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 األساسيةاستعمال المصطلحات 
 

ويشار ( للمحكمة اجلنائية الدولية )"املكتبويشار إليه باسم "يوضح اجلزء التايل مفهوم مكتب املدعي العام )
 هذه.  ات( عن مصطلحات رئيسية حمددة مستخدمة يف ورقة السياس"احملكمةإليها باسم "

 
( "النظام األساسيويشار إليه باسم "( من نظام روما األساسي )3)7وفًقا للمادة  :(gender) نوع الجنس

بالتفسري يُقر هذا التعريف و للمحكمة اجلنائية الدولية، يشري "نوع اجلنس" إىل الذكر واألنثى يف إطار اجملتمع. 
من النساء  والصفات النعتية لكلاألدوار والسلوكيات واألنشطة ما يصاحبه من االجتماعي لنوع اجلنس، و 
 والرجال والفتيات والفتيان.

 
 1والنساء.اليت تفرق بني الرجال نس" إىل الصفات البيولوجية والنفسية : يشري مصطلح "اجل(sex) الجنس

 
ضد  اليت تُ رّتكبهي اجلرائم  :(crimesbased -gender) على أساس نوع الجنس التي تُ ّرتكبالجرائم 

وال . أو كال األمرين معا األشخاص، ذكورًا كانوا أم إناثًا، بسبب جنسهم أو املفهوم االجتماعي ألدوار جنسهم
فقد تشمل ؛ على أساس نوع اجلنس دائًما كشكل من أشكال العنف اجلنسي اليت تُ رّتكباجلرائم تظهر 

 ، بسبب نوع جنسهم. والفتياناعتداءات غري جنسية على النساء والفتيات، أو على الرجال 
 

عي للمحكمة "اجلرائم اجلنسية" اليت تندرج ضمن االختصاص املوضو  :(sexual crimes) الجرائم الجنسية
( من النظام األساسي، 6( ) ( )ه2) 8(، و22( )ب( )2) 8( )ز(، و1) 7ضمن املواد ترد اجلنائية الدولية 

فيما يتعلق مبوضوعات "االغتصاب" و (. "األركانويشار إليها باسم "وهي موضحة أيًضا يف أركان اجلرائم )
يكون مرتكب اجلرمية قد اقرتف فعاًل ذا طبيعة  و"اإلكراه على البغاء" و"العنف اجلنسي"، تتطلب األركان أن

آخر على ممارسة هذا الفعل، باستعمال القوة أو  اجنسية ضد أحد األشخاص، أو أن يكون قد أرغم شخص
بالتهديد باستعماهلا أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن تعرض ذلك الشخص للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو 

استعمال السلطة، أو باستغالل بيئة قسرية أو عجز الشخص عن التعبري عن االضطهاد النفسي أو إساءة 
مثل  -ال يقتصر الفعل ذو الطبيعة اجلنسية على العنف البدين، وقد ال يشمل أي اتصال بدين و حقيقة رضاه. 

 .اجنسي االتعري القسري. ومن مث، تنضوي ضمن اجلرائم اجلنسية األفعال البدنية وغري البدنية اليت تشمل جانب
 

لالختالفات يف األوضاع  ايتطلب "املنظور اجلنساين" فهم :(gender perspective) المنظور الجنساني
والسلطات واألدوار ولالحتياجات بني الذكور واإلناث، ولتأثري نوع اجلنس على الفرص اليت تُتاح لألشخاص 

                                                      
 ؟"نوع اجلنسو" "اجلنسما املقصود مبصطلحي "منظمة الصحة العاملية،   1

http://www.legal-tools.org/doc/a33dc3/
http://www.legal-tools.org/doc/a33dc3/
http://www.legal-tools.org/doc/a33dc3/
http://www.who.int/gender/whatisgender/en/
http://www.who.int/gender/whatisgender/en/
http://www.who.int/gender/whatisgender/en/
http://www.who.int/gender/whatisgender/en/
http://www.who.int/gender/whatisgender/en/
http://www.who.int/gender/whatisgender/en/


 ورقة السياسات املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اليت تُ ّرتكب على أساس نوع اجلنس                                2014حزيران/يونيه 
 

5 

 

وكذا جتارب األفراد واجملتمعات، على حنو ن ذلك املكتب من فهم اجلرائم، سيمكّ و وعلى التفاعالت بينهم. 
 أفضل.
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عدم وأشكال  األصلية يتناول "التحليل اجلنساين" االختالفات :(gender analysis) التحليل الجنساني
الديناميات اليت حتدد غريها من ، فضاًل عن عالقات القوى و والفتيانساواة بني النساء والرجال، وبني الفتيات امل

إطار عمل املكتب، ويف يف جمتمع ما وتشكلها، وتنجم عنها االفرتاضات والنماذج النمطية.  انيةدوار اجلنساأل
على أساس نوع اجلنس،  اليت تُ رّتكبيشمل ذلك النظر فيما إذا كانت اجلرائم، مبا فيها اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

 يعة هذا االرتباط، إن ُوجد. ساواة املرتبطة بنوع اجلنس، ويف طبعدم املمرتبطًة باألعراف وأشكال 



 ورقة السياسات املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اليت تُ ّرتكب على أساس نوع اجلنس                                2014حزيران/يونيه 
 

7 

 

 على أساس نوع الجنس التي تُ ّرتكبرائم الجرائم الجنسية والجالمتعلقة ب اتسياسالورقة 
 
 

 موجز تنفيذي

االت اإلفالت من لوضع حد حلخطوات تدرجيية  ، على مر العقود القليلة املاضية،اختذ اجملتمع الدويل .1
النظام األساسي للمحكمة و على أساس نوع اجلنس.  تُ رّتكباليت اجلرائم اجلنسية واجلرائم على العقاب 

اليت يتضمن صراحًة األشكال املختلفة من اجلرائم اجلنسية واجلرائم دويل اجلنائية الدولية هو أول صك 
على أساس نوع اجلنس، ومنها االغتصاب واالستعباد اجلنسي واإلكراه على البغاء واحلمل القسري  تُ رّتكب

يف  اليت تُ رّتكبأشكال العنف اجلنسي، بوصفها من األفعال الضمنية غريها من القسري و والتعقيم 
جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب على حد سواء. ُتشّكل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية اليت 

كما أن   وجيرم النظام األساسي أيًضا االضطهاد على أساس نوع اجلنس باعتباره جرميًة ضد اإلنسانية.
مىت ضمن اختصاص احملكمة أيضًا على أساس نوع اجلنس قد تندرج  اليت تُ رّتكباجلرائم اجلنسية واجلرائم 

وتضم شكلت أعمال إبادة مجاعية أو أعمااًل أخرى من أعمال اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب. 
تتوخى ويف اإلثبات  اإلجراءاتة يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات )القواعد( واألركان تطورات مهم

 محاية مصاحل الضحايا وتعزيز فعالية عمل احملكمة. 
 

على أساس  اليت تُ رّتكبإذ يدرك املكتب التحديات اليت تواجه فعالية التحقيقات واملقاضاة يف اجلرائم و  .2
االسرتاتيجية حد أهدافه أل انوع اجلنس والعقبات اليت تعرتضها، فقد صّعد هذه املسألة لتصبح موضع

 نيمنظور وحتليل جنسانيبإدراج يلتزم املكتب و . 2015-2012سرتاتيجية لألعوام الرئيسية يف خطته اال
باالبتكار يف التحقيق واملقاضاة يف هذه اجلرائم، وبتوفري التدريب الكايف للموظفني، كذا يف أعماله كافًة، و 

املوظفني مع لتفاعل مله، وبإيالء اهتمام خاص سريع االستجابة الحتياجات الضحايا يف عهنج  وبتبّن 
فرص إجراء مشاورات  لنيل ،على حنو متزايد ،وسيسعى املكتب الضحايا والشهود وأسرهم وجمتمعاهتم.
 ألخذ مصاحل الضحايا يف احلسبان.وممثليهم فعالة ومالئمة مع جمموعات الضحايا 

 
الواردة يف على أساس نوع اجلنس من أخطر اجلرائم  تُ رّتكباليت املكتب أن اجلرائم اجلنسية واجلرائم درك ويُ  .3

مع سياسة التكامل اإلجيايب اليت يتبعها املكتب، وبُغية سد فجوة احلصانة، مبا يتماشى و األساسي. النظام 
اإلجراءات القضائية إىل اجلهود اليت يبذهلا ملقاضاة األشخاص األكثر مسؤوليًة ضّم إىل  املكتبيسعى 
 املتبعة مع مرتكيب اجلرائم اآلخرين.الوطنية 

 
على أساس  اليت تُ رّتكبقرتف فيها اجلرائم اجلنسية واجلرائم تُ لحاالت اليت لاهتماًما خاًصا  املكتبويل ويُ  .4
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سيجري املكتب، يف و ، والتحقيق، واملقاضاة. األوليةالدراسات  ه وهي:نوع اجلنس يف مجيع مراحل عمل
جلميع اجلرائم اليت تندرج ضمن اختصاصه، للوقوف على ما يربط هذه اجلرائم  اإطار واليته، حتلياًل جنساني

، وللنظر يف عالقات القوى والديناميات انساواة بني النساء والرجال، وبني الفتيات والفتيعدم املبأشكال 
قات فضاًل عن التحديات العامة اليت تواجهها التحقيو األخرى اليت تشكل أدوار اجلنس يف سياق حمدد. 

اليت جيريها املكتب، مثل املسائل األمنية املرتبطة بالتحقيقات يف حاالت الصراع املستمر، وانعدام التعاون، 
ومن على أساس نوع اجلنس حتديات خاصة هبا.  اليت تُ رّتكبتواجه التحقيقات يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

عوامل اجملتمعية أو الثقافية أو الدينية، ووصمة اإلبالغ أو االمتناع عنه نظرًا للقلة هذه التحديات ضمن 
ونقص  ؛العار اليت تلحق بالضحايا، وحمدودية التحقيقات احمللية، وما يرتبط بذلك من نقص األدلة املتوفرة

مرور وقت طويل على ارتكاب تلك اجلرائم، أو  إىل أسباب منها األدلة اجلنائية أو املستندية، ويرجع ذلك
اجلرائم هلذه سيويل املكتب اهتماًما خاًصا و الدعم أو حمدوديتها على الصعيد الوطن. عدم كفاية خدمات 

بدًءا من مراحلها املبكرة للتصدي هلذه التحديات. وسُيعطى إنشاء جهات االتصال والشبكات داخل 
إمكانية  اجملتمع األولوية إىل أقصى حد ممكن لدعم األنشطة التنفيذية للمكتب، خاصًة فيما يتعلق بتعزيز

 املعلومات واألدلة. اطالعه على 
 

ناسبة حلماية أمان اجملن عليهم املتدابري خمتلف الاألساسي املكتب باختاذ النظام ( من 1)68املادة تُلزم  .5
والشهود وسالمتهم البدنية والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم، خاصًة عند اضطالعه بأنشطة التحقيق يف 

على أساس نوع اجلنس واجلرائم ضد األطفال واملقاضاة عليها.  اليت تُ ّرتكباجلرائم اجلنسية واجلرائم 
 شطته يف املزيد من اإليذاء للمجن عليهم والشهود.وسيسعى املكتب جاهًدا لضمان عدم تسُبب أن

 
رف متبع ملكتب عُ ولدى ا. توقعات اجملن عليهم والشهودالتعامل مع أكدت التجارب السابقة أمهية وقد  .6

واليته، وإجراءات الوقاية وخياراهتا، واملشاركة يف منها  ملة أمورجبإحاطة الشهود علًما، يتمثل يف 
احملتمل واألثر الناتج إفشاء املعلومات اإلجراءات القانونية، وإمكانية استدعائهم لإلدالء بالشهادة، ونطاق 

 عند االقتضاء. ،للتعرف على آراء الشهوداملكتب ويسعى  ؛عنه، وتطورات القضية، وجرب األضرار
 
على أساس نوع اجلنس كلما توفرت  اليت تُ رّتكبيف اجلرائم اجلنسية واجلرائم توجيه الُتهم سيضمن املكتب و  .7

على أساس نوع اجلنس صراحًة  اليت تُ رّتكبيف اجلرائم اجلنسية واجلرائم وسيوجه التهم أدلة كافية لدعمها. 
باعتبارها من أشكال العنف بشأن مثل هذه األفعال توجيه التهم ، عالوًة على يف حد ذاهتاباعتبارها جرائم 

االغتصاب توجيه هتمة األركان املادية للجرمية، مثل، توفرت مىت احملكمة اليت تقع ضمن اختصاص األخرى 
 خطورةمدى كي يربهن، على حنو عادل، على جممعًة  لتوجيه هتم كما سيسعى املكتب باعتباره تعذيًبا.  

 باألدلة يف كل حالة. عمله هذه اجلرائم وتعدد أوجهها، ولتبيان نطاقها، مدعًما 
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فيما  ،لى أساس نوع اجلنستُرتكب عاألفعال اليت متثل جرائم جنسية وجرائم تتعلق ب هتمااملكتب وجه سيو  .8
باعتبارمها فئتني خمتلفتني من اجلرائم اليت تندرج ضمن اختصاص احملكمة )جرائم احلرب يلزم من حاالت، 

الصحيح لطبيعة اجلرمية التكيّيف وذلك لتحقيق أغراض منها واإلبادة اجلماعية(،  اإلنسانيةواجلرائم ضد 
لى اجلوانب . وسيسعى املكتب كذلك للتأكيد عومالبساهتا وأثرها والقصد منها طريقة ارتكاهبابيان و 

املتعلقة بنوع اجلنس يف اجلرائم األخرى اليت تندرج ضمن اختصاصه، مثل جتنيد األطفال واالسرتقاق، ويف 
 ظهور تلك اجلوانب، يف حالة االسرتقاق، يف صورة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال. 

 
صدور ملة أمور منها على أساس نوع اجلنس نتيجًة جل اليت تُ رّتكبقد تُقرتف اجلرائم اجلنسية واجلرائم و  .9

أوامر أو تعليمات صرحية أو ضمنية بارتكاب مثل هذه اجلرائم؛ أو تُرتكب بوصفها من العواقب اليت يكون 
أثناء العمليات العسكرية يف ارتكاهبا كحداث؛  لأل لعادياإطار املسار الفرد على دراية بأهنا ستقع يف 

كعدم أمر املرؤوسني حبماية املدنيني، أو عدم معاقبة )إغفال بسبب تقع املوجهة ضد السكان املدنيني؛ أو 
أشكال مجيع املكتب يف اعتباره  ضعسيو (. مرتكيب ما مياثلها من جرائم ارتكبت يف عمليات سابقة

من النظام  30و 28و 25حالة مبوجب املواد  املسؤولية واألركان املعنوية اليت قد تنطبق على كل
أشكال خمتلف مبوجب عوض ذلك التهم املكتب وسيوجه استناًدا إىل األدلة. قراراته األساسي، وسيتخذ 

 عند االقتضاء.  ،املسؤولية
 

األبعاد اجلنسية واجلنسانية للجرائم املنسوبة، على النحو الواجب تراعي بإصدار أحكام  املكتبوسيطالب  .10
أثر تلك اجلرائم على اجملن عليهم، وعلى أسرهم وجمتمعاهتم، بوصف تلك األبعاد عاماًل مشدًدا منها 

رتكبة.
ُ
 وانعكاًسا خلطورة اجلرائم امل

 
يدعم املكتب يف جرب األضرار هنًجا مراعًيا للمنظور اجلنساين، ويأخذ يف االعتبار التأثري املتعلق بنوع و  .11

جلرائم اليت أدين فيها أحد األفراد، والضرر الذي يلحق هبم من جرائها، اجلنس على اجملن عليهم يف ا
 واملعاناة اليت يعيشوهنا.

 
املكتب بفعالية مع الدول ويتعاون تهما. يللتعاون الفعال أمهية كبرية للمكتب وللمحكمة يف تنفيذ والو  .12

وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين لتعزيز فعالية إجراءاته، ويشمل ذلك اإلجراءات املتعلقة باجلرائم 
يف أنشطته اإلعالمية  اً منظورًا جنسانياملكتب ويُدمج على أساس نوع اجلنس.  اليت تُ رّتكباجلنسية واجلرائم 

 . أثرهامال وتعزيز أعا يؤديه من مبالتوعية اليت ترمي إىل 
 

ولن يكون يف . من نقصان اجلهود الوطنيةمبهمة إكمال ما قد يشوب احملكمة اجلنائية الدولية ضطلع وت .13
عدد حمدود من األشخاص، نظرًا العتبارات االختصاص واملقبولية، أن يقاضي سوى املكتب مقدور 
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ولسياسته يف مقاضاة األشخاص األكثر مسؤوليًة. ويف جهد يرمي إىل سد الفجوة اليت حيدثها اإلفالت من 
ومقاضاة اخلطرية العقاب، من الضروري أن تلتزم الدول مبسؤوليتها الرئيسية عن التحقيق يف اجلرائم الدولية 

أساس نوع اجلنس.  على اليت تُ رّتكبذلك اجلرائم اجلنسية واجلرائم ومن على حنو فعال، تهمني بارتكاهبا امل
 سيدعم املكتب اجلهود الوطنية الصادقة أينما بُذلت. و 
 

اليت ويعرتف املكتب أيًضا بالدور احليوي الذي يضطلع به اجملتمع املدين يف منع اجلرائم اجلنسية واجلرائم  .14
سيسعى إىل دعم التعاون بني تلك املنظمات و . ومعاجلة ما يرتتب عليهاعلى أساس نوع اجلنس  تُ رّتكب

أساس  على اليت تُ رّتكبوتوطيده، وخباصة تلك املنظمات ذات اخلربة يف توثيق اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
مع اجملن عليهم. كما سيعزز املكتب قدراته املؤسسية على التحقيق يف املنظمات اليت تعمل نوع اجلنس و 

مبساعدة وحدة املتهمني بارتكاهبا على أساس نوع اجلنس ومقاضاة  اليت تُ رّتكباجلرائم اجلنسية واجلرائم 
املعن ( التابعة له واملستشار اخلاص للمدعي العام "الوحدةويشار إليها باسم "الشؤون اجلنسانية واألطفال )

اليت باملسائل اجلنسانية. ويعرتف املكتب باحلاجة إىل تقوية خرباته الداخلية املعنية باجلرائم اجلنسية واجلرائم 
، يف حاالت النزاع ويف غري انعلى أساس نوع اجلنس املتعلقة بالنساء والفتيات، والرجال والفتي تُ رّتكب

 ربة واملهارات املطلوبة يف هذا اجملال.تعيني ذوي اخليواصل حاالت النزاع على حد سواء. وس
 

عامل رئيسي يف ضمان فعالية التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم باستمرار تدريب املوظفني و  .15
سيسعى املكتب لضمان متتع أعضاء الفريق ومجيع املوظفني املعنيني و على أساس نوع اجلنس.  اليت تُ رّتكب

اآلخرين، ومنهم املرتمجون الشفويون، بالكفاءات الالزمة لالضطالع بوظائفهم بفعالية فيما يتعلق باجلرائم 
 على أساس نوع اجلنس. اليت تُ رّتكباجلنسية واجلرائم 

 
أساس  على اليت تُ رّتكبتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم ممارساته فيما يتعلق بالمراقبة  املكتبواصل وسي .16

طابع مؤسسي  اتذ ةموحد عمليةالدروس املستفادة وهي نوع اجلنس واملقاضاة فيها. كما سيستغل 
ذلك سيؤدي ولتوثيق تلك املمارسات وتنفيذها. و  بتلك اجلرائمفيما يتعلق  أفضل املمارساتللتعرف على 

، جبانب اتهذه السياسخضع تقاة من التجارب. وستُ سحلفاظ على املعرفة املؤسسية املالتعلم واإىل زيادة 
 أفضل املمارساتهبدف إدماج  ةنتظمللمراجعة املالداخلية األخرى واإلجراءات دليل العمليات والقواعد 

  .السوابق القضائية ومنها التطورات ذات الصلةغريها من و 
 

 . اتالسياس تنفيذ هذهمبراقبة املكتب  سيقومو  .17
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 مقدمةأوال: 

عرب العقود القليلة املاضية، اختذ اجملتمع الدويل العديد من اخلطوات امللموسة استجابة للدعوات املتزايدة  .1
على أساس نوع اجلنس بوصفها جرائم خطرية على  اليت تُ رّتكبلالعرتاف باجلرائم اجلنسية واجلرائم 

النظامان األساسيان للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وقد تضمن الصعيدين الوطن والدويل. 
ويف مؤمتر روما، اتفقت الدول  2واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا االغتصاب بوصفه جرمية ضد اإلنسانية.

لنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تعرتف باألشكال املختلفة للجرائم يف اعلى أحكام صرحية 
اجملتمع تثري قلق باعتبارها من أخطر اجلرائم اليت  3على أساس نوع اجلنس اليت تُ رّتكبنسية واجلرائم اجل

اجلنسية واجلرائم باجلرائم متسعة الدويل يشمل قائمة  القانونالنظام األساسي هو أول صك يف و الدويل. 
املسلحة الدولية وغري الدولية على أساس نوع اجلنس بوصفها جرائم حرب متعلقة بالنزاعات  اليت تُ رّتكب

أساس نوع  على اليت تُ رّتكبعلى حد سواء. ويوسع النظام األساسي أيًضا قائمة اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
اجلنس بوصفها جرائم ضد اإلنسانية حبيث ال تقتصر على االغتصاب، بل تشمل أيًضا األشكال األخرى 

 على اليت تُ رّتكباجلرائم اجلنسية واجلرائم و  4وع اجلنس.اجلنسي، وكذا االضطهاد على أساس نمن العنف 
أساس نوع اجلنس بقصد إهالك مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهالًكا كلًيا أو جزئًيا تشكل أيًضا 

 . مجاعيةً  إبادةً أعمال 

مصممة لضمان فعالية التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم خمتلفة يشمل النظام األساسي والقواعد أحكاًما و  .2
أساس نوع اجلنس، وحلماية مصاحل اجملن عليهم والشهود يف هذه  على اليت تُ رّتكباجلنسية واجلرائم 

                                                      
وكيو أي مل يشمل النظامان األساسيان للمحكمتني العسكريتني الدوليتني اللتني أنشئتا يف أعقاب احلرب العاملية الثانية يف نورمربغ وط 2

أحكام صرحية تعرتف باجلرائم اجلنسية واجلرائم اليت ترتكب على أساس نوع اجلنس باعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، 
اعرتف باالغتصاب بوصفه جرمية ضد اإلنسانية. ومل يكتِف النظام األساسي للمحكمة  10على الرغم من أن قانون جملس املراقبة رقم 

لية لرواندا حبظر االغتصاب بوصفه جرميًة ضد اإلنسانية، ولكنه أيًضا مشل االغتصاب واإلكراه على البغاء بوصفهما اجلنائية الدو 
واجبة التطبيق على النزاعات املسلحة غري الدولية. وال يتضمن  4شكلني من أشكال التعدي على كرامة األشخاص، وذلك يف املادة 

دولية ليوغوسالفيا السابقة أي إشارة صرحية إىل العنف اجلنسي بوصفه من جرائم احلرب، بل غالبًا النظام األساسي للمحكمة اجلنائية ال
ما كانت جتري املقاضاة بشأن أعمال االغتصاب وأعمال العنف اجلنسي األخرى اليت تعترب جرائم حرب بوصفها تعديًا على كرامة 

Case No. IT-95-17/1-االبتدائي، أنطو فوروندزيا، احلكم العام ضد املدعي األشخاص. على سبيل املثال، انظر قضية 
T ،10   1998كانون األول/ديسمرب. 

( )ب( 2) 8( )ز(، و1) 7اجلنسية" اليت تقع ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة مدرجة ضمن املواد حسبما ورد أدناه، "اجلرائم  3
 اليت تُ ّرتكب"، وهي موضحة أيًضا يف األركان فيما يتعلق مبوضوع "العنف اجلنسي". يعترب املكتب "اجلرائم 6( )ه ( "2) 8"، و22"

ذكرًا كان أم أنثى، بسبب جنسه و املفهوم االجتماعي ألدوار اجلنس أو   على أساس نوع اجلنس" هي اجلرائم اليت تُقرتف ضد شخص،
 كالمها معا.

 ( أدناه. 2انظر القسم ثالثًا )أ( ) 4

http://www.legal-tools.org/doc/c60aaa/
http://www.legal-tools.org/doc/c60aaa/
http://www.legal-tools.org/doc/c60aaa/
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اجلرائم. وهذه األحكام تعززها األحكام ذات الصلة هبيكل أجهزة احملكمة، وتوفُّر اخلربات ذات 
 6تطورات مهمة فيما يتعلق بتعريف هذه اجلرائم.األركان أيًضا وتتضمن 5الصلة.

على أساس نوع اجلنس يف القانون اجلنائي  اليت تُ رّتكبالتقدم احملرز يف إدراج اجلرائم اجلنسية واجلرائم ورغم  .3
مثة العديد من التحديات اليت تواجه و ال تزال العدالة عصية على التحقق لكثري من اجملن عليهم. فالدويل، 
 7تحقيق واملقاضاة يف مثل هذه اجلرائم والعقبات اليت تعرتضها.فعالية ال

األساسي ووالية املكتب حسبما النظام العامة تلك التحديات وتضع يف اعتبارها أغراض  ةوإذ تدرك املدعي .4
األساسي، فقد أعربت مرات عديدة منذ انتخاهبا يف كانون األول/ديسمرب عن التزامها النظام حتدد يف 

على أساس نوع اجلنس،  اليت تُ رّتكبواملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم للتحقيق بإيالء اهتمام خاص 
 8وبدعم حتقيق العدالة للمجن عليهم يف هذه اجلرائم من خالل احملكمة اجلنائية الدولية.

االسرتاتيجية لتصبح موضوع أحد أهدافه مع التزامه املعلن،  مبا يتماشى ،صّعد املكتب هذه القضيةوقد  .5
يلتزم املكتب بتضمني منظور جنساين وحتليل و  2015.9-2012للفرتة  االسرتاتيجيةالرئيسية يف خطته 

وبتوفري التدريب الكايف  جنساين يف أعماله كافًة، وباالبتكار يف التحقيق واملقاضاة يف هذه اجلرائم،
لتفاعل للموظفني، وبتبن هنج سريع االستجابة الحتياجات الضحايا يف عمله، وبإيالء اهتمام خاص 

هذه مع حتقيق األهداف  اتتتماشى ورقة السياسو املوظفني مع الضحايا والشهود وأسرهم وجمتمعاهتم. 
 املنصوص عليها يف اخلطة االسرتاتيجية وستسهم يف حتقيقها. االسرتاتيجية

 :اتأهداف السياسوتتوخى  .6

  على أساس نوع اجلنس  اليت تُ رّتكبتأكيد التزام املكتب بإيالء اهتمام خاص باجلرائم اجلنسية واجلرائم
 ؛أحكام النظام األساسيمع  مبا يتماشى

 

                                                      
 ( من النظام األساسي.1) 68( )ب( و1) 54( و9) 42( و3) 21على سبيل املثال انظر املواد  5
(، اليت صيغت على حنو حمايد جنسانًيا، وتعكس 6( )ه ( )2) 8( و22( )ب( )2) 8املواد على سبيل املثال انظر، أركان االغتصاب بوصفه جرمية حرب يف  6

عنف أو اإلكراه أو فكرة أن انتهاك اجلسد قد يُقرتف ليس فقط بالقوة، ولكن أيًضا بالتهديد باستعمال القوة أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن تعرض الشخص لل
 ءة استعمال السلطة.االحتجاز أو االضطهاد النفسي أو إسا

 .50انظر الفقرة  7
حرز " اائية الدولية، السيدة فاتو بنسودانظر، على سبيل املثال، بيان املدعية العامة املنتخبة للمحكمة اجلن  8

ُ
العدل بني اجلنسني واحملكمة اجلنائية الدولية: التقدم امل

 .2012شباط/فرباير  14"، والتأمالت
اجلنسية واجلرائم اليت ترتكب على أساس هو "تعزيز تضمني منظور جنساين يف مجيع جماالت أعمالنا، ومواصلة إيالء اهتمام خاص للجرائم  3اهلدف االسرتاتيجي  9

 . 27، ص (2013، )احملكمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام، 2015-2012اخلطة االسرتاتيجية، حزيران/يونيه نوع اجلنس وللجرائم ضد األطفال."، 

http://www.legal-tools.org/doc/cdfebb/
http://www.legal-tools.org/doc/cdfebb/
http://www.legal-tools.org/doc/cdfebb/
http://www.legal-tools.org/doc/954beb/
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  االضطالع بدور القيادة يف تنفيذ أحكام النظام األساسي والقواعد واستخدامها يف ضمان التحقيق
 األوليةعلى أساس نوع اجلنس بدًءا من الدراسة  اليت تُ رّتكبواملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

 ؛حىت االستئناف
 

  على أساس  اليت تُ رّتكبجلنسية واجلرائم يف املسائل املتعلقة باجلرائم ا اتوالتوجيهاإليضاحات تقدمي
  ؛نوع اجلنس يف مجيع جوانب العمليات

 
  فيما يتعلق بالتحقيق واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم  أفضل املمارساتاإلسهام يف إعالء ثقافة

 ؛على أساس نوع اجلنس اليت تُ رّتكب
 

 اليت لدويل فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم اإلسهام، من خالل تنفيذها، يف التطوير املستمر للفقه ا
 على أساس نوع اجلنس. تُ رّتكب

األمهية اليت علقها صائغو النظام األساسي على دور نوع اجلنس يف ارتكاب اجلرائم  اتإذ تراعي السياسو  .7
على  اليت تُ رّتكبيف أعماله فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم املكتب سرتشد فإهنا الواردة يف نصه، 

عدد حمدود من األشخاص املسؤولني، سوى املكتب مقاضاة ولن يكون يف مقدور  10أساس نوع اجلنس.
نظرًا العتبارات االختصاص واملقبولية، ولسياسته يف مقاضاة األشخاص األكثر مسؤوليًة. ويف جهد يرمي 

املتمثلة لتزم الدول مبسؤوليتها الرئيسية إىل سد الفجوة اليت حيدثها اإلفالت من العقاب، من الضروري أن ت
ذلك اجلرائم ومن على حنو فعال، املتهمني بارتكاهبا ومقاضاة اخلطرية التحقيق يف اجلرائم الدولية يف 

حيثما  ،سيدعم املكتب اجلهود الوطنية الصادقةو أساس نوع اجلنس.  على اليت تُ رّتكباجلنسية واجلرائم 
 . أمكن

على أساس نوع اجلنس يف سياق النزاعات املسلحة ضمن  اليت تُ رّتكباجلرائم اجلنسية واجلرائم وبينما تقع  .8
اهليئات القضائية قد توجه أعمال احملكمة و اختصاص احملكمة، فإهنا ال تقتصر على هذه السياقات. 

ذلك ومن ياق، الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى للتعامل مع مثل هذه اجلرائم، وقتما اقرُتفت، يف أي س
 إجراء التحقيقات واملقاضاة على حنو فعال. 

على أساس نوع اجلنس ومنعها اختاذ إجراءات  اليت تُ رّتكبتتطلب املساءلة بشأن اجلرائم اجلنسية واجلرائم  .9
موحدة، وااللتزام، واجلهود الصادقة من جانب اجلهات الفاعلة املعنية كافًة. وتظهر املدعية العامة التزامها 

  .اتذا املسعى بإصدار هذه السياسهب

                                                      
 .23انظر الفقرة  10
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على أساس نوع  اليت تُ رّتكباملكتب فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم  اتحتدد هذه الورقة سياس .10
املقاضاة به،  واسرتاتيجيةاملكتب،  ةئحالالئحة احملكمة و اجلنس. وتستند إىل النظام األساسي والقواعد و 

األخرى ذات الصلة. وتستند إىل جتارب العقد األول من عمل املكتب والدروس  اتووثائق السياس
 11.املخصصةالصلة للمحكمة اجلنائية الدولية واحملاكم الدولية  السوابق القضائية ذاتاملستفادة منها، ومن 

ية ومعايري املبادئ التوجيهللمكتب، وال تسرد تفاصيل  االسرتاتيجيةهذه على الُنهج  اتتركز وثيقة السياس .11
حقوق قانونية،  اتوثيقة السياسوال ترتب العمليات اليت ينظمها دليل العمليات؛ وهو دليل داخلي سري. 

 وختضع للمراجعة. 

الشفافية والوضوح، وكذا إمكانية التنبؤ بالنتائج عند تعزيز الصادرة من املكتب بُغية  اتأوراق السياستُنشر  .12
من املأمول أن ُيسهل هذا الوضوح تنسيق جهود اجلهات الفاعلة األخرى )الدول و تطبيق اإلطار القانوين. 

واهليئات القضائية الوطنية فيها، واملؤسسات الدولية، ومديرو النزاعات والوسطاء فيها، واملنظمات غري 
وزيادة التعاون، تعزيز احلكومية، وجمموعات الدعوة( مع اإلطار القانوين. ومن شأنه أيًضا املساعدة يف 

على أساس نوع اجلنس، وتعزيز األثر الوقائي للنظام  اليت تُ رّتكباملساءلة بشأن اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
 األساسي من خالل عمل احملكمة فيما يتعلق هبذه اجلرائم.

، ويف املشاورات مع املوظفني يف املقر، ومع اتتبىن املكتب هنًجا شاماًل يف وضع هذه السياسوقد  .13
بالشؤون  ةاملعني ةاخلاص ةني امليدانيني عرب مؤمترات الفيديو، ومن خالل العمل عن كثب مع املستشار املوظف

، ومن ممثلي الدول، ومن املنظمات على التعرف على آراء اخلرباء اخلارجينياجلنسانية. وحرص املكتب 
 يف احلسبان.اآلراء واجملتمع املدين، وأخذ تلك  ،الدولية

 
 

 العامة اتالسياسثانيا: 

 

                                                      
 ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة دليلاملثال:  سبيل . انظر، علىاملخصصة للمحاكم املثلى املمارسات دليل أيًضا املكتب وراعى  11

دليل أفضل املمارسات للتحقيق واملقاضاة يف جرائم العنف اجلنسي يف املناطق اليت انتهت فيها النزاعات: الدروس و  ;2009 ,السابقة
الدروس  -. وانظر، أيًضا، املقاضاة يف الفظائع اجلماعية 2014، املستفادة من مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

(، املمارسات 2013خالصة وافية للدروس املستفادة واملمارسات املقرتحة من مكاتب املدعني العامني ) املستفادة من احملاكم الدولية:
قرتحة 

ُ
. واخلالصة الوافية متاحة فقط ألعضاء الرابطة الدولية ألعضاء 267-264و 212و 196و 124-118و 12-11امل

 النيابة العامة.

http://www.legal-tools.org/doc/0cc55d/
http://www.legal-tools.org/doc/0cc55d/
http://www.legal-tools.org/doc/ea03f8/
http://www.legal-tools.org/doc/ea03f8/
http://www.legal-tools.org/doc/ea03f8/
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على أساس نوع اجلنس.  اليت تُ رّتكبارتكاب اجلرائم اجلنسية واجلرائم خالصاً حلاالت يويل املكتب اهتماًما  .14
 يف مراحل عمله كافًة. نّي وسيسعى إىل تعزيز تضمني منظور وحتليل جنساني

 
الذكر واألنثى، يف اجلنسني، ( من النظام األساسي "نوع اجلنس" باعتباره يشري إىل "3)7املادة تُعّرف و  .15

يُقر هذا و " سياق اجملتمع. وال يشري مصطلح "نوع اجلنس" إىل أي معىن خالف املعىن املذكور أعاله.
الصفات النعتية والسلوكيات واألنشطة و ما يصاحبه من األدوار التعريف باملفهوم االجتماعي لنوع اجلنس، و 

وسيطبق املكتب ذلك ويفسره وفًقا حلقوق اإلنسان املعرتف 12من النساء والرجال والفتيات والفتيان.لكل 
 (. 3)21هبا عاملًيا وفًقا للمادة 

 
أساس نوع اجلنس هي اجلرائم اليت تُقرتف ضد األشخاص، ذكورًا  على اليت تُ رّتكبيعترب املكتب اجلرائم و  .16

 اليت تُ رّتكباجلرائم  تظهر وال. أو كالمها معا املفهوم االجتماعي ألدوار اجلنسأو بسبب جنسهم  أو إناثًا،
 قد تشمل هذه اجلرائم االعتداءات غريو أساس نوع اجلنس دائًما كشكل من أشكال العنف اجلنسي.  على

االضطهاد على أساس نوع ك، بسبب نوع جنسهم،  انياجلنسية على النساء والفتيات، والرجال والفت
 13اجلنس.
 

 8( )ز(، و1) 7ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة مدرجة ضمن املواد تقع اجلرائم اجلنسية اليت  .17
فيما يتعلق و من النظام األساسي، وهي موضحة أيًضا يف األركان. " 6"(  ( )ه2) 8، و"22"( )ب( 2)

األركان أن يكون مرتكب اجلرمية قد تشرتط "االغتصاب" و"اإلكراه على البغاء" و"العنف اجلنسي"،  جبرائم
ذا طبيعة جنسية ضد أحد األشخاص، أو أن يكون قد أرغم شخًصا آخر على ممارسة هذا  اقرتف فعالً 

الفعل، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعماهلا أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن تعرض ذلك الشخص 
قسرية  للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغالل بيئة

ال يقتصر الفعل ذو الطبيعة اجلنسية على العنف و  14أو عجز الشخص عن التعبري عن حقيقة رضاه.

                                                      
 ضمنها:انظر مراجع من  12

M. Boot, revised by C.K. Hall, “Article 7 Paragraph 3: Definition of Gender”, and M. McAuliffe 
deGuzman, “Article 21 Paragraph 3”, in O. Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of 
the International Court: Observer’s Notes, Article by Article, 2nd ed., C.H.Beck/Hart/Nomos, 
2008, §§ 135, 136, and 24, respectively; V. Oosterveld, “The Definition of “Gender” in the 
Rome Statute of the International Criminal Court: A Step Forward or Back for International 
Criminal Justice?”, Harvard Human Rights Journal, vol. 18, pp. 55-84. 

 
 ()ه ( من النظام األساسي.1)7املادة  13
" تشمل أيًضا أن "يكون 6()ه ("2) 8"، و22()ب("2)8()ز(، و1)7أركان جرائم "العنف اجلنسي" املنصوص عليها يف املواد  14

السلوك على درجة من اخلطورة ميكن مقارنتها باجلرائم األخرى". وسيستمر املكتب يف اعتبار أفعال تشويه لألعضاء التناسلية أو 

http://www.who.int/gender/whatisgender/en/
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اجلرائم حتت ومن مث، تنضوي  15مثل التعري القسري.-البدين، وقد ال يشمل حىت أي اتصال بدين 
 اجلنسية األفعال البدنية وغري البدنية اليت تستهدف اخلصائص اجلنسية لشخص ما.

 
التعذيب، والتشويه البدين، واالضطهاد، واألفعال غري اإلنسانية، واالعتداء على الكرامة كرائم األخرى  اجلو  .18

 .أو كالمها معا قد يكون هلا أيًضا جانب جنسي أو جنساين 16الشخصية،
 

على أساس نوع اجلنس على حد سواء قد تكون ناجتًة عن أشكال  اليت تُ ّرتكباجلرائم اجلنسية واجلرائم و  .19
األسباب الدينية والسياسية واإلثنية  منهاالضمنية، جبانب جمموعة من العوامل األخرى؛  عدم املساواة

 والوطنية واالقتصادية.
 

()أ( من النظام األساسي، حتليالً 1)54 مع املادةيتماشى سيجري املكتب، يف نطاق واليته، وعلى حنو و  .20
 التبايناتذلك دراسة االختالفات و ومن جلميع اجلرائم اليت تندرج ضمن نطاق اختصاصه.  اً جنساني

، فضاًل عن عالقات القوى والديناميات األخرى اليت والفتيانالضمنية بني النساء والرجال، وبني الفتيات 
يف إطار عمل و حتدد أدوار اجلنس يف جمتمع ما وتشكلها، وتنجم عنها االفرتاضات والنماذج النمطية. 

على أساس  اليت تُ رّتكباملكتب، يتطلب ذلك مراعاة ما إذا كانت اجلرائم، ومنها اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
 17صلة.الاملرتبطة بنوع اجلنس، وطبيعة تلك  عدم املساواةوأشكال باملعايري نوع اجلنس، ذات صلة 

النتقاص لومنها أعمال العنف اجلنسي،  سيشمل هنج املكتب فهًما الستخدام أنواع معينة من اجلرائم،و 
 . للضحايا من اهلويات اجلنسانية أو اإلثنية أو العرقية وأي هويات أخرى

                                                                                                                                                        

، دفع االدعاء بأن أفعال اخلتان القسري وبرت القضيب اليت تعرض كينياتا وآخرينم اجلنسية. ويف قضية  اإلصابات املتعمدة هبا من اجلرائ
()ز(. وتبني للدائرة التمهيدية الثانية أن األدلة املقدمة إليها 1)7تعترب "أشكااًل أخرى من العنف اجلنسي" وفًقا للمادة ‘ لوو’هلا رجال 

أخرى )تسبب  األفعال، وبالتايل، اعتربت هذا السلوك ميثل جزًءا من االدعاءات بوقوع أعمال الإنسانيةمل تثبت الطبيعة اجلنسية هلذه 
()أ( و)ب( من نظام روما األساسي، 7)61، القرار الصادر بشأن تأييد االهتامات وفًقا للمادة املدعي العام ضد كينياتا وآخرينإصابات جسدية خطرية(. قضية 

Red-382-02/11-01/09-ICC ،23   266-264، الفقرات 2012كانون الثاين/يناير. 
 انظر على سبيل املثال: 15

M. Boot, revised by C. K. Hall, “Article 7, Paragraph 3: Definition of Gender”, and M. McAuliffe 
deGuzman, “Article 21 Paragraph 3”, in O. Triffterer (ed., Commentary on the Rome Statute of the 
International Court: Observer’s Notes, Article by Article, 2nd ed., C. H. Beck/Hart/Nomos, 2008, 
§53. 

 
 " من النظام األساسي. 2()ج("2)8" و1()ج("2)8" و21()ب("2)8" و10()ب("2)8" و2()أ("2)8()ك( و1)7()ح( و1)7()و( و1)7انظر املواد   16
ية، وكذا القيود اليت والقانونيتناول التحليل اجلنساين أدوار اإلناث والذكور، واألمناط املختلفة ملشاركتهم وسلوكهم وأنشطتهم يف األنظمة االقتصادية واالجتماعية  17

حتدث يف إطار جمموعات  تعرتض كل جنس جتاه اآلخر، والفرص املتاحة هلم. وترجع أمهية ذلك إىل أن حياة اإلناث والذكور، مبا فيها جتارهبم مع النظام القانوين،
نوع اجلنس ميضي إىل األمام: العمل على الصلة بني اهلجرة حدة للمرأة، معقدة من التوقعات االجتماعية والثقافية املتباينة. انظر، على سبيل املثال، هيئة األمم املت

تعميم املنظور اجلنساين يف عمل مكتب األمم املتحدة املعن باملخدرات ؛ ومكتب األمم املتحدة املعن باملخدرات واجلرمية، 2013، والتنمية من منظور جنساين
 .2013، حزيران/يونيه واجلرمية

http://www.legal-tools.org/doc/4972c0/
http://www.legal-tools.org/doc/4972c0/
http://www.legal-tools.org/doc/f3ee8f/
http://www.legal-tools.org/doc/f3ee8f/
http://www.legal-tools.org/doc/f3ee8f/
http://www.un.org/womenwatch/directory/docs/UNODC-GuidanceNote-GenderMainstreaming.pdf
http://www.un.org/womenwatch/directory/docs/UNODC-GuidanceNote-GenderMainstreaming.pdf
http://www.un.org/womenwatch/directory/docs/UNODC-GuidanceNote-GenderMainstreaming.pdf
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جنساين وخربة جنسانية يف مجيع منظور سيدعم املكتب اخلطوات امللموسة اليت اختذها لتعزيز تضمني و  .21

واسرتاتيجيات التحقيق املسارات الفرضية للقضايا ، وعند وضع األوليةناء الدراسات أث جوانب عملياته:
واملقاضاة، ويف حتليل أمناط اجلرائم، وأثناء فحص الشهود واختيارهم ومقابلتهم وإدالئهم بشهادهتم، ويف 

ذلك مرحلة ما بعد من االستئناف ومحاية الشهود، و الطعن بمراحل إصدار األحكام وجرب األضرار، ويف 
جهوده الرامية إىل ضمان متتع املوظفني باملهارات واملعرفة كذلك املكتب  زز سيعانتهاء اإلجراءات. و 

 اليت تُ رّتكبواحلصافة الالزمة لالضطالع بوظائفهم وبوالية املكتب فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم 
ع املوظفني باملهارات الوظيفية املطلوبة متتّ على وجه اخلصوص،  ،املكتب سيضمنو على أساس نوع اجلنس. 

اجلرائم املتعلقة بأثناء إجراء التحليل اجلنساين ألعمال املكتب، ودرايتهم الكافية باألحكام القانونية يف 
على أساس نوع اجلنس، وكوهنم على درجة متقدمة من املهارة يف التعامل مع  اليت تُ رّتكباجلنسية واجلرائم 
 18صدمات املرتبطة بتلك اجلرائم.اآلثار احملتملة لل

()ب( من 1)54املادة وتشرتط سيتبع املكتب هنًجا سريع االستجابة الحتياجات الضحايا يف أنشطته. و  .22
مصاحل الضحايا والشهود وظروفهم الشخصية  محرتاالاملناسبة النظام األساسي اختاذ املدعي العام التدابري 

. م اليت تندرج ضمن اختصاص احملكمةالتحقيق واملقاضاة يف اجلرائبغية ضمان فعالية يف أثناء قيامه بذلك؛ 
جراء مشاورات فعالة ومالئمة مع جمموعات الضحايا إلفرص لنيل  ،على حنو متزايد ،وسيسعى املكتب

ويدرك املكتب تباين مصاحل اجملن  19وممثليها ألخذ مصاحل الضحايا يف احلسبان يف خمتلف مراحل عمله.
 .متوقعاهتالتعامل مع ، وسيتوخى احلذر يف قلقهمدواعي  وأعليهم 

التحقيق مع األشخاص األكثر مسؤولية عن اجلرائم األكثر خطورًة  ،بوجه عام ،سيتوىل املكتبو  .23
يف ظروف خاصة، سيقاضي املكتب أيًضا و  20أثناء التحقيق.يف ومقاضاهتم، استناًدا إىل األدلة اليت جُتمع 

الرتب املتوسطة أو حىت الصغرية، إذا كانت درجة مشاركتهم يف جرائم خطرية أو  الذين حيملونالضباط 
على أساس نوع اجلنس  اليت تُ رّتكبخملة بالشرف على اخلصوص، ومنها اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

هلدف النظام األساسي والغرض منه بالكامل،  حتقيًقاومسؤوليتهم عن تلك اجلرائم، تربر مقاضاهتم؛ 
 م األثر الرادع لعمل احملكمة. ولتعظي

                                                      
 .انظر القسم الثامن املتعلق بالتطور املؤسسي  18
 عليهم والروابط اليت انظر، على سبيل املثال، ورقة السياسات املتعلقة مبشاركة اجملن عليهم، اليت أوضح فيها املكتب أنه "يرحب بالتفاعل املباشر مع اجملن  19

ورقة السياسات املتعلقة ضطلع هبا". يشكلوهنا بدءًا من املراحل املبكرة من عمله، وذلك ألخذ مصاحلهم يف االعتبار عند حتديد حمور أنشطة التحقيق اليت ي
 . 7(، ص 2010)مكتب املدعي العام،  ،مبشاركة اجملن عليهم

، ورقة املتعلقة ببعض قضايا السياسات اليت ينظرها مكتب املدعي العاماليُطبق ذلك باعتباره قاعدًة عامة، مع خضوعه لوقائع كل حالة ومالبساهتا. انظر   20
(؛ 2006)احملكمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام،  ،قاضاةتقرير املتعلق باسرتاتيجية املال(؛ 2003)احملكمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام، 

 (.2010، )احملكمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام، 2012-2009 اسرتاتيجية املقاضاة

http://www.legal-tools.org/doc/3c204f/
http://www.legal-tools.org/doc/3c204f/
http://www.legal-tools.org/doc/3c204f/
http://www.legal-tools.org/doc/f53870/
http://www.legal-tools.org/doc/6e3bf4/
http://www.legal-tools.org/doc/6ed914/
http://www.legal-tools.org/doc/6ed914/
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اليت تبذهلا التكميلية تشجيع اجلهود  الرامية إىليف سياق أنشطته الرئيسية، جهوده وسيواصل املكتب،  .24
على أساس نوع اجلنس  اليت تُ رّتكباجلرائم و لجرائم اجلنسية لوضع حد لالدول واجلهات املعنية األخرى 

اخلطوات اليت قد يتخذها املكتب من ضمن وفًقا لواليته. و  أمكن ذلكحيثما ومنعها واملعاقبة عليها، 
التوعية لتصديق على النظام األساسي، وتشجيع تنفيذه على الصعيد احمللي، واملشاركة يف أنشطة الرتويج ل

التحقيق  اسرتاتيجياتلدعم  أفضل املمارساتالدروس املستفادة و  تبادلبشأن اختصاص احملكمة، و 
إىل فضي تُ مساعدة اجلهات املعنية ذات الصلة يف التعرف على الفجوات احلالية اليت واملقاضاة احمللية، و 

 اإلفالت من العقاب.

 
 اإلطار التنظيميثالثا: 

 النظام األساسي(أ )

جنائي دويل يعرتف صراحًة باالغتصاب واالستعباد اجلنسي واإلكراه  النظام األساسي هو أول صك قانوين .25
على البغاء واحلمل القسري والتعقيم القسري واألشكال األخرى من العنف اجلنسي باعتبارها صورًا حمددة 

على  اليت تُ رّتكبع النظام األساسي أيًضا قائمة اجلرائم اجلنسية واجلرائم ويوسّ  21جرائم احلرب.من صور 
جرائم ضد اإلنسانية حبيث ال تقتصر على االغتصاب، بل تشمل أيًضا ل تشكّ أساس نوع اجلنس اليت 

األشكال األخرى للعنف اجلنسي، وكذا االضطهاد على أساس نوع اجلنس. وهو أول صك دويل يشمل 
ًة باعتبارها أعماالً على أساس نوع اجلنس صراح اليت تُ رّتكباألشكال املختلفة من اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

أثناء النزاعات يف ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب اليت تُقرتف  اليت تُ رّتكبجلرائم يف سياق ا تُقرتفضمنية 
ل النظام األساسي احملكمة ممارسة اختصاصها يف عالوًة على ذلك، خيوّ و املسلحة الدولية وغري الدولية. 

أو أي أعمال  مجاعيةً  إبادةً مىت شكلت ى أساس نوع اجلنس عل اليت تُ رّتكباجلرائم اجلنسية واجلرائم 
يف حالة اإلبادة و  22ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب. اليت تُ رّتكبجلرائم يف سياق اتُقرتف ضمنية أخرى 

 .املستهدفةباجلماعات الذي يلحق اإلهالك ل هذه اجلرائم جزًءا ال يتجزأ من منط اجلماعية، قد متثّ 
حكام الواردة يف ألهلذه اعمال الكامل لضمان اتباع هنج ثابت يف اإلِ الالزمة وسيتخذ املكتب التدابري 
 والقواعد. النظام األساسي واألركان

                                                      
دا إال وكما ذُكر يف املقدمة، ال يشمل النظامان األساسيان للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لروان  21

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا االغتصاب واإلكراه على البغاء  االغتصاب باعتباره جرميًة ضد اإلنسانية. ويشمل
باعتبارمها شكلني من جرائم احلرب يشكالن اعتداًء على الكرامة الشخصية. بينما ال يشمل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

باره جرمية حرب، وغالًبا ما كانت جتري املقاضاة على أعمال االغتصاب ليوغوسالفيا السابقة أي إشارة صرحية إىل العنف اجلنسي باعت
 وأعمال العنف اجلنسي األخرى باعتبارها نوًعا من جرائم حرب اليت متثل تعديًا على الكرامة الشخصية.

 مثل اعتبار االغتصاب شكالً من أشكال التعذيب على سبيل املثال.  22
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تطبيق النظام  بتماشي( يف النظام األساسي أمهية خاصة؛ إذ تقضي تلك املادة 3)21املادة إن لورود  .26
عدد من العوامل إىل يستند سليب األساسي وتفسريه مع حقوق اإلنسان املعرتف هبا دولًيا، ودون أي متييز 

 23منها نوع اجلنس أو أي "وضع آخر". وسرياعي املكتب تطور حقوق اإلنسان املعرتف هبا دولًيا.
 

 (، فإن املكتب: 3)21إعمااًل للمادة و  .27
 

  مبا مع حقوق اإلنسان املعرتف هبا دولًيا، مبا يتماشى سيضمن تطبيق النظام األساسي وتفسريه
 24؛احلقوق املرتبطة حبقوق املرأة واملساوة بني اجلنسنيفيها 

  ،سينظر أيًضا يف أعمال العنف بل لن ينظر فقط يف أعمال العنف والتمييز على أساس اجلنس
 ؛اجلنسنيوار املرتبطة باملفهوم االجتماعي ألد

  عدم املساواةسيفهم جمموعة العوامل اليت قد تنجم عنها األشكال املختلفة من التمييز وأشكال 
قد، والرأي السياسي أو تعواإلعاقة، والديانة أو امل ،والعرق ،والسن ،االجتماعية مثل نوع اجلنس

واجلنس، وامليل اجلنسي، د، أو اإلثن أو االجتماعي، واملولِ القومي غري السياسي، واألصل 
 25؛واألوضاع أو اهلويات األخرى

                                                      
القانون اجلنائي  ، مع مالحظة أن " جيب أيضًا تفسري30التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم  انظر اللجنة املعنية بالقضاء على  23

يتوافق مع االتفاقية وغريها من صكوك حقوق اإلنسان  الدويل، ويشمل ذلك تعريف العنف اجلنساين، وخاصة العنف اجلنسي، مبا
" اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم اجلنس. املعرتف هبا دوليا دون أي متييز ضار على أساس نوع

 CEDAW/C/GC/30 ،30بعد انتهاء النزاع،  النزاع وما املتعلقة بوضع املرأة يف سياق منع نشوب النزاعات ويف حاالت  30
انظر أيًضا على سبيل املثال، جهود جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ومفوضية . 23، الفقرة 2013تشرين األول/أكتوبر 

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف إهناء العنف والتمييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية: مبادرة أحرار ومتساوون 
 2013أيلول/سبتمرب  26والبيان املؤرخ يف ، /https://www.unfe.orgق اإلنسان على ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقو 

إلهناء العنف والتمييز ضد املثليات واملثليني  الذي ألقاه املفوض السامي حلقوق اإلنسان، نافانيثيم بيالي، والعديد من قادة العامل
https://www.unfe.org/en/actions/ministerial-ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية على: 

meeting . 
، 1979اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت صدرت عام الصلة مثل  متكن اإلشارة إىل حقوق اإلنسان ذات  24

عند تفسري أحكام النظام  1995إعالن ومنهاج عمل بيجني الصادرين عام ، و 1993إعالن وبرنامج عمل فيينا الصادرين عام و 
 األساسي.

تداخل بعضها مع البعض اآلخر. انظر، يإذ قد من املهم النظر إىل األشكال املختلفة من التمييز يف عموميتها، وليس على حنو فردي؛  25
الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، اليت تنص على أن "التمييز ضد  28على سبيل املثال، التوصية العامة رقم 

ق، واإلثنية، والدين أو املعتقد، والصحة، املرأة على أساس جنسي أو جن ساين ي رتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل أخرى تؤثر على املرأة مثل العر 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة: واملركز، والسن، والطبقة، والطائفة االجتماعية، وامليل اجلنسي، واهلوية اجلنسانية" 

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  2لتزامات األساسية للدول األطراف الواردة يف املادة بشأن اال 28التوصية العامة رقم 

http://www.legal-tools.org/doc/d2266e/
https://www.unfe.org/
https://www.unfe.org/en/actions/ministerial-meeting
https://www.unfe.org/en/actions/ministerial-meeting
https://www.unfe.org/en/actions/ministerial-meeting
http://www.legal-tools.org/doc/6dc4e4/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/31/IMG/G9314231.pdf?OpenElement
http://www.legal-tools.org/doc/098c5d/
http://www.legal-tools.org/doc/ef60ee/
http://www.legal-tools.org/doc/ef60ee/
http://www.legal-tools.org/doc/ef60ee/
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  سيتجنب أي متييز على أساس نوع اجلنس يف مجيع جوانب أعماله، مبا فيها أنشطة التحقيق
واملقاضاة، وسيجابه أي متييز ضار على أساس نوع اجلنس حال ظهوره نتيجًة ألعمال األطراف 

 ؛احملكمة األخرىأجهزة األخرى أو 

  ّعلى أساس نوع  اليت تُ رّتكباجلرائم اجلنسية واجلرائم إدراج املتمثلة يف لقيمة اإلجيابية ج لوسريو
  أمام دوائر احملكمة، فضاًل عن مراعاة املنظور اجلنساين.املنظورة  يف اخلصومةاجلنس 

واملقاضاة )ب( من النظام األساسي املدعي العام بواجب اختاذ التدابري املالئمة للتحقيق (1)54املادة تلزم  .28
مصاحل اجملن عليهم والشهود وظروفهم يف اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة على حنو فعال، حمرتًما "

"، ، والصحة7من املادة  3الشخصية، مبا يف ذلك السن، ونوع اجلنس على النحو املعّرف يف الفقرة 
جنسي أو عنف بني اجلنسني أو عنف  طبيعة اجلرمية، وخباصة عندما تنطوي اجلرمية على عنف ومبراعاة "

ويف هذا الصدد، سيتخذ املكتب تدابري لضمان فعالية التحقيق واملقاضاة يف هذه اجلرائم  26."ضد األطفال
يف التعامل مع اجلرائم اجلنسية واجلرائم رئيسي مصاحل الضحايا والشهود وظروفهم، وباتباع هنج ا يراعي مب

 :ذلكمن على أساس نوع اجلنس. و  اليت تُ رّتكب

 ودليل  االسرتاتيجيةذات الصلة، مبا فيها اخلطة  اتإدماج هذه املسائل يف مجيع أوراق السياس
 27؛العمليات اخلاصني باملكتب

  توفري التدريب ألعضاء الفريق ومجيع املوظفني املعنيني اآلخرين لضمان فعالية التحقيق واملقاضاة
ذلك الفعالية يف مجع األدلة من على أساس نوع اجلنس، و  اليت تُ رّتكبيف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

 ؛ماحبالة ألخرى املرتبطة وحتليلها، ويف اإلطار القانوين املناسب، ويف املسائل الثقافية واالعتبارات ا

  ُهج املتبعة حيال العنف اجلنسي مشاركة اللجنة التنفيذية يف الوقت املناسب فيما يتعلق بالن
املقاضاة اليت تضعها الفرق فيما  باسرتاتيجياتواجلنساين خالل عملية التحقيق، وكذا فيما يرتبط 

  ؛يتعلق هبذه اجلرائم

  دواعي قلقهمصاحل اجملن عليهم و فهم أفضل ملبغية حتقيق استطالع السبل والشبكات . 
                                                                                                                                                        

. انظر أيًضا قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دايلو، القرار املتعلق باملبادئ واإلجراءات اليت سيتم اتباعها يف 18ضد املرأة، الفقرة 
( من النظام األساسي، مُينح اجملن عليهم 3)21، "مبوجب املادة 191، الفقرة ICC-01/04-01/06-2904 جرب األضرار

التعويضات بدون متييز ضار على أساس نوع اجلنس أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الديانة أو املتعقد أو الرأي السياسي أو غري 
 اعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر." السياسي أو امليل اجلنسي أو األصل القومي أو اإلثن أو االجتم

 سيصوغ املكتب ورقة سياسات خاصة تتناول مسائل األطفال. 26
دليل العمليات هو دليل سري للممارسات الداخلية يتناول مجيع جوانب عمليات مكتب املدعي العام. وجيري حتديث الدليل على حنو  27

 ملستفادة واالسرتاتيجيات اجلديدة وفرص تعزيز ممارسات املكتب.منتظم لضمان تطويره املستمر، وإدماج الدروس ا

http://www.legal-tools.org/doc/a05830/
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لألركان سيجري املكتب حتلياًل جنسانًيا و  28تندرج اجلرائم التالية ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة. .29
ستطاع كما هو موضح أدناه،  و األفعال الضمنية. ألركان ، وكذلك هلاالسياقية 

ُ
املتهمني مقاضاة كان يف امل

على أساس نوع اجلنس مبوجب العديد من أحكام النظام  اليت تُ رّتكبيف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
 األساسي.

 
 اإلبادة اجلماعية - 6املادة  "1"

ضرر جسدي أو إحلاق من النظام األساسي، مجيع األعمال الضمنية، مثل القتل أو  6املادة خيص فيما  .30
، قد يكون هلا جانب جنسي أو داخل اجلماعة اإلجناب، أو فرض تدابري هتدف إىل منع جسيمعقلي 

ارُتكبت بقصد إهالك مجاعة قومية مىت هذه اجلرائم إبادًة مجاعية تشكل قد و . معا جنساين أو كال اجلانبني
 29كلًيا أو جزئًيا.إهالكا  أو إثنية أو عرقية أو دينية، 

)والوصمة االجتماعية احملتملة( املرتبط باالغتصاب وأشكال العنف اجلسيم نظرًا للضرر البدين أو العقلي و  .31
اجلنسي األخرى ضد اجلماعات املستهدفة، قد تُلحق مثل هذه األعمال باجملن عليهم من األفراد وكذلك 

يرى املكتب أن أعمال االغتصاب واألشكال األخرى من العنف و . جربهبأسرهم ضررًا جسيًما ال ميكن 
 تلكماعة حمددة من البشر، ويف مثل يلحق جبالذي اإلهالك ل جزًءا ال يتجزأ من منط اجلنسي قد متث

  باعتبارها إبادًة مجاعية، وذلك استناًدا إىل األدلة.بارتكاهبا الظروف، ميكن توجيه االهتام 

 اجلرائم ضد اإلنسانية – 7املادة  "2"

( من النظام األساسي صراحًة جرائم جنسية وجرائم تُرتكب على أساس ح)ز( و)(1)7الفرقتان أوردت  .32
نوع اجلنس قد متثل جرائم ضد اإلنسانية، منها االغتصاب واالستعباد اجلنسي واإلكراه على البغاء واحلمل 

أخرى من العنف اجلنسي على هذه الدرجة من اخلطورة، جبانب  وأشكالالقسري والتعقيم القسري، 

                                                      
جبانب اجلرائم الواردة أدناه، للمحكمة أن متارس اختصاصها يف جرمية العدوان بعد التصديق الثالثني على التعديل ذي الصلة يف نظام  28

آخر جلمعية الدول األطراف، على أال يكون ذلك  (، ويف تصويت2010روما األساسي الذي اعُتمد يف املؤمتر االستعراضي بكامباال )
 من النظام األساسي. مكرًرا ثانًيا 15و مكررًا 15(؛ واملادتني 2010حزيران/يونيه  28) RC/Res.6: انظر: 2017قبل عام 

عن الدائرة االبتدائية باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، أكدت الدائرة أن  1998أيلول/سبتمرب  2الذي صدر يف  أكايسويف حكم   29
االغتصاب والعنف اجلنسي يشكالن إبادة مجاعية شأهنما يف ذلك شأن أي عمل مشابه آخر، ما داما قد ارُتكبا مع قصد إهالك 

 ا. مجاعة بعينها إهالكا كلًيا أو جزئيً 
The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Trial Chamber I Judgement, ICTR 96-4-T, 2 September 
1998, para. 731. 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-ENG.pdf
http://www.legal-tools.org/doc/b8d7bd/
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اليت ، ميكن توجيه التهم يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 7مبوجب املادة و  30أساس نوع اجلنس. االضطهاد على
مىت ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق على أساس نوع اجلنس بوصفها جرائم ضد اإلنسانية " تُ رّتكب

ارتكاب عمال بسياسة دولة أو منظمة تقضي ب" و"أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني
ليس من املطلوب أن يُرتكب كل عمل، مثل االغتصاب، على و  31".هذا اهلجوم، أو تعزيزا هلذه السياسة

موجه جزًءا من اعتداء واسع النطاق أو منهجي كان العمل يشكل نطاق واسع أو على حنو منهجي، طاملا  
 32السكان املدنيني.أية جمموعة من ضد 

األساسي "اضطهاد أية مجاعة حمددة أو جمموع حمدد من السكان ( من النظام ح)(1)7جترم املادة  .33
ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع اجلنس على النحو املعرف 

، أو ألسباب أخرى من املسلم عاملًيا بأن القانون الدويل ال جييزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل 3يف الفقرة 
اعتبار االضطهاد جرميًة  عدّ يُ و  33ار إليه يف هذه الفقرة أو بأي جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة."مش

ضد اإلنسانية اعرتافًا مهًما يف النظام األساسي سيساعد يف مواجهة مسألة اإلفالت من العقاب يف 

                                                      
( من النظام األساسي. كما أهنا ُمفّسرة بشكل أوضح يف األركان. وقد أكد جملس األمن 2)7وردت تعريفات هلذه األعمال يف املادة   30

، أن العنف اجلنسي، عند استعماله أو التفويض بارتكابه ضمن أساليب احلرب (2009) 1888و (2008) 1820جمدًدا يف قراريه 
الستهداف املدنيني عمًدا، أو ارتكابه ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على السكان املدنيني، فإنه يؤدي إىل تفاقم النزاعات 

 يني.املسلحة على حنو كبري وقد يعوق استعادة السلم واألمن الدول
ضد وفًقا ألركان اجلرائم، تستدعي "السياسة الرامية إىل القيام هبذا اهلجوم" أن "تقوم الدولة أو املنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم  31

السكان املدنيني ". وقد أكدت الدائرة التمهيدية الثانية أن اجلهات الفاعلة من غري الدول ميكن اعتبارها "منظمة" ألغراض املادة 
من نظام روما األساسي بشأن التصريح بإجراء  15. انظر، على سبيل املثال، احلالة يف كينيا، القرار الصادر وفًقا للمادة ()أ(2)7

دعي العام ضد روتو ; قضية امل92، الفقرة 2010آذار/مارس  ICC ،31-01/09-19حتقيق يف احلالة يف مجهورية كينيا، 
، ICC-01/09-01/11-373( )أ( و)ب( من نظام روما األساسي، 7) 61وآخرين، القرار املتعلق بتأكيد التهم وفًقا للمادة 

 .185و 184، الفقرتان 2012كانون الثاين/يناير   23
، الوارد فيه 248إىل الفقرة  311, ن1999متوز/يوليه  A-1-94-IT ،15، حكم االستئناف، اديتشقضية املدعي العام ضد ت 32

من  61، الدائرة االبتدائية األوىل، "مراجعة الئحة االهتام وفًقا للمادة املدعي العام ضد مايك ماركسيتش وآخريناالستشهاد بقضية 
: "مادام هناك عالقة بني اهلجوم 30، الفقرة 1996نيسان/أبريل  R61-13-95-IT ،3القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات"، 

سكان مدنيني، فيمكن تكييف عمل واحد بأنه جرمية ضد اإلنسانية." وبذلك، قد يُعترب أي فرد يرتكب  واسع النطاق أو منهجي ضد
جرمية ضد ضحية واحدة أو عدد حمدود من الضحايا مدانا بارتكاب جرمية ضد اإلنسانية إذا كانت أعماله تندرج ضمن السياق احملدد 

 أعاله."
نسي اضطهاًدا مىت اسُتهدفت الضحية على أحد األسس التالية. أقرت دائرة االستئناف ميكن اعتبار أي عمل من أعمال العنف اجل  33

اص يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بأنه "ال يستثن الدافع الشخصي مرتكب اجلرمية من أن يتوافر لديه أيًضا القصد اخل
نسية، اليت ال جيب التعامل معها يف هذا الشأن على حنو خمتلف عن األعمال املطلوب"، وأكدت أن "ذلك ينطبق أيًضا على اجلرائم اجل
كانون   A-87/1-05-IT،27، املدعي العام ضد دوردفيتش، احلكمالعنيفة األخرى جملرد تضمنها عاماًل جنسًيا". قضية 

 . 887، الفقرة 2014/يناير الثاين

http://www.legal-tools.org/doc/298f16/
http://www.legal-tools.org/doc/ae5c37/
http://www.legal-tools.org/doc/338a6f/
http://www.legal-tools.org/doc/96c3c2/
http://www.legal-tools.org/doc/8efc3a/
http://www.legal-tools.org/e6fa92/
http://www.icty.org/x/cases/djordjevic/acjug/en/140127.pdf
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أن القانون ا عامليً " من املسلم ألسباب أخرىأو " 34حاالت االضطهاد املنهجي على أساس نوع اجلنس
 الدويل ال جييزها.

جرمية االسرتقاق، يعرتف النظام األساسي صراحًة باإلجتار يف األشخاص، وخاصة النساء  ويف طيات .34
عالوًة على ذلك، قد يكون للجرائم األخرى، مثل االسرتقاق والرتحيل أو النقل القسري و  35واألطفال.

اجلرائم اجلنسانية أو و . معا جنساين أو كال اجلانبنيللسكان أو التعذيب أو القتل، جانب جنسي أو 
طابع مماثل إنسانية أخرى ذات أفعاال العلى أساس نوع اجلنس قد متثل أيًضا تعذيًبا أو  اليت تُ رّتكباجلرائم 

سيأخذ  36البدنية.العقلية أو باجلسم أو بالصحة يلحق  أذى خطريمعاناة شديدة أو تتسبب عمدا يف 
 سبان عند اختيار التهم املناسبة.املكتب ذلك يف احل

 جرائم احلرب - 8البند  "3"

على أساس نوع اجلنس يف سياق النزاعات املسلحة  اليت تُ رّتكبكثريًا ما تُقرتف اجلرائم اجلنسية واجلرائم  .35
الدولية وغري الدولية وترتبط بتلك النزاعات. وقد تندرج ضمن اختصاص احملكمة بوصفها جرائم حرب 

تشمل أفعال االغتصاب واالستعباد اجلنسي واإلكراه على هذه من النظام األساسي. و  8مبوجب املادة 
اليت متثل أيًضا خرقًا واألشكال األخرى من العنف اجلنسي قسري البغاء واحلمل القسري والتعقيم ال

املشرتكة. كما قد تتضمن مجيع األنواع األخرى من جرائم الثالثة التفاقيات جنيف أو انتهاًكا خطريًا للمادة 
التعذيب، أو التشويه البدين، أو االعتداءات  وأالسكان املدنيني، ضد  هجماتاحلرب، مثل تعمد توجيه 

                                                      
مثة سوابق ذات قيمة يف القانون واملمارسة حلاالت االضطهاد على أساس نوع اجلنس يف قوانني الالجئني يف العديد من األنظمة القومية  34

املتحدة السامية لشؤون الالجئني: املفوضية األمم مجلة وثائق منها ميكن للمكتب أخذها يف احلسبان عند تفسري هذا احلكم. انظر، 
أو  1951" من اتفاقية عام 2)أ("1بادئ التوجيهية املتعلقة باحلماية الدولية: االضطهاد املتعلق بنوع اجلنس يف سياق املادة امل

نوع اجلنس واالضطهاد واحملكمة ي أوسرتفيلد، ڤ؛ و جئني أو كالمها معابشأن وضع الال 1967الربوتوكول اخلاص هبا الصادر سنة 
"، جملة الدوق للقانون على نوع اجلنس الذي يشكل جرمية ضد اإلنسانية اجلنائية الدولية: ارتباط قانون الالجئني باالضطهاد القائم

 .89-49( ص 2006، 17:19الدويل واملقارن، العدد 
()ج(، "أن ميارس مرتكب اجلرمية إحدى أو 1)7وفًقا لألركان، من ضمن أركان االسرتقاق بوصفه جرميًة ضد اإلنسانية، مبوجب املادة  35

ق يف ملكية شخص أو أشخاص كأن يشرتيهم أو يبيعهم أو يعريهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما مجيع السلطات املتصلة باحل
املرفقة هبذا النص، "من املفهوم أن هذا احلرمان من احلرية قد يشمل، يف 11ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية." ووفًقا للحاشية 

سبما نص عليه يف االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق والنظم بعض احلاالت، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، ح
. ومن املفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه يف هذا الركن يتضمن االجتار باألشخاص، وخباصة 1956واملمارسات الشبيهة بالرق لعام 

 7نسي بوصفه جرميًة ضد اإلنسانية وجرمية حرب وفًقا للمواد النساء واألطفال." وتظهر احلواشي ذاهتا فيما يتعلق بأركان االستعباد اجل
 ". 6( )ه ( "2) 8"، و22)ب( " 8( )ز( و1)

 A-23/1-96-23& IT-96-IT ،12حكم االستئناف، املدعي العام ضد كوناراك وآخرين، انظر، على سبيل املثال، قضية  36
ا شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنًيا أو 150، الفقرة 2002حزيران/يونيه 

ً
، حيث ورد فيها: "العنف اجلنسي يسبب بالضرورة أمل

 عقلًيا، وهبذه الطريقة يربر وصفه كفعل من أفعال التعذيب."

http://www.legal-tools.org/doc/dbf597/
http://www.legal-tools.org/doc/dbf597/
http://www.vodafone.com.eg/vodafoneportalWeb/ar/aboutusMain_Page
http://www.legal-tools.org/doc/f3b9a6/
http://www.legal-tools.org/doc/f3b9a6/
http://www.legal-tools.org/doc/f3b9a6/
http://www.legal-tools.org/doc/029a09/


 ورقة السياسات املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اليت تُ ّرتكب على أساس نوع اجلنس                                2014حزيران/يونيه 
 

24 

 

يتطلب اعتبار و . معا أو كال اجلانبني اجانًبا جنسًيا أو جنساني الشخصية، أو جتنيد األطفالالكرامة  على
لعدة أسباب، منها أي سبب يستند إىل أي  أو معاناةً  امرتكب اجلرمية آالمً إحلاق التعذيب جرمية حرب 

األمل أو املعاناة بدنًيا أو عقلًيا، استناًدا  إحلاقوهبذا يتمكن املكتب من توجيه التهم يف  37نوع من التمييز.
مع أخذ ما سبق يف االعتبار، ، و جرمية حربتعذيبا يشكل إىل "أي نوع" من األسس التمييزية، باعتباره 

على أساس نوع  اليت تُ رّتكبسيتوخى املكتب احلذر يف توجيه هتم ارتكاب اجلرائم اجلنسية أو اجلرائم 
 8.38ب، إىل أقصى حد يتأتى للمكتب مبوجب املادة اجلنس باعتبارها جرائم حر 

 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات (ب )

محاية إجرائية للشهود واجملن تشتمل على تشمل القواعد مبادئ مهمة لإلثبات يف قضايا العنف اجلنسي، و  .36
شهادة اجملن عليهم يف  منهاعليهم يف هذه اجلرائم، وتسمح باستخدام تدابري خاصة يف تسهيل عدة أمور 

 39العنف اجلنسي.

 املقاضاة  اسرتاتيجية (ج )

املقاضاة اليت جيريها يف اجلرائم و املقاضاة السابقة له بتعزيز عمليات التحقيق  اسرتاتيجياتالتزم املكتب يف  .37
-2012لألعوام  االسرتاتيجيةويف خطته  40على أساس نوع اجلنس. اليت تُ رّتكباجلنسية واجلرائم 

                                                      
 " يف األركان.1( )ج( "2) 8" و2( )أ( "2) 8انظر الركن الثاين من أركان التعذيب الذي يشكل جرمية حرب يف املواد   37
يف قضية كاتانغا/نغودجولو، أقرت الدائرة التمهيدية األوىل بأن التعري القسري ميثل اعتداًء على الكرامة الشخصية، ووجدت األدلة   38

الكافية على ارتكاب عناصر امليليشيا الذين كانوا حتت إمرة املتهم بارتكاب تلك اجلرائم. ومع ذلك، رفضت تأييد التهمة لعدم كفاية 
ن املتهم قصد بارتكاب هذه اجلرائم "إبادة" قرية بوغورو، كجزء من اخلطة املشرتكة، أو أن هذه األحداث كانت ستقع يف األدلة على أ

ICC-، القرار املتعلق ب تأييد التهم، املدعي العام ضد كاتانغا ونغودجولوإطار املسار العادي لألحداث حال تنفيذ اخلطة املشرتكة. 
ويف قضية بيمبا، ضّم االدعاء إىل التهم املنسوبة  .572-570، الفقرات 2008أيلول/سبتمرب  30، 717-01/07-01/04

" بارتكاب أعمال االغتصاب واألشكال األخرى من العنف 2( )ج( "2) 8جرمية االعتداء على الكرامة الشخصية مبوجب املواد 
التمهيدية الثانية  ". ورفضت الدائرة6( "2) 8اجلنسي، فضاًل عن جرمية االغتصاب والشكل اآلخر من العنف اجلنسي وفًقا للمادة 

تأييد هتمة ارتكاب اعتداءات على الكرامة الشخصية استناًدا إىل عدة أسس، منها، أن "أغلب الوقائع اليت قدمها االدعاء تعكس يف 
حتت جوهرها األركان الرئيسية للقوة أو اإلكراه يف جرمية االغتصاب؛ وهتمة ارتكاب االعتداءات على الكرامة الشخصية تندرج بالكامل 

قضية املدعي العام ضد جون بيرّي بيمبا غومبو، القرار الصادر  هتمة االغتصاب، اليت تُعد التكيّيف القانوين األنسب للسلوك املوضح".
ICC-( )أ( و)ب(، من نظام روما األساسي بشأن اهتامات املدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو، 7) 61عماًل باملادتني 

 .313-307، الفقرات 2009، حزيران/يونيه 424-01/08-01/05
 ، املوضحة أدناه. 72و 71و 70انظر، على سبيل املثال، القواعد   39
. أكد املكتب أيًضا يف 7(، ص 2006كمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام، ، )احملتقرير املتعلق باسرتاتيجيات املقاضاةال 40

التزامه "بالعمل مع اجلهات الفاعلة اخلارجية، من بني جهات أخرى، فيما يتعلق باجلرائم  2012-2009اسرتاتيجيته للمقاضاة للفرتة 
)احملكمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي  2012-2009اسرتاتيجية املقاضاة: اجلنسية واجلرائم اليت تُرتكب على أساس نوع اجلنس". 

 .8، ص (2010العام، 
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تعزيز تضمني منظور  ، وهواالسرتاتيجيةّعد املكتب هذه القضية لتصبح موضع أحد أهدافه ، ص  2015
على  اليت تُ ّرتكبلجرائم اجلنسية واجلرائم ل، ومواصلة إيالء اهتمام خاص جماالت أعمالهمجيع جنساين يف 

ظور جنساين يف كما يلتزم املكتب يف اسرتاتيجيته بتضمني من  41لجرائم ضد األطفال.لأساس نوع اجلنس و 
مجيع جوانب عمله، وباالبتكار يف التحقيق واملقاضاة يف هذه اجلرائم، وبتدريب املوظفني على حنو كاٍف، 

للحيلولة دون سيتخذ املكتب تدابري و سلوب تعامل املوظفني مع اجملن عليهم. ألوبإيالء اهتمام خاص 
 حسب االقتضاء. ،وية، وسيعاجل أي صدمات ثاناجمددً  ض اجملن عليهم للصدمةتعرّ 

 

 األوليةالدراسات رابعا: 

اليت ال خترج على حنو واضح عن اختصاص احملكمة على أساس  احلاالتجلميع لية أو  جيري املكتب دراسة  .38
التحقيق. ويتخذ املدعي العام هذا للشروع يف أساس معقول املعلومات املتاحة لتحديد ما إذا كان مثة 

)ج( من النظام األساسي: االختصاص -)أ((1)53العوامل الواردة يف املواد يع مجالنظر يف القرار بعد 
اإلقليمي أو الشخصي(، واملقبولية )التكامل ودرجة اخلطورة(، ومصاحل إما )الزماين، واملوضوعي، و 

 42العدالة.

حُيتمل أن تندرج ما، حيلل املكتب املعلومات املتاحة بشأن اجلرائم اليت حلالة  األوليةخالل إجراء الدراسة  .39
وباختاذه تلك اإلجراءات، سيدرس املكتب أيًضا السياق العام الذي اقرُتفت فيه  43ضمن اختصاصه.

على أساس نوع اجلنس املزعومة، وسيقيم دور املؤسسات واخلربات  اليت تُ ّرتكباجلرائم اجلنسية واجلرائم 
انات األخرى املوجودة بوصفها مصادر حمتملة ، واملنظمات غري احلكومية، والكيالدوليةاحمللية، واملنظمات 

للمعلومات أو لدعم اجملن عليهم أو لتأدية غرضي توفري املعلومات ودعم اجملن عليهم مًعا. وهذا التقييم 
 يف مراحل الحقة.الشروع فيه سيدعم أي حتقيق حُيتمل 

 اليت تُ رّتكباجلرائم اليت تندرج ضمن اختصاص احملكمة، ومنها اجلرائم اجلنسية واجلرائم  تدصِ رُ وحيثما  .40
على الصعيد  ذتُ ّتخمثة إجراءات حقيقية صادقة  تسينظر املكتب فيما إذا كانفعلى أساس نوع اجلنس، 

وبني أي قضايا  ينظر فيما إذا كان مثة ارتباط بينهافوجدت مثل هذه اإلجراءات، حيثما الوطن بشأهنا. و 

                                                      
 .27(، ص 2013)احملكمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام،  2015-2012، حزيران/يونيه يجيةاالسرتاتاخلطة  41
للمحكمة ورقة السياسات املتعلقة بالدراسات األولية سياسات املكتب وممارساته يف إجراء الدراسات األولية موضحة تفصياًل يف  42

 53من القواعد أن يراعي املدعي العام العوامل احملددة يف املواد  48(. وتشرتط املادة 2013اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام، 
 (. 3)15)ج( من النظام األساسي يف حتديد ما إذا كان مثة أساس معقول للشروع يف إجراء حتقيق مبوجب املادة -( )أ(1)

من النظام األساسي، جيوز للمكتب تلقي املعلومات بشأن مثل تلك اجلرائم، وجيوز له البحث عن معلومات إضافية  15وفًقا للمادة  43
 من الدول، وهيئات األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، ومن املصادر املوثوقة األخرى.

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/policies%20and%20strategies/Documents/OTP-Strategic-Plan-2012-2015.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/policies%20and%20strategies/Documents/OTP-Strategic-Plan-2012-2015.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/policies%20and%20strategies/Documents/OTP-Strategic-Plan-2012-2015.pdf
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أخرى يدرسها املكتب. ويف هذا السياق، سرياعي املكتب العوامل ذات الصلة بتقييم مقبولية القضايا 
ويُتخذ القرار بشأن كل قضية على حدة. ويتطلب ذلك دراسة ما إذا كانت اإلجراءات الوطنية  44احملتملة.

عليه أو مقاضاته  األولية الدارساتتشمل التحقيق مع الشخص ذاته بشأن السلوك ذاته الذي ارتكزت 
وليس من الضروري أن يكون للتهم املنسوبة 45.مًعا التحقيق واملقاضاة نكاًل متشمل  على هذا السلوك أو 

االختبار يشرتط و القانوين للتهم املنظورة أمام احملكمة اجلنائية الدولية. التكييف ذات يف اإلجراءات الوطنية 
الذي وضعته دائرة االستئناف أن تطمئن احملكمة إىل أن القضية املنظورة على املستوى الوطن ختص 

  السلوك ذاته الذي كانت احملكمة اجلنائية الدولية ستنظر فيه. يف جوهرالشخص ذاته وتنظر 

 ات"ورقة السياس وسينظر املكتب يف عدم اختاذ إجراءات وطنية صادقة يف ضوء املؤشرات املدرجة يف .41
وقد تشمل عوائق اختاذ اإلجراءات الصادقة، اليت سرياعيها  46" اخلاصة باملكتب.األولية الدارساتاملتعلقة ب

املوضوعي  القانوناملكتب يف تقييمه ملقبولية الدعاوى، ما يلي: املواقف التمييزية والتنميطات اجلنسانية يف 
إمكانية حتقيق العدالة للمجن عليهم يف هذه اجلرائم، من حيد ، مما كليهماأو يف القواعد اإلجرائية أو يف  

األساسي، ووجود إعفاءات أو قوانني النظام عدم كفاية القوانني احمللية اليت جترم السلوك الذي حيظره  مثل
محاية ضحايا العنف اجلنسي. ومن املؤشرات احملتملة األخرى على تدابري حصانة وقوانني تقادم، وغياب 

ذلك اتباع مواقف رمسية تقلل من من صور االفتقار إىل اإلرادة السياسية، و ادقة صعدم اختاذ إجراءات 
، أو عدم كفاية اخلطوات املتخذة الظاهرة يف التحقيقات اجلرائم أو تستهني هبا أو تنكر وقوعها شأن هذه

                                                      
 (. 2013)احملكمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام،  ورقة السياسات املتعلقة بالدراسات األولية 44
 30قضية املدعي العام ضد روتو وآخرين، احلكم يف استئناف مجهورية كينيا ضد قرار الدائرة التمهيدية الثانية الصادر بتاريخ  45

( )ب( من 2) 19"القرار املتعلق بطلب مجهورية كينيا اليت تطعن يف مقبولية الدعوى وفًقا للمادة حتت عنوان  2011أيار/مايو 
؛ قضية املدعي العام ضد  47و 1، الفقرتان: 2011آب/أغسطس  ICC ،30-01/09-01/11-307النظام األساسي" 

حتت عنوان  2011أيار/مايو  30كينياتا وآخرين، احلكم يف استئناف مجهورية كينيا ضد قرار الدائرة التمهيدية الثانية الصادر بتاريخ 
ICC-( )ب( من النظام األساسي" 2)19 "القرار املتعلق بطلب مجهورية كينيا اليت تطعن يف مقبولية الدعوى وفًقا للمادة

. و انظر أيًضا قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا 46و  1، الفقرتان: 2011آب/أغسطس  274-02/11-01/09،30
وإدماج الوثائق يف ملف القضية  2006شباط/فرباير  10األوىل يف  دايلو، "القرار املتعلق بالقرار األول الصادر عن الدائرة التمهيدية

: "مىت تضمنت 31، الفقرة 2006شباط/فرباير  Corr-8-01/06-01/04-ICC ،24ضد السيد توماس لوبانغا دايلو،
ت قانونية وطنية تشمل كال من الشخص والسلوك حمل القضية املنظورة أمام احملكمة، قضية ناجتة عن التحقيق يف حالة اختاذ إجراءا

، القرار املتعلق مبقبولية املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسيفإن عدم قبوهلا يكون شرطا ال غىن عنه."؛ قضية 
، الفقرة 2013تشرين األول/أكتوبر  Red-466-01/11-01/11-ICC ،11القضية املرفوعة ضد عبد اهلل السنوسي، 

ذاهتا اليت تنظرها احملكمة، جيب إيضاح ما يلي: أ( أن ‘ القضية’: "لكي يستقر يف يقني احملكمة أن التحقيقات احمللية تتناول 66
نه هو الشخص ذاته الذي جيري اختاذ إجراءات احملكمة ضده. ب( أن السلوك الذي الشخص الذي اخُتذت اإلجراءات احمللية بشأ

جتري التحقيقات الوطنية بشأنه هو، يف جوهره، السلوك ذاته املزعوم إتيانه يف اإلجراءات املتخذة أمام احملكمة. ]...[ وختتلف 
يف اإلجراءات املتخذة أمام احملكمة، حسب الوقائع املادية السلوك ذاته املزعوم إتيانه ‘ يف جوهره’مقتضيات البت يف كون سلوك ما 

 يف القضية ومالبساهتا، ومن مث يتطلب ذلك حتليل كل حالة على حدة." 
 .56-48(، الفقرات 2013عي العام، )احملكمة اجلنائية الدولية، مكتب املد ورقة السياسات املتعلقة بالدراسات األولية 46

http://www.legal-tools.org/doc/acb906/
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نس، وتعمد تركيز اإلجراءات على على أساس نوع اجل اليت تُ رّتكبواملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
 قد تكون مسؤوليتهم أكرب.من ضد  أدلةمرتكيب اجلرائم منخفضي املستوى على الرغم من توفر 

قضايا حمتملة ينظر فيها املكتب، فسُيجرى تقييم بشأن أو إجراءات مقاضاة جارية إذا وجدت حتقيقات و  .42
ملا إذا كانت هذه اإلجراءات الوطنية يعوقها غياب اإلرادة أو انعدام القدرة على تنفيذ أي إجراءات 

 صادقة. 

، وخيضع ملراجعة مستمرة وفًقا إجرائهوقت حقيقتها الضمنية على الوقائع وجيرى تقييم التكامل على أساس  .43
 ة.للظروف املتغري 

مة يف حد ذاهتا، تتطلب املادة على الرغم من خطورة اجلرائم اليت تندرج ضمن اختصاص احملكو  .44
م احملكمة ما إذا كانت درجة خطورة قضية ما تقتضي اختاذ )د( من النظام األساسي أن تقيّ (1)17

وتضم . من إجراءات البت يف مقبولية القضية هذا التقييم جزءإجراءات إضافية من جانب احملكمة، و 
اجلرائم إىل طبيعة تشري و  47.أثرهاالعوامل املتعلقة بتقييم خطورة اجلرمية نطاقها وطبيعتها وطريقة ارتكاهبا و 

اليت تشمل جانًبا جنسًيا أو األخرى األركان احملددة لكل منها؛ مثل جرائم القتل واالغتصاب واجلرائم 
 . أو اجلانبني معا جنسانًيا

املنصوص على أساس نوع اجلنس من أخطر اجلرائم  اليت تُ رّتكباملكتب أن اجلرائم اجلنسية واجلرائم يدرك و  .45
على  اليت تُ رّتكبسرياعي املكتب عند تقييم خطورة اجلرائم اجلنسية واجلرائم و القانون األساسي. عليها يف 

م عنها من معاناة وضرر وما ختلفه أساس نوع اجلنس املزعومة الطبيعة متعددة األوجه هلذه األفعال وما ينج
 . آثارمن 

الدول( املعنية فيما أو سيسعى املكتب إىل تشجيع التحقيقات واملقاضاة الوطنية الصادقة يف الدولة )و  .46
وسيشجع السلطات الوطنية  48على أساس نوع اجلنس. اليت تُ رّتكبيتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم 

                                                      
(، قواعد املكتب. انظر، بالتزامن مع دفوع االدعاء، قضية املدعي العام ضد حبر إدريس أبو قردة، القرار املتعلق بتأييد 2)29البند   47

، القرار الصادر احلالة يف مجهورية كينيا؛ 31، الفقرة 2010شباط/فرباير  Red-243-02/09-02/05-ICC ،8التهم، 
ICC-01/09-19-من نظام روما األساسي بشأن التصريح بإجراء حتقيق يف احلالة يف مجهورية كينيا،  15وفًقا للمادة 

Corr،31  من نظام روما  15، القرار الصادر وفًقا للمادة احلالة يف مجهورية كوت ديفوار؛ 188، الفقرة 2010آذار/مارس
، 2011تشرين األول/أكتوبر  ICC ،3-02/11-14األساسي بشأن التصريح بإجراء حتقيق يف احلالة يف مجهورية كوت ديفوار، 

 .204قرة الف
أكد املكتب، يف تقريره املؤقت املتعلق باحلالة يف كولومبيا، على سبيل املثال، ضمن املسائل اخلمس العالقة اليت ستشكل بؤرة اهتمام  48

الدراسة األولية املستمرة، على حاجة السلطات الكولومبية إىل إعطاء األولوية للتحقيق واملقاضاة يف جرائم العنف اجلنسي. انظر 
 (. 2012)مكتب املدعي العام، تشرين الثاين/نوفمرب  التقرير املؤقت –احلالة يف كولومبيا 
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الصادقة، وعلى تقدمي القضائية ق اإلجراءات و تذليل العقبات اليت تعالكيانات على غريها من املختصة و 
 هذه اجلرائم.ضحايا الدعم إىل 

اجلرائم  عنف، مبا يف ذلكأحداث ما قد يندلع فجأة من سيسعى املكتب إىل سرعة االستجابة إىل و  .47
تعزيز التفاعل املبكر مع الدول ومع عن طريق ، على أساس نوع اجلنس اليت تُ رّتكباجلرائم اجلنسية و 

املعلومات الواردة بشأن اجلرائم املزعومة، صحة املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، للتأكد من 
، جيوز له باالختصاصوذلك لتشجيع اإلجراءات الوطنية الصادقة وملنع تكرر اجلرائم. وأينما متتع املكتب 

تصاعد العنف وارتكاب املزيد من اجلرائم، ليعلم مرتكبو اجلرائم عواقب  أيًضا إصدار بيانات وقائية لردع
 49أفعاهلم، ولتعزيز اإلجراءات الوطنية.

 
 

 التحقيقاتخامسا: 

من النظام األساسي،  54جبات املكلف هبا املدعي العام والصالحيات املمنوحة له حسب املادة اوفقا للو  .48
على  اليت تُ ّرتكباجلنسية واجلرائم ة والنافية ذات الصلة باجلرائم تسيحقق املدعي العام يف املالبسات املثب

  أساس نوع اجلنس بطريقة تتسم بالنزاهة واحليادية وصوال إىل احلقيقة.

على أساس نوع اجلنس يف نفس  اليت تُ رّتكبوسيجري املكتب حتقيقات يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم   .49
ومن شأن  الوقت الذي جيري فيه التحقيقات يف غري ذلك من اجلرائم، بازال يف سبيل ذلك العناية الواجبة.

اليت ذلك أن يؤكد االستغالل األمثل للموارد، ويسمح بإجراء حتقيقات موّسعة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
نه أيضا أن يتيح الوقت الكايف جلمع األدلة وحتليلها وللتخطيط ومن شأ على أساس نوع اجلنس. تُ رّتكب

  االسرتاتيجي واختاذ القرارات على حنو مستمر مبا يف ذلك حتديد الشهود واختيارهم.

الدائر، وانعدام التعاون، تفرض النزاع وإضافة إىل التحديات العامة كإجراء التحقيقات يف حاالت   .50
ومن  .حتديات حمد دة خاصة هباعلى أساس نوع اجلنس  اليت تُ رّتكبواجلرائم  التحقيقات يف اجلرائم اجلنسية

ذلك نقص اإلبالغ عن حاالت العنف اجلنسي أو االمتناع عنه نظرًا للعوامل اجملتمعية أو الثقافية أو 
جلنس، على أساس نوع ا اليت تُ رّتكبالدينية؛ أو وصمة العار اليت تلحق بضحايا اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

وحمدودية التحقيقات احمللية، وما يرتبط بذلك من نقص األدلة املتوفرة، ونقص األدلة اجلنائية أو املستندية، 
                                                      

من تشرين األول/أكتوبر  14) دولية يؤكد أن احلالة يف غينيا قيد الدراسةاملدعية العام للمحكمة اجلنائية الانظر، على سبيل املثال،  49
بيان املدعية (؛ 2010تشرين الثاين/نوفمرب  19) نائب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية: نتابع األحداث يف غينيا(؛ 2009

أيلول/سبتمرب  27)؛ يف غينيا 2013أيلول/سبتمرب  28العامة للمحكمة اجلنائية الدولية، فاتو بنسودة، مبناسبة انتخابات 
2013.) 

http://www.legal-tools.org/doc/ceb4de/
http://www.legal-tools.org/doc/532ce6/
http://www.legal-tools.org/doc/96982f/
http://www.legal-tools.org/doc/96982f/
http://www.legal-tools.org/doc/96982f/
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ويرجع ذلك إىل أسباب منها مرور وقت طويل على ارتكاب تلك اجلرائم، أو عدم كفاية خدمات الدعم 
  أو حمدوديتها على الصعيد الوطن.

معينة للتصدي هلذه التحديات، كتوجيه انتباه خاص إىل هذه اجلرائم منذ وسيدرس املكتب اتباع سبل  .51
وقت مبكر، فضال عن شهادة الشهود، وإىل مجع خمتلف أنواع األدلة، مبا فيها األدلة اجلنائية 

اجلنائي وتشريح اجلثث(، واألدلة املستندية )مقاطع الفيديو، الفحص الطيب )كالفحوصات السريرية و 
ية أو غري الرمسية املوجهة إىل مرتكيب اجلرمية، وتقارير اخلرباء إ.خ.( والدالئل غري املباشرة الرمس اإلخطارات

واملرتبطة مبالبسات حمددة اليت ختص ارتكاب اجلرائم. وحييط املكتب علما بأن هذه األنواع من األدلة غري 
لتقوية القضية، حتقيقا لعدة  ومع ذلك، سيسعى جلمع تلك األدلة 50مطلوبة قانونا لتعزيز إثبات اجلرائم.

أهداف منها إثبات األوجه األخرى يف القضية، كمسؤولية املتهم. ومثة أساليب حتليل كتصميم قواعد 
البيانات واإلحصاءات ورسم اخلرائط ستساعد أيضا يف حتديد األمناط ذات الصلة يف اجلرمية ويف اهلياكل 

تعرتض سبيل احلصول على األدلة يف حالة اجلرائم اجلنسية ومع مراعاة التحديات اخلاصة اليت  التنظيمية.
 أفضل املمارساتعلى أساس نوع اجلنس، سيطبق املكتب معايري الدروس املستفادة و  اليت تُ رّتكبواجلرائم 

 51لضمان فعالية التحقيق يف تلك اجلرائم. 

إلجراء املزيد من التحقيقات ، اعتمد املكتب منهجا جديدا 2015-2012يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  .52
وسيتبع  52 العميقة مفتوحة النهاية مع االستمرار يف الرتكيز، حىت جُيمع املزيد من األدلة من مصادر متنوعة.

، اسرتاتيجية الزيادة التدرجيية يف القضايا املتعلقة مبرتكيب اجلرائم من املستوى املتوسط عند اللزوماملكتب، 
كيب اجلرائم املشهورين من املستوى املنخفض وصوال إىل أكثر مرتكيب اجلرائم إىل املرتفع، وحىت من مرت

الفردية ويستهدف هذا املنهج املساعدة يف التصدي لتحديات إثبات املسؤولية اجلنائية  53مسؤوليًة. 
 على أساس نوع اجلنس.  اليت تُ رّتكبعن ارتكاب اجلرائم اجلنسية واجلرائم  يف أعلى املستوياتلألشخاص 

 التحقيق الشروع يف(أ)

سيتوىل مجيع العاملني يف خمتلف الشعب املشاركة يف التحقيق املسؤولية عن إدماج املنظور اجلنساين يف  .53
على أساس نوع اجلنس يف   اليت تُ رّتكبالتحقيقات، وعن ضمان التصدي التام للجرائم اجلنسية واجلرائم 

االهتمام بالتنوع واملعلومات احمللية يف تشكيل فرق ويدرك املكتب أمهية  كل مرحلة من مراحل التحقيقات.
                                                      

، متتنع 66من املادة  3ما يلي: "دون اإلخالل بأحكام الفقرة  ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على4)63تنص القاعدة  50
دائرة احملكمة عن فرض شرط قانوين يقضي بوجوب تقدمي ما يعزز إثبات أي جرمية تقع ضمن اختصاص احملكمة، ال سيما جرائم 

 العنف اجلنسي." 
 . 11انظر احلاشية رقم  51
 .6(، ص 2013، )احملكمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام، 2015-2012اخلطة االسرتاتيجية حزيران/يونيه  52
 املرجع السابق. 53

http://www.legal-tools.org/doc/954beb/
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مراقبة هذه  ستتوىلالِفرق بروح املبادرة يف تقدمي التوصيات إىل اللجنة التنفيذية، اليت ستتحلى إذ  التحقيق.
 . اوستضمن حسن تنفيذهاملمارسة 

 سرتفع خالل مرحلة وسيتوىل املكتب، يف أثناء وضع املسارات املفرتضة للقضايا، دراسة التقارير اليت .54
، فضال عن البحث والتحليل اإلضافيني املتعمقني، وأي حتقيقات، بقدر ارتباطها باجلرائم األوليةالدراسة 

املفرتضة للقضايا  األوليةوستخضع املسارات  54على أساس نوع اجلنس. اليت تُ رّتكباجلنسية واجلرائم 
  للمراجعة املنتظمة، وقد تعّدل استنادا إىل نتائج أي حتليل إضايف لألدلة اليت جيري مجعها.

 اإلعداد (ب)

على أساس  اليت تُ رّتكببغية بناء شبكات بالغة األمهية لتحقيق فعالية التحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم  .55
وتتعلق باجملتمعات احمللية  األوليةستقاة خالل مرحلة الدراسة نوع اجلنس، سينظر املكتب يف املعلومات امل

وسيجري إعطاء األولوية إلقامة العالقات والشبكات داخل اجملتمع إىل  ووجود منظمات اجملتمع املدين.
أقصى حد ممكن بغرض دعم األنشطة التنفيذية للمكتب، وال سيما تعظيم قدرته على االطالع على 

وسيبذل املكتب قصارى جهده  55خللق قاعدة مرجعية لدعم اجملن عليهم والشهود.املعلومات واألدلة و 
ويف حالة عدم توفر الدعم  لضمان أال تتسبب أنشطته يف إحلاق مزيد من الضرر باجملن عليهم والشهود.

 احمللي، سيضع املكتب يف اعتباره حاجة احملكمة لتوفري املساعدة املطلوبة. 

 56.الفع الة التحقيقاتإجراء الذي قد يقع عليهم االختيار كوسطاء لدعم  وسيحدد املكتب األفراد .56
تمل أن يعملوا مع اجملن عليهم ميع هؤالء الوسطاء ممن حيُ ستقد م بشكل خاص إحاطة إعالمية جلو 

على أساس نوع اجلنس  لضمان فهمهم لآلثار احملتملة  اليت تُ رّتكبوالشهود يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
وسيتوىل املكتب مراقبة  للتعرض للصدمات نتيجة هلذه اجلرائم على وجه اخلصوص ونتيجة لعملية التحقيق.

كان أداء الوسطاء غري مرض، أو مىت ثارت شكوك حول وحيثما   أداء الوسطاء وتقييمه باستمرار.

                                                      
من الئحة املكتب على اآليت: "يسعى الفريق املشرتك، يف كل مسار مفرتض مؤقت للقضية، إىل اختيار حوادث  2(34وينص البند ) 54

مبا يف ذلك العنف اجلنسي والعنف بني اجلنسني  -األشد خطورة وأشكال اإليذاء األساسية اليت تلحق باجملن عليهم توضح اجلرائم 
 اليت تبني نطاق اجلرائم وتأثريها أوضح البيان." -والعنف ضد األطفال

، وصيات بشأن األخالقيات والسالمة يف حبث وتوثيق ورصد العنف اجلنسي يف حاالت الطوارئتانظر، منظمة الصحة العاملية،  55
)ويشار إليها باسم "توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن األخالقيات والسالمة"(، اليت من ضمن ما جاء فيها: "جيب أن  2007

حايا متاحة حمليًا قبل ال شروع يف أي نشاط قد يقتضي من تكون خدمات الرعاية والدعم األساسيني اليت تقدم إىل الناجني والض
 . 9أشخاص إفشاء معلومات عن العنف اجلنسي الذي تعرضوا له." ص 

املبادئ التوجيهية اليت تنظم العالقات بني احملكمة والوسطاء على مستوى  2014آذار/مارس  17اعتمد رؤساء أجهزة احملكمة بتاريخ  56
 .مدونة قواعد سلوك للوسطاء، إضافة إىل احملكمة

http://www.legal-tools.org/doc/c01b89/
http://www.legal-tools.org/doc/e0f990/
http://www.legal-tools.org/doc/e0f990/
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 ر يف استمرارهم من عدمه وسيتخذ ما يلزم من إجراءات حسب احلالة.نزاهتهم، سيسارع الفريق بالنظ
  ويتناول دليل العمليات بالتفصيل اختيار الوسطاء وإسناد املهام إليهم واإلشراف عليهم.

القضايا الثقافية ذات الصلة واملمارسات التقليدية والدينية  سيتلقى العاملون إحاطات إعالمية بشأنو  .57
يف أثناء اإلعداد للبعثات، مثة التزام على العاملني و ات ذات الصلة بالتحقيقات. وغريها من االعتبار 

املختصني بالتعرف على العادات والتقاليد والقضايا الثقافية احمللية ومنها وضع اإلناث والذكور يف هذا 
 السياق وأي عوامل أخرى قد تؤثر على بعثة التحقيق وإجراء املقابالت. 

وقد تتضمن تلك  ابالت واملرتمجون الشفويون حتضريات خاصة تتعلق بإجراء املقابالت.وسيجري فريق املق  .58
التحضريات التعرف على تعبريات التلطف يف احلديث وغريها من أساليب التواصل الشفوية وغري الشفوية 

 .اليت قد يستخدمها الشهود لإلشارة إىل أعمال العنف اجلنسي يف سياق التحقيقات على وجه اخلصوص
ومسارد للتعرف على املصطلحات الصحيحة والدقيقة الالزمة لوصف  إحاطات إعالميةأيضا وسيتلقون 

وسيتحقق فريق املقابالت من تفضيالت الشهود بشأن جنس  العنف اجلنسي وأعضاء اجلسم.أفعال 
  املرتمجني الشفويني واحملققني وغريها من العوامل الشخصية وسرياعي تلك التفضيالت.

 ممارسات التحقيق (ج)

على أساس نوع اجلنس مبعزِل عن  اليت تُ ّرتكبيف حاالت النزاع، نادرا ما تقع اجلرائم اجلنسية واجلرائم   .59
ومن مث ينبغي فهم جتربة اجملن عليه وتوثيقها توثيقا شامال، فضال عن الرتكيز اخلاص على  غريها من اجلرائم.

وسيكفل املكتب اقرتان التحقيق يف اجلرائم  ى أساس نوع اجلنس.عل اليت تُ رّتكباجلرائم اجلنسية واجلرائم 
على أساس نوع اجلنس بالنظر يف األبعاد اجلنسانية لغريها من اجلرائم على  اليت تُ رّتكباجلنسية واجلرائم 

  حنو كاف.

أمان  التدابري حلماية خمتلفمن النظام األساسي، يتخذ املكتب  (1)68وحسب االلتزام الوارد يف املادة  .60
اجملن عليهم والشهود وسالمتهم البدنية والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم، وال سيما خالل أعمال 

  على أساس نوع اجلنس. اليت تُ رّتكبالتحقيق واملقاضاة وذلك فيما خيص اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

على  اليت تُ رّتكبفيما خيص اجلرائم اجلنسية واجلرائم احملتمل استدعاؤهم كشهود وسيخضع اجملن عليهم  .61
والتقييم النفسي االجتماعي ملزم  أساس نوع اجلنس لتقييمات وفحوصات نفسية اجتماعية وأمنية مبدئية.

وسيجريه خبري نفسي  57على أساس نوع اجلنس. اليت تُ رّتكبجلميع شهود اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

                                                      
( من الئحة املكتب على اآليت: "يقيم خبري يف علم النفس أو يف علم النفس االجتماعي أو خبري آخر يف مقابلة 3)36ينص البند  57

مة البدنية والنفسية لألشخاص الذين يستجوهبم املكتب والذين يعتربون ضعفاء احلال )وال سيما مباشرة قبل االستجواب، السال
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ض لة الشهود وقدرهتم على اخلضوع للمقابلة واإلدالء بشهاداهتم دون التعرّ اجتماعي وعليه أن يدرس حا
 وقد حيضر اخلبري املقابلة بنفسه من أجل مراقبتها وإسداء املشورة ملن جيريها. لضرر شخصي أو نفسي.

  وجيوز أن يقدم اخلبري أو الشخص املصاحب الدعم للشاهد حسب الطلب.
 

الشخصية للفرد واستعداده للمساعدة يف التحقيق وقيمة شهادته يف الفحص على تقييم الظروف سريكز و  .62
  اإلثبات والعمل حنو إقامة عالقة ملؤها الثقة واالحرتام.

 
على أساس نوع اجلنس يف  اليت تُ رّتكبوبصفة عامة، سيجرى فحص شهود اجلرائم اجلنسية واجلرائم  .63

ويف حال أن استلزم األمر إجراء فحوصات عن بعد،  لقاءات مباشرة، مع توفري الدعم الالزم للشهود.
مع مراعاة احلالة السائدة واحلاجة إىل كفالة عدم تعرض  للشاهدسيسعى املكتب إىل ضمان توفر الدعم 

 نتيجة لألنشطة املتصلة بالفحص.  ةالشاهد ألي خماطر 
 

وسيمضي املكتب قدما  وسيجرى التقييم األمن مع الرتكيز على خماطر حمددة وعلى تدابري احلماية املتوفرة.  .64
يف إجراء املقابالت، يف حالة ظهور نتائج إجيابية للتقييمات اخلاصة باحلالة النفسية االجتماعية واحتياجات 

  التحقيق واألمن.
 

على أساس نوع  اليت تُ رّتكبيف اجلرائم اجلنسية واجلرائم  ويدرك املكتب احتمال تعرض اجملن عليهم  .65
اجلنس ملزيد من املخاطر املتمثلة يف التمييز أو الوصمة االجتماعية أو االستبعاد من أسرهم وجمتمعاهتم أو 

حنو تقليل ظهور اجملن عليهم وفرصة تعرضهم وسعيًا  اإليذاء البدين أو غري ذلك من صور االنتقام.
، مبا حيثما توافرتجديد، سريتقي املكتب مبجهوداته الرامية إىل مجع أنواع أخرى من األدلة، للصدمة من 

واألدلة اإلحصائية أو املرتبطة بنمط اجلرائم اليت جيري احلصول العاملني ببواطن األمور يف ذلك شهادات 
، وغريها من البيانات الطبية والصيدلية والبحوث والتقارير التجريبيةالسجالت عليها من اخلرباء ومن 

املوثوق فيها اليت تقدمها الدول وأجهزة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
  وغريها من املصادر اليت ميكن االعتماد على ما تقدمه.

 
شهود اجلرائم عليهم و اجملن ويف أثناء وضع اسرتاتيجيات التحقيق وتنفيذها، سيضع املكتب يف اعتباره أن   .66

على أساس نوع اجلنس رمبا يكونوا أيضا شهودا على غريها من اجلرائم،  اليت تُ رّتكباجلنسية واجلرائم 

                                                                                                                                                        

املعاقني وضحايا اجلرائم القائمة على نوع اجلنس واجلرائم اجلنسية(. وحيدد هذا التقييم ما إذا كانت حالة الشخص يف ذلك الوقت 
 فسية جديدة. "تسمح له بأن ُيستجوب دون أن يتعرض للخطر أو لصدمة ن
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وسيتجلى ذلك يف اسرتاتيجيات التحقيق اخلاصة  خططه بناء على ذلك.املكتب والعكس، ومن مث سيضع 
 اليت تضعها الفرق داخل إطار كل حتقيق جنائي على حدة. 

 
 -أعاله، سيستخدم النص املتعلق باالضطهاد على أساس نوع اجلنس  33كما هو مشار إليه يف الفقرة و  .67

الدالئل  خمتلف االعتباروسيضع التحقيق يف  إىل أقصى حد ممكن. -وهو نص جديد يف النظام األساسي
ومنها السياسات التمييزية، وأعمال العنف اليت مُتّيز يف استهداف جنس معني، والدعاية املتصلة بنوع 
اجلنس، واملقوالت ذات الصلة اليت يطلقها مرتكبو اجلرائم املباشرون، والعناصر املكونة للمعارف األساسية 

د ذي الصلة والتحيزات اجلنسانية السلبية يف رد لدى املشتبه فيه، والسلوكيات السابقة اليت تشري إىل القص
 أو السلطات على اجلرائم. هبا ه بفعل اجملموعات املشت

املرتبطة بالتعامل والتفاعل والعالقة مع اجملن عليهم  أفضل املمارساتوقد أدرجت يف دليل العمليات.  .68
مبادئ وقد صيغت استبيانات و  على أساس نوع اجلنس. اليت تُ رّتكبوالشهود يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

 حمددة للمساعدة على اتباع املمارسات اجليدة يف هذا الصدد.  توجيهية

، وجود حتيزات جنسانية سلبية قد تؤثر على خمتلف مصادر أعمالهوسرياعي املكتب، يف أثناء ممارسته   .69
 اليت تُ رّتكبخبصوص اجلرائم اجلنسية واجلرائم املعلومات وأيضا احتمال نقص اإلبالغ أو تشويه احلقيقة 

 للتحقق من مصداقيتها.  النزيهلذا، ستخضع األدلة للتقييم  على أساس نوع اجلنس.

وستضع مجيع الفرق يف اعتبارها، يف أثناء اختيار الشهود، االعتبارات املتعلقة بأي خماطر أمنية أو اجتماعية  .70
كنة قد تكون مرتبطة بتقدمي األدلة خبصوص اجلرائم اجلنسية أو نفسية، فضال على أي آثار عالجية مم

ويدرك املكتب أن الشهود على اجلرائم اجلنسية واجلرائم  58على أساس نوع اجلنس. اليت تُ رّتكبواجلرائم 
على أساس نوع اجلنس قد يرغبون يف اإلدالء بشهاداهتم لدعم اإلجراءات القضائية وقد  اليت تُ رّتكب

، يف اختيار الشهود، وبناء على سيدرس املكتبو  وة من خطوات تعافيهم هم شخصيا.يعتربون ذلك خط
عناية فائقة ما إذا كان احلصول على األدلة من شاهد معني سيفيد بأي تقييمات نفسية وأمنية أو غريها، 

ويويل املكتب  وقد أثبتت التجربة أمهية التحكم يف توقعات اجملن عليهم والشهود. سيضر هبذا الفرد.أم 
تتعلق مبداومة إطالع الشهود جبملة أمور منها والية املكتب راسخة عناية خاصة هلذا األمر، ولديه ممارسة 

وأثر اإلفصاح االستدعاء لإلدالء بالشهادة ونطاق  واحتمالوإجراءات احلماية واملشاركة يف اإلجراءات 
قدم هلم أيضا تفسريات تتعلق بدور وحدة اجملن توس .التعويضاتوتطورات القضية و املعلومات احملتمل عن 

                                                      
، اليت توصي، جبملة أمور منها مبا يلي: "املنافع اليت تعود توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن األخالقيات واملتعلقة بالسالمة انظر 58

احمللية من توثيق العنف اجلنسي جيب أن تكون أكب ر م ن املخاطر اليت يتعرض هلا املستجيبون واجملتمعات على املستجيبني أو اجملتمعات 
 .11-9احمللية." ص ص 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595681_ara.pdf?ua=1
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)ويشار إليها باسم "اجملن عليهم والشهود"( بشأن املسائل املتعلقة  59عليهم والشهود التابعة لقلم احملكمة
 باملساعدة، مبا فيها املساعدة الطبية والنفسية، والدعم، واحلماية، ودور املكتب يف هذا اجملاالت.

وحدة اجملن عليهم والشهود بشأن هذا املسائل، وسيخطر الضحايا والشهود بعدها وسيتواصل املكتب مع 
  الستطالع آرائهم. ىباخليارات احملتملة والتدابري الالزمة يف هذا الصدد، وسيسع

 

 المقاضاة سادسا: 

 توجيه التهم(أ )

 املنسوبةاجلرائم  "1"

والتحقيقات املوضوعية والتفصيلية ومجيع األدلة، سيضمن املكتب توجيه هتم  األوليةبناء على الدراسة  .71
لدعم هذه على أساس نوع اجلنس كلما وجد دليل كاف  اليت تُ رّتكبارتكاب اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

  .االهتامات

على أساس نوع اجلنس صراحًة  اليت تُ رّتكبومن حيث املبدأ، سيوجه التهم يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم  .72
باعتبارها جرائم يف حد ذاهتا، عالوًة على توجيه التهم بشأن هذه األفعال باعتبارها من أشكال العنف 
األخرى يف اليت تقع ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة مىت توفرت األركان املادية للجرمية، كتوجيه 

كما سيسعى املكتب لتوجيه هتم جُمّمعًة كي  ادة مجاعية.هتمة االغتصاب باعتباره تعذيًبا، واضطهادا وإب
هذه اجلرائم وتعدد أوجهها، ولتبيان نطاقها، مدعًما عمله  خطورةيربهن، على حنو عادل، على مدى 

  باألدلة يف كل حالة.

على ترتكب ومىت توفرت األدلة، سيوجه املكتب هتما تتعلق باألفعال اليت متثل جرائم جنسية وجرائم  .73
س نوع اجلنس باعتبارمها فئتني خمتلفتني من اجلرائم اليت تندرج ضمن اختصاص احملكمة )جرائم احلرب أسا

واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية(، وذلك لتحقيق أغراض منها التكيّيف الصحيح لطبيعة اجلرمية 
 60 وبيان طريقة ارتكاهبا والقصد منها وأثرها ومالبساهتا.

                                                      
من النظام األساسي، أنشأ مسجل احملكمة وحدة اجملن عليهم والشهود ضمن قلم احملكمة مكلفا إياها بأن  6(43وفقا للمادة )  59

املدعي العام، تدابري احلماية والرتتيبات األمنية، واملشورة، واملساعدات املالئمة األخرى للشهود وللمجن توفر، بالتشاور مع مكتب 
 عليهم الذين ميثلون أمام احملكمة، وغريهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدالء الشهود بشهاداهتم.

هتميت االستعباد اجلنسي واالغتصاب بوصفهما جرائم ضد على سبيل املثال، يف قضية كاتانغا/نغودجولو، وجه املكتب إىل املتهم  60
". وقد انتهج النهج ذاته يف العديد من القضايا األخرى، مبا فيها 22()ب("2)8()ز( و1)7اإلنسانية وجرائم حرب عمال باملادة 
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وسيسعى املكتب أيضا إىل إلقاء الضوء على األوجه املتعلقة بنوع اجلنس يف اجلرائم اجلنسية وغريها اليت   .74
 تقع ضمن اختصاصه، كالعمل املنزيل وواجبات "األسرة" يف سياق االستعباد أو االسرتقاق اجلنسي. 

  أشكال املسؤولية واألركان املعنوية "2"

م احملكمة إىل الربهنة على أن االغتصاب وغريه من اجلرائم اجلنسية متيل احلاالت والقضايا املنظورة أما .75
على أساس نوع اجلنس ضد اإلناث والذكور غالبا ما تكون واسعة النطاق أو منهجية  اليت تُ رّتكبواجلرائم 

وقد ترتكب هذه اجلرائم  61أو تتصف بالصفتني معا وتستخدم بوصفها أداة من أدوات احلرب أو القمع. 
ملة أمور منها األوامر الصرحية أو الضمنية أو التعليمات الصادرة بارتكاهبا؛ أو باعتبارها نتيجة نتيجة جل

يعلم الفرد بوقوعها يف إطار املسار العادي لألحداث خالل العمليات العسكرية املوجهة ضد السكان 
نيني، أو عدم معاقبة مرتكيب )كعدم أمر املرؤوسني حبماية املد هاملدنيني على سبيل املثال؛ أو بسبب امتناع

مل ااجلرائم رمبا يتسبب فيها أيضا جمموعة من العو وهذه ما مياثلها من جرائم ارتكبت يف عمليات سابقة(. 
 ذات الصلة األخرى على مجيع مستويات التنظيم، كثقافة التسامح. 

وضمانا للمساءلة يف خمتلف السيناريوهات، ينص النظام األساسي على خمتلف أشكال املسؤولية يف مادتيه  .76
  .30؛ أما املعايري اليت يشرتط توافرها الستيفاء الركن املعنوي فمنصوص عليها يف املادة 28و 25

يهم القادة العسكريون أو من النظام األساسي، جيوز حتميل املسؤولية لألفراد، مبن ف 25وعمال باملادة  .77
على أساس نوع اجلنس اليت يرتكبوهنا  اليت تُ ّرتكبالرؤساء غري العسكريني، عن اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

بوصفهم أفرادا أو يرتكبوهنا مع آخرين أو من خالل الغري، أو مىت أمروا بارتكاهبا أو الشروع يف ارتكاهبا أو 
أو ساعدوا فيه بأي صورة من صور املساعدة أو سامهوا فيه بأي حرضوا أو حثوا أو ساعدوا على ذلك 

                                                                                                                                                        

ة دليل كاف يثبت وجود قضية هارون/قوشايب، وبيمبا، ومربوشيمانا، وحسني، وموداكومورا، ونتغاندا، حيث اعترب املكتب أن مث
  األركان السياقية لكال اجلرميتني.

يف قضية بيمبا، أدرج املكتب يف التهم جرائم االغتصاب اليت ارتكبت ضد اإلناث والذكور ومل يكتف باستدعاء اجملن عليهن بل أيضا  61
أثناء احملاكمة. انظر قضية املدعي العام ضد الرجال الذي يشغلون مناصب السلطة الذي وقعوا ضحايا لالغتصاب ليدلوا بشهاداهتم يف 

ICC-01/05-، 2009آذار/مارس  30بيمبا، النسخة العامة احملررة من الوثيقة املعدلة اليت حتوي االهتامات املوج هة بتاريخ 
Anx3-395-01/08 ،30  ضمن ما جاء فيها أن "النساء تعرضن لالغتصاب حبجة أهنن ، اليت من 2009آذار/مارس

متعاطفات مع املتمردين. وتعرض الرجال لالغتصاب بوصفه أسلوبا متعمدا للحط من كرامة الرجال املدنيني، وإلظهار عدم قدرهتم 
ليت تعرض هلا الرجال الذين اعتربوا على محاية أسرهم." ويف قضية كنياتا، أدرج املكتب يف التهم أعمال اخلتان القسري وبرت القضيب ا

مؤيدين للطرف املعارض. انظر قضية املدعي العام ضد كنياتا، النسخة العامة احملررة من تصحيح الوثيقة احملدثة الثانية اليت حتوي 
 .34، ص 2013أيار/مايو  Red-Corr-AnxA-732-02/11-01/09-ICC 10 االهتامات

http://www.legal-tools.org/doc/d7f72e/
http://www.legal-tools.org/doc/d7f72e/
http://www.legal-tools.org/doc/d7f72e/
http://www.legal-tools.org/doc/7ada41/
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ويف حالة القادة العسكريني أو الرؤساء غري العسكريني، ميكن أيضا حتميلهم  صورة من صور املسامهة.
  أو الرئيس. 62استنادا إىل مسؤولية القائد 28املسؤولية عمال باملادة 

سكريني على التعامل بفعالية مع ارتكاب قواهتم أو مرؤوسيهم وتشجيعا للقادة العسكريني والرؤساء غري الع .78
 .25فضال عن املادة  28هلذه اجلرائم، سيبحث املكتب بالتدريج إمكانية توجيه هتم استنادا إىل املادة 

، جيوز حتميل املسؤولية للقادة العسكريني والرؤساء غري العسكريني دون اقتصار ذلك 28وعمال باملادة 
اليت دهم ارتكاب السلوك اخلاص أو النتيجة اخلاصة املتمثلة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم على حالة قص

هذه على أساس نوع اجلنس، بل أيضا يف حالة علمهم أو افرتاض أن يكونوا قد علموا بارتكاب  تُ رّتكب
الالزمة واملعقولة اليت تقع اجلرائم أو جتاهلوا عن علم املعلومات اليت تشري إىل ارتكاهبا، ومل يتخذوا التدابري 

ضمن سلطتهم ملنع ارتكاهبا أو قمعه أو عرض املسألة على السلطات املختصة للتحقيق فيها ومالحقة 
 63 مرتكبيها قضائيا.

من النظام األساسي، جيب على املكتب إثبات أن الشخص اخلاضع للتحقيق أو املتهم  30وعمال باملادة  .79
 ألي سلوكعلم، ما مل تنص األركان على اشرتاط وجود ركن معنوي الو د مع توافر القصقد ارتكب اجلرمية 

  64.ظرف معني  وارد هباأو نتيجة أو 

من النظام األساسي: "ألغراض هذه املادة، يتوافر القصد لدى الشخص عندما: )أ(  (2)30 ووفقا للمادة .80
الشخص، فيما يتعلق  يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك؛ )ب( يقصد هذا

بالنتيجة، التسبب يف تلك النتيجة أو يدرك أهنا ستحدث يف إطار املسار العادي لألحداث." وتنص املادة 
أن يكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ‘ العلم’على أنه "ألغراض هذه املادة، تعن لفظة  (3)30

 ستحدث نتائج يف املسار العادي لألحداث." 

                                                      
بيري بيمبا غومبو، النسخة العامة احملررة من الوثيقة املعدلة اليت حتوي االهتامات -انظر على سبيل املثال: قضية املدعي العام ضد جان 62

. وهذه هي أول 2009آذار/مارس  Anx3-395-01/08-01/05-ICC ،30، 2009آذار/مارس  30املوج هة بتاريخ 
ها قضية تنظرها احملكمة اجلنائية الدولية ويالحق فيها قائد عسكري قضائيا استنادا إىل مسؤولية القائد عن اجلرائم املدعى ارتكاهبا، ومن

  االغتصاب، اليت ارتكبتها قوات خاضعة إلمرته وسيطرته الفعليتني.
ى سبيل املثال: بيان املمثلة اخلاصة السابقة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع، مارغوت انظر عل 63

فالسرتوم الذي جاء فيه أن "العنف اجلنسي الذي يرتكب يف زمن احلرب جرمية ميكن األمر هبا أو التغافل عنها أو إدانتها. ومبجرد أن 
جلسة جملس األمن املفتوحة بشأن "املرأة والسالم ت على حنو أفضل، أنا على يقني من أنّنا سنتمكن من منعها." نفهم هذا الديناميا

ة املعنية بالعنف اجلنسي يف واألمن: العنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح": بيان املمثلة اخلاصة السابقة لألمني العام لألمم املتحد
 . 2010نيسان/أبريل  27حاالت النزاع، مارغوت فالسرتوم 

()ج( من النظام األساسي توفر ركن معنوي، أي "لغرض تيسري ارتكاب هذه اجلرمية" يف تقدمي 3)25على سبيل املثال، تشرتط املادة  64
 العون أو التحريض أو املساعدة بأي شكل آخر.

http://www.legal-tools.org/doc/d7f72e/
http://www.legal-tools.org/doc/984c14/
http://www.legal-tools.org/doc/984c14/
http://www.legal-tools.org/doc/984c14/
http://www.legal-tools.org/doc/984c14/
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وتشري جتربة احملكمة اجلنائية الدولية وغريها من احملاكم الدولية إىل عدم وجود أدلة يف أغلب األحوال على  .81
ويف مثل تلك األحوال، قد تقدم 65صدور أوامر الرتكاب اجلرائم اجلنسية أو القائمة على نوع اجلنس. 

علم املتهم بأن تلك اجلرائم ستقع أدلة كأمناط السلوك الالحقة أو السابقة أو وجود إخطار حمدد إلثبات 
 يف إطار املسار العادي لألحداث، وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل استيفاء الركن املعنوي عمال باملادة

 سيدرس املكتب مجيع االحتماالت اليت وردت يف هذا النص. و  )ب(.(2)30

ير العامة املعاصرة املتعلقة وسيسعى املكتب إىل تقدمي أنواع أخرى من األدلة، كشهادة الشهود والتقار  .82
 66 .توافر القصد والعلم لدى املتهمباجلرائم، وذلك إلثبات 

من النظام  30و 28و 25سيدرس املكتب مجيع أشكال املسؤولية واألركان املعنوية الواردة يف املواد  .83
على أساس نوع اجلنس وسيتخذ  اليت تُ رّتكباألساسي عند توجيه التهم يف قضايا اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

وسيوجه املكتب هتما مبوجب خمتلف أشكال املسؤولية واألركان املعنوية  قراراته بناء على األدلة املتوفرة.
  بصفة احتياطية عند االقتضاء.

 إعداد الشهود (ب )

 67طلب املوافقة من الدوائر إلعداد الشهود بغرض زيادة كفاءة الشهادة ودقتها. على سيواظب املكتب  .84
على  اليت تُ رّتكبنتائج ترتتب على اجلرائم اجلنسية واجلرائم   عنلوصمة إضافية فضال التعرض ومع مراعاة 

                                                      
املثال، قررت الدائرة االبتدائية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف قضية كريستيتش أهنا رغم عدم اقتناعها مبا على سبيل   65

ال يدع جماال للشك املعقول أن عمليات القتل واالغتصاب والضرب واالنتهاكات اليت ارتكبت ضد الالجئني يف بوتوشاري كانت جزءا 
بني املشاركني يف العمل اجلنائي املشرتك، فال شك أن هذه اجلرائم كانت مبثابة نتائج طبيعية ومتوقعة حلملة  من اهلدف املتفق عليه
 التطهري العرقي. انظر:
.et al ćPrliIn , 2 August 2001, para. 616. T-33-98-IT, Judgement, ćProsecutor v. Krsti 

فيها ويف قضية برلتش وآخرين: تبني للدائرة االبتدائية الثالثة أن أربعة من أصل ستة من املتهمني الذين أدينوا بارتكاب بعض اجلرائم، مبا 
تنفيذ االغتصاب والعنف اجلنسي والنهب استنادا إىل أهنم كان يف مقدورهم أن يتوقعوا على حنو معقول ارتكاب تلك اجلرائم نتيجة ل

العمل اجلنائي املشرتك، وأهنم، رغم ذلك، قبلوا ذلك اخلطر وحتملوا مسؤوليته، عن طريق مجلة أمور منها عدم اختاذ تدابري ملنع ارتكاب 
 مزيد من اجلرائم.

29 May 2013, paras. 72, 284, 437, 834, and 1014. ,T-74-04-ITJudgement,  et al., ćrosecutor v. PrliP 
دية على سبيل املثال، يف قضية تشارلز تايلور، اعتمدت الدائرة االبتدائية يف احملكمة اخلاصة لسرياليون اعتمادا كبريا على األدلة املستن 66

اجلرائم اليت ارتكبت يف سرياليون وعلى التغطية اإلعالمية املعاصرة اليت وردت يف تقارير املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية حول 
هلا وذلك فيما قضت به مبا ال يدع جماال للشك املعقول من أن الرئيس السابق لسرياليون كان على علم باجلرائم اليت كانت ترتكب يف 

 نيني مبا فيها جرائم االغتصاب.سرياليون على يد قوات اجمللس الثوري للقوات املسلحة/اجلبهة املتحدة الثورية ضد املد
, 18 May 2012, paras. T-01-03-SCSL, Trial Chamber II Judgement, Case No. Prosecutor v. Taylor

6815-6886. 

http://www.legal-tools.org/doc/440d3a/
http://www.legal-tools.org/doc/9b61ba/
http://www.legal-tools.org/doc/8075e7/
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ية يف للغامن املستصوب أساس نوع اجلنس، يرى املكتب أن إعداد الشهود، وال سيما يف هذه اجلرائم، 
قاعة احملكمة وتسهيل إمتام تقدمي األدلة املتعلقة باجلرائم وختليف هتيُّب دعم الصحة النفسية للشهود 

وستنفذ هذه العملية بعناية فائقة وفقا ألي  68على أساس نوع اجلنس.  اليت تُ رّتكباجلنسية واجلرائم 
ملكتب، من أجل ضمان عدم من ا الصادرةتوجيهات قد تصدرها الدائرة، فضال عن التوجيهات الداخلية 

 اإلخالل بعدالة اإلجراءات ونزاهتها بأي طريقة. 

 تدابري محاية أمان الشهود وسالمتهم البدنية والنفسية(ج )

 " االلتزامات العامة خالل اإلجراءات القضائية 1"

من النظام األساسي هي املادة الرئيسية املتعلقة حبماية اجملن عليهم والشهود خالل مجيع  68املادة  .85
سيفي املكتب بالتزامه املنصوص عليه يف النظام و  69اإلجراءات القضائية، وهي مادة ملزمة جلميع أجهزهتا. 

اليت م اجلنسية واجلرائم األساسي املتمثل يف ضمان اختاذ مجيع التدابري الالزمة خالل التحقيق يف اجلرائ
وقد أنشأ املكتب وحدة اسرتاتيجيات احلماية  على أساس نوع اجلنس ومقاضاة املتهمني بارتكاهبا. تُ رّتكب

)ويشار إليها باسم "وحدة االسرتاتيجيات"( ووحدة دعم العمليات )ويشار إليها باسم "وحدة الدعم"(؛ 
عّرضني للخطر بسبب تعامالهتم ومهمتهما التعامل مع محاية الشهود ودعمهم، هم 

ُ
وأسرهم وغريهم من امل

ومن أجل ضمان اتباع هنج شامل يف التعامل مع الشهود )من حيث صحتهم البدنية  مع املكتب.
والنفسية واالجتماعية، وتوفري املعلومات هلم وحل مشاكلهم حال عاجال(، أعيد حتديد املسؤوليات داخل 

سرتاتيجيات ووحدة الشؤون اجلنسانية واألطفال وقسم التخطيط املكتب بني وحدة الدعم ووحدة اال
 والعمليات )ويشار إليه باسم "القسم"(. 

                                                                                                                                                        
ختليًا عن النهج الذي اتبع يف قضايا ماضية، قررت الدائرة االبتدائية اخلامسة يف قضييت كينيا السماح بإعداد الشهود، إلدراكها أن   67

اإلعداد اجليد للشهود ال يساعد فقط على ضمان إدالء الشاهد بشهادة مهمة ودقيقة ومرتابطة، بل يسهم أيضا يف محايتهم وحتقيق 
 ذلك مساعدهتم على ختفيف ما يشعرون به من ضيق وقلق جتاه األدالء بالشهادة.سالمتهم، مبا يف 

, 2 January 2013, 524-01/11-01/09-ICC., Decision on witness preparation, Prosecutor v. Ruto et al
-01/09-ICCDecision on witness preparation, , or v. Kenyatta et al.Prosecutparas. 4, 37, and 51; 

 2 January 2013, paras. 4, 41, and 52., 588-02/11 
 وقد مارست احملاكم اجلنائية الدولية املخصصة على نطاق واسع هنج إعداد الشهود لتسهيل اإلدالء باألدلة املستقاة من أقوال الشهود.  

 انظر: 68
, 2 January 2013, 524-01/11-01/09-ICC., Decision on witness preparation, Prosecutor v. Ruto et alSee 

para. 37. 
( من النظام األساسي على أن "تتخذ احملكمة تدابري مناسبة حلماية أمان اجملن عليهم والشهود وسالمتهم البدنية 1)68تنص املادة  69

فيها السن، ونوع اجلنس على النحو  والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم. وتويل احملكمة يف ذلك اعتبارا جلميع العوامل ذات الصلة، مبا
، والصحة، وطبيعة اجلرمية، وال سيما، على سبيل املثال ال احلصر، عندما تنطوي اجلرمية على عنف 7من املادة  3املّعرف يف الفقرة 

جنسي أو عنف بني اجلنسني أو عنف ضد األطفال. ويتخذ املدعي العام هذه التدابري وخباصة يف أثناء التحقيق يف هذه اجلرائم 
 ري أو تتعارض مع حقوق املتهم أو مع مقتضيات إجراء حماكمة عادلة ونزيهة.""واملقاضاة عليها، وجيب أال متس هذه التداب

http://www.legal-tools.org/doc/82c717/
http://www.legal-tools.org/doc/d907bd/
http://www.legal-tools.org/doc/d907bd/
http://www.legal-tools.org/doc/82c717/
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عن وضع تدابري احلماية أساسًا املسؤولة  هي الوحدةووحدة اجملن عليهم والشهود التابعة لقلم احملكمة هي  .86
ميْثلون أمام احملكمة، وغريهم ممن  واملشورة، واملساعدات املالئمة األخرى للشهود وللمجن عليهم الذين

زامات املنصوص عليها يف تيتعرضون للخطر بسبب إدالء الشهود بشهاداهتم. ويتوىل املكتب االطالع باالل
بروتوكوال مشرتكا اجملن عليهم والشهود وعليه أبرم املكتب ووحدة  النظام األساسي فيما يتعلق باحلماية.

املكتب، ووحدة االسرتاتيجيات على وجه اخلصوص،  ويتوىل 70هتما.بشأن محاية الشهود حيدد مسؤوليا
بشأن املسائل املتعلقة باحلماية والدعم بطرق منها اجملن عليهم والشهود وفقا للربوتوكول، التعاون مع وحدة 

 تبادل أي معلومات ذات صلة وتقدمي أي مساعدة يف تنفيذ تدابري احلماية وتقدمي الدعم عند الضرورة.
ك املكتب أن مثة حاجة للتدخل يف حينه وسييسر تقدمي املساعدة املطلوبة مىت لزم األمر بغية احلفاظ ويدر 

على أساس  اليت تُ رّتكبعلى السالمة البدنية والنفسية للشهود، وال سيما ضحايا اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
ذات الصلة سعيا إىل تفعيل هذا وسيعمل املكتب أيضا مع الدول وغريها من اجلهات الفاعلة  نوع اجلنس.

 النص تفعيال كامال. 

 " الكشف عن األدلة2"

سيبذل املكتب العناية الواجبة يف ضمان وفائه بالتزاماته الواردة يف النظام األساسي فيما يتعلق بالكشف  .87
إذا كان من احملتمل أن يعّرض الكشف عن هوية اجملن و  عن األدلة بطريقة مهنية ويف التوقيت املناسب.

على أساس نوع  اليت تُ رّتكبعليهم والشهود، مبا فيهم اجملن عليهم والشهود يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
أن يطلب جيوز ميكن معاجلتها بتدابري وقائية أخرى، ال اجلنس، إىل خطر اإلصابة بأضرار بدنية ونفسية، 

، أو استخدام القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن  (4) 81إخفاء هوياهتم وفقا للقاعدة املكتب إذنا ب
وقبل  من النظام األساسي. (5) 68و (5) 61اكمة، وفقا للمادتني ملخصات شهادات الشهود قبل احمل

املقابلة، سيخرب املكتب الشهود بكافة التزاماته املتعلقة باإلفصاح فيما خيص شهادات الشهود، مع مراعاة 
حالة الضعف اخلاصة اليت تعرتي الشهود وأي خماوف أخرى تكون لدى شهود اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

  رية أو أي تداعيات اجتماعية.على أساس نوع اجلنس جتاه مسائل أمنية أو شخصية أو أس اليت تُ رّتكب

ُتّبعة يف احملكمة3"  " التدابري امل

من النظام األساسي على أنه استثناء من مبدأ عالنية اجللسات، لدوائر احملكمة أن  (2)68 تنص املادة  .88
تقوم، محاية للمجن عليهم والشهود أو املتهم، بإجراء أي جزء من احملاكمة يف جلسات سرية أو بالسماح 

اصة بتقدمي األدلة بوسائل إلكرتونية أو بوسائل خاصة أخرى. وبشكل خاص، تكون هذه التدابري اخل
إلزامية يف حالة ضحية العنف اجلنسي أو الطفل الذي يكون جمنيا عليه أو شاهدا، ما مل تأمر احملكمة بغري 

 ذلك، مع مراعاة كافة الظروف، وال سيما آراء اجملن عليه أو الشاهد. 
                                                      

 ، بروتوكول مشرتك بشأن الوالية واملعايري وإجراءات احلماية بني االدعاء وقلم احملكمة، وجار تنقيحه حاليا. 2011أُبرم يف آذار/مارس   70



 ورقة السياسات املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اليت تُ ّرتكب على أساس نوع اجلنس                                2014حزيران/يونيه 
 

40 

 

ى أساس نوع عل اليت تُ رّتكبإذا لزم األمر حلماية اجملن عليهم أو الشهود يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم   .89
ومن بني تلك  .87اجلنس، درج املكتب على أن يطلب من الدائرة األمر باتباع تدابري وفقا للقاعدة 

التدابري إخفاء اسم الشخص وأي معلومات تشري إىل هويته من الدفاتر العلنية للدائرة؛ ومنع األطراف 
واملشاركني يف اإلجراءات القضائية من الكشف عن امسه أو أي معلومات تشري إىل هويته للغري؛ وتقدمي 

ا فيها تغيري الصور أو الصوت، وبث الشهادة أو غريها من الوسائل اخلاصة، مب اإللكرتونيةاألدلة بالوسائل 
لنقل الصوت؛ قصرية الفيديو، أو الدوائر التلفزيونية املغلقة أو استخدام وسيلة التداول بعن طريق 

  واستخدام األمساء املستعارة؛ وتنفيذ اإلجراءات القضائية أو جزء منها يف جلسة مغلقة.

بأضرار نفسية أو صعوبات نفسية أو بدنية قد تؤثر على  يف حالة تعرض الشاهد لزيادة خماطر اإلصابةو  .90
سالمته وقدرته على اإلدالء بشهادته، سيطلب املكتب من الدائرة اختاذ تدابري خاصة بغية تقليص خماطر 

وقد تشمل تلك التدابري  71التعّرض لصدمات جديدة إىل أدىن حد ممكن، وتسهيل إدالئهم بشهادهتم. 
تصال البصري املباشر بني الشهود واملتهم؛ وتقدمي األدلة عرب وصلة فيديو؛ استخدام الشاشات ملنع اال

ووجود شخص مصاحب مسؤول عن الدعم أو مساعد داخل قاعة احملكمة، كموظف الدعم التابع لوحدة 
وعلى حسب  72محاية اجملن عليهم والشهود، أو طبيب نفسي أو خبري خارجي خالل اإلدالء بالشهادة. 

خطوات إلبالغه بتدابري احلماية املتوافرة اليت قد ُتطلب من  ذر اليت قد تواجه الشاهد، ستتختقييم املخاط
وبغية التحكم يف التوقعات، سُيهتم بضمان فهم  الدائرة، وتفضيالت الشاهد اليت طلب التعرف عليها.

 يفضلها الشاهد ال يُوافق الشاهد وقبوله ملسألة أن القرار النهائي هو قرار الدائرة، وأن تدابري احلماية اليت
عليها بالضرورة. وسيويل املكتب عناية خاصة لطريقة استجواب الشاهد أو اجملن عليه خاصة فيما يتعلق 

ملنع املمكنة كل اخلطوات املكتب   ذتخيُ وس على أساس نوع اجلنس. اليت تُ ّرتكبباجلرائم اجلنسية واجلرائم 
  73مضايقته أو ترهيبه أو صدمته جمددا. 

                                                      
احملكمة، بناء على طلب مقدم من املدعي العام أو الدفاع، أو أحد ( على اآليت: "جيوز لدائرة 1)88تنص أول مجلة يف القاعدة  71

الشهود أو الضحايا أو ممثله القانوين، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد استشارة وحدة الضحايا والشهود، حسب االقتضاء، ومع 
وليس احلصر، تدابري لتسهيل أخذ شهادة أي  مراعاة آراء الضحية أو الشاهد، أن تأمر باختاذ تدابري خاصة تشمل، على سبيل املثال

 1من الضحايا أو الشهود املصابني بصدمة، أو شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحايا العنف اجلنسي، عمال بالفقرتني 
 ." 68من املادة  2و

على سبيل املثال، يف قضية بيمبا، طلب املكتب اإلذن لضحايا العنف اجلنسي بأن يصحبهم الشخص الذي خيتارونه خالل اإلدالء  72
بشهاداهتم يف أثناء احملاكمة، ألهداف منها ختفيف الصدمة احملتملة وأي خماوف أخرى مرتبطة باملشاركة يف اإلجراءات القضائية إىل 

، تصويب لطلب االدعاء باختاذ تدابري محاية وخاصة لشهود Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gomboاحلد األدىن، انظر 
 .20و 19، الفقرتان 2010متوز/يوليه  Red4-Corr-800-01/08-01/05-ICC( ،6(اإلثبات أثناء احملاكمة"، 

( من القواعد على أنه "مع مراعاة ما قد ينشأ عن انتهاك خصوصيات الشاهد أو الضحية من خطر يهدد 5)88تنص القاعدة  73
سالمته، حترص الدائرة على التحكم بطريقة استجواب الشاهد أو الضحية لتجنب أي مضايقة أو ترهيب، مع إيالء اهتمام خاص 

 لالعتداءات على ضحايا جرائم العنف اجلنسي."

http://www.legal-tools.org/doc/91374f/
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 األدلة (د )

على أساس نوع  اليت تُ رّتكبال ينبغي أن يكون الدليل الالزم لتوجيه هتم ارتكاب اجلرائم اجلنسية واجلرائم  .91
اجلنس والعبء الذي يتحمله االدعاء إلثباهتا، من الناحية القانونية أقوى أو أصعب من األدلة واألعباء 

ذلك يف حتقيقاته واسرتاتيجيات املقاضاة اليت وسيضمن املكتب جتلي  اليت يتطلبها غري ذلك من اجلرائم.
  أمام الدوائر.ومنها يف الدعاوى القضائية يتبعها، 

على  اليت تُ رّتكبويرد يف القواعد أحكام تستهدف محاية الشهود/اجملن عليهم يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم  .92
 واإلقرار والسلوك السابق. اإلثبات أساس نوع اجلنس، على وجه اخلصوص، فيما يتعلق مبسائل تعزيز 

على عدم ضرورة التعزيز إلثبات أي جرمية  القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن  (4) 63القاعدة وتنص  .93
تقع ضمن اختصاص احملكمة، ال سيما جرائم العنف اجلنسي. وسيساهم املكتب، يف حدود واليته، يف 

  يكفي من أدلة إلثبات التهم.تطبيق هذه القاعدة تطبيقا منتظما، مع ضمان توفر ما 

ال ميكن استنتاج وجود الرضا من أي  و  مبادئ اإلثبات يف حاالت العنف اجلنسي. 70حتدد القاعدة و  .94
كلمات أو سلوك للضحية إذا فسدت أهلية املوافقة الطوعية واحلقيقية للضحية بفعل استخدام القوة أو 

وكذلك، ال ميكن استنتاج وجود الرضا من  74بيئة قسرية.التهديد باستخدام القوة أو اإلكراه أو استغالل 
، أو بسبب سكوته أو عدم 75أي كلمات أو سلوك للضحية إذا كان عاجزا عن إعطاء موافقة حقيقية

و أومن ذلك على سبيل املثال، مشاركة الضحية يف أفعال ذات طابع جنسي نتيجة للخوف  76مقاومته
لشخص أو أولئك األشخاص أو الغري للعنف أو اإلجبار أو اإلجبار أو االحتجاز أو من تعرض ذلك ا

 77االحتجاز أو االضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة. 

إىل قبول اجلنس  هأو نزوعطبعه أو الضحية أو الشاهد )د(، ال ميكن استنباط مصداقية 70وفقا للقاعدة  .95
فتنص أيضا على أنه  71هد. أما القاعدة من الطبيعة اجلنسية للسلوك السابق أو الالحق للضحية أو الشا

من  4يف ضوء تعريف وطبيعة اجلرائم اخلاضعة لالختصاص القضائي للمحكمة، ورهنا بأحكام الفقرة 
وهذه ، ال تقبل الدائرة أدلة على السلوك اجلنسي السابق أو الالحق للضحية أو الشاهد. 69املادة 

العنف اجلنسي أو للتشكيك يف  دمن ضحايا أو شهو األحكام متثل إفسادا مهما ألي حماولة للنيل 
 شهادهتم بناء على سلوكهم اجلنسي الفعلي أو املتصور. 

                                                      
 )أ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.70 القاعدة  74
 )ب( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.70القاعدة   75
 )ج( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.  70القاعدة   76
 ان.انظر الركن الثاين من أركان االغتصاب والعنف اجلنسي بوصفهما جرمييت حرب وجرميتني ضد اإلنسانية يف األرك  77
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ويشرتط أن  إخطار احملكمة يف حالة وجود نية تقدمي دليل على موافقة اجملن عليه. 72وتشرتط القاعدة  .96
لشاهد، واجملن عليه أو ممثله القانوين تبت الدائرة يف صالحية األدلة أو مقبوليتها بعد مساع أراء الطرفني، وا

 ، سيعارض املكتب، حسب االقتضاء، قبول هذه األدلة.71و 70وفقا للقاعدتني و  يف جلسة سرّية.
  ا إزاء تطبيق هذه القاعدة.وصارمً  اا استباقيوسينتهج املكتب هنجً 

وسيتشاور املكتب مع اخلرباء ويقرتح، عند االقتضاء، مساع شهادهتم يف خمتلف األوجه، كاألوجه  .97
على أساس نوع  اليت تُ رّتكباالجتماعية السياسية والنفسية والطبية املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم 

على أساس نوع  اليت تُ رّتكبد هؤالء اخلرباء يف حتديد أمناط اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنس. وقد يفيّ 
 78اجلنس، وطبيعة األضرار واتساقها مع شهادة الشهود، والنتائج الشخصية واالجتماعية للجرمية. 

 الشهادةاإلدالء ب مرحلة ما بعد(ه )

باستمرار على تطورات القضية، مبا  باطالعهميداوم املكتب على االتصال بالشهود بعد اإلدالء بالشهادة  .98
كما سيبادر حبل أي مشاكل تتعلق بسالمتهم وصحتهم البدنية  يف ذلك صدور احلكم واالستئناف.

  بتعاملهم مع املكتب. وتتصلوالنفسية 

 إصدار األحكام(و )

 ذلك ألبعاد اجلنسية واجلنسانية للجرائم، مبا يفتويل االعتبار الواجب لسيطالب املكتب بإصدار أحكام  .99
ويشرتط  أثرها على أسر اجملن عليهم وجمتمعاهتم، باعتبارها عامال مشددا وتعكس خطورة اجلرائم املرتكبة.

خطورة اجلرمية والظروف اخلاصة للشخص منها أن تراعي احملكمة، يف تقرير العقوبة الالزمة، عوامل 
وال سيما األذى - ومثة عوامل متعددة جيب أن تراعيها احملكمة أيضا ومنها مدى الضرر احلاصل 79املدان.

، وطبيعة السلوك غري املشروع املرتكب والوسائل اليت استخدمت يف اجملن عليهم وأسرهمالذي أصاب 
الزمة عن اجلرائم م املكتب أدلة للمطالبة بتوقيع العقوبات القدّ عاة ذلك، سيُ اومع مر  80ارتكاب اجلرمية.

                                                      
ئية سيضع املكتب يف اعتباره سوابق شهادة اخلرباء من هذا النوع يف احملكمة اجلنائية الدولية، وغريها من احملاكم الدولية والسوابق القضا 78

لحة، الوطنية. ويف قضية لوبانغا، أدلت املمثلة اخلاصة السابقة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية باألطفال يف حاالت النزاعات املس
وهي السيدة راديكا كوماراسوامي، فضال عن طبيبة نفسية سريرية وهي الدكتورة إليزابث شاور بشهادتيهما بشأن العديد من األوجه 
 املتعلقة بالعنف اجلنسي واجلرائم اليت ترتكب على أساس نوع اجلنس. ويف قضية بيمبا، استدعى املكتب الربوفيسورة أندرا تابا والدكتورة

مسيث بوصفهما خبريتني لإلدالء بشهادتيهما بشأن اجلانب املتعلق بالعنف اجلنسي خالل النزاع الذي وقع يف الفرتة -كينسولورأدينكا أ
 يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأثره على اجملن عليهم.  2003حىت  2002من 

بة عوامل مثل خطورة اجلرمية والظروف اخلاصة ( من النظام األساسي على أن "تراعي احملكمة عند تقرير العقو 1)78تنص املادة  79
دان، وذلك وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات."

ُ
 للشخص امل

، يف 78من املادة  1)ج( من القواعد، تضع احملكمة، عند تقرير العقوبة "باإلضافة إىل العوامل املذكورة يف الفقرة 145وفقا للقاعدة  80
احلاصل، وال سيما األذى الذي أصاب الضحية وأسرته، وطبيعة السلوك غري املشروع املرتكب والوسائل مجلة أمور منها مدى الضرر 



 ورقة السياسات املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اليت تُ ّرتكب على أساس نوع اجلنس                                2014حزيران/يونيه 
 

43 

 

على أساس نوع اجلنس، وما يرتبط هبا من ضرر، مبا يف ذلك الضرر البدين  اليت تُ رّتكباجلنسية واجلرائم 
وسيقدم املكتب، عند اللزوم، أدلة على  والنفسي واالجتماعي الذي يلحق بالضحايا وأسرهم وجمتمعاهتم.

 على اجملتمع بأسرهنوع اجلنس على الضحايا وأسرهم و  على أساس اليت تُ رّتكبأثر اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
  اعتمادا على شهادة الضحايا أو اخلرباء أو الشهادات اخلطية.

ارتكاب جرمية بباعث يتضمن متييزا، مبا يف ذلك األسباب املتعلقة بنوع اجلنس أو مىت كان اجملن عليه و  .100
 81ا. ا مشددً يعاين من الضعف بشكل خاص، يشكل يف حد ذاته ظرفً 

، سيويل التهمحىت عندما تعوق األدلة إدماج جرائم جنسية أو جرائم ترتكب على أساس نوع اجلنس يف  .101
د جنسي أو قائم على نوع اجلنس يف اجلرائم املوجهة اليت ميكن التعامل معها عّ املكتب عناية كبرية ألي ب ُ 

  باعتبارها عامال مشددا يف توقيع العقوبة.

 جرب األضرار(ز )

من النظام األساسي باملدعي العام أداء أي دور خالل مرحلة جرب األضرار. بيد أنه  75ال تنيط املادة  .102
 82جيوز للدائرة طلب احلصول على ملحوظات من املكتب يف هذه املرحلة من اإلجراءات القضائية. 

ع القضية، والسياق وقائلتصدر كل دائرة ابتدائية القرارات املتعلقة جبرب األضرار مع إيالء اهتمام كبري 
وينتهج املكتب 83 اليت حلقت هبم. ةيت وقعت اجلرمية فيها، ومصاحل الضحايا والضرر واملعاناواملالبسات ال

هنجا يراعي األبعاد اجلنسانية يف جرب األضرار، واضعا يف اعتباره األثر اخلاص بالنواحي اجلنسانية، فضال 
وسيدعم  املتضررين من اجلرائم اليت أدين الضحايا بارتكاهبا.اليت حلقت بالضحايا  ةعن الضرر واملعانا

هبا ذلك من خمتصة املكتب أيضا املشاورات اليت جتري مع الضحايا وتنفيذ حتليل جنساين على يد جهة 

                                                                                                                                                        

اليت استخدمت الرتكاب اجلرمية؛ ومدى مشاركة الشخص املدان؛ ومدى القصد؛ والظروف املتعلقة بالطريقة والزمان واملكان؛ وسن 
 قتصادية."الشخص املدان وحظه من التعليم وحالته االجتماعية واال

)ب( تشمل "ارتكاب اجلرمية إذا كان الضحية جمردا على وجه اخلصوص من أي 2(145والظروف املشددة املوضحة يف القاعدة رقم ) 81
"(، "ارتكاب اجلرمية بدافع ينطوي على التمييز وفقا ألي من األسس املشار 3)ب( "2(145وسيلة للدفاع عن النفس" )والقاعدة )

 "(.(5)ب("2(145" الذي يشمل نوع اجلنس )القاعدة )21من املادة  3إليها يف الفقرة 
من النظام األساسي على أنه "قبل إصدار أمر مبوجب هذه املادة، جيوز للمحكمة أن تدعو إىل تقدمي بيانات  3(75تنص املادة ) 82

دان أو من اجملن عليهم أو من سواهم من األشخاص املعنيني أو الدو 
ُ
ل املعنية أو ممن ينوب عنهم، وتضع احملكمة حالة من الشخص امل

هذه البيانات يف اعتبارها." ويف قضية لوبانغا، طلبت الدائرة من املكتب تقدمي ما لديه بشأن املبادئ واإلجراءات املقرر تطبيقها على 
ICC-لعقوبة وجرب األضرار، جرب األضرار. قضية املدعي العام ضد لوبانغا ديلو، األمر الصادر بشأن حتديد جدول زمن لتوقيع ا

  .8، الفقرة 2844-01/06-01/04
ICC-01/04-قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا ديلو، القرار احملدد للمبادئ واإلجراءات املقرر تطبيقها على جرب األضرار،   83

. الطعون املقدمة يف هذا القرار، مبا يف ذلك دور املكتب خالل إجراءات جرب األضرار، 2002آب/أغسطس  7، 2904-01/06
 مبجرد أن تصدر دائرة االستئناف حكمها.مازالت قيد البت فيها من دائرة االستئناف. ستنقح هذه السياسات وحُتّدث كلما لزم األمر 

http://www.legal-tools.org/doc/f91ad4/
http://www.legal-tools.org/doc/f91ad4/
http://www.legal-tools.org/doc/f91ad4/
http://www.legal-tools.org/doc/a05830/
http://www.legal-tools.org/doc/a05830/
http://www.legal-tools.org/doc/a05830/
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ويدعم هذا النهج  مة يف كل جمتمع على حدة.ءأجل الوقوف على أشكال جرب األضرار األكثر فعالية ومال
  املساواة بني اجلنسني.بويساهم يف االرتقاء الذي يعترب تغرياً ملحوظاً جرب األضرار 

 سابعا: التعاون 

للتعاون الفعال أمهية  فجبانب التكامل، يعد التعاون واحًدا من املكونني األساسيني لنظام روما األساسي.  .103
دول وأصحاب املصلحة املكتب بفعالية مع اليتعاون  يهما. لذايتوللمحكمة يف تنفيذ والكبرية للمكتب 

 اليت تُ رّتكباإلجراءات املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم مبا فيها املعنيني اآلخرين لتعزيز فعالية إجراءاته، 
تعزيز يف أنشطته اإلعالمية اليت ترمي إىل  ااملكتب أيًضا منظورًا جنسانييُّدمج على أساس نوع اجلنس. و 

 .أثرهابأعماله وتعزيز التوعية 

 
 العالقات اخلارجية(أ )

إىل تعزيز جهوده الرامية إىل التعرف على  للعالقات اخلارجية، اسرتاتيجيته، كجزء من سيسعى املكتب .104
على أساس نوع اجلنس، ولدعم تلك  اليت تُ ّرتكبللجرائم اجلنسية واجلرائم للتصدي املبادرات اليت تُنفذ 

يسهم املكتب و الكيانات يف هذا اجملال. خمتلف ذلك تسهيل التواصل بني مبا يف املبادرات واملشاركة فيها، 
على أساس نوع اجلنس ويؤكد على أمهيتها،  اليت تُ رّتكبيف حتقيق املساءلة عن اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

املعلومات واملشاركة يف املؤمترات تبادل البعثات والبيانات العامة و  منهاوذلك من خالل عدة أمور 
 لسات التدريب.وج

 
الرامية إىل  - الدول األعضاءمنها تها ما تدشنه ويف مقدم- واألعمالاملبادرات خمتلف شجع املكتب يُ و  .105

اجلهود املبذولة بقصد وهذه تشمل على أساس نوع اجلنس  اليت تُ رّتكبلجرائم اجلنسية واجلرائم التصدي ل
والتعاون مع احملكمة، واعتماد التشريعات احمللية اليت التصديق على النظام األساسي عاملًيا وتنفيذه حملًيا، 

تشمل السلوك الذي حيظره النظام األساسي، واإلجراءات اليت من شأهنا محاية مصاحل اجملن عليهم 
ودعم إجراءات التحقيق واملقاضاة احمللية ؛ وتسهيل إجراء التحقيق واملقاضاة يف هذه القضايا على حنو فعال

اليت تصدرها احملكمة اجلنائية الدولية؛ أوامر إلقاء القبض وتعزيز التعاون على إنفاذ  84يف هذه اجلرائم؛

                                                      
الدول األعضاء أيضا أن متتثل ملا عليها من التزامات مبقاضاة األشخاص املسؤولني عن  (2008) 1820قرار جملس األمن رقم يدعو  84

يت متثل جرمية حرب أو جرميًة ضد اإلنسانية أو فعاًل منشئًا جلرمية تتعلق باإلبادة االغتصاب واألشكال األخرى من العنف اجلنسي ال
اجلماعية، ويشدِّد على أمهية إهناء حاالت اإلفالت من العقاب يف هذه األفعال ضمن هنج شامل يسعى حنو السالم الدائم، والعدالة، 

الدول األعضاء على إدراج النطاق الكامل  ،(2013) 2106القرار وإظهار احلقيقة، واملصاحلات الوطنية. وشجع جملس األمن، يف 
ل ة جلرائم العنف اجلنسي يف ت شريعاهتا اجلزائي ة الوطني ة إلتاح ة إمكانية حماكمة مرتكيب هذه األفعال؛ وسل م بأن إجراء حتقيق ات فعا

http://www.legal-tools.org/doc/298f16/
http://www.legal-tools.org/doc/2cfa22/
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هذه و  85االت اإلفالت من العقاب وملنع تكرر هذه اجلرائم.لوضع حد حلوتعزيز الدعم السياسي 
اليت ئم اإلسهامات مهمة لوضع اإلطار املعياري للنظام األساسي يف املساءلة بشأن اجلرائم اجلنسية واجلرا

 على أساس نوع اجلنس وتعزيز ذلك اإلطار.  تُ رّتكب
 

وكان تأسيس مكتب األمم املتحدة للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع  .106
"( تطورًا مهًما يف مكافحة اإلفالت مكتب األمم املتحدة للممثلة اخلاصة لألمني العام"ويشار إليها باسم )

ويعمل  86يعزز جهود األمم املتحدة يف هذا اجملال. إذ، نزاعاتالعنف اجلنسي املرتبط بالإزاء من العقاب 
مكتب األمم املتحدة للممثلة اخلاصة لألمني العام أيًضا يف جوانب أخرى من جوانب املنع واحلماية 

ي املكتب مشاورات دورية مع مكتب األمم رِ جيُ و كومات الوطنية. احللدى واملساعدة، منها بناء القدرة 
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني و  باألطفال والنزاع املسلح املعنية و حدة للممثلة اخلاصة لألمني العاماملت

 حلقوق اإلنسان. مفوضية األمم املتحدة اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، و 
 

اليت ويعرتف املكتب أيًضا بالدور احليوي الذي يضطلع به اجملتمع املدين يف منع اجلرائم اجلنسية واجلرائم  .107
كثريًا ما تكون املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية يف و . جماهبتهاو على أساس نوع اجلنس  تُ رّتكب

على أساس نوع اجلنس؛ إذ تتوىل توثيق هذه  اليت تُ رّتكبللجرائم اجلنسية واجلرائم املتصدية طليعة اجلهات 
سيسعى املكتب إىل دعم و اجلرائم، وتقدم الكثري من الدعم الطيب والنفسي واملادي والقانوين للضحايا. 

التعاون بني تلك املنظمات وتوطيده، وخباصة تلك املنظمات ذات اخلربة يف توثيق اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
وع اجلنس والعمل مع اجملن عليهم فيها. وسيواصل العمل أيًضا بفعالية حنو بناء على أساس ن اليت تُ رّتكب

املستشار اخلاص املعن باملسائل اجلنسانية بشأن كيفية تنفيذ أعمال بناء الشبكات وقد يستشري شبكة، 
                                                                                                                                                        

العن ف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح وتوثيق تلك األعمال يساعدان على تق دمي اجلن اة إىل العدال ة وكفالة إمكانية  ب شأن أعم ال
 جلوء الضحايا إىل القضاء، على حد سواء. 

تعزيز اجلهود الدولية ، منهاعلى سبيل املثال، دشنت اململكة املتحدة مبادرة بشأن منع العنف اجلنسي يف الصراع، لتحقيق عدة أهداف  85
 .والتنسيق الدويل، ودعم الدول يف بناء قدراهتا الوطنية على مقاضاة املتهمني بارتكاب أعمال العنف اجلنسي اليت تقع يف أثناء النزاعات

 . كما متخضت عن مبادرة2013نيسان/أبريل  11، عنف اجلنسي يف حاالت النزاعإعالن جمموعة البلدان الثمانية املتعلق مبنع الانظر 
حلشد الدعم للتعمري بعد انتهاء النزاع، مشاورات هتدف إىل صوغ  2012التضامن اإلفريقي، وهي برنامج دشنه االحتاد اإلفريقي يف 

املشاورة الرفيعة ب املذكرة املفاهيمية املتعلقةلتصدي له. انظر إطار اسرتاتيجي يقوده االحتاد اإلفريقي ملنع العنف اجلنسي يف إفريقيا وا
تشرين  11-9، املستوى بشأن منع العنف اجلنسي والتصدي له يف حاالت النزاع، ويف الدول يف مرحلة ما بعد النزاع والدول األخرى

 . 2013األول/أكتوبر 
لتشغل منصب أول ممثلة خاصة له معنية  فولسرتوم، أعلن األمني العام لألمم املتحدة تعيني السيدة مارغوت 2010اير يف شباط/فرب  86

. انظر البيان الصحفي الصادر عن األمم 2012بالعنف اجلنسي. وخلفتها يف املنصب السيدة زينب حواء بانغورا يف حزيران/يونيه 
"األمني العام يعني السيدة مارغوت فالسرتومي السويدية اجلنسية ممثلًة خاصًة معنيًة بالعنف اجلنسي املتحدة بشأن تعيينهما يف املنصب: 

ممثلًة خاصًة معنيًة بالعنف زينب حواء بانغورا السرياليونية اجلنسية لعام يعني "األمني ا؛ 2010شباط/فرباير  2، يف حاالت النزاع"
 .2012حزيران/يونيه  22، اجلنسي يف حاالت النزاع"

http://www.legal-tools.org/doc/61fac3/
http://www.legal-tools.org/doc/ab46d9/
http://www.au.int/en/sites/default/files/Concept_Note_ASI_AU_H-Level%20Consult%20sexual%20violence.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/Concept_Note_ASI_AU_H-Level%20Consult%20sexual%20violence.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/Concept_Note_ASI_AU_H-Level%20Consult%20sexual%20violence.pdf
http://www.legal-tools.org/doc/715363/
http://www.legal-tools.org/doc/715363/
http://www.legal-tools.org/doc/715363/
http://www.legal-tools.org/doc/780619/
http://www.legal-tools.org/doc/780619/
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إىل الرامية يف اجلهود  اودعمه اة، ويشمل ذلك العمل مع املنظمات الشعبية، وذلك حلشد مساعدهتيبفعال
اجملن عليهم. كما قد يساعد بناء الشراكات، خاصًة مع املنظمات غري احلكومية مع بشكل أكرب التواصل 

ن أنشطة املكتب أذات الدراية بأعمال احملكمة اجلنائية الدولية، يف نشر الوعي والفهم يف اجملتمع بش
 احملكمة اجلنائية الدولية األخرى ووالياهتا. أجهزةو 

طلع منظمات اجملتمع املدين أيًضا بأدوار مهمة يف تغيري املواقف العامة حيال املساواة بني كما تض .108
تنظيم محالت تطالب على أساس نوع اجلنس، ويف  اليت تُ رّتكباجلنسني، وحيال التعامل مع اجلرائم 

هذا دعم يف مع النظام األساسي و يتماشى اعتماد تشريع حملي بشأن االغتصاب والعنف اجلنسي ب
ويف الدعوة إىل التصديق على النظام األساسي وااللتزام بالقوانني الدولية ومعايري حقوق اإلنسان؛  .املسعى

على  اليت تُ ّرتكبويف دعم ترسيخ معيار دويل للمساءلة بشأن اجلرائم، مبا فيها اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
مة يف تقدمي الدعم، مثل إجراء األحباث إسهامات مهأيضًا أساس نوع اجلنس. وللمؤسسات األكادميية 

 بشأن املسائل املتعلقة بعمل احملكمة وحتليل تلك املسائل.

، متاشًيا مع يسعى املكتبفإن  ؛جلهود الوطنيةيف التكامل مع ااحملكمة اجلنائية الدولية نظرا إىل دعم و  .109
األكثر مسؤولية مع  سياسة التكامل اإلجيايب اليت يتبعها، إىل دمج جهوده يف مقاضاة األشخاص

شارك املكتب السلطات يُ  على سبيل املثال، قدفالوطنية يف التعامل مع مرتكيب اجلرائم اآلخرين. اإلجراءات 
على أساس  اليت تُ رّتكبالوطنية يف إجراءاهتا الوطنية، مبا فيها اإلجراءات املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم 

وقد يشمل ذلك إجراءات املقبولية يف املستقبل. يشوب نوع اجلنس، ويدعم هذه اإلجراءات، شريطة أال 
ويعتمد ذلك على وجود التوصل إليها يف التحقيق لدعم اإلجراءات الوطنية، يتم األدلة اليت تبادل ذلك 

 87.ية األخرىنظام حملي ذي مصداقية حلماية الشهود والتعامل مع احملاذير األمن

وضمن هنج التكامل اإلجيايب الذي يتبعه املكتب، يشجع املكتب الدول على االضطالع مبسؤوليتها  .110
على أساس  اليت تُ رّتكباألساسية املتمثلة يف التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم، ومنها اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

 هذا املسعى.  اتباعيدعمها يف و  88نوع اجلنس،

 اإلعالم (ب )
                                                      

( من النظام األساسي على إمكانية تعاون احملكمة، إذا طُلب إليها، مع أية دولة وتقدمي املساعدة هلا، إذا كانت 10)93تنص املادة  87
جتري حتقيًقا أو حماكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة أو يشكل جرمية خطرية مبوجب  تلك الدولة

 ة.القانون الوطن للدولة الطالبة، ويشمل ذلك إحالة األدلة اليت مت احلصول عليها يف أثناء التحقيق أو احملاكمة اللذين أجرهتما احملكم
، الذي ش دد عل ى مس ؤولية مجي ع ال دول ع ن وض ع حد (2000لعام ) 1325قرار جملس األمن رقم انظر، على سبيل املثال،  88

تل ك املتعلق ة مب ا لإلف  الت م  ن العق  اب ومقاضاة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائ م احل رب، مب ا يف ذل ك 
م م ن تتع رض ل ه النس اء والفتي ات م ن عن ف جنس ي وغ ريه م ن أش   كال العن  ف، ويؤك د، يف ه ذا الص دد، ض رورة اس تثناء تل ك اجلرائ 

 أحك ام العف و والتش  ريعات ذات الصلة، حيثما أمكن. 

http://www.legal-tools.org/doc/cd6fcc/
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دعًما للسياسة الرامية إىل تضمني منظور جنساين يف مجيع جوانب أعمال املكتب، ستشمل األنشطة  .111
على  اليت تُ ّرتكباجلرائم اجلنسية واجلرائم أثر لتأكيد ملكتب إتاحة واستغالل الفرص اليت يؤديها اية اإلعالم

املنابر  خمتلف . كما سيستغل املكتب مستقبال ارتكاهباواإلسهام يف منع هبا التوعية أساس نوع اجلنس، و 
وسائل اإلعالم أو وسائل التواصل االجتماعي أو الربامج احلمالت اليت تنطلق عرب األحداث العامة أو ك

اإلعالمية يف البعثات رفيعة املستوى أو املشروعات الوثائقية. وملبادرات التواصل أيًضا أمهية كبرية يف حتقيق 
، وتصدرهابالتواصل وتنفيذها، املتصلة احملكمة مسؤولية التخطيط لألنشطة هذه األهداف. ويتوىل قلم 

حسب سيدعم املكتب قلم احملكمة ويشارك يف أنشطة التواصل، و  89احملكمة األخرى. أجهزةمع بالتنسيق 
 . االقتضاء

 
 ثامنا: التطور المؤسسي 

 التوظيف والرتتيبات املؤسسية(أ )

على أساس  اليت تُ رّتكبسيطور املكتب قدرته املؤسسية على التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم  .112
أسس املكتب وحدة الشؤون اجلنسانية واألطفال لتصبح قد . و الفعاليةمبزيد من بطريقة تتسم نوع اجلنس 

هذه الوحدة من وتتألف 90اجلرائم.على التحقيق واملقاضاة يف هذه الصحيح إحدى وسائل ضمان الرتكيز 
دعم مجيع الشعب والفرق يف التعامل مع اجملن عليهم توىل وت 91موظفني ذوي خربة قانونية ونفسية،

املشورة وحدة التسدي و على أساس نوع اجلنس.  اليت تُ رّتكبوالشهود، وخاصة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
مجيع اجلوانب املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم  خبصوصوظفني إىل املدعي العام، واللجنة التنفيذية، وامل

تتحمل مسؤولية التواصل مع قسم و على أساس نوع اجلنس يف مجيع مراحل العمليات.  اليت تُ رّتكب
وتؤدي دور يف قلم احملكمة،  )ويشار إليه باسم " قسم مشاركة الضحايا"(مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم 

 مبسائل الدعم املرتبطة بالضحايا والشهود.فيما يتعلق وحدة الضحايا والشهود مع مركز التنسيق 

 املدعي العام مستشارين ذوي خربة ( من النظام األساسي، عنّي 9) 42عالوًة على ذلك، وفًقا للمادة  .113
يع لتطوير قدرة املكتب، وتوس -منها العنف اجلنسي واجلنساين -قانونية وخربات أخرى يف مسائل حمددة 

                                                      
 .االسرتاتيجية املتكاملة للعالقات اخلارجية واإلعالم والتواصل 89
 ، بعد تويل املدعي العام األول للمحكمة اجلنائية الدولية منصبه بوقت قصري.2003أسست وحدة الشؤون اجلنسانية والطفل يف   90
 من الئحة املكتب. 12البند  91

http://www.legal-tools.org/doc/840afa/
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 يتني معنتني خاصتنيمستشار مت تعني نطاق اخلربات املتاحة لتقدمي املشورة يف أعماله. وحىت تارخيه، 
 92بالشؤون اجلنسانية.

( من النظام األساسي، يف تعيني املوظفني يف املكتب، أن يكفل املدعي العام توافر 2)44املادة وتشرتط  .114
أعلى معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة، وأن يراعي اعتبارات متثيل األنظمة القانونية األساسية يف العامل، 

 اجلغرايف العادل، والتمثيل العادل للمرأة والرجل.والتمثيل 

على  اليت تُ رّتكبباجلرائم اجلنسية واجلرائم املتعلقة اجة إىل تقوية خرباته الداخلية ويعرتف املكتب باحل .115
النساء والفتيات، والرجال والفتيان، يف حاالت النزاع ويف غري حاالت النزاع فيما خيص أساس نوع اجلنس 
  اجملال.تعيني األشخاص من ذوي اخلربة واملهارات املطلوبة يف هذا يواصل على حد سواء. وس

 
أفضل  العمليات بالتفصيل ويشمليبني املكتب دليل العمليات، الذي أقر  ،2010يف شباط/فرباير و  .116

 . اليت ترتكب على أساس نوع اجلنسواجلرائم  اجلنسية املمارسات املتعلقة باجملن عليهم والشهود يف اجلرائم

على  هتممساعدبغية يقدم مكتب رفاه املوظفني التابع لقلم احملكمة الدعم ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية و  .117
مكتب رفاه املواطنني تقدمي هذا الدعم ملوظفيه، إىل الضغوط والصدمات. وسيطلب املكتب ومواجهة منع 

على أساس نوع اجلنس.  تُ رّتكب اليتخاصة فيما يتعلق بأعماهلم اليت تشمل اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
املوظفني على حنو منتظم يف هذا الصدد من خالل دعمهم واإلشراف التعاون مع يُتوقع من املديرين و 

 عليهم، وتشجيع املوظفني على طلب املساعدة من مكتب رفاه املوظفني. 

 تدريب املوظفني(ب )

فعالية التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية حتقيق يف أمهية بالغة  بصفة مستمرةتدريب املوظفني إن ل .118
وكما ورد يف على أساس نوع اجلنس ضد الذكور واإلناث على حد سواء.  اليت تُ رّتكبواجلرائم 

                                                      
وحزيران/يونيه  2008شغلت الربوفيسورة كاثرين ماكينون منصب املستشار اخلاص املعن بالشؤون اجلنسانية بني تشرين الثاين/نوفمرب  92

، ُعينت السيدة برجييد إندر مستشارة خاصة جديدة معنية بالشؤون اجلنسانية. انظر البيانني 2012. ويف آب/أغسطس 2012
"املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يعني الربوفيسورة كاثرين ماكينون مستشارة خاصة ن تعيينهما: الصحافيني الذين أعلن فيهما ع

"املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية، فاتو بنسودة، تعني برجييد ، 2008تشرين الثاين/نوفمرب  26، معنية باجلرائم اجلنسانية"
آب/أغسطس  21، إندر، املديرة التنفيذية ملبادرات املرأة املعنية بالعدل بني اجلنسني، مستشارة خاصة معنية بالشؤون اجلنسانية"

2012. 

http://www.legal-tools.org/doc/866eda/
http://www.legal-tools.org/doc/866eda/
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http://www.legal-tools.org/doc/17cb36/
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ليتالءم التدريب  سيجري تكيّيفعلى مستوى احملكمة ككل بشأن اجملن عليهم، نُ ّقِحت سرتاتيجية اليت اال
 93ة.السرتاتيجيات واخلربات اجلديدمع ا

سيسعى املكتب لضمان متتع مجيع أعضاء الفريق ومجيع املوظفني املعنيني اآلخرين، ومنهم املرتمجون و  .119
اليت الشفويون، بالكفاءات الالزمة لالضطالع بوظائفهم بفعالية فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم 

على واملستمر إىل ذلك، سيوفر املكتب التدريب الفن املتطور  على أساس نوع اجلنس. إضافةً  تُ رّتكب
مجع أدلة هذه اجلرائم وحتليلها وعلى اإلطار القانوين املناسب، واملسائل الثقافية، وعلى منهجيات 

كما   94املمارسات التقليدية والدينية األخرى املتعلقة باملوقف واجملتمعات احملددة اليت جيرى فيها التحقيق.
الشهود  ا، وكذاملعرضني للمخاطرالشهود املتعلقة بدراسات احملكمة الر التدريب على كيفية إجراء سُيوف

مراقبة ودعم قادة الفريق وسيتوىل ، الستنباط املعلومات ذات الصلة هبذه اجلرائم. العياناملطلعني وشهود 
ياق السخيص املمارسات فيما اتباع ألفضل وعي ودراية و من مجيع أعضاء فريق التحقيق فيما يبدونه 

 اجلنساين والثقايف للتحقيقات.

 اتتطبيق هذه السياس (ج )

على  اليت تُ ّرتكبممارساته فيما يتعلق بالتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم باستمرار املكتب سرياقب  .120
كما سيستغل الدروس املستفادة وهي عملية موحدة ذات   ،ااملتهمني بارتكاهبأساس نوع اجلنس ومقاضاة 

على أساس  اليت تُ رّتكبفيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم طابع مؤسسي للتعرف على أفضل املمارسات 
وسيؤدي ذلك إىل زيادة التعلم واحلفاظ على املعرفة نوع اجلنس ولتوثيق تلك املمارسات وتنفيذها. 

 التجارب.املؤسسية املستقاة من 

، جبانب دليل العمليات والقواعد اإلجرائية الداخلية األخرى للمراجعة املنتظمة اتوسُتخضع هذه السياس .121
 . السوابق القضائيةهبدف إدماج أفضل املمارسات وغريها من التطورات ذات الصلة ومنها 

 .اتتنفيذ هذه السياسمبراقبة املكتب وسيقوم  .122

                                                      
تشرين  ASP/11/40-ICC ،5تقرير احملكمة بشأن االسرتاتيجية املنّقحة فيما يتعلق باجملن عليهم: املاضي واحلاضر واملستقبل،  93

يها أن تواصل بذل جهودها جلعل موظفيها : "بوجه عام، أقرت احملكمة بأن عل8. انظر أيًضا الفقرة 58، الفقرة 2012الثاين/نوفمرب 
مراعني لالعتبارات اجلنسانية. وتعكف األجهزة والوحدات املختلفة اليت تتعامل مع اجملموعات الضعيفة بصفة خاصة، مثل اجملن عليهم 

يهية للموظفني من النساء؛ واألطفال، والناجني من العنف اجلنسي واجلنساين، على وضع سياسات بشأن نوع اجلنس ومبادئ توج
 املعنيني."

أنه "جيب أن يكون مجيع أعضاء فريق مجع  بأمور منها، اليت توصي توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن األخالقيات والسالمة 94
 . 9" ص  التدريب املتخصص ذي الصلة وعلى دعم متواصل.املعلومات جرى اختيارهم بعناية وأن حيصلوا على ق در ك اف م ن 

http://www.legal-tools.org/doc/2cac4c/
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