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ل                         اء النزاعات المس حة، ترتكب ضد النساء جرائم عنف ال يمكن تصورها اثن

ل        انية، آالقت د االنس رائم ض رب او ج رائم ح ا ج ى انه دولي عل انون ال نفها الق ص
ي        ية وه داءات الجنس ري، واالعت ر القس انية والتهجي ة الالانس ذيب والمعامل والتع
ا،        ق في نفس الضحية ومجتمعه ر عمي ه من اث ا تترآ ر خطورة وضررًا، لم االآث

 .والتي مارستها القوات االمريكية ضد العراقيات
ايتهن من           ة لحم د القانوني اني، مجموعة من القواع دولي االنس انون ال ر الق وف

ر                ا اق اء، آم ادة والرؤس هذه الجرائم، باقراره بمسؤولية االفراد الجنائية بضمنهم الق
 .بالمسؤولية الدولية عنها آونها افعال محرمة

 
Abstract 
Incredible violence crimes are regularly committed against 
women during armed conflicts. International law classifies 
them as either war crimes or anti – humanity crimes like 
killing, torture, inhuman treatment, forceful displacement, and 
sexual rape which is the most dangerous and harful because of 
the deep and bad psychological effects on the victims and their 
societies. Examples are the cases practiced by the American 
soldiers against Iraqi women.  
The human international law provides a set of legal rules to 
protect women from such armies by admitting the criminal 
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responsibility of individuals  including leaders and states' 
presidents. It also admits the international responsibility of 
being such acts as prohibited. 

 
يهن،                    اء النزاعات المسلحة حين ينظر ال ة اثن آثيرًا ما تتعرض النساء الخطار بالغ

ات"امالت آح ي    " رمزي ة ف ال المقبل ات االجب ة، ومنجب ة واالثني ة الثقافي للهوي

دات،    وم والتهدي ة للهج اء عرض ون النس اع تك ك االوض ل تل ي مث ع، فف المجتم

ي          ات الت ين النزاع ه، وتب دور وتخريب ذا ال دمير ه ى ت عيًا ال دو س تهدفهن الع ويس

وم، ان النساء اصبحن هن المستهدفات ب              ر      يشهدها العالم الي داءات اآث ل واالعت القت

 .من أي وقت مضى

ا         ة، ام ر دولي والنزاعات المسلحة اما ان تكون نزاعات دولية او نزاعات مسلحة غي

دولي،                انون ال ه الق النزاعات المسلحة الدولية، فهي صراع بين دولتين او اآثر ينظم

نهم للمحافظ               ة ويكون وراء هذا الصراع محاولة من جانب اطرافه بان يسعى آل م

ة    طرابات الداخلي ن االض ف ع ي تختل ا، وه ن خالله ة م الحة الوطني ى مص عل

 ). ١(والثورات التي تقوم بها المستعمرات

ة في الوقت           ات الدولي زة للعالق وقد اصبحت النزاعات المسلحة الدولية السمة الممي

دولي               انون ال رره قواعد الق ا تق م المتحدة      . الراهن، وذلك على عكس م اق االم وميث

ة                  الذي ات الدولي د باستخدامها في نطاق العالق وة او التهدي د  .  يحظر استخدام الق وق

ارة       اب ت ة االره م مكافح دت باس ارية عق لحة ض ات مس ؤخرًا نزاع الم م هد الع ش

تالل دول           ن اح ا م ا رافقه رى، وم ارة اخ ان ت وق االنس ة وحق م الديمقراطي وباس

                                                      
محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام دراسة لضوابطه االصـولية واالحكـام             .  د 1)(

 .١٧٢، ص١٩٦١، القاهرة، ٢العامة، ط
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ا  ه سوى أنه ذنب اقترفت ًا، ال ل دميرها آلي ا وت وى الشر باآمله آانت محط انظار ق

روب ار الح ي    . وتج راق والت ي خاضها الع روب الت ع الح ي جمي دث ف ا ح ذا م وه

 .انتهت بوقوعه تحت االحتالل االمريكي

ة                 يم دول اما النزاعات المسلحة غير الدولية، فهي النزاعات المسلحة التي تقع في اقل

ة              ين السلطات الحكومي وجماعات مسلحة    عندما يوجد صراع مسلح طويل االجل ب

 ". بالحرب االهلية"، ويطلق على هذه النزاعات )١(او فيما بين هذه الجماعات

ات          واع االنتهاآ تى ان ى ش لحة ال ة المس ات العدائي الل العملي اء خ رض النس وتتع

ل         دة آالقت ورًا عدي ات ص ذه االنتهاآ ذ ه اني ، وتتخ دولي االنس انون ال ا الق حرمه

يج     الجماعي المنظم للنساء، فقد ال   قت دول الحلفاء للواليات المتحدة في حروب الخل

وم المنضب        رة من اليوراني ات آبي ى آمي ل وصواريخ تحوي عل ى العراق قناب عل

يما النساء،                     دنين، وال س أثر الم ى ت ا ادى ال تصل الى مئات االالف من االطنان، مم

رك آ                      ذه االسلحة تت ا ان ه ا علمن ذا النسيج، خصوصًا اذا م ارًا  التي تدخل ضمن ه ث

اقين                     ال مع أثيرات في انجاب اطف صحية سيئة على المرأة، وما يصاحب ذلك من ت

 .واسقاطات وتشوهات خلقية وعقم وما الى ذلك

اء النزاعات المسلحة، آالتشريد         وهناك صورًا اخرى للعنف ترتكب ضد النساء اثن

ذه ال انية، ولعل اخطر ه ة الالانس ذيب والمعامل ية والتع داءات الجنس جرائم، واالعت

ة عن                      ة ناجم ارة عن ممارسات فردي د عب م تع هي االغتصاب، تلك الجريمة التي ل

ر،  رف االخ تراتيجية الذالل الط ة واس بحت آلي ل اص د، ب ية للجن زوات شخص ن

 . واجباره على الرضوخ او من اجل التأثير على التكوين العرقي لبعض الجماعات

                                                      
من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنشأ بموجب اتفاقية رومـا           ) ٨( نص المادة    1)(

 .١٩٩٨لسنة 
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ذه ال     ي ه ث ف ا للبح ان تناولن ق، آ ذا المنطل ن ه لحة   م ات المس اء النزاع رائم اثن ج

ن       ات، م اء العراقي ه النس ا تعرضت ل د م ى اح ى عل ي، وال يخف تالل الحرب واالح

ى              ذي ادى ال انتهاآات في المعتقالت ومن جرائم حتى في داخل منازلهن، واالمر ال

 .اثارة االهتمام الدولي والعالمي

ة        والقانون الدولي االنساني ادخر مجموعة من القواعد القانو            وفر الحماي ة التي ت ني

ف       ات جني ت اتفاقي ل وفق اص، فه كل خ اء بش ًا والنس دنيين عموم ة للم القانوني

ه       ي أوج ا ه أن وم ذا الش ي ه رب، ف د الح ع قواع افيين وجمي ا االض وبروتوآوليه

وق التي                ا، او في الحق ة في مجال تطبيقه القصور التي إعترت هذه المواثيق الدولي

عف    ة المستض ك الفئ ا لتل اآم     اقرته ت المح ل نجح ة، وه ام الحماي مولة بنظ ة والمش

الدولية الخاصة والسابقة على انشاء المحكمة الجنائية الدولية والتي جميعها جّرمت             

ة، هل نجحت           ة تقتضي العقوب دتها جرائم دولي االنتهاآات التي تقع على النساء وع

تلهن او                 االتجاربهن،  في توفير ادنى درجات الحماية للنساء ومنعت تشريدهن او ق

 .او اغتصابهن اثناء سير العمليات الحربية واالحتالل

ات المتحدة               وما هو دور مجلس االمن والدول الكبرى االعضاء وعلى رأسها الوالي

رات، وهل تمكن من                       ذه الفت ة للنساء خالل ه ة الالزم وفير الحماي وبريطانيا، في ت

 .اهم فيها مساهمة فعالةالحد منها، ام آان له دور في تفاقم هذه المشكلة، وس

ًا            هذا ما سيتم الجواب عليه من خالل البحث في الجرائم التي ترتكب ضد النساء وفق

 :للمباحث اآلتية
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 .ماهية جرائم العنف ضد النساء: المبحث األول

 .مفهوم النساء في القانون الدولي االنساني: المطلب األول

 .مفهوم العنف ضد النساء: المطلب الثاني

 .الطبيعة القانونية لجرائم العنف ضد النساء: لمطلب الثالثا

 .صور جرائم العنف ضد النساء وارآانها: المبحث الثاني

 .القتل العمد: المطلب األول

 .االعتداءات الجنسية: المطلب الثاني

 .جرائم التعذيب والمعاملة الالانسانية ضد النساء في المعتقالت: المطلب الثالث

 .االتجار بالنساء: عالمطلب الراب

 .التهجير القسري للنساء: المطلب الخامس

ة ضد النساء          : المبحث الثالث  ة عن جرائم العنف المرتكب المسؤولية الجنائية الدولي

 .اثناء النزاعات المسلحة

 .المسؤولية الجنائية الفردية: المطلب األول

 . االمريكيةالمسؤولية الجنائية الفردية للقوات المسلحة: المطلب الثاني
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للحديث عن جرائم العنف التي ترتكب بحق النساء ابان النزاعات المسلحة، نجد من             

ا                       دولي االنساني وهو م انون ال ة نظر الق وم النساء من وجه الضروري تحديد مفه

يتم               سي تم طرحه في المطلب األول ثم التطرق الى مفهوم العنف ضد النساء، وهذا س

ذه                   ة له ة القانوني ه مع الطبيع اك وقف اني، في حين سيكون هن تناوله في المطلب الث

 .الجرائم في المطلب الثالث

  
       

اً      اء طوع ارآة النس ن مش رغم م ى ال واء     عل لحة س ات المس ي النزاع ًا ف  او آره

نظم مشارآتهن في                      دول، وت ة في بعض ال ناد، مقبول آمقاتالت او في عمليات االس

ات                  دول والثقاف ان بعض ال ًا، ف ًا دقيق العمليات العسكرية وفي القوات المسلحة تنظيم

ول                    ا يمكن الق وات المسلحة، ومن هن ل في الق دور المقات رأة ب ترفض اضطالع الم

ام األول       – النساء يعانين تجربة الحرب بوصفهن       بان رادًا من السكان       – في المق  أف

 .المدنين

دولي االنساني في      ه للنساء  "وقد صنف القانون ال ا ان يكن     "مفهوم ان النساء ام ، ب

ر    التين وف ا الح ي آلت دنيات، وف اء م اتالت، أي نس ر مق اء غي اتالت او نس اء مق نس

رائم  ن ج يهن م ة تحم د قانوني ات  قواع اء النزاع ن اثن د ترتكب بحقه ي ق ف الت  العن

 :المسلحة، وفيما يأتي عرض لكل منهما

 النساء المقاتالت: أوًال
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وات                راد الق م اف ان االشخاص الذين يمكن اعتبارهم مقاتلين، في النزاعات الدولية ه

ي                المسلحة أي الجماعات المنظمة تحت قيادة مسؤولة والتي تخضع النضباط داخل

يح تنفي  ات      يت اء النزاع ق اثن ة التطبي ا واجب دولي، ويعتبره انون ال د الق ذ قواع

 ).١(المسلحة

اتلين، ولكن الشخص         اما في النزاعات المسلحة غير الدولية، فال يوجد تعريف للمق

ول    و مكف ا ه ع بم ذ ان يتمت ه عندئ ال، ال يحق ل ي القت دور مباشر ف ارك ب ذي يش ال

 ).٢(للمدنين من حماية من الهجمات

ة في         . لقتال فهو المشارآة في االعمال الحربية     اما ا  وقد تشارك النساء مشارآة فعلي

ى                 بن دور في الحروب عل آثير من النزاعات المسلحة في شتى انحاء العالم، فقد لع

وات           دات ق ي وح اء ف ارآت النس ة ش ة الثاني رب العالمي ي الح اريخ، فف داد الت امت

ي مص  ل ف ك العم ي ذل ا ف ناد، بم اط واالس اني االحتي ي الجيش االلم ذخيرة، ف انع ال

افراد     ) سابقًا(في حين شارآن في االتحاد السوفيتي       . واالنكليزي مباشرة في القتال آ

وات        % ٨في جميع االدارات والوحدات العسكرية، وآن يشكلن         راد الق ة اف من جمل

ن  داد م رًا وازدادت اع اء آثي اظم دور النس ك الحين تع ذ ذل ية، ومن لحة الروس المس

تح  ناد     يل ات االس ي عملي ؤدين دورًا ف لحة، لي القوات المس ًا ب ًا او آره نهن طوع قن م

اء     ى حد سواء، وتشكل النس ال عل ي    % ١٤والقت ة ف وات العامل راد الق ة اف من جمل

                                                      
 من اتفاقية   ٤/، وكذلك نص م   ١٩٧٧سنة   من البرتوكول االضافي األول ل     ٤٣/ انظر نص م   1)(

 .١٩٠٧ من اتفاقية الهاي لسنة ١/، ونص م١٩٤٩جنيف الثالثة لسنة 
 .١٩٧٧ من البرتوكول االضافي الثاني لسنة ٣ ف١٣/انظر نص م 2)(
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ة التي                وات االمريكي غ عدد النساء في الق د بل جيش الواليات المتحدة االمريكية، وق

 ).١(بعين ألف إمرأة ار١٩٩١-١٩٩٠شارآت في حرب الخليج في عام 

ال،       اليب القت م اس ي تحك د الت ة بمقتضى القواع تعن بالحماي اتالت يتم اء المق والنس

تهم في                   دوا ني لموا او أب ذين استس وتشمل هذه القواعد، حظر مهاجمة افراد العدو، ال

ى            ة عل دول المتحارب زم ال ة، تل ة جنيف الثالث ك، ان اتفاقي ى ذل االستسالم، اضف ال

ة ا وال  وجوب معامل ع االح ي جمي رب، ف يرات الح ن  "س ة ع ل مالئم ة ال تق معامل

وتنص هذه االتفاقية على عدد من االحكام التي تهدف         " المعاملة التي يتلقاها الرجال   

 ). ٢(الى آفالة المساواة في المعاملة وتلبية االحتياجات الخاصة بالنساء

 النساء المدنيات: ثانيًا

ود  ان ال وج ام، وان آ اك تصور ع ى  هن ل ال اني، يمي دولي االنس انون ال ي الق ه ف ل

ة            ي فئ دة ه ة واح ي فئ دنين ف كان الم ة الس من جمل اء، ض نيف النس اء "تص النس

ال ة  "واالطف رد فئ اء آمج ى تصنيف النس ه ال ل آخر يتج اك مي " مستضعفة"، وهن

 .وهذا هو الغالب في القانون الدولي االنساني

ر           ع          غير انه البد من التسليم بان النساء اآث اة، ومن المتوق عرضة للتهميش والمعان

يس النهن يشكلن                    زاع المسلح، ل جدًا ان توضع النساء في مقدمة الضحايا خالل الن

ن          ر م ة آثي ن مواجه زهن ع ًا لعج ا ايض دنين، وانم كان الم ن الس رًا م زءًا آبي ج

 ).٣(المواقف والتحديات المفاجئة الناجمة عن ذلك النزاع

                                                      
، ٢٠٠٢شارلوت ليندسي، نساء يواجهن الحرب، اصدار اللجنة الدولية للصليب االحمـر،             1)(

 .٢٥ص
 .١٩٤٩ة جنيف الثالثة لسنة  من اتفاقي١٤/م 2)(
بيرهاسنر، من الحرب والسالم الى العنف والتدخل، مجلة االنساني، عن اللجنـة الدوليـة               3)(

 .٦، ص١٩٩٩للصليب االحمر، العدد السابع، تشرين الثاني، كانون االول 
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ة     واتي ال               والنساء المدنيات، من وجه اني، هن النساء الل دولي االنس انون ال  نظر الق

يشارآن في القتال وال ينخرطن في القوات المسلحة، وال يستخدمن في أي غرض                 

 .عسكري او عمليات االسناد باي شكل من االشكال

دولي       انون ال د الق ن قواع ة م ة آامل ام األول، مجموع ي المق يهن ف ؤالء يحم ه

ي تحمي السك  اني، والت ذين  االنس ال او ال اجزين عن القت اتلين الع دنين، والمق ان الم

انون        ن الق ًال ع دنيين، فض كان الم بحوا ضمن الس ارادتهم فاص ال ب ن القت وا ع آف

الدولي، واعترافًا منه باحتياجات النساء الخاصة، يضع قواعد اضافية لتوفير حماية           

وق اال              ين الحق انية، وتب ة االنس ساسية التي يجب    لهن، وهذه القواعد توجب المعامل

ى النساء، فنجد في م          ، آفالتها لجميع االشخاص    من  ٢٧/تتضمن اشارات خاصة ال

ه   ى ان نص عل ة ت ف الرابع ة جني ن أي  "اتفاقي اء بصفة خاصة م ة النس يجب حماي

دعارة، او أي شكل                   ى ال راه عل اعتداء على شرفهن والسيما من االغتصاب، واالآ

 ).١"(آخر لخدش الحياء

ال                    وهذا الحكم يل   ك االعم ل تل دنيات من مث ان تحمي النساء الم ة، ب زم الدول المعني

زم                        ه يل ا ان زاع آم ا المسلحة او الطرف االخر في الن التي يحتمل ان ترتكبها قواته

ات               الجماعات المعارضة المسلحة وحتى قوات حفظ السالم اذا ما شارآت في عملي

 .قتالية

دنين بشكل        وهناك قواعد قانونية اخرى في اتفاقية جنيف         الرابعة لحماية السكان الم

دنيات، وتشمل                 ى النساء الم دورها عل ق ب عام اثناء النزاعات الدولية المسلحة تنطب

ى معلومات من                 هذه القواعد، حظر استخدام القسر البدني او المعنوي للحصول عل

                                                      
 .١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ٢٧/انظر نص م 1)(
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ع      اشخاص مشمولين بالحماية، وحظر تدابير االقتصاص والعقوبات الجماعية وجمي

 ).١(ر التهديد او االرهاب وحظر اخذ الرهائنتدابي

ة النساء                اضف الى ذلك، فقد أورد البروتوآول االضافي األول تدابير خاصة لحماي

ون      ه يجب ان تك ى ان د نص عل ة، فق لحة الدولي ات المس ل النزاع ي ظ دنيات ف الم

داءات                ة وبصفة خاصة من االعت تعن بالحماي النساء موضع احترام خاص وان يتم

ة القصوى لقضايا               . يةالجنس ة، باعطاء االولوي آما انه الزم القوات المسلحة االجنبي

الهن المقبوض                  يهن اطف د عل واتي يعتم ال، الل النساء الحوامل وامهات صغار االطف

 ).٢(عليهن او المحتجزات او المعتقالت السباب تتعلق بالنزاع المسلح

 
  

    
ع االخطار                  هو ا : العنف ه جمي ا يعرف بان ه، آم د ب ي او التهدي اليذاء البدني او العقل

ذي ال يشارآون مشارآة                  دنين ال واعمال العنف او التهديد بها ضد افراد السكان الم

 ).٣(فعلية في القتال او الذين آفوا عن المشارآة فيه

ائ                 ال العنف الق ى   ويقصد بالعنف الذي تتعرض له النساء، هو أي عمل من اعم م عل

ي او      دني او نفس ه اذى ب ب علي ل ان يترت ن المحتم ه او م ب علي نس يترت وع الج ن

 ).٤(جنسي، او معاناة للمرأة

                                                      
 .١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ٣٤، ٣٣، ٣١انظر نصوص المواد  1)(
 .١٩٧٧ من البروتوكول االضافي االول لسنة ٧٦/انظر نص م 2)(
 .٤٦ شارلوت ليندسي، مصدر سابق، ص3)(
 منال فنجان علك، مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة االسالمية، 4)(

 .١٧٧، ص٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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زاع،                   وتدخل في اعمال العنف الذي قد تتعرض له النساء من الطرف االخر في الن

وات     ات او اخ ات او بن ات او زوج ونهن امه ن، لك في له ال التعس ع واالعتق التروي

د ال  ال تري ات      لرج ونهن قريب تجوبهم، او لك يهم او تس بض عل ة الق لطات المحتل س

اتلين  ونهن زوجات الشخاص مق اء لك ا ان اضطهاد النس اتلين، آم ين او مق . لمعتقل

ذلك ان أي شكل من اشكال الترويع العنيف يجلب معه خطرًا مستمرًا لوقوع العنف      

لف عن االثار التي     الجنسي ضد النساء ويسبب بالتالي لهن ضغوطًا نفسية حادة تخت         

 .يعانيها الرجال عند تعرضهم للترويع نفسه

ممارسة العنف ازاء حياة االشخاص او صحتهم        "والقانون الدولي االنساني، يحظر     

دنيون او      دون م ا متعم واء ارتكبه تقبًال س اًال ومس ة ح ة او العقلي المتهم البدني او س

ان  ان ومك ي أي زم كريون، وف ادة "عس ت الم د آفل ول )٧٥(، فق ن البروتوآ  م

اء     اص النس كل خ دنين وبش خاص الم ع االش انية لجمي ة االنس افي المعامل االض

ة        ريم ممارس الل تح ن خ زاع، م راف الن د اط يطرة اح عين لس ال والخاض واالطف

العنف ضد المدنين هذا من جهة، من جهة اخرى نرى ان نص المادة جاء موضحًا                 

ي ظل   دنين ف ه الم د يتعرض ل ذي ق ف ال لحة بضمنهم لصور العن ات المس  النزاع

اة االشخاص او صحتهم او                    . النساء ا حظر ممارسة العنف ازاء حي والتي جاء فيه

القتل والتعذيب بشتى صوره بدنيًا آان ام       : (سالمتهم البدنية او العقلية وبوجه خاص     

اص          ه خ ية وبوج ة الشخص اك الكرام ويه، وانته ة والتش ات البدني ًا، والعقوب عقلي

ينة لالنسان والمحطة من قدره واالآراه على الدعارة واي صورة من             المعاملة المه 

واخذ الرهائن، والعقوبات الجماعية، والتهديد بارتكاب أي من       . صور خدش الحياء  

 ).١)(االفعال المذآورة آنفًا

                                                      
 .١٩٧٧من البروتوكول االضافي األول سنة ، ٢ف، ١ ف٧٥/انظر نص م 1)(
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المشترآة بين اتفاقيات جنيف، صور العنف التي      ) ٣(وفي نفس المعنى تحدد المادة      

 .اثناء النزاعات المسلحة غير الدوليةقد ترتكب ضد المدنين 

 

  
      

يمكن ان تأخذ جرائم العنف التي ترتكب ضد النساء اثناء النزاعات المسلحة صورًا      

رائم      انية، وج د االنس رائم ض ا ج ائي، باعتباره دولي الجن انون ال ددها الق دة ح عدي

 .روطها وارآانها المادية والمعنويةحرب اذا توافرت ش

ه  انية"يعرف الفق رائم ضد االنس انية  " الج ي تصدم ضمير االنس رائم الت ا الج بانه

جميعًا بفضل طبيعتها المنتشرة والمنظمة الى حد ان تعتبر االنسانية جميعها ضحية            

 .هذه الجريمة

ي،                   ة في اطار دول ذه الجريم ة لتنظيم ه في التسعينات    ولقد بدأت المحاوالت الجدي

ارة           دما اصبحت عب انية     "من القرن العشرين بع ة ضد االنس صورة بشعة    " الجريم

كرات      ي معس دث ف ا ح دنيين، آم خاص م ت ضد اش ي ارتكب ية الت ال الوحش لالفع

ذت في البوسنة والهرسك،              ر العرقي التي نف الموت واالغتصاب وحمالت التطهي

حي      ي راح ض دا الت ي روان ي ف زرة التوتس اء مج ر   واثن ن البش ات االالف م تها مئ

ة                    ة وضرورة المعاقب ذه الجريم دول تشعر بخطورة ه دأت ال نصفهم من النساء، وب
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ة ليوغسالفيا في م                  ة الجنائي ، ٥/عليها، فتم النص عليها في النظام االساسي للمحكم

 ).١(٣/آما تم النص عليها في النظام االساسي للمحكمة الجنائية لرواندا في م

من وجهة نظر القانون الدولي، الجرائم التي  " جرائم ضد االنسانية  "ويقصد بمفهوم   

من النظام   ) ٧المادة  (تضم على وجه الخصوص االعمال التي جاء ذآرها في نص           

ة،  ة الدولي ة الجنائي ي  "االساسي للمحكم امل او جزئ وم ش ار هج ي اط ة ف والمرتكب

ر القسري،     وهذه الجرائم، القتل واالبادة واالستع     ) ٢"(ضد سكان مدنيين   باد، التهجي

دولي  انون ال د الق ًا لقواع دية مخالف ة الجس ن الحري ان م ذيب، . السجن او الحرم التع

ن العنف   ل واي شكل آخر م ى الحم ام عل تعباد الجنسي واالرغ االغتصاب واالس

ي ي      . الجنس ة ف ر مقبول ة غي ة او ديني ة او تثني باب عرقي اعي الس ظهاد الجم االض

 ).٣(القانون الدولي

م                  "جرائم الحرب "اما   دولي، والتي ت انون ال ا الق ات التي يعاقب عليه ، فهي المخالف

وفي  ). ٤(اقترافها خالل فترة العداء ضد افراد معنيين او ضد المجتمع الدولي آكل            

رب            اء الح ع اثن ي تق ال الت ا االفع ى انه رب عل رائم الح فت ج ر وص ف آخ تعري

رب   وانين الح ه ق ا حددت رب آم اق الح ة لميث دات بالمخالف ا والمعاه  وعادته

                                                      
عبداهللا علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق االنسان، اطروحة              1)(

 .١٠١، ص٢٠٠٤دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة الموصل، 
 االتحاد البرلماني الدولي واللجنة الدوليـة        احترام القانون الدولي االنساني وكفالة احترامه،      2)(

 .٢٣، ص١٩٩٩للصليب االحمر، ترجمة محمد دوخة، سويسرا 
/  تمـوز    ١٧ من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اتفاقية رومـا           ٧/انظر نص م   3)(

 .١٩٩٨يوليو 
 .١٨٤ ص ،١٩٩٠سهيل حسين الفتالوي، مبادئ القانون الدولي االنساني، بغداد . د 4)(
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وهي آل فعل عمدي يرتكبه احد افراد القوات المسلحة لطرف محارب            ). ١(الدولية

ة         اني الواجب دولي االنس انون ال د الق ن قواع دة م ًا لقاع دنيين انتهاآ د الم او اح

 ).٢(االحترام

انون               ات جسيمة للق ى مخالف ك الجرائم التي تنطوي عل ا تل ى انه ا عل آما ينظر اليه

ام               الدولي ات جنيف لع ا في اتفاقي وارد ذآره ا  ١٩٤٩ االنساني وال ، او بروتوآوليه

 .، المرتكبة خالل نزاعات مسلحة دولية او غير دولية١٩٧٧االضافيين لعام 

انون                ات بالتخصيص جرائم حرب بمقتضى الق ذه المخالف ومن  . ويعتبر عدد من ه

ادة   هذه المخالفات فيما يعتبر جرائم عنف ضد النساء ما جاء في       ٢ف) ٨( نص الم

ة       ال االتي ددة باالفع ي مح ة وه ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام االساس ن النظ : م

اء، والحمل القسري،              " ى ممارسة البغ االغتصاب واالستبعاد الجنسي واالرغام عل

 ).٣"(واي اعتداء جنسي آخر

د   آما ان النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية أشار مباشرة الى افعال اخر             ى تع

ذي               ز ال من قبل المخالفات الجسيمة للقانون الدولي االنساني، وهي الهجوم دون تميي

دات،              يصيب السكان المدنين، واستخدام االسلحة المحظورة بمقتضى بعض المعاه

ا                  اة وم ى انتشار االمراض والوف ؤدي ال ومنع وصول المساعدات االنسانية والتي ت

 .المسلحة الدوليةالى ذلك، وهذا ينطبق على النزاعات 

                                                      
، بيـروت   ١علي عبدالقادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي اهم الجرائم الدوليـة، ط          . د 1)(

 .٧٥، ص٢٠٠١
صالح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمالحقة مجرمي الحرب، مـن            . د 2)(

 .٤٥٧، ص٢٠٠٣، القاهرة ١كتاب القانون الدولي االنساني، تقديم احمد فتحي سرور، ط
 . من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية٨/انظر نص م 3)(
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زاع مسلح                انية، حال وجود حرب او ن . وتقع جرائم الحرب او الجرائم ضد االنس

ة التي وقعت                  وحتى تقع مثل هذه الجرائم تحت طائلة القانون الدولي، فال بد للجريم

ذه الجرائم ضد اشخاص             ع ه د ان تق ا الب ائم، آم زاع الق ة الن ان تكون مرتبطة بحال

 ). ١(ن الدولي االنسانييتمتعون بحماية القانو

ًا    ددة آنف اء المح ف ضد النس رائم العن ن صور ج ة أي صورة م ة ممارس ي حال وف

ات      ي اتفاقي يمة ف ات الجس ررة ضمن االنتهاآ ي والمق ام االساس ي النظ واردة ف وال

ن،  ذه الجرائم بحقه اء، سواء ارتكبت ه ذه الجرائم من النس ان ضحايا ه ف، ف جني

كرية،   ات العس اء العملي وات   اثن ب ق تقالت وترتك ي المع ازهن ف تم احتج ن ي او مم

ة،            تعن بالحماي دنيين الالتي يتم ذه الجرائم، هن من السكان الم االحتالل ضدهن ه

ذه                . فانها توصف بجرائم حرب     ائم به د للق انية الب ولكي توصف بجرائم ضد االنس

ذه الجرائم ترتكب ضمن اطار هجو                     أن ه م ب م االفعال االجرامية ان يكون على عل

 ).٢(شامل ومنهجي وموجه ضد السكان المدنين عمومًا بما فيهم النساء واالطفال

  
      

 .لجرائم العنف التي ترتكب ضد النساء اثناء النزاعات المسلحة صورًا عديدة

ا ان تكون عن               ا انسان فهي ام ق  وقد تكون في ابشع صورة يمكن ان يتخيله طري

داءات الجنسية               ر القسري واالعت اتخاذ سلوك ايجابي آالقيام بالقتل واالبادة والتهجي

                                                      
كريستا روتنشتيز، منع المساعدات جريمة حرب، مجلة االنساني، تصـدر عـن اللجنـة               1)(

 .٤١، ص٢٠٠١، ١ ت–الدولية للصليب االحمر، العدد الثامن عشر، أيلول 
ات الموقف السياسي، دار ابن االثير      محمود السامرائي، القانون الدولي االنساني وتحدي     . د 2)(

 .١٣٩-١٣٨، ص٢٠٠٨للطباعة والنشر، الموصل 
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انية                 او عن طريق اتخاذ سلوك سلبي بالمنع من ذلك، منع وصول المساعدات االنس

 .للمحاصرين او منع الطعام عن المحتجزات وما الى ذلك

ا           اء         وقد ارتأينا ان نحدد مجموعة من الجرائم التي يخال أنه  ارتكبت ضد النساء اثن

لح او        زاع مس ي دول تعرضت لن دثت ف ائع ح ى وق تندين ال لحة، مس ات مس نزاع

كري  تالل عس ا ) ١(الح انية منه ة االنس كوك الدولي ف الص ين بمختل ومستأنس

ي      رائم ه ذه الج ا، وه ؤولية مرتكبيه د مس ة وتحدي ريم الواقع ة لتج ل : واالتفاقي القت

ار ب ية واالتج داءات الجنس يتم واالعت االت وس ري واالعتق ر القس اء والتهجي النس

 : تناولها وفقًا للمطالب اآلتية

 

 

 

 

 

                                                      
تعد ارض ما محتلة عندما تكون تحت السيطرة واالدارة الفعليـة لمحتـل، وال تتضـمن                 1)(

اتفاقيات جنيف تعريفاً لالحتالل، وان كانت االتفاقية الرابعة تشـمل نصوصـاً يمكـن ان               

وتشـمل كـذلك    )  من االتفاقية الرابعة   ٣٤-٢٧المواد  (تلة  تنطبق أيضاً على االرض المح    

، ) من اتفاقية جنيف الرابعة    ٤٨-٤٧المواد  (نصوصاً تنطبق تحديداً على االراضي المحتلة       

) ٤٢( التي تنص على تعريف االحتالل في نص المـادة         ١٩٠٧وهي مكملة لالئحة الهاي     

 السيطرة الفعلية لجيش العـدو،      تعتبر ارض الدولة محتلة حين تكون تحت      "التي جاء فيها    

". وال يشمل االحتالل سوى االراضي التي يمكن ان تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامهـا               

الجنوانب القانونية ذات الصلة باالحتالل، مجلة االنساني، تصـدر عـن اللجنـة الدوليـة               

 .٣٢، ص٢٠٠٣للصليب االحمر، العدد الخامس والعشرون، جنيف 
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ل رائم القت ة  : ج ه باي اق روح ى ازه ؤدي ال ان وت ى االنس ع عل ي تق رائم الت هي الج
د اعضاء   ة بأح اني بحرآ ام الج ق قي ابي عن طري ل ايج ا بفع تم ام يلة آانت وي وس

تم بفعل سلبي                     جسمه آالضرب او   ا ان ي ه وام ى موت ؤدي ال يلة ت  الجرح او باي وس
 ).١(عن طريق الترك او االمتناع

ة                  ة، او الدولي ومن اهم جرائم الحرب الواضحة المعالم سواء في التشريعات المحلي
ر  ة وغي لحة الدولي ي النزاعات المس ي ترتكب ف ة الت ذه الجريم د، ه ل العم هي القت

د   ًا ش د انتهاآ ة، تع ذه  الدولي ب ه ة، وترتك ين بالحماي خاص المتمتع ق االش يدًا لح
 .الجرائم اما بالفعل او بالمنع

وسواء آن ضحايا للسالح او الحروب فالنساء تتحمل اسوأ نتائج النزاعات المسلحة            
راء      ل ج ى القت دنين ال كان الم ن الس ة م ن يتعرضن آفئ ة، فه ر الدولي ة وغي الدولي

خا د االش دًا ض ة تحدي ات الموجه ابع الهجم ات ذات الط دنين، والهجم ص الم
أنها         ان من ش العشوائي، أي التي وان لم تكن موجهة عن عمد الى اشخاص مدنين ف
ة            ا ان الهجمات االنتقامي ان تصيب اهدافًا عسكرية واشخاصًا مدنين دون تمييز، آم
ا     ن، آله اء به رية لالحتم ائن ودروع بش اء آره ذ النس ع، واخ والحصار او التجوي

اليب قت ات          اس اء النزاع ل اثن اء للقت رض النس اد تع ي ازي اهم ف اهمت وتس ة س الي
دو  عاف الع زاع الض ي الن ر ف رف االخ ا الط أ إليه اليب يلج ي اس لحة، وه المس

 .والضغط عليه لالستسالم
ع                وقد يكون قتل النساء واالطفال والمدنين بشكل عام، عن طريق المنع، من ذلك من

ة    دادات الطبي اعدات واالم ى   وصول المس رض ال ي تتع رة والت اطق المحاص للمن
ذا الفعل                       هجوم وقصف مستمر في الوقت نفسه، ويكون اشد قسوة حين يمارس ه
ذه                        د ه ى الرضوخ، وتع ار مسلحها عل ة اجب رى التي تحاصر بغي ضد المدن او الق
ع                االفعال جرائم حرب اذا ما مات مدني مشمول بالحماية وان القائم على عملية المن

                                                      
المشهداني، جرائم القتل في القانون الوضعي والشريعة االسـالمية ومـدى         محمد احمد   . د 1)(

، السنة السـابعة، كـانون      ١٥تأثيرها على حقوق االنسان، مجلة الرافدين للحقوق، العدد         

 .١٧٣، ص٢٠٠٢األول 
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ة             قد قام بالقتل   ة العمدي ة شروط الجريم ا     )١( العمد، اذ تتوافر في هذه الحال ذا م ، وه
اء    ٢٠٠٤حدث في حرب الفلوجة األولى عام   ، والنجف واالسحاقي والصينية واحي

راق        دن الع ن م ا م ر وغيره داد، وتلعف ة بغ ي مدين لحة    . ف وات المس ل الق ن قب م
 .االمريكية

رن الماضي والحالي       اء النزاعات المسلحة     مجاز . لقد شهد العالم في الق ر بشعة اثن
ة    دنين بضمنهم النساء،         . الدولية وغير الدولي راح ضحيتها عشرات االالف من الم

كا      ان يضم معسكر اومارس د آ لمات، فق نة ضد المس ه صرب البوس ا ارتكب ا م منه
)Omarska (   تلهن ثالث االف من مسلمات وآروات البوسنة تم االعتداء عليهن وق

ام  ا١٩٩٢ع ي تق دة  ، وف م المتح ة لالم ان التابع وق االنس ة حق رتها لجن  ٣٠رير نش
ات            "١٩٩٤حزيران   بان عمليات القتل والمجازر التي حصلت في رواندا هي عملي

ل التوتسي   ى قبائ دف القضاء عل ا به ة ومخطط له ا )٢"(مبرمج ، راح ضحيتها م
 .يقارب مليون شخص غالبيتهم من النساء

وات    ه ق ا ترتكب ان م راق، ف ي الع ة ضد   وف رائم مروع ن ج ي م تالل االمريك االح
د تتسع                       انية، وق ا جرائم حرب وجرائم ضد االنس النساء العراقيات هي في حقيقته
ا                  ى نحو م ي، عل ر العرق مساحات االتهام لتشمل بحق هؤالء اتهامهم بجرائم التطهي
ائالت     حيتها ع ب ض راق، ذه وم الع ي عم ى ف ل ال تحص االت قت ي ح دث ف ح

ا ذا). ٣(بأآمله ة    وبه زرة حديث ي مج اعي ف ل الجم ة القت ان ممارس ى، ف  ١٩( المعن
انون االول  ة    ) ٢٠٠٥آ ة مجل ولها الدامي فت فص ي آش ايم"الت ي " الت ة ف االمريكي

ًا  ) ٢٤(، بعد اربعة أشهر من وقوعها، حيث قتل       ٢٠٠٥ آذار   ١٩تاريخ   مدنيًا عراقي
امن    ) ٧(نساء و ) ٦(بينهم   ا  "اطفال بضمنهم طفل في شهره الث دم ب دي   " ردب ى اي عل

                                                      
جريمة حرب، مجلة االنساني، تصدر عـن اللجنـة         : كريستا روتنشتينر، منع المساعدات    1)(

، ٢٠٠١) ١ت(اكتـوبر   )/ ايلـول (الحمر، العدد الثامن عشر، سـبتمبر       الدولية للصليب ا  

 .١٥ص
علي عبد اهللا حمادة، محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الكبرى امام القضاء الدولي، جامعة              2)(

 www.birasy.com. ١٢-٩، ص٢٠٠٧-١٠-٢٧حلب، كلية الحقوق، نشر بتاريخ 
-٦-٢٦لية الدولية، البقعة الساخنة، االثنين،      محمد خيري الجمالي، مجزرة حديثة والمسؤو      3)(

٢٠٠٦ ،www.yahoo.com. 
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ينتمون الى الكتيبة الثالثة من الفرقة      ) المارينز(عناصر من مشاة البحرية االمريكية      
 ).١(األولى

ة اخرى في               وقبل أن يبدأ التحقيق في مجزرة حديثة البشعة، تكشفت مجزرة امريكي
ان   ود االمريك ل الجن ث قت حاقي حي د ان  ) ١١(االس ال بع ن االطف زًال نصفهم م أع

 .لقوا نيران الرشاشات عليهمقيدوهم واط
اني             ٢٠٠٦وجريمة المحمودية في مارس      ر الجن ة عبي   التي تم فيها اغتصاب الطفل

ود              ، ) سنة ١٤( وقتلها مع افراد عائلتها في منزلهم وحرقه بمن فيه من قبل اربعة جن
 ).٢(امريكان هم جيمس بارآر والعريف بول آورتيز وستيفن غرين واخر  

ا تق  ل م ى آ ل   اضافة ال ن قب ات م اء العراقي ل ترتكب ضد النس رائم قت ان ج دم، ف
ل العشوائي           . القوات المسلحة االمريكية   اك حاالت القت بأساليب ووسائل اخرى، فهن

، بعد ان يتعرض رتلها     - دون أي رادع   –الذي تمارسه قوات االحتالل في الشوارع       
ل المسلحين،                 ى اصابة، من قب ا ال م قنص       العسكري الى هجوم او أحد افراده د ت  فق

ول مصطفى وادي   يدة بت نة٣٩(الس ل   )  س ال داخ ة اطف ت وام لخمس ة بي ي رب وه
ا، فاصابتها رصاصة نثرت راسها في                 ا مع اوالده سيارة االجرة التي آانت تقله

رى    ا الكب ان ابنته نة١٥(احض ان  )  س ي نيس اء    ٢٠٠٧ف زاء ج س الع ي مجل ، وف
ذ         دي ال دهس      . ي اصابها  االمريكان ليقدموا اعتذار عن انفعال الجن ذلك حاالت ال وآ

دن       ة في الم ا في الشوارع المزدحم ة ورآابه يارات المدني وق الس ، )٣(والصعود ف
د             يًال او عن ازل ل داهمات المن اء م ة التي تحصل اثن ل الفردي ناهيك عن حوادث القت

ي  ة الكوت ف ا، وحادث د افراده ال اح دعم ٢٦/٤/٢٠٠٩الفجر، العتق ال ي ر مث ، خي
ة اشخاص            آالمنا، فقد اقت   حم الجنود االمريكان منزًال في مدينة الكوت واعتقلوا ثالث

هذه الوسائل وغيرها غالبًا ما تعتمدها القوة المحتلة سياسة         ). ٤(وقتلوا رجًال وامرأة  
انون                     ذا محظور في الق نهم وه ام م دنيين واالنتق ثابتة لها من اجل ترويع السكان الم

                                                      
 االن جان روبير، مجـزرة حديثـة تعيـد ذكريـات مجـزرة مـي الي فـي فيتنـام،                     1)(

www.yahoo.com. 
 .٢٠٠٦-٦-٤، ١٥٧١ العدد –صائب خليل، الحوار المتمدن  2)(
" السرجخانة"حمراء في شارع    عن شهود عيان، صعود دبابة امريكية فوق سيارة برازيلي           3)(

  .٢٠٠٩في مدينة الموصل قتلت فيها رجل وامرأة والسائق في شباط 
 ٢٦القنوات كل من بغـداد، والبغداديـة، والشـرقية، والرافـدين، الفضـائية بتـاريخ                 4)(

 .٢٧/٤/٢٠٠٩و
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ة جن          اني، حيث تحظر اتفاقي ة     الدولي االنس االقتصاص من االشخاص      "يف الرابع
 ).١"(المدنيين الي سبب آان

وم         ذ ي وتجدر االشارة، الى ان االنفالت األمني والفوضى التي صاحبت االحتالل من
دي       ٩/٤/٢٠٠٣ ى اي ف عل حايا العن اء ض وع آالف النس ى وق د اآلن، ادت ال  ولح

حاي       داد او ض غ اع د بل رات، فق حايا للتفجي لحة او ض ات المس رات الجماع ا التفجي
ة        )  ألف ٥٧٨( ل    )  ألف  ٤٠(امرأة منذ بداية االحتالل، واالغتياالت المنظم ل تمث قتي

ات             د الجماع ى ي تلهن عل م ق اء ت ات النس دد ومئ ذا الع ن ه رة م بة آبي اء نس النس
 ).٢(المسلحة

ا، او                       ة بالبشاعة التي ذآرناه وات المسلحة االجنبي ل الق ان قتل النساء سواء من قب
ة (عات المسلحة في اطار النزاعات غير الدولية        من قبل الجما   تنادًا     )الداخلي د اس ، يع

جرائم ضد   "من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) ١ ف ٧/المادة(الى نص   
انية اق    " االنس ع النط وم واس ن هج زء م ب آج اء ترتك ل النس ات قت ت عملي اذا آان

 .ومنظم ضد السكان المدنين
ادة        ر         ) ١-) أ (٢ف ٨/م(آما ان نص الم " جرائم حرب   "من النظام االساسي اعتب

نة          ف لس ات جني ام اتفاقي يمة الحك ات جس ى انتهاآ وي عل ي تنط ك الت ، ١٩٤٩تل
دنيين          " القتل العمد "واعتبرت المادة    من هذه االنتهاآات، اذا آان موجه ضد افراد م

 .ال يشارآون في عمليات قتالية
د ضد   ل العم ة القت ان جريم ان ارآ ه ف ي  وعلي لحة، لك ات المس اء النزاع اء اثن النس

ل او يتسبب في موت                         انية، ان يقت ا جرائم حرب او جرائم ضد االنس توصف بانه
ى العيش في ظروف               ارهن عل ك اجب النساء بالوسائل التي تم ذآرها آنفًا، بما في ذل
دواء، ويمكن                ة وال ى االغذي ستؤدي حتمًا الى هالآهن، آحرمانهن من الحصول عل

 .هذه االفعال عمدًا ضد مجموعة من المدنين يكون بينهم نساء واطفالان تمارس 
 

  
   

اء النزاعات المسلحة                  ي، اثن ة، واالنفالت االمن ة والقانوني ان تدهور االنظمة االمني
دة                   وما يتوقع منها من قسوة ووحشية في الحرب، والصراعات السيكولوجية العدي

                                                      
 .١٩٤٩من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ) ٣٣(انظر نص المادة  1)(
 . www.yahoo.comية االحتالل االمريكي للنساء العراقيات ،ديقراط، اسماء جميل 2)(
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ًا   المال ن الحرب، هي جميع ي زم ام ف ات االقتصاص واالنتق ال، وممارس ة للقت زم
اء        اء، اثن ى النس ية عل داءات الجنس ة لالعت ًا ال نهائي ا فرص ل منه وفر آ ل ي عوام
لحة   ات النزاعات المس ي اوق يوع االغتصاب ف ذب ش د اجت لحة، وق النزاعات المس

اء ال يرتكب آمجرد  ك ان اغتصاب النس ًا خاصًا، ذل ل اهتمام رأة ب عنف ضد الم
 .آعمل عدواني ضد شعب او مجتمع محلي تحكمه عادات وتقاليد خاصة

ادة             وم          ) ٧(اما اشكال هذه الجرائم التي حددتها الم من النظام االساسي ضمن مفه
تعباد          "جرائم ضد االنسانية هي حصرًا       دعارة او االس ى ال االغتصاب او االآراه عل

ي       م القسري او أي شكل آخر من اشكال العنف       الجنسي، او الحمل القسري او التعق
ى        . تكون على قدر آبير من الخطورة     ". الجنسي آما انها تعد جرائم حرب استنادًا ال

 .١٩٤٩اذا انطوت على مخالفات جسيمة التفاقيات جنيف لسنة ) ٨(نص المادة 
دي                  ذه الجرائم، وهي ان يعت ان ه ولكي تعد جرائم ضد االنسانية البد من توافر ارآ

ن      م ر م رف االخ ة او الط لحة االجنبي وات المس راد الق ن اف رائم م ذه الج وا ه رتكب
ابع         ال ذات الط ن االفع ل م ة فع اء وممارس ى النس رب، عل ت الح ي وق زاع، ف الن

ادة   ي نص الم ددة ف ي والمح تعمالها، دون   . الجنس د باس وة او التهدي تعمال الق وباس
لم بان هذه الجرائم هي جزء   وان يكون مترآبوا هذه الجرائم على ع . رضا الضحية 

وافر القصد   ع ت دنيين، م كان الم امل واسع النطاق ومنهجي ضد الس وم ش ن هج م
 .الجنائي

 :وسيتم عرض هذه الجرائم آما يأتي
 جريمة االغتصاب : أوًال

دولي           انون ال ة          ، عرف االغتصاب الول مرة في الق م الصادر عن المحكم في الحك
د ة الخاصة بروان ة الدولي ه الجنائي ية يرتكب ضد  "ا بان ة جنس دني ذو طبيع غزو ب

 ).١"(شخص من ظروف قسرية
وا                      دفع مرتكب رأة، وي د الم اء عنصر الرضا عن ى اساس انتف وتقوم هذه الجريمة عل
ال ذات الطابع الجنسي،                       ر من االفع ى ممارسة فعل او اآث هذه الجرائم الضحية ال

وة او التهدي      د باستخدامها او بالقسر من    بالضغط على النساء من خالل استخدام الق
از او االضطهاد     ف او لالحتج اء للعن ن تعرض النس ن الخوف م نجم ع ا ي ل م قبي

تعمال السلطة اءة اس اء، وهي احدى . النفسي او اس ى البغ راه عل ة االآ ي جريم وف

                                                      
 .٦٦شارلوت ليندسي، مصدر سابق، ص 1)(
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ابع    ال ذات ط ل او افع ة فع ى ممارس رأة عل ر الم ية، تجب داءات الجنس رائم االعت ج
 ).١(تمرارجنسي على الدوام واالس

وقد شهد القرن العشرين حاالت ال تعد وال تحصى من االغتصابات اثناء النزاعات            
 ). ٢(المسلحة الدولية على وجه الخصوص

ة من                      رأة العراقي ه الم ا تتعرض ل راق، م ومن النتائج الكارثية للغزو االمريكي للع
 التي انتشرت   انتهاآات على ايدي القوات المسلحة االمريكية او الجماعات المسلحة        

زو       ام الغ ذ ع اب، فمن ف واغتص رائم عن ن ج ي، م الت األمن بب االنف ، ٢٠٠٣بس
ز        ي مراآ ه ف ذي تعرضن ل اهرة االغتصاب ال ن ظ اء ع ن النس ر م دثت الكثي تح
و                 د فضائح اب ة، بع وات االمريكي ل الق دار من قب االعتقال والسجون العراقية التي ت

 .غريب
ًا            عن فت " العفو الدولية "وذآرت منظمة    ا ستة عشر عام اة عراقية ال يتجاوز عمره

ابق،   ي الجيش الس رًا ف ان ضابطًا آبي ذي آ دها ال ام وال ى اغتصاب ام تعرضت ال
ا اشار               واشارت الى اغتصاب عدة فتيات اثناء االجتياح االمريكي لمدينة حديثة، آم

ة     (تقرير صادر عن     رأة العراقي ايس     ) شبكة الم من النساء    % ٥٢، ان   ٢٠٠٥في م
اقيات معرضات للتهديد باالغتصاب، والعنف على ايدي قوات االحتالل، وهو            العر

 ).٣(ما اآدته بدورها منظمة الصليب االحمر في تقاريرها
إمرأة عراقية للخطف بمعدل ) ٤٠٠(آما تحدثت تقارير دولية عن تعرض اآثر من         

وق     ) ١٠-٥( ة حق ت لجن اب، واتهم ى االغتص ن ال رض معظمه د تع بوعيًا، وق اس
نسان التابعة لالمم المتحدة القوات االمريكية والبريطانية باغتصاب العشرات من          اال

ان      وق االنس ة لحق ة العربي جلت المنظم ا س راق، آم ال الع اء واطف ة ) ٥٧(نس حال
دي    ) ١١(حالة اغتصاب الطفال، منها     ) ٢٧(و. اغتصاب لنساء بالغات   حالة على اي

و     ) ٣(القوات البريطانية    دي الق ر       حاالت على اي ة، وذآرت شذى جعف ات الدنمارآي
ى    " لهيئة المرأة العراقية  "وهي من المؤسسين     بان النساء اللواتي اعتقلن تعرضن ال

                                                      
زياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الـدولي الجنـائي، منشـورات             . د 1)(

 .١٩٩-١٩٧، ص٢٠٠٩الحلبي الحقوقية، بيروت 
امـرأة  ) ٢٠٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠٠( بـين    ،)١٩٤٥-١٩٣٩( خالل الحرب العالمية الثانيـة       2)(

كورية اغتصبت من قبل الجنود اليابانيين واآلف الفرنسيات اغتصبن مـن قبـل الجـيش               

االلماني، والنساء االلمانيات من قبـل الجـيش الفرنسـي، وفـي الحـرب البنكالديشـية                

 .، للمزيد راجع نفس المصدر١٩٧١إمرأة عام ) ٢٠٠٠٠٠(
 .www.c-we.org البربري حقوق المرأة في ظل االحتالل 3)(
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ذي   اد االسرى والسجناء ال يس اتح ام رئ د اده رأي محم اطرها ال االغتصاب، ويش
ه                          رأي اآدت ب، ونفس ال و غري ق عدد من حاالت االغتصاب في اب تمكن من توثي

ى ان                  السيدة ايمان خمي   دولي لرصد االحتالل، حيث اشارت ال ديرة المرآز ال س م
 .مرة امام مرأى االمريكان) ١٦(احدى المعتقالت اغتصبها الحراس 

اون مع           وفي حوار على هامش مؤتمر نظمته اللجنة العالمية المناهضة للعزل بالتع
وان       ى االرهاب         "جامعة بروآسل الحرة بعن ة عل ذآرت  " ارهاب الحرب االمريكي

محامية سحر الياسري ممثلة اتحاد االسرى والسجناء العراقيين، بان عدد السجناء       ال
ل   ) ٦٥٠٠(سجين منهم   )  ألف ٤٠٠(العراقيين يصل الى     رأة )  آالف ١٠(طف م  . إم ت

لمين وان            %) ٩٥(اغتصاب   د العرب والمس %) ٥(منهن، نظرًا الهمية الشرف عن
 ).١(هددوا باالغتصاب

دي امريكي اغتصب             آما نشر مجلس العالقات االس      ًا لجن ا، اعتراف المية في امريك
ود    ) روبنز بنورت(قاصرات عراقيات، ونشرت صحيفة     حول اغتصاب خمسة جن

) ديفيد آول  (، آما تحدث الكاتب     )سهيلة(امريكان المرأة عراقية من البصرة تدعى       
واطن           د     (عن قيام اربعة جنود امريكان باغتصاب زوجة الم خالل  ) صدر حسن زي

 .منزلهاقتحام 
ب   ه الكات ود (وتبع يم ب حيفة  ) ول ذي روى لص ث (ال ت بومفري ات  ) ويس ن عملي ع

ماه  ات س اء عراقي ديمقراطي(اغتصاب لنس ه )االغتصاب ال ر في رئيس "، ذآ ان ال
 ).٢"( إمرأة٢٤بوش سمح لجنوده يغتصبون عدد من النساء العراقيات بلغن 

اء،     ن النس غ االالف م بات يبل ي للمغتص دد الحقيق ن   ان الع وف م بب الخ ن بس ولك
ع       يم المجتم ى ق ة عل ار والمحافظ ل الع ادات غس ى ع افة ال يحة، اض ار الفض انتش
وات      ل ق ن قب ا المغتصبات م رض له ي يتع دات الت ى التهدي الوة عل ائري، ع العش
نهن في                   ة ودف ة مجهول ى جه االحتالل، وانتحار عدد من المغتصبات او هروبهن ال

تم الحكوم   ا ان تك ة، آم اآن مجهول ن الصعب    ام ل م ر، يجع ى االم ة عل ة العراقي
 .التعرف على عددهن الحقيقي

 : جريمة االستعباد الجنسي: ثانيًا
د ابع معق م بط ائي   . تتس ا، بقصد جن ي ارتكابه ترك ف ن شخص يش ر م ه اآث ك ان ذل

لطات          ع الس دى او جمي ة اح ى ممارس ة عل ذه الجريم وا ه وم مرتكب ترك، ويق مش
ة شخص او      يعهم او يقايضهم      المتصلة بالحق في ملكي أن يشتريهم او يب  اشخاص آ

                                                      
، ١علي الكاش، جنود االحتالل والهوس الجنسي وديمقراطية اغتصـاب العراقيـات، ص            1)(

www.c-we.org. 
 .٣نفس المصدر، ص 2)(
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ة        رآن االتجار              . او أي سلوك آخر سالب لحري ذا ال ويتضمن وصف السلوك في ه
 .باالشخاص وخاصة النساء واالطفال

رًا     اء حص ة النس ون معامل اء خاصة، ان تك ه ضد النس ي الموج تعباد الجنس واالس
ان ف  ى اتي حية عل ار الض ى اجب ي، بمعن تخدام جنس رض اس ال لغ ن االفع ل م ع

 ).١(الجنسية
بيهة             نظم الممارسة الش د وال وقد نظمت االتفاقية التكميلية البطال الرق وتجارة العبي

 .، تحريم هذا النوع من االستعباد١٩٤٥بالرق لسنة 
 :الحمل القسري: ثالثًا

يعني الحمل القسري اآراه المرأة على الحمل قسرًا، وعلى الوالدة غير المشروعة،            
تم            بقصد ال  تأثير على التكوين العرقي الية مجموعة من السكان، وارتكاب الجريمة ي

وقد مورس  . عن طريق حجز النساء واجبارهن على االحتفاظ بالجنين لحين الوالدة         
" معسكرات لالغتصاب "هذا النوع من الجرائم ضد مسلمات البوسنة، حيث أنشأت      

ى الحمل              نهن عل ا حدثت جرائم        تم حجز النساء فيها واجبار البعض م القسري، آم
ان    ي الشيش ية ف لحة الروس وات المس دي الق ى اي انيات عل ة ضد الشيش ي . مماثل وف

طفل في سجن ابو غريب من        ) ٥٠(العراق حدثت جرائم حمل قسري، ولد نتيجتها        
 ).٢(رجال هم في حقيقتهم اعداء للعراقيين

 التعقيم القسري: رابعًا
ة           تحدد المادة السابعة من النظام االس        ة جريم ة الدولي ة الجنائي يم  "اسي للمحكم التعق

ري ن   " القس ى رآ وم عل ي تق انية، وه ة ضد االنس اء جريم ي ترتكب ضد النس الت
ى              ة عل ة وتجارب طبي ات جراحي ى اجراء عملي اه ارادة الجاني ال اساسي وهو اتج
ر                   دخل أيضًا في اطار التطهي ة ت النساء لمنعهن من الحمل واالنجاب، وهذه الجريم

يالعر لوك      . ق ذلك الس ون ل ري اال يك يم القس وم التعق ي مفه دخل ف ي ن ترط لك ويش
 ).٣(مبررًا طبيًا او يمليه عالج في احد المستشفيات

ال                         ة استخدام الغش واالحتي ا، او في حال ك دون رضا المجني عليه تم ذل على ان ي
ي      ع ف اق واس ى نط رائم عل ذه الج ت ه د ارتكب اها، وق ا ورض الستحصال موافقته

                                                      
 .١٦علي عبداهللا حمادة، مصدر سابق، ص 1)(
 .مصدر سابق ، علي عبد اهللا مادة ، وكذلك. مصدر سابق، علي الكاش  2)(
، ١٩٩٥ديع شلبي، التدخل الدولي ومأساة البوسنة والهرسـك، القـاهرة           صالح عبدالب . د 3)(

 .٤٦-٤٥ص
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ات استئصال               . نة والهرسك البوس ى عملي ات النساء ال فبعد قتل الرجال تعرضت مئ
 ).١(الرحم او المبيض او عقد االنابيب

 جرائم العنف الجنسي االخرى: خامسًا
أي صورة من صور       "من البروتوآول االضافي االول        ) ٧٥(وقد اعتبرت المادة    

اء  دش الحي من اال      " خ دخل ض ي ت ي وه ف الجنس كال العن ن اش كل م ات ش نتهاآ
دخل في نطاق                     اي سلوك ي ذا ف الجسيمة اذا ما ارتكبت اثناء النزاعات المسلحة وبه

 .العنف الجنسي هو جريمة حرب
ه           ) ٢٧(آما ان المادة     ى ان ة النساء      "من اتفاقية جنيف الرابعة نصت عل يجب حماي

رفهن   ى ش داء عل د أي اعت فة خاصة ض ي   ). ٢"(بص ا ف م اهميته ادة رغ ذه الم وه
ع                     تسليط الضو  زاع المسلح في من ه اطراف الن ذي تتحمل زام الخاص ال ى االلت ء عل

ان السبب                 اع، ب ع، يعطي االنطب نهج المتب ان ال جرائم العنف الجنسي ضد النساء، ف
المرأة اآثر من   " شرف"في شجب الجرائم الجنسية هو آونها تشكل اعتداءات على          

ية   ة او النفس المتها البدني ى س داءات عل ا اعت ا ا. آونه كال   آم ن اش كل م د ش ه يع ن
 .االضطهاد اذ ما تم استخدامه بغرض التخويف او العقاب

 
  

        
ادة        ه الم ا اوردت انية، آم د االنس رائم ض وم الج من مفه دخل ض ام  ) ٧(ي ن النظ م

ة  السجن او الحرمان الشديد، ع"االساسي، جريمة   لى أي نحو آخر من الحرية البدني
ال      ). ٣"(بما يخالف القواعد االساسية للقانون الدولي    ذه االفع ل ه ام بمث حيث ان القي

دولي             انون ال من شأنه ان يهدد حياة المسجون وفي ذلك مخالفة للقواعد االساسية للق
 .العام

ذيب     ي التع ًا، ويعن رائم ايض ذه الج ذيب ضمن ه دخل التع م ش "وي اق ال ديد او الح
تهم او          راف الم ت اش ود تح خص موج ًا بش دنيًا ام عقلي واء ب ديدة س اة ش معان

                                                      
 .٤٦نفس المصدر، ص 1)(
من اتفاقية  ) ٢٧(، ونص المادة    ١٩٧٧من البروتوكول الثاني لسنة     ) ٧٥(انظر نص المادة     2)(

 .١٩٤٩جنيف الرابعة لسنة 
 .ليةمن النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدو) هـ-١ ف٧/م(نص  3)(
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ديدة                ) ١"(سيطرته اة ش د احداث معان انية، تعتم ة الالانس آما ان التعذيب، او المعامل
وم                   دخل في مفه ذلك ت ف، وهي ب تدخل في نطاق االنتهاآات الجسيمة التفاقيات جني

 .جرائم الحرب
ة احداث             ويمكن القول، بان أي فع     تقالت، بغي ل اجرامي تتعرض له النساء في المع

ات        من المخالف د ض ية، تع ة او النفس المتها البدني ر بس رار خطي ديدة، وإض آالم ش
ادة   ا الم ي تورده يمة الت ى   ) ١٤٧(الجس ا ال ة، واذا نظرن ف الرابع ة جني ن اتفاقي م

ان البروتو   ار، ف ذه االالم واالخط ن ه اء م ة النس ور حماي ن منظ نص م ول ال آ
زام الجهات                   ال، من خالل ال االضافي األول يفرض صراحة حظرًا على هذه االفع

ريم    اتلين، بتح ية والمق كرية والسياس ة   "العس ية او المعامل ة الشخص اك الكرام انته
اء       دش الحي ن صور خ ورة م ة ص دره، واي ن ق ة م ان والحاط ة لالنس ) ٢"(المهين

اء      "ونشدد على النص     ه         "باية صورة من صور خدش الحي ا تترآ  بالنسبة للنساء لم
 .من آالم حادة في نفس الضحية

وبنفس المعنى، هناك قواعد صريحة في القانون الدولي االنساني تتجه نحو تحريم               
ة       . ممارسة العنف ازاء حياة االشخاص بشكل عام       وهي قواعد صريحة أيضًا لحماي

ذي               ة القاسية والتع ى     المرأة من هذه الجرائم، والتي تتضمن المعامل داء عل ب واالعت
ر               . الكرامة الشخصية  ة وغي ق في النزاعات المسلحة الدولي تعد احكام واجبة التطبي

 ).٣(الدولية
ل          ن اج ات، م اء العراقي ال النس ى اعتق د ال ة تعم وات االمريكي ى ان الق ار ال ويش

ائق     ). ٤(الضغط على ازواجهن او اقاربهن الملطوبين لتسليم انفسهم        فقد اظهرت وث
ة      "حصل عليها    ات المدني وا        "االتحاد االمريكي للحري ريكين اعتقل ، ان عسكرين ام

                                                      
 .من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية) هـ– ٢ ف٧/م(نص  1)(
 من  ٤/ وكذلك م .١٩٧٧ من البروتوكول االضافي االول لسنة       ٧٦ و   ٧٥نص المادتان  انظر 2)(

 .البروتوكول الثاني 
، الجلسـة السادسـة     ٢٠٠٠) نيسان( ابريل   ٢٨ –) اذار( مارس   ٢٠لجنة حقوق االنسان     )١(

، من جدول االعمال، بيان من اللجنـة الدوليـة للصـليب            )١٢(لمسألة رقم   والخمسون، ا 

 .www.hup://icrc.orgاالحمر، 
، الجلسـة السادسـة     ٢٠٠٠) نيسان( ابريل   ٢٨ –) اذار( مارس   ٢٠لجنة حقوق االنسان     )٢(

، من جدول االعمال، بيان من اللجنـة الدوليـة للصـليب            )١٢(والخمسون، المسألة رقم    

 .www.hup://icrc.orgاالحمر، 
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ام  اد    ٢٠٠٤ع ة اليج ي محاول راقين ف لحين ع ات مس رتين زوج ل م ى االق  عل
ازواجهن، واحدى الحالتين تتحدث عن امرأة شابة في الثامنة والعشرين من العمر               

وات الخاصة ق للق ا فري ة اوالد، اعتقله ديها ثالث ا. ل م اعتق ا ت ن ) ١٥(ل آم رأة م إم
 ).١(مدينة الموصل لنفس االسباب

ا       ي تتلقاه انية الت ة الالانس اء والمعامل ذيب النس ى ان صور تع ارة، ال در االش وتج
ية       داءات الجنس رائم االعت ى ج افة ال دة فباالض تالل عدي تقالت االح ي مع اء ف النس

ل الجسدي  المارة الذآر، فان النساء تتعرض، الى الضرب والسحل واالهانة واالذال         
داءات           ن االعت اء م وف النس ًا خ هن خصوص ي نفوس ب ف وف والرع ث الخ او ب
وم      ن الن ان م ا ان الحرم ة، آم وات المحتل دي الق ى اي ا، عل د به ية، او التهدي الجنس
جن       ون الس د يك ذيب، وق كال التع ن اش ر م كل آخ و ش الم ه ي والك ذاء والمش والغ

ن وع م ام ن ة وألي اآن ضيقة ومظلم ي ام رادي ف ذيباالنف واع التع رة هي .  ان وآثي
م اطالق سراحهن                      ات ت ا نساء عراقي الصور التي طالعتنا من خالل قصص روته

 ).٢(من سجون االحتالل االمريكي، ومن خالل تقارير عن منظمات دولية 
ن    ور حس ول ن ي      "وتق داء الجنس ذيب واالعت رب والتع ن للض تقالت يتعرض المع

 ).٣(ن عارياتويتم تصويره" للحصول منهن على معلومات
زاوي     دى الع يدة ه ذآر الس نة٣٩(وت م      )  س ه ت ة، ان د االنكليزي ال تجي يدة اعم س

ان، واعتقلت                 ا لضرب االمريك ل اخوانه احتجازها في سجن ابو غريب بتهمة تموي
ة                   ا في غرف م حجزوه روي انه مع اخويها واختها، احد اخويها توفي من التعذيب، ت

)  ساعة  ١٢(الوحل ووجهها نحو الحائط لمدة      باردة، ونزعوا حذاءها، واوقفوها في      
دة    ١٨ومنعوها من الكالم مدة ثالثة اسابيع آما انهم منعوها مع          وم م  محتجز من الن
ول    ة وصاخبة، وتق ام باستخدام موسيقى مخيف ة اي اءًا  "ثالث اًال ونس آنت اسمع رج

ا قضت      " يتصارخون ويبكون بشدة وآنت اميز صوت اخي       وم  ١٥٦(وتقول انه )  ي

                                                      
، السنة  ٨الجيش االمريكي يعتقل زوجات المسلحين العراقيين البتزازهم، مجلة حق، العدد          )٣(

 .٨، ص٢٠٠٦األولى، نيسان 
منظمة العفو الدولية تشن هجوماً عنيفاً علـى الواليـات المتحـدة االمريكيـة، الثالثـاء                 )٤(

٢٢/٢/٢٠٠٥ ،www.dd.sunnat.net. 
 www.m7shsh.comعراقيات، … صاب وتعذيبخوف واذالل واغت )٥(
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داءات جنسية                في ا  لحبس مع خمس نساء في سجن ابو غريب، حيث تم ارتكاب اعت
 ).١(من قبل الجنود االمريكان

ل                  ًا يعض ساق الطف ًا متوحش رك آلب وتروي قصص آثيرة، منها ان أحد الحراس ت
ادل  نة١٤(ع ن          ) س ا م ى عليه ى اغم ام حت ن الطع نة م يدة مس وا س م منع ، وانه
ع          ، وفي احد المشاهد ان احد     )٢(الجوع ى االرب  الجنود جعل امرأة عجوز تنحني عل

ًا، وال تستطيع                     ة تمام ا ويمسك بضفائرها البيضاء وهي عاري وق ظهره ويصعد ف
دى     ذآر اح ويرها، وت وم بتص اعات ويق ع لس ذا الوض ى ه ر عل م تجب ه، ث حمل

 ).٣(المعتقالت انهم صوروها عارية واوقفوها اليام امام السجناء
ان عدد            واآدت ممثلة اتحاد االسرى و     ة سحر الياسري ب السجناء العراقيين المحامي
ر        ) ٣٦(السجون في آافة العراق يبلغ       ر االآث ذي يعتب و غريب ال سجنًا عدا سجن اب
 ).٤(رحمة، رغم فضائحه المريعة

وانين          اني، وق دولي االنس انون ال ر، لقواعد الق ايوجد بعد آل هذه الجرائم انتهاآًا اآث
 .الحرب

 
  

  
ق  "يعرف االتجار باالشخاص بانه     تجنيد او نقل او ايواء او تسلم اشخاص عن طري

ش او      اف، او الغ ر او االختط ن القس رى م كال اخ وة او اش تخدام الق د او اس التهدي
ديم او        عف، او تق ز ض تغالل مرآ لطة او اس تعمال الس ي اس ف ف داع او التعس الخ

ى شخص        تقاضي مبالغ مالية او منافع للحصول      ه سيطرة عل  على موافقة شخص ل
ى، أي شكل من اشكال                   ده االدن آخر، بغرض االستقالل، ويشمل االستغالل في ح

                                                      
نساء عراقيات يتعرضن للتعذيب والتهديد باالغتصاب على يد القوات المسلحة االمريكية،            1)(

 .www.dd.sunnat.net، ٢٠٠٦ أيلول ٢٤االحد 
 .Luke Hardingهدى العزاوي بعد إطالق سراحها تروي قصة عذابها الى لوك هاردنج  2)(

www.yahoo.com. 
منظمة العفو الدولية تشن هجوماً عنيفاً على الواليات المتحدة االمريكية، مقتطفـات مـن               3)(

 .www.dd.sunnat.net، ٢٢/٢/٢٠٠٥تقرير صادر عن المنظمة، الثالثاء 
 .علي الكاش، مصدر سابق 4)(
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زع  ترقاق او ن ة او االس دمات االجباري خرة او الخ ي، او الس تقالل الجنس االس
 ).١"(االعضاء

اهيم                ًا مف تعباد الجنسي هي جميع ان مفاهيم االختطاف، واالتجار باالشخاص واالس
ى   ار البن لحة، النهي اء النزاعات المس ار باالشخاص اثن زداد االتج د ي مترابطة، وق
فة      اء بص رض النس ذه االوضاع تتع ل ه ي ظ كرية وف ة والعس ادية واالمني االقتص

 .خاصة لخطر الوقوع فريسة للمتاجرين بالبشر
دع          ارة، ومفهوم االتجار بالنساء اآثر ما يقترن باالستعباد الجنسي، وباالآراه على ال

ين شخص آل                       ة مالي ذه الممارسة باربع ذين تشملهم ه وتقدر االمم المتحدة عدد ال
ر، بقصد استغاللهم                       ة عشر من العم ات دون الثامن عام، تصل نسبة االتجار بالفتي

 ).٢(من جملة االتجار باالشخاص% ٣٠بالتجارة الجنسية الى نحو 
ة وغا               ة مدرب ل عصابات اجرامي ا تكون مرتبطة        وتمارس هذه التجارة من قب ًا م لب

ن  ا يمك ة خارج بالدهن االصلية، آم ى وجه اء ال ل النس ة لنق ة معادي بكات دولي بش
اء                ذا الوضع اثن اقم ه تعباد الجنسي، ويتف ى الخضوع لالس اختطافهن واجبارهن عل

لح  زاع المس يلة       . الن الجنس، آوس ار ب ه االتج ا يتبع اء وم ار بالنس تخدم االتج ويس
ات ا اء النزاع ع،  للحرب اثن رة والمجتم امالت لشرف االس اء ح لحة، الن النس لمس

ى    وم عل ردًا للهج ًا مط أن االغتصاب نهج أنها ش ارة، ش ذه التج ون ه ن ان تك ويمك
 ).٣(السكان المدنيين بغية تدمير المجتمع

تجارة الرقيق   "وتطبيقًا على ذلك، في العراق يطلق على االتجار بالنساء العراقيات           
 االبيض بحسب تقرير الخارجية االمريكية الذي عرضته         ، وتجارة الرقيق  "االبيض

ع   . ٢٠٠٦وآالة االنباء العراقية في نيسان      ا بي يشير الى ان الصفقات التي يتم خالله
ا عصابات                      وم به يج، والتي تق اء العرب في دول الخل ى االثري الفتيات العراقيات ال

زو  ل ولل فر للعم رائهن بالس ابات واغ ك باختطاف الش ق مختصة، وذل اج عن طري

                                                      
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باالشـخاص السـيما النسـاء            )  أ – ٣/م(نص   1)(

 الملحق باتفاقية االمم المتحدة المناهضة للجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود              واالطفال،

تشـرين األول   /  نـوفمبر  ١٥ الصادر في    ٥٥/٢٥والمعتمد بمقتضى قرار الجمعية العامة      

٢٠٠٠. 
 .٦٤شارلوت ليندسي، مصدر سابق، ص 2)(
 .٦٧مصدر نفسه، صال3)(
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رة آالف        ى عش عارهن ال ة يصل اس ن المراهق ي س ات ف زورة، والفتي وازات م ج
 ).١(دوالر

ربين  د المه د اح ًا٤٨(ويؤآ ي " الشرق االوسط"لصحيفة )  عام اء ف ا ج ة م اللندني
ث ان   ي، حي ر االمريك دود     "التقري ى الح ًا عل هد رواج يض تش ق االب ارة الرقي تج

دأ          ان من بين ال   "، مشيرًا   "العراقية ات، وتجارة التهريب تب ضحايا خريجات جامعي
يض اللحم االب ن السالح وتنتهي ب ول " م ل  "ويق ن قب دار م ات ي ب العراقي ان تهري

 ).٢"(شبكات غاية في التعقيد ويصعب التقرب منها
ا باسعار                  ة وعلمه ذه الدق ة، وبه ة االمريكي وعندما يصدر، هكذا تقرير عن الخارجي

ذه              فتيات العراق، اال يعني ذلك     ة، طرف في تنظيم ه  ان الواليات المتحدة االمريكي
ا تسعى للتعامل                 يج، ام انه اء دول الخل ات الثري ع الفتي تم بي التجارة، ولماذا تحديدًا ي
دمير                ال بقصد الت ذه االعم ام به ه، والقي ة علي ائج المترتب ا آانت النت باي شيء، مهم

ًا اذ     اء، خصوص ق النس ن طري ي، ع ع العراق د للمجتم ات  المتعم ت الوالي ا علم  م
ذي يحظر                  اني، ال دولي االنس انون ال الالمريكية ان تجارة النساء، مخالفة لقواعد الق
عى          اذا ال تس ة، فلم ن الكرام ة م انية والحاط ة الالانس ي والمعامل تعباد الجنس االس
ال اولئك                        ذه التجارة ضد النساء، واعتق اف ه ى ايق جاهدة، وهي سلطة احتالل، ال

 ". العصابات"ملون في االفراد الذين يع
من جهة اخرى، من المفيد ان نؤآد، بان االتجار باالشخاص عمومًا، وبالنساء على             
ايير    ي ان مع ذا يعن دول، وه يس ال راد، ول ه االف وم ب ه الخصوص، تصرف يق وج
ر،    كل مباش ه بش اني، ال تسري علي دولي االنس انون ال د الق ان، وقواع وق االنس حق

ن مكا   ة ع ام الدول ن احج ر     ولك ًا للحظ د انتهاآ ن ان يع اء، يمك ار بالنس ة االتج فح
 ).٣(المفروض على المعاملة القاسية والالانسانية والحاطة بالكرامة

رأة      "وتوجب   ز ضد الم دول    " اتفاقية القضاء على جيمع اشكال التميي ع ال ى جمي عل
ا، لمكافحة                "االطراف ان    ك التشريعي منه ا في ذل بة، بم  تتخذ جميع التدابير المناس

تغاللها  المرأة واس ار ب كال االتج ع اش ول ) ٤"(جمي ا ان بروتوآ ع "آم ع وقم من

                                                      
 www.yahoo.comاء العراقيات، اسماء جميل، ديمقراطية االحتالل االمريكي للنس 1)(
تهريب نساء عراقيات بايهامهن بالعمل في دول الخلـيج او عـن            : تجارة الرقيق االبيض   2)(

 .www.yahoo.com، ١٨/٨/٢٠٠٥طريق الزواج، 
 .٦٨شارلوت ليندسي، مصدر سابق، ص 3)(
  .١٩٩٤ من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لسنة٦/انظر نص م 4)(
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٢٨٨ )٢٠١٠(، السنة ) ٤٥(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ال   اء واالطف ة النس خاص وبخاص ار باالش ة االتج دول  " ومعاقب ى ال ب عل يوج
 ).١(االطراف تجريم هذا السلوك بمقتضى تشريعاتها الجنائية الوطنية

رة، لقض      رض مباش اني، ال يتع دولي االنس انون ال ول ان الق ي ان نق ار بق ية االتج
راه                     تعباد واالآ ام، تحظر االس انون من احك ذا الق بالنساء تحديدًا، فان ما يتضمنه ه

ذه القضية         ذا الحظر، حين          . على الدعارة ويتصل اتصاًال وثيقًا به اك ه ويشكل انته
ة             زاع، جريم أثرة في الن يأتي من جانب اطراف نزاع مسلح او في اراضي دول مت

 للمحكمة الجنائية الدولية اذا ما ارتكبت في نزاعات   حرب بمقتضى النظام االساسي   
وحين يرتكب االستعباد الجنسي آجزء من هجوم واسع النطاق او منهجي               . مسلحة

 .موجه ضد السكان المدنين فانه يشكل جريمة ضد االنسانية بمقتضى النظام
 ان حظر االتجار با

 
ة ا    ات الدولي ة     لنساء وتجريمه، وارد في عدد من االتفاقي ة العام ا، الجمعي ي نظمته لت

ذه  ة ه ة عن مواجه ة القائم ي االطر القانوني دما وجدت قصور ف دة عن م المتح لالم
كلة ول . المش اد بروتوآ ك باعتم ة  "وذل خاص وبخاص ار باالش ع االتج ع وقم من

اء  ال والنس نة " االطف ون    ٢٠٠٠س دولي المعن ك ال ذلك الص وق  "، وآ ايير حق مع
ز     " تجّر بهم االنسان لمعاملة االشخاص الم    ع اشكال التميي ى جمي واتفاقية القضاء عل

 .ضد المرأة
 المطلب الخامس

 التهجير القسري للنساء
ادة     ر القسري                ) ٧(عرفت الم ة التهجي ة الدولي ة الجنائي من النظام االساسي للمحكم

ه  فة  "بان ا بص دون فيه ي يتواج ة الت ن المنطق رًا م ين قس خاص المعني ل االش نق
الطرد، او  روعة ب انون مش ا الق مح به ررات يس ر، دون مب ري آخ ل قس اي فع ب

 ).٢"(الدولي
ا        ) ٧(وقد أوردت المادة     جريمة ابعاد السكان او التهجير القسري بفقرة مستقلة، النه

ى عنصر       اعي   "تنطوي عل ة يمكن ان ترتكب في            " النطاق الجم ذه الجريم والن ه
اد    اوقات النزاعات المسلحة وفي زمن السلم، ويمكن ان ينطوي ا     ى االبع ر عل لتهجي

 .من اراضي الوطن، او ترحيل السكان داخل حدود الدولة

                                                      
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باالشـخاص وبخاصـة النسـاء            ٥/انظر نص م  1)(

 .٢٠٠٠واالطفال لسنة
 .من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية) د-٢ ف٧/م( 2)(
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ر السكان                      ل او تهجي ة، هو ان نق ذه الجريم على أن الهدف االساسي من تعريف ه
ادة  ذي تقصده الم ديل   ) ٧(ال ى تع ال، ال بيل المث ى س ي عل ي ترم ات الت هي العملي

ا، او        التكوين الديمغرافي القليم معين السباب سياسية او        عنصرية او دينية او غيره
ذه الحاالت يمكن                    ين من ارض اسالفه، وبه التي ترمي الى اقتالع جذور شعب مع

 ).١(ان يندرج التهجير القسري ضمن جرائم االبادة الجماعية والتطهير العرقي
ذآر ان                   ًا، وي ًا وخارجي ة االشخاص المهجرين داخلي ال غالبي ويشكل النساء واالطف

من سكان مخيمات الالجئين داخليًا بسبب النزاعات         % ٨٠ال يمثلون   النساء واالطف 
ة    رار نتيج ى الف د ال اء تعم ه ان النس تنتج من ذي يس ر ال ة، االم ر الدولي لحة غي المس
 .المكان تعرضهن الخطار خاصة، سواء النهن مستهدفات او لخشيتهن من الهجوم

 من االحكام التي تنصب       من هذا المنطلق فان القانون الدولي االنساني، ضمن عدداً        
ال             ًا، والنساء واالطف دنيين عموم ر القسري للسكان الم ى قضية التهجي صراحة عل
دى    ع الم رًا واس ة، تتضمن حظ ة جنيف الرابع د اتفاقي ه الخصوص، فنج ى وج عل
للتهجير القسري الفردي او الجماعي سواء داخل البلد المحتل او الى خارج حدوده،             

ى اراضي                وبصرف النظر عما اذا آ     ة االحتالل او ال ى اراضي دول ان هذا النقل ال
 .اخرى

تالل ان      ة االح يح لدول دة، يب ذه القاع ن ه دود م تثاء مح اك اس ي"وهن كان " تجل س
ة، وال                  دنين او السباب عسكرية قهري منطقة معينة، اذا اقتضى ذلك أمن السكان الم

ى ف                       ه حت ى ان فيًا، عل ذه الظروف تعس ل ه ل في مث ذا الترحي ة ال      يعد ه ذه الحال ي ه
ع                اطق تق ى من يجوز ان يترتب على عملية االجالء، تهجير اشخاص محميين، اال ال
ن     زء م ل ج ة نق ة المحتل ى الدول ر عل ة تحظ ا ان االتفاقي ل، آم يم المحت ل االقل داخ

 ).٢(سكانها المدنين الى اراضي الدولة التي تحتلها
دنين ب كان الم ر القسري محظورًا للس ان التهجي اءواذا آ ام، بضمنهم النس . شكل ع

اني،                دولي االنس انون ال ان الق سواء اثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ف
ى                  م، عل ة له وق مكفول يضع قواعد خاصة لحماية االشخاص واالسر المهجرة وحق
اآن مناسبة                       وفير ام ا ت ا، منه زام به النزاع االلت سلطة االحتالل او الطرف االخر ب

 ).٣(فريق افراد االسرة الواحدةلهم، وعدم ت

                                                      
 .١٩٣زياد عتياني، مصدر سابق، ص. د 1)(
 .١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ٤٩/انظر نص م 2)(
 من البروتوكول االضـافي     ١ ف ١٧/ من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك م      ٤٩/ م انظر نص  3)(

 .الثاني 
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دولي           انون ال منها الق ي ض ودة، الت ي الع ق ف و الح ر، ه ي االم ا ف م م ى ان اه عل
ى   ة عل ة جنيف الرابع د نصت اتفاقي رًا، فق رين قس اني للمهج ادة "االنس وجوب اع

ة  ال الحربي رد توقف االعم واطنهم بمج ى م ولين ال كان المنق ذا ) ١"(الس ق ه ويتعل
تهجير داخل حدود البلد المحتل، او الذين تم اجالؤهم عبر الحدود،           الحكم بعمليات ال  

د                      ى اوطانهم يع دنين قسريًا ال ادة المهجرين الم على ان التأخير غير المبرر في اع
 ).٢(احد االنتهاآات الجسيمة للبروتوآول االضافي االول

اء          ًا والنس دنين عموم روع للم ر المش ري غي ر القس ة التهجي دخل جريم ذلك ت وب
خاصة، في عداد المخالفات الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة والبروتوآول االضافي           

ا في نزاعات مسلحة                   . االول م ارتكابه ة حرب، سواء ت وتشكل هذه الجريمة جريم
 .دولية او غير دولية

ر             آما انها تعتبر جريمة ضد االنسانية اذا آان التهجير القسري جزء من هجوم آبي
د ا نظم ض اق او م دنينالنط ون  . لم ي ان يك رى، وه ا االخ وافرت ارآانه واذا ت

دوا                ة التي ابع االشخاص او النساء واالطفال، موجودين بصفة مشروعة في المنطق
ان   ة اخرى او مك ى دول ر ال رًا شخصًا او اآث ل قس تهم او ينق ا، وان يرحل الم عنه

دولي         انون ال ا الق باب ال يقره ر الس ري آخ ل قس اي فع الطرد او ب ر ب ك وذ. آخ ل
وف      ن الخ ثًال ع ئ م ر الناش تخدامها او القس د باس ة او التهدي وة المادي تخدام الق باس
ى             ة عل والعنف واالآراه واالحتجاز واالضطهاد النفسي، وان يكون مرتكب الجريم

 ).٣(علم بالظروف الواقعية
اء حرب الفلوجة             ر القسري اثن الي     ٢٠٠٤وقد استخدم التهجي ع اه م اجالء جمي  وت

ر طال             الفلوجة، نس  ا ان التهجي داد، آم ة بغ اءًا واطفاًال الى مخيمات على حدود مدين
وات االحتالل               ا ق ة التي اشعلت فتيله ة الطائفي اء الفتن راق، اثن دن الع تقريبًا جميع م
بهدف تقسيم العراق الى مناطق طائفية متناحرة، والتهجير اصاب ما أصاب النساء    

ًا آب اة واالم ة واقتصادية بشكل مباشر وتسبب لهن معان ي ظل ظروف امني رة ف ي
 .سيئة للغاية

ر      ارج القط ل وخ راقيين داخ رين الع دد المهج ذآر ان ع دير بال ن الج غ . وم  ٦(بل
ون ال  ) ملي اء واالطف ن النس البيتهم م ر غ ي   . مهج ث ف ن نبح ارة ونح در االش وتج

                                                      
 . من اتفاقية جنيف الرابعة٤٩/انظر نص م 1)(
 .من البروتوكول االضافي االول)  ب– ٤ ف٨٥/ م(انظر نص  2)(
زياد عتياني، مصـدر سـابق،      . وكذلك د . ١٣٧محمود السامرائي، مصدر سابق، ص    . د 3)(

 .١٩٤ص
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ذآر ان عدد االرامل في العراق             ة   ٢جرائم االحتالل ضد النساء، ان ن ون ارمل  ملي
ذين           ٤يلون  يع ل، عدد الرجال ال بنا من عدد االرام ا احتس يم، واذا م ل يت  مليون طف

ام   ذه االرق ى ه ا نضيف ال وا فانن ون رجل٢(قتل ون ) ملي ذلك يك ون١٤(، وب )  ملي
ال           زوجين واالطف ر المت ال غي دا الرج تالل، ع حايا االح يلة ض م حص ي ه عراق

 ).١(والنساء الذين قتلوا

                                                      
عمر الكبيسي، في كلمته التي القاها امام البرلمان االوربي في بروكسل، وصرح بهـا              . د 1)(

 .٧/٥/٢٠٠٩في قناة الرافدين الفضائية بتاريخ 
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في معرض بحثنا في جرائم العنف التي ترتكب اثناء النزاعات المسلحة ضد النساء              
ذه الجرائم                      ه ال يكفي عرض ه دأ ان في اطارها القانوني الدولي، نجد من حيث المب

ت        د من البحث           وصورها وارآانها فحسب، ولكن ولغرض اس ذا االطار، الب كمال ه
انون          . في المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبي هذه الجرائم        ا صنفه الق ى م تنادًا ال اس

يتم بحث         . الدولي الجنائي  ه س انية، وعلي باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد االنس
 :هذا الموضوع في المطالب اآلتية

 .الفرديةالمسؤولية الجنائية الدولية : المطلب األول
 .المسؤولية الجنائية الفردية للقوات المسلحة االمريكية: المطلب الثاني
 .مسؤولية الدول عن أفعال قواتها المسلحة : المطلب الثالث

 
  

    
د        يمة لقواع ات الجس ن االنتهاآ ة ع ة الفردي ؤولية الجنائي دأ المس يخ مب ر ترس يعتب

 .قانون الدولي االنساني من اهم التطورات التي لحقت بهذا القانونال
ل االشخاص                       ام ترتكب من قب ة بشكل ع ه الجرائم الدولي وفي الوقت الذي آانت في
ؤولية   ة، واصبحت المس ة للدول ؤولية الجنائي رة المس تبعاد فك م اس د ت ين، فق الطبيعي

و    ذين ارتكب ين ال راد الطبيعي ى االف ر عل ة تقتص ة  الجنائي م الدول ة باس ا الجريم
ابها ة ). ١(ولحس ة لمعاقب ة المؤقت اآم الدولي يس المح م تأس اس ت ذا االس ى ه وعل

انون                 ى انتهاآات جسيمة للق االشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون جرائم تنطوي عل

                                                      
 .٢٦، ص١٩٩٦عبدالواحد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب، القاهرة، .  د1)(
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ذه            ون ه ذين يرتكب ى االشخاص ال اآم عل ذه المح الدولي االنساني، ويقتصر عمل ه
 .)١(الجرائم في وقت الحرب

دا                وقد تم تقرير مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية في العديد من الوثائق الدولية، لكن ب
ي   اآم الت ة، من خالل المح ة الثاني د الحرب العالمي ي بع ع تطبيق واضحًا بشكل واق

ومبرغ               ومن  اعقبت هذه الحرب، فقد نص على هذا المبدأ النظام االساسي لمحكمة ن
ا من        ام    ضمن ما جاء فيه ون الجرائم           " احك ين وحدهم يرتكب ان االشخاص الطبيعي

انون   رام نصوص الق ذ احت ة تنفي ن آفال ردة، وال يمك ة المج ات النظري يس الكائن ول
 ).٢"(الدولي اال بعقاب االفراد الطبيعيين المرتكبين لهذه الجرائم

ام         رد          ١٩٤٩ثم جاءت اتفاقيات جنيف لع ة للف دأ المسؤولية الجنائي ، لتأخذ ايضًا بمب
ال                     عن ى آخر االفع ا، او بمعن ات جسيمة له ة مخالف ا بمثاب  االفعال التي يعتبر اتيانه

 .التي تعتبر جرائم حرب، وفقًا لمفهوم تلك االتفاقيات
رن      لكن التطور االهم واالعمق الذي شهده هذا المبدأ قد جاء في العقد االخير من الق

ة              ة الجنائي ة الدولي ه في المحكم ام      العشرين فقد تم النص علي ، ١٩٩٣ ليوغسالفيا ع
ام      دا ع ة بروان ة الخاص ة الدولي ي    ١٩٩٤والمحكم ام االساس د النظ ث اآ ، حي

 ).٣"(المسؤولية الجنائية الفردية لالشخاص الطبيعيين"للمحكمتين على 
ام          ا لع آما تم تأآيد هذا المبدأ في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم االنسانية وامنه

ة            اذا اعتبر المشروع      ١٩٩٦ ذه الجرائم يرتب مسؤولية جنائي ان ارتكاب احدى ه
 .فردية

                                                      
 قبل الدول لمحاكمة االفراد الذين      تلك المحاكم التي يتم انشاؤها من     :  يقصد بالمحاكم الدولية   1)(

سهيل حسين الفتالوي، حقوق االنسان،  . يرتكبون جرائم اثناء العلميات العسكرية، للمزيد، د      

 .٣٢٦، ص٢٠٠٩موسوعة القانون الدولي، عمان، 
 لمعاقبة  ١٩٤٥ آب   ٨بموجب اتفاق لندن في     " نومبورغ"انشأت المحكمة العسكرية الدولية      2)(

دول المحور االوربية بين الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واالتحاد         مجرمي الحرب من    

السوفيتي واختصت في النظر في الجرائم المرتكبة ضد السلم وجرائم الحـرب والجـرائم              

من النظام االساسي لمحكمة نومبرغ لسـنة       ) ٦(المرتكبة ضد االنسانية، انظر نص المادة       

١٩٤٥. 
نظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصـة بيوغسـالفيا         من ال ) ٦(انظر نص المادة     3)(

من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الخاصة برواندا       ) ٥(، وكذلك نص المادة     ١٩٩٣عام  

 .١٩٩٤عام 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (45), Year (2010) 



٢٩٤ )٢٠١٠(، السنة ) ٤٥(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

دولي     انون ال ي الق وخه ف د رس دأ وتأآي ذا المب ذي لحق به م ال ور االه ى ان التط عل
ى                الجنائي، هو تبنته من قبل النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي نص عل

ين وان ا     "ان  خاص الطبيعي ى االش ها عل ون اختصاص ة يك ذي  المحكم خص ال لش
ة                     ا بصفته الفردي ة يكون مسؤوًال عنه دخل في اختصاص المحكم يرتكب جريمة ت

 ).١"(وعرضه للعقاب
فته         ة بص ب الجريم واء ارتك كري وس ان او عس دني آ خص م ًا الش أل جنائي ويس

اب  ه للعق ون عرض ر، ويك ع آخ تراك م ة او باالش ان . الفردي روف ب ن المع وم
ا            المساعدة او التشجيع على ارتكاب جر       ة، المنصوص عليه ة من الجرائم الدولي يم

آما ان التحريض المباشر      . في القانون الدولي، او توفير الوسائل الالزمة الرتكابها       
والعلني ما دام يرمي الى التشجيع على ارتكاب الجريمة الدولية، سواء قبل ارتكاب              

ة                  ر حاالت واضحة لالشتراك في الجريم ا، تعتب اء ارتكابه ا ان    الجريمة او اثن ، آم
 ).٢(الحث او االمر او االغراء بارتكاب جريمة تدخل ضمن االشتراك

انون          ة بالق ة المخل رائم الدولي دى الج ود الح راد او الجن د االف اب اح ا ان ارتك آم
ذا              الدولي االنساني ضد النساء، اضافة الى مسؤوليته الجنائية بصفته الفردية، فان ه

ؤولية الجنائي    ن المس ه م ي رئيس ة او    ال يعف باب معقول ه اس ت لدي م او آان ة اذا عل
رئيس    ذ ال ه دون ان يتخ ل او ارتكب اب الفع تعد الرتك ك الشخص يس ان ذل ل ب تجاه
ا،                 ة مرتكبه ة او لمعاقب ك الفعل او الجريم ع ذل االجراءات الضرورية والمعقولة لمن
يطرته    لطته وس عون لس راد يخض ك االف ان اولئ ًا، اذا آ أل جنائي الرئيس يس ف

 ).٣(ينالفعليت
و        ى نح ب عل بحت ترتك اء، اص د النس ف ض رائم العن ور ج ع ص ع ان جمي والواق
ة، اصبحوا                 وات المسلحة الغازي متزايد في النزاعات المسلحة، اذا ان الجنود في الق
داءات جنسية        ضالعين في ارتكاب هذه الجرائم دون أي رداع من قتل وتهجير واعت

ا ام االساسي للمح… او غيره ان النظ ذا ف ي وله ًا ف ان دقيق ة، آ ة الدولي ة الجنائي كم
اء النزاعات   اء اثن رائم العنف ضد النس ة، عن ج ة الفردي ؤولية الجنائي ر المس تقري

                                                      
 .من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٢(و) ١(فقرة ) ٢٥(انظر نص المادة  1)(
من مشروع  ) ٢(من المادة   ) ١٣/٣(ادئ محكمة نومبرغ، والفقرة     انظر المبدأ السابع من مب     2)(

من اتفاقية منع جريمـة االبـادة       ) ٣(من المادة   ) هـ(، والفقرة الفرعية    ١٩٥٤مدونة عام   

من النظام االساسـي    ) ٢٥(، وكذلك اقرأ نص المادة      ١٩٤٨الجماعية والمعاقب عليها لعام     

 .١٩٩٨للمحكمة الجنائية الدولية، لسنة 
 .من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٢ ف٢٨(انظر نص المادة  3)(
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المسلحة، وهو ما يشكل ضمانة قانونية آبيرة لهن ضد هذه الجرائم في تلك الفترات              
ًا  لخصوص خص الفاع مية للش ف الرس ق بالص ا يتعل انة ). ١(فيم ا ان الحص آم

، عند ارتكاب    )٢(اسية ال تمنع من اثارة موضوع المسؤولية الجنائية الفردية        الدبلوم
ن      ة م ب أي جريم رد يرتك ل ان أي ف ة، ب ي اختصاص المحكم واردة ف رائم ال الج
و               الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ال يعفى من المسؤولية الجنائية حتى ل

دنيًا،          آان ارتكابه لتلك الجرائم قد تم امتثاًال ألمر ا         رئيس عسكريًا او م ة او ال لحكوم
زام        "اال في حالة آونه      ه الت ال يعلم بان االمر الصادر اليه غير مشروع، او آان علي

 ).٣"(قانوني باطاعة االوامر
دأ                       ى ال تكفي من حيث المب يس اعل والقاعدة التي تقضي بان االمر الصادر عن رئ
ن         ادرة ع ائية الص ام القض عتها االحك د وض ؤولية، ق ن المس رؤوس م اء الم العف
المحاآم العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية، فقد جاء في المادة الرابعة من محكمة             

سؤولية، اذا آانت قد توافرت لديه القدرة       ان االمر ال يعف الفاعل من الم      "نومبورغ  
ار ى االختي ام  "عل ة ع ي مدون ا ف ث  ١٩٥٤، ام ن صيغة ادق حي ا ع ن فيه د اعل  فق

ذا                 "نصت على ان     ان في استطاعة ه االمر ال يعف المرؤوس من المسؤولية اذا آ
 ".االخير في الظروف القائمة اال يمتثل لهذا االمر

ى             ونحن نرى ان الجرائم التي ترتكب ضد       اج ال زاع المسلح، ال تحت اء الن  النساء اثن
ا، وهي          ة في طبيعته ال مجرم ال هي افع ذه االفع ك ان ه ا، ذل ات تجريمه ة الثب ادل
ا صدرت          ات، واذا م اعماًال غير مشروعة من الناحية االخالقية في اغلب المجتمع
ذه          ع ه ان جمي ة ب م ودراي ى عل ل عل ان الفاع وع ، ف ذا الن ن ه اك م ر بانته االوام

وات       ا ي الق دي ف رد او جن ان أي ف ه ف روعة، وعلي ر مش ال غي ي افع ات ه النتهاآ
ة                 ة، ومخالف ر قانوني اًال غي ا اعم ال آونه ذه االفع ز ه ى تميي المعادية، لديه القدرة عل
لقواعد القانون الدولي ولذلك ينبغي ان يكون هناك تشديد في العقوبة على هكذا نوع              

 .خفيفها او االعفاء منهامن الجرائم، وليس البحث عن اعذار لت

                                                      
 ٧(من البروتوكول االضافي االول، ونص المادة       ) ٢ ف ٨٦(انظر ما جاء في نص المادة        1)(

من النظام االساسي للمحكمـة     ) ٢٧(من النظام االساسي لمحكمة يوغسالفيا، والمادة       ) ٣ف

 .الجنائية الدولية
مـن النظـام    ) ٧(من النظام االساسي لمحكمة نورمبرغ، والمـادة        ) ٧(المادة  انظر نص    2)(

 .من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٢٧(االساسي المحكمة يوغسالفيا، والمادة 
 .١٩٩٨من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة ) ٣٣(انظر نص المادة  3)(
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دأ                        د مب د جاء تأآي ا المرؤوسين، وق ال التي ارتكبه ًا عن االفع رئيس جنائي ويسأل ال
، )٢٨(مسؤولية الرئيس في النظام االساس للمحكمة الجنائية الدولية في نص المادة            

ادة العسكريين فحسب،                      الج مسؤولية الق م تع ادة ل ذه الم ًا له ة وفق فالمسؤولية الجنائي
م      وان د به يين ويقص اء السياس كريين او الرؤس اء العس ؤولية الرؤس ت مس ا عالج م

 ).١(الغراض تطبيق النص، الزعماء السياسيون وآبار المسؤولين
دخل في اختصاص             ًا عن الجرائم التي ت وعليه فان الرئيس طبقًا للنص يسال جنائي

ين،            نتيجة عدم    المحكمة من جانب المرؤوسين الخاضعين لسيطرته وسلطته الفعليت
د العسكري          . ممارسته هذه السيطرة ممارسة سليمة     ة سواء للقائ والمسؤولية الجنائي

ع او  ة لقم اذ االجراءات الالزم ي السيطرة، واتخ ه ف ى اخفاق رئيس تؤسس عل او ال
دولي                     وطني وال ام القضاء ال ائق واحك ا استقر في وث . منع ارتكاب الجرائم، وهو م

ين             اذا  "آما انه يتعرض للمسؤولية      ة معلومات تب آان قد علم او تجاهل عن وعي اي
  .)٢("…بوضوح ان مرؤوسيه على وشك ان يرتكبوا هذه الجرائم

ة تؤخذ في                     ودهم، اذ ان مناصبهم القيادي وال يمكن ان يتعللوا بجهلهم بتصرفات جن
 ).٣(الحسبان عند تحديد مسؤولياتهم

ا     د النس ت ض ي ارتكب رائم الت ان الج ك، ف ى ذل ًا عل ل  وتطبيق ن قب راق، م ي الع ء ف
ى          ابقًا، ال يمكن ان يخفى عل اه س ذي ذآرن القوات المسلحة االمريكية، على النحو ال
ا او          ه به رئيس الواليات المتحدة، فهو قد ساهم فيها على وجه االشتراك سواء بعلم
اء       ن النس دد م وده باغتصاب ع ي لجن رئيس االمريك مح ال د س ا، فق ه عليه بموافقت

 ).٤(العراقيات
ن  إذ ى ذويه ن اجل الضغط عل اء م تجواب نس ال او اس ه اعتق دى آون ر تع  ان االم

المطالبين من قبل قوات االحتالل لالستسالم، لكنه تدمير شامل لقيم وعادات خاصة   
ن         ي م ت والت ي وقع ات الت ك ان االنتهاآ ره، ذل ي باس ع العراق ا المجتم ي عليه بن

ى المجت            ا عل ان وقعه ة، آ ا جعل         جسامتها شكلت جرائم دولي رًا، مم مع العراقي آبي
داهمات    ن الم م م وف دائ ة خ ي حال ن ف وائلهن، يعش ات وع اء العراقي ل النس آ
ن     ا م ه غيره ا تعرضت ل راق لم ي الع رأة ف ن ان تتعرض أي ام االت وم واالعتق

 .النساء في االعتقال

                                                      
 .٣٧٣-٣٧٢بق، صزياد عتياني، مصدر سا. د 1)(
 .من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٢٨(انظر نص المادة  2)(
 .١٩٧٧من البروتوكول االول لسنة ) ٨٧(انظر نص المادة  3)(
 .راجع جرائم االغتصاب في المبحث الثاني من هذا البحث 4)(
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ذه        ع ه ع او قم راء لمن رئيس أي اج ذ ال ذه ان ال يتخ ة ه ور، والحال ن تص ال يمك ف
رتكبين                   الجرائم   ود الم ة الجن ه، ومعاقب ل قوات دار من قب تقالت ت والتي تحدث في مع

ة      ؤولية الجنائي د المس يًال لقواع ة وتفع و الدولي ة العف ذا دعت منظم ال، ل ذه االفع له
و                    ادة والرؤساء في معرض االحتالل االنكل يهم الق ا ف  امريكي   –الدولية لالفراد بم

راق  دي "للع امل لضمان تق امج ش ى وضع برن ة  ال رائم القديم ن الج ؤولين ع م المس
ى    ان ال وق االنس ات حق ن انتهاآ ا م دولي وغيره انون ال ى الق ة بمقتض والحديث

 ).١"(العدالة
ادة                 دأ مسؤولية الق وقد أخذت المحاآم الجنائية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية بمب

واتهم المسلحة      ال ق يتا    . والرؤساء عن افع رال ياماش ة الجن  Tomoyuki(فمحاآم
Yamashita (    ن رة م ين للفت ي الفلب ة ف وات الياباني ى للق د االعل  – ١٩٤٢القائ

ى  ١٩٤٤ ة، عل ذه الرتب د به اريخ الحديث لقائ هدها الت ة يش ة وادان د اول محاآم ، تع
ا  ؤوليته عم ذيب  "اساس مس ل وتع رائم قت ن ج ه م وده الخاضعين لقيادت ه جن ارتكب

له   واغتصاب ضد المدنيين والنساء بشكل خاص،        وقد استندت ادانته على اساس فش
ال        ذه االعم ه    " في السيطرة على جنوده وعدم منعهم من ارتكاب ه د حكمت علي وق

 . المحكمة باالعدام
ذي  ) Omarska(قائد معسكر اومارسكا ) Zeljko Meakic(آما ادين الجنرال  ال

نة        روات البوس لمي وآ ن مس ة االف م ن ثالث ر م م اآث ان يض ذيب  "آ ال تع باعم
ة وحاطة            وضر ة مهين ب السجناء من النساء والرجال، وتعرضهم الحوال ومعامل

وت      ن الم م م وف دائ ي خ م ف ة وجعله ة   ". بالكرام دره محكم م تص ذا أول حك وه
ادة عن ارتكاب جرائم       )السابقة(مجرمي الحرب في يوغسالفيا      ، بشأن مسؤولية الق

 ).٢(عنف ضد النساء
ام       آما تم توجيه اتهام للرئيس اليوغسالفي س       رار االته لوبودان ميلوسوفيتش، ويعد ق

يس   ام رئ م بمقتضاه اته ة، حيث ت اآم الجنائي اريخ المح ي ت الصادر ضده، االول ف
 ).٣(دولة بانتهاآات خطيرة للقانون الدولي االنساني أبان نزاع مسلح دائر

                                                      
هاكات حقوق االنسان رقم     ضمان العدالة والمساواة في انت     – العراق   –منظمة العفو الدولية     1)(

 .١، ص٢٠٠٣نيسان / ، ابريلMDE 14/088/2003الوثيقة 
جاسم زور، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية النساء من العنف الجسـمي، مجلـة                2)(

 .١٩٤-١٩٣، ص٢٠٠٩، اذار ٣٩، العدد ١١الرافدين، المجلد 
 .٣٧٢زياد عتياني، مصدر سابق، ص 3)(
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ة،     ة الدولي ة الجنائي ور للمحكم رائم دارف ي ج ة مرتكب م احال اس، ت ذا االس ى ه وعل
اريخ ارس ٣١ بت ى ٢٠٠٥ م ن ال س االم ا مجل ية يحيله ذلك اول قض بح ب ، لتص

 ).١(المحكمة الجنائية الدولية
تبه  ن يش ول م وم بمث ة الي ودانية مطالب ة الس ان الحكوم ة، ف رار االحال ًا لق وطبق

انية        ؤون االنس ر الش ه وزي ة، ويواج ام المحكم رب ام رائم ح ابهم ج د (بارتك احم
ـ    ) علي محمد علي عبدالرحمن   (وزعيم الجنجويد البارز    ) هارون ي  (المعروف ب عل
مزعومة تتمثل في قتل المدنيين واضطهادهم وجرائم اغتصاب       )  تهمة ٥١) (قشيب

 ). ٢(وتعذيب، واعتداء على الكرامة الشخصية وافعال ال انسانية اخرى
 
 

  
      

د ا ًا لقواع ن  طبق ة م لح جريم زاع مس اء ن دي يرتكب اثن ل جن ان آ دولي ف انون ال لق
د ان     ه الب ة، وعلي ا بصفته الفردي ة عنه ؤولية الجنائي ل المس ة، يتحم رائم الدولي الج
ا              ة او احدى حليفاته وات المسلحة االمريكي يخضع لمحاآمة عادلة آل جندي في الق

ين، وارتكب المجازر     التي شارآت في الغزو على العراق واحتالله غير المشروع         
ان، وال     ة للعي ي اصبحت ماثل ات، والت اء العراقي ق النس ة واالغتصاب بح الدمومي

 .يستطيع ال الجندي االمريكي وال دولته التخلص من هذه المسؤولية
ا           ة جنوده ة بمالحق دة االمريكي ات المتح مح الوالي ل تس ار، ه ذي يث اؤل ال والتس

د      كان الم د الس رائمهم ض ن ج اءلتهم ع ة     ومس دى امكاني ا م ام، وم كل ع نين، بش
ات وبشكل خاص الجرائم                     مساءلتهم عن جرائم عنف ارتكبت ضد النساء العراقي

                                                      
لمخزومي، القانون الدولي االنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليـة،          عمر محمود ا  .  د 1)(

 .٣٩٥-٣٧٧، ص٢٠٠٨عمان، 
هي ميليشا سلحتها ومولتها السلطات السودانية، وقد قتل على ايـديهم وايـدي             : الجنجويد 2)(

مليـون شـخص    ) ١,٨(شخص وهجر اكثر من     ) ٥٠٠٠٠(القوات الحكومية مايربو على     

صبت االف النساء، والزالت عمليات االغتصاب مستمرة، للمزيد عن         بصورة قسرية واغت  

عمر محمود المخزومي، القانون الدولي االنساني فـي ضـوء المحكمـة            . هذه القضية، د  

 .١٦٢-١٥٧، ص٢٠٠٨الجنائية الدولية، عمان، 
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م هل               ة، ث ة الدولي اآم الجنائي ام المح ية، ام داءات الجنس المتعلقة باالغتصاب واالعت
بامكان المحكمة الجنائية الدولية ان تطالب الواليات المتحدة بتسليم جنودها او جنود            

 .لفائها في العراق المرتكبين لتلك الجرائم لمحاآمتهم ومنحهم العقاب الالزمح
ام           ا لع ة روم ًا من اتفاقي ى االنسحاب نهائي ات المتحدة عل د عملت الوالي ، ١٩٩٨لق

ة،       ن االدارة االمريكي رار م ب ق ة، بموج ة الدولي ة الجنائي ام المحكم ة لنظ المؤسس
 ).١(لة معارضة لنظام المحكمة وعملهاوتعتبر الواليات المتحدة اليوم اآبر دو

ا                ة، لكونه ة دولي ا الي محكم  حسب   –إن الواليات المتحدة، ترفض خضوع جنوده
ا  ى اراضي      –تبريره رائم عل ون ج ذين يرتكب ا ال ة لجنوده ة عادل من محاآم  تض

د          ة تنعق داخلي، والمحكم ا ال ا ولنظامه ًا لقوانينه ا، وفق دون فيه ي يتواج ة الت الدول
 . حال انتفاء محاآمة المتهمين امام القضاء الوطنيصالحيتها في

ريكيين  ؤولين االم ي والمس رئيس االمريك رض ال ي يع ام االساس ث ان النظ وحي
ذه              الرسمين الجراءات المالحقة امامها، وحيث ان االتفاقية تنص على ان يخضع له

وافقتهم            وا  اذا  (االتفاقية، الدول االطراف ورعايا الدول غير االطراف بدون م ارتكب
دة  ) جريمة خطيرة على اراضي دولة طرف      ولهذا فان الواليات المتحدة رفضت بش

 .قبول أي التزام قانوني ناشئ عن المحكمة الجنائية الدولية
ود                 ى الجن ه عل ليس هذا فقط، ولكنها دأبت على مواجهة نظام المحكمة واعاقة تطبيق

ن المالح    ايتهم م ارج وحم ي الخ دين ف ان المتواج الل   االمريك ن خ ائية، م ة القض ق
ى   ادقة عل ارج   "المص ي الخ ان ف ود االمريك ة الجن انون حماي ) ASPA" (ق

"American Service Members Protection Act"     ه بوش في ع علي  ووق
ة،    ٢/٨/٢٠٠٢ ة الجنائي ع المحكم اون م دة التع ات المتح ى الوالي ر عل ذي يحظ ، ال

ى استخدام        والمشارآة في أي قوات لحفظ السالم تابع لالمم ا         تلجأ ال لمتحدة، وانها س
ادة        نص الم ًا ل وع، طبق ذا الموض ي ه ن ف س االم ي مجل نقض ف ق ال ن ) ١٣(ح م

ى               النظام، ويحظر هذا القانون تقديم أي مساعدة عسكرية الى الدول التي تصادق عل
رئيس االمريكي استخدام آل                 النظام وتصبح طرفًا فيه، آما ان هذا القانون يخول ال

دني او عسكري  (مكنة لتحرير أي شخص امريكي الوسائل الم  ر امريكي   )م ، او غي

                                                      
  على المعاهدة لدى االمم المتحدة     ٢٠٠٠ كانون االول عام     ٣١وقعت الواليات المتحدة في      1)(

، بعد عدة ايام من اكتمال النصاب القـانوني         ٢٠٠٢ أيار من عام     ١٦وسحبت توقيعها في    

زيـاد  . ، د٢٠٠٢ تمـوز  ١دولة للمصادقة على المحكمة ودخولها حيز التنفيذ فـي         ) ٦٠(

 .٤٤عتياني، مصدر سابق، ص
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ة    ة الجنائي ل المحكم ن قب ل م دة معتق ات المتح ة للوالي ة حليف ية دول ل جنس حام
 ).١(الدولية

ر استخدام نص                       ود النظام عب ى بن ل عل ى التحاي آما ان الواليات المتحدة عمدت ال
ادة  ي بمو ) ٩٨(الم ات تعف ى اتفاقي ع عل ه، للتوقي ام  من ول ام ن المث ا م ا رعاياه جبه

ة ا    )٢(المحكم د رعاياه ديم الح ة تق ى أي عملي بقة عل ة المس ا الموافق ب منه ، وتطل
 ).٣(متهم بجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ة              وليس هذا فقط، وانما لجأت الواليات المتحدة الى التهديد بقطع المخصصات المالي
ات                الداعمة القتصاد الدول ال    ا اتفاقي ع معه م توق ة ول ى نظام المحكم تي صادقت عل

 ).٤(ثنائية بما فيها دول حلف شمال االطلسي والدول الحليفة خارج هذا الحلف

                                                      
ـ      " قانون اجتياح الهاي  "يطلق على هذا القانون في اوربا        1)( ي النه يخـول الـرئيس االمريك

استعمال القوة الجتياح هولندا وهي الدولة المضيفة لمقر المحكمة الجنائية الدولية، والتـي             

 وتحليل لـه  ASPAيتم اعتقال المجرمين في سجونها، للمزيد عن هذا القانون، نص قانون            

www.usaforicc.org 
، ١طعلي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي العقوبات الدوليـة ضـد الـدول واالفـراد،                 2)(

 .٤٨٤، ص٢٠١٠بيروت، 
 هناك ثالث انواع من االتفاقيات الثنائية تعمل الواليات المتحدة على تسويقها الجبار الدول              3)(

دولـة  (هو االتفاق الذي وقعته الواليات المتحدة مع اسـرائيل          : على التوقيع، النوع االول   

ن تسلم رعاياها الـى     ، يمنع بموجبه أي من الدولتين ا      )طرف بالنظام لكن لم تصادق عليه     

المحكمة الجنائية الدولية، والنوع الثاني، هو الذي وقع مع كل من رومانيـا وطاجكسـتان               

يمنع بموجبه تسليم الرعايا االمريكـان الـى        ) دول اطراف في المحكمة ومصادقة عليها     (

ولـة  فهو الذي وقع مـع د   : المحكمة بموجب االتفاق مع الواليات المتحدة، اما النوع الثالث        

ليست طرفاً بالمحكمة وهي تيمور الشرقية، وقعت هذه االتفاقيات لتواجد الجنود االمريكان            

ضمن قوات حفظ السالم وذلك لحمايتهم من الجرائم التي يرتكبونها علـى اراضـي تلـك                

 .٤٤٦-٤٤٤للمزيد راجع زياد عتياني، مصدر سابق، ص. الدول
 من كندا وهولندا والنرويج وسوسيرا وهناك       رفض بشكل علني على توقيع هذا االتفاق كل        4)(

موقف محدد من دول االتحاد االوربي برفض توقيع هذه االتفاقيات، باستثناء بريطانيا التي             
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٣٠١ جرائم العنف المرتكبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة

ان عن جرائم االغتصاب من                      ود االمريك اءلة الجن ان مس يس باالمك ك، فل وعلى ذل
ذي وضعه    انون ال بب الق ى اراضيها، بس دون عل ي يتواج دول الت ات ال ل حكوم قب
ذه                       ورطين في آل ه ان محاسبة المت يس باالمك ا ل ط، وانم ذا فق االمريكان، وليس ه
ة، ال من              وات المسلحة االمريكي الجرائم المرتكبة ضد النساء في العراق من قبل الق
ى   ي اللجوء ال ن ف ه مجلس االم اني من ذي يع دة بسبب العجز ال م المتح جانب االم

ة الج        ة مباشرة بسبب عدم دخول            استخدام الفيتو، وال من جانب المحكم ة الدولي نائي
 ). ١(الواليات المتحدة في اتفاقية روما

م                      انون رق راق، هو الق اة في الع ذه المأس اقم ه  ٢٠٠٣لسنة  ) ١٧(والذي زاد من تف
ات       "الذي وضعه بريمر، والذي نص على        ان عناصر القوة المتعددة الجنسية والبعث

مدنيين او عسكريين يتمتعون بالحصانة        الدبلوماسية وآل الموظفين غير العراقيين      
ان،           " تجاه أي اجراء قانوني عراقي     ود االمريك ة الجن فقد ساهم هذا القانون في حماي

ه                          ذي تتبع انون ال راق، وهو نفي الق ا ضد النساء في الع من الجرائم التي ارتكبوه
ذآر ان اليا                     د ان ن دول، ومن المفي ا من ال ان وغيره ان  امريكا في افغانستان والياب ب

ا  ة عمره اة ياباني د تعرض فت ي )  سنة١٤(بع انو ف ة اوآي ي مدين ى االغتصاب ف ال
وات     ان والق ين الياب ة ب ارينز، وبموجب اتفاقي وات الم ل ق ن قب انتون، م ة ش مقاطع
ى      رمين ال ا المج ليم جنوده ى تس تحفظ عل رة ال وات االخي ذه الق ق له ة يح االمريكي

ت     ان تعنت ر ان الياب ة، غي لطات الياباني ن      الس الث م اب ث د اغتص ا بع ي موقفه  ف
ذة   ارينز تلمي نة١٢(الم ام )  س ليم     )١٩٩٦(ع ي بتس اق يقض ى اتف فر عل ا اس ، مم

ة         لطات الياباني ى الس رى ال رائم آب ت بج ي تورط ر الت ي العناص يش االمريك الج
 ).٢(للتحقيق

ات المتحدة                      م تصادق الوالي اذا ل ولكن هذا ال يعني السكوت عن آل هذه الجرائم، ف
نح           . نظام روما على   لينعقد اختصاص المحكمة، وسعت الى اصدار قانون بريمر لم

الحصانة للجنود االمريكان واالشخاص المدنيين من غير العراقيين في العراق من              
المالحقة القضائية عن الجرائم التي يرتكبونها، واذا آان العراق دولة غير منتظمة،            

ا ا            ه، وال يمكنه تقرة في ة مس ا هو              وال توجد حكوم ذه الجرائم، آم الدعاء عن آل ه

                                                                                                                                  
على جميل  ) ٩٨(ال تجد مانع قانوني من اعطاء حصانة للرعايا االمريكيين بموجب المادة            

 .٤٨٥حرب، مصدر سابق، ص
ولي بين ميثاق االمم المتحدة ومفاهيم حماية حقوق االنسـان،          نغم اسحاق زيا، االمن الد    . د 1)(

 .٣٠٩، ص٢٠٠٧، ايلول ١٢، السنة ٣٣، العدد ٩مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 
 .٣ علي الكاش، مصدر سابق، ص2)(
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٣٠٢ )٢٠١٠(، السنة ) ٤٥(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ا       اءلة عن    . حال الحكومة اليابانية، وان العراق ليس طرف في نظام روم تبقى المس
ذيب               د فضائح التع يما بع ة، والس اذ نظام المحكم د نف هذه الجرائم والتي حصلت بع
ي     ارآت ف ر دول اخرى ش ة عب رائم االغتصاب، ممكن اء وج ة النس اءة معامل واس

راق،   زو الع ابهة       غ ال مش ا باعم ام جنوده ام وق ي النظ رف ف ة ط ه ودول واحتالل
 ).١(آبريطانيا

ها ان      رق، ورئيس ي الع دة ف ة المتواج لحة االمريكي وات المس ادة الق ع ق ى جمي وعل
تهم ام                    ادي، ووظيف وقعهم القي يثبتوا ما اذا آانوا قد قاموا ببذل أي جهد يتناسب مع م

ل ه  م بك ى عل وا عل م يكون م اذا ل ار ال، وانه عة االنتش ة واس رائم المريع ذه الج
ع   ى المجتم دّموا ال ذا يجب ان يق وا، وله رروا ان ال يعلم م ق ذلك النه ررة، ف والمتك
د من تشكيل محاآم                 انية، والب الدولي، آمجرمي حرب، ومرتكبي جرائم ضد االنس
اآم                      ى غرار المح ات، عل ا النساء العراقي الجرائم التي تعرضت له جنائية خاصة ب

 .التي خضع لها ميلوسوفيتش، وياماتاشا، المار ذآرهماالخاصة 
  

      
ربين       ين الح ت ب دة ثبت لحة، قاع ا المس ال قواته ن افع ة ع ؤولية الدول دة مس ان قاع

ا                    العالميتين، فبعد استقرار قاعدة عدم مشروعية الحرب، وعدم جواز اللجوء اليه

ل يلة لح رب    وس ار الح ن آث ة ع ؤولية الدول دة مس رزت قاع ة، ب ات الدولي  المنازع

 .الضارة

ؤولية        ل بالمس رد ال تخ ة للف ؤولية الجنائي رت المس ن االراء اعتب ر م اك الكثي وهن

فته       ه بص ؤوًال عن رد مس ون الف ذي يك ل ال ة، فالفع ا الدول ي تتحمله ة الت الدولي

ا ة ايضًا، اذا آ ى الدول ناده ال ل عن الشخصية، يجوز اس د تصرف آوآي رد ق ن الف

رد وحده، يجوز                     ة أيضًا، ال الف ان الدول الدولة او عمل لحسابها او باسمها، وعليه ف

                                                      
 .٤٤٦زياد عتياني، مصدر سابق، ص. د 1)(
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٣٠٣ جرائم العنف المرتكبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة

د          ات لقواع ن انتهاآ ا م ا او رعاياه ة جنوده ا اقترف ًا عم ؤولة جنائي ا مس اعتباره

 ).١(القانون الدولي اثناء النزاع المسلح

ا المسلحة ضد        ولقد تأآد مبدأ مسؤولية الدولة عن الجرائم ال        راد قواته ا اف تي يرتكبه

ة     . المشمولين بنظام الحماية، بضمنهم النساء     ا ان   . في العديد من االتفاقيات الدولي آم

ات جنيف والتي تشكل القواعد االساسية                    ة الهاي واتفاقي االحكام الواردة في اتفاقي

رط ال                 دأ صراحة، لكي ال تف ذا المب ة في    للقانون الدولي االنساني، نصت على ه دول

ا العسكرية ادي من خالل اجهزته ام من الطرف المع ات االنتق ي . عملي اء ف د ج فق

ى  ١٩٠٧من اتفاقية الهاي الخاصة بقوانين الحرب البرية لسنة          ) ٣(نص المادة     عل

ة  "ان الدولة المتحاربة تلتزم بالتعويض، وتكون مسؤولة         عن جميع االعمال المقترف

 ).٢"(ا المسلحةمن قبل االشخاص التابعين لقواته

ة ان        وز الي دول ه ال يج ى ان ة عل ف الرابع ة جني افت اتفاقي ا اض ن  "آم ل م تتحل

ات الجسيمة            ا في المخالف ع عليه ا       " مسؤوليتها التي تق راد من قواته ا اف التي يرتكبه

ديدة او                د احداث االم ش المسلحة، آالقتل العمد والتعذيب والمعاملة الال انسانية وتعم

دنين والنساء           )٣( البدنية او الصحة   االضرار بالسالمة  ، وهي افعال ترتكب ضد الم

ذ بنظر   ع االخ ة، م ة المعني ى الدول ؤولية عل ارة المس ى اث ؤدي ال بشكل خاص، وت

ة                      االعتبار ان النص اآتفى بوصف االخطار او االنتهاآات التي ترتكب من الدول

                                                      
 .٣٦٦عبداهللا علي عبو سلطان، مصدر سابق، ص 1)(
 .١٩٠٧ن اتفاقية الهاي الخاصة بقوانين الحرب البرية لسنة م) ٣(نص المادة  2)(
 .١٩٤٩من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) ١٤٧(و) ١٤٨(انظر نص المادتين  3)(
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٣٠٤ )٢٠١٠(، السنة ) ٤٥(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ا في                ى حين انه رة عل ات الخطي ل     الطرف في المعاهدة، بمجرد المخالف ا تمث  مجمله

 ).١(جرائم بالمفهوم العام

ادة      ص الم ي ن اء ف ا ج نة   ) ٩١(وم ول االول لس ن البروتوآ دًا ١٩٧٧م ، اال تأآي

وبشكل قاطع على مسؤولية الدولة عن المخالفات التي تقترفها افراد قواتها المسلحة   

النص  اء، ب ع  "ضد النس ات عن دف ام االتفاقي ذي ينتهك احك زاع ال أل طرف الن يس

ذين يشكلون                  تعو ا االشخاص ال ال التي يقترفه ة االعم يض ويكون مسؤوًال عن آاف

 ).٢"(جزءًا من قواته المسلحة

ة فهي مسؤولة                    ة للدول دولي اخذ بالمسؤولية المطلق انون ال استنادًا الى ذلك، فان الق

ة    ي االرض المحتل دي ف ها أي جن ي يمارس ال الت ع االفع ن جمي ر ). ٣(ع وتبري

ة   ؤولية المطلق ة     المس فة التمثيلي ى الص تند ال لحة يس ا المس ال قواته ن افع ة ع للدول

للقوات المسلحة فهي فئة خاصة تمثل دولتها، وتتصرف لصالحها ولحسابها، فضًال            

ر،           ك اصدار االوام عن السيطرة الفعلية للدولة على قواتها المسلحة، وهي التي تمل

ا              اك االلتزام ا من انته م بصفتهم       ومن ثم فهي قادرة على منع اجهزته ة، فه ت الدولي

ى ارضه، دون              دو او العمل عل ا الع اك برعاي الشخصية لم يكن بامكانهم قط االحتك

 ). ٤(ايعاز منها، االمر الذي يجعلها محًال للمسؤولية الدولية

                                                      
فراس زهير جعفر الحسيني، الحماية الدولية لموارد المياه والمنشـآت المائيـة اثنـاء              . د 1)(

 .٢٦٢، ص٢٠٠٩النزاعات المسلحة، بيروت، 
 .١٩٧٧من البروتوكول االضافي االول التفاقيات جنيف لعام ) ٩١(دة نص الما 2)(
عند اعتمادها  " مسؤولية الدولة عن الجرائم الدولية    "استخدمت لجنة القانون الدولي مصطلح       3)(

نقالً عن عبـداهللا    . ٢٠٠١مشروع مسؤولية الدولة عن االعمال غير المشروعة دولياً لعام          

 .١٤٦علي عبو، مصدر سابق، ص
 .٢٦٥فراس زهير جعفر الحسيني، مصدر سابق، ص .  د4)(
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ا بارتكاب               ام قواته ة قي دولي االنساني في حال من جهة اخرى، فان قواعد القانون ال

اء النزاعات          جرائم عنف ضد النساء، هي قواع      د امره تهدف الى حماية المدنيين اثن

ة عن أي                ذه القواعد المسؤولية المطلق المسلحة، لذلك فان الدولة تتحمل بمقتضى ه

ذا السلوك                   وا ه ى اذا ارتكب سلوك غير مشروع صادر عن افراد قواتها المسلحة حت

 ).١(بصفتهم الشخصية

ي ال ة الطرف ف ؤولية الدول ارة موضوع مس ترط الث ذين ويش راد ال زاع، عن االف ن

زاع المسلح           اء الن ة          . يرتكبون جرائم ضد النساء اثن ين الدول وجود رابطة ظاهرة ب

ا                    ة بصفة رسمية وتربطه به ًا للدول وهؤالء االفراد، وهذا يعني ان يكون الفرد تابع

ا                     رة قيادته ا المسلحة، وتحت ام ى قواته عالقة قانونية، سواء آان احد المنتسبين ال

ود خاصة للعمل لحساب                      العسكرية ا بموجب عق بط به د ارت ان ق  او السياسية، او آ

 ).٢(اجهزة تلك الدولة، آما هو الحال في الشرآات االمنية الخاصة

ال                 تجدر االشارة الى ان منظمة العفو الدولية، اشارت في مجال المسؤولية عن افع

ي تم   ة الت وات الحليف دول عن الق ؤولية ال ى مس لحة، ال وات المس يطرة الق ارس الس

ا               ر مشروع بقوله ًال غي وات عم ذه الق ا ارتكبت ه في ظروف   "الفعلية عليها، اذا م

دولي     انون ال رة للق ات خطي وع انتهاآ ن وق ؤولية ع دول المس ل ال ة، تتحم معين

ذه   أ ه ن ان تنش ر، ويمك لحة بشكل مباش ا المس ل قواته ن قب م ترتكب م اني، ل االنس

 ايدي افراد القوات المتعاونين او الميليشيات       المسؤولية عندما ترتكب انتهاآات على    

                                                      
 . عبداهللا علي عبو، المصدر السابق نفسه1)(
 .٢٠٩، ص٢٠٠٩جاسم زور، الحماية الدولية للنساء، مصدر سابق،  2)(
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٣٠٦ )٢٠١٠(، السنة ) ٤٥(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

د                التي تعمل تحت إمرة احد اطراف النزاع، آما يمكن ان تنشأ المسؤولية الدولية عن

 ).١"(ما تقوم دول بمساعدة دولة في ارتكاب انتهاك حظر للقانون الدولي االنساني

ئم العنف ضد   وتتحمل الدولة الطرف في النزاع المسؤولية الدولية عن ارتكاب جرا 

ذه          ي ه ب ف ق مناس راء تحقي ي اج لت ف لحة، اذا فش ات المس اء النزاع اء، اثن النس

م بتعويض            م تق ة او ل ال للمحاآم ذه االعم ي ه ديم مرتكب الجرائم، او تغاضت عن تق

دما                   ة عن وم مسؤولية الدول ا تق ين، آم الضحايا، او ان محاآمها قضت ببراءة المتهم

 ).٢( الالزمة للضحاياتثبت تقصيرها في توفير الحماية

ل                 ونحن نرى، انه حتى في حالة احالة المتهمين جنائيًا الى المحاآم ومعاقبتهم من قب

ذا ال                        ان ه ة عن جرائمهم ضد النساء، ف ة المحتل زاع او الدول الدولة الطرف في الن

ن     لحة م ا المس ه قواته ا ارتكبت ؤولية عم رف، المس ك الط ل ذل ول دون تحم يح

 .فئة من المدنيين المشمولين بالحمايةانتهاآات ضد هذه ال

ة،                    ة المسؤولية عن الجرائم الدولي تخلص من تبع وبالمقابل فان الدولة ال تستطيع ال

ة، بجانب        ل ان مسؤوليتها تظل قائم ين، ب راد الطبيعي ى عاتق االف ا عل اء تبعته بالق

رة ال    ى دائ راد ال ؤالء االف ال ه ك الن ادخ ة، وذل ة الفردي ؤولية الجنائي ائلة المس مس

انوني     ام الق ة ضد النظ ال الموجه ك االفع امة تل بب جس اءت بس ة ج ة الجنائي الدولي

انية              اك للمصالح االنس ا وانته يم العلي دار للق ال من اه ك االفع ه تل ا تحدث الدولي، وم

الجديرة بالحماية الجنائية، وبهذا فان مسؤولية الدولة تبقى قائمة عن الجرائم الدولية            

                                                      
 رقـم الوثيقـة     –احترام القانون الدولي االنسـاني      :  العراق –انظر منظمة العفو الدولية      1)(

 .٢، ص٢٠٠٣اذار / مارس  ٢٥، تاريخ ١٤/٠٤١/٢٠٠٣
 .٢١٠جاسم زور، الحماية الدولية للنساء، المصدر السابق نفسه، ص 2)(
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٣٠٧ جرائم العنف المرتكبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة

وم   ي يق رة الت رفون       الخطي ذين يتص كريين، ال ين او العس ن السياس ا م ا افراده  به

 ).١(باسمها ولحسابها

ات                    والدولة تكون مسؤولة عن جميع جرائم العنف التي ترتكب ضد النساء في اوق

ل       ة، ب لحة فردي ب لمص ي الغال ب ف رائم ال ترتك ذه الج لحة، الن ه ات المس النزاع

 ). ٢(ترتكب لمصلحة دولة معينة طرف في نزاع عسكري

ا من                    ه افراده ا يرتكب ة عم ة المسؤولية الجنائي وحول الطبيعة القانونية لتحمل الدول

ؤولية عن   ة تتحمل المس ان الدول لح، ف زاع المس اء الن اء اثن جرائم عنف بحق النس

ة، حيث                      ًا لقواعد المسؤولية الدولي ا طبق ه افراده وم ب ذي يق العمل غير المشروع ال

ة           انها تتحمل مسؤولية الضرر عن       دفع التعويضات المالي وم ب الفعل االجرامي، وتق

ذي               ر المشروع ال ين الفعل غي ببية ب ة الس عن ذلك الضرر، الناجم عن وجود العالق

ون        ا ويعمل ذين يمثلونه ة وال ك الدول ة لتل لحة التابع وات المس ي الق ود ف ه جن ارتكب

ة  لصالحها وباسمها والضرر الذي وقع على النساء، في حين ان المسؤولية ا       لجنائي

 ).٣(يتحمل تبعتها الفرد الطبيعي الذي قام بارتكاب الفعل االجرامي

رة              ة، حيث أوردت الفق ة الدولي ة الجنائي وبهذا المعنى، اخذ النظام االساسي للمحكم

ق           "، انه   )٢٥(االخيرة من المادة     ا يتعل ال يؤثر أي حكم في هذا النظام االساسي فيم

ي م    ة ف ة الفردي ؤولية الجنائي دولي    بالمس انون ال ب الق دول بموج ؤولية ال ، )٤"(س

ال    د اعم ي بالتأآي ة، ال تنف الء عن الدول م وآ ذين ه راد ال ة االف ان معاقب الي ف وبالت

اً    روعة دولي ر المش ال غي ن االفع ة ع اتق الدول ة ع ة الواقع ؤولية الدولي ي . المس الت
                                                      

 .١٤٥عبداهللا علي عبو، مصدر سابق، ص 1)(
 .فراس زهير جعفر الحسيني، مصدر سابق. د 2)(
 .٣٧عبدالواحد محمد الفار، مصدر سابق، ص. د 3)(
 .١٩٩٨مة الجنائية الدولية لسنة من النظام االساسي للمحك) ٤ ف٢٥( نص المادة 4)(
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ا العسكرية                 ذه الحاالت بسبب تصرف اجهزته ل ه ذا،   . تنسب اليها في مث ان  وهك ف

ا المسلحة ضد           ا ضمن قواته ا افراده الدولة تبقى مسؤولة عن الجرائم التي يرتكبه

 .النساء

 مسؤولية الواليات المتحدة االمريكية عن الجرائم المرتكبة ضد النساء في العراق

ال     ن افع ة ع ؤولية الدولي ب المس د رت اني، ق دولي االنس انون ال ن الواضح ان الق م

 .طرف في النزاع، بغض النظر عن المنتصر او المنهزمالقوات المسلحة للدولة ال

ا                      ا قواته ة عن الجرائم التي ارتكبته ات المتحدة االمريكي فهل يمكن ان نسأل الوالي

ات    ة عن االنتهاآ ؤولية الدولي ا المس ان تحميله ل باالمك راق، وه ي الع كرية ف العس

دول الحلي                 وات ال ل ق ا فحسب، ب ا ليست قواته ا في شن        الخطيرة التي ارتكبته ة له ف

ف         رائم عن اب ج ه، وارتك ه واحتالل راق واجتياح ى الع روعة عل ر مش رب غي ح

ة                     رة المسؤولية الجنائي ى تطبيق فك دولي يشير ال ع ال مريعة ضد النساء، وهل الواق

 .الدولية عن افعال غير مشروعة ترتكبها قواتها المسلحة ضد النساء

انون ال             ه الق ع          على الرغم من ان هناك رأيًا في فق ى ان الواق ائي، يشير ال دولي الجن
ا                       ة عن الجرائم التي ترتكبه ة الجنائي رة مسؤولية الدول ى وجود فك الدولي يؤآد عل
ا مجلس                   ى الجزاءات التي اوقعه ة عل ة الجنائي قواتها المسلحة، حيث اضفى الطبيع

ة        ة العراقي اء االزم ام   –االمن على دولة العراق اثن ة ع ى   ١٩٩٠ الكويتي ل عل ، ودل
راق،              ذلك ، بان االجراءات العسكرية التي قامت بها، قوات التحالف الدولي ضد الع

م                 ت، ول تعد عقوبات جنائية قائمة على اتهام العراق بارتكاب جرائم ضد دول الكوي
ابهم     راق الرتك ادة الع د ق ة ض ات موجه دوان "تتضمن اتهام ة الع ا ان " جريم آم

ًا من         الجزاءات االقتصادية التي فرضها مجلس االمن ع          د نوع ة العراق تع ى دول ل
 ).١(الجزاءات نظير االتهام بجرائم الدولة

ة       ى          ، ان المسؤولية الجنائية للدول ة عل ة الجنائي ناد الطبيع رأي، في اس ذا ال حسب ه
ام الفصل                العقوبات العسكرية واالقتصادية التي يوقعها مجلس االمن بمقتضى احك

                                                      
 .٢٦٧فراس زهير الحسيني، مصدر سابق، ص .  د1)(
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ة سياسية              اق، فهي ذات طبيع ة           السابع من الميث ع الصفة الجنائي ة، ال يجوز خل بحت
 ).١(عليها، وذلك لعدم صدورها من سلطة قضائية مختصة

انون                       واردة في الق ام ال ا عن االحك ة، ذآرن ديثنا عن المسؤولية الدولي وفي مطلع ح
راره           ة، واق الدولي االنساني، بخصوص المسؤولية الدولية للدولة عن الجرائم الدولي

ا العسكرية             مبدأ من مبادئ القانون ال     ا قواته ة التي ترتكبه دولي، ضد الجرائم الدولي
رائم،    ك الج راء تل ع ج ي تق ويض للضحايا الت ع التع لحة، ودف ات المس اء النزاع اثن
ونحن نشير الى االنتهاآات الخطيرة والمستمرة للقوات االمريكية على المدنيين من           

ارة المسؤ     ات وذويهن اث راق، اال يحق للعراقي ي الع ات  النساء ف ة للوالي ولية الدولي
راق،           ي الع اء ف د النس ا ض ا قواته ي ارتكبته رائم الت ن الج ة ع دة االميريكي المتح
ن   ي لحقت به ة االضرار الت ات، عن آاف ة بالتعويضات لضحايا االنتهاآ والمطالب

 .نتيجة االحتالل
دة     ات المتح ان الوالي ن العوطف، ف دًا ع اؤل وبعي ذا التس ن ه ة، ع ة القانوني لالجاب

ا   اال د قواته اء تواج اء اثن ي ارتكبت ضد النس رائم الت ل الج ؤولة عن آ ة مس مريكي
د          ا القائ المسلحة في العراق، ونحن نشدد على الواليات المتحدة االمريكية، باعتباره

 .في العراق" لقوات التحالف"العام 
ات       ي العلمي ادي ف ا القي ن دوره اء م ة، ج ؤولية الدولي ا المس ي ان تحمله ذا يعن وه

ع                   الح ه ان جمي م من ذي يفه ت، االمر ال ربية والقتالية التي دارت في العراق، والزال
ار                  تقالت، والم ا جرى في المع هذه االنتهاآات ضد النساء تحديدًا، وبشكل خاص م

 .ذآرها، حدثت بعلم االدارة االمريكية
ة     دة االمريكي ات المتح ان الوالي دولي ف انون ال د الق ى قواع تنادًا ال ي واس ذا يعن  وه
ى ذوي         ين عل ات، ويتع اء العراقي ت النس ي لحق رار الت ع االض ن جمي ؤولة ع مس

التعويض عن               ) ٢(الشهيدات والضحايا  ة ب ة المطالب ة العراقي من النساء، ومن الدول
 .هذه االضرار

                                                      
 .٢٠٧، ص  نفس المصدر1)(
تجدر االشارة في هذا الخصوص، الى ان المبدأ الثامن من مبادئ االمم المتحدة بشأن حق                2)(

 حيث  يعد الشخص ضحية  "الضحايا في االنتصاف، قد قدم تعريفاً للضحية على النحو االتي           

يعاني من ضرر بشكل فردي او جماعي بما في ذلك االذى البدني او العقلـي او المعانـاة                  

العاطفية او الخسارة االقتصادية او تقويض حقوقه القانونية االساسية نتيجة لعمل او اغفال             

فراس . ، نقالً عن د   "يشكل انتهاكاً لحقوق االنسان الدولية او قواعد القانون الدولي االنساني         

 .٣٠٨زهير الحسيني، مصدر سابق، ص
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ن الضروري   د م ؤولية، نج ذه المس ة ه دة االمريكي ات المتح ل الوالي ونحن اذ نحم
ات   المطالبة، عن طريق االمم المتحدة،       وبالتحديد مجلس االمن، بالنظر في ايجاد الي

انون       يمة للق ات الجس ذه االنتهاآ حايا ه ن ض ي وقع ات الالت اء العراقي ين النس لتمك
دة      ات المتح ة الوالي ن دول ادل م ويض ع ى تع ن الحصول عل اني، م دولي االنس ال
ًا وان      انية، خصوص اتهم االنس ف معان ة تخفي ن عملي زءًا م فها ج ة، بوص االمريكي

وات     مج ال الق ن افع ة ع ؤولية الدولي رار المس ي اق رة، ف ابقة خطي ه س ن ل س االم ل
اخذت مكانها في النظرية والتطبيق، وحسبنا ان نشير الى قرارات مجلس            . المسلحة

ة            ة العراقي ام      –االمن في مواجهة العراق بخصوص االزم ة ع د   ١٩٩٠ الكويتي ، فق
دو        "اآد على    انون ال ارة مباشرة او         ان العراق، مسؤول بمقتضى الق لي عن أي خس

ر ت … ضرر مباش روعين للكوي ر المش ه غي زوه واحتالل ة لغ ذا " نتيج ًا له وتطبيق
م رار ت اء … الق ات "انش دفع التعويض ندوق ل اء "ص م انش ا ت ة الدارة " آم لجن
اء دخول        لدفع )١("الصندوق  التعويضات لكل مطالب يدعي وقوع الضرر عليه اثن

 .العراق للكويت
رقم       وقد حدد مجلس     ة      ٢٢) ١(ادارة الصندوق في مقرره الم ات الفئ آل  ) ج( مطالب

دة    از لم ة او االحتج ذ رهين ة عن االخ ة الناجم روب الذهني ب عن االالم والك مطال
اة المطالب او                       م حي ى وجود خطر داه دل عل ل في الظروف التي ت ثالثة ايام او اق

حة        ه الواض ه مبررات وف ل ود خ بب وج ري، بس اء القس ة لالختب اة  نتيج ى حي  عل
ذي                . المطالب ر مشورعة، او الشخص ال من ان يؤخذ رهينة، او يحجز بصورة غي

وارد           ن الم رم م ن ح دي او م ذيب جس داء وتع ي، او اعت داء جنس ن اعت انى م ع
وللفترة . االقتصادية االمر الذي هدد حياته على نحو خطر او حياة زوجته او اوالده            

ى    ١٩٩٠ آب   ٢من   ت    ١٩٩١ آذار   ٢ حت دان         ، يكون مس ا بل حقًا للتعويض، من رعاي
ة الكويت              ة االقتصادية او من دول اون والتنمي رار التعويض      . منظمة التع م اق ا ت آم

دية     دها اصابات جس از التنفسي وع ا الجه ي تعرض له اآل الصحية الت ن المش ع
ن  ملت ع ات ش ل ان التعويض ت ب ى الكوي راق ال ول الع ن دخ ة ع يمة ناتج جس

ة  دية الناتج ل   االصابات الجس ا بفع ار انه ى اعتب روري عل ير الم وادث الس ن ح ع
 ).٢(دخول العراق الى الكويت

                                                      
 ٣المعقـودة فـي     / ٢٩٨١المتخذ في الجلسة    ) ١٩٩١ (٦٨٧انظر، مجلس االمن، القرار      1)(

 .الفقرة دال. ١٩٩١ابريل / نيسان
) أ، ب، ج  (بشأن مطالبات الفئات الملحـة      ) ١(حدد مجلس ادارة اللجنة في مقرره المرقم         2)(

ية للنظر فيها من اللجنة بموجب اجـراءات سـريعة          جاعالً مطالبات هذه الفئات ذات اولو     
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ي وقعت    رائم الت ل الج ويض عن آ ات التع تحق العراقي ك، اال تس ى ذل ًا عل وتطبيق
ة   ة معنوي رة مادي ارة مباش ن خس م تلحق به ي، ال زو االمريك راء الغ م . ضدها ج ال

وات المس            دي الق ا     يحلق بهن ضرر جسدي ونفسي، على اي ة، وحليفاته لحة االمريكي
ا        ة لغزوه رب، نتيج وانين الح راف وق ة واع وانين الدولي ل الق ك آ ي تنته وه

 .٢٠٠٣وباعتراف عدد من قادتها واحتاللها غير المشروعين للعراق منذ عام 

                                                                                                                                  
وبسيطة، وتم تقدير مبالغ التعويض لكل مطالب توفي له شخص او احد اوالده او والديـه                

دوالر عـن   ) ١٥٠٠٠(الف دوالر امريكي لكل وحدة عائلية، و      ) ٣٠٠٠٠-١٥٠٠٠(مبلغ  

اء جسمه، ومبلغ   كل اصابة جسدية او بتر او عاهة او تشويه، او تعطيل لوظائف احد اعض             

دوالر عن كل يوم حجز او اخذ رهينة تزيد عن ثالثة ايام، او تعـرض لخطـر                 ) ١٠٠٠(

دوالر عن معاناته اذا تعـرض الـى        ) ٥٠٠٠(داهم حياته لمدة ثالثة ايام او اقصر، ومبلغ         

خليل عبـد المحسـن خليـل محمـد،         .  د –اعتداء جنسي او تعذيب جسدي للمزيد، راجع        

 .١٩٥-١٩٠، ص٢٠٠١ون الدولي وتطبيقاتها على العراق، بغداد التعويضات في القان
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ات        اء النزاع اء اثن ا النس رض له ي تتع رائم الت ي موضوع الج ا ف الل بحثن ن خ م

 :لتوصيات اآلتيةالمسلحة، توصلنا الى ا
م النساء، ومن                       زاع المسلح ه اء الن داء اثن دنيين تعرضًا للهجوم واالعت ان اآثر الم
دولي      انون ال ي الق المرأة ف ة ب ة النصوص المتعلق دنا عمومي ذا، وج ا ه الل بحثن خ
تفادت                   ا اس ا، وانم ة خاصة به االنساني، فهذا القانون لم يوفر للنساء نصوصًا قانوني

تفاد من           من النصوص المتوف   رة لحماية السكان المدنيين، وحتى النساء المقاتالت تس
بب    ازات بس ض االمتي ى بع ارة ال ع االش اتلين، م ة المق ة بفئ وص الخاص النص

ر    ". احتياجاتها الخاصة " داءات اآث ورغم ان النساء تتعرض الى االنتهاآات واالعت
دنيين، بسبب عامل الضعف ال                   ات السكان الم ه     من أي فئة اخرى من فئ ذي تتسم ب

ر العرفي    . المرأة، فانها غالبًا ما تتعرض للتهميش      آما وتستخدم النساء وسلة للتطهي
ألة        . من خالل اجبارها على الحمل القسري     ذه المس الء ه ذا نجد من الضروري اي ل

ة     اء تضمن الحماي ة خاصة بالنس د قانوني الل وضع قواع ن خ رى، م ة الكب االهمي
ى اال  ن اول دنيات، وم اء الم دد   للنس و مح ى نح د، عل ذه القواع ير ه ات، ان تش ولوي

ية،   رائم الجنس ن الج ة م اء وبشكل خاص الحماي ة النس ى ضرورة حماي ومطرد ال
ة، تلحق ببروتوآول             ات دولي " خاص بالنساء  "على ان تكون هذه القواعد في اتفاقي

ًا،         ين عام ر من ثالث ين اآث ولين الملحق في اتفاقيات جنيف، فقد مضى على البروتوآ
ى       ة ال رة، بحاج ذه الفت الل ه ال خ اليب القت هدتها اس ي ش ورات الت ان التط ذا ف وله

 .تطورات مماثلة في القانون الدولي االنساني
ا                   ين اطراف النزاعات المسلحة، وتطويره ة النساء ب ة بحماي تعديل القواعد المتعلق

اني،           دولي االنس  من  وجعلها اآثر واقعية، خصوصًا المنصوص عليها في القانون ال
ن ان  ة، م راف المتنازع ي االط ادة وع رها لزي د، ونش ذه القواع ين ه ل تحس اج
ة                    ده، ستشكل جرائم دولي زاع وبع رة الن . االنتهاآات التي تتعرض لها النساء في فت

د                 ف، مع التأآي المكان حماية النساء من التعرض الي صورة من صور جرائم العن
 .على ان هذه االفعال محظورة في جميع االوقات

ان االعتداءات الجنسية بكل اشكالها، ضد النساء، تستخدم آوسيلة حربية او اسلوب            
ه                      ى الالتي تعرضن ل ات، عل ذه االنتهاآ ر ه للحرب ولم يتم اجراء تحليل شامل الث
ذه        ن ه اء م ة النس ة لحماي ة الكفيل بل القانوني ديم الس تم تق م ي لح، ول زاع مس اء ن اثن

د  ى قصور متعم دلل عل ا ي رائم، مم ق االنتصاف  الج ة لتحقي ة قانوني ي وضع آلي  ف
ات  ى بيان ار ال اك افتق رة، وهن ك الفت ي تل ية ف داءات الجنس اء من ضحايا االعت للنس
داءات، او                 ودراسات شاملة الحتياجات الضحايا من النساء، الالتي تعرضن لالعت
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ذه الجرائم          ذا تقتضي الحاجة        . االعتقاالت غير المبررة والتي تنتج عنها ه ى ه وعل
 .الى بذل مزيد من الجهود على الصعيد الوطني والدولي للحد من هذه الجرائم

 :فيما يتعلق بالعراق والجرائم التي تعرضت لها النساء العراقيات نوصي بما يأتي
رقم  انون بريمر الم ديل ق نة ) ١٧(تع ان ٢٠٠٣لس ود االمريك نح الجن ، المتضمن م

راق  ي الع ة القضائية ف ن المالحق ذوي  و. الحصانة م نى ل ي، ليتس أثر رجع ه ب الغائ
الضحايا، من محاسبة اولئك الذين ارتكبوا جرائم عنف واعتقاالت غير مبررة بحق            

 .النساء
ذين   ان ال ود االمريك اوي ضد الجن ع دع ى رف اء، ال ن النس الي الضحايا م وة اه دع
ا انه              ة، طالم ا ارتكبوا جرائم عنف ضد النساء في المعتقالت، امام المحاآم االمريكي

من  ة"تض ة عادل ي  " محاآم دول الت ي ال ى اراض رائم عل ي الج ا مرتكب لجنوده
ول              دم مث يتواجدون فيها، بسبب القانون الذي وضعته الواليات المتحدة االمريكية بع
دول،     ك ال ة لتل اآم الوطني ام المح رى ام ي اراضي دوًال اخ دين ف ا المتواج رعاياه

 .المريكيوعدم خضوعهم ألي قانون اال القانون الوطني ا
ة                ا المؤسسة للمحكم ة روم نظرًا لعدم انضمام الواليات المتحدة االمريكية الى اتفاقي
الجنائية الدولية، والن العراق ليس طرف في االتفاقية، ونظرًا الن النظام االساسي         
ة           ود حكوم دم وج ة، ولع ي االتفاقي رف ف ة الط ى الدول ري اال عل ة ال يس للمحكم

اءلة    . ء بكل الجرائم التي ارتكبت ضد النساء            مستقرة في العراق لالدعا    تبقى المس
ا شارآت في        ا، النه ر بريطاني عن هذه الجرائم، وبعد نفاذ نظام المحكمة، ممكنًا عب
ة        الغزو واالحتالل، وهي دولة طرف في النظام، وقام جنودها بارتكاب جرائم مماثل

 .ضد النساء العراقيات
ة ا    دة االمريكي ات المتح ل الوالي ي      تحمي رائم الت ع الج ن جمي ة ع ؤولية الدولي لمس

دول التي شارآت                   وات المسلحة لل ا الق ارتكبتها قواتها المسلحة، وتلك التي ارتكبته
ر      ي تعتب اء، والت د النس راق، ض روعين للع ر المش تالل غي زو واالح ي الغ ا ف معه

ام            د الع وات الت  "انتهاآات جسمية للقانون الدولي االنساني، باعتبارها القائ " حالف لق
 .في العراق

ة                فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية؛ نجد من المهم معالجة دور مجلس االمن في المحكم
ة،                ى عمل المحكم الجنائية الدولية وتحجيمه حتى ال تطغي االعتبارات السياسية عل

دولي  ي القضاء ال ا ف ا ودوره ن اهميته ل م س  . ويقل ل اعضاء مجل ن قب د م بالتهدي
ق ال  تخدام ح ن باس نى   االم الحها، ليتس ق ومص ي ال تتف رارات الت ي الق نقض ف

ي الجرائم بحق                     ة ضد مرتكب اآم الدولي ام المح دعاوي ام ع ال للعراقيين وغيرهم رف
ان     النساء ليس في العراق فحسب وانما في أي دولة وقعت فيها مثل هذه الجرائم وآ

 .الحد اعضاء المجلس دورًا فيها
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ة ا     رائم الدولي ي الج ا ف الل بحثن ن خ ات     م اء النزاع اء اثن د النس ب ض ي ترتكت لت
ة                   ة، فهي في حال ة الجنائي دى المحكم المسلحة وجدنا ان هناك نوع من االستقاللية ل

ة         ات المتحدة االمريكي ات المتحدة لعمل          . صراع بينها وبين الوالي ة الوالي ا اعاق وم
يرها باال  ة، وس ذه المحكم تقاللية ه دى اس ى م يًال عل ا، اال دل ة ونظامه اه المحكم تج

ة                 ى نظام المحكم السليم نحو تحقيق العدالة القضائية، لذا نوصي بانضمام العراق ال
ًا والنساء بشكل خاص من الجرائم التي                      راقيين عموم ة الع ة، لحماي الجنائية الدولي
ه يكون                  يادة، الن ترتكب ضدهم، وال نجد ان االنضمام الى نظام المحكمة بمس بالس

 .باختيار الدول
 

  الكتب-أوًال
ى                   . د ه عل دولي وتطبيقات انون ال د، التعويضات في الق ل محم خليل عبدالمحسن خلي

 .٢٠٠١العراق، بغداد، 
روت،       . د ائي، بي دولي الجن انون ال زياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور الق

٢٠٠٩. 
 .١٩٩٠سهيل حسين الفتالوي، مبادئ القانون الدولي االنساني، بغداد، . د
روت،                . د ام، بي دولي الع انون ال سهيل حسين الفتالوي، حقوق االنسان موسوعة الق

٢٠٠٩. 
 .٢٠٠١، بيروت، ١صالح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ط. د
اهرة،   . د ك، الق نة والهرس اة البوس دولي ومأس دخل ال لبي، الت ديع ش د الب صالح عب

١٩٩٥. 
 .١٩٩٦دولية وسلطة العقاب، القاهرة، عبدالواحد الفار، الجرائم ال. د
ة                   . د ة الجنائي دولي االنساني في ضوء المحكم انون ال ود المخزومي، الق عمر محم

 .٢٠٠٨الدولي، عمان، 
راد، ط              دول واالف ، ١علي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد ال

 .٢٠١٠بيروت، 
دولي الج   . د انون ال وجي، الق دالقادر القه ي عب ة، ط  عل رائم الدولي م الج ائي اه ، ١ن

 .٢٠٠١بيروت، 
ة   . د آت المائي اه والمنش وارد المي ة لم ة الدولي يني، الحماي ر الحس ر جعف راس زهي ف

 .٢٠٠٩اثناء النزاعات المسلحة، بيروت، 
ولية         . د وابطه االص ة لض ام دراس دولي الع انون ال ادئ الق انم، مب افظ غ د ح محم

 .١٩٦١، القاهرة، ١واالحكام العامة، ط
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اني وتحديات الموقف السياسي،     . د دولي االنس انون ال الم السامرائي، الق ود س محم
 .٢٠٠٨الموصل، 

دولي والشريعة االسالمية،                 انون ال منال فنجان علك، مبدأ التمييز ضد المرأة في الق
 .٢٠٠٩بيروت، 

  الرسائل الجامعية-ثانيًا
ات الم      اء النزاع اء اثن ة للنس ة الدولي م زور، الحماي ة   جاس ة، اطروح لحة الدولي س

 .٢٠٠٩دآتوراه مقدمة الى آلية الحقوق، جامعة حلب، 
وق االنسان،                      ة حق ائي في حماي دولي الجن انون ال عبداهللا علي عبو سلطان، دور الق

 .٢٠٠٤اطروحة دآتوراه مقدمة الى آلية القانون، جامعة الموصل، 
 

  الدوريات-ثالثًا
لدولية في حماية النساء من العنف جاسم زور، دور المحكمة الجنائية ا. د.١

 .٢٠٠٩، آذار ١٤، السنة ٣٩، العدد ١١الجنسي، مجلة الرافدين، المجلد 
الجيش االمريكي يعتقل زوجات المسلحين العراقيين البتزازهم، مجلة حق، العدد 

 .٢٠٠٦، السنة األولى، نيسان ٨
لشريعة االسالمية محمد احمد المشهداني، جرائم القتل في القانون الوضعي وا. د.٢

، السنة ١٥ومدى تأثيرها على حقوق االنسان، مجلة الرافدين للحقوق، العدد 
 .٢٠٠٢السابعة، آانون االول 

نغم اسحاق زيا، االمن الدولي بين ميثاق االمم المتحدة ومفاهيم حماية حقوق . د.٣
، أيلول ١٢، السنة ٣٣، العدد ٩االنسان، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 

٢٠٠٧. 
  مواقع الشبكة الدولية-رابعا
 اسماء جميل، ديمقراطية االحتالل االمريكي للنساء العراقيات، .١

 www.yahoo.com 
 االن جان روبير، مجزرة حديثة تعيد ذآريات مجزرة مي الي في فيتنام،.٢

www.yahoo.com 
تجارة الرقيق االربي، تهريب نساء عراقيات بايهامهن بالعمل في دول الخليج .٣

 ،٢٠٠٥-٨-١٨وعن طريق الزواج، 
 www.yahoo.com 

 حقوق المرأة في ظل االحتالل البربري،.٤
 www.c-we.org. 

 وف واذالل واغتصاب عراقيات،خ.٥
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www.m7shsh.com. 
 ، ٢٠٠٦-٦-٤، ١٥٧١صائب خليل، الحوار الساخن، العدد .٦

www.yahoo.com، 
ء علي عبداهللا حمادة، محاآمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية امام القضا-٧ 

-١٠-٢٧جامعة حلب، آلية الحقوق، رسالة دآتوراه، نشر بتاريخ  .الدولي
٢٠٠٧ ،www.birasy.com. 

علي الكاش، جنود االحتالل والهوس الجنسي وديمقراطية اغتصاب العراقيات، -٨
www.c-we.com. 

ين              محمد خ -٩ ة الساخنة، االثن ة البقع يري الجمالي، مجزرة حديثة المسؤولية الدولي
٢٠٠٦-٦-٢٦ ،www.yahoo,com. 
ة،       -١٠ دة االمريكي ات المتح ى الوالي ًا عل ًا عنيف ن هجوم ة تش و الدولي ة العف منظم

اء      ة، الثالث ن المنظم ادر ع ر ص ن تقري ات م ، ٢٢/٢/٢٠٠٥مقتطف
www.dd.sunnat.net. 

وات     -١١ د الق ى ي اب عل د باالغتص ذيب والتهدي ن للتع ات يتعرض اء عراقي نس
 .www.dd.sunnat.net، ٢٠٠٦ أيلول ٢٤المسلحلة االمريكي، االحد 

 .www.usaforicc.org وتحليل له، ASPAنص قانون -١٢
 Lukeهدى العزاوي بعد اطالق سراحها تروي قصة عذابها الى لوك هاردنج -١٣

Harding ،www.yahoo.com. 
 

  اصدارات اللجنة الدولية للصليب االحمر-خامسًا
ة             احترام القانون الدو   دولي واللجن اني ال اد البرلم ه، االتح لي االنساني وآفالة احترام

 .١٩٩٩الدولية للصليب االحمر، ترجمة محمد دوفة، سويسرا، 
ة           ة الدولي الجوانب القانونية ذات الصلة باالحتالل، مجلة االنساني، تصدر عن اللجن

 .٢٠٠٣للصليب االحمر، العدد الخامس والعشرون، جنيف، 
اني، تصدر عن                  بيرهاسنر، من ا   ة االنس دخل، مجل ى العنف والت لحرب والسالم ال

 .١٩٩٩اللجنة الدولية للصليب االحمر، تشرين الثاني، آانون االول، 
ر،                   ة للصليب االحم ة الدولي واجهن الحرب، اصدار اللجن شارلوت ليندسي، نساء ي

٢٠٠٢. 
در ع       اني، تص ة االنس رب، مجل ة ح اعدات جريم ع المس ينز، من تا روتش ن آريس

 .٢٠٠١، ١اللجنة الدولية للصليب االحمر، العدد الثامن عشر، أيلول، ت
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ان،   وق االنس ة حق ارس ٢لجن ل ٢٨ –) اذار( م ان( ابري ة ٢٠٠٠) نيس ، الجلس
ة        ) ١٢(السادسة والخمسون، المسألة رقم      من جدول االعمال، بيان من اللجنة الدولي

 .للصليب االحمر
 

 ة تقارير منظمة العفو الدولي-سادسًا
وق   ات حق ي انتهاآ اواة ف ة والمس مان العدال راق، ض ة، الع و الدولي ة العف منظم

 .٢٠٠٣نيسان / ، ابريلMDE ٢٠٠٣/٠٨٨/١٤االنسان، رقم الوثيقة 
ة    م الوثيق اني، رق دولي االنس انون ال رام الق راق، احت ة، الع و الدولي ة العف منظم

 .٢٠٠٣اذار /  مارس٢٥، تاريخ ١٤/٤/٢٠٠٣
 

 الدولية المواثيق -سابعًا
 .١٩٠٧اتفاقية الهاي الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية لسنة .١
 .١٩٤٥اتفاقية ابطال الرق وتجارة العبيد والنظم الممارسة الشبيهة بالرق لسنة .٢
 .١٩٤٥ آب ٨النظام االساسي لمحكمة نومبرغ المنشأ بموجب اتفاقية لندن في .٣
 .١٩٤٨لمعاقب عليها لعام اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية وا.٤
 .١٩٤٩اتفاقيات جنيف االربعة لسنة .٥
 .١٩٧٧البروتوآولين االضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف االربعة لسنة .٦
المعقودة في    ) ٢٩٨١( المتخذ في الجلسة    ) ١٩٩١ (٦٨٧القرار  ، مجلس االمن   .٧
 .١٩٩١ابريل /نيسان ٣
 .١٩٩٣لية الخاصة بيوغسالفيا النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدو.٨
 .١٩٩٤اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لسنة .٩
 .١٩٩٤ النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا عام -١٠
 .١٩٩٦مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم االنسانية وامنها لعام _١١
ة _١٢ ة الجنائي ام االساسي للمحكم ام النظ ا لع ة روم اة بموجب اتفاقي ة المنش الدولي

١٩٩٨. 
 .٢٠٠١مشروع المسؤولية الدولية عن االعمال غير المشروعة دوليًا لسنة _١٣
ال               _١٤ بروتوآول منع وقمع ومعاقبة االتجار باالشخاص وبخاصة النساء واالطف

 .٢٠٠٢لسنة 
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