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	.   مقدمة
يحظر القانون الدويل اإلنساين 	شكال العنف الجنيس كافًة يف حاالت النزاع املسلح، سواء كانت نزاعات مسلحة 	ولية 	م غري 
	ولية. وتشكل االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك 	عامل العنف الجنيس، جرائم حر	. ومن ثم، فإن 
من األهمية مبكان 	ن تتمكن الدول من التحقيق يف االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين، ومن بينها 	عامل العنف 
الجنيس، ومالحقة مرتكبيها مبوجب قوانينها الوطنية من 	جل وضع حٍد لإلفالت من العقا	. كام تحظر العنف الجنيس فروع 

	خرى للقانون الدويل، ومن بينها القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الجنايئ الدويل.

تشكل هذه القامئة املرجعية مورً	ا ينهل منه الخرباء القانونيني من الدول و	اخل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمر، وتدعم التنفيذ الوطني لقواعد القانون الدويل اإلنساين التي تحظر العنف الجنيس. كام تحد	 	حكام القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان والقانون الجنايئ الدويل املكّملة ذات الصلة، فضاًل عن مجموعة مختارة من مصا	ر القانون والسياسات 
األخرى، التي ميكنها، اعتامً	ا عىل السياق، توجيه األطر الوطنية التي تحكم التعامل مع العنف الجنيس. كام ميكن للخرباء 
القانونيني استخدامها يف مناقشاتهم مع السلطات الحكومية وكذلك تستعني بها الدول عند مراجعة قوانينها وسياساتها. وقد 

توفر معلومات 	يًضا بشأن إعدا	 التقارير الطوعية حول تنفيذ القانون الدويل اإلنساين.

وبينام كان الغرض من هذه القامئة املرجعية 	ن تكون شاملة، فليس من املتوقع 	ن يكون بإمكان جميع الدول تنفيذ جميع 
الغرض  فإن  األخرى. ولذلك،  القانونية  الدستورية و	طرها  	طرها  التنفيذ ستعتمد عىل  املقرتحة، ألن قدرتها عىل  	حكامها 
من هذه القامئة املرجعية يكمن يف 	ن تكون 	لياًل للمامرسات الجيدة لسن ترشيعات تتصدى للعنف الجنيس يف النزاعات 

املسلحة بأكرب قدر ممكن من الشمول.

وتعالج هذه القامئة املرجعية مضمون الترشيعات الجنائية الوطنية وما يتصل بها من إجراءات. بيد 	نها ال تتناول تدابري 
التنفيذ األخرى الرضورية، مثل 	مج حظر العنف الجنيس يف األ	لة اإلرشا	ية العسكرية 	و العقيدة 	و التدريبات العسكرية.

توجيه آخر:
ال تحل القامئة املرجعية محل - وال تتناول - التعهدات التي قدمتها الدول )وعند االقتضاء، الجهات الفاعلة األخرى، مثل 
مكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 	و وكاالت األمم املتحدة 	و املنظامت غري الحكومية( مبوجب 	طر 
من قبيل خطة العمل الوطنية لقرار مجلس األمن رقم 1325، 	و آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال 

يف حاالت النزاع املسلح، 	و ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات.

كيفية استخدام هذه القامئة املرجعية:
األقسام 	–7 يجب تقييمها بحسب الرتتيب الزمني لتحديد ما إذا كانت الترشيعات الوطنية للدولة تتوافق مع التزاماتها 
الدولية بحظر العنف الجنيس. وتتضمن هذه األقسام 18 سؤااًل. ويتبع كلَّ سؤال عمو	ان يحتويان عىل معلومات، لتوجيه 
الدويل  القانون  بالتفصيل  األول  العمو	  ويورِ	  املطروح.  بالسؤال  يتعلق  فيام  لديها  الوطني  القانون  تحسني  بشأن  الدول 
اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون  الدويل  الجنايئ  والقانون  اإلنساين  الدويل  القانون  التالية:  الفروع  يف  والعريف  التعاهدي 
الجيدة. وقد توفر هذه املصا	ر  الدويل لالجئني، حسب االقتضاء، باإلضافة إىل توجيهات 	خرى حول املامرسات  والقانون 
	ساًسا قانونيًا 	و سياساتيًا لتعزيز القانون الوطني عندما يرى املستشارون القانونيون ذلك مناسبًا. بينام يقدم العمو	 الثاين 

	مثلة جيدة ملامرسات الدول توضح كيفية تنفيذ االلتزامات.

الدويل والتوجيهات األخرى املحد	ة ومدى مالءمتها عىل 	ساس كل حالة عىل حدة.  القانون  انطباق  قابلية  تقييم  يجب 
وتختلف قابلية االنطباق واملالءمة اعتامً	ا عىل عوامل مثل ما إذا كانت الدولة طرفًا يف معاهدة ما والسياق الترشيعي )مبا 

يف ذلك ما إذا كانت الدولة لديها منظومة قانون سوابق قضائية 	و نظام قانون مدين(.

يوجد مربع فوق كل سؤال، وعليك وضع عالمة )✓( فيه )كام هو موضح أدناه( إذا كانت الدولة املعنية متتثل لاللتزامات 
املحد	ة.

                    ضع عالمة )✓( حسب االقتضاء

يف نهاية التقييم، إذا مل توضع عالمة )✓( يف مربع واحد 	و 	كرث، ميكن 	ن تشكل هذه الفجوات نقطة تركيز للتحسينات 
املستقبلية يف الترشيع الوطني. وميكن 	ن يرثي التشاور مع املنظامت املحلية التغيري الترشيعي يف هذا الصد	.



القسم 	 )"قضايا مختارة"( يقدم ثالثة أسئلة أخرى، والتي ستكون ذات صلة فقط يف سياقات معينة. وتوجه هذه األسئلة إىل 
مصا	ر 	خرى تقدم توضيحات بشأن القضايا املختارة، )إجراءات إلزامية لإلبالغ، وقانون مواجهة الكوارث وبروتوكول مابوتو 

امللحق بامليثاق األفريقي(.

القسم 9 )متطلبات إضافية تتعلق بالقمع الجنايئ( يحتوي عىل سبعة أسئلة تقدم التزامات عامة إضافية تتعلق بالقانون 
الدويل اإلنساين فيام يتعلق بإجراءات العدالة الوطنية للقمع الجنايئ لجرائم الحر	، وال تقترص عىل جرمية العنف الجنيس. 
يحتوي هذا القسم عىل معلومات بشأن القيو	 الترشيعية والوالية القضائية العاملية وتسليم املطلوبني و	مناط املسؤولية 
والعفو والدفع بحجية األوامر العليا، وتطبيق القانون الدويل العريف من قبل املحاكم الوطنية. وينبغي قراءتــه مع اإلرشا	ات 
القامئة املتعلقة بتجريم انتهاكات القانون الدويل اإلنساين الخطرية يف القانون الوطني، مثل القمع الجنايئ لالنتهاكات الخطرية 

للقانون الدويل اإلنساين: مجموعة موا	 إعالمية.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html
https://www.icrc.org/en/document/criminal-repression-serious-ihl-violations-information-kit
https://www.icrc.org/en/document/criminal-repression-serious-ihl-violations-information-kit
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	.   أسئلة أولية
هل يحظر الترشيع الوطني العنف الجنيس يف أوقات السلم ويف النزاعات املسلحة؟أ. 

يحد	 هذا القسم األسس القانونية الدولية املختلفة للحظر العام للعنف الجنيس يف وقت السلم و	ثناء النزاع املسلح. وبغية 
االمتثال للقانون الدويل املنصوص عليه يف هذا القسم، يجب 	ن يسمح الترشيع الوطني الذي يجرم العنف الجنيس مبقاضاة 

مرتكبيه عىل مثل هذا الفعل، سواء وقع يف وقت السلم 	و يف 	ثناء نزاع مسلح.

الوطني  الترشيع  	ن يسمح  وينبغي  	ن يشكل جرمية حر	.  نزاع مسلح، ميكن  الجنيس يف خضم  العنف  يُرتكب  وعندما 
مبقاضاة مرتكبيه عىل هذا النحو: انظر القسم 2 )	( من هذه القامئة املرجعية.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

املا	ة 3 املشرتكة يف اتفاقيات جنيف؛ تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف 	 
األوىل، 2016، الفقرات 696، 699، 701. يُحظر العنف الجنيس 	ثناء الحر	 مبوجب 
اشرتاط "املعاملة اإلنسانية"، ومبوجب حظر "االعتداء عىل الحياة والسالمة البدنية"، 
مبا يف ذلك "املعاملة القاسية والتعذيب" و"االعتداء عىل الكرامة الشخصية". انظر، 

عىل سبيل املثال، الحكم الصا	ر عن الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية 
لرواندا يف قضية باغوسورا، عام 2008، الفقرة 2254، إذ 	يدت املحكمة اإل	انة 
باالغتصا	 باعتباره اعتداًء عىل الكرامة الشخصية، وانتهاكًا للام	ة 3 املشرتكة.

الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 75)2()	(. "يحظر انتهاك 	 
الكرامة الشخصية وبوجه خاص املعاملة املهينة لإلنسان واملحطة من قدره واإلكراه 

عىل الدعارة و	ية صورة من صور خدش الحياء. 
الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 4)2()هـ(. "يحظر انتهاك 	 

الكرامة الشخصية وبوجه خاص املعاملة املهينة واملحطة من قدر اإلنسان 
واالغتصا	 واإلكراه عىل الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء."

	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 93. يُحظر االغتصا	 و	ّي شكل من 	 
األشكال األخرى للعنف الجنيس.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان، اتفاقية مناهضة التعذيب:
مالحظة: يُحظر العنف الجنيس بالدرجة األوىل من خالل حظر التعذيب وغريه من 

	شكال املعاملة 	و العقوبة القاسية 	و الالإنسانية 	و املهينة.
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املا	ة 7. يحظر إخضاع 	حد 	 

للتعذيب وال للمعاملة 	و العقوبة القاسية 	و الالإنسانية 	و الحاطة بالكرامة.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضو	 املعاملة القاسية 	و الالإنسانية 	و 	 

املهينة، املا	ة 2)1(. تتخذ كل 	ولة طرف إجراءات ملنع 	عامل التعذيب يف 	ي إقليم 
يخضع الختصاصها القضايئ. انظر لجنة مناهضة التعذيب، السيدة أ ضد البوسنة 
والهرسك، 2019، إذ ر	ت اللجنة 	ن العنف الجنيس يبلغ حّد التعذيب. انظر 	يًضا 

 ،A/HRC/31/57، 2016 ،تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني مبسألة التعذيب
الفقرة 51.

اتفاقية القضاء عىل جميع 	شكال التمييز ضد املر	ة )سيداو(، املا	ة 1. يشمل حظر 	 
"التمييز ضد املر	ة" حظر العنف الجنساين؛ وهذا الحظر منصوص عليه يف اتفاقية 

سيداو، التوصية العامة رقم 35، 2017، الفقرتان 1–2.
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، املا	ة 3. ال يجوز إخضاع 	ي إنسان للتعذيب 	 

وال للمعاملة 	و العقوبة الالإنسانية 	و املهينة للكرامة. انظر املحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنسان، الغرفة الكربى، قضية أيدين ضد تركيا، حكم جوهر الدعوى 

والرتضية العا	لة، 1997، الفقرة 86، إذ 	كدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 	ن 
االغتصا	 يشكل تعذيبًا.

تحظر بعض الدول العنف 
الجنيس عىل وجه التحديد 

عندما يُرتكب يف زمن 
الحر	. وتشمل هذه الدول: 

	رمينيا؛ 	سرتاليا؛ 	ذربيجان؛ 
بنغال	يش؛ بلجيكا؛ البوسنة 
والهرسك؛ بوروندي؛ كندا؛ 

الصني؛ كولومبيا؛ جمهورية 
الكونغو الدميوقراطية؛ 

كرواتيا؛ إستونيا؛ إثيوبيا؛ 
فنلندا؛ فرنسا؛ جورجيا؛ 

	ملانيا؛ العراق؛ جمهورية 
كوريا؛ ليتوانيا؛ مايل؛ مولدوفا؛ 
موزمبيق؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛ 

الرنويج؛ باراغواي؛ رواندا؛ 
السنغال؛ رصبيا؛ سلوفينيا؛ 

جنو	 	فريقيا؛ إسبانيا؛ 
سويرسا؛ اململكة املتحدة؛ 

الواليات املتحدة األمريكية؛ 
	وروغواي )	راسة القانون 

الدويل اإلنساين العريف، 
القاعدة 93(.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-41/trial-judgements/en/081218.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-41/trial-judgements/en/081218.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-41/trial-judgements/en/081218.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/cihlweb_ara_2.nsf/docindexeng/v1_rul_rule93?OpenDocument&Click=
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/cihlweb_ara_2.nsf/docindexeng/v1_rul_rule93?OpenDocument&Click=
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://undocs.org/CAT/C/67/D/854/2017
https://undocs.org/CAT/C/67/D/854/2017
https://undocs.org/CAT/C/67/D/854/2017
https://undocs.org/CAT/C/67/D/854/2017
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_57_A.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_57_A.doc
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58371%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58371%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58371%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58371%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58371%22]}
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/cihlweb_ara_2.nsf/docindexeng/v1_rul_rule93?OpenDocument&Click=
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/cihlweb_ara_2.nsf/docindexeng/v1_rul_rule93?OpenDocument&Click=
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/cihlweb_ara_2.nsf/docindexeng/v1_rul_rule93?OpenDocument&Click=
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/cihlweb_ara_2.nsf/docindexeng/v1_rul_rule93?OpenDocument&Click=
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مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، املا	ة 5)2(. ال يجوز إخضاع 	حد للتعذيب وال 	 
للمعاملة 	و العقوبة القاسية 	و الالإنسانية 	و الحاطة للكرامة. انظر، لجنة البلدان 

األمريكية لحقوق اإلنسان، قضية راكيل ماريت دي ميخيا ضد بريو، الحكم الصا	ر 
عام 1996، القسم الخامس)	()3()	( الذي توصل إىل 	ن العنف الجنيس 	حد 

وسائل التعذيب.
امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعو	، املا	ة 5. يحظر جميع 	شكال استغالل 	 

اإلنسان وامتهانه، مبا يف ذلك الرق وتجارة الرقيق، والتعذيب بكافة 	نواعه، 
واملعاملة الالإنسانية 	و املهينة. بروتوكول مابوتو، تنص املا	ة 3)4( عىل حامية 

املر	ة من العنف الجنيس واللفظي.

أخرى:
إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املر	ة، املعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم 	 

املتحدة مبوجب قرارها A/RES/48/104، لعام 1994، املا	ة 4)	(.
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، الصا	ر 	 

عام 2000، املا	ة 5.
اتفاقية رابطة جنو	 آسيا للتعاون اإلقليمي، 2002، املا	ة 3.	 

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
http://hrlibrary.umn.edu/cases/1996/peru5-96.htm
http://hrlibrary.umn.edu/cases/1996/peru5-96.htm
http://hrlibrary.umn.edu/cases/1996/peru5-96.htm
http://hrlibrary.umn.edu/cases/1996/peru5-96.htm
http://hrlibrary.umn.edu/cases/1996/peru5-96.htm
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
https://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/full%20text/asia/south%20asian%20association%20for%20regional%20cooperation/saarc%20convention%20on%20preventing%20and%20combating%20trafficking%20in%20women%20and%20children%20for%20prostitution.pdf?vs=3229
https://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/full%20text/asia/south%20asian%20association%20for%20regional%20cooperation/saarc%20convention%20on%20preventing%20and%20combating%20trafficking%20in%20women%20and%20children%20for%20prostitution.pdf?vs=3229
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هل يسمح الترشيع الوطني مبقاضاة مرتكبي أعامل العنف الجنيس خالل النزاعات املسلحة 	. 
الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية عىل حٍد سواء باعتبارها جرائم حر	؟

يحد	 هذا القسم األحكام القانونية التي مبوجبها تشكل 	عامل العنف الجنيس انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين. 
وتشكل االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين جرائم حر	 )	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 156(.

	راضيها،  	و عىل  املسلحة،  قواتها  	و  مواطنيها  قبل  ارتكابها من  يزعم  التي  الحر	  تحقق يف جرائم  	ن  الدول  يجب عىل 
ومحاكمة املشتبه بهم، عند االقتضاء. ويجب 	ن تحقق 	يًضا يف جرائم الحر	 األخرى الداخلة ضمن اختصاصها، ومحاكمة 

املشتبه بهم، عند االقتضاء. )	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 158(.

نظرًا ألن العنف الجنيس يعد انتهاكًا خطريًا للقانون الدويل اإلنساين يف كل من النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة 
غري الدولية، يجب 	ن يسمح القانون مبقاضاة مرتكبيه باعتباره جرمية حر	 يف كل من النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات 

املسلحة غري الدولية.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

تحظر القواعد التالية 	عامل العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة الدولية:
القانون الدويل اإلنساين:

اتفاقية جنيف األوىل، املا	ة 12؛ اتفاقية جنيف الثانية، املا	ة 12؛ اتفاقية جنيف 	 
الثالثة، املا	ة 14؛ اتفاقية جنيف الرابعة: املا	ة 27)2(؛ الربوتوكول األول اإلضايف 
إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 75)2()	(؛ تعليق عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، 
املا	ة 3 املشرتكة، الفقرات 702-707. يُحظر العنف الجنيس يف إطار: "التعذيب؛ 

التشويه 	و املعاملة القاسية"؛ "املعاملة الالإنسانية"؛ "	عامل العنف"؛ "االعتداء عىل 
الحياة والسالمة البدنية"؛ "احرتام 	شخاصهم ورشفهم"؛ "انتهاك الكرامة الشخصية"؛ 

"املعاملة املهينة 	و الحاطة بالكرامة"؛ 	و "كل ما من شأنه خدش الحياء".
اتفاقية جنيف األوىل، املا	ة 50، اتفاقية جنيف الثانية، املا	ة 51؛ اتفاقية جنيف 	 

الثالثة، املا	ة 130؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 147. يُحظر العنف الجنيس 
باعتباره مخالفة جسيمة، تحت مسمى: التعذيب 	و املعاملة الالإنسانية 	و 

إلحاق 	ذى خطري بالجسم 	و بالصحة. انظر، عىل سبيل املثال، املحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسالفيا السابقة، قضية برليتش، حكم صا	ر عن الدائرة االبتدائية، 

2013 الفقرة 116، حيث ر	ت املحكمة 	ن العنف الجنيس يرقى إىل مرتبة املعاملة 
الالإنسانية مبوجب نظام االنتهاكات الجسيمة.

الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 76)1(. يجب 	ن تكون النساء 	 
موضع احرتام خاص، و	ن يتمتعن بالحامية، والسيام ضد االغتصا	 واإلكراه عىل 

الدعارة، وضد 	ية صورة 	خرى من صور خدش الحياء.
الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 77)1(. يجب 	ن يكون األطفال 	 

موضع احرتام خاص، و	ن تكفل لهم الحامية ضد 	ية صورة من صور خدش الحياء.
	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 93. يُحظر االغتصا	 و	ّي شكل من 	 

األشكال األخرى للعنف الجنيس.

القانون الجنايئ الدويل

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 8)2()	()22(. االغتصا	 	 
	و االستعبا	 الجنيس 	و اإلكراه عىل البغاء 	و الحمل القرسي، 	و التعقيم القرسي، 
	و 	ي شكل آخر من 	شكال العنف الجنيس يشكل 	يضا انتهاكًا خطريًا1 التفاقيات 

جنيف، إذا ما ارتُكبت خالل منازعات مسلحة 	ولية.

اإلمارات العربية املتحدة، 
مرسوم بقانون اتحا	ي رقم 

12، لسنة 2017، يف شأن 
الجرائم الدولية، املا	ة 
15)2(. قد ترقى 	عامل 

العنف الجنيس إىل جرمية 
حر	، سواء ارتُكبت يف سياق 

نزاعات مسلحة 	ولية 	و 
نزاعات مسلحة غري 	ولية.

مولدوفا، القانون الجنايئ، 
2002، املا	ة 137)3(. تُجرَّم 

جرائم الحر	، ومن بينها 
حاالت العنف الجنيس سواء 

ارتكبت خالل نزاع مسلح 
	ويل 	م غري 	ويل.

	ملانيا، استحداث قانون 
الجرائم الدولية، 2002، املا	ة 

1، الفقرة 8)1()4(. يحظر 
العنف الجنيس فيام يتعلق 

بنزاع مسلح 	ويل 	و غري 
	ويل.

بريو، قانون القضاء العسكري 
والرشَطي، 2006، املا	ة 

90)4(. يحظر العنف الجنيس 
يف النزاعات املسلحة الدولية 

وغري الدولية.

مالحظة املرتجم: تُرجم مصطلح grave breach يف نظام روما األسايس "انتهاكًا خطريًا"، والرتجمة الصحيحة لهذا املصطلح هي "مخالفة جسيمة" كام . 1
ور	 يف النسخة العربية التفاقيات جنيف.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule158
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule158
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule158
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule158
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-ii-on-wounded-and-sick
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-ii-on-wounded-and-sick
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nslh8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nslh8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm#:~:text=1)%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86,%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%2C%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%20%
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm#:~:text=1)%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86,%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%2C%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%20%
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icty.org/x/cases/prlic/tjug/en/130529-1.pdf
https://www.icty.org/x/cases/prlic/tjug/en/130529-1.pdf
https://www.icty.org/x/cases/prlic/tjug/en/130529-1.pdf
https://www.icty.org/x/cases/prlic/tjug/en/130529-1.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule93
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule93
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923#pos=1554;-35&sdoc_params=text%3D%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D30394923%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=5
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923#pos=1554;-35&sdoc_params=text%3D%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D30394923%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=5
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=8789D6CFA5AFE9C941256C77003319DA&action=openDocument&xp_countrySelected=DE&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=8789D6CFA5AFE9C941256C77003319DA&action=openDocument&xp_countrySelected=DE&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=8789D6CFA5AFE9C941256C77003319DA&action=openDocument&xp_countrySelected=DE&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=0089BA452F34EBF9C12572E5002E0A7E&action=openDocument&xp_countrySelected=PE&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=0089BA452F34EBF9C12572E5002E0A7E&action=openDocument&xp_countrySelected=PE&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=0089BA452F34EBF9C12572E5002E0A7E&action=openDocument&xp_countrySelected=PE&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state
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مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

	ائرة االستئناف، للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، قضية تاديتش، 	 
استئناف متهيدي، عام 1995، الفقرة 94. ينطبق حظر جرائم الحر	 يف النزاعات 

املسلحة الدولية.
تحظر القواعد التالية 	عامل العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة غري الدولية:

القانون الدويل اإلنساين:

املا	ة 3 املشرتكة؛ تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 	 
3 املشرتكة، الفقرات 696 و699 و704 و705 و706. تحظر املا	ة 3 املشرتكة ضمًنا 
العنف الجنيس إذ تنص عىل االلتزام بـ "املعاملة اإلنسانية"، وتحظر "االعتداء عىل 

الحياة والسالمة البدنية" و"التشويه"؛ مبا يف ذلك "املعاملة القاسية والتعذيب" 
و"االعتداء عىل الكرامة الشخصية".

الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 4)2()هـ(. ميكن 	ن يقع 	 
العنف الجنيس ضمن حظر "انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص املعاملة املهينة 

واملحطة من قدر اإلنسان"، و"كل ما من شأنه خدش الحياء"؛ و"االغتصا	" و/	و 
"اإلكراه عىل الدعارة". 

	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 93. يُحظر االغتصا	 و	ّي شكل من 	 
األشكال األخرى للعنف الجنيس.

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 8)2()هـ()6(. "االغتصا	 	و 	 
االستعبا	 الجنيس 	و اإلكراه عىل البغاء 	و الحمل القرسي 	و التعقيم القرسي 	و 	ي 
شكل آخر من 	شكال العنف الجنيس يشكل 	يًضا انتهاكًا خطريًا2 للام	ة 3 املشرتكة 

بني اتفاقيات جنيف األربع.
	ائرة االستئناف، للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، قضية تاديتش، 	 

استئناف متهيدي لعام 1995، الفقرة 94. ينطبق حظر جرائم الحر	 يف النزاعات 
املسلحة غري الدولية.

انظر التعليق السابق. 2

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%203%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9&text=%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%203%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9&text=%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm#:~:text=1%2D%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF,%D8%AA%D9%85%20%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D8%B3%D8%B3%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm#:~:text=1%2D%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF,%D8%AA%D9%85%20%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D8%B3%D8%B3%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule93
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule93
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
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3.   التعريفات
أ. هل يتضمن الترشيع الوطني تعريًفا معارًصا* للعنف الجنيس؟

* يُعرف بأنه "	ي اعتداء بدين ذي طبيعة جنسية يُرتكب ضد شخص يف ظروف تتسم باإلكراه. ... ال يقترص العنف الجنيس 
عىل االعتداء البدين عىل جسد اإلنسان وقد يشمل 	فعااًل ال تنطوي عىل إيال	 	و حتى عىل مالمسة بدنية". )املحكمة الجنائية 
الدولية لرواندا، الدائرة االبتدائية، قضية أكاييسو، 1998، الفقرة 688(. "ال حاجة إلثبات الظروف القرسية من خالل إبداء 
القوة الجسدية. فقد يشكل التهديد والتخويف واالبتزاز وغريه من 	شكال اإلكراه التي تقوم عىل التخويف 	و 	فع الضحية 

إىل الشعور باليأس، إكراًها" )املحكمة الجنائية الدولية لرواندا، الدائرة االبتدائية، قضية أكاييسو، 1998، الفقرة 688(.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

تعليق اللجنة الدولية، عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 3 املشرتكة، الفقرة 	 
697. يشري هذا التعليق إىل التعريف الوار	 يف قضية 	كاييسو )انظر 	عاله(.

القانون الجنايئ الدويل:

الحكم الصا	ر عن الدائرة االبتدائية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، 	 
قضية أكاييسو، 1998، الفقرة 688. انظر التعريف الكامل الوار	 يف النص املقتبس 

	عاله.
الحكم الصا	ر عن الدائرة االبتدائية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا 	 

السابقة، قضية كوناراك، عام 2001، الفقرة 438. 	يدت املحكمة التعريف الوار	 يف 
قضية 	كاييسو، )انظر 	عاله(، مضيفة 	ن العنف الجنيس يجب 	ن يكون الفعل فيه 

"غري رضايئ 	و غري طوعي".
املحكمة الجنائية الدولية، 	ركان الجرائم، 2002 يف املا	ة 8)2()	()22( واملا	ة 	 

8)2()هـ()6(. "	ن يقرتف مرتكب الجرمية فعاًل ذا طبيعة جنسية ضد شخص 	و 
	كرث 	و يُرغم ذلك الشخص 	و 	ولئك األشخاص عىل مامرسة فعل ذي طبيعة جنسية 

باستعامل القوة 	و بالتهديد باستعاملها 	و بالقرس، من قبيل ما ينجم عن الخوف 
من تعرض ذلك الشخص 	و 	ولئك األشخاص 	و الغري للعنف 	و اإلكراه 	و االحتجاز 
	و االضطها	 النفيس 	و إساءة استعامل السلطة، 	و باستغالل بيئة قرسية 	و عجز 

الشخص 	و األشخاص عن التعبري عن حقيقة رضاهم".

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املر	ة )لجنة سيداو(، التوصية العامة رقم 	 
35، 2017، الفقرة 29)هـ(. يستند تعريف الجرائم الجنسية إىل عدم املوافقة 

بحرية، ويأخذ يف االعتبار الظروف القرسية.
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية إم يس ضد بلغاريا، الحكم الصا	ر عام 	 

2003، الفقرة 166. سلطت املحكمة الضوء عىل حظر األفعال التي ال تتم بالرتايض، 
	ون 	ن تتطلب إثبات وجو	 مقاومة بدنية.

محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، سجن ميغيل كاسرتو كاسرتو ضد بريو، 	 
حكم بشأن )األسس املوضوعية والتعويض وسدا	 نفقات(، 2006، الفقرة 306. 

ذكرت املحكمة 	ن العنف الجنيس "يتكون من 	فعال ذات طابع جنيس، تُرتكب مع 
شخص 	ون موافقته، والتي إىل جانب االعتداء الجسدي عىل جسم اإلنسان، ميكن 

	ن تشمل 	عاماًل ال تنطوي عىل إيال	 	و حتى 	ي اتصال جسدي عىل اإلطالق".

كولومبيا، القانون رقم 1719 
بشأن الوصول إىل العدالة 

ومسائل 	خرى لضحايا العنف 
الجنيس وال سيام العنف 
الجنيس املرتبط بالنزاع 

املسلح، 2014. يوسع القانون 
نطاق تعريف العنف الجنيس 

ليتضمن جرائم مثل اإلكراه 
عىل البغاء، والتعقيم القرسي، 

والحمل القرسي، واإلجبار 
عىل اإلجهاض واإلجبار عىل 

التعري.

نيوزيلندا، 	ليل قانون 
النـزاعات املسلحة 

)12.3.11/12.3.09( وقانون 
الجرائم لعام 1961، القسم 

128)	(. ال ميكن اعتبار 
املوافقة حقيقية عندما يكون 

الشخص مسلو	 الحرية 
ويعتمد عىل الطرف اآلخر 

للحصول عىل األمن ورضورات 
الحياة.

قانون العقوبات يف جمهورية 
الكونغو الدميقراطية، لعام 

1940، التعديل رقم 06/018 
لعام 2006، املا	ة 170. 

يُعرَّف االغتصا	 باإلشارة إىل 
فعل جنيس ارتُكب باإلكراه.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-61521%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-61521%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-61521%22]}
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_ing.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://www.nzdf.mil.nz/search/SearchForm?Search=loac+manual
https://www.nzdf.mil.nz/search/SearchForm?Search=loac+manual
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM329057.html?search=ts_act@bill@regulation@deemedreg_crimes+act+1961_resel_25_a&p=1
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM329057.html?search=ts_act@bill@regulation@deemedreg_crimes+act+1961_resel_25_a&p=1
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM329057.html?search=ts_act@bill@regulation@deemedreg_crimes+act+1961_resel_25_a&p=1
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM329057.html?search=ts_act@bill@regulation@deemedreg_crimes+act+1961_resel_25_a&p=1
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM329057.html?search=ts_act@bill@regulation@deemedreg_crimes+act+1961_resel_25_a&p=1
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.06.018.20.07.3006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.06.018.20.07.3006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.06.018.20.07.3006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.06.018.20.07.3006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.06.018.20.07.3006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.06.018.20.07.3006.htm
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مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 27؛ الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، 	 
املا	ة 76؛ الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 75)2()	(؛ 

الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 4)2()هـ(. توفر هذه املوا	 
الحامية من العنف الجنيس من خالل رس	 	مثلة عىل األفعال املحظورة مثل 

االغتصا	، واإلكراه عىل الدعارة، متبوعة بعبارة "أو أية صورة من صور خدش 
الحياء"، ما يدل عىل 	ن هذه القامئة ليست حرصية.

تعليق اللجنة الدولية، عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 3 املشرتكة، الفقرة 	 
698. جرى اقتباس تعريف العنف الجنيس من هذا التعليق 	عاله.

القانون الجنايئ الدويل

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 8)2()	()22( واملا	ة 8)2(	 
)هـ()6(. تحظر هاتان املا	تان "االستعبا	 الجنيس، 	و اإلكراه عىل البغاء، 	و الحمل 

القرسي... 	و التعقيم القرسي، أو أّي شكل آخر من أشكال العنف الجنيس" عىل 
مثل هذه الدرجة من الخطورة )التأكيد مضاف(.

الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قضية أكاييسو، 1998، الفقرة 	 
688. "تعّد املحكمة العنف الجنيس، الذي يشمل االغتصا	، مثل 	ي فعل ذي 

طبيعة جنسية يُرتكب يف حق شخص يف ظروف قرسية". )التأكيد مضاف(

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

اتفاقية مجلس 	وروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام، 	 
املا	ة 36."مامرسة إيال	 مهبيل 	و رشجي 	و فموي بشكل غري رضايئ، وبطبيعة 
جنسية، يف جسم شخص آخر، بواسطة 	ي جزء من الجسم 	و بواسطة 		اة؛ 	و 

ارتكا	 	ي 	فعال 	خرى ذات طابع جنيس تتم مع شخص ما بغري رضاه؛ 	و إكراه 
الغري عىل مامرسة 	فعال ذات طابع جنيس مع شخص آخر بغري رضاه".

أمثلة أخرى عىل األعامل املحظورة:

التجريد القرسي من املالبس: الدائرة االبتدائية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية 	 
لرواندا، قضية أكاييسو، 1998، الفقرة 693.

تشويه األعضاء الجنسية: الحكم والعقوبة الصا	رة عن الدائرة االبتدائية التابعة 	 
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قضية باغوسورا، عام 2008، الفقرة 976.

اإلجبار عىل التعري: الدائرة االبتدائية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، 	 
قضية أكاييسو، 1998، الفقرة 688؛ الحكم الصا	ر عن الدائرة االبتدائية التابعة 

للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، قضية كوناراك، عام 2001، 
الفقرات 766–774.

إجبار السجناء عىل ارتكا	 	فعال جنسية وتشويه جنيس: الدائرة االبتدائية التابعة 	 
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، قضية تا	يتش، 1995، الفقرة 6.

االغتصا	 بوصفه 	حد 	شكال التعذيب: الحكم الصا	ر عن الدائرة االبتدائية 	 
التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، قضية 	يالليتش، عام 

1998، الفقرات 955–965.

إسبانيا، القانون رقم 5 املعدل 
لقانون العقوبات، 2010، 

املا	ة 611)9(. توضح املا	ة 
بالتفصيل 	مثلة عىل 	عامل 
العنف الجنيس، مبا يف ذلك 

الحظر غري املحد	 "ألي شكل 
آخر من 	شكال االعتداء 

الجنيس".

اإلمارات العربية املتحدة، 
مرسوم بقانون اتحا	ي رقم 

12، لسنة 2017، يف شأن 
الجرائم الدولية، املا	ة 

15)2(. تصف هذه املا	ة 
	عامل العنف الجنيس التي 

قد تشكل جرائم حر	، والتي 
تتضمن حظرًا غري محد	 "ألي 
شكل آخر من 	شكال العنف 

الجنيس يشكل 	يًضا انتهاكًا 
خطريًا التفاقيات جنيف 

األربع لعام 1949".

السلفا	ور، القانون الجنايئ، 
املرسوم رقم 1030، 1998، 

املا	تان 165 و166. تستخدم 
هذه األحكام مصطلحات غري 
حرصية لوصف 	عامل العنف 
الجنيس املحظورة: "	ي سلوك 
ذو طابع جنيس" و" 	ي فعل 

جنيس".

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

	. هل يتضمن الترشيع الوطني قامئة غري حرصية* باألفعال املحظورة؟

* عىل سبيل املثال، "يشمل العنف الجنيس 	فعااًل مثل االغتصا	 واإلكراه عىل الدعارة، و	ية صورة من صور خدش الحياء، 
واالستعبا	 الجنيس، والحمل القرسي والتعقيم القرسي" )تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 3 

املشرتكة، الفقرة 698(.

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-41/trial-judgements/en/081218.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-41/trial-judgements/en/081218.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-41/trial-judgements/en/081218.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/ind/en/tad-2ai951214e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/ind/en/tad-2ai951214e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/ind/en/tad-2ai951214e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UT1EoFtb5-gJ:https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/83069FF9-4728-4EF5-87BB-F4771B293A92.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UT1EoFtb5-gJ:https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/83069FF9-4728-4EF5-87BB-F4771B293A92.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UT1EoFtb5-gJ:https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/83069FF9-4728-4EF5-87BB-F4771B293A92.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
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هل يعكس الترشيع الوطني الذي يحكم التعامل مع العنف الجنيس باعتباره جرمية حر	 	. 
تفسريًا معارًصا لصلته بالنزاع املسلح؟

إىل  مرتكبيه  بتقديم  الوطني  الترشيع  يسمح  	ن  ينبغي  به،  ومتصاًل  مسلح  نزاع  سياق  يف  الجنيس  العنف  يحدث  عندما 
املحاكمة باعتبار هذه األعامل جرائم حر	 )انظر القسم 2)	( 	عاله(. وينبغي 	ن تكون هناك صلة بني 	ي فعل من 	فعال 

العنف الجنيس ونزاع مسلح ليك يوّصف الفعل بأنه جرمية حر	؛ فهذا ما يجعل العنف الجنيس جرمية حر	.

يتناول هذا القسم ما يفرسَّ عىل 	نه يشكل صلة كافية بالنزاع املسلح، حتى يشكل العنف الجنيس جرمية حر	.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 3 املشرتكة، الفقرتان 	 
460 و547. يجب 	ن يرتبط فعل ما ارتباطًا وثيًقا باألعامل العدائية حتى يصبح 

ذلك الفعل حلقة يف سياق النزاع املسلح وحتى ينطبق عليه القانون اإلنساين. 	ما 
األفعال التي تفتقر إىل تلك الصلة فتظل بوجه عام خاضعة للقانون الوطني وقانون 
حقوق اإلنسان املنطبق. وكون املحاكمة التي يجريها الطرف الذي يتبعه األفرا	 	و 

	ن االستغالل يقع من جانبه، ال ينهض 	ساًسا لحرمان الضحية من الحامية.

القانون الجنايئ الدويل )إقامة صلة يف جميع السياقات(:
املحكمة الجنائية الدولية، 	ركان الجرائم، 2002، املا	ة 8. "	ن يصدر السلوك يف 	 

سياق نزاع مسلح 	ويل ويكون مقرتنا به".
الحكم الصا	ر عن 	ائرة االستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا 	 

السابقة، قضية كوناراك، عام 2002، الفقرة 58. وجو	 نزاع مسلح له، عىل األقل، 
	ور كبري يف قدرة الجاين عىل ارتكابها، ويف قرار ارتكابه لها، ويف الطريقة التي 

ارتكبت بها 	و الغرض الذي ارتكبت من 	جله. ويكفي ارتكا	 الجاين جنايته "لدعم 
رصاع مسلح 	و متسرتًا به".

الحكم الصا	ر عن 	ائرة االستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا 	 
السابقة، قضية كوناراك، عام 2002، الفقرة 59. لتحديد ما إذا كان السلوك مرتبطًا 

بنزاع مسلح، قد تنظر املحكمة يف العديد من العوامل، من بينها: وضع الجاين 
باعتباره مقاتاًل؛ ووضع الضحية باعتباره عضًوا يف الطرف املعارض؛ وحقيقة 	ن 

الفعل قد يخدم الهدف النهايئ لحملة عسكرية؛ وحقيقة 	ن الجرمية قد ارتكبت يف 
إطار واجبات الجاين الرسمية 	و يف سياقها.

الحكم الصا	ر عن 	ائرة االستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قضية 	 
أكاييسو، 2002، الفقرة 444. تعني الصلة بني الفعل والنزاع املسلح ضمًنا 	نه، يف 

معظم الحاالت، سيكون ملرتكب الجرمية عالقة خاصة مع 	حد 	طراف النزاع؛ ومع 
ذلك، هذا ليس رضوريًا.

القانون الجنايئ الدويل )إقامة الصلة يف حاالت العنف الجنيس داخل الطرف 
الواحد(:

الحكم الصا	ر عن 	ائرة االستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، يف قضية 	 
نتاغاندا، عام 2017، الفقرتان 2 و51. قد يظل فر	 من 	فرا	 قوات مسلحة 	و 

جامعة مسلحة يتمتع بالحامية من جرمية حر	 متمثلة يف ارتكا	 عنف جنيس 
عندما يرتكبها فر	 ينتمي للقوات 	و الجامعات املسلحة التي تنتمي إليها الضحية. 

قد يكون الشخص ضحية لجرمية حر	 تتعلق بارتكا	 عنف جنيس بحقه حتى 
لو مل ينطبق عليه تعريف "الشخص املتمتع بالحامية" مبوجب 	حكام االنتهاكات 

الجسيمة 	و املا	ة 3 املشرتكة.

كولومبيا الحكم الصا	ر عن 
املحكمة الدستورية، 599/19، 

2019، ص 69. 	شارت 
املحكمة إىل قضية نتاغاندا 
يف تأكيدها عىل 	ن العنف 

الجنيس 	اخل الطرف الواحد 
ميكن 	ن يشكل جرمية حر	. 
و	وضحت املحكمة 	نه ميكن 

إيجا	 صلة عندما يكون 
الجاين عضًوا يف الجامعة 

املسلحة التي ينتمي إليها 
الضحية.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
https://www.refworld.org/cases,ICTR,4084f42f4.html
https://www.refworld.org/cases,ICTR,4084f42f4.html
https://www.refworld.org/cases,ICTR,4084f42f4.html
https://www.refworld.org/cases,ICTR,4084f42f4.html
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_03920.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_03920.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_03920.PDF
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=528C5233113A87D5C12584EB004D647C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=528C5233113A87D5C12584EB004D647C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=528C5233113A87D5C12584EB004D647C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=528C5233113A87D5C12584EB004D647C&action=OpenDocument
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د. هل يعرتف الترشيع الوطني بأن مرتكب العنف الجنيس قد يكون شخًصا مدنًيا أو عسكريًا؟

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 75)2()	(. تحظر هذه املا	ة 	 
"انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص املعاملة املهينة لإلنسان واملحطة من 

قدره واإلكراه عىل الدعارة و	ية صورة من صور خدش الحياء. … "سواء ارتكبها 
معتمدون مدنيون 	م عسكريون" )التأكيد مضاف(.

	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 90 والقاعدة 93. ال تنص هذه 	 
القواعد رصاحة عىل الهوية التي يجب 	ن تكون للجاين يف جرائم العنف الجنيس 

والتعذيب وغريه من رضو	 املعاملة القاسية 	و الالإنسانية 	و املهينة.

القانون الجنايئ الدويل

املحكمة الجنائية الدولية لرواندا، 	ائرة االستئناف، قضية أكاييسو،2001، الفقرتان 	 
437 و444. تتعلق هذه القضية مبقاضاة مدين ارتكب جرمية عنف جنيس. وتسلط 
الضوء عىل 	ن الجاين ال يحتا	 إىل صلة محد	ة مع 	طراف النزاع حتى تتم إ	انته 

بجرمية حر	.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 20، املا	ة 7، لعام 1992، الفقرة 	 
13. ينبغي تحديد العقوبات التي تطبق عىل ارتكا	 	فعال التعذيب واملعاملة 
	و العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة، "سواء ارتكبها مسؤولون عموميون 	و 

	شخـاص آخرون يعملون باسم الدولة، 	و 	فرا	 بصفتهم الشخصية" )التأكيد 
مضاف(.

لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 30، 2013، الفقرة 38)	(. تويص اللجنة الدول 	 
األطراف بـ "منع ارتكا	 العنف الجنساين بجميع 	شكاله، وال سيام العنف الجنيس، 

من طرف الدول والجهات من غري الدول، والتحقيق فيه واملعاقبة عليه" )التأكيد 
مضاف(.

أخرى:

لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، التقرير النهايئ للمقررة الخاصة عن 	 
االغتصا	 املنهجي والعبو	ية الجنسية واملامرسات الشبيهة بالرق خالل فرتات 

النزاع املسلح، 1998، الفقرتان 27-28. تحد	 هذه الوثيقة حظر االستعبا	 الجنيس، 
"سواء التي ترتكبها جهة حكومية 	و 	فرا	 بصفتهم الشخصية" )التأكيد مضاف(.

إسبانيا، 	ليل قانون النزاعات 
املسلحة، 2007. يسلط 
هذا الدليل الضوء عىل 

حظر العنف الجنيس "سواء 
ارتكبها معتمدون مدنيون 	م 

عسكريون".

تنص املا	ة 38 من القانون 
األسايس لقانون العقوبات 

العسكري اإلسباين، رقم 14 
لعام 2015، عىل معاقبة عدم 
االمتثال لدليل قانون النزاعات 

املسلحة إلسبانيا.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule93
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule93
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule90
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule90
https://www.refworld.org/cases,ICTR,4084f42f4.html
https://www.refworld.org/cases,ICTR,4084f42f4.html
https://www.refworld.org/docid/453883fb0.html
https://www.refworld.org/docid/453883fb0.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a5ca3872
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a5ca3872
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a5ca3872
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a5ca3872
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule93
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule93
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule93
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11070
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11070
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11070
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11070
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11070
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11070
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هل يعرتف الترشيع الوطني بأن ضحايا أو مرتكبي االغتصا	 وغريه من أشكال العنف الجنيس  ھ. 
ميكن أن يكون أي شخص برصف النظر عن نوعه االجتامعي؟

يف حني إن غالبية ضحايا العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة هم من النساء والفتيات، إال 	ن 	ي شخص، مبن يف ذلك الرجال 
والفتيان، ميكن 	ن يقع ضحية للعنف الجنيس )تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 3 املشرتكة، 
الفقرة 700(. وباملثل، ميكن ألي شخص ارتكا	 	عامل عنف جنيس برصف النظر عن نوعه االجتامعي؛ وبناًء عىل ذلك، ينبغي 
	ال تكون التعريفات، عىل سبيل املثال، تقييدية يف ذكر 	جزاء الجسم التي استخدمت الرتكا	 فعل العنف الجنيس. وبداًل 
من ذلك، ميكن استخدام عبارة "إيال	 عضو جنيس..... 	و إيال	 	ي جسم 	و 	ي عضو آخر من الجسد" )املحكمة الجنائية 
الدولية، 	ركان الجرائم، يف تعريف االغتصا	 بوصفه جرمية حر	، فيام يتعلق باملا	ة 8)2()	()22( و8)2()هـ()6( من 

النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية(.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 75)2()	(؛ الربوتوكول الثاين 	 
اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 4)2()هـ(. يحظر العنف الجنيس بغض النظر 

عن جنس الضحية 	و الجاين.
تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 3 املشرتكة، الفقرة 	 

700. حظر العنف الجنيس "ال يتضمن فقط العنف املرتكب ضد النساء والفتيات، 
ولكنه يشمل العنف ضد 	ي شخص، مبا يف ذلك الرجال والفتيان".

	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 93. حظر العنف الجنيس غري 	 
متييزي، 	ي 	ّن الرجال والنساء، وكذلك الراشدين واألطفال، محميون بهذا الحظر 

عىل حد سواء.
 	

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 8)2()	()22( واملا	ة 8)2(	 
)هـ()6(. تُعرَّف جرائم العنف الجنيس بأنها محايدة من حيث صلتها بنوع الجنس.

املحكمة الجنائية الدولية، 	ركان الجرائم، بشأن تعريف االغتصا	 عىل 	نه جرمية 	 
حر	؛ الحاشية 50 املتعلقة باملا	ة 2)	()22( والحاشية 63 املتعلقة باملا	ة 8)2(

)هـ()6(. يُعرَّف االغتصا	 باستخدام مفهوم "االعتداء" عىل نطاق واسع.
املحكمة الجنائية الدولية لرواندا، الدائرة االبتدائية، قضية 	كاييسو، 1998، الفقرة 	 

598. عرّفت الدائرة ضحية العنف الجنيس عىل 	نها "شخص".
املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، قضية تاديتش، الئحة االتهام، 	 

1995؛ املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، قضية شيسيتش، الئحة 
االتهام 1995؛ املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، قضية تودوروفيتش، 

الئحة االتهام، 1995؛ املحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، قضية 
سيميتش، قرار االتهام األّويل، 1995. تؤكد هذه القضايا 	ن الرجال ميكن 	ن يكونوا 

ضحايا للعنف الجنيس.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

اتفاقية مجلس 	وروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام، 	 
املا	ة 36.

أخرى:

مبا	ئ يوغياكارتا، املبد	 17)م(؛ ومبا	ئ يوغياكارتا، املبدآن 30)ز( و)ح(. يجب 	 
توفري الحامية من العنف الجنيس والدعم لجميع األشخاص، بغض النظر عن 

ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية وتعبرياتهم الجنسانية وخصائصهم الجنسية.

اإلمارات العربية املتحدة، 
مرسوم بقانون اتحا	ي رقم 

12، لسنة 2017، يف شأن 
الجرائم الدولية، املا	ة 

15)2(. يحظر القانون العنف 
الجنيس 	ون تحديد النوع 

االجتامعي.

	فغانستان، قانون العقوبات 
املنقح، 2017، املا	ة 636. 
ميكن 	ن يرتكب االغتصا	 

	ي "شخص" ضد 	ي "شخص" 
آخر.

رواندا، قانون العقوبات، 
2018، املا	ة 134. يُعرَّف 

االغتصا	 بأنه: "شخص 
يرتكبه بحق شخص آخر ... "

إسبانيا، قانون العقوبات، 
1995، )بصيغته املعدلة(، 
املا	تان 178 و179. تشري 
تعريفات العنف الجنيس 
واالغتصا	 إىل "	شخاص".

فرنسا، قانون العقوبات، 
املا	تان 222 و223. يُعرَّف 

االغتصا	 باإلشارة إىل 
"	شخاص" و	فعال "من 	ي 

نوع كانت". تشري املوا	 من 
222 إىل 227 إىل االعتداء 

الجنيس 	ون تحديد النوع 
االجتامعي.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule93
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule93
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/ind/en/tad-ii950213e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/ind/en/tad-ii950213e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/cesic/ind/en/cesic_ranko_950721_indictment_eng.pdf
https://www.icty.org/x/cases/cesic/ind/en/cesic_ranko_950721_indictment_eng.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/ind/en/tad-ii950213e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/simic/ind/en/sim-ii950721e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/simic/ind/en/sim-ii950721e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/cesic/ind/en/cesic_ranko_950721_indictment_eng.pdf
https://www.icty.org/x/cases/cesic/ind/en/cesic_ranko_950721_indictment_eng.pdf
https://www.icty.org/x/cases/simic/ind/en/sim-ii950721e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/simic/ind/en/sim-ii950721e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/simic/ind/en/sim-ii950721e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/simic/ind/en/sim-ii950721e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/simic/ind/en/sim-ii950721e.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://yogyakartaprinciples.org/principle-30-yp10/
https://yogyakartaprinciples.org/principle-30-yp10/
https://yogyakartaprinciples.org/relating-to-the-right-to-the-highest-attainable-standard-of-health-principle-17/
https://yogyakartaprinciples.org/relating-to-the-right-to-the-highest-attainable-standard-of-health-principle-17/
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/437D8ED5B96C8D49C1258248005021AD/TEXT/Federal%20Decree%20Law%20No%2012_2017%20ARABIC.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=598034855221CE85C12582480054D831&action=openDocument&xp_countrySelected=AF&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=598034855221CE85C12582480054D831&action=openDocument&xp_countrySelected=AF&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=598034855221CE85C12582480054D831&action=openDocument&xp_countrySelected=AF&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Checklist%20English.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Checklist%20English.pdf
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006181753&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20200602
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مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

اململكة املتحدة، قانون 
الجرائم الجنسية لعام 2003. 

مبوجب القسم 1، ميكن 
ارتكا	 االغتصا	 ضد 	ي 
نوع اجتامعي، لكن يُعرّف 

الجاين عىل 	نه رجل. ويُعرِّف 
القسم 2 االعتداء عن طريق 
اإليال	، بينام يُعرِّف القسم 3 
االعتداء الجنيس 	ون تحديد 

النوع االجتامعي.

 تُعرِّف بعض القوانني 
االغتصا	 بشكل حرصي 

عىل 	نه "إيال	 عضو جنيس 
	و جزء آخر من الجسم 	و 
يشء آخر يف املهبل، مهام 
كان بسيطًا". تشري هذه 

التعريفات إىل 	ن الضحايا ال 
ميكن 	ن يكونوا إال من جنس 
معني، كام 	نها تقرص طبيعة 

العنف الجنيس عىل شكل 
واحد من 	شكال االغتصا	.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/part/1
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/part/1
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/part/1
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	.    إمكانية الحصول عىل الرعاية
هل يكفل الترشيع الوطني إتاحة سبل الحصول عىل الرعاية املناسبة لجميع الضحايا/أ. 

الناجني دومنا متييز؟

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

املا	ة 3 املشرتكة )2(، اتفاقية جنيف األوىل، املا	ة 12؛ اتفاقية جنيف الثانية، املا	ة 	 
12؛ الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 10)2(، الربوتوكول الثاين 

اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 7)2(؛ 	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، 
القاعدة 110. يقتيض القانون الدويل اإلنساين بأن يتلقى الجرحى واملرىض، مبن 

فيهم الضحايا/الناجني من العنف الجنيس الذين يحتاجون إىل رعاية طبية، الرعاية 
والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، بأقىص حد ممكن، و	ون إبطاء. عالوة عىل 

ذلك، ينص عىل 	نه ال يجوز التمييز بينهم ألّي اعتبار سوى االعتبارات الطبية. 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصا	ية واالجتامعية والثقافية، املا	ة 12)1(؛ 	 
اللجنة املعنية بالحقوق االقتصا	ية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، 

2000، الفقرة 8. "فالحق يف الصحة يشمل حريات وحقوقًا عىل حد سواء".
"	ما االستحقاقات فتشمل الحق يف االستفا	ة من نظام للحامية الصحية يتيح 
التكافؤ يف الفرص 	مام الناس للتمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه".

اتفاقية )سيداو(، 1979، املوا	 11)1()و( و12 و14)2()	(؛ لجنة سيداو، التوصية 	 
العامة رقم 35، 2017، الفقرة 31)	()3(. يجب 	ن تُكفل للضحايا/الناجيات و	فرا	 

	رسهن إمكانية الحصول عىل الخدمات الطبية والنفسية-االجتامعية وخدمات 
املشورة. وينبغي 	ن تستجيب خدمات الرعاية الصحية للصدمات النفسية و	ن 

تتضمن تقديم خدمات الصحة العقلية والجنسية واإلنجابية، مبا يشمل الوسائل 
العاجلة ملنع الحمل والعال	 الوقايئ بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية. كام 

ينبغي توفري مالجئ كافية حسب الحاجة.
بروتوكول مابوتو، املا	تان 12)1()	( و14)2()	(. يجب تزويد الضحايا/الناجيات 	 

من االعتداء 	و التحرش الجنيس بإمكانية الحصول عىل املشورة وخدمات إعا	ة 
التأهيل. ويف حاالت االعتداء الجنيس واالغتصا	، يجب احرتام الحقوق اإلنجابية 

للضحية.
اتفاقية مجلس 	وروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام، 	 

املا	تان 20)2( و25. تتخذ األطراف تدابري ترشيعية لضامن حصول الضحايا/
الناجيات عىل الرعاية الصحية والخدمات االجتامعية والفحوص الطبية والرشعية 

والدعم واملشورة يف حاالت الصدمات.

القانون الدويل لالجئني:
اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئ، املا	ة 24)	واًل()	(. يجب 	ن يتمتع الالجئون 

بإمكانية الحصول عىل خدمات صحية تضاهي ما يحصل عليه مواطنو البلد املضيف.

أخرى:

األمم املتحدة، املبا	ئ التوجيهية بشأن الترشيد الداخيل، املبد	 19)1( و)2(. يتلقى 	 
جميع الجرحى واملرىض من املرش	ين 	اخليًا الرعاية والعناية الطبيتني الذين هم 
بحاجة إليها. وينبغي حصول ضحايا االعتداءات الجنسية وغريها من االعتداءات 

عىل خدمات اإلرشا	 املناسبة.
مبا	ئ يوغياكارتا، املبد	 17)م( ومبا	ئ يوغياكارتا املبد	 30)ح(.	 

كولومبيا، القانون رقم 1719 
بشأن الوصول إىل العدالة 

ومسائل 	خرى لضحايا العنف 
الجنيس وال سيام العنف 
الجنيس املرتبط بالنزاع 

املسلح، 2014 الفصل 4. ينص 
القانون عىل تقديم الرعاية 

النفسية االجتامعية والرعاية 
الطبية املجانية لضحايا/

الناجني من العنف الجنيس.

كولومبيا، حكم صا	ر عن 
املحكمة الدستورية، رقم 

SU-599/19، لعام 2019. 
جرى تقديم الرعاية النفسية 
االجتامعية واملساعدة الطبية 

للضحية/الناجية يف هذه 
القضية.

كرواتيا، القانون املتعلق 
بحقوق ضحايا العنف 

الجنيس يف الحر	 األهلية، 
2015. يحق لضحايا العنف 

الجنيس الحصول عىل الدعم 
النفيس والرعاية الطبية 
وإعا	ة التأهيل الطبي 

والتأمني الصحي.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nslh8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/375-590006
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/375-590006
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nslh8.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule110
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule110
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule110
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
https://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
https://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
https://yogyakartaprinciples.org/principle-30-yp10/
https://yogyakartaprinciples.org/principle-30-yp10/
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_ar.pdf
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_ar.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://www.womenslinkworldwide.org/files/3105/decision-corte-constitucional-caso-helena.pdf
https://www.womenslinkworldwide.org/files/3105/decision-corte-constitucional-caso-helena.pdf
https://www.womenslinkworldwide.org/files/3105/decision-corte-constitucional-caso-helena.pdf
https://www.womenslinkworldwide.org/files/3105/decision-corte-constitucional-caso-helena.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=E7CFB467BEAE9444C1257F18004AA23F&action=openDocument&xp_countrySelected=HR&xp_topicSelected=GVAL-992BUG&from=state
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=E7CFB467BEAE9444C1257F18004AA23F&action=openDocument&xp_countrySelected=HR&xp_topicSelected=GVAL-992BUG&from=state
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=E7CFB467BEAE9444C1257F18004AA23F&action=openDocument&xp_countrySelected=HR&xp_topicSelected=GVAL-992BUG&from=state
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=E7CFB467BEAE9444C1257F18004AA23F&action=openDocument&xp_countrySelected=HR&xp_topicSelected=GVAL-992BUG&from=state
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هل يكفل الترشيع الوطني عدم إعاقة وصول الضحايا/الناجني إىل العدالة، عىل سبيل املثال، 	. 
عرب توجيه اتهامات مضادة لهم؟

* تنشأ االتهامات املضا	ة من القوانني التي تجرّم 	فعااًل مثل الزنا، حتى عندما ال تتم بالرتايض، ما يعني احتامل 	ن ينتهي 
األمر بالضحية إىل مواجهة اتهامات عقب اإلبالغ عن عنف جنيس ارتُكب ضده/ضدها. وبشكل عام، ميكن 	ن تشكل القوانني 
التي تجرم املثلية الجنسية 	و الزنا عوائق تحول 	ون وصول الضحايا/الناجني من العنف الجنيس إىل العدالة. كام ميكن 	ن 
تعمل قواعد وإجراءات إثبات معينة مبثابة عقبات، مثل "قاعدة الشهو	 األربعة"، ما يجعل اإل	انة صعبة ما مل يعرتف الجاين 

بالجرمية )الربوتوكول الدويل للتحقيق يف جرائم العنف الجنيس يف حاالت النزاع وتوثيقها، الطبعة الثانية 2017، ص 69(.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف الرابعة، 1958، املا	ة 101. يجد حظر املعاقبة 	 
عىل تقديم شكاوى والتامسات ال تقوم عىل 	ساس صحيح مربًرا كافيًا من وجهة النظر 
اإلنسانية. فإذا خاف/خافت الضحية من 	ي نوع من العقا	 نتيجة لشكواه/شكواها، 

فسيتم حرمانه/حرمانها من حق يضمن، جزئيًا، احرتام الشخص، ويشكل إحدى الحريات 
األساسية األربع املذكورة يف 	يباجة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف الثالثة، 2020، املا	ة 78؛ اللجنة الدولية، تعليق 	 
اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف الرابعة، 1958، املا	ة 101. يجب إحالة الشكاوى 
والطلبات عىل الفور وينبغي 	ال تؤ	ي، تحت 	ي ظرف من الظروف، إىل 	ي عقوبة.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 35، 2017، الفقرة 29)	(. تويص اللجنة بإلغاء األحكام 	 
الجنائية التي متيز ضد املر	ة، مثل تلك األحكام التي تجرّم الزنا، من جملة 	مور 	خرى. 
كام تويص 	يًضا بإلغاء القواعد االستداللية واإلجراءات التمييزية، مبا يف ذلك اإلجراءات 

التي تسمح بحرمان الضحية/الناجية من حريتها لحاميتها من العنف؛ واملامرسات التي 
تركز عىل "العذرية" والدفوع القانونية 	و العوامل املخففة للعقوبة بناء عىل الثقافة 

	و الدين 	و امتيازات الذكور، مثل الدفاع عن ما يسمى "الرشف"؛ وتقديم االعتذارات 
التقليدية؛ وإجراءات العفو من 	رس الضحايا/الناجيات؛ 	و الزوا	 الالحق لضحايا االعتداء 

الجنيس/الناجيات من االعتداء الجنيس من الجناة؛ واإلجراءات التي تفيض إىل فرض 
	شد العقوبات، مبا يف ذلك الرجم والجلد واملوت، التي غالبًا ما تكون مخصصة للنساء؛ 

واملامرسات القضائية التي تتجاهل تاريًخا من العنف الجنساين؛ والقوانني التي تجيز 
مقاضاة الضحية/الناجية عند تربئة الجاين.

اتفاقية مجلس 	وروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام، املا	تان 	 
48)1( و54. تتخذ األطراف التدابري الترشيعية 	و غريها من التدابري الالزمة لحظر عمليات 

البديلة اإللزامية لتسوية املنازعات، مبا يف ذلك الوساطة واملصالحة، فيام يتعلق بجميع 
	شكال العنف الجنيس. وال تُستدعى األ	لة املتعلقة بالتاريخ والسلوك الجنيس للضحية، 

يف 	ي إجراءات مدنية 	و جنائية، إال عندما تكون ذات صلة ورضورية.

أخرى:

اللجنة الدولية، موجز العنف الجنيس يف مرافق االحتجاز، 2017، ص 20. تعــد القوانيــن 	 
املحلية التــي تصــف 	ي ضحيــة للعنــف الجنســي بأنــه مجــرم 	حــد العوائــق 

التــي تقــف 	مــام اإلفصــاح عــن وقــوع هــذا العنــف وإجــراءات الوقايــة منــه. 
ينبغــي علــى املحتجزيــن الذيــن يّدعــون تعرضهــم العتــداء جنســي الحصــول 

علــى الحاميـة 	ثنـاء 	ي تحقيـق وبعـد انتهائـه 	ينمـا اقتضــت الضــرورة. وينبغــي 	ال 
تتضمــن الحاميــة العــزل ألنه يُلحق األذى باملحتجـز ويعمل علــى تفاقم آثار االعتداء 

األصيل وقد يُنظر إليـه علـى 	نه عقا	 للضحية.

غري متوفر

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/598335/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/598335/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=8CB0E0D2789EBDA0C12563CD0042D7F9
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=8CB0E0D2789EBDA0C12563CD0042D7F9
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=8CB0E0D2789EBDA0C12563CD0042D7F9
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=9E46184C11D88E1EC1258585004DC2D2
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=9E46184C11D88E1EC1258585004DC2D2
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=8CB0E0D2789EBDA0C12563CD0042D7F9
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=8CB0E0D2789EBDA0C12563CD0042D7F9
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://www.icrc.org/ar/publication/4293-sexual-violence-detention
https://www.icrc.org/ar/publication/4293-sexual-violence-detention
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5.    تدابري خاصة للحامية
أ. هل ينص الترشيع الوطني عىل تدابري خاصة لحامية األطفال الضحايا/الناجني؟

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 24؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 38)5(؛ اتفاقية 	 
جنيف الرابعة، املا	ة 50؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 76)5(؛ الربوتوكول األول 
اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 70)1(؛ الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات 

جنيف، املا	ة 77)1(؛ الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 78؛ 
الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 4)3(؛ 	راسة القانون الدويل 

اإلنساين العريف، القاعدة 135. وتنص قواعد القانون الدويل اإلنساين عىل 	نه يتمتع 
األطفال املتأثرون بالنزاع املسلح باحرتام خاص وحامية خاصة. وال تنص قواعد 

القانون الدويل اإلنساين هذه عىل وجو	 إ	را	 تدابري خاصة يف الترشيع الوطني 
للضحايا/الناجني من العنف الجنيس من األطفال عىل وجه التحديد، وإمنا تدر	 هنا 

إلبراز القاعدة العامة التي تنص عىل 	ن القانون الدويل اإلنساين مينح األطفال احرتاًما 
وحامية خاصة.

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 68)1( و)2(. تتخذ املحكمة 	 
واملدعي العام تدابري مناسبة لحامية 	مان املجني عليهم والشهو	 وسالمتهم البدنية 

والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم. وال سيام، ولكن 	ون حرص، عندما تنطوي 
الجرمية عىل عنف جنيس 	و عنف بني الجنسني 	و عنف ضد األطفال. واستثناء من 

مبد	 علنية الجلسات، لدوائر املحكمة 	ن تقوم، حامية للمجني عليهم والشهو	 
	و املتهم بإجراء 	ي جزء من املحاكمة يف جلسات رسية 	و بالسامح بتقديم األ	لة 

بوسائل إلكرتونية 	و بوسائل خاصة 	خرى، وتنفذ هذه التدابري بشكل خاص يف حالة 
ضحية العنف الجنيس 	و الطفل الذي يكون مجنيًا عليه 	و شاهًدا.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

اتفاقية حقوق الطفل، املا	تان 19)1( و 34. تتخذ الدول األطراف جميع التدابري 	 
الترشيعية املالمئة لحامية الطفل من كافة 	شكال العنف البدين 	و العقيل، مبا يف 

ذلك اإلساءة الجنسية.
االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، املا	ة 19؛ امليثاق األفريقي لحقوق الطفل 	 

ورفاهيته لعام 1990، املا	تان 22 و27؛ ميثاق الحقوق األساسية لالتحا	 األورويب 
لعام 2000، املا	ة 24؛ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 

األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املوا	 اإلباحية لعام 2000، املوا	 1 و4 و8. 
تقتيض هذه املوا	 حامية جميع األطفال من جميع 	شكال العنف، مبا يف ذلك العنف 

الجنيس.
اتفاقية مجلس 	وروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام، 	 

املا	تان 18)3( و56)2(. تُتخذ التدابري "لتلبية االحتياجات الخاصة لألشخاص 
املستضعفني، مبن فيهم األطفال ضحايا ]العنف الجنيس[". توفَّر لألطفال ضحايا 

العنف الجنيس، عند االقتضاء، تدابري حامية خاصة، مع مراعاة مصلحة الطفل عىل 
	فضل وجه.

ميامنار، قانون حقوق 
الطفل، 2019. يحد	 هذا 

القانون تدابري خاصة لحامية 
األطفال من مخاطر النزاع 
املسلح، ومن بينها العنف 

الجنيس.

النيجر، قانون رقم 74 بشأن 
حامية ومساعدة النازحني 
	اخليًا، 2018، املا	تان 19 
و30. تنص هاتان املا	تان 

عىل تجريم االستغالل 
الجنيس لألطفال النازحني 

	اخليًا.

	وكرانيا، قانون بشأن حامية 
الطفولة، 2017، املا	ة 3. 

متنح هذه املا	ة وضًعا 
قانونيًا جديًدا لألطفال الذين 

تعرضوا للعنف، مبا يف ذلك 
االعتداء البدين 	و الجنيس 	و 

النفيس 	ثناء النزاع املسلح.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule135
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2018/04/General-Comment_Art6_ACRWC_Arabic.pdf
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2018/04/General-Comment_Art6_ACRWC_Arabic.pdf
https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2018/04/General-Comment_Art6_ACRWC_Arabic.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=BFBAB7AD3A65FEF6C12584AE007B3FDC&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=BFBAB7AD3A65FEF6C12584AE007B3FDC&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=BFBAB7AD3A65FEF6C12584AE007B3FDC&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=01DB4310DFA646B2C12584AE004E441C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=01DB4310DFA646B2C12584AE004E441C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=01DB4310DFA646B2C12584AE004E441C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=01DB4310DFA646B2C12584AE004E441C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=01DB4310DFA646B2C12584AE004E441C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=37729C3BCAE3B038C12584A2005353E9&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=37729C3BCAE3B038C12584A2005353E9&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=37729C3BCAE3B038C12584A2005353E9&action=OpenDocument
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مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

أخرى:

إعالن األمم املتحدة بشأن حامية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ واملنازعات 	 
املسلحة، 1974 الفقرة 4؛ احرتام قوات األمم املتحدة للقانون الدويل االنساين، 
نرشة األمني العام، 1999، القسم 4-7؛ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، الذي 

	قرته الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار 55/2، 2000، الفقرة 26؛ إعالن نجامينا 
)تشا	، وجمهورية 	فريقيا الوسطى، والسو	ان، والكامريون، والنيجر ونيجرييا(، 
املربم يف 2010، الفقرة 11. وتنص هذه الصكوك عىل 	ن يكون األطفال موضع 

حامية خاصة يف النزاعات املسلحة.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/protectionwomen.pdf
https://conduct.unmissions.org/secretary-general%E2%80%99s-bulletin-observance-united-nations-forces-international-humanitarian-law
https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://conduct.unmissions.org/secretary-general%E2%80%99s-bulletin-observance-united-nations-forces-international-humanitarian-law
https://conduct.unmissions.org/secretary-general%E2%80%99s-bulletin-observance-united-nations-forces-international-humanitarian-law
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule93
https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule93
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule93
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule93
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هل ينص الترشيع الوطني عىل تدابري خاصة لحامية النساء الضحايا/الناجيات؟	. 

القانون الدويل اإلنساين:

الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 76)1(؛ اتفاقية جنيف 	 
األوىل، املا	ة 12)4(؛ اتفاقية جنيف الثالثة، املا	ة 14)2(؛ اتفاقية جنيف 
الرابعة، املا	ة 27)2(؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 76؛ اتفاقية جنيف 

الرابعة، املا	ة 85؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 124؛ 	راسة القانون 
الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 134. ينص القانون الدويل اإلنساين عىل 

تلبية االحتياجات الخاصة للنساء املتأثرات بنزاع مسلح يف الحامية والصحة 
واملساعدة. وال تنص قواعد القانون الدويل اإلنساين هذه عىل وجو	 إ	را	 

تدابري خاصة يف الترشيع الوطني للنساء الضحايا/الناجيات من العنف 
الجنيس؛ وإمنا تدر	 هنا إلبراز القاعدة العامة التي تنص عىل 	ن القانون 

الدويل اإلنساين مينح النساء احرتاًما وحامية خاصة.

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 68)1( و)2(. تتخذ 	 
املحكمة واملدعي العام تدابري مناسبة لحامية 	مان املجني عليهم والشهو	 
وسالمتهم البدنية والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم. وال سيام، ولكن 	ون 

حرص، عندما تنطوي الجرمية عىل عنف جنيس 	و عنف بني الجنسني 	و عنف 
ضد األطفال. واستثناء من مبد	 علنية الجلسات، لدوائر املحكمة 	ن تقوم، 
حامية للمجني عليهم والشهو	 	و املتهم بإجراء 	ي جزء من املحاكمة يف 

جلسات رسية 	و بالسامح بتقديم األ	لة بوسائل إلكرتونية 	و بوسائل خاصة 
	خرى، وتنفذ هذه التدابري بشكل خاص يف حالة ضحية العنف الجنيس 	و 

الطفل الذي يكون مجنيًا عليه 	و شاهًدا.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

اتفاقية سيداو، املا	ة 2؛ لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 33، 2015، 	 
الفقرتان 14-15. يف ما يتعلق بالوصول إىل نظم العدالة، تشري االتفاقية، 

عىل سبيل املثال، إىل 	ن إمكانية الوصول إىل العدالة تتطلب 	ن تكون 
جميع نظم العدالة، سواء الرسمية منها وشبه القضائية، مضمونة وميسورة 

التكلفة، وميكن 	ن تصل إليها املر	ة فعليًا، و	ن يجري تكييفها وجعلها مالمئة 
الحتياجات املر	ة، مبا يف ذلك 	ولئك الاليت يواجهن 	شكااًل من التمييز املتعد	 

الجوانب 	و املركب.
اتفاقية مجلس 	وروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل 	 

ومكافحتهام، املا	ة 22)2(. تقدم الدول األطراف 	و ترتب خدمات 	عم 
متخصصة للمر	ة لجميع النساء ضحايا العنف و	طفالهن.

أخرى:

إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد املر	ة، 1993، الديباجة؛ 	 
إعالن األمم املتحدة بشأن حامية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ 

واملنازعات املسلحة، لألمم املتحدة، 1974، الفقرتان 4 و5؛ احرتام قوات األمم 
املتحدة للقانون الدويل اإلنساين، نرشة األمني العام، 1999، القسم 3-7. تُتخذ 

تدابري خاصة لحامية املر	ة من 	عامل العنف الجنيس.

إسبانيا، قانون رقم 5 املعدل 
لقانون العقوبات، 2010، املا	ة 

612)3(. تكون هناك حامية 
خاصة للنساء واألطفال.

باكستان، القانون الجنايئ 
)تعديل( )الجرائم املتعلقة 

باالغتصا	(، 2016، القسم 7. 
ينبغي 	ن يكون إ	الء الضحايا 

بأية 	قوال يف حضور رشطية 	و 
إحدى 	فرا	 عائلة الضحية من 

اإلناث.

أمثلة عىل مسائل معينة ينبغي 
االنتباه إليها:

القوانني التي متنع 	و تثبط . 1
النساء عن اإلبالغ، مثل 

قوانني الوصاية التي تحرم 
املر	ة من األهلية القانونية 

	و تحد من قدرة النساء 
ذوات اإلعاقة عىل اإل	الء 
بشها	اتهن 	مام املحكمة 

)لجنة سيداو، التوصية 
العامة رقم 35، 2017، 

الفقرة 29)	((.
مامرسة ما يسمى "الحجز . 2

بغرض الحامية" )املرجع 
نفسه(.

القوانني التي تقيد الهجرة . 3
التي تثني النساء، مبن فيهن 
خا	مات املنازل املهاجرات، 

عن اإلبالغ عن العنف 
الجنيس، )املرجع نفسه(.

القوانني التي تجيز . 4
االعتقاالت املز	وجة 

يف قضايا العنف املنزيل 
)املرجع نفسه(.

القوانني التي تجيز مقاضاة . 5
النساء عند تربئة الجاين 

)املرجع نفسه(.
بعض الدفوع القانونية 	و . 6

العوامل املخففة للعقوبة، 
مثل الزوا	 الالحق لضحايا 
االعتداء الجنيس/الناجيات 

من االعتداء الجنيس من 
الجناة )املرجع نفسه(.

مامرسات الدول:األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_cha_chapter39_rule134
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_cha_chapter39_rule134
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_cha_chapter39_rule134
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b024.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b024.html
https://conduct.unmissions.org/secretary-general%E2%80%99s-bulletin-observance-united-nations-forces-international-humanitarian-law
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b024.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b024.html
https://conduct.unmissions.org/secretary-general%E2%80%99s-bulletin-observance-united-nations-forces-international-humanitarian-law
https://conduct.unmissions.org/secretary-general%E2%80%99s-bulletin-observance-united-nations-forces-international-humanitarian-law
https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=A0A955863B305378C12581A7003263A5&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=A0A955863B305378C12581A7003263A5&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=A0A955863B305378C12581A7003263A5&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=A0A955863B305378C12581A7003263A5&action=OpenDocument
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
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هل ينص الترشيع الوطني عىل إجراءات لإلبالغ ملن تعرضوا للعنف الجنيس أثناء 	. 
احتجازهم؟

ال بد 	ن تسمح إجراءات تقديم الشكاوى يف 	ماكن االحتجاز للمحتجزين باإلبالغ عن حوا	ث العنف الجنيس 	ون التعرض 
تحقق  	ن  وينبغي  كانت.  نوع  	ي  من  انتقامية  ألعامل  تعرضهم  بعدم  وجو	 ضامنات  مع  الرسية،  من  إطار  ويف  لألذى 

السلطات يف الشكاوى بطريقة مستقلة وغري متحيّزة.

ينبغي لكل محتجز 	ن تسنح له الفرصة يف جميع األوقات لرفع شكاوى بشأن العنف الجنيس )اللجنة الدولية، موجز العنف 
الجنيس يف مرافق االحتجاز، ص 20(."مـن املهم عىل وجـه الخصوص 	ن يتمكن املحتجزون من رفع شـكاوى مبارشة ورسية 
إلـى السلطات األعىل 	اخل مرفق االحتجاز" )املرجع نفسه(."وينبغي 	ن تكـون هـذه اآلليات ملمة بكيفية االستجابة و	ن 

متلك سـباًل فعالة لالستجابة" )املرجع نفسه(.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

اتفاقية جنيف الثالثة، املا	ة 121؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 131. تجري الدولة 	 
الحاجزة تحقيًقا عاجاًل بشأن 	ي وفاة 	و إصابة خطرية تقع لشخص معتقل. وتؤخذ 
	قوال الشهو	، ويحرر تقرير يتضمن هذه األقوال. إذا 	ثبت التحقيق إ	انة شخص 

	و 	كرث، تتخذ الدولة الحاجزة جميع اإلجراءات القضائية ملحاكمة املسئول 	و 
املسئولني.

أخرى:

األمم املتحدة، مجموعة املبا	ئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون 	 
ألي شكل من 	شكال االحتجاز 	و السجن، املبد	 32)1(. يحق للشخص املحتجز 

	و محاميه يف 	ي وقت 	ن يقيم وفًقا للقانون املحىل 	عوى 	مام سلطة قضائية 	و 
سلطة 	خرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية الحصول عىل 	مر بإطالق رساحه 	ون 

تأخري، إذا كان احتجازه غري قانوين.
قواعد نيلسون مانديال )قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء(، 	 

2015، القاعدة 8)	(. تُدَخل الطلبات والشكاوى يف نظام إ	ارة ملفات السجناء 
	ثناء وجو	هم يف السجن، مبا يف ذلك اال	ِّعاءات املتعلقة بالتعذيب وغريه من 

رضو	 املعاملة 	و العقوبة القاسية 	و الالإنسانية 	و املهينة، ما مل تكن ذات طابع 
رسِّي.

اللجنة الدولية، موجز العنف الجنيس يف مرافق االحتجاز، ص 20. "مع األخذ 	 
يف االعتبار بيئة االحتجاز املغلقة واعتام	 املحتجزين عىل من ميارسون العنف 

الجنيس عليهم )سواء كانوا العاملني 	و زمالئهم من املحتجزين(، من املهم عىل 
وجه الخصوص 	ن يتمكن املحتجزون من رفع شكاوى مبارشة ورسية إىل السلطات 

األعىل 	اخل مرفق االحتجاز وإىل الهيئات التي متلك مهمة إرشافية عىل مرافق 
االحتجاز، و	ن يتم زيارتهم من قبل هيئات خارجية مستقلة عن مكان االحتجاز".

الواليات املتحدة األمريكية، 
قانون القضاء عىل االغتصا	 
يف السجون، 2003. 	نشأ هذا 

القانون نظاًما لإلبالغ عن 
حوا	ث االغتصا	 املرتكبة 
	ثناء االحتجاز يضمن رسية 
الشكاوى، ويحمي املبلِّغني 

من األعامل االنتقامية، 
ويكفل حل الشكاوى بشكل 

غري متحيز.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icrc.org/ar/publication/4293-sexual-violence-detention
https://www.icrc.org/ar/publication/4293-sexual-violence-detention
https://www.icrc.org/ar/publication/4293-sexual-violence-detention
https://www.icrc.org/ar/publication/4293-sexual-violence-detention
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
https://www.icrc.org/ar/publication/4293-sexual-violence-detention
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-108publ79/pdf/PLAW-108publ79.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-108publ79/pdf/PLAW-108publ79.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-108publ79/pdf/PLAW-108publ79.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-108publ79/pdf/PLAW-108publ79.pdf
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هل ينص الترشيع الوطني عىل تدابري لحامية املهاجرين )مبن فيهم طالبو اللجوء د. 
والالجئون(؟

يف حني 	ن قواعد القانون الدويل اإلنساين ال تنص عىل وجه التحديد عىل وجو	 	ن تنص الترشيعات الوطنية بوضوح عىل 
تدابري لحامية ضحايا/الناجني من العنف الجنيس من املهاجرين، إال 	نها تسلط الضوء عىل االهتامم الخاص املمنوح لألشخاص 

املعنيني مبوجب القانون الدويل اإلنساين بشكل عام.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 44؛ الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، 	 
املا	ة 73. يجب 	ن يحظى الالجئون واألشخاص غري املنتمني ألية 	ولة املترضرون 

من النزاع املسلح باالهتامم.
	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 131. ينبغي استقبال املدنيني 	 

النازحني يف ظروف مرضية من حيث املأوى والرشوط الصحية والصحة البدنية 
واألمان. وللمدنيني النازحني الحق يف الحامية ذاتها كاملدنيني اآلخرين.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املا	ة 14)3()	( و)و(. يجب 	 
إعالم الشخص، وىف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة إليه و	سبابها. وينبغي 	ن 

يزو	 مجانًا برتجامن إذا كان ال يفهم 	و ال يتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة.
بروتوكول مابوتو، املا	ة 11)3(. تضمن الدول األطراف اعتبار العنف الجنيس ضد 	 

املرش	ات 	اخليًا جرمية 	ولية وتقديم مرتكبيه للعدالة 	مام هيئة قضائية ذات 
	هلية.

لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 35، 2017، الفقرة 29)	(. يجب إلغاء القوانني 	 
التي تقيد الهجرة التي تثني املهاجرات عن اإلبالغ عن العنف الجنيس.

القانون الدويل لالجئني:

اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئني، املا	ة 16)1(. "لاّلجئ حق التقايض 	مام 	 
كافة املحاكم القامئة عىل 	رايض الدول املتعاقدة".

أخرى:

املنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم املتحدة، الوصول إىل العدالة: حق للمهاجر، 	 
2019، الصفحتان 4–5. يجب عىل الدول كفالة منح املهاجرين الحق يف املثول 

واالعرتاف بهم 	مام القانون.
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، املبا	ئ التوجيهية لالحتجاز، 	 

2012، املبد	 التوجيهي 1.9، الفقرة 49. يحتا	 طالبو اللجوء الذين وقعوا ضحية 	و 
الناجني من العنف الجنيس إىل اهتامم خاص وينبغي 	ال يتم احتجازهم عىل وجه 

العموم.

	وكرانيا، قانون بشأن حامية 
الطفولة، 2017، املا	ة 2)3(. 

يوفر هذا القانون الحامية 
لألطفال الذين عانوا من عنف 

نفيس، الذي يشمل 	ي نوع 
من املعاناة التي يتعرضون لها 

من جراء النزوح 	و االنتقال 
من منطقة النزاع املسلح.

بريو، املرسوم الترشيعي 
رقم 1236 بشأن الهجرة، 

2015، املا	تان 17 و59. متنح 
هاتان املا	تان حامية خاصة 
لألجانب الذين وقعوا ضحايا 
للعنف الجنيس 	و نجوا منه. 
تُنشئ املا	ة 59 وضع هجرة 

إنساين لحامية األشخاص 
الذين يعيشون 	وضاًعا هشة 
)مبن يف ذلك ضحايا االتجار 

بالبرش( ولكنهم ال يستطيعون 
التقدم بطلب حصول عىل 

اللجوء 	و الحصول عىل وضع 
الالجئ.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule131
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule131
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
https://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/iml-infonote-access-to-justice.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IML/iml-infonote-access-to-justice.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5253ac574
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5253ac574
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=37729C3BCAE3B038C12584A2005353E9&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=37729C3BCAE3B038C12584A2005353E9&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=37729C3BCAE3B038C12584A2005353E9&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=2358E768ECB99816C1257FA7004DDBD6&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=2358E768ECB99816C1257FA7004DDBD6&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=2358E768ECB99816C1257FA7004DDBD6&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=2358E768ECB99816C1257FA7004DDBD6&action=OpenDocument
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ھ.  هل ينص الترشيع الوطني عىل تدابري لحامية النازحني داخلًيا؟

نظرًا ألن النازحني 	اخليًا هم عا	ة مواطنون 	و مقيمون يف 	ماكن إقامة معتا	ة يف الدولة التي يجدون 	نفسهم فيها، فيجب 
	ن يتمتعوا بنفس الحقوق والحريات، 	ومنا متييز، شأنهم شأن 	ي شخص آخر يف البلد. وعىل هذا النحو، يجب حامية النازحني 
	اخليًا من العنف الجنيس، وهتك العرض، والتعذيب وغريه من رضو	 املعاملة 	و العقوبة القاسية 	و الالإنسانية 	و املهينة.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 131. ينبغي استقبال املدنيني 	 
النازحني يف ظروف مرضية من حيث املأوى والرشوط الصحية والصحة البدنية 

واألمان. وللمدنيني النازحني الحق يف الحامية ذاتها كاملدنيني اآلخرين.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املا	ة 14)3()	( و)	(. يجب إعالم 	 
الشخص، وىف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة إليه و	سبابها. وينبغي 	ن يزو	 

مجانًا برتجامن إذا كان ال يفهم 	و ال يتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة.
بروتوكول مابوتو، املا	ة 11)3(. تضمن الدول األطراف اعتبار العنف الجنيس ضد 	 

املرش	ات 	اخليًا جرمية 	ولية وتقديم مرتكبيه للعدالة 	مام هيئة قضائية ذات 
	هلية.

اتفاقية االتحا	 األفريقي لحامية ومساعدة النازحني 	اخليًا يف 	فريقيا )اتفاقية 	 
كمباال(، 2009، املا	ة 7)5()و(. مُينع 	عضاء املجموعات املسلحة من االنخراط يف 

االستعبا	 الجنيس واالتجار غري املرشوع بالبرش وخاصة النساء واألطفال.
بروتوكول منطقة البحريات العظمى املتعلق بحامية ومساعدة املرش	ين 	اخليًا، 	 

2006، املا	ة 4)1()	(. يجب عىل الدول األعضاء احرتام و	عم 	حكام قرار مجلس 
األمن رقم 1325 املنطبق يف مجال حامية النساء و	ورهن يف 	ثناء النزاع املسلح.

أخرى:

األمم املتحدة، املبا	ئ التوجيهية بشأن الترشيد الداخيل، 2004، املبد	 11)2()	(. 	 
"وبوجه خاص، يجب حامية املرش	ين 	اخليًا من االغتصا	 والتشويه والتعذيب 

واملعاملة 	و العقوبة القاسية 	و الالإنسانية 	و املهينة، و	ية تعديات 	خرى عىل 
كرامتهم الشخصية، مثل 	عامل العنف املوجهة ضد 	حد الجنسني واإلكراه عىل 

البغاء و	ي شكل من 	شكال هتك العرض".
اتفاقية كمباال، 2009، املا	ة 9)1()	(. يجب حامية النازحني 	اخليًا من عدة 	عامل، 	 

من بينها "العنف الجنيس والعنف القائم عىل 	ساس الجنس بكافة 	شكاله مبا يف 
ذلك االغتصا	 والدعارة القرسية واالستغالل الجنيس واملامرسات الضارة والرق 

وتجنيد األطفال واستخدامهم يف األعامل العدائية والعاملة القرسية واالتجار بالبرش 
وتهريبهم".

النيجر، قانون رقم 74 بشأن 
حامية ومساعدة النازحني 

	اخليًا، 2018، املا	ة 
30. تُحظر جميع 	شكال 

االستغالل الجنيس لألطفال 
النازحني 	اخليًا.

السلفا	ور، القانون الخاص 
للرعاية والحامية الشاملتني 
لألشخاص يف ظروف النزوح 

الداخيل القرسي، 2020، 
املا	ة 13)1()	(. تتوفر 

الحامية للنازحني 	اخليًا من 
التحرش 	و االغتصا	 	و 

التشويه 	و اإلكراه عىل البغاء 
	و االتجار بالبرش 	و االستغالل 
الجنيس 	و 	ي شكل آخر من 

	شكال العنف الجنيس.

املكسيك، قانون منع النزوح 
الداخيل واالستجابة له يف 
والية غرييرو، مرسوم رقم 

487، 2014، املا	ة 20. يتمتع 
النازحون 	اخليًا بالحامية من 

االغتصا	 والتحرش الجنيس.

بريو، الالئحة املتعلقة بقانون 
النزوح الداخيل، 2005. تُقدم 

حامية خاصة من العنف 
الجنيس، ويُوىَل اهتامم خاص 

بصحة الضحايا.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule131
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule131
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://www.refworld.org/pdfid/52384fe44.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/52384fe44.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/document/guiding-principles-internal-displacement-arabic
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=01DB4310DFA646B2C12584AE004E441C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=01DB4310DFA646B2C12584AE004E441C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=01DB4310DFA646B2C12584AE004E441C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=01DB4310DFA646B2C12584AE004E441C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=01DB4310DFA646B2C12584AE004E441C&action=OpenDocument
https://www.refworld.org.es/docid/5e691b974.html
https://www.refworld.org.es/docid/5e691b974.html
https://www.refworld.org.es/docid/5e691b974.html
https://www.refworld.org.es/docid/5e691b974.html
https://www.refworld.org.es/docid/5e691b974.html
https://www.internal-displacement.org/sites/law-and-policy/files/mexico/Mexico_Guerrero_2014.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/law-and-policy/files/mexico/Mexico_Guerrero_2014.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/law-and-policy/files/mexico/Mexico_Guerrero_2014.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/law-and-policy/files/mexico/Mexico_Guerrero_2014.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/law-and-policy/files/mexico/Mexico_Guerrero_2014.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6BDBCA91356B0ED9C125848100429BD0&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6BDBCA91356B0ED9C125848100429BD0&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6BDBCA91356B0ED9C125848100429BD0&action=OpenDocument
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و. هل يضع التشريع الوطني تدابير لضمان السالمة والسرية لضحايا/الناجين من العنف 
الجنسي والشهود عليه؟

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

اتفاقية جنيف األوىل، املا	ة 28؛ تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 	 
2016، املا	ة 28، الفقرة 2168. "]يجب تقديم الرعاية وفًقا لآل	ا	 املعارصة 

للمهنة. وهي منصوص عليها يف قواعد السلوك ملهني الرعاية الصحية ومدوناته، 
وتشمل عنارصها األساسية ... الرضا املستند إىل علم؛ والرسية الطبية".

الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 16؛ تعليق اللجنة الدولية عىل 	 
الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، لعام 1987، املا	ة 16، الفقرة 670. 

تتطلب الرسية الطبية عدم اإلبالغ عن املريض.
الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 10)2(؛ تعليق اللجنة الدولية 	 

عىل الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، 1987، املا	ة 10، الفقرة 4684. 
تُحرتم االلتزامات املهنية لألشخاص الذين ميارسون نشاطًا ذا صفة طبية فيام يتعلق 

باملعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى واملرىض املشمولني برعايتهم، 
ومن ثم، ال يجوز بأي حال من األحوال توقيع العقا	 عىل األطباء الذين يرفضون 

إعطاء معلومات.
	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 26. يحظر إرغام شخص ميارس 	 

	نشطة طبية عىل القيام بأعامل تتناىف ورشف املهنة الطبية. يحظر إنزال العقا	 
عىل شخص لقيامه بواجبات طبية تتفق مع رشف املهنة الطبية.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، املا	ة 11؛ االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، 	 
املا	ة 8؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املا	ة 17. تحمي هذه 

املوا	 الحق يف الخصوصية، والذي ميكن تفسريه عىل 	نه يشمل الحق يف رسية 
املعلومات الطبية.

لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 35، 2017، الفقرة 30)هـ()3(. يجب إيالء االعتبار 	 
الواجب الحرتام خصوصية الضحية/الناجية، وحقها يف الرسية، واملوافقة الحرة 

واملستنرية.
اتفاقية مجلس 	وروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام، 	 

املا	ة 56)1()و(. ميكن اتخاذ تدابري لحامية خصوصية وصورة الضحية/الناجية من 
العنف الجنيس.

أخرى:

األمم املتحدة، تقرير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات، 2019، 	 
التوصية رقم 127)	(. كفالة 	ن تكون جميع الجهو	 املبذولة لتوثيق العنف 

الجنيس والتحقيق فيه متمحورة عىل الناجني منه، ومنسقة جيًدا، و	ن تتقيد مببا	ئ 
السالمة والرسية، واملوافقة املستنرية.

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، حامية ضحايا العنف الجنيس: 	 
الدروس املستفا	ة، تقرير ورشة العمل 2019، ص 9. ال ينبغي 	بًدا اإلشارة إىل 

شها	ات ضحايا آخرين يف 	ثناء مقابلة ضحية 	خرى.
منظمة الصحة العاملية، التصدي لعنف العشري والعنف الجنيس ضد املر	ة: 	 

التوصيات الرسيرية وتوصيات السياسات، التوصية 1، ص 3. ينبغي 	ن تكون 
األولوية لخصوصية ورسية الضحية/الناجية التي تبلغ عن واقعة عنف جنيس.

باكستان، القانون الجنايئ 
)بصيغته املعدلة(، قانون 

)الجرائم املتصلة باالغتصا	(، 
2016، القسم 6. يعدل هذا 

القانون قانون العقوبات 
الباكستاين لعام 1860. 

ومبوجب القسم 6 من هذا 
التعديل، يُحظر اآلن الكشف 

عن هوية الضحية/الناجية 
من االغتصا	.

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية، قانون اإلجراءات 

الجنائية الكونغويل، 1959، 
املعدل بالقانون رقم 06/019، 
لعام 2006، املا	ة 74)مكرًرا(. 

تُتخذ تدابري لحامية 	من 
الضحايا والناجني من العنف 

الجنيس و	ي شخص آخر 
معني، ورفاههم البدين 

والنفيس فضاًل عن كرامتهم 
وخصوصيتهم.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C63B87837232A165C12563CD00430C81
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C63B87837232A165C12563CD00430C81
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C63B87837232A165C12563CD00430C81
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1E86B663DA082F6AC12563CD0043A78E
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1E86B663DA082F6AC12563CD0043A78E
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1E86B663DA082F6AC12563CD0043A78E
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule26
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule26
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/8952_5.86.%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%E2%80%93%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.pdf
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/8952_5.86.%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%E2%80%93%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/protection-of-victims-of-sexual-violence-lessons-learned/ReportLessonsLearned.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/protection-of-victims-of-sexual-violence-lessons-learned/ReportLessonsLearned.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/protection-of-victims-of-sexual-violence-lessons-learned/ReportLessonsLearned.pdf
https://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_2019_AR_23668.pdf
https://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_2019_AR_23668.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=A0A955863B305378C12581A7003263A5&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=A0A955863B305378C12581A7003263A5&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=A0A955863B305378C12581A7003263A5&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=A0A955863B305378C12581A7003263A5&action=OpenDocument
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/L.06.019.20.07.2006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/L.06.019.20.07.2006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/L.06.019.20.07.2006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/L.06.019.20.07.2006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/L.06.019.20.07.2006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/L.06.019.20.07.2006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/L.06.019.20.07.2006.htm
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/L.06.019.20.07.2006.htm
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ممارسة جيدة: هل ينص التشريع الوطني على إنشاء هيئة يدرَّ	 أفرادها على ز. 
     التعامل مع الطابع الخاص لحاالت العنف الجنسي؟

يجب عىل الدول 	ن تحقق يف جرائم الحر	 التي تُرتكب ضمن اختصاصها، ومحاكمة املشتبه بهم، عند االقتضاء. )	راسة 
القاعدة 158(. 	نشأت بعض الدول وحدات خاصة عىل املستوى الداخيل للمحاكمة عىل  القانون الدويل اإلنساين العريف، 
املحاكامت  نجاح  احتاملية  ومن  التحريات  كفاءة  من  تعزز  اسرتاتيجية  الحر	، وهي  ذلك جرائم  مبا يف  الدولية،  الجرائم 

)تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 49، الفقرة 2893(.

التحقيقات املتعلقة بالعنف الجنيس، قد يكون من املفيد للدول إنشاء هيئة متخصصة  التي تتسم بها  ونظرًا للحساسية 
يُدر	 	فرا	ها عىل التحقيق يف قضايا العنف الجنيس. وبينام ال تحد	 األحكام التالية اشرتاطات قانونية إلنشاء مثل هذه 
تراعي  التي  الخربة  توفر  لضامن  الدول  بعض  اتخذتها  التي  التدابري  توضح  املجاور  العمو	  يف  الوار	ة  األمثلة  فإن  الهيئة، 

االعتبارات الحساسة للعنف الجنيس يف 	ثناء 	نواع التحقيقات وإجراءات التقايض املوصوفة 		ناه.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

قد يرقى ارتكا	 العنف الجنيس إىل جرمية حر	 تدخل يف نطاق نظام 	 
االنتهاكات الجسيمة )عىل النحو املفّصل يف القسم 2)	( من هذه القامئة 

املرجعية( 	و خالفًا لذلك باعتباره انتهاكًا خطريًا للقانون الدويل اإلنساين )	راسة 
القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 156(.

اتفاقية جنيف األوىل، املا	ة 49؛ اتفاقية جنيف الثانية، املا	ة 50؛ اتفاقية جنيف 	 
الثالثة، املا	ة 129؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 146. تلتزم الدول مبالحقة 

املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات الجسيمة، وبتقدميهم إىل محاكمه، "	يًا 
كانت جنسيتهم".

املا	ة 1 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف. تتعهد الدول األطراف بأن تحرتم 	 
اتفاقيات جنيف وتكفل احرتامها.

	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 157. من واجب الدول األطراف 	 
يف اتفاقيات جنيف، والدول األطراف يف الربتوكول اإلضايف األول، النّص عىل 

االختصاص العاملي بشأن االنتهاكات الجسيمة يف محاكمها الوطنية، ولها الحق 
يف 	ن تخّول محاكمها الوطنية صالحية االختصاص العاملي للنظر يف جرائم 

الحر	 التي ال تشكل انتهاكًا جسياًم التفاقيات جنيف، والربتوكول اإلضايف األول.
	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 158. يجب عىل الدول 	ن 	 

تحقق يف جرائم الحر	 الداخلة ضمن اختصاصها، ومحاكمة املشتبه بهم، عند 
االقتضاء.

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، الديباجة. من واجب كل 	ولة 	 
طرف 	ن "متارس واليتها القضائية الجنائية عىل 	ولئك املسئولني عن ارتكا	 

جرائم 	ولية".
 	

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضو	 املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضو	 املعاملة 	و العقوبة القاسية 	و 	 
الالإنسانية 	و املهينة، املا	ة 12. تضمن كل 	ولة طرف قيام سلطاتها املختصة 

باجراء تحقيق رسيع ونزيه كلام وجدت 	سبا	 معقولة تدعو إىل االعتقا	 
بان عماًل من 	عامل التعذيب قد ارتكب يف 	ى من االقاليم الخاضعة لواليتها 

القضائية.

كرواتيا، القانون املتعلق بحقوق 
ضحايا العنف الجنيس يف حر	 

الوطن، 2015، املا	ة 10. ُشكلت 
هيئة خرباء مستقلة إلبداء ر	يها 

يف قضايا العنف الجنيس.

بوليفيا، قانون رقم 879 للجنة 
تقيص الحقائق، 2016. ُشكلت 

لجنة للتحقيق يف انتهاكات 
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 

العنف الجنيس.

تونس، املرسوم رقم 4555 
املتعلق بإحداث 	وائر جنائية 

متخصصة يف العدالة االنتقالية، 
2014؛ تونس، القانون األسايس 

املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية 
وتنظيمها رقم 53، لعام 2013. 

ُحدثت 	وائر قضائية متخصصة 
للفصل يف قضايا العنف الجنيس، 

وُشكلت لجنة لإلبالغ عن 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان.

اململكة املتحدة، فرع التحقيقات 
الخاصة التابع للرشطة، القسم 

9. يتلقى 	فرا	 خدمات الرشطة 
العسكرية يف اململكة املتحدة 
تدريبًا مستمرًا يف التعامل مع 
الجرائم الجنسية التي يرتكبها 

	فرا	 من الجيش 	و تُرتكب ضد 
عسكريني. وال يخضع هؤالء 

األفرا	 لتسلسل القيا	ة ووزارة 
الدفاع. ويقدم املحقق الدعم 

للضحية.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء
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	.   العقوبات
أ. هل ينص الترشيع الوطني عىل عقوبات تعكس مدى خطورة الجرمية؟

تقع مسؤولية اختيار العقوبات عىل عاتق كل 	ولة طرف. حتى وإن مل تتسق العقوبات التي تطبقها الدول األطراف، فإن 
نظام املخالفات الجسيمة يهدف إىل االتساق يف فرض عقوبات عىل ارتكا	 جميع املخالفات الجسيمة الوار	ة فيه )تعليق 

اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 49، الفقرة 2844(.

قد ال تكون العقوبات التي ينص عليها القانون القائم عىل الجرائم الداخلية مناسبة بالنظر إىل خطورة جرائم الحر	 	و 
املخالفات الجسيمة املعنية. )تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 49، الفقرة 2848(.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 67. ويتعني 	ن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب.	 
اتفاقية جنيف األوىل؛ املا	ة 49؛ اتفاقية جنيف الثانية، املا	ة 50، اتفاقية جنيف 	 

الثالثة، املا	ة 129؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 146. "تتعهد األطراف السامية 
املتعاقدة بأن تتخذ 	ي إجراء ترشيعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة عىل 

األشخاص الذين يقرتفون 	و يأمرون باقرتاف إحدى املخالفات الجسيمة".
تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 49، الفقرة 2830. 	 

وجو	 	ن يرتكز االحرتام الكامل التفاقيات جنيف عىل فرض عقوبات فعالة عىل 
من تثبت إ	انته بانتهاك االتفاقيات.

تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 49، الفقرتان 2844 	 
و2848. تقع مسؤولية اختيار العقوبات عىل عاتق كل 	ولة طرف. قد ال تكون 

العقوبات التي ينص عليها القانون القائم عىل الجرائم الداخلية مناسبة بالنظر إىل 
خطورة جرائم الحر	 	و املخالفات الجسيمة املعنية.

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 78)1(. تراعي املحكمة عند 	 
تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجرمية والظروف الخاصة للشخص املدان.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان، اتفاقية مناهضة التعذيب

لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 35، 2017، الفقرتان 29)	( و32)	(. يجب فرض 	 
عقوبات قانونية تتناسب مع خطورة الجرمية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضو	 املعاملة 	و العقوبة القاسية 	و 	 
الالإنسانية 	و املهينة املا	ة 4)2(. تعاقب كل 	ولة طرف عىل التعذيب بعقوبات 

مناسبة تأخذ يف االعتبار طبيعتها الخطرية.

أخرى:

تقرير األمني العام لألمم املتحدة إعاماًل للفقرة 2 من قرار مجلس األمن رقم 808 	 
S/25704، لعام 1993، الفقرة 36. ينبغي اإلشارة إىل املامرسات الوطنية لتحديد 

العقوبات عىل انتهاكات القانون الدويل اإلنساين.

إسبانيا، قانون رقم 5 املعدل 
لقانون العقوبات، 2010، 

املا	ة 180. تز	ا	 العقوبات 
املفروضة يف الحاالت التي 

تكون فيها الضحية من 
الفئات املستضعفة.

السلفا	ور، القانون الجنايئ، 
املرسوم رقم 1030، 1998، 
املا	تان 161 و162. تُشد	 

العقوبة عىل العنف الجنيس 
حال كانت الضحية/الناجي 

قارًصا؛ 	حد 	فرا	 عائلة 
الجاين؛ محتجزًا/محتجزة من 
ِقبل مرتكب الجرمية؛ 	و يف 

حالة العجز.

بوروندي، قانون العقوبات، 
2009، )بصيغته املعدلة( 

املا	تان 200 و558. عقوبة 
جرائم الحر	، ويف ظروف 

معينة، االغتصا	 هي السجن 
مدى الحياة.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء
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7.   سبل االنتصاف
هل يوفر الترشيع الوطني سبل انتصاف لجميع الضحايا/الناجني تتناسب مع فداحة أ. 

الجرمية؟

قد توفر الدولة املسؤولة 	و الفر	 مرتكب الجرمية سبَل انتصاف. تشمل سبل االنتصاف املالمئة للضحايا/الناجني من العنف 
الجنيس مجموعة من مختلف 	شكال الجرب، من بينها الر	 والتعويض والرتضية وإعا	ة التأهيل وضامنات عدم التكرار. )لجنة 
سيداو، التوصية العامة رقم 35، 2017، الفقرات 29)	( و)	(، و33؛ املذكرة التوجيهية التي 	صدرها األمني العام بشأن جرب 

الرضر الناجم عن العنف الجنيس املرتبط بالنزاع، 2014، الصفحتان 5–6(.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 75. تحد	 املحكمة 	شكااًل 	 
مالمئة من 	شكال جرب 	رضار الضحايا يف الجرائم التي تقع ضمن اختصاص املحكمة.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

عندما تجد هيئة معنية بحقوق اإلنسان انتهاكًا ألحد الحقوق املنصوص عليها 	 
يف اتفاقيتها، فإنها تأمر 	و تويص بجرب رضر الطرف املترضر )االتفاقية األوروبية 

لحقوق اإلنسان، املا	ة 41؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املا	ة 
2)3(؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضو	 املعاملة 	و العقوبة القاسية 	و 

الالإنسانية 	و املهينة، املا	ة 14؛ االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، املا	ة 63(.
لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 35، 2017، الفقرات 29)	( و)	( و33. يُقدم 	 

جرب فعال للضحايا/الناجيات من العنف الجنيس. وينبغي 	ن يشمل الجرب مختلف 
التدابري، مثل التعويض النقدي، وتوفري الخدمات القانونية واالجتامعية والصحية 

لتعزيز التعايف الكامل، واالرتياح والحصول عىل ضامنات بعدم التكرار. وينبغي 	ن 
تكون وسائل الجرب هذه كافية وفعالة، و	ن تكون متناسبة مع جسامة الرضر الذي 

حدث.
بروتوكول حقوق املر	ة يف 	فريقيا امللحق بامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 	 

والشعو	 )بروتوكول مابوتو(، املا	تان 4)2()و( و25. تقدم الدول األطراف 
تعويضات مناسبة للضحايا تحد	ها سلطات قضائية 	و إ	ارية 	و ترشيعية مؤهلة.

اتفاقية مجلس 	وروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام، 	 
املا	ة 29.

أخرى:

املبا	ئ األساسية واملبا	ئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا 	 
االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون 
اإلنساين الدويل، التي اعتمدتها الجمعية العامة و	علنتها يف القرار 2005،147/60، 
الفقرات 8 و11 و12 و15. ينبغي توفري سبل االنتصاف للضحايا عىل نحو متساو 

وفوري. وينبغي إعطاء الضحايا جميع املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات 
وآليات جرب الرضر. وينبغي 	ن يكون الجرب متناسبًا مع فداحة االنتهاكات واألرضار 

املرتتبة عليهـا.
مذكرة توجيهية لألمني العام بشأن جرب الرضر الناجم عن العنف الجنيس املرتبط 	 

بالنزاع، 2014. يستلزم جرب الرضر املناسب لضحايا العنف الجنيس املرتبط بالنزاع 
مجموعة 	شكال مختلفة من جرب الرضر، مبا يف ذلك الر	 والتعويض والرتضية 

وإعا	ة التأهيل وضامنات عدم التكرار. وقد تشمل إجراءات جرب عاجلة مؤقتة 
لتلبية االحتياجات الفورية وتاليف وقوع رضر ال ميكن جربه.

كولومبيا، الحكم الصا	ر عن 
املحكمة الدستورية، 2019. 

لضحايا العنف الجنيس الحق 
يف سبل االنتصاف، ويجب 

اعتام	 نهج يراعي الفوارق 
بني الجنسني.

بريو، الخطة املتكاملة 
للتعويضات، 2006. مُينح 

ضحايا العنف الجنيس 
جربًا للرضر يتعلق بالصحة 

والتعليم والسكن، فضاًل عن 
تدابري رمزية، مثل اإلمياءات/

اإلشارات العلنية.

بريو، برنامج الجرب الشامل، 
2005. يجوز تقديم جرب 

للضحايا املبارشين للعنف 
الجنيس؛ والضحايا غري 

املبارشين )	فرا	 األرسة، 
األطفال املولو	ين إثر عنف 

جنيس(؛ واملجتمعات املحلية.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://www.ohchr.org/Documents/Press/GuidanceNoteReparationsJune-2014.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://www.ohchr.org/Documents/Press/GuidanceNoteReparationsJune-2014.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Press/GuidanceNoteReparationsJune-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e?module=treaty-detail&treatynum=210
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Press/GuidanceNoteReparationsJune-2014.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Press/GuidanceNoteReparationsJune-2014.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Press/GuidanceNoteReparationsJune-2014.pdf
https://ilg2.org/2020/01/11/colombias-constitutional-court-issues-landmark-decision-recognising-victims-of-reproductive-violence-in-conflict/
https://ilg2.org/2020/01/11/colombias-constitutional-court-issues-landmark-decision-recognising-victims-of-reproductive-violence-in-conflict/
https://ilg2.org/2020/01/11/colombias-constitutional-court-issues-landmark-decision-recognising-victims-of-reproductive-violence-in-conflict/
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=2580784AD69ABF4CC1258481004DCA55&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=2580784AD69ABF4CC1258481004DCA55&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=2580784AD69ABF4CC1258481004DCA55&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6E52546A3D148BA6C1257D65004C6E7A&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6E52546A3D148BA6C1257D65004C6E7A&action=OpenDocument
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	.   قضايا مختارة
أ. هل يتضمن الترشيع الوطني إجراءات* إلزامية لإلبالغ عن حوادث العنف الجنيس؟

* اإلبالغ اإللزامي هو التزام يقع يف بعض البلدان عىل عاتق موظفي الرعاية الصحية وغريهم، باإلبالغ عن حاالت العنف 
الجنيس 	و القائم عىل النوع االجتامعي، املؤكدة واملشتبه بها، لدى السلطات العامة املعينة، وال سيام وكاالت إنفاذ القانون. 
بعض  الضحية/الناجي. ويف  موافقة  الحصول عىل  	ون طلب  األشخاص،  تكشف هوية  معلومات  تقديم  اإلبالغ  ويتضمن 
السياقات، يُطلب من الضحية/الناجي اإلبالغ عن تعرضهم للعنف الجنيس كرشط مسبق للحصول عىل الرعاية الصحية. ويف 
حني قد يتمثل الهدف من اإلبالغ اإللزامي يف التصدي لإلفالت من العقا	، والحيلولة 	ون وقوع هذه الجرائم يف املستقبل 
الرعاية  	ن يضع مقدمي  الطبية، وميكن  الدويل واألخالقيات  القانون  تعارضه مع  املحتمل  الضحايا/الناجني، فمن  وحامية 

الصحية 	مام معضالت قانونية و	خالقية.

	صدر الصليب األحمر الربيطاين واللجنة الدولية تقريرًا بحثيًا إنسانيًا يستكشف اآلثار اإلنسانية لإلبالغ اإللزامي عىل 
الحصول عىل الرعاية الصحية للضحايا/الناجني من العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة وحاالت الطوارئ األخرى. 
وقد 	جري البحث يف سياقات رعاية صحية يف 	ربعة بلدان مترضرة من نزاع مسلح 	و حاالت طوارئ 	خرى. و	ظهر 
هذا البحث، الذي ركز عىل ضحايا/ناجني بالغني، 	ن اإلبالغ اإللزامي عن حوا	ث العنف الجنيس يف هذه السياقات 
ميكن 	ن يعيق حصول الضحايا/الناجني من هذه الجرائم عىل الرعاية الصحية وقد يعرضهم لخطر متزايد من العنف 

واألذى الثانوي.

الرعاية  ومقدمي  املانحة  الجهات  إىل  وكذلك  إلزامية،  إبالغ  نظم  لديها  التي  الدول  إىل  توصيات  التقرير  ويقدم 
الصحية والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، بشأن كيفية االستجابة لهذه املعضالت وتحسني حامية 

صحة الناجني وسالمتهم ورفاههم.

لتنزيل التقرير، يرجى زيارة: 
Forced to Report: The humanitarian impact of mandatory reporting on access to health care for 
victims/survivors of sexual violence in armed conflict and other emergencies.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.redcross.org.uk/-/media/documents/about-us/international/forced-to-report-sexual-violence-final-policy-paper.pdf
https://www.redcross.org.uk/-/media/documents/about-us/international/forced-to-report-sexual-violence-final-policy-paper.pdf
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هل يتامىش الترشيع الوطني مع املعايري الدولية القامئة املتعلقة بالنوع االجتامعي، 	. 
     والعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف قانون مواجهة الكوارث؟

يضع برنامج قانون الكوارث التابع لالتحا	 الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحا	 الدويل( إرشا	ات حول 
	فضل املامرسات يف القوانني والسياسات املتعلقة بالكوارث وينرشها. كام يقدم مساعدة تقنية للحكومات يف تعزيز قوانينها 

وبناء قدرات الجمعيات الوطنية والجهات املعنية األخرى يف مجال قانون مواجهة الكوارث.

الشخص  تعرض  مدى  الجنيس(  والتوجه  العمر  ذلك  يف  )مبا  األخرى  التنوع  وعوامل  للشخص  االجتامعي  النوع  يشكل   *
لخطر الكوارث وتأثره بها. عالوة عىل ذلك، تشري 	بحاث االتحا	 الدويل إىل زيا	ة حدوث العنف الجنيس والقائم عىل النوع 
االجتامعي يف 	ثناء الكوارث يف الغالب، مع انتشار العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي إىل حد كبري بني السكان 
املتعلقة  الوطنية  والسياسات  الترشيعات  تتضمن  	ن  يجب  لذلك،  حالتهم.  	راسة  جرى  الذين  الكوارث  من  املترضرين 
بالكوارث 	حكاًما لتحقيق املساواة بني الجنسني واإل	ما	، وملعالجة العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي )االتحا	 

الدويل، القامئة املرجعية حول القانون والتأهب للكوارث ومواجهتها، 2019(.

اعتمدت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر رسميًا يف مؤمترها الدويل الثالث والثالثني يف كانون األول/
تقييم  		اة  املرجعية  القامئة  للكوارث ومواجهتها. ومتثل  والتأهب  القانون  املرجعية حول  القامئة  	يسمرب 2019، 
عملية وضعها برنامج قانون الكوارث التابع لالتحا	 الدويل لتقديم توجيهات حول كيفية تحديد الفجوات ومعالجتها 
يف القوانني والسياسات الوطنية املتعلقة بالتأهب للكوارث ومواجهتها. وتقدم القامئة املرجعية والتقرير التوليفي 
املصاحب لها العديد من التوصيات املتعلقة بالنوع االجتامعي والعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي. إذ 

تويص عىل وجه التحديد، بأن القانون و/	و السياسة يجب 	ن:

يحظر جميع 	شكال التمييز يف التأهب للكوارث ومواجهتها، مبا يف ذلك التمييز عىل 	ساس النوع االجتامعي	 
يفوض بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس يف تقييم املخاطر و	وجه الضعف واالحتياجات، وفيام 	 

يتعلق بآثار الكوارث، مثل الوفيات واالعتالل، والخسائر االقتصا	ية
يفوض الجهات الفاعلة الحكومية يف التأهب للكوارث ومواجهتها للمشاركة يف التدريب املصمم لتوعيتها 	 

باالحتياجات و	وجه الضعف املحد	ة للفئات املختلفة، مبا يف ذلك النساء والفتيات
يُلزم الكيانات الحكومية املسؤولة عن حامية األشخاص من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي 	 

خالل األوقات العا	ية بوضع خطط طوارئ للكوارث تهدف إىل ضامن استمرارية الخدمات املتعلقة بالعنف 
الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي 	ثناء الكوارث الكربى، مبا يف ذلك التدبري العالجي الرسيري للعنف 

الجنيس والوصول إىل نظم لإلبالغ واملساعدة القانونية
يفوض بتصميم مأوى بعد حدوث الكوارث وإ	ارته بطريقة تحول 	ون حدوث العنف الجنيس والقائم عىل 	 

النوع االجتامعي وتحد منه، عىل سبيل املثال، مبا يف ذلك تدابري مثل مراحيض منفصلة لكل من الجنسني 
ميكن إغالقها، واإلضاءة الساطعة يف مناطق املجتمعات الوطنية، وموظفي 	من بتوازن بني الجنسني، و

يكلف بتدريب للتوعية بالعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي للجهات الفاعلة الحكومية املعنية 	 
بالتأهب للكوارث ومواجهتها، وخاصة الجيش والرشطة.

وباملثل، فإن القامئة املرجعية والدليل املصاحب لها حول قانون مواجهة الكوارث والحد من مخاطر الكوارث، اللذين 
	عدهام االتحا	 الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، يوصيان بأن تتضمن القوانني والسياسات املتعلقة بالحد من 
مخاطر الكوارث 	حكاًما لضامن تحديد االحتياجات و	وجه الضعف املتعلقة بالنوع االجتامعي و	خذها يف االعتبار.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://oldmedia.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2019/12/DPR-Checklist_AR_LR-web.pdf
https://oldmedia.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2019/12/DPR-Checklist_AR_LR-web.pdf
https://oldmedia.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2019/12/DPR-Checklist_AR_LR-web.pdf
https://oldmedia.ifrc.org/ifrc/document/law-disaster-preparedness-response-multi-country-synthesis-report/
https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/media/disaster_law/2020-09/Handbook%20on%20law%20and%20DRR%20LR.pdf
https://oldmedia.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2019/12/DPR-Checklist_AR_LR-web.pdf
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بالنسبة للدول األفريقية: هل صدقت الدولة عىل بروتوكول مابوتو )مبا يف ذلك املادة 	. 
		)	()	((؟*

* ال ينطبق بروتوكول حقوق املر	ة يف 	فريقيا امللحق بامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعو	 )بروتوكول مابوتو( سوى 
عىل الدول األفريقية.

يحتوي بروتوكول مابوتو عىل متطلبات تتعلق بالرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية لضحايا العنف الجنيس. وعىل 
وجه التحديد، ينص بروتوكول مابوتو عىل 	ن "تتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة لحامية الحقوق اإلنجابية 
يشكل  حيث  املحارم،  وسفاح  واالغتصا	  الجنيس  االعتداء  حاالت  يف  الطبي  باإلجهاض  الترصيح  وخاصة  للمر	ة 
استمرار الحمل خطرًا عىل الصحة العقلية والبدنية لألم، 	و يشكل تهديًدا لحياتها 	و حياة الجنني ")املا	ة 14)2(

.))	(

وبحلول العام 2020، بلغ عد	 الدول األفريقية األطراف يف بروتوكول مابوتو 42 	ولة. ثالث 	ول 	طراف )الكامريون 
وكينيا و	وغندا( 	بدت تحفظات عىل املا	ة 14)2()	(. بينام سحبت رواندا تحفظها عىل املا	ة 14)2()	( يف عام 

.2012

يجب 	ن تعكس األطر القانونية الوطنية للدول األطراف يف بروتوكول مابوتو التزاماتها مبوجب هذه املعاهدة.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html
https://www.peaceau.org/uploads/special-rapporteur-on-rights-of-women-in-africa-presentation-for-csw-implementation.pdf


30

9.   متطلبات إضافية تتعلق بالقمع الجنايئ
هل يكفل الترشيع الوطني إمكانية املالحقة القضائية ملرتكبي العنف الجنيس أ. 

يف النزاعات املسلحة يف أي وقت، دون أن تسقط األحكام مبوجب قانون التقادم؟

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 160. ال يطبّق قانون التقا	م 	 
عىل جرائم الحر	.

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 29. "ال تسقط الجرائم 	 
التي تدخل يف اختصاص املحكمة بالتقا	م 	يًا كانت 	حكامه".

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

لجنة سيداو، التوصية العامة بشأن لجوء املر	ة إىل القضاء، 2015، التوصية 	 
رقم 19)و(. يجب رفض التقا	م يف ما يتعلق مبالحقة مرتكبي انتهاكات 

حقوق اإلنسان القامئة عىل نوع الجنس، كالعنف الجنيس.

أخرى:

اتفاقية عدم تقا	م جرائم الحر	 والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، 1968، 	 
الديباجة واملا	ة 1. ال يرسي 	ي تقا	م عىل جرائم الحر	.

االتفاقية األوروبية املتعلقة بعدم تقا	م الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 	 
وجرائم الحر	، 1974، املا	ة 1. ال ينطبق التقا	م عىل جرائم الحر	.

األمم املتحدة، املبا	ئ األساسية واملبا	ئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف 	 
والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان 

واالنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين، قرار الجمعية العامة 60/147، 
لعام 2005، القسم الرابع، املبدآن 6 و7. "ال تنطبق قوانني التقا	م عىل 

االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية 
للقانون اإلنساين الدويل التي تشكل جرائم مبوجب القانون الدويل".

كولومبيا، القانون رقم 1719 بشأن 
الوصول إىل العدالة ومسائل 	خرى 

لضحايا العنف الجنيس وال سيام 
العنف الجنيس املرتبط بالنزاع 

املسلح، 2014، املا	ة 16. ال ينطبق 
قانون التقا	م عىل جرائم الحر	 

	و الجرائم ضد اإلنسانية 	و اإلبا	ة 
الجامعية.

ل  إسبانيا، القانون رقم 5 املعدِّ
لقانون العقوبات، 2010، تعديالت 
عىل املا	تني 130 و131. وفًقا لهذه 
التعديالت، ال ينطبق قانون التقا	م 
عىل جرائم الحر	 	و الجرائم ضد 

اإلنسانية 	و اإلبا	ة الجامعية.

إثيوبيا، مكتب املدعي الخاص، 
منغيستو وآخرون، 1995، الفقرة 
828. رصح املدعي العام بأنه من 
العرف الراسخ 	ن جرائم الحر	 ال 

تسقط بالتقا	م.

القانون الجنايئ لجمهورية 
قريغيزستان، 2017، املا	ة 62. ال 
ينطبق قانون التقا	م عىل جرائم 

الحر	، مبا يف ذلك "التسبب املتعمد 
يف معاناة خطرية واضطرابات نفسية" 

لألشخاص املتمتعني بحامية.

قانون اإلجراءات الجنائية يف 
السلفا	ور مرسوم رقم 733، 2009، 

املا	ة 32. ال يرسي قانون التقا	م عىل 
	عامل التعذيب وانتهاكات قوانني 

الحر	 	و 	عرافها والعنف الجنيس، 
إذا بد	 هذا السلوك بعد رسيان هذا 

القانون.

بوروندي، قانون العقوبات، 2009، 
)بصيغته املعدلة( املا	ة 155. ال 
يُطبق قانون التقا	م فيام يتصل 

بجرائم الحر	.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule160
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule160
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https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sgjl.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sgjl.htm
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007617f
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007617f
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007617f
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/RuleOfLaw/Pages/Reparations.aspx
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=574056545A066035C1257E620053D05C&action=OpenDocument
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/39a82e2ca42b52974125673e00508144/caf1304c84be2565c125765c002e24b4?openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/39a82e2ca42b52974125673e00508144/caf1304c84be2565c125765c002e24b4?openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/39a82e2ca42b52974125673e00508144/caf1304c84be2565c125765c002e24b4?openDocument
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84750&p_country=SLV&p_count=338&p_classification=01.04&p_classcount=75
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84750&p_country=SLV&p_count=338&p_classification=01.04&p_classcount=75
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84750&p_country=SLV&p_count=338&p_classification=01.04&p_classcount=75
https://wipolex.wipo.int/en/text/309786
https://wipolex.wipo.int/en/text/309786
https://wipolex.wipo.int/en/text/309786
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هل مينح الترشيع الوطني والية قضائية عاملية للمحاكم الوطنية فيام يتعلق بأعامل 	. 
     العنف الجنيس التي ترقى إىل حد االنتهاك الجسيم؟

تلتزم الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف والدول األطراف يف الربوتوكول اإلضايف األول بأن تنص يف ترشيعاتها الوطنية عىل 
املسلحة  النزاعات  تُرتكب يف  التي قد  الجسيمة"،  "االنتهاكات  باسم  املعروفة  الحر	  اختصاص قضايئ عاملي بشأن جرائم 
الدولية )اتفاقية جنيف األوىل، املا	ة 49؛ اتفاقية جنيف الثانية، املا	ة 50؛ اتفاقية جنيف الثالثة، املا	ة 129؛ اتفاقية جنيف 
الرابعة، املا	ة 146؛ الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 85)1( و)5(؛ 	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، 
القاعدة 157(. وللدول الحق يف النّص يف ترشيعاتها الوطنية عىل االختصاص العاملي بشأن االنتهاكات الخطرية األخرى للقانون 
الدويل اإلنساين التي ال تشكل انتهاكًا جسياًم ولكنها ال تزال ترقى إىل مستوى جرمية حر	، يف النزاعات املسلحة الدولية 	و 
النزاعات املسلحة غري الدولية. )	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 157(. ويجب عىل الدول 	ن تحقق يف جرائم 
الحر	 الداخلة ضمن واليتها القضائية، ومحاكمة املشتبه بهم، عند االقتضاء. )	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 

.)158

	ضافت بعض الدول رشوطًا لتطبيق االختصاص العاملي بشأن االنتهاكات الجسيمة 	و االنتهاكات الخطرية األخرى للقانون 
الدويل اإلنساين - عىل سبيل املثال، وجو	 املتهم يف إقليم الدولة )"منع الجرائم الدولية وقمعها: من 	جل نهج "متكامل" قائم 
عىل املامرسة الوطنية"، تقرير صا	ر عن اللجنة الدولية، الصفحات 53–122(. "إال 	نه يجب 	ن تهدف هذه الرشوط إىل 
جعل االختصاص القضايئ العاملي 	كرث قابلية للتوقع و	كرث فعالية وليس إىل وضع قيو	 غري رضورية عىل إمكانية مثول الجناة 
املشتبه بهم 	مام العدالة" )ترصيح اللجنة الدولية إىل اجتامع اللجنة السا	سة للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن "نطاق 

مبد	 الوالية القضائية العاملية وتطبيقه"، 2019(.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

االنتهاكات الجسيمة:

تشكل االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف وللربوتوكول اإلضايف األول جرائم 	 
حر	 )الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 85)5(؛ 	راسة القانون 

الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 156؛ نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، 
املا	ة 8)2()	(. يُحظر العنف الجنيس باعتباره انتهاكًا جسياًم، وهي االنتهاكات التي 
ور	 تفصيلها عىل 	نها 	فعال: "التعذيب" 	و "املعاملة الالإنسانية" 	و "تعمد إحداث 

آالم شديدة 	و اإلرضار الخطري بالسالمة البدنية 	و بالصحة" يف اتفاقية جنيف 
األوىل، املا	ة 50؛ اتفاقية جنيف الثانية، املا	ة 51؛ اتفاقية جنيف الثالثة، املا	ة 

130؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 147 )يرجى االطالع عىل القسم 2)	( من هذه 
القامئة املرجعية(.

الدول األطراف ُملزَمة مبالحقة املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات الجسيمة 	 
	و باألمر باقرتافها، وبتقدميهم إىل محاكمها "	يًا كانت جنسيتهم" )اتفاقية جنيف 
األوىل، املا	ة 49؛ اتفاقية جنيف الثانية، املا	ة 50؛ اتفاقية جنيف الثالثة، املا	ة 

129؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 146(.

االنتهاكات الخطرية األخرى للقانون الدويل اإلنساين التي ال تشكل انتهاكات 
جسيمة:

للدول الحق يف النص يف ترشيعاتها الوطنية عىل االختصاص العاملي بشأن 	 
االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين، بخالف االنتهاكات الجسيمة، التي 

تشكل جرائم حر	.)	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 157(.
 ويجب عىل الدول، عىل 	قل تقدير، 	ن متارس االختصاص بشأن جرائم الحر	 التي 	 

يُزعم ارتكابها من ِقبل مواطنيها 	و قواتها املسلحة، 	و عىل 	راضيها )	راسة القانون 
الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 158(.

االنتهاكات الجسيمة:
امتثلت بعض الدول 

لاللتزامات الواقعة عليها يف 
	ن تخّول محاكمها الوطنية 
صالحية االختصاص العاملي 
بشأن االنتهاكات الجسيمة، 

ومن بينها:
	سرتاليا، والنمسا، و	ذربيجان؛ 

وبنغال	يش؛ وبربا	وس 
وبيالروس؛ وبلجيكا؛ 

وبوتسوانا وبلغاريا؛ وكندا؛ 
وجزر كوك؛ وكوبا؛ وقربص؛ 
والدمنارك؛ وفنلندا؛ وفرنسا؛ 

و	ملانيا؛ وغواتيامال؛ وإرسائيل؛ 
وكينيا؛ ولوكسمبورغ؛ ومالوي؛ 

وماليزيا؛ وموريشيوس 
ونيوزيلندا؛ ونيجرييا؛ وبابوا 

غينيا الجديدة وباراغواي 
وبولندا؛ وروسيا؛ وسيشيل 

وسنغافورة؛ وجنو	 	فريقيا؛ 
وإسبانيا؛ وسويرسا؛ و	وغندا؛ 
واململكة املتحدة؛ وفانواتو؛ 
وزميبابوي )	راسة القانون 

الدويل اإلنساين العريف، 
القاعدة 157، الحاشية 17(.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء
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مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، الديباجة. من واجب كل 	ولة 	ن 	 
متارس واليتها القضائية الجنائية عىل 	ولئك املسئولني عن ارتكا	 جرائم 	ولية.

االنتهاكات الخطرية األخرى 
للقانون الدويل اإلنساين 
التي ال تشكل انتهاكات 

جسيمة:
منحت بعض الدول 

االختصاص القضايئ العاملي 
ملحاكمها الوطنية يف ما يتعلق 

بجرائم الحر	 )بخالف تلك 
التي متثل انتهاكات جسيمة(. 

من بينها: بلجيكا، وكندا، 
و	ملانيا، ونيوزيلندا، واململكة 

املتحدة )	راسة القانون 
الدويل اإلنساين العريف، 

القاعدة 157، الحاشية رقم 
.)11

كندا، محكمة استئناف 
كيبيك، 	يزيريه مونيانيزا، 

2014. مارست املحكمة 
االختصاص القضايئ العاملي 

للمقاضاة بشأن ارتكا	 
	عامل عنف جنيس تشكل 

جرائم حر	، والتي ارتُكبت 
خالل نزاع مسلح غري 	ويل 
)ال تشكل انتهاكًا جسياًم(.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule157
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https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule157
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=5E1064A2DC047A3BC1257E6C003377DA&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=5E1064A2DC047A3BC1257E6C003377DA&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=5E1064A2DC047A3BC1257E6C003377DA&action=OpenDocument
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)اختياري( هل يتيح الترشيع الوطني للمحاكم الوطنية الوسائل التي متكنها من تسليم* 	. 
املشتبه فيهم أو تبادل املساعدة القانونية يف املالحقات القضائية؟

* يشمل تسليم املطلوبني تسليم األشخاص املشتبه فيهم إىل طرف آخر معنّي ملحاكمتهم، برشط 	ن يكون الطرف املذكور قد 
	قام 	عوى ظاهرة الوجاهة )اتفاقية جنيف األوىل، املا	ة 49؛ اتفاقية جنيف الثانية، املا	ة 50؛ اتفاقية جنيف الثالثة، املا	ة 

129؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 146(.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

اتفاقية جنيف األوىل، املا	ة 49؛ اتفاقية جنيف الثانية، املا	ة 50؛ اتفاقية جنيف 	 
الثالثة، املا	ة 129؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 146. يقع عىل كل 	ولة طرف 

التزام بالبحث عن األشخاص الذين يُزعم 	نهم ارتكبوا 	و 	مروا بارتكا	 انتهاكات 
جسيمة وإحالتهم إىل محاكمها 	و تسليمهم )يشكل العنف الجنيس انتهاكًا 

جسياًم - انظر القسم 2)	( من هذه القامئة املرجعية ملزيد من التفاصيل حول 
االنتهاكات الجسيمة(.

الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 88. تقدم الدول األطراف 	كرب 	 
قسط من املعاونة فيام يتعلق باإلجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن االنتهاكات 
الجسيمة. تشمل املساعدة القانونية املتبا	لة التعاون يف مسألة تسليم املجرمني 

املشتبه بهم.
الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 89. تعمل الدول األطراف، 	 

مجتمعة 	و منفر	ة، يف حاالت الخرق الجسيم التفاقيات جنيف 	و الربوتوكول 
اإلضايف األول )ومن بينها العنف الجنيس(، بالتعاون مع األمم املتحدة.

	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 161. يف النزاعات املسلحة الدولية 	 
وغري الدولية، يجب عىل الدول 	ن تبذل ما بوسعها لتتعاون، إىل الحد املمكن، مع 

بعضها البعض، لتسهيل التحقيق يف جرائم الحر	 ومحاكمة املشتبه بهم.
الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام 1954 لحامية امللكية الثقافية يف حالة النزاع 	 

املسلح، 1999، املا	ة 19)1(. تتبا	ل الدول األطراف 	كرب قدر من املساعدة فيام 
يتعلق بالتحقيقات 	و اإلجراءات الجنائية 	و إجراءات تسليم املجرمني، مبا يف ذلك 

املساعدة يف الحصول عىل ما يوجد لديها من شواهد الزمة لإلجراءات.

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 89. إذا طلبت املحكمة من 	 
	ولة طرف القبض عىل شخص يشتبه يف ارتكابه جرمية ضمن اختصاص املحكمة 
)مبا يف ذلك العنف الجنيس كجرائم حر	( 	و تقدميه، يجب عىل الدولة الطرف 

التعاون.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان، اتفاقية مناهضة التعذيب

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال 	 
يف البغاء ويف املوا	 االباحية، 2000، املا	ة 10)1(. تتعاون الدول األطراف ملنع 

وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات املسؤولة عن 	فعال تنطوي عىل بيع 
األطفال واستغاللهم.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضو	 املعاملة 	و العقوبة القاسية 	و 	 
الالإنسانية 	و املهينة، املوا	 3 و7)1( و8 و9)1(. ال يجوز ألية 	ولة طرف 	ن تطر	 
	ي شخص 	و تعيده 	و 	ن تسلمه إىل 	ولة 	خرى، إذا توافرت لديها 	سبا	 حقيقة 
تدعو إىل االعتقا	 بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب )ميكن 	ن يرقى العنف 

الجنيس إىل مستوى التعذيب، كام هو مفصل يف القسم 2)	( من هذه القامئة 
املرجعية(. للدول األطراف عرض قضية تتعلق بالتعذيب عىل سلطاتها املختصة

اململكة املتحدة، قانون تسليم 
املطلوبني لعام 2003، القسم 
196؛ قضية غانيك، محكمة 
جزئية يف اململكة املتحدة، 

2010، الفقرة 6. ترتقي األفعال 
التي تشكل انتهاكًا جسياًم 

إىل جرمية تستوجب تسليم 
مرتكبيها.

الربتغال، قانون التعاون 
القضايئ الدويل يف املسائل 

الجنائية، لعام 1999. تتعاون 
الربتغال مع الدول األخرى 
يف املسائل الجنائية )مبا يف 

ذلك تسليم املطلوبني، ونقل 
اإلجراءات القضائية، ونقل 
األشخاص، وإنفاذ األحكام، 

واملساعدة القانونية املتبا	لة(. 
ال يوجد استثناء لواجب 

التعاون يف جرائم الحر	 
واالنتهاكات األخرى التفاقيات 

جنيف )املا	ة 7(.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء
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مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، رشيطة 	ن تكون ضمن واليتها القضائية، إذا مل 
تقم بتسليمه. تعترب جرمية التعذيب جرمية تستوجب تسليم مرتكبيها. عىل كل 
	ولة طرف ان تقدم للدول األطراف األخرى 	كرب قدر من املساعدة فيام يتعلق 

باإلجراءات الجنائية املتخذة بشأن 	عامل التعذيب، مبا يف ذلك توفري جميع 
األ	لةاملوجو	ة يف حوزتها والالزمة لإلجراءات.

اتفاقية مجلس 	وروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام، 	 
املا	تان 18)2( و62.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء
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هل مييز الترشيع الوطني بني األمناط املختلفة للمسؤولية، مثل مسؤولية األفراد والقادة د. 
واملسؤولية العليا؟

التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا عرفوا، 	و كان  "القا	ة واألشخاص اآلخرون األرفع مقاًما مسؤولون جزائيًا عن جرائم الحر	 
بوسعهم معرفة 	ّن مرؤوسيهم عىل وشك 	ن يرتكبوا 	و كانوا يقومون بارتكا	 مثل هذه الجرائم ومل يتخذوا كل التدابري 
الالزمة واملعقولة التي تخولها لهم سلطتهم ملنع ارتكابها 	و ملعاقبة األشخاص املسؤولني عنها إذا ارتكبت مثل هذه الجرائم" 
املؤسسة  إىل  االنتامء  	ن  	يًضا  القضائية  السوابق  	وضحت  "وقد   .)153 القاعدة  العريف،  اإلنساين  الدويل  القانون  )	راسة 
اعتبارهم  	يًضا  الوظيفي ميكن  الهرم  قمة  والرؤساء عىل  املدنيني،  	و  السياسيني  القا	ة  ليس رشطًا رضوريًا ألن  العسكرية 
مسؤولني عن جرائم الحر	 املرتكبة من جانب مرؤوسيهم" )اللجنة الدولية، منشور قانوين، "مسؤولیة القا	ة والتقصیر يف 
اتخاذ التدابیر الواجبة"، 2013، ص 2(. وقد 	كدت املحاكم الدولية املخصصة 	نه إذا كان الرؤساء ميارسون "سيطرة فعلية" 
الجرائم(، فيمكن عندئذ تحميل  ارتكا	 هذه  املا	ية عىل منع 	و معاقبة  التي يأيت بها مرؤوسوهم )القدرة  عىل األفعال 

الرؤساء املسؤولية حال تقصريهم يف اتخاذ إجراء رً	ا عىل السلوك اإلجرامي الذي ارتكبه مرؤوسوهم )املرجع نفسه(.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

اتفاقية جنيف األوىل، املا	ة 49؛ اتفاقية جنيف الثانية، املا	ة 50؛ اتفاقية جنيف 	 
الثالثة، املا	ة 129؛ اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 146. "يلتزم كل طرف متعاقد 

مبالحقة املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات الجسيمة 	و باألمر باقرتافها"، )التأكيد 
مضاف(.

الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 86)2(. ال يعفي قيام 	ي مرؤوس 	 
بانتهاك اتفاقيات جنيف 	و الربوتوكول اإلضايف األول، رؤساءه من املسئولية الجنائية 
	و التأ	يبية، حسب األحوال، إذا علموا، 	و كانت لديهم معلومات تتيح لهم يف تلك 

الظروف، 	ن يخلصوا إىل 	نه كان يرتكب، 	و 	نه يف سبيله الرتكا	 مثل هذا االنتهاك، 
ومل يتخذوا كل ما يف وسعهم من إجراءات مستطاعة ملنع 	و قمع هذا االنتهاك 

)مسؤولية الرؤساء(.
الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، املا	ة 87)3(. يتحمل القا	ة العسكريون 	 

مسؤولية فر	ية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا مل يتخذوا كل التدابري الالزمة 
واملعقولة التي تخولها لهم سلطتهم ملنع ارتكابها 	و ملعاقبة األشخاص املسؤولني عنها 

)مسؤولية القائد(.
	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 153. كام ور	 تفصيله 	عاله.	 

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 25)2( و)3(. الشخص الذي 	 
يرتكب جرمية تدخل يف اختصاص املحكمة وفًقا للنظام األسايس )ومن بينها العنف 

الجنيس باعتباره جرمية حر	( يكون مسئواًل عنها يف حال قيام هذا الشخص بالرشوع 
يف ارتكا	 هذه الجرمية سواء بصفته الفر	ية 	و باالشرتاك مع آخر 	و يف حال قيام هذا 
الشخص باألمر 	و اإلغراء بارتكا	 	و الحث عىل ارتكا	 جرمية وقعت بالفعل 	و رشع 

فيها.
نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 28)	( و)	(. يكون القائد 	 

العسكري 	و الشخص القائم فعاًل بأعامل القائد العسكري مسئواًل مسئولية جنائية 
عن الجرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة واملرتكبة من جانب قوات تخضع إلمرته 
وسيطرته الفعليتني، 	و تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتني، حسب الحالة، نتيجة لعدم 

مامرسة القائد العسكري 	و الشخص سيطرته عىل هذه القوات مامرسة سليمة.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

اتفاقية مجلس 	وروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام، 	 
املا	ة 41. ميثل ارتكا	 جرمية 	و املساعدة 	و التحريض عىل ارتكابها 	و الرشوع يف 

ارتكابها شكاًل من 	شكال املسؤولية.

	ملانيا، الحكم الصا	ر عن 
املحكمة اإلقليمية العليا يف 

شتوتغارت، قضية إينياس 
مورواناشياكا وسرتاتون 
موسوين، 2015. 	يدت 

املحكمة إ	انة اثنني من 
قا	ة إحدى ميليشيات 

الهوتو يف رواندا الرتكابهم 
انتهاكات جسيمة 

التفاقيات جنيف، عىل 
	ساس 	نهام كانا قا	ة 

منظامت إرهابية 	جنبية، 
وللمساعدة يف ارتكا	 

جرائم حر	.

القانون الجنايئ لبيالروس، 
1999، املا	ة 137. يتحمل 

القا	ة املسؤولية عن 
اإلخفاق يف منع وقمع 

جرائم الحر	 التي يرتكبها 
مرؤوسوهم.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء
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https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=164AF809E4181E47C12582E20036E84E&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=164AF809E4181E47C12582E20036E84E&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=164AF809E4181E47C12582E20036E84E&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=164AF809E4181E47C12582E20036E84E&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=164AF809E4181E47C12582E20036E84E&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=164AF809E4181E47C12582E20036E84E&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=164AF809E4181E47C12582E20036E84E&action=OpenDocument
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275
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مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

أخرى:

اللجنة الدولية، منشور قانوين، "مسؤولیة القا	ة والتقصیر يف اتخاذ التدابري 	 
الواجبة"، 2013، ص 2. املسؤولية العليا تتناسب مع خطورة الفعل.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icrc.org/ar/document/command-responsibility-and-failure-act-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/command-responsibility-and-failure-act-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/command-responsibility-and-failure-act-factsheet
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هل يكفل الترشيع الوطني حظر العفو* عن جرائم الحر	؟ ھ. 

* العفو هو إجراء ترشيعي 	و تنفيذي رسمي مُينع مبوجبه تحقيق جنايئ 	و مقاضاة شخص 	و مجموعة 	و فئة من األشخاص 
و/	و جرائم معينة بأثر رجعي 	و يف تاريخ الحق، وإلغاء 	ي عقوبات )املجلة الدولية للصليب األحمر: "تدابري العفو والقانون 
الدول  تُلزم  التي  القاعدة  مع  الحر	  جرائم  عن  العفو  يتعارض  وقد  ، ص1(.   ،2017 والنطاق"،  الغرض  اإلنساين:  الدويل 
بالتحقيق مع األشخاص املشتبه يف ارتكابهم جرائم حر	 ومقاضاتهم )	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 158(.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 158. كام ور	 تفصيله 	عاله.	 
	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 159. "تسعى السلطات الحاكمة، 	 

عند انتهاء األعامل العدائية، ملنح 	وسع عفو ممكن لألشخاص الذين شاركوا يف نزاع 
مسلح غري 	ويل، 	و لألشخاص املحرومني من حريتهم ألسبا	 تتعلق بالنزاع املسلح، 

باستثناء األشخاص املشتبه بهم 	و املتهمني 	و املحكوم عليهم يف جرائم حر	" 
)التأكيد مضاف(.

تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف األوىل، 2016، املا	ة 49، الفقرة 2845. 	 
يجب 	ال تنسحب قرارات العفو التي مُتنح ألشخاص شاركوا يف نزاع مسلح عىل 

األشخاص املشتبه يف ارتكابهم مخالفات جسيمة 	و انتهاكات خطرية 	خرى للقانون 
الدويل اإلنساين.

القانون الجنايئ الدويل:

الدوائر االستثنائية يف محاكم كمبو	يا، قرار بشأن قاعدة إينغ ساري 89 الدفوع 	 
االبتدائية، 2011، الفقرة 39؛ الحكم الصا	ر عن الدائرة االبتدائية التابعة للمحكمة 

الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، قضية "فورونجا"، 1998، الفقرة 155. ر	ت 
املحاكم والهيئات القضائية الدولية 	ن قانون العفو ال يعفي الدولة املعنية من 

التزامها بضامن مالحقة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة 	و التعذيب 	و جرائم الحر	 
بشكل عام 	و معاقبتهم. وكام هو مفصل يف القسم 2)	( من هذه القامئة املرجعية، 

ميثل العنف الجنيس شكاًل من 	شكال التعذيب.
النظام األسايس للمحكمة الخاصة لسرياليون، املا	ة 10. ال يحول العفو 	ون مالحقة 	 

مرتكبي جرائم الحر	 قضائيًا. 	ائرة االستئناف التابعة للمحكمة الخاصة لسرياليون، 
البت يف الدفع بعدم االختصاص: العفو يف إطار اتفاق لومي للسالم، 2004، الفقرتان 

71 و72. 	كدت املحكمة 	ن قانون العفو ال يستبعد املالحقة القضائية عىل جرائم 
الحر	.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، مذابح إملوزويت والقرى املجاورة ضد 	 
السلفادور، 2012، الفقرة 286. يف سياق النزاع املسلح غري الدويل، اعتربت املحكمة 

	ن قانون العفو ال يحول 	ون إجراء التحقيق يف جرائم الحر	 ومقاضاة مرتكبيها.
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 20، 1992، الفقرة 15. وبصورة 	 

عامة، فإن حاالت العفو تتعارض مع واجب الدول بالتحقيق يف 	عامل التعذيب. 
"وال يجوز للدول حرمان األفرا	 من اللجوء إىل سبيل انتصاف فعال".

لجنة سيداو، التوصية العامة بشأن لجوء املرأة إىل القضاء، 2015، التوصية 19)و(. 	 
يجب رفض العفو عن انتهاكات حقوق اإلنسان القامئة عىل نوع الجنس، كالعنف 

الجنيس.

أخرى:

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة S/Res/1315، لعام 2000، الديباجة. إذ 	كد 	 
مجلس األمن عىل 	ن 	حكام العفو ال تطبَّق عىل جرائم الحر	.

الفلبني، اإلعالن رقم 1377 
لعام 2007. يستبعد هذا 

القانون بعض الجرائم من 
قانون العفو، من بينها 

االغتصا	 والتعذيب.

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية، قانون رقم 

14/006 حول العفو عن 
	عامل التمر	، و	عامل 

الحر	 والجرائم السياسية، 
2014. يستثني هذا القانون 
مختلف الجرائم من نطاق 
قانون العفو الوطني، مبا يف 
ذلك جرائم الحر	 وجرائم 

التعذيب واالغتصا	 و	شكال 
العنف الجنيس األخرى.

بوروندي، قانون العقوبات، 
2009، املا	ة 171. ال يجوز 
إصدار 	ي عفو عن جرائم 

الحر	 والجرائم املرتكبة ضد 
اإلنسانية.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule158
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule158
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule158
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule158
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule159
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule159
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/E51_15_EN.PDF
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/E51_15_EN.PDF
https://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/E51_15_EN.PDF
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/E51_15_EN.PDF
https://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/scsl-statute.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/AFRC/Appeal/033/SCSL-04-16-PT-033.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/AFRC/Appeal/033/SCSL-04-16-PT-033.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/AFRC/Appeal/033/SCSL-04-16-PT-033.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/AFRC/Appeal/033/SCSL-04-16-PT-033.pdf
https://www.refworld.org/cases,IACRTHR,564ecfee4.html
https://www.refworld.org/cases,IACRTHR,564ecfee4.html
https://www.refworld.org/cases,IACRTHR,564ecfee4.html
https://www.refworld.org/cases,IACRTHR,564ecfee4.html
https://www.refworld.org/docid/453883fb0.html
https://www.refworld.org/docid/453883fb0.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/IJ%20SRES1315.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/IJ%20SRES1315.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_ph_rule159_sectionb
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_ph_rule159_sectionb
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_ph_rule159_sectionb
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_ph_rule159_sectionb
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6FB98CB972E433EEC1257E6200547ACF&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6FB98CB972E433EEC1257E6200547ACF&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6FB98CB972E433EEC1257E6200547ACF&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6FB98CB972E433EEC1257E6200547ACF&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6FB98CB972E433EEC1257E6200547ACF&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6FB98CB972E433EEC1257E6200547ACF&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=6FB98CB972E433EEC1257E6200547ACF&action=OpenDocument
https://wipolex.wipo.int/en/text/309786
https://wipolex.wipo.int/en/text/309786
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هل يكفل التشريع الوطني حظر الدفع بحجية األوامر العليا* في حالة توجيه و. 
     تهم بارتكا	 جرائم حر	؟

* الدفع بحجية األوامر العليا: ا	عاء الشخص بارتكا	 جرمية امتثااًل ألمر حكومة 	و رئيس )عسكريًا كان 	و مدنيًا( )نظام 
روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 33)1((.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 154. عىل كل مقاتل واجب 	ال يطيع 	 
	مرًا من الواضح 	نه غري قانوين.

	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 155. ال تعفي املرؤوس من املسؤولية 	 
الجزائية إطاعة 	وامر عليا إذا عرف املرؤوس 	ن الفعل املأمور به كان غري قانوين، 	و 
كان بوسعه 	ن يعرف ذلك بسبب الطبيعة غري القانونية الواضحة للفعل املأمور به.

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 33)1(. "يف حالة ارتكا	 	ي 	 
شخص لجرمية من الجرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة، ال يعفى الشخص 

من املسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجرمية قد تم امتثااًل ألمر حكومة 	و 
رئيس، عسكريًا كان 	و مدنيًا، عدا يف الحاالت التالية: )	( إذا كان الشخص عىل التزام 
قانوين بإطاعة 	وامر الحكومة 	و الرئيس املعني؛ )	( إذا مل يكن الشخص عىل علم 

بأن األمر غري مرشوع؛ )	( إذا مل تكن عدم مرشوعية األمر ظاهرة."
النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 1993، املا	ة 7)4(؛ 	 

النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، 1994، املا	ة 6)4(؛ النظام 
األسايس للمحكمة الخاصة للبنان، املا	ة 3)3(؛ النظام األسايس للمحكمة الخاصة 

لسرياليون، املا	ة 6)4(. ال يُعفى مرتكب الجرمية من املسؤولية الجنائية لكونه 
ترصف بأمر من حكومة 	و من رئيس 	عىل إال 	نه يجوز للمحكمة الخاصة 	ن تنظر 

يف تخفيف العقوبة إذا ر	ت يف ذلك استيفاء ملقتضيات العدالة.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضو	 املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضو	 املعاملة 	و العقوبة القاسية 	و 	 
الالإنسانية 	و املهينة، املا	ة 2)3(.ال يجوز التذرع باألوامر الصا	رة عن موظفني 

	عىل مرتبة 	و عن سلطة عامة كمربر للتعذيب )قد يرقى العنف الجنيس إىل حد 
التعذيب، كام هو مفصل يف القسم 2)	( من هذه القامئة املرجعية(.

أخرى:

األمم املتحدة، مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، 1979، 	 
املا	ة 5. ال يجوز التذرع بأوامر عليا لتربير التعذيب 	و غريه من رضو	 املعاملة 	و 
العقوبة القاسية 	و الالإنسانية 	و املهينة )العنف الجنيس يرقى إىل مرتبة التعذيب، 

كام هو مفصل يف القسم 2)	( من هذه القامئة املرجعية(.
األمم املتحدة، املبا	ئ األساسية حول استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب 	 

املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، 1990، الفقرة 26. ال يكون الدفع بحجية األوامر 
العليا مقبواًل إذا كانت عدم مرشوعية األمر ظاهرة وكان لدى املرؤوس فرصة 

معقولة لرفضه.
األمم املتحدة، اإل	ارة االنتقالية يف تيمور الرشقية، املتعلقة بإنشاء 	فرقة لها والية 	 

شاملة عىل الجرائم الخطرية UNTAET/REG/2000/15، لعام 2000، القسم 21. 
ال يجوز الدفع بحجية األوامر العليا.

	سرتاليا، قانون جرائم 
الحر	، 1945، بصيغته 

املعدلة لعام 2001، القسم 
16. يستثني هذا القانون 

الدفع بحجية األوامر العليا 
يف جرائم الحر	، لكنه 

يتيح 	خذ هذا الظرف بعني 
االعتبار عند تحديد العقوبة 

املناسبة.

روسيا االتحا	ية، القانون 
الجنايئ، 1996، املا	ة 42. 

تُستثنى املسؤولية الجنائية 
لألشخاص الذين ال ميتثلون 

د. ألمر غري قانوين متعمَّ

بوروندي، قانون العقوبات، 
بصيغته املعدلة، 2009، 

املا	ة 31. ال ميكن االستفا	ة 
من الدفع بحجية األوامر 

العليا يف التهم املتعلقة 
بجرائم الحر	.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule154
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule154
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule155
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule155
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
https://www.legal-tools.org/doc/da0bbb/pdf
https://www.legal-tools.org/doc/da0bbb/pdf
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هل يمكن للمحاكم الوطنية تطبيق القانون العرفي الدولي ذي الصلة المنطبق في المكان ز. 
وفي التوقيت الذي ارتُكب فيه الفعل؟

القانون  امتناع مل يكن يشّكل جرمية جنائيّة مبقتىض  	و  	ّي فعل  	ساس  إ	انته بجرمية عىل  	و  	ّي شخص  اتهام  "ال يجوز 
الوطني 	و الدويل وقت ارتكابه، وال تفرض عليه عقوبة 	شّد من العقوبة التي كانت سارية وقت ارتكا	 الجرمية" )	راسة 
الدويل  القانون  لتطبيق  الوسائل  الوطنية  للمحاكم  يكون  النحو،  القاعدة 101(. عىل هذا  العريف،  اإلنساين  الدويل  القانون 
وكذلك القانون الوطني. ومع ذلك، تتطلب بعض الدساتري 	ن تكون املالحقة القضائية الوطنية للجرائم الدولية مرشوطة 
 CLR 501, 172 )1991( سرتاليا، عىل سبيل املثال: قضية بوليوخوفيتش ضد الكومنولث	بتجرميها عىل الصعيد الوطني )
Brennan J ,563( . لذلك، يجب عىل الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني بذل كل الجهو	 الالزمة 
إل	را	 األحكام الجزائية يف ترشيعاتها الوطنية، لضامن قدرتها عىل التحقيق يف االنتهاكات املستقبلية للقانون الدويل اإلنساين 
ومقاضاة مرتكبيها والتصدي لها )املجلة الدولية للجنة الدولية للصليب األحمر، املؤمتر الدويل الرابع عرش لقانون العقوبات، 

"الجرائم الدولية والقانون الجنايئ املحيل"، 1989 ص61(.

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

القانون الدويل اإلنساين:

اتفاقية جنيف الرابعة، املا	ة 67؛ الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف، 	 
املا	ة 6)2()	(؛ 	راسة القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 101. ال يجوز اتهام 

	ّي شخص 	و إ	انته بجرمية عىل 	ساس 	ّي فعل 	و امتناع مل يكن يشّكل جرمية 
جنائيّة مبقتىض القانون الوطني 	و الدويل وقت ارتكابه، وال تفرض عليه عقوبة 	شّد 

من العقوبة التي كانت سارية وقت ارتكا	 الجرمية.

القانون الجنايئ الدويل:

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املا	ة 22)1(.ال يُسأل الشخص جنائيًا 	 
ما مل يشكل السلوك املعني وقت وقوعه جرمية.

القانون الدويل لحقوق اإلنسان:

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، املا	ة 7)1(؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق 	 
املدنية والسياسية، املا	ة 15)1(؛ االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، املا	ة 9؛ 
امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعو	، املا	ة 7)2(. يقيض القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان بعدم تحميل الشخص املسؤولية الجنائية إال عن فعل يشكل 

جرمية مبوجب القانون الوطني 	و الدويل وقت ارتكابه.

أخرى:

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املا	ة 11)2(.	 
تقرير األمني العام لألمم املتحدة إعاماًل للفقرة 2 من قرار مجلس األمن رقم 808، 	 

لعام 1993، الفقرات 34-36. يجوز للمحكمة 	ن تطبق قواعد القانون الدويل 
اإلنساين العريف التي كانت سارية وقت اإلتيان بالسلوك املعنّي.

محكمة استئناف كيبيك، 
ديزيريه مونيانيزا 2014، 
الفقرات 20-55. 	كدت 

املحكمة اختصاص املحكمة 
الكندية بشأن األفعال التي 

تشكل جرائم مبوجب القانون 
الدويل وقت ارتكابها ويف 

مكان ارتكابها.

جنو	 	فريقيا، القانون 
الخاص بتنفيذ اتفاقيات 

جنيف، 2012، املا	ة 7)4(. 
"يجب 	ال يُفرس 	ي يشء 
يف هذا القانون عىل 	نه 

يعوق مقاضاة 	ي شخص 
متهم بارتكا	 خرق مبوجب 

القانون الدويل اإلنساين العريف 
قبل رسيان هذا القانون".

كولومبيا، القانون الترشيعي 
الذي يعّدل املوا	 116 و152 

و221 من الدستور، 2012. 
تطبق سلطات التحقيق 
واال	عاء القانون الدويل 

اإلنساين حرصيًا. ينص القانون 
عىل قانون ترشيعي ينسق 

قانون العقوبات الكولومبي 
مع القانون الدويل اإلنساين 

ويفرس األخري.

محكمة البوسنة والهرسك، 
قضية نيدو سامارجيتش، 

2006. بررت املحكمة

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule101
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule101
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule101
http://www.haguejusticeportal.net/Docs/NLP/Australia/Polyukhovich_High_Court_Decision_14-8-1991.pdf
http://www.haguejusticeportal.net/Docs/NLP/Australia/Polyukhovich_High_Court_Decision_14-8-1991.pdf
http://www.haguejusticeportal.net/Docs/NLP/Australia/Polyukhovich_High_Court_Decision_14-8-1991.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400075197a.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400075197a.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400075197a.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule101
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule101
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/284265/romestatuteara.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ICTY%20S%2025704%20statute_re808_1993_en.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ICTY%20S%2025704%20statute_re808_1993_en.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ICTY%20S%2025704%20statute_re808_1993_en.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ICTY%20S%2025704%20statute_re808_1993_en.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=5E1064A2DC047A3BC1257E6C003377DA&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=5E1064A2DC047A3BC1257E6C003377DA&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=5E1064A2DC047A3BC1257E6C003377DA&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=5E1064A2DC047A3BC1257E6C003377DA&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=B5EFE573DB35A7CAC1257B4E0041E237&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=B5EFE573DB35A7CAC1257B4E0041E237&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=B5EFE573DB35A7CAC1257B4E0041E237&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=B5EFE573DB35A7CAC1257B4E0041E237&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=7FFEE84F9DDD0CD1C1257C430038BEA2&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=7FFEE84F9DDD0CD1C1257C430038BEA2&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=7FFEE84F9DDD0CD1C1257C430038BEA2&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=7FFEE84F9DDD0CD1C1257C430038BEA2&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=7FFEE84F9DDD0CD1C1257C430038BEA2&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=BAED881C87C9C6E2C12572D8004193AC&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=BAED881C87C9C6E2C12572D8004193AC&action=OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=BAED881C87C9C6E2C12572D8004193AC&action=OpenDocument


40

مامرسات الدول: األساس القانوين واملعايري اإلضافية والتوجيهات األخرى:

املالحقة القضائية لتهمة 
االستعبا	 الجنيس عىل 	ساس 
	ن القانون الجنايئ للبلد قد 
صنف الجرائم املعرتف بها 
بالفعل يف القانون الدويل 

اإلنساين العريف يف الوقت ذي 
الصلة بالقضية. و	وضحت 

املحكمة 	ن محاكمة املتهم 
مبوجب 	حكام القانون 

الجنايئ الوطني ال تنتهك مبد	 
الرشعية.

الكامريون، الدستور، لعام 
1996 )بصيغته املعدلة(، 

املا	ة 45. تكون 	ولوية 
التطبيق للمعاهدات الدولية 

واالتفاقات الدولية التي جرى 
التصديق عليها عىل القوانني 

الوطنية.

ضع عالمة )   ( حسب االقتضاء

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DsGdY1-lXi4J:www.assnat.cm/images/The_constitution.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DsGdY1-lXi4J:www.assnat.cm/images/The_constitution.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DsGdY1-lXi4J:www.assnat.cm/images/The_constitution.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
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0	.   االختصارات

ACHR  American Convention on Human Rights
AfCHPR African Charter on Human and People’s Rights
AP Protocols I and II of 8 June 1977 additional to the Geneva Conventions
CA3  Article 3 common to the Geneva Conventions
CEDAW Convention on the Elimination of Discrimination Against Women
CIHL Customary international humanitarian law
CIHL database ICRC customary international humanitarian law Study
CRC Convention on the Rights of the Child
ECHR European Convention on Human Rights
ECtHR European Court of Human Rights
GCs The Geneva Conventions of 12 August 1949
IAC International armed conflict
IAComHR Inter-American Commission on Human Rights
IACtHR Inter-American Court of Human Rights
ICC Statute Rome Statute of the International Criminal Court
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
ICL International criminal law
ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
IHL International humanitarian law
IHRL International human rights law
IRL International refugee law
LOAC Law of armed conflict
Maputo Protocol Protocol to the AfCHPR on the Rights of Women in Africa
NIAC Non-international armed conflict
SAARC South Asian Association for Regional Cooperation
UDHR Universal Declaration of Human Rights
UNCAT United Nations Convention Against Torture

العنف األخرى يف جميع  النزاعات املسلحة و	عامل  الدولية للصليب األحمر املترضرين من  اللجنة  تساعد 
ذلك  تفعل  ما  وغالباً  معاناتهم،  وتخفيف  وكرامتهم  	رواحهم  لحامية  ما يف وسعها  كل  باذلة  العامل،  	نحاء 
بالتعاون مع رشكائها يف الصليب األحمر والهالل األحمر. وتسعى املنظمة 	يضاً للحيلولة 	ون تعرض الناس 
للمشقة، بنرش القانون اإلنساين وتعزيزه، ومبنارصة املبا	ئ اإلنسانية العاملية. وملا كنا الجهة املرجعية يف مجال 

القانون الدويل اإلنساين، فإننا نساعد عىل تطوير هذا القانون ونعمل عىل تنفيذه.

www.facebook.com/icrcarabic
www.twitter.com/icrc_ar
www.instagram.com/icrc

اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross

avenue de la Paix
Geneva, Switzerland

T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
Email: cai_rcc@icrc.org    www.icrc.org/ar
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