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البند  3من جدول األعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنساان المدنية والساياياية واتصاداا ية
واتجاماعية والثقافية بما في ذلك الحق في الانمية

خطير ومن جياً ووايااع النطاق لحقوق اإلنسااان
اً
اتغاداااب صوهاانت انا ا اً
وجريمة ومظ ًار من مظاهر العنف الجنساني ضد النساء والنايات ويبل منعت
تقرير المقررة الخاهاااااة المعنية بمساااااللة العنف ضاااااد المرة و ياااااوابت واوا وت وبراف ا

ييمونوفياش

موجز
ل بقرار مجلس حقوق اإلنس ا ااان  ،17/41تبين المقررة الخاص ا ااع الم نيع
في هذا التقرير ،المقدم عم ا

بمسااةلع ال نض

ااد المرأة وأهااعابه وعواوعه ،كو رافوا هاايمونوفيتة ،األن ااطع التي ا ااطل

ا وتتناول

مو ا اوال اصات اااه وصا ا ه انت ا ا خطير ومن جيا وواه اال النطاق لققوق اإلنس ااان ،وجريمع ،وم ار
من م اهر ال نض الجنساني د النساء وال تيات ،وهبل من ه.
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وتً -مقدمة
-1

يقدم هذا التقرير الذي أعدته المقررة الخاصااع الم نيع بمسااةلع ال نض

ااد المرأة وأهااعابه وعواوعه،

ل بق ارره  .17/41وفي التقرير ،تتناول المقررة الخاص ا ا ااع
كو رافوا ه ا ا اايمونوفيتة ،سلح مجلس حقوق اإلنس ا ا ااان عم ا
خطير ومن جيا وواهال النطاق لققوق اإلنساان وجريمع وم ار من م اهر ال نض
ا
اصات ااه وصا ه انت ا ا
اد المرأة ،وتقدم توصايات لمن ه من خلل مواءمع القوانين الجنا يع الوةنيع مل الم ايير والساوا

الجنسااني

القضا يع الدوليع المت لقع باصات اه ،هواء في وق

السلم أو أثناء النزاعات .وي احب هذا التقرير سةار

لت ريل نموذجي ب ةن اصات اه ،يتوخح منه أن يكون أكاة للتنسي (.)1

لف -األنشطة الاي اضطلعت ص ا المقررة الخاهة
جا قع كوفيد 19-تةثيرها في أن ااطع المقررة الخاصااع التي اهااتمرت في أن ااطت ا ب ااكل

-2

واصاال

-3

وفي  14أيار/مايو  ،2020اهاتضااف المقررة الخاصاع اصجتماال الثامن لمنبر آليات الخبراء المساتقلين

ر يسي عبر اإلنترن .
الم نيع بالتمييز وال نض

ا ااد المرأة ،الذي عقد علح اإلنترن

ب ةن كوفيد 19-وزياكة ال نض والتمييز
-4

 .وأص ا اادر المنبر في وق

()2

د المرأة علح أهاس نوال الجنس(.)3

وفي  1ت ا ا ارين األول/أ تو ر  ،2020شا ا ااارك

صح

يانا م ا ااتركا

المقررة الخاصا ا ااع شا ا ااخ ا ا اايا في اصجتماال الرفيل

المسا ااتو للجمعيع ال امع في الذكر الخامسا ااع وال ا ارين للماتمر ال المي الرابل الم ني بالمرأةم ال مل من
أجل المسا اااواة والتنميع والسا االم ،وأكل

بيان كع

فيه سلح سكراض ال نض

لجنع و ل المرأة ،من أجل الت جيل بالقضاء عليه .
-5

()4

ا ااد المرأة كبند كا م في جدول أعمال

وفي  9ت ارين األول/أ تو ر  ،2020خاةب المقررة الخاصاع الجمعيع ال امع عن ةري التداول

بال يديو لتقديم تقريرها الموا ااي ي عن التقاةل ين جا قع كوفيد 19-وجا قع= ال نض الجنساااني

مل التركيز علح ال نض ال ا لي ومعاكرة "الس االم في المنزل"( .)5و د تقديم ا للتقرير ،ش ااارك

مل  22كولع عضوا.
-6

وفي  30ت ا ا ا ارين األول/أ تو ر  ،2020وج

ااد المرأة،

في حوار ناء

المقررة الخاص ا ا ااع نداء للق ا ا ااول علح م لومات

و يانات في سةار معاكرت ا "مرصااد قتل اإلنا ،"،ينما كررت في  23ت ارين الثاني/نوفمبر ،في يان صااق ي

أيده  50من الخبراء المسااتقلين ارخرين المكل ين وصيات حقوق اإلنسااان ،نداءها الساانوي سلح سن اااء هيتات
أو مراصد لرصد قتل اإلنا.)6(،

__________
( )1

.A/HRC/47/26/Add.1

( )2

انا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار

( )3

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Joint statement by

_www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/14May2020_EDVAW_Platform_meeting

.report.docx
the Special Rapporteur and the EDVAW Platform of women’s rights mechanisms on COVID-19
.and the increase in violence and discrimination against women”, 14 July 2020

2

( )4

ان ر .www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/High_Level_Meeting_Statement.docx

( )5

.A/75/144

( )6

OHCHR, “Urgent action needed to end pandemic of femicide and violence against women, says
.UN expert”, 23 November 2020
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وفي  24ت ا ا ا ا ا ا ارين الثااني/نوفمبر  ،2020اجتم ا

بال نض الجنسااني

المقررة الخااصا ا ا ا ا ا ااع مل ال ري ال اامل الم ني

اد المرأة التابل للجنع القضااء علح التمييز

اد المرأة لمناق اع عمل ما الم اتر لو ال

كليل ب ااةن تن يذ التوص اايع ال امع للجنع رقم  ،)2017(35ه اايكون منطلق ا إلعداك روتوكول اختياري ب ااةن
ال نض الجنساني ،علح النقو الذي أوص به المقررة الخاصع ،سذا قررت الدول األعضاء القيام ذلك.

باء -اتغاداااااب صوهاااانت انا ا اً خطي اًر ومن جياً ووايااااع النطاق لحقوق اإلنسااااان وجريمة
ومظ اًر من مظاهر العنف الجنساني ضد النساء والنايات
–8

تت رض ،علح ال ا ا يد ال المي ،امرأة واحدة من ين كل ثل ،نسا اااء وفتيات لل نض الجنسا اااني،

وتت رض فتاة واحدة من ين كل ع اار فتيات للات اااه  .وقد ُجّرم اصات اااه في عدك كبير من الدول،
اار ،حيث يتمتل م م الجناة باإلفلت من ال قاه وص تبلغ
ومل ذلك فإنه ص يزال جريمع من أ ثر الج ار م انت ا ا ا
()7

عنه االبيع الضقايا من النساء(.)8
-9

وفي الوق الراهن ،ي ترف اإلةار الدولي واصجت اك القضااا ي الدولي لققوق اإلنسااان بةن اصات اااه

ي ا ااكل انت ا ا لققوق اإلنسا ااان وم ار من م اهر ال نض الجنسا اااني
سلح مس ا ااتو الت ذيب .و موجب القانون الدولي اإلنس ا اااني والقانون الجنا ي الدولي ،يمكن أن ي ا ااكل اصات ا اااه
ا ااد النسا اااء وال تيات يمكن أن يرقح

جريمع حره ،أو جريمع

الجريمع األخر (.)9
-10

اد اإلنساانيع ،أو ف لا من ات ا لجريمع تت ل باإلباكة الجماعيع عند توافر أركان

اير أن هذه الم ايير الدوليع لم تدمج بالوامل علح ال ا ا ا يد الوةني .وتجرم الدول اصات ا ا اااه

باه ا ا ا ا ااتخدام ت اري

مختل ع (علح أه ا ا ا ا اااس اه ا ا ا ا ااتخدام القوة أو عدم الموافقع) ،وحمايع أش ا ا ا ا ااخا

مختل ين

(النس اااء فقط أو جميل األش ااخا ) ،بما في ذلك اصات اااه الزوجي أو باه ااتع اكه ،وت طي أنواعا مختل ع
من اإليلض ،وتنص علح ظروف مختل ااع م ا ا ا ا ا ا ا اادكة ومخ ااع ،وتقاادك فترات مختل ااع من األحكااام ،وتقاادك
الملحقع القضا ااا يع التلقا يع للات ا اااه أو ناء علح ةلب ةرف ،وتنص أو ص تنص علح قوانين مختل ع
فيما يت ل بمدة التقاكم القضا ي.

-11

و اإل ااافع سلح ذلك ،يتةثر تن يذها بالسااياق ال ام المقيط بمختلض أشااكال التمييز وال نض الجنساااني

اد المرأة ،والخرافات ،والقوالب النمطيع القا مع علح نوال الجنس ب اةن اصات ااه من جانب وهاا ط اإلعلم

ون ام ال دالع الجنا يع.
-12

وتسا ا م كل هذه ال وامل في عدم اإل لن عن اصات اااه في كثير من األحيان .وحتح في حالع

ل ما تتم الملحقع
ا
اإل لن عن اصات ااه،
فناكر ما يلح مرتوبوه قضاا يا؛ وعندما تتم الملحقع القضاا يع ،فقلي ا
وكثير ما تنت ي سلح سكانات قليلع جدا ،ل سن ا تتساابب في سعاكة سيذاء
القضااا يع بطريقع تراعي نوال الجنس،
ا
الناجيات ،وارت اال م دصت التناقص ،مما ياكي سلح تطبيل اصات اااه ،وثقافع اصات اااه أو ال اام

اصات اه ،ووصم الضقايا ،وإفلت الجناة من ال قاه.

ب ااةن

__________
( )7

World Health Organization, Violence against Women Prevalence Estimates, 2018: Global,
Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence against Women and
;)Global and Regional Estimates for Non-Partner Sexual Violence against Women (Geneva, 2021
and United Nations Children’s Fund, Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence
).against Children (New York, 2014

( )8

في ب ض الوصيات القضا يع ،الم طلح "اصعتداء الجنسي" يستخدم لي مل اصات اه وايرها من م اهر ال نض الجنسي.

( )9

قرار مجلس األمن .)2008(1820
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وف اال القكومات في م الجع جميل ال وامل ال يكليع والمعياريع والسااياهاايع التي تاكي سلح سفلت

الجناة من ال قاه ت ا ا ا ااجعه ارن ال ديد من المسا ا ا اايرات واصحتجاجات النسا ا ا ااا يع والقركات النسا ا ا ااويع وحركع

"أنا أيضاا" وحركات المجتمل المدني التي توسار ال ام
شيلي( )10وإهعانيا( )11وال ند(.)12
-14

ب اةن اصات ااه .واألمثلع علح ذلك موجوكة في

وأ رزت التقارير األخيرة عن اصات ا اااه من جانب من مات المجتمل المدني أوجه الق ا ااور في

القوانين والس ا ا ااياه ا ا ااات والمماره ا ا ااات علح ال ا ا ا يدين الوةني والدولي .ف لح ه ا ا اابيل المثال ،قدم

"المسا ا اااواة ارن" لمقع عامع عن الث ارت الر يسا ا اايع في الت ا ا اريل المت ل باصات ا ا اااه()13؛ وقدم

من مع

من مع

ال و الدوليع توصاايات سلح المقكمع الجنا يع الدوليع ون رة عامع عن القالع في أورو ا()14؛ وركزت من مع
رصا ا ا ا ا ااد ال مل الدولي من أجل حقوق المرأة في آها ا ا ا ا اايا والمقيط ال اك علح م ايير حقوق اإلنسا ا ا ا ا ااان في

( )
ير عن تجريم اصات ا ا ا اااه الزوجي
الت ا ا ا اري ات الوةنيع  15؛ وأصا ا ا اادرت هيتع األخوات من أجل الت يير تقر ا
وال نض الجنسي في جميل أنقاء الوومنولث(.)16

-15

وأصا اادر ال ديد من هيتات األمم المتقدة وهيتات حقوق اإلنسا ااان اإلقليميع سرشا اااكات هامع ب ا ااةن

الم ايير المطعقع علح ال نض

ا ااد المرأة ،ولون ص يوجد تقرير موا ا ااي ي ش ا ااامل ومقدك عن اصات ا اااه

وصا ه انت ا ا لققوق اإلنساان .وفي اوء ذلك ،واعترافا بالتقول ال ام في الت اور والرفض ال لني لل نض
الجنس ا ا ا ااي واصات ا ا ا اااه  -اللذين لم ت قب ما ب د الت ييرات القانونيع اللزمع للقوانين الجنا يع المقاف ع في

ال الب علح ال ا ا يد الوةني  -قررت المقررة الخاصا ااع توريس هذا التقرير لمو ا اوال اصات ا اااه وصا ا ه

انت ا ا لققوق اإلنسان ،مل التركيز علح مساوليع الدول عن من ه والقضاء عليه.

ورام أن ال ديد من توص ا اايات المقررة الخاص ا ااع الواركة في هذا التقرير تنطب أيضا ا اا علح تجريم
-16
أشا ا ا ااكال ال نض الجنسا ا ا ااي األخر وملحقت ا قضا ا ا ااا يا ،يركز التقرير تقديدا علح اصات ا ا ا اااه لوي ي كس
التطورات علح ال ا ا يد الدولي التي ميزته أيض ا اا عن ايره من أنواال ال نض الجنس ا ااي وحدكت أركانه .ومل

جرم في ب ض الدول وصا ه شاكلا من أشاكال اصعتداء الجنساي ،توهاي ا له عن الت اري
أن اصات ااه ُم ّ
الضايقع الساابقع للات ااه ،فإن هذه اصختلفات في الم اطلقات ص ت اكل عقعع أمام المقارنات المت الع

تنسااي أركانه لت ري ه وتجريمه ومقا اااة مرتوبيه .من خلل التركيز علح اصات اااه ،ير ط التقرير أيضاا
ال ناصر التةهيسيع لت ري ه بةحكام أخر ص تقل أهميع في القانون الجنا ي ،مثل ال روف المخ ع ،وقوانين

التقاكم وهاان الر ااا الجنسااي ،فض الا عن األحكام اإلج ار يع الجنا يع المت لقع بقمايع الضااقايا/الناجين ،من
أجل م الجت ا كةحكام مترابطع في اإلةار القانوني اللزم لتجريم اصات اه ب ورة ف الع.

__________

أانيع من أكاء المجموعع الت ا اايليع صس تيسا اايس"( "Un violador en tu camino" ،م ت ا ااب في ةريقك") ،ت ا ااكل

()10

أصا ااعق

()11

أك اصات ا ا ا اااه الجماعي صمرأة تبلغ من ال مر  18عام ا في عام  2016في قض ا ا ا اايع صماناكا (قطيل الذ اه) سلح ت يير ت ري
اصات اه بموجب الت ريل اإلهعاني.

صيقع حاشدة في جميل أنقاء ال الم.

()12

في عام  ،2012ت ر ا ا

()13

Equality Now, The World’s Shame: The Global Rape Epidemic – How Laws Around the World Are

()14

وت ييرات في الت ري ات.

امرأة تبلغ من ال مر  23عاما للات ا اااه الجماعي والقتل في حافلع ،مما أك سلح احتجاجات شا ااديدة

).Failing to Protect Women and Girls from Sexual Violence (2017
Amnesty International, “Rape and sexual violence: human rights law and standards in the
International Criminal Court” (2008) and “Right to be free from rape: overview of legislation and
).state of play in Europe and international human rights standards” (2018

()15
()16

4

International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific, Addressing Rape as a Human Rights
).Violation: The Role of International Human Rights Norms and Instruments (Kuala Lumpur, 2007
Sisters For Change, The Criminalisation of Marital Rape and Intimate Partner Sexual Violence
).across the Commonwealth (London, 2019
GE.21-05162
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ومن أجل سعداك التقرير ،عقدت المقررة الخاصا ا ااع في  27أيار/مايو  2020اجتماع ا ل ري خبراء
-17
علح اإلنترن بالت اون مل من مع المساااواة ارن .وأه ا ر ذلك اصجتماال عن تقرير عن اصات اااه وص ا ه

انت ا ا خطي ار ومن جيا لققوق اإلنسان وعن ا جنسانيا
-18

د المرأة ،وهو ما يكمل هذا التقرير(.)17

ومن أجل جمل م لومات عن التجريم القالي للات اه في القوانين الوةنيع ،وزع المقررة الخاصع

اها ااتبيانا علح الدول وأصا ااقاه الم ا االقع ارخرين في  9نيسا ااان/أ ريل 2020

 .وتو ا ااض الركوك الواركة

()18

وعاادكهااا  207ركوك ،سلح جااانااب الم لومااات المتاااحااع للجم ور ،عن ال جوات الوبيرة ين الت ازمااات الاادول

والم ايير الدوليع لققوق اإلنسان المت لقع باصات اه(.)19
-19

وفي هذا التقرير ،تتناول المقررة الخاصاع المسااوليع الر يسايع للدول عن منل اصات ااه وتجريمه

ومقا ا ا اااة مرتوبيه علح نقو ف ال و نايع واجعع وفق ا للم ايير القانونيع الدوليع ،المنطعقع في أوقات السا ا االم
وأثناء النزاعات ،وذلك عن ةري م
(أ)

تقااديم لمقااع عااامااع عن الم ااايير الاادوليااع الواجعااع التطبي في مجااال حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان

(ه)

كعم وت ااجيل عمليع اه اات راض ومواءمع القوانين والمماره ااات الجنا يع الوةنيع مل الم ايير

والقانون الجنا ي اللزمع لتجريم اصات ا ا اااه وملحقع مرتوبيه قضا ا ااا يا علح نقو ف ال ،اها ا ااتناكا سلح ن ج
يركز علح الضقايا؛
الدوليع المت لقع باصات اه؛

تقديم توص ا اايات ب ا ااةن تجريم اصات ا اااه وملحقع مرتوبيه قض ا ااا يا ،وهي توص ا اايات
(ض)
ت دف ،سلح جانب الت ا ا اريل النموذجي المت ل باصات ا ا اااه ،سلح أن توون أكاة تنسا ا ااي لمقارنع القوانين الوةنيع

ومواءمت ا مل الم ايير الدوليع.

ثانياً -اإلطار القانوني الدولي الماعلق باتغاداب
لف -تطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان
-20

اتخذ القانون الدولي لققوق اإلنس ا ا ا ا ااان خطوات تدريجيع في تةةير اصات ا ا ا ا اااه علح أنه انت ا

لققوق اإلنسا ااان من خلل ثلثع مسا ااارات م اييميع ر يسا اايعم (أ) وص ا ا ه شا ااكلا مقدكا من أشا ااكال ال نض
الجنساني د النساء وال تيات في سةار مكافقع التمييز د المرأة؛ (ه) وص ه ت ذيعا في سةار مناهضع

الت ذيب؛ (ض) وصا ا ا ا ا ه انت ا ات من اصنت ا ات األخر لققوق اإلنس ا ا ا ااان ،مثل اصتجار باألة ال و ي م
واصهترقاق والزواض القسري والزواض المعكر وزواض األة ال .وي كل اصات اه انت ا ا لمجموعع من حقوق
اإلنسااان ،بما في ذلك الق في الساالمع البدنيع ،والق في اصها تقلل الذاتي واصهااتقلل الجنسااي ،والق

في الخ ا ا ااوصا ا اايع ،والق في أعلح مسا ا ااتو ممكن من ال ا ا ااقع البدنيع وال قليع ،وح المرأة في المسا ا اااواة

أمام القانون ،والق في التقرر من ال نض والتمييز والت ذيب واير ذلك من
أو اللسنسانيع.

ا ا ا ا ا ااروه الم املع القاها ا ا ا ا اايع

__________
()17

يمكن اصةلال عليه علح الرابط التاليم

()18

يمكن اصةلال علح اصهتبيان والركوك علح الرابط التاليم

()19

ت ره المقررة الخاصاع عن امتنان ا ال مي لجميل الذين قدموا ركوكا ،وكثير من ا تجاوز حدوك اصهاتبيان العقتع ،وإلح كريساتين شاينوين
وجين كونورز ،اللتين قدمتا ت ليقات ما علح م روال التقرير.
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ااد المرأة ،أشااارت سليه اللجنع

واصات اااه ،وصا ه شااكلا من أشااكال التمييز وال نض الجنساااني
-21
الم نيع بالقضا اااء علح التمييز ا ااد المرأة تقديدا في توصا اايت ا ال امع رقم  )1992(19ب ا ااةن ال نض
المرأة ،التي ت ير في ا سلح اصات اه وص ه م ار من م اهر ال نض
وإلعلن المت ل بالقضاااء علح ال نض

-22

لل نض

د المرأة في األهرة.

ا ااد

ااد المرأة ،وهو أول صااك كولي عالمي ينص علح ت ري

ا ااد المرأة ،يتضا اامن في الماكة  2منه "اصات ا اااه" و"اصات ا اااه الزوجي" باعتعارهما شا ااكلين من

أشكال ال نض.

وكرس سعلن و رنامج عمل فيينا ل ام  1993فورة أن القضا اااء علح ال نض

-23

ا ااد المرأة الت ازم من

واجعات الدول في مجال حقوق اإلنس ااان ،وأن اصات اااه وال نض الجنس ااي في النزاعات المس االقع ي ااكلن

انت ا ا للمعاك األهاااهاايع للقانون الدولي اإلنساااني وقانون حقوق اإلنسااان .وشااكك في ال جوة التقليديع الناشااتع
عن فورة أن القانون الدولي اإلنس اااني ينطب علح ال نض في حاصت النزاال والقانون الدولي لققوق اإلنس ااان
يسري علح اصات اه في ال روف ال اكيع.

واعترف سعلن ومن اض عمل يجين ل ام  1995باصات ا اااه وص ا ا ه م ار من م اهر ال نض
-24
ه ا ع المن جيع للات ا اااه في النزاال كةكاة مت مدة للقره ،مما ي ا ااكل
في األها ارة وفي المجتمل المقلي ،و الممار ا
جريمع حره.

وعلح ال ا يد اإلقليمي ،كان ات اويع البلدان األمريكيع لمنل ال نض

-25

عليه (ات اويع يليم كو بارا) ،ل ام  ،1994أول م اهدة كوليع ب اةن ال نض
من م اهر هذا ال نض في األهرة والمجتمل علح حد هواء.

اد المرأة والم اوعع عليه والقضااء

اد المرأة ت تبر اصات ااه م ار

ويلزم روتوكول الميثاق األفريقي لققوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان وال ا ا ا ا ا ا وه ب ا ا ا ا ا ااةن حقوق المرأة في أفريقيا
-26
ُ
( روتوكول ما وتو) ل ام  2003الدول األةراف علح وجه التقديد بسن ت ري ات لتجريم ال نض د المرأة.
و موجب الماكة  )2(4منه ،يت ين علح الدول األةراف ه اان وإن اذ قوانين تق ر جميل أش ااكال ال نض

المرأة ،بما في ذلك مماره ا ا ااع الجنس اير المراوه فيه أو القس ا ا ااري ه ا ا اواء وقل ال نض في اإلةار الخا

ااد

أو ال ااام ،و موجااب الماااكة ()2(14ض) ،تلتزم الاادول األةراف بقمااايااع الققوق اإلنجااا يااع للمرأة عن ةري

اإلذن باإلج اض الطبي في حاصت اصات ا اااه .واعتمدت اللجنع األفريقيع لققوق اإلنسا ااان وال ا ا وه في

عام  2017معاك ا التوجي يع ب ةن مكافقع ال نض الجنسي وعواوعه في أفريقيا.
وقد أن ت وصيع المقرر الخا

-27

الم ني بال نض

د المرأة وأهعابه وعواوعه في عام  ،1994وكان

ار علح ال نض ا ااد المرأة وأه ا ااعابه وعواوعه باعتعاره انت ا ا
أول آليع لققوق اإلنس ا ااان ُع د سلي ا بالتركيز ح ا ا ا
لققوق اإلنسا ا ااان( .)20وفي التقرير األول للمكلض بالوصيع المقدم سلح لجنع حقوق اإلنسا ا ااان ،في عام ،1995
تم تقديد اصات ا اااه وص ا ا ه م ار من م اهر ال نض الجنسا اااني

ا ااد المرأة( .)21ورأت المقررة الخاصا ااع

الس ااابقع أن الموافقع هي الخط القانوني ال اص اال ين اصات اااه واصت ااال الجنس ااي؛ وعر ا ا

شا اواال ريس اايع

ب اةن حالع تجريم اصات ااه ،وص هايما اصات ااه الزوجي ،وملحقع مرتوبيه قضاا يا()22؛ وأوصا
ت ري

اصات اااه سلح عدم الموافقع ،مل توهاايل نطاقه لي اامل جميل أنواال اإليلض .واهاات ر ا

قبيل المتطلعات اإلثعاتيع للتثب

بةن يساتند

مسااا ل من

من شااكو الضااقيع؛ وم ايير الملحقع القضااا يع للات اااه ،بما في ذلك

اهتخدام التاريخ الجنسي للضقيع أثناء المقا مع وآليات منل سعاكة اإليذاء؛ والنط بةحكام علح اصات اه(.)23

__________

6

()20

قرار لجنع حقوق اإلنسان .1994/45

()21

.E/CN.4/1995/42

()22

 ،E/CN.4/1997/47ال قرة .36

()23

.E/CN.4/1999/68
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-28

وفي السا ا اانوات ال  25التي تل

ذلك ،تناول من ت اقب من المكل ين ذه الوصيع ب ا ا ااورة منت مع

في تقاريرهم أوجه الق اور في تجريم اصات ااه  .ف لح هابيل المثال ،وها
()24

المقررة الخاصاع ،بخ او

نيعال ،التوص اايات المت لقع بمقا مع اصات اااه من حيث القاجع سلح اه اات راض قوانين التقاكم ال ااارمع

التي تقول كون ملحقع الجناة قض ا ا ااا يا( .)25و د أن أثبت المقررة الخاص ا ا ااع أن القوانين التي ت رض قيوكا
علح اإلج اض أو ت رض قيوكا عليه في حاصت اصات اااه تميز ااد المرأة ،أوص ا األرجنتين وإ واكور بةن
ُي ّرعا اإلج اض في حاصت اصات اه(.)26

-29

و ين مكل ون آخرون وصيات اإلجراءات الخاصع وهيتات م اهدات حقوق اإلنسان أوجه الق ور

في تجريم اصات اااه في ملح ات م الختاميع وآراءهم ب ااةن البلاات ال ركيع والتققيقات .وقد اعترف كل من

لجنع مناهضع الت ذيب ولجنع حقوق اإلنسان بةن اصات اه ت ذيب(.)27
-30

وقد أحرز مزيد من التقدم من خلل و ال هاوا

قضاا يع ب اةن حاصت اات ااه مقدكة ،حيث

حدكت هيتات حقوق اإلنس ا ااان اإلقليميع والدوليع الطابل المقدك صلتزام الدول تجريم اصات ا اااه ومقا ا اااة

مرتوبيه .وعلح ال ا ا يد اإلقليمي ،وصا ا

لجنع البلدان األمريكيع لققوق اإلنس ااان اصات اااه بةنه ت ذيب

بموجب ات اويع البلدان األمريكيع لمنل الت ذيب والم اوعع عليه ،وصا اااا

فيما ب د م وم اصات ا اااه علح

أنه ت ذيب وانت ا لق المرأة في الخ ااوص اايع بموجب اصت اويع األمريكيع لققوق اإلنس ااان

 .وقد أثبت

()28

مقكمع البلدان األمريكيع لققوق اإلنس ااان في اجت اكها القض ااا ي أن ال نض الجنس ااي الذي تماره ااه الج ات

ال اعلع في الدولع والج ات ال اعلع من اير الدول يمكن اعتعاره ت ذيعا(.)29
-31

و المثل ،فقد اتخذت المقكمع األورو يع لققوق اإلنسا ااان ق اررات أول مرة فيما يت ل باصات ا اااه

باعتعاره انت ا ا للماكتين ( 3ح ر الت ذيب) و( 8الق في احترام الخ اوصايع والقياة األهاريع) من ات اويع
حمايع حقوق اإلنسان والقريات األهاهيع ،وتناول ت ري اصات اه في القضيع التاريخيع M.C. v. Bulgaria

في عاام  .2003وقاد حادكت المقكماع اصلتزام اإليجاا ي للادول بسا ا ا ا ا ا اان أحكاام في القاانون الجناا ي من أجال
التققي ال ال في اصات اااه والم اوعع عليه .وأجرت المقكمع ك اره ااع اه ااتق ااا يع للن ج المقليع والدوليع

لت ري

اصات اااه في القانون الجنا ي ،دف تقديد أي اتجاهات ناشااتع فيما يت ل بالم ايير التي يجب

الوفاء ا لتجريم اصات اااه ب ااكل ف ال .وأش ااارت سلح وجوك اتجاه عالمي نقو عدم الموافقع باعتعاره ال ن ا اار

األهااهاي للات ااه واصعتداء الجنساي ،وأو اق أن أي ن ج صاارم في الملحقع القضاا يع لتلك الج ار م ،مثل

اشا ا ا ا ااترام سثعات المقاومع الجسا ا ا ا ااديع ،ينطوي علح خطر تر أنواال م ينع من اصات ا ا ا ا اااه كون عقاه ،و التالي

ت ريض القمايع ال الع للهااتقلل الجنسااي لل رك للخطر .وخل ا سلح أن اصات اااه يجب أن ي رف بةنه أي

تقيم
سيلض جنسااي كون موافقع الضااقيع وأن "الموافقع يجب أن ت طح ةوعا ،نتيجع لإلراكة القرة لل ااخص ،وأن ّ
في هياق ال روف المقيطع"(.)30

__________
()24

كعا المكل ون وصيات الدول التي لم تجرم اصات اه ،مثل المملوع ال ر يع الس وكيع ( ،)A/HRC/11/6/Add.3سلح القيام ذلك.

()25

.A/HRC/41/42/Add.2

()26

ان ر  A/74/137و.A/HRC/44/52/Add.2

()27

لجنع مناهضع الت ذيب ،الت لي ال ام رقم  .)2007(2لجنع حقوق اإلنسان ،الت لي ال ام رقم .)2000(28

()28

ان ر Inter-American Commission on Human Rights, Martín de Mejía v. Peru, Report No. 5/1996,
Case No. 10.970, Merits, 1 March 1996; and Ana, Beatriz and Celia González Pérez v. Mexico,
.Report No. 53/2001, Case No. 11.565, Merits, 4 April 2001

()29

ان ر Inter-American Court of Human Rights, Rosendo Cantú et al. v. Mexico, Judgment, 31 August

()30

European Court of Human Rights, M.C. v. Bulgaria, Application No. 39272/98, Judgment, 4
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.2010; and López Soto et al. v. Venezuela, Judgment, 26 September 2018
.December 2003, paras. 163 and 166
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وو ا ا ا لجنع مناهضا ا ااع الت ذيب اجت اكا ينص علح أن اصات ا ا اااه ،عندما يرتوعه الموظ ون
-32
()31
ال موميون ،تقريض من م أو بموافقت م أو ت ا ي م ،ي كل ت ذيعا .
-33

واعتمدت اللجنع الم نيع بالقضا ا ا اااء علح التمييز

ا ا ا ااد المرأة ،في آ ار ا في عام  ،2010قضا ا ا اايع

اصات ا ا اااه التاريخيع  Vertido v. Philippinesوخل ا ا ا ا سلح أن الخرافات والقوالب النمطيع المت لقع
باصات اه أثرت علح ح الضقيع في مقا مع عاكلع( .)32وعلح وجه الخ و

 ،ركز قا ي المو وال

ار
علح شاخ ايع الضاقيع وهالوك ا ،واعتبر عدم وجوك أكلع علح المقاومع الجساديع من جانب الضاقيع ماش ا
علح الموافقع .وأثبت اللجنع أنه ص ينع ي أن يتوقل من الضا ا ااقيع أن تقاوم جسا ا ااديا من أجل اإل لن بم ا ا ااداويع
عن اصات اه.
-34

وأوصا ا

اللجنع ال لبين بةن ت يد الن ر في ت ري

اصات ا اااه في ت ا اري ات ا بقيث تضا اال عدم

الموافقع في ص ا ا االب الت ري  ،وأن تس ا ا اان ت ري ا للعتداء الجنس ا ا ااي سما يتطلب وجوك "ات اق قاةل وةوعي"
وكليل من جانب المت مين علح الخطوات المتخذة للتة د من أن صااحب ال اكو /الناجي موافق ا ،أو ي اترم
أن يتم ال ل في "ظروف قسريع" وأن ينص علح ةا ع واه ع من ال روف القسريع.

-35

وقد تم

ومكافقع ال نض

اصها ا ا اات اكة من هذه التطورات القانونيع وتقنين ا وتطويرها في ات اويع مجلس أورو ا لمنل

اد المرأة وال نض المنزلي (ات اويع اهاطنبول) ،التي اعتمدت في عام  .)33(2011وتتضامن

ات اويع اها ا ااطنبول أول ت ري ملزم قانونا لل نض الجنسا ا ااي ،بما في ذلك اصات ا ا اااه .و موجب الماكة ،36
تلتزم الدول األةراف تجريم الس ا االو ال مدي اير الر ا ااا ي الرامي سلح سيلض م بلي أو ش ا اارجي أو فموي

ذي ةابل جنساي يمس جساد شاخص آخر هاواء باصهات انع في ذلك ب ضاو جسادي أو بنلع .وتنص هذه الماكة

أيضا ا ا ا اا علح أن الموافقع يجب أن ت طح ةواعيع نتيجع اإلراكة القرة لل ا ا ا ااخص المقيمع في ه ا ا ا ااياق ال روف
المقيطع ،وأنه يجب علح الدول األةراف أن تو ل تطبي أحكام التجريم أيض ا ا ا اا علح األف ال المرتوعع ا ا ا ااد
األزواض أو ال ااركاء السااابقين أو القاليين علح النقو الم ترف به في القانون الداخلي .وكما لوح في التقرير

الت سيري المقدم سلح اصت اويع ،ينص هذا الت ري

علح اصلتزام تجريم أي ف ل جنسي اير ر ا ي بما في

ذلك في غياه المقاومع الجسديع من جانب الضقيع ،ومقا اة مرتوعه ب اعليع.

-36

وفي عام  ،2017اعتمدت لجنع القضاء علح التمييز

ب اةن ال نض الجنسااني

د المرأة توصيت ا ال امع رقم )2017(35

اد المرأة ،والتي تم سعداكها بالت اون مل المقررة الخاصاع .وأوصا

الخاصااع علح وجه التقديد بةن تو ل الدول األةراف وصااض اصات اااه بةنه جريمع

ال ااخ ااي والس االمع البدنيع والجنس اايع والن س اايع ،وتقر

علح أن يكون ت ري

اللجنع والمقررة

ااد الق في األمن

اصات اااه ،بما في ذلك

اصات اااه الزوجي ،مسااتندا سلح عدم الموافقع ويراعي ال روف القس اريع .وقررت أيض اا أن أي قيوك زمنيع،
حيثما وجدت ،ينع ي أن تراعي ال روف التي ت وق قدرة الضاقايا علح اإل لن عن الجريمع ،وأن اصات ااه
يمكن أن يرقح سلح مستو الت ذيب.

__________
()31

ان ر ).V.L. v. Switzerland (CAT/C/37/D/262/2005) and C.T. and K.M. v. Sweden (CAT/C/37/D/279/2005

()32

.CEDAW/C/46/D/18/2008

()33

ان ا ا ا ا ا ا ا اار Dubravka Šimonović, “Global and regional standards on violence against women: the
evolution and synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions”, Human Rights Quarterly, vol.
.36, No. 3 (August 2014), pp. 590–606
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باء -تطور القانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي
ظل ُين ر ،علح مر التاريخ الع ا ا ا ااري ،سلح اصات ا ا ا اااه علح أنه جانب ص م ر منه من جوانب
-37
النزاعات ،مما أك سلح قبوله اجتماعيا وقانونيا كسامع من هامات القره وأكاة من أكوات ا .ولم يقدك الن ام

األهاهي للمقكمع ال سكريع الدوليع (نورمبرن) ،الذي اعتمد ب د القره ال الميع الثانيع ،اصات اه وص ه
ااد اإلنس ااانيع ،مما يدل علح أن اصات اااه في ظل النزاال ص ين ر سليه علح أنه

جريمع حره أو جريمع

جريمااع هااامااع ومقاادكة تتطلااب الن ر في ااا من قباال مقكمااع نورمبرن .وعلح نقو مماااثاال ،لم ياادرض ميثاااق
المقكمع ال ساكريع الدوليع لل ارق األق اح (ةوكيو) اصات ااه وصا ه جريمع حره أو جريمع اد اإلنساانيع،
رام أن مقكمع ةوكيو ه ا ا ااجل في حكم ا أن حوالي  20 000حالع اات ا ا اااه وق

ال ر األول من احتلل ا(.)34

في مدينع نانوينغ خلل

وكان من التطورات القانونيع الر يسا اايع بموجب القانون الدولي اإلنسا اااني اعتماك ات اويع جني

-38

في

ويق ر اصات ااه
عام  1949فيما يت ل بقمايع األشاخا المدنيين في وق القره (ات اويع جني الراب ع)ُ .
ب اكل صاريح بموجب الماكة 27م "يجب حمايع النسااء ب ا ع خاصاع اد أي اعتداء علح شارف ن ،وص هايما
ا ا ااد اصات ا ا اااه ،واإل راه علح الدعارة وأي هتك لقرمت ن  .وعلح الرام من أن ذلك يمثل خطوة هامع
سلح األمام في س راز جريمع اصات ا ا اااه باعتعارها انت ا ا للقانون الدولي اإلنسا ا اااني ،فإن صا ا ااياات ا ت كس
ن رة أ ويع سلح اصات اه باعتعاره جريمع

د أخلق الم أرة وليس جريمع

د ال خص وهلمته البدنيع.

والبروتوكول اإل ااافي صت اويات جني ال اااكر في  12آه/أاس ااطس  ،1949والمت ل بقمايع
-39
اقايا النزاعات المسالقع الدوليع (البروتوكول  ،)Iالذي اعتمد في عام  ،1977يكرر ب اورة كبيرة منطوق
الراب ع في الماكة  76من ا ،ولونه ُيس ا ا ا ااقط كلمع "ال ا ا ا اارف" .وتنص الماكة 75

الماكة  27من ات اويع جني

علح ح ر أي تمييز يقوم ،في جملاع أمور ،علح "الجنس" ،وعلح األف اال التي ت ا ا ا ا ا ا امال "اصعتاداء علح الو ارماع

ال ا ا ااخ ا ا اايع ،وص ها ا اايما الم املع الم ينع والقاةع بالورامع ،واإل راه علح الدعارة وأي هتك للقرمع" ،ه ا ا اواء
ارتوب ا مدنيون أو عس ااكريون .وفي البروتوكول الثاني اإل ااافي صت اويات جني في  12آه/أاس ااطس ،1949

تق ر الماكة " 4اصعتداء علح الورامع ال ا ااخ ا اايع ،وص ه ا اايما الم املع الم ينع والقاةع بالورامع ،واصات ا اااه،
واإل راه علح الدعارة وأي هتك للقرمع".

وكاانا التطورات القاانونياع ال ااماع التاالياع هي تلاك التي حادثا في  1993و ،1994حياث اعتُرف
-40
باصات ااه في هاياق النزاال وصا ه جريمع اد اإلنساانيع في هاياق سن ااء مقكمتين كوليتين مخ ا اتين

لج ار م القره .وفي أيار/مايو  ،1993أن ا ا ا ا ا ااة مجل س األمن المقكمع الدوليع ليواوه ا ا ا ا ا االفيا الس ا ا ا ا ا ااابقع في

ق ارره  ،)1993(827الذي تضمن أول سكانع علح اإلةلق من جانب مجلس األمن للات اه في القره.
وفي ال ام التالي ،في عام  ،1994أن ت المقكمع الجنا يع الدوليع لرواندا .ولولتا المقكمتين ،بموجب

-41

ن امي ما األهاااهاايين ،وصيع قضااا يع ص اريقع في مجال اصات اااه .ويقدك الن ام األهاااهااي للمقكمع الجنا يع

الدوليع ليواوه االفيا الس ااابقع في الماكة (5ز) والن ام األه اااه ااي للمقكمع الجنا يع الدوليع لرواندا في الماكة (3ز)

اصات اه وص ه جريمع من
-42
ان

لع في سةار الج ار م المرتوعع

د اإلنسانيع ،ولون كون تقديم ت ري

له.

وكما قال المدعي ال ام األول للمقكمع الدوليع ليواوها االفيا السا ااابقعم "فمن الناحيع المو ا ااوعيع،

سحد الم ا ا ا ا ااا ل التي واج ناها في توجيه ت م اصات ا ا ا ا اااه وصا ا ا ا ا ا ه جريمع حره هي عدم وجوك

أي ت ري

لتلك الجريمع"

.

()35

__________
()34

أوصا ا المقررة الخاصا ااع السا ااابقع بةن تتقمل القكومع اليابانيع المسا اااوليع القانونيع عن ن ام "نسا اااء المت ع" الذي كان قا ما في اليابان
خلل القره ال الميع الثانيع (ان ر ،علح هبيل المثال E/CN.4/1996/53/Add.1 ،و.)Corr.1

()35

Richard J. Goldstone, “Prosecuting rape as a war crime”, Case Western Reserve Journal Of International
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-43

و ما أن القانون الدولي في ذلك الوق ص ي رف اصات ااه ،فإن اصجت اك القضاا ي لتلك المقا م هو

جريمع

ا ا ااد اإلنسا ا ااانيع هي تلك الواركة في حكم المقكمع الجنا يع الدوليع لرواندا في قضا ا اايع المدعي ال ام

الذي يوفر ال ناص ا اار الت رياليع للات ا اااه كجريمع كوليع .وكان
اد أ ايساو ( )Prosecutor v. Akayesuفي عام 1998

أول قض ا اايع اات ا اااه تبين أن ا ت ا ااكل

 .وأكين المت م باصات ااه وصا ه جريمع

()36

ااد اإلنسااانيع ،كما تبين أن عمليات اصات اااه ،التي ت ا ااح عن ا أو شااج ا أ ايسااو ،ترقح سلح جريمع

اإلباكة الجماعيع .وأقرت المقكمع أيض اا بةن اصات اااه وال نض الجنسااي من ين أه اوأ ةرق سلقاق األذ
بالضقيع" ،ألن الضقيع هت اني من أذ جسدي وعقلي علح حد هواء"(.)37
-44

وفي هذه القض ا اايع ،أقرت المقكمع بةنه ص يوجد ت ري

الدولي ،وعرفت ا بةن ا "انت ا جسادي بطابل جنساي ،يرتوب

مقبول عموما لجريمع اصات ا اااه في القانون
اد شاخص في ظروف قساريع"

 .وصح

()38

المقكمع أن ال روف القسا ا اريع ص تقتاض سلح سثعات من خلل البرهان علح القوة البدنيع .ويمكن أن ت ا ا ااكل

الت اديادات والتخوي واص تزاز واير ذلاك من أشا ا ا ا ا ا اكاال اإل راه التي تت اذ علح الخوف أو الياةس س ارها ا،
ويمكن أن يكون اإل راه متةص ا ا الا في ظروف م ينع ،مثل النزاال المسا ا االح أو الوجوك ال سا ا ااكري لإلنتراهاموي
ين اللجتات من التوتسي(.)39

-45

ال ام

و المثل ،فإن المقكمع الدوليع ليواوه ا ا االفيا الس ا ا ااابقع ،في حكم ا في القض ا ا اايع التاريخيع المدعي

ا ا ااد فوروندزيجا ( )Prosecutor v. Furundžijaفي عام  1998قدم

اصات ا اااه في ه ا ااياق الج ار م الدوليع

()40

تطورات هامع في تجريم

 .ومل أن اإلش ا ااارة ال ا اريقع الوحيدة سلح اصات ا اااه في الن ام

األهاااهااي للمقكمع هي سشااارة سليه وص ا ه جريمع

ااد اإلنسااانيع ،فقد وج

سلح المت م ت مع اصات اااه

باعتعاره انت ا ا للماكة  3الم ااتركع من ات اويات جني  .وخل ا ا المقكمع في حكم ا سلح أن اصات اااه
يمكن أن يقا م أيضا ا ا ا ا ا اا باعتعاره انت ا ا خطي ار صت اويات جني وانت ا ا لقوانين القره أو أعراف ا .وت ني

ملزمع بمقا ا ا اااة أي شا ا ااخص ي ا ا ااتعه في

هذه اصها ا ااتنتاجات ا ا اامنا أن جميل األةراف في ات اويات جني
ارتوااباه اصات ا ا ا ا ا ا اااه بااعتعااره انت اا اا خطي ار لتلاك اصت ااوياات( .)41وثماع تطور آخر هو قرار المقكماع باةن

ممارها ااع الجنس عن ةري ال م بالقوة ي ا ااكل اات ا ااابا ،وهو ما يمثل خروجا عن ت اري
البلد الم ني(.)42
-46

اصات ا اااه في

وفيما يت ل بال ناص اار الت رياليع للات اااه ،جاء معيار آخر من المقكمع الدوليع ليواوه االفيا

الس ا ا ااابقع ب د ثل ،ه ا ا اانوات ،في عام  ،2001في حكم ا في قض ا ا اايع المدعي ال ام

( ،)Prosecutor v. Kunarac et alحيث وج

باعتعارها انت ا ا للماكة  3الم تركع من ات اويات جني

ا ا ااد كونا ار وآخرين

في ا سلح الم اامولين ت مع ارتواه جريمع اصات اااه
و اعتعارها جريمع

د اإلنسانيع

.

()43

__________
()36

10

International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T,
.Judgment, 2 September 1998

()37

المرجل ن سه ،ال قرة .731

()38

المرجل ن سه ،ال قرتان  686و.688

()39

المرجل ن سه ،ال قرة .688

()40

International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Furundžija, Case No. IT-95-17/1.T, Judgment, 10 December 1998

()41

هنا  196ةرفا في ات اويات جني  ،بما في ذلك جميل الدول األعضاء والورهي الرهولي وكولع فلسطين وجزر كو .

()42

.International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Furundžija, Judgment, para. 183

()43

International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Kunarac et al., Case No. IT-96-23.T & IT-96-23/1-T, Judgment, 22 February 2001
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و د أن نوه

-47

مقدك لجريمع اصات ا ا اااه في القانون الدولي

الدا رة اص تدا يع ب دم وجوك ت ري

اإلنساني أو في الن ام األهاهي للمقكمع ،أجرت كراهع اهتق ا يع للمعاك األهاهيع لتقديد أركان جريمع

الجرمي المكون لجريمع اصات ااه في القانون الدولي يتقدك باإليلض
اصات ااه .وخل ا سلح أن ال ل ُ
الجنساي ،م ما كان ةالي ا( ،أ) لم بل الضاقيع أو شارج ا واهاطع قضايب الجاني أو أي آلع أخر يسات ين
ا الجاني ،أو (ه) لَِ م الضا ااقيع واها ااطع قضا اايب الجاني ،حيث حد ،هذا اإليلض الجنسا ااي كون موافقع
الضاقيع .ويجب أن توون الموافقع ل ذا ال رض موافقع ت طح ةواعيع ،و إراكة حرة من الضاقيع ،في هاياق

ال روف المقيطع ا .وكان الق ا ااد الجنا ي هو نيع اإليلض الجنسا ااي ،وال لم بقدوثه كون موافقع الضا ااقيع(.)44

وخل ا الدا رة اص تدا يع سلح أن اإليلض الجنساي هاي اكل اات اابا سذا لم يكن بق ةوعيا أو ر اا يا من
جانب الضقيع( .)45ولذلك ،فإن عدم الموافقع ي تبر عن ار أهاهيا في ت ري جريمع اصات اه.

ص من عدم الموافقع ،هو ما ي ااكل
وفي اصه ااتتناف ،احتج المس ااتةن ون بةن اه ااتخدام اإل راه أو القوة ،د ا

-48

الركن األهاااهااي لجريمع اصات اااه .ورفضا كا رة اصهااتتناف حجع المسااتةن ين ،م للع ذلك بةن القوة أو الت ديد

باهااتخدام القوة يقدمان كليلا وا ااق ا علح عدم الموافقع ،ولون تلك القوة ليس ا عن اارا في حد ذات ا من
عناصا اار اصات ا اااه( .)46و ذلك أثبت المقكمع أن عدم الموافقع هو في حد ذاته الركن األها اااها ااي للات ا اااه
وص ه جريمع بموجب القانون الجنا ي الدولي.

و اإل افع سلح ال ناصر الت رياليع للات اه وص ه جريمع كوليع ،فإن القواعد اإلج ار يع وقواعد

-49

اإلثعات لولتا المقكمتين تتضاامن مجموعع هامع من األحكام المت لقع بالملحقع القضااا يع للات اااه التي

تراعي ال وارق ين الجنسين وتركز علح الضقيع.

القاعدة  96علح أنه ص يلزم سثعات ش ا اكة

-50

ون ا

-51

وكان المعيار التالي لتجريم اصات ااه وت ري

ااقيع ال نض الجنسااي .واهااتع دت علح وجه

كبير
التقديد مقبوليع السالو الجنساي الساا للضاقيع وقيدت الدفاال علح أهااس الموافقع ،مما ي اكل تقدما ا
في قانون اإلجراءات الجنا يع الدوليع ب ةن اصات اه.
أركانه هو اعتماك ن ام روما األهااهاي للمقكمع

الجنا يع الدوليع في عام  .1998فقد أقام ن ام روما األها ا اااها ا ااي في الماكة  )3(21صا ا االع هامع مل القانون

الدولي لققوق اإلنس ا ااان ،حيث يجب أن يكون تطبي وت س ا ااير المقكمع للقانون متس ا ااق ا مل حقوق اإلنس ا ااان
الم ترف ا كوليا .وت دك الماكة  7اصات اه واصهترقاق الجنسي والع اء القسري والقمل القسري والت قيم
القسااري وأشااكال ال نض الجنسااي األخر وص ا ا ج ار م
هياق النزاال المسلح الدولي واير الدولي علح السواء.

-52

ااد اإلنسااانيع ،وت تبرها الماكة  8ج ار م حره في

وتتضاامن أركان الج ار م في ن ام روما األهاااهااي الت ري

بالماكة ()1(7ز)م

التالي لجريمع اصات اااه ،فيما يت ل

أن ي تدي مرتوب الجريمع علح جسااد شااخص بةن يةتي هاالوك ا ين ااة عنه سيلض عضااو
(أ)
جنساي في أي جزء من جساد الضاقيع أو جساد مرتوب الجريمع أو ين اة عنه سيلض أي جسام أو أي عضاو

آخر من الجسد في شرض الضقيع أو في فتقع ج ازها التناهلي م ما كان ذلك اإليلض ةالي ا؛
__________
()44

المرجل ن سه ،ال قرة .460

()45

المرجل ن سه ،ال قرة .440

()46

International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Kunarac et al., Appeal Judgment,
 .12 June 2002, para. 129في قضيع المقكمع الجنا يع الدوليع لرواندا  ،Prosecutor v. Gacumbitsiأعاك اصهتتناف تة يد
الت ري
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(ه)

أن يرتوب اصعتداء باهت مال القوة أو بالت ديد باهت مال ا أو بالقسر ،من قبيل ما ينجم

عن الخوف من ت رض ذلك ال اخص أو ال ير لل نض أو اإل راه أو اصحتجاز أو اص اط اك الن ساي أو سهااءة
اهات مال السالطع ،أو باهات لل يتع قساريع ،أو يرتوب اصعتداء علح شاخص ي جز عن الت بير عن حقيقع

ر اه(.)47
-53

وي ااير هذا الت ري

صاراحع سلح الموافقع في فقرته الثانيع ،فيما يت ل بععارة "شااخص ي جز عن

قاكر علح
الت بير عن حقيقع ر ا ا اااه" ،وتو ا ا ااح حاشا ا اايع تلك ال قرة أنه من الم وم أن ال ا ا ااخص قد ص يكون ا

الت بير عن حقيقع ر اااه سذا تةثر ب جز ةبي ي أو مسااتقث أو مرتعط بال مر .وهذا يوهاال ت سااير ال جز عن

ةري سكراض ال جز المساتقث ،علح هابيل المثال ،بسابب المخدرات أو الوقول .وي امل أيضاا ال جز المرتعط
بال مر ،فيما يت ل باألة ال كون هن الر ا الجنسي.
وقد وج انتقاكات ل ذا الت ري ألنه ص ي اامل سص اامنا عدم الموافقع ،ولون المقكمع لم تقرر
-54
()48
ب د ما سذا كان ه ااتن ر في عدم الموافقع ك ن اار ر يس ااي في ت ري اصات اااه في حاصت مقدكة .

والمقكمع مدعوة سلح تن يذ أحكام ن ام روما األهاااهااي وفقا لم ايير حقوق اإلنسااان ،التي تطورت أيضاا وتتطلب
ارن سكراض عدم الموافقع كركن أهاهي في اصات اه.

-55

وفي نيسا ااان/أ ريل  ،2013اعتمدت مجموعع البلدان الثمانيع اإلعلن المت ل بمنل ال نض الجنسا ااي

في حاصت النزاال ،وأيدته فيما ب د  150كولع .وأش ا ا ا ااار الوزراء في اإلعلن سلح أن اصات ا ا ا اااه وايره من

أش ا ااكال ال نض الجنس ا ااي الخطير في النزاعات المس ا االقع هي ج ار م حره وت ا ااكل أيض ا اا انت ا ات جس ا اايمع
صت ااوياات جني و روتوكول اا األول ،وأن علح الادول الت از ام ا باالعقاث عن أي فرك يزعم أناه ارتواب أو أمر

بانت ا جسيم ب ض الن ر عن جنسيته ومقا اته (أو تسليمه للمقا مع)(.)49

جيم -تطور إطار امل مجلس األمن بشلن اتغاداب بموجب صراره )2000(1325
-56

حدك مجلس األمن ،باعتماكه ق ارره التاريخي  ،)2000(1325ب اةن المرأة والسالم واألمن ،وتسا ع

-57

وصح مجلس األمن في ق ارره  )2008(1820أن اصات ا اااه وايره من أشا ااكال ال نض الجنسا ااي

-58

لنمين ال اام م ني باال نض

ق اررات متاب ع ،ال نض الجنسا ااي ،بما في ذلك اصات ا ا اه ،وصا ا ه ت ديدا للسا االم واألمن الدوليين ،وو ا اال سةاره
للت دي لل نض الجنسي في النزاعات المسلقع.
يمكن أن ي اكل جريمع حره أو جريمع اد اإلنساانيع أو عملا من اتا فيما يت ل بجريمع اإلباكة الجماعيع،
وشدك علح رورة اهتع اك ج ار م ال نض الجنسي من أحكام ال و في هياق عمليات تسويع النزاعات.
وفي القرار  ،)2009(1888ةلاب مجلس األمن ت يين ممثال خاا

الجنس ا ااي في حاصت النزاال .ويدعم تن يذ الق اررات فري الخبراء الم ني بس ا ااياكة القانون وال نض الجنس ا ااي في

حاصت النزاال ،الذي يس م في التقارير السنويع لنمين ال ام المقدمع سلح مجلس األمن.

كبير في س راز ال نض الجنسا ااي واصات ا اااه في الدول
وقد أه ا ا م ج وك مجلس األمن سه ا ا اما ا
-59
المتةثرة بالنزاعات ،ولون هنا نق ا ا وا ااق ا في النتا ج في مقا اااة مرتوبي اصات اااه ومكافقع اإلفلت
من ال قاه علح نطاق واها ا ا ا اال .ويمكن أن يرتعط هذا النقص في النتا ج أيض ا ا ا ا اا ب دم وجوك ن ج قا م علح
حقوق اإلنس ا ااان علوة علح أوجه الق ا ااور القانونيع في تجريم اصات ا اااه التي كان

الدول قيد الن ر.

قا مع قبل النزاال في

__________

12

()47

 ICC-ASP/1/3و ،Corr.1الجزء الثاني باء ،الماكة ()1(7ز) ،1-ال قرتان .2-1

()48

.Submission by Eithne Dowds, pp. 6–7

()49

ان ر .www.un.org/ruleoflaw/blog/document/g8-declaration-on-preventing-sexual-violence-in-conflict
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ومن ين الدول ال  19التي رصا ااد أو ا اااع ا األمين ال ام في ها ااياق تقريره عن ال نض الجنسا ااي

-60

المرتعط بالنزاال ،ص اادق

 17كولع علح ات اويع القض اااء علح جميل أش ااكال التمييز

ااد المرأة ،في حين أن

اثنتين (الساوكان وال اومال) لم ت ادقا علي ا ب د( .)50ولم ت ادق علح ن ام روما األهااهاي هاو هاعل كول

(أف انستان والبوهنع وال رهك وجم وريع أفريقيا الوهطح وجم وريع الوون و الديمقراةيع وكوت كي وار وكولومبيا)،
و ذلك قبل

اهاتع اك قانون التقاكم للمقا ااة علح اصات ااه أثناء النزاال ،في حين أن الدول اصثنتي ع ارة

األخر لم ت دق عليه

.

()51

ووفقا للركوك التي تلقت ا المقررة الخاصا ا ااع علح اها ا ااتبيان ا ،فمن ين الدول التي لم ت ا ا اادق علح ن ام
-61
روما األهاهي ،ص يوجد قانون التقاكم بالنسعع للات اه في أوقات السلم أو النزاال سص في ميانمار .ويس م
وجوك قانون لتقاكم ج ار م اصات اه في انت ار اإلفلت من ال قاه علح نطاق واهل بالنسعع للجناة(.)52

ف لح هاابيل المثال ،عندما زارت المقررة الخاصااع نيعال ،التي لم ت اادق علح ن ام روما األهاااهااي،

-62

أن قانون التقاكم الذي يقض ا ااي باإل لن عن اصات ا اااه في اض ا ااون عام يقول كون مقا ا اااة

صح

حاصت اصات ا اااه التي حدث

أثناء النزاال ،ولذلك أوص ا ا

بإجراء ت ييرات

()53

 .وينع ي سقامع ترابط ين

م ايير حقوق اإلنس ا ااان والقانون الدولي اإلنس ا اااني والقانون الجنا ي الدولي ب ا ااةن اصات ا اااه في الدول
المتةثرة بالنزاعات.

وهنا فرصاع أمام مجلس األمن والدول المتةثرة بالنزاعات لوي تساتخدم علح نقو أفضال صاكو

-63

حقوق اإلنس ا ااان وجه عام ،وعلح وجه الخ ا ا و

من ا ،ات اويع القض ا اااء علح جميل أش ا ااكال التمييز

ا ااد

المرأة والتوصا ا ا اايتين ال امتين رقم  ،)2013(30ب ا ا ا ااةن المرأة في منل ن ا ا ا ااوه النزاعات ،ورقم ،)2017(35
ب ااةن ال نض الجنساااني

ااد المرأة ،ال اااكرتين عن لجنع القضاااء علح التمييز

ااد المرأة ،حيث تنطب علح

جميل الدول باه ا ااتثناء ال ا ا ومال والس ا ااوكان .واصات ا اااه جريمع واه ا ا ع اصنت ا ااار في الس ا االم كما في النزاال،

وص يمكن الت ا ا ا اادي له نجاا في ه ا ا ا ااياقات النزاال كون م الجع أوجه الق ا ا ا ااور الموجوكة من قبل في تجريمه
وتطبي ه في الدولع الم نيع.

ولذلك تدعو المقررة الخاصا ا ا ا ااع سلح اتعاال ن ج قا م علح حقوق اإلنسا ا ا ا ااان لمنل ال نض الجنسا ا ا ا ااي

-64

واصات اااه والقضاااء علي ما أثناء النزاال ،علح النقو الذي أوصااح به أيضاا منبر آليات الخبراء المسااتقلين
الم نيع بالتمييز وال نض ااد المرأة( .)54و اإل ااافع سلح ذلك ،تدعو سلح زياكة الت اون مل وصيت ا ،علح النقو
المتوخح في قرار مجلس األمن  )2009(1888الذي لم يتقق قط من الناحيع ال مليع.

__________
()50

.S/2020/487

()51

الماكة  29من ن ام روما األهاهي تق ر قوانين التقاكم

()52

ةلبا

بالنسعع للج ار م الخا

ع لوصيته القضا يع.

المقررة الخااصا ا ا ا ا ا ااع م لوماات من الوجوك المياداني لنمم المتقادة في  19كولاع ،وتلقا

تسا ا ا ا ا ا ا اع ركوك من الجم ورياع ال ر ياع

الس ااوريع وه ااري صنوا والس ااوكان وال ااومال وكولومبيا وليبيا ونيعال ونيجيريا واليمن .و النس ااعع لم اااكر أخر  ،وركت ركوك من 16

كولع سجماصا ،باهتثناء وروندي وجم وريع أفريقيا الوهطح وكوت كي وار.
()53

ان ر .A/HRC/41/42/Add.2

()54

ان ر البياان الذي اعتماده المنبر في  11ش ا ا ا ا ا اعاام/فبراير  .2020يمكن اصةلال علياه علح الرابط التااليم www.ohchr.org/Documents/

GE.21-05162

.Issues/Women/SR/Statement_conflict_prevention_EDVAW_platform.pdf
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ثالثاً -الثغرات في تجريم اتغادااب ومححقة مرت بيت صااائياً الى الداعيد الوطني
وتوهيات لمنعت
تلق المقررة الخاصاع  207ركوك علح اهاتبيان ا ب اةن تجريم اصات ااه وملحقع مرتوبيه قضاا يا،
-65
ش اامل  105كول في جميل المناة الج رافيع .ووركت ركوك من  46حكومع و 19ماه اس ااع وةنيع لققوق

اإلنسان و 142كيانا آخر شمل من مات المجتمل المدني والمن مات الدوليع واألوهام األ اكيميع وايرها(.)55

وفي هذا ال رال ،تقدم المقررة الخاصا ا ااع لمقع موجزة عن الث رات في تجريم اصات ا ا اااه وملحقع

-66

مرتوبيه قضاا يا في مختلض الدول ،وتسالط الضاوء علح الم ايير الدوليع المنطعقع ،وتقدم توصايات لمواءمع
القوانين الوةنيع مل الم ايير الدوليع.

لف -نطاق اتغاداب و ركانت
-1

الاحايا المحميات و امال اتغاداب واياثناء اتغاداب الزوجي
يجرم باعتعاره جريمع خاص ااع نوال الجنس تت ل باإليلض
-67
من الناحيع التاريخيع ،كان اصات اااه ّ
الم بلي في النس اااء فقط .واليوم ،وها ا الم ايير الدوليع لققوق اإلنس ااان نطاق أحكام اصات اااه لت اامل
جميل األشخا

وجميل أعمال اإليلض ذات الطابل الجنسي.

وهذا التقول نقو حمايع جميل األشااخا يقد ،أيض اا علح ال ا يد المقلي ،وفي م م الدول
-68
يكون ت ري اصات اااه مقايدا جنس ااانيا ،وي اامل جميل األش ااخا  .اير أن ت ري اصات اااه ص يزال
وكثير ما يكون لد
في ثلث الدول تقريعا جريمع خاص ااع نوال الجنس ص ت اامل ه ااو النس اااء الض ااقايا(.)56
ا
كثير ما ي اقب
تلك الدول أحكام من ا ا ا ا االع في القانون الجنا ي ت طي ا ا ا ا ااقايا آخرين ،وفي ب ض الدول ا

علح ج ار م أخر ت مل ال نض الجنسي المرتوب

د الرجال وال تيان علح نقو أقل حدة من جريمع اصات اه.

يجرم اصات ا ا اااه الزوجي تماشا ا اايا مل الم ايير الدوليع لققوق اإلنسا ا ااان.
-69
وفي ال ديد من الدولّ ،
اير أن اصات ا ا اااه الزوجي مس ا ا ااتع د من التجريم ب ا ا اريح الععارة في عدك كبير من الدول .ومن الناحيع
التاريخيع ،دأت الدول تجرم اصات اااه أوصا باهااتثناء اصات اااه الزوجي ،وهو ما اهااتُنسااخ في ال ديد من
القوانين اصها اات ماريع .وأكخل ت ييرات في وق صح بالتوازي مل الم ايير الدوليع المت لقع باصات ا اااه،
ولون ليس في جميل الدول .لون الم ارقع اليوم هي أن هذه القوانين قد ت يرت في البلدان التي ن ااةت في ا،
كما هي في مس ا ا اات مرات ا الس ا ا ااابقع .وص يزال يت ين علح ما يقره من ن ا ا ااض كول الوومنولث

ولون ا ظل

العالغ عدكها  54كولع ت ديل ت ري ات ا إلل اء اهتثناء اصات اه الزوجي
-70

.

()57

وص يزال ال ديد من الدول يسا ااتثني اصات ا اااه الزوجي من التجريم ،بما في ذلك األركن و ن لكية

وجزر الب اما والجم وريع ال ر يع السا ااوريع وجنوه السا ااوكان وها اااموا وها ااري صنوا والسا ااوكان وال راق ولبنان

وماليزيا

()58

ونيجيريا وال ند.

__________
()55

ي ام اكاان اصةاالال ع الااح اصها ا ا ا ا ا ا ات اب اي ا ا ااان والااركوك ع الااح ال ا اربااط ال ات ا ا ااالاايم http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/

 .SRWomen/Pages/SRVAW.aspxوتسا ا ا ا ا ا ااتناد الم لوماات المقادماع في هاذا ال رال سلح التقاارير التي وركت في ال ترة من

نيسان/أ ريل سلح كانون األول/كيسمبر  . 2020وقد ص تن كس الت ييرات التي أصعق
()56

اصتقاك الروه ااي وأذر يجان واألركن وأرمينيا وإندونيس اايا و ا س ااتان و ل اريا و ن لكية وجم وريع تنزانيا المتقدة والجم وريع ال ر يع

السا ااوريع وجم وريع كوريا ال ا ا بيع الديمقراةيع وزمعا وي وها ااري صنوا وها ااويسا ا ار واانا وال لبين وقبر

والم ره وميانمار ونيعال ونيجيريا وال ند.

14

نافذة ب د وروك الركوك.

()57

ان ر .Sisters For Change, The Criminalization of Marital Rape

()58

المرجل ن سه.

وكازاخسا ااتان وكو ا وم اار
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-71

ف ي ال ند ،علح هابيل المثال ،يساتع د اصات ااه الزوجي من جريمع اصات ااه ب اريح الععارة .وقد

اانون المادوناع الجناا ياع (الم ادل) ل اام  ،2013الاذي أُكخلا بموجعاه
أبقح علح اه ا ا ا ا ا ااتثنااء اصات ا ا ا ا ا اااه الزوجي ق ُ
جرم اات ا اااه ال ا ااركاء المن ا االين
سصا االحات هامع علح األحكام الجنا يع المت لقع بال نض الجنسا ااي .ومل أنه ّ
قااانو ان ا ،فقااد فرض أحكااا ام ا أخض بااالس ا ا ا ا ا ااجن في تلااك القااالااع .و ااالمثاال ،ت رف الماااكة  357من القااانون الجنااا ي
اصات ااه في نيجيريا بةنه "ات اال جنساي اير م اروال بالمرأة أو ال تاة كون موافقت ا" ،ولون "اصت اال الجنساي

اير الم ا ااروال" ت رفه الماكة  6بةنه "ات ا ااال جنسا ااي بخلف ال لقع الجنسا اايع ين الزوض والزوجع" ،مما ي ني أن
اصات ا ا ا اااه الزوجي مسا ا ا ااتع د ب ا ا ا اريح الععارة من القكم الذي يجرم اصات ا ا ا اااه .وفي األركن ،تنطب أحكام

اصات ااه بموجب الماكة  292من قانون ال قو ات علح "أي شاخص يمارس الجنس مل أنثح ،بخلف زوجته،

كون موافقت ا ،ها ا ا اواء باإل راه أو الت ديد أو الخداال" .وفي لبنان ،يجرم القانون رقم  293لسا ا ا اانع  2014ب ا ا ا ااةن
حمايع النسا اااء وها ااا ر أفراك األه ا ارة من ال نض األها ااري ،في الماكة  7منه ،من أقدم بق ا ااد سها ااتي ا ه "الققوق

الزوجيع في الجماال" أو بسا اابعه علح ت ديد أو ت ني

زوجه ،لونه ص يجرم اصات ا اااه ن سا ااه .وفي لدان أخر ،

مثل نيعال ورواندا ،ي اقب علح اصات اه الزوجي ،رام تجريمه ،ب قو ات مخ ع.

-72

وتقدم المقررة الخاصع التوصيات التاليعم
(أ)

ينع ي أن تقمي أحكام القانون الجنا ي المت لقع باصات ا ا اااه جميل األشا ا ااخا

 ،كون

تنوع م الجنساااني .اير

أي نوال من التمييز .وينع ي أيض اا أن ي اامل الت اريل الرجال وال تيان واألشااخا
أن اصات ا اااه شا ااكل من أشا ااكال ال نض الجنسا اااني الذي ياثر في ال الب في النسا اااء وال تيات ،ويتطلب تطبي

أحكام مقايدة جنسانيا تراعي نوال الجنس؛

ااه ين الزوجين أو ال ا ااركاء القميمين.
(ه)
وينع ي أن ي ا اامل تجريم اصات ا اااه اصات ا ا َ
وينع ي لجميل الدول التي تسا ااتثني تجريم اصات ا اااه الزوجي ،خلفا للم ايير الدوليع لققوق اإلنسا ااان ،أن تل ي
تلك األحكام علح وجه السرعع؛
(ض)

الجنسي ،م ما كان
-2

وينع ي أن ي ا اامل تجريم اصات ا اااه ب ا ا اريح الععارة جميل أنواال اإليلض ذات الطابل
ةالي ع ،باصهت انع ب ضو جسدي أو آلع.

تعرينات اتغاداب الى ياس ادم الموافقة و /و اياخدام القوة وين الرضا
-73

رز في الس ا ا اانوات الثلثين الما ا ا اايع تقليد قوامه سكراض عدم الموافقع ب ا ا ا اريح الععارة في ت ري

اصات ا اااه باعتعاره ركنه األه ا اااه ا ااي المن ا ااص له ،علح النقو المن ا ااو

عليه في الماكة  36من ات اويع

اهاطنبول ،واصجت اك القضاا ي للمقكمع الدوليع ليواوهالفيا الساابقع والمقكمع الجنا يع الدوليع لرواندا ،وإلح
حد ما ،ن ام روما األهاااهااي ،وكما أه ا ب

في شاارحه لجنع القضاااء علح التمييز

ااد المرأة في توصاايت ا

ال امع رقم ( )2017(35ال قرة (29ه)) .وفي ت ا ا ا ا ارين الثاني/نوفمبر  ،2019أص ا ا ا اادر منبر آليات الخبراء
المسا ااتقلين الم نيع بالتمييز وال نض

لت ري

-74

اصات اه".

ا ااد المرأة يانا ب نوان "يجب أن ي ا ااعح عدم الموافقع المعيار ال المي

وت اير التقارير سلح أن ال ديد من الدول لدي ا ت اري

للات ااه قا مع علح أهااس عدم الموافقع(.)59

وقد قام في ارونع األخيرة أعداك متزايدة من الدول ،بما في ذلك الدول التي ص ا ا ا اادق علح ات اويع اه ا ا ا ااطنبول،

__________
()59

سثيو يا واألرجنتين واألركن وإها ا اواتيني وأف انس ا ااتان وألعانيا وألمانيا وإندونيس ا اايا وأوكرانيا وأيرلندا وآيس ا االندا و ا س ا ااتان والبرت ال و لجيكا و ل اريا

و ن لكية و وركينا فاها ااو و ولندا و ولياليا (كولع  -المت دكة القوميات) و يرو وتركيا وتواو وتونس والجبل األها ااوك وجزر الب اما وجم وريع
تنزانيا المتقدة والجم وريع ال ريع السا ااوريع وجم وريع كوريا ال ا ا بيع الديمقراةيع وجنوه أفريقيا وجنوه السا ااوكان وجورجيا والدانمر ورواندا

ورومانيا وزمعا وي وهاااموا وهااري صنوا والسااويد وهاايراليون وال ااومال وال راق وعمان واانا واواتيماص وفرنسااا وال لبين وقبر
والواميرون وكرواتيا وكمبوكيا وكندا وكولومبيا وكينيا ولوسمبرن وليتوانيا ومالطع ومالي ومدا قر وم ر والم ره وملدي
لبريطانيا ال مح وأيرلندا ال ماليع وموري يوس ومونا و وميانمار ونيعال ونيجيريا ونيكارااوا وال ند وهن اريا واليونان.
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ت يير ت ري ا للات ا اااه ،وأكرج ب ا اريح الععارة "عدم الموافقع" باعتعاره ركنا من ا ااتا له ،وإن كان ذلك
باهتخدام م ركات متنوعع ت بر عن م اييم مختل ع للموافقع.
-75

وعلح ها ا اابيل المثال ،عدل القانون الجنا ي األلماني ل ام  2016أحكام اصات ا ا اااه لت كس مبدأ

"ص ي ني ص" ،مل ت ري

اصات اااه بةنه أي ف ل جنسااي

ااد "اإلراكة الوا ااقع" للضااقيع .وفي الم ره،

تجرم الماكة  486من القانون الجنا ي اصات اه وص ه "مواق ع رجل صمرأة دون ر اها".
-76

وايرت السويد ت ري ا للات اه لي كس مبدأ "ن م ت ني ن م" .وتنطب أحكام اصات اه بموجب

الماكة  1من ال

ا اال  6من القانون الجنا ي علح "ال ا ااخص الذي يمارس اصت ا ااال الجنس ا ااي ،أو أي ف ل

جنسي آخر ،يت ابه في خطورة اصنت ا مل اصت ال الجنسي ،مل شخص اير م ار ةوع ا".

-77

اير أن أحكام القانون الجنا ي في االبيع الدول تق ا اار ت ري

-78

ف ي ت ا اايكيا ،علح ه ا اابيل المثال ،تنطب أحكام اصات ا اااه بموجب الماكة  )1(185من القانون

أو الت ديد بال نض.

اصات ا اااه علح اها ااتخدام القوة

الجنا ي علح ما يليم " ل من يجبر شخ ا آخر علح ممارهع الجنس عن ةري ال نض أو بالت ديد بال نض،
أو الت ديد بضرر جسيم آخر ،أو من يست ل

-79

ض ال خص في مثل هذا ال ل".

و المثل ،ت رف الماكة  149من القانون الجنا ي ألذر يجان اصات اااه بةنه "علقات جنس اايع قا مع

علح اهاات مال ال نض أو الت ديد باهاات ماله علح الضااقيع لأوأ علح أشااخا
حالع

قيع ص حول ل ا وص قوة".

آخرين ،أو قا مع علح اهاات لل

-80

و المثل ،تنص الماكة  23-222من القانون الجنا ي ال رنس ااي علح أن أي عمل من أعمال اإليلض

-81

ومن الساامات ال امع األخر للموافقع هاان الر ااا الجنسااي ،وهي من ين أ ثر المسااا ل المت االع

الجنسي ،أيا كان ةاب ه ،ل خص آخر أو لمرتوعه ،بال نض أو اإل راه أو الت ديد أو الم اجةة ،ي كل اات ابا.

تجريم اصات اه سثارة للجدل .وعاكة ما تقدك الدول السن الدنيا للر ا الجنسي من خلل تجريم اات اه

األة ال كون هاان مقدكة ،حيث ص يكون للموافقع أي م نح ألن م ص ُي تبرون ماهلين لمنح الموافقع .وتجرم
القوانين الجنا يع هذا النوال اصات اااه باعتعاره "اات ااابا موصااوفا في القانون" ،سذ تنص ،علح هاابيل المثال،
علح أن أي ف ل جنسا ااي مل فرك كون ها اان السا اااكها ااع ع ا ارة ي ا ااكل اات ا ااابا موصا ااوفا في القانون ،باها ااتثناء

القاصت التي يكون في ا القد األق ح لل ارق في السن ين ال خ ين هو ثل ،هنوات.

ووفقا للركوك علح اصه ااتبيان ،تقدك االبيع الدول الس اان القانونيع للر ااا الجنس ااي سما في  15أو 16
-82
أو  18هنع.
اير أن ه ا ا اان الر ا ا ااا الجنس ا ا ااي في ب ض الدول منخ ض ا ا ااع جدا ،سذ تتراوا ين  12و 14ه ا ا اانع
-83
أو حتح أقل من ذلك ،وفي ب ض القاصت ص توجد أصالا هان قانونيع للر اا الجنساي .وهذه القالع األخيرة
هي القالع في فرنسااا ،حيث توجد سشااارة وا ااقع في الت اريل سلح هاان الضااقيع فيما يت ل بجنقع اصعتداء

الجنسا ا ااي ،ولون ص ذكر لذلك فيما يت ل بجريمع اصات ا ا اااه .ومن شا ا ااةن م ا ا ااروال قانون أجازته الجمعيع

الوةنيع في آذار/مارس  2021أن يقدك ه اان الر ااا ه  15عام ا ،لون ما زال م ااروال القانون هذا ينت ر
سق ارره من جانب مجلس ال يوخ حتح كتابع هذا التقرير.
-84

وفي ب ض الاادول ،وص ها ا ا ا ا ا اايمااا في أمريكااا اللتينيااع ،تنص أحكااام القااانون الجنااا ي علح جريمااع

اه ااتو رو ( ،)estuproالتي ت ااض عاكة القاصت التي يقيم في ا ش ااخص بالغ علقات جنس اايع مل قاص اار
فوق السان القانونيع للر اا عن ةري اإلاواء أو الخداال .وهذا هو القال ،علح هابيل المثال ،في س واكور،

حيث السا اان القانونيع للر ا ااا هي  14ها اانع .وتنطب أحكام اها ااتو رو علح القاصت التي يقيم في ا شا ااخص
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بالغ علقع جنسا ا اايع ،عن ةري الخداال ،مل ة ل فوق ها ا اان  14وأقل من  18ها ا اانع ،وي رض عليه القانون

عقو ع بالساجن لمدة تتراوا ين هانع وثل ،هانوات ،ينما ي اقب علح اصات ااه واات ااه القاصار بالساجن

لمدة تتراوا ين  19و 22ها ا اانع .و المثل ،ف ي نيكارااوا ،ي اقب علح اصات ا ا اااه بةحكام تتراوا ين  8ها ا اانوات
و 12ه ا اانع ه ا ااجنا ،ينما ي اقب علح اه ا ااتو رو (الذي ي رف علح أنه ات ا ااال جنس ا ااي ،عن ةري الخداال،
ب اخص يزيد عمره عن  14هانع ويقل عن  16هانع) بالساجن لمدة تتراوا ين  3و 5هانوات .ويسا م وجوك
جريمع أخض عندما يت ل األمر ب تيات مراهقات في سفلت الم ت ابين من ال قاه ،حيث ت اير األكلع سلح

أن الم ت اابين توجه ل م في ال الب ت م بارتواه الجريمع األكنح دصا من اصات اااه ،سن خض ا وا أص الا

للملحقع القضا يع.
-85

وتقدم المقررة الخاصع التوصيات التاليعم
(أ)

ينع ي للدول أن تدرض عدم الموافقع ب ا ا ا اريح الععارة في ص ا ا ااميم ت ري ا للات ا ا اااه.

ل وا قا علح عدم الموافقع ،ولون القوة ليس ركنا أهاهيا من أركان اصات اه.
وتوفر القوة أو الت ديد بالقوة كلي ا

ويجااب علح الاادول أن تنص علح وجااه التقااديااد علح أن الموافقااع يجااب أن ت طح بقريااع ،ناااء علح اإلراكة القرة

لل ا ااخص ،في

جميل الت اري ؛

ا ااوء ما يمليه ها ااياق ال روف المقيطع .وينع ي تجريم الجماال كون موافقع باعتعاره اات ا ااابا في

(ه)

وينع ي أن تقدك األحكام الجنا يع المت لقع باصات ا ا ا اااه ال روف التي ص يكون في ا تقديد

(ض)

وينع ي أن تنص الت ا اري ات التي تجرم اصات اااه علح أن موافقع األة ال كون ه اان

عدم الموافقع مطلو ا أو ص توون الموافقع ممكنع؛ علح هابيل المثال ،عندما يكون الضاقيع في ماهاساع مثل
السجن أو مركز احتجاز ،أو يكون
عاجز ب كل كا م أو ماق بسبب ت اةي الوقول والمخدرات؛
ا

الساااكهااع ع ارة ص ُي تد ا ،وأن أي ات ااال جنسااي مل فرك كون هاان الر ااا هو اات اااه (اات اااه لقاصاار)،
حيث ص يلزم سثعات عدم الموافقع( .)60ويمكن أن ت اامل اصهااتثناءات اصت ااال الجنسااي بالت ار ااي ين ة ل

أقل من  18هنع وة ل أ بر من  14هنع وأقل من  16هنع؛
(ك)
-3

وينع ي سل اء أحكام اهتو رو ،حيثما وجدت.

الظروف المشد ة والمخننة للعقوبة
يرتعط القكم علح اصات ا ا اااه ارتعاةا وثيقا تطبي ال روف الم ا ا اادكة والمخ ع التي قد تزيد الجزاءات
-86
بمقدار الثلث أو أ ثر من مدة الساجن .ووفق ا لنتا ج اصهاتبيان ،ي اقب علح اصات ااه بالساجن في ال البيع
السااحقع من الدول .وفي أالب الدول ،يكون القد األكنح ل قو ع اصات ااه اير الم ادكة هو الساجن لمدة

تتراوا ين هانع واحدة و 10هانوات .وفي ثلث الدول تقريعا ،يتراوا القد األكنح لل قو ع ين  11و 20هانع.
وفي مجموعع أص ر من الدول ،يمكن تطبي عقو ع ق و بالسجن مد القياة.

وتساتخدم ال رامات أيضاا كجزاءات .وفي حاصت كثيرة ،تطب هذه ال قو ات باإل اافع سلح أحكام
-87
()61
الس ا ا ااجن  ،ينما يجوز فرض ارامات في ثل ،كول فقط (أرمينيا وإندونيس ا ا اايا وهولندا) ك قو ع ديلع عن
السا ا ااجن .وقد أكرج ب ض الدول في قا مع ال روف الم ا ا اادكة كون الجاني هو زوض حالي أو ها ا ااا

حميم .وفي أقليع من الدول ،يجوز تطبي عقو ع اإلعدام عندما توون هنا ظروف م دكة.

أو ش ا ا اريك

__________
()60

ينع ي أن تقدك الدول هن الر ا في  15أو  16هنع ،وفق ا للسياق المقلي ،ولون ليس أقل من  15هنع.

()61

سندونيس ا اايا و ا س ا ااتان و ن لكية و وركينا فاه ا ااو وتواو وجم وريع تنزانيا المتقدة وجنوه الس ا ااوكان وه ا ااري صنوا وعمان وكولومبيا
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-88

وهنا ظروف مخ ع مختل ع ،وكثير من ا ص يت

مل الم ايير الدوليع لققوق اإلنساان .و ضا ا

عامم ف لح ها ا اابيل المثال ،قد يقكم علح مرتوب الجريمع ب قو ع مخ ع عندما ي ريه ها ا االو الضا ا ااقيع

،

()62

أو عندما يكون الجاني زوض الضااقيع (علح هاابيل المثال ،في تواو ونيعال وميانمار) .وهذه ال روف المخ ع
ص تتماشح مل م ايير حقوق اإلنسان.

-89

ومن ال روف المخ ع األ ثر سثارة للقل  ،التي تنطوي علح تخاليض ال قو ات  -أو حتح سل ا ا

ماخر
ا
 هو زواض الجاني من ااقيته ،والم روف أيض اا بةحكام "تزوض م ت ااعك" .و ينما أقرت ب ض الدولاا كول أخر (مثال ال راق وال لبين وليبياا) .وفي
ت اديلت إلل ااء هاذه األحكاام (مثال األركن وتونس) ،تقت
الجم وريع ال ر يع الس ااوريع ،قد ياكي الزواض من الض ااقيع سلح تخالي

ال قو ع ال اااكرة بق الجاني .وفي

لبنان ومدا قر ،ص تزال هنا اهتثناءات صات اه القاصر عندما يكون هنا وعد بالزواض ،وفي الم ره
يتمتل القضاة بسلطع تقديريع لتقديد ال روف المخ ع سذا كان

سع اء الجناة من ال قاه سذا تزوجوا من
-90

قيت م.

ال قو ع شديدة لل ايع ،والتي قد ت مل عمليا

وتقدم المقررة الخاصع التوصيات التاليعم
(أ)

ينع ي أن ي اقب علح اصات ااه بطريقع تتناهاب مل خطورة الجريمع ،وينع ي سل اء سمكانيع

الت ريم ك قو ع وحيدة

؛

()63

(ه)
وينع ي للدول أن تدرض ين ال روف الم ا ا ا اادكة القاصت التاليعم أن يكون الجاني زوجا
أو شاريكا حميما حاليا أو هاابقا ،أو أحد أفراك األهارة ،أو أن يسايء الجاني اهاتخدام الن وذ أو السالطع علح
ارر
ا
ل أو ارتواه ال ل أمام ة ل؛ سلقاق ال ل
الضاقيع؛ ا ض الضاقيع أو اهاتضا اف ا ،أو كون الضاقيع ة ا
ار ،باها ااتخدام ال نض،
ار وتور ا
دنيا و/أو ن سا ااانيا بالضا ااقيع؛ ستيان ال ل من شا ااخ ا ااين أو أ ثر؛ ارتواه ال ل مر ا

أو باهتخدام هلا أو الت ديد باهتخدامه؛
(ض)

وينع ي أن تسا ا ا ا ا ا اات رض الادول وتل ي جميل ال روف المخ اع التي ص تت

مل م اايير

حقوق اإلنساان ،وص هايما أحكام "الزواض من م ت اعك" ،وأن توقض تطبيق ا علح أهااس القوالب النمطيع والخرافات
الجنسانيع المت لقع باصات اه.

باء -المححقة القاائية لمرت بي اتغاداب وحماية الاحايا
-1

المححقة القاائية الالقائية و ون تلخير ت مبرر لت
-91

في ال البيع ال مح من الدول ،تتم مقا ا ا ا اااة مرتوبي اصات ا ا ا اااه تلقا يام أي عن ةري النيابع

ال امع كون اصعتماك كليا علح ش ااكو الض ااقيع .ومل ذلك ،ف ي ب ض الدول ،يقا ااح مرتوبو اصات اااه
ناء علح ةلب أحد األةراف .ف ي كو ا ،علح ها ا ا اابيل المثال ،يقا م مرتوبو اصات ا ا ا اااه كا ما ناء علح ةلب
أحد األةراف ،وتتوقض الملحقع القض ا ااا يع سذا ه ا ااقب الض ا ااقايا ال ا ااكو  .وفي كول أخر  ،هنا ن ج مختلط.

ف لح هبيل المثال ،توون الملحقع القضا يع في س واكور ناء علح ةلب أحد األةراف في حاصت اهتو رو

(ال لقات الجنساايع مل قاصاار عن ةري الخداال) ،وفي تركيا وهاالوفينيا والمكساايك في حاصت اصات اااه
الزوجي أو اصات ااه علح يد شاريك حميم .و المثل ،فإن أشاكال اصات ااه الم ادكة هي وحدها التي تتم

مقا ااات ا تلقا يا في كول مثل أذر يجان ورومانيا ،وفي كول أخر  ،يمكن للضااقايا رفل كعاو خاصااع سذا
حرموا من تقريك الدعو ال امع.
__________
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علح هاابيل المثال ،اصتقاك الروهااي وأرمينيا وجم وريع كوريا ال ا بيع الديمقراةيع وهااويس ا ار وليتوانيا .في أندو ار وإندونيساايا وشاايلي،

()63

وفقا للت لي ال ام رقم  )2018(36للجنع حقوق اإلنسان ،ينع ي أن تستع د ال قو ات عقو ع اإلعدام.

ت مل ال روف المخ ع مساهمع الضقيع في ارتواه الجريمع أو اهت زاز الجاني.
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أما عدم الملحقع القضا ا ا ااا يع في قضا ا ا ااايا اصات ا ا ا اااه ف و عموم ا نتيجع لق اررات تقديريع يتخذها
-92
المدعون ال امون .وتختلض الم ايير التي يقدكها القانون ل دم الملحقع القض ااا يع وقد تمنح ه االطع تقديريع
واه ع للمدعين ال امين .وهذا هو القال في اليابان ،علح هبيل المثال ،حيث يجوز للمدعي ال ام أن يقرر

عدم توجيه ات امات سذا اعتبرت الملحقع القضاا يع اير

اروريع بسابب ةبي ع الجاني وعمره و يتته ،وخطورة

الجريمع وملبسات ا أو القالع التي تلزم ا ،كما هو القال بالنسعع لجميل الج ار م الجنا يع.

-93

وأوصا

لجنع القضااء علح التمييز

اد المرأة ،في توصايت ا ال امع رقم  ،)2017(35بةن تجري

الدول األةراف ملحقع قض ااا يع تلقا يع لتقديم الجناة المزعومين للمقا مع بطريقع عاكلع ونزي ع وفي الوق

المناهاب و سارعع .و المثل ،تقتضاي ات اويع اهاطنبول من األةراف

امان سجراء التققيقات واإلجراءات القضاا يع

كون تةخير ص مبرر له مل مراعاة حقوق الضا ااقيع خلل جميل مراحل اإلجراءات الجنا يع ،وأص تتوقض الملحقع

القضا يع للات اه كليا علح لن أو شكو تقدم ما الضقيع.
-94

وتقدم المقررة الخاصع التوصيات التاليعم

وينع ي مقا مع جريمع اصات ا اااه تلقا يا ،كون ج ل السا االطات التقديريع للمدعين ال امين
(أ)
واه ع جدا ،وص ينع ي أن تتوقض الملحقع القضا يع علح شكو الضقيع وحدها؛
(ه)
-2

وينع ي متاب ع الملحقع القضا يع كون تةخير ص مبرر له.

معيار اإلثوات و حكام تحدين اتغاداب وغيرها من تداصير الحماية
-95

سن تطبي معيار اإلثعات في القانون الجنا ي" ،بما ص يدال مجاصا لل ا ا ا ا ااك الم قول" ،في قضا ا ا ا ااايا
اصات ا اااه .ف لح ه ا اابيل المثال ،سذا كان ت ري

اصات ا اااه يتطلب

اصات ا اااه يرتعط ارتعاةا وثيقا ت ري
سثعات اها ااتخدام القوة أو اإل راه ،فإن الضا ااقايا يتقملن عبء تقديم هذا الدليل ،مما ياكي سلح سفلت الجناة

من ال قاه بالن ر سلح أن اصات ا ا اااه يقد ،عاكة خلض أ واه م لقع وقد ص ياكي سلح

ا ا اارر دني وا ا ا ااح.

ومن ناحيع أخر  ،سذا كان ت ري

اصات اه قا ما علح عدم الموافقع ،فإن ال بء المت ل

ذا اإلثعات م تر

مل الجاني أو يو ا اال جزيا علح كاهل الجاني ،ولذلك يلزم معيار سثعات مختلض عن معيار اإلثعات الذي ص يدال

مجاصا لل ك الم قول.
-96

وال ديد من الدول لدي ا ت ري ات تقوم علح اها ااتخدام القوة واإل راه .و ضا ا ا يتضا اامن أحكاما صا اريقع

ب ةن المتطلعات المت لقع بالدليل؛ وفي ال ديد من الدول ،االعا ما يكون من الضروري في الممارهع ال مليع تقديم
ال قو الطبيع كدليل علح اصات ا ا ا اه ،وفي ب ض الدول يجب أن يكون هنا شا ا ا وك ،بما في ذلك في

أف انساتان و ا ساتان و ن لكية وهايراليون واانا والم ره وموري ايوس ونيجيريا .وفي اليمن ،ينص القانون علح
أنه دون اعتراف من الجاني ،يجب علح

ا ا ا ااقيع اصات ا ا ا اااه توفير أر ع ش ا ا ا ا وك من الذكور إلثعات ارتواه

الجريمع .وهذا ال ا ا اارم يج ل من المسا ا ااتقيل سثعات م م حاصت اصات ا ا اااه ،ن ار لل روف التي يقد ،في ا

اصات اه عاكة.
-97

وثمع ممارهااع أخر مثيرة للقل وهي اختعار ال ذريع ،الذي ص يزال يجري اإل لن عنه في ب ض

الدول .ف لح ها اابيل المثال ،في أرمينيا ،ينص مرها ااوم صا اااكر عن وزير ال ا ااقع علح سجراء فقو

ةبيع

شرعيع ،بما في ذلك تقديد القالع الجنسيع ،والسلمع الجنسيع ،وال ذريع ،أو اير ذلك من حاصت الضقيع.

الجناة خسا ر فاكحع بضقايا اصات اه .ويمكن
-98
ويمكن أن ُتلق متاب ع قضيع جنا يع د أحد ُ
تقد ،سعاكة اإليذاء عندما تساترجل الضاقيع التجاره المالمع وت اني وتقاهاي أوجه التقيز القا مع علح
أن ُ
لوم الضقيع والتي ص تزال تتخلل المجتم ات والن م القانونيع الجنا يع.

GE.21-05162

19

A/HRC/47/26

ووفق ا للركوك علح اصهاتبيان ،أصادرت عدة كول ت اري ات تتضامن أحكام ا لتق اين اصات ااه،
-99
()64
ت دف سلح منل اهتخدام التاريخ الجنسي للضقيع لتقويض م داويع اكعاءات ا .
وتقدم المقررة الخاصع التوصيات التاليعم

-100

(أ)

ينع ي أص ت اترم شا اكة الضاقيع ،المايدة تقييم للضارر الجسادي والن سااني وتقييم باصهاتناك

سلح األكلع الموجوكة ،مزيدا من اإلثعات للن ر في ا كدليل؛

وينع ي للدول أن تسان أحكام ا لتق اين اصات ااه كيما تُساتع د من األكلع الم لومات
(ه)
المت لقع بالتاريخ الجنسي للضقيع؛
(ض)

وينع ي أن تتخذ الدول تدا ير أخر لدعم الضا ااقيع وحمايع خ ا ااوصا اايع الضا ااقيع ،وتجنب

اصت اال ين الضاقيع والجاني ،وتمكين الضاقيع من اإلكصء ب ا اكت ا في قاعع المقكمع كون حضاورها أو علح

األقل كون حضا ااور الجاني المزعوم (وص ها اايما من خلل اها ااتخدام تونولوجيات اصت ا اااصت) ،وتقديم المسا اااعدة
القانونيع ،وتوفير المترجمين ال ويين عند القاجع ،وإ لن الضقايا سذا هره أحد الجناة أو أةل هراحه.

-3

صانون الاقا م الاطبيق والبيانات خارج الحدو اإلصليمية
 -101في م م الاادول ،تقول قوانين التقاااكم ،باااعتعااارهااا حكما ا من أحكااام قااانون اإلجراءات الجنااا يااع،
كون الملحقع القض ا ااا يع للات ا اااه ب د فترة م ينع ،تقدك في ال اكة وياها ا ا سلح المدة الق ا ااو للجزاءات
الم رو ع علح الجريمع.

 -102ووفقا للبيانات المتوافرة ،ص يوجد قانون للتقاكم بالنسا ااعع للمقا ا اااة علح اصات ا اااه في الدول ال 15
التاليعم أيرلندا و ا ستان و ن لكية وجامايكا وجنوه أفريقيا واانا وقبر وكندا وملدي والمملوع المتقدة
لبريطانيا ال مح وأيرلندا ال اماليع وموري ايوس وميانمار وال ند وهن اريا وهولندا .اير أنه توجد في االبيع

الدول قوانين للتقاكم.
-103

و ض الدول لدي ا قوانين ق ا اايرة المدة للتقاكم تمنل لجوء الض ا ااقايا سلح ال دالع .ف لح ه ا اابيل المثال،

-104

وفي القاصت التي تت ل بضا ا ااقايا من األة ال ،تل ي ب ض الدول قوانين التقاكم التي تنطب علح

ص تتجاوز هذه المدك ثلثع أش ر في ال راق ،وهنع واحدة في سيطاليا ونيعال وفنزويل (جم وريع  -البولي اريع).
العال ين

 .وفي حاصت أخر  ،تبدأ قوانين التقاكم في الس ا ا اريان ب د لون الط ل ها ا اان الرشا ا ااد .وتقدك كول

()65

أعمار مقدكة يمكن أن يبّلغ في ا الض ااقايا من األة ال عن اصات اااه
أخر
ا

 .وفي فنلندا ،يمكن تقديم

()66

مثل هذه البلاات حتح هاان  28عام ا ،وفي ولندا ،حتح هاان  30عام ا .وفي هااويسارا ،يجوز للضااقيع أن
تبلغ حتح ها اان الخامسا ااع وال ا ارين (سذا كان عمرها أ بر من  12ها اانع وأقل من  18ها اانع وق اصعتداء).

أخير ،يمكن مقا اااة اصات اااه في كولومبيا لمدة ت اال سلح  20هاانع وفي فرنسااا وتواو حتح  30هاانع
و ا
ب د لون الضقيع هن الرشد.
__________
()64

سه اواتيني وإ واكور وأيرلندا وت اايكيا وجنوه أفريقيا وهااويس ا ار وكندا وكولومبيا والمكساايك والمملوع المتقدة لبريطانيا ال مح وأيرلندا

()65

س واكور و لجيكا والدانمر وها ااويس ا ا ار وشا اايلي ومالي .وفي حالع ها ااويس ا ارا ،يل ح قانون التقاكم سذا كان عمر الضا ااقيع أقل من 12

()66

أرمينيا وإه ا ا ااعانيا والب ارزيل و ولياليا (كولع  -المت دكة القوميات) وتركيا وتونس وه ا ا االوفينيا واواتيماص وفرنس ا ا ااا وكولومبيا ولوس ا ا اامبرن

ال ماليع وال ند.
عام ا.

ومونا و والنرويج ونيعال ونيكارااوا .وفي حالع ولياليا (كولع مت دكة القوميات) ونيعال ،يبدأ ه ا ا ا ا اريان قانون التقاكم علح التوالي ب د
أر ل هنوات وهنع واحدة من لون الضقيع هن الرشد.
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-105

وينع ي أن ي اامل تجريم اصات اااه تطبي القانون خارض القدوك اإلقليميع ،وإص فسااوف تسااتقيل

الملحقع القض ااا يع في حاصت اصات اااه التي يرتوب ا مواةنون في كول أخر  ،بمن في م مواةنون ي ملون
موظ ين أو أفراك عسكريين كوليين مرتعطين باألمم المتقدة وايرها من المن مات الدوليع.

-106

وعلح الرام من عاادم وجوك يااانااات قااا لااع للمقااارنااع ،فااإن البيااانااات المتاااحااع تو ا ا ا ا ا ا ااض عن ارت اااال

م دصت تناقص الملحقع القض ااا يع للات اااه ،مما ي كس النس ااعع المتويع الض ااتيلع للقض ااايا المبلغ عن ا

التي يجري التققي في ا وملحقع مرتوبي ا قض ا ا ا ااا يا وت ض ا ا ا ااي في ن ايع المطاف سلح سكانات .ويبلغ م دل
اإلكانع في السا ا ا ا ااويد  4,6في الما ع لل ترة  ،2018-2014في حين أصا ا ا ا اادرت نيجيريا سكانات في  0,9في
المااا ااع فقط من القاااصت المبلغ عن ااا في عااام  .2015وص تقوم ب ض البلاادان بجمل يااانااات عن الملحقااع

القضا يع للات اه واإل لن عن ا.
-107

وتقدم المقررة الخاصع التوصيات التاليعم
(أ)

ينع ي أص يكون هن ااا قااانون للتق اااكم يقول كون مع اااشا ا ا ا ا ا ارة اإلجراءات الق ااانوني ااع ب ا ا ا ا ا ا ااةن

اصات اااه ،ه اواء ارتوب اصات اااه أثناء النزاال أو في وق الساالم .وفي القاصت التي توجد في ا قوانين تقاكم،

ينع ي تمديدها للسماا بإ لل الضقايا/الناجين ،وينع ي أص تقول أ دا كون الوصول سلح ال دالع .وفي حالع وقوال
األة ال

قايا ،ينع ي أن تسمح قوانين التقاكم علح األقل بمعاشرة اإلجراءات ب د لون الضقيع هن الرشد؛

(ه)

ويجب علح الدول أن تنص علح الوصيع القض ا ااا يع خارض اإلقليم ،حتح يتس ا اانح لمقا م ا

(ض)

وينع ي أن تجمل الدول يانات عن الملحقع القضااا يع وإصاادار األحكام وم دصت التناقص،

وتيسر الت اون مل الوصيات القضا يع األخر ؛
أن تقا ي قضايا اصات اه التي يرتوب ا رعاياها خارض أ ار ي ا ُ
وأن تن ص هيتات سشرافيع أو مراصد لمنل اصات اه في سةار المراصد الم نيع بال نض

د المرأة.

خامساً -ايانااجات وتوهيات
-108

شاااا ا د القانون الدولي لحقوق اإلنسااااااان والقانون الدولي اإلنساااااااني والقانون الجنائي الدولي

كبيرً الى مدى العقو القليلة الماضاية في امليات مسااقلة و ن كانت مارابطة
بشالن اتغادااب تقدماً ا
مما ينر ان وضع معايير ماقدمة بشلن تجريم اتغاداب ومححقات صاائياً.

 -109وهناك تداخل كبير صين هذه األطر .واإلطار الدولي لحقوق اإلنسااااان ويااااع نطاصاً وينطبق في
وصات الساااالم والنزاه .وهذه األطر توفر مجامعة وليس بشااااكل مننداااال اناهاااار لاجريم اتغاداااااب
ومححقات صاائياً الى الدعيد الوطني في وصات السلم والنزاه.

-110

وصاد صاد ت باالنعال مواءماة المعاايير الوطنياة مع المعاايير الادولياة فيماا ياعلق با احن القاااااااااااء

الى العنف ضااااااد المرة والاوهااااااية العامة رصم  )2017(35للجنة القااااااااء الى الامييز ضااااااد المرة
والاوهاااايات األخرى الاي صدما ا تلك اللجنة والمقررة الخاهااااة المعنية بالعنف ضااااد المرة ويااااوابت واوا وت

والنظام األيااااايااااي لروما (الذ يااااام  123ولة طرفا) .وفي الوصت الراهن تقوم الدول األطراف ال 34

في اتنا ية ايااطنبول بعملية مواءمة منداالة بموجب اتتنا ية وصد غير ال ثير من ا تعريف لحغاداااب
بغية إ راج ادم الموافقة كركن يايي.

-111

وياعين الى جميع الادول ن تعجال بعملياة المواءماة هاذه و ن تادرج المعاايير الادولياة لحقوق

اإلنسان الماعلقة باتغاداب في صوانين ا الوطنية الماعلقة صاجريم اتغاداب ومححقات صاائيًا فيما ياعلق
بجميع ركان جريمة اتغاداااب المارابطة والوالغة األهمية بالنسااوة للاجريم والمححقة القاااائية الى نحو

فعال وفقاً للاوهاايات المحد ة الوار ة في هذا الاقرير الاي يويااع ا إطار الاشااريعات النموذجية الماعلقة
باتغاداب ويؤيدها.
GE.21-05162

21

A/HRC/47/26

-112

وينوغي ن تجرم الدول اتغاداااااب باياااااخدام تعريف لحغاداااااب يشاااامل جميع األشااااخا

ويشاامل اتغاداااب الزوجي وجميع امال اإليحج ذات الطابع الجنسااي وياااع ادم الموافقة في ه الوت

صنص هريح .وينوغي إاا ة النظر في الظروف المشد ة والمخننة ومواءما ا مع معايير حقوق اإلنسان.

 -113وينوغي مواشارة المححقة القااائية تلقائياً .وينوغي إلغاء صوانين الاقا م فيما ياعلق باتغادااب
في وصات الساااااالم و النزاه و الى صل تقدير ينوغي ن يكون األطنال الاااااااحايا صا رين الى اإلصح

ان اتغادااااب بعد صلوغ م يااان الرشاااد .وينوغي ن تاغير صوااد اإلثوات الخاهاااة بالمححقة القااااائية

كبيرً لاقليل إفحت الجناة من العقاب وزيا ة معدل المححقة القاااااااااائية مع حماية الاااااااااحايا من
تغيرً ا
ا
إاا ة اإليذاء.
-114

وينوغي ن تلغي الدول القوانين األخرى الاي تميز ضااااد المرة والاي تساا ا م بدااااورة مواشاا ارة

و غير مواشارة في الثغرات القانونية والقوالب النمطية في مجال تجريم اتغادااب ومححقة الجناة صااائيًا.
حكام تجرم العحصات الجنسااااااية بالاراضااااااي صين الوالغين مثل الزنا (العحصات
وينوغي ن تلغي الدول

تجرم اإلج اض في حاتت اتغاداب.
الجنسية غير المشرواة) والعحصات الجنسية المثلية وتلك الاي ّ

 -115وينوغي ن تقدم الدول خدمات و اماً كافيين لاااااااحايا اتغاداااااااب بما في ذلك م ار ز زمات
اتغاداااب و وامر الحماية وتداصير اتناداااف المؤصاة في يااياق الساالم والنزاه ياواء بساواء بما في ذلك
الاعوياات للاحايا وفقاً للمعايير والاقارير الدولية لحقوق اإلنسان(.)67
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ويجب الى الدول ن ت نل الادريب الحزم ألاااء الج از القاائي وم نيي القانون والمسؤولين

ان إنناذ القوانين بشاالن المعايير الدولية لحقوق اإلنسااان واتجا ا القاااائي فيما ياعلق باتغاداااب
وبشلن الخرافات والقوالب النمطية الاي ت تزال تعوق تننيذ تلك المعايير.
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ويجاب ن ت نال الادول تث يف األطناال والمراهقين الى نحو محئم للعمر بشااااااااالن اتيااااااااااقحل

الجنساي وحقوق اإلنساان بما في ذلك همية ف م ادم الموافقة (ن " ت يعني ت ) وتعزيز الموافقة اإليجاصية

(ن " نعم تعني نعم ).
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وينوغي ن تسااااخدم الدول معايير حقوق اإلنساااان وت يااايما اإلاحن الماعلق بالقاااااء الى

العنف ضااااااد المرة واتنا ية القااااااااء الى جميع شااااااكال الامييز ضااااااد المرة والاوهااااااياين العاماين

رصم  )2013(30ورصم  )2017(35للجنة القااء الى الامييز ضد المرة في يياق القااء الى العنف
الجنسااااي واتغاداااااب ثناء النزاه وتدام تعاون مجلس األمن مع المقررة الخاهااااة الى النحو الذ
توخاه مجلس األمن في صراره رصم .)2009(1888
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وينوغي لوكاتت األمم الماحدة مثل هيئة األمم الماحدة للمساااواة صين الجنسااين وتمكين المرة

(هيئة األمم الماحدة للمرة) ومكاب األمم الماحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنوضية األمم الماحدة

لحقوق اإلنسااان بالاعاون مع المقررة الخاهااة ولجنة القااااء الى الامييز ضااد المرة وغير ذلك من
آليات الخبراء مثل منبر آليات الخبراء المسااااقلين المعنية بالامييز والعنف ضاااد المرة ن تدام الدول

في املية مواءمة الاشااااريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسااااان الى ياااااس الاوهاااايات
الوار ة في هذا الاقرير و طار الاشريعات النموذجية الماعلقة باتغاداب.

__________
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