حمور
الدراسات القانونية

339

340

دور القانون الدولي اإلنساني يف محاية املرأة
من العنف اجلنسي
م.م .جوانه عبد االله أحمد م.م .شيامء جامل محمد
جامعة كركوك  /كلية القانون و العلوم السياسية
املقدمة:

اجلرائــم تتعــرض إىل تبعــات كوصمــة

تتعــرض آالف النســاء لالغتصــاب

العــار التــي تلصــق بالناجيــات مــن

رغــم مــن اجلهــود الــدول مبذولــة

املعديــة كاإليــدز وغريهــا.

هــذه اجلرائــم إضافــة إىل اإلمــراض

واألذى اجلنــي أثنــاء حــروب ،عــى

وعــى رغــم اجلهــود احلقيقيــة

ألجــل محايــة نســاء يف زمــن احلــروب

بذلتهــا املجتمــع الــدويل ملحاربــة

الدوليــة واألهليــة عــى حــد ســواء ،إال

هلــذا النــوع مــن اجلرائــم خاصــة

أنــه ال تــزال تتعــرض املــرأة وبصــورة

مــن خــال قــرارات جملــس األمــن

مروعــة جلرائــم القتــل و العنــف اجلنيس

الــدويل وتشــكيل املحاكــم الدوليــة

أثنــاء احلــروب ،ويعــد العنــف اجلنــي

ألجــل قضــاء عــى هــذه اجلرائــم

مــن أبشــع اجلرائــم الوحشــية التــي

وحماكمــة مرتكبيهــا ،إال أهنــا الزالــت

تتعــرض هلــا النســاء أثنــاء احلــروب،

مســتمرة وهــذا األمــر يدعــو إىل اختــاذ

يتــم اســتخدامها كوســيلة املعاقبــة عــى

اإلجــراءات جديــدة للقضــاء عليهــا أو

أفعــال حقيقيــة أو مزعومــة تُنســب

لتقليلهــا عــى األقــل.

للنســاء أو أفــراد عائالهتــن .وغالبــا

النســاء الــايت تقــع ضحيــة هــذه
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مشكلة البحث

غالبــا يبقــى العنــف ضــد النســاء

تدعــوا إىل محايــة املدنيــن ورضورة

طــي الكتــان ألســباب كثــرة منهــا

أثنــاء النزاعــات املســلحة ،حيــث تعتــر

واجلرائــم التــي ترتكــب ضدهــا

االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية
وكذلــك يرافــق هــذه اجلرائــم إفــات

مرتكبيهــا ولنفــس األســباب.

التميــز بــن مدنيــن وغــر مدنيــن
املــرأة مــن املدنيــن وتتمتــع باحلاميــة
منصــوص عليهــا.
منهجية البحث

يصعــب عــى املنظــات الدوليــة املعنيــة

تقــوم منهجيــة هــذا البحــث عــى

وحرياهتــا مــن وصــول إىل الضحايــا

القائمــة عــى اســتعراض االتفاقيــات

بحاميــة النســاء ودفــاع عــن حقوقهــا
أثنــاء احلــروب.

أهداف البحث

األســلوب االســتقرائي والوصفــي
الدوليــة ومــدى اهتاممهــا بضــان

محايــة الدوليــة للنســاء املتواجــدات يف

 -1تعــد املــرأة أكثــر وأضعــف كائــن

ســاحات احلــروب والذيــن يتعرضــن

أثنــاء احلــروب ،دون أن تكــون هلــا أي

خطة البحث

مــن املدنيــن التــي تتعــرض للعنــف
يــد أو مصلحــة يف هــذه النزاعــات،

األمــر الــذي يســتوجب إجيــاد أســاليب
العدد  47 /حزيران 2021م

وحلــول جديــدة وناجحــة هلــا.

 -2باعتبــار العنــف اجلنــي يمثــل

انتهــاكا حلقــوق اإلنســان متمثلــة يف
حــق اإلنســان يف احليــاة والصحــة
والكرامــة ،فأهنــا يتطلــب إيقــاع

العقوبــات الرادعــة ملرتكبهــا.

 -3تعــرض املــرأة للعنــف أثنــاء
احلــروب يعــد انتهــاكا التفاقيــات
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ولربوتوكوليهــا لعــام  ،1977التــي

جنيــف األربعــة لعــام 1949

للعنــف.

يكــون بحثنــا مــن مبحثــن ،نتنــاول يف

املبحــث األول ،ماهيــة العنــف اجلنيس،
واملبحــث الثــاين ،فنخصصــه لــدور

القانــون الــدويل اإلنســان يف محايــة املرأة
مــن العنــف اجلنــي.

املبحث األول
ماهي العنف جنيس

يقــع العنــف اجلنــي أثنــاء احلــروب
يف كل العصــور ويف كل الــدول ،وال
يــزال منتــر ًا عــى نطــاق واســع يف

م.م .جوانه عبداالله أمحد م.م .شيماء مجال حممد

النزاعــات املســلحة املعــارصة ،كــا

األطفــال يــارس ويكــون هلــا ارتبــاط

العصــور بالنزاعــات الدوليــة واألهليــة

الدوليــة أو األهليــة).)1

أن العنــف اجلنــي أقــرن عــى مــر
عــى ســواء ،ويشــكل ظاهــرة مدمــرة

هلــا عواقــب وخيمــة عــى الضحايــا
مــن نســاء وعــى أرسهــم وجمتمعاهتــم

برمتهــا ،وأن النســاء حتــى لــو مل
يشــاركن يف حــروب اال أهنــن يتعرضــن

ألنــواع خمتلفــة مــن العنــف اجلنــي

كاالغتصــاب واالســتبعاد اجلنــي
واحلمــل ألقــري واإلكــراه عــى البغاء

والتعقيــم القــري ،ومتثــل هــذه صــور

العنــف اجلنــي مقــرن باحلــروب.

مبــارش أو غــر مبــارش بالنزاعــات
ونجــد بــأن هــذا التعريــف تعــداد

لصــور العنــف اجلنــي التــي يتــم
ارتكاهبــا إثنــاء النزاعــات ويرتكــب من
قبــل القــوات املســلحة احلكوميــة أو
ميلشــيات متنازعــة .وان العنف اجلنيس

يعــد أكثــر انتشــارا عــى مســتوى العــامل
كبقيــة إعــال العنــف األخــرى مرتبطــة

بالنزاعــات ،واألســباب الدينيــة أو
االجتامعيــة أو االقتصادية أو السياســية،
وبــا أن العنــف اجلنــي يعــد مــن

وهنــا نبــن يف املطلــب األول تعريــف

اجلرائــم احلــرب ويعتــر أحــد أســاليب

العنــف اجلنــي يف املطلــب الثــاين.

الدوليــن فالبــد التصــدي لــه وهــذا

العنــف اجلنــي ،ونتطــرق لصــور

مــا أقــره املجلــس األمــن بقــرار 1820

يف  ،2008ومــن رضوري اشــراك

مل نجــد تعريــف للعنــف اجلنــي متفــق

اجلهــات األمنيــة والسياســية اخلاصــة

العنــف اجلنــي بأنــه اغتصــاب أو

ونركــز هنــا عــى إن االغتصــاب

عليــه ومــع ذلــك فقــد عــرف البعــض

البغــاء ألقــري أو االســتقراء اجلنــي
أو التعقيــم ألقــري أو احلمــل

ألقــري أو أي شــكل مــن اإلشــكال
العنــف اجلنــي تكــون هبــذه الدرجــة

مــن اخلطــورة ضــد النســاء أو رجــال أو

بالشــؤون اإلنســانية).)2

والعنــف اجلنــي ليســا بمرتادفــن عنــد

الرجــوع إىل القانــون الــدويل والســوابق

العدد  47 /حزيران 2021م

املطلب األول
تعريف العنف اجلنيس

النــزاع املهــددة للســام واألمــن

القضائــي الصــادرة مــن حمكمــة
الدوليــة اجلنائيــة بــل إن العنــف اجلنيس

يتمثــل باالغتصــاب واحلمــل ألقــري
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والتعقيــم ألقــري وغريهــا مــن صــور

تعــد جريمــة الوحيــدة اجلنســية التــي

ونالحــظ إن العنــف اجلنــي يف

هنــاك صــور أخــرى لعنــف اجلنــي،

جانبيــة لــه بــل جانــب بــارز منــه ،مثــال

الفرع األول  :االغتصاب

التــي تســاوي بتلــك اخلطــورة.

احلــروب املعــارصة ال متثــل نتيجــة

عــى ذلــك أن النزاعــات املســلحة يف

مجهوريــة كونغــو التــي نشــب بــن

عامــي  2003 – 1996نجــد إن
حــاالت القتــل واالغتصــاب وتدمــر
املمتلــكات أكثــر مــن حــاالت إصابات

وهــذا مــا نبينهــا يف هــذا املطلــب.

االغتصــاب ليــس لــه تعريــف يف ظــل
القانــون الــدويل اإلنســاين متفــق عليــه
ويمكــن تعريفــه بأنــه ممارســة اجلنــس

مــع شــخص باإلكــراه أي بــدون
رضاهــا عــن طريــق القــوة والرتهيب،4

يف صفــوف القــوات املســلحة) .)3
وأخــر ًا إن العنــف اجلنــي قــد يــارس

الرجــل بأمــرأة اتصــاال كامــا دون

الدينيــة أو الســكان األصليــن فمثــا

القانــون باملواقعــة).)5

كوســيلة لإلبــادة اجلامعيــة لألقليــات
تنظيــم داعــش اإلرهــايب كانــوا
يغتصبــون النســاء هبــدف نقــل
ايدولوجيتهــم إىل جيــل حديــث يمكــن

العدد  47 /حزيران 2021م

تربيتهــم عــى شــاكلتهم وبالتــايل
اســتخدمت أجســاد النســاء كأهنــا

أســلحة لتغــر ديمغــرايف لبلــد معــن
وتدمــر عالقــات القرابــة.

املطلب الثاين
صور العنف اجلنيس

وكذلــك هــو اتصــال جنــي مــن قبــل
رضاهــا ،ويطلــق عــى االغتصــاب يف
ويعتــر االغتصــاب التــي يتعــرض

هلــا األشــخاص مــن النســاء والرجــال
واألطفــال مــن اجلرائــم اجلنســية

 ،ولكــن النســاء أكثــر تعرضــا

لالغتصــاب خاصــة أثنــاء النزاعــات
املســلحة ســوا ًء كانــت الدوليــة ام غــر
الدوليــة وتعــد انتهــاك ًا نفســي ًا وجســدي ًا

هلــا( ،)6واالغتصــاب أصبــح مــن

أن النظــام رومــا األســايس لعــام

اجلرائــم خطــرة يف وقــت معــارص كونــه
يعتــر ســاح ًا للتطهــر العرقــي أثنــاء

العنــف اجلنــي ألنــه االغتصــاب مل

ونجــد أن نظــام رومــا قــد عــدد لعــام

 ،1998حــاول اإلحاطــة بجميــع صور
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تتعــرض هلــا النســاء أثنــاء احلــروب بــل

احلــروب).)7
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 1998صــور الســلوك اإلجرامــي

أعتــر األعتــداء اجلنــي يف جنــوب

يف املــادة ( )7وباعتبــاره جريمــة

وبــن إن مرتكبــي العنــف اجلنــي

لالغتصــاب وأعتربهــا جريمــة إنســانية
احلــرب يف املــادة ( ،)8ولكــي نكــون

إمــام جريمــة االغتصــاب هنــاك رشوط
البــد مــن توافرهــا وهــي):)8

 -1إن يكــون مرتكــب جريمــة قــد
اعتــدى عــى شــخص جســدي ًا مــن
خــال إيــاج عضــو جنــي يف جســم

إفريقيــا ســمة ثابتــة للنــزاع املســلح،

مــن االغتصــاب تتــم مــن قبــل إفــراد
يف اجليــش شــعبي لتحريــر الســودان

و الرشطــة الوطنيــة ومــن قبــل قــوات
املســلحة املعارضــة).)11

وكذلــك يف مجهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة حيــث تعرضــت النســاء

خــال النــزاع يف عــام 2003 – 1996

الضحيــة أو إيــاج يف رشجهــا أو
جهازهــا التناســي وان كان خفيفــ ًا.

لالعتــداء اجلنــي يف منازهلــن واألماكن

هتديــد هبــا ممــا يرتتــب عليــه اخلــوف

وتــم االغتصــاب كثــر منهــن اغتصابــا

 -2إن يســتعمل املعتــدي القــوة أو

مــن تعــرض للعنــف النفــي أو
االحتجــاز.

التــي يامرســن فيهــا عملهــن اليومــي،

مجاعيــا وألكثــر مــن مــرة).)12

الفرع الثاين  :احلمل ألقرسي

 -3إن يكــون الســلوك مرتكــب

إن محــل ألقــري اعتــر مــن جرائــم

منهجــي موجــه ضــد املدنيــن(.)9

للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف مادهتــا

جــزء مــن هجــوم الواســع النطــاق أو

بــان ســلوكه يعتــر جــزء مــن هجــوم

الواســع النطــاق أو منهــج ضــد

الســكان مدنيــن((.10

الســابعة وعــرف محــل ألقــري بأنــه

أكــراه املــرأة عــى احلمــل غــر رشعــي

قــرا هبــدف تأثــر عــى تكويــن عرقــي

ملجموعــة مــن ســكان أو ارتــكاب

ونــرى مــن جرائــم االغتصــاب

انتهــاكات مدمــرة وقفــا للقانــون

صــادر مــن بعثــة األمــم املتحــدة يف

هــذا التعريــف بشــكل يمــس القانــون

إثنــاء النزاعــات التــي يذكرهــا تقريــر

( )21شــباط يف عــام  2014الــذي
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مرتكــب جريمــة إن يكــون عــى علــم

ضــد اإلنســانية وفقــا النظــام األســايس

الــدويل اإلنســاين وعــدم جــواز تفســر
املحــي للدولــة خاصــة باحلمــل).)13
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ويعــد احلمــل ألقــري مــن جرائــم

تكــون رضــا جمنــي عليــه ناتــج عــن

النظــام نفســها.

جييــز التعقيــم الوقائــي لألشــخاص

حــرب ضمــن املــادة الثامنــة مــن
والبــد ن توافــر رشوط معينــه

املصابــن باألمــراض الوراثيــة).)15

و أ مههــا ) : )1 4

اإلنســانية وفقــا للــادة الســابعة مــن

حتــى نكــون إمــام هــذه اجلريمــة

ويعــد التعقيــم القــري مــن جرائــم

 -1إن حيبــس املــرأة مــن قبــل مرتكــب

النظــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة

هبــدف تأثــر يف تكــون العرقــي

احلــرب وفقــا للــادة الثامنــة مــن نظــام

اجلريمــة ومــن ثــم حتبيلهــا باإلكــراه

ملجمــوع ســكان.

األســايس لعــام  ،1998وتعتــر جريمة

نفســها).)16

 -2ان يتــم ســلوك يف ظــل هجــوم ذات

ولكــي نكــون أمــام التعقيــم القــري

مــن الســكان.

قيــام املرتكــب اجلريمــة بحرمــان

نطــاق واســع او منهــج ضــد املدنيــن

البــد مــن توافــر رشوط وأمههــا):)17

 -3ان يعلــم مرتكــب بــان ســلوكه

شــخصا أو أكثــر مــن القــدرة بايولوجيا

ضــد مدنيــن وان يكــون لــه نيــة ان

أن ال تكــون لتلــك الفعــل رضورة طبية

يعتــر هجــوم واســع نطــاق او منهــج
يكــون ســلوكه جــزء مــن اهلجــوم.
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الفرع الثالث

التعقيم ألقرسي

عــى اإلنجــاب.

أو يتطلبــه العــاج يف احــد املستشــفيات

يتلقــاه األشــخاص معنيون.

أن يكــون الفعــل مرتكــب مــن قبــل

أن النظــام املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة

جمنــي كوســيلة مــن هجــوم ذات

التعقيــم ألقــري هــو قيــام اجلــاين

ضــد املدنيــن مــن الســكان.

األســايس لعــام  ،1998بــن بــأن
االســتئصال األعضــاء التناســلية

للمجنــي عليهــا وال يكــون هنــاك
رضورة طبيــة تدعــوا لذلــك وأن يكــون
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تعــرض لالحتيــال أو اخلــداع ،كــا أنــه

ذلــك بــدون رضــا املجنــي عليــه أو إن

النطــاق الواســع او منهــج تــم توجــه

أن يعلــم املجنــي بــأن هــذا ســلوك
هــو جــزء مــن هجــوم او منهــج موجــه
للســكان املدنيــن.

م.م .جوانه عبداالله أمحد م.م .شيماء مجال حممد

الفرع الرابع  :اإلكراه عىل البغاء

القــوة أو بالتهديــد باســتخدامها.

نجــد بــأن النظــام للمحكمــة اجلنائيــة

أن يكســب مرتكــب جريمــة أو غــره،

اإلكــراه عــى البغــاء مــن جرائــم ضــد

تلــك األفعــال.

الدوليــة األســايس أيضــا اعتــر
اإلنســانية وفقــا للــادة ( )7منهــا،
وجريمــة احلــرب وفقــا للــادة الثامنــة

مــن النظــام نفســه(ا ،)18ألهنا تتســبب

دمــار النفــي واجلســدي للمــرأة حيث
تصبــح حمــا لالغتصــاب مقابــل

مكســب يرجــع ملــن يوظفــه هلــا).)19
وقــد عــرف اإلكــراه عــى البغــاء بانــه

أي ســلوك يصــدر مــن شــخص هبــدف
مكســب مــايل يــؤدي إىل إخضــاع

شــخص مــا عــن طريــق الضغــط إىل
تقديــم خدمــات جنســية إىل شــخص

أخــر ،وكذلــك يعــرف البغــاء بأنــه
امتــاك النســاء واألطفــال مــن قبــل

املــايل او ألجــل الوصــول للســلطة

والســيطرة أو لإلرضــاء اجلنــي).)20

ولكــي نكــون أمــام جريمــة اإلكــراه

عــى البغــاء البــد مــن توافــر الــروط
التاليــة):)21

أن يرتكــب ســلوك كجــزء مــن هجــوم

الواســع النطــاق أو منهــج ضــد
الســكان املدنيــن.

أن يكــون جمنــي عــى علــم بــأن ســلوكه
يعتــر هجــوم ذات النطــاق الواســع أو
منهــج أو أن يكــون لــه نيــة ذلــك.

الفرع اخلامس  :االستعباد اجلنيس

يعــرف االســتعباد اجلنــي عــى أنــه أن
يــارس شــخص أيــ ًا مــن الســلطات

املتصلــة بحــق امللكيــة أو مجيــع هــذه

الســلطات عــى شــخص أو أكثــر،

كالــراء أو بيــع أو إعــارة أو مقايضــة
هــذا الشــخص ،أو يفــرض عليــه

حرمانــا مماثـ ً
ا مــن متتــع باحلريــة).)22

بــان النظــام املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة

األساســية أكــدت بــأن االســتعباد
اجلنــي يعتــر أيضــا مــن جريمــة
اإلنســانية وكذلــك مــن جرائــم
احلــرب وفقــا للــادة ( )8مــن النظــام

أن يرغــم جمنــي شــخصا أو جمموعــة

نفســها ).)23

أفعــال هلــا طابــع جنــي باســتخدام

هــي):)24

األشــخاص عــى ممارســة فعــل أو
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أصحــاب القوانــن هبــدف املكســب

عــى أمــوال أو فوائــد أخــرى لقــاء

ومــن رشوط االســتعباد اجلنــي
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إن يــارس اجلــاين أيــا كان مــن هــذه

مــن احلكومــة العراقيــة ومــن املنظــات

شــخص أو أشــخاص معينــن كالبيــع

تقديــم أولئــك جمرمــن للمحاكــم.

الســلطات املتصلــة باحلــق امللكيــة عــى
ورشاء ومقايضــة أن حيرمهــم مــن متتــع

باحلريــة.

إن يكــون اجلــاين قــد تســبب بقيــام

الشــخص أو أكثــر بأفعــال طابــع
اجلنــي.

املبحث الثاين
دور القانون الدويل اإلنساين من محاية
املرأة من العنف اجلنيس

القانــون الــدويل اإلنســاين هــو جمموعــة

إن يــدرك اجلــاين بــان هــذا فعــل يعتــر

القواعــد القانــون الــدويل يطبــق أثنــاء

الســكان أو أن يكــون بنيــة إن يكــون

واألمــوال).)25

مــن هجــوم أو منهــج ضــد املدنيــن من
جــزءا مــن تلــك اهلجــوم أو منهــج.
وختامــ ًا البــد مــن تذكــر بــأن أبــان

حــروب هبــدف محايــة األشــخاص

كــا أن القانــون الــدويل اإلنســاين
يقيــد أســاليب حــرب ألجــل محايــة

ســيطرة تنظيــم داعــش اإلرهــايب فــأن

األشــخاص الذيــن ال يشــاركون أو

العنــف اجلنــي تعرضــت املــرأة

العدائيــة ،ألهنــا يعالــج حــاالت

دولتنــا العــراق تعــرض ألبشــع جرائــم
األيزيديــة يف املوصــل ومناطــق أخــرى
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يف الدولــة ،حيــث قــام تنظيــم داعــش

اإلرهــايب بارتــكاب مجيــع أنــواع العنف

بــا يف ذلــك االعتــداء اجلنــي بحــق
النســاء والرجــال واألطفــال كالــرب
واالغتصــاب وتعذيــب النفــي
واجلســدي ،حيــث تــم اختطــاف أالف

مــن النســاء وبيعهــن يف األســواق وتــم

جتــاره هبــم وغريهــا مــن أفعــال التــي
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الدوليــة خمتصــة باألنشــطة اإلنســانية

تتمثــل مــن جرائــم دوليــة ،يتطلــب

وقفــوا عــن املشــاركة يف العمليــات
اإلنســانية ناجتــة عــن احلــروب ســواء

كانــت الدوليــة أو غــر دوليــة).)26

ولقــد فــرق القانــون الــدويل اإلنســاين
أثنــاء مراحــل تطــوره بــن النزاعــات
املســ ّلحة داخــل الدولــة والنزاعــات
املســلحة بــن الــدول ،كــا ميــز بــن

حالتــي الســلم واحلــرب بــن الــدول،
وبــن مفهوم املحــارب وغــر املحارب،
وبــن املناطــق ال جتــري فيهــا نزاعــات

وتلــك التــي جتــري فيهــا نزاعــات،
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دوليــة أم غــر دوليــة ،والســبب يف هــذا

النمطيــة للنســاء وخرباهتــن ودورهــن

مــا تواجــه البرشيــة بشــكل عــام،

واجلديــر بالذكــر فــأن الصكــوك

التفريــق يعــود إىل اختــاف منســوب
وبعــض مــن فئــات البرشيــة بشــكل
خــاص ،مــن العنــف والقمــع والقســوة
وانتهــاكات بــن حــن وأخــر ،وغالبــا

مــا يعتــر اخلروقــات للقانــون الــدويل
اإلنســاين جرائــم ضــد اإلنســانية).)27

وأن االغتصــاب وصــور العنــف
اجلنــي األخــرى تعتــر خرقــا للقانــون

الــدويل اإلنســاين إذا تــم ارتكاهبــا أثنــاء

نزاعــات مســلحة ســوا ًء كانــت دوليــة

أم أهليــة ،وعــى دول األطــراف يف نزاع

أن تلتــزم بأحــكام القانــون الــدويل
اإلنســاين ويمنعــوا كافــة صــور العنــف

ضــد املــرأة باألخــص العنــف اجلنــي

الرئيســية املتعلقــة بحاميــة نســاء وقــت
احلــروب هــي أتفاقيــات جنيــف

األربعــة والربوتوكوليهــا اإلضافيــن،
وأن أول مــا جــاءت يف القانــون الــدويل

اإلنســاين هــي محايــة النســاء عــى وجــه
اخلصــوص خاصــة النســاء احلوامــل

واألمهــات املرضعــات هبــدف حمافظــة

عــى األطفــال واألجنــة ،فيــا شــملت
الحقــا النســاء كفئــة خاصــة مســتقلة

باحلاميــة.

ويمكــن أن نميــز بــن فئتــن مــن

النســاء أثنــاء النزاعــات املســلحة :
النســاء باعتبارهــا جــزء مــن

األشــخاص

املدنيــن.

 -2النســاء املحاربــات ،ســوا ًء يف
زمــن النزاعــات املســلحة الدوليــة أم

للحقــوق التــي نصــت عليهــا الوثائــق
الدوليــة خاصــ ًة املتعلقــة باحلقــوق

األهليــة وكوهنــن حماربــات ووضعهــن

وأن القانــون الــدويل اإلنســاين نظــر

كمقاتــات وكأســرات حــرب يف فــرة

اإلنســان).)28

إىل املــرأة عــى أهنــا عنــرا فاعــا

وصاحــب حــق يف املجتمــع ،وقــد

عنــد حــدوث االعتقــال ،ووضعهــن
النــزاع املســلح.
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الن االغتصــاب وغــره مــن صــور
العنــف اجلنــي يعــد انتهــاكا صارخ ـ ًا

يف فــرة النــزاع املســلح).)29

تصبــح ضحيــة وحتتــاج إىل احلاميــة

أثنــاء احلــروب ،وتعكــس النظــرة
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املطلب األول
النساء كجزء من األشخاص املدنيني

و بالتــايل فــأن النســاء وان مل تتعــرض

أن النزاعــات ا ُملس ـ ّلحة هلــا آثــار ســلبية

للقتــل خــال النزاعــات ،فــإن املعانــاة

خــال النزاعــات التعــرض للمدنيــن

القســوة).)31

بالنســبة للنســاء املدنيــات ،حيــث يتــم
وقتلهــم بطريقــة متعمــدة أو التســبب

التــي تتعــرض هلــا جـ ّـراءه تكــون أكثــر
وأن النســاء هــي التــي حتافــظ تقليدي ـ ًا

عــى كيــان األرسة وتقــوم يف الــدول

فــإن اإلصابــات بــن املدنيــن تفــوق
تلــك بــن املقاتلــن وفقـ ًا لإلحصائيات

التــي تندلــع فيهــا النزاعــات املســلحة

وقتلهــن بطريقــة متعمــدة ليــس مــن

باالعتنــاء بأفــراد األرسة ،وذلــك مــن

وكثــرا مــا يتــم اســتهداف النســاء

قبــل قــوات العــدو فقــط بــل مــن قبــل
قــوات صديقــة أيضــ ًا ،وذلــك لقيــام

حاليــا باألعــال التقليديــة التــي تتعلــق
خــال قيامهــا باألشــغال املنزليــة
وحــول املنزليــة ،الن الرجــل هــو املعيل

األســايس لــأرسة وعندمــا يقــع النــزاع

املــرأة بمهــام تعتــره هــذه القــوات
خمالفــ ًا للعــرف و التقاليــد الدولــة،

املســلح فــإن الرجــال غالبــا مــا ينخــرط

عــى أســاس مبــدأ حصانــة مدنيــن،

املســؤولة عــن ترصيــف مجيــع شــؤون

وأن القانــون الــدويل اإلنســاين يقــوم
فأنــه حيــرم مهامجــة املدنيــن أي األفــراد
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الذيــن ال يشــاركون يف العمليــات
العســكرية).)30

يف القتــال ونجــد املــرأة هــي الوحيــدة
األرسة وتصبــح جمــرة عليهــا وال تكون

مســتعدة هلــا يف أغلــب األحيــان ،وهــذا
مــا ترهــق املــرأة نفســي ًا وجســدي ًا ألهنــا

وكــا تــؤدي النزاعــات إىل تفكيــك

يقــع عليهــا عــبء القلــق النفــي

البــاد ممــا يزيــد مــن إضعــاف املــرأة

ومــن جهــة أخــرى تقلــق عــى زوجهــا

البنــى االقتصاديــة واالجتامعيــة داخــل
وتعميــق عــدم العدالــة بينهــا وبــن

الرجــال التــي تعــاين منهــا مــن البدايــة
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إىل زيــادة العنــف املوجــه ضــد النســاء

وهتميــش مكانتهــا ،ويــؤدي هــذا ســوا ًء
داخــل األرسة أو يف أوســاط املجتمــع

عليهــا وعــى مــن تبقــى مــن أرسهتــا
وغالبــا أبنائهــا أيضــا الذيــن يقاتلــون
أو خيتفــون دون أن تعــرف أخبــاره،

خاصــة يف النزاعــات األهليــة التــي

قــد تشــمل مجيــع البــاد وهــذا مــا

م.م .جوانه عبداالله أمحد م.م .شيماء مجال حممد

يــؤدي هــذه األعبــاء بأكملهــا إىل
تراجــع قــدرة املــرأة عــى العنايــة
بنفســها ،فتتأثــر ســلب ًا عــى صحتهــا يف

لتحملهــن العــبء األكــر أثنــاء
احلــرب ،حيــث أن كل مــن املــادة

12مــن اتفاقيــة جنيــف األوىل لعــام

ظــروف ال توفــر هلــا خارجيـ ًا وكذلــك
ال تســمح هلــا شــخصي ًا ســبل الرعايــة

الثالثــة لعــام  ،1949تنــص عــى أن «

مــن األمــراض التــي تفتــك هبــا).)32

الواجــب إزاء جنســهن»(( ،34وجــاء

الداخــي واللجــوء اخلارجــي وتعتــر

جنيــف الرابعــة لعــام »1949جيــب

الصحيــة الرضوريــة ملواجهــة الكثــر

كــا أن النزاعــات ســببا بالنــزوح

 ،1949واملــادة  14مــن اتفاقيــة جنيــف

تعامــل النســاء بــكل االعتبــار اخلــاص
يف الفقــرة الثانيــة للــادة  27مــن اتفاقية
محايــة النســاء بصفــة خاصــة ضــد أي

النســاء و األطفــال مهــا مــن أكثــر
الفئتــن تــرر ًا ،حيــث تعــاين النســاء

اعتــداء عــى رشفهــن ،وال ســيام ضــد

كثــرة ألهنــا حتمــل وطــأة االقتــاع و

وأي هتــك حلرمتهــن»).)35

مــن ويــات النــزوح واللجوء بأشــكال
فقــدان البيــت واملمتلــكات وتفكيــك

العائلــة ،عــدا اخلــوف واإلرهــاق

والتعــب التــي تواجههــا).)33

االغتصــاب ،واإلكــراه عــى الدعــارة

كــا ورد يف الربوتوكــول اإلضــايف
األول التفاقيــات جنيــف لعــام ،1977

وجــوب توفــر محايــة خاصــة للنســاء

هلــذا جــاءت املواثيــق الدوليــة

وأن يتمتعــن النســاء باحلاميــة وال ســيام

وباألخــص النســاء أثنــاء النزاعــات

الدعــارة وضــد أي صــورة مــن صــور

املســلحة الدوليــة او األهليــة عــى

ســواء ،وبالتــايل تســتفيد النســاء مــن
مجيــع مــا جــاء مــن ضامنــات وحقــوق
ومحايــة مقــررة للمدنيــن بصفتهــن

غــر مشــاركات يف العمليــات العدائيــة

أثنــاء النزاعــات املســلحة ،باإلضافــة
إىل محايــة خاصــة تقــررت هلــن نظــر ًا

خــدش احليــاء أي أن تكــون النســاء

موضــع احــرام خــاص).)36

املطلب الثاين
النساء املقاتالت يف النزاعات املسلحة
الدولية و الغري الدولية
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بنصــوص يؤكــد عــى محايــة املدنيــن

ضــد االغتصــاب واإلكــراه عــى

حيــث تعــود إىل مــا قبــل اإلســام

مشــاركة النســاء يف احلــروب واىل
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وقتنــا هــذا ،ويــؤدي اجلهــل بحقوقهــن

النســاء والرجــال ،ويف اللحظــة التــي

اآلخريــن أو مــن قبــل النســاء أنفســهن

لصالــح النســاء جمموعــة مــن القواعــد

يف زمــن احلــرب ســوا ًء مــن قبــل
إىل تعرضهــن للمعاملــة الســيئة و

االهانــة والقســوة وشــتى أنــواع

املعانــاة ألن النســاء يواجهــن مشــاكل
عديــدة أثنــاء النزاعــات املســلحة،

ومشــاركة النســاء يف عمليــات
العســكرية قــد تكــون اختياريــة وقــد

تكــون إجباريــة وتكــون مشــاركتها يف
العمليــات العســكرية بشــكل مبــارش أو

ضمــن وحــدات االحتيــاط أو مســاندة
والدعــم(( ،37لذلــك البــد التعريــف

باحلقــوق املشــاركة يف العمليــات
العدائيــة مــن قبــل النســاء التــي منحهــا

القانــون الــدويل اإلنســاين الن القانــون
الــدويل اإلنســاين وضــع الــروط
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عــى أســاليب ووســائل القتــال حلاميــة
حماربــات ،كــا يتضمــن قواعــد خاصــة
باجلرحــى واملــرىض واألرسى والغرقى

منهــن).)38

التفصيليــة حيــث تســتفيد النســاء إىل

جانــب احلاميــة العامــة باحلاميــة خاصــة

تنــدرج حتــت املبــادئ التاليــة) )39:

جــاء يف املــادة ( )14فقــرة  3أنــه»
جيــب أن تعامــل النســاء بــكل االعتبــار
الواجــب جلنســهن» .وأن املقصــود

بعبــارة «بــكل االعتبار»يــرى أغلــب

الفقــه القانــوين الضعــف اجلســدي
واحلمــل واألمومــة والــرف واحليــاء.

نصــت يف املــادة (»)25رضورة
ختصيــص هاجــع خاصــة ألســرات
احلــرب».

أكــدت املــادة ( )29مــن االتفاقيــة
عــى رضورة ختصيــص مرافــق صحيــة
للنســاء و يــراع ىموضــوع النظافــة وأن
يكــون العــدد كافيــ ًا.

أمــا املــادة (( 49مــن االتفاقيــة يتعلــق

بالعمــل ،حيــث نصــت عــى إمكانيــة

فــأن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام

تشــغيل األرسى» الالئقــن للعمــل،

أرسى احلــرب عــددت يف مادهتــا

وفيــا خيــص املــادة ( )88مــن االتفاقيــة

 ،1949التــي تتعلــق بشــأن معاملــة
الرابعــة فئــات األشــخاص الذيــن
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تقــع فيهــا املــرأة يف األرس قــررت

يعتــرون مــن املقاتلــن ،ومل متيــز بــن

مــع مراعــاة ســنهم ،وجنســهم».

حرمــت يف فقرهتــا 2و 3أن حيكــم

عــى األســرات بعقوبــات أشــد مــن

م.م .جوانه عبداالله أمحد م.م .شيماء مجال حممد

عقوبــات التــي حيكــم بــه عــى الرجال.

ألســباب تتعلــق بالنــزاع املســلح

واملــادة ( )108مــن االتفاقيــة متعلقــة

تتجنــب أطــراف النــزاع قــدر املســتطاع

وقــد جــاءت يف كل مــن املــادة ()97
بتنفيــذ العقوبــات عــى أنــه «حتتجــز
أســرات احلــرب الــايت يقضيــان

عقوبــة تأديبيــة يف أماكــن منفصلــة
عــن أماكــن الرجــال ويــوكل اإلرشاف
املبــارش عليهــن إىل نســاء».

 -2كــا تنــص الفقــرة الثالثــة عــى أن
إصــدار حكــم باإلعــدام بســبب
جرائــم خاصــة بالنــزاع املســلح عــى

النســاء احلوامــل وأمهــات األطفــال

الصغــار ،والجيــوز أن ينفــذ عــى مثــل
هــذه النســاء احلكــم باإلعــدام.

أمــا مــا يتعلــق باتفاقيــة جنيــف

أمــا الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين

( )76و( )124عــى مبــدأ احتجــاز

املتعلــق بالنزاعــات املســلحة األهليــة،

الرابعــة ،1949فقــد أكــدت يف املادتــن

النســاء يف ســجون منعزلــة عــن
الرجــال وتوكيــل اإلرشاف املبــارش إىل

النســاء عليهــن).)40

التفاقيــات جنيــف لعــام ،1977
أي النــزاع املســلح التــي حتــدث
داخــل الدولــة بفعــل متــرد أو ثــورة أو

حــرب أهليــة ،فقــد وردت يف مــواد

وأن الربوتوكــول األول التفاقيــات

متفرقــة محايــة خاصــة للنســاء ومنهــن

الدوليــة لعــام ،1977نصــت يف الفقــرة

التــي حظــرت اعتــداء عــى الكرامــة

جنيــف املتعلــق بالنزاعــات املســلحة

للنســاء عندمــا أعــادت التأكيــد عــى
رضورة احتجــاز النســاء يف أماكــن

منعزلــة عــن الرجــال أمــا املــادة()76
منــه نصــت عــى مــا يــي41((:

اإلنســانية وبوجــه خــاص املعاملــة

املهينــة واملحطــة مــن قــدر اإلنســان
واالغتصــاب واإلكــراه عــى الدعــارة

وكلــا مــن شــأنه خــدش احليــاء).)42
كــا أن املــادة (( 5مــن الربوتوكــول

 -1الفقــرة الثانيــة تعطــي األولويــة

اإلضــايف الثــاين قــد كــررت التأكيــد

وللنســاء احلوامــل املحتجــزات أو

فيــا يتعلــق باالعتقــال واحتجــاز

القصــوى ألمهــات األطفــال الصغــار
املعتقــات أو املقبــوض عليهــن

العدد  47 /حزيران 2021م

( )5للــادة ( )75عــى محايــة خاصــة

حمتجــزات كاملــادة ( )4فقــرة ()2

عــى رشوط احتجــاز النســاء،
األشــخاص ألســباب تتعلــق بالنــزاع
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املســلح( .)43

أيضــا أكــدت عــى
آمــا املــادة(ً )6

رســم فيــه خطــة
واألمــن ،حيــث ّ

«عــدم جــواز صــدور حكــم باإلعــدام

عمــل دوليــة حلاميــة النســاء يف زمــن

صغــار» ).)44

يف امتنــاع انــدالع احلــروب .ودعــت

عــى النســاء احلوامــل وأمهــات

النزاعــات ،وتقويــة ودعــم مشــاركتها

وقــد جــاءت اتفاقيــة القضــاء عــى

القرار»أألطــراف املشــركة يف النــزاع

عــام  ،1979لتضيــف محايــة إضافيــة

بحاميــة النســاء والفتيــات مــن العنــف

مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف

للنســاء ،إذ تــم تنويــه يف ديباجــة

االتفاقيــة الدوليــة إىل رضورة إهنــاء
كافــة أشــكال العــدوان واالحتــال
األجنبــي وأنــه مــن حــق الشــعوب

الواقعــة حتــت الســيطرة األجنبيــة
واالحتــال األجنبــي يف تقريــر املصــر

واالســتقالل ( )...أن حيقــق املســاواة

الكاملــة بــن النســاء والرجــال وأن
يســاعد املــرأة يف التمتــع بحقوقهــا يف
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كافــة املجــاالت «.وبالتــايل فــأن حقوق

التــي جــاءت يف هــذه االتفاقيــة تنطبــق

عــى ضحايــا النــزاع املســلح ومنهــا
النســاء ،كأن تقــوم الــدول األطــراف يف

االتفاقيــة باإلجــراءات الرضوريــة ملنــع
اســتغالل بغــاء املــرأة ومنــع االجتــار
باملــرأة).)45

كــا اصــدر جملــس األمــن الــدويل
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والــذي ختــص املــرأة والســلم

القــرار رقــم  1325يف عــام ،2000

املســلح الختــاذ إجــراءات خاصــة

اجلنســاين» .وأكــدت عــى رضورة

تقديــم أولئــك الذيــن يرتكبــون جرائم

ضــد النســاء إىل املحاكــم .وأنــه قــدم
إطــار ًا لنــر الوعــي العــام والوعــي

الســيايس فيــا يتعلــق بقضيــة االعتــداء
اجلنــي يف وقــت نزاعــات يســتفيد

منــه جمتمــع مــدين .بالرغــم مــن أنــه ال
يشــكل حـ ً
ا جذريـ ًا حلاميــة نســاء أثنــاء
النزاعــات) .)46

كــا أكــدت نظــام املحكمــة اجلنائيــة
الدوليــة األســايس ويف حماولــة ملنــع

ارتــكاب اجلرائــم ضــد نســاء أثنــاء
النــزاع املســلح ،واملــواد ()7و()8
والتــي تتعلــق بمحاكمــة األشــخاص

ارتكبــوا اجلرائــم ضــد اإلنســانية و
جمرمــي احلــرب واالعتــداءات التــي

حتــدث أثنــاء احلــروب ،وأكــدت بــأن
االغتصــاب والــرق اجلنــي واحلمــل

م.م .جوانه عبداالله أمحد م.م .شيماء مجال حممد

القــري والتعقيــم القــري وأشــكال

أصبحــت مالزمــة لتلــك النزاعــات
وال ختلــو منهــا.

آخــره مــن العنــف اجلنــي يعــد
جريمــة احلــرب وانتهــاك ًا جســي ًام

 -2مــن الواضــح أصبــح العنــف ضــد

مضافــة أليهــا ،وبغــض النظــر عــن

السياســية واالجتامعيــة و غريهــا.

ملعاهــدات جنيــف والربوتوكــوالت

ارتكابــه أثنــاء نــزاع مســلح دويل أو
غــر دويل).)47

النســاء تســتخدم لدوافــع كثــرة منهــا
 -3أن العنــف ضــد املــرأة يشــكل

جريمــة وتعــر جريمــة الدوليــة تتمثــل

ويف ختــام هــذا املبحــث يتوضــح لنــا

بجريمــة ضــد اإلنســانية و جريمــة

قيــود عــى أســاليب حــرب هبــدف

ســواء كانــت نــزاع دويل أم غــر دويل.

بــأن القانــون الــدويل اإلنســاين يفــرض
منــع معانــاة اإلنســان أو ختفيــف منهــا
دون متييــز عــى أســاس اجلنــس ،وكــا

تتمتــع نســاء باحلاميــة مقــررة للمدنيــن
أثنــاء احلــروب ،أمــا أذا كانــوا يشــكلن
جــزء مــن القــوات املســلحة ،فأهنــن
يتمتعــن بمعاملــة مســاوية للرجــال،

أضافــه للحاميــة خاصــة التــي يمنحهــا

اخلامتة

ثانيا :التوصيات

 -1وقــد تعــرض النســاء يف العــراق

للعنــف يف زمــن النــزاع املســلح ضــد

تنظيــم داعــش اإلرهــايب يتعــن عــى
احلكومــة العراقيــة الســعي اىل اعتــاد

أطــار ترشيعــي ملنــح املحاكــم املحليــة
االختصــاص عــى اجلرائــم الدوليــة،

وحماكمــة األشــخاص الذيــن ارتكبــوا
جرائــم ضــد النســاء والتــي تعتــر مــن

يمكــن أن نتناوهلــا مــن خــال مــا

اشــد اجلرائــم خطــورة.

مــن توصيــات وكــا يــي:

أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين

توصلنــا اليــه مــن نتائــج ومــا نقرتحــه
أوال  :النتائج

 -2جيــب عــى مجيــع الــدول نــر

للضبــاط وجنــود يف القوات العســكرية

 -1يمكــن مالحظــة مــن خــال مســار

مــع بيــان آليــات محايــة النســاء مــن

عــى ســواء ،أن عنــف ضــد املــرأة

املســلحة األخــرى.

النــزاع املســلح الــدويل وغــر الــدويل
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القانــون الــدويل اإلنســاين هلــن.

احلــرب أذا ارتكبــت أثنــاء نــزاع مســلح

االعتــداء عليهــم مــن قبــل املجاميــع
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 -3يســتوجب عــى املنظــات احلكومية

الــدويل اإلنســاين وقانــون حقــوق
اإلنســان يفــرض حــر ًا مطلقــ ًا عــى

املــرأة بشــكل خــاص اختــاذ كافــة

وضــد أي شــخص ،تعتــر جرائــم

وغــر احلكوميــة التــي مهمتــه محايــة
حقــوق اإلنســان بشــكل عــام وحقــوق

الوســائل التــي ينــص عليهــا القانــون
الــدويل مــن أجــل تبنــي القــرارات

الدوليــة مــن قبــل جملــس األمــن الدويل

ألحالــه مرتكبــي اجلرائــم العنــف ضــد
النســاء إىل املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
 -4عــى الــدول التــي تندلــع

االشــتباكات املســلحة عــى أراضيهــا

أن تقــدم مســاعد لضحايــا االشــتباكات
املســلحة مــن النســاء مــن خــال دعــم

مؤسســاهتا الوطنيــة والســيام القضائيــة
والصحيــة ،وكذلــك أحالــة مرتكبــي
اجلرائــم ضــد النســاء للمحاكــم.

 -5ينبغــي عــى مجيــع الــدول حتديــث
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القوانــن اجلنائيــة لكــي تواكــب
اجلرائــم متعلقــة بالعنــف ضــد املــرأة.

 -6أن جملــس األمــن الــدويل عليــه

اختــاذ إجــراءات الالزمــة لرصــد
حــاالت العنــف ضــد املــرأة ومعرفــة

أعدادهــا وأنواعهــا وإمكاهنــا.
ملخص البحث

يتفشــى العنــف اجلنــي يف النزاعــات
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املســلحة يف عرصنــا احلديــث ،والقانون

كل األشــكال العنــف يف كل األوقــات
العنــف ضــد املــرأة انتهــاكا لكثــر مــن
احلقــوق التــي نصــت عليهــا املواثيــق

الدوليــة ومنهــا االتفاقيــات جنيــف

لعــام  ،1949وبروتوكوليهــا لعــام
 ،1977حيــث تعتــر االتفاقيــات

جنيــف األربعــة والربوتكوليهــا
اإلضافيــن ،هــي الصكــوك الرئيســية

خاصــة بحاميــة النســاء أثنــاء النزاعــات
املســلحة ســواء كانــت دوليــة ام غــر

دوليــة ،وان محايــة النســاء كانــت أول

مــا جــاءت يف القانــون الدويل اإلنســاين
خصصــت النســاء احلوامــل واألمهــات

املرضعــات هبــدف محايــة األطفــال
واألجنــة ،فيــا شــملت الحق ـ ًا النســاء

كفئــة مســتقلة خاصــة باحلاميــة.
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اهلوامش:

 -8قاســم مــايض محــزة ،احلاميــة الدوليــة

 -1د نبيــل بــر ،املســؤولية الدوليــة يف

لضحايــا العنــف اجلنــي يف النزاعــات

ص .436

كليــة الرتبيــة للعلــوم اإلنســانية ،جملــد،25

عــامل متغــر ،مطبعــة عبري،حلــوان،1994 ،

املســلحة ،جملــة العلــوم اإلنســانية ،جامعــة

 -2جومانــه مرعــي ،دليــل مبســط حــول

عــدد ،2018 ،4ص .5-4

حــول املــرأة واألمــن والســام ،بــروت،

اإلنســانية يف ضــوء أحــكام النظــام األســايس

 -3منظمــة املــرأة العربيــة ،هيئــة األمــم

احللبــي ،بــروت ،ط ،2006 ،1ص 255ومــا

ط ،2012 ،1ص.60

 -10د .سوســن مترخــان بكة،مصــدر ســابق،

قــرار جملــس األمــن 1325لســنة 2000
ص.8 – 7

املتحــدة للمســاواة بــن اجلنســن ،مــر،

 -9د .سوســن مترخــان بكــة ،اجلرائــم ضــد
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة  ،منشــورات
بعدهــا.

 -4حممــد مؤنــس حمــب الديــن ،اجلرائــم

ص.259

حامــد للنــر والتوزيــع ،األردن،2014 ،

ســاح يف احلــرب وعقبــة يف وجــه الســام،

اإلنســانية يف نظــام املحكمــة اجلنائيــة  ،دار
ص .140

 -11نــرة اهلجــرة القرسيــة  ،العنــف اجلنيس

العــدد  ،2007 ،27ص.9

 -5معــاذ جاســم العســايف وفاطمــة جاســم

 -12حممــد بوزينــه ،اآلليــات الدوليــة

اجلنــي ،يف القانــون اجلنائــي ،جملــة جامعــة

االرسي ،مقالــة منشــورة يف جملــة جيــل

حممــد ،جريمــة االغتصــاب وجرائــم العنــف
تكريت،العــددد ،2016 ،30ص.147

والوطنيــة لتفعيــل محايــة املــرأة مــن العنــف

حقــوق اإلنســان ،العــدد ،28ص.7-5

جديــدة ،اإلســكندرية ،2004 ،ص-264

-14قاســم مــايض محــزة ،مصــدر ســابق،

والعقــاب يف جرائــم حــرب ،دار جامعــة
.257

.9

ص .5

 -7قاســم مــايض محــزة ،احلاميــة الدوليــة

 -15رضــوان احلــاف الســيد جاســم زور،

املســلحة ،جملــة العلــوم اإلنســانية ،جامعــة

النســاء مــن العنــف اجلنــي ،جملــة الرافديــن

لضحايــا العنــف اجلنــي يف النزاعــات
كليــة الرتبيــة للعلــوم اإلنســانية ،جملــد،25
عــدد ،2018 ،4ص .5-4

دور املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف محايــة
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 -6حســام عبداخلالــق الشــيحة ،املســؤولية

 -13حممــد بوزينــه ،املصــدر ســابق ،ص-8

للحقــوق كليــة احلقــوق ،جامعــة موصــل،

املجلــد  ،11العــدد  ،2009 ،39ص.196

357

دور القانون الدولي اإلنساني يف محاية املرأة من العنف اجلنسي

 -16حســن ســعد ســند ،احلاميــة الدوليــة

 -27عصــام عبدالفتــاح مطــر ،اجلريمــة

النهضــة العربيــة ،القاهــرة ،ط2000 ،1

منوفيــة ،2004 ،ص 327ومــا بعدهــا.

حلــق اإلنســان يف الســامة اجلســدية ،دار

ص .343

-17ينظــر املــادة( )7و( )8مــن نظــام

 -28نبيــل بــر ،املســؤولية الدوليــة يف عــامل

متغــر ،مطبعــة عبــر ،حلــوان،1994 ،

األســايس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لعــام

ص .436

 -18قاســم مــايض محــزة ،مصــدر ســابق،

املجــايل ،الوجيــز يف القانــون الــدويل

 -19راجــع املــادة ( )7و( )8مــن نظــام

عــان-األردن.2012 ،

.1998

 -31بــال عــي نســور و رضــوان حممــود

.1 9 9 8
ص .6

األســايس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لعــام

 -29بــال عــي نســور و رضــوان حممــود
اإلنســاين ،األكاديميــون للنــر والتوزيــع،

 -30جومانه مرعي ،مصدر سابق ،ص.7

 -20قاســم مــايض محــزة ،املصــدر الســابق،

املجــايل ،الوجيــز يف القانــون الــدويل

 -21سوســن مترحــان بكــه ،مصــدر ســابق،

عــان-األردن ،2012 ،ص.110

 -22قاســم مــايض محــزة ،املصــدر الســابق،

محايــة النســاء بموجــب لقانــون الــدويل

 -23ينظــر :املــادة ( )7واملــادة ( )8مــن نظــام

 -33رتيبــة امليــادي ،محايــة النســاء زمــن

 -24سوســن متــر خــان ،مصــدر ســابق،

مقالــة منشــورة يف جملــة اجلامعــة األمــة

 -25ســهيل حســن الفتــاوي و عــاد ربيــع،

 -34جومانــه مرعــي ،دليــل مبســط حــول

األردن ،2009 ،ص.20

املــرأة واألمــن والســام ،بــروت2018،

ص .7

ص.382
ص .9
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املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لعــام .1998
ص .378

القانــون الــدويل اإلنســاين ،دار الثقافــة،

اإلنســاين ،األكاديميــون للنــر والتوزيــع،

 -32اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر،

اإلنســاين،2010،

ص2ومابعدهــا.

احلــرب يف ظــل القانــون الــدويل اإلنســاين،

العربيــة ،العــدد.2019 ،248

قــرار جملــس األمــن 1325لســنة  2000حول

 -26مصلــح حســن عبــد العزيــز ،مبــادئ

 -35سلســلة القانــون الــدويل اإلنســاين،

 ،2013ص.22

اإلنســاين ،عــى املوقــع االلكــروينwww.:

القانــون الــدويل اإلنســاين ،مــكان طبــع بــا،
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mazen.org
-36ينظــر :املــادة ( )12مــن اتفاقيــة جنيــف

األوىل لعــام  1949و ( )14مــن اتفاقيــة

جنيف الثالثة لعام .1949

 -37ينظر:املــادة ( )27مــن اتفاقيــة جنيــف

الرابعــة لعــام .1949

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،عــى املوقــع
االلكــروين edu.umn.www.hrlibrary

 -47مايــا دبــاس و جاســم زكريــا ،القانــون
الــدويل اإلنســاين ،منشــورا اجلامعــة
االفرتاضيــة الســورية ،2008 ،ص208

ومابعدهــا.

 -38عــي جربــاوي وعاصــم خليــل،

النزاعــات املســلحة واألمــن املــرأة،
مؤسســة نــارش للدعــم ودعايــة ،فلســطني،

 ،2 0 0 8ص .1 7

املصادر:

جومانــه مرعــي ،دليــل مبســط حــول قــرار

 -39اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر،

جملــس األمــن 1325لســنة  2000حــول

 -40ينظــر :املــادة( )14و ( )25و()29

حســام عبداخلالــق الشــيحة ،املســؤولية

جنيــف الثالثــة خاصــة بــاألرسى احلــرب

جديــدة ،اإلســكندرية.2004 ،

النســاء واحلــرب ،2001 ،ص.1

و( )49و( )88و( )97و( )108مــن االتفاقية

لعــام .1949

 -41ينظــر :املــادة ( )76و( )124مــن

املــرأة واألمــن والســام ،بــروت.2018،
والعقــاب يف جرائــم حــرب ،دار جامعــة

حســن ســعد ســند ،احلاميــة الدوليــة حلــق
اإلنســان يف الســامة اجلســدية ،دار النهضــة

االتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام .1949

العربيــة ،القاهــرة ،ط 2000 ،1ص.343

األول التفاقيــات جنيــف لعــام .1977

متغــر ،مطبعــة عبري،حلــوان.1994 ،

 -42ينظــر :املــادة( )76مــن الربوتوكــول

د نبيــل بــر ،املســؤولية الدوليــة يف عــامل

.1 9 7 7

للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة  ،منشــورات

اإلضــايف الثــاين التفاقيــات جنيــف لعــام

اإلنســانية يف ضــوء أحــكام النظــام األســايس

 -44ينظــر :املــادة ( )5مــن الربوتوكــول

احللبــي ،بــروت ،ط.2006 ،1

 -45ينظــر :املــادة ( )6مــن الربوتوكــول

يف ظــل القانــون الــدويل اإلنســاين ،مقالــة

 -46ينظــر :أتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع

العــدد.2019 ،248

اعــاه.

اعــاه.

رتيبــة امليــادي ،محايــة النســاء زمــن احلــرب
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 -43ينظــر :املــادة( )4مــن الربوتوكــول

د .سوســن مترخــان بكــة ،اجلرائــم ضــد

منشــورة يف جملــة اجلامعــة األمــة العربيــة،
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ســهيل حســن الفتــاوي و عــاد ربيــع،

 -3غلوريــا غاجــويل ،العنــف اجلنــي يف

األردن.2009 ،

الدوليــة للصليــب األمحــر ،العــدد ،96

القانــون الــدويل اإلنســاين ،دار الثقافــة،
عصــام عبدالفتــاح مطــر ،اجلريمــة اإلرهابيــة،

.2014

عــي جربــاوي وعاصــم خليــل ،النزاعــات

لضحايــا العنــف اجلنــي يف النزاعــات

األطروحــة دكتــوراه ،جامعة منوفيــة.2004 ،

املســلحة واألمــن املــرأة ،مؤسســة نــارش

للدعــم ودعايــة ،فلســطني.2008 ،

 -4قاســم مــايض محــزة ،احلاميــة الدوليــة

املســلحة ،جملــة العلــوم اإلنســانية ،جامعــة

كليــة الرتبيــة للعلــوم اإلنســانية ،جملــد،25

حممــد مؤنــس حمــب الديــن ،اجلرائم اإلنســانية

عــدد.2018 ،4

والتوزيع ،األردن.2014 ،

لتفعيــل محايــة املــرأة مــن العنــف االرسي،

يف نظــام املحكمــة اجلنائيــة  ،دار حامــد للنــر

 -5حممــد بوزينــه ،اآلليــات الدوليــة والوطنية

مايــا دبــاس و جاســم زكريــا ،القانــون الــدويل

بحــث منشــورة يف جملــة جيــل حقــوق

الســورية.2008 ،

 -6معــاذ جاســم العســايف وفاطمــة جاســم

اإلنســاين ،منشــورا اجلامعــة االفرتاضيــة

اإلنســان ،العــدد.2010 ،28

مصلــح حســن عبــد العزيــز ،مبــادئ القانــون

حممــد ،جريمــة االغتصــاب وجرائــم العنــف

نبيــل بــر ،املســؤولية الدوليــة يف عــامل متغــر،

يف جملــة جامعــة تكريت،العــددد.2016 ،30

البحوث

االتفاقيات الدولية

الــدويل اإلنســاين ،مــكان طبــع بــا.2013 ،

مطبعة عبــر ،حلــوان.1994 ،

اجلنــي يف القانــون اجلنائــي ،بحــث منشــور
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 -1رضــوان احلــاف الســيد جاســم زور ،دور

 -1اتفاقيــة جنيــف األوىل لتحســن حــال

مــن العنــف اجلنــي ،بحــث منشــور يف جملــة

امليــدان لعــام .1949

املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف محايــة النســاء
الرافديــن للحقــوق كليــة احلقــوق ،جامعــة

موصــل ،املجلــد  ،11العــدد .2009 ،39

اجلرحــى واملــرىض يف القــوات املســلحة يف

 -2اتفاقيــة جنيــف الثانيــة لتحســن حــال
اجلرحــى واملــرىض يف القــوات املســلحة يف

 -2رتيبــة امليــادي ،محايــة النســاء زمــن

البحــار لعــام .1949

بحــث منشــورة يف جملــة اجلامعــة األمــة

احلــرب لعــام .1949

احلــرب يف ظــل القانــون الــدويل اإلنســاين،

العربيــة ،العــدد.2019 ،248
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النزاعــات املســلحة،بحث منشــور يف جملــة

 -3اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن األرسى
 -4اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن محايــة

م.م .جوانه عبداالله أمحد م.م .شيماء مجال حممد

األشــخاص املدنيــن يف احلــرب لعــام .1949
 -5الربتوكــول اإلضــايف األول امللحــق

باتفاقيــة جنيــف لعــام  1977اخلــاص
باملنازعــات املســلحة الدوليــة.

 -6الربتوكــول اإلضــايف الثانيــة امللحــق

باتفاقيــة جنيــف لعــام  1977اخلــاص
باملنازعــات املســلحة غــر الدوليــة.
املواقع االلكرتونية

 -1سلســلة القانــون الــدويل اإلنســاين،

محايــة النســاء واألطفــال يف القانــون الــدويل

اإلنســاين ،عــى املوقــع االلكــروينwww.:

mazen.org

 -2ينظــر :اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال

التمييــز ضــد املــرأة ،عــى املوقــع االلكــروين
edu.umn.www.hrlibrary

املنشورات

 -1اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر ،النســاء
واحلرب.2001 ،

 -2اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر،

اإلنســاين.2010 ،

 -3منظمــة املــرأة العربيــة ،هيئــة األمــم
املتحــدة للمســاواة بــن اجلنســن ،مــر،

ط.2012 ،1

نــرة اهلجــرة القرسيــة  ،العنــف اجلنــي

العدد  47 /حزيران 2021م

محايــة النســاء بموجــب لقانــون الــدويل

ســاح يف احلــرب وعقبــة يف وجــه الســام،
العــدد .2007 ،27
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main instruments for the protection of
women during armed conflict، whether
international or non-international، and that
the protection of women was the first that
came in international humanitarian law for
pregnant women and mothers Breastfeeding
women with the aim of protecting children
and fetuses، while later covering women as a
separate category for protection.

م2021  حزيران47 / العدد

Sexual violence is prevalent in armed conflicts
in our modern times، and international
humanitarian law and human rights law
imposes an absolute presence on all forms
of violence at all times and against anyone.
Violence against women is a violation of
many of the rights stipulated in international
conventions، including the Geneva
Conventions of 1949، And its two protocols of
1977، in which the four Geneva Conventions
and their two additional protocols are the
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