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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:
لالغتصــاب  النســاء  آالف  تتعــرض 
ــى  ــروب، ع ــاء ح ــي أثن واألذى اجلن
رغــم مــن اجلهــود الــدول مبذولــة 
ــروب  ــن احل ــاء يف زم ــة نس ــل محاي ألج
الدوليــة واألهليــة عــى حــد ســواء، إال 
ــورة  ــرأة وبص ــرض امل ــزال تتع ــه ال ت أن
مروعــة جلرائــم القتــل و العنــف اجلني 
أثنــاء احلــروب، ويعــد العنــف اجلنــي 
مــن أبشــع اجلرائــم الوحشــية التــي 
ــروب،  ــاء احل ــاء أثن ــا النس ــرض هل تتع
يتــم اســتخدامها كوســيلة املعاقبــة عــى 
أفعــال حقيقيــة أو مزعومــة ُتنســب 
للنســاء أو أفــراد عائالهتــن. وغالبــا 
هــذه  ضحيــة  تقــع  الــاليت  النســاء 

ــة  ــات كوصم ــرض إىل تبع ــم تتع اجلرائ
ــن  ــات م ــق بالناجي ــي تلص ــار الت الع
هــذه اجلرائــم إضافــة إىل اإلمــراض 

ــا. ــدز وغريه ــة كاإلي املعدي
احلقيقيــة  اجلهــود  رغــم  وعــى 
ملحاربــة  الــدويل  املجتمــع  بذلتهــا 
خاصــة  اجلرائــم  مــن  النــوع  هلــذا 
ــن  ــس األم ــرارات جمل ــالل ق ــن خ م
الــدويل وتشــكيل املحاكــم الدوليــة 
اجلرائــم  هــذه  عــى  قضــاء  ألجــل 
ــت  ــا الزال ــا، إال أهن ــة مرتكبيه وحماكم
مســتمرة وهــذا األمــر يدعــو إىل اختــاذ 
اإلجــراءات جديــدة للقضــاء عليهــا أو 

لتقليلهــا عــى األقــل.
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مشكلة البحث
النســاء  ضــد  العنــف  يبقــى  غالبــا 
ضدهــا  ترتكــب  التــي  واجلرائــم 
طــي الكتــان ألســباب كثــرية منهــا 
االجتاعيــة واالقتصاديــة والسياســية 
ــم إفــالت  ــذه اجلرائ ــق ه ــك يراف وكذل

األســباب. ولنفــس  مرتكبيهــا 
يصعــب عــى املنظــات الدوليــة املعنيــة 
ــا  ــن حقوقه ــاع ع ــاء ودف ــة النس بحاي
ــا  ــول إىل الضحاي ــن وص ــا م وحرياهت

ــروب. ــاء احل أثن
أهداف البحث

ــن  ــف كائ ــر وأضع ــرأة أكث ــد امل 1- تع
ــف  ــرض للعن ــي تتع ــن الت ــن املدني م
ــاء احلــروب، دون أن تكــون هلــا أي  أثن
يــد أو مصلحــة يف هــذه النزاعــات، 
األمــر الــذي يســتوجب إجيــاد أســاليب 

ــا. ــة هل ــدة وناجح ــول جدي وحل
يمثــل  العنــف اجلنــي  باعتبــار   -2
انتهــاكا حلقــوق اإلنســان متمثلــة يف 
والصحــة  احليــاة  يف  اإلنســان  حــق 
إيقــاع  يتطلــب  فأهنــا  والكرامــة، 

ملرتكبهــا. الرادعــة  العقوبــات 
أثنــاء  للعنــف  املــرأة  تعــرض   -3
التفاقيــات  انتهــاكا  يعــد  احلــروب 
 1949 لعــام  األربعــة  جنيــف 

التــي   ،1977 لعــام  ولربوتوكوليهــا 
ورضورة  املدنيــن  محايــة  إىل  تدعــوا 
التميــز بــن مدنيــن وغــري مدنيــن 
أثنــاء النزاعــات املســلحة، حيــث تعتــرب 
ــة  ــع باحلاي ــن وتتمت ــن املدني ــرأة م امل

عليهــا. منصــوص 
منهجية البحث

عــى  البحــث  هــذا  منهجيــة  تقــوم 
والوصفــي  االســتقرائي  األســلوب 
ــات  ــتعراض االتفاقي ــى اس ــة ع القائم
بضــان  اهتامهــا  ومــدى  الدوليــة 
ــدات يف  ــاء املتواج ــة للنس ــة الدولي محاي
ــن  ــن يتعرض ــروب والذي ــاحات احل س

للعنــف.
خطة البحث

    يكــون بحثنــا مــن مبحثــن، نتنــاول يف 
املبحــث األول، ماهيــة العنــف اجلني، 
واملبحــث الثــاين، فنخصصــه لــدور 
القانــون الــدويل اإلنســان يف محايــة املرأة 

مــن العنــف اجلنــي.

املبحث األول
ماهي العنف جنيس

ــروب  ــاء احل ــي أثن ــف اجلن ــع العن يق
الــدول، وال  العصــور ويف كل  يف كل 
يــزال منتــرًا عــى نطــاق واســع يف 
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كــا  املعــارصة،  املســلحة  النزاعــات 
أن العنــف اجلنــي أقــرن عــى مــر 
العصــور بالنزاعــات الدوليــة واألهليــة 
ــرة  ــرة مدم ــكل ظاه ــواء، ويش ــى س ع
ــا  ــى الضحاي ــة ع ــب وخيم ــا عواق هل
مــن نســاء وعــى أرسهــم وجمتمعاهتــم 
مل  لــو  حتــى  النســاء  وأن  برمتهــا، 
يشــاركن يف حــروب اال أهنــن يتعرضــن 
ــي  ــف اجلن ــن العن ــة م ــواع خمتلف ألن
اجلنــي  واالســتبعاد  كاالغتصــاب 
واحلمــل ألقــري واإلكــراه عــى البغاء 
والتعقيــم القــري، ومتثــل هــذه صــور 

العنــف اجلنــي مقــرن باحلــروب.
ــف  ــب األول تعري ــن يف املطل ــا نب وهن
لصــور  ونتطــرق  اجلنــي،  العنــف 

العنــف اجلنــي يف املطلــب الثــاين.
املطلب األول

تعريف العنف اجلنيس
مل نجــد تعريــف للعنــف اجلنــي متفــق 
عليــه ومــع ذلــك فقــد عــرف البعــض 
أو  اغتصــاب  بأنــه  اجلنــي  العنــف 
البغــاء ألقــري أو االســتقراء اجلنــي 
احلمــل  أو  ألقــري  التعقيــم  أو 
ــكال  ــن اإلش ــكل م ــري أو أي ش ألق
ــة  ــذه الدرج ــون هب ــي تك ــف اجلن العن
مــن اخلطــورة ضــد النســاء أو رجــال أو 

ــاط  ــا ارتب ــون هل ــارس ويك ــال ي األطف
بالنزاعــات  مبــارش  غــري  أو  مبــارش 

الدوليــة أو األهليــة1(.(
التعريــف تعــداد  ونجــد بــأن هــذا 
لصــور العنــف اجلنــي التــي يتــم 
ارتكاهبــا إثنــاء النزاعــات ويرتكــب من 
قبــل القــوات املســلحة احلكوميــة أو 
ميلشــيات متنازعــة. وان العنف اجلني 
يعــد أكثــر انتشــارا عــى مســتوى العــامل 
كبقيــة إعــال العنــف األخــرى مرتبطــة 
أو  الدينيــة  واألســباب  بالنزاعــات، 
االجتاعيــة أو االقتصادية أو السياســية، 
وبــا أن العنــف اجلنــي يعــد مــن 
اجلرائــم احلــرب ويعتــرب أحــد أســاليب 
واألمــن  للســالم  املهــددة  النــزاع 
ــذا  ــه وه ــدي ل ــد التص ــن فالب الدولي
مــا أقــره املجلــس األمــن بقــرار 1820 
اشــراك  رضوري  ومــن   ،2008 يف 
ــة  ــية اخلاص ــة والسياس ــات األمني اجله

اإلنســانية2(.( بالشــؤون 
االغتصــاب  إن  عــى  هنــا  ونركــز 
والعنــف اجلنــي ليســا بمرادفــن عنــد 
الرجــوع إىل القانــون الــدويل والســوابق 
حمكمــة  مــن  الصــادرة  القضائــي 
الدوليــة اجلنائيــة بــل إن العنــف اجلني 
يتمثــل باالغتصــاب واحلمــل ألقــري 
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والتعقيــم ألقــري وغريهــا مــن صــور 
ــورة. ــك اخلط ــاوي بتل ــي تس الت

يف  اجلنــي  العنــف  إن  ونالحــظ 
نتيجــة  متثــل  ال  املعــارصة  احلــروب 
جانبيــة لــه بــل جانــب بــارز منــه، مثــال 
ــلحة يف  ــات املس ــك أن النزاع ــى ذل ع
مجهوريــة كونغــو التــي نشــب بــن 
إن  نجــد   2003  –  1996 عامــي 
ــري  ــاب وتدم ــل واالغتص ــاالت القت ح
املمتلــكات أكثــر مــن حــاالت إصابات 

القــوات املســلحة3(. ( يف صفــوف 
وأخــريًا إن العنــف اجلنــي قــد يــارس 
ــات  ــة لألقلي ــادة اجلاعي ــيلة لإلب كوس
ــال  ــن فمث ــكان األصلي ــة أو الس الديني
كانــوا  اإلرهــايب  داعــش  تنظيــم 
نقــل  هبــدف  النســاء  يغتصبــون 
ايدولوجيتهــم إىل جيــل حديــث يمكــن 
وبالتــايل  شــاكلتهم  عــى  تربيتهــم 
كأهنــا  النســاء  أجســاد  اســتخدمت 
ــن  ــد مع ــرايف لبل ــري ديمغ ــلحة لتغ أس

القرابــة. وتدمــري عالقــات 
املطلب الثاين

صور العنف اجلنيس
    أن النظــام رومــا األســايس لعــام 
1998، حــاول اإلحاطــة بجميــع صور 
العنــف اجلنــي ألنــه االغتصــاب مل 

ــي  ــية الت ــدة اجلنس ــة الوحي ــد جريم تع
تتعــرض هلــا النســاء أثنــاء احلــروب بــل 
ــي،  ــف اجلن ــرى لعن ــور أخ ــاك ص هن

ــب. ــذا املطل ــا يف ه ــا نبينه ــذا م وه
الفرع األول : االغتصاب

ــل  ــه تعريــف يف ظ ــس ل ــاب لي االغتص
ــه  ــون الــدويل اإلنســاين متفــق علي القان
ــس  ــة اجلن ــه ممارس ــه بأن ــن تعريف ويمك
بــدون  أي  باإلكــراه  شــخص  مــع 
رضاهــا عــن طريــق القــوة والرهيب4، 
وكذلــك هــو اتصــال جنــي مــن قبــل 
الرجــل بأمــرأة اتصــاال كامــال دون 
ــاب يف  ــى االغتص ــق ع ــا، ويطل رضاه

ــة5(.( ــون باملواقع القان
يتعــرض  التــي  االغتصــاب  ويعتــرب 
هلــا األشــخاص مــن النســاء والرجــال 
اجلنســية  اجلرائــم  مــن  واألطفــال 
تعرضــا  أكثــر  النســاء  ولكــن   ،
ــات  ــاء النزاع ــة أثن ــاب خاص لالغتص
املســلحة ســواًء كانــت الدوليــة ام غــري 
الدوليــة وتعــد انتهــاكًا نفســيًا وجســديًا 
مــن  أصبــح  واالغتصــاب  هلــا)6(، 
اجلرائــم خطــرة يف وقــت معــارص كونــه 
ــاء  ــي أثن ــري العرق ــالحًا للتطه ــرب س يعت

احلــروب7(.(
ــام  ــدد لع ــد ع ــا ق ــام روم ــد أن نظ ونج
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اإلجرامــي  الســلوك  صــور   1998
لالغتصــاب وأعتربهــا جريمــة إنســانية 
جريمــة  وباعتبــاره   )7( املــادة  يف 
ــون  ــي نك ــادة )8(، ولك ــرب يف امل احل
إمــام جريمــة االغتصــاب هنــاك رشوط 

ــي8(:( ــا وه ــن توافره ــد م الب
1- إن يكــون مرتكــب جريمــة قــد 
اعتــدى عــى شــخص جســديًا مــن 
خــالل إيــالج عضــو جنــي يف جســم 
أو  رشجهــا  يف  إيــالج  أو  الضحيــة 
خفيفــًا. كان  وان  التناســي  جهازهــا 

أو  القــوة  املعتــدي  يســتعمل  إن   -2
ــوف  ــه اخل ــب علي ــا يرت ــا مم ــد هب هتدي
أو  النفــي  للعنــف  تعــرض  مــن 

االحتجــاز.
مرتكــب  الســلوك  يكــون  إن   -3
ــاق أو  ــع النط ــوم الواس ــن هج ــزء م ج
املدنيــن)9(. منهجــي موجــه ضــد 
ــم  ــى عل ــون ع ــة إن يك ــب جريم مرتك
ــوم  ــن هج ــزء م ــرب ج ــلوكه يعت ــان س ب
ضــد  منهــج  أو  النطــاق  الواســع 

مدنيــن))10. الســكان 
االغتصــاب  جرائــم  مــن  ونــرى 
ــر  ــا تقري ــي يذكره ــات الت ــاء النزاع إثن
صــادر مــن بعثــة األمــم املتحــدة يف 
الــذي   2014 عــام  يف  شــباط   )21(

أعتــرب األعتــداء اجلنــي يف جنــوب 
ــلح،  ــزاع املس ــة للن ــمة ثابت ــا س إفريقي
اجلنــي  العنــف  مرتكبــي  إن  وبــن 
ــراد  ــل إف ــن قب ــم م ــاب تت ــن االغتص م
يف اجليــش شــعبي لتحريــر الســودان 
ــوات  ــل ق ــن قب ــة وم ــة الوطني و الرط

املعارضــة11(.( املســلحة 
الكونغــو  مجهوريــة  يف  وكذلــك 
ــاء  ــت النس ــث تعرض ــة حي الديمقراطي
خــالل النــزاع يف عــام 1996 – 2003 
لالعتــداء اجلنــي يف منازهلــن واألماكن 
ــي،  ــن اليوم ــا عمله ــن فيه ــي يارس الت
وتــم االغتصــاب كثــري منهــن اغتصابــا 

ــرة12(.( ــن م ــر م ــا وألكث مجاعي
الفرع الثاين : احلمل ألقرسي

ــم  ــن جرائ ــرب م ــري اعت ــل ألق إن مح
ضــد اإلنســانية وفقــا النظــام األســايس 
ــا  ــة يف مادهت ــة الدولي ــة اجلنائي للمحكم
ــه  ــري بأن ــل ألق ــرف مح ــابعة وع الس
أكــراه املــرأة عــى احلمــل غــري رشعــي 
قــرا هبــدف تأثــري عــى تكويــن عرقــي 
ارتــكاب  أو  ســكان  مــن  ملجموعــة 
للقانــون  وقفــا  مدمــرة  انتهــاكات 
الــدويل اإلنســاين وعــدم جــواز تفســري 
ــون  هــذا التعريــف بشــكل يمــس القان
ــل13(.( ــة باحلم ــة خاص ــي للدول املح
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ــم  ــن جرائ ــري م ــل ألق ــد احلم  ويع
مــن  الثامنــة  املــادة  ضمــن  حــرب 

نفســها. النظــام 
معينــه  رشوط  توافــر  ن  والبــد 
اجلريمــة  هــذه  إمــام  نكــون  حتــى 

) : )1 4 مههــا أ و
1- إن حيبــس املــرأة مــن قبــل مرتكــب 
ــراه  ــا باإلك ــم حتبيله ــن ث ــة وم اجلريم
العرقــي  تكــون  يف  تأثــري  هبــدف 

ملجمــوع ســكان.
2- ان يتــم ســلوك يف ظــل هجــوم ذات 
ــن  ــد املدني ــج ض ــع او منه ــاق واس نط

مــن الســكان.
3- ان يعلــم مرتكــب بــان ســلوكه 
ــج  ــاق او منه ــع نط ــوم واس ــرب هج يعت
ضــد مدنيــن وان يكــون لــه نيــة ان 

ــوم. ــن اهلج ــزء م ــلوكه ج ــون س يك
الفرع الثالث

التعقيم ألقري
ــة  ــة الدولي ــة اجلنائي ــام املحكم أن النظ
بــأن  بــن   ،1998 لعــام  األســايس 
التعقيــم ألقــري هــو قيــام اجلــاين 
التناســلية  األعضــاء  االســتئصال 
هنــاك  يكــون  وال  عليهــا  للمجنــي 
رضورة طبيــة تدعــوا لذلــك وأن يكــون 
ذلــك بــدون رضــا املجنــي عليــه أو إن 

ــن  ــج ع ــه نات ــي علي ــا جمن ــون رض تك
تعــرض لالحتيــال أو اخلــداع، كــا أنــه 
جييــز التعقيــم الوقائــي لألشــخاص 
املصابــن باألمــراض الوراثيــة15(.(
ــم  ــن جرائ ــري م ــم الق ــد التعقي ويع
ــن  ــابعة م ــادة الس ــا لل ــانية وفق اإلنس
النظــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
األســايس لعــام 1998، وتعتــرب جريمة 
احلــرب وفقــا للــادة الثامنــة مــن نظــام 

ــها16(.( نفس
ــري  ــم الق ــام التعقي ــون أم ــي نك ولك
البــد مــن توافــر رشوط وأمههــا17(:(
بحرمــان  اجلريمــة  املرتكــب  قيــام 
شــخصا أو أكثــر مــن القــدرة بايولوجيا 

ــاب. ــى اإلنج ع
أن ال تكــون لتلــك الفعــل رضورة طبية 
أو يتطلبــه العــالج يف احــد املستشــفيات 

ــاه األشــخاص معنيون. يتلق
ــل  ــن قب ــب م ــل مرتك ــون الفع أن يك
ذات  هجــوم  مــن  كوســيلة  جمنــي 
ــه  ــم توج ــج ت ــع او منه ــاق الواس النط

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

ــن. ــكان املدني للس
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الفرع الرابع : اإلكراه عىل البغاء
ــة  ــة اجلنائي ــام للمحكم ــأن النظ ــد ب نج
اعتــرب  أيضــا  األســايس  الدوليــة 
اإلكــراه عــى البغــاء مــن جرائــم ضــد 
منهــا،   )7( للــادة  وفقــا  اإلنســانية 
ــة  ــادة الثامن ــا لل ــرب وفق ــة احل وجريم
مــن النظــام نفســه)ا18(، ألهنا تتســبب 
دمــار النفــي واجلســدي للمــرأة حيث 
مقابــل  لالغتصــاب  حمــال  تصبــح 
مكســب يرجــع ملــن يوظفــه هلــا19(.(
ــه  ــاء بان ــى البغ ــراه ع ــرف اإلك ــد ع وق
أي ســلوك يصــدر مــن شــخص هبــدف 
إخضــاع  إىل  يــؤدي  مــايل  مكســب 
ــط إىل  ــق الضغ ــن طري ــا ع ــخص م ش
ــخص  ــية إىل ش ــات جنس ــم خدم تقدي
أخــر، وكذلــك يعــرف البغــاء بأنــه 
ــل  ــن قب ــال م ــاء واألطف ــالك النس امت
أصحــاب القوانــن هبــدف املكســب 
للســلطة  الوصــول  او ألجــل  املــايل 
والســيطرة أو لإلرضــاء اجلنــي20(.(
ــراه  ــة اإلك ــام جريم ــون أم ــي نك ولك
عــى البغــاء البــد مــن توافــر الــروط 

ــة21(:( التالي
أن يرغــم جمنــي شــخصا أو جمموعــة 
أو  فعــل  ممارســة  عــى  األشــخاص 
ــتخدام  ــي باس ــع جن ــا طاب ــال هل أفع

باســتخدامها. بالتهديــد  أو  القــوة 
أن يكســب مرتكــب جريمــة أو غــريه، 
عــى أمــوال أو فوائــد أخــرى لقــاء 

ــال. ــك األفع تل
أن يرتكــب ســلوك كجــزء مــن هجــوم 
ضــد   منهــج  أو  النطــاق  الواســع 

املدنيــن. الســكان 
أن يكــون جمنــي عــى علــم بــأن ســلوكه 
يعتــرب هجــوم ذات النطــاق الواســع أو 

منهــج أو أن يكــون لــه نيــة ذلــك.
الفرع اخلامس : االستعباد اجلنيس

يعــرف االســتعباد اجلنــي عــى أنــه أن 
ــلطات  ــن الس ــًا م ــخص أي ــارس ش ي
ــذه  ــع ه ــة أو مجي ــق امللكي ــة بح املتصل
أكثــر،  أو  شــخص  عــى  الســلطات 
ــة  ــارة أو مقايض ــع أو إع ــراء أو بي كال
عليــه  يفــرض  أو  الشــخص،  هــذا 
حرمانــا مماثــاًل مــن متتــع باحلريــة22(.(
بــان النظــام املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
االســتعباد  بــأن  أكــدت  األساســية 
جريمــة  مــن  أيضــا  يعتــرب  اجلنــي 
جرائــم  مــن  وكذلــك  اإلنســانية 
ــام  ــن النظ ــادة )8( م ــا لل ــرب وفق احل

).)23 نفســها
اجلنــي  االســتعباد  رشوط  ومــن 

هــي24(:(
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ــذه  ــن ه ــا كان م ــاين أي ــارس اجل إن ي
الســلطات املتصلــة باحلــق امللكيــة عــى 
ــع  ــن كالبي ــخاص معين ــخص أو أش ش
ورشاء ومقايضــة أن حيرمهــم مــن متتــع 

ــة. باحلري
إن يكــون اجلــاين قــد تســبب بقيــام 
طابــع  بأفعــال  أكثــر  أو  الشــخص 

اجلنــي.
إن يــدرك اجلــاين بــان هــذا فعــل يعتــرب 
مــن هجــوم أو منهــج ضــد املدنيــن من 
ــون  ــة إن يك ــون بني ــكان أو أن يك الس

جــزءا مــن تلــك اهلجــوم أو منهــج.
ــان  ــأن أب ــري ب ــن تذك ــد م ــًا الب وختام
ــأن  ــايب ف ــش اإلره ــم داع ــيطرة تنظي س
دولتنــا العــراق تعــرض ألبشــع جرائــم 
املــرأة  تعرضــت  اجلنــي  العنــف 
األيزيديــة يف املوصــل ومناطــق أخــرى 
ــش  ــم داع ــام تنظي ــث ق ــة، حي يف الدول
اإلرهــايب بارتــكاب مجيــع أنــواع العنف 
ــق  ــي بح ــداء اجلن ــك االعت ــا يف ذل ب
النســاء والرجــال واألطفــال كالــرب 
النفــي  وتعذيــب  واالغتصــاب 
واجلســدي، حيــث تــم اختطــاف أالف 
مــن النســاء وبيعهــن يف األســواق وتــم 
ــي  ــال الت ــن أفع ــا م ــم وغريه ــاره هب جت
ــب  ــة، يتطل ــم دولي ــن جرائ ــل م تتمث

مــن احلكومــة العراقيــة ومــن املنظــات 
ــانية  ــطة اإلنس ــة باألنش ــة خمتص الدولي

ــم. ــن للمحاك ــك جمرم ــم أولئ تقدي

املبحث الثاين
دور القانون الدويل اإلنساين من محاية 

املرأة من العنف اجلنيس
القانــون الــدويل اإلنســاين هــو جمموعــة 
ــاء  ــق أثن ــدويل يطب ــون ال ــد القان القواع
األشــخاص  حــروب هبــدف محايــة 

واألمــوال25(.(
اإلنســاين  الــدويل  القانــون  أن  كــا 
ــة  ــل محاي ــرب ألج ــاليب ح ــد أس يقي
أو  يشــاركون  ال  الذيــن  األشــخاص 
وقفــوا عــن املشــاركة يف العمليــات 
حــاالت  يعالــج  ألهنــا  العدائيــة، 
ــواء  ــروب س ــن احل ــة ع ــانية ناجت اإلنس
ــة26(.( ــري دولي ــة أو غ ــت الدولي كان
ــدويل اإلنســاين  ــون ال ــرق القان ــد ف ولق
ــات  ــن النزاع ــوره ب ــل تط ــاء مراح أثن
املســّلحة داخــل الدولــة والنزاعــات 
ــن  ــز ب ــا مي ــدول، ك ــن ال ــلحة ب املس
ــدول،  ــن ال ــرب ب ــلم واحل ــي الس حالت
وبــن مفهوم املحــارب وغــري املحارب، 
ــن املناطــق ال جتــري فيهــا نزاعــات  وب
وتلــك التــي جتــري فيهــا نزاعــات، 
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دوليــة أم غــري دوليــة، والســبب يف هــذا 
ــوب  ــالف منس ــود إىل اخت ــق يع التفري
عــام،  بشــكل  البريــة  تواجــه  مــا 
ــكل  ــة بش ــات البري ــن فئ ــض م وبع
خــاص، مــن العنــف والقمــع والقســوة 
ــا  ــر، وغالب ــن وأخ ــن ح ــاكات ب وانته
ــدويل  ــون ال ــات للقان ــرب اخلروق ــا يعت م
اإلنســاين جرائــم ضــد اإلنســانية27(.(
العنــف  وصــور  االغتصــاب  وأن 
اجلنــي األخــرى تعتــرب خرقــا للقانــون 
الــدويل اإلنســاين إذا تــم ارتكاهبــا أثنــاء 
ــة  نزاعــات مســلحة ســواًء كانــت دولي
أم أهليــة، وعــى دول األطــراف يف نزاع 
الــدويل  القانــون  بأحــكام  تلتــزم  أن 
اإلنســاين ويمنعــوا كافــة صــور العنــف 
ضــد املــرأة باألخــص العنــف اجلنــي 
الن االغتصــاب وغــريه مــن صــور 
ــًا  ــاكا صارخ ــد انته ــي يع ــف اجلن العن
ــق  ــي نصــت عليهــا الوثائ للحقــوق الت
باحلقــوق  املتعلقــة  خاصــًة  الدوليــة 

اإلنســان28(.(
وأن القانــون الــدويل اإلنســاين نظــر 
إىل املــرأة عــى أهنــا عنــرا فاعــال 
وقــد  املجتمــع،  يف  حــق  وصاحــب 
احلايــة  إىل  وحتتــاج  ضحيــة  تصبــح 
النظــرة  وتعكــس  احلــروب،  أثنــاء 

ــن  ــن ودوره ــاء وخرباهت ــة للنس النمطي
املســلح29(.( النــزاع  فــرة  يف 

الصكــوك  فــأن  بالذكــر  واجلديــر 
ــة نســاء وقــت  ــة بحاي الرئيســية املتعلق
جنيــف  أتفاقيــات  هــي  احلــروب 
ــن،  ــا اإلضافي ــة والربوتوكوليه األربع
وأن أول مــا جــاءت يف القانــون الــدويل 
اإلنســاين هــي محايــة  النســاء عــى وجــه 
ــل  ــاء احلوام ــة النس ــوص خاص اخلص
واألمهــات املرضعــات هبــدف حمافظــة 
ــا شــملت  ــة، في عــى األطفــال واألجن
ــتقلة  ــة مس ــة خاص ــاء كفئ ــا النس الحق

ــة. باحلاي
مــن  فئتــن  بــن  نميــز  أن  ويمكــن 
: املســلحة  النزاعــات  أثنــاء  النســاء 
مــن  جــزء  باعتبارهــا  النســاء 

املدنيــن.  األشــخاص 
يف  ســواًء  املحاربــات،  النســاء   -2
ــة أم  ــلحة الدولي ــات املس ــن النزاع زم
األهليــة وكوهنــن حماربــات ووضعهــن 
ــن  ــال، ووضعه ــدوث االعتق ــد ح عن
كمقاتــالت وكأســريات حــرب يف فــرة 

ــلح. ــزاع املس الن
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املطلب األول
النساء كجزء من األشخاص املدنيني

أن النزاعــات امُلســّلحة هلــا آثــار ســلبية 
ــم  ــات، حيــث يت بالنســبة للنســاء املدني
ــن  ــرض للمدني ــات التع ــالل النزاع خ
ــبب  ــدة أو التس ــة متعم ــم بطريق وقتله
ــوق  ــن تف ــن املدني ــات ب ــإن اإلصاب ف
تلــك بــن املقاتلــن وفقــًا لإلحصائيات 
وكثــريا مــا يتــم اســتهداف النســاء 
ــن  ــس م ــدة لي ــة متعم ــن بطريق وقتله
قبــل قــوات العــدو فقــط بــل مــن قبــل 
ــام  ــك لقي ــًا، وذل ــة أيض ــوات صديق ق
املــرأة بمهــام تعتــربه هــذه القــوات 
الدولــة،  التقاليــد  و  للعــرف  خمالفــًا 
ــوم  ــاين يق ــدويل اإلنس ــون ال وأن القان
ــن،  ــة مدني ــدأ حصان ــاس مب ــى أس ع
فأنــه حيــرم مهامجــة املدنيــن أي األفــراد 
العمليــات  يف  يشــاركون  ال  الذيــن 

العســكرية30(.(
وكــا تــؤدي النزاعــات إىل تفكيــك 
البنــى االقتصاديــة واالجتاعيــة داخــل 
ــرأة  ــاف امل ــن إضع ــد م ــا يزي ــالد مم الب
وتعميــق عــدم العدالــة بينهــا وبــن 
الرجــال التــي تعــاين منهــا مــن البدايــة 
وهتميــش مكانتهــا، ويــؤدي هــذا ســواًء 
ــع  ــاط املجتم ــل األرسة أو يف أوس داخ

ــادة العنــف املوجــه ضــد النســاء  إىل زي
ــرض  ــاء وان مل تتع ــأن النس ــايل ف و بالت
للقتــل خــالل النزاعــات، فــإن املعانــاة 
التــي تتعــرض هلــا جــّراءه تكــون أكثــر 

القســوة31(.(
ــًا  ــظ تقليدي ــي حتاف ــي الت ــاء ه وأن النس
عــى كيــان األرسة وتقــوم يف الــدول 
ــلحة  ــات املس ــا النزاع ــع فيه ــي تندل الت
حاليــا باألعــال التقليديــة التــي تتعلــق 
ــن  ــك م ــراد األرسة، وذل ــاء بأف باالعتن
خــالل قيامهــا     باألشــغال املنزليــة 
وحــول املنزليــة، الن الرجــل هــو املعيل 
األســايس لــألرسة وعندمــا يقــع النــزاع 
املســلح فــإن الرجــال غالبــا مــا ينخــرط 
ــدة  ــي الوحي ــرأة ه ــد امل ــال ونج يف القت
ــع شــؤون  املســؤولة عــن تريــف مجي
األرسة وتصبــح جمــربة عليهــا وال تكون 
مســتعدة هلــا يف أغلــب األحيــان، وهــذا 
مــا ترهــق املــرأة نفســيًا وجســديًا ألهنــا 
النفــي  القلــق  يقــع عليهــا عــبء 
ــا  ــن أرسهت ــى م ــن تبق ــى م ــا وع عليه
ومــن جهــة أخــرى تقلــق عــى زوجهــا 
ــون  ــن يقاتل ــا الذي ــا أيض ــا أبنائه وغالب
أخبــاره،  تعــرف  أن  أو خيتفــون دون 
خاصــة يف النزاعــات األهليــة التــي 
قــد تشــمل مجيــع البــالد وهــذا مــا 
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إىل  بأكملهــا  األعبــاء  هــذه  يــؤدي 
العنايــة  عــى  املــرأة  قــدرة  تراجــع 
بنفســها، فتتأثــر ســلبًا عــى صحتهــا يف 
ظــروف ال توفــر هلــا خارجيــًا وكذلــك 
ــة  ــبل الرعاي ــخصيًا س ــا ش ــمح هل ال تس
ــري  ــة الكث ــة ملواجه ــة الروري الصحي
مــن األمــراض التــي تفتــك هبــا32(.(
بالنــزوح  ســببا  النزاعــات  أن  كــا 
ــرب  ــي وتعت ــوء اخلارج ــي واللج الداخ
أكثــر  النســاء و األطفــال مهــا مــن 
ــاء  ــاين النس ــث تع ــررًا، حي ــن ت الفئت
مــن ويــالت النــزوح واللجوء بأشــكال 
ــالع و  ــأة االقت ــل وط ــا حتم ــرية ألهن كث
ــك  ــكات وتفكي ــت واملمتل ــدان البي فق
واإلرهــاق  اخلــوف  عــدا  العائلــة، 

والتعــب التــي تواجههــا33(.(
الدوليــة  املواثيــق  جــاءت  هلــذا 
ــن  ــة املدني ــى محاي ــد ع ــوص يؤك بنص
وباألخــص النســاء أثنــاء النزاعــات 
عــى  األهليــة  او  الدوليــة  املســلحة 
ــن  ــاء م ــتفيد النس ــايل تس ــواء، وبالت س
مجيــع مــا جــاء مــن ضانــات وحقــوق 
للمدنيــن بصفتهــن  مقــررة  ومحايــة 
غــري مشــاركات يف العمليــات العدائيــة 
ــة  ــلحة، باإلضاف ــات املس ــاء النزاع أثن
ــرًا  ــن نظ ــررت هل ــة تق ــة خاص إىل محاي

أثنــاء  األكــرب  العــبء  لتحملهــن 
املــادة  مــن  كل  أن  حيــث  احلــرب، 
12مــن اتفاقيــة جنيــف األوىل لعــام 
1949، واملــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــى أن »  ــص ع ــام 1949، تن ــة لع الثالث
تعامــل النســاء بــكل االعتبــار اخلــاص 
ــاء  ــهن«))34، وج ــب إزاء جنس الواج
يف الفقــرة الثانيــة للــادة 27 مــن اتفاقية 
جنيــف الرابعــة لعــام 1949«جيــب 
ــد أي  ــة ض ــة خاص ــاء بصف ــة النس محاي
ــد  ــيا ض ــن، وال س ــى رشفه ــداء ع اعت
ــارة  ــى الدع ــراه ع ــاب، واإلك االغتص

حلرمتهــن«35(.( هتــك  وأي 
اإلضــايف  الربوتوكــول  يف  ورد  كــا 
األول التفاقيــات جنيــف لعــام 1977، 
ــاء  ــة للنس ــة خاص ــري محاي ــوب توف وج
ــيا  ــة وال س ــاء باحلاي ــن النس وأن يتمتع
عــى  واإلكــراه  االغتصــاب  ضــد 
الدعــارة وضــد أي صــورة مــن صــور 
خــدش احليــاء أي أن تكــون النســاء 

موضــع احــرام خــاص36(.(
املطلب الثاين

النساء املقاتالت يف النزاعات املسلحة 
الدولية و الغري الدولية

حيــث تعــود إىل مــا قبــل اإلســالم 
واىل  احلــروب  يف  النســاء  مشــاركة 
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وقتنــا هــذا، ويــؤدي اجلهــل بحقوقهــن  
يف    زمــن احلــرب ســواًء مــن قبــل 
اآلخريــن أو مــن قبــل النســاء أنفســهن 
و  الســيئة  للمعاملــة  تعرضهــن  إىل 
أنــواع  وشــتى  والقســوة  االهانــة 
ــاكل  ــن مش ــاء يواجه ــاة ألن النس املعان
املســلحة،  النزاعــات  أثنــاء  عديــدة 
عمليــات  يف  النســاء  ومشــاركة 
ــد  ــة وق ــون اختياري ــد تك ــكرية ق العس
ــاركتها يف  ــون مش ــة وتك ــون إجباري تك
العمليــات العســكرية بشــكل مبــارش أو 
ضمــن وحــدات االحتيــاط أو مســاندة 
ــد التعريــف  والدعــم))37، لذلــك الب
العمليــات  يف  املشــاركة  باحلقــوق 
العدائيــة مــن قبــل النســاء التــي منحهــا 
القانــون الــدويل اإلنســاين الن القانــون 
الــروط  وضــع  اإلنســاين  الــدويل 
ــة  ــال حلاي عــى أســاليب ووســائل القت
حماربــات، كــا يتضمــن قواعــد خاصــة 
ــرىض واألرسى والغرقى  ــى وامل باجلرح

منهــن38(.(
لعــام  الثالثــة  جنيــف  اتفاقيــة  فــأن 
1949، التــي تتعلــق بشــأن معاملــة 
مادهتــا  يف  عــددت  احلــرب  أرسى 
الذيــن  األشــخاص  فئــات  الرابعــة 
ــن  ــز ب ــن، ومل متي ــن املقاتل ــربون م يعت

ــي  ــة الت ــال، ويف اللحظ ــاء والرج النس
قــررت  األرس  يف  املــرأة  فيهــا  تقــع 
لصالــح النســاء جمموعــة مــن القواعــد 
ــاء إىل  ــتفيد النس ــث تس ــة حي التفصيلي
جانــب احلايــة العامــة باحلايــة خاصــة 
ــة:39( ( ــادئ التالي ــت املب ــدرج حت تن
أنــه«   3 فقــرة   )14( املــادة  يف  جــاء 
جيــب أن تعامــل النســاء بــكل االعتبــار 
املقصــود  وأن  جلنســهن«.  الواجــب 
بعبــارة »بــكل االعتبار«يــرى أغلــب 
اجلســدي  الضعــف  القانــوين  الفقــه 
واحلمــل واألمومــة والــرف واحليــاء.
)25(«رضورة  املــادة  يف  نصــت 
ختصيــص هاجــع خاصــة ألســريات 

احلــرب«. 
االتفاقيــة  مــن   )29( املــادة  أكــدت 
ــة  عــى رضورة ختصيــص مرافــق صحي
للنســاء و يــراع يموضــوع النظافــة وأن 

ــًا. ــدد كافي ــون الع يك
ــق  ــة يتعل ــن االتفاقي ــادة )49 )م ــا امل أم
ــة  ــى إمكاني ــت ع ــث نص ــل، حي بالعم
تشــغيل األرسى« الالئقــن للعمــل، 

ــهم«. ــنهم، وجنس ــاة س ــع مراع م
وفيــا خيــص املــادة )88( مــن االتفاقيــة 
حيكــم  أن  و3  فقرهتــا2  يف  حرمــت 
ــن  ــد م ــات أش ــريات بعقوب ــى األس ع
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عقوبــات التــي حيكــم بــه عــى الرجال.
ــادة )97(  ــن امل ــاءت يف كل م ــد ج وق
ــة  ــة متعلق ــن االتفاقي ــادة )108( م وامل
ــز  ــه »حتتج ــى أن ــات ع ــذ العقوب بتنفي
يقضيــان  الــاليت  احلــرب  أســريات 
منفصلــة  أماكــن  يف  تأديبيــة  عقوبــة 
عــن أماكــن الرجــال ويــوكل اإلرشاف 

املبــارش عليهــن إىل نســاء«.
جنيــف  باتفاقيــة  يتعلــق  مــا  أمــا 
الرابعــة1949، فقــد أكــدت يف املادتــن 
احتجــاز  مبــدأ  عــى  و)124(   )76(
عــن  منعزلــة  ســجون  يف  النســاء 
ــارش إىل  ــل اإلرشاف املب ــال وتوكي الرج

عليهــن40(.( النســاء 
التفاقيــات  األول  الربوتوكــول  وأن 
ــلحة  ــات املس ــق بالنزاع ــف املتعل جني
الدوليــة لعــام1977، نصــت يف الفقــرة 
ــة  ــة خاص ــى محاي ــادة )75( ع )5( لل
ــى  ــد ع ــادت التأكي ــا أع ــاء عندم للنس
أماكــن  يف  النســاء  احتجــاز  رضورة 
ــادة)76(  ــا امل ــال أم ــن الرج ــة ع منعزل

ــي:))41 ــا ي ــى م ــت ع ــه نص من
1- الفقــرة الثانيــة تعطــي األولويــة 
ــار  ــال الصغ ــات األطف ــوى ألمه القص
أو  املحتجــزات  احلوامــل  وللنســاء 
عليهــن  املقبــوض  أو  املعتقــالت 

املســلح بالنــزاع  تتعلــق  ألســباب 
ــى أن  ــة ع ــرة الثالث ــص الفق ــا تن 2- ك
تتجنــب أطــراف النــزاع قــدر املســتطاع 
بســبب  باإلعــدام  حكــم  إصــدار 
ــى  ــلح ع ــزاع املس ــة بالن ــم خاص جرائ
النســاء احلوامــل وأمهــات األطفــال 
الصغــار، والجيــوز أن ينفــذ عــى مثــل 

ــدام. ــم باإلع ــاء احلك ــذه النس ه
الثــاين  اإلضــايف  الربوتوكــول  أمــا 
 ،1977 لعــام  جنيــف  التفاقيــات 
ــة،  ــلحة األهلي ــات املس ــق بالنزاع املتعل
حتــدث  التــي  املســلح  النــزاع  أي 
ــورة أو  ــة بفعــل متــرد أو ث داخــل الدول
حــرب أهليــة، فقــد وردت يف مــواد 
ــن  ــاء ومنه ــة للنس ــة خاص ــة محاي متفرق
 )2( فقــرة   )4( كاملــادة  حمتجــزات 
ــة  ــى الكرام ــداء ع ــرت اعت ــي حظ الت
املعاملــة  خــاص  وبوجــه  اإلنســانية 
ــان  ــدر اإلنس ــن ق ــة م ــة واملحط املهين
ــارة  ــى الدع ــراه ع ــاب واإلك واالغتص
وكلــا مــن شــأنه خــدش احليــاء42(.(
ــول  ــن الربوتوك ــادة )5 )م ــا أن امل     ك
ــد  ــررت التأكي ــد ك ــاين ق ــايف الث اإلض
النســاء،  احتجــاز  رشوط  عــى 
واحتجــاز  باالعتقــال  يتعلــق  فيــا 
ــزاع  ــق بالن ــباب تتعل ــخاص ألس األش
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.)43 املســلح)
عــى  أكــدت  أيًضــا  املــادة)6(  آمــا 
»عــدم جــواز صــدور حكــم باإلعــدام 
وأمهــات  احلوامــل  النســاء  عــى 

).)44 صغــار«
وقــد جــاءت اتفاقيــة القضــاء عــى 
ــرأة يف  ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش مجي
ــة  ــة إضافي ــف محاي ــام 1979، لتضي ع
ديباجــة  يف  تنويــه  تــم  إذ  للنســاء، 
إهنــاء  رضورة  إىل  الدوليــة  االتفاقيــة 
كافــة أشــكال العــدوان واالحتــالل 
األجنبــي وأنــه مــن حــق الشــعوب 
األجنبيــة  الســيطرة  حتــت  الواقعــة 
ــر املصــري  واالحتــالل األجنبــي يف تقري
ــاواة  ــق املس ــتقالل )...( أن حيق واالس
الكاملــة بــن النســاء والرجــال وأن 
ــا يف  ــع بحقوقه ــرأة يف التمت ــاعد امل يس
كافــة املجــاالت ».وبالتــايل فــأن حقوق 
التــي جــاءت يف هــذه االتفاقيــة تنطبــق 
ــا  ــلح ومنه ــزاع املس ــا الن ــى ضحاي ع
النســاء، كأن تقــوم الــدول األطــراف يف 
االتفاقيــة باإلجــراءات الروريــة ملنــع 
ــار  ــع االجت ــرأة ومن ــاء امل ــتغالل بغ اس

باملــرأة45(.(
الــدويل  كــا اصــدر جملــس األمــن 
القــرار رقــم 1325 يف عــام 2000، 

والســلم  املــرأة  ختــص  والــذي 
خطــة  فيــه  رّســم  حيــث  واألمــن، 
ــن  ــاء يف زم ــة النس ــة حلاي ــل دولي عم
ــاركتها  ــم مش ــة ودع ــات، وتقوي النزاع
ــت  ــروب. ودع ــدالع احل ــاع ان يف امتن
القرار«أألطــراف املشــركة يف النــزاع 
خاصــة  إجــراءات  الختــاذ  املســلح 
ــف  ــن العن ــات م ــاء والفتي ــة النس بحاي
رضورة  عــى  وأكــدت  اجلنســاين«. 
تقديــم أولئــك الذيــن يرتكبــون  جرائم 
ــدم  ــه ق ــم .وأن ــاء إىل املحاك ــد النس ض
ــي  ــام والوع ــي الع ــر الوع ــارًا لن إط
الســيايس فيــا يتعلــق بقضيــة االعتــداء 
اجلنــي يف وقــت نزاعــات يســتفيد 
منــه جمتمــع مــدين. بالرغــم مــن أنــه ال 
يشــكل حــاًل جذريــًا حلايــة نســاء أثنــاء 

) النزاعــات46(. 
ــة  ــة اجلنائي ــام املحكم ــدت نظ ــا أك ك
الدوليــة األســايس ويف حماولــة ملنــع 
ارتــكاب اجلرائــم ضــد نســاء أثنــاء 
)7(و)8(  واملــواد  املســلح،  النــزاع 
ــخاص  ــة األش ــق بمحاكم ــي تتعل والت
ارتكبــوا اجلرائــم ضــد اإلنســانية و 
جمرمــي احلــرب واالعتــداءات التــي 
ــأن  ــدت ب ــروب، وأك ــاء احل ــدث أثن حت
ــل  ــي واحلم ــرق اجلن ــاب وال االغتص
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ــم القــري وأشــكال  القــري والتعقي
يعــد  اجلنــي  العنــف  مــن  آخــره 
جســيًا  وانتهــاكًا  احلــرب  جريمــة 
والربوتوكــوالت  ملعاهــدات جنيــف 
مضافــة أليهــا، وبغــض النظــر عــن 
ارتكابــه أثنــاء نــزاع مســلح دويل أو 

دويل47(.( غــري 
ــا  ــح لن ــث يتوض ــذا املبح ــام ه ويف خت
بــأن القانــون الــدويل اإلنســاين يفــرض 
قيــود عــى أســاليب حــرب هبــدف 
ــا  ــف منه ــان أو ختفي ــاة اإلنس ــع معان من
ــز عــى أســاس اجلنــس، وكــا  دون متيي
تتمتــع نســاء باحلايــة مقــررة للمدنيــن 
أثنــاء احلــروب، أمــا أذا كانــوا يشــكلن 
ــن  ــلحة، فأهن ــوات املس ــن الق ــزء م ج
يتمتعــن بمعاملــة مســاوية للرجــال، 
ــة خاصــة التــي يمنحهــا  أضافــه للحاي

ــن.  ــاين هل ــدويل اإلنس ــون ال القان
اخلامتة

يمكــن أن نتناوهلــا مــن خــالل مــا 
ــج ومــا نقرحــه  ــه مــن نتائ ــا الي توصلن

ــي: ــا ي ــات وك ــن توصي م
أوال : النتائج

1- يمكــن مالحظــة مــن خــالل مســار 
ــدويل  ــري ال ــدويل وغ ــلح ال ــزاع املس الن
عــى ســواء، أن عنــف ضــد املــرأة 

أصبحــت مالزمــة لتلــك النزاعــات 
ــا. ــو منه وال ختل

2- مــن الواضــح أصبــح العنــف ضــد 
ــا  ــرية منه ــع كث ــتخدم لدواف ــاء تس النس

ــا. ــة و غريه ــية واالجتاعي السياس
يشــكل  املــرأة  ضــد  العنــف  أن   -3
جريمــة وتعــرب جريمــة الدوليــة تتمثــل 
اإلنســانية و جريمــة  بجريمــة ضــد 
احلــرب أذا ارتكبــت أثنــاء نــزاع مســلح 
ــري دويل. ــزاع دويل أم غ ــت ن ــواء كان س

ثانيا: التوصيات
1- وقــد تعــرض النســاء يف العــراق 
ــد  ــلح ض ــزاع املس ــن الن ــف يف زم للعن
ــى  ــن ع ــايب يتع ــش اإلره ــم داع تنظي
ــاد  ــعي اىل اعت ــة الس ــة العراقي احلكوم
ــة  ــم املحلي ــح املحاك ــي ملن ــار تريع أط
ــة،  ــم الدولي ــى اجلرائ ــاص ع االختص
ــوا  ــن ارتكب ــخاص الذي ــة األش وحماكم
جرائــم ضــد النســاء والتــي تعتــرب مــن 

ــورة. ــم خط ــد اجلرائ اش
2- جيــب عــى مجيــع الــدول نــر 
اإلنســاين  الــدويل  القانــون  أحــكام 
للضبــاط وجنــود يف القوات العســكرية 
ــن  ــاء م ــة النس ــات محاي ــان آلي ــع بي م
ــع  ــل املجامي ــن قب ــم م ــداء عليه االعت

املســلحة األخــرى.
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3- يســتوجب عــى املنظــات احلكومية 
ــة  ــه محاي ــي مهمت ــة الت ــري احلكومي وغ
حقــوق اإلنســان بشــكل عــام وحقــوق 
كافــة  اختــاذ  خــاص  بشــكل  املــرأة 
ــون  ــا القان ــص عليه ــي ين ــائل الت الوس
الــدويل مــن أجــل تبنــي القــرارات 
الدوليــة مــن قبــل جملــس األمــن الدويل 
ألحالــه مرتكبــي اجلرائــم العنــف ضــد 
ــة. ــة الدولي ــة اجلنائي ــاء إىل املحكم النس

تندلــع  التــي  الــدول  عــى   -4
ــا  ــى أراضيه ــلحة ع ــتباكات املس االش
أن تقــدم مســاعد لضحايــا االشــتباكات 
املســلحة مــن النســاء مــن خــالل دعــم 
مؤسســاهتا الوطنيــة والســيا القضائيــة 
ــي  ــة مرتكب ــك أحال ــة، وكذل والصحي

ــم. ــاء للمحاك ــد النس ــم ض اجلرائ
ــث  ــدول حتدي ــع ال ــى مجي ــي ع 5- ينبغ
تواكــب  لكــي  اجلنائيــة  القوانــن 
ــرأة. ــد امل ــف ض ــة بالعن ــم متعلق اجلرائ

6- أن جملــس األمــن الــدويل عليــه 
لرصــد  الالزمــة  إجــراءات  اختــاذ 
ــة  ــرأة ومعرف ــد امل ــف ض ــاالت العن ح

وإمكاهنــا. وأنواعهــا  أعدادهــا 
ملخص البحث

    يتفشــى العنــف اجلنــي يف النزاعــات 
املســلحة يف عرنــا احلديــث، والقانون 

حقــوق  وقانــون  اإلنســاين  الــدويل 
ــى  ــًا ع ــرًا مطلق ــرض ح ــان يف اإلنس
ــات  ــف يف كل األوق ــكال العن كل األش
جرائــم  تعتــرب  شــخص،  أي  وضــد 
العنــف ضــد املــرأة انتهــاكا لكثــري مــن 
ــق  ــا املواثي ــت عليه ــي نص ــوق الت احلق
الدوليــة ومنهــا االتفاقيــات جنيــف 
لعــام  وبروتوكوليهــا   ،1949 لعــام 
االتفاقيــات  تعتــرب  حيــث   ،1977
والربوتكوليهــا  األربعــة  جنيــف 
ــية  ــوك الرئيس ــي الصك ــن، ه اإلضافي
خاصــة بحايــة النســاء أثنــاء النزاعــات 
ــري  ــة ام غ ــت دولي ــواء كان ــلحة س املس
ــت أول  ــاء كان ــة النس ــة، وان محاي دولي
مــا جــاءت يف القانــون الدويل اإلنســاين 
خصصــت النســاء احلوامــل واألمهــات 
األطفــال  محايــة  هبــدف  املرضعــات 
واألجنــة، فيــا شــملت الحقــًا النســاء 

ــة. ــة باحلاي ــتقلة خاص ــة مس كفئ
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اهلوامش:
يف  الدوليــة  املســؤولية  بــر،  نبيــل  د   -1
ــوان، 1994،  ــة عبري،حل ــري، مطبع ــامل متغ ع

.4 3 6 ص
2- جومانــه مرعــي، دليــل مبســط حــول 
 2000 1325لســنة  األمــن  جملــس  قــرار 
حــول املــرأة واألمــن والســالم، بــريوت، 

.8  – ص7 
األمــم  هيئــة  العربيــة،  املــرأة  منظمــة   -3
املتحــدة للمســاواة بــن اجلنســن، مــر، 

ص60.  ،2012 ط1، 
4- حممــد مؤنــس حمــب الديــن، اجلرائــم 
اإلنســانية يف نظــام املحكمــة اجلنائيــة ، دار 
 ،2014 األردن،  والتوزيــع،  للنــر  حامــد 

.140 ص
ــم  ــة جاس ــايف وفاطم ــم العس ــاذ جاس 5- مع
حممــد، جريمــة االغتصــاب وجرائــم العنــف 
ــة  ــة جامع ــي، جمل ــون اجلنائ ــي، يف القان اجلن

ص147.  ،2016 تكريت،العــددد30، 
ــؤولية  ــيحة، املس ــق الش ــام عبداخلال 6- حس
جامعــة  دار  حــرب،  جرائــم  يف  والعقــاب 
ص264-  ،2004 اإلســكندرية،  جديــدة، 

.2 5 7
7- قاســم مــايض محــزة، احلايــة الدوليــة 
النزاعــات  يف  اجلنــي  العنــف  لضحايــا 
ــة  ــانية، جامع ــوم اإلنس ــة العل ــلحة، جمل املس
ــد25،  ــانية، جمل ــوم اإلنس ــة للعل ــة الربي كلي

.5-4 ص   ،2018 عــدد4، 

8- قاســم مــايض محــزة، احلايــة الدوليــة 
النزاعــات  يف  اجلنــي  العنــف  لضحايــا 
ــة  ــانية، جامع ــوم اإلنس ــة العل ــلحة، جمل املس
ــد25،  ــانية، جمل ــوم اإلنس ــة للعل ــة الربي كلي

.5-4 ص   ،2018 عــدد4، 
ــد  ــم ض ــة، اجلرائ ــان بك ــن مترخ 9- د. سوس
اإلنســانية يف ضــوء أحــكام النظــام األســايس 
منشــورات   ، الدوليــة  اجلنائيــة  للمحكمــة 
احللبــي ،بــريوت، ط1، 2006، ص255 ومــا 

ــا. بعده
10- د. سوســن مترخــان بكة،مصــدر ســابق، 

ص259.
11- نــرة اهلجــرة القريــة ، العنــف اجلني 
ــالم،  ــه الس ــة يف وج ــرب وعقب ــالح يف احل س

ــدد 27، 2007، ص9. الع
الدوليــة  اآلليــات  بوزينــه،  حممــد   -12
ــف  ــن العن ــرأة م ــة امل ــل محاي ــة لتفعي والوطني
جيــل  جملــة  يف  منشــورة  مقالــة  االرسي، 
ص7-5. العــدد28،  اإلنســان،  حقــوق 
ــابق، ص8- ــدر س ــه، املص ــد بوزين 13- حمم

.9
14-قاســم مــايض محــزة، مصــدر ســابق، 

 .5 ص
15- رضــوان احلــاف الســيد جاســم زور، 
محايــة  يف  الدوليــة  اجلنائيــة  املحكمــة  دور 
النســاء مــن العنــف اجلنــي، جملــة الرافديــن 
ــل،  ــة موص ــوق، جامع ــة احلق ــوق كلي للحق
املجلــد 11، العــدد 39، 2009، ص196.
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16- حســن ســعد ســند، احلايــة الدوليــة 
دار  اجلســدية،  الســالمة  يف  اإلنســان  حلــق 
 2000 ط1،  القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة 

.3 4 3 ص
نظــام  مــن  و)8(  املــادة)7(  17-ينظــر 
ــام  ــة لع ــة الدولي ــة اجلنائي ــايس للمحكم األس

 .1 9 9 8
ــابق،  ــدر س ــزة، مص ــايض مح ــم م 18- قاس

.6 ص
نظــام  مــن  و)8(   )7( املــادة  راجــع   -19
ــام  ــة لع ــة الدولي ــة اجلنائي ــايس للمحكم األس

.1998
ــابق،  ــدر الس ــزة، املص ــايض مح ــم م 20- قاس

ص 7.
ــابق،  ــدر س ــه، مص ــان بك ــن مترح 21- سوس

ص382.
ــابق،  ــدر الس ــزة، املص ــايض مح ــم م 22- قاس

ص 9.
23- ينظــر: املــادة )7( واملــادة )8( مــن نظــام 

املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لعــام 1998.
24- سوســن متــر خــان، مصــدر ســابق، 

.3 7 8 ص
25- ســهيل حســن الفتــالوي و عــاد ربيــع، 
الثقافــة،  دار  اإلنســاين،  الــدويل  القانــون 

ص20.  ،2009 األردن، 
ــادئ  ــز، مب ــد العزي ــن عب ــح حس 26- مصل
القانــون الــدويل اإلنســاين، مــكان طبــع بــال، 

ص22.  ،2013

اجلريمــة  مطــر،  عبدالفتــاح  عصــام   -27
جامعــة  دكتــوراه،  األطروحــة  اإلرهابيــة، 
بعدهــا. ومــا  ص327    ،2004 منوفيــة، 

ــامل  ــة يف ع ــؤولية الدولي ــر، املس ــل ب 28- نبي
 ،1994 حلــوان،  عبــري،  مطبعــة  متغــري، 

.436 ص
ــود  ــوان حمم ــور و رض ــي نس ــالل ع 29- ب
الــدويل  القانــون  يف  الوجيــز  املجــايل، 
اإلنســاين، األكاديميــون للنــر والتوزيــع، 

.2012 عــان-األردن، 
30- جومانه مرعي، مصدر سابق، ص7.

ــود  ــوان حمم ــور و رض ــي نس ــالل ع 31- ب
الــدويل  القانــون  يف  الوجيــز  املجــايل، 
اإلنســاين، األكاديميــون للنــر والتوزيــع، 

ص110.  ،2012 عــان-األردن، 
األمحــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   -32
الــدويل  لقانــون  بموجــب  النســاء  محايــة 

ص2ومابعدهــا. اإلنســاين،2010، 
33- رتيبــة امليــالدي، محايــة النســاء زمــن 
ــاين،  ــدويل اإلنس ــون ال ــل القان ــرب يف ظ احل
األمــة  اجلامعــة  جملــة  يف  منشــورة  مقالــة 

.2019 العــدد248،  العربيــة، 
ــول  ــط ح ــل مبس ــي، دلي ــه مرع 34- جومان
قــرار جملــس األمــن 1325لســنة 2000 حول 

املــرأة واألمــن والســالم، بــريوت،2018
اإلنســاين،  الــدويل  القانــون  سلســلة   -35
ــدويل  ــون ال ــال يف القان ــاء واألطف ــة النس محاي
www.:ــروين ــع االلك ــى املوق ــاين، ع اإلنس
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mazen.org
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة )12( م ــر :امل 36-ينظ
اتفاقيــة  مــن   )14( و   1949 لعــام  األوىل 

جنيف الثالثة لعام 1949.  
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة )27( م 37- ينظر:امل

ــام 1949. ــة لع الرابع
خليــل،  وعاصــم  جربــاوي  عــي   -38
املــرأة،  واألمــن  املســلحة  النزاعــات 
ــطن،  ــة، فلس ــم ودعاي ــارش للدع ــة ن مؤسس

.1 7 ص ،2 0 0 8
األمحــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   -39

ص1.  ،2001 واحلــرب،  النســاء 
و)29(   )25( و  املــادة)14(  ينظــر:   -40
ــن االتفاقية  و)49( و)88( و)97( و)108( م
جنيــف الثالثــة خاصــة بــاألرسى احلــرب 

لعــام 1949.
مــن  و)124(   )76( املــادة  ينظــر:   -41
.1949 لعــام  الرابعــة  جنيــف  االتفاقيــة 
42- ينظــر: املــادة)76( مــن الربوتوكــول 

األول التفاقيــات جنيــف لعــام 1977.
الربوتوكــول  مــن  املــادة)4(  ينظــر:   -43
اإلضــايف الثــاين التفاقيــات جنيــف لعــام 

.1 9 7 7
الربوتوكــول  مــن  املــادة )5(  ينظــر:   -44

اعــاله.
الربوتوكــول  مــن  املــادة )6(  ينظــر:   -45

اعــاله.
القضــاء عــى مجيــع  أتفاقيــة  ينظــر:   -46

ــع  ــى املوق ــرأة، ع ــد امل ــز ض ــكال التميي أش
edu.umn.www.hrlibrary االلكــروين 
ــون  ــا، القان ــم زكري ــاس و جاس ــا دب 47- ماي
اجلامعــة  منشــورا  اإلنســاين،  الــدويل 
ص208   ،2008 الســورية،  االفراضيــة 

ومابعدهــا.

املصادر:
ــرار  ــول ق ــط ح ــل مبس ــي، دلي ــه مرع جومان
جملــس األمــن 1325لســنة 2000 حــول 
املــرأة واألمــن والســالم، بــريوت،2018.
املســؤولية  الشــيحة،  عبداخلالــق  حســام 
جامعــة  دار  حــرب،  جرائــم  يف  والعقــاب 

.2004 اإلســكندرية،  جديــدة، 
ــق  ــة حل ــة الدولي ــند، احلاي ــعد س ــن س حس
ــة  ــدية، دار النهض ــالمة اجلس ــان يف الس اإلنس
ص343.   2000 ط1،  القاهــرة،  العربيــة، 

د نبيــل بــر، املســؤولية الدوليــة يف عــامل 
.1994 عبري،حلــوان،  مطبعــة  متغــري، 

اجلرائــم ضــد  بكــة،  د. سوســن مترخــان 
اإلنســانية يف ضــوء أحــكام النظــام األســايس 
منشــورات   ، الدوليــة  اجلنائيــة  للمحكمــة 

.2006 ط1،  ،بــريوت،  احللبــي 
ــة النســاء زمــن احلــرب  ــة امليــالدي، محاي رتيب
يف ظــل القانــون الــدويل اإلنســاين، مقالــة 
منشــورة يف جملــة اجلامعــة األمــة العربيــة، 

.2019 العــدد248، 
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الفتــالوي و عــاد ربيــع،  ســهيل حســن 
الثقافــة،  دار  اإلنســاين،  الــدويل  القانــون 

.2009 األردن، 
عصــام عبدالفتــاح مطــر، اجلريمــة اإلرهابيــة، 
األطروحــة دكتــوراه، جامعة منوفيــة، 2004. 
ــات  ــل، النزاع ــم خلي ــاوي وعاص ــي جرب ع
نــارش  مؤسســة  املــرأة،  واألمــن  املســلحة 

.2008 فلســطن،  ودعايــة،  للدعــم 
حممــد مؤنــس حمــب الديــن، اجلرائم اإلنســانية 
يف نظــام املحكمــة اجلنائيــة ، دار حامــد للنــر 

.2014 األردن،  والتوزيع، 
مايــا دبــاس و جاســم زكريــا، القانــون الــدويل 
االفراضيــة  اجلامعــة  منشــورا  اإلنســاين، 

.2008 الســورية، 
مصلــح حســن عبــد العزيــز، مبــادئ القانــون 

الــدويل اإلنســاين، مــكان طبــع بــال، 2013.
نبيــل بــر، املســؤولية الدوليــة يف عــامل متغــري، 

ــوان، 1994. ــري، حل مطبعة عب
البحوث 

1- رضــوان احلــاف الســيد جاســم زور، دور 
ــاء  ــة النس ــة يف محاي ــة الدولي ــة اجلنائي املحكم
مــن العنــف اجلنــي، بحــث منشــور يف جملــة 
ــة  ــوق، جامع ــة احلق ــوق كلي ــن للحق الرافدي

ــدد 39، 2009. ــد 11، الع ــل، املجل موص
النســاء زمــن  امليــالدي، محايــة  2- رتيبــة 
ــاين،  ــدويل اإلنس ــون ال ــل القان ــرب يف ظ احل
األمــة  اجلامعــة  جملــة  يف  منشــورة  بحــث 

.2019 العــدد248،  العربيــة، 

العنــف اجلنــي يف  3- غلوريــا غاجــويل، 
النزاعــات املســلحة،بحث منشــور يف جملــة 
 ،96 العــدد  األمحــر،  للصليــب  الدوليــة 

.2 0 1 4
4- قاســم مــايض محــزة، احلايــة الدوليــة 
النزاعــات  يف  اجلنــي  العنــف  لضحايــا 
ــة  ــانية، جامع ــوم اإلنس ــة العل ــلحة، جمل املس
ــد25،  ــانية، جمل ــوم اإلنس ــة للعل ــة الربي كلي

.2018 عــدد4، 
5- حممــد بوزينــه، اآلليــات الدوليــة والوطنية 
ــف االرسي،  ــن العن ــرأة م ــة امل ــل محاي لتفعي
حقــوق  جيــل  جملــة  يف  منشــورة  بحــث 

.2010 العــدد28،  اإلنســان، 
ــم  ــة جاس ــايف وفاطم ــم العس ــاذ جاس 6- مع
حممــد، جريمــة االغتصــاب وجرائــم العنــف 
ــور  ــث منش ــي، بح ــون اجلنائ ــي يف القان اجلن
ــددد30، 2016. ــة تكريت،الع ــة جامع يف جمل

االتفاقيات الدولية
1- اتفاقيــة جنيــف األوىل لتحســن حــال 
اجلرحــى واملــرىض يف القــوات املســلحة يف 

امليــدان لعــام 1949.
ــال  ــن ح ــة لتحس ــف الثاني ــة جني 2- اتفاقي
اجلرحــى واملــرىض يف القــوات املســلحة يف 

البحــار لعــام 1949.
3- اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن األرسى 

احلــرب لعــام 1949.
4- اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن محايــة 
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األشــخاص املدنيــن يف احلــرب لعــام 1949.
امللحــق  األول  اإلضــايف  الربتوكــول   -5
اخلــاص   1977 لعــام  جنيــف  باتفاقيــة 

الدوليــة. املســلحة  باملنازعــات 
امللحــق  الثانيــة  اإلضــايف  الربتوكــول   -6
اخلــاص   1977 لعــام  جنيــف  باتفاقيــة 

الدوليــة. غــري  املســلحة  باملنازعــات 
املواقع االلكرونية

اإلنســاين،  الــدويل  القانــون  سلســلة   -1
ــدويل  ــون ال ــال يف القان ــاء واألطف ــة النس محاي
www.:ــروين ــع االلك ــى املوق ــاين، ع اإلنس

mazen.org

2- ينظــر: اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال 
التمييــز ضــد املــرأة، عــى املوقــع االلكــروين 

edu.umn.www.hrlibrary

املنشورات
1- اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، النســاء 

.2001 واحلرب، 
األمحــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   -2
الــدويل  لقانــون  بموجــب  النســاء  محايــة 

 .2010 اإلنســاين،
األمــم  هيئــة  العربيــة،  املــرأة  منظمــة   -3
املتحــدة للمســاواة بــن اجلنســن، مــر، 

.2012 ط1، 
نــرة اهلجــرة القريــة ، العنــف اجلنــي 
ــالم،  ــه الس ــة يف وج ــرب وعقب ــالح يف احل س

.2007  ،27 العــدد 
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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 

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.


