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INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION FOR WOMEN DURING ARMED CONFLICTS 
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 Abstract: 

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. 
Key words: Armed Conflicts, International Protection, 
Humanitarian International Law, The Geneva Conventions. 
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 لحةاحلماية القانونية الدولية للمرأة أثناء النزاعات املس

 
 2 فاتن على بشينة

 

 :امللخص
هذه النزاعـــات سواء كانت  ،ومازال يشهد نشوب العديد من النزاعات املسلحة ،شهد اجملتمع الدويل

وأخص ابلذكر يف هذا املقام ،وخاصة الفئات الضعيفة ،دولية أو داخلية أكثر ضحاايها هم املدنيني العزل
 .املرأة

تهاكات جسيمة زمن النزاعات املسلحة منذ العصور الوسطى حيث إن ونتيجة ملا تتعرض له املرأة من ان
سعى اجملتمع الدويل إىل  ،وإىل يومنا هذا، هلا آاثر جسدية واجتماعية ونفسية وخيمة تالزمها مدى احلياة

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 
ب الثاين لعرض احلماية اإلجرائية للمرأة أثناء املوضوعية للمرأة أثناء النزاعات املسلحة، ونفرد املطل

 .النزاعات املسلحة
، اتفاقيات جنيف، القانون الدويل اإلنساين ،احلماية الدولية ،النزاعات املسلحة الكلمات املفتاحية:

 .النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 

  :املقدمة
 ،من ويالت النزاعات املسلحة، اليت ازدادت حدهتا يف اآلونة األخرية (هذاوإىل يومنا القدم  ذمن)تعاين اجملتمعات البشرية 
 ابلذكر يف هذا املقام. املرأة ضرراً فيها هم الفئات الضعيفة، وأخصتأو غري دولية األكثر  ،هذه النزاعات سواء كانت دولية
ة كالقتل يمتعرض له من انتهاكات جس، فباإلضافة إىل ما تفداحة  أكثَر  مثًنااجلسدي تدفع فاملرأة بسبب تكوينها 

، وإفراد محاية خاصة هبا ،يليةضضرورة إحاطتها مبعاملة تف توجبلالنتهاكات اجلنسية، األمر الذي يس تتعرضوالتعذيب والتشويه، 
 لذلك سعى إىل وضع أحكام ونصوص قانونية تكفل ذلك. ،نبه له اجملتمع الدويلتما وهذا 

له العنوان التايل )احلماية القانونية الدولية  ولقد اخرتت   ،من التفصيل ء  بشي نتناول دراسة هذا املوضوع ،بناء على ما تقدم
 للمرأة أثناء النزاعات املسلحة(.

 
 أمهية البحث:
بتقرير حكام الواردة يف الواثئق الدولية املتعلقة القواعد واأل ةويتمثل يف معرف ،اجلانب النظري :من جانبني أمهيت ه  تربز 

 .وما تثريه من إشكاليات احلماية للمرأة زمن النزاعات املسلحة
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نشوب وما يشهده من كثرة ، فإن البحث يف هذا املوضوع حيظى أبمهية الرتباطه ابلواقع املعاصر ،أما اجلانب العملي
الدول اليت تشهد نشوب العديد من  إحدىد بلدي ليبيا ع  وازدايد حدهتا، وتزايد الفظائع املرتكبة حبق املرأة، وتـ   ،النزاعات املسلحة

من الناحية العملية، والوقوف على أهم القانونية الدولية القائمة  اآللياتلك فإن احلاجة ملحة لتقييم عمل ذالنزاعات املسلحة، ل
ار االنتهاكات اليت تتعرض هلا املرأة زمن أداء مهامها، وابلتايل معرفة األسباب الكامنة وراء استمر  مالعراقيل واملعوقات اليت تقف أما

 النزاعات املسلحة.
 

 نطاق البحث: 
يف إطار القانون الدويل اإلنساين والنظام للمرأة يقتصر نطاق البحث على بيان احلماية القانونية املوضوعية واإلجرائية 

 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 

 إشكالية البحث:
والتدابري  ،الرئيسة للبحث يف تقصي مدى فاعلية القواعد واألحكام القانونية املوضوعية، واآللياتتتمثل اإلشكالية 

 اإلجرائية الدولية القائمة يف توفري احلماية للمرأة زمن النزاعات املسلحة.
 

 منهج البحث:
 لقد اعتمدت يف دراسة موضوع البحث على املناهج التالية:

 األربع وبروتوكوالهتا جنيفلك من خالل عرض وحتليل النصوص القانونية الواردة يف اتفاقيات ذالتحليلي: و  صفياملنهج الو  -1
 الواردة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة مبوضوع البحث.تلك وأيضاً  ،)منظومة جنيف(

ليات آعمل تقييم وأيضًا  ،ونظام روما األساسي ،جنيفلتقييم بعض النصوص الواردة يف منظومة  نوظفهاملنهج النقدي: س  -2
 ا.ممنهك ل احلماية اإلجرائية يف  

 
 خطة البحث:

ناولت يف املطلب األول احلماية املوضوعية للمرأة أثناء النزاعات املسلحة، أفردت ت قمت بتقسيم خطة البحث إىل مطلبني:
ون الدويل اإلنساين، ويف الفرع الثاين تناولت احلماية املوضوعية للمرأة يف بيان احلماية املوضوعية للمرأة يف إطار القانلالفرع األول 

 تــــــــا خصصــــــة، بينمـــالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي نطاق
يف احلماية اإلجرائية للمرأة  املطلب الثاين لعرض احلماية اإلجرائية للمرأة أثناء النزاعات املسلحة، تناولت يف الفرع األول

النظام األساسي للمحكمة  نطاقالفرع الثاين لبيان احلماية اإلجرائية للمرأة يف  إطار القانون الدويل اإلنساين، بينما خصصت
 اجلنائية الدولية.

 
 .عية للمرأة أثناء النزاعات املسلحةو احلماية املوضاملطلب األول _ 

يشرتك كل من القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل اجلنائي يف توفري احلماية للمرأة زمن النزاعات املسلحة، إال أهنما 
جسيمة خيتلفان يف نوعية احلماية، حيث يقتصر دور القانون الدويل اإلنساين على حترمي وحظر مجيع األفعال اليت تشكل انتهاكات 

، بينما يكمن دور القانون ليهاجنيف األربع وبروتوكو حلرب الواردة على وجه اخلصوص يف اتفاقيات وخطرية لقوانني وأعراف ا
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ابعتبارها جرائم حرب وحتديد عقوابت جنائية رادعة هلا ه األفعال ذرمي هجلك بتذو ،الدويل اجلنائي يف بسط احلماية اجلنائية الدولية
 (Schabas, 2004, p. 2) بشأن احملكمة اجلنائية الدوليةي من خالل النصوص الواردة يف نظام روما األساس

صص أوهلما لبيان احلماية املوضوعية للمرأة خنا املطلب إىل فرعني، ذلك من خالل تقسيم هذنتناول توضيح وبيان تفاصيل 
النظام األساسي  نطاقعية للمرأة يف و لعرض احلماية املوض، بينما مت ختصيص الفرع الثاين يف إطار القانون الدويل اإلنساين

 للمحكمة احلماية الدولية.
 اإلنساينالدويل احلماية املوضوعية للمرأة يف إطار القانون الفرع األول _ 

احلرب، وذلك بتفعيل االعتبارات اإلنسانية زمن النزاعات  نسنةأمن خالل قواعده إىل  يسعى القانون الدويل اإلنساين
الذي يعين حبماية األشخاص املتضررين يف حالة النزاع املسلح، وأيضاً  الفرع من فروع القانون الدويل العام"املسلحة، فهو ذلك 

ورة ــــــــني بصـــــــــري املشرتكـــان غـــــاية السكـــــــــــــمحاية املمتلكات واألموال اليت ليست هلا عالقة ابلعمليات العسكرية، ومسعاه مح
 (13، صفحة 2019)التجاين،  لحةــات املســـرتاك يف النزاعـــــــــاالش نــوا عـــــــــو الذين كفأاشرة، ـــــــــــمب

املسلحة، وتعترب كلها مصطلحات مرتادفة يف املعىن، فاملصطلح التقليدي يطلق عليه أيضاً قانون احلرب وقانون النزاعات و   
ا أصبحت احلرب غري مشروعة وفقًا مليثاق األمم املتحدة شاع ملرب، و الذي كان سائدًا حىت إبرام ميثاق األمم املتحدة قانون احل

حبركة حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل،  يف بداية السبعينيات مث أتثر هذا القانون استخدام مصطلح قانون النزاعات املسلحة،
 (10، صفحة 2018)الدابس و زكراي،  شاع استخدام مصطلح القانون الدويل اإلنساينلذلك 

اخلاص بتقنني أعراف وتقاليد احلرب، وقانون جنيف الذي يسعى  يوتتكون قواعد القانون الدويل اإلنساين من قانون الها
املقاتلني دون غريهم، وضد األهداف العسكرية دون ضد القوة  وقصر استخدام ،من خالل قواعده إىل توفري احلماية للمدنيني

، والربوتوكولني 1949يف اتفاقيات جنيف األربعة لعام  منظومة جنيف املتمثلةحيث تعد (11، صفحة 2011)مطر،  غريها
 الوقت الراهنانون الدويل اإلنساين يف ــــــــاس واملصدر الرئيسي للقــــر األســـــــــ، حج1977ام ـــــــــــــــــــــــاإلضايف األول والثاين لع

(http://www.icrc.org, 2022). 
لق ـــــاألول املتعيف اتفاقية جنيف الرابعة، والربوتوكول اإلضايف  وتستفيد املرأة من احلماية وكافة الضماانت املقررة للمدنيني

 نياحملميشخاص لأل"  :ة علىـــــــــــــة جنيف الرابعـــــــــ( من اتفاقي27/1تنص املادة ) يف هذا اإلطار ،ة الدوليةــبضحااي النزاعات املسلح
وجيب معاملتهم  وتقاليدهم. ،وعاداهتم ،وعقائدهم الدينية ،وحقوقهم العائلية ،وشرفهم ،يف مجيع األحوال حق االحرتام ألشخاصهم

 سباب وفضول اجلمهور".ومحايتهم بشكل خاص ضد مجيع أعمال العنف أو التهديد، وضد ال يف مجيع األوقات معاملة إنسانية،
األول، وذلك ابلنص على حظر  /أ( من الربوتوكول اإلضايف75/2العامة اليت تقررها املادة )كما تتمتع املرأة ابحلماية 

 ،ال سيما القتل ،العقلية وأ ،أو سالمتهم البدنية ،اعتداء على حياة األشخاص، أو صحتهم أيشكل األفعال اليت من شأهنا أن ت
 لعقوابت البدنية.او  ،والتشويه ،والتعذيب

رض غمن أشكال متعددة من العنف القائم على النوع االجتماعي، وب (زمن النزاعات املسلحة)ونظرًا ملا تتعرض له املرأة 
وحيائها، أفردت هلا اتفاقية جنيف الرابعة محاية خاصة ضد أي انتهاكات ختضع  محاية حقوقها من أي أعمال تستهدف شرفها

" جيب  :( على27/2غاء وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي، حيث تنص املادة )بوال ،واإلكراه على الدعارة ،كاالغتصاب  ،هلا
 حلرمتهن". وأي هتك  ،محاية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، وال سيما ضد االغتصاب، واإلكراه على الدعارة

جيب أن تكون النساء " :علىص حيث تن ،( من الربوتوكول اإلضايف األول76/1وهذا ما أكدت عليه أيضًا املادة )
واإلكراه على الدعارة، وضد أية صورة أخرى من صور  ،موضوع احرتام خاص، وأن يتمتعن ابحلماية، وال سيما ضد االغتصاب

 خدش احلياء"
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( من اتفاقية جنيف الرابعة تتعهد الدول األطراف أبن تتخذ أي إجراء 146ومما جتدر اإلشارة إليه أنه وفقًا لنص املادة )
تشريعي يلزم لفرض عقوابت جزائية فعالة على األشخاص الذين يقرتفون أو أيمرون ابقرتاف إحدى املخالفات اجلسيمة وفقاً هلذه 

 ،( من ذات االتفاقية147تهم، وابستقرار نص املادة )موحماك مبالحقتهموفقًا لنص املادة نفسه  زامتالاالتفاقية، كما يقع عليها 
مما يعين عدم فعاليتها مبا  ،يتضح لنا جبالء استثناء اجلرائم القائمة على النوع االجتماعي السابق بياهنا من املخالفات اجلسيمة

اسرتاتيجية حرب يف النزاعات املسلحة احلديثة،  _ ولألسف_ أصبح اجلنسي العنف  أنو خصوصًا  ،مرأةلليكفي لتوفري حلماية 
ي مرب أثناء حرب التطهري العرقي اليت شنت ضد مسلصأفادت التقارير الصادرة عن املنظمات الدولية أبن العلي سبيل املثال ف

  (146، صفحة 2014)تريكي،  ألف امرأة بوسنية مسلمة 50البوسنة قاموا ابغتصاب حوايل 
منها ما  ،منظومة جنيف حبماية خاصةأيضا خصتها فلقد أما فيما يتعلق حبماية املرأة املشاركة يف العمليات العسكرية، 

الواجب  اخلاص " تعامل النساء بكل االعتبار :الثانية، حيث تنص علىو ( من اتفاقييت جنيف األوىل 12/4نصت عليه املادة )
ن هذه احلماية أوابلرغم من  لثالثة املتعلقة ابألسرى،ا ( من اتفاقية جنيف14/2إزاء جنسهن"، وهذا ما تنص عليه أيضًا املادة )

 األقاليم ىاتفاقية جنيف الرابعة ابنطباقها عل إلقراروذلك  ،سرائيليإلاملعتقالت الفلسطينيات يف سجون االحتالل ا تنطبق على
وتتعامل  ،املعتقالت ىسرائيل ال تعرتف ابنطباق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة علإن أ(،إال 2/2احملتلة وفقًا ملا تنص عليه املادة )

 (2109)الشيب،  األساسية هنمن حقوق نرماهنح مما يؤدي إىل ،رهابياتإك  نمعه
جند أن املادة  ،حق الطفل يف احلياة وتلقي العناية واالهتمام وحفاظًا على تربية أطفاهلا،ومراعاة ألمهية دور املرأة يف 

اللوايت يعتمد عليهن ، صغارالوأمهات  ،ألوالت األمحال ( من الربوتوكول اإلضايف األول تعطي األولوية يف نظر القضااي76/2/3)
أو املعتقالت بسبب النزاعات املسلحة، مع إلزام أطراف النزاع أبن تتجنب  ،و احملتجزاتأـ ،أطفاهلن من النساء املقبوض عليهن

تنفيذه يف  فإنه وفقًا لنص املادة ال جيوز ،يف حالة إصدار هكذا أحكام يف حقهنو قدر اإلمكان إصدار حكم ابإلعدام عليهن، 
 مواجهتهن.

يف أماكن منفصلة  ز النساءجحت" :من اتفاقية جنيف الرابعة على (76/4)فقد نصت املادة ،ملرأةاحياة خلصوصية واحرتاماً 
( من نفس االتفاقية أنه إذا اقتضت الضرورة 85/4شراف املباشر عليهن إىل نساء"، واستناداً إىل نص املادة )إلويوكل اعن الرجال 

منفصلة ومرافق صحية خاصة معتقل الرجال، فيجب يف هذه احلالة ختصيص أماكن نوم إيواء النساء يف نفس  _ مؤقتة ملدةو _ 
 .هبن

وتتمتع املرأة يف إطار الربوتوكول اإلضايف الثاين املتعلق ابلنزاعات املسلحة غري الدولية ابحلماية العامة اليت توفرها املادة 
 ة.ينواملعاملة القاسية وامله ،والتعذيب ،والتشويه ،رمي أعمال القتلواملتمثلة يف حت ،بني اتفاقيات جنيف األربعالثالثة املشرتكة 

 ،ةينكرامة الشخصية واملعاملة املهالانتهاك  حظر حول/ه( من ضماانت عامة 4/2)ابإلضافة إىل ما جاء يف نص املادة 
 احلياء. خدشوكل ما من شأنه  ،واإلكراه على الدعارة ،واالغتصاب ،احلاطة من قدر اإلنسان

الثاين املتعلق ابلنزاعات املسلحة غري الدولية غري  الضماانت العامة الواردة يف الربوتوكول اإلضايف  :إال أنه ميكن القول أبن
وإن ، خصوصًا (69، صفحة 2015)كري،  خاصة مع غياب مفهوم االنتهاكات اجلسيمة عن الربوتوكول ،املرأةكافية حلماية 

املرأة يف هذا النوع  ق، وال خيفي على أحد االنتهاكات اجلسيمة والصارخة اليت ترتكب حباملسلحة احلديثة غري دولية تمعظم النزاعا
اخلاصة بليبيا من أهنا تلقت رواايت تفيد بوقوع حاالت على ذلك ما أكدته جلنة التحقيق الدولية  األمثلةأبرز  منو من النزاعات 

وذلك ألنه ،(267، صفحة 2020)رمحاين،  منهااغتصاب إابن فرتة نشوب النزاعات املسلحة إال أهنا مل تتمكن من التحقق 
وما قد يلحق هبم من أدى على  ،خوفًا من قضااي الشرف ،غالبًا ما يتم إخفاء هذا النوع من اجلرم من قبل الضحااي وعائالهتم

 املستوى االجتماعي نتيجة ذلك.
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% من حاالت االغتصاب اليت وقعت يف سوراي إابن فرتة النزاعات املسلحة  80أن  حصاءات إىلإلأشارت بعض ا أيضاً 
)رمحاين،  توفيت فيها الضحااي % من هذه احلاالت قد20ن أو  ،سنة 46 إىل 7كانت ضد نساء ترتاوح أعمارهن ما بني 

 (267، صفحة 2020
 .األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالنظام  نطاقاملوضوعية للمرأة يف  احلمايةالفرع الثاين _ 

)القواعد اإلجرائية  اتـــــــــــــثبإلواعد اــــوق ،رائيةـــــواعد اإلجـــالق ة يفـــــواملتمثل ،هـــــة لـــــــعواثئق التابــــــالو  ا األساسيـــــد نظام رومع  ي
)أركان اجلرائم،مكتبة حقوق  رائمـــــــــــــــان اجلــــــــــــــــاصر وأركــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــــــــــوأيضاً وثيق (ICC-ASP/1/3وقواعد اإلثبات الوثيقة رقم:

اجلنائية الدولية للمرأة زمن النزاعات املسلحة، لكونه أهم مصادر هو املسؤول عن توفري احلماية (2022جامعة منيسوات، -اإلنسان
 اجلنائي املكتوبة يف الوقت الراهن. الدويل القانون 

 ملالحقةوت شكل احلماية اجلنائية أقصى درجات احلماية للمرأة مما قد تتعرض له من أعمال إجرامية، فهي الضمانة احلقيقة 
 ؛ لكوهنا اجلهاز القضائي اجلنائي الفعال والدائم على الصعيد الدويل.ومقاضاة مرتكيب تلك اجلرائم من قبل احملكمة اجلنائية الدولية

اليت تشكل انتهاكات جسيمة وخطرية حلقوق  لألفعالساسي بشأن احملكمة اجلنائية الدولية تعداداً األ ورد نظام روماأولقد 
لكوهنا تقع ابملخالفة لقوانني احلرب  ؛جرائم حرب_ بطبيعة احلال _واليت تشكل ،املرأة أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية

مما تستوجب العقوبة، ونورد أمهها ابلنسبة هلذا البحث، وفقًا ملا تنص عليه  ،1949اقيات جنيف لعام املقررة وفقًا التف
 جرائم احلرب:ساسي تعين ألرض هذا النظام اغل ( فيما يلي بيانه: "8/2املادة)

، أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص، أو 1949أغسطس  12االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة  -أ 
 م اتفاقية جنيف ذات الصلة:ان حتميهم أحكاملمتلكات الذي

 القتل العمد. -1
 التعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا يف لك إجراء جتارب بيولوجية.  -2
 ى خطري ابجلسم أو ابلصحة.د إحداث معاانة شديدة أو إحلاق أذتعم  -3

االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة يف النطاق الثابت للقانون الدويل،   -ب 
 أي فعل من األفعال التالية:

 )و( من املادة 2مل القسري على النحو املعرف يف الفقرة اد اجلنسي أو اإلكراه على البغاء أو احلتعباالغتصاب أو االس -22
 شكل انتهاكاً خطرياً التفاقيات جنيف.يو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي أ،7

املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف  2يف حالة وقوع نزاع مسلح غري ذي طابع دويل، االنتهاكات اجلسيمة للمادة  -ج 
ضد أشخاص غري مشرتكني اشرتاكاً فعلياً يف األعمال احلربية، مبا يف ذلك األفعال التالية املرتكبة  ، وهي من1949أغسطس  12

 ،أو االحتجاز ،أو اإلصابة ،عاجزين عن القتال بسبب املرض أصبحواين لذوأولئك ا ،أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا سالحهم
 أو ألي سبب آخر:

 املعاملة القاسية، والتعذيب.و شخاص، وخباصة القتل جبميع أنواعه والتشويه، ألاستعمال العنف ضد احلياة وا -1
 ة واحلاطة ابلكرامة.يناالعتداء على كرامة الشخص، وخباصة املعاملة امله  -2

املسلحة غري ذات الطابع الدويل، يف النطاق الثابت  االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات-ه
 للقانون الدويل، أي من األفعال التالية:

 ،7)و( من املادة 2مل القسري على النحو املعرف يف الفقرة أو احل ،أو اإلكراه على البغاء ،أو االستبعاد اجلنسي ،االغتصاب -د
بني اتفاقيات  املشرتكة 3أيضًا انتهاكًا خطريًا للمادة آخر من أشكال العنف اجلنسي يشكل شكل  أيأو ، القسريأو التعقيم 

  (A/CONF.183/9الوثيقة رقم:-)املكتبة الرقمية لألمم املتحدة جنيف األربع"
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جنيف األربع  ابحلماية وفقًا التفاقيات  لةتتمتع املرأة لكوهنا ضمن الفئات املشمو  ،لنص املادة السابق ذكرها ستناداً وا
كالقتل والتعذيب، ابإلضافة إىل محاية خاصة من أو العقلية   ،بدنيةشأهنا املساس بسالمتها الحبماية جنائية ضد أي أعمال من 

 اء أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية.غالبعلى  واإلكراه ،جرائم جنسية كاالغتصاب لاألفعال اليت تشك
يشرتط العتبارها إن اجلرائم سالفة الذكر _  ( من نظام روما األساسي8/1نص املادة) استناداً إىل_ اإلشارة إليه  ومما جتدر

واسعة عملية ارتكاب أو يف إطار  ،أو سياسة عامة ،إطار خطة جرائم حرب ختتص بنظرها احملكمة اجلنائية الدولية أن ترتكب يف
 .النطاق هلذه اجلرائم

وتتمثل  ،ه اجلرائمذه فيها كل كتشرت  أركانويشرتط أيضًا ابإلضافة إىل توافر األركان اخلاصة بكل جرمية على حدا توافر  
 األركان املشرتكة اليت مت تكرارها بشأن كل جرمية يف :

 أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ويكون مقرتانً به. -1
)أركان اجلرائم،مكتبة حقوق  الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلحأن يكون مرتكب اجلرمية على علم ابلظروف  -2

 .(2022جامعة منيسوات، -اإلنسان
ركان املادية للجرمية، وأيضًا الركن املعنوي ألسأل الشخص جنائياً، وال حيكم عليه بعقوبة إال إذا حتققت اال ي   ،عليه بناءً  

والعلم بوجود نزاع مسلح، وأن سلوكه يقع على شخص موضع محاية وفقًا إلحدى اتفاقيات جنيف لعام املتمثل يف القصد 
1949 (Sharon A, 2001, p. 69) 

من نظام روما /ه( 8/2( من املادة )6والفقرة ) ،/ب(8/2( من املادة )22ومن خالل االطالع على نص الفقرة )
_ املتعلقة ابجلرائم اجلنسية، جندها جاءت بتعداد أكثر تفصياًل ودقة هلا مما هو وارد يف اتفاقيات جنيف، مما يساهم و  ،األساسي

الشرعية )ال جرمية وال عقوبة إال بنص(، وهذا ما ميثل ضمانة جادة  أحتقيقًا ملبد ،األفعال هحتديد هذيف _ وبشكل أكثر فعالية 
فإن هذه اجلرائم ال تسقط  ،ابإلضافة إىل ذلك، له من أي فعل من األفعال اليت تنتهك شرفها وحيائها حلماية املرأة مما قد تتعرض

وهذا من شأنه كفالة حتقيق الردع املطلوب يف مواجهة  كل من ، ( من نظام روما األساسي29استنادًا إىل نص املادة ) ،ابلتقادم
 عنف اجلنسي.أبي شكل من أشكال ال يهاتسول له نفسه االعتداء عل

 
 .احلماية اإلجرائية للمرأة أثناء النزاعات املسلحةاملطلب الثاين _ 

يضاً أو رادعة، تدابري وقائية، وتدابري  :م إىلنقسوت ،أساليب احلماية اإلجرائية للمرأة زمن النزاعات املسلحة دتتنوع وتتعد
ليات احلماية اإلجرائية اجلنائية، نتناول توضيح ذلك من خالل تقسيم هذا املطلب آابإلضافة إىل قواعد و  ،تدابري محاية مؤسساتية

إىل فرعني، نفرد الفرع األول لبيان احلماية اإلجرائية يف إطار القانون الدويل اإلنساين، بينما خنصص الفرع الثاين لبيان احلماية 
 النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. نطاقاإلجرائية يف 

 .احلماية اإلجرائية للمرأة يف إطار القانون الدويل اإلنساينالفرع األول _ 
لنص على محاية خاصة للمرأة، إال أن هذه احلماية النظرية مل م من اهتمام اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني ابابلرغ
لتكون أكثر مالءمة  هاعقبة أمام إمكانية تكييفولكن هذا ال يشكل  هبا، رض الواقع إبقرار آليات تطبيقية خاصةأتبلور على 

 وفعالية يف توفري احلماية هلا.
جنيف( إىل تدابري وقائية، منظومة إطار القانون الدويل اإلنساين ) تتعدد وتنقسم احلماية اإلجرائية اليت تتمتع هبا املرأة يفو 

 وتدابري رادعة، ابإلضافة إىل تدابري احلماية املؤسساتية.
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جمموعة اإلجراءات اليت يتعني على األطراف السامية اختاذها مسبقاً ألجل هتيئة األرضية املالئمة "ويقصد ابلتدابري الوقائية: 
انتهاكات هلذه األحكام من طرف الدولة ذاهتا أو و حكام القانون الدويل اإلنساين، لتوخي وقوع جتاوزات أوالصاحلة لتطبيق 

 (96، صفحة 2010)قريع،  م عليهم سلطة الرقابة والتوجيهاتبعيها، أو مجيع من كانت هل
 نأ، إال وتتمثل أول خطوة يف التدابري الوقائية مسألة انضمام الدول ملنظومة جنيف لتنفيذ أحكامها على الصعيد الوطين

نظرًا النضمام غالبية الدول  ،العاملي الذي حتظى به اتفاقيات جنيفهذه املسألة مل يعد هلا أمهية يف الوقت الراهن بفعل الطابع 
 .إليها

أي  نإحيث  ،مرة اليت تلزم الكافة ابحرتامهاآلإىل مستوى القواعد ا ىقشارعة اليت تر د من األحكام الع  تكما أن قواعدها   
)املهذيب،  حياهلا إاثرة املسؤولية الدولية يستتبعمما  ،دولة خترق أحكام منظومة جنيف تعترب يف حالة انتهاك لقواعد القانون الدويل

وعلى رأسها اللجنة الدولية  ويف هذا اإلطار البد من اإلشارة إىل أنه يتوجب على املنظمات اإلنسانية،،(149، صفحة 2009
 وقت ممكن الربوتوكولني اإلضافيني بضرورة االنضمام هلما يف أقربالعمل على حث الدول اليت مل تنضم بعد إىل للصليب األمحر 

  (2109)الشيب، 
ولضمان التنفيذ الكامل لقواعد القانون الدويل اإلنساين على الصعيد الوطين لكفالة احلد من االنتهاكات اليت تتعرض هلا 

تشريعاهتا الوطنية مع أحكام القانون الدويل اإلنساين، وذلك إبدماج قواعد  يتعني على الدول مواءمة ،املرأة زمن النزاعات املسلحة
ابإلضافة  ،ولوائح تنظيم الشرطة ،واإلداري ،القانون اجلنائي _ وبصفة خاصة_ هذا األخري ضمن القوانني الوطنية، ونقصد بذلك 

 (321، صفحة 2001)عواشرية،  إىل التعليمات العسكرية
والتدريب عليه،  ،يتطلب التعريف به ،وينبغي اإلشارة إىل أن احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين والتقيد أبحكامه

ملا يف ذلك من أمهية   ،مبوجب منظومة جنيف العمل على نشر أحكام هذا القانون يةمفإنه يتوجب على األطراف السا ،وابلتايل
م اتفاقيات جنيف ان االلتزام بنشر وترويج أحكإواحلد من االنتهاكات اليت قد تتعرض هلا املرأة، حيث  ،هكبرية يف تعزيز احرتام

نصت عليه  تنفيذًا ملا ،وعلى األخص يف إطار الكليات العسكرية ،وتدريسها يف األوساط التعليميةفيما بني السكان املدنيني، 
ه األحكام ويضمن فعاليتها ذيكفل احرتام ه،(144،127،48،47)اتفاقيات جنيف األربعة يف النصوص التايل بياهنا على التوايل

أحكام على العمل يف جمال تنفيذ تكوين أشخاص قادرين   _ بطبيعة احلال_  يف توفري احلماية املطلوبة للمرأة، وهذا ما يستلزم
 (43، صفحة 2015)مرزوقي،  يف هذا اجملالل أتهيل وتدريب موظفني من خال هذا القانون

( من 146مبوجب نص املادة ) جنيف منظومةجند أن  ،التدابري الرادعة خيصما فيما أهذا فيما يتعلق ابلتدابري الوقائية، 
ما من إ)األطراف السامية( مهمة معاقبة مرتكيب انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، املتعاقدةأانطت ابلدول  اتفاقية جنيف الرابعة
 .بواسطة تسليمهم إىل دولة معينة وفق شروط التسليم، ودون اعتبار جنسية اجملرم مَّاوإ  قبل احملاكم الوطنية، 

ال تقوم الدولة  اً بسية على القانونية غالغلبة العوامل السيا أمههاجند أنه ولعدة أسباب  ،التجارب الواقعية لولكن من خال
مبحاكمة رعاايها من اجلناة املسؤولني عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، ويف أفضل األحوال اليت جرت فيها حماكمات كانت 

 ،انتهاكات صارخة عنمن ذلك أن هناك جمرمني كبار مسؤولني  ر  مَ ألَ اواألدهى و حمدودة، وتتم يف مواجهة األطراف املنهزمة، 
 (116، صفحة 2011)مطر،  أصبحوا أبطاالً وزعماء يف بلداهنم

حيث قام جملس األمن على خلفية االنتهاكات  ،مالحقتهم من قبل القضاء اجلنائي الدويلمن ذلك ال مينع  إال أن
إبنشاء  ،وسريواليون ،رواندا :منها على سبيل املثال ،الصارخة اليت ارتكبت يف العديد من الدول اليت شهدت نزاعات مسلحة

ال حتقيق وهذا ما يعد تطورًا هامًا يف جم ،حماكم جنائية دولية مؤقتة لضمان عدم إفالت مرتكيب تلك االنتهاكات من العقاب
 .1998سنة إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة الذي توجالعدالة اجلنائية الدولية 
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دون فعالية أحكام اتفاقيات جنيف يف توفري أيضًا ضمن العقبات اليت حتول  شارة يف هذا املقام إىل أنه منإلوجتدر ا
استثناء اجلرائم اجلنسية من قائمة االنتهاكات ن أشران يف الفرع األول من املطلب األول أكما سبق و احلماية املطلوبة للمرأة  

قة ومقاضاة ومعاقبة يقع التزام على األطراف السامية مالح ،( من اتفاقية جنيف الرابعة146)ادةاملنه وفقاً لنص إاجلسيمة، حيث 
 ،ظومة جنيف بشأن توفري احلماية القانونية الالزمة للمرأةمرتكيب هذه االنتهاكات فحسب، وهذا ما يشكل موطن ضعف يف من

 .لكوهنا من الفئات الضعيفة 
ن املقام إواألجهزة الدولية، وحيث  ،واملنظمات ،تدابري احلماية املؤسساتية يف تلك التدابري اليت تتم يف إطار اللجان وتتمثل

واليت ، يف توفري احلماية واملتمثلة يف دور اللجنة الدولية للصليب األمحر ،ال يتسع لبيان مجيعها، لذلك يقتصر تركيزان على بيان أمهها
 ،مستقلة غري متحيزة، تؤدي مهمة إنسانية حبثة، تتمثل يف محاية ومساعدة ضحااي النزاعات املسلحة ،منظمة غري حكوميةد تع  

 (http://www.icrc.org ،2022) استناداً إىل اتفاقيات جنيف األربعة وبروتوكوالهتا اإلضافية
مما ال شك فيه أن للجنة دورًا ابرزًا يف محاية املرأة زمن النزاعات املسلحة، وذلك ابالستجابة امليدانية من خالل شبكة   

وفقًا للقانون الدويل اإلنساين، ابإلضافة إىل القيام ابلزايرات امليدانية  ،لتذكري أطراف النزاع ابلقواعد الواجبة االتباع ،دوبيهانم
 ،وإنشاء املستشفيات امليدانية ،واأللبسة ،واملواد الغذائية والطبية ،للنساء املدنيات أو املعتقالت، واإلشراف على توزيع املؤن

 (123، صفحة 2010)قريع،  واملسامهة يف إطالق سراح املعتقالت
درجة ما تعانيه  إىل قَ ر  ن اهتمامها مل يَـ أضد املرأة أثناء النزاعات املسلحة، جند  هوفيما يتعلق بقضااي العنف اجلنسي املوج

املرأة من هذه الظاهرة، لكن كان له موقف جاد وصارم حيال االنتهاكات اجلنسية اليت ارتكبت حبق اآلالف من النساء املسلمات 
 (125، صفحة 2010)قريع،  يف مجهورية يوغسالفيا السابقة ىأابن فرتة النزاع الذي جر  البوسنة يف

متسك الدول بسيادهتا مما يف تتمثل أمهها  ،فعاليتهاوحتد من  ،إال أن هناك العديد من العراقيل اليت تواجه عمل اللجنة
م النزاع وانتشاره دا، كما أنه ويف حالة احتتحكم فيهاتأو تقيدها و  ،أراضيها ىتقدمي األعمال اإلنسانية علاالستجابة لجعلها متنع 

 ، ابإلضافة إىلغالباً ما تواجه اللجنة يف هذه احلاالت صعوبة يف القيام ابلعمل اإلنساين املطلوب منها ،البالديف أجزاء واسعة من 
 (190، صفحة 2015)مرزوقي،  نقص احلماية املكفولة للعاملني هبا

اًل أمام عامليتها وعملها ئتقف حا ،حتمل دالالت أيدولوجية ودينية ،وتسميتها ،وشارهتا ،فإن شعارها ،من جانب آخر
 (83، صفحة 2015)كري،  ةحامليداين يف بعض مناطق النزاعات املسل

 .النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نطاقاحلماية اإلجرائية للمرأة يف الفرع الثاين _ 
د احملكمة اجلنائية الدولية اجلهاز القضائي اجلنائي الدائم على الصعيد الدويل املسؤول عن مقاضاة مرتكيب األفعال اجملرمة ع  ت

 هنا تشكل الشق اإلجرائي للقانون الدويل اجلنائي.إمبوجب نظامها األساسي، حيث 
العديد من القواعد واإلجراءات اليت جيب مراعاهتا والتقيد ولقد تضمن نظام روما األساسي بشأن احملكمة اجلنائية الدولية 

 هبا حىت تتمكن احملكمة من ممارسة اختصاصها.
اإلحالة، فاإلحالة هي الوسيلة أو الطريقة، أو  :أوهلما ،حيث يتم حتريك الدعوى اجلنائية أمام احملكمة إبحدى وسيلتني

اإلجراء الذي يتم من خالله حتويل الدعوى اجلنائية وحتريكها أمام احملكمة اجلنائية الدولية سواء أكانت هذه اإلحالة صادرة من 
 .ساسيأل( من نظام روما ا14استناداً لنص املادة ) ،دولة طرف
غو الدميقراطية إبرسال رسالة رمسية إىل مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية بتاريخ قيام رئيس مجهورية الكون :مثال ذلك  

واليت من بينها جرائم  ،تحقيق واحملاكمة حول اجلرائم املرتبكة يف أراضي الكونغو الدميقراطيةال، بشأن إجراء 19/4/2004
يف يعود انعقاد االختصاص للمحكمة حول اجلرائم املرتكبة ، و اغتصاب ارتكبت يف مواجهة عشرات األالف من النساء والفتيات
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ساسي ألصادقت على نظام روما ا لكوهناابعتبارها دولة طرف،  ،( من نظام روما األساسي14الكونغو الدميقراطية إىل نص املادة)
 (149، صفحة 2019)فصيح،  2002يف أبريل 

لة ـــــرز األمثــأبومن  ،/ب( من نظام روما األساسي13) استناداً إىل نص املادة ،جملس األمن قد تتم اإلحالة من قبل كما
)املوقع الرمسي ملنظمة  حكمة اجلنائية الدوليةــــدعي عام املـــــع يف ليبيا إىل مـــــــــالة الوضـــــــــــأن إحـــبش 1970راره رقم ــــــــعلى ذلك ق

 .(S/RES/1970( 2011األمم املتحدة.الوثيقة رقم:)
على اسرتعاء نظر املدعي العام ابحملكمة اجلنائية  تصرفاً إجرائياً، يقتصر دع  أن اإلحالة ت إىليف هذا اإلطار وحسبنا أن نشري 

أو حىت االدعاء ضد أشخاص معينني،  ،تدخل يف اختصاص احملكمة، فهي ال ترقى إىل درجة الشكوى ،الدولية إىل وقوع جرائم
، صفحة 2009)عبيد،  واألشخاص الذين جيب التحقيق معهمويبقى مدعي عام احملكمة هو املسؤول عن حتديد ماهية اجلرائم 

129). 
الثانية يف حتريك الدعوى اجلنائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية يف قيام املدعي العام للمحكمة  مبباشرة وتتمثل الوسيلة 

( من 15استناداً إىل نص املادة ) ،يف اختصاص احملكمة تدخل ،التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس املعلومات املتعلقة جبرائم
 نظام روما األساسي.

قد  ،(، فإنه البد لكي تتمكن احملكمة من ممارسة اختصاصها أن تكون اجلرمية حمل االهتام12/2)ومبوجب نص املادة 
رعاايها، ويستثىن من ذلك إذا متت اإلحالة من قبل جملس األمن متصرفًا مبوجب  حدارتكبت يف إقليم دولة طرف، أو مبعرفة أ

قليم دولة غري طرف أو إللمحكمة حىت لو ارتكبت اجلرمية على  الفصل السابع من امليثاق، حيث ينعقد يف هذه احلالة االختصاص
 من قبل شخص ال حيمل جنسية دولة طرف.

من أن ارتكاب اجلرمية قد جاء يف وقت  ققالبد من التح ،وحىت تتمكن احملكمة من ممارسة اختصاصها حيال أي جرمية
واستنادًا إىل  ،( من نظام روما األساسي11/1املادة )عليه روما األساسي حيز النفاذ، وهذا ما نصت الحق على دخول نظام 

أما خبصوص الدول اليت تنظم بعد بدء نفاده، فإن  ،هو اتريخ دخول نظام روما حيز النفاذ 1/7/2002(، فإن 126نص املادة )
من اتريخ إيداع تلك  الذي يعقب اليوم الستني هو اليوم األول من الشهر هلاالتاريخ الفعلي لسراين اختصاص احملكمة ابلنسبة 

 (.126/2املادة )وهذا وفقاً لنص  ،اصة هباالدول واثئق التصديق اخل
ال يكون للمحكمة اختصاص إال على األشخاص  ،( من نظام روما األساسي25/1كما أهنا ومبوجب نص املادة )

للمحكمة  ليسفإنه  ،بناًء على ذلك ،فيهوارد النص عليها  ،الطبيعيني املسؤولني عن ارتكاب أي انتهاكات يف مواجهة املرأة
(من 26) وذلك استنادًا لنص املادة بثمانية عشرة سنة،حتديد سن املسؤولية اجلنائية قد مت و  ،اختصاص على األشخاص املعنوية

  .نظام روما األساسي
و عن طريق أأو ابالشرتاك مع آخر،  ،ويكون عرضة للعقاب سواء ارتكب اجلرمية بصفته الفردية ،شخص جنائياً السأل وي  

/أ( من نظام روما 25/1بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص اآلخر مسؤواًل جنائياً، وهذا ما نصت عليه املادة) ،شخص آخر
 .(27نص املادة )لصريح  استناداً بسبب صفته الرمسية،  املسؤوليةاألساسي، عالوٌة على ذلك ال يستثىن أي شخص من 

هنا إالوطين، حيث  اجلنائي اإلشارة إىل أن احملكمة اجلنائية الدولية مل يتم إنشاءها لتكون بدياًل عن القضاءكما وجتدر 
متارس اختصاصها ابلتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطين للدول األعضاء، فاألولوية دائمًا هلذا األخري، بناًء على ذلك 

اهنيار  دومها: األوىل عن ،ستطيع احملكمة ممارسة اختصاصها إال يف حالتني فقطال ت ،(3/أ/ب/ج/17واستنادًا إىل نص املادة )
 .واملقاضاةالوطين، والثانية عند رفض أو فشل النظام القضائي الوطين يف القيام ابلتزاماته القانونية ابلتحقيق  النظام القضائي

تطبق  ،( من نظام روما األساسي77إىل نص املادة) أنه وعند ثبوت اإلدانة على الشخص، فإنه استناداً إىل ونشري أخريًا 
ابإلضافة إيل  أو السجن املؤبد، ،سنة 30ت لفرتة أقصاها حمدد من السنوا عددتتمثل يف السجن ل ،عليه احملكمة عقوابت أصلية
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واألصول املتأتية بصورة مباشرة أو غري مباشرة من  ،واملمتلكات ،العائدات مصادرةو  تتمثل يف فرض الغرامات، ،عقوابت تكميلية
 ارتكاب اجلرائم.

هذا إبجياز أهم القواعد املتعلقة بتوفري احلماية اإلجرائية للمرأة يف إطار النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ولكن 
رة وبشكل فعال على حتقيق احلماية اإلجرائية : هل احملكمة اجلنائية الدولية قادور يف الذهن يف هذا الصدد هوثي يالذالسؤال 

ة وحماكمة ومعاقبة اجلناة املسؤولني عن ارتكاب واحدة من االنتهاكات الوارد النص عليها يف نظامها األساسي حقللمرأة وذلك مبال
 من النزاعات املسلحة؟ز  مواجهتهاواملرتبكة يف 

العديد من العقبات اليت من شأهنا احلد من فاعليتها وقدرهتا على حتقيق يف حقيقة األمر، تواجه احملكمة اجلنائية الدولية 
لذلك نتناول إبجياز أهم تلك العقبات ذات العالقة مبوضوع  ،ن املقام ال يتسع لذكر مجيعهاإ احلماية املطلوبة للمرأة، وحيث ريوتوف

 وتتمثل يف : ،البحث
جيوز ألي دولة تقرر التصديق أو االنضمام إىل نظام  ،ص هذه املادة( من نظام روما األساسي، مبوجب ن124نص املادة ) .1

و أكثر من جرائم أعلى واحدة ًا ابلنسبة هلا ذمؤقتًا ملدة سبع سنوات من اتريخ صريورة نظام روما انف تتحفظروما األساسي أن 
، اعتمدت مجعية 26/11/2015وبتاريخ واملتعلقة مبوضوع حبثنا هذا، ابلرغم من أنه  ،(8احلرب الوارد ذكرها يف نص املادة )

هذا و  ،((RC/Res.4, 2010 الوثيقة رقم) 124ينص على إلغاء املادة ) ،الدول األطراف يف اجللسة احلادية عشرة قراراً 
إبزالة ما قد يعرتضها من عقبات حتول دون مقاضاة ومعاقبة اجلناة، إال أن وذلك ،يشكل خطوة هامة يف سبيل تفعيل دور احملكمة

اإلشكالية تبقى قائمة فقط فيما يتعلق مبحاسبة املسؤولني عن هذه اجلرائم املرتكبة قبل صدور هذا القرار، إذا كان اجلناة ينتمون 
 نوات كفيلة بضياع األدلة وهروب اجلناة.( ذلك أن طول مدة السبع س124ة على نص املادة )حفظإىل إحدى الدول املت

نظام روما نصوص  ات الواسعة املمنوحة له يف بعضــــــــــــــلطلك مبوجب السذة جملس األمن على عمل احملكمة، و نيمه .2
إيقاف  مبوجبها ميلك جملس األمن( اليت 16نص املادة)و ة اإلحالة، ــــــــــــــــــــــــــــــ( سلط13، تتمثل أبرزها يف نص املادة )األساسي

عدد من  لقد عارضو  قابلة للتجديد، ،ملدة اثىن عشر شهراً  ية يف أي مرحلة كانت فيها الدعو ــــــــــــــــو احملاكمأإجراءات التحقيق، 
معتربين أهنا هتدد بشكل سليب مجيع سلطات احملكمة، كما رأى  ،ادةـــــامل هذه روما األساسينظام اء القانون الدويل تضمني ـــــــــــــــــفقه

ة صرحية لنص ــــــــــوهو ما يعد خمالف ،اسيـــــــــــــروما األس امــــــــــــــــــتعدياًل لنظشكل يالبعض أن إصدار جملس األمن هلذه القرارات 
ا ـــًا ملـــــــــقــــاعية وفــــماهدات اجلـــــــعديل املــــــــــعة تــــــــــإمكاني ىص علتنـــــــاليت  اهداتــــانون املعــــا لقفيينـــــــــــــــــــة ( من اتفاقي40ادة )ــــــــــــــــــــامل

جملس األمن هذه السلطات من شأنه  ن منحإومن وجهة نظري    من أحكام(Chibueze, 2006, p. 199) هبا  وارد هو
على آلية اختاذ  السياسية تالعتبارااتسيطر  ،ا كهيئة قضائية إىل جهاز سياسيــــة، ويؤكد تبعيتهــــــــاملساس ابستقاللية احملكم

 القرارات فيه.
على تعاون الدول فيما جتريه من  من نظامها األساسي(86عليه يف املادة ) صٌ الدولية وفقاً ملا هو منصو اعتماد احملكمة اجلنائية .3

من أداء مهامها، هنا عن تقدمي العون واملساعدة الالزمني للمحكمة حىت تتمكن متتنع اليت قد ،حتقيقات يف اجلرائم واملقاضاة عليها
ة ــــــــة، ففي هذه الفرضيــــــــــاحلالة إىل احملكم قام إبحالةكان جملس األمن هو من    يف ما إذاعلينا التمييز بني فرضيتني، وتتمثل األوىل

الذي بدوره له فرض اجلزاء  ،من( اختاذ قرار إبحالة املسألة إىل جملس األ87/5/7ادة )ــــــــــادًا إىل نص املـــــــة استنـــــجاز للمحكم
اليت يتمتع هبا مبوجب الفصل السابع استناداً إىل سلطاته  ،ات التعاونـــــــال لطلبـــــــــــــض االمتثـــــــالذي يراه مناسبًا على الدولة اليت ترف

للمحكمة من قبل دولة طرف، حالة احلالة إأما الفرضية الثانية تتمثل يف ما إذا متت  (201، صفحة 2009)عبيد،  من امليثاق
ومن خالل االطالع على نصوص نظام روما ، هذه الفرضية أو قام املدعي العام للمحكمة مبباشرة التحقيق من تلقاء نفسه يف

وهذا ما من شأنه ن التعاون، عمله الدولة املمتنعة جيب أن تتح ،جنده جاء خالياً من النص على أي جزاء ،ذات العالقةاألساسي 
 وميكنهم ابلتايل من اإلفالت من العقاب. ،دورها يف مالحقة اجلناة قوضوي ،أن يعيق احملكمة
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 اخلامتة

 فيما يلي بياهنا:و من خالل دراسة موضوع البحث، توصلت إىل بعض النتائج 
 يف ساين، والقانون الدويل اجلنائينالقانون الدويل اإل إطاريف الواردة النصوص القانونية هلا ستفيد املرأة من احلماية اليت تقرها ت .1

وحيائها، إال أهنما خيتلفان يف نوعية احلماية، حيث  ،وشرفهاوالعقلية،  ،سالمتها البدنيةقد تتعرض له من أفعال متس كل ما 
حبظر وحترمي تلك األفعال، بينما يكفل القانون الدويل اجلنائي متمثالً  تقتصر احلماية يف إطار القانون الدويل اإلنساين على النصية

 يف نظام روما األساسي بسط احلماية اجلنائية هلا، وذلك بتجرمي تلك األفعال وحتديد عقوابت جنائية رادعة هلا.
اليت  ،مرتكيب األفعال اإلجراميةالدول األطراف( مهمة مالحقة وحماكمة ومعاقبة جنيف ابلدول املتعاقدة )أانطت اتفاقيات  .2

اتضح لنا جبالء استثناء اجلرائم اجلنسية  ،تشكل انتهاكات جسيمة وفقاً ألحكامها، وابستقراء نصوص منظومة جنيف ذات العالقة
احلماية توفري  التأثري سلباً يف إمكانيةمن شأنه  ،اتفاقيات جنيف د قصور وموطن ضعف يفع  يهذا و اجلسيمة، من طائفة املخالفات 

 .من الناحية التطبيقية املطلوبة للمرأة
 ،خلو الربوتوكول اإلضايف الثاين املتعلق بضحااي النزاعات املسلحة غري الدولية من أي نصوص تكفل توفري محاية خاصة ابملرأة  .3

 ابلرغم من أن معظم النزاعات املسلحة يف اآلونة األخرية غري دولية.
األمحر واحدة من أهم اآلليات الدولية غري احلكومية اليت تعمل بناء على اتفاقيات جنيف يف د اللجنة الدولية للصليب تع   .4

لعل  ،توفري احلماية امليدانية للمرأة زمن النزاعات املسلحة، إال أهنا تواجهها العديد من العوائق اليت حتد من فعاليتها يف توفري احلماية
نقص احلماية املكفولة للعاملني هبا مما  ضيها آبلية عملها، ابإلضافة إىلاأر  ىاع علحتكم الدول اليت جيري النز يكمن يف  ،أمهها

 .جيعلهم دائماً عرضة للقصف
أي شخص من املسئولية اجلنائية  ه ال يستثينإنال يعتد نظام روما األساسي بشأن احملكمة اجلنائية الدولية ابحلصاانت، حيث  .5

مهما طال بسبب صفته الرمسية، كما أن اجلرائم يف إطاره ال تسقط ابلتقادم، مما يعين أن مرتكيب تلك اجلرائم لن يفلتوا من العقاب 
 بصرف النظر عن صفاهتم.و  الزمان،

اكمة رعاايها من اجلناة املسؤولني عن ال تقوم مبح ،أثبتت التجارب الواقعية أن غالبية الدول اليت شهدت نزاعات مسلحة .6
دون أدىن شك انتهاكات ارتكبت يف مواجهة العديد من النساء والفتيات، ويف واليت من بينها  ،انتهاكات القانون الدويل اإلنساين

 .أفضل األحوال اليت جرت فيها حماكمات كانت تتم يف مواجهة األطراف املنهزمة
عدد من النصوص اليت  علىتتمثل يف احتواء نظامها األساسي  ،والعراقيل العديد من العقبات تواجه احملكمة اجلنائية الدولية .7

حتقيق احلماية اجلنائية املرجوة بغية  ،وأداء مهامها ،على ممارسة اختصاصاهتاوفعاليتها حتد من قدرهتا  نأمن شأهنا  تشكل ثغرات
 غلبة العوامل السياسية على القانونية. إىلميكن ردها  أهم األسباب الكامنة وراء ذلك لعل ،من وراء إنشاءها
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