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The international community has witnessed and continues to
witness the outbreak of numerous armed conflicts. Whether these
conflicts are international or local, most of the victims are
defenseless civilians, especially vulnerable groups, especially
women.
Woman are subjected to grave violations during armed conflicts
from the Middle Ages to the present day, and these violations
result in severe physical and psychological effects that accompany
women for life. The international community has sought to
establish legal rules in order to protect women from the criminal
acts that affect their physical integrity and degrade their human
dignity.
We deal with the research on the subject by dividing it into two
sections,we dedicate the first to showing the substantive
protection of women during armed conflicts, while we single out
the second topic: to present the procedural protection
of women during armed conflicts.
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احلماية القانونية الدولية للمرأة أثناء النزاعات املسلحة
فاتن على بشينة
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امللخص:

شهد اجملتمع الدويل ،ومازال يشهد نشوب العديد من النزاعات املسلحة ،هذه النزاع ــات سواء كانت
دولية أو داخلية أكثر ضحاايها هم املدنيني العزل ،وخاصة الفئات الضعيفة،وأخص ابلذكر يف هذا املقام
املرأة.
حيث إن ونتيجة ملا تتعرض له املرأة من انتهاكات جسيمة زمن النزاعات املسلحة منذ العصور الوسطى
وإىل يومنا هذا ،هلا آاثر جسدية واجتماعية ونفسية وخيمة تالزمها مدى احلياة ،سعى اجملتمع الدويل إىل
وضع قواعد قانونية بقصد محايتها مما تتعرض له من أفعال إجرامية متس سالمتها اجلسدية وحتط من
كرامتها اإلنسانية .
ونتناول البحث يف املوضوع من خالل تقسيمه إىل مطلبني ،خنصص املطلب األول لبيـان احلمــاية
املوضوعية للمرأة أثناء النزاعات املسلحة ،ونفرد املطلب الثاين لعرض احلماية اإلجرائية للمرأة أثناء
النزاعات املسلحة.
الكلمات املفتاحية :النزاعات املسلحة ،احلماية الدولية ،القانون الدويل اإلنساين ،اتفاقيات جنيف،
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

املقدمة:
تعاين اجملتمعات البشرية (منذ القدم وإىل يومنا هذا) من ويالت النزاعات املسلحة ،اليت ازدادت حدهتا يف اآلونة األخرية،
هذه النزاعات سواء كانت دولية ،أو غري دولية األكثر تضرراً فيها هم الفئات الضعيفة ،وأخص املرأة ابلذكر يف هذا املقام.
فاملرأة بسبب تكوينها اجلسدي تدفع مثنًا أكثَر فداحة ،فباإلضافة إىل ما تتعرض له من انتهاكات جسيمة كالقتل
والتعذيب والتشويه ،تتعرض لالنتهاكات اجلنسية ،األمر الذي يستوجب ضرورة إحاطتها مبعاملة تفضيلية ،وإفراد محاية خاصة هبا،
وهذا ما تنبه له اجملتمع الدويل ،لذلك سعى إىل وضع أحكام ونصوص قانونية تكفل ذلك.
بناء على ما تقدم ،نتناول دراسة هذا املوضوع بشيء من التفصيل ،ولقد اخرتت له العنوان التايل (احلماية القانونية الدولية
للمرأة أثناء النزاعات املسلحة).
أمهية البحث:
تربز أمهيته من جانبني :اجلانب النظري ،ويتمثل يف معرفة القواعد واألحكام الواردة يف الواثئق الدولية املتعلقة بتقرير
احلماية للمرأة زمن النزاعات املسلحة وما تثريه من إشكاليات.

3د، .
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يقتصر نطاق البحث على بيان احلماية القانونية املوضوعية واإلجرائية للمرأة يف إطار القانون الدويل اإلنساين والنظام
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
إشكالية البحث:
تتمثل اإلشكالية الرئيسة للبحث يف تقصي مدى فاعلية القواعد واألحكام القانونية املوضوعية ،واآلليات ،والتدابري
اإلجرائية الدولية القائمة يف توفري احلماية للمرأة زمن النزاعات املسلحة.
منهج البحث:
لقد اعتمدت يف دراسة موضوع البحث على املناهج التالية:
 -1املنهج الوصفي التحليلي :وذلك من خالل عرض وحتليل النصوص القانونية الواردة يف اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالهتا
(منظومة جنيف) ،وأيضاً تلك الواردة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة مبوضوع البحث.
 -2املنهج النقدي :سنوظفه لتقييم بعض النصوص الواردة يف منظومة جنيف ،ونظام روما األساسي ،وأيضاً تقييم عمل آليات
احلماية اإلجرائية يف كل منهما.
خطة البحث:
قمت بتقسيم خطة البحث إىل مطلبني :تناولت يف املطلب األول احلماية املوضوعية للمرأة أثناء النزاعات املسلحة ،أفردت
الفرع األول لبيان احلماية املوضوعية للمرأة يف إطار القانون الدويل اإلنساين ،ويف الفرع الثاين تناولت احلماية املوضوعية للمرأة يف
نطاق النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـ ـة ،بينم ـ ـ ـا خصص ـ ـ ـ ـت
املطلب الثاين لعرض احلماية اإلجرائية للمرأة أثناء النزاعات املسلحة ،تناولت يف الفرع األول احلماية اإلجرائية للمرأة يف
إطار القانون الدويل اإلنساين ،بينما خصصت الفرع الثاين لبيان احلماية اإلجرائية للمرأة يف نطاق النظام األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية.
املطلب األول _ احلماية املوضوعية للمرأة أثناء النزاعات املسلحة.
يشرتك كل من القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل اجلنائي يف توفري احلماية للمرأة زمن النزاعات املسلحة ،إال أهنما
خيتلفان يف نوعية احلماية ،حيث يقتصر دور القانون الدويل اإلنساين على حترمي وحظر مجيع األفعال اليت تشكل انتهاكات جسيمة
وخطرية لقوانني وأعراف احلرب الواردة على وجه اخلصوص يف اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها ،بينما يكمن دور القانون
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أما اجلانب العملي ،فإن البحث يف هذا املوضوع حيظى أبمهية الرتباطه ابلواقع املعاصر ،وما يشهده من كثرة نشوب
النزاعات املسلحة ،وازدايد حدهتا ،وتزايد الفظائع املرتكبة حبق املرأة ،وتـعد بلدي ليبيا إحدى الدول اليت تشهد نشوب العديد من
النزاعات املسلحة ،لذلك فإن احلاجة ملحة لتقييم عمل اآلليات القانونية الدولية القائمة من الناحية العملية ،والوقوف على أهم
العراقيل واملعوقات اليت تقف أمام أداء مهامها ،وابلتايل معرفة األسباب الكامنة وراء استمرار االنتهاكات اليت تتعرض هلا املرأة زمن
النزاعات املسلحة.
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الدويل اجلنائي يف بسط احلماية اجلنائية الدولية،وذلك بتجرمي هذه األفعال ابعتبارها جرائم حرب وحتديد عقوابت جنائية رادعة هلا
من خالل النصوص الواردة يف نظام روما األساسي بشأن احملكمة اجلنائية الدولية )(Schabas, 2004, p. 2
نتناول توضيح وبيان تفاصيل ذلك من خالل تقسيم هذا املطلب إىل فرعني ،خنصص أوهلما لبيان احلماية املوضوعية للمرأة
يف إطار القانون الدويل اإلنساين ،بينما مت ختصيص الفرع الثاين لعرض احلماية املوضوعية للمرأة يف نطاق النظام األساسي
للمحكمة احلماية الدولية.
الفرع األول _ احلماية املوضوعية للمرأة يف إطار القانون الدويل اإلنساين
يسعى القانون الدويل اإلنساين من خالل قواعده إىل أنسنة احلرب ،وذلك بتفعيل االعتبارات اإلنسانية زمن النزاعات
املسلحة ،فهو ذلك "الفرع من فروع القانون الدويل العام الذي يعين حبماية األشخاص املتضررين يف حالة النزاع املسلح ،وأيضاً
محاية املمتلكات واألموال اليت ليست هلا عالقة ابلعمليات العسكرية ،ومسعاه محـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاية السكـ ـ ـان غـ ـري املشرتكـ ـ ـ ـ ـني بص ـ ـ ـ ـورة
مبـ ـ ـ ـ ـ ـاشرة ،أو الذين كفـ ـ ـ ـ ـوا ع ـن االشـ ـ ـ ـ ـرتاك يف النزاعـ ـات املس ـلحة (التجاين ،2019 ،صفحة )13
ويطلق عليه أيضاً قانون احلرب وقانون النزاعات املسلحة ،وتعترب كلها مصطلحات مرتادفة يف املعىن ،فاملصطلح التقليدي
الذي كان سائداً حىت إبرام ميثاق األمم املتحدة قانون احلرب ،وملا أصبحت احلرب غري مشروعة وفقاً مليثاق األمم املتحدة شاع
استخدام مصطلح قانون النزاعات املسلحة ،مث أتثر هذا القانون يف بداية السبعينيات حبركة حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل،
لذلك شاع استخدام مصطلح القانون الدويل اإلنساين (الدابس و زكراي ،2018 ،صفحة )10
وتتكون قواعد القانون الدويل اإلنساين من قانون الهاي اخلاص بتقنني أعراف وتقاليد احلرب ،وقانون جنيف الذي يسعى
من خالل قواعده إىل توفري احلماية للمدنيني ،وقصر استخدام القوة ضد املقاتلني دون غريهم ،وضد األهداف العسكرية دون
غريها (مطر ،2011 ،صفحة )11حيث تعد منظومة جنيف املتمثلة يف اتفاقيات جنيف األربعة لعام  ،1949والربوتوكولني
اإلضايف األول والثاين لعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام  ،1977حجـ ـ ـ ـ ـر األس ـ ـاس واملصدر الرئيسي للق ـ ـ ـ ـانون الدويل اإلنساين يف الوقت الراهن
).(http://www.icrc.org, 2022
وتستفيد املرأة من احلماية وكافة الضماانت املقررة للمدنيني يف اتفاقية جنيف الرابعة ،والربوتوكول اإلضايف األول املتعـ ـ ـلق
بضحااي النزاعات املسلح ـة الدولية ،يف هذا اإلطار تنص املادة ( )1/27من اتفاقيـ ـ ـ ـ ـة جنيف الرابعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة على " :لألشخاص احملميني
يف مجيع األحوال حق االحرتام ألشخاصهم ،وشرفهم ،وحقوقهم العائلية ،وعقائدهم الدينية ،وعاداهتم ،وتقاليدهم .وجيب معاملتهم
يف مجيع األوقات معاملة إنسانية ،ومحايتهم بشكل خاص ضد مجيع أعمال العنف أو التهديد ،وضد السباب وفضول اجلمهور".
كما تتمتع املرأة ابحلماية العامة اليت تقررها املادة (/2/75أ) من الربوتوكول اإلضايف األول ،وذلك ابلنص على حظر
األفعال اليت من شأهنا أن تشكل أي اعتداء على حياة األشخاص ،أو صحتهم ،أو سالمتهم البدنية ،أو العقلية ،ال سيما القتل،
والتعذيب ،والتشويه ،والعقوابت البدنية.
ونظراً ملا تتعرض له املرأة (زمن النزاعات املسلحة) من أشكال متعددة من العنف القائم على النوع االجتماعي ،وبغرض
محاية حقوقها من أي أعمال تستهدف شرفها وحيائها ،أفردت هلا اتفاقية جنيف الرابعة محاية خاصة ضد أي انتهاكات ختضع
هلا ،كاالغتصاب ،واإلكراه على الدعارة ،والبغاء وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي ،حيث تنص املادة ( )2/27على " :جيب
محاية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ،وال سيما ضد االغتصاب ،واإلكراه على الدعارة ،وأي هتك حلرمتهن".
وهذا ما أكدت عليه أيضاً املادة ( )1/76من الربوتوكول اإلضايف األول ،حيث تنص على" :جيب أن تكون النساء
موضوع احرتام خاص ،وأن يتمتعن ابحلماية ،وال سيما ضد االغتصاب ،واإلكراه على الدعارة ،وضد أية صورة أخرى من صور
خدش احلياء"
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ومما جتدر اإلشارة إليه أنه وفقاً لنص املادة ( )146من اتفاقية جنيف الرابعة تتعهد الدول األطراف أبن تتخذ أي إجراء
تشريعي يلزم لفرض عقوابت جزائية فعالة على األشخاص الذين يقرتفون أو أيمرون ابقرتاف إحدى املخالفات اجلسيمة وفقاً هلذه
االتفاقية ،كما يقع عليها التزام وفقاً لنص املادة نفسه مبالحقتهم وحماكمتهم ،وابستقرار نص املادة ( )147من ذات االتفاقية،
يتضح لنا جبالء استثناء اجلرائم القائمة على النوع االجتماعي السابق بياهنا من املخالفات اجلسيمة ،مما يعين عدم فعاليتها مبا
يكفي لتوفري حلماية للمرأة ،خصوصاً وأن العنف اجلنسي أصبح _ ولألسف _ اسرتاتيجية حرب يف النزاعات املسلحة احلديثة،
فعلي سبيل املثال أفادت التقارير الصادرة عن املنظمات الدولية أبن الصرب أثناء حرب التطهري العرقي اليت شنت ضد مسلمي
البوسنة قاموا ابغتصاب حوايل  50ألف امرأة بوسنية مسلمة (تريكي ،2014 ،صفحة )146
أما فيما يتعلق حبماية املرأة املشاركة يف العمليات العسكرية ،فلقد خصتها أيضا منظومة جنيف حبماية خاصة ،منها ما
نصت عليه املادة ( )4/12من اتفاقييت جنيف األوىل والثانية ،حيث تنص على " :تعامل النساء بكل االعتبار اخلاص الواجب
إزاء جنسهن" ،وهذا ما تنص عليه أيضاً املادة ( )2/14من اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة ابألسرى ،وابلرغم من أن هذه احلماية
تنطبق على املعتقالت الفلسطينيات يف سجون االحتالل اإلسرائيلي ،وذلك إلقرار اتفاقية جنيف الرابعة ابنطباقها على األقاليم
احملتلة وفقاً ملا تنص عليه املادة (،)2/2إال أن إسرائيل ال تعرتف ابنطباق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة على املعتقالت ،وتتعامل
معهن كإرهابيات ،مما يؤدي إىل حرماهنن من حقوقهن األساسية (الشيب)2109 ،
ومراعاة ألمهية دور املرأة يف تربية أطفاهلا ،وحفاظاً على حق الطفل يف احلياة وتلقي العناية واالهتمام ،جند أن املادة
( )3/2/76من الربوتوكول اإلضايف األول تعطي األولوية يف نظر القضااي ألوالت األمحال ،وأمهات الصغار ،اللوايت يعتمد عليهن
أطفاهلن من النساء املقبوض عليهن ،ـأو احملتجزات ،أو املعتقالت بسبب النزاعات املسلحة ،مع إلزام أطراف النزاع أبن تتجنب
قدر اإلمكان إصدار حكم ابإلعدام عليهن ،ويف حالة إصدار هكذا أحكام يف حقهن ،فإنه وفقاً لنص املادة ال جيوز تنفيذه يف
مواجهتهن.
واحرتاماً خلصوصية حياة املرأة ،فقد نصت املادة( )4/76من اتفاقية جنيف الرابعة على" :حتجز النساء يف أماكن منفصلة
عن الرجال ويوكل اإلشراف املباشر عليهن إىل نساء" ،واستناداً إىل نص املادة ( )4/85من نفس االتفاقية أنه إذا اقتضت الضرورة
_ وملدة مؤقتة _ إيواء النساء يف نفس معتقل الرجال ،فيجب يف هذه احلالة ختصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة
هبن.
وتتمتع املرأة يف إطار الربوتوكول اإلضايف الثاين املتعلق ابلنزاعات املسلحة غري الدولية ابحلماية العامة اليت توفرها املادة
الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع ،واملتمثلة يف حترمي أعمال القتل ،والتشويه ،والتعذيب ،واملعاملة القاسية واملهينة.
ابإلضافة إىل ما جاء يف نص املادة (/2/4ه) من ضماانت عامة حول حظر انتهاك الكرامة الشخصية واملعاملة املهينة،
احلاطة من قدر اإلنسان ،واالغتصاب ،واإلكراه على الدعارة ،وكل ما من شأنه خدش احلياء.
إال أنه ميكن القول أبن :الضماانت العامة الواردة يف الربوتوكول اإلضايف الثاين املتعلق ابلنزاعات املسلحة غري الدولية غري
كافية حلماية املرأة ،خاصة مع غياب مفهوم االنتهاكات اجلسيمة عن الربوتوكول (كري ،2015 ،صفحة  ،)69خصوصاً وإن
معظم النزاعات املسلحة احلديثة غري دولية ،وال خيفي على أحد االنتهاكات اجلسيمة والصارخة اليت ترتكب حبق املرأة يف هذا النوع
من النزاعات ومن أبرز األمثلة على ذلك ما أكدته جلنة التحقيق الدولية اخلاصة بليبيا من أهنا تلقت رواايت تفيد بوقوع حاالت
اغتصاب إابن فرتة نشوب النزاعات املسلحة إال أهنا مل تتمكن من التحقق منها (رمحاين ،2020 ،صفحة ،)267وذلك ألنه
غالباً ما يتم إخفاء هذا النوع من اجلرم من قبل الضحااي وعائالهتم ،خوفاً من قضااي الشرف ،وما قد يلحق هبم من أدى على
املستوى االجتماعي نتيجة ذلك.
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أيضاً أشارت بعض اإلحصاءات إىل أن  %80من حاالت االغتصاب اليت وقعت يف سوراي إابن فرتة النزاعات املسلحة
كانت ضد نساء ترتاوح أعمارهن ما بني  7إىل  46سنة ،وأن  %20من هذه احلاالت قد توفيت فيها الضحااي (رمحاين،
 ،2020صفحة )267

الفرع الثاين _ احلماية املوضوعية للمرأة يف نطاق النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
يعد نظام رومـ ـ ـا األساسي وال ـ ـ ـواثئق التابعـ ـ ـ ـة لـ ـ ـه ،واملتمثلـ ـ ـة يف القـ ـواعد اإلجـ ـ ـرائية ،وق ـ ـواعد اإلثبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات (القواعد اإلجرائية
وقواعد اإلثبات الوثيقة رقم )ICC-ASP/1/3:وأيضاً وثيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة عن ـ ـ ـ ـ ـاصر وأرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائم (أركان اجلرائم،مكتبة حقوق
اإلنسان-جامعة منيسوات)2022 ،هو املسؤول عن توفري احلماية اجلنائية الدولية للمرأة زمن النزاعات املسلحة ،لكونه أهم مصادر
القانون الدويل اجلنائي املكتوبة يف الوقت الراهن.
وتشكل احلماية اجلنائية أقصى درجات احلماية للمرأة مما قد تتعرض له من أعمال إجرامية ،فهي الضمانة احلقيقة ملالحقة
ومقاضاة مرتكيب تلك اجلرائم من قبل احملكمة اجلنائية الدولية؛ لكوهنا اجلهاز القضائي اجلنائي الفعال والدائم على الصعيد الدويل.
ولقد أورد نظام روما األساسي بشأن احملكمة اجلنائية الدولية تعداداً لألفعال اليت تشكل انتهاكات جسيمة وخطرية حلقوق
املرأة أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ،واليت تشكل_ بطبيعة احلال_ جرائم حرب؛ لكوهنا تقع ابملخالفة لقوانني احلرب
املقررة وفقاً التفاقيات جنيف لعام  ،1949مما تستوجب العقوبة ،ونورد أمهها ابلنسبة هلذا البحث ،وفقاً ملا تنص عليه
املادة( )2/8فيما يلي بيانه " :لغرض هذا النظام األساسي تعين جرائم احلرب:
أ -االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة  12أغسطس  ،1949أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص ،أو
املمتلكات الذين حتميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
 -1القتل العمد.
 -2التعذيب أو املعاملة الالإنسانية ،مبا يف لك إجراء جتارب بيولوجية.
 -3تعمد إحداث معاانة شديدة أو إحلاق أذى خطري ابجلسم أو ابلصحة.
ب -االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة يف النطاق الثابت للقانون الدويل،
أي فعل من األفعال التالية:
 -22االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على البغاء أو احلمل القسري على النحو املعرف يف الفقرة ( 2و) من املادة
،7أو التعقيم القسري ،أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي يشكل انتهاكاً خطرياً التفاقيات جنيف.
ج -يف حالة وقوع نزاع مسلح غري ذي طابع دويل ،االنتهاكات اجلسيمة للمادة  2املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف
 12أغسطس  ،1949وهي من األفعال التالية املرتكبة ضد أشخاص غري مشرتكني اشرتاكاً فعلياً يف األعمال احلربية ،مبا يف ذلك
أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا سالحهم ،وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب املرض ،أو اإلصابة ،أو االحتجاز،
أو ألي سبب آخر:
 -1استعمال العنف ضد احلياة واألشخاص ،وخباصة القتل جبميع أنواعه والتشويه ،واملعاملة القاسية ،والتعذيب.
 -2االعتداء على كرامة الشخص ،وخباصة املعاملة املهينة واحلاطة ابلكرامة.
ه-االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل ،يف النطاق الثابت
للقانون الدويل ،أي من األفعال التالية:
د -االغتصاب ،أو االستبعاد اجلنسي ،أو اإلكراه على البغاء ،أو احلمل القسري على النحو املعرف يف الفقرة (2و) من املادة ،7
أو التعقيم القسري ،أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطرياً للمادة  3املشرتكة بني اتفاقيات
جنيف األربع" (املكتبة الرقمية لألمم املتحدة-الوثيقة رقم)A/CONF.183/9:
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املطلب الثاين _ احلماية اإلجرائية للمرأة أثناء النزاعات املسلحة.
تتنوع وتتعدد أساليب احلماية اإلجرائية للمرأة زمن النزاعات املسلحة ،وتنقسم إىل :تدابري وقائية ،وتدابري رادعة ،وأيضاً
تدابري محاية مؤسساتية ،ابإلضافة إىل قواعد وآليات احلماية اإلجرائية اجلنائية ،نتناول توضيح ذلك من خالل تقسيم هذا املطلب
إىل فرعني ،نفرد الفرع األول لبيان احلماية اإلجرائية يف إطار القانون الدويل اإلنساين ،بينما خنصص الفرع الثاين لبيان احلماية
اإلجرائية يف نطاق النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
الفرع األول _ احلماية اإلجرائية للمرأة يف إطار القانون الدويل اإلنساين.

ابلرغم من اهتمام اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني ابلنص على محاية خاصة للمرأة ،إال أن هذه احلماية النظرية مل
تبلور على أرض الواقع إبقرار آليات تطبيقية خاصة هبا ،ولكن هذا ال يشكل عقبة أمام إمكانية تكييفها لتكون أكثر مالءمة
وفعالية يف توفري احلماية هلا.
وتتعدد وتنقسم احلماية اإلجرائية اليت تتمتع هبا املرأة يف إطار القانون الدويل اإلنساين (منظومة جنيف) إىل تدابري وقائية،
وتدابري رادعة ،ابإلضافة إىل تدابري احلماية املؤسساتية.
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ومما جتدر اإلشارة إليه _ استناداً إىل نص املادة( )1/8من نظام روما األساسي _ إن اجلرائم سالفة الذكر يشرتط العتبارها
جرائم حرب ختتص بنظرها احملكمة اجلنائية الدولية أن ترتكب يف إطار خطة ،أو سياسة عامة ،أو يف إطار عملية ارتكاب واسعة
النطاق هلذه اجلرائم.
ويشرتط أيضاً ابإلضافة إىل توافر األركان اخلاصة بكل جرمية على حدا توافر أركان تشرتك فيها كل هذه اجلرائم ،وتتمثل
األركان املشرتكة اليت مت تكرارها بشأن كل جرمية يف :
 -1أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ويكون مقرتانً به.
 -2أن يكون مرتكب اجلرمية على علم ابلظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح (أركان اجلرائم،مكتبة حقوق
اإلنسان-جامعة منيسوات.)2022 ،
بناءً عليه ،ال يسأل الشخص جنائياً ،وال حيكم عليه بعقوبة إال إذا حتققت األركان املادية للجرمية ،وأيضاً الركن املعنوي
املتمثل يف القصد والعلم بوجود نزاع مسلح ،وأن سلوكه يقع على شخص موضع محاية وفقاً إلحدى اتفاقيات جنيف لعام
(Sharon A, 2001, p. 69) 1949
ومن خالل االطالع على نص الفقرة ( )22من املادة (/2/8ب) ،والفقرة ( )6من املادة (/2/8ه) من نظام روما
األساسي ،واملتعلقة ابجلرائم اجلنسية ،جندها جاءت بتعداد أكثر تفصيالً ودقة هلا مما هو وارد يف اتفاقيات جنيف ،مما يساهم _
وبشكل أكثر فعالية _ يف حتديد هذه األفعال ،حتقيقاً ملبدأ الشرعية (ال جرمية وال عقوبة إال بنص) ،وهذا ما ميثل ضمانة جادة
حلماية املرأة مما قد تتعرض له من أي فعل من األفعال اليت تنتهك شرفها وحيائها ،ابإلضافة إىل ذلك ،فإن هذه اجلرائم ال تسقط
ابلتقادم ،استناداً إىل نص املادة ( )29من نظام روما األساسي ،وهذا من شأنه كفالة حتقيق الردع املطلوب يف مواجهة كل من
تسول له نفسه االعتداء عليها أبي شكل من أشكال العنف اجلنسي.
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واستناداً لنص املادة السابق ذكرها ،تتمتع املرأة لكوهنا ضمن الفئات املشمولة ابحلماية وفقاً التفاقيات جنيف األربع
حبماية جنائية ضد أي أعمال من شأهنا املساس بسالمتها البدنية ،أو العقلية كالقتل والتعذيب ،ابإلضافة إىل محاية خاصة من
األفعال اليت تشكل جرائم جنسية كاالغتصاب ،واإلكراه على البغاء أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية.
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ويقصد ابلتدابري الوقائية" :جمموعة اإلجراءات اليت يتعني على األطراف السامية اختاذها مسبقاً ألجل هتيئة األرضية املالئمة
والصاحلة لتطبيق أحكام القانون الدويل اإلنساين ،لتوخي وقوع جتاوزات وانتهاكات هلذه األحكام من طرف الدولة ذاهتا أو
اتبعيها ،أو مجيع من كانت هلم عليهم سلطة الرقابة والتوجيه (قريع ،2010 ،صفحة )96
وتتمثل أول خطوة يف التدابري الوقائية مسألة انضمام الدول ملنظومة جنيف لتنفيذ أحكامها على الصعيد الوطين ،إال أن
هذه املسألة مل يعد هلا أمهية يف الوقت الراهن بفعل الطابع العاملي الذي حتظى به اتفاقيات جنيف ،نظراً النضمام غالبية الدول
إليها.
كما أن قواعدها تعد من األحكام الشارعة اليت ترقى إىل مستوى القواعد اآلمرة اليت تلزم الكافة ابحرتامها ،حيث إن أي
دولة خترق أحكام منظومة جنيف تعترب يف حالة انتهاك لقواعد القانون الدويل ،مما يستتبع إاثرة املسؤولية الدولية حياهلا (املهذيب،
 ،2009صفحة ،)149ويف هذا اإلطار البد من اإلشارة إىل أنه يتوجب على املنظمات اإلنسانية ،وعلى رأسها اللجنة الدولية
للصليب األمحر العمل على حث الدول اليت مل تنضم بعد إىل الربوتوكولني اإلضافيني بضرورة االنضمام هلما يف أقرب وقت ممكن
(الشيب)2109 ،
ولضمان التنفيذ الكامل لقواعد القانون الدويل اإلنساين على الصعيد الوطين لكفالة احلد من االنتهاكات اليت تتعرض هلا
املرأة زمن النزاعات املسلحة ،يتعني على الدول مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع أحكام القانون الدويل اإلنساين ،وذلك إبدماج قواعد
هذا األخري ضمن القوانني الوطنية ،ونقصد بذلك _ وبصفة خاصة _ القانون اجلنائي ،واإلداري ،ولوائح تنظيم الشرطة ،ابإلضافة
إىل التعليمات العسكرية (عواشرية ،2001 ،صفحة )321
وينبغي اإلشارة إىل أن احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين والتقيد أبحكامه ،يتطلب التعريف به ،والتدريب عليه،
وابلتايل ،فإنه يتوجب على األطراف السامية مبوجب منظومة جنيف العمل على نشر أحكام هذا القانون ،ملا يف ذلك من أمهية
كبرية يف تعزيز احرتامه ،واحلد من االنتهاكات اليت قد تتعرض هلا املرأة ،حيث إن االلتزام بنشر وترويج أحكام اتفاقيات جنيف
فيما بني السكان املدنيني ،وتدريسها يف األوساط التعليمية ،وعلى األخص يف إطار الكليات العسكرية ،تنفيذاً ملا نصت عليه
اتفاقيات جنيف األربعة يف النصوص التايل بياهنا على التوايل(،)144،127،48،47يكفل احرتام هذه األحكام ويضمن فعاليتها
يف توفري احلماية املطلوبة للمرأة ،وهذا ما يستلزم _ بطبيعة احلال _ تكوين أشخاص قادرين على العمل يف جمال تنفيذ أحكام
هذا القانون من خالل أتهيل وتدريب موظفني يف هذا اجملال (مرزوقي ،2015 ،صفحة )43
هذا فيما يتعلق ابلتدابري الوقائية ،أما فيما خيص التدابري الرادعة ،جند أن منظومة جنيف مبوجب نص املادة ( )146من
اتفاقية جنيف الرابعة أانطت ابلدول املتعاقدة(األطراف السامية) مهمة معاقبة مرتكيب انتهاكات القانون الدويل اإلنساين ،إما من
قبل احملاكم الوطنية ،وإ َّما بواسطة تسليمهم إىل دولة معينة وفق شروط التسليم ،ودون اعتبار جنسية اجملرم.
ولكن من خالل التجارب الواقعية ،جند أنه ولعدة أسباب أمهها غلبة العوامل السياسية على القانونية غالباً ال تقوم الدولة
مبحاكمة رعاايها من اجلناة املسؤولني عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين ،ويف أفضل األحوال اليت جرت فيها حماكمات كانت
حمدودة ،وتتم يف مواجهة األطراف املنهزمة ،واألدهى واألَ َمر من ذلك أن هناك جمرمني كبار مسؤولني عن انتهاكات صارخة،
أصبحوا أبطاالً وزعماء يف بلداهنم (مطر ،2011 ،صفحة )116
إال أن ذلك ال مينع من مالحقتهم من قبل القضاء اجلنائي الدويل ،حيث قام جملس األمن على خلفية االنتهاكات
الصارخة اليت ارتكبت يف العديد من الدول اليت شهدت نزاعات مسلحة ،منها على سبيل املثال :رواندا ،وسريواليون ،إبنشاء
حماكم جنائية دولية مؤقتة لضمان عدم إفالت مرتكيب تلك االنتهاكات من العقاب ،وهذا ما يعد تطوراً هاماً يف جمال حتقيق
العدالة اجلنائية الدولية الذي توج إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة سنة.1998
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تع د احملكمة اجلنائية الدولية اجلهاز القضائي اجلنائي الدائم على الصعيد الدويل املسؤول عن مقاضاة مرتكيب األفعال اجملرمة
مبوجب نظامها األساسي ،حيث إهنا تشكل الشق اإلجرائي للقانون الدويل اجلنائي.
ولقد تضمن نظام روما األساسي بشأن احملكمة اجلنائية الدولية العديد من القواعد واإلجراءات اليت جيب مراعاهتا والتقيد
هبا حىت تتمكن احملكمة من ممارسة اختصاصها.
حيث يتم حتريك الدعوى اجلنائية أمام احملكمة إبحدى وسيلتني ،أوهلما :اإلحالة ،فاإلحالة هي الوسيلة أو الطريقة ،أو
اإلجراء الذي يتم من خالله حتويل الدعوى اجلنائية وحتريكها أمام احملكمة اجلنائية الدولية سواء أكانت هذه اإلحالة صادرة من
دولة طرف ،استناداً لنص املادة ( )14من نظام روما األساسي.
مثال ذلك :قيام رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية إبرسال رسالة رمسية إىل مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية بتاريخ
 ،2004/4/19بشأن إجراء التحقيق واحملاكمة حول اجلرائم املرتبكة يف أراضي الكونغو الدميقراطية ،واليت من بينها جرائم
اغتصاب ارتكبت يف مواجهة عشرات األالف من النساء والفتيات ،ويعود انعقاد االختصاص للمحكمة حول اجلرائم املرتكبة يف
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وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أنه من ضمن العقبات اليت حتول أيضاً دون فعالية أحكام اتفاقيات جنيف يف توفري
احلماية املطلوبة للمرأة كما سبق وأن أشران يف الفرع األول من املطلب األول استثناء اجلرائم اجلنسية من قائمة االنتهاكات
اجلسيمة ،حيث إنه وفقاً لنص املادة( )146من اتفاقية جنيف الرابعة ،يقع التزام على األطراف السامية مالحقة ومقاضاة ومعاقبة
مرتكيب هذه االنتهاكات فحسب ،وهذا ما يشكل موطن ضعف يف منظومة جنيف بشأن توفري احلماية القانونية الالزمة للمرأة،
لكوهنا من الفئات الضعيفة .
وتتمثل تدابري احلماية املؤسساتية يف تلك التدابري اليت تتم يف إطار اللجان ،واملنظمات ،واألجهزة الدولية ،وحيث إن املقام
ال يتسع لبيان مجيعها ،لذلك يقتصر تركيزان على بيان أمهها ،واملتمثلة يف دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف توفري احلماية ،واليت
تعد منظمة غري حكومية ،مستقلة غري متحيزة ،تؤدي مهمة إنسانية حبثة ،تتمثل يف محاية ومساعدة ضحااي النزاعات املسلحة،
استناداً إىل اتفاقيات جنيف األربعة وبروتوكوالهتا اإلضافية ()2022 ،http://www.icrc.org
مما ال شك فيه أن للجنة دوراً ابرزاً يف محاية املرأة زمن النزاعات املسلحة ،وذلك ابالستجابة امليدانية من خالل شبكة
مندوبيها ،لتذكري أطراف النزاع ابلقواعد الواجبة االتباع ،وفقاً للقانون الدويل اإلنساين ،ابإلضافة إىل القيام ابلزايرات امليدانية
للنساء املدنيات أو املعتقالت ،واإلشراف على توزيع املؤن ،واملواد الغذائية والطبية ،واأللبسة ،وإنشاء املستشفيات امليدانية،
واملسامهة يف إطالق سراح املعتقالت (قريع ،2010 ،صفحة )123
وفيما يتعلق بقضااي العنف اجلنسي املوجه ضد املرأة أثناء النزاعات املسلحة ،جند أن اهتمامها مل يـَر َق إىل درجة ما تعانيه
املرأة من هذه الظاهرة ،لكن كان له موقف جاد وصارم حيال االنتهاكات اجلنسية اليت ارتكبت حبق اآلالف من النساء املسلمات
يف البوسنة أابن فرتة النزاع الذي جرى يف مجهورية يوغسالفيا السابقة (قريع ،2010 ،صفحة )125
إال أن هناك العديد من العراقيل اليت تواجه عمل اللجنة ،وحتد من فعاليتها ،تتمثل أمهها يف متسك الدول بسيادهتا مما
جعلها متنع االستجابة لتقدمي األعمال اإلنسانية على أراضيها ،أو تقيدها وتتحكم فيها ،كما أنه ويف حالة احتدام النزاع وانتشاره
يف أجزاء واسعة من البالد ،غالباً ما تواجه اللجنة يف هذه احلاالت صعوبة يف القيام ابلعمل اإلنساين املطلوب منها ،ابإلضافة إىل
نقص احلماية املكفولة للعاملني هبا (مرزوقي ،2015 ،صفحة )190
من جانب آخر ،فإن شعارها ،وشارهتا ،وتسميتها ،حتمل دالالت أيدولوجية ودينية ،تقف حائالً أمام عامليتها وعملها
امليداين يف بعض مناطق النزاعات املسلحة (كري ،2015 ،صفحة )83

Faten Ali BSHENA

الكونغو الدميقراطية إىل نص املادة( )14من نظام روما األساسي ،ابعتبارها دولة طرف ،لكوهنا صادقت على نظام روما األساسي
يف أبريل ( 2002فصيح ،2019 ،صفحة )149
كما قد تتم اإلحالة من قبل جملس األمن ،استناداً إىل نص املادة (/13ب) من نظام روما األساسي ،ومن أب ـرز األمثـ ـ ـلة
على ذلك ق ـ ـ ـ ـراره رقم  1970بشـ ـأن إحـ ـ ـ ـ ـ ـالة الوضـ ـ ـ ـ ـع يف ليبيا إىل مـ ـ ـدعي عام امل ـ ـحكمة اجلنائية الدولية (املوقع الرمسي ملنظمة
األمم املتحدة.الوثيقة رقم.)S/RES/1970 )2011(:
وحسبنا أن نشري يف هذا اإلطار إىل أن اإلحالة تعد تصرفاً إجرائياً ،يقتصر على اسرتعاء نظر املدعي العام ابحملكمة اجلنائية
الدولية إىل وقوع جرائم ،تدخل يف اختصاص احملكمة ،فهي ال ترقى إىل درجة الشكوى ،أو حىت االدعاء ضد أشخاص معينني،
ويبقى مدعي عام احملكمة هو املسؤول عن حتديد ماهية اجلرائم واألشخاص الذين جيب التحقيق معهم (عبيد ،2009 ،صفحة
.)129
وتتمثل الوسيلة الثانية يف حتريك الدعوى اجلنائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية يف قيام املدعي العام للمحكمة مبباشرة
التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس املعلومات املتعلقة جبرائم ،تدخل يف اختصاص احملكمة ،استناداً إىل نص املادة ( )15من
نظام روما األساسي.
ومبوجب نص املادة ( ،)2/12فإنه البد لكي تتمكن احملكمة من ممارسة اختصاصها أن تكون اجلرمية حمل االهتام ،قد
ارتكبت يف إقليم دولة طرف ،أو مبعرفة أحد رعاايها ،ويستثىن من ذلك إذا متت اإلحالة من قبل جملس األمن متصرفاً مبوجب
الفصل السابع من امليثاق ،حيث ينعقد يف هذه احلالة االختصاص للمحكمة حىت لو ارتكبت اجلرمية على إقليم دولة غري طرف أو
من قبل شخص ال حيمل جنسية دولة طرف.
وحىت تتمكن احملكمة من ممارسة اختصاصها حيال أي جرمية ،البد من التحقق من أن ارتكاب اجلرمية قد جاء يف وقت
الحق على دخول نظام روما األساسي حيز النفاذ ،وهذا ما نصت عليه املادة ( )1/11من نظام روما األساسي ،واستناداً إىل
نص املادة ( ،)126فإن  2002/7/1هو اتريخ دخول نظام روما حيز النفاذ ،أما خبصوص الدول اليت تنظم بعد بدء نفاده ،فإن
التاريخ الفعلي لسراين اختصاص احملكمة ابلنسبة هلا هو اليوم األول من الشهر الذي يعقب اليوم الستني من اتريخ إيداع تلك
الدول واثئق التصديق اخلاصة هبا ،وهذا وفقاً لنص املادة (.)2/126
كما أهنا ومبوجب نص املادة ( )1/25من نظام روما األساسي ،ال يكون للمحكمة اختصاص إال على األشخاص
الطبيعيني املسؤولني عن ارتكاب أي انتهاكات يف مواجهة املرأة ،وارد النص عليها فيه ،بناءً على ذلك ،فإنه ليس للمحكمة
اختصاص على األشخاص املعنوية ،وقد مت حتديد سن املسؤولية اجلنائية بثمانية عشرة سنة ،وذلك استناداً لنص املادة ()26من
نظام روما األساسي.
ويسأل الشخص جنائياً ،ويكون عرضة للعقاب سواء ارتكب اجلرمية بصفته الفردية ،أو ابالشرتاك مع آخر ،أو عن طريق
شخص آخر ،بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص اآلخر مسؤوالً جنائياً ،وهذا ما نصت عليه املادة(/1/25أ) من نظام روما
األساسي ،عالوةٌ على ذلك ال يستثىن أي شخص من املسؤولية بسبب صفته الرمسية ،استناداً لصريح نص املادة (.)27
كما وجتدر اإلشارة إىل أن احملكمة اجلنائية الدولية مل يتم إنشاءها لتكون بديالً عن القضاء اجلنائي الوطين ،حيث إهنا
متارس اختصاصها ابلتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطين للدول األعضاء ،فاألولوية دائماً هلذا األخري ،بناءً على ذلك
واستناداً إىل نص املادة (/17أ/ب/ج ،)3/ال تستطيع احملكمة ممارسة اختصاصها إال يف حالتني فقط ،ومها :األوىل عند اهنيار
النظام القضائي الوطين ،والثانية عند رفض أو فشل النظام القضائي الوطين يف القيام ابلتزاماته القانونية ابلتحقيق واملقاضاة.
ونشري أخرياً إىل أنه وعند ثبوت اإلدانة على الشخص ،فإنه استناداً إىل نص املادة( )77من نظام روما األساسي ،تطبق
عليه احملكمة عقوابت أصلية ،تتمثل يف السجن لعدد حمدد من السنوات لفرتة أقصاها  30سنة ،أو السجن املؤبد ،ابإلضافة إيل
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ص عليه يف املادة ()86من نظامها األساسي على تعاون الدول فيما جتريه من
.3اعتماد احملكمة اجلنائية الدولية وفقاً ملا هو منصو ٌ
حتقيقات يف اجلرائم واملقاضاة عليها،اليت قد متتنع عن تقدمي العون واملساعدة الالزمني للمحكمة حىت تتمكن من أداء مهامها ،هنا
علينا التمييز بني فرضيتني ،وتتمثل األوىل يف ما إذا كان جملس األمن هو من قام إبحالة احلالة إىل احملكم ـ ـ ـ ـ ـة ،ففي هذه الفرضي ـ ـ ـ ـة
جاز للمحكمـ ـ ـة استنـ ـ ـ ـاداً إىل نص امل ـ ـ ـ ـ ـادة ( )7/5/87اختاذ قرار إبحالة املسألة إىل جملس األمن ،الذي بدوره له فرض اجلزاء
الذي يراه مناسباً على الدولة اليت ترفـ ـ ـ ـض االمتثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال لطلبـ ـ ـ ـات التعاون ،استناداً إىل سلطاته اليت يتمتع هبا مبوجب الفصل السابع
من امليثاق (عبيد ،2009 ،صفحة  )201أما الفرضية الثانية تتمثل يف ما إذا متت إحالة احلالة للمحكمة من قبل دولة طرف،
أو قام املدعي العام للمحكمة مبباشرة التحقيق من تلقاء نفسه يف هذه الفرضية ،ومن خالل االطالع على نصوص نظام روما
األساسي ذات العالقة ،جنده جاء خالياً من النص على أي جزاء ،جيب أن تتحمله الدولة املمتنعة عن التعاون ،وهذا ما من شأنه
أن يعيق احملكمة ،ويقوض دورها يف مالحقة اجلناة ،وميكنهم ابلتايل من اإلفالت من العقاب.
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 .2هيمنة جملس األمن على عمل احملكمة ،وذلك مبوجب السلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الواسعة املمنوحة له يف بعض نصوص نظام روما
األساسي ،تتمثل أبرزها يف نص املادة ( )13سلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اإلحالة ،ونص املادة( )16اليت مبوجبها ميلك جملس األمن إيقاف
إجراءات التحقيق ،أو احملاكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة يف أي مرحلة كانت فيها الدعوي ملدة اثىن عشر شهراً ،قابلة للتجديد ،ولقد عارض عدد من
فقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء القانون الدويل تضمني نظام روما األساسي هذه املـ ـ ـادة ،معتربين أهنا هتدد بشكل سليب مجيع سلطات احملكمة ،كما رأى
البعض أن إصدار جملس األمن هلذه القرارات يشكل تعديالً لنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام روما األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسي ،وهو ما يعد خمالف ـ ـ ـ ـ ـة صرحية لنص
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة ( )40من اتفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة فيين ـ ـ ـا لق ـ ـانون املع ـ ـاهدات اليت تنـ ـ ـ ـص على إمكاني ـ ـ ـ ـ ـة تع ـ ـ ـ ـ ـديل املعـ ـ ـ ـاهدات اجلم ـ ـاعية وف ـ ـقـ ـ ـ ـ ـاً ملـ ـا
هو وارد هبا )(Chibueze, 2006, p. 199من أحكام ومن وجهة نظري إن منح جملس األمن هذه السلطات من شأنه
املساس ابستقاللية احملكم ـ ـ ـ ـة ،ويؤكد تبعيته ـ ـا كهيئة قضائية إىل جهاز سياسي ،تسيطر االعتبارات السياسية على آلية اختاذ
القرارات فيه.
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عقوابت تكميلية ،تتمثل يف فرض الغرامات ،ومصادرة العائدات ،واملمتلكات ،واألصول املتأتية بصورة مباشرة أو غري مباشرة من
ارتكاب اجلرائم.
هذا إبجياز أهم القواعد املتعلقة بتوفري احلماية اإلجرائية للمرأة يف إطار النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،ولكن
السؤال الذي يثور يف الذهن يف هذا الصدد هو :هل احملكمة اجلنائية الدولية قادرة وبشكل فعال على حتقيق احلماية اإلجرائية
للمرأة وذلك مبالحقة وحماكمة ومعاقبة اجلناة املسؤولني عن ارتكاب واحدة من االنتهاكات الوارد النص عليها يف نظامها األساسي
واملرتبكة يف مواجهتها زمن النزاعات املسلحة؟
يف حقيقة األمر ،تواجه احملكمة اجلنائية الدولية العديد من العقبات اليت من شأهنا احلد من فاعليتها وقدرهتا على حتقيق
وتوفري احلماية املطلوبة للمرأة ،وحيث إن املقام ال يتسع لذكر مجيعها ،لذلك نتناول إبجياز أهم تلك العقبات ذات العالقة مبوضوع
البحث ،وتتمثل يف :
 .1نص املادة ( )124من نظام روما األساسي ،مبوجب نص هذه املادة ،جيوز ألي دولة تقرر التصديق أو االنضمام إىل نظام
روما األساسي أن تتحفظ مؤقتاً ملدة سبع سنوات من اتريخ صريورة نظام روما انفذاً ابلنسبة هلا على واحدة أو أكثر من جرائم
احلرب الوارد ذكرها يف نص املادة ( ،)8واملتعلقة مبوضوع حبثنا هذا ،ابلرغم من أنه وبتاريخ  ،2015/11/26اعتمدت مجعية
الدول األطراف يف اجللسة احلادية عشرة قراراً ،ينص على إلغاء املادة (( 124الوثيقة رقم) ،) RC/Res.4, 2010وهذا
يشكل خطوة هامة يف سبيل تفعيل دور احملكمة،وذلك إبزالة ما قد يعرتضها من عقبات حتول دون مقاضاة ومعاقبة اجلناة ،إال أن
اإلشكالية تبقى قائمة فقط فيما يتعلق مبحاسبة املسؤولني عن هذه اجلرائم املرتكبة قبل صدور هذا القرار ،إذا كان اجلناة ينتمون
إىل إحدى الدول املتحفظة على نص املادة ( )124ذلك أن طول مدة السبع سنوات كفيلة بضياع األدلة وهروب اجلناة.

Faten Ali BSHENA

اخلامتة
من خالل دراسة موضوع البحث ،توصلت إىل بعض النتائج وفيما يلي بياهنا:
 .1تستفيد املرأة من احلماية اليت تقرها هلا النصوص القانونية الواردة يف إطار القانون الدويل اإلنساين ،والقانون الدويل اجلنائي يف
كل ما قد تتعرض له من أفعال متس سالمتها البدنية ،والعقلية ،وشرفها ،وحيائها ،إال أهنما خيتلفان يف نوعية احلماية ،حيث
تقتصر احلماية يف إطار القانون الدويل اإلنساين على النصية حبظر وحترمي تلك األفعال ،بينما يكفل القانون الدويل اجلنائي متمثالً
يف نظام روما األساسي بسط احلماية اجلنائية هلا ،وذلك بتجرمي تلك األفعال وحتديد عقوابت جنائية رادعة هلا.
 .2أانطت اتفاقيات جنيف ابلدول املتعاقدة (الدول األطراف) مهمة مالحقة وحماكمة ومعاقبة مرتكيب األفعال اإلجرامية ،اليت
تشكل انتهاكات جسيمة وفقاً ألحكامها ،وابستقراء نصوص منظومة جنيف ذات العالقة ،اتضح لنا جبالء استثناء اجلرائم اجلنسية
من طائفة املخالفات اجلسيمة ،وهذا يعد قصور وموطن ضعف يف اتفاقيات جنيف ،من شأنه التأثري سلباً يف إمكانية توفري احلماية
املطلوبة للمرأة من الناحية التطبيقية.
 .3خلو الربوتوكول اإلضايف الثاين املتعلق بضحااي النزاعات املسلحة غري الدولية من أي نصوص تكفل توفري محاية خاصة ابملرأة،
ابلرغم من أن معظم النزاعات املسلحة يف اآلونة األخرية غري دولية.
 .4تعد اللجنة الدولية للصليب األمحر واحدة من أهم اآلليات الدولية غري احلكومية اليت تعمل بناء على اتفاقيات جنيف يف
توفري احلماية امليدانية للمرأة زمن النزاعات املسلحة ،إال أهنا تواجهها العديد من العوائق اليت حتد من فعاليتها يف توفري احلماية ،لعل
أمهها ،يكمن يف حتكم الدول اليت جيري النزاع على أراضيها آبلية عملها ،ابإلضافة إىل نقص احلماية املكفولة للعاملني هبا مما
جيعلهم دائماً عرضة للقصف.
 .5ال يعتد نظام روما األساسي بشأن احملكمة اجلنائية الدولية ابحلصاانت ،حيث إنه ال يستثين أي شخص من املسئولية اجلنائية
بسبب صفته الرمسية ،كما أن اجلرائم يف إطاره ال تسقط ابلتقادم ،مما يعين أن مرتكيب تلك اجلرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال
الزمان ،وبصرف النظر عن صفاهتم.
 .6أثبتت التجارب الواقعية أن غالبية الدول اليت شهدت نزاعات مسلحة ،ال تقوم مبحاكمة رعاايها من اجلناة املسؤولني عن
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين ،واليت من بينها دون أدىن شك انتهاكات ارتكبت يف مواجهة العديد من النساء والفتيات ،ويف
أفضل األحوال اليت جرت فيها حماكمات كانت تتم يف مواجهة األطراف املنهزمة.
 .7تواجه احملكمة اجلنائية الدولية العديد من العقبات والعراقيل ،تتمثل يف احتواء نظامها األساسي على عدد من النصوص اليت
تشكل ثغرات من شأهنا أن حتد من قدرهتا وفعاليتها على ممارسة اختصاصاهتا ،وأداء مهامها ،بغية حتقيق احلماية اجلنائية املرجوة
من وراء إنشاءها ،لعل أهم األسباب الكامنة وراء ذلك ميكن ردها إىل غلبة العوامل السياسية على القانونية.
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