني -ب
بناء على ما تقدم نر  أن واضعي البروتوكول اإلضافي األول قد وفقوا إلى حد ما في إقرار  
لمتابعة تطبيق القانون الدولي اإلنساني حين استحدثوا نظام اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي آلية 

عبرت عن استعداها للقيام بدورها في حاالت النزاعات الداخلية إذا وافقت األطراف المتحاربة على ذلك 
 .1على الرغم من النص على إنشائها في إطار قانون النزاعات المسلحة الدولية

وعلى الرغم من الدور المهم الذي من الممكن أن تؤديه هذه اللجنة عن طريق التحقيقات التي  
تجريها على أرض الواقع وإظهار االنتهاكات الجسيمة التي تحدا أثناء النزاعات المسلحة السيما ما 

يتم تقديم  تعلق منها بفئة النساء وما يتعرضن له من عنف جنسي، إال أنه ولحد كتابة هذه السطور لم
أي طلب تحقيق للجنة الدولية لتقضي الحقائق مما يجعلها لحد اآلن معطلة عن القيام بعملها، ومنه 
عدم إمكانية الحكم على جدو  عملها، إذ لم تعمل أصال في الحاالت التي وجدت بسببها على الرغم 

بلغ عدد الدول إلى غاية  من تزايد عدد الدول التي قبلت اختصاصها، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة حيث
من البروتوكول  90دولة  اعترفت باختصاصها وفقا لنص المادة  174دولة من أصل  76، 2017

 .2االضافي االول
 ولعل عدم جدواها يرجع إلى العراقيل والمشاكل التي تواجهها والتي من بينها: 
ن معطلة عن القيام أن عمل اللجنة مناط بموافقة أطراف النزاع، وهذا ما جعلها لحد اآل -

بعملها في محاولة كبح انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، فأطراف النزاع عادة ما تبتعد 
نتهاكات التفاقيات جنيف األربعة اعن قبول عمل اللجنة نظرا ألنه يمكن أن يثبت ارتكابها 

 البروتوكول اإلضافي األول.و 

الخاص بها من طرف الدول المصادقة ربط إمكانية اللجوء للجنة بإصدار إعالن القبول  -
 على البروتوكول األول، وهذا ما قلص في نسبة اللجوء إليها.

قصر دور اللجنة على النزاعات المسلحة الدولية دون النزاعات المسلحة غير الدولية، فلم  -
من البروتوكول األول  90يوجد نص مماثل في البروتوكول اإلضافي الثاني لنص المادة 

قصورا في عمل اللجنة، وذلك بالنظر إلى كثرة هذا النوع من النزاعات وكثرة وهذا يعد 
االنتهاكات الجسيمة المرتكبة خالله، بالرغم من وجود  دعوة من طرف اللجنة إلى إمكانية 

                                                           

 .138حسام، مرجع سابق، ص بخوو  -1
 http://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&page=home voir le site-2 
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التحقيق في النزاعات غير الدولية بموافقة أطراف النزاع، وهذا ما يصعب تحقيقه على 
التي تتميز بها هذه النزاعات، والتي تكون فيها الحكومة طرفا أرض الواقع بالنظر للطبيعة 

 .1في النزاع مما يجعلها تعتبر اللجوء إلى اللجنة مساسا بمبدأ السيادة الداخلية للدولة
اللجنة ليست مفتوحة عضويتها أمام األفراد أو المنظمات الدولية الحكومية أو غير  -

 .2لدولي اإلنساني أحيانا أكثر من الدولةالحكومية والتي تهتم بانتهاكات القانون ا
ينحصر عمل اللجنة في تقصي الحقائق بين الدول األطراف في الملحق التي تقبل  -

اختصاصها أي أن صالحية اللجنة منحصر فقط بين أطرافها وليس بين الدول األطراف 
 في البروتوكول اإلضافي األول.

على التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ج يقتصر عمل اللجنة  -2وفق ما جاء في الفقرة  -
تفاقيات جنيف األربعة والبروتوكول األول، وهذا إإدعاء خاص بانتهاك جسيم كما صورته 

 .3يعني استثناء االنتهاكات العادية أو األخر  من التحقيق
بانتهاكات انتهاكات القانون الدولي اإلنساني السيما ما تعلق منها  مما سبق يمكننا القول أن و

واع العنف والعنف الجنسي خصوصا ال تستدعي فقط مثل هذا اإلجراء قواعد حماية النساء من شتى أن
بقدر , اإلشرافي التحقيقي المقيد بموافقة األطراف السامية المتعاقدة على االعتراف باختصاص اللجنة 

ذه االنتهاكات ومحاسبة بحاجة إلى آلية دولية أقو  تستطيع معها األسرة الدولية وقف ه يما ه
ألمم الكل من هيئة  مرتكبيها وهذا ما سنحاول اإلشارة إليه من خالل تعرضنا في المطلب الثاني

القانون قواعد يتم اللجوء إليها لوقف انتهاكات  دولي المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ك ليات عمل
 الجنسي.الدولي اإلنساني الخاصة بحماية النساء من جرائم العنف 

 المطلب الثاني                                         
 آليات العمل الدولي                                      

إلى جانب اآلليات المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني السابق اإلشارة إليها، تعد  
)الفرع األول  والمحكمة الجنائية الدولية )الفرع آليات العمل الدولي وعلى رأسها هيئة األمم المتحدة 

اذ قواعد القانون الدولي اإلنساني الخاصة بالنساء، والحد من االنتهاكات فالثاني ، آليات فعالة في إن

                                                           

 .248مرزوقي وسيلة، مرجع سابق، ص  -1
 .332محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  -2
 .الموضع نفسه، نفسه مرجعال -3
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التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة السيما تلك الجرائم القائمة على أساس الجنس والتي تستهدف فئة 
 ى.النساء بالدرجة األول

 الفرع األول                                         
 دةــم المتحــة األمـــهيئ                                    

تعد هيئة األمم المتحدة من أكبر المنظمات التي أوجدها العمل الدولي، والتي تلعب دورا كبيرا  
وفعاال في الحد من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني عبر مختلف أجهزتها، وقد أولت هذه األخيرة 

سنوضحه لموضوع العنف الجنسي الممارس ضد النساء في حاالت النزاعات المسلحة اهتماما خاصا 
باعتبارهما من األجهزة   ثانيا)ومجلس األمن   أوال)ز دور كل من الجمعية العامة ابر إمن خالل 

هذه الظاهرة ،الرئيسية لألمم المتحدة في حماية المرأة من االغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي 
 التي استفحلت خالل النزاعات المسلحة.

 الجنسي  عبر الجمعية العامة حماية النساء من جرائم العنف -أوال
تعد الجمعية العامة من أهم أجهزة هيئة األمم المتحدة التي أولت اهتمام كبير بمسألة العنف  

ضد المرأة السيما العنف الجنسي الممارس خالل النزاعات المسلحة، وذلك من خالل تعرضها لهذا 
 الموضوع في العديد من نشاطاتها.

 مجال سنتطرق إلى:وإلبراز دورها في هذا ال 
حماية النساء من جرائم العنف الجنسي عبر اإلعالن بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت  -أ

 .1974الطوار  والمنازعات المسلحة لعام 
 1993حماية النساء من جرائم العنف الجنسي عبر إعالن القضاء على العنف ضد المرأة  -ب
 .1993سي عبر إعالن وبرنامج عمل مؤتمر فيينا حماية النساء من جرائم العنف الجن -ج
 .1995حماية النساء من جرائم العنف الجنسي عبر مؤتمر بكين  -د

 حماية النساء من جرائم العنف الجنسي عبر نشاط المقررين الخاصين -ه
 المقرة الخاصة بشأن العنف ضد المرأة  -1
والممارسات الشبيهة بالرق خالل المقررة الخاصة باالغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية  -2

 فترات النزاع المسلح.
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حماية النساء من جرائم العنف الجنسي عبر اإلعالن بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت  -أ
 .1974الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 

د ) 3318اعتمد هذا اإلعالن ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  
 .19741ديسمبر  14في    المؤرخ29

ا ل الم التي يعانيها هوقد جاء في ديباجة القرار أن الجمعية العامة  وإعرابا عن عميق قلق 
في حاالت الطوار  ,ن الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة ياء واألطفال من السكان المدنينسال

ستقالل، ضحايا االير المصير والتحرر القومي و والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقر 
الالتي  ,وإدراكا لمسؤوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير األمهات, ...) ألفعال ال إنسانية

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة  ,يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي األسرة وخاصة في تنشئة األطفال
توفير حماية خاصة للنساء واألطفال من بين السكان المدنيين، تصدر رسميا هذا اإلعالن بشأن حماية 
النساء واألطفال في حاالت الطوار  والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول إلى التزام اإلعالن 

 .2إلتزاما دقيقا[
يتعين على جميع الدول المشتركة في  -4ن على أنه:  وقد نصت الفقرة الرابعة من اإلعال 

منازعات مسلحة أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم ال تزال تحت السيطرة 
ويتعين اتخاذ جميع  ,االستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء واألطفال ويالت الحرب

دابير كاالضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، الخطوات الالزمة لضمان حظر اتخاذ ت
 .3من السكان المدنيين المؤلف من النساء واألطفال[ ذلك الجزءضد وخاصة ما كان منها موجها 

وال شك أن االغتصاب والحمل القسري والتعقيم القسري وغيره من أنواع العنف الجنسي تندرج  
إلعالن وعليه ينبغي على الدول المشاركة في الوارد ذكره في ضمن مفهوم العنف بصفة عامة ا

النزاعات المسلحة أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو أقاليم تحت السيطرة االستعمارية، اتخاذ 
 كافة اإلجراءات الالزمة لمنع العنف الجنسي ضد النساء وتجنيبهم ويالت الحرب بصفة عامة.

                                                           

 .434ص  سابق، عمرج والشريعة،يوسف حسن يوسف، حقوق المرأة في القانون الدولي  -1
حاالت الطوار  والمنازعات المسلحة الصادرة في  في راجع ديباجة اإلعالن بشأن حماية النساء واألطفال -2
، وكذلك نعمان عطا هللا الهيتي، حقوق اإلنسان، القواعد واآلليات الدولية، دار مؤسسة رسالن للطباعة 14/12/1974

 .147، ص 2011سنة  01والنشر والتوزيع، الطبعة 
عالن بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوار  والمنازعات المسلحة الصادر في اإلراجع الفقرة الرابعة من  -3
14/12/1974. 
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 1993ئم العنف الجنسي عبر إعالن القضاء على العنف ضد المرأة حماية النساء من جرا -ب
 104/48اعتمدت الجمعية العامة إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة بموجب قرارها  

وقد اهتم هذا اإلعالن بأوضاع النساء الالتي يعشن في أجواء النزاعات  12/19931/ 20المؤرخ في 
، وهذا ما أكدت عليه الفقرة السادسة 2المسلحة باعتبارهن من الفئات شديدة الضعف في مواجهة العنف

ألقليات والنساء ايقلقها أن بعض فئات النساء كالنساء المنتميات إلى  وإذ  بقولها من الديباجة 
من األهالي األصليين والالجئات والمهاجرات...والعائشات في أجواء النزاعات المسلحة هي  المنحدرات

 .3فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف[
وقد جاء هذا اإلعالن ليؤكد على أن العنف الموجه ضد النساء يشمل األعمال التي تلحق  

أشكال الحرمان من  راألعمال واإلكراه وسائضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا، وكذا التهديد بهذه 
أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية   بقولها: ، وذلك من خالل تعريفها للعنف في المادة األولى 4الحرية

الجنس، ويترتب عليه أو يرجع أن يترتب عليه أذ  أو معاناة للمرأة سواء من الناجية الجسمانية أو 
ديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الجنسية أو النفسية بما في ذلك الته

 .5الحرية، سواء حدا ذلك في الحياة العامة أو الخاصة[
كما أوردت المادة الثانية أمثلة على سبيل المثال عن العنف ضد المرأة بقولها:  يفهم بالعنف  
 أنه يشمل على سبيل المثال ال على سبيل الحصر، مايلي: مرأة لاضد 

العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدا في إطار األسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي  -أ
على أطفال األسرة اإلناا، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان اإلناا وغيره من 

 والعنف غير الزوجي، والعنف المرتبط باالستغالل. ,الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة 

                                                           

الخاص باإلعالن بشأن القضاء على العنف ضد  20/12/1993المؤرخ في  104/48راجع قرار الجمعية العامة  -1
ة بين النظرية و التطبيق,دراسة يأصيلية و تحليلية و قانونية و اجتماعية,دار الكتب شهبال دزيي,العنف ضد المرأ المرأة.

 .09,ص2010القانونية ,دار شتات للنشر و البرمجيات,مصر,
 .914أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  .253, صمرجع سابقخالد مصطفى فهمي, -2
المؤرخ في  104/48أة الصادر عن الجمعية العامة تحت رقم راجع ديباجة إعالن القضاء على العنف ضد المر  -3
20/12/1993. 
 .131قيرع بن عامر، مرجع سابق، ص  -4
 من إعالن القضاء على العنف ضد المرأة. 01راجع نص المادة  -5
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العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدا في إطار المجتمع العام بما في ذلك االغتصاب  -ب
والتعدي الجنسي، والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان 

 آخر، واالتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء.
وبما أن  [.كبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقعالعنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترت -ج

االغتصاب واالستعباد الجنسي، واإلكراه على البغاء، الحمل القسري وغيرها من أنواع العنف الجنسي 
كلها أفعال تندرج ضمن مفهوم العنف الوارد في هذا اإلعالن، فإنه ينبغي حماية النساء من هذه 

تصبح النساء أكثر الفئات هشاشة وضعفا ومنه أكثر  ، أينالمسلحةاألفعال خاصة زمن النزاعات 
 عرضة لمثل هذه الممارسات الهمجية.

وبحسب اإلعالن يتم تفعيل الحماية الخاصة بالنساء من العنف الواقع عليهن أثناء النزاعات  
المسلحة باتخاذ سياسة وطنية فعالة من أجل القضاء على هذه الظاهرة ودراسة مجموع النصوص 

 .1انونية التي تحظر هذا النوع من األفعالالق

                                                           

عنف من إعالن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنه:  ينبغي للدول أن تدين ال 04تنص المادة  -1
، وينبغي لها أن تتبع بكل بالقضاء بهمن التزاماتها  تنصلتقليد أو اعتبارات دينية بال وضد المرأة وأال تتذرع بأي عرف أ

 الوسائل الممكنة ودون تأخير، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة، ولهذه الغاية ينبغي لها:
على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة  تكون قد فعلت بعد في التصديقأن تنظر حيثما ال -أ

 واالنضمام إليها أو سحب تحفظها عليه.
 أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة. -ب
أن تجتهد االجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقا للقوانين الوطنية،  -ج

 هذه األفعال أو ارتكبها أفراد. سواء ارتكبت الدولة
أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إدارية بحق من يصيبون من النساء  -د

باألضرار بإيقاع العنف عليهن وأن تؤمن للنساء تعويضا عن األضرار وينبغي أن تفتح فرص الوصول إلى آليات 
يتعرض للعنف، وأن تتاح لهن حسبما تنص عليه القوانين الوطنية، سبل عادلة وفقا العدالة أمام النساء اللواتي 

ألضرار التي تلحق بهن، وينبغي للدول أيضا إعالم النساء بما لديهن من حقوق في التماس التعويض الالنتصاف من 
 من خالل هذه اآلليات.

ن جميع أشكال العنف أو أن تدرج أحكاما لذلك أن تدرس إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة م -هر
الغرض في الخطط الموجودة بالفعل، آخذة بعين االعتبار حسب االقتضاء أي عون يمكن أن تفهمه المنظمات غير 

 الحكومية، والسيما منها المنظمات المعنية بمسألة العنف ضد المرأة.
القانونية والسياسية واإلدارية والثقافية التي تعزز حماية المرأة أن تصوغ على نحو شامل النهج الوقائية وكل التدابير  -و

من جميع أشكال العنف وتكفل أن ال يتكرر إيذاء المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات إنقاذية وأشكال تدخل أخر  ال 
 تراعي نوع الجنس،
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كما وضع اإلعالن التزاما على منظومة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة في أن تسهم كل  
في ميدان اختصاصه على ترويج االعتراف بالحقوق والمباد  الواردة في اإلعالن، وتطبيقها عمليا من 

تضاء لد  وفائها بالواليات المنوطة بها الخاصة بتنفيذ خالل التعاون فيما بينها، وأن تنظر حسب االق
صكوك حقوق اإلنسان في مسألة القضاء على العنف ضد المرأة، كما ينبغي تشجيع التنسيق بين 

                                                                                                                                                                                

ضمن  ,ضمن حدود الموارد المتاحة لها وكذلك حيث تدعو الحاجة ,أن تعمل إلى التكفل على أقصى حد ممكن -=ز
للعنف وعند االقتضاء إلى أطفالهن، مساعدة متخصصة  ضنإطار التعاون الدولي، بأن تقدم إلى النساء اللواتي يتعر 

والمرافق  كإعادة التأهيل والمساعدة على رعاية األطفال وإعالتهم والعالج والمشورة والخدمات الصحية واالجتماعية
والبرامج، فضال عن الهياكل الداعمة، وينبغي لها أن تتخذ كل التدابير األخر  لتعزيز سالمتهن وإعادة تأهيلهن في 

 لين البدني والنفسي.االمج
 أن تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية ألنشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. -ح
زمة لضمان تزويد موظفي إنفاذ القوانين والموظفين العموميين والمسؤولين عن تنفيذ سياسات تتخذ التدابير الال نأ -ط

 واعين الحتياجات المرأة. مدرء العنف ضد المرأة، والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، بتدريب يجعله
جتماعية والثقافية للرجل أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، والسيما في مجال التعليم، لتعديل أنماط السلوك اال -ي

الجنسين أو تفوقه أو إلى  من والمرأة، وإزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات األخر  المستندة إلى دونية أي
 القوالب الجامدة فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة.

ا بالعنف األسري، عن مد  أن تساند األبحاا وتجمع البيانات وتصنف اإٌلحصاءات وخصوصا ما يتعلق منه -ك
تفشي مختلف أشكال العنف ضد المرأة، وأن تشجع األبحاا التي تتناول أسباب هذا العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته 
ومد  فعالية التدابير التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرض له، على أن يجري نشر اإلحصاءات ونتائج األبحاا 

 .االمشار إليه
 تتخذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف. نأ -ل
عند تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك األمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بحقوق اإلنسان، ,تضلع نأ -م

 اإلعالن.بتضمين هذه التقارير معلومات من العنف ضد المرأة والتدابير المتخذة لتنفيذ هذا 
 أن تشجع على صوغ مباد  توجيهية مالئمة للمساعدة على تنفيذ المباد  التي يتضمنها هذا إلعالن. -ن
أن تعترف بالدور الهام الذي تؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية في كافة أنحاء العالم، في رفع درجة  -س

 الوعي، والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة.
أن تساند عمل الحركة النسائية المنظمات غير الحكومية وتتعاون معها على المستويات المحلية والوطنية  -ع

 واإلقليمية.
أن تشجع المنظمات اإلقليمية / الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف ضد المرأة  -ف

 ضمن برامجها حسب االقتضاء[.
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مؤسسات وهيئات منظومة األمم المتحدة من أجل إدراج  موضوع العنف ضد المرأة في برامجها 
 .1سهن ضحايا النزاعات المسلحةوخصوصا النساء اللواتي يجدن أنف ,الجارية

 1993حماية النساء من العنف الجنسي عبر إعالن وبرنامج عمل مؤتمر فينا  -ج
 14لقد انبثق هذا اإلعالن عن المؤتمر الثاني لحقوق اإلنسان المنعقد بمدينة فينا فيما بين  

الواسعة لحقوق ، والذي أعرب فيه المؤتمرون عن جزعهم الشديد لالنتهاكات 1993جانفي  25و
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني خالل النزاعات المسلحة ووضعيات االحتالل الحربي، وأكدوا على 
تلك االنتهاكات التي تتخذ شكل اإلبادة الجماعية والتطهير العرقي وبالخصوص االغتصاب المنهجي 

 .2اصة النساءللنساء كما عبروا عن انشغالهم من االنتهاكات التي تمس المدنيين وخ

                                                           

من إعالن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  على أنه:  ينبغي على  05تنص المادة ار في هذا االط -1
منظومة األمم المتحدة ووكالتها المتخصصة أن تسهم، كل في ميدان اختصاصها في ترويج االعتراف بالحقوق 

 قيقا لهذه الغاية مايلي:والمباد  الواردة في هذا أإلعالن وتطبقها عمليا، ومما ينبغي لها القيام به تح
أن تعوز التعاون الدولي واإلقليمي بهدف تحديد استراتيجيات إقليمية لمكافحة العنف وتبادل الخبرات وتمويل البرامج  -أ

 المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
 لة العنف ضد المرأة.أن تروج لعقد االجتماعات والحلقات الدراسية بهدف أن توجد بين جميع األشخاص وعيا لمسأ -ب
التعاقدية لحقوق اإلنسان من أجل  أن تشجع االضطالع داخل منظومة األمم المتحدة بالتنسيق والتبادل بين الهيئات -د

 التصدي الفعال لمسألة العنف ضد المرأة.
االتجاهات السائدة أن تندرج في الدراسات التحليلية التي تعدها مؤسسات وهيئات منظومة األمم المتحدة عن  -د

والمشاكل االجتماعية، ومنها التقارير الدورية المتعلقة بالحالة االجتماعية في العالم، بحثا عن االتجاهات في مجال 
 العنف ضد المرأة.

أن تشجع التنسيق بين المؤسسات وهيئات منظومة األمم المتحدة من أجل إدراج مسألة العنف ضد المرأة في  -هر
 ية، وخصوصا فيما يتعلق بفئات النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف.البرامج الجار 

أن تشجع صوغ مباد  توجيهية أو كتيبات إرشادية تتصل بالعنف ضد المرأة واضعة في اعتبارها التدابير المشار  -و
 في هذا اإلعالن. اإليه
بتنفيذ صكوك حقوق اإلنسان في مسألة تنظر حسب االقتضاء لد  وفائها بالواليات المناطة بها الخاصة  نأ -ز

 القضاء على العنف ضد المرأة.
 أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في التصدي لمسألة العنف ضد المرأة[. -ح
 فينا وثيقة رقم : ملمن برنامج ع 29و 28راجع الفقرة - 2

23/137, A/ conf, 1993- 07- 11, les nations unies et le droit de l’homme, 1945- 1995, p. 

452- 453. 

 .132قيرع بن عامر، مرجع سابق، ص 
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د إعالن وبرنامج عمل فينا أن انتهاكات الحقوق األساسية للنساء في حاالت النزاع كوقد أ 
، وخاصة االغتصاب 1المسلح تخالف المباد  المؤسسة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

تكبي هذه ، كما دعا اإلعالن إلى ضرورة تتبع مر 2المنهجي، االسترقاق الجنسي والحمل القسري 
 .3االنتهاكات وتقديمهم للمحاكمة واحترام الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

 1995حماية النساء من جرائم العنف الجنسي عبر مؤتمر بكين  -د
يأتي هذا البروتوكول تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها حكومات العالم المشاركة في فعليات  
بمناسبة الذكر  السنوية الخمسين على  1995الرابع الخاص بالمرأة المنعقد في بكين عام المؤتمر 

تأسيس منظمة األمم المتحدة، حيث كان الهدف الرئيسي من هذه الوثيقة صياغة مباد  وقيم تعمل 
اة على تنظيم جانب هام من حياة البشرية الخاص بالمرأة، حاضرا ومستقبال، وذلك بتكريس مبدأ المساو 

بين الرجل والمرأة في الحقوق وااللتزامات، من خالل تسليط الضوء على مصطلح الجندر "النوع 
 .4االجتماعي"
وقد اتخذت هذه الوثيقة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستراتيجيات  

مية، وإعالن القاهرة، وإعالن نيروبي التطلعية من أجل النهوض بالمرأة، وإعالن ريو بشأن البيئة والتن
 .5مؤتمر القمة االجتماعية في كوبنهاجن وغيرها كقواعد لها

مادة أكدت فيها الدول المشاركة على الحقوق المتساوية وكرامة  38وقد وردت هذه الوثيقة في  
حدة اإلنسان المتأصلة للمرأة والرجل، وعلى المباد  واألهداف المنصوص عليها في ميثاق األمم المت

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكافة حقوق اإلنسان األخر  وبالتحديد اتفاقية إزالة كافة  أشكال 
التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واإلعالن المتعلق بإزالة العنف ضد المرأة وإعالن الحق في 

 .6التنمية

                                                           

 .914أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  - 1
 .458 ،457، ص  1993من برنامج عمل فينا لسنة  38راجع الفقرة  - 2
 .452 ،451، المرجع نفسه، ص 28 -23راجع الفقرة  - 3
 .85نجيب أسعد عودة، مرجع سابق، ص  - 4

5 - Beijing Déclaration of indigenous women, on website : http:// www. ipcb.org/ 

resolutions/htmls/dec_beijing.html 

 .01/09/1995من إعالن بكين الصادر في  08راجع المادة  - 6
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القرار أمر أساسي لتحقيق كما أكد هذا اإلعالن على أن اشتراك المرأة في عملية صنع  
وأن تحقيق السلم الوطني واإلقليمي والعالمي مرتبط أساسا بمسألة النهوض  1المساواة والتنمية والسلم

وأكد على ضرورة احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون اإلنساني من أجل توفير الحماية  2بالمرأة 
ميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة والقضاء ، كما أكد على منع ج3للمرأة والفتاة بوجه خاص

، وهذا يعني بالضرورة حماية المرأة والفتاة من جميع أشكال العنف وخاصة االغتصاب وغيره من 4عليه
 ن ضحيته خالل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.قعأشكال العنف الجنسي الذي قد ت

حول المرأة والنزاع المسلح في إعالن وبرنامج  ت للدولرفعأما عن التوصيات الرئيسية التي  
 ., فهي كما يليعمل بكين الواردة في الفصل )هر  حول المرأة والنزاع المسلح

زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات والصراعات وفي مستويات صنع واتخاذ  :1-التوصية ه
اعات والصراعات المسلحة، وغيرها من القرارات، وحماية المرأة التي تعير في ظروف وأوضاع النز 

 أنواع النزاعات وتحت االحتالل الحربي.
الحد من النفقات العسكرية الباهضة والمبالغ بها، والسيطرة على توفر وانتشار  :2-التوصية ه 

 األسلحة.
تشجيع أشكال حل النزاعات والصراعات دون اللجوء إلى العنف والحد والتقليل من  :3-التوصية ه

 .5حوادا انتهاك حقوق اإلنسان في الظروف واألوضاع التي تشهد النزاعات والصراعات
 تعزيز وتشجيع مساهمة المرأة في تبني ثقافة السالم. :4-التوصية ه 

ريب للمرأة الالجئة التي بحاجة إلى حماية دولية توفير الحماية والمساعدة والتد :5-التوصية ه 
 وكذلك للنساء النازحات داخل البالد.

 .6األراضي والمناطق التي ال تحكم نفسهاو لمرأة في المستعمرات لتوفير المساعدة  :6-التوصية ه 

                                                           

 .السابق الذكر إعالن بكين من 13 راجع نص المادة  - 1
 .نفس االعالنمن  18راجع نص المادة  2
 .نفس االعالنمن  34راجع نص المادة  3
 .نفس االعالن من 29راجع نص المادة  4
 :على الرايط  راجع موقع منظمة األمم المتحدة - 5

 ing/ platforme/ plat 1 htn nwww. Un. Org/ woman woutch/ daw/ beji 

 المرجع نفسه. - 6
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وال يعتبر إعالن بكين وثيقة ملزمة ولكن بما أنه جر  التوصل إلى النتائج باإلجماع، وحيث  
 .1أن الدول قد وقعت عليه فإن الدول الموقعة لديها التزام بالوفاء بواجباتها والتزاماتها بهذا الصدد

وقد عقدت بعد هذا جلسات للجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة لمراجعة هذا اإلعالن في  
في    والتي ركزت على دور المرأة 05)بكين +  هسنوات على صدور  05أي بعد مرور  2000 جوان

بناء السالم، كما أشارت ونوهت باإلنجازات والمجاالت التي جر  تحقيق تقدم بها، كما أشار إلى 
 العراقيل والتحديات الناشئة وتحديد الخطوات الملموسة إلجراء تطبيق إعالن وبرنامج عمل بكين.

جعة إعالن وبالنسبة لحل النزاعات وبناء السالم على وجه التحديد، فقد اتفقت الدول عند مرا 
 على: 5بكين + 
ضمان المشاركة التامة للمرأة في كافة مستويات ومراحل عملية صنع واتخاذ القرارات  -

المتعلقة بمنع وحل النزاعات والصراعات وحفظ السالم، وبناء السالم واسترداد عافيتها 
 ووضعها في المرحلة التي تلي النزاعات.

موضوع الجندر "النوع االجتماعي" لكافة أطراف توفير التدريب الذي يأخذ بعين االعتبار  -
 بعثات حفظ السالم.

دعم الجهود الوطنية الخاصة وتدريب المرأة على مهارات القيادة والريادة والتأييد والمناصرة  -
 وحل النزاعات.

إعداد وتطوير السياسات التي تتحسس قضية الجندر في األزمات اإلنسانية الناتجة عن  -
 النزاعات.

لمرأة الالجئة والنازحة في تصميم وإدارة النشاطات والفعاليات اإلنسانية بحيث إشراك ا -
 مع الرجل. ةتحقق فوائد متساوي

سائدا في سياسات الهجرة واللجوء السياسي، بما في ذلك االضطهاد  الجندر جعل منظور -
والعنف ذو الصلة بالجندر عند النظر في أسباب ودواعي منح حق اللجوء أو اللجوء 

 سياسي.ال

                                                           

 ، حقوق المرأة في ةباول وسانام ناراجي أندرليني، السياسات الدولية الرئيسية واآلليات القانوني -درياننسيل أ - 1
 . على موقع:09السالم واألمن، ص  سياق

 alert.org/sites/default/files/library/TKKeyPoliciesArabic.pdf-http://www.international 
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السعي نحو ضمان المشاركة الكاملة والتامة للمرأة في تعزيز السالم خصوصا من خالل  -
 .1برنامج السالم ولالتطبيق التام لثقافة منظمة اليونسكو ح

استكشاف طرق جديدة خاصة بتوليد إمكانية وموارد السالم والتنمية من خالل الحد من  -
 .2االتجار واالستثمار في إنتاج وحيازة األسلحةالنفقات العسكرية الباهضة وكذلك من 

أين تم دعوة الحكومات إلى حماية حقوق النساء  2010كما تمت مراجعة هذا اإلعالن سنة 
الالتي يعشن في أوضاع النزاعات المسلحة أو تحت االحتالل األجنبي، وإلى تقليص وتيرة انتهاكات 

والمساعدة والتدريب للنساء الالجئات وغيرهن من  حقوق اإلنسان في أوضاع النزاع وتوفير الحماية
النساء النازحات وزيادة مشاركة النساء في حل النزاعات على مختلف مستويات صنع القرار عمال بما 

، وال شك في أن 3ورد في المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني الملزمة قانونا
نسان أثناء فترات النزاع المسلح دعوة إلى حماية النساء من كافة أشكال الدعو  إلى احترام حقوق اإل

 العنف السيما العنف الجنسي خالل هذه الفترات.
 حماية النساء من جرائم العنف الجنسي عبر نشاط المقررين الخاصين -ه

 يعد نشاط المقررين الخاصين من بين آليات األمم المتحدة التي تم رصدها لتعزيز احترام 
حقوق اإلنسان السيما احترام حقوق فئة النساء التي كثيرا ما تنتهك خالل فترات النزاع المسلح، وتعد 

ة الخاصة المعنية باالغتصاب ر كل من المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة )أوال  والمقر 
ليات التي تعني بمسألة )ثانيا  من بين اآل لرق والممارسات الشبيهة با ةالجنسي العبوديةالمنهجي و 

 مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الجنسي على وجه التحديد.
 ضد المرأة نفة الخاصة المعنية بمسألة العر المقر  -1

مجلس حقوق اإلنسان في دورتها الخمسين في  حاليا اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان 
 لياتآالتي عالجت موضوع القضاء على العنف ضد المرأة، وإدماج حقوق المرأة في  04/03/1994

، الذي يقضي بتعيين مقرر خاص معني بمسألة 45/1994األمم المتحدة لحقوق اإلنسان القرار رقم 
ثالا سنوات، يقوم هذا األخير في أدائه لواليته في  العنف ضد المرأة بما في ذلك أسبابه وعواقبه لمدة

حقوق اإلنسان ومن بينها لإطار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وجميع الصكوك الدولية األخر  

                                                           
 11، ص مرجع سابقباول وسانام نارراجي أند رليني،  -أنسيل أدريان - 1
 . الموضع نفسه، المرجع نفسه - 2
 .118خنوسي كريمة، مرجع سابق، ص  - 3
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واإلعالن المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 
 .1وإعالن ومنهاج عمل بكين

في دورتها التاسعة والخمسين بموجب  2003ومددت اللجنة والية المقرر الخاص في عام  
، وقد أدانت لجنة حقوق اإلنسان في قرارها هذا جميع أنواع العنف الموجه ضد 45/2003القرار 

لقضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع لالنساء والفتيات، ودعت في هذا الصدد 
اق األسرة وفي إطار المجتمع عموما، وفي الحاالت التي ترتكب فيها الدولة هذا العنف الجنس في نط

أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة وأن في على واجب الحكومات  تأو تتغاضى عنه، وشدد
تحرص الحرص الواجب على منع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والقيام وفقا لتشريعاتها 

لمعاقبة عليها واتخاذ اإلجراءات المناسبة والفعالة بشأنها، سواء ارتكبت الدولة هذه األعمال الوطنية با
أو ارتكبها أشخاص عاديون أو جماعات مسلحة أو فصائل متحاربة، وتوفير سبل االنتصاف العادل 

ف ضد والفعال، وتقديم المساعدة المتخصصة بما في ذلك المساعدة الطبية للضحايا، وتؤكد أن العن
 .2المرأة يشكل انتهاكا لحقوق المرأة ولحرياتها األساسية ويعوق أو يبطل تمتعها بهذه الحقوق والحريات

وهي مطالبة وفقا  25/23بموجب القرار  2013ددت والية المقررة الخاصة في عام جوقد  
 بمايلي: الواليته
الحكومات ، وهيئات  إلتماس وتلقي معلومات عن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه من-1

سائل مالمعاهدات، والوكاالت المتخصصة والمقررين الخاصين اآلخرين المسؤولين عن مختلف 
حقوق اإلنسان، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات 

 .3النسائية، واالستجابة بفعالية لتلك المعلومات
ووسائل على المستويات المحلي والوطني واإلقليمي والدولي للقضاء التوصية بتدابير وسبل -2

 على جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه لتدارك عواقبه.
العمل عن كثب مع جميع اإلجراءات الخاصة وآليات المجالس األخر  لحقوق اإلنسان ومع -3

راءات واآلليات والهيئات آخذة في االعتبار طلب المجلس أن تدرج تلك اإلج,هيئات المعاهدات 
                                                           

 على موقع : 26/10/2016العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه المقررة الخاصة المعنية بمسألة  - 1

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx 
    المرجع نفسه. - 2

 16 ,المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه الدورة واليةقرار مجلس حقوق اإلنسان،  - 3
     A/ HRC/RES/ 16/7 ,2011أفريل 
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جنسانيا في أعمالها، وأن تتعاون تعاونا  ومنظورابطريقة منتظمة ومنهجية حقوق اإلنسان للمرأة 
 وثيقا مع لجنة وضع المرأة في أدائها لمهامها.

مواصلة إتباع نهج شامل وعالمي إزاء القضاء على العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بما في -4
 . 1العنف المتصلة بالمجاالت المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ذلك أسباب هذا

هذا وقد أوصت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة في تقريرها المقدم في جانفي 
، بإعادة النظر وتقييم اتفاقيات جنيف األربعة في إطار النزاعات المسلحة بحيث تدرج  فيها 1998

األمر الذي أعادت التأكيد عليه في التقرير  ,2المعايير الحديثة المتعلقة بالعنف ضد النساء زمن الحرب
بحيث أشارت إلى ضرورة مصادقة الدول على نظام روما األساسي للمحكمة  2003الذي أودعته عام 

الجنائية الدولية، وإدراج جرائم العنف الجنسي الواردة فيه على المستو  الوطني باعتبارها جرائم حرب 
حقوق اإلنسان إلى إصدار القرار السابق اإلشارة إليه والقاضي  وجرائم ضد اإلنسانية، مما أد  بلجنة

باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للقضاء على العنف الذي يستهدف النساء أثناء النزاعات المسلحة، 
في  ةسواء على مستو  الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة أو على مستو  هيئات األمم المتحد

أشكال العنف والعنف الجنسي  افةدا منها على الحماية الخاصة للنساء من كوهذا تأكي ,3حد ذاتها
 تقع المرأة ضحيتة خالل هذه الظروف. ذيال وصاخص

المقررة الخاصة باالمتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خالل  -2
 فترات النزاع المسلح

في دورتها الخامسة واألربعين أن تعهد  4وحماية األقلياتقررت اللجنة الفرعية لمنع التمييز  
إلى السيدة "ليندا شافيز" بوصفها مقررا خاصا بمهمة إجراء دراسة متقدمة عن حالة االغتصاب 
المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق في زمن الحرب بما يشمل النزاع المسلح 

                                                           

مرجع  ، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه الدورةوالية اإلنسان، قرار مجلس حقوق  - 1
 سابق.

 .914أحمد جمعة عبد هللا خليفة، مرجع سابق، ص  - 2
 .370، مرجع سابق، ص كريمة خنوسي - 3
تحمل اسم اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وهي الهيئة الفرعية  1999سنة التي أصبحت منذ  - 4

خبير في ميدان حقوق اإلنسان،  26الرئيسية التابعة للجنة حقوق اإلنسان )مجلس حقوق أإلنسان حاليا  وتتألف من 
ويعملون بصفتهم الشخصية، ويجري تنتخبهم لجنة حقوق اإلنسان مع األخذ بعين االعتبار التوزيع الجغرافي العادل، 
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق  "انتخاب نصف األعضاء كل سنتين لمدة أربع سنوات، لمزيد من المعلومات راجع

 .www. Ohchr. Org   على موقع:  2004 ,02ص ، "اإلنسان
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وتقريرها النهائي  46الخاصة أن تقدم تقريرها التمهيدي في دورتها  الداخلي وطلبت اللجنة من المقررة
 .47في دورتها 
وقدمت المقررة الخاصة السيدة "شافير" ورقة عملها التي رحبت بها اللجنة الفرعية في قرارها  
  وأجملت فيه عرض الدراسة 48، وقدمت تقريرها التمهيدي في الدورة الثامنة واألربعين )1995/14
قها، وتاريخ االغتصاب المنهجي بوصفه أداة من أدوات السياسة، والقواعد الدولية ذات الصلة، ونطا

وقضايا المسؤولية والمساءلة، وأشكال االختصاص القضائي لمحاكمة المقترفين، وإمكانية فرض 
 .1جزاءات على المنتهكين وأشكال الجبر الممكنة

في أن يواصل الدراسة عضو آخر باللجنة  أعربت السيدة شافير عن رغبتها 1997وفي ماي  
. ما جالسيدة غي .  1997/114في مقررها  49الفرعية، وعليه عينت اللجنة الفرعية في دورتها 

كدوغال مقررة خاصة إلعداد تقرير نهائي عن االغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات 
ك النزاع الداخلي المسلح، وقد تضمن هذا التقرير الشبيهة بالرق خالل فترات النزاع المسلح بما في ذل

العنف الجنسي بما في ذلك االغتصاب والرق بما في ذلك العبودية  التعريف بجرائمعدة نقاط أهمها 
اإلطار القانوني للمحاكمة على جرائم العبودية الجنسية والعنف الجنسي بما في ذلك ،الجنسية

 ، محاكمتهم و مجرمي الحرب  واجب البحث عن  ،ة األفرادمساءل ،القانون الدولياالغتصاب بموجب 
كما تضمن  ،المحاكمات على الصعيد الوطني,واجب التعويض فعال و  الحق في توافر سبيل انتصاف

التقرير تحليل المسؤولية القانونية المترتبة على حكومة اليابان بشأن محطات نساء المتعة المنشأة 
 .2خالل الحرب العالمية الثانية

وقد أشارت المقرة الخاصة أن هذه الدراسة المتعلقة ب ثار االغتصاب المنهجي والعبودية 
الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خالل فترات النزاع المسلح تتطلب التركيز على عدة نقاط أساسية 

متفرقة  منها أنه بغض النظر عما إذا كان العنف الجنسي المرتكب في نزاع مسلح قد وقع في حاالت
بشكل واضح على يد جنود غازين أو كجزء من مخطط شامل لمهاجمة وترهيب سكان مستهدفين  

                                                           

راجع التقرير التمهيدي الذي أعدته المقررة الخاصة ليندا شافيز، المقدم للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات  - 1
 E/CN. 4/Sub.2/1996/ 26تحت رقم  ,48 في الدورة 

المقدم من السيدة غ. ج ماكدو غال المقررة الخاصة حول االغتصاب المنهجي والعبودية  تقرير النهائيالراجع  - 2
 تحت رقم : 22/06/1998بتارخ الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خالل فترات النزاع المسلح 

                                                                           E/CN. 4/Sub.2/1998/ 13 
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بشكل منهجي، فإن كل أفعال العنف الجنسي بما فيها االغتصاب يجب االعتراف بها وإدانتها 
 ومالحقتها قضائيا.

ال كما أشار التقرير إلى أن مصطلح المنهجية يستخدم لوصف أشكال معينة من أشك
جديد لإلثبات يجب إقامته للمحاكمة على فعل  ناالغتصاب وال يدل على ابتكار جريمة جديدة أو عب

 .1االغتصاب
وفي تعريفها للعنف الجنسي اعتبرت أنه:  أي عنف بدني أو نفسي ينفذ بوسائل جنسية أو 

لموجهة إلى باستهداف الجنسانية، ويغطي العنف الجنسي كال من االعتداءات البدنية والنفسية ا
الخواص الجنسية للشخص مثل حمل الشخص على التجرد من مالبسه علنا أو تشويه األعضاء 
التناسلية للشخص أو تقطيع ثدي المرأة[ ، أما االغتصاب المأخوذ به في هذه الدراسة فإنه يعكس 

التعاريف العملية المستجدات الدولية والتطبيقات الحديثة واألمثلة المستمدة من القوانين والممارسات و 
لالغتصاب المقدمة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة والمحكمة 
الدولية لرواندا والتعاريف التي اعتمدتها شتى المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق اإلنسان. 

بما في ذلك قضيب الشخص في ظروف  حيث اعتبرت هذه الدراسة االغتصاب بأنه:  إيالج أي شيء
القسر أو اإلكراه أو اإلجبار في مهبل أو شرج الضحية، أو إيالج قضيب الشخص في فم الضحية في 

. كما أشار التقرير إلى أن االغتصاب يعرف بعبارات محايدة 2ظروف القسر  أو أإلجبار أو اإلكراه[
ب، مع أن المرأة أكثر  تعرضا للوقوع ضحية للجنسين إذ أن الرجال والنساء يقعون ضحايا لالغتصا

عدة نزاعات  عبرلجرائم العنف الجنسي، كما أورد التقرير عدة أمثلة عن ممارسة العبودية الجنسية 
التي كان يحتفظ بها العسكريون اليابانيون أثناء الحرب العالمية الثانية،  "محطات المتعة"منها 

في يوغسالفيا سابقا، وكذا الحاالت الموثقة في رواندا إضافة توثيقها تم التي  "معسكرات االغتصاب"و
 .3إلى تقارير حول نساء يحتجزن كرقيق جنسي في ليبيريا

                                                           

تقرير النهائي المقدم من السيدة غ. ج ماكدو غال المقررة الخاصة حول االغتصاب المنهجي والعبودية الراجع  - 1
 .06، ص سابقالجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خالل فترات النزاع المسلح، مرجع 

 .08، ص نفسهمرجع ال - 2
 .09، ص  نفسهالمرجع  - 3
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وقد دفع هذا األمر باللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان إلصدار القرار رقم 
ت الشبيهة بالرق، حول االغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسا 51في الدورة  1999/16

 والذي أكدت فيه على مايلي:
وجوب إدانة جميع أفعال العنف الجنسي والسيما أثناء النزاعات المسلحة بما في ذلك جميع  -

ض النظر عما إذا كان العنف غأفعال االغتصاب والعبودية الجنسية، كما يجب المحاكمة عليها ب
على أساس غير منتظم أو كجزء من خطة شاملة الجنسي أثناء النزاع المسلح يحدا في الظاهر 

 للهجوم على سكان مستهدفين وبث الرعب في نفوسهم.
التأكيد على أن األطر القانونية الدولية القائمة للقانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان والقانون  -

 الت.ر وتجرم بوضوح العنف الجنسي والعبودية الجنسية في جميع الحاحظالدولي الجنائي ت
طلب من جميع الدول سن وإعمال تشريعات تدرج القانون الجنائي الدولي ذو الصلة في نظمها  -

لوطنية إلتاحة المقاضاة بصورة فعالة في المحاكم الوطنية على أفعال العنف الجنسي االقانونية 
 المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة.

التزاماتها الدولية، وأن تكون هذه النظم قادرة على ضرورة توافق األنظمة القانونية للدول مع  -
 الفصل قضائيا في الجرائم الدولية وإقامة العدل بدون تحيز على أساس نوع الجنس.

ضرورة دعم وتعزيز قدرة المحكمة الجنائية الدولية على المقاضاة على جميع حاالت العنف  -
تهاكات لحقوق اإلنسان وللقانون الدولي الجنسي المرتكبة أثناء المنازعات المسلحة بوصفها ان

 اإلنساني.
 .1التأكيد على وجوب تعويض ضحايا االنتهاكات -
 دعوة الدول إلى احترام التزاماتها في حاالت النزاع من خالل اتخاذ إجراءات منها: -

العنف اعتماد تدابير توجيه وتدريب مناسبة ألفراد قواتها المسلحة للتعريف بأشكال  -             
 الجنسي والعبودية الجنسية وبكونها أفعال إجرامية تخضع للمقاضاة.

وضع آليات فعالة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها في قواتها المسلحة  -             
 ولحماية ضحايا هذه الجرائم.

القانونية اإلنسانية التابعة إلتماس المساعدة التقنية من دائرة الخدمات االستشارية  -             
 للجنة الدولية للصليب األحمر فيما يتعلق بأفضل الممارسات في هذا المجال.

                                                           

 .51للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في الدورة  1999/16 أنظر القرار رقم - 1
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كما طلبت من المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أن تراقب تنفيذ هذا القرار وأن تقدم تقريرا إلى 
نسية والممارسات الشبيهة بشأن مسألة االغتصاب المنهجي والعبودية الج 52اللجنة الفرعية في دورتها 

بالرق في حاالت المنازعات المسلحة الجارية، بما في ذلك معلومات عن حالة تنفيذ التوصيات المقدمة 
 .1من المقررة الخاصة

ومنه نالحظ أن نشاط المقررين الخاصين التابعين لألمم المتحدة قد ساهم بشكل كبير في 
دم التعرض للعنف والعنف الجنسي خصوصا إبان تعزيز حماية حقوق النساء السيما حقها في ع

 النزاعات المسلحة أين تصبح النساء من أكثر الفئات هشاشة وضعفا.
 حماية النساء من جرائم العنف الجنسي عبر مجلس األمن -ثانيا

تعد قرارات مجلس األمن المتعلقة بالمرأة والسلم واألمن دعامة أساسية ل ليات الدولية المرصدة  
ألمن افئة النساء من االنتهاكات الجنسية أثناء فترات النزاع المسلح، كما أن سعي مجلس  لحماية

لمعاقبة مرتكبي هذه االنتهاكات في حق النساء من خالل إنشائه لمحاكم جنائية دولية يعد تعزيزا 
الدولية  الدولية وغيرإضافيا لحماية النساء من جرائم العنف الجنسي خالل فترات النزاعات المسلحة 

 وهذا ما سنتناوله فيمايلي:
تجسيد حماية النساء من جرائم العنف الجنسي عبر قرارات مجلس األمن الخاصة بالمرأة والسلم  -أ

 واألمن
 1325لقد تبنى مجلس األمن عدة قرارات فيما يتعلق بالمرأة والسلم واألمن، ويعد القرار رقم  

, وقد 2000أكتوبر  03ل المرأة والسالم باإلجماع في القرار األول الصادر عن األمم المتحدة حو 
 زلتعزي 2242, 2122، 2106، 1960، 1889، 1888، 1820سعت القرارات الالحقة وهي القرار 

، وخاصة فيما يتعلق بمنع العنف القائم على النوع االجتماعي والحماية 1325جوانب معينة من القرار 
في أوقات النزاعات المسلحة وما بعدها، وهذا ما سنوضحه  2منه، والذي يتضمن أساسا العنف الجنسي

 من خالل التطرق لهذه القرارات.
 

                                                           

 .51الصادرة في الدورة  1999/16 رقم ،اإلنسانراجع قرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق  - 1
األمني ، دانييل دي توريس: )تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن وإصالح القطاع  –ميغان باستيك  - 2

 معهد األمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات
 .09، ص 2010، لحةسالم



360 
 

 (2000) 1325قرار مجلس األمن الدولي  -1
نقطة ترتكز على أربعة  18هو عبارة عن وثيقة مكونة من  1325إن قرار مجلس األمن رقم  

 مواضيع مترابطة:
 عمليات السالم.مشاركة المرأة في صنع القرار وفي  -1
 دمج التدريب الجنساني في عمليات حفظ السالم. -2
 حماية المرأة  -3
 .1تعميم المنظور الجنساني في برامج وتقارير األمم المتحدة -4

صراحة إلى تبني منظور يساوي بين الجنسين في مفاوضات السالم  1325حيث يشير القرار 
مبادرات السالم النسائية المحلية والتي تشتمل واتفاقيات السالم، بما في ذلك اإلجراءات التي تدعم 

 .2منه 08المادة  يهعلى النساء في كل اآلليات التنفيذية التفاقيات السالم، وهذا ما نصت عل
كما يحث الدول األعضاء على ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار 

، وهذا لتوفير أكبر 3لمنع الصراعات وإدارتها وحلها في المؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية
حماية للنساء باعتبارهن يشكلن األغلبية العظمى من المتأثرين سلبا بالصراع المسلح وباعتبارهن يمثلن 

 .4بصورة متزايدة هدفا للمقاتلين والعناصر المسلحة
 جميع األطراف في الصراعات المسلحة إلى: األمنوقد دعا مجلس 

م احتراما كامال القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن أن تحتر  -
وخاصة باعتبارهن مدنيات، والسيما االلتزامات المنطبقة على هذه األطراف بموجب 

 1951، واتفاقية الالجئين لعام 1977، وبروتوكوليها لعام 1949اتفاقيات جنيف لعام 
لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبرتوكولها ، واتفاقية ا1967وبرتوكولها لعام 

                                                           

بتاريخ  ,،حول النساء والسلم واألمن1325قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ,كي كيرك وسوزان تايلورجا - 1
 .www. Gilgamish. Orgعلى موقع:  19/01/2015

الصادر في  3568ر المتمدن، العدد االحو  ,للمرأة  1325فكرة وأهمية قرار مجلس األمن ,انتصار الميالي 
 على موقع :.06/12/2011

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=286386 
2 - Isabelle Nilsson, Faire une place à la paix, guide pour la participation des femmes aux 

processus de paix, Kvinne till Kvinna – suède, 2011, p.10. 
 .S/RES/1325(2000),وثيقة رقم  31/10/2000الصادر في 1325راجع قرار مجلس األمن رقم  - 3
 .المرجع نفسه - 4
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االختياري، وأن تضع في االعتبار األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة 
 .  1الجنائية الدولية

أن تتخذ تدابير خاصة تحمي النساء من العنف القائم على أساس الجنس في حاالت  -
 .2واألشكال األخر  لإليذاء الجنسيالصراع المسلح، السيما االغتصاب 

وضع نهاية إلفالت من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد  -
اإلنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك تلك المتعلقة بما تتعرض له النساء من عنف جنسي 

 .3أحكام العفو وغيره من أشكال العنف، مع التأكيد على ضرورة استثناء هذه الجرائم من
االحتياجات  ىاحترام الطابع المدني واإلنساني لمخيمات ومستوطنات الالجئين، وأن تراع -

 .4الخاصة للمرأة لد  تصميم هذه المخيمات والمستوطنات
آلليات لتفعيله على مستو  هيئة األمم اوقد أدرج مجلس األمن في قراره هذا مجموعة من 

 القيام باألعمال التالية: المتحدة فأوجب على األمين العام
يادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحالل ز  -

 .5السالم
تزويد الدول األعضاء بمباد  توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية المرأة وحقوقها  -

لسالم وبناء واحتياجاتها الخاصة، وكذلك بشأن أهمية إشراك المرأة في جميع تدابير حفظ ا
السالم، وكفالة حصول األفراد المدنيين العاملين في عمليات حفظ السالم على تدريب 

 .6مماثل

                                                           

سامية زاوي، دور مجلس األمن في تطبيق القانون الدولي  .2000لسنة  1325من القرار  09راجع المادة  - 1
 .146، ص 2007/2008عنابة،  مختار،اإلنساني، رسالة ماجستير، جامعة باجي 

ندرليني، السياسات الدولية اباول وسانام ناراجي  -أنسيل دريان .2000لسنة  1325من القرار  10راجع المادة  - 2
www.international-: الرابطعلى  05حقوق  المرأة في سياق السالم واألمن، ص : الرئيسية واآلليات القانونية 

alert.org/sites/default/.../TKKeyPoliciesArabic 
 .2000لسنة  1325من القرار  11راجع المادة  - 3
باول وسانام ناراجي إندرليني ، مرجع سابق،  -أنسيل دريان .2000لسنة  1325 القرارنفس  من 12راجع المادة  - 4

 .05ص 
 .2000لسنة  1325من القرار  02راجع المادة  - 5

Aime Robeye Rirangar, op.cit,p157.                                                                                
 القرار،نفس من  06راجع المادة  - 6
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بعاد الجنسانية القيام بدراسة ألثر الصراع المسلح على المرأة ودورها في بناء السالم واأل -
الدراسة لعمليات السالم وحل الصراعات، وتقديم تقرير عن النتائج التي تنتهي إليها هذه 

إلى مجلس األمن، مع اإلشارة إلى التقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني في جميع 
 .1بعثات حفظ السالم، وإتاحة ذلك لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة

من خالل هذا القرار على استعداده لمراعاة المنظور الجنساني في  األمنوقد أعرب مجلس 
من ميثاق األمم  41.كما أكد استعداده كلما اتخذت تدابير بموجب المادة 2عمليات حفظ السالم

المتحدة، للنظر في اآلثار المحتملة لتلك التدابير على السكان المدنيين مع مراعاة االحتياجات الخاصة 
، كما أعرب عن استعداده لضمان مراعاة 3للمرأة، وذلك للنظر في منح االستثناءات اإلنسانية المناسبة

لالعتبارات الجنسانية وحقوق المرأة بما في ذلك عن طريق التشاور مع  األمنبعثات مجلس 
 .4المجموعات النسائية المحلية والدولية

 (2008)1820قرار مجلس األمن الدولي  -2
القرار  األمن، اعتمد مجلس فا بأثر العنف الجنسي في النزاع على صون السالم واألمناإعتر  
الذي يربط العنف الجنسي صراحة بوصفه أداة للحرب بقضايا المرأة والسالم واألمن، حيث أركد  1820

العنف الجنسي الذي يرتكب أثناء الصراع وما يترتب عليه من آثار  أن مجلس األمن ألول مرة على
 .5يشكل تهديدا للسالم واألمن الدوليين

ويبرز أن  1325القرار  2008 جوان 19صادر في ال 1820ويعزز قرار مجلس األمن رقم  
العنف الجنسي في حاالت النزاع المسلح يشكل جريمة حرب، ويطالب أطراف النزاع المسلح بأن تتخذ 
على الفور التدابير المالئمة لحماية المدنيين من العنف الجنسي بما في ذلك تدريب القوات المسلحة 

أن االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن يشكل فعال ، كما يعتبر 6وإنفاذ تدابير تأديبية

                                                           

 ،2000لسنة  1325من قرار  17و 16 راجع المواد - 1
 .قرار نفس المن  05راجع المادة  - 2
 .قرارنفس المن  14راجع المادة  - 3
 .قرارنفس المن  15راجع المادة  - 4
 على موقع قو  متساوية لسالم دائم: , 2008لعام  1820قرار مجلس األمن رقم  - 5

www. Equalpower lasting peace. Org   

  معلومات أساسية عن التفويضات المتعلقة بالمرأة والسالم 2000) 1325مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قرار  - 6
 على موقع هيئة األمم المتحدة: 01واألمن، ص 
              http:// www. Un. Org ./ar/ peacekeeeping/ issues/ women/ wps. Shtml  
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منشئا لجريمة تتعلق باإلبادة الجماعية، أو جريمة ضد اإلنسانية، مع التأكيد على ضرورة استثناء 
 .1جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات

نسي قد تؤدي إلى استفحال حاالت النزاع المسلح وقد وقد أشار القرار إلى أن جرائم العنف الج 
اتخاذ اإلجراءات الفعالة لمنع حدوا أعمال العنف  في أن أكدتعوق إعادة السالم واألمن الدوليين، و 

وقد طلب  .2الجنسي والتصدي لها من شأنه أن يسهم إسهاما كبيرا في صون السالم واألمن الدوليين
 مجلس األمن بموجب قراره هذا من أطراف النزاع:

 .3بالوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف الجنسي المرتكبة ضد المدنيين -
أن تتخذ أطراف النزاع تدابير مناسبة لحماية المدنيين ومنهم النساء من جميع أشكال العنف  -

المناسبة والتشديد على مبدأ مسؤولية القيادة، الجنسي، كإنفاذ اإلجراءات التأديبية والعسكرية 
فئة وتدريب القوات على الحظر القاطع لجميع أشكال العنف الجنسي ضد المدنيين، مع إجالء 

 .4واجه تهديدا وشيكا للتعرض للعنف الجنسي إلى مناطق آمنةت لتيالنساء ا
 الحيلولة دون إفالت مرتكبي جرائم العنف الجنسي من العقاب. -
 .5تثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العاماس -
دعم تنمية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، السيما النظم القضائية والصحية وشبكات  -

المجتمع المدني المحلية من أجل تقديم المساعدة إلى ضحايا العنف الجنسي في حاالت النزاع 
 .6المسلح وحاالت ما بعد انتهاء النزاع

                                                           

 :و ثيقة رقم 2008   جوان 19 بتاريخ  5916 ةجلس , 1820األمن رقم من قرار مجلس  04راجع المادة  - 1
S/RES/1820(2008).Jacques Leroy,Crime de guerre et droits de l’Homme, in Jean-Pierre 

Marguenaud et Hélène Pauliat , les droits de l’Homme face à la guerre : d’Oradour à 

Sebrenitsa,OMIJ, Dalloz, Paris,2009,p.35 . 

 .1820رقم  من قرار مجلس األمن 01راجع المادة  - 2
 قرار.نفس ال من  02راجع المادة  - 3

وثيقة  28/04/2006  في5430)الجلسة2006لسنة  1674في نفس االطار أكد قرار مجلس األمن رقم 
S/RES/1674  على ادانة جميع أعمال العنف الجنسي المرتكبة ضد المدنيين في حاالت الصراع المسلح خاصة في

 منه. 20,19, 05المواد
 قرار.نفس المن  03راجع المادة  - 4
 قرار.نفس الن م 04راجع المادة  - 5
 قرار.نفس المن  13راجع المادة  - 6
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بمجموعة من اآلليات قصد تفعيل بنوده من طرف هيئات األمم  1820القرار  وقد جاء
 العام: ينالمتحدة، حيث أوجب على األم

ين في مجال حفظ السالم والمساعدة اإلنسانية الذين ملوضع برامج تدريبية لجميع األفراد العا-
لمساعدتهم على منع تنشرهم األمم المتحدة في سياق البعثات المنشأة بتكليف من مجلس األمن 

 .1أعمال العنف الجنسي والتصدي له بصورة أفضل
واصلة بذل جهوده وتكثيفها لتنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء االستغالل واالنتهاك الجنسيين في م -

. وحث الدول المساهمة بالقوات وبأفراد الشرطة أن تقوم 2إطار عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم
مين العام على اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة تشمل التدريب بهدف التوعية سواء بالتشاور مع األ

على مستو  الميدان، وغير ذلك من اإلجراءات الكفيلة بضمان أو قبل مرحلة نشر القوات 
 .3المساءلة التامة في حاالت إقدام أفرادها على ارتكاب جرائم العنف الجنسي ضد النساء

واستراتجيات فعالة كفيلة بتعزيز قدرات العمليات ذات الصلة التي تضطلع وضع مباد  توجيهية -
بها األمم المتحدة لحفظ السالم، وفقا لوالياتها، على حماية المدنيين بمن فيهم النساء من جميع 

 .4أشكال العنف الجنسي
الالجئين وضع آليات فعالة كفيلة بتوفير الحماية للنساء من العنف الجنسي في مخيمات -

 .5والمشردين داخليا التي تديرها األمم المتحدة
دعوة النساء إلى المشاركة في المناقشات ذات الصلة بمنع وحل النزاع وصون السالم واألمن، -

وبناء السالم في مرحلة ما بعد النزاع، وتشجيع كافة األطراف على المشاركة في تلك المحادثات 
 .6املة للمرأة على مستويات صنع القرارلتسهيل المشاركة المتكافئة والك

عن تنفيذ هذا القرار، بحيث يتضمن معلومات  2009 جوانأن يقدم تقريرا في موعد أقصاه 
عن حاالت النزاع المسلح التي استخدم فيها العنف الجنسي على نطاق واسع أو بصورة منتظمة ضد 

ت النزاع المسلح واالستراتيجيات المقترحة مدنيين، وتحليل النتشار العنف الجنسي واتجاهاته في حاالال
                                                           

 .1820رقم  من قرار مجلس األمن 06راجع المادة  - 1
 قرار.نفس المن  07راجع المادة  - 2
 . قرارنفس المن  08و 07راجع المادة  - 3
 .نفس القرارمن  09راجع المادة  - 4
 .نفس القرارمن  10راجع المادة  - 5
 .نفس القرارمن  12راجع المادة  - 6
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للتقليل من احتماالت تعرض النساء لهذا العنف، ومعايير لقياس التقدم المحرز في منع العنف الجنسي 
والتصدي له، إضافة إلى معلومات عن التدابير التي تتخذها األطراف في النزاعات المسلحة للوفاء 

قرار، والسيما الكف فورا عن كافة أعمال العنف الجنسي واتخاذ بمسؤولياتها كما هي محددة في هذا ال
 .1التدابير المالئمة لحماية النساء منه

اتخاذ مجموعة من اآلليات لتفعيل هذا القرار وذلك  األمنكما أوجب هذا القرار على مجلس 
 عن طريق:
ء بإدراج سبل الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به لجنة بناء السالم بقيامها عند االقتضا -

معالجة العنف الجنسي المرتكب خالل النزاع وبعده، فيما تسديه من مشورة وتقدمه من 
وفي كفالة التشاور مع  ،المسلحتوصيات الستراتيجيات بناء السالم بعد انتهاء النزاع 

المجتمع المدني النسائي وتمثيله فعليا في تشكيالتها الخاصة بكل بلد وذلك في إطار 
 .2نهجها األوسع نطاقا تجاه القضايا الجنسانية

عينها مد  مالئمة بديد نظم الجزاءات الخاصة بدول جاألخذ بعين االعتبار عند إنشاء أو ت -
ألطراف في حاالت النزاع المسلح التي اجة التنفيذ ضد اتخاذ تدابير محددة الهدف ومتدر 

 ترتكب أعمال االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء.
اتخاذ إجراءات مالئمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك للتصدي للعنف الجنسي الواسع النطاق  -

 .3بذلك أو المنظم لد  النظر في الحاالت الواردة في جدول أعمال المجلس المتصلة
 (2009) 1888قرار مجلس األمن الدولي  -3

، 18204متابعة لقرار مجلس األمن  2009الذي تم تبنيه في سبتمبر  1888يعد القرار  
ويركز على العنف الجنسي في أوقات النزاع المسلح ويحث على إدراج قضايا العنف الجنسي في 

المقاتلين وإعادة دمجهم وإصالح القطاع األمني، عمليات حفظ السالم وترتيبات نزع السالح وتسريح 
 .5وعلى إصالح نظام العدالة لتناول اإلفالت من العقاب وضمان تمتع الناجين بالعدالة

                                                           

 .1820رقم  من قرار مجلس األمن 15راجع المادة  - 1
 القرار.نفس من  11راجع المادة  - 2
 .نفس القرارمن  05 , 01 وادراجع الم - 3
 ، معلومات أساسية عن التفويضات المتعلقة بالمرأة 2000) 1325التابع لألمم المتحدة  األمنقرار مجلس  - 4

 .01والسالم واألمن، مرجع سابق، ص 
 .S/RES/1888(2009) :رقم, 2009) 1888من قرار مجلس األمن رقم  17، 12، 7و 8و 6راجع المواد  - 5
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كما يؤسس آليات جديدة في األمم المتحدة لتناول العنف الجنسي في أوقات النزاعات بما في  
التي تعمل بوصفها متحدثة وداعية  1لجنسين ممثلة خاصة لألمين العام معنية بالعنف ايذلك تعي

شأن العنف الجنسي المتصل بالنزاع، وترأس شبكة مبادرة األمم المتحدة بسياسية لألمم المتحدة 
 .2لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع

ويمثل فريق خبراء األمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حاالت النزاع أداة  
تصرف مكتب الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حاالت النزاع لمساعدة  تحت

ويعمل هذا األخير  الحكومات للوفاء بالتزاماتها، وبخاصة معالجة قضية اإلفالت من العقاب والمساءلة.
عنية بالعنف كفريق متعدد الكيانات يضم خبراء تقنيين من مكتب الممثلة الخاصة لألمين العام الم

ة السامية لحقوق اإلنسان وبرنامج يالجنسي في حاالت النزاع، وإدارة عمليات حفظ السالم والمفوض
األمم المتحدة اإلنمائي لمساعدة الحكومات في حاالت النزاع وما بعد النزاع بتعزيز قدرتها على 

 التصدي للعنف الجنسي المتصل بالنزاع.
، من التاليةسات الوطنية في المجاالت المواضيعية الرئيسية ويركز الفريق على مساعدة المؤس 

حيث صلتها بالعنف الجنسي: التحقيقات الجنائية، المالحقة القضائية، جمع األدلة واالحتفاظ بها، 
والتحقيق والمالحقة القضائية في إطار نظام العدالة العسكرية وإصالح القانون الجنائي وإصالح قانون 

 .3والمسؤولين القضائيين، والجبر للناجين من العنف الجنسي ،ة الضحايا والشهوداإلجراءات، وحماي
ومن األمثلة عن نشاطاته ما قدمه من دعم للسلطات الوطنية في كل من جمهورية إفريقيا  

، حيث شارك 4الوسطي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وغينيا وكوت ديفوار وكولومبيا
الفريق في أعقاب الزيارة التي قامت بها الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي إلى 

المتعلق باحتكام ضحايا العنف الجنسي  037في استعراض مشروع القانون  2012كولومبيا في ماي 
لمباد  التوجيهية المتعلقة إلى العدالة السيما في حال ارتباطه بالنزاعات المسلحة، وعلق أيضا على ا

                                                           

من قرار مجلس أألمن رقم  04راجع كذلك المادة  .09، مرجع سابق، ص توريس دي لميغان باستيك، دانيي - 1
1888. 

 موقع:الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حاالت النزاع، على  - 2
-the-of-representative-special-law/the-of-rule-the-and-www.un.org/ruleoflaw/ar/un

tlicconf-in-violence-sexual-on-general-secretary .1888من القرار  05و 04نص المادة  راجع. 
 .سابقالممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حاالت النزاع، مرجع  - 3
 على موقع:/مكتب الممثلة الخاصة لالمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت النزاع,فريق من الخبراء - 4

                         teamofexperts / عملنا www.un.org/sexualviolenceinconflict/ar/  
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بالعنف الجنسي في حاالت النزاع التي وضعتها وزارة الدفاع للشرطة والجير، وأولى االعتبار الواجب 
أيضا إلى الدعم  الذي يمكن تقديمه إلى مكتب المدعي العام لتعزيز قدرته على التحقيق والمقاضاة في 

 جرائم العنف الجنسي.
ومة غينيا واألمم المتحدة في كوفقا للبيان المشترك الموقع بين حكما قدم الفريق مساعدته  
للسلطات الوطنية في جهودها الرامية إلى مباشرة التحقيقات والمحاكمات في قضايا  2011نوفمبر 

ومحاكمة مرتكبيها، وقام الفريق بإيفاد  2009العنف الجنسي التي ارتكبت في كوناكري في سبتمبر 
 إلى فريق القضاة الذي أنشأته الحكومة.خبير لتقديم المشورة 

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية قام الفريق بالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
بتعزيز قدرة السلطات الوطنية على مباشرة التحقيقات في جرائم العنف الجنسي التي ترتكبها القوات 

األمن األخر ، في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية  المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات
 .1ومحاكمة مرتكبيها

 (2009) 1889قرار مجلس األمن الدولي رقم  -4
الذي يطالب بمواصلة تعزيز مشاركة  2009في أكتوبر  1889اعتمد مجلس األمن القرار  

ولتعزيز تطبيق القرار  ،13252المرأة في عمليات السالم ووضع مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ القرار 
 الخاص بالعنف الجنسي. 1820
وفي هذا اإلطار أدان القرار انتهاكات القانون الدولي المرتكبة ضد النساء في حاالت النزاع  

المسلح وحاالت ما بعد النزاع، وطالب جميع األطراف المتنازعة بوقف هذه األعمال فورا، كما شدد 
لإلفالت من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن جميع أشكال  على مسؤولية جميع الدول في وضع حد

 .3العنف الجنسي بما فيها االغتصاب المرتكب ضد المرأة خالل النزاعات المسلحة

                                                           

 .سابقمرجع , /مكتب الممثلة الخاصة لالمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت النزاعفريق من الخبراء  - 1
  معلومات أساسية عن التفويضات المتعلقة بالمرأة والسالم 2000) 1325قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  - 2

 على موقع:, 2009لعام  1889وقرار مجلس األمن رقم ,  01واألمن، مرجع سابق، ص 
 equalpowerlastingpeace.org/ar/resource/2009. www-1889 رقم -االمن -مجلس-قرار          

 .S/RES/1889(1889)رقم  ,05/10/2009الصادر في 1889من قرار مجلس األمن رقم 03راجع المادة  - 3
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كما طالب األطراف المتنازعة باحترام الطابع المدني واإلنساني لمخيمات الالجئين، وضمان  
الجنسي، وضمان وصول المساعدات  حماية النساء في هذه المخيمات من جميع أشكال العنف

 .1اإلنسانية لهم بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق
وقد شدد القرار على أهمية زيادة عدد العامالت في قوات بناء وحفظ السالم، كما طالب  

 .13252األمين العام لألمم المتحدة بوضع مؤشرات دولية من أجل متابعة تنفيذ القرار رقم 
 (2010) 1960الدولي رقم  قرار مجلس األمن -5

الذي يستكمل ويعمق جدول أعمال  2010في ديسمبر  1960اعتمد مجلس األمن القرار  
م إدانته المتكررة للعنف غ، والذي كرر من خالله إعرابه عن قلقه البالغ   ألنه ر 3المرأة والسالم واألمن
العنف الجنسي في حاالت النزاع فل في حاالت النزاع المسلح، بما في ذلك طالموجه ضد المرأة وال

المسلح، ورغم الدعوات التي وجهها إلى جميع أطراف النزاعات المسلحة بالكف فورا عن هذه األعمال، 
فإن هذه األعمال ال تزال ترتكب، بل وأضحت في بعض الحاالت ترتكب بشكل منهجي وواسع 

لى ضرورة امتثال جميع الدول النطاق، حتى بلغت درجات مفزعة من الوحشية[، كما كرر تأكيده ع
والجهات من غير الدول األطراف في النزاعات اللتزاماتها بموجب القانون الدولي الساري، بما في ذلك 

، ومشيرا إلى مسؤولية الدول في وضع حد لإلفالت من العقاب 4حظر جميع أشكال العنف الجنسي
 ومحاكمة المسؤولين عن جرائم العنف الجنسي.

راف النزاعات المسلحة بإصدار أوامر واضحة عبر التسلسالت القيادية تحظر كما طالب أط 
العنف الجنسي والنص على حظر العنف الجنسي في مدونات قواعد السلوك وأدلة العمليات العسكرية 

 .5الميدانية أو ما يعادلها
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اإلناا  كما شجع الدول األعضاء على نشر عدد أكبر من األفراد العسكريين وأفراد الشرطة 
في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم، وعلى إتاحة تدريب كاف لجميع األفراد العسكريين وأفراد 

 .1الشرطة على العنف الجنسي والجنساني من أجل االضطالع بمسؤولياتهم
آليات لتفعيل حماية النساء من جرائم العنف الجنسي أثناء النزاعات  1960وقد وضع القرار  

خالل جملة من االلتزامات على عاتق كل من األمين العام ومجلس األمن وشبكة عمل المسلحة من 
 األمم المتحدة.

 :األمنمجلس حيث أوجب على         
اتخاذ الخطوات المناسبة حسب االقتضاء للتصدي ألعمال العنف الجنسي الواسعة النطاق  -

 .2أو المنظمة المرتكبة في حاالت النزاع المسلح
 .3العناية الواجبة لمسألة العنف الجنسي لد  إذنه بالواليات ولد  تجديده إياها أن يولي -
أن ينظر لد  فرض أو تجديد جزاءات محددة الهدف في حاالت النزاع المسلح في جملة  -

أمور منها، حيثما كان ذلك مالئما، تحديد معايير خاصة بأعمال االغتصاب وأشكال العنف 
 .4الجنسي األخر  

تقديم اإلحاطات للجان الجزاءات المعنية التابعة  المتحدة شبكة عمل األمم كما أوجب على        
الخبراء المعنية التابعة للجان جزاءات و أفرقة لمجلس األمن عن طريق جهات منها أفرقة الرصد 

 .5مجلس األمن التابعة لألمم المتحدة، على جميع المعلومات ذات الصلة بالعنف الجنسي
 :فإن عليه األمين العامأما فيمايخص        
المقدم  2013تقديم تقارير سنوية إلى مجلس األمن، وقد أورد التقرير السنوي الصادر في  -أ 

   عدة توصيات أهمها:2010) 1960من قرار مجلس األمن  13عمال بالفقرة 
مناشدة مجلس األمن بزيادة الضغط على مرتكبي العنف الجنسي في حاالت النزاع المسلح من  -

خالل اتخاذ تدابير محددة األهداف ومتدرجة من جانب لجان الجزاءات ذات الصلة، والنظر في 
الوسائل التي يمكن من خاللها اتخاذ مثل هذه التدابير في السياقات ذات الصلة والتي ال تتوفر 
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لجان جزاءات، ينبغي تطبيق مثل هذه اإلجراءات من جانب مجلس األمن على األشخاص  فيها
الذين يرتكبون أعمال عنف جنسي، أو يصدرون أوامر بشأنها أو يتغاضون عنها تماشيا مع 
أحكام القانون الجنائي الدولي فيما يتعلق باألشخاص الذين يتحملون المسؤولية المباشرة أو 

 ة.المسؤولية القيادي
ل الرصد جالنظر في وضع آلية مناسبة أو اتخاذ إجراء مناسب من جانب مجلس األمن من أ -

 .1960المنهجي اللتزامات أطراف النزاع بموجب القرار 
مجلس األمن من أجل التصدي للعنف الجنسي في حاالت  حوزةباستخدام جميع الوسائل التي  -

نائية الدولية، وتكليف لجان التحقيق الدولية واإلدانة النزاع، بما في ذلك اإلحالة إلى المحكمة الج
الصريحة لالنتهاكات في قراراته والبيانات الرئاسية والبيانات العامة، واعتبار العنف الجنسي محورا 
لزياراته الميدانية الدورية ومشاوراته مع الهيئات اإلقليمية مثل مجلس السالم واألمن التابع لالتحاد 

 اإلفريقي.
مواصلة االهتمام بحالة نشر مستشارين لشؤون حماية المرأة في بعثات األمم المتحدة لحفظ  -

 السالم والبعثات السياسية الخاصة.
إدراج العنف الجنسي في حاالت النزاع بشكل منهجي في جميع قرارات مجلس األمن ذات  -

سية الخاصة، وعند تجديدها الصلة وعند اإلذن بواليات جديدة لبعثات حفظ السالم والبعثات السيا
 .19601قرار العمال ب

 على مايلي: الدول األعضاء والمنظمات اإلقليميةكما شجع التقرير   -     
كفالة توفير الخدمات الطبية والمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والنفسية والقانونية  

للضحايا على سبيل األولوية ودعم وتنمية وتعزيز قدرات  المتعددة القطاعاتوغيرها من الخدمات 
المؤسسات الوطنية، السيما النظم الصحية والقضائية ونظم الرعاية االجتماعية، فضال عن شبكات 
المجتمع المدني المحلية من أجل تقديم المساعدة المستدامة إلى ضحايا العنف الجنسي في حاالت 

 النزاع وما بعد انتهاء النزاع.
التعويضات الممنوحة من خالل اآلليات القضائية أو اإلدارية يتم تقديمها أن التأكد من  

 وإتاحتها لضحايا العنف الجنسي في حاالت النزاع.
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النظر على النحو الواجب في قبول العنف الجنسي في حاالت النزاع باعتباره شكال من أشكال  
ه مركز الالجن في ضوء المعلومات الواردة في االضطهاد الذي يستوجب اإلقرار بمنح المتضرر من

 يد السكان قسريا.ر العديد من السياقات التي تفيد بأن العنف الجنسي يستخدم لتش
االستفادة من خبرة فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حاالت النزاع من  

لعسكرية على التصدي للعنف الجنسي، في أجل تعزيز سيادة القانون وقدرات نظم العدالة المدنية وا
 .1إطار الجهود األوسع نطاقا لتعزيز الضمانات المؤسسية ضد اإلفالت من العقاب

أن يدرج في تقاريره السنوية قوائم تتضمن األطراف التي يوجد من األسباب ما يكفي -ب 
مسؤوليتها عن ذلك،  في أولالشتباه في ارتكابها أعمال االغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي 

إلى  01/12/2011والذي يغطي الفترة الممتدة من  2013وقد تضمن تقريره المقدم في مارس 
  المشار إليه سابقا، إشارة 2010) 1960من قرار مجلس األمن  18عمال بالفقرة  01/12/2012

ها: جمهورية إلى عدة أطراف في نزاعات مسلحة التي يشتبه في ارتكابها ألعمال عنف جنسي من
الكونغو الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، كولومبيا، ليبيا ومالي، التي استعمل فيها العنف 
الجنسي للتهجير القسري للسكان داخليا وعبر الحدود كما استهدفت النساء أثناء الفرار في الطريق إلى 

 .2المخيمات مثلما حدا في الصومال
عالقة تبادلية بين موجات االرتفاع في حوادا العنف الجنسي وأشار التقرير إلى وجود  

والنشاط العسكري المرتبط باالستخراج غير القانوني للمواد الطبيعية، حيث أورد مثال عن جمهورية 
الكونغو الديمقراطية أين استخدم االغتصاب من قبل جماعات مسلحة لمعاقبة المدنيين على منعهم من 

تجار غير المشروع بالمعادن، وكذا كولومبيا أين استخدمت الجماعات الصيد غير المشروع واال
المسلحة العنف الجنسي بغية التهجير القسري للسكان من المناطق الغنية بالمعادن والزراعة أو 

 المناطق ذات األهمية اإلستراتيجية لإلتجار بالمخدرات.
كما أورد التقرير ذكر عدة بلدان أخر  كإفريقيا الوسطى واليمن وجنوب السودان والصومال  

أين تقوم أطراف النزاع باالختطاف القسري للنساء ك"زوجات" واغتصابهن واستخدامهن كرقيق جنسي 
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حيث وثقت العديد من ممارسات الزيجات القسرية واالغتصاب واالسترقاق الجنسي من قبل 
 .1المسلحين
أن يتبع ويرصد تنفيذ االلتزامات من قبل أطراف النزاع المسلح التي تقوم بأعمال  -ج 

االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وأن يطلع المجلس بانتظام  على آخر المستجدات في 
 .2التقارير واإلحاطات ذات الصلة

بالغ بشأن العنف إنشاء مع مراعاة خصوصية كل بلد ترتيبات للرصد والتحليل واإل -د  
 الجنسي في النزاعات المسلحة وما بعد النزاعات.

العمل مع الجهات الفاعلة التابعة لألمم المتحدة ومع المؤسسات الوطنية ومنظمات  -ه 
المجتمع المدني ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والجماعات النسائية على تحسين جميع البيانات 

وأنماط االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي لمساعدة المجلس وتحليلها فيما يتصل بحاالت 
 .3ذ اإلجراءات المناسبةاعلى النظر في اتخ

مواصلة بذل الجهود وتكييفها لتنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء االستغالل واالنتهاك  -و 
 .4سانيالجنسيين من قبل أفراد األمم المتحدة العاملين في مجال حفظ السالم والمجال اإلن

مواصلة توفير وتنفيذ التوجيه في مجال التصدي للعنف الجنسي في تدريب ما قبل النشر  -ي 
والتدريب التوجيهي المقدم لألفراد العسكريين وأفراد الشرطة وأن يساعد البعثات على وضع إجراءات 

بلدان المساهمة خاصة بحاالت بعينها للتصدي للعنف الجنسي على المستو  الميداني، وكفالة إمداد ال
بقوات وبأفراد شرطة بالدعم التقني الذي يلزمها لكي تضمن تدريب ما قبل النشر والتدريب التوجيهي 

 2010. ففي عام 5المقدم لألفراد العسكريين وأفراد الشرطة توجيها في مجال التصدي  للعنف الجنسي
الجنساني ومنع و  عنف الجنسيوضع منهاج تدريبي موحد لشرطة األمم المتحدة بشأن التحقيق في ال

وحدة للتدريب على المهارات التقنية للتحقيق  11ارتكاب أي منهما في حاالت النزاع، ويتضمن المنهاج 
في الجرائم المتصلة بالعنف الجنسي والجنساني بما في ذلك التدريب على عدة سيناريوهات، تقتضي 

حليون معرضين لخطر العنف من المشاركين إجراء تقييم لحاالت افتراضية يكون فيها السكان الم
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وذلك اعتمادا على منشور األمم  ,1الجنسي أو تعرضوا له بالفعل، ثم صياغة مسارات مناسبة للعمل
 , "المتحدة المعنون:"التصدي للعنف الجنسي في حاالت النزاع، جرد تحليلي لممارسات حفظ السالم

متحدة للمرأة وإدارة عمليات حفظ والذي تعاونت بموجبه هيئة األمم ال ,2010 جوانالذي نشر في 
لوضع وحدات  ,السالم تحت رعاية مبادرة األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع

كما  2تدريبية الستخدامها في مرحلة ما قبل النشر للتدريب على منع العنف الجنسي المتصل بالنزاع
 سبق اإلشارة إليه.

 (2013) 2106ألمن الدولي رقم اقرار مجلس  -6
 1325متابعة للقرارات السابقة المتعلقة باألمن والسالم في النزاعات المسلحة وهي القرار  

 ، أصدر مجلس 2010) 1960 ، 2009) 1988 ، 2009) 1888 ، 2008) 1820 ، 2000)
، والذي أكد من خالله على 2013جوان  24المعقودة في  6984في جلسته  2106األمن قراره رقم 

خطوات الفعالة لمنع وقوع العنف الجنسي والرد على مرتكبيها تساهم بشكل كبير في صون السلم أن ال
 .3واألمن الدوليين وشدد على أهمية مشاركة المرأة كعنصر أساسي في الوقاية والحماية

كما جاء القرار تعزيزا للجهود الرامية إلى إنهاء اإلفالت من العقاب عن جرائم العنف الجنسي  
. ومؤكدا على أهمية المساواة بين 4تبطة بالصراع المسلح وعدم التسامح مع مرتكبي هذه الجرائمالمر 

الجنسين والتمكين السياسي واالجتماعي واالقتصادي للمرأة في الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي 
 .5في النزاعات المسلحة وحاالت ما بعد الصراع

ي يمكن أن تقوم به النساء ومؤسسات المجتمع المدني وأشار القرار إلى أهمية الدور الذ 
صحاب القرار بالمجتمعات المحلية الرسميين وغير الرسميين في التأثير على أطراف النزاع المسلح أو 
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، كما أكد على ضرورة معالجة العنف الجنسي أثناء النزاعات في 1بخصوص التصدي للعنف الجنسي
 .2قف إطالق النار واتفاقيات السالمإطار أية جهود للوساطة واتفاقيات و 

وقد أكد القرار كذلك على أن جميع الدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة عليها أن تفعل  
 المزيد لتنفيذ والياتها السابقة ومكافحة اإلفالت من عقاب جرائم العنف الجنسي.

 حيث دعا القرار الدول األعضاء إلى:
بمواصلة مكافحة اإلفالت من العقاب من خالل التحقيق  أن تمتثل اللتزاماتها ذات الصلة -

 مع األشخاص الخاضعين لواليتها المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم.
إدراج جرائم العنف الجنسي في تشريعاتها الجزائية الوطنية إلتاحة إمكانية محاكمة مرتكبي  -

 .3هذه األفعال
 .4إيفادهن للعمل في عمليات السالمزيادة عدد النساء اللواتي يجري  -
تقديم الدعم للبرامج الوطنية والدولية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف الجنسي، من  -

قبيل الصندوق االستئماني للضحايا المنشأ بموجب نظام روما األساسي وشركائه 
 التنفيذيين.

ع المدني من أجل تقديم دعم تطوير وتعزيز قدرات النظم الصحية الوطنية وشبكات المجتم -
المساعدة المستدامة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز أو 

 .5المتضررات منه في حاالت النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاعات
 أطراف النزاع إلى: اكما دع

 .6وقف جميع أعمال العنف الجنسي وقفا كامال وفوريا -
أن تتعهد األطراف بالتزامات محددة وذات إطار زمني لمكافحة العنف الجنسي تشمل جملة  -

أمور منها إصدار أوامر واضحة عبر تسلسل قياداتها تحظر العنف الجنسي، والمحاسبة على 
                                                           

مريم طرابلسي، السالم المستدام يتطلب مشاركة النساء المؤثرة من  .2106 األمنمن قرار مجلس  11راجع الفقرة  - 1
 //:httpعلى الربط:  السياسة، على موقع شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في 1325خالل تفعيل القرار 
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 .2106من قرار مجلس األمن  12 نص الفقرةراجع  - 2
 .نفس القرارمن  02راجع نص الفقرة  - 3
 .نفس القرارمن  14راجع نص الفقرة  - 4
 .نفس القرارمن  20راجع نص الفقرة  - 5
 .نفس القرارمن  10راجع نص الفقرة  - 6
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خرق هذه األوامر، والنص على حظر العنف الجنسي في مدونات قواعد السلوك وأدلة 
بهها والتعاون مع  موظفي بعثات األمم المتحدة المعنيين انية أو ما شالعمليات العسكرية الميدا

 1برصد تنفيذها.
القيام بتحديد النساء الالتي تم اختطافهن وإلحاقهن عنوة بالمجموعات والقوات المسلحة  -

 .2باعتبارهن عرضة للعنف الجنسي في حاالت النزاع المسلح، واإلفراج عنهن من صفوفها
 األمين العام وكيانات األمم المتحدة المعنية بــ:وطالب كل من 

تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف الجنسي المتصل  و اإلسراع في وضع -
 .3بالنزاعات المسلحة

تقديم المساعدة إلى السلطات الوطنية بمشاركة فعالة من جانب المرأة للتصدي لشواغل  -
 العنف الجنسي صراحة في مايلي:

عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، من خالل إنشاء آليات لتوفير  -             
الحماية للنساء في مواقع اإليواء المؤقت وللمدنيين بالقرب من مواقع اإليواء المؤقت وفي مجتمعات 

من كانوا ومن خالل تقديم الدعم في ما يتعلق بالصدمات وإعادة اإلدماج إلى النساء مالعائدين، 
 .4مرتبطين فيما سبق بالمجموعات المسلحة وإلى المقاتلين السابقين

العمليات والترتيبات المتعلقة بإصالح قطاع األمن بما في ذلك توفير التدريب  -             
المناسب لموظفي األمن، وتشجيع إدماج المزيد من النساء في قطاع األمن وإجراء تحريات فعالة 

 عمال عنف جنسي أو كانوا مسؤولين عنها من قطاع األمن.أ األشخاص الذين ارتكبوا  بهدف استبعاد
المبادرات المتعلقة بإصالح قطاع العدل بما في ذلك اإلصالحات في مجال  -             

التشريعات والسياسات العامة التي تتصد  للعنف الجنسي، والتدريب في مجال العنف الجنسي 
في قطاعي العدل واألمن، وإدماج المزيد من النساء على المستويات المهنية في  والجنساني للعاملين

                                                           

 .2106من قرار مجلس األمن  10راجع نص الفقرة  - 1
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هذين القطاعين، واإلجراءات القضائية التي تراعي االحتياجات المتميزة للشهود وضحايا العنف 
 .1الجنسي في حاالت النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاعات وأفراد أسرهم ومسألة حمايتهم

رار األمين العام على مواصلة نشر مستشارين للشؤون الجنسانية في بعثات شجع الق كما -
األمم المتحدة لحفظ السالم وبعثاتها السياسية وعملياتها اإلنسانية ذات الصلة وكفالة توفير تدريب 

، ومواصلة تقديم التقارير السنوية 2جنساني شامل لجميع أفراد حفظ السالم والموظفين المدنيين المعنيين
 .3إلى المجلس عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسالم بما فيها هذا القرار

 (2013) 2122قرار مجلس األمن الدولي رقم  -7
وأهمية إشراك المرأة في جميع  1325على المساءلة في تنفيذ القرار  2122يشدد القرار  

 .4مراحل منع الصراعات وحلها
انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في حاالت النزاع المسلح وما كما يؤكد إدانته الشديدة لجميع  

م مباشرة كاالغتصاب وغيره من هسمبعد انتهاء النزاع ضد فئة النساء السيما تلك االنتهاكات التي ت
 .5أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس

على وجوب  04كما نوه القرار باعتماد معاهدة تجارة األسلحة التي تشير مادتها السابعة فقرة  
ر استخدام األسلحة التقليدية أو األصناف المشمولة بالمعاهدة خطأن تراعي الدول األطراف المصدرة 

يل في ارتكاب أعمال عنف خطيرة العتبارات جنسانية أو أعمال عنف خطيرة ضد النساء أو تسه
 .6ارتكابها

 
 
 

                                                           

 .2106من قرار مجلس األمن  16راجع الفقرة  - 1
 .نفس القرارمن  08راجع الفقرة  - 2
 .نفس القرارمن  22راجع الفقرة  - 3
ويضات المتعلقة بالمرأة فعن الت اساسية  معلومات ، 2000) 1325قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  - 4

الذي اتخذه مجلس  2122من القرار  15، و07، 01نص المادة راجع كذلك ، 1والسالم واألمن، مرجع سابق، ص 
 S/RES/2122(2013)وثيقة رقم :  ,2013 /18/10المعقود في  7044األمن في جلسته 

 .2122راجع قرار مجلس األمن  - 5
قرار مجلس  .  A/ CONF. 217/2013/ L .3وثيقة رقم، 2013مارس  27األسلحة تجارة راجع معاهدة  - 6

  .2013) 2122األمن 
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 وقد طالب القرار الدول األعضاء :       
أن تدعم عملية تنمية قدرات المؤسسات الوطنية وبخاصة نظامي الصحة والقضاء وقدرات  -

وتعزيزها بهدف توفير مساعدات مستدامة للنساء  ،شبكات المجتمع المدني المحلي
 .1المتضررات من حاالت النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع

االمتثال اللتزاماتها بوضع نهاية لإلفالت من العقاب عن ارتكاب جرائم الحرب وأعمال  -
 .2نسانياإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي اإل

إنشاء آليات تمويل تكرس لدعم عمل المنظمات التي تساند عملية تطوير القيادات  -
النسائية وتسعى إلى كفالة مشاركتها بصورة كاملة على جميع مستويات عملية صنع 

  ولتعزيز قدرات تلك المنظمات بطرق منها 2000) 1325القرارات المتعلقة بتنفيذ القرار 
 .3ع المدني المحليزيادة التبرعات للمجتم

كما شجع البلدان المساهمة بقوات ووحدات من الشرطة أن توفر لجميع األفراد العسكريين  
وأفراد الشرطة التدريب المناسب ألدائهم لمسؤولياتهم وشجع كيانات األمم المتحدة المعنية على توفير 

دريب على منع العنف الجنسي التوجيه السليم أو النماذج التدريبية المناسبة ومنها بوجه خاص الت
 .4والعنف القائم على نوع الجنس الذي توفره األمم المتحدة استنادا إلى سيناريوهات مختلفة

 : كما طالب األمين العام بـــــ        
منها إجراء  ق موافاة المجلس ب خر ما يستجد من معلومات عن مد  التقدم في دعوة المرأة بطر  

مشاورات مع المجتمع المدني، بما فيه المنظمات النسائية، إلى المشاركة في المناقشات المتصلة بمنع 
 .5بناء السالم بعد انتهاء النزاعو  نشوب النزاع وتسويته وصون السالم واألمن

اد بعأفرقة دعم الوساطة بأأن يعزز معرفة الوفود المتفاوضة في محادثات السالم وأعضاء  
فرقة أأو الخبراء في قضايا الجنسين لجميع و عملية بناء السالم المتصلة بالمرأة وذلك بتوفير الخبرات 

 ألمم المتحدة لدعم الوساطة.ا
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 .1فرقة األمم المتحدة للوساطةألية وضم النساء إلى اتعيين وسيطات من األمم المتحدة برتب ع 
المستو  بإصدار تكليف بإجراء دراسة عالمية القيام في سياق التحضير لالستعراض الرفيع  

يسلط فيها الضوء على أمثلة الممارسات الجيدة والثغرات التي تشوب  1325بشأن حالة تنفيذ القرار 
التنفيذ والتحديات التي تعترضه واالتجاهات المستجدة وأولويات العمل، وإدراج نتائج هذه الدراسة في 

 .2، وإتاحتها لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة2015م تقريره السنوي إلى مجلس األمن عا

 (2015) 2242رقم قرار مجلس األمن الدولي  -8
، والذي 2015أكتوبر  13المنعقدة في  7533في جلسته  2242اتخذ مجلس األمن القرار          

 .2122و 1325بقة له، خاصة القرارين اجاء مؤكدا على القرارات الس
مادة جاءت أغلبها في حث الدول األعضاء على تقييم  18القرار على وقد إشتمل  

اإلسترتيجيات وزيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار في المؤسات الوطنية واإلقليمية 
 .3والدولية، وتشجيع الدول األعضاء ببرامج تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

حين يستخدم أو يوعز باستخدامه كوسيلة من  الجنسي،ى أن العنف وقد أكد القرار مجددا عل 
قد يؤدي إلى إستفحال  المدنيين،وسائل الحرب أو في إطار هجوم واسع النطاق ومنظم ضد السكان 

ألمن االنزاعات المسلحة وإطالة أمدها إلى حد كبير، وقد يشكل عائقا أمام إعادة إرساء السلم و 
 .4الدوليين
عن عزمه لد  إعتماد جزاءات موجهة في حاالت  القراركما أعرب مجلس األمن من خالل  

النزاع المسلح أو تجديد تلك الجزاءات، على أن ينظر حسب اإلقتضاء في تحديد الجهات الفاعلة بما 
اإلنساني، وإنتهاكات  للقانون الدوليفي ذلك داخل الجماعات اإلرهابية التي ترتكب إنتهاكات 

وزات لحقوق اإلنسان بما فيها العنف الجنسي والجنساني ويلتزم بكفالة أن تتوافر لد  أفرقة الخبراء وتجا
 .5ابعة للجان الجزاءات الخبرات الضرورية المتعلقة بالشؤون الجنسانيةتذات الصلة ال

                                                           

 .2122/ ج من قرار مجلس األمن  7راجع نص المادة  - 1
 .2122راجع قرار مجلس األمن  - 2
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(2015  2242  /S/RES 
 .2242راجع ديباجة القرار  - 4
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هذا وقد عبر مجلس األمن عن قلقه إزاء اإلستغالل واإلعتداء الجنسيين من جانب حفظة  
فيهم األفراد العسكريون واألفراد  نلها، بمم التابعين لألمم المتحدة، وأفراد القوات غير التابعة السال

سابق  ي المدنيون وأفراد الشرطة، وحث البلدان المساهمة بأفراد شرطة وبقوات على توفير تدريب قو 
، وإجراء تحريات سريعة للنشر بشأن اإلستغالل واإلعتداء الجنسيين وفرز أفراد حفظ السالم التابعيم لها
وإبالغ األمم المتحدة في  ,ومستفيضة بشأن األفراد النظاميين التابعين لها ومحاكمتهم عند االقتضاء

 الوقت المناسب بوضع تلك التحقيقات وبالنتائج التي أسفرت عنها.
األمم المتحدة إلى التعاون حسب االقتضاء وفي الوقت المناسب مع السلطات الوطنية  دعويو  

بما في ذلك المحاكم المسؤولة عن التحقيق في تلك اإلدعاءات عند ما يطلب إليها التعاون لذلك 
الغرض، ويطلب معالجة مسألة االستغالل واالعتداء الجنسي حسب االقتضاء في االجتماعات التي 

البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة في عمليات األمم المتحدة، ومناقشة هذه المسائل داخل  تعقد مع
 .1لجنة األركان العسكرية لألمم المتحدة في إطار برنامجها العادي

كما حث الدول على تعزيز إمكانية إحتكام النساء إلى القضاء في حاالت النزاع وما بعد  
التحقيق في أعمال العنف الجنسي ومالحقة مرتكبيه ومعاقبتهم على وجه بما في ذلك من خالل  ،النزاع

 السرعة، وكذلك من خالل تعويض الضحايا.
وأشار القرار إلى أن مكافحة اإلفالت من العقاب على أشد الجرائم خطورة التي ترتكب ضد  

الخاصة والمختلطة،  النساء قد تعزز بفضل العمل الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم
 .2فضال عن الدوائر المتخصصة في المحاكم الوطنية

 جدول يبين محتوى قرارات مجلس األمن المتعلقة بالمرأة والسلم واألمن

 المحتو   قرار مجلس األمن السنة
 الحماية -الوقاية -المشاركة   1325 2000
 الحماية من العنف الجنسي ومقاضاة الجناة 1820 2008

 

2009 
 

1888 
، وتعيين ممثل خاص لألمين العام لألمم 1820تعزيز القرار 

 المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات.
 المشاركة في عمليات ما بعد النزاع 1889 2009

                                                           

 .2242من القرار  09المادة  - 1
 .نفس القرارمن  15المادة  - 2
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 بطرح إجراءات مستهدفة 1888و 1820تعزيز القرارين   1960 2010
 
2013 

 
2106 

الجنسي في فيما يتعلق بمنع العنف  1960تعزيز القرار 
حاالت النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاعات المسلحة 
 والمالحقة القضائية لمرتكبي جرائم العنف الجنسي.

 

2013 
 

2122 
، 2106، 1960، 1889، 1888، 1820تعزيز القرارات 

 1والتأكيد على ما جاء فيها 1325وخاصة القرار 
 2122و1325ينالسابقة و خاصة القرار   تعزيز القرارات 2242 2015

 
ومنه نالحظ أن مجلس األمن لم يكتفي من خالل إصداره القرارات السابق اإلشارة إليها إلى  

دعوة الدول األطراف إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي حددها، إنما خلق التزامات على عاتق 
مكافحة جرائم العنف ضد النساء السيما العنف القيادات داخل منظمة األمم المتحدة، وهذا لتعزيز 

الجنسي الممارس خالل النزاعات المسلحة وما بعدها. والجدير بالذكر أن قرارات مجلس األمن المتعلقة 
بالمرأة والسالم واألمن تستذكر التزامات الدول المنصوص عليها في كل من اتفاقيات جنيف األربع 

, معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1977سنة   والبروتوكولين اإلضافيين ل1949)
, ميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية 1999)سيداو  وبروتوكولها اإلضافي لعام  1979لسنة 

الدولية,والمتعلقة بتعزيز حقوق النساء خالل النزاعات المسلحة، وحمايتهم من الجرائم الجنسية وأشكال 
 .2العنف األخر  

 جسيد حماية النساء من جرائم العنف الجنسي من خالل إنشاء محاكم جنائية دوليةت -ب
، ويتولى مهمة حفظ السالم واألمن 3يعد مجلس األمن بمثابة السلطة التنفيذية لألمم المتحدة 

الدوليين ويعمل على التأكيد على التطبيق الصارم للقانون الدولي اإلنساني بغية الحد من النزاعات 
 .4المسلحة وحماية الضحايا السيما فئة النساء منهم

                                                           

1 - Isabelle Nilsson, opcit, p.10. 

 .10، ص مرجع سابقدي توريس،  لميغان باستيك ودانيي - 2
كارم محمود حسين نشوان، آليات حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، مذكرة ماجستير،  - 3

 .67، ص 2011,جامعة األزهر، غزة 
لعمارة ليندة، دور مجلس األمن في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، مذكرة  .133قيرع بن عامر، مرجع سابق، ص  - 4

 .114، ص 2012عمري، تيزي وزو ماجستير، جامعة مولود م
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ونظرا لالنتهاكات والجرائم البشعة التي ارتكبت في النزاعات المسلحة التي نشبت مع مطلع  
التسعينات وما عانته خاصة النساء في ظلها من اغتصاب وغيره من اعتداءات جنسية، أعادت إلى 

، ونظرا النهيار النظام القضائي ألغلب 1عالمية األولى والثانيةاألذهان الجرائم المرتكبة أثناء الحرب ال
الدول التي ارتكبت فيها هذه االنتهاكات أو ترددها في متابعة المجرمين، كان من الضروري على 

 .2عبر إنشاء محاكم جنائية دولية تتولى تلك المهمة بدال عنها لخدمجلس األمن أن يت
لتوقيع العقاب على المتسببين في ارتكاب جرائم على  وعليه انتهج مجلس األمن أسلوبين 

  النساء أثناء النزاعات المسلحة، عبر إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة ومحاكم مختلطة.
لسنة  827وبالتالي أنشأ مجلس األمن محكمتي يوغسالفيا سابقا ورواندا بموجب القرارين 

ا األساسية الجرائم التي تقع على فئة وأدرج ضمن أنظمته 19943الصادر في سنة  955و 1993
 النساء وخاصة االغتصاب.

كما أنشأ مجلس األمن المحاكم المختلطة أو الهجينة أو المدولة وهي محاكم ذات تشكيلة 
مختلطة بين قضاة دوليين وقضاة من جنسية الدولة التي حدثت فيها الجرائم محل المتابعة، ومنها 

 لتيمور الشرقية والمحكمة المختلطة  لكمبوديا ، وقد  المختلطة لمحكمةالمحكمة المختلطة لسيراليون وا
 أدرج  ضمن  اختصاصاتها النظر في  االنتهاكات التي  تمس النساء  أثناء  النزاعات  المسلحة 

 .4وخاصة جرائم العنف الجنسي
يزال هناك وعلى الرغم من التقدم المحرز في جدول أعمال المرأة والسالم واألمن إال أنه ال  

الكثير مما ينبغي إنجازه، إذ يصعب في أحيان كثيرة ر ية أي تحسن في واقع حياة المرأة في البيئات 
المتأثرة بالنزاع، فقد أوضحت الناجيات من العنف الجنسي في البوسنة والهرسك على سبيل المثال 

ويلة، وفي شتى أنحاء العالم بأنهن لم يحصلن على العدالة حتى اآلن، بعد نهاية النزاع هناك بعقود ط
عرض لإلقصاء من جهود بناء وصنع السالم فقد تحدثت النساء تال تزال المرأة تتحمل عبن النزاع، وت

المقاتالت في نيبال بأنه لم يكن لهن صوت في مفاوضات السالم التي أجريت في البالد عام 
20065. 

                                                           

 .183بخوو حسام، مرجع سابق ، ص  - 1
 .383خنوسي كريمة، مرجع سابق، ص  - 2
 .112لعمامرة ليندة، مرجع سابق، ص  - 3
 .راجع المحاكم المدولة في الفصل الثاني من الباب األول - 4
  www. Un. Orgعلى موقع :  28، ص 2015، اإلطار المعياري المرأة والسالم واألمن سينثيا إينولي - 5
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 انيـالثرع ـالف                                         
 ةــدوليـائية الــة الجنـالمحكم                                  

تعد المحكمة الجنائية الدولية من أبرز اآلليات الدولية التي تلعب دورا فعاال وبارزا في مكافحة  
سياسة اإلفالت من العقاب السيما فيما يتعلق بالجرائم الجنسية الشائعة الحدوا خالل النزاعات 

سلحة المعاصرة، ومنه معاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية للنساء الالتي يلجأن إلى المحكمة بدءا برفع الم
الدعو  والسير فيها وصوال إلى العقوبات المقررة لمرتكبي الجرائم الجنسية، ومرورا بحماية الضحايا 

ت التي تواجه المحكمة التحديا وهذا على الرغم منومسألة اإلثبات في هذه القضايا والتعويض فيها، 
 وتعيق عملها.

وقبل التطرق لكل هذا ال بد لنا من اإلشارة في البداية إلى أهم المباد  التي تحكم عمل  
المحكمة والتي تساهم بدورها في مكافحة اإلفالت من العقاب عن الجرائم األشد خطورة السيما تلك 

 التي تمس فئة النساء.
 المحكمة الجنائية الدوليةالمبادئ التي تحكم عمل  -أوال

لالختصاص الجنائي  الممارسة الصحيحةلقد اعتمد نظام روما األساسي مباد  أساسية تعزز  
للمحكمة، جاء أهمها في الباب الثالث تحت عنوان:" المباد  العامة للقانون الجنائي"، ومن بين هذه 

عدم التقادم ومبدأ المسؤولية الجنائية المباد  نذكر مبدأ التكامل, مبدأ عدم رجعية النظام األساسي و 
 الفردية وعدم االعتداد بالصفة الرسمية.

 مبدأ االختصاص التكميلي -أ
ينصرف مفهوم االختصاص التكميلي إلى تلك العالقة بين االختصاص القضائي الوطني  

 نسبة الختصاص واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتتميز هذه العالقة بأنها تكميلية واحتياطية بال
، وقد تأكد هذا المبدأ في الفقرة العاشرة من ديباجة 1المحكمة، فاألولوية الختصاص القضاء الوطني

 .3وكذاك المادة األولى منه 2نظام روما األساسي

                                                           

عبد الفتاح محمد سراج ,مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي )دراسة تحليلية تأصيلية  ,الطبعة األولى ,دار  - 1
 .336، 335، ص مرجع سابقعمر محمود المخزومي، .2,ص 2001النهضة العربية ,القاهرة ,

تؤكد على أن المحكمة الجنائية المنشأة بموجب هذا النظام  :)التي أشارت إلى أن الدول األطراف في هذا النظام  - 2
 . األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية

 السلطة لممارسة تنشأ بهذا المحكمة الجنائية دولية، وتكون المحكمة هيئة دائمة لها :  التي أشارت إلى أن - 3
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من نظام روما على إمكانية ممارسة المحكمة الختصاصها في قضية ما إذا  17وتنص المادة  
ص الوطني على الجريمة غير قادرة أو غير راغبة في ممارسة كانت الدولة صاحبة االختصا

اختصاصها الوطني أو إذا كانت الجريمة على درجة كبيرة من الخطورة أو لم تجر محاكمة المتهم 
 ةبعد، وقد بينت نفس المادة في فقرتها الثانية والثالثة المعايير التي ينبغي على المحكمة الجنائية الدولي

تبار عند تقديرها عدم رغبة أو قدرة المحاكم الوطنية على محاكمة مرتكبي الجرائم أخذها بعين االع
 .1الدولية

ولعل هذا المبدأ يساهم بدرجة كبيرة في مواجهة اإلفالت من العقاب عن الجرائم الدولية السيما  
 جرائم العنف الجنسي في شتى صورها المنتشرة خالل النزاعات المسلحة المعاصرة.

 عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادممبدأ  -ب
التقادم عدم من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية صراحة على مبدأ  29نصت المادة  

 .2على النحو التالي:  ال تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه[
العنف الجنسي، إذ نالحظ أن نظام روما وعليه فإنه ال يمكن التذرع بمسألة تقادم جرائم  

األساسي قد ضيق النطاق على مرتكبي هذه الجرائم حتى ال يفلتوا من المساءلة الجنائية ولعل في هذا 
حماية لضحايا الجرائم الدولية وخاصة فئة النساء الالتي يقعن ضحية االنتهاكات الجنسية إبان 

 النزاعات المسلحة.
 

                                                                                                                                                                                

اختصاصها على األشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضوع االهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا =
 .[النظام األساسي، وتكون المحكمة مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية...

 التالية:في الحاالت  17/2تعتبر الدولة غير راغبة وفقا للمادة  - 1
 عندما تتخذ اإلجراءات القانونية بهدف حماية المتهم من المسؤولية الجزائية. -أ       
 في حالة التأخير غير المبرر في إتمام اإلجراءات لما يثيره ذلك من شك في نية تقديم الشخص إلى العدالة. -ب      
 .عند تغيب االستقاللية والنزاهة في مباشرة اإلجراءات -ج      

 من النظام األساسي للمحكمة إذا كان: 17/3وتعتبر الدولة غير قادرة على التحقيق والمحاكمة وفقا للمادة 
 منهار بشكل كلي أو جزئي. والقضائي معدوما أ انظامه -أ         
 القضاء عاجز على إحضار المتهم أو الحصول على األدلة والشهود. -ب        
 ر يحول دون قيام القضاء الداخلي باإلجراءات القانونية المتبعة.هناك أي سبب آخ -ج        

 .205حسام ، مرجع سابق، ص  وراجع في هذا اإلطار بخو 
 .207، ص مرجع سابقبخوو حسام،  - 2
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 فة الرسميةصائية الفردية وعدم االعتداد بالمبدأ المسؤولية الجن -ج
عن ارتكاب الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص  1إن تقرير المسؤولية الجنائية الفردية 

المحكمة الجنائية الدولية، يشكل ضمانة قانونية كبيرة لتجسيد الحماية الخاصة بالنساء فيمايتعلق بجرائم 
لحة، باعتبار أن هذه الجرائم تشكل اعتداء على األسس التي تقوم العنف الجنسي أثناء النزاعات المس

من النظام  25/02عليها الجماعة الدولية ومنه ال يمكن التغاضي عنها، وهذا ما أكدت عليه المادة 
األساسي بقولها:  الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤوال عنها 

 .2 وفقا لهذا النظام األساسي[ بصفته الفردية وعرضة للعقاب
 وتحكم هذا المبدأ قواعد أساسية هي: 

أن الصفة الرسمية للشخص كونه رئيس دولة أو من كبار موظفيها ال تعفيه من العقاب، وال  -1
 .3تعد سببا لتخفيف العقوبة

إن ارتكاب أحد األشخاص لجريمة تدخل في اختصاص المحكمة ال يعف رئيسه من   -2
المسؤولية الجنائية إذا علم أو كانت لديه أسباب معقولة أن ذلك الشخص يستعد الرتكابه أو 
ارتكبه دون أن يتخذ الرئيس اإلجراءات الضرورية والمعقولة لمنع ذلك الفعل أو لمعاقبة 

 .4مرتكبه
عفى من الخضوع الختصاص المحكمة عند تنفيذه ألوامر عليا إذا توفرت إن الشخص ال ي -3

 من نظام روما األساسي. 33شروط حددتها المادة 
كالجنون، السكر، في حالة اإلكراه  31هناك أحوال من اإلعفاء من المسؤولية حددتها المادة  -4

 على ذلك.

                                                           
1
إضافة الى المسؤولية الجنائية الفردية فإن الدولة كذلك مسؤولة عما يرتكبه أفراد قواتها المسلحة و إذا كانت مسؤولية  - 

من اتفاقية   03الدولة الجنائية محل خالف فقهي فإن مسؤوليتها في التعويض تكاد تكون ثابتة, راجع في ذلك المادة 
من البروتوكول االضافي  91, و المادة 1949اتفاقية جنيف الرابعة  لعام من  29,و المادة 1907الهاي الرابعة لعام 

 . 1977األول لعام 
آيت عبد المالك نادية، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم  .312كي فريد، مرجع سابق، ص يراجع تر  - 2

 .314، ص 2014الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري 
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 27راجع نص المادة  - 3
نصر الدين بوسماحة,المحكمة الجنائية الدولية,شرح من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 28راجع المادة  - 4

 .116,ص2008اتفاقية روما مادة مادة, الجزء االول,دار هومة ,الجزائر,



385 
 

أو آمر بارتكاب الجريمة أو  إن الشخص يعد مسؤوال جنائيا إذا كان فاعال أصليا أو شريكا  -5
    .1حث عليها أو شجع على ارتكابها أو ساعد أو ساهم في ارتكابها

 إجراءات سير الدعوى في قضايا العنف الجنسي -ثانيا
تمر الدعو  أمام المحكمة بمجموعة من المراحل تبدأ بتحريكها من قبل المدعي العام أو  

إصدار الحكم وتحديد العقوبة، وقد أولى النظام األساسي  وصوال إلى 2مجلس األمن أو الدول األطراف
للمحكمة الجنائية الدولية اهتمام خاص بقضايا العنف الجنسي السيما فيما يتعلق بمسألة اإلثبات 

 وحماية الضحايا والشهود وتعويضهم ، وهذا ما سنتطرق إليه فيمايلي:
 إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الجنسي -أ

 حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف الجنسي  -ب
 اإلثبات في قضايا العنف الجنسي   -ج
 تعويض الضحايا في قضايا العنف الجنسي -د

 إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الجنسي -أ
تمر الدعو  أمام المحكمة الجنائية الدولية بمجموعة من المراحل بدءا بالمدعي العام ثم الدائرة  

فيما يتضمن التمهيدية ومن ثم الدائرة االبتدائية ودائرة االستئناف حتى تصل إلى صدور حكم نهائي 
 .3ومعاقبته أو تبرئته من الجرم المنسوب إليه تجريم المتهم
ضايا العنف الجنسي كغيرها من القضايا، أمام إحد  الدوائر االبتدائية وتتم المحاكمة في ق 

وتبدأ المحاكمة بتالوة الئحة االتهام التي أقرتها الدائرة ،للمحكمة، والتي تتشكل من ستة قضاة 
التمهيدية على المتهم، ويسأل هذا األخير عما إذا كان يقر بأنه مذنب في التهمة الموجهة إليه أم ال، 

قدم شهود االتهام  وأدلة اإلثبات، وبعدها يلقي الدفاع عن المتهم ييلقي المدعي العام بيانا افتتاحيا و ثم 
 .4بيانا افتتاحيا ويقدم شهود النفي وأدلة نفي التهم بالنيابة عن المتهم

ويجوز لهيئة المحكمة أن تأمر بإحضار شهود وإدالئهم بشهاداتهم وتقدم المستندات وغيرها  
لة، ولها أن تأمر المدعي العام بتقديم أدلة جديدة، ويقع على المدعي العام عبن إثبات أن من األد

                                                           

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 25راجع المادة  - 1
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 13 نص المادةراجع  - 2
، ص 1،2008طوالتوزيع، دار الثقافة للنشر  لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، - 3

247. 
 .390محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  - 4
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، وبعد اختتام اإلجراءات القانونية بخصوص تقديم األدلة وإجراءات الدفاع، يقوم المدعي 1المتهم مذنب
وتسأل المحكمة عما  العام بتقديم البيان الختامي، وبعدها يتم تقديم البيان الختامي للدفاع عن المتهم،

إذا كان لديه أقوال أخر  وختامية، ثم تخلوا المحكمة إلى نفسها في غرفة المداولة لوضع الحكم الذي 
 .2ستصدره
وللمحكمة أن تصدر إحد  العقوبات األصلية التي ينص عليها النظام األساسي وهي السجن  

كما توجد أيضا العقوبات التكميلية  ،اعام 30المؤبد أو السجن المؤقت الذي ال يتجاوز حده األقصى 
كالغرامة، ومصادرة العائدات والممتلكات واألصول التي نتجت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من 

 .3الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية
هذا وتنفذ العقوبات التي تقررها المحكمة في دولة تعينها هذه األخيرة من ضمن قائمة الدول  
تقاسم الدول  أكدت استعدادها لقبول المحكوم عليهم، ويجب على المحكمة أن تراعي مبدأالتي 

األطراف مسؤولية تنفيذ عقوبة السجن وآراء المحكوم عليه وجنسيته، فإن لم تعين المحكمة دولة ما، 
 .4فإن العقوبة تنفذ في السجن الذي توفره الدولة المضيفة )هولندا 

أن الباب الثامن من النظام األساسي قد حدد طرق الطعن في األحكام إلشارة إلى اهذا وتجدر  
وهي االستئناف وإعادة النظر، وهذه اإلجراءات قد تتخذ أمام دائرة االستئناف بوصفها درجة استئنافية 
لألحكام التي تصدرها الدائرة االبتدائية كما قد تتخذ أمام دائرة االستئناف بوصفها جهة طعن بإعادة 

 .5النظر
 
 
 

                                                           

من النظام األساسي للمحكمة  66أنظر كذلك في هذا الصدد المادة  .264ص  سابق،مرجع  لندة معمر يشوي، - 1
 الجنائية الدولية.

 .1701، ص سابق مختار، مرجعخياطي  .390محمد فهاد الشاللدة، مرجع سابق، ص  - 2
. جهاد القضاة، درجات التقاضي واجراءاتها في من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 77راجع المادة  - 3

الجنائية  ةأبو الخير أحمد عطية، المحكم.129، ص 2010االولى, ةوائل للنشر، الطبع رالمحكمة الجنائية الدولية، دا
النهضة العربية،  رللنظام األساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، دا ةالدولية الدائمة، دراس

 .68 ،67، ص 1999,ةالقاهر 
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 103راجع المادة  - 4
 .498بدر الدين محمد شبل، مرجع سابق، ص  - 5
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 حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف الجنسي -ب
والشهود أهمية في قضايا العنف الجنسي، نظرا للنظرة الخاصة  1تكتسب مسألة حماية الضحايا 

التي ينظر بها الفرد واألسرة والمجتمع إلى هذه الجرائم، حيث ما زالت هذه الجرائم تتصل اتصاال وثيقا 
بالشرف مما يجعل الضحية عادة تحجم عن اإلبالغ، وخاصة إذا ما ارتكبت أثناء نزاع مسلح وضد 

ت اضطهاد وتعذيب وإبادة، مما يجعل أفرادها عرضة ألعمال االنتقام إذا ما طائفة تتعرض لمحاوال
قدموا على اإلبالغ عن هذه الجرائم أو الشهادة فيها مما حدا المجتمع الدولي إلى العمل على حماية أ

 .2الشهود والضحايا في مثل هذه الجرائم دون التضحية بحقوق المتهم
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على كفالة حماية سالمة من النظام األ 68وقد نصت المادة  

الشهود والضحايا وحماية سالمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم وذلك بصفة خاصة في 
 -1حيث تنص الفقرة األولى من هذه المادة على:   ،قضايا العنف الجنسي، والعنف ضد األطفال

أمان المجني عليهم والشهود وسالمتهم البدنية والنفسية وكرامتهم تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية 
وخصوصيتهم، وتولي المحكمة في ذلك اعتبارا لجميع العوامل ذات الصلة، بما فيها السن، ونوع 

، والصحة، وطبيعة الجريمة، والسيما، ولكن 07من المادة  03الجنس على النحو المعرف في الفقرة 
عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد األطفال،  ،دون حصر

                                                           
 من القواعد االجرائية و اإلثبات الضحية بأنه:  يدل لفظ "الضحايا" على األشخاص الطبيعيين 85عرفت القاعدة  - 1
المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة.كما يجوز أن يشمل لفظ الضحايا المنظمات  

رسة للدين أو التعلم أو الفن أو العلم أو األغراض أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتهاالمك
الخيرية و المعالم األثرية و المستشفيات و غيرها من األماكن و األشياء المخصصة ألغراض إنسانية[,راجع نصر 
 2008الدين بوسماحة,حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي , دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية,

 .16,ص
Gaelle Carayon, victims as Participants in proceedings befor the ICC :A Success Story ?, 

in Andraz ZIDAR and Olympia   BEKOU, Contemporary Challenges for the International 

Criminal Court, British Institute of International and Coparative Law,BIICL, 

2014,pp135,136 .             

 .و ما بعدها 197 صمحمود حجازي محمود، مرجع سابق،  - 2
Protocole international non contraignant  relatif aux enquetes sur les violences sexuelles 

dans les situations de conflits armés, sous la direction de Wiliam Hague  le secrétaire 

d’Etat aux affaires étrangères et du Commonwealth et Angelina Jolie envoyée spéciale du 

 : HCR ,juin 2014 , p.136.disponible sur le site

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d

fre_04.pdf-ow_res_PSVI_Protocol_FULLata/file/376550/l    
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ويتخذ المدعي العام هذه التدابير وبخاصة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها، ويجب 
 أال تمس أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة[.

لمحكمة التزام عام بتوفير الحماية الالزمة للمجني عليهم والشهود طيلة وعليه يقع على ا 
إجراءات المحاكمة، وهو حق مواز لحق المتهم في إجراء محاكمة عادلة، حيث تضمن المحكمة 
للمجني عليهم من النساء ضحايا الجرائم الجنسية ، وكذا الشهود في هذه الجرائم، الحصول على 

حاولة لالنتقام أو أي ضرب من ضروب المعاناة باتخاذ التدابير الضرورية، حماية من التعرض ألية م
مما يعني منح سلطة تقديرية أوسع ألجهزة المحكمة في تقرير التدابير المناسبة باستثناء ما يتعارض 

 .1مع حقوق المتهم أو مقتضيات إجراء محاكمة عادلة
بسماع  إمكانية قيام المحكمةالمحاكمة , كما أتاحت الفقرة الثانية استثناء على مبدأ عالنية 

الشهود والضحايا من خالل األفالم المصورة أو الوسائل اإللكترونية أو غيرها من الوسائل الخاصة، 
وذلك حماية للضحايا والشهود على أن تتخذ هذه اإلجراءات بصفة خاصة في حالة كون المجني عليه 

مة بخالف ذلك، على أن تأخذ في االعتبار كافة ضحية للعنف الجنسي، وذلك ما لم تأمر المحك
 .2الظروف المحيطة بالقضية وبصفة خاصة وجهة نظر الضحية والشهود

واإلدعاء  3كما أنشئت وحدة لدعم ومساندة الضحايا والشهود التي لها أن تقدم المشورة للمحكمة 
 43/6نصوص عليها في المادة بشأن اإلجراءات الحمائية والترتيبات األمنية والمشورة والمساعدة الم

، حيث يجوز للمحكمة بناء على طلب مقدم من المدعي العام أو الدفاع أو أحد 4من النظام األساسي
الشهود أو الضحايا أو ممثله القانوني إن وجد أو من تلقاء نفسها وبعد استشارة وحدة الضحايا 

 والشهود، حسب االقتضاء ومع مراعاة آراء الضحية أو الشاهد:
                                                           

دار هومة الجزائر، الجزء  ،شرح إتفاقية روما مادة مادة راجع نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، - 1
 Rapport de la commission de droit international sur les travaux de . 69، ص 2008، سنة 02

sa quarante-cinquième session 3 mai- 23 juillet 1993 (A/ 48/ 10), p.129.  
الجنائية الدولية،  ةخالد الشرقاوي السموني، المحكم .وما بعدها 197ص  ،محمود حجازي محمود، مرجع سابق - 2

 .102، ص2014مطبعة وراقة الكرامة، الرباط ,
 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وكذلك من 68/4راجع المادة  - 3

  Véronique Harouel-Bureloup, op.cit, p. 480.  

باعتبارها الجهة المسؤولية عن توفير تدابير الحماية واألمن المالئمة للمجني عليهم والشهود، ووضع خطط طويلة  - 4
وقصيرة األجل لحمايتهم، حيث تقدم الوحدة توصياتها إلى أجهزة المحكمة حول التدابير الممكن اتخاذها مستندة في ذلكم 

بشرية مختصة في مختلف الميادين كحماية الشهود وأمنهم، إدارة المهمات إلى ما تتمتع به من إمكانيات مادية وخبرات 
 )اللوجستية ، المسائل القانونية واإلدارية بما فيها المتصلة بالقانون اإلنساني والقانون الجنائي.
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أن تأمر باتخاذ تدابير خاصة تشمل على سبيل المثال وليس الحصر تدابير لتسهيل أخذ  -1
شهادة أي من الضحايا أو الشهود المصابين بصدمة أو أي من ضحايا العنف الجنسي، عمال 

، وتلتمس الدائرة موافقة الشخص الذي يتخذ اإلجراء الخاص 68من المادة  2و 1بالفقرتين 
 باتخاذ هذا اإلجراء. األمربشأنه قبل 

من القاعدة جلسة سرية أو مع طرف  01يجوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم بموجب الفقرة  -2
ر خاصة تشمل على سبيل المثال يغي اتخاذ أي تدابنبواحد إذا اقتضى األمر لتقرير إن كان ي

اني أو أحد أفراد سوليس الحصر، األمر بالسماح بحضور محام أو ممثل قانوني أو طبيب نف
 الضحية أو الشاهد بشهاداته. خالل إدالءاألسرة 

بالنسبة للطلبات المقدمة بصورة مشتركة بموجب هذه القاعدة تطبق األحكام الواردة في القواعد  -3
 مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال. 87)ب  إلى )د  من القاعدة 2الفرعية 

مختوما وفي هذه الحالة يظل مختوما إلى  قاعدةال يجوز أن يكون الطلب المقدم بموجب هذه -4
أن تأمر الدائرة بخالف ذلك، وتكون الردود على االلتماسات والطلبات المختومة المقدمة 

 بصورة مشتركة مختومة هي األخر .
مع مراعاة ما قد ينشأ عن انتهاك خصوصيات الشاهد أو الضحية من خطر يهدد سالمته،  -5

طريقة استجواب الشاهد أو الضحية لتجنب أي مضايقة أو تحرص الدائرة على التحكم ب
 .1مع إيالء اهتمام خاص لالعتداءات على ضحايا جرائم العنف الجنسي،تخويف 

ويضاف إلى التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية المجني عليهم والشهود إمكانية قيام المدعي 
لة أو معلومات يمكن الكشف عنها، أدان أية العام خالل المرحلة التي تسبق الشروع في المحاكمة بكتم

واالكتفاء فقط بتقديم موجز وملخص لها تجنبا لتداولها في أوساط الجماهير والصحافة ووكاالت 
اإلعالم مما قد يؤدي إلى المساس بسالمة وأمن المجني عليهم والشهود خاصة في قضايا العنف 

أال يمس بحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة، الجنسي، إال أن اللجوء إلى هذا اإلجراء ينبغي 
وبالتالي ينبغي مراعاة حق المتهم في تسليم بيان مفصل حول األدلة التي يعتزم المدعي العام االستناد 

 هم.  إليها والشهود المزمع استدعا

                                                           

شرح  دوليةالمحكمة الجنائية ال نصر الدين بوسماحة، . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 88راجع القاعدة  - 1
 .73 ،72سابق، ص  مادة، مرجعإتفاقية روما مادة 
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ومنه نالحظ أنه قد تم األخذ بحلول تضمن حماية الشهود والضحايا خاصة في القضايا 
 .1عدم التضحية بحقوق المتهم أو بحياد وعدالة المحاكمة الجنسية مع

 قواعد اإلثبات في قضايا العنف الجنسي -ج
من قواعد اإلجراءات باإلثبات في جرائم العنف الجنسي وتتعلق  72و 70تتعلق القاعدة  

موافقة التي جاءت تحت عنوان:"مباد  األدلة في قضايا العنف الجنسي" بإدعاء  70القاعدة اإلجرائية 
 المجني عليه على الفعل الجنسي.

وتقرر الفقرة )أ  منها على أنه ال يجوز استنتاج الموافقة بسبب أي كلمات أو سلوك صادر  
عن الضحية عندما تستخدم القوة أو التهديد باستخدامها أو القسر، أو استغالل ميزة وجود بيئة قسرية 

بقولها:  ال يمكن  2اء طوعي أو اختياري وكاملقوضت أو أضعفت قدرة الضحية على التعبير عن رض
ة ياستنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذ فسدت أهلية الموافقة الطوعية  والحقيق

، وهو ما 3للضحية بفعل استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو اإلكراه أو استغالل بيئة قسرية[
ي قالها الضحية أو السلوك الصادر عنه والذي يمكن وفقا للظروف يعني أنه مهما كانت الكلمات الت

وض قدرة قالعادية أن يستنتج منه قبول المجني عليه، فإن استخدام العنف أو القوة بشتى صورها التي ت
بمثل هذه  دالضحية على التعبير وإصدار رضاء حقيقي وكامل واختياري، تعد مانعا من االعتدا

 الكلمات أو السلوك.
أما الفقرة )ب  فتجعل ما يصدر عن شخص ال تتوفر لديه القدرة أصال على التعبير عن رضا  

حقيقي ال يؤدي إلى استنتاج رضاء قانوني، فمهما صدر عن مثل هذا الشخص الذي قد يكون غير 
ال بقولها:   ال يمكن أن يعتبر رضا صحيحا وفقا لهذه الفقرة،مميزا أو مصابا بعاهة عقلية أو غير ذلك 

يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا كان عاجزا عن إعطاء موافقة 
  4حقيقة[.

في حين القفرة )ج  ال تجيز استنتاج القبول والموافقة على ارتكاب الفعل الجنسي من مجرد 
ل سكوت المجني عليه أو عدم مقاومته للعنف الجنسي وذلك ألن ظروف النزاعات المسلحة تجع

                                                           

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  68/5راجع المادة  - 1
3-Karin N.Calvo-Goller,op.cit,p.239  

 .84مرجع سابق، ص  ,شرح إتفاقية روما مادة مادة المحكمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة، - 3
 .200محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  - 4
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وذلك بقولها:  ال يشكل  1الضحية في وضع ال يتمكن فيه من التعبير عن عدم رضاه بمثل هذه األفعال
 .2سكوت الضحية أو عدم مقاومته أساسا لالستنتاج بأن العنف الجنسي المزعوم تم برضاه[

وتعتبر الفقرة )د  أن مصداقية وشخصية المجني عليه أو الضحية واستعداه وميله إلتاحة 
س ال يمكن أن تستنتج من الطبيعة الجنسية للمسلك السابق أو الالحق للضحية أو الشاهد وذلك الجن

بقولها:  ال يمكن استنتاج مصداقية الضحية أو الشاهد أو طبعه أو نزوعه إلى قبول الجنس من 
 للسلوك السابق أو الالحق للضحية أو الشاهد[. ةالطبيعة الجنسي

أن تنظر إلى ظروف الواقعة في ذاتها وأنه ال يجوز للمتهم وهو ما يعني أن على المحكمة 
اإلدعاء بأن المجني عليه معتاد مثال على ممارسة البغاء، ومن ثم فإن ما أتاه المتهم من أفعال يستند 
إلى رضا المجني عليه، فسلوك الضحية السابق أو الالحق ال يصلح للداللة على رضا المجني عليه، 

 الت أن نبحث عن الرضاء الحقيقي للضحية.بل يجب في جميع الحا
وبذلك نجد أن النص أكثر حماية للضحية وأكثر تضييقا على المتهم فيما يتعلق بإدعاء رضا 

 ، وفي هذا حماية للنساء وضحايا االنتهاكات الجنسية الالتي يلجأن إلى القضاء.3المجني عليه
 تعويض الضحايا في قضايا العنف الجنسي -د

معاهدة روما للمحكمة خيار منح تعويضات لضحايا الجرائم بما فيها جرائم العنف توفر  
من المعاهدة التعويض أنه:  يشمل اإلرجاع، التعويض وإعادة التأهيل[،  75الجنسي، وتعرف المادة

وتنص هذه المادة على أن المحكمة ستحدد المباد  المتعلقة بالتعويض وفي حالة معينة يمكنها التقدم 
ييم الضرر الذي تعرض له الضحايا، كما يمكنها إصدار أمر بالتعويض مباشرة ضد شخص تمت لتق

إدانته، وهناك أيضا صندوق ائتمان للضحايا يساعد المحكمة على تنفيذ دفع التعويضات التي فرضتها 
وتحدد على األفراد المدانين وتجنيد األموال بشكل منفصل لفائدة ضحايا الجرائم ولفائدة عائالتهم، 

قواعد اإلجراءات واألدلة، اإلجراء الذي يتيح للضحايا طلب التعويض وإطار المحكمة الخاص بالتعامل 
 .4مع طلباتهم

                                                           

 .200محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  - 1
 .84، ص المحكمة الجنائية الدولية,شرح إتفاقية روما مادة مادة ,مرجع سابقنصر الدين بوسماحة،  - 2
 .201محمود حجازي محمود ، مرجع سابق، ص  - 3
المحكمة الجنائية الدولية، المركز القومي لإلصدارات  إبراهيم سيد أحمد، نظرة في بعض آليات عمل - 4
.لوك والين,ضحايا و شهود 476. يتوجي سامية,مرجع سابق ,ص162، 161، ص 2011، 01ط  القاهرة,قانونية،ال
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الجدير بالذكر أن المحكمة ال تلجأ الى دفع التعويضات عن طريق الصندوق اإلستئماني إال إذا        
والشحص الصندوق اإلستئماني  عجزت عن دفعها كاملة من أموال الشخص المدان.أما من غير

أن ذلك ال يعني  ىأخر ، عل أمرا بدفع التعويضات ألي جهة أن تصدر يجوز للحكمة المدان، فال
 ذاألساسي، إحصر حق الضحايافي الحصول على التعويضات على الجهتين المبينتين في النظام 

خاصة في الحاالت التي  الدول،يجوز للضحايا انتهاج سبل أخر  للحصول على التعويضات كمطالبة 
 .  1يتبين فيها عالقة أجهزة الدولة باألفعال اإلجرامية

 التحديات التي تواجه عمل المحكمة -ثالثا
بدخول نظام روما األساسي حيز النفاذ ساد االعتقاد بأن القانون الدولي أضحى مسلحا بجهاز  

حق اإلنسانية بما فيها الجرائم الجنسية في قضائي دائم يكفل مساءلة مرتكبي أشد الجرائم خطورة في 
غير أن الواقع العملي بين عجزه عن التصدي لمثل هذه الجرائم ويعود ذلك إلى عدة ،حق النساء

، 2أسباب أهمها المواقف المتباينة للدول تجاه نظام روما وخاصة منها موقف الواليات المتحدة األمريكية
يها ضد المحكمة الجنائية الدولية ليس فقط بعقد االتفاقيات والتي سعت إلى توفير الحصانة لمواطن

الثنائية مع الدول،  وإنما توجهت إلى مجلس األمن في محاولة للحصول على حصانة دائمة خاصة 
 سنبينه فيمايلي: و هذا ما 3لجنودها المتواجدين على أراضي دول أطراف في النظام األساسي للمحكمة

 في ظل الهيمنة األمريكية دور مجلس األمن الدولي -1
في المحكمة، وذلك  الدولية قد وضع دورا لمجلس األمنإن النظام األساسي للمحكمة الجنائية  

من النظام التي أعطت الحق لمجلس األمن في التدخل من أجل تأجيل التحقيق في  16حسب المادة 
المحكمة وذلك حسب نص قضية معروضة أمام المحكمة ، كما منح المجلس حق إحالة حاالت إلى 

 .4من النظام 13المادة 

                                                                                                                                                                                

=الجرائم الدولية :من حق الحماية إلى حق التعبير, المجلة الدولي للصليب األحمر,مختارات من أعداد 
 .82مرجع سابق ,ص أحمد عبد الحافظ بدران,.حمدي  63,64,ص2002

 .53مرجع سابق, الدولي،ضوء أحكام القانون  ىالدولية، علضحايا الجرائم  ق بوسماحة، حقو نصر الدين - 1
، ص 2014جعفور إسالم، حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، جوان  - 2

315. 
 .287ص  سابق،مرجع ليندة معمر يشوي،  - 3
 دار  الدولية،سلطات مجلس األمن في عمل المحكمة الجنائية  األزهرلعبيدي، حدودمن المعلومات راجع  لمزيد- 4

 .وما بعدها 19ص  ،2010القاهرة,  العربية،النهضة 
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غير أن مجلس األمن يخضع كما هو معروف لسيطرة قرارات الدول الكبر  فيه وخاصة  
الواليات المتحدة األمريكية وبسبب معاداة هذه األخيرة للمحكمة الجنائية الدولية فقد حاولت استخدام 

ت لجنودها ومواطنيها عبر العالم، وهو مجلس األمن لتحقيق مصلحتها في الحصول على حصانا
، حيث ينص 2والخاص بهذه الحصانات 20021عام  1422األمر الذي حققته باستصدار القرار 

وكانت  ،على رأس عملهم أو سابقين ،القرار على أنه إذا ما ظهرت قضية تخص مسؤولين أو مواطنين
فإن  ،من قبل هيئة األمم المتحدة عمليات موافق عليها أثناء بسبب تصرفات أو مخالفات ارتكبت

تمتنع عن القيام بأي  01/07/2002من تاريخ  تبدأ المحكمة الجنائية الدولية ولمدة إثنى عشر شهرا 
 إال إذا ما قرر مجلس األمن ما يخالف ذلك. ةتحقيق أو مالحق

يخالف ذلك" أن الواليات المتحدة قد قدمت  اوقد يبدو من عبارة "إذا قرر مجلس األمن م 
تنازال، لكن وبما أن قرار مجلس األمن يجب أن يؤخذ أيضا بموافقة الدول الخمس الكبر  والتي من 
بينها الواليات المتحدة األمريكية فإنه من الواضح أن المحكمة لن يكون لها أي دور خالل فترة اإلثنى 

 عشر شهرا هذه.
الواليات المتحدة تسعى إلى أن تكون الحصانة التي يتمتع بها مواطنوها هذا إضافة إلى أن  

دد بشكل جبأنه يت 1422بالنظر لهذا القرار حصانة دائمة، ولذلك فقد جاء في الفقرة الثانية من القرار 
 . 3من كل عام جويليةدائم وبنفس الشروط في األول من 

ذي تبناه مجلس األمن بتاريخ ال 1487وقد تم تجديد هذا القرار بموجب القرار  
، غير أنها فشلت في تجديده للمرة الثالثة حيث وجدت نفسها في مواجهة جدية سواء 12/07/20034

من األمين العام لألمم المتحدة أو من أعضاء مجلس األمن أنفسهم، حيث انتقد األمين العام لألمم 
، حيث أفاد هذا 1487وبشدة محاوالت أمريكا للحصول على تجديد للقرار  "كوفي عنان"المتحدة السيد 

األخير أنه يجب على مجلس األمن مقاومة التحرك األمريكي الذي يسعى إلى طلب االستثناء من 
المقاضاة أمام المحكمة الجنائية، ومشيرا إلى فضيحة حقوق اإلنسان في السجون التي تديرها الواليات 

                                                           

 .12/07/2002المعقودة في  4572الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته  1422ألمن رقم اراجع قرار مجلس  - 1
 .287ليندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص  - 2
 .291، ص نفسهمرجع ال - 3
األزهر لعبيدي، حدود سلطات مجلس األمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 4

 .203، ص 2010
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، ومن بينها جرائم 1كية عبر العالم السيما في غوانتانامو، وسجن أبو غريب بالعرق المتحدة األمري
االغتصاب وغيرها من جرائم العنف الجنسي في حق النساء السجينات كإجبارهن على اتخاذ أوضاع 
مخلة بالحياء وتصوريهن في تلك األوضاع أو إجبارهن على التعري ومنعهن من ارتداء ثيابهن لعدة 

تجميعهن عراة أمام الجنود، وتصوير عمليات اغتصابهن، وهذا حسب ما ورد في تقرير الجنرال  أيام أو
 Ricardo)إلى رئيسه المباشر الجنرال ريكاردو سانشز  (Antoine Taguba )األمريكي أنتوان تاقوبا

Sanches2   وبعد ورود هذا التقرير في صحيفة"The New Yourk" قائد األركان في  أعلن
أنه يجب على الجهات المسؤولة في الجير  (Mayers )الجير األمريكي في العراق الجنرال ماييرز

األمريكي أن تتخذ وبسرعة إجراءات للتحقيق في هذه القضية، وضغط وزير الدفاع األمريكي رامسفيلد) 
Rumsfeldشرتها مواقع اإلنترنت ال تبت صورا لما حدا في المعتقل إلى أن ن تى على الصحف ح

المختلفة وبالتالي لم يعد باإلمكان السيطرة على ما اعتبر فضيحة العصر في انتهاك حقوق اإلنسان، 
د حصر المسألة في كونها مجرد حاالت منعزلة واستثنائية قامت جرغم أن اإلدارة األمريكية حاولت وب

 .3بها مجموعة من الجنود الذين تجب معاقبتهم
الواليات المتحدة األمريكية القرار من مجلس األمن وذلك لعدم توفر األصوات  وعليه سحبت 

الالزمة لتفعيله، حيث أنها كانت بحاجة إلى تسعة أصوات من أعضاء مجلس األمن في هذا الشأن 
 غير أن سبع دول قد امتنعت عن التصويت.

الجنائية الدولية السيد االنسحاب اعتبر منسق التحالف الدولي من أجل المحكمة  نتيجة لهذا 
، وإن كان هذا يعد نصرا نسبي حيث أن الواليات [ةينصرا للعدالة الدول بأن ذلك يعد  "ويليام بيبس"

بحملتها الواسعة للحصول على اتفاقيات  1487المتحدة األمريكية قد عوضت عن عدم تجديد القرار 
 .النقطة الموالية الحصانة الثنائية وهذا ما سنتناوله في

 إبرام الواليات المتحدة األمريكية اتفاقيات ثنائية التي تضمن الالعقاب -2
 الناطق الرسمي لإلدارة األمريكية إلى أن دولته ستعمل جاهدة من أجل "كرريفيليب  "لقد أشار 

                                                           

 .204، مرجع سابق، ص  هر لعبيدي،ز األ .296ليندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص  - 1
في شهر فيفري   Ricardo Sanchesصفحة إلى رئيسه المباشرة  53تقريرا مكونا من  Tagubaقدم الجنرال  - 2

 و غريب من تصرفات سادية و إجرامية كان أألسر  ضحية لها راجع:بوالذي أورد فيه ما حدا في سجن أ 2004
Peter Franssen ; les armées américaine et Britannique torturent en Irak, 12 Mai 2004 sur 

www. Google. com 

 .318 ،317ليندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص  - 3
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إبرام اتفاقيات ثنائية مع أكبر عدد ممكن من الدول، وأضاف أن مثل هذه االتفاقيات تضمن مصالح  

 رعايا الواليات المتحدة األمريكية.
من نظام روما ال يجوز  للمحكمة الجنائية الدولية أن تتوجه  98/2وبالرجوع إلى نص المادة  

على نحو ال يتفق مع التزاماتها بموجب  بطلب يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف
االتفاقيات الدولية التي تتطلب موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى 

أوال على تعاون الدولة المرسلة إلعطاء موافقتها على  لالمحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحص
أول من بادر إلى استغالل  يه "جورج بوو"ي كان على رأسها التقديم، وبذلك فإن اإلدارة األمريكية الت

ذلك النص من أجل التهرب من اختصاص المحكمة، فأبرمت عدة اتفاقيات ثنائية أطلقت عليها 
تتعهد من خاللها الدول بعدم   ، 1" و"اتفاقيات الالعقاب"98الكثيرمن التسميات منها:"اتفاقيات المادة 

الجنود األمريكيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا تفاديا لمساءلة تحريك الدعو  الجنائية ضد 
جنودها عن جرائمهم المرتكبة عبر العالم السيما تلك التي ارتكبت في العراق في حق النساء الالتي 

رجها، وقد كان معتقل أبو غريب اتعرضن ألفضع الجرائم كالتعذيب واالغتصاب داخل السجون وخ
االنتهاكات التي تعرضت لها النساء في العراق، حيث كانت القوات المسلحة األمريكية أبرز مثال عن 

 تمنع أية جهة حقوقية من زيارتهن في المعتقالت.
وقد أبرز تقرير منظمة اإلتحاد العام لنساء العراق جسامة االنتهاكات التي ارتكبها الجنود  

ة الصحية واإلعدام واالعتقال والتعذيب منها الحرمان من الرعاي ،األمريكيون في حق النساء
 .2واالغتصاب
ال شك في أن الممارسات األمريكية تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية  

 الدولية، ونظرا الستحالة محاكمة مرتكبيها من األمريكيين فإنه يقع على عاتق المنظمات الحكومية 
 ان واجب توثيقها في انتظار محاكمتهم ألن مثل هذه غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسو 

 .3الجرائم تمثل الجرائم األشد خطورة على اإلنسانية التي ال تسقط بالتقادم
                                                           

1 - Bettati Mario, Droit humanitaire, op.cit, p. 298 . 334 ،333جعفور إسالم، مرجع سابق، ص    
االتحاد العام لنساء العراق،  تقرير مقدم باإلشتراك  الواليات المتحدة األمريكية لحقوق أطفال ونساء العراق،انتهاك  - 2

 02إلنسان في إطار المراجعة الدولية الشاملة، جنيف امع االتحاد النسائي العربي إلى الدورة التاسعة لمجلس حقوق 
 .05، ص 2010نوفمبر 

 .340جعفور إسالم، مرجع سابق، ص  - 3
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 خالصة الباب الثاني : 
الحماية هو المرأة سواء كانت هذه االخيرة مدنية أو  أن محلمن خالل هذا الباب خلصنا الى        

ية الوطنية ئليات الحماآلتطرقنا إلى ا الحماية، كمامقاتلة وقد تطرقنا إلى مختلف القواعد التي توفرلها 
 والدولية.منها 
أكدنا على أهمية النشر في  والردعية وقدليات الوقائية ليات الوطنية تطرقنا إلى اآلفبالنسبة ل        

تكوين  ومد  أهميةالتعريف بقواعد القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسي 
 لتيسير تنفيذ قواعد الحماية هذه. بهذه المهمةالكوادر المؤهلة لتقوم 

حماية النساء من جرائم ليات الردعية فقد تم الوقوف على ضرورة إدراج قواعد أما فيما يخص اآل      
العنف الجنسي في القوانين الوطنية و كذا ضرورة إعمال مبدأ اإلختصاص القضائي العالمي لمعاقبة 
مرتكبي جرائم العنف الجنسي بإعتبارها تشكل جرائم ضد اإلنسانية و جرائم حرب حسب النظام 

تكبيهاو منع إفالتهم من العقاب أو مر  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية و التي تلتزم الدول بمالحقة
باعتبارها تعد من قبيل جرائم التعذيب أو المعاملة الالإنسانية و التي تعد من قبيل اإلنتهاكات الجسيمة 
للقانون الدولي اإلنساني .كما تم الوقوف على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلنتهاكات 

بمالحقة  سلحة و ذلك بتفعيل نظام تسليم المجرمين و اإللتزامالجنسية المرتكبة أثناء النزاعات الم
 مرتكبي جرائم العنف الجنسي.

ليات المشار اليها في القانون ليات الدولية فقد تم التطرق ل ليات الوطنية ,أما عن اآلهذا عن اآل     
ورها الفعال في الدولي االنساني حيث ركزنا على اللجنة الدولية للصليب األحمر من خالل إبراز د

 الدور الذي يمكنها القيام بهالحماية وتقديم الرعاية لضحايا العنف الجنسي,و كذا لجنة تقصي الحقائق و 
في حالة اللجوء  في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسي

جهازيها بمم المتحدة عمل كل من هيئة األيات العمل الدولي حيث ركزنا على لآ,هذا إضافة إلى  ليهاإ
 ليات دولية هامة تسهر على حماية النساء . الرئيسيين والمحكمة الجنائية الدولية ك

لناأنه بالرغم من التقدم المحرز إال أن هناك الكثير مما ينبغي إنجازه فيما يتعلق  وقد تبين     
زالت تحدا خالل النزاعات المسلحة على الرغم من الخطيرة التي ال لإلنتهاكات الجنسيةليات نظرا باآل

أكثر  دولية ووطنيةليات آإلى القول أنه يجب إستحداا  الذي يدفعنا الموجودة، الشنالترسانة القانونية 
فعالية لوضع قواعد القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية النساء موضع التنفيذ و كذا إحداا تحول 

 في النظرة السلبية السائدة في المجتمع تجاه المرأة و نشر ثقافة حقوق اإلنسان.
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 الخاتمة
مساسا  لقد أصبح العنف الجنسي الموجه ضد المرأة يشكل جريمة في نظر القانون الدولي و 

 بحقوق المرأة األساسية التي ينبغي التأكيد عليها في حالة السلم قبل الحرب.
التي يحميها تجريم العنف الجنسي ضد المرأة أثناء  المرأة  وخاصة حقوق ن حقوق اإلنسان إ

قد تم تأكيدها من خالل العديد من الوثائق الدولية التي أعلنت عن هذه الحقوق في  النزاعات المسلحة
نتقلت في مرحلة تالية إمرحلة ما من تطور نظرة المجتمع الدولي للمرأة، وذلك في عبارات عامة، ثم 

اقية تفإإلى تحديد هذه الحقوق بشكل أكثر إلزاما ووضوحا وذلك في وثائق دولية ذات قوة إلزامية مثل 
ستغالل دعارة إتفاقية حظر اإلتجار باألشخاص و إالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و 

تجريم اإلعتداء على بعض هذه الحقوق التي الغير، األمر الذي مهد الطريق إلى الوصول إلى إقرار 
السالمة الجسدية تتمتع بها المرأة كحقها في مساواتها بالرجل و حقها في الحرية الجنسية و حقها في 

 التي تعد جرائم العنف الجنسي إعتداء فاضحا عليه.
وبما أن هذه الحقوق المضمونة للمرأة في حاالت السلم، ال يمكن التغاضي عنها وإسقاطها في  

في البداية إلى نظرة القانون الدولي لحقوق اإلنسان  حاالت النزاعات المسلحة، فكان لزاما علينا اإلشارة
 سي الموجه ضد المرأة ومد  تجريمه لهذه األفعال.للعنف الجن
وإضافة إلى قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن قواعد القانون الدولي اإلنساني المطبقة  

خالل النزاعات المسلحة، قد أشارت إلى تجريم العنف الجنسي حيث تم اإلشارة بصفة محتشمة إلى 
فترات النزاعات المسلحة وهي اإلغتصاب، حيث خصتها بمواد أكثر الجرائم شيوعا ضد النساء خالل 

من إتفاقية جنيف الرابعة، وتعد إتفاقيات جنيف والبرتوكولين اإلضافيين لسنة  27صريحة مثل المادة 
أول نصوص دولية تعترف بعدم مشروعية اإلغتصاب، إال أنها لم تدخلها ضمن قائمة   1977

 . ي اإلنسانياإلنتهاكات الجسيمة للقانون الدول
غير أن القانون الدولي الجنائي كان له الدور األكبر في تجريم اإلنتهاكات الجنسية بدءا  

باإلغتصاب في إطار المحاكم العسكرية والمحاكم المنشأة بقرار من مجلس األمن )يوغسالفيا سابقا/ 
ة بنصوص صريحة في رواندا ، وكذا  المحاكم المدولة وصوال إلى تجريم باقي اإلنتهاكات الجنسي

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع اإلشارة إلى أن الفضل في ذلك يعود بالدرجة األولى إلى 
اإلجتهاد القضائي للمحاكم الجنائية التي شكلت مع مرور الوقت رصيدا قانونيا ال يستهان به وتدعيما 

 لقواعد حماية النساء من جرائم العنف الجنسي.
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اإلعتداءات الجنسية سوابق قيمة اذ أن األدلة  وطوكيو حولفقد شكل فقه محكمتي نورمبورغ         
القسرية والتعقيم المقدمة إلى المحكمتين لم تشر فقط إلى اإلغتصاب بل شملت أفعاال أخر  كالتعرية 

في  المعاملةوإساءة المقاضاة عنها إستنادا للفقرات المتعلقة يالتعذيب  والتي تمت والتشويه الجنسي
هذه المحاكم بحق الخطوات األولى لتجريم أفعال العنف الجنسي ضد  وبذلك شكلتجرائم الحرب 

 .ومعاقبة مرتكبيهاالنساء 
 05و بقي الوضع على حاله حتى إعتبر نظام المحكمة الجنائية ليوغسالفيا سابقا في المادة       

أن ميثاق هذه المحكمة لم يعتبر اإلنتهاكات  منه,اإلغتصاب جريمة من الجرائم ضد اإلنسانية و مع
الجنسية األخر  التي تتعرض لها المرأة أثناء النزاعات المسلحة من بين المخالفات الجسيمة للقانون 

المحاكمة و ما نتج عن أعمال اإلدعاء العام فيها ساهم بتوسيع  إجراءاتالساري زمن الحرب ,إال أن 
الجنسي ضد المرأة, و يمكن إعتبار أن المساهمة الرئيسية لهذه  و تطوير اإلهتمام الدولي بالعنف

المحكمة كانت بصدور قرارات خلقت سوابق قضائية تعاملت مع اإلعتداءات الجنسية الموجهة ضد 
 المرأة بطريقة أكثر شمولية من اإلشارة فقط إلى اإلغتصاب.

ا بالمحكمة الخاصة بيوغسالفيا هذا و قد تأثرت المحكمة الجنائبة الدولية الخاصة بروند      
سابقا,ولكنها إختلفت عنها في كونها لم تتعامل مع جرائم تم إقترافها في نزاع ذو طبيعة دولية ولكن في 
نزاع داخلي,و لم تكن تتضمن الئحة اإلتهام تهم متعلقة باإلعتداءات الجنسية ,غير أن الشهادات حول 

جمعيات حقوق اإلنسان أدت إلى إضافة اإلعتداءات هذه اإلعتداءات و الضغوطات التي مارستها 
الجنسية على لوائح اإلتهام و تبنت بعض قرارات المحكمة تعريفات واسعة لهذه اإلعتداءات في داللة 

 على رغبة المحكمة بمالحقة مرتكبيها و من ذلك قضية أكايسو.
في مجال تطوير مفهوم الجرائم مع أن محكمتي يوغسالفيا السابقة و روندا قدمتا مساهمة كبيرة       

الدولية ذات الطبيعة الجنسية الموجهة ضد النساء إال أن أيا منهما لم يخلق مباد  ملزمة لباقي الدول 
األمر على   يالمسلحة، وبقفي كيفية التعامل مع العنف الجنسي الموجه ضد المرأة أثناء النزاعات 

حاله إلى غاية صدور نظام روما األساسي الذي إعترف و ألول مرة باإلغتصاب  و األنواع األخر  
 من اإلعتداءات الجنسية كجريمة حرب و جريمة ضد اإلنسانية. 

إن العنف الجنسي أصبح اليوم يعتبر جريمة دولية معاقب عليها بموجب القانون الدولي،  
 ة حرب، أو جريمة ضد اإلنسانية أو حتى جريمة إبادة، كما ورد في باعتباره قد يشكل جريم
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النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث توسعت هذه األخيرة في مفهوم الجرائم ذات الطابع 
الجنسي مقارنة بالمحاكم السابقة لها حيث أضافت إلى جانب جريمة اإلغتصاب أشكاال أخر  للعنف 

ه على البغاء والتعقيم القسري، اإلستعباد الجنسي، والحمل القسري وغيره من أشكال الجنسي مثل اإلكرا 
العنف الجنسي، فألول مرة تم تكريس هذه الجرائم بصفة صريحة في نظام المحكمة الجنائية الدولية 

 تحت تكييف جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
لدول إلى نبذ العنف الجنسي وتوفير وقد ساهمت هيئة األمم المتحدة بقدر كبير في دعوة ا 

أكبر قدر ممكن من الحماية للنساء، وذلك عن طريق مواءمة قوانينها الوطنية مع قواعد القانون 
 1325الدولي، وإشراك وتمكين المرأة من مراكز إتخاذ القرار، وقد شكل إصدار قرار مجلس األمن رقم 

لجنسي ضد المرأة، وخصوصا من زاوية ر يته نقطة مضيئة ومتقدمة في السعي نحو إنهاء العنف ا
المحفزة لتوسيع إشراكها في مجاالت متعددة تمكنها من اإلسهام في وقف االنتهاكات الممارسة ضد 

 1820النساء، وقد تم تدعيمه بعدة قرارات الحقة مؤكدة على نبذ العنف الجنسي ضد المرأة مثل القرار 
 2122،  2106 ، والقرارين 2010) 1960القرار    ,2009) 1889, 1888 ، القرارين 2008)
 ، وتتضمن هذه القرارات إمكانيات هائلة من شأن تطبيقها أن تسهم بشكل أساسي في وضع 2013)

حد للكثير من اإلنتهاكات الجنسية ضد المرأة خالل النزاعات المسلحة، ولكن ذلك يحتاج إلى جدية من 
لقرارات وتطبيقها وهو أمر لم يتم بالشكل المطلوب حتى قبل الدول األعضاء في التعامل مع هذه ا

 اآلن.
مما سبق يمكن القول أن االنجازات التي تحققت على الصعيد الدولي خالل العقود الماضية  

كثيرة فيما يتعلق باإلهتمام بتحسين وضع المرأة ووقف اإلعتداءات الجنسية الممارسة ضدها وتجريمها، 
لحة غير أن ما تم إنجازه ال يكفي إلنهاء معاناة المرأة من هذه اإلنتهاكات، خاصة أثناء النزاعات المس

 ولذلك هناك الكثير مما يجب عمله على عدة أصعدة متشابكة:
 :على الصعيد الدولي 

يجب العمل من أجل نصرة النساء إليقاف العنف الجنسي الممارس ضدهن، وتمتين وتطوير   -
موضوع، ولكي ال يقف األمر عند حدود األطر القانونية القوانين الدولية ذات العالقة بال

المجردة يجب أن تتصاعد حملة المطالبات بوضع آليات تنفيذ هذه القوانين موضع التطبيق 
مستقبلي  عليها دورستخدام المحكمة الجنائية الدولية التي يقع إالفعلي، وخاصة من خالل 

 رأة خالل النزاعات المسلحة.مركزي في وضع حد للعنف الجنسي الممارس على الم
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تبني معاهدة دولية قد تكون في شكل برتوكول إضافي التفاقيات جنيف خاصة بحماية النساء  -
تفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، إمن جرائم العنف الجنسي، وذلك على غرار 
 نتهاكات.ألن ذلك يوفر حماية أكبر للنساء من هذه اإل

صناعة القرار وخاصة تسيير مخيمات الالجئين والنازحين داخليا وزيادة إشراك المرأة في  -
 مشاركتها في تسوية النزاعات المسلحة.

نشر الوعي بقضايا المرأة وحقوقها، وتدريس قواعد الحماية من جرائم العنف الجنسي أثناء  -
 النزاعات المسلحة، على كافة المستويات.

نة الدولية للصليب األحمر من دخول األراضي التسهيل للمنظمات غير الحكومية كاللج -
أن دور مثل هذه المنظمات  ثالوضع، حيالمحتلة والسجون وتمكينها من إصدار تقارير عن 

 غير المكومية ال يمكن اإلستهانة به لما له من أثر واضح خاصة أثناء النزاعات المسلحة.
 قائمة اإلنتهاكات الجسيمة. تعديل إتفاقيات جنيف وذلك بإدراج جرائم العنف الجنسي ضمن -
قيام األمم المتحدة في حالة قيام نزاعات مسلحة بمتابعة الوضع فيها لتجنب وقوع إنتهاكات في  -

حق النساء، وإلزام الدول المعنية بإيفاد مرافقين للقوات المسلحة ألجل مراقبة مد  تطبيق قواعد 
م العنف الجنسي، ووضع تقارير في القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية النساء من جرائ

 حالة وجود أية إنتهاكات.
 :أما على الصعيد الوطني

فيجب رفع مستو  اإلدراك واإللتزام باتخاذ كل ما يلزم من تدابير داخلية، تشريعية وتنفيذية         
وقضائية إليقاف العنف الجنسي الممارس على النساء أي التشديد على ضرورة مواءمة وتكييف 

قوانين الداخلية للدول لتنسجم مع أحكام القانون الدولي في كل الجوانب المتعلقة بموضوع العنف ال
الجنسي ضد المرأة،ال سيما إدراج الصور المستحدثة في النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 

مسؤولية دولية،  خلية, وبالتالي يصبح ضمان تخليص المرأة من العنف الجنسي ليس فقطاقوانينها الد
وإنما مسؤولية الدولة مدعمة بالقانون الدولي، الذي يسند قوانينها ويوفر لها آليات تطبيق خارجية 
إضافية، فإذا لم يحدا هذا األمر وبقيت قوانين الدول أقل من المستو  المطلوب لوقف العنف الجنسي 

إنما كذلك في وقت السلم فإن القانون ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه، ليس وقت النزاعات المسلحة فقط و 
 الدولي لن يتمكن من وقف حلقة هذا العنف.
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فالدولة التي تكفل لنسائها في وقت السلم عدم التهاون مطلقا مع موضوع العنف الجنسي  
الممارس ضدهن، تكون مرشحة أكثر من غيرها لإللتزام بذلك وإحترام القوانين الدولية في أوقات 

 الحرب.
العمل على تحسين البنية القانونية الداخلية للدول ووضعها موضع التنفيذ إليقاف غير أن  

العنف الجنسي الممارس ضد المرأة، ليس كافيا لوحده، إلحداا النقلة المطلوبة، فالمطلوب أوسع من 
ذلك، ويتمثل خصوصا في إحداا تحول جذري في الثقافة المجتمعية السائدة في تلك الدول باتجاه 

 النظرة السلبية تجاه المرأة والتثقيف المستمر بقيم المساواة بين الجنسين وإحترام حقوق اإلنسان. تغيير
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      .   84-63،    )ص ص 2017
، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية النساء من العنف زوررضوان الحاف، وجاسم  .7

، 11المجلد  ,بجامعة الموصلالصادرة عن كلية الحقوق  ، مجلة الرافدين للحقوق الجنسي، 
  .210-191)ص ص  ،2009سنة  ،39العدد 

مجلة الرافدين ،  ، جرائم العنف المرتكبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة سهى حميد سليم .8
، السنة  45، العدد 12المجلد  ،الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة الموصل للحقوق،
  .317-258،  ) ص ص 2010

لةالبحوا و الدراسات القانونية مج،دور الدول في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ،سوالفسليم  .9
العدد ، كاديمية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة البليدة ألمية ع ةمجل ،السياسيةو 

 . 29-13)ص ص  2015،السابع
، القانون الدولي والعنف الجنسي ضد النساء في الحروب، مقال منشور بتاريخ سامية صديقي .10

 .www. alraby.co.uk.موقع: على  22/09/2016
حقوق  القانونية، ، السياسات الدولية الرئيسية واآللياتباول  -دريانوأ سانام ناراجي أندرليني .11

http://www.international-. على موقع: 09المرأة في سياق السالم واألمن، ص 
alert.org/sites/default/files/library/TKKeyPoliciesArabic.pdf 

 .wwwعلى موقع :  28، ص 2015، اإلطار المعياري المرأة والسالم واألمن سينثيا إينولي .12
Un. Org 

، الجرائم اإلسرائيلية خالل العدوان على قطاع غزة، مركز الزيتونة عبد الرحمن محمد علي .13
  : عرروقررررررررى مررررررررعل ، 2011بيروت ، اراترررراالستش و اترررررللدراس

7/2011/10/2www.alzaytouna.netعلى غزة-العدوان-خالل-اإلسرائيلية-/الجرائم. 
، مفهوم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، ، سؤدد طه العبيديعالء عبد الحسن العنزي  .14

,كلية الحقوق,جامعة والمعوقات  التي تواجهها، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
 على موقع : ، السنة السادسة،  02العدد   بابل,

     www.uobabylon.edu.iq/publications/law.../article_ed11_8.doc  

http://www.international-alert.org/sites/default/files/library/TKKeyPoliciesArabic.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/library/TKKeyPoliciesArabic.pdf
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 االليات القضائية الجنائية الدولية لحماية حقوق اإلنسان, ,زياد محمد ربيع عماد محمد ربيع, .15
 األردن, المجلة األردنية للعلوم التطبيقية,سلسلة العلوم االنسانية,كلية الحقوق,جامعة جرو,

 :,على الرابط 2014المجلد السادس عشر,العدد الثاني,
https://platform.almanhal.com/Files/2/91554 

المجلة  ،من حق الحماية إلى حق التعبير ضحايا و شهود الجرائم الدولية :،  لوك والين .16
  .75-56،)ص ص  2002مختارات من أعداد ،للصليب األحمر ةالدولي

، جرائم الصرب والكروات ضد شعب البوسنة والهرسك وتكييفها محمد محي الدين عوض .17
،الرياض ، المملكة العربية  16والمحاكمة عنها دوليا، المجلة العربية للدراسات األمنية، العدد

 .1996، سنة السعودية
 673، العدد ،أصبحت لدينا محكمة عربية لحقوق اإلنسان، مجلة العربيمحمد أمين الميداني .18

  . 24-22، )ص ص 2014، الكويت،ديسمبر
، تنفيذ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني، التجربة األردنية، المجلة محمد الطراونة .19

 .www. amnesty mena.org: على موقع منظمة العفو الدولية 12اإللكترونية، العدد 

لالجئين ومصداقيتها، مركز عمان لدراسات حقوق آليات الحماية الدولية ،  ------------ .20
على الموقع :  اإلنسان

http://www.achrs.org/index.php?option=com_content&view=article&i

d=283:88&catid=47&Itemid=399 

تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن وإصالح ، دانييل دي توريس –ميغان باستيك  .21
األمني، معهد األمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، مركز القطاع 

 .2010لحة، سجنيف للرقابة الديمقراطية على القوات الم
، السالم المستدام يتطلب مشاركة النساء المؤثرة من خالل تفعيل القرار مريم طرابلسي .22

 //:http، على موقع شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة على الربط: 1325

  news -iknowpolitics. Org/ ar/ news/ word 

، األوضاع السيئة للمرأة في العالم، على موقع شبكة صيد الفوائد، قاطرجيالنهى  .32
https://saaid.net/daeyat/nohakatergi/61.htm 

مجلة البحوا و  الحماية الخاصة في ظل قواعد القانون الدولي اإلنساني، ،هشام فخار .24
 . 106-83ص ص )، 2012مارس  6العدد  جامعة يحي فارس، العلمية،الدراسات 

https://saaid.net/daeyat/nohakatergi/61.htm
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على موقع وعد  13/01/2015  ،بتاريخ 2013) 2106، قرار مجلس األمن هناء رمضان .25
 www. Waadnow. Org: اإلقليمية والدولية على الرابطالمرأة العربية واالتفاقيات 

الحماية القانونية للنساء في ضوء قواعد القانون الدولي االنساني ،دراسة  ،ياسر سمير عباس .26
بتاريخ  مركز الدراسات واالبحاا العلمانية في العالم العربي صفحةمنشورة على 

  =http:// ssrcaw.org/ ar/ print. art. asp? aid:على موقع  12/10/2015

488358 &ac =2.  
 والمؤتمراتالملتقيات  -د

                                                             
 المؤتمر ،القانون الدولي اإلنساني و حماية المدنيين خالل النزاعات المسلحة ،د أبو الوفامأح    1.  

     الجزء  ،أفاق و تحديات،العلمي السنوي لكلية الحقوق تحت عنوان القانون الدولي اإلنساني            

 .2010،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،تأصيل القانون الدولي اإلنساني و آفاقه،ألول            
، آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، ورقة علمية مقدمة في الملتقى العلمي بطاهر بوجالل  .2

بمقر الجامعة  11/10/2012 -9األول ألجهزة الهالل األحمر، المنعقد خالل الفترة من 
 .في مدينة الرياض

                                              ، حقوق المرأة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الملتقى لميس ناصر. 3
اإلنساني لحقوق المرأة حول حقوق المرأة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

 .2009المرأة والتشريعات األردنية وأحكام الشريعة، عمان 

 الصكوك الدولية  -ن
 االتفاقيات الدولية  -1-ن

واعتمدته الجمعية العامة  .1966/ 16/12العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في  .1
 .1976و دخل حيز النفاذ في مارس 1966  في ديسمبر 21ألف )2200بموجب القرار 

 بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد البرتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .2
 .23/03/1976ودخل حيز النفاذ في  1966لسنة      

  18" الصادرة بتاريخ CEDAW–اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو .3
 . 1981سبتمبر  3،ودخلت حيز النفاذ في  1979ديسمبر 
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، والتي 02/12/1939اتفاقية حظر اإلتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير الصادرة في  .4
 .1951،يوليو 25دخلت حيز النفاذ في 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  .5
 26ودخلت حيز النفاذ في  1984ديسمبر  10 المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة في

 .1987جوان 
دخلت حيز النفاذ في ، و 04/11/1950االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان الصادرة في  .6

03/09/1953. 
، 11/05/1994التفاقية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادر في  11البرتوكول رقم  .7

 .01/11/1998ودخل حيز النفاذ في 
 .1978 ،ودخلت حيز النفاذ سنة 1969االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لسنة  .8
 .21/10/1986و دخل حيز النفاذ في 1981الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة .9

برتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، المعتمد  .10
 .25/11/2005ودخل حيز النفاذ في  2003جويلية  11في 

, و دخل حيز النفاذ في 23/05/2004الميثاق العربي لحقوق االنسان الصادر في .11
15/08/2008. 

المتعلقة برالقصف بواسطة األساطيل البحرية في وقت  1907إتفاقية الهاي التاسعة لعام  .12
 الحرب

 .1899تموز  29اتفاقيات الهاي المبرمة في  .13
 .1907تشرين األول  18اتفاقات الهاي المبرمة في  .14
المتعلق بحضر استعمال الغازات الخانقة  1925حزيران  27برتوكول جنيف الصادر في   .15

 والسامة أو ما يشابها والوسائل الجرثومية في الحرب.
اتفاقية "حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية  .16

 .1980أكتوبر  10األثر"، الصادرة في 
 .1864أوت  22اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان بتاريخ .17
بتحسين حالة الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان الصادرة في  جنيف المتعلقةاتفاقية  .18

06/07/1906. 
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في الميدان الصادرة  نالعسكريياتفاقية جنيف األولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى  .19
 .1929يوليه  27في 

 بشأن معاملة أسر  الحرب. 1929اتفاقية جنيف الثانية لعام  .20
 :1949األربع لعام اتفاقيات جنيف  .21

 .المسلحة في البحار ومرضى وغرقى القواتالمتعلقة بتحسين حال جرحى  -              
 الميدان.المسلحة في  والمرضى بالقواتالمتعلقة بتحسين حال الجرحى  -              
 المتعلقة بمعاملة أسر  الحرب. -              
 األشخاص المدنيين وقت الحرب.المتعلقة بحماية  -              

المتعلقين بحماية ضحايا  1977البروتوكوالن الملحقان باتفاقيات جنيف األربع الصادرين في  .22
 الدولية.النزاعات المسلحة غير  وحماية ضحاياالنزاعات المسلحة الدولية 

الضرر أو عشوائية  إتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة .23
 .1980األثر الصادرة سنة 

البروتوكول اإلختياري الملحق باتفاقية سيداو اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و اإلنظمام  .24
و دخل حيز النفاذ في  09/10/1999 بتاريخ 54/ورة دال -4بموجب قرار الجمعية العامة

  الرابط: على ,متاح22/12/2000

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx 
 2005كانون األول سنة  08البرتوكول اإلضافي الثالث التفاقيات جنيف الذي أبرم في  .25

حزيران  21وصادق عليه المؤتمر السابع والعشرون للصليب والهالل األحمرين الدوليين في 
2006. 

 .A/ CONF. 217/2013/ L .3، وثيقة رقم 2013مارس  27تجارة األسلحة  معاهدة .26

 االنظمة االساسية  -2-ن

     النظام األساسي للمحكمة العسكرية لنورمبورغ. .1
 .النظام األساسي للمحكمة العسكرية لطوكيو .2
 ليوغسالفيا سابقا. النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية .3
 لروندا. الجنائية الدوليةالنظام االساسي للمحكمة  .4
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 .النظام االساسي لمحكمة سيراليون  .5
 النظام االساسي لمحكمة تيمور الشرقية. .6
النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر الذي اعتمده المؤتمر  .7

 .2006و 1995وعدل عامي  1986  جنيف 25الدولي الخامس والعشرين )
كانون  18الجمعية في جلستها بتاريخ  ، اعتمدتهاالحمردولية للصليب النظام االساسي للجنة ال .8

 . 2015 نيسان/أبريل  1ودخل حيز النفاذ في  2014/ديسمبر األول
 . الدائمةالنظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية  .9

 .الدوليةالقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات أمام المحكمة الجنائية  .10

 اإلعالنات الدولية  -3-ن

 217/3المتحدة بموجب قرار  العامة لألمم اعتمدته الجمعية، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .1
 .10/12/1948في المؤرخ 

الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرار  عن إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة الصادر .2
 .17/11/1967بتاريخ  22في الدورة  2263رقم 

 .1868إعالن سان بترسبورغ لعام  .3
حاالت الطوار  والمنازعات المسلحة الصادرة في  في اإلعالن بشأن حماية النساء واألطفال .4

14/12/1974. 
المؤرخ  104/48الجمعية العامة  إعالن القضاء على العنف ضد المرأة المعتمد بموجب قرار .5

 .20/12/1993في 
 .1993مؤتمر فينا إعالن وبرنامج عمل  .6
 .01/09/1995إعالن بكين الصادر في  .7

 الوثائق -ه
 القرارات-1-ه
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 قرارات مجلس االمن  - 1-1-ه
القاضي بإنشاء لجنة خبراء  1994 جويلية 01الصادر في  935قرار مجلس األمن رقم   .1

للتحقيق في االنتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدول اإلنساني التي ارتكبت في رواندا 
 أثناء الحرب األهلية.

القاضي بإنشاء محكمة  1994نوفمبر  08الصادر بتاريخ  955 مجلس األمن رقم  قرار . 2
 روندا.

 القاضي بإختيار اروشا كمقر لمحكمة روندا . 1995لسنة  997 مجلس األمن رقم القرار . 3
المتعلق بتعاون  الخاص بالوضع في روندا و 27/02/1995الصادر في  978القرار رقم  .4

 الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة مع المحكمة
خول إنشاء  الخاص بالوضع في روندا و الذي 30/04/1998الصادر في  1165لقرار رقم . 5

 غرفة ثالثة من الدرجة األولى.

القاضي بإنشاء إدارة انتقالية تابعة  25/10/1999الصادر في  1272رقم  األمنقرار مجلس . 6
 .لألمم المتحدة في تيمور الشرقية

 14المعقودة في  4116الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته  1315قرار مجلس أألمن رقم  .7
 .S/ RES/ 1315/ 2000 ,وثيقة رقم: 2000أوت 

الصادر في ،الخاص بالمرأة و السلم و األمن   2000) 1325قرار مجلس األمن الدولي  .8
 .S/RES/1325 (2000) :, وثيقة رقم 31/10/2000

, وثيقة رقم: 14/08/2000في  4601الذي تم تبنيه في الجلسة رقم  1431قرار مجلس االمن  .9
  S/RES/1431/(2002).   

 4S/ RES/ 1564/ 2004، 18/09/2004الصادر في  1564قرار مجلس األمن رقم  .10
 بشأن السودان .

 .2004سبتمبر الصادر في   1564 قم قرار مجلس األمن .11
وثيقة  28/04/2006في الصادر  5430)الجلسة2006لسنة  1674مجلس األمن رقم  قرار .12

 S/RES/1674:رقم 
الصادر في ,،الخاص بالمرأة و السلم و األمن  2008)1820قرار مجلس األمن الدولي  .13

 .S/RES/1820(2008):, وثيقة رقم  19/06/2008
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الصادر في , ،الخاص بالمرأة و السلم و األمن  2009) 1888قرار مجلس األمن الدولي  .14
 .S/RES/1888(2009):, وثيقة رقم  30/09/2009

الصادر  ,،الخاص بالمرأة و السلم و األمن  2009) 1889قرار مجلس األمن الدولي رقم  .15
 .S/RES/1889(2009):وثيقة رقم , 05/10/2009في

 الصادر ,الخاص بالمرأة و السلم و األمن  , 2010) 1960 قرار مجلس األمن الدولي رقم .16
 S/RES/1960 (2010) :, و ثيقة رقم 16/12/2010في 

الصادر  ,،الخاص بالمرأة و السلم و األمن  2013) 2106قرار مجلس أألمن الدولي رقم  .17
 .S/RES/2106(2013) :, و ثيقة رقم24/10/2013في

 ,الخاص بالمرأة و السلم و األمن ، 2013) 2122 :قرار مجلس األمن الدولي رقم .18
 .S/RES/2122 (2013) :, وثيقة رقم18/10/2013الصادرفي

 الصادرفي ,الخاص بالمرأة و السلم و األمن ، 2015) 2242قرار مجلس األمن الدولي رقم  .19
 .S/RES/2242(2015) :, وثيقة رقم 13/10/2015

 قرارات مجلس حقوق اإلنسان .2-1-ه

 .51للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في الدورة  1999/16 القرار رقم .1
المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه  -قرار مجلس حقوق اإلنسان،  .2

 .    A/ HRCTRES/ 16/7: و ثيقة رقم 2011أفريل  16وعواقبه الدورة 
 تقارير و بيانات  -2-ه

مذكرة بشأن بعض جوانب العنف الجنسي ضد الالجئات، صادر عن الجمعية العامة لألمم . 1
 .A/ AC -822/96، تحت رقم 12/10/1993في  44المتحدة في الدورة 

اإلعالن الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، المجلة الدولية للصليب األحمر،  .2
 .1993، جنيف، سبتمبر / أكتوبر 33العدد 

الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب األحمر والهالل األحمر المنعقد  قرارال .3
في المجلة الدولية للصليب األحمر، السنة التاسعة، العدد  1995ديسمبر  7 -3بجنيف في 

 .1996، جانفي / فيفري 47



420 
 

الفرعية لمنع التمييز التقرير التمهيدي الذي أعدته المقررة الخاصة ليندا شافيز، المقدم للجنة  .4
 .E/CN. 4/Sub.2/1996/ 26 -48وحماية األقليات في الدورة 

التقرير النهائي المقدم من السيدة غ. ج ماكدو غال المقررة الخاصة حول االغتصاب المنهجي  .5
 تحت رقم: 1998والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خالل فترات النزاع المسلح سنة 

E/CN. 4/Sub.2/1998 . 
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المتضمنة مشروع نص  الملحقة بالنظام المذكرة التفسيرية .6

 PCNICC/2000/1/Add.2أركان الجرائم: 
لي ،وثيقة ررريد الداخرررأن التشرررراد  التوجيهية بشررريس دينيج  المتضمن المبريد فرانسرررير السررررتق .7

 . على موقع :  09/2002/ 27،  في  E/CN.4/1998/53/Add.2  مررررق

https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2 

أكتوبر  12تقرير منظمة العفو الدولية، السودان / االغتصاب الجماعي والخطف والقتل،  .8
 .AFR 54/125/2004، المكتبة اإللكترونية للمنظمة، وثيقة رقم 2004

تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان: دارفور، االغتصاب: كسالح في الحرب الصادر ففي .9
 .AFR 054/76/ 2004تحت رقم  2004جويلية  19
 61تقرير األمين العام لألمم المتحدة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، المقدم في الدورة  .10
 A/61/122/add/1، رقم الوثيقة :2006جويلية  06في 
 لعامي ،التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد العربي .11

 .، صادر عن جامعة الدول العربية، واللجنة الدولية للصليب األحمر2011 -2010
تعزيز الحماية الخاصة الممنوحة لبعض الفئات من األشخاص السيما األطفال والنساء  .12

المتضمن خطة العمل لتنفيذ القانون الدولي  01واألشخاص ذوي اإلعاقة، من الملحق رقم 
 1 –نوفمبر 28األحمر، جنيف سويسرا،  تمر الدولي للصليباإلنساني الصادرة عن المؤ 

 .2011ديسمبر 
 .A/67/ 792- S/2013/ 149 و ثيقة رقم،2013تقرير األمين العام المقدم في مارس . 13

 

 

https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2
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 توصيات-3-ه
 . توصيات لجنة سيداو  1-3-ه

 .حول العنف ضد المرأة  1989الصادرة في الجلسة الثامنة سنة  12التوصية العامة رقم  .1
حول المساواة في  1994الصادرة في الجلسة الثالثة عشر سنة  21التوصية العامة رقم  .2

 الزواج.
 حول إعالن المرأة والصحة. 1999سنة  24الصادرة في الجلسة  24التوصية العامة  .3

 الجمعية العامةتوصيات . 2-3-ه

 1961تشرين الثاني  24الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1653التوصية رقم  .1
 تدين استخدام األسلحة النووية في المنازعات المسلحة.التي 

 1972تشرين الثاني  29الصادرة عنى الجمعية العامة لألمم المتحدة في  2936التوصية رقم  .2
 .استخدام األسلحة النووية في المنازعات المسلحةتدين  التي

 وثائق أخرى   -4-ه

ديسمبر ،  جنيف دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اإلنساني، ،اللجنة الدولية للصليب األحمر .1
2010. 

     تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة  لصليب األحمرلاللجنة الدولية  .2
 .2008الدولية،  الطبعة العربية، ، رنت رايت للدعاية واإلعالن، مصر، ماي غير 

الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين  02القرار  ،لصليب األحمرلاللجنة الدولية  .3
في المجلة الدولية  1995ديسمبر  7 -3للصليب األحمر والهالل األحمر المنعقد بجنيف في 

 .73، 63 ص ، ص1996، جانفي / فيفري 47التاسعة، العدد للصليب األحمر، السنة 
دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين ، المفوضية السامية لحقوق اإلنسان .4

صكوك حقوق ، الفصل الثالث : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل : العامين والمحامين
 Org. www: ohchrع: على موق، اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها

اإلستراتيجية اإلقليمية لصندوق األمم المتحدة للسكان  ، صندوق األمم المتحدة للسكان .5
 على موقع :،2017-2014،هضة العنف المبني على النوع االجتماعي في المنطقة العربيةالمن
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pdf/Arabic.pdf-https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub  

2013__ArabGBVStrategy  

ملخص اتفاقية  القضاء على جميع  أشكال التمييز ضد ، صندوق األمم المتحدة للطفولة .6
 .2011حزيران ،Unicef،  المرأة ، لليافعين واليافعات  الصادر  عن اليونيسف

مم  المتحدة  حول  الحماية القانونية  الدولية لحقوق  اإلنسان  في األ دليل ،األمم المتحدةهيئة .7
على موقع:  ،2012،جنيف ،النزاع المسلح 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_

ar.pdf 

 النصوص القانونية : -و   
قانون القضاء العسكري  المتضمن 22/04/1971المؤرخ في  28 -71األمر رقم  .1

  .المعدل و المتمم الجزائري 
بشأن الجرائم و العقوبات العسكرية الصادر في الجريدة الرسمية  21القانون اليمني رقم   .2

 على الموقع : . 1998جويلية 25تاريخ ب 14رقم 
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws15.pdf 

العقويات العسكري للمملكة األردنية الهاشمية, المؤرخ في  المتضمن قانون  30رقم  قانون ال .3
 , على الموقع :18/05/2002

 2002lawyer.com/2010/07/09-https://jordan/-العسكري األردني -العقوبات-قانون   

المتضمن احداا اللجنة  04/06/2008الصادر في  163-08اسي رقم رئالمرسوم ال  .4
 .04/06/2008مؤرخة في  29الوطنية للقانون الدولي اإلنساني,الجريدة الرسمية عدد

، المتضمن  قانون اإلجراءات الجزائية 1966جوان  8المؤرخ في  155-66األمر رقم  .5
، المعدل و المتمم بموجب 1966جوان  10الصادرة في  48الجزائري،الجريدة الرسمية رقم 

الصادر في  12،الجريدة الرسمية رقم 2011فيفري  23، المؤرخ في 02-11األمر رقم 
 2011فيفري  23

، المتضمن  قانون العقوبات الجزائري، 1966جوان  8المؤرخ في  155-66األ مر رقم  .6
، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966جوان  11الصادرة في  49الجريدة الرسمية رقم 

https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Arabic.pdf
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2013__ArabGBVStrategy_%20Arabic.pdf
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2013__ArabGBVStrategy_%20Arabic.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws15.pdf
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فيفري  16، الصادرة في 07، الجريدة الرسمية رقم  2014فيفري  4المؤرخ في  14-01
2014. 

 08المؤرخة في  76ية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم دستور الجمهورية الجزائر  .7
،الجريدة  2002أفريل  10المؤرخ في  03- 02،معدل برالقانون رقم  1996ديسمبر 

 15المؤرخ في  19- 08.وبالقانون رقم  2002أفريل  14المؤرخة في  25الرسمية رقم 
و المعدل بموجب  2008نوفمبر  16المؤرخة في  63،الجريدة الرسمية رقم  2008نوفمبر 
 .14الجريدة الرسمية العدد  2016مارس  06المؤرخ في  01 -16رقم القانون 

 مواقع الكترونية -ي

 www. au. int/ fr : موقع منظمة الوحدة األفريقية .1
 www. achpr. orgاللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:  .2

  www. icty. org: الدولية ليوغسالفيا سابقاالمحكمة الجنائية موقع  .3

   www. hrw. org:ووتر رايتس موقع منظمة هيومن .4
 www. amnesty.org :موقع منظمة أمنسيتي .5
 www. nato.into :موقع حلف الناتو .6
 www. adengd. netموقع مؤسسة عدن الغد لإلعالم   .7
  .rgowww. un : موقع منظمة األمم المتحدة .8

  .rgohchr. owww    :اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسانموقع  .9

    tribunalrg/fr/o.http://unictr.unmict:الجنائية الدولية لألمم المتحدة موقع  ألية المحاكم .10  

   :على موقع 2002القانون الدولي اإلنساني إجابات عن أسئلتك،  أكتوبر  .11
https://www.icrc.org/ar/publication/0703-international-humanitarian-law-

answers-your-questions 

مبادرات األمم المتحدة الرئيسية الرامية إلى التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، على  .12
 http://www.Un.Org/ sexual violence inموقع هيئة األمم المتحدة على الربط: 

.conflict/ ar. 

 :قو  متساوية لسالم دائم على موقع، 2009لعام  1889قرار مجلس األمن رقم  .13
 www. equalpowerlastingpeace.org/ar/resource/ 2009-1889رقم -االمن-مجلس-قرار

http://unictr.unmict.org/fr/tribunal
https://www.icrc.org/ar/publication/0703-international-humanitarian-law-answers-your-questions
https://www.icrc.org/ar/publication/0703-international-humanitarian-law-answers-your-questions
http://www/
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 http://www.Un. Org/ sexualلمجلس األمن على الموقع:  1960تنفيذ قرار  14

violence in conflict/ ar.. 

/مكتب الممثلة الخاصة لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت فريق من الخبراء . 15
- /www.un.org/sexualviolenceinconflictعملنا - team ofexperts/ على موقع:النزاع، 

ar 

الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حاالت النزاع، على موقع :  .16
-representative-special-law/the-of-rule-the-and-unwww.un.org/ruleoflaw/ar/

conflict-in-violence-sexual-on-general-secretary-the-of 

  معلومات أساسية عن التفويضات 2000) 1325قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  . 17
 المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن،  على موقع هيئة األمم المتحدة:

              http:// www. Un. Org ./ar/ peacekeeeping/ issues/ women/ wps. 

Shtml 
 على موقع قو  متساوية لسالم دائم: ، 2008لعام  1820قرار مجلس األمن رقم  .18

www. equalpower lasting peace. Org 

 على موقع 26/10/2016المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه  .19
  /http://www.ohchr.org/AR/Issues: اإلنسان المفوضية السامية لحقوق 

Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx 

على موقع:  15/04/2016 ،العنف الجنسي: وصمة عار في نزاع جنوب السودان  .20
www.icrc.org 

 .www :وصم ضحايا العنف الجنسي، على موقع جمهورية الكونغو الديمقراطية: التوعية بعواقب .21
icrc.org 

 .www. icrc.org، على موقع:2014القانون الدولي اإلنساني إجابات على أسئلتك، ديسمبر  .22

 .www :على موقع 19/12/2012العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، مأساة غير مرئية  .23
icrc.org 

 .www :، على موقع2013سؤال وجواب: العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، نوفمبر  .24

icrc.org 

 .www. Lawhouse:  دار القانون  االختصاص القضائي العالمي وغياب المحاسبة، على موقع .25

biz 

http://www/
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/%20ar
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/%20ar
http://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/the-special-representative-of-the-secretary-general-on-sexual-violence-in-conflict
http://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/the-special-representative-of-the-secretary-general-on-sexual-violence-in-conflict
http://www.ohchr.org/AR/Issues/%20Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/%20Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/%20Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
http://www.icrc.org/
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بلجيكا تلغي قانون االختصاص العالمي، بعد ضغوط أمريكية وإسرائيلية، جريدة اليوم الصادرة  .26
على الموقع  10986العدد ، 2003يوليو  14بتاريخ 

http://www.alyaum.com/article/1093368 

إيرين  -على شبكة األنباء اإلنسانية -ما فائدة القانون؟   –العنف الجنسي في النزاعات المسلحة .27
–IRIN- :على موقعwww.irinnews.org/ar/report/4674/  

على  ،19/12/2013العنف الجنسي في النزاعات المسلحة: مأساة غير مرئية، اللجنة في  .28
 www. icrc.org :موقع
العراق: الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر تتعهد بتقديم مزيد من المساعدات  .29

www.ifrc.org/.../iraq/iraq-األحمر الصليب   :موقع على 2014سبتمبر  14بتاريخ  للنازحين،
pledge-movement-crescent-red-cross-red 

 www. icrc. Org :التعاون مع الجمعيات الوطنية، على موقع .03
آليات حماية المرأة العربية في حالة الحروب والنزاعات المسلحة، مجلة فصيلة إعالمية، عسكرية،  .31
  على الموقع: 2015الملكية السعودية، تصدر عن إدارة الشؤون العامة بالقوات البرية  ، ثقافية

https://www.rslf.gov.sa/arabic/ intreviews/.../womenprotection.as 

 .www.icrc.org :على موقع 31/10/2001النساء والحرب: النازحات، بتاريخ  .23

على موقع   03/2017/ 16أسئلة و أجوبة حول المناطق األمنة والنزاع المسلح في سوريا،  . 33
  https:// www.hrw.org /ar/ news /2017/03/16/301162         :هيومن رايتس وتر

 .www. ictj.org :المركز الدولي للعدالة االنتقالية على موقع ،تيمور الشرقية .43
حماية في مهب الريح أوضاع وحقوق الفتيات والنساء النازحات أثناء العدوان اإلسرائيلي على  .35

جمعية الثقافة والفكر الحر بالتعاون مع مجموعة عمل مناهضة  على موقع.2014أكتوبر  ،قطاع غزة
  للسكانالعنف المبني على النوع االجتماعي لمنظمات األمم المتحدة بقيادة صندوق األمم المتحدة 

http://www.cfta.ps/ar/news.php?maa=Cat&id=4 

  معجم المعاني الجامع , معجم عربي عربي ,على موقع : .36

 ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arحماية
 على موقع محاماة نت على الرابط: 2015حماية النساء في النزاعات المسلحة، أفريل  .37

https://www.mohamah.net/law 
 

http://www.alyaum.com/article/1093368
http://www.irinnews.org/ar/report/4674/
http://www.ifrc.org/.../iraq/iraq-red-cross-red-crescent-movement-pledge
http://www.ifrc.org/.../iraq/iraq-red-cross-red-crescent-movement-pledge
https://www.rslf.gov.sa/arabic/%20intreviews/.../womenprotection.as
http://www.icrc.org/
http://www.cfta.ps/ar/news.php?maa=Cat&id=4
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.mohamah.net/law/
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 ثانيا / باللغة االجنبية 

 باللغة الفرنسية -1
A- OUVRAGES 

1. Abdelwahab BIAD ، droit international humanitaire، 2e edition، 

Ellipses، Paris،2006.  

2. Ana PEYRO LLOPIS ، La compétence universelle en matiere de 

crimes contre l’humanité، Buylant، Bruxelles ، 2003. 

3. Andreana ESPOSITO، la définition des crimes et le rôle du droit 

comparé، la justice pénale internationale dans les décisions des 

tribunaux adhoc، sous la direction de Emannuela fronza- stefano 

Manacorda – Dalloz، Giuffré Editore، Paris،2003. 

4. Antonio CASSESE،Damien SCALIA ;Vanessa THALMANN، Les 

grands arrêts de droit international pénal، Dalloz،Paris،2010. 

5. Aurélien –Thibault LEMASSON، la victim devant la justice pénale 

international: pour une action civile Internationale ، Pulim،Limoges, 

2012. 
6. Bill NOTT، Manuel sur les règles Internationales régissant les 

opérations militaire، CICR،Genève، Septembre 2016. 

7. Bula Bula Sayeman، Droit international humanitaire، Bruylant، 

Academia، S. A. Bruxelles ، 2010. 

8. Carla Del PONTE، la traque، les criminels de guerre et moi، édition 

Héloïse d’Ormesson، Paris، 2009. 

9. Catherine MAIA، Robert KOLB، Damien SCALIA، la protection des 

prisonniers de guerres en droit international humanitaire، Bruylant ; 

Bruxelles، 2015.   

10. David CUMIN،Manuel de droit  de la guerre،Larcier، Bruxelles ،2014. 

11. Dominique TURPIN، Libertés publiques et droits fondamentaux، 

édition du seuil،Paris، 2004. 

12. Eric DAVID ،  Principes de droit des conflits  armés، Bruylant، 

Bruxelles- Belgique، 5eme édition، 2012. 

    13. ----------------، Principe de droit des conflits armés،4 édition ،Bruylant،    

            Bruxelles، 2008.                                

14. Gérard COHEN-JONATHAN، protéger les droits Humains- édition 

du juris- classeur ،litec، Amnesty International، Paris 2003. 
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15 . Gérard FELLOUS، les droits de l’homme une universalité menacée، 
la documentation francaise،2010. 

16 . Gérard AIVO  ، le  statut de  combatant dans  les  conflits  armés  non 

internationaux  ،  etude  critique  de  droit  international  humanitaire  ، 

Bruylant ، Bruxelles  ،  2013. 

17. Henri D. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH، Génocide، 
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 ملخص:

منتشرا بكثرة.هذا  ،الشديد ولألسف ،الزالالعنف الجنسي ضد النساء خالل النزاعات المسلحة 
أين تواجه ، غير الدوليةزمن النزاعات المسلحة الدولية و  البحث يتضمن دراسة عن هذا النوع من العنف

كاالغتصاب، االنتهاك لسالمتها الجسدية أشكاال شتى من العنف و لمقاتالت  النساء )المدنيات/ا
وأشكال أخر  من العنف  القسري  مالقسري، التعقيالحمل  ،اإلكراه على البغاء ،الجنسي قاالسترقا

 الجنسي ذات الخطورة المماثلة.
القانون  ،لمواجهة هذه الظاهرة جرم القانون الدولي المتمثل في كل من القانون الدولي اإلنساني

ووضع  ،العنف هذه المرتكبة في حق المرأة  الدولي، جرائمالدولي لحقوق اإلنسان والقانون الجنائي 
اتخاذ جملة من  والمجتمع الدوليأين يتوجب على الدولة  ،دولية داخلية/للحماية )ميكانيزمات 

لكل امرأة  لعدالةوضمان امن أجل منع هذا العنف  ،حالة السلم وحتى فياإلجراءات في حالة الحرب 
 مدنية أو مقاتلة تتعرض لإلغتصاب أو إلنتهاك سالمتها الجسدية في حالة نزاع مسلح.

Résumé  

La violence sexuelle contre les femmes dans les conflits armés est 

malheureusement encore courante. Cette recherche comprend une étude sur 

cette violence commise contre les femmes dans les situations de conflits 

armés internationaux et non internationaux, ou les femmes 

(combattantes/civiles) se trouvent confrontées à plusieurs formes de violences 

et d’atteinte à leur intégrité physique, à savoir le viol, l’esclavage sexuel, 

prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée, ou toute autre forme 

de violence sexuelle de gravité comparable. 

Face à cette situation le droit international à savoir le DIH,DIDH, DIP, 

a incriminé ces actes de violences à l’égard des femmes , et a mis en place des 

mécanismes de protection (intern/ international), d’ou  l’Etat  et la 

communauté international devraient prendre un certain nombre de mesures, 

en temps de conflit et même en temps de paix, pour faire cesser ces 

violences ; et veiller à ce que justice soit rendue chaque fois qu’une femme 

civile ou combattante, est violée  ou touchée dans son intégrité physique , 

dans un conflit armé. 

 

 


