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التعاريف
ما هو املقصود بالعنف الجنيس املرتبط بالنزاع؟ 

إن من املهم التفريق بني العنف الجنيس املرتبط بالنزاع، والذي يعد محور هذا النقاش، وبني األشكال الواسعة للعنف الجنيس عىل 
أساس النوع االجتامعي، حيث تزداد وترية ذلك يف فرتة  النزاع و ما بعد النزاع. يشري مصطلح »العنف الجنيس املرتبط بالنزاع« إىل 

االغتصاب، أو العبودية الجنسية، أو الدعارة باإلكراه، أو الحمل القرسي، أو اإلجهاض القرسي، أو اإلخصاء القرسي، أو الزواج القرسي، 
وأية أشكال أخرى للعنف الجنيس الفادحة واملرتكب ضد النساء أو الرجال أو الفتيات أو األوالد واملرتبط بشكل مبارش أو غري مبارش 

بالنزاع.وقد يكون هذا االرتباط جلياً يف املعلومات املتعلقة بالجاىن ، والذي ينتمي يف الغالب إىل مجموعة مسلحة تابعة للدولة أو 
غري تابعة لها، والتي تضم الكيانات اإلرهابية. واملعلومات املتعلقة بالضحية ايضا  والذي يكون غالبا عضو فعيل أو يعتقد انه ينتمى 
اىل مجموعة أقلية سياسية أو عرقية أو دينية أو ذو توجهات جنسية خاصة. باألضافة اىل مناخ اإلفالت من العقاب والذي يرتبط يف 

العادة بانهيار الدولة، أو الحدود  أو االتجار بالبرش خالل اوقات النزاع ألغراض العنف أو االستغالل الجنيس ، و/أو انتهاك التفاقيات 
وقف إطالق النار. 

ما هو املقصود بالعنف الجنيس عىل أساس النوع االجتامعي؟ 

يشري مصطلح العنف الجنيس عىل أساس النوع االجتامعي إىل أي ترصف مرتكب ضد إرادة الشخص وقائم عىل أساس العادات 
االجتامعية وعالقات السلطة غري املتكافئة وهو يشتمل عىل التهديدات بالعنف واإلكراه. 
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ملخص تنفيذي  
يف نيسان 2018، قامت هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ، وفريق خرباء األمم املتحدة يف مجال سيادة القانون والعنف الجنيس أثناء النزاع بعقد اجتامع 
مجموعة الخرباء عىل مدار يومني حول موضوع هام يتمثل يف املساءلة القانونية عن العنف الجنيس أثناء النزاع. وقد 

هدفت املشاورات إىل  مشاركة التجارب ألفضل املامرسات للرتويج للعدالة و املساءلة القانونية عن العنف الجنيس 
الواقع أثناء النزاع وما بعد النزاع مع الرتكيز عىل النساء والفتيات و الدروس املستفادة من هذه التجارب، باإلضافة 
إىل تحديد الخطوات املطلوبة ملقاضاة مرتكبي جرائم العنف الجنيس مبوجب الوالية القانونية الوطنية مع الرتكيز 
عىل الوضع الحاىل ىف العراق، باالضافة اىل عقد نقاشات  محورية حول وضع  الوالية القانونية الوطنية عن العنف 

الجنيس أثناء النزاع ىف  سوريا، وليبيا، والسودان، واليمن1. وكان االجتامع قد عقد يف العاصمة اللبنانية بريوت، خالل 
الفرتة ما بني 17-16 نيسان. وضمت املشاورات 45 مشاركاً ضموا خرباء يف القانون الدويل واملالحقة الجزائية، والعنف 

الجنيس أثناء النزاع، باإلضافة إىل مامرسني قانونيني وقضاة عىل املستوى الوطني2.

تضمنت املحاور الرئيسية الناتجة عن االجتامع 
ما ييل:

.   كيفية جلب مرتكبي جرائم العنف الجنيس املرتبط بالنزاع3 إىل 
العدالة، وبالتحديد، يف سياقات تتسم فيها الترشيعات الوطنية 

بالضعف . و تحديا اخر ينشأ عندما ال تتم املحاسبة عىل جرائم 
العنف الجنيس املرتبط بالنزاع املنسوبة لإلرهابيني وذلك بسبب 

االستخدام الحرصي من قبل السلطات القضائية للترشيعات 
العامة املتعلقة باإلرهاب التى التشمل الوالية و املحاسبة 

القانونية املرتبطة بجرائم العنف الجنيس املرتبط بالنزاع. وبالرغم 
من العراقيل أمام العدالة فيام يختص هذا الشأن، فقد شدد 

الخرباء عىل أهمية معالجة هذه الجرائم من خالل الترشيعات 
الوطنية. ويف هذا السياق، متت اإلشارة إىل أن القانون اإلنساين 

الدويل والقانون الجزايئ الدويل يوفران أطراً مفيدًة ميكن شمولها 
يف القوانني الوطنية ملالحقة تلك الجرائم، وأن القوانني الحالية 

حول االتجار بالبرش، والتعذيب، والزواج املبكر، والخطف- تواجه 
قيوداً لكنها ميكن أيضاً أن تكون مفيدًة من حيث مالحقة جرائم 

العنف الجنيس أثناء النزاع.

تجرم  التي  القوانني  إلغاء  أهمية  عىل  التشديد  تم  ذلك،  عن  فضالً 
مامرسة الجنس بالرتايض بني البالغني يف قانون العقوبات )مثل »الزنا« 
عن  تتغاىض  التي  القوانني  أو  الزواج«(  قبل  ما  بالرتايض  و«الجنس 
تسمح  التي  القوانني  إلغاء  املثال،  سبيل  )عىل  الجنسية  االعتداءات 

للمغتصب باإلفالت مع العقاب إذا تزوج من الضحية(.   

1 يحتوي امللحق 1 عىل أجندة االجتامع. 

2 يحتوي امللحق 2 عىل قامئة بأسامء املشاركني. 

3   الرجاء مالحظة أن مصطلح العنف الجنيس املرتبط بالنزاع والعنف الجنيس أثناء النزاع يستخدم بشكل متبادل 

التقرير  املستخدم يف  التعريف  املصطلح يف ضوء  قراءة  النقاش، تجب  النص. وألغراض  أجزاء هذا  كافة  يف 

السنوي لألمني العام لألمن املتحدة حول العنف الجنيس أثناء النزاع )انظر S/2018/250، 23 آذار 2018(. 

.    كيفية تلبية احتياجات الضحايا/الناجني )من خالل نظام عدالة 
الشاملة وامكانيتهم الوصول إىل الخدمات(، وتأمني الدعم 
الرضوري لضامن سالمة الناجني أثناء تقديم الرباهني أمام 

املحكمة. وشدد الخرباء عىل الحاجة للفصل بني قضية »الجنس« 
عن »العنف الجنيس«مام يخفف من وطأة االحساس بالوصمة و 

العار  كام اتفق الخرباء عىل أهمية وجود عدالة شاملة للناجني 
من العنف الجنيس ومجتمعاتهم وبشكل يتجاوز املالحقات 
الجزائية فقط و لكن يشمل ايضا الحق ىف معرفة الحقيقة و 

الحصول عىل التعويضات املناسبة . و بوجود نظام عدالة شامل 
يضمن معالجة القضايا املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان الفردية 

وأوجه الالمساواة الهيكلية . و أخرياً، اتفق املشاركون عىل أن 
الناجني سيبقون مرتددين يف امليض قدماً  لإلبالغ عن هذه الجرائم 

يف حال عدم متكنهم من الوصول إىل الخدمات األساسية، مبا يف 
ذلك الرعاية الصحية والتعليم، أو العيش بأمان والحياة بكرامة. 
ويجب ربط املساعدة القانونية بالخدمات الشاملة مع وجود  

نظام احالة للخدمات املختلفة للناجني.  

.   كيفية اخراط نهج العدالة االنتقالية و املجتمع املدين يف دعم 
الناجني من العنف الجنيس القائم عىل أساس النوع االجتامعي. 

وتم اقتباس أمثلة من املامرسات الدولية الفضىل )عىل سبيل املثال، 
غواتيامال وأوغندا( فضالً عن  مثال من االقليم العرىب )تونس(. 

مامثلة  اجتامعات  خالل  من  الحقة  نقاشات  عقد  املشاركون  طلب 
للخرباء عىل املستوى الوطني، والتي ستيرس التعرف  عىل االختالفات 
اتخاذ اإلجراءات االزمة لضامن  الوطنية  لتمكني  القانونية  النظم  ىف 
املرتبطة  الجرائم  ملالحقة  املناسبة  القانونية  االطر  و  النظم  وجود 

بالعنف الجنىس القائم عىل اساس النوع ىف كل دولة.  
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1. األطر القانونية: االسرتاتيجيات والتحديات أمام 

مالحقة جرائم العنف الجنيس
عىل الصعيد العاملي، ال يزال االغتصاب واألشكال األخرى من العنف الجنيس  القائم عىل أساس النوع االجتامعي من 

جرائم الحرب األقل إدانًة. وقد أخفقت االطر القانونية الوطنية و الدولية إىل حد كبري يف مالحقة الجناة املتهمني 
بجرائم متعلقة  بالعنف الجنيس القائم عىل أساس النوع االجتامعي كجرمية متاثل االبادة الجامعيًة، أو جرمية ضد 
اإلنسانية، أو جرمية حرب. ويعترب االنتصاف القانوين للناجني من العنف الجنيس عىل أساس النوع االجتامعي أمراً 

بالغ األهمية إلعادة تأهيل املجتمعات املتأثرة بالنزاعات وبناء السالم.  

إن مالحقة العنف الجنيس املرتبط بالنزاع وإخضاع مرتكبيه للمسائلة  
يعد  لن  أنه  مفادها  قانونيًة، ويوصل رسالة  القانونية يشكل سابقًة 
من  القدر  نفس  وعىل  العقاب.  من  اإلفالت  مع  التسامح  باإلمكان 
العدالة،  إىل  الوصول  الحق يف  الناجني  امتالك  ذلك  يضمن  األهمية، 
من  العديد  أشار  وقد  بحقهم.  ارتكبت  التي  بالجرائم  اعرتافاً  وميثل 
الناجني إىل أن االعرتاف بالجرائم املرتكبة ضدهم يعد عىل نفس القدر 
من االهمية من التعويض واالنتصاف4. ويف بعض الدول، يفتح االتهام 

الجزايئ املجال أمام الضحايا للحصول عىل تعويضات.    

ثانوياً  دوراً  الغالب  يف  والفتيات  النساء  تلعب  العربية،  املنطقة  يف 
العائلة واملجتمع، وال تحظى جرائم العنف الجنيس ومبا يف ذلك  يف 
جرائم العنف الجنيس املرتبطة  بالنزاع باألولوية. باالضافة اىل انعدام 
املساواة واإلفالت من العقاب السائد  الذى يعد مجاال خصبا لتكرار 
. ومن  ذاته  النزاع ىف حد  و  بالنزاع  املرتبطة  الجنىس  العنف  جرائم 
السودان  كانت   ، الورشة  ىف  شاركن  الالىت  العربية  املنطقة  دول  بني 
هي الدولة الوحيدة التي متلك الترشيعات الوطنية التى تجرم بشكل 
كام  حرب.  جرمية  باعتباره  بالنزاع   املرتبط  الجنيس  العنف  رصيح 
يوجد يف ليبيا املرسوم الوزاري رقم 119، والذي يعترب ضحايا العنف 
الجنيس أثناء الثورة الليبية ضحايا حرب ويقدم لهم الحق يف الحصول 

عىل تعويضات.   

وقد شجع املجتمع الدويل  الدول العربية عىل إيجاد اطر للمسائلة 
القرار  األمن  مجلس  اعتمد   ،2017 أيلول  ففي  املنطقة.  يف  الوطنية 
رقم 2379 لدعم الجهود التي يبذلها العراق يف إخضاع تنظيم الدولة 
اإلسالمية يف العراق وبالد الشام للمسائلة عن جرائم الحرب، والجرائم 
قامت   ،2016 األول  كانون  ويف  الجامعية.  واإلبادة  اإلنسانية،  ضد 
واملستقلة  املحايدة  الدولية  اآللية  عىل  بالتصويت  العامة  الجمعية 

http://www.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-  4

study-1325-2015.pdf

الرباهني،  وتحليل  وحفظ   بجمع  مفوضة  اآللية  هذه  و  سوريا5  يف 
قبل  من  استخدامها  ميكن  املرتكبة  للجرائم  قانونية  ملفات  وإعداد 
اآلخرين الذين ميلكون اطر و والية قانونية ملالحقة الجرائم املرتكبة 
ستعمل  التفويض،  هذا  تنفيذ  إطار  ويف   .2011 آذار  منذ  سوريا  يف 
اآللية مع مقدمي املعلومات والرباهني املحتملني ذوي الصلة بالضحايا 
من جميع الجوانب، وبرصف النظر عن انتامءات الجناة املزعومني.    

وال تعد أي من الدول محور النقاش طرفاُ يف املحكمة الجنائية الدولية 
القانونية    االطر  حول  النقاش  متحور  بالتايل،  األسايس(6.  روما  )نظام 
الحالية املحتمل أن تكون قابلًة لالستخدام من قبل الوالية القانونية 
الوطنية املعنية لضامن مالحقة الجرائم الجنسية املرتكبة أثناء النزاع 
)عىل سبيل املثال، القانون اإلنساين الدويل، اتفاقية مناهضة التعذيب، 
)االغتصاب،  العقوبات  قوانني  بالبرش،  االتجار  حول  الترشيعات 
الخطف،...الخ(، قانون األرسة )زواج األطفال، الزواج القرسي، وصاية 
بعض  من  وبالرغم  لإلرهاب.  املكافحة  والترشيعات  الخ(  الذكور،... 
القصور يف هذه ااالطر القانونية، إال أنها تشكل فرصة هامًة ملالحقة 

جرائم العنف الجنيس املرتبط بالنزاع  ال ميكن تجاهلها.    

تتمثل إحدى العوائق الرئيسية أمام املالحقة القانونية هى التعريفات 
الضيقة و املحددة  للعنف الجنيس ىف الترشيعات الوطنية مام يؤدى  
ااىل  تقنينن الوضع القائم من أوجه الالمساواة يف النوع االجتامعي ىف 
املجتمع و الذى يشكل عائقا لالستعانة و االستفادة من املعاهدات و 
االطر القانونية الخاصة باملالحقة القانونية و الجنائية ملرتكبى جرائم 

العنف الجنىس ، ، 

5 القرار رقم 71/284 

6  قامت سوريا واليمن بالتوقيع عىل النظام األسايس دون املصادقة عليه. ومل تقم العراق وليبيا والسودان التوقيع 

أو الدخول يف نظام روما األسايس.  
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ال يجرم أي قانون عقوبات حالياً يف العامل العريب االغتصاب يف إطار 
النوع  حول  املتأصلة  االجتامعية  للعادات  اىل  يرحع  وذلك  الزوجية 
من  تتضمن أحكاماً  القانونية  النظم  العديد من  أن  االجتامعي. كام 
العنف  ضحايا  و/أو  نفسها  الجنسية  األفعال  تجرم  أنها  املحتمل 
البالغني غري  بالرتايض بني  الجنس  الذي يجرم  الترشيع  الجنيس، مثل 
املتزوجني )الزنا( والبغاء، والترشيع الذي يسمح للمغتصبني املزعومني 

باإلفالت من العقاب يف حال موافقتهم عىل الزواج من الضحية. 

فضالً عن ذلك، ويف جميع الدول محور النقاش، توجد فجوات رئيسية 
جرائم  عن  القانونية  املسئولية  أمناط  حيال  الوطنية  الترشيعات  يف 
العنف الجنيس املرتبط بالنزاع، حتى لو تم ارتكاب ذلك كجرائم حرب، 
أو جرائم ضد اإلنسانية، أو إبادة جامعية. وكنتيجة لذلك، ميكن إخضاع 
الجناة املبارشين للمسائلة، بينام ال ميكن القيام بذلك بالنسبة ألفراد 
قوات األمن و/أو الجيش يف املناصب القيادية أو الرفيعة، والذين قد 
يصدروا األوامر للقيام بتلك األفعال. وينبغي تعديل القوانني الوطنية 
للسامح مبحاسبة القيادات عن دورها يف إصدار األوامر أو اإلخفاق يف 
منع ارتكاب الجرائم، وخصوصاً عندما يتم االعرتاف بتلك الجرائم عىل 

أنها جرائم حرب، أو جرائم ضد اإلنسانية، أو إبادة جامعية.

منتمياً  املجرم  فيها  يكون  التي  الجنيس  العنف  جرائم  حاالت  يف 
لجامعة غري حكومية- مثل تنظيم داعش- متحور الرتكيز عىل مالحقة 
الجناة املزعومني كأعضاء جامعة إرهابية و ليس بسبب جرائم تتعلق 
تتضمن  قد  )والتي  االجتامعي  النوع  أساس  عىل  الجنيس  بالعنف 
والدعارة  الجنيس،  والرق  القرسي،  والزواج  واالتجار،  االغتصاب، 
ىف  القرسي  واإلجهاض  القرسي،  العذرية  وفحص  والختان،  القرسية، 
املنطقة العربية. و ذلك يرجع للتوافق النسبى بني االطراف املختلفة 
اإلرادة  افتقار  إىل  باإلضافة  باالرهاب  الخاصة  القوانني  لتطبيق 
السياسية ملالحقة جرائم العنف الجنيس , و ذلك  يشكل عائقاً أمام 
جرائم  من  الناجني  الرضرعىل  ويوقع  القانونية  املساءلة  و  العدالة 
صدمات  أخرى-  أشياء  بني  من  يواجهون-  والذين  الجنيس.  العنف 
نفسية طويلة املدى، ومشكالت صحية، والوصمة االجتامعية  كنتيجة 

للعنف الذين تعرضوا له.   

 عندما يتم استخدام الترشيعات الخاصة باإلرهاب يف مالحقة الجناة 
املزعومني لجرائم العنف الجنيس عىل أساس النوع االجتامعي، يجب 
عىل السلطات الوطنية دراسة إمكانية استخدام توجيه االتهام بشكل 
تراكمي )مبعنى إضافة تهم جرائم العنف الجنيس املرتبط بالنزاع إىل 
التهم العامة لإلرهاب، ولنفس الفعل األسايس(7. وقد تم اإلقرار بخيار 
التوصية به من قبل مختلف  قانونياً ومتت  باعتباره ممكناً  املالحقة 

املشاركني. 

وبخصوص منط املسؤولية، تسمح الترشيعات الوطنية أيضاً بإمكانية 
توجيه التهم ملسؤولية القيام بالعنف القيام وتشمل الجرائم الجنسية، 
مام يسمح مبحاسبة القادة. كام يثري االستخدام الحرصي لترشيعات 
مكافحة اإلرهاب يف التحقيق يف الجرائم املرتكبة يف سياق النزاعات 
يف املنطقة املخاوف حول السامح ملرتكبي الجرائم املرتبطني بأجهزة 
الدولة باإلفالت من العقاب.  كام توجد عراقيل قانونية عند مالحقة 
عديد  وىف  الحكومية.  بالكيانات  مبارشًة  املرتبطني  الجرائم  مرتكبي 
من الدول العربية يتم العفو عن أفراد القوات املسلحة أو املرتبطني 

مبارشًة بالحكومة أو األحزاب األخرى الحاكمة من التهم الجنائية.  

أنه  عىل  االغتصاب(  املثال،  سبيل  )عىل  الفعل  نفس  مع  التعامل  عىل  تراكمي  بشكل  التهم  توجيه  7  يسمح 
مطبق(.  هو  ما  بحسب  جامعية،  إبادة  أو  اإلنسانية،  ضد  جرمية  أو  حرب،  )كجرمية  جنيس  وعنف  إرهاب 
 The Practice of Cumulative انظر  تراكمي،  بشكل  التهم  توجيه  مامرسات  حول  املعلومات  من  للمزيد 
 Charging at the International Criminal Court, Washington College of Law War Crimes
Research Office )2012(, available at https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-
programs/warcrimes/our-projects/icc-legal-analysis-and-education-project/reports/

/report-11-the-practice-of-cumulative-charging-at-the-icc

يف العراق، توجد فجوات يف اإلطار القانوين ملالحقة جرائم العنف 

الجنيس أثناء النزاع. ومن األمثلة عىل ذلك، يعرَف املادة 393)1( 

من قانون العقوبات )املعدل يف آذار 1102( االغتصاب عىل أنه كل 

من واقع انثى بغري رضاها  او ارتكب الفاحشة مع  ذكر او انثى 

بغري رضاه او رضاها. ويشري معهد التحقيقات الجنائية الدولية إىل 

وجود العديد من أوجه الالمساواة للنوع االجتامعي املوجودة يف 

هذه الفقرة، مبا يف ذلك: 

تفرتض اللغة املتعلقة بالنوع االجتامعى  بشكل واضح أن اإلناث 

هن الضحايا والذكور هم مرتكبو الجرائم

يشري مصطلح »املواقعة« إىل العالقات الجنسية بني القضيب 

واملهبل وال تتضمن بالرضورة الولوج الجنيس كام هو معرف مبوجب 

املحكمة الجنائية الدولية والقانون الدويل العام 

االفتقار إىل التعاريف لعنارص الجرمية يفسح املجال لحالة من عدم 

التيقن  

املصدر: تكملة للربوتوكول الدويل حول التوثيق والتحفيف يف 

العنف الجنيس أثناء النزاع )8102(، املعهد الدويل للتحقيقات 

الجنائية الدولية 

•

https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/warcrimes/our-projects/icc-legal-analysis-and-education-project/reports/report-11-the-practice-of-cumulative-charging-at-the-icc/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/warcrimes/our-projects/icc-legal-analysis-and-education-project/reports/report-11-the-practice-of-cumulative-charging-at-the-icc/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/warcrimes/our-projects/icc-legal-analysis-and-education-project/reports/report-11-the-practice-of-cumulative-charging-at-the-icc/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/warcrimes/our-projects/icc-legal-analysis-and-education-project/reports/report-11-the-practice-of-cumulative-charging-at-the-icc/
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2. العراقيل أمام اإلبالغ 
باإلضافة إىل العراقيل  املوجودة يف النظم القانونية الوطنية الحالية بخصوص مالحقة جرائم العنف الجنيس أثناء 
النزاع، قام املشاركون بتحديد عدد من العراقيل الرئيسية األخرى يف القوانني والعادات االجتامعية والثقافية والتي 

تعيق أو تشكل تحدياً جاداً أمام الناجني يف سبيل طلب املحاسبة . 

.  الوصمة االجتامعية: ال تزال الوصمة  االجتامعية املرتبطة   
بالضحية بدالً من الجناة تجعل من الصعب للغاية عىل الناجني 

من  العنف الجنيس القيام باإلبالغ والسعي لتحقيق العدالة. 
ويرفض الناجون يف الغالب اإلبالغ خوفاً من إلحاق العار 

بأرسهم ومجتمعاتهم بالنظر إىل أن العنف الجنيس ينظر إليه 
عىل املستوى املجتمعي عىل أنه تفاعل »جنيس« وليس جرمية، 

وبالتايل، يرتبط برشف املرأة.  

.   امكانية االمتثال امام املحكمة : تتفاقم اشكالية األمتثال امام   
املحكمة اىل التصميم املادي للمحاكم بحيث يواجه الناجون يف 
الغالب املتهمني يف قاعات االنتظار. وميكن بسهولة تنفيذ حلول 

عملية مثل فصل غرف االنتظار، أو أشكال بديلة لتقديم الرباهني 
للتغلب عىل هذه اإلشكالية. 

.  الحامية القانونية: يف الوقت الحايل، تخفق القوانني الوطنية   
يف توفري الحامية القانونية لضحايا العنف الجنيس. فعىل سبيل 

املثال، ويف معظم قوانني العقوبات يف املنطقة، تسود »الظروف 
املخففة لجرائم الرشف«، واحتجاز النساء لحاميتهن لكن ضد 

إرادتهن،  عدم السامح باالجهاض يف حاالت االغتصاب. وتشكل 
هذه تحديات كبرية أمام النساء من أجل امليض قدماً وطلب 

العدالة.  

.  التوثيق املدين:االشخاص  املسموح لهم باالمتثال امام  نظام   
العدالة الوطنية هم االشخاص الحاصليني عىل وضعية اإلقامة 

الدامئة فقط؛ وال ميلك العديد من الناجني مثل الالجئني أو 
النازحني الوثائق التعريفية الوطنية املناسبة معهم. ومينع عدم 
توفر البطاقات التعريفية الوطنية أو الوثائق التعريفية األخرى 

يف الغالب الناجني القاطنني يف النزوح من اإلبالغ عن جرائم  
العنف الجنيس بسبب الخوف من إجبارهم عىل العودة إىل 

بلدانهم أو قراهم األصلية، أو األسوأ من ذلك، الخوف من املزيد 
من االستغالل عىل يد الرشطة املحلية، أو الجيش، أو قوات 

األمن األخرى. وبدون وجود الوثائق املناسبة، ال تتم يف الغالب 
االستجابة للناجني عند مراكز الرشطة، مام ال يتيح لهم الوصول 

إىل االنتصاف القانوين والعدالة.    

.  التكلفة: تتم اإلشارة من قبل الناجني بشكل شائع إىل تكلفة   
املساعدة القانونية عىل أنها إحدى العوائق الرئيسية أمام 
االنتصاف القانوين والعدالة. وتعد هذه التكاليف منفصلًة 

عن التكاليف التي يتحملها الناجون وعائالتهم للحصول عىل 
الخدمات النفسية واالجتامعية واالستشفائية الرضورية؛ وبدون 

وجود دعم مايل للناجني من أجل توكيل محامي والوصول إىل 
املحاكم- مبا يف ذلك تكاليف التنقل وتكليف تقديم قضية أمام 

املحكمة- يصبح الوصول إىل االنتصاف القانوين مقيداً للغاية. 
وتكاد نسبة  املحاكم الحكومية داخل مخيامت ومستوطنات 

النازحني والالجئني بالقرب منها ال تذكر. ويؤدي ذلك إىل خلق 
سلسلة من املشكالت، مبا يف ذلك التحديات املتعلقة بالعثور عىل 
وسيلة مواصالت آمنة مستعدة لنقل الناجني إىل مسافات بعيدة 

يف الغالب للوصول إىل املحاكم الوطنية ودفع تكاليفها.  

.  املجتمع املدين: ال تقوم كافة منظامت املجتمع املدين بتقديم   
الخدمات والدعم النفيس واالجتامعي، لكنها تستطيع لعب دور 
هام يف منح الناجني االدعم  يف طلب العدالة )عىل سبيل املثال، 

غواتيامال(. بالتايل، يجب تقدير دور منظامت املجتمع املدين 
ودعمه من قبل الدولة. 
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3. التحقيق: اإلرشادات واملامرسات 
الفضىل 

باإلضافة إىل الوصمة االجتامعية املتعلقة بجرائم العنف الجنىس ، تعد الصدمة النفسية واالفتقار إىل الحامية 
القانونية عوامل رئيسية تردع الناجني من العنف الجنيس أثناء النزاع من اإلبالغ عن الجرائم. ومن املعيقات األخرى 
االعتقاد لدى الناجني وعوائلهم بأن العدالة لن تحقق، حتى إذا مضوا قدماً وخاطروا بالتصعيد وتغلبوا عىل الوصمة 

االجتامعية. 
من أجل معالجة هذا الهاجس، فإن من املهم ضامن إجراء تحقيقات 
ناقشت  النزاع. وقد  أثناء  الجنيس  العنف  فعالة ومستقلة يف جرائم 
املجموعة التحديات واملامرسات الفضىل يف التحقيق يف جرائم العنف 

الجنيس املرتبط بالنزاع. وتتضمن التحديات مايىل:  

 الحاجة للتحقيق ىف جرائم العنف الجنىس الواقعة  اثناء النزاع  و . 
صعوبة  الوصول اآلمن للمواقع ذات العالقة وجمع أدلة الطب 

الرشعي ؛ 

 نزعة رجال الرشطة واملدعي العام  إىل تجاهل الجرائم املتعلقة . 
بالعنف الجنيس وبالتايل االعتامد املفرط عىل الضحايا كمصدر 

أسايس/وحيد لألدلة الجنائية للمالحقة القانونية؛ 

 االعتامد املفرط عىل الشهادة الشخصية كمصدر رئييس لألدلة  و . 
للمالحقة القانونية؛ 

 تعدد االطراف املشاركة  يف توثيق وجمع املعلومات، يف الغالب  . 
هؤالء االطراف الميلكون املهارات والخربات الرضورية لجمع 

املعلومات التي ميكن استخدامها كأدلة يف محكمة جنائية. حيث 
يؤدي ذلك إىل ازدواجية يف الجهود ومخاطر تعرض الناجني 

للصدمات النفسية من خالل عدد ال ينتهي من جوالت املقابالت. 

ومن أجل مجابهة هذه التحديات، ناقش الخرباء عدداً من املامرسات 
الفضىل للتحقيق يف قضايا العنف الجنيس أثناء النزاع: 

عام ومحققون  يكون هنالك مدعى  أن  يجب  املختصة:  أ.  الخربة   
مختصون ومتفرغون لجرائم العنف الجنيس القائم عىل أساس 
هذه  تواجدت  كلام  أنه  االتفاق  تم  وقد  االجتامعي.  النوع 
لالدعاء  الكلية  واالسرتاتيجية  التحقيق  جودة  ستكون  الخربات 

أمام  القضية  لكسب  أكرب  احتاملية  مع  وشموليًة،  قوًة  أكرث 
املحكمة. وتكون هذه الخربات يف الغالب مجهزًة بشكل أفضل 
الناجني  مع  التحدث  للجرائم؛  االجتامعي  النوع  تحليل  إلجراء 
بطريقة حساسة لتجنب التعرض ملزيد من الصدمات النفسية. و 
هذة الخربات قادرة ايضا عىل تحديد االنحيازات اإلجتامعية  و 
الثقافية التي متنع الناجني، وخصوصاً النساء والفتيات من اإلبالغ 
عن حوادث العنف الجنيس عىل أساس النوع االجتامعي؛ وضامن 
حصول قضايا العنف الجنيس عىل أساس النوع االجتامعي عىل 
االهتامم الكامل من االدعاء وعدم إهاملها، وبذلك بهدف إنهاء 
اإلفالت من العقوبة عن جرائم العنف الجنيس عىل أساس النوع 

االجتامعي.    

ب.  تحليل النوع االجتامعي: يجب أن يبدأ املامرسون للعدالة الجنائية 
العنف  بشأن  املزاعم  يف  التحقيقات  االدعاء  فرق  وخصوصاً 
االجتامعي.  للنوع  معمق  تحليل  بإجراء  النزاع  أثناء  الجنيس 
إذ ميكن أن يوفر تحليل فعال للنوع االجتامعي لفريق االدعاء 
العوامل  الجرمية، مبا يف ذلك  ارتكاب  السبب وراء  حول  تصوراً 
االجتامعية التي أسهمت يف البيئة التمكينية إلرتكاب الجرمية. 
األدوات  لإلدعاء  االجتامعي  النوع  تحليل  يوفر  أن  ميكن  كام 
الرضورية لتوسيع نطاق القضية مبا يتجاوز القضية الفردية إىل 
قضية تتضمن مجموعًة من مرتكبي جرائم العنف الجنيس كجزء 
من تكتيكات الحرب.  وعىل املحققني واملدعني فهم أن العنف 
الجنيس  القائم عىل أساس النوع االجتامعي يستخدم يف الغالب 
بشكل منهجي و/أو عىل نطاق واسع كاسرتاتيجية لبث الخوف يف 
نفوس الجامعات املتناحرة ومامرسة السلطة عىل األقليات. ويف 
مثل هذه الحاالت، فإن من الرضوري للغاية إنشاء قضية ميكن 
أن تربط كافة الجوانب املتداخلة بهدف مالحقة كل شخص قد 
يكون متورطاً أو عىل علم بحوادث وأمناط العنف الجنيس عىل 

أساس النوع االجتامعي. 
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األهمية  بالغ  أمراً  شامل  تحقيق  إجراء  يعترب  األدلة:  ج.  تنوع 
لضامن نجاح االدعاء يف قضايا العنف الجنيس عىل أساس النوع 
االجتامعي. وكام هو مذكور سابقاً، توجد نزعة لالعتامد بشكل 
شهادة  تعد  وال  والشهود.  الناجني  شهادة  عىل  تقريباً  حرصي 
الشهود أو الناحني غري كافية فحسب ملالحقة من هم يف املناصب 
يواجهون  قد  والذي  الناجني  عىل  عبئاً  أيضاً  بل وتضع  القيادية، 
اىل  باالضافة  تجاربهم  عن  اإلبالغ  جراء  العنف  التعرض   خطر 
زيادة عبء الوصمة االجتامعية . ومتت مناقشة بديل للشهادة 
و  مسبقاً.  املسجلة  الترصيحات  استخدام  مثل  للشهود  املبارشة 
البث  ووسائل  والرقمية  اإلعالمية  املصادر  اعتبار  ميكن  كذلك 

مصدرا من مصادر األدلة.   

عن  الكشف  وعدم  الشهود  حامية  ضامن  يعد  الشهود.  د.  حامية 
منهجية  عىل  للمحافظة  األهمية  بالغ  امراً  الرضورة  عن  هويتهم 
الرتكيز عىل  حقوق الناجني والتقيد مببدأ »عدم الرضر«8. وتجب 
سالمة  لضامن  تعميمها  وعدم  بالقضايا  املرتبطة  األدلة  حامية 
الناجني. ويكتسب ذلك أهميُة خاصًة بالنظر إىل تدهور الخدمات 
الصحية والقانونية واألمنية يف بيئات النزاع، والتي تسهم يف إساءة 

http://gender.care2share.wikispaces.net/ انظر  الرضر”،  “عدم  مبدأ  حول  املعلومات  من  8  ملزيد 

/Do+no+harm+guidelines+for+GBV

القضايا،  ملفات  وفقدان  للناجني،  الشخصية  املعلومات  استخدام 
وعدم اكتامل جمع أدلة الطب الرشعي- حيث يؤدي كل ذلك إىل 
الخدمات  لتوفري  املوجودة  النظم  الناجني يف  ثقة  انعدام  مفاقمة 

واملساعدة.  

املنطقة  اإلدعاء:يف  و  التحقيق  فرق  االجتامعي يف  النوع  هـ.  توازن 
العربية، يجب أن تأخذ التحقيقات يف العنف الجنيس و القائم 
عىل أساس النوع االجتامعي بعني االعتبار تركيبة النوع االجتامعي 
لفرق التحقيق واإلدعاء. ففي حالة بعثة تقيص الحقائق الخاصة 
إىل العراق يف 2014، متت اإلشارة إىل أن الناجني فضلوا بشكل 
ومقدمو  الفوريون  واملرتجمون  املحققون  يكون  أن  ساحق 
االجتامعية  للوصمة  كنتيجة  ذاته، وذلك  الجنس  الخدمات من 
والتحيز القائم لضحايا جرائم العنف الجنيس عىل أساس النوع 
بالوصول  للبعثة  االجتامعي. وقد سمح وجود كادر من اإلناث 
إىل الناجيات اللوايت مل يكن يف السابق راغبات يف اإلبالغ و توفري 
بيئًة آمنًة للناجيات, وقد شكل ذلك عنرصاً بالغ األهمية لنجاح 

البعثة ككل . 

http://gender.care2share.wikispaces.net/Do+no+harm+guidelines+for+GBV/
http://gender.care2share.wikispaces.net/Do+no+harm+guidelines+for+GBV/
http://gender.care2share.wikispaces.net/Do+no+harm+guidelines+for+GBV/
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4. االنتصاف، والتعويض، وتوصيل 
الخدمات 

بحثت مجموعة الخرباء يف أهمية االنتصاف ما بعد املحاكمة, ويف هذا الصدد، تحدث خرباء من تونس حول عملية 
العدالة االنتقالية يف تونس باعتبارها واحدًة من آليات املساءلة غري القضائية. ويساهم العمل الذي تقوم به هيئة 
الحقيقة والكرامة يف إيجاد نقاش مجتمعى حول الجرائم املرتكبة أثناء النزاع واملرحلة االنتقالية، وحاجة الناجني 

للشعور بأنه قضيتهم محط اهتامم وأن تتم تلبية احتياجاتهم. 
و قد متت اإلشارة  مسبقا إىل غياب عام للدعم النفيس واالجتامعي  
للناجني من جرائم العنف الجنىس ىف الوطن العريب. كام متت اإلشارة 
إىل أن الناجني يحتاجون إىل خدمات دعم عىل املدى اآلين والطويل. 
فعىل املدى اآلين، تربز الحاجة للمساعدة يف مجال الصحة، والصدمة 
الدعم  يعد  الطويل،  املدى  وعىل  القانونية.  واملساعدة  النفسية، 

النفيس واالجتامعي والدعم االقتصادي من األولويات. 

يولدون  الذين  األطفال  مصري  حول  تساؤالت  إثارة  ايضا  متت  وقد 
كنتيجة للعنف الجنيس املرتبط بالنزاع. إذ متت اإلشارة إىل املشكالت 
يف  مبا  داعش،  لتنظيم  التابعني  األجانب  املقاتلني  بأطفال  املتعلقة 
منح  النساء  تستطيع  ال  العراق،  ففى  الجنسية.  حول  املسائل  ذلك 
املولودين  األطفال  من  العديد  فإن  بالتايل  و  ألطفالهن  جنسيتهن 
كنتيجة للعنف الجنيس يكونوا عدميي الجنسية. وكجزء من الخدمات 
املساندة للضحايا، فإن من املهم عىل وجه الخصوص معالجة قضية 

هؤالء األطفال.    
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 5. التوصيات  
بصورة رئيسية، دعت مجموعة الخرباء إىل عقد نقاشات مامثلة عىل املستوى الوطني عرب املنطقة، وذلك من أجل 

التطرق إىل األطر القانونية والتحديات عىل مستوى الوطنى  بغرض امليض قدماً يف االدعاء عىل الجرائم املتعلقة 
بالعنف الجنيس أثناء النزاع. 

املتعلقة  اإلجراءات  الجنيس: ستستفيد  العنف  الجنس عن  أ.  فصل 
العنف  بشأن  التفكري  عن  بعيداً  التحول  من  الجنيس  بالعنف 
الجنيس ضمن إطار »الجنس« و لكن ىف اطار  » العنف الجنىس«. 
ويف الغالب، تنحرص املسائل املتعلقة بالجنس مبجال األفراد، بينام 
اشكاليات  و  مبارش يف قضايا  بشكل  الجنيس  العنف  يجب وضع 
الجنيس عىل قدرة  العنف  الجنس مع  الخلط بني  العنف. ويؤثر 
املامرسني يف الرتكيز عىل الجرمية والعنف، كام يسمح ذلك للعنف 
يعرقل  و  يضلل  مام  الخصويص،  املجال  إىل  باالنتقال  الجنيس 
معيق  وكعنرص  كجرائم  الجنيس  والعنف  باالغتصاب  االعرتاف 

لتحقيق السالم.  

ب.  حرص الجرائم الجنسية عىل أساس النوع االجتامعي مبا ينسجم 
الخاصة  التعاريف  تزال  ال  حيث  الدولية:  القانونية  األطر  مع 
بالنوع االجتامعي، والعنف  القائم عىل أساس النوع االجتامعي، 
العربية.  املنطقة  كبري يف  إىل حد  الجنيس محط جدل  والعنف 
كام تتباين هذه التعاريف بني القانون الدوىل  لحقوق اإلنسان  
لوضع  ماسة  حاجة  وتوجد  الوطنية.  واألطراف  واملعاهدات 
تعريف رصيح للعنف الجنيس عىل أساس النوع االجتامعي من 
بالرتايض  الجنسية  العالقة  بني  وللتفريق  الفعال،  االدعاء  أجل 
الدولية إىل أن تجريم  اإلنسان  والعنف. وقد أشار فقه حقوق 
بالغني متوافقني يعد مخالفًة لحقهم يف  الجنسية بني  العالقات 
الخصوصية وانتهاكاً للامدة 17 من العهد الدويل بشأن الحقوق 
املدنية والسياسية9. ويثري تجريم الزنا أو الجنس بالرتايض قبل 
اللبس بني الجنس والعنف  العديد من دول املنطقة  الزواج يف 
الجنيس  العنف  حوادث  فداحة  من  يقلل  قد  مام  الجنيس، 

وبالتايل اهتامم املحققيني واملدعيني.     

تعريف  فإن  املنطقة،  كافة دول  االغتصاب يف  تجريم  وبالرغم من 
تسمح  حيث  شموليًة.  أكرث  يكون  ألن  بحاجة  يزال  ال  االغتصاب 
النصوص القانونية التي تعرف العنف الجنيس عىل أنه جرائم رشف، 
احتجاز  تحفيز  أو  الضحية  من  بالزواج  املزعوم  للجاين  يسمح  مبا 

9   بيان صادر عن مجموعة عمل األمم املتحدة بشأن التمييز ضد املرأة يف القانون والتطبيق: اعتبار الزنا كجرمية 

جنائية يعد مخالفًة لحقوق اإلنسان، جنيف )18 ترشين األول 2012(.  

الضحايا إىل إحجام الضحايا عن امليض قدماً يف طلب العدالة. ويعترب 
تعديل الترشيعات الوطنية وتغيري املنهجية املجتمعية السائدة التي 
تلصق الوصمة بالضحية بدالً من الجاين أمراً رضورياً لضامن وصول 

الضحايا إىل العدالة.  

عىل  الجنسية  الجرائم  يف  واالدعاء  للتحقيق  األولوية  ج.  وضع 
واملكونة  االدعاء،  فرق  تقوم  أن  االجتامعي: يجب  النوع  أساس 
لتحليل  األولوية  بوضع  استباقي  بشكل  ومدعني  محققني  من 
بالنزاع وضامن  املرتبط  الجنيس  العنف  جرائم  حول  املعلومات 
إجراء تحليل نوع اجتامعي شامل لكافة الجرائم قيد املعاينة، مع 
االعتامد عىل مصادر أدلة متنوعة )مبا يتجاوز شهادة الشهود(. 
الجنيس  العنف  واالدعاء يف  جرائم  التحقيق  يشكل  أن  ويجب 
االدعاء، مع خربات وسياسات  العمل األسايس ملكاتب  جزًء من 
واسرتاتيجيات مختصة يف النوع االجتامعي لضامن تعميم قضايا 
حامية  تدابري  بناء  ويجب  العدالة.  آلية  عرب  االجتامعي  النوع 

للشهود تراعي النوع االجتامعي يف اسرتاتيجيات االدعاء.

الجنايئ  والقانون  الدويل  اإلنساين  القانون  بشأن  القدرات  د.  تعزيز 
عىل  يجب  الوطنية،  والوزارات  النظم  مع  بالتعاون  الدويل: 
حول  تدريبات  توفر  أن  املتحدة  األمم  مثل  الدولية  املنظامت 
تنفيذ  وكيفية  الدويل،  الجنايئ  والقانون  الدويل  اإلنساين  القانون 
القانون  يعمل  ويك  محددة.  سياقات  يف  األرض  عىل  القانونني 
اإلنساين الدويل والقانون الجنايئ الدويل بشكل ملموس عىل تكملة 
العدالة  مامريس  تدريب  يجب  القضائية  والنظم  الوطنية  األطر 
تسمح  بطرق  دولهم  يف  القانونني  إدماج  كيفية  عىل  الجنائية 
املتخصصة  التدريبات  هذه  وستمكن  لهام.  الشامل  بالتنفيذ 
تستطيع  ملموسة  عمل  بنود  صياغة  من  الوطنية  األطراف 
بشكل  الناجني  وصول  دعم  بهدف  بها  التقيد  املحلية  املنظامت 

أفضل لالنتصاف القانونية والعدالة.    

الجنيس  العنف  أنواع  حول  التدريبات  عقد  يجب  ذلك،  عن  فضالً 
املرتبطة  االجتامعية  والوصمة  ؛  تكرارها  مدى  و  بالرصاع   املرتبط 
التي  االجتامعي  النوع  يف  األساسية  الالمساواة  وأوجه  باإلبالغ؛ 
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الوقاية  ونظم  وآليات  للجرمية؛  املرتفعة  التكرار  تسهم يف معدالت  
االنتصاف  يخص  فيام  الناجني  أمام  والعراقيل  املناسبة؛  واالستجابة 
القانوين  القطاعيني  يف  الحكومية  وغري  الحكومية  لألطراف  القانوين 
واألمني الطالعهم عىل الربوتوكول واللغة املناسبني فيام يتعلق بالعمل 

مع الناجني من جرائم  العنف الجنيس. 

هـ. تنفيذ برامج شاملة للعدالة االنتقالية: جرى االتفاق عىل رضورة 
تكرار  عدم  لضامن  كوسيلة  االنتقالية  العدالة  آليات  دور  توسيع 
الجرائم ودعم إعادة التأهيل. وبالنظر إىل مستوى الوصمة االجتامعية 
النوع  أساس  الجنيس عىل  العنف  من  الناجني  يخص  فيام  واالنحياز 
االجتامعي، فإن من املهم دراسة أمناط بديلة للعدالة والتي تسمح 
للناجي باملشاركة دون التعرض ملزيد من املخاطر. ويف سياقات وطنية 
معينة، أشار الخرباء إىل أن آليات العدالة االنتقالية سمحت للناجني 
باإلبالغ عن جرائم العنف الجنيس عىل أساس النوع االجتامعي دون 
الكشف عن هويتهم.  و هذه املعلومات أصبحت بعد ذلك جزًء من 

تقرير تعاوين تم إصداره للعلن. 

و.  توصيل الخدمات للناجني: ال ميثل الوصول إىل االنتصاف القانوين 
والعدالة نهاية املطاف بالنسبة للناجني من جرائم العنف الجنيس. 
فبدالً من ذلك، قد يواجه الناجون الذين يحرضون جلسات املحاكمة 
العلنية وصمة اجتامعية عقب العودة إىل مجتمعاتهم األصلية إن 
ال  قد  إىل مجتمع  يعودون  قد  أنهم  كام  تام.  منفى  يعيشوا يف  مل 
يستطيعون فيه الوصول إىل الدعم االقتصادي أو الرعاية الصحية. 
األهمية  العدالة  يدرك مامرسو  أن  األمثلة، يجب  ويف جميع هذه 
املوازية إلعادة ادماج الناجني يف املجتمعات األصلية وخدمات إعادة 
الجنيس  العنف  من  الناجوون  سيحتاجها  التي  الرضورية  التأهيل 
املرتبط بالنزاع عقب عودتهم. وتعمل هذه الخدمات عىل تكملة 

االنتصاف القانوين وتقود إىل تحقيق العدالة الشاملة للناجيني.   

ز.  تعزيز إرشاك املجتمع املدين:بالرغم من أن الهدف طويل املدى قد 
يكون االنتصاف القانوين والعدالة و لكن ال يوجد أمام العديد من 
الناجني من  جرائم العنف الجنيس املرتبط بالنزاع سوى املنظامت 
املجتمعية املحلية- مبا يف ذلك املؤسسات الدينية- للجوء إليها. و 
لذلك ينبغي أن يكون قطاعي العدالة واألمن عىل املستوى الوطني 
املجتمع  أفراد  به  يقوم  الذي  األسايس  بالعمل  عىل دراية وإطالع 
املدين بخصوص العنف الجنيس، مبا يف ذلك توفري الخدمات وإدارة 
الحاالت املرتكزة عىل حقوق  الناجيني. ويف هذه السياق قد يكون 
إجبارالضحايا إبالغ قوات االمن الوطنى مثل الرشطة  بهذه الجرائم 
اثر سلبى  حيث يؤدي  ذلك  ملزيد  من الصدمات النفسية للناجني 
و لذلك يجب النظر إىل املجتمع املدين كرشيك أسايس سعياً وراء 

االنتصاف القانوين والعدالة للناجني من جرائم العنف الجنيس.   

ح.  مجابهة الوصمة االجتامعية  املرتبطة بالناجني من العنف القائم 
عىل أساس النوع االجتامعي: أعادت مجموعة الخرباء التأكيد عىل 
األثر املدمر للوصمة االجتامعية عىل األفراد واملجتمعات املصاحبة 
للعنف  الناجني  تعرض  اإلشارة  ومتت   . الجنىس  العنف  لجرائم 
الجنىس ل النبذ، والهجر، والفقر، و “جرائم الرشف”، والصدمات 
إىل  تؤدي  قد  التى  االجتامعية  الوصمة   عن  الناجمة  النفسية 
االنتحار أو إيذاء النفس، وحاالت الحمل غري اآلمن، حاالت مرضية  
ال تتم معالجتها. وتوجد حاجة ماسة ملعالجة الوصمة االجتامعية 
املتعلقة بالعنف الجنيس أثناء النزاع، والتي ترتبط مبسائل هيكلية 
أوسع، مثل النظام األبوي، وأوجه الالمساواة يف النوع االجتامعي، 

وخضوع املرأة. 
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