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هذا التقرير من قبل سارة فولتون، مسؤولة القانون الدولي في ريدريس ، وتم تحريره من قبل ماريانا جويتز وكارال  تم اعداد وبحث 
همة كبيرة في البحث والصياغة من قبل أريانا رفيق، االضافة الى المزيد من الدعم من  فريستمان من ريدريس أيضا. تم تقديم مسا

هيدا ناينار مع قبل إنغا ماتيس. ويست ند التقرير إلى حد كبير على المناقشات والمعلومات والعمل السابق الذي اضطلعت به فا
االجتماعي، وعلى الدليل الذي ألفته حول استراتيجيات  ريدريس، والتي عملت مستشارة لعدد من جوانب عمل المنظمة على النوع

تبادل الخبرات مع  . ويستند التقرير أيضا على 2112ه ريدريس في عام التقاضي لضحايا العنف الجنسي في أفريقيا والذي نشرت
هذه القضايا، بما في ذلك مؤتمر مثمر للغاية شاركت في استضافته  واألكاديميين والمحامين الذين يعملون على  العديد من النشطاء

، االضافة الى حلقة نقاشية عقدت مع 2111في مايو منظمة العفو الدولية بشأن المساواة بين الجنسين والتعذيب والذي عُقد في لندن 
، واجتماعين إقليميين في أوغندا ونيبال في أبريل ويونيو 2112انترايتس بشأن العنف المنزلي والتعذيب في جنيف في حزيران 



األكاديميين في الميدان والذي شارك عدد منه2112 م في تلك الجتماعات. . كما يستند التقرير بشكل كبير على كتابات العديد من
هذا  هم وتبادل خبراتهم العملية، وتأمل أن يساعد  االجتماعات على وجهات نظر وتود الكاتبة أن تشكر جميع المشاركين في تلك

 التقرير على مواصلة النقاش.

 اإلنسان.تم تمويل كتابة ونشر هذا التقرير من قبل التحاد األوروبي، األداة األوروبية للديمقراطية وحقوق 
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 مقدمةلا

ة االغتصاب  باهتمام يحظى االغتصاب لم نسبيا، قريب وقت وحتى ذلك، ومع. للضحايا مدمرة عواقبذات  فظيعة  جريم
 عرفياً إلى لم يكن ظاهر – والدولي المحلي المستويين على - االغتصاب. اإلنسان لحقوق الدولي القانون إطار في جدي

أهميته على أنه  أو تم كبير، حد  نتيجة أو المرأة باهمال، لتصرف نتيجة مؤسف حادث أو "خاصة مسألة"التقليل من 
على ذلك، لم يكن مدرجاً تحت مسؤولية الدول، وندر ما أن تم تضمينه في منابر حقوق االنسان، ولم يتم  1للحرب. حتمية

الل القرن العشرينادراجه بوضوح ضمن انتهاكات حقوق   .2االنسان المحظورة في المعاهدات الدولية التي تم تبنيها 

هذا المجال، حيث تم االقرار اآلن على المستوى الدولي أن االغتصاب جريمة  شهد العقدين الماضيين تغييرا ملموساً في 
نظر عمن ارتكبه، وأنه يحق لضحايا من أخطر الجرائم، وأن لدى الدول مسؤولية في منع وقوعه أو االستجابة له بغض ال

االغتصاب الحصول على مستوى من الحماية واالستجابة مماثل لذلك الذي يحظى به ضحايا أي انتهاك آخر. وقد بدأ هذا 
ة، باالضافة الى زيادة رقابة الهيئات  هام التغيير الجذري بالتأثير على الحصول على المسائلة في البعض من القضايا ال

قوق االنسان حول ممارسات الدول، وربما أيضاً ساعد على تحسين استجابة السلطات لبعض القضايا. وعلى الدولية لح
الرغم من ذلك، يستمر ارتكاب االغتصاب على نطاق واسع، وما زال ضحايا االغتصاب، رجاالً ونساءاً على حد سواء، 

 يواجهون معوقات بالغة عن الوصول الى العدالة.

هذه التطورات، ولمن يود المساعدة في جعلها تغييرات  يهدف هذا التقرير بأن يكون وسيلة مفيدة لمن يود المضي قدماً في 
ها بنجاح في جلب  ملموسةلألفراد والمجتمعات. يعمل التقرير على ذلك عبر التركيز على استراتيجية تم استخدام

عض القضايا عبر: جعل الصلة بين االغتصاب االغتصاب تحت سياق القانون الدولي، وفي الحصول على العدالة في ب
 والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. 

 المعاملة سوء ضروب من االغتصاب كشكل من التعذيب أوغيره

النسانية أو المهينة أهم وأخطر الجرائم الدولية وحقوق االنسان، والتي تعهدت 3التعذيب، والمعاملة القاسية أو ا ، هومن 
ها ومعاقبتها. وقد استخدم المحامون والنشطاء النسويون اطار التعذيب في كل من القانون الدولي  دول العالم على منع

ة االستجابة الى االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان في عدد من القضايا وفي الدفع من أجل التغيير في سياس
 االغتصاب على المستوى المحلي. 

ظهار الجوانب  ة، وا ظهار خطورة االغتصاب كجريم اهم في ا ان الحديث عن االغتصاب كشكل من أشكال التعذيب قد س
"العامة" لجريمة كانت تعد "شخصية"، وايضاح كيف ولماذا تكون الدول مسؤولة عندما يتم ارتكاب االغتصاب من قبل 

ديين، وفتح العديد من الفرص للعدالة، وعمل على جلب االنتباه الى اغتصاب الرجال، باالضافة الى تسليط أفراد عا
الضوء على العنف الجنسي الذي تم تجاهله بشكل كبير كجزء مما  أقره ممثلو الدول بأنه "تعذيب تقليدي" في مراكز 

 االحتجاز.  

                                                           
1
همفري )2112أنظر في جنيفر تمكن، الغتصاب والعملية القانونية )أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد    (، النساء 2119(. أنظر أيضا في درو 

(، "توجهات نحو الغتصاب، المنظور النفسي النسوي 1995والعنق: قراءات في النسوية الجنائية، مطبعة جامعة نيو انجلند، كولين أ. وارد )
األوروبية للقانون 44ماعي، سيج، ص. والجت ، كريستين تشنكن، "الغتصاب والنتهاكات الجنسية ضد النساء في القانون الدولي"، المجلة

، روندا كابيلون، "ادراج الجرائم القائمة على أساس النوع االجتماعي ضمن جرائم الحرب"، مجلة 334، ص. 41-322( 1994) 5الدولي، 
ها من الحوارات الدولية" )مطبعة 221-221، ص. 241-217(، 2111) 42ماكغيل للقانون،  هل النساء من النس؟: وغير ، كاثرين ماكينون، 

 . 25و  23( ص. 2112بيلكناب، 
2
هر، 391 -349(، 2119) 19أليس ادواردز، "تأنيث" التعذيب في القانون الدولي لحقوق النسان، مجلة اليدن للقانون الدولي    ، اقتباس أنجاال

األمم المتحدة لحقوق النسان"، مجلة حقوق االنسان،  ، ص. 333-283(، 1997) 19"انهاء التهميش: استراتيجياتالشراك النساء في نظام
291-291 . 

3
هينة بـ "المعاملة المسيئة ألخرى"، والى   ها من ضروب المعاملة القاسية،الالنسانية والم هذا التقرير الى غير  لغرض التبسيط، سوف يشير 

 التعذيب والمعاملة المسيئة معا كـ "المعاملة المحظورة".
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لصلة. هل حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومن ناحية أخرى، تم طرح تساؤالت حول جعل هذه ا
هل ترتقي جميع جرائم االغتصاب لتعد تعذيباً؟  ه المحددة الوسيلة الفضلى للتطرق الى االغتصاب؟  هيم هل هناك بمفا

 تخوف من استخدام التعذيب في وضع النساء في دورالضحايا الحتمي؟ 

 

 التقرير
ة التي  هام الهدفاألساسي من هذا التقرير هو جلب تطور اجتهاد القانون الدولي لحقوق االنسان مع غيره من األبحاث ال
تربط بين االغتصاب والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بطريقة مفيدة ومفهومة، حتى يتم استخدامه من قبل 

هذه ال مواضيع أو على قضايا االغتصاب. عبر ذلك، يهدف التقرير أيضا المحامين ونشطاء حقوق االنسان العاملين على 
الى ايضاح أن استخدام القانون الدولي لحقوق االنسان يسهم في تحدي النظم التقليدية التي تكون في أغلب األحيان غير 

 عادلة ومعيقة للوصول الى المسائلة أو غيرها من أشكال العدالة عن االغتصاب. 

اهم على المستوى المحلي والدولي، وللمحامين وغيرهم يأمل التقرير في أ ن يكون مفيدا لكل من المحامين في بناء قضاي
هذه  الح القانون والسياسات، وذلك عن طريق توفير حجج مؤيدة لكون الدولة مسؤولة عن صنع  من العاملين على ا

 التغييرات بناءاً على التزاماتها الدولية.

ر على موضوع االغتصاب وذلك لهدف التبسيط، فان الكثير من القضايا التي تم التطرق لها على الرغم من تركيز التقري
والمتعلقة بمسؤولية الدول في المنع واالستجابةلألذى المرتكب من الجهات الخاصة، يمكن أن تكون مفيدة للتقاضي أو 

تجاز التابعة للدولة، بما في ذلك العنف المناصرة في األشكال األخرى من العنف المرتكبة في أماكن غير مراكز االح
 األسري، جرائم "الشرف"، وانتهاكات حقوق االنجاب. 

الثة أجزاء رئيسية. يوفر  األساس لسائر التقرير عبر ايضاح مفهوم التعذيب وغيره  الجزء ألوليتألف هذا التقرير من 
هذه المفاهيم من قبل النقاشات المتعلقة بطبيعة سوء من ضروب سوء المعاملة  تحت القانون الدولي وكيف تم التأثير على 

المعاملة المرتكبة بصفة خاصة. بعد ذلك يتطرق الى كيف ولماذا تم االعتقاد انه من األهمية االعتراف بأن االغتصاب 
ن التفسير في يرتقي الى التعذيب وسوء المعاملة. بعد ذلك، يتطرق الى االنتقادات لهذه الصلة واألمور التي تحتاج مزيدا م

االجتهاد. يختم هذا الجزء بأنه على الرغم من وجود القيود، فان سياق التعذيب وسوء المعاملة يوفر منظورا مفيدا للنظر 
 الىاالغتصاب، ووسيلة للنظر في األمور المنهجية والقضايا الفردية عبر المناصرة والتقاضي. 

لفاعلية القانون الدولي لحقوق االنسان، واألخص حظر التعذيب وغيره فيضع عدد من األمثلة العملية  الجزء الثانيأما 
من ضروب سوء المعاملة، في طلب العدالة لعدد من القضايا الفردية في سياقات مختلفة. تعكس القضايا المنتقاة عدد من 

ضابط الهجرة، الى الطرق التي تم تطبيق ذلك فيها، عبر توفير منبر لتحدي فرض عقوبة ثانويةلالغتصاب من قبل 
تحدي العقبات التي تواجه العدالة مثل القوانين المحلية ـكأحكام التقادم والمطالب الدستورية لفرض الشرطة على التحقيق 
الزمة لضحايا  ة االغتصاب المرتكب من الجهات الخاصة، أو محاسبة المسؤولين على عدم توفير الخدمات ا في ومحاكم

 دة. التعذيب عند طلبهم للمساع

 عادة التي العناصر إطار في الرئيسي الدولي القضائي االجتهاد يحدد هو الجزء األساسي  من التقرير الذي الجزء الثالث
 اإلنسان. يبحث هذا لحقوق الدولي اإلطار داخل المعاملة سوء ضروب من غيره أو التعذيب إلثبات مطلوبة تكون ما

 في بحث كما) المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب عناصر يحمل أن االغتصاب كيف وجد في بالتفصيل الجزء
ها قبل من ارتكابه بسبب سواء: ذلك مسوولية الدول تتحمل أن يمكن وأين ،(األول الجزء  أو منعه، في فشلت مسؤوليها ألن
ها   .الجنس لنوع المراعي الضرر وجبر القضائية والالحقات التحقيقات عن طريق مناسب بشكل االستجابة في فشلت ألن

  الدولي اإلنسان حقوق في قانون تقدما االجتهاد األكثر من في االستفادة المتقاضين الجزء هذا يساعد أن المؤمل ومن
اهم وجه على باالغتصاب يتعلق اإلنساني فيما والقانون الدولي مصمم من  أنه من الرغم وعلى. التحديد عند تقديم قضاي

ة  يكون أن أيضا الجزء لهذا ينبغي التحديد،أجل المتقاضين في  مفيدا كمصدر للمعلومات عند مناقشة السياسات العام
 ضحايا ومعاملة االغتصاب، وتجريم العام، واالدعاء التحقيق معايير ذلك في بما المتعلقة بالمواضيع التي تم طرحها،

 .للضحايا تعويضات تقديم وشرط القضائية، اإلجراءات الل من االغتصاب
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 الدولي القانون في  التطورات من السياق والمحتوىلالستفادة من ال التقرير هذا أن يوفر المؤمل من المجمل، في
 لقانون التقليدي اإلطار أن من الرغم على. وفي المناصرة والدولي المحلي التقاضي على الصعيد في اإلنسان لحقوق
 عليه، في الرد الدول وفشل الجنسي العنف للتصدي الى استمرارية ارتكاب واحدة طريقة سوى ليس اإلنسان حقوق

ها التي العدالة  إلى والسعي  .ومفيد مهم فإنه الضحايا، يستحق
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 والجداالت السياق: ألول الجزء
 

 وبشكل متزايد، نحو على باالغتصاباعترفت  التي األسباب دراسة الل من التقرير بقية وأساس سياق الجزء هذا يحدد
 إلى وباإلضافة. الدولي القانون بموجب المحظورة المعاملة إساءة ضروب من غيره أو التعذيب أشكال من كشكل متعمد،

هذين الموضوعين معا، االنتقادات بعض ينظر في فإنه ذلك،  والمجاالت التي تحتاج الى المزيد من التطوير، حول ربط 
أهمية  .السبيل هذا في المعاملة وسوء التعذيب استخدام اطار استمرار و

ال ملخصا القسم )أ(  يعطي المناقشة، لتلك ضروريا مطلبا باعتباره  إساءة ضروب من وغيره التعذيب لمفاهيم مف
 وبموجب المختلفة، الهيئات بين النهج في الدقيقة والفروق اإلنسان، لحقوق الدولي القانون بموجب المحظورة المعاملة

الإنسانية القاسية والمعاملة التعذيب حظر على دوليا إجماعا هناك أن من الرغم على .المختلفة المعاهدات  والمهينة، وا
 حول جدل هناك يزال ال محدد، لغرض وأن يرتكب الشدة، من األدنى الحد مستوى إلى السلوك هذا مثل أن يصل يجب

. وتعتبر هذه القضايا هامة في النقاش النهائي حول النظر الى "التعذيب"العتباره من  ماهية درجة اشتراك الدولة بالفعل
 االغتصاب في سياق الحظر الشامل.

 

 مفاهيم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة . أ
 

 حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تحت القانون الدولي .1

 

 العقاب أو المهينة أو الالإنسانية أو القاسية والمعاملة للتعذيب سواء في الحرب أو السلم، هناك حظر واضح وصريح
 باسم المعروفة القواعد مستويات أعلى من هو التعذيب المعاملة( في القانون الدولي. حظر سوء ضروب من غيره)

 4والتي منع انتقاصها في المعاهدات والقانون العرفي على حد سواء. ”jus cogens“اآلمرة  القواعد

حظر التعذيب علىاألفراد والدول على حد سواء. بالنسبة لألفراد، يعد التعذيب وغيره من ضروب سوء  يقع
المعاملة جرائم في الحرب وفي السلم. أما بالنسبة للدول، فان القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق 

  5وغيره من ضروب سوء المعاملة.االنسان يفرضان على الدول التزامات بالمنع واالستجابة للتعذيب 

 بموجب حرب كجرائم بالتحديد المقاتلين أيدي كما يدرج التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المرتكبة على
ة المخالفات إلى ترتقي بحيث الخطورة من جرائم وتعتبر ،1949 لعام األربع جنيف اتفاقيات   االتفاقيات لهذه الجسيم

كذلك أعطى النظام األساسي للمحاكم الخاصة لروندا ويوسالفيا   6العالمية. القضائية التي تخضع الى الوالية
االختصاص على  التعذيب والمعاملة لالنسانية كجرائم حرب والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة لالنسانية 

ة الجنائية الدولية.  7كجرائم ضد االنسانية، وتم تضمينهم بشكل مشابه في النظام األساسي للمحكم

                                                           
4
 ألسس بشأن الصادر الحكم ،(السنغال ضد بلجيكا) تسليمال أو ةمحاكمفي ال االلتزامب المتصلة المسائل، الدولية العدل محكمة أنظر في  

 حكم ،IT-95-17/1-T رقم القضية( 1998) فورونجيا ضد العام المدعي ، محكمة العدل الدولية،99 الفقرة في 2112 يوليو 21في  الموضوعية
 .4-153 الفقرات في ،1998 الثاني تشرين 12 في االبتدائية الدائرة

5
 .41ص. ( 2111 انترسينتيا،) الدولي القانون في التعذيب تحديد( إعادة: )الشر توقيع ،دولف ستيفن  

6
 المادة.  147 المادة الرابعة، جنيف اتفاقية ؛131 المادة الثالثة، جنيف اتفاقية ؛51 المادة الثانية، جنيف اتفاقية ؛51 المادة ألولى، جنيف اتفاقية  
رامة على العتداء"  و"  والتعذيب القاسية المعاملة"  تحظر جنيف التفاقيات المشتركة 3 هينة المعاملة ألخص وعلى الشخصية، الك  والحاطة الم

رامة  الفقرة ،12 المادة جنيف، ألولى االتفاقية:  التعذيب تحظر محددة أحكاما أيضا انظر القتال. عن العاجزين وألشخاص المدنيين ضد"  بالك
التعذيب ) " الرابعة الفقرة ،17 المادة الثالثة، جنيف اتفاقية ؛"( التعذيب) "  الثانية الفقرة ،12 المادة الثانية، جنيف اتفاقية ؛"( التعذيب)"  الثانية

 ،(  التأديبية العقوبة"  خطورة أو وحشية أو إنسانية ال)"  89 والمادة" (  القسوة أو التعذيب) "  الثالثة الفقرة ، 87 والمادة ،"( النفسي الجسدي أو
رامة على العتداء و التعذيب حظر" ( .  أخري وحشية أعمال" و"  التعذيب) "  32 والمادة ، الرابعة جنيف واتفاقية  ألخص وفي الشخصية، الك
هينة المعاملة طة الم رامة، والحا : والثاني ألول ضافيينإل البروتوكولين في القتال عن العاجزين األشخاص و للمدنيين ألساسية الضمانات من بالك

 . (آلراء بتوافق اعتمد( )  2) 4 المادة الثاني، إلضافي والبروتوكول ،( آلراء بتوافق اعتمد الذي( )2) 75 المادة ألول، اإلضافي البروتوكول
 إقليم في ارتكبت التي الدولي إلنساني للقانون الجسيمة النتهاكات عن المسؤولين ألشخاص لمحاكمة الدولية للمحكمة األساسي النظام  7

 اعتمده الذي ،S/25704/Add.1 (1993  ) و(  1993) المرفق ،32 في S/25704 المتحدة ألمم وثيقة ، 1991 عام منذ السابقة يووسالفيا
 يالذ لرواندا، الدولية للمحكمة ألساسي النظام ؛5و 2 الموادS/RES/827 (1993  )  المتحدة ألمم وثيقة ،1993 مايو 25 في ألمن مجلس
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الإنسانية القاسية والمعاملة التعذيب كما تم حظر ة الدولية الصكوك بموجب أيضا العقاب أو والمهينة وا  لحقوق العام
، وفي كل 9والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي ، العهد8اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ذلك في بما اإلنسان،

ة. هام  كما تم النص على حظر التعذيب في عدد من معاهدات حقوق 10من معاهدات حقوق االنسان االقليمية ال
 حقوق واتفاقية اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق واتفاقية الطفل، حقوق اتفاقية ذلك في بما تحديدا األكثر اإلنسان
مهاجرين. العمال  11ال

 مناهضة اتفاقية في التحديد وجه على المعاملة سوء ضروب من وغيره التطرق الى التعذيب أيضا تم وأخيرا،
هينة أو والمهينة القاسية العقوبة ضروب من وغيره التعذيب والتي تم المصادقة  ،"(التعذيب مناهضة اتفاقية)" الم

التي  عليه، والمعاقبة التعذيب لمنع األمريكية البلدان باالضافة الى اتفاقية ،1984 وتم تبنيها عام عليها بشكل واسع 
دها  مسؤوليات وقد كانت كل من هاتين االتفاقيتين تاريخيتين حيث أنه باالضافة الى تحديد 1985.12عام  في تم اعتما

ة وإما له، فهما ملزمتين للدول بالتحقيق في منع التعذيب واالستجابة الدول  التعذيب بارتكاب المتهمين تسليم أو محاكم
 الل من االحتجاز أماكن في التعذيب منع إلى تهدف رصد آليات إنشاء تم كما 13ذلك. وقع أينما أراضيها، على

  14التعذيب.  مناهضة التفاقية االختياري والبروتوكول األوروبية االتفاقية

 فهم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة .2

 هذه تعريف يتم لم الدولي، القانون في المعاملة سوء ضروب من وغيره لتعذيبل حظر قوة من الرغم على
 حول واإلقليمية الدولية الهيئات في الجتهادا اخالف إلى ذلك أدى وقد. هابحظر المتعلقة المعاهدات في المصطلحات

 15.االثنين بين التمييزكيفية و ،"المعاملة سوء ضروب من غيره" و" التعذيب" المحددة للـ العناصر هي ما

باالضافة الى ذلك، فان التعذيب في موضع غير اعتيادي في القانون الدولي، مع استخدام المصطلح للرجوع الى كل 
هذه المعاملة كضمان من الدول، والى الجريمة في القانون الدولي والتي يمكن  من حق االنسان في أن يكون حراً من 

                                                                                                                                                                                     
 S/RES/955 (1994 ) ، 33 الوثيقة المتحدة المم ، 3453d االجتماع ،49 الجلسة  SCOR المتحدة المم ،955 قرار في ألمن مجلساعتمده 

I.L.M. 1598، 1600 (1994 المواد )ة ألساسي روما نظام ؛4و 3 هدات سلسلة 2187 المتحدة ألمم وثيقة الدولية، الجنائية للمحكم  ألمم معا
 .8 و 7 المواد ، 2112 يوليو 1 النفاذ حيز دخل ،91 المتحدة

8
الن   .5 المادة ،(1948) 71 في/أ 811 المتحدة ممألوثيقة  (،3أ)217 قرار الجمعية العامة إلنسان، لحقوق العالمي إل

9
 رقم. )الملحق GAOR المتحدة لالمم 21 ،(والعشرون الحادي) 2211A العامة الجمعية قرار والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد   

12 )21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171، مارس 23 في النفاذ حيز دخل 
 .7 المادة ،1972

10
 التفاقية؛ 3المادة  ،1953 سبتمبر 3 في النفاذ حيز دخلت U.N.T.S. 222 213 ألساسية والحريات إلنسان حقوق لحماية ألوروبية االتفاقية  

ومة البلدان ألمريكية رقم    اإلنسان، لحقوق ألمريكية هدات منظ  ،1978 يوليو 18، دخل حيز النفاذ في U.N.T.S. 123 1144، 32سلسلة معا
ومة في إلنسان بحقوق المتعلقة ألساسية الوثائق في طبعه وأعيد ، (1992) 25 في OEA/Ser.LV/II.82 doc.6 REV.1 ألمريكية، البلدان منظ
 OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58، 1981 يونيو 27 ؛ الميثاق االفريقي لحقوق النسان والشعوب الذي اعتمد في5مادة 

 طبعه وأعيد العربية، الدول جامعة اعتمدته الذي إلنسان، قلحقو العربي الميثاق؛ و14، المادة 1982أكتوبر  21، ودخل حيز النفاذ في (1982)
 .13، )لم يدخل حيز النفاذ بعد(، المادة Hum. Rts. L.J. 151 (1997) 18في 
11

، U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) 44، ملحق 44/25قرار الجمعية العامة  الطفل، حقوق اتفاقية 
هاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية)أ(؛  37، المادة 1991سبتمبر  2دخل حيز النفاذ في  هم وأفراد الم ة الجمعية قرار، أسر  العام

، 2113يوليو  1، دخل حيز النفاذ في U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 262, U.N. Doc. A/45/49 (1991) 45، الملحق 45/158
ة حقوق وتعزيز لحماية الدولية التفاقيةو ؛11المادة  ة الجمعية قرار إلعاقة، ذوي ألشخاص وكرام  ,I, U.N. GAOR، الملحق 21/112 العام

61st Sess., Supp. No. 49, at 65, U.N. Doc. A/61/49 (2112) 15، المادة 2118مايو  3، دخل حيز النفاذ في. 
12

هينة، أو لالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية   39، ملحق 39/42قرار الجمعية العامة  الم
U.N. GAOR Supاذp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984) ألمريكية البلدان اتفاقية؛ 1987يونيو  22، الذي دخل حيز النفاذ 

هدات سلسلة عليه، والمعاقبة التعذيب لمنع ة معا  في اعتهاطب توأعيد ،1987 فبراير 28 التنفيذ حيز دخلت ،27 رقم ألمريكية الدول منظم
ومة في إلنسان بحقوق المتعلقة األساسية الوثائق هضة اتفاقية)" OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 83 (1992) ألمريكية، البلدان منظ  منا
 "(.ألمريكية البلدان التعذيب

13
هضة التعذيب، المادة     . 14-11، 8، 3-2، المواد التعذيب لمنع ألمريكية البلدان اتفاقية(، 7-5(، المواد )1)2اتفاقية منا

14
هينة، أو لالإنسانية أو القاسية العقوبة أو والمعاملة التعذيب لمنع ألوروبية التفاقية   ،1989 فبراير 1 التنفيذ حيز دخلت ،ETS 126 الم

هضة التفاقية الختياري والبروتوكول هينة، أو لالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب منا قرار الجمعية العامة  الم
A/RES/57/199 2، 2112ديسمبر  18، تم تبنيه في I.L.M. 26 (2113) ، 2112يونيو  22دخل حيز النفاذ في. 

15
سير معنى "التعذيب" وغيره من ضروب المعاملةالالنسانية في القانون الدوليال يزال من أكبر التحديات القضائية في نظر أليس ادواردز، "تف 

ها من المحاكم الدولية والمحاكم الخاصة": أليس ادواردز، العنف ضد المرأة في القان ألمم المتحدة المنشئة بموجب اتفاقية وغير ون الدولي لهيئات 
. لدراسة معمقة في تعريف التعذيب في القانون الدولي، أنظر دوولف، توقيع الشر: )اعادة( 215( ص. 2111امعة كامبردج لحقوق االنسان )ج

 تعريف التعذيب في القانون الدولي.
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فروع القانون المختلفة، حيث أن قانون وق هيكلية هامة بين كما أن هناك فر 16ارتكابها في وقت الحرب أو في السلم.
حقوق االنسان موجه الى الدول بشكل أساسي، والقانون الجنائي موجه الى األفراد، والقانون االنساني موجه الى 

هذه السياقات.  17األطراف في النزاعات.  وقد أثر ذلك على فهم ما يرتقي الى "التعذيب" في كل من 

وغيره من المعاملة المسيئة، من ذلك، هناك خصائص معينة تقبل بشكل عام كركيزة لمفهوم التعذيب  وعلى الرغم
سوف يدرس هذا الجزء  يظهر أن هناك اجماع متزايد بين المحاكم والهيئات الدولية حول فهم هذه المصطلحات.كما 

 تعذيب.وضع االغتصاب في اطار الهذه المفاهيم وكيفية تأثيرها على 

 تمييز التعذيب والمعاملة المسيئة .2.1

يحظر القانون الدولي لحقوق االنسان كل من التعذيب والمعاملة المسيئة ويفرض على الدول التزامات بمنعهما واالستجابة 
حول ما اذا كان االغتصاب معترف به كمعاملة ال انسانية  الحاالت من عديد لهما. لذلك، هناك اخالف عملي بسيط في

ة المتصلة بالتعذيب، ويمكن   .18و كـ "تعذيب"محظورة، أ على الرغم من ذلك، هناك فروقات واضحة في درجة الوصم
ة التعذيب الدولية على الدولااللتزام  -أن يكون هناك فروق عملية متعلقة بحالة معينة فعلى سبيل المثال، تفرض جريم

مهم الفهم ة أو تسليم أي متهم على أراضيها. لذلك من ال كيف عملت الهيئات المختلفة على تعريف االثنين قبل  بمحاكم
 النظر في طرق التمييز الموجودة عندما يتعلق األمر باالغتصاب على وجه التحديد.

ها الى ما يرتقي الى المعاملة المسيئة  ها في فهم تسترشد الهيئات الدولية لحقوق االنسان بعبارات المعاهدة التي تحكم
ب لترتقي هذه المعاملة المسيئة الى درجة التعذيب. الى وقت حديث نسبيا في مجال هيئات المحظورة، وما هو المطلو

هذه  ومحاكم حقوق االنسان )باستثناء لجنة مناهضة التعذيب ومفوضية الدول األمريكية ومحكمة حقوق االنسان(، لم تعمل 
هذين النوعين مناألفعال، على الرغم من أن أغل  19بهم مستعدون لفعل ذلك اآلن.الجهات على التمييز بين 

تحظر كل من المعاهدات الرئيسية المشار اليها أعاله "التعذيب، المعاملة القاسية أو لالنسانية أو المهينة أو العقاب"، 
ان األنواع المختلفة والمحظورة من المعاملة المسيئة غير معرّفة  20باستثناء العهد األوروبي الذي ال يذكر كلمة "قاسية".

 في المعاهدات التي تحظر هذه ألفعال.

 الضروب األخرى من المعاملة المسيئة في القانون الدولي لحقوق االنسان .2.2

فقد حددت المحكمة  من المقبول بشكل عام أن هناك حد أدنى الرتقاء فعل ما الى أحد أشكال المعاملة المسيئة المحظورة. 
ة". 3األوروبية على سبيل المثال دخول فعل ما في نطاق المادة  ان تقييم  21من العهد وصوله الى "حد أدنى من الجسام

هذا الحد األدنى يعتمد على "جميع ظروف الحالة، مثل المدة الزمنية للفعل، أثرها الجسدي والنفسي، وفي بعض الحاالت، 
ما األثر الذي تركه  -لذلك فانه في الوقت ذاته اختبار موضوعي وفردي 22لصحية للضحية".الجنس، العمر، والحالة ا

ة من قبل لجنة حقوق االنسان. في الوضعالفعل على الضحية  وقد  23الذي كان فيه الضحية. وقد تم اعتماد طريقة مشابه
طريقة اللجنة االوروبية بشكل واضح والتي شددت على أن يتم تفسير الحظر بأوسع شكل ممكن  24تبعت اللجنة االفريقية

 25ليشمل أكبر عدد من االنتهاكات الجسدية والعقلية.

                                                           
16

 .39ff، ص. الدولي القانون في التعذيب تعريف( اعادة: )الشر توقيعللمزيد من النقاش حول أثر ذلك، أنظر دوولف،   
17

 .39مرجع سابق، ص.   
18

صالحات 2119أنظر في محكمة الدول ألمريكية لحقوق النسان، جونزاليس اي ال ضد المكسيك )"قضية مزارع القطن"( )   المؤهالت، ا )
 .2في الرأي المنفصل للقاضي مدينة قويروجا فقرة  215رقم  C، سلسلة 2119نوفمبر  19والتكاليف، حكم 

19
، 2111ابريل  28، اراء تاريخ 1721/2118( تعليق رقم 2111جيري ضد النيبال ) HRCteeأنظر للجنة حقوق النسان   

CCPR/C/101/D/1761/2008 على الرغم من ذلك، ترى اللجنة أنه من المناسب أن تعتبر المعاملة تعذيباُ حينما توحي الوقائع  7.5، فقرة"(
 . 82، فقرة 1997سبتمبر  25حكم تاريخ  App. No. 57/1996( 1997ن ضد تركيا )بذلك"(. للمحكمة ألوروبية لحقوق النسان، أنظر أيدو

20
 من اتفاقية مناهضة التعذيب. 12والمادة  9انظر المراجع المقتبسة في رقم   

21
األوروبية لحقوق النسان، ايرلندا ضد المملكة المتحدة )    .122فقرة  25رقم  A، سلسلة 1978يناير  18( حكم 1978المحكمة

22
هورية المقدونية السابقة ليوغوسالفيا )   األوروبية لحقوق النسان، المصري ضد الجم ة  13حكم  App. No. 39630/09( 2112المحكم

 .192، فقرة 2112ديسمبر 
23

 U.N. Doc. Supp. No. 40، 1989مايو  2، الراء تم تبنيها في 225/1987( تعليق رقم 1989لجنة حقوق النسان، فوالن ضد فنلندا )  
(A/44/40)  9.2فقرة  311في. 

24
 .41فقرة  Comm. No. 225/98( 2111الوس ضد نيجيريا )-اللجنة االفريقية، هوري  

25
 .37، فقرة 232/2111( تعليق رقم 2113؛ اللجنة االفريقية، كورتيس فرانسيس دوبلر ضد السودان )41مرجع سابق، فقرة   
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كما تم تبني عدد من المناهج المختلفة للشرط المسبق للمعاملة "القاسية" أو "لالنسانية". طلبت بعض المحاكم الدولية 
رهم على  26اظهار التعرض لأللم أو المعاناة "الجسيمة"، سواءاً كانت جسدية أو نفسية. والمحاكم الخاصة بينما أبقى غي

النسانية. وقد ارتأت  27مطلب األلم والمعاناة الجسيمة" للتعذيب، مع تبني مطلب ذو درجة أدنى للمعاملة القاسية أو ا
ة األوروبية لحقوق االنسان أنه لتكون المعاملة "ال انسانية"، فعليها أن تكون، من بين أمور أخرى، مسبقة  المحكم

ة.   28التخطيط، ومطبقة على مدى ساعات لالطالة، وسببت اما اصابة جسدية أو معاناة جسدية أو عقلية جم

أما المعاملة الحاطة بالكرامة، فان حد األلم أو المعاناة مطلوب بشكل أدنى ان تم ارتكاب الفعل أو مجموعةاألفعال 
أهانت أو بطري ة اذا " ة األوروبية أن المعاملة تكون حاطة بالكرام قة حاطة بالكرامة. على سبيل المثال، ارتأت المحكم

أذلت شخص ما، أو أظهرت قلة احترام له، أو قلت من كرامته أو كرامتها، أو ولّدت شعور بالخوف، أو المعاناة أو 
ة المعنوية أو الجسدية".الدنيوية التي لديها القدرة على تدمير قدرة الشخص ف  29ي المقاوم

دهم الخاصة على ارتكاب أعمال ال انسانية أو  ركزت أوائل القضايا التي نظرت فيها آليات حقوق االنسان الدولية عبر بنو
حاطة بالكرامة على هؤالء القابعين في مراكز احتجاز الدولة من قبل المسؤولين في حاالت متصلة بالقبض، االحتجاز، 

الإنسانية المعاملة حظر أن القاطع بالدليل اآلن ثبت ذلك، ومع 30ستجواب. أو اال  ينطبق المعاهدات تلك بموجب والمهينة ا
 الدول يكون على وبذلك شخص خاص، أو حكومي موظف قبل من ارتكابه سواء تم يصل الحد المذكور، سلوك أي على

 التعذيب يقتصرعلى مناهضة اتفاقية أخرى، فان تطبيق ناحية من 31.ارتكاب هذا الفعل على والرد لمنع إيجابيا التزاما
 على يحرض أو األعمال هذه رسمية بصفة يتصرف آخر شخص أو عمومي موظف يرتكب عندما" السلوك هذا مثل

 32."هاعن بسكوته أو بموافقته تتم عندما أو ارتكابها،

 التعذيب في القانون الدولي لحقوق االنسان .2.3

ة مع المحظورة، المعاملة إساءة أشكالوأخطر دشمن أ التعذيب أن به المسلم من كما يسلط  33.خاصة به عار وصم
 القضائية الوالية ممارسة - التعذيب مناهضة اتفاقية بموجب - ذلك في بما محددة،و معينة التزامات إلىالضوء على 

 لتعذيبل المميزة السماتفيما يتعلق ب مختلفة مناهج المختلفة الهيئات اتخذت ذلك، ومع 34.الجناةب يتعلق فيما العالمية
 .المعاملة سوء ضروب من وغيره

ة اإلنسان لحقوق األساسية المعاهدات في التعذيب تعريف يتم لم  - الصكوك تلك أوائل ذلك في بماه تحظر التي العام
دها المبكر . للحقوق المدنية والسياسية الدولي والعهد اإلنسان، لحقوق األوروبية االتفاقية  كانت هذه الهيئات في اجتها

 اللجنة أن من الرغم على التحديد، وجه على التعذيب حد ما سلوك بلغ إذا ما بشأن صنع القرار عدم الى تميل

                                                           
26

لقسري"، في كاترينا كراوس ومارتن شينن، الحماية الدولية لحقوق النسان: دليل )تركو: معهد حقوق مانفريد نواك، "التعذيب والختفاء ا  
األمم المتحدة. 153( ص. 2119النسان، جامعة أبو اكاديمي،  . أنظر أيضا خصائص الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية، وثائق

PCNICC/2111/1/Add.2 (2111) (“ICC Elements of Crimes”), elements of the war crime of inhuman treatment 
(Art. 8(2)(a)(ii)-2): “The perpetrator inflicted severe physical or mental pain or suffering upon one or more 
persons…”. See Rodley’s discussion of the three different approaches taken to the severity requ irement IN 
Nigel S. Rodley and Matt Pollard, The Treatment of Prisoners under International Law (3rd edn.; Oxford: 

Oxford University Press, 2011) at pp. 98-99. 
27

 .99رودلي ووالرد، معاملة السجناء في القانون الدولي، ص.   
28

االوروبية لحقوق النسان،     . 158فقرة  2112اكتوبر  31، حكم App. No. 57375/08(، 2112ضد بولندا ) P&Sالمحكمة
29

األوروبية لحقوق النسان، بريتي ضد المملكة المتحدة )    .158فقرة  2112ابريل  29حكم  App. No. 2346/02( 2112المحكمة
30

األوروبية لحقوق االنسان "القضية اليونانية" )    Apps. Nos. 3321/67, 3322/67, 3323/67, 3344/67,  YB( 1929أنظر المحكمة
Eur Conv on H R 12 at   .؛ 358( في ص. 2112. للمزيد أنظر ادواردز "تأنيث التعذيب في قانون حقوق النسان الدولي" )182ص

لنساء من أوائل المشتكين لهذه ،. كما تشير ادواردز، لقد كان عدد من ا212ادواردز، العنف ضد المرأة في قانون حقوق النسان الدولي، ص. 
االنتهاكات الجسدية، ظروف سجن سيئة واالختفاء."  الهيئات و "كانت عديد من القضايا شاملة لما يسمى بادعاءات "ذكورية" تقليدية 

31
 والمعاملة التعذيب حظر بخصوص 7 رقم العام التعليق محل يحل: 21 رقم العام التعليق" ،HRCtee (1992): انظر إلنسان حقوق جنةلل  

هينة أو القاسية  العام القانوني اللتزام طبيعة: 31 رقم العام التعليق" ،HRCtee (2114) ؛2 الفقرة في وألربعين، الرابعة الدورة ،( 7 المادة) الم
 لحقوق ألوروبية للمحكمة. 8 الفقرة في ،CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13. المتحدة ألمم وثيقة العهد، هذا في األطراف الدول على المفروض

 في ،1998 سبتمبر 23 في الصادر الحكم ،25599/94 رقم التطبيق( 1998) المتحدة المملكة ضد  A Vألوروبية  المحكمة أنظر في إلنسان
 .أدناه ب القسم في المسألة هذه وتناقش. 22 الفقرة

32
هضة التعذيب، المادة    .12اتفاقية منا

33
 .154نواك، "التعذيب واالختفاء القسري"، ص.   

34
هضة التعذيب، المواد     .7-5اتفاقية منا
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الإنسانية المعاملة أشكال من اً ومتعمد خطيراً  شكالً  التعذيب أنوجدت  اإلنسان لحقوق األوروبية  الى هدفي يالذ ا
 35.العقاب أوإلحاق اعترافات، أو معلومات على الحصول

 الثمانينات معاهدات دخاله فيأ تم والذي ،1975لعام  التعذيب مناهضة إعالن في للتعذيب صريح تعريف جادرتم ا
هدتين اعتماد تمف ،السبعينات خالل الدولة لسياسة كأداة للتعذيب النطاق الواسع االستخدام إزاء بالقلقلدى الشعور  معا

 ،1984 عام في اعتمدت التي التعذيب، مناهضة تفاقيةان هما االمعاهدات هاتان بالتحديد، تعذيبال أساسيتين حول
هدتين خليطتين  امإليه نظرال يمكن، و1985 عام في اعتمدت التي األمريكية، للبلدان التعذيب مناهضة واتفاقية كمعا
 جرائم على العالمية القضائية الوالية نظام منهما كل قننتحيث  الدولي، الجنائي والقانون اإلنسان حقوقلقانون 
 .له واالستجابة هنعلم الدول على واجبات وضعتو التعذيب

 لدولةصلة ل هناك كان حيث حاالت على التطبيق في المعاهدات هذه من الوقائي والجانب الجنائي القانونقد اقتصرو
 التعذيب مناهضة اتفاقيةتنص  36.بموافقتها أو الدولة في مسؤول قبل من الفعل ارتكاب الل من سواء - الجريمة في

 :لتعذيببا يقصد االتفاقية، ألغراض أنه، على

 هذا من الحصول بقصد ما بشخص عمدا يلحق عقليا، أم كان جسديا شديد، عذاب أو ألم عنه ينتج عمل أي"
 أنه في يشتبه أو ارتكبه عمل على معاقبته أو اعتراف، على أو معلومات على ثالث، شخص من أو الشخص،

ه أو تخويفه أو ثالث شخص أو هو ارتكبه،  العذاب أو األلم هذا مثل يلحق عندما أو - ثالث شخص أي أو هو إرغام
 رسمي موظف عنه يسكت أو عليه يوافق أو عليه يحرض أو نوعه، كان أيا التمييز على يقوم األسباب من سبب ألي
 أو قانونية عقوبات عن فقط الناشئ العذاب أو األلم ذلك يتضمن ال. الرسمية بصفته يتصرف آخر شخص أي أو

ها عرضية نتيجة يكون الذي أو العقوبات لهذه لمالزم  37.ل

 :التالي النحو على االتفاقية تلك ألغراض مصطلح التعذيب التعذيب لمنع األمريكية االتفاقية تعرف

 بأي المعاناة أو العقلي أو البدني األلم إلنزال عمداً  يرتكب فعل أنه على التعذيب يفهم – االتفاقية هذه ألغراض
 ويفهم آخر، غرض ألي أو وقائي كإجراء أو شخصية كعقوبة أو للتخويف كوسيلة الجنائي التحقيق ألغراض خصش

 العقلية أو البدنية قدراته إضعاف أو الضحية، شخصية طمس بها يقصد التي الوسائل استخدام أنه على كذلك التعذيب
 38 .العقلي أو البدني األلم تسبب لم وإن حتى

فيها أو تحريض موظف  مرأو األ ،هاباارتك عند التعذيب جريمة على األفراد يجب أن تتم محاسبة  أن كما حددت
 39عمومي عليها. 

 الدولي، العهد في الواردة الحظر على مباشرة تنطبق( مختلفةال) التعاريف هذه أن بعيدا عن الوضوح كان ذلك، ومع
 حول آلراء بعض عن المحاكم توأعرب. اإلنسان لحقوق األمريكية واالتفاقية اإلنسان، لحقوق األوروبية واالتفاقية

 قضيةال حول التفت ما غالبا ولكن 40،(كما هو مشار أدناه) المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب بين التمييز
 في الموقف هذا صيلختم ت وقد. التعذيب حد بلغ أو لم يبلغ الفعل إذا ما تحديد دون عموما للحق انتهاكا هايجاد عبر

 أي على يحتوي ال العهد"  أن لوحظ حيث ،7 المادة على 1992 العام في اإلنسان بحقوق المعنية جنةالعام لل تعليقال
 للتفريق أو المحظورة ألفعالب قائمة وضع الضرورة من أنه اللجنة جدت ال ،7 بالمادة المشمولة للمفاهيم تعريف

 41."المطبقة المعاملة وشدة وغرض طبيعة على ةقالتفر تعتمد بل المعاملة؛ أو للعقوبة المختلفة األنواع بين بوضوح

 

 

                                                           
35

 .1.ص( 1929" )اليونانية القضية" إلنسان، لحقوق ألوروبية اللجنة  
36

هانز برغر هيرمان ج   هضة المتحدة ألمم اتفاقية ،دانليوس و هضة اتفاقية عن كتيب: التعذيب لمنا  أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب منا
هينة أو لالإنسانية أو القاسية العقوبة : الشر توقيع ،أنظر دوولف اشنقال من مزيدلل. 119، 45 ص( 1988 نيهوف، مارتينوس: دوردرخت) الم

 .الدولي القانون في التعذيب عربفت( إعادة)
37

هضة التعذيب، المادة     (.1)1اتفاقية منا
38

 .2، المادة عليه والعقاب التعذيب لمنع ألمريكية التفاقية  
39

 .3مرجع سابق، المادة   
40

 .127 الفقرة في ،1978 يناير 18( 1978) المتحدة المملكة ضد أيرلندا ألوروبية، المحكمة المثال، سبيل علىانظر  
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 التعذيب في القانون الجنائي الدولي .2.2

ة المحظورة الذي يحمل المعاملة إساءة وأخطرأشكال من أشد التعذيب به أن المسلم من كما يسلط  42.بهخاصة  وصم
 الوالية ممارسة - التعذيب مناهضة اتفاقية بموجب - ذلك في بما ومحددة، معينة التعذيب الضوء على التزامات

 المميزة فيما يتعلق بالسمات مختلفة مناهج المختلفة الهيئات اتخذت ذلك، ومع 43.بالجناة يتعلق فيما العالمية القضائية
 .المعاملة سوء ضروب من وغيره للتعذيب

ة اإلنسان لحقوق األساسية المعاهدات في التعذيب تعريف يتم لم  - الصكوك تلك أوائل ذلك في تحظره بما التي العام
دها المبكر . الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد اإلنسان، لحقوق األوروبية االتفاقية  كانت هذه الهيئات في اجتها

 اللجنة أن من الرغم على التحديد، وجه على التعذيب حد ما سلوك بلغ إذا ما بشأن صنع القرار عدم الى تميل
الإنسانية المعاملة أشكال من شكالً خطيراً ومتعمداً  التعذيب وجدت أن اإلنسان لحقوق األوروبية  يهدف الى الذي ا
 44العقاب. أوإلحاق اعترافات، أو معلومات على الحصول

 الثمانينات معاهدات أدخاله في والذي تم ،1975التعذيب لعام  إعالن مناهضة في للتعذيب صريح تعريف تم ادراج
هدتين اعتماد فتم السبعينات، الل الدولة لسياسة كأداة للتعذيب النطاق واسع االستخدام إزاء لدى الشعور بالقلق  معا

 ،1984 عام في اعتمدت التي التعذيب، مناهضة المعاهداتان هما اتفاقية هاتان بالتحديد، التعذيب أساسيتين حول
هدتين خليطتين  إليهما النظر ، ويمكن1985 عام في اعتمدت التي األمريكية، للبلدان التعذيب مناهضة واتفاقية كمعا

 جرائم على العالمية القضائية الوالية نظام منهما كل حيث قننت الدولي، الجنائي والقانون اإلنسان لقانون حقوق
 .له واالستجابة لمنعه الدول علىواجبات  ووضعت التعذيب

 صلة للدولة هناك كان حيث حاالت على التطبيق في المعاهدات هذه من الوقائي والجانب الجنائي وقد اقتصرالقانون
 التعذيب مناهضة تنص اتفاقية 45.بموافقتها أو الدولة في مسؤول قبل من الفعل ارتكاب الل من سواء - الجريمة في

 :بالتعذيب يقصد االتفاقية، ألغراض أنه، على

 هذا من الحصول بقصد ما بشخص عمدا يلحق عقليا، أم كان جسديا شديد، عذاب أو ألم عنه ينتج عمل "أي
 أنه في يشتبه أو ارتكبه عمل على معاقبته أو اعتراف، على أو معلومات على ثالث، شخص من أو الشخص،

ه أو تخويفه أو ثالث شخص أو هو ارتكبه،  العذاب أو األلم هذا مثل يلحق عندما أو - ثالث شخص أي أو هو إرغام
 رسمي موظف عنه يسكت أو عليه يوافق أو عليه يحرض أو نوعه، كان أيا التمييز على يقوم األسباب من سبب ألي
 أو قانونية عقوبات عن فقط الناشئ العذاب أو األلم ذلك يتضمن ال. الرسمية بصفته يتصرف آخر شخص أي أو

ها عرضية نتيجة يكون الذي أو العقوبات لهذه لمالزم  46.ل

 :التالي النحو االتفاقية على تلك ألغراض التعذيب مصطلح التعذيب لمنع األمريكية االتفاقية تعرف

بأي  المعاناة أو العقلي أو البدني األلم إلنزال عمداً  يرتكب فعل أنه على التعذيب يفهم – االتفاقية هذه ألغراض
 ويفهم آخر، غرض ألي أو وقائي كإجراء أو شخصية كعقوبة أو للتخويف كوسيلة الجنائي التحقيق ألغراض شخص
 العقلية أو البدنية قدراته إضعاف أو الضحية، شخصية طمس بها يقصد التي الوسائل استخدام أنه على كذلك التعذيب

 47 .العقلي أو البدني باأللم يتسبب لم وإن حتى

أو األمر فيها أو تحريض موظف  ارتكابها، عند التعذيب جريمة على ألفراد أن تتم محاسبة أنه يجب كما حددت
 48عمومي عليها. 

                                                           
42

 .154نواك، "التعذيب واالختفاء القسري"، ص.   
43

هضة التعذيب، المواد     .7-5اتفاقية منا
44

 .1.ص( 1929" )اليونانية القضية" إلنسان، لحقوق ألوروبية اللجنة  
45

هانز برغر هيرمان ج   هضة المتحدة ألمم اتفاقية ،دانليوس و هضة اتفاقية عن كتيب: التعذيب لمنا  أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب منا
هينة أو لالإنسانية أو القاسية العقوبة : الشر توقيع ،أنظر دوولف اشنقال من مزيدلل. 119، 45 ص( 1988 نيهوف، مارتينوس: دوردرخت) الم

 .الدولي القانون في التعذيب عربفت( إعادة)
46

هضة التعذيب، المادة     (.1)1اتفاقية منا
47

 .2، المادة عليه والعقاب التعذيب لمنع ألمريكية التفاقية  
48

 .3مرجع سابق، المادة   
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 الدولي، العهد في الوارد الحظر على مباشرة تنطبق( المختلفة) التعاريف هذه أن بعيدا عن الوضوح كان ذلك، ومع
 حول آلراء بعض المحاكم عن وأعربت. اإلنسان لحقوق األمريكية واالتفاقية اإلنسان، لحقوق األوروبية واالتفاقية

 القضية حول التفت ما غالبا ولكن 49،(كما هو مشار أدناه) المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب بين التمييز
 في الموقف هذا تم تلخيص وقد. التعذيب حد بلغ أو لم يبلغ الفعل إذا ما تحديد دون عموما للحق انتهاكا ايجاده عبر

 أي يحتوي على ال العهد"  أن لوحظ حيث ،7 المادة على 1992العام  في اإلنسان بحقوق المعنية التعليق العام للجنة
 للتفريق أو األفعال المحظورة قائمة وضع الضرورة من أنه اللجنة تجد ال ،7 بالمادة المشمولة للمفاهيم تعريف

 50."المطبقة المعاملة وشدة وغرض طبيعة على التفرقة تعتمد المعاملة؛ بل أو للعقوبة المختلفة األنواع بين بوضوح

 

االجتهاد الحالي حول التمييز بين التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في القانون الدولي لحقوق  .2.2
 االنسان

تنظر في دعاوى أّثرت التطورات المشار اليها أعاله على اجتهاد الهيئات الدولية واالقليمية المختلفة التي 
انتهاكات حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب كل من اتفاقياتها. هناك اجماع كبير الى 
هذه الهيئات. ولكن  حد ما، مع عدد من الفروق من حيث التوجه، والتي يجب النظر فيها قبل التقاضي أمام 

االجتهاد الخاص  تطوير في البعض بعضها أظهرت هذه الجهات نيتها في النظر واألخذ باالعتبار اجتهاد
 الطريقة حول استراتيجي بشكل فكر المتقاضين إذا وخاصة التوافق، من للمزيد لذلك، ثمة متسع. بكل منهم

 المشار اليها. األخرى مناقشة القضايا واجتهاد الهيئات بها يتم التي

 الدولية اإلنسان حقوق آليات من كل عنه أعربت الذي الحالي التوجه عن مختصرة نبذة يلي وفيما
 .المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب بين التمييز في الرئيسية واإلقليمية

 
 اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة .2.5.1

دها من الرغم مؤخرا، على اإلنسان بحقوق المعنية أعربت اللجنة دها بذلك، عن في القيام السابق ترد  استعدا
ها اللجنة أوضحت بذلك، القيام عبر". بذلك تتطلب الوقائع كانت إذا المعاملة كتعذيب ايجاد"  لـ  تجد أن

 هادف ذي عنصر وجود عدم أو وجود" عبر المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب بين التمييز
 51صلة.

 
ها اللجنة وذكرت ها تسترشد االستنتاج هذا إلى في توصل  مناهضة اتفاقية في الوارد التعذيب بتعريف أن
وعلى الرغم من ذلك، . المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من غيره و التعذيب

 أو األلم هذا مثل يلحق عندما" اللجنة عبارة تشمل لم االتفاقية من 1 بالذكر انه عند الرجوع الى المادة يجدر
 بصفته يتصرف آخر شخص أي أو رسمي موظف عنه يسكت أو عليه يوافق أو عليه يحرض أو العذاب

ها إلى يشير مما ،" الرسمية  بموجب للتعذيب المميزة السمة هو عمومي وجود موظف شرط أن تعتبر ال أن
 استنتاج وهو  52المعلقين، العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. وقد أعرب عن ذلك بعض

 إيجابية تدابير تتخذ أن األطراف الدول على يتعين" أنه على يشدد الذي ،31 رقم العام تعليقها يدعمه
 أو المعاملة ضروب من غيره أو التعذيب بممارسة الكيانات أو األفراد من الخواص يقوم ال لضمان
رهم على المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة  53لسلطتهم ". يخضعون ممن غي

 
 سير التعذيب، بمسألة المعني السابق الخاص وهو المقرر للجنة، الحالي الرئيس الى أن اإلشارة ولكن تجدر

وهو أن الجانب رأي عن أعرب ، رودلي نايجل  في التعذيب تعريف في األصل هو للحظر العام مخالف 
                                                           

49
 .127 الفقرة في ،1978 يناير 18( 1978) المتحدة المملكة ضد أيرلندا ألوروبية، المحكمة المثال، سبيل علىانظر  

50
 .4قرة ف ،"21 رقم العام التعليق"لجنة حقوق االنسان   

51
 .7.5. الفقرة ،2111 أبريل 28( 2111) نيبال ضد غيرياللجنة المعنية بحقوق النسان،   

52
 وتعليق مواد حالت،: والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد كاستان، وميليسا شولتز، جيني جوزيف، سارة :المثال سبيل علىانظر  
 أي على  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 7 المادة تحتوي ال قد)"...  198. ص( 2114 أكسفورد، جامعة مطبعة: أكسفورد)

  "(.عمومي موظف تورطل شرط
53

 )مع اضافة التشديد(. 8، فقرة 31(، التعليق العام رقم 2114اللجنة المعنية بحقوق النسان )  
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 معني غير الحظر أن اقتراح هو" التعذيب مناهضة اتفاقية في اللغة أثر رأيه، في 54.الدولي القانون
  55رسمية."  موافقة ال حينما تكون للقسوة ينشأ ال الدولي بل أن القلق القسوة؛ من الخاصة باألعمال

 
 اإلنسان لحقوق ألوروبية المحكمة .2.5.2

 التي المعاناة أو األلم شدة على تقليديا اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة ركزت ذلك، من النقيض على
ها يتعرض ارها الضحية ل  ووفقا. المعاملة سوء ضروب من غيره عن التعذيب لتمييز حاسمة باعتب

ة:  ة ان"للمحكم الإنسانية المعاملة من فقط تنتج[  سوف" ]  التعذيب" المتصلة بـ العار وصم  تسبب التي ا
" الشديد الزائد" النهج هو هذا أن رودلي نايجل سير وصف وقد 56".والقاسية جدا الخطيرة المعاناة

 مفهوم األلم والمعاناة عن بعيدا القضائية التي تبعت الحقأتحركت السوابق  ذلك، ومع 57للتعذيب.
الإنسانية المعاملة"باسم  الماضي في صنفت التي األعمال بعض" أن المحكمة وأكدت 58،"الشديدة"  ا

ة، ووفقا 59".المستقبل في مختلف بشكل تصنيفها يمكن'  التعذيب'  من بدال'  والمهينة يجب الحكم  للمحكم
 ظروف جميع على" المعاملة، سوء ضروب من كما هو في غيره في التعذيب، على حد "الجسامة"

 الصحية الحالة و والعمر الجنس الحاالت، بعض وفي العقلي، أو البدني أثره الفعل، مدة مثل القضية،
ة الفعل،  إلى باإلضافة بأنه متزايد نحو على اعترفت المحكمة ذلك، إلى وباإلضافة 60". الخ للضحية، جسام

 التعذيب تعرف التي" التعذيب مناهضة اتفاقية في به معترف هو كما هو عامل مميز، الهادف العنصر فان
ها الحصول جملة في بهدف، شديدة معاناة أو شديد ألم إلحاق تعمد حيث من أو  معلومات، على أمور، من

 61 التخويف."  المعاقبة على عمل ما أو
 

ها مؤشرات أيضا المحكمة كما أظهرت الجهات  ارتكبتها التي ألفعال أن لتجد استعداد على تكون قد بأن
 تورط حالة لم يُثبت فيها الى ذلك في  الواقع في وخلصت 62الغير تابعة للدولة قد ترتقي الى التعذيب،

 من قبل الجهات المستوى رفيعة في عدد من الحاالت" ولكن، لم تجد المحكمة وقائع "تعذيب 63.مسؤول
 64المعاملة". سوء" أشارت له بـ ذلك من وبدال االغتصاب، المنزلي للدولة، بما في ذلك العنف تابعة الغير

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54

 .89-88 .ص الدولي القانون بموجب السجناء معاملة ووالرد، رودلي  
55

 . 88مرجع سابق، ص.   
56

 .127 الفقرة في ،1978 يناير 18( 1978) المتحدة المملكة ضد أيرلندا ألوروبية، المحكمة  
57

 .117-99 .ص، الدولي القانون بموجب السجناء معاملة ووالرد، رودلي  
58

 .111-112مرجع سابق، الصفحات   
59

مة    .111 الفقرة في ECHR 1999-V ،1998 أبريل 14 في الصادر الحكم ،22117/13 رقم .App ( 1998ِ) فرنسا ضد سلموني ألوروبية، المحك
60

 .111مرجع سابق، فقرة   
61

هان ألوروبية، المحكمة أنظر في    حقوق ومحكمة ،2111 حزيران 22 في الصادر الحكم ،22277/93 رقم. التطبيق( 2111) تركيا ضد إل
 .197 الفقرة ،2112 ديسمبر 13( 2112) المصري ،[GC] ألوروبية المحكمة ؛85 السابعة الفقرة في (2111) ألوروبية إلنسان

62
ة عن نقال ،388-387 .ص الدولي القانون في التعذيب عريفت( إعادة: )الشر توقيع ،دوولف انظرللمزيد     ضد كايا محمود ألوروبية، المحكم

 باالضافة الى. 115 الفقرة الثالث، 2111 ألوروبية إلنسان حقوق محكمة ،2111 مارس 28 ،22535/93 رقم التطبيق ،(2111) تركيا
 بشكل عمومي موظف وجود شرط إلى المحكمة استندت حيث ،98 الفقرة ،1998 أبريل 14 فرنسا ضد سلموني( 1998) ألوروبية، المحكمة

 .عابر
63

ة   . 42-38 الفقرات في ،2119 يناير 29 في الصادر الحكم ،22117/13 رقم. التطبيق( 2119) روسيا ضد أنتروبوف ألوروبية، المحكم
 .388. ص في الدولي القانون في التعذيب تحديد( إعادة: )الشر توقيعفي دوولف،  مزيدلل انظر

64
 .121، فقرة 2119يونيو  9، حكم 33411/12(. التطبيق رقح 2119أنظر على سبيل المثال، المحكمة ألوروبية، أوبوز ضد تركيا )  
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 اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان محكمة .2.5.3

 
ة ها تقليديا عن اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان أعربت محكم  متعمد يسبب كسلوك التعذيب لعناصر فهم

 يتصرف شخص أو دولة مسؤول قبل من محدد، غرض أو الشديدة، ارتُكب لهدف النفسية أو البدنية المعاناة
  .65 منهم بتحريض

 

قضية  ففي. الوقت ذلك منذ جنسي عنف قضيتي في مختلفأ نهجأ مؤخرا المحكمة أعضاء تبنى ذلك، ومع
ها تعرض التي أن المعاملة لم تجد األغلبية "مزارع القطن"، لم يتم  أنه أساس على ،"تعذيبأ" الضحايا ل
 انتقدت قوي بالرأي، اخالف في 66.من جهات رسمية بتحريض أو عمومي موظف قبل ارتكاب الفعل من

 األمريكية االتفاقية سياق في عمومي لجلبهم شرط وجود موظف األغلبية ميديا كيروغا سيسيليا القاضية
ة الحقيقية التي  أن ورأت ،(األمريكية للبلدان التعذيب مناهضة اتفاقية من العكس على) اإلنسان لحقوق السم

 67 المعاناة.  شدة هو السيئة المعاملة ضروب من وغيره تميز بين التعذيب
 

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة .2.2.2
 

 أو القاسية" المعاملة  من وغيره التعذيب بين يزيملعدم الت والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية جنةتميل الل
الإنسانية  68".المهينة أو ا

 
 التعذيب لجنة مناهضة .2.2.2

 
 مناهضة اتفاقية من 1 المادة في الوارد التعذيب تعريف، بأخرى ناحية من ،بالتعذي مناهضة لجنةتسترشد 
 تمت ،المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب بين التمييز فمن أجل. عاله المبين النحو على التعذيب
 فيما 69.الصلة ذات المميزة كالعناصر"  شدةال" عنصرو الغرض، عنصر إلى التحديد وجه على اإلشارة

 يتعلق فيما"  الدولة مسؤول" على مفهوم شرط  بوضوح حافظت فقد االتفاقية، بموجب اختصاصهاب يتعلق
ه من الممكن ارتكاب أعمال أنصرحت ب فقد ذلك، ومع. (المعاملة سوء ضروب من وغيره) تعذيببال
على الدول أن تلتزم  أنو الخاصة، الجهاتأشخاص غير تابعون للدولة أو من  من قبل" تعذيب"
هضة اتفاقية بموجب هامسؤولياتب  في اللجنة أوضحتو ، 70.األعمال هذه مثل على الرد و لمنع التعذيب منا

 : يلي ما 2118 عام في اعتمد الذي ، 2 رقم العام تعليقها

هم أو الدولة طاتحين تكون سل  أسباب لديه يعرف أو القانون، من رقعة تحت أو الرسمية بصفته يتصرف ممن غير
 فشلوا و أو أفراد غير تابعة للدولة خاصة جهات قبل من هاباتكيتم ار المعاملة سوء أو التعذيب أعمال بأن العتقاد معقولة

الء ومعاقبة ومقاضاة فيها التحقيقها ولمنع الواجبة جراءاتال ممارسة في  الجهات أو الدول غير من المسؤولين ه
ها الى النظر ينبغي و المسؤولية الدولة تتحمل التفاقية، معبما يتوافق  الخاصة  ينمسؤول أو كمرتكبي أو متواطئي مسؤولي
 بها.  مسموح غيرال ألعمال هذه مثلهم عن سكوت أوموافقتهم  عن التفاقية بمقتضى

71 

 
                                                           

65
 ،5/92 رقم تقرير ،1992 مارس 1 قرار ،11.971 القضية( 1992) بيرو ضد ميخيا دي مارتي راكيل إلنسان، لحقوق ألمريكية البلدان لجنة  

OEA/Ser.L/V/II.91 والتعويضات مزايا( 2117) ألرجنتين ضد ألفيس بوينو إلنسان، لحقوق األمريكية البلدان لجنة أيضا انظر. 157 في 7. الوثيقة 
 .عمومي موظف شرط إلى تشير ال والتي ،79 الفقرة في 124 رقم ج سلسلة ،2117 مايو 11 في الصادر الحكم والتكاليف،

66
 . 9الفقرة  2119نوفمبر  12( 2119طن )قضية مزارع الق ، إلنسان لحقوق ألمريكية البلدان لجنة كيروغا، ميديا سيسيلياالرأي الموافق للقاضي   

67
 .3مرجع سابق، فقرة   

68
 .115. ص الدولي القانون بموجب السجناء معاملة ووالرد، رودلي  

69
 في 2118يناير CAT/C/GC/2، 24 األطراف، الدول قبل من 2 المادة تنفيذ: 2 رقم العام التعليق(، 2118أنظر في اتفاقية مناهضة التعذيب )  

ة نظر الحظ ذلك ومع. 11 الفقرة الذي ينطبق  الحد ألدنى إلى أساسا يشير التعليق هذا أن يكون قد" الشدة، الى الشارة في ذلك، رودلي في وجه
هينة، المعاملة على ة من وعلى التعذيب جهة، من الالإنسانية القاسية ينطبق على المعاملة' قد' األساس هذا على التمييز أن على يدل ال الم  جه

 السيد من المقدم الفردي في الرأي أيضا انظر النقطة هذه حول. 88-87 صالدولي،  القانون بموجب السجناء معاملة ووالرد، رودلي":  أخرى
هضة اتفاقية الداخلي، النظام من 113 المادة بموجب بوبليتي غونزاليس اليخاندرو والسيد مارينو، فرناندو  ديزيمايلهاجريزي  ،التعذيب منا

هدات ،121/1999 رقم تعليق( 2111) يوغوسالفياضد .وآخرون  AT/C/29/D/161/2000، .2112ديسمبر  2 مؤرخة المشا
70

هاجرزي    هضة التعذيب،   .2112 ديسمبر 2( 2111) يووسالفياضد  وآخرون ديزيمايلاتفاقية منا
71

هضة التعذيب )   .18، فقرة 2(، التعليق العام رقم 2118اتفاقية منا
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 مفاهيم أخرى .2.2.2

أهم االراء رأي مانفرد نواك، المقرر .التعذيب لفهم  اضافية أركان على اقتراح آخرون عمل  وقد كان أحد  
 الضحية، والذي من"  العجز" عنصر أيضا يتطلب التعذيب أن اقترح الذي التعذيب، بمسألة المعني الخاص

 لهذا تصوره نواك وأوضح 72.االحتجاز متواجدأ في أماكن الحصر، سبيل على ليس ولكن يكون، ما غالبا
 : يلي كما الركن

 
 الهرب المحتجز يستطيع ال حيث الحتجاز، حاالت في عادةً  آخر، على تامة سيطرة ما شخص يمارس عندما العجز حالة تنشأ

هذه الحالة أن يمكن ذلك، نفسها. ومع أو نفسه عن الدفاع أو هرات، أثناء أيضا تنشأ   على قادر غير الشخص يكون عندما المظا
ومة  هو ان االغتصاب يديه أو عند وضعه في سيارة الشرطة، الخ. المثال عند تكبيل سبيل على بعد مرحلة ما، القوة استخدام مقا

هذه، تعبير أقصى عنعالقة  حاالت هذه الفكرة على تطبيق عند .كشيء دال من انسان آخر شخصأ شخص عندما يعامل القوة 
 على قادر غير الضحايا أحد أن تبين ما إذا. المعطاة الحالة في الضحية لدى العجز يتم اختيار درجة أن يجب ،" الخاصة العنف"

هه أو الفرار . تحقق قد العجز معيار أن اعتبار عندئذ يمكن البقاء، على الظروف بعض في تم إكرا
73 

 
هذا مثير أن الركن  ثبت وقد . األخرى الهيئات تطبيقه من قبل أو النظر به بعد يتم ولم للجدل، اإلضافي 
ة التعذيب تعريف في فانه شبيه بالركن االضافي الموجود ذلك، ومع  روما نظام في اإلنسانية ضد كجريم

ة ألساسي  سيطرة تحت أو عهدة في شخص"  يرتكب ضد التعذيب أن ينص الذي الدولية، الجنائية للمحكم
 : وهو الحظر، جوهريمثل " السيطرة أو الوصاية" وبالنسبة لفاهيدا ناينر، فان  74المتهم".

 
 أي وما يقع تحت "عقوبات الدولة"، الممنوحة، القوة أي ،'عمومي موظف' يجسده ما استخدام، سوء بألحرى أو ، استخدام
االمكان نقل سلطة المسؤولين. السلطة  أي وفي شخص أي في فانه من الممكن وضع سلطة أو قوة مماثلة وقوتهم، وبما أنه 

القوة ويمتلك البعض منها ضد  موقع في تلقائيأ آخر، يكون ألخير شخص سيطرة أو حراسة تحت الشخص يكون وعندما. وقت
  75.التعذيب أعمال قبل من إلساءة ألول الذي يتعرض

 
 في ذكرت التي التعذيب مناهضة للجنة صلة ذات لتكون السيطرة أو الوصاية فكرة إلى النظر تم كما

 :يلي ما 2 رقم العام تعليقها
 

 على السيطرة، الوصاية أو سياقات جميع في المعاملة وسوء التعذيب وتجبر ضرر وتمنع تحظر أن طرف دولة كل على يجب
 أو عقليا والمرضى والمسنين األطفال رعاية في تشارك التي والمؤسسات والمدارس، والمستشفيات، السجون في ، المثال سبيل
ة وفي الخاصة، الحتياجات ذوي ها من المؤسسات الخدم  الدولة ويعزز فشل حين يشجع والسياقات ألخرى العسكرية، وفي غير
 76المرتكب من جهات خاصة.  الضرر وقوع خطر التدخل في

 

 ملخص .2.2.2
 

 مناهضة اتفاقية تعريفه في الوارد ،لتعذيبل رئيسية جوانب الثة هناك أناالجتهاد  هذال امةتظهر اللمحة الع
على  اإلنسان لحقوق انتهاك و دولية جريمةك لتعذيبا" جوهر" من كجزء واسع نطاق على ةمقبول ،التعذيب

 المعاناة هذهتم الحاق ي وأن ؛متعمدأ الفعل  يكون أن ؛بدنيأ أوعقليأ سواء ،شديدة ومعاناة ألم إلحاق: حد سواء
 77 .محظور لغرض

 

                                                           
72

 أو لالإنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب لةبمسأ المعني الخاص المقرر تقرير" ،(2118) المتحدة لألمم العامة الجمعية  
هينة،  .28 الفقرة في 2118 يناير A/HRC/7/3 15 نواك، مانفريد الم

73
 .28مرجع سابق، فقرة   

74
هـ(.2) 7نظام روما األساسي، مادة    ( ) 

75
هيدا ناينر، "التعذيب من الجهات الخاصة:    هيدا ناينر وسميا أوما )محررين(، السعي الهند، في قانوني خطاب تقديمفا : ةلالعدل المراوغ في فا

 (.2113 أوكسفورد) الدولية للمعايير صلةو الهند في الجسيمة الجرائم
76

 .15، فقرة 2اتفاقية حظر التعذيب، التعليق العام رقم   
77

 أنظر دوولف، توقيع الشر: )اعادة( تعريف التعذيب في القانون الدولي.  
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 على التعذيب حظر اقتصار موفهوهو م – األخير الجانبب يتعلق ما في االخالف بعضوال يزال هناك 
 ةالدقيق المالمع أن حين في 78.مباشرةبموافقتهم ال أو العموميين، الموظفين جانب منالمرتكبة  فعالأل

 ضروب من غيره و التعذيب حظر أن الواضح من دل،للج مثيرة زالت ال السياقات جميع في للتعريف
 عمن النظر بغض اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب لدولل مسؤولية على ينطوي قد المعاملة إساءة

يرتكبه شخص  يالذ االغتصاب يجب تسمية إذا ما أخرى، ناحية من 79 .مكان ارتكابه أو ، الفعل ارتكب
 واليتها تمارس أن الدول على يتعين للتعذيب" دولية جريمة" إلى تقيير كان إذا ماو ،"تعذيب" بالـ خاص

 التوسع في دراستها سيتم التي القضايا هي وهذه. جتهادال في مفتوحة مسائل تزال ال عليها، فهي القضائية
 .باء الفرع في
 

 نقاط أساسية
 

 الدولي القانون في المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب ل منكقوي على  حظر هناك
 .اإلنساني، والقانون الدولي الدولي الجنائي والقانون اإلنسان، لحقوق

 
 األدنى الحد إلىعمومأ  صلي أن يجب المحظورة؛ المعاملة سوء لىيرتقي فعل ما امن أجل أن 

 مثل على الرد و منعب اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب التزامات الدولعلى . ةالجسام من
  .سيئةمال المعاملة هذه
 

 ومع. عليه للرد محددة التزامات الدوللدى و المحظورة، المعاملة إساءة أشكالأحد  هو التعذيب
 سوء ضروب من غيره عن التعذيب زتمييل مختلفة أساليب المختلفة الهيئات اتخذت ذلك،

 ومعاناة شديد ألم إلحاق على ينطوي التعذيب أن عليه المتفق ومن ،تقدير أقل على. المعاملة
 التعذيب، مناهضة اتفاقية تعريف في المبين النحو على و للكثيرين، بالنسبة. محظور لغرض

 الدولة في مسؤول تواجد شرط يتم تحدي ولكن. عمومي موظف مشاركة هناك كوني أن يجب
 على نحو متزايد. عام بشكل الدولي القانون بموجب التعذيب لمفهوم جوهري كعنصر

 
 
 

 المعاملة سوء ضروب من أوغيره التعذيب من كشكل االغتصاب االعتراف: العين تراه ال ما الى التطرق . ب
 
 الدولي القانوني سياق في الغتصاب .1

 

 لحقوق الدولي القانون بموجب ضمنا وتغطيته الدولي اإلنساني القانون بموجب حظره من الرغم على الغتصاب،
هتمام موضع كان ما نادرا اإلنسان،  .العشرين القرن من طويلة لفترة الدولي القانون ا

ة االغتصاب تم اعتبار طويلة فترة منذ  كشكل محظورا كان ، ذلك ومع 80.اإلنساني الدولي القانون بموجبحرب  جريم
أنه  على له ينظر لم ولكن ،"الشرف على هجوم" أو ،" الشخصية الكرامة على اعتداء"كـ  ،" المهينة المعاملة"  أشكال من

ة ة المخالفات" قائمة في ولم يتم تضمينه عنف جريم ة العالمي التي ينعقد فيهاااللتزام" الجسيم  كان لدى 81.بالمحاكم

                                                           
78

 .89-88 .ص ،الدولي القانون بموجب السجناء معاملة ووالرد، رودلي، أنظر مخالف لرأي  
79

ها في 1992 عام من مبكر وقت في المتحدة ألمم في إلنسان حقوق لجنة قبل منذلك  حيضتو تم   لجنة حقوق : 7 المادة حول ألول العام تعليق
 .2 الفقرة ،"21 رقم العام التعليق" ،(1992) النسان،

80
-475 الفقرة في ،1998 نوفمبر 12( 1998( )المحاكمة عن الصادر الحكم) سيليبيسي قضية ،ليغسالفيا سابقأ الدولية الجنائية المحكمة  

 العنف محاكمة" ،سلرز باتريشيا ؛332-331. ص( 1994) ،"الدولي القانون في النساء على الجنسي والعتداء الغتصاب" شينكين، ؛472
همية: اتاعالنز في الجنسي . "للتفسير كوسيلة إلنسان حقوق أ

http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf, at pp. 5-10. 
81

 الحظ كما"، سلرز، 221-221.ص( 2111) ،" الدولي القانون في المرأة ضد الجرائم راجدا: حرب كجرائم الجنس جرائم' ،ابيلونك انظر  
ال  ولكن ، الحماية إلى يحتاجون ربما الذين آلخرين تخص أشياءكملكية أو  ،المعيب للهجوم هدفا النساء كانت السيناريو، هذا في" ،كابيلون

 ،(2111) ،"الجنسي العنف اجتهاد" لورين، وغروث لينكولن، ريان كوينغ، اليكسا. ك من المزيد رؤية(. 221 ص" )يتمتعوا بحقوق أنفسهم
http://www.law.berkeley.edu/HRCweb/pdfs/SVA_Jurisprudence.pdf, at pp. 3-4 
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ها الغتصاب، على قضائية والية الثانية العالمية الحرب بعد تأسست التي الدولية الجنائية المحاكم  العموم على فشلت، لكن
مها، تم و باالغتصاب نورمبرغ محكمة اعترفت في محاكمته.  يتم اطالق حكم على تهمة لم ولكن تقديم أدلة عنه أما

بارتكاب  المعرفة من الرغم على ولكن الغتصاب، حاالت بعض حوكمت طوكيو، بمحكمة يتعلق فيما 82.فعليا االغتصاب
 تحاكم لم اليابانية، القوات قبل من"  المتعة نساء"  من ما عرف بـ 211,111 ضد واسع نطاق جرائم العنف الجنسي على

 83 .اإلطالق على الجرائم هذه

 من قضية هو المرأة ضد العنف أن المتحدة األمم مستوى على متزايد بشكلالسبعينات والثمانينات تم االعتراف  الل
 تتضمن لم ،1979 عام اعتمدت التي المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية أن ال اإلنسان، حقوق قضايا
 84. العنف من النوع هذا يجرم صريحا نصا

 مرة هناك كان ورواندا، السابقة يوغوالفيا في التسعينات تبعأ للصراعات في الدولية الجنائية المحاكم انشاء تم عندما
ة أدلة أخرى  وتم ،(الرجال ضد الحق تم االعتراف به وقت وفي) النساء ضد الجنسي للعنف المنهجي االستخدام على هام
 أعطيت ذلك، ومع. سواء حد على اإلنسانية ضد جريمة و حرب جريمة بوصفه المحاكم اختصاص في االغتصاب أدراج

أهمية في الجرائم هذه ة، النيابة قبل من محدودة البداية   قُّدمت األولى التي األوراق من ملحوظ بشكل غائبة كانت و العام
 الرواندية الجماعية اإلبادة أثناء الجنسي العنف عن 1992 عام في نشر الذي التقرير وانتقد 85.بالمحكمتين يتعلق فيما

ة ما بطريقة هو االغتصاب أن المحكمة محققي بين االنتشار واسع التصور"  يستحق " ال "أقل" أو جريمة "عرضية جريم
 86فيها".  " التحقيق

 اجتهاد من كبير حد إلى مفقودة أيضا كانت تجربة النساء والرجال في االغتصاب اإلنسان، لحقوق الدولي القانون في
 في ذلك في بما العشرين، القرن من كبير لجزء اإلنسان لحقوق اإلقليمية والمحاكم المعاهدات بموجب المنشئة الهيئات

 لحقوق األوروبية اللجنة قبل من باالغتصاب تم االعتراف 87 .المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر إطار
 حاالت من جدا قليل عدد جلب تم ذلك ومع ، 1972 عام في"  الالإنسانية المعاملة"  أشكال من شكل أنه على اإلنسان

ها تم الجندرية الجوانب معينة حاالت حين أثارت و والدولية، اإلقليمية اآلليات أمام االغتصاب  النظر اليها أو تجاهل
ها على ببساطة ها بدال أخرى، النتهاكات خلفية أن  88 ذاتها.  حد في انتهاكات من أن

أهمية أوال،: لسببين هذا أن النسويين القانونيون من الباحثون وجادل  أشكال من غيره و االغتصاب بسبب التقليل من 
 حد عدم االعتراف إلى) أيضا الرجال ضد ترتكب التي العنف أنواع مع مقارنة الغالب في النساء ضد ترتكب التي العنف

ها المرأة له تتعرض الذي العنف إلى ينظر يكن لم النحو، هذا على 89 .بهم كعنف( ليحظى  الكفاية فيه بما خطير بأن
ة"  األعمال على تقليديأ اإلنسان لحقوق الدولي القانون تركيز بسبب ثانيا،.  الدولي باالهتمام  أن المبدأي الفهم و ،"العام

أل ما للضرر المباشر الجاني تكون أن إلى بحاجة الدولة  ما غالبا نظرا ألن النساء 90 .اإلنسان لحقوق انتهاك ليمثل ف

                                                           
82

 العنف محاكمة، سلرز ،221-221.ص( 2111) ،" الدولي القانون في المرأة ضد الجرائم ادراج: حرب كجرائم الجنس جرائم' كابيلون،  
همية: النزاعات في الجنسي  .7(، ص. 2117) ،للتفسير كوسيلة إلنسان حقوق أ

83
 العنف محاكمة سلرز، ،223-221 .ص( 2111) ،" الدولي القانون في المرأة ضد الجرائم ادراج: حرب كجرائم الجنس جرائم" كابيلون،  

همية: النزاعات في الجنسي  .8-7. ص ،(2117) للتفسير، كوسيلة إلنسان حقوق أ
84

 مونرو وفانيسا غلين ماك كلير في ،"السلم زمن في المرأة ضد والعنف إلنسان لحقوق الدولي القانون: يوم كل الغتصاب" إدواردز، أليس  
 .95-94، ص. 118-92 ،(2111 كافنديش،-روتليدج) والمقارن الدولي المنظور: الغتصاب قانون في النظر إعادة ،(محرران)

85
)المحكمة الجنائية الدولية لروندا(  224. ص( 2111) ،" الدولي القانون في المرأة ضد الجرائم ادراج: حرب كجرائم الجنس جرائم" كابيلون،  

 (.لروندا الدولية الجنائية المحكمة) 29و ص. 
86

ة حياة" ،الدولية لحقوق االنسان والفيدرالية ووتش رايتس هيومن   ( 1992) ،ها"أعقابو رواندا في الجماعية اإلبادة أثناء الجنسي العنف: محطم
http://www.hrw.org/reports/1996/09/24/shattered-lives. 

87
 و 2781/74 رقم .Apps (1972) تركيا ضد قبرص ،ECmHR في اإلنسان لحقوق ألوروبية اللجنة قبل من النظر به من الرغم على  

 22 ،8978/81 رقم .Apps( 1985) هولندا ضد Y و ECmHR، X أيضا انظر. 374-373الفقرات في ،1972 يوليو 11 تقرير ،2951/75
 (.والعائلية الخاصة الحياة في الحق)فقط  8 المادة بموجب الغتصاب أنه تم النظر في الحالة هذه في الحظ. 1985 مارس

88
 .223-221 ص اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب المرأة ضد العنف إدواردز،أنظر   

89
، ص. Col. Hum. Rts. L. Rev, 25 (1994) 291-327 ' التعذيبك المنزلي العنف: يومكل  فاضحالعتراف بما هو ا" ،كابيلون روندا  

 الدولية الحواراتغيره من و ؟من النس النساءهل  في هطبعاعيد  ،"إلنسان لحقوق نسوي منظور: التعذيب عن' ماكينون، كاثرين ؛295-292
 إدواردز،دراسات أنظرلل جدا مفيد ملخص على للحصول. 21. ص( 1992 هارفارد، جامعة مطبعة: ماساشوستس كامبريدج،) ألخرى

 ".السلم زمن في المرأة ضد والعنف إلنسان لحقوق الدولي القانون: يوم كل الغتصاب"
90

 .211ص.  اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب المرأة ضد العنف إدواردز، أنظر  
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 من العنف تجربتهن في من الكثير محو تم حكومية، جهات غير أيدي على الغتصاب، ذلك في بما للعنف، يتعرضن
 91 .اإلنسان لحقوق التقليدي الدولي القانون

ة الجمعية ، اعتمدت1993 عام  مقرر أول وتم تعيين المرأة، ضد العنف على بالقضاء الخاص اإلعالن المتحدة ألمم العام
 يعملون الذين النشطاء و والمحامون األكاديميون، الوقت، انخرط نفس في 92 .1994 عام في الموضوع هذا حول خاص

 و اإلنساني الدولي القانون مع مباشر بشكل سواء حد على والحرب السلم في الجنس نوع على القائم العنف ضحايا مع
 هو 2111الـ  و 1991 أعوام الـالل  المجالين ال في االستراتيجية من هاما وكان جزءا. اإلنسان لحقوق الدولي القانون
 غيره و التعذيب حظر إطار في المرأة ضد الغالب في ارتكبت التي األخرى العنف وأشكال باالغتصاب االعتراف ضمان

 في الرجال ضد الجنسي العنف استخدام و الصراع في الرجال اغتصاب بدأ الوقت، نفس في. المعاملة سوء ضروب من
 93 .االهتمام من مزيدا بتلقي االعتقال

 المعاملة سوء ضروب من وغيره بالتعذيب الصلة جعل .2

 تجدد إلى أدى الدولي المجال داخل النساء على تؤثر غالبا التي العنف أشكال من وغيره بخفية االغتصاب ان الوعي
ة أحد االستراتيجيات، .الجرائم هذه مثل معالجة في التفكير  تأطير كانت اإلنسان، حقوق مجال في الغالب في المستخدم
ظهار 94.الجنس أساس على تمييز مسألة باعتباره المرأة ضد العنف  هذه تقع كيف وكانت استراتيجية أخرى تهدف الى إ

 95 .المعاملة سوء ضروب من غيره و الحظر الموجود والقوي للتعذيب ضمن االنتهاكات

 كاثرين مثل التسعينات، أظهرت بعض النسويات في. وعمليا نظريا - المتشابكة األسباب من لعدد ذلك تم تبني وقد
 من بها المعترف المعالم" القي االغتصاب، ذلك في بما المرأة، ضد العنف من معينة حاالت كيف أن ماكينون
 حاالت في مما عليه حدة أقل يكون أن االغتصاب ال يمكن الناتج عن المعاناة مستوى أن الواضح فمن 96".التعذيب
 االغتصاب ضحايا من ال أن السريرية الفحوصات أثبتت وقد. المعاملة سوء ضروب من غيره و" التقليدية" التعذيب

ة أخرى شخصية اضطرابات وكذلك الصدمة، بعد ما اضطرابات من يعانون والتعذيب  لدراسات ووفقا 97.مستمرة وصدم
ارها الصدمة" مختلفة طبية قريبة لتلك التي  العاطفي الضطراب أو الجسدية األعراض حيث من سواء التي يتم اختب

 98األخرين".  التعذيب يختبرها ضحايا

 ترتكب التي العنف أشكال من غيره و باالغتصاب االعتراف بأن ماكينون جادلت الشدة، في النظر إلى باإلضافة ولكن 
ة الجوانب يكشف كتعذيب النساء ضد  عمل هو كتعذيب االغتصاب ان 99 ".خاصة" ينظر له سابقا كجريمة كان عما العام

 100 .لرغبة الجاني الجنسية طبيعية نتيجة( يفترض أو يقال كان كما) وليس الترهيب، و والتمييز إلذالل من مقصود
 قبل من ويتم ارتكابه غالبا 101".المجتمع في السلطة توزيع يحدده" و نظاميا وموجه نحو المجموعات""  االعتداء يكون

                                                           
91

 أنظر في المرجع السابق.  
92

الن" ،(1993) المتحدة لألمم العامة الجمعية    .1993 ديسمبر 21 في اعتمد ،A/RES/48/104 ،"المرأة ضد العنف على القضاء بشأن إل
93

 الدولي القانون بموجب النزاعات سياق في الرجال ضد الجنسي العنف: بهم المعترف غير ضحاياال' لويس، ألف داستن ،المثال سبيل انظرعلى  
 الجنسي تعذيبال" ،كتنغ وإيفرت ،زوانيكن بريسكا ،أوسترهوف بولين ؛49-1 ،(2119) 71/1 الصادرة، الدولي قانونلل ويسكونسن مجلة ،"
 .77-28 ،(2114) 12/33 اإلنجابية، الصحة مسائل ،'سر مكشوف: ألخرى الصراع وحاالت كرواتيا في رجاللل

94
 .197-141. ص اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب المرأة ضد العنف إدواردز، أنظر  

95
 والتغيير لقانونل نيويوركمجلة جامعة  ،"التعذيب وسائل من كوسيلة الغتصابالعتراف ب" الت، ديبورا الخصوص وجه على انظر  

 '.اإلنسان لحقوق نسوي منظور: التعذيب في' ماكينون، ؛821 ،(1992) 19 الجتماعي،
96

 ماكينون كاثرين ؟' تعذيب'كـ  الغتصاب' غلين، ماك كلير انظر مزيدلل. p.17 في ،" إلنسان لحقوق نسوي منظور: التعذيب في' ماكينون،  
 .74. ص 85-71 ،(2118) 12 النسوية، القانونية الدراسات ،' النسوية ستراتيجيةت على الالوتساؤ

97
 من عرضة أكثر كبير حد إلى كانت الغتصاب ضحايا أن وجد. وآخرون كيلباتريك: "1 الفصل في القانونية واإلجراءات الغتصابتمكن، ا  

ة، بعد ما اضطراب لتطوير أخرى جرائم ضحايا  ".أخرى جرائم من سلبية أكثر تأثيرلديه  الغتصاب أنو الصدم
98

همية السياسي الغتصابل الدولي للفهم دراسة" بيرس، هانا    541. ص 521-534 ،(2113) 14 ،الجئين الدولي القانون ،"اتعذيباعتباره  وأ
زمة"( 1974) وهولمستروم بورغيس عن قال  .981 النفسي للطب ألمريكية المجلة( 9) 131 "الغتصاب صدمة تال
99

 .22، ص. ألخرى الدولية الحوارات من وغيره :النس؟ من النساء هل ماكينون،  
100

 ،(2111) ،"الدولية الجنائية المحكمة في إلنسان حقوقومعايير   قانون: الجنسي والعنف الغتصاب" الدولية، العفو منظمة تقرير انظر  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR53/001/2011/en/7f5eae8f-c008-4caf-ab59-

0f84605b61e0/ior530012011en.pdf ؛(1992) ،"التعذيب وسائل من كوسيلة الغتصابالعتراف ب" الت، أيضا انظر. 39. ص 
 ،كابيلون ؛482 ،(1991) 12 إلنسان، حقوق فصلية ،"إلنسان لحقوق الرؤية إعادة نحو: إلنسان حقوقك المرأة حقوق" بانش، شارلوت

هو ا'  (.1994) ،" تعذيبك المنزلي العنف: كل يوم فاضحالعتراف بما 
101

 .22. ص ألخرى، الدولية الحوارات من وغيره: النس؟ من النساء هل ماكينون، 
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 في يمكن خاصة جهات قبل من االغتصاب حين يتم ارتكاب وحتى. كسياسة معينة المسلحة والجماعات الدولة موظفي
 متواطئة بعمق عادة" الدول ماكينون، كاثرين قول حد على. المسؤولية الدول لتحمل وجيه سبب وجود األحيان من الكثير

ها التغاضي اما في التعاون عليها أو المناقشة، قيد االنتهاكات في وفعالية  بينما ومعروف، منهجي" ان العنف".  عن
 102. " وسياسة قانون مسألة هو الفاعل الحكومة وتسامح ومنظم، رسمي التجاهل

 التركيز نقل وهي – بالمحاكمات األمر يتعلق عندما وخاصة - إضافية فائدة له الطريقة هذه في ان النظر الى االغتصاب
ة النيابة القضائية، على الواليات من العديد في. الخاصة بالجاني الى تلك الضحية تصرفات عن  الضحية أن تثبت أن العام
ظهار أجل من بشدة قاوم  سلوكها الى ان االنتباه 103 .موضع المحاكمة الضحية إلى أن يكون يؤدي مما الموافقة، عدم إ

ها ورواية ه باألحكام األحداث وتاريخ تترك  ما وغالبا. االغتصاب ضحية حول كيف تبدو والتوقعات المسبقة يتم تشويه
الموجودة  الصدمة يعزز وضيع شعور االغتصاب مع ضحايا الشكوى مصداقية تقويض ومحاوالت االدعاء عدوانية

ة، الشرف قضايا عن فصل االغتصاب يتم عندما 104.لديهم  عند الحال هو كما) الموافقة عنصر إزالة يتم وعندما والكرام
اللية انتهاك - عليه هو ما على االغتصاب ينظر الى أن يمكن ،(النظر اليه كتعذيب  .الجنسية الست

 يتم ادماج  المعاملة، سوء ضروب من غيره أو التعذيب أشكال من كشكل االغتصاب ينظر الى حين ذلك، إلى باإلضافة
ة التعذيب يعتبر ، ألقل على الدولي المجال في 105 .المتصلة بالحظر الصارمة القانونية اآلثار  الدرجة من انتهاكا و جريم
 على يساعد أن شأنه التعذيب من حد إلى يرتقي أن يمكن االغتصاب بأن وقد جادل البعض أن االعتراف 106. األولى
ة أن ضمان  - الجدية من مستوى أعلى على وأن تتم محاكمتها فظاعة، األكثر الجرائم مع المساواة قدم على تعتبر الجريم

ة المناصرة كابيلون، روندا كلمات في 107 .الدولي الصعيد وعلى المحلي، المستوى على الجرائم القائمة على  لمحاكم
ة الدولية الخاصة الجنائية المحاكم قبل من الجنس أساس  : الدولية الجنائية والمحكم

ها هناك أن يعلمنا التاريخ الغتصاب، حول جميع الفبركات العامة من الرغم على  في أو ببساطة إليها ينظر التي للجرائم تقريبا منه مفر ال اتجا
ها ألول المقام ها على وعلى ذلك تعامل النساء ضد جرائم باعتبار همية ذات أن اثباتها، العقوبة  يجب يشكل ذلك فرقا، في ألركان التي .ثانوية أ

ال كتعذيب االغتصاب ولمعاملة المرأة، ضد للعنف ألكبر الثقافي الفهم في و فرضها، التي يجب ذالل من ب  إلصرار، إلى بحاجة نحن لذلك. ا
 نفس في أركانها، اجتمعت طالما بها المعترف الجرائم من أي شكل من بوصفه الجنسي العنف يعامل على أن التمييز، عدم متعلقة بمبدأ كمسألة
 108 .التحديد وجه على الجنسي ذكر جرائم العنف  المثال سبيل على الضروري من كان الذي الوقت

 عار وصمة يحمل"  تعذيب"  بأنه ما فعل وصف" بأن صرح الذي بالتعذيب، المعني الخاص المقرر الفكرة هذه كما ردد
 الجناة وتقديم التعذيب، أعمال بتجريم القوي اللتزام تشمل والتي القانونية، التبعات يعزز و للدولة بالنسبة كبيرة إضافية

                                                           
102

كاثرين . أنظر للمزيد في ماكغلين، "الغتصاب كـ "تعذيب"؟ و25و  23ص.  ،"إلنسان لحقوق نسوي منظور: التعذيب عن' ماكينون،  
 .75(، ص. 2118) ' النسوية الستراتيجية على وتساؤالت ماكينون

103
ة عناصربالنسبة ل    .2.2ب. القسم الثالث، الجزء انظر الدولي القانون بموجب الغتصاب جريم

104
ة النفسية الصدمات إلى باإلضافة: "3. ص القانونية وإلجراءات الغتصاب ،تمكن    من لمزيد الضحاياتعرض  نفسه، الغتصاب عن الناجم

 آخر، مكان أي أو وروسيا، االسكندنافية والدول وكندا واستراليا واسكتلندا انجلترا في ذلك كان سواء. القانوني النظام أيدي على المعاملة سوء
 ليست الغتصاب شكاوى.. أن العديد قبل من المشترك العتقاد" إلى أيضا ت تمكنوأشار". الدرجة بنفس مشتكينالمعاملة القاسية لل كانت

الغ' ،تمكن جنيفر أنظر". ألحيان من كثير في صحيحة  1/38 الجنائية، لعدالةل هوارد مجلة نوعية، دراسة: لندن في الغتصاب عن إل
(1999)، 17-41. 

105
 ماكينون كاثرين ؟' تعذيب' كـ الغتصاب' غلين، ماك كلير انظر للمزيد. p.17 في ،" اإلنسان لحقوق نسوي منظور: التعذيب في' ماكينون،  

 7( ص.2118) ،' النسوية الستراتيجية على وتساؤالت
106

ها العديدو إدواردز، أليس هاتأثار التي النقطة حول - ولكن المحلي المستوى على دائما الحال هو ليس هذا أن الحظ    في الشركاء من كرر
ها التي البلدان  قوي هو الغتصاب عن الحديث أن البعض أكد وقد. الجنائية العدالة نظام من طبيعي جزء أنه على له وينظر التعذيب يتفشى في

الم من ، أكثر يكن لم إن ،وفعال بشكل مماثل  الستراتيجية على وتساؤالت ماكينون وكاثرين ؟"تعذيب" كـ الغتصابا ماكغلين،: التعذيب عن ال
 األنه بالضبط. وثقافيا اجتماعيا مقيد " الغتصاب" ما بـ فعل وصف المعنى الكامن في" ان الى ادواردز أليس. ولكن كما تشير(2118' ) النسوية
ه المرأة، ضد عموما ترتكب جريمة  القانون بموجب المرأة ضد العنف ادواردز،":  الدولية أو المحلية القوانين بموجب الدرجة نفس بلغت لم افإن
 .214ص.  إلنسان لحقوق الدولي

107
 ،'يجابيإل الدولي الجنائي القانون في الجنسالمتصل بنوع  العنف تجريم في النسوية التدخالت: روما في الغتصاب' هالي، جانيت أنظر في  

 .124-1 ،(2118) 31/1 الدولي، لقانونل ميشيغان مجلة
108

 .234(، ص. 2111كابيلون، "الجرائم القائمة على أساس الجنس كجرائم حرب: ادراج الجرائم ضد المرأة في القانون الدولي"، )  
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فإنه  ، العرفي الدولي القانون قواعد من آمرة قاعدة هو التعذيب حظر وألن 109". للضحايا تعويضات تقديم و العدالة، إلى
 110بها. مرتبطة للغاية صارمة قانونية لهذه القاعدة ولديها التزامات انتقاص بأي يسمح ال

 آفاقا لفتح عملية فائدة المعاملة سوء ضروب من غيره أو كشكل من أشكال التعذيب كما أضاف االعتراف باالغتصاب
 ذلك كان وحيثما الدستورية، المحاكم ذلك في بما المحلية اآلليات الل من - االغتصاب لضحايا العدالة لتحقيق جديدة
اهم محاميهم و الضحايا جلب وحين. الدولية الجنائية العدالة وآليات والدولية اإلقليمية اإلنسان آليات حقوق متاحا،  قضاي

هور الحجج الى هذه وصلت آلليات، هذه إلى  .أوسع جم

 ضروب من وغيره والتعذيب الغتصاب حول الدولي الجنائي القانون اجتهاد في الرئيسية التطورات .3
 المعاملة سوء

 

ة، من الحقات تبني فكرة أن االغتصاب ممكن أن يرتقي الى التعذيب الى جانب  تم جه  المحاكم قبل من القضائية ال
 منها الى الضغط من أجل محاكمة مرتكبي االغتصاب جزء في هدفت والتي ورواندا، السابقة ليوغوالفيا الدولية الجنائية

 .سواء حد والتعذيب على االغتصاب االجتهاد حول في هامة تطورات إلى ذلك أدى 111.مستوى أعلى على

ها في قضية أصدرت ،1998 عام ة الجنائية الدولية لروندا حكم ألن  فقط ليس تاريخيا، قرارا كان 112 .أكاييسو المحكم

ة االغتصاب أن المحكمة رأت ال أساسيا في جريم ة ألن أيضا بل الجماعية، اإلبادة كان ف  االغتصاب بأن أقرت المحكم
 : للمحكمة وفقا.  التعذيب حد إلى يرتقي أن يمكن

الل التخويف مثل ألغراض الغتصاب استخدام يتم مثل التعذيب، هانة وإل  مثل العقاب وللسيطرة على شخص ما أو تدميره. و والتمييز واال
رامة انتهاك هو الغتصاب التعذيب،  منه بتحريض أو من قبل موظف رسمي عندما يتم ارتكابه تعذيبا الواقع في ويكون الغتصاب الشخصية، للك

 113الرسمية. بصفته يتصرف آخر شخص أي عنه، أو من قبل بسكوته أو بموافقته أو

ة  وقد  السنوات عبر عدد من القضايا خالل طورته و االجتهاد هذا من الجنائية الدولية ليوغالفيا سابقاعززت المحكم
 لمحكمة ألساسي النظام من 3 و 2 المادتين ألغراض التعذيب أركان المحكمة حددت شيليبيتشي، قضية في. التالية

والمعاناة  األلم يلحق االغتصاب بأن المحكمة تكما اعترف. التعذيب مناهضة اتفاقية إلى بالرجوع السابقة يوغوالفيا
 موظف من بتشجيع أو تحريض االغتصاب ظروفا وقع فيها تصور الصعب من" وأنه نفسيا، جسديا أو سواء الشديدة،
 أو التمييز أو العقاب أو اإلكراه بأخرى، أو بطريقة ال يشمل، لغرض عنه، سكوته أو عليه بموافقته أو عمومي،
 حالة في االحتجاز رهن شخص ضد عمومي موظف قبل من االغتصاب يمارس كان عندما لذلك، وفقا 114"الترهيب.

ة االغتصاب عمليات أن كما وجدت 115 .التعذيب عناصر تجتمع عندئذ مسلح نزاع  ووجد أن المتهم تم اثباتها المزعوم
ة التفاقيات بالتعذيب مذنب  116 حرب.  وكجريمة جنيف الذي يرتقي الى حد االنتهاكات الجسيم

 اغتصاب على والتحريض صربي بالمساعدة حين تمت ادانة قائد فورونديزيا قضية في التفكير خط نفس وتم اتباع
 يرتقي االغتصاب عقد ان أخرى مرة 117قسريا.  الفم طريق عن الجنس شمل ممارسة االغتصاب قيل أن وحيث المعتقلين

ة إلى ة و التعذيب في المتمثلة الحرب جريم  حرب متمثلة في االغتصاب.  جريم
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 الدولي للفهم دراسة" بيرس، هانا أيضا انظر. 22 الفقرة ،"2118 عام نواك مانفريدتقرير ' ،(2118) المتحدة لألمم العامة الجمعية  
همية السياسي الغتصاب  .541. ص-534 ،(2113) 14 الجئين، الدولي القانون ،"تعذيبا اعتباره وأ

110
هضة التعذيب،    ال يجوز التصرف في أن أيضا اللجنة ترى كما .1 الفقرة ،"2 رقم العام التعليق"اتفاقية منا : المعاملة سوء ضروب من غيرهه

هدات، لقانون فيينا اتفاقية من 53 المادة أيضا انظر. 3 الفقرة نفسه، المرجع  27 النفاذ حيز دخلت ،UNTS 331 1155 و ،1929 مايو 23 المعا
 .1981 يناير
111

: روما في الغتصاب' هالي، ؛(2111) ،"الدولي القانون في المرأة ضد الجرائم ادراج: حرب كجرائم الجنس جرائم'أنظر في كوبيلون،   
 ( .2118) ،"يجابيإل الدولي الجنائي القانون في على أساس الجنس العنف تجريم في النسوية التدخالت

112
  2 االبتدائية الدائرة من الصادر الحكم ،ICTR-96-4-T( 1998) أكاييسو بول جان ضد العام المدعي الدولية لروندا، الجنائية المحكمة  

 .1998 سبتمبر
113

همة لمو تعذيب،كال غتصابال حرب جرائم بارتكاب اتهامات توجد ال أنه ذلك مع نالحظ. 597مرجع سابق، فقرة     على يطلق حكم بهذه الت
 .ألساس هذا
 .495 الفقرة ،1998 نوفمبر 12( 1998( )المحاكمة عن الصادر الحكم) يشيليبيش قضية ،ليوغوسالفيا سابقا الدولية الجنائية المحكمة 114

115
 .492مرجع سابق، فقرة   

116
 .25و  943مرجع سابق، في الفقرتين   

117
 .183 الفقرة ،1998 نوفمبر 12( 1998( )البتدائية الدائرة)حكم  فورونجيا سابقا، ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة  
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 الصرب الجنود قضية في المحكمة نظرت 119فقط،  التي حوكمت فيها الجرائم الجنسية األولى الحالة 118كوناراك،  في
ببعض من  يتعلق وفيما. النزاع أثناء للنساء جرائم اغتصاب من عدد الجرائم، من غيرها بين من ارتكبوا، أنهم زعم الذين

. اإلنسانية ضد وجرائم حرب جرائم باعتبارهما والتعذيب االغتصاب من بكل المتهمين اتهام تم هذه، االغتصاب حاالت
شرط وجود  أن اإلنساني القانون الدولي بموجب التعذيب تعريف االبتدائية عند دراسة الدائرة عاله، وجدت أوضح وكما

 عدد أن كما رأت 120 .اإلنساني الدولي القانون سياق في ينطبق ال التعذيب مناهضة عمومي" الموجود في اتفاقية "موظف
ارتقت الى درجة االغتصاب كجريمة حرب  فوكوفيتش و كوناراك المتهمين ارتكبها التي االغتصاب حاالت من كبير

 وقت في الموقف هذا وتبع 121 .اإلنسانية ضد جريمة و حرب جريمة بوصفه التعذيب وجريمة ضد االنسانية، والى درجة
ة الجنائية الدولية لروندا. الحق ما يماثل له في حكم سيمانزا  122من قبل المحكم

ة النيابة الجهود على صعيد بذل هذه تم  نظام على في ذات الوقت الذي كانت تتم فيه المفاوضات الخاصة في المحاكم العام
ة ألساسي روما  المعنية بالضحايا الجماعات بناءا على االجتهاد المتطور، استطاعت .الدولية تقريبا الجنائية للمحكم

رهم ة إنجازات من ترسيخ وغي الجنسي  العنف الجرائم من وقد تم ادراج مجموعة. المرأة لحقوق أفضل حماية لضمان هام
ها من للتأكد الدولية، الجنائية المحكمة اختصاص تحت منفصل بشكل الخطيرة  موجودة ومفهومة على دائما"  ستكون أن

ها  بأن االعتراف العرفي بما في ذلك الدولي القانون في تم عكس التطورات ذلك، إلى باإلضافة 123".ذاتها حد في جرائم أن
أن  بهدف وذلك الجرائم، وأركان ألساسي النظام في التعذيب ذلك في بما األخرى الفظيعة الجرائم من جزءا االغتصاب

هذه الجرائم   124الجدية دائما.  من درجة بأعلىتعامل 

ة ان اجتهاد  القانون بموجب المقاتلين قبل من أن االغتصاب بوضوح على ينص الدولية ليوغالفيا سابقا الجنائية المحكم
ة التعذيب إلى يرتقي اإلنساني الدولي القانون و الجنائي فان  وبالمثل،. جنيف التفاقيات جسيمة مخالفة وهي حرب، كجريم

 جرائم إلى يرتقي قد المدنيين السكان من مجموعة ضد موجه منهجي و النطاق واسع هجوم من كجزء االغتصابارتكاب 
ة أركان إثبات أمكن إذا متمثلة بالتعذيب اإلنسانية ضد  أن الصعب من الخاصة، بناءا على اجتهاد المحاكم فعليا،. الجريم
هذه المسألة  البحث سيجري. الظروف هذه مثل فيالجرائم  تلك أركان االغتصاب كيف ال يمكن أن يفي نرى في 

 ..أ القسم الثالث، الجزء في باستفاضة

 من وغيره والتعذيب الغتصاب حول االنسان لحقوق الدولي القانون اجتهاد في الرئيسية التطورات .2
 المعاملة سوء ضروب

 تقريبا اإلنسان لحقوق الدولي القانون في بالتعذيب االغتصاب ربط حصلت تطورات عملت على ذلك، إلى باإلضافة
 .اإلنساني الدولي القانون في الموجودة تلك مع بالتوازي

الإنسانية المعاملة" أشكال من كشكل االغتصاب في االعتراف تم عاله، االشارة تمت كما  اللجنة قبل من" ا
 االغتصاب ينظر الى كان عموما 125؛ 1972 عام في وقبرص تركيا بين النزاع سياق في اإلنسان لحقوق األوروبية
 اغتصاب محاولة أو اغتصاب على تنطوي الحاالت التي بعض في 126. بالفرد الخاصة للحياة انتهاكا باعتباره
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 .2111 فبراير 22( 2111( )االبتدائية الدائرةحكم ) كوناراك سابقا، ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة  
119

 .ألخرى بسبب فشل التهم فقط ،قضية فورونجيا في أيضا الحال هذا كان  
120

 الحكم هذا يدأيتم تو. 492 الفقرة ،2111 فبراير 22( 2111( )البتدائية الدائرةحكم ) كوناراك سابقا، ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة  
 في ،2112 يونيو 12( 2112( )الستئناف دائرةحكم ) كوناراك سابقا، ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة في انظر: الستئناف دائرة قبل من

 .148 -145. الفقرات
121

 .2111 فبراير 22( 2111( )البتدائية الدائرةحكم ) كوناراك ،ليوسالفيا سابقا الدولية الجنائية المحكمة 
122

ة   ة أيضا انظر. 343-342 الفقرات في ،2113 مايو 15( 2113( )االبتدائية الدائرةحكم ) سيمانزا ،لروندا الدولية الجنائية المحكم  المحكم
 .187 الفقرة في ،2112 مارس 15( 2112( )االبتدائية الدائرةحكم ) كرنويالك سابقا، ليوسالفيا الدولية الجنائية

123
 .234، ص. (2111) ،"الدولي القانون في المرأة ضد الجرائم ادراج: حرب كجرائم الجنس جرائم' كوبيلون، في أنظر   

124
 مرجع سابق.  

125
األوروبية لحقوق النسان،     البلدان بين المشتركة اللجنة عقدت ،1994 عام في. 1972 يوليو 11( 1972) تركيا ضد قبرصاللجنة

 ضد ريفاس هيرنانديز ماريا دي فلور ،لجنة البلدان ألمريكية لحقوق النسان في لالإنسانية المعاملة حد إلى صلي الغتصاب أن أيضا ألمريكية
 .7/94 رقم تقرير ،1994 فبراير 1 قرار ،10.911 رقم حالة( 1994) السلفادور

126
 عقليا معاقة فتاة اغتصاب بشأن ،1985 مارس 22( 1985) هولندا ضد Y و X االنسان، لحقوق ألوروبية اللجنة المثال سبيل على انظر  
ما 12)  .الخاص القطاع يديره منزل في( عا
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 الضحية أن المتحدة األمم في اإلنسان حقوق لجنة وجدت من العنف، أعمال سلسلة االحتجاز كواحدة من في الرجال
الإنسانية والمعاملة للتعذيب" تعرض قد ها ،"ا  127 .آخر تحليل أي تقدم لم لكن

 قبل من ذاته حد االغتصاب في بأن االعتراف: خرى وهيأل الرئيسية التطورات من اثنين هناك كان في التسعينات، 
 والتوسع في ،"التعذيب" حد إلى يرتقي أن يمكن( للدولة جهات غير تابعة يكون من أن ويحتمل) الدولة مسؤولي

 في المنع المعاملة عن الفشل سوء ضروب من وغيره التعذيب حظر بموجب مسؤولة تكون أن يمكن الدول أن فكرة
 الحكومية. غير الفاعلة الجهات قبل من االغتصاب على والرد

 "التعذيب" الى الدولة مسؤولي قبل من المرتكبة الغتصاب جرائم ارتقاء .2.1

 قبل من فردية حالة في"  التعذيب" الى درجة عموميين موظفين قبل من امرأة اغتصاب بارتقاء حالة اعتراف أول كان
 الجيش من أفراد أيدي على مدرسة اغتصاب أن رأت عندما ، 1992 عام في اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان لجنة

 أن اللجنة قالت الحالة، هذه في 128 .اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية من 5 المادة بموجب التعذيب حظر ينتهك البيروفي
ال .1كان " إذا تعذيبا يشكل أن يمكن االغتصاب  شخص على والمعاناة والعقلي الجسدي األلم الله يلحق من متعمدا ع

كما  129".السابق من بتحريض خاص شخص قبل من أو عمومي تم ارتكابه من قبل موظف .3. ارتكب لهدف، و 2ما، 
 . الحالة هذه أنه تم وجود جميع األركان في وجدت

ما 17ذات  فتاة اغتصاب أن وجدت فيها ،1997 عام في دعوى اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة وتابعت  قبل من عا
 اللجنة فعلت كما 130التعذيب،  حد الذي يرتقي إلى "المعاملة سوء من بغيض و خطير شكل" هو الدولة في مسؤول

عن  السابق في التعذيب مناهضة وقد أحجمت لجنة 131 .2111 عام في والشعوب حقوق اإلنسان لحقوق األفريقية
 قبل من الجنسي االعتداء" أن وجدت ،2112 عام في ولكن، 132التعذيب،  حد إلى يرتقي االغتصاب الخلوص الى أن

 من كما عّرف عدد 133". الرسمية االحتجاز مراكز خارج ارتكابه أنه تم من الرغم على تعذيبا يشكل...  الشرطة
 فعلت كما 134التعذيب، أشكال من كشكل الجنسي والعنف عن االغتصاب  أيضا بالتعذيب المعنيين الخاصين المقررين

 135 . المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة

. التعذيب إلى تلقائيا الدولة في مسؤول قبل من االغتصاب يرتقي إذا ما حول االجتهادات في االخالف بعض وهناك
 . 2. 1القسم أ.  الثالث، الجزء في المسألة هذه وسيتم دراسة
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 في 1981 يوليو 29 ،11/1977 رقم(. 1981) أوروغواي ضد وآخرون موتا، االنسان لحقوق ألوروبية اللجنة المثال سبيل انظرعلى  
هدات اعتمدت ،981/2111 رقم(. 2113) البيرو ضد غوميز دي كاسافرانكا النسان، لحقوق ألوروبية اللجنة أيضا انظر. 12. الفقرة  في المشا
 .7.1 الفقرة في CCPR/C/78/D/981/2001. المتحدة ألمم وثيقة ،2113 يوليو 22

128
 .1992 مارس 1( 1992) بيرو ضد ميخيا ،االنسان لحقوق ألمريكية اللجنة  

129
 مرجع سابق.  

130
 .85-83 الفقرات في ،1997 سبتمبر 25( 1997) تركيا ضد أيدين ألوروبية، المحكمة  

131
 ،21/91و  54/91 العددان(. 2111) موريتانيا ضد وآخرون األفريقية مالوي جمعية، والشعوب حقوق إلنسان لحقوق األفريقية اللجنة   

 .118 و 117. ت، في الفقرا211/98و 97/192، و97/124و  ،93/98
132

هضة التعذيب المثال سبيل على انظر    وثيقة ،1992 مايو 8 المعتمدة آلراء ،comms. 41/1992( 1992) السويد ضد كيوسكي ،اتفاقية منا
 في اللجنة تنظر لم الدولة، عهدة في غتصابارتكاب عدد من جرائم ال  مزاعم من الرغم على حيث CAT/C/16/D/41/1996. تحدةالم ألمم

هضة اتفاقية الجنسي؛ العنف قضايا هدات اعتمدت ،143/1999 رقم .comms (2111) الدنمارك ضد SC ،التعذيب منا  ،2111 مايو 21 المشا
 أبريل 31 المعتمدة آلراء ،142/1999 رقم comms (2112) الدنمارك ضد CAT، ETB ؛CAT/C/24/D/143/1999. المتحدة ألمم وثيقة

هضة لجنة موقف تقييم: تعذيبك الغتصاب' فورتين، كاثرين من لمزيدل. 117 في A/57/44. المتحدة ألمم وثيقة ،2112  العنفمن  التعذيب منا
 .147. ص 122-145 ،(2118) 4/3 قانون،لل أوتريخت دورية ،" الجنسي

133
هضة اتفاقية   هدات، 222/2115 رقم. comms (2112) سويسرا ضد VL التعذيب ، منا  وثيقة ،2112 الثاني تشرين 21 في اعتمدت المشا

 .8.11 الفقرة في CAT/C/37/D/262/2005. المتحدة ألمم
134

 .1982 فبراير E/CN.4/1986/15، 19. المتحدة ألمم وثيقة ،" كويمانسب  السيد الخاص، المقرر تقرير" ،(1982) اإلنسان حقوق لجنة  
 ،("كويمانس الخاص المقرر من شفوي بيان) 21 الجلسة محضر ملخص وألربعون، الثامنة الدورة" ،(1992) إلنسان حقوق جنةل ؛22 ص.
 الخاص، المقرر تقرير" ،(1995) إلنسان لحقوق المتحدة ألمم جنة، ل35 فقرة 1992 فبراير E/CN.4/1992/SR.21، 11. المتحدة ألمم وثيقة
ال المقدم ،.رودليس  نايجل السيد  في 1995 يناير E/CN.4/1995/34، 12. المتحدة ألمم وثيقة ،' 1992/32 إلنسان حقوق لجنة بقرار ع

 .32-34 و 22 الفقرات ،" 2118 عام تقرير نواك مانفريد' ،(2118) المتحدة ألمم العامة الجمعية ؛24-15 الفقرات
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 .7 الفقرة 11TH الدورة ،A/47/38. المتحدة ألمم وثيقة ،" المرأة ضد العنف: 19 رقم العامة التوصية' ،(1992) سيداو  
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 إطار في االغتصاب حاالت بالنظر في فيما يتعلق كبيرة قيودا الدولية فقد أظهرت الهيئات التقدم، هذا من الرغم على
ة لهم هو  الرئيسية االنتقادات ومن 136 .سابقة الحاالت في سيما ال المعاملة، سوء ضروب من غيره و التعذيب الموجه

التي  األخرى ألفعال عن غيرها من الجنسي واالعتداء االغتصاب مزاعم الثبات الحاالت من عدد فرض حد أعلى في
ظهار غياب الثقة المرتبطة بهذه المزاعم تقليديا.  المعاملة، سوء ضروب من غيره أو تعذيبا تشكل  على سبيل 137وبذلك ا

ة نظرت المثال، ها عام بيرو ضد تامايو وايزا قضية في اإلنسان  لحقوق األمريكية البلدان محكم   1997 التي صدر حكم
ها يزعم في حالة أستاذة  أيدي ضباط على واالغتصاب االنفرادي للحبس والتعرض بالغرق، والتهديد للضرب تعرضت أن

االغتصاب من دون أي  مزاعم رفض وعملت المحكمة على. الشيوعية لتعاطفها المزعوم مع االحتجاز أثناء الشرطة
 وجدت عدد من مزاعم حين في ،" الوقائع، فانه ال يمكن اثبات هذه االتهامات لطبيعة نظرا"تفسير واضح مصرحة أنه 

 اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان لجنة غواتيماال، وجدت ضد أورتيز قضية في كذلك، 138 .قابلةلالثبات األخرى العنف
 الل من إثباتها تم العنف أشكاال أخرى من عقدت أن حين في الغتصاب، مزاعم إثبات يستطع لم الشكوى صاحب أن

 اإلنسان، لحقوق األوروبية المحكمة قبل من 1999 عام فيها تم النظر قضية في مماثل نهج وتم اتخاذ  139المادية. األدلة
ة  عندما حول تعرض مقدم الشكوى الى  منهما واحدة  اثنتين،الشكوى ما عدى  مقدم ادعاءات جميع اثبات قبلت المحكم

ها تثبت االغتصاب والتي لم  140. " الطبية باألدلة دحضها الثباتها أو جدا متأخر وقت في بسبب تقديم االدعاء صحت

 الغتصاب جرائم وقوع عند المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب عن الدولة مسؤولية انخراط .2.2
 الحكومية غير الجهات قبل من

دها لحقوق واإلقليمية الدولية عملت الهيئات التطورات، هذه مع جنب إلى جنبا  حول اإلنسان أيضا على تطوير اجتها
وقد أدى ذلك الى . اإلنسان حقوق معاهدات الجهات الخاصة بموجب ترتكبها التي باألفعال يتعلق فيما الدول التزامات

في مسائلة  و الدولي بشكل كبير، اإلنسان حقوق إطار في الخاصة الجهات قبل من االغتصاب النظر الى توسيع نطاق
 . عليه الرد و منعه في فشلهم على الدول

ة ، وجدت1988 عام ها التاريخي في اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان محكم  :يلي ما رودريغيز فالسكيز على قضية حكم

 حين يكون الفاعل شخص المثال سبيل على) بشكل مباشر دولة في البداية إلى يعزى ال والذي اإلنسان حقوق ينتهك الذي المشروع غير العمل ان
 بذل عدم بسبب بل نفسه، الفعل بسبب ليس للدولة، الدولية المسؤولية إلى يؤدي أن يمكن( بعد المسؤول الشخص ألنه لم يتم التعرف على أو عادي
 141 .االتفاقية بموجب مطلوب هو كما عليه الرد أو لمنع وقوع النتهاك الواجبة العناية

وواجب  اإلنسان، حقوق انتهاك الدولة في منع واجب من ال يشمل"  الواجبة العناية"  التزام أن لتجد المحكمة ومضت
ة التعذيب ومعاقبة ها والتعويض مرتكبيها التعرف والتحقيق في جريم  تكون بذلك، القيام في الدولة حين تفشل 142 .عن

 .االتفاقية بموجب اللتزاماتها انتهاك عن مسؤولة

ال في هناك اإلنسان حين يكون لحقوق الدولي القانون بموجب المسؤولية الدول على ذلك، قد تتكبد  على الرد أو المنع ف
أن هذه  المرأة، ضد بالعنف المعنية الخاصة المقررة أظهرت كما. الغير تابعة للدولة الجهات من إهمال حاالت أو أفعال

دها  حقوق هذه المسؤولية ألن الدول باالضافة الى مسؤوليتها في احترام وتنشأ 143 .الدولي القانون في مسؤولية طال أم
 144. الحقوق تلك احترام وضمان نحو حماية إيجابية اإلنسان، لديها أيضا التزامات

                                                           
136

 .222 .ص إلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب المرأة ضد العنف ادواردز،  
137

 .227-222مرجع سابق،   
138

. 58 الفقرة 33 رقم ج، المجموعة ،1997 سبتمبر 17( مزايا) حكم( 1997) البيرو ضد تامايو وايزالجنة البلدان ألمريكية لحقوق االنسان،   
 . 227-222. ص إلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب المرأة ضد العنف إدواردز، كذلك انظر
139

 رقم قرار ،1992 أكتوبر 12 قرار ،11.522 رقم القضية( 1992) غواتيمال ضد أورتيز ديان، النسان لحقوق ألمريكية البلدان لجنة  
31/92. 

140
 .91 الفقرة ،1998 أبريل 14( 1998) فرنسا ضد سلموني ،لحقوق النسان ألوروبية المحكمة  

141
 سلسلة ،1988 عام تموز 29 المؤرخ( مزايا) حكم( 1988) هندوراسضد ال رودريغيز فالسكيز ، االنسان لحقوق ألمريكية البلدان محكمة  

C .172. الفقرة 4 رقم. 
142

 .175 -174مرجع سابق، الفقرات   
143

. المتحدة ألمم وثيقة ،"مانجو رشيدة وعواقبه، وأسبابه المرأة ضد بالعنف ةالمعني ةالخاص ةالمقرر تقرير" ،(2113) إلنسان حقوق مجلس  
A/HRC/23/49، 14 ،11 الفقرة 2113 مايو. 

144
 .35مرجع سابق، فقرة   
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الزم  اإلداري القانوني اإلطار وجود للدول اإليجابية اللتزامات وتشمل  بها تقوم لتنظيم والسيطرة على األعمال التيا
 الدولة، تلك إقليم داخل ألشخاص اإلنسان حقوق الحقة مرتكبيها حين تنتهك و فيها والتحقيق غير تابعة للحكومة جهات

ال145  من االنتهاكات هذه لمثل واالستجابة المعروفة، المخاطر من معينين أفراد لحماية محددة إجراءات اتخاذ عن ف
 146. حدوثها عند فعالة انتصاف وسيلة توفير الل

ة اهتمام مفصل بالتدابير هناك الوقت ذاته، كان في الزم ة لمنع ا كمسألة  التحديد، وجه على المرأة ضد العنف ومواجه
 مناسب بشكل تستجيب أن الدول المرأة، على ضد للعنف للتصدي أنه اآلن عموما به المسلم ومن. للتمييز تتعلق بالتصدي

ال نموذجا تضمن" وأن الفردية، الحاالت في  ضد العنف أعمال عن والتعويض العقاب و والحماية للوقاية ومستداما شا
 .المرأة ضد العنف على للرد"  الواجبة العناية"  استخدام الدول على النواحي، كل في أخرى، مرة 147المرأة".

 العنف بشأن المحددة والمعاهدات الصكوك من عدد موضوع الواجبة العناية مارست الدول أن تثبت التي كانت الخطوات
هاج إعالن ذلك ويشمل. المرأة ضد  المرأة ضد على العنف للقضاء عملية وتدابير نموذجية واستراتجيات بيجين، عمل ومن
 المرأة ضد العنف بشأن األمريكية البلدان اتفاقية مثل اإلقليمية والمعاهدات الجنائية، والعدالة الجريمة منع مجال في

 و اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق الملحق والبروتوكول ،( بارا دو بيليم اتفاقية)  1994واستئصاله لعام  عليه والمعاقبة
 مجلس واتفاقية ،2115 عام في النفاذ حيز دخل والذي ،( مابوتو بروتوكول)  أفريقيا في المرأة حقوق بشأن الشعوب
 موضوع أيضا كانت كما 148 .2111 عام اعتمدت التي ، المنزلي والعنف المرأة ضد العنف ومكافحة منع بشأن أوروبا
 حول مفصل تقرير والتي أثمرت في المرأة، ضد بالعنف المعنيين الخاصين المتحدة األمم مقرري قبل من مفصلة دراسة

 149 .2113 مايو في صدر القضية هذه

ها مسؤولية الدول لتحميل المفاهيم هذه استخدمت وقد  المنزلي، العنف ذلك في بما ألذى على الرد و المنع في فشل
 في والحق الحياة، في والحق المعاملة، سوء ضروب من وغيره التعذيب حظر باستخدام وذلك االغتصاب، واالتجار،

 150 .التفصيل من بمزيد االجتهاد هذا في الثالث سيبحث الجزء. الخاصة الحياة

 القانونية التبعات .2

فمن .  بطريقتين المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر و االغتصاب يمكن النظر اآلن الى الصلة الراسخة بين
 بشكل يتم ارتكابها سابقا كانت بسيطة جريمة على الضوء تسليط أجل من متعمدة كاستراتيجية هذه الصلة تم جعل ناحية،

 ألفعال من" العام"  الجانب والظهار متوفرة، غير ذلك الف على كانت التي االنتصاف سبل ولفتح النساء، رئيسي ضد
 يدخل االغتصاب في حال جعل هذه الصلة، أظهر االجتهاد كيف ذلك، ومع. فيها في الدول تواطؤ الخاصة، واحتمالية

 .المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب تعريف ضمن مباشرة

 ثبت أدنى، كحد. األوسع السياسات مستوى على االغتصاب من للناجيات مفيدة تكون قد هامة قانونية لهذا األمرعواقب
 توخي في الدولة التزامات يفعل - فرد خاص أو الدولة في مسؤول قبل من سواء تم ارتكابه – االغتصاب أن بوضوح

 في المحلية القضائية السلطات تفشل عندما أنه هذا ويعني. المعاملة المسيئة المحظورة على الرد و لمنع الواجبة العناية
 تلك إلى اللجوء خيار الناجين يوجد لدى متاحة، الدولية أو اإلقليمية وكانتاآلليات مناسب، بشكل الغتصاب االستجابة

 عقبات يواجهن زلن ال االغتصاب من الناجيات من أن الرغم وعلى. قضيتهم في الدولة ضد للحصول على حكم اآلليات
 وقد. صالحهم في إيجابية على أوامر الفردية حصل البعض في عدد من الحاالت فقد آلليات، هذه إلى في الوصول كبيرة
 أكثر تدابير واتخاذ محددة، حاالت في القضائية والالحقات التحقيق األمر في خطوات مثل  الفردية األحكام هذه شملت

الح المحلية، يعاتالتشر في االغتصاب تعريف األمر بتعديل مثل عمومية في  االستماع جلسات عقد إجراءات وإ
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 خارج انتهاكات عن الدولة مسؤولية: الحدود وراء ما مسؤولية" سيمونز، يوبينيلوب ماكركيودال روبرت عن نقال . 14 الفقرة ،سابق مرجع  
 .218. ص( 2117) الحديث القانون مراجعة( 4) 71 ،"اإلنسان لحقوق الدولي لقانونا شركات قبل من إلقليم

146
 .71و  21مرجع سابق، فقرة   

147
 .71مرجع سابق، فقرة   

148
 .41-23للمزيد أنظر في المرجع السابق، الفقرات   

149
 مرجع سابق.  

150
 ديسمبر 4 في الصادر الحكم ،39272/98 رقم. App( 2113) بلغاريا ضد MC ،لحقوق االنسان ألوروبية المحكمة المثال سبيل على انظر  

ة ،2113 ة ؛XII 2113 النسان لحقوق ألوروبية المحكم ة ؛2119 يونيو 9( 2119) تركيا ضد أبوز االنسان ، لحقوق ألوروبية المحكم  المحكم
 .2111 يناير 7 في الصادر الحكم ،25925/14 رقم. App( 2111) وروسيا قبرص ضد رانستيف النسان ، لحقوق ألوروبية



23 
 

 بين الفوارق الذي يراعي التدريب تطوير و لضحايا التعذيب، اإلضافية الصدمة للتقليل من وذلك االغتصاب محاكمات
 151 .ككل والمجتمع العموميين للموظفين الجنسين

ة الى المصلحة االجتهاد أيضا هذا يوجه أن كما يمكن  في المثال سبيل على المحلي، المستوى على التقاضي في العام
 في جلبها تلك التي تم مثل الغتصاب، استجابتهم في الدولة موظفي لممارسة الدستورية التحديات أو اإلداري القانون

 استجابتها في متزايد لتدقيق تخضع األطراف الدول أن أيضا ذلك كما يعني.  الثاني الجزء في مناقشتها تمت التي و كينيا
 حقوق ولجنة التعذيب، مناهضة لجنة ذلك في بما المختلفة، المعاهدات بموجب المنشأة الهيئات من قبل الجنسي للعنف

 . " (سيداو لجنة) " المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية ولجنة اإلنسان،

 حين األولى،. إضافية عملية فوائد التعذيب إلى يرتقي االغتصاب بأن البارزة القضايا من عدد في لالعتراف كان وقد
 التعذيب مناهضة اتفاقية في الصارم مسلح، تم تفعيل المطلب نزاع في مقاتل أو الدولة في مسؤول المزعوم الجاني يكون
الحقة يتعلق فيما الدولي اإلنساني القانون و/أو  فإنه النتقاص، قابل غير حظر هو التعذيب وبما أن. ثالثة دول قبل من بال
يمكن . القضائية فيها المالحقة من حصانة أو عفو أي تقديم ال يمكن التي الجرائم ضمن يعتبر االغتصاب أن أيضا يعني

 ضد دستوري حظر لديها التي المحلية القضائية وأمام السلطات والدولية، اإلقليمية اآلليات أمام الحجج استخدام هذه
 .التعذيب

 التعذيب اطار استخدام في المحتملة القصور وأوجه النتقادات . ت

 ضروب من غيره أو التعذيب أشكال من كشكل االغتصاب فهم من المحتملة المكاسب العملية كبعض يبدو مما على الرغم
 المرأة ضد والعنف االغتصاب في التطرق الى النهج هذا بشأن التحفظات من البعض عن عدد أعرب فقد المعاملة، سوء

 .عام بشكل

ة االغتصاب بأن في البعض جادل وقد ة أنه على للتعامل معه الفظاعة من ذاته ما يكفي بحد جريم األكثر  من جريم
ة،  بمصطلح االغتصاب أن وصف قيل فقد الواقع، في 152 .التعذيب اللجوء الى حظر إلى الحاجة دون من جسام

 النوع جريمة  ترتكب على أساس هو االغتصاب أن واقع يحجب قد الجنسين، بين محايد مصطلح وهو ،"التعذيب"
 العتراف  -مجموعة الثمانية– G8داخل الـ  محدد جهد هناك كان 2113 عام في ذلك، على كدليل ربما 153 .االجتماعي

 154. ذاته حد في جنيف التفاقيات خطيرا انتهاكا باعتباره باالغتصاب

 ، حين يكون ألحدهما، وهو الفعل نفس على وتطبيقهما مصطلحين استخدام في الكامنة قلق من االصعوبة كما أن هناك
 من حذرت النهج، هذا لمثل العملية بالفوائد إدواردز في حين اعترفت أليس مختلفة. سياقات في مختلفة عناصر التعذيب،

 كان هل هل كان تعذيب، اغتصاب، هل كان: " حدث ما بالضبط تصف أن تحاول عندما مربكا يصبح أن يمكن ذلك أن
بالتعذيب( قد  االغتصاب نفسه )معادلة للمصطلح والجديدة القديمة التفسيرات بين الخلط"  رأيها في"  ؟ كتعذيب اغتصاب

كشكل من أشكال  باالغتصاب يرتبط بذلك انهلالعتراف 155".وتعقيداتها القضية واقع يحجب قد أنه ما بقدر إشكالية يثير
 156 .الجريمتين ال عناصر إلثبات األدلة من إضافية طبقة يمكن أن يتطلب ذلك الجنائية المحاكمات التعذيب في

 االغتصاب لغة استخدام في فائدة هناك أن قيل فقد الذكور، اغتصاب حول المناقشات سياق في أخرى، ناحية من
 -الخصوص بـ  وجه وكذلك على –كتعذيب االغتصاب -االعتراف بشكل عام بـ "  أجل من سواء، حد على والتعذيب

 يتم فانه غالبا عندما ، النساء اغتصاب يتم عندما األحيان من كثير في يحدث ما عكس على 157 ".االغتصاب كاغتصاب
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 لحقوق ألوروبية المحكمة ؛2113 ديسمبر 4( 2113) بلغاريا ضد MC ،النسان  لحقوق ألوروبية المحكمة ،المثال سبيل على انظر  

 يوليو 12 المعتمدة آلراء ،18/2118 رقم App( 2111) الفلبين فيرتيدو ضد سيداو، ؛2119 نوفمبر 12 مزارع القطن، قضية ،النسان 
 .CEDAW/C/46/D/18/2008 رقم. المتحدة ألمم وثيقة ،2111
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 .78-77 الصفحات في( 2118) ،" النسوية ستراتيجيةالا في ومسائل ماكينون كاثرين ؟' تعذيبك الغتصاب' ماكغلين،  

153
 مرجع سابق.  

154
الل الصراع  الجنسي العنف على القضاء بشأن النالإ، G8 2113مجموعة الثمانية   

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/185008/G8_PSVI_Declaratio
n_-_FINAL.pdf, adopted by G8 foreign ministers in London on 11 April 2013 at para. 4. 

155
 .237 ص، إلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب المرأة ضد العنف ادواردز،  

156
ة العفو الدولية، "التعذيب ونوع الجنس: تقرير مؤتمر"، )   (، 2111ريدرس ومنظم

http://www.redress.org/downloads/publications/GenderandTortureConferenceReport-191011.pdf, at p. 47. 
157

. ص 272 -253 ،(2117) 18 الدولي، للقانون ألوروبية المجلة ،" المسلحة النزاعات في الرجال ضد الجنسي العنف' ،سفاكمران سانديش  
257. 
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 لنفس ووفقا 158 ".التعذيب' أو' االعتداء' عنوان تحت دفن الفعل" يتم ما الجنسي العتداء تعرضهم أو الرجال اغتصاب
مهم الدقيق التصنيف ان " المؤلفة،  أو النمطية الصور لكسر فقط وليس للضحايا، صوت إلعطاء فقط ليس النتهاك 
 ومفاهيم نظر وجهات تعيد تعزيز الخصوص وجه على القانونية ان اللغة بشكل عام واللغة. الفعل بدقة تسجيل لمجرد
 159 ." معينة  ألحداث العالم

 كل ليس أنه و جنسي، طابع كضحايا تلقائيا التعذيب يضع النساء سياق داخل االغتصاب النظر الى أن بديل ويرى انتقاد
 االغتصاب وصف في: " أنه ماكغلين كلير أشارت وكما 160 .التعذيب مع تلقائيا تجربتهم يرغبن في أن تتساوى النساء

ارهم باألضرار "الجسيمة"، يصفوا ال قد الذين االغتصاب تجارب ضحايا تنوع قبول نفشل في كتعذيب، التي تكفي  أضر
 من قد يؤدي الى الحد القصوى الشدة من هي االغتصاب حاالت جميع ليس أن نرى أن: " وتضيف 161الدعاء بالتعذيب. 

ة المرتبطة النمطية القوالب و العار وصمة  . 162 " بالجريم

 في االغتصاب في الخلوص الى أن" ألن الحرب زمن في االغتصاب عن عن اسفها في كتابتها انجل كما أعربت كارين
الجنائية الدولية ليوغوالفيا سابقا من أن أن النساء لسن  المحكمة عززت للتعذيب، المطلوب الضرر يشكل ذاته حد

ال)  رايبيرن ترى 163 ".االغتصاب قادرات علىأال يكن ضحايا  : (الغتصاب تعرضت امرأة عن ن

همية فهو يرفع من .... أمر مؤذي للنساء هو للمرأة يحدث أن يمكن شيء أسوأ هو الغتصاب بأن القائل الرأي مع أن نتفق  درجة إلى القضيب أ
هار الى ومشقة، نستطيع تحمله من ألم ما كل النسائية، القوى جميع يعني أن فذلك. مفيدة غير  مرحب غير عضو ذكوري بسبب اجبار شيء ال ين
 .علينا

 : وتضيف

 زاوية من في واألطفال بوضعهم عافيتهم، بل لعدم دعم الخطاب المتعمد الذي يخدع النساء يستردون ال الذين أولئك اللوم على لوضع هذا ليس
 164 األلم. حدة تخفيف و العزلة

ها مفصلة دراسة إدواردز في ولخصت أليس  مخاوفها اإلنسان لحقوق الدولي القانون إطار في المرأة ضد العنف حول ل
 :بذلك فان القيام رأيها، في. المرأة ضد للعنف للتصدي مدروسة استراتيجية بوصفه التعذيب حظر استخدام حول الخاصة

 من ذلك، من دال الخاص به.  الدولي القانوني يستحق االدانة والتنظيم خطير انتهاك ذاته حد هو في المرأة ضد العنف بأن العتراف في هو فشل
 مخاوف من دال الرجال يخشاه الضرر الذي عموما راسخة تصف معاني بنود ذات  مع لتتناسب عليهم وضع تجربتهم النساء تسمع أن أجل

هيم النساء تسمع أن أجل من ولكن،. النساء هذه المفا  استثناء هذا الفعل يصل الى حد إنشاء أن أو التقليدية عليهن أن يثبتن أن معاناتهم تتساوى مع 
 يستثني تجارب ألخير أن حين في الدولي، في القانون" الذكور" مستوى في الواضح جنسيال الهرمي التسلسل يعزز السابق النهج: القاعدة لهذه

عبئا مزدوجا  النظام هذا يضع. ثقافيا فاسدة أفعال أو" السياسي غير الجنسي العنف" لضحية النمطي الدور "بالضرورة" في بدوره يجعلها و النساء
لم يتم  بالتالي المرأة. للتعذيب التقليدية التركيبة ضمن يدخل ال الذي األذى أشكال  لشكل من يتعرضن على النساء اللواتي وبالتالي غير متكافئ

 .الدولي القانون بموجب المساواة قدم التعامل معها بعد على

للنوع  الفهم األوسع" قبل تعزيزه من وينبغي هذا التوجه، مثل لمواصلة عملية أسباب هناك من منظور إدواردز،
القات االجتماعي  األخرى الهوية وبمراعاة السياقي، المنطق تطبيق الجنسين، بين والمساواة النوع االجتماعي و
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 .252مرجع سابق، ص.   
159

 .257مرجع سابق، ص.   
160

 ،النسوية الدولية/ ما بعد االستعمار القانونية السياسة المستعمرة "ألصالة" موضوع إحياء: البليغة التعرض مأساة" كابور، راتناأنظر في   
 النهج' تشارلزوورث ويالري رايت، شيلي شينكين، كريستين في أيضا انظر .38-1 ،(2112) 15 اإلنسان، حقوق قانونل هارفاردمجلة 

: أكسفورد) ةحديث نسوية مقاربات: الدولي القانون ،(محرران) منجي بس وأمبرينا دوريس في ،" آخ قرن من تأمالت: الدولي القانونالنسوي في 
 .47-17 ص في( 2115 هارت،

161
. ص 95-525 ،(2119) 58/3 الدولي المقارن القانونفصلية  ،"إلنسان لحقوق ألوروبية والتفاقية والتعذيب الغتصاب' ماكغلين، كلير  

579. 
162

 مرجع سابق.  
163

ها( عدم) و النسويةالنظرية  انجل، كارين    للقانون ألمريكية المجلة ،"والهرسك البوسنة في الحرب زمن في الغتصاب تجريم: محتوا
 .813. ص 815-778 ،(2115) 99 الدولي،

164
 78/4 للقانون جون سانت مجلة الغتصاب، عن األساسي لنظامل البطريركي الخطابأن تموت عن أن تغتصب"  فضل"أ' رايبيرن، كوري  
 هذا مثل: "يلي ما قائلة الغتصاب، رعب على حصرا التركيز من أيضا ماركوس شارون تذركما ح 1155.ص  1119-1125 ،(2114)

 يتبنى الذي المروع لهجةوتحمل  الموت؛من  أسوأ أو بمثابة مصير الغتصابترى أن  الذكورية التي الثقافة مع يتفق األحيان من كثير في الرأي
 ،"محاربته وليس القانونية، الناحية من إصالحه يتم أو يخشى أن ال يمكن ال الغتصاب أن عنيوت الغتصاب هاسندت التي الميتافيزيقية الحالة

 في النسوية ،(محرران) سكوت وجوان بتلر جوديث في ،"الغتصاب منعوسياسة  نظرية الكلمات، حرب ألجسام، مكافحة' ماركوس، شارون
 .387 ص( 1992 روتليدج،: ولندن نيويورك) السياسية النظريات
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 فان الغتصاب، ذلك في بما المرأة، ضد للعنف حقا للتطرق أنه ترى ذلك ومع 165".  للمرأة الفردية والسمات الشخصية
 166 .للنساء خاصة وحماية هامة وهيكلية إجرائية لتغييرات يحتاج اإلنسان لحقوق الدولي النظام

 تعذيباً؟' اليومي' الغتصاب يعد أن ينبغي هل

ها مع وصمة –" التعذيب" مصطلح مدى يجب تطبيق هو الى أي للجدل إثارة األكثر المسألة لعل  وآثاره الشديدة التي يحمل
 بصورة الذي يتم ارتكابهوهو االغتصاب  اليومي"، االغتصاب" تسميته بـ على اصطلح ما على -المحددة القانونية
 .السلم زمن جهات خاصة في قبل من الفتيات و النساء ضد روتينية

 خاصة أن تسمي الضرر المرتكب من جهات الهيئات هل يجب على أوال،. مترابطين ولكن مختلفين هذه سؤالين ويثير
 مسؤولة الدولة كانت إذا ما في ذلك أن تنظر وبعد ، والشدة ان استوفي شروط الغرض"  التعذيب"  بـ خاصة ألغراض

 ؟" التعذيب"  ذلك عن ما بطريقة

ها ألفعال هذه مثل تجرم الوطنية أن التشريعات هل يجب وهل تستطيع ثانيا،  الذين األفراد وأن تقاضي ،"تعذيب" على أن
 كمعذبين؟ الوطني المستوى على ارتكبوهم

ة التعذيب ألفعال التي ارتكبها أو  أذعن بها مسؤولين في الدولة بشكل مباشر؟ هل يجب أن تحفظ وصم

 في المسؤولين من مباشرة التي ارتكبت بمشاركة للجرائم محفوظا يكون أن يجب" التعذيب" مصطلح أن البعض يرى
 وصمة للبعض، ينبغي استخدام بالنسبة. التعذيب مناهضة اتفاقية في المصطلح هذا تعريف على وذلك بناءا الدولة،
ان  حقوقهم ألفراد منهم حماية يتوقع والذين الدولة فيها، في المسؤولين تورط بسبب خطيرة حاالت إضافية في التعذيب

 167 .قضائية الحقات أو تحقيق احباط أو إعاقة من يمكنهم وضع في هم والذين لجأوا اليهم،

رها، من فظاعة أكثر االغتصاب من معينة ترى أنواع المجتمعات أن إلى ماكغلين كلير وتشير حين  المثال سبيل على غي
ها وتضيف. الدولة في عندما يكون مرتكبها مسؤول أو قاصر، ترتكب ضد  أن ال الفرق، يرى ال قد الضحية أن تدرك ان

 المسؤولين المفترض أن يحمي من المثال سبيل ألنه على -المنفرة السمات هذه مثل وجود أكبر عند ازدراء يولي المجتمع
 يكون قد أنه إلى وتشير. القضائية والالحقات التحقيقات تعطيل وليس القانون، تطبيق ويسهموا في األفراد الدولة في

اها التي ألفعال لبعض' التعذيب' تسمية على "اإلبقاء وبالتالي منفصلين، والتعذيب البقاء كل من االغتصاب فائدة هناك  تر
ال االغتصاب بشكل خاص، فظيعة مختلفة مجتمعات   تسمية على الحفاظ وكذلك الدولة، في المسؤولين قبل من م

 168."  االجتماعي مع ما يحمل من معنى قوي متعلق بالنوع'  االغتصاب'

مهم من فإنه للبعض، بالنسبة دها من األسهل -جدا عملية ألسباب التمييز هذا على الحفاظ ال  وقوع تعقب حيث يكون عن
 . محددة وقائيا واستجابة نهجا تتطلب الجرائم هذه مثل و ، الحكومية الجهات قبل من محددة عنف جرائم

 التعذيب يتفشى فيها التي البلدان في الزمالء قبل من الحجة الهتمام متعلقة بهذه كما تم القاء الضوء على نقطة مثيرة
ة التعذيب من أكبر وصمة فعليا االغتصاب يحمل البلدان بعض في أنه قيل فقد. ثقافيا ويقبل فيها  أن يقول من فثمة. وصم

هي بالفعل الوطنية يؤدي الى خلق ارتباك في المناقشات والتعذيب' اليومي'االغتصاب  المساواة بين ة التي   حول محتدم
 . المحددة القضايا هذه بشأن التقدم تحقيق الصعب من تجعل و المعتقلين، ضد الدولة في المسؤولين قبل من العنف شرعية

ة فإن أخرى، ناحية من ( الدولي والقانون) المجتمع رؤية سببتطرح التساؤل حول  أعاله والمبينة البديلة النظر وجه
 اقترحته الذي النحو على هل هو،. خاصا اهتماما يستحق و جدية أكثر األفراد ضد الدولة في المسؤولين قبل من العنف

 يخشاه الذي العنف من نوع فهو وبالتالي" النساء وكذلك الرجال ضد يرتكب" الدولة بسبب أن عنف ماكينون، كاثرين
 الجنس أساس على والتمييز الخصخصة، عند التجريد من" أن صحيح هل كابيلون، روندا كلمات وفي 169الرجال؟ 
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 .239 ص إلنسان، لحقوق الدولي القانون بموجب المرأة ضد العنف ادواردز،  
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 مرجع سابق، الفصل الثامن.  
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 . 572(، ص. 2119، )"إلنسان لحقوق ألوروبية والتفاقية والتعذيب الغتصاب' ماكغلين،  
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 . 581مرجع سابق، ص.   
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هل النساء من النس؟: وخطابات دولية أخرى، ص.     . 21ماكينون، "
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 والغير الرسمي العنف أشكال من غيره من خطورة أقل ليس الجنس نوع على القائم فان العنف الخاص  والعاطفة
 170 ".إنساني

 نهايته؟ وأين الدولة تواطؤ بداية أين

 العناية فشل إلى يمتد أن للتعذيب هو أن هذا التدخل يمكن ضروري ركن الدولة تدّخل أن قبول البديل هو في الصعوبة
 .الدولة استجابة على اعتمادا مختلفة أسماء الفعل نفس على يطلق أن يجب لماذا تبرير الصعب ومن الواجبة،

 أو الدولة أفعال ربط الصعب من يكون ما غالبا. كل حالة اغتصاب إلى الدولة تواطؤ ماكغلين، ال يمكن أن يمتد تقول كما
 تماما فعالة سياسات غير انتهاج للدول يمكن ذلك، إلى باإلضافة. السلم أوقات في سيما ال الفردية، الحاالت مع تقاعسها
 اغتصاب يتم عندما فعل في وصف المستخدم المصطلح اخالف في يكون هناك أن هل ينبغي 171 .االغتصاب لمكافحة

هذه الصعوبات امرأة تم اغتصابها في بلد عكس ذلك؟ تمييزية مقابل االغتصاب قوانينه التي تحكم بلد تكون في امرأة  مثل 
ان  لتحديد كأساس الدولة" قبول أو موافقة" استخدام عنصر  الواقع من المفيد في كان إذا عما تساؤل البعض إلى أدت

 . التعذيب حد يرتقي فعل ما إلى

ها ذات صلة فقط حين قوية، حجج هذه ة. للتعذيب جوهرية مسألة العمومي الموظف مشاركة تكون ولكن  النظر وجه
 مسؤولية يحدد العمومي وشرط الموظف شخص، أي قبل من يرتكب أن يمكن التعذيب أن هو أدناه، والتي درست البديلة،
 .ألفعال تلك عن الدولة

 الدولية الممارسات: العمومي الموظف شرط

 يحرض أو الذي يرتكبه" للعمل االتفاقية هذه إطار في"  التعذيب"  حدود التعذيب ترسم مناهضة اتفاقية أن الواضح من
 الواضح فمن ذلك، ومع. " الرسمية بصفته يتصرف آخر شخص أي أو رسمي موظف عنه يسكت أو عليه يوافق أو عليه
الإنسانية أو القاسية المعاملة"  على ينطبق القيد نفس أن أيضا  172 .االتفاقية بموجب"  المهينة أو ا

 التزامات يفرض الخاصة الجهات جانب من"  المعاملة سوء" بأن راسخا رأيا األخرى اإلنسان حقوق هيئات رأت وقد
 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ذلك في بما) منها بهم الخاصة عمومية االتفاقيات األكثر بموجب الدول على

ذهب تعريف وكما(. األفريقية و األمريكية األوروبية، واالتفاقيات  المعاهدات تلك بموجب المعاملة المحظورة سوء ي
ة  تعريف أن يكون الممكن أيضا فمن التعذيب، مناهضة اتفاقية في الوارد ذلك من الى أبعد اإلنسان لحقوق األكثر عام

 .السلوك من مختلفة مجاالت المعاهدات تنظم وأن مشابه له، التعذيب

 إليها المشار من قبل اجتهاد الهيئات الدولة في مسؤول بمشاركة ألفعال على يقتصر ال للتعذيب أوسع كما تم دعم فهم
 العمومي الموظف اشتراط إلى( التي عارضت بقوة األمريكية، البلدان محكمة استثناء مع) لم تشير صراحة والتي أعاله

ما - األخرى العوامل فهي 173 .المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب بين كركن للتمييز  174المعاناة،  و األلم شدة إ
 عقدت التي الدولية الجنائية المحاكم اجتهاد أيضا مع هذا ويتفق ."تعذيبا" التعذيب تجعل التي الغرض، عنصر أو/ و

 .الدولي والجنائي اإلنساني القانون الدولي بموجب التعذيب حظر من جزءا ليس العمومي الموظف شرط أن على صراحة

 التعذيب مناهضة اتفاقية صياغة تاريخ في الدولة مسؤولية أفعال على يقتصر الذي ال للتعذيب الفهم األوسع كما تم دعم
 حول التعذيب مناهضة اتفاقية صياغة أثناء مختلفة آراء هناك كانت. األمريكية التعذيب مناهضة اتفاقية وصياغة نفسها،

من الرأي  فرنسا كانت. العموميين الموظفين أعمال على االتفاقية في الوارد التعذيب تعريف يقتصر أن ينبغي كان إذا ما
 حالة عن النظر بغض ذاته، حد في للفعل الجوهرية للطبيعة تعريفا يكون أن ينبغي التعذيب من عمل تعريف أن الذي يجد

 على أو باسم، ترتكب التي ألفعال من الحماية توفير هو االتفاقية من الغرض" أن األخرى الدول وردت 175 .الجاني
ة، السلطات قبل من ألقل بسكوت ها وفقا إجراءات تتخذ أن الدولة من يتوقع أن عادة يمكن حين في العام  الجنائي لقانون

                                                           
170

 . 292-295(، ص. 1994:، )كالتعذيب المنزلي العنف: يوم كل فاضح هو بما العتراف" كابيلون،  
171

 . 84( ص. 2118ماكغلين، "الغتصاب كتعذيب؟" كاثرين ماكينون و أسئلة في الستراتيجية النسوية" )  
172

هضة التعذيب،  المادة     . 12اتفاقية منا
173

 أنظر أعاله، الجزء )أ(.  
174

 كب الفعل مسؤول في الدولة.على الرغم من امكانية تأثر ذلك باحتمالية كون مرت  
175

هضة المتحدة ألمم اتفاقية دانليوس،و زبرغر   هضة اتفاقية عن كتيب: التعذيب لمنا  القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب منا
هينة أو لالإنسانية أو  .45-43 ص الم
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ولذلك اقتصرت  176 (.مع اضافة التشديد" )آخرين أشخاص ضد التعذيب أعمال ارتكبوا الذين الخاصين األشخاص ضد
 على المشتبه بهم المعذّبين مقاضاة أو تسليم االلتزام في ذلك في بما المحددة، التزاماتها و التعذيب مناهضة اتفاقية

 . الدولة في المسؤولين بمشاركة ارتكبت التي التعذيب على أعمال أراضيكم،

 فهناك، ال يشمل. األمريكية التعذيب مناهضة اتفاقية صياغة فيها تمت التي الطريقة يمكن رؤية هذا التمييز أيضا فيكما 
 يعقد"  أن االتفاقية تحدد ثم ومن التعذيب، عمل تعريف يتم ذلك، من بدال. عنصرا بوصفه الدولة تدخل التعذيب تعريف

 الحدود خارج النيابة والتزامات تحديدا تجريم "التعذيب" مسؤولية من االتفاقية تحد بذلك". التعذيب لجريمة بالذنب يلي من
 في كانوا عندما التعذيب، بوقوع السماح أو التشجيع أو أو األمر بالتحريض ارتكبوا، الذين الدولة موظفي على اإلقليمية

 . عمومي موظف من بتحريض التعذيب ارتكبوا الذين واآلخرين منعه، من يمكنهم وضع

 الموظفين يرتكبه أو يوافق عليه الذي التعذيب وثيق بشكل ينظم الدولي القانون أن الواضح من أنه من الرغم على لذلك،
 متأصل عمومي موظف مشاركة أن واضحا ليس أنه -العالمية  القضائية الوالية فرض خالل من ذلك في بما - العموميين
 .نفسه التعذيب فهم في بالضرورة

 المحلية الممارسات: العمومي الموظف شرط

 من لعدد المحلي القانون في أيضا العموميون الموظفون يرتكبها التي ألفعال على بعدم اقتصاره التعذيب مفهوم وينعكس
 رسميا م ال. وضع الجاني، كان موظفا إلى الرجوع دون التعذيب تجرم التي القضائية، الواليات

 شديدة معاناة أو شديد ألم إلحاق تعمد" بأنه التعذيب االسترالية كوينزالند لوالية الجنائي فعلى سبيل المثال، يعرف القانون
 177".بها عبر سلسلة مناألفعال المرتكبة في مناسبة واحدة أو أكثر يقوم ألفعال من سلسلة أو فعل جراء من شخص على

 له يتعرض الذي والعنف األطفال معاملة وإساءة األسري العنف في حاالت للمقاضاة البند باستمرار هذا ويتم استخدام
ة الجريمة سياق في حريتهم من المحرومين األشخاص  .المنظم

ألفعال التي تعمل (  أي من) ليشمل التعذيب تعريف يتم حيث البرازيل، ذلك في بما أخرى، بلدان في مماثلة بنود وتوجد
 :على

 عقلية: أو بدنية معاناة يسبب مما الجدي، التهديد أو عن طريق العنف ما شخص اخافة .1
 ثالث؛ شخص أو الضحية من اعتراف أو أقوال معلومات، على الحصول أجل من . أ

 جنائية؛ طبيعة ذو السماح بعمل أو عمل على الحث . ب

 ؛ الديني أو العنصري التمييز أساس على . ت
ة ما، ما، اخضاع شخص .2  أو البدنية للمعاناة الخطير، التهديد أو العنف باستخدام سلطة، أو قوة تحت احتجاز جه

ارها الشديدة، النفسية  178 . وقائي كإجراء أو شخصية عقوبة لفرض وسيلة باعتب
الغ وقد ة التهم أن البرازيلي العام المدعي قبل من ريدريس تم ا  تهم ضد أصحاب شملت األحكام هذه بموجب الموجه

 موظفيهم. بتعذيب متهمين مزارع أصحاب مثل عمل

 لغرض فيها الفعل يتم التي الحاالت على االقتصار ولكن الجاني حالة إلى اإلشارة دون التعذيب تجريم لبنان، تم في
ة، اعتراف على الحصول  محروم شخص ويرتكب ضد الحرية من حرمان أو اختطاف بصلة مع تنفيذه يتم حين أو بجريم

 179حريته.  من

 تحديد ولكن مع الجاني، حالة إلى اإلشارة دون التعذيب تجريمعلى  األسود، والجبل سلوفينيا مثل أخرى، تعمل بلدان
 180 . الدولة في مسؤول من بموافقة أو قبل من ارتكابه عند مشددا ظرفا

                                                           
176

 . 45مرجع سابق، ص.   
177

 أ.321القانون الجنائي لكوينزالند، قسم   
 

 www.apt.ch/content/countries/brazil.pdf، البرازيل، ترجمة غير رسمية متوفرة على:  1997ابريل  7، 455قانون رقم  178
179

، متوفر على: 529و  411، المواد 1943مارس  1لبنان،  القانون الجنائي لـ   
http://www.apt.ch/content/countries/lebanon.pdf.  

180
 أجل من عقليا، أو بدنيا سواء آخر، لشخص معاناة أو شديدا ألماب عمدا تسبب من كل( 1) التعذيب: "225 المادة الجنائي، القانون سلوفينيا،  

اشتبه أنه هو ارتكبه أو  أو ثالث، شخص أو هو رتكبها فعلعلى  تهعاقبلم أو ثالث، شخص من أو منه، اعتراف على أو معلومات على الحصول
 ألسباب من سبب ألي أو الضغط، تحت الشخص هذا وضع أو ثالث شخص لتخويف أو الضغط، تحت ضعهو أو تخويفه بهدف ثالث، شخص

http://www.apt.ch/content/countries/brazil.pdf
http://www.apt.ch/content/countries/lebanon.pdf
http://www.apt.ch/content/countries/lebanon.pdf
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ة إذا ما مسألة وكانت " التعذيب" بتهمة عاديين أشخاص ضد اساءة الخاصة الذين ارتكبوا الجهات كان يجب محاكم
 تعريف من أجل النشطاء دفع فاهيدا ناينر كيف وصفت وقد. الهند في التعذيب تجريم حول األخيرة موضوع للمناقشات

كانت  للحملة، وفقا". سيطرتهم أو وصايتهم" تحت شخص أي ضد األفراد العاديين، يرتكبه الذي التعذيب يتضمن ويجّرم
ة هذه فرصة هم رهم الجنسية األقليات ولجماعات الداليت، للنساء، الحماية نطاق لتوسيع م همشة، الفئات من وغي  الذين الم

اهية لجرائم يتعرضون ما غالبا ة، القتراح هذا لقي فقد ذلك، ومع 181.والتعذيب الكر  جماعات من ذلك في بما المقاوم
 .اإلنسان حقوق

 االستنتاجات

ة الدولية الهيئات من الصحيح أو من المفيد أن تستخدم كان إذا ما حول مختلفة آراء هناك يزال ال  لوصف"  التعذيب"  كلم
 التي تبين أنه ،2ب.  القسم في المبينة الحجج فإن ذلك، ومع. خاصة ألغراض األفراد العاديين قبل من ألفعال المرتكبة

مهم من  مدينا القاضية أشارت كما. هي حجج قوية ذلك، وراء الواقع، والغرض الضرر العتراف بجسامة ذلك فعل ال
 ، مزارع القطن حالة في كيروغا

 أو القاسية والمعاملة التعذيب من كل.  كثيرا ألمر من يغير ال تعذيب أم ال، أنه على تم تصنيف سلوك ما سواء وقضائي، عملي منظور من
هينة أو لالإنسانية  حاالت في المحكمة فإن هذا، من الرغم على. الطريقة بنفس تقريبا األفعال هذه كل تنظيم يتم و إلنسان لحقوق هو انتهاك الم
 أكبر تتصل بالتعذيب وصمة ألن هناك كتعذيب فعل ما ويصنف....  ألسباب ذكر دون من وغالبا كتعذيب، ما سلوك في تصنيف تتردد أخرى لم

 .التفاقية من( 2) 5 المادة مع تتعارض أيضا هي التي ألخرى تلك في األفعال  من

دها نتيجة إلى الحالة تلك لم تصل الغالبية في  هذا كيروغا مدينا القاضية رأت بينما للتعذيب، تعرضوا الضحايا أن مفا
 إذا مسؤولة تكون قد الدول وأن التعذيب، ترتكب أن يمكن الحكومية غير الفاعلة الجهات أن لتوضيح ضائعة فرصة بمثابة
 الجاني بين الالقة قوة يؤكد على الذي ،" السيطرة أو وصاية" المختلف للـ العنصر يكون قد 182 .منع ذلك في فشلت

 . التعذيب وصمة أفضل لجوهر انعكاس الواقع في هو والضحية،

 مباشرة، الدولة فيها تتورط التي ألفعال الحقة في كامنة خاصة مشاكل بسبب بأنه االعتراف من بد ال أخرى، مرة ثم
 ارتكابه بالتعذيب الذي تم يتعلق فيما التعذيب مناهضة اتفاقية بموجب للغاية صارمة ومحددة مسؤوليات على الدول وافقت

ة، مرتكبي كانوا سواء - الدولة في المسؤولين من مباشرة بمشاركة  أعمال في مشاركتهم أو موافقتهم الل من أو الجريم
مهم. اآلخرين ة هي المسؤوليات تلك بين ال  المسؤوليات هذه تغطية مدى وتعتمد. كانوا أينما ألفراد، اللتزامات في محاكم
 اللتزامات من محدودا أكثر يكون قد والذي ،"القبول و الموافقة" تفسير األفراد العاديين على يرتكبها التي ألفعال

 . عموما المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب على الرد و لمنع عمومية األكثر اإليجابية

هاية في غالبا " تعذيب" كـ المحلي المستوى على الخاصة الجهات يعتمد ما اذا يجب تجريم االساءة التي ترتكبها المطاف، ن
ة، المحلي على الفهم ها المجتمع استجابة و الضحايا من لكل المرجح لهذه التسمية واألثر للكلم والدور الذي سوف تلعبه  ل

رهم و للضحايا الفعلية التجارب المناقشات هذه مثل أن تشمل وينبغي. األخرى التعذيب مكافحة مع استراتيجيات  منظو
 دون"التجريم حيث تنص على  لهذا تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب كحاجز الى ينظر أن وال يجب. بهم للفعل الذي ألحق

 مبين هو كما 183 ". أشمل تطبيق ذات أحكاما يتضمن أن يمكن أو يتضمن وطني تشريع أو دولي صك بأي المساس
دها من أشمل، تطبيق ذات أحكاما لديها الدول من عددا فإن عاله،  .الجاني حالة قبل ال يتم تحدي

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

هاك أشكال من شكل أي على تقوم التي  والمعاناة األلم سبب كان إذا( 2. )سنوات عشر إلى تصل لمدة بالسجن عليه يعاقب متساوية،ال مكانةال انت
 موافقة على بناء أو ،بتشجيعه أو الرسمية، بصفته يتصرف آخر شخص أي أو مسؤول شخص قبل من ارتكب السابقة الفقرة في إليها المشار
ها أو هاعن أعرب ما عشر اثني إلى ثالثة من السجنعليها ب يعاقب ا،يضمن أعطا  127 المادة ،ألسود لجبلل الجنائي القانون أنظر في".  عا

 (.المعاملة وسوء التعذيب)
181

هات الخاصة: تقديم خطاب قانوني في الهند".    أنظر في ناينار، "التعذيب من قبل الج
182

، الرأي الخاص بالقاضي مدينا كيروغا، في 2119نوفمبر  12(، 2119) القطن مزارع قضية النسان، لحقوق ألمريكية الدول محكمة  
 .21-17الفقرات 

183
" العمومي الموظف" مطلب الدول تشمل لم حيث التعذيب مناهضة لجنة قبل من الماضي في عنها أعرب التي المخاوف من الرغم على  

 .التعريف هذا جوانب من جانبا بوصفه
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 نقاط أساسية
 

الح الستخدام انتقادات هناك كان  يتعلق ما في المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب اص
 في التحليل هذا يسهم مثل للبعض، بالنسبة. المرأة ضد العنف أشكال من وغيره باالغتصاب

 أن يظهرن أن يجب الالتي النساء على إضافية حواجز ويفرض الدولي، للقانون الجندري النظام
 خطر من هناك فإن آلخرين، بالنسبة". االغتصاب" عن فضال" التعذيب" عناصر يستوفي العنف

 .في دور الضحية حيث يظهرن بالضرورة النساء باغتصاب يتعلق فيما التعذيب لغة استخدام

 
 دون جهات خاصة، من ألفعال المرتكبة تسمية يجب اذا ما بشأن النقاشات كما تنشأ مزيد من

 وصمة أن يقول البعض أن من الرغم على".  التعذيب" بـ الدولة، في المسؤولين قبول أو موافقة
 اآلخر يرى البعض الدولة، في المسؤولين يرتكبها التي ألفعال محفوظة تكون أن يجب التعذيب

ال ليس هذا بأن ة أسباب هناك وأن التعريف، في متأ جهات  من المرتكبة لتشمل األضرار وجيه
 وفي. المحلي المستوى على القضية لهذه المختلفة كما تم اتخاذ عدد من المناهج. غير تابعة للدولة

 سوء ضروب من بغيره أو بالتعذيب ذلك سمي سواء - أنه الواضح من فإنه الحالتين، كلتا
 باالغتصاب يتعلق ما في متصلة اإلنسان حقوق مجال في للدولة الدولية فانااللتزامات -المعاملة

 .الجهات الغير تابعة للدولة قبل من

 
 ستنتاجاتال . ث

 به مع االعتراف – اإلنسان لحقوق الدولي القانون إطار في مباشر بشكل االغتصاب جلب تم كيف الجزء هذا درس
 في الدولة مسؤوليات وعلى انخراط الدولة، في المسؤولين قبل من يتم ارتكابه عندما التعذيب إلى حد يصل بأنه بوضوح

 على ذلك ساعد وقد. غير تابعة للدولة جهات قبل من ارتكابه عند عليه والرد لمنعه وتنفيذية وقضائية إدارية تدابير وضع
قضايا  وجلبت فيه؛ للدولة التواطؤ العميق األحيان من كثير وفي الغتصاب، وراء والتمييزية السياسية تحليل األغراض

 الل من التغيير أجل من الضغط ساعدت في و الدولية، الى نظر الهيئات لالغتصاب الكافية غير االستجابة عدم
 .الداخلية المناصرة على مستوى السياسة و التقاضي

زالت  ما التفسيرات هذه بعض أن حقيقة ذلك في بما -هذا  العمل إطار استخدام على مفروضة وقيود عيوب كما أن هناك
ها قيد التطوير،  التعذيب مكافحة إطار تصميم يتم لم كما. الضحية بدقة على أثر كيف أو االغتصاب دائما تصف ال قد وأن

 ذلك، ومع. المطلوبة المحددة االستجابة يدرج ال أنه كما القضايا، هذه وراء الكامن التمييز لمعالجة بالضرورة التقليدي
 يزال ال المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب إطار فان - االعتبار في عين القيود هذه أخذ مع -أنه به المسلم فمن

ها من يمكن مفيدة يوفرعدسة  الفردية والحاالت المنهجية القضايا لمعالجة النظر الى االغتصاب، باالضافة الى آلية الل
 . بذلك قامت التي الحاالت لبعض أمثلة يعطي التالي الجزء. التقاضي و الدعوة الل من
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ممارسة الى النظرية من  الثاني. الجزء  على سبيل المثال قضايا:  ال
 

 رتكبا يالذ االغتصاب فّعل كيف ظهارا فيها مفيدال من كان فردية لحاالت عدد من الملخصات الموجزة الجزء هذا يقدم
 مختلفة اطرق الحاالت هذه تظهر. المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر بموجب الدول مسؤولية األفراد ضد

 حاالتهم في العدالة إلى الوصول على الضحايا المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب ساعد فيها استخدام اطار
 المعوقات ولتحدي ،الكامن التمييز على الضوء تسليطو النظامية، اإلخفاقات مسؤولية المسؤولين لتحميل الفردية،

 . المحلي المستوى على العدالة لتحقيق الموجودة

ها -الحاالت هذه مثل في أثيرت التي القضايا من طائفة الظهار الحاالت اختيار تم وقد معوقات   كافية،ال غير العقوبات من
 الحاالت مع التعامل في والفشل الجناة، ضد جراءاتإل في المشاركة على القدرة عدم التقادم، أحكام ذلك في بماالعدالة 

 يةاستمرار إلىمما أدى  االغتصاب شكاوى على لردالنظامي في ا الشرطةوإخفاق  الجدية، من مناسب مستوى مع
رهم تم كما. اإليذاء  التي االغتصاب عمليات عن مسؤولين األفراد الدول لعقد الحظر استخدام تم كيف لشرح اختيا

 الدولية الهيئات المنابر، من من عدد حاالتوقد عبرت هذه ال. ةالدول التابعة الى غير الجهات و الدولة من كل هاترتكبا
ة إلى اإلنسان، لحقوق واإلقليمية  .الوطني المظالمديوان و الدستورية المحكم

 وجمع المشورة، على الحصول أمام هائلة عقبات األفراد يواجه. القصة من جزء سوى ليست الحاالت هذه مثل بالطبع،
اهم متابعة و األدلة  هذه ذيتنف ال يتم ما غالبا - دولية أو وطنية هيئة من سواء - لصالحهم حكم لديهم كان إذا حتى. قضاي

 معو التعويض، ذلك في بما للضحايا، هامة نتائجأن تؤدي وبالفعل أدت الى  الحاالت لهذه يمكن ذلك، ومع.  األحكام
ها يكون أن يمكن والمتابعة في المناصرة العزم  على غتصابالل يستجاب فيها التي الطريقة على أمدا أطول تأثيرات ل

 . الوطني المستوى

 

 

مهاجرين من 124غيره من  مع إيطاليا الى اسطنبول من قارب تركي، مواطن ،زنتل نجاتياستقل  . 2111 مايو 27 في ال
 . مهجورة مدرسة في لركابتم ابقاء ا. كريت جزيرة إلى هباصطحا تمو اليونانية السواحل خفر القارب اعترض

. األساسية والمرافق الغذاء،من و المرحاض، إلى وصولتم منع المحتجزين من ال للغاية، سيئة االعتقال ظروف كانت
مهاجرين المعتقلين من العديد نجاتي رأى  خفر ضباط من اثنين أجبر ،2111 يونيو 5 في. العتداءيتعرضون الى ا ال

 انه يعتقد انه قال. هاب اغتصبوه ثم بهراوة، منهم واحد هدده .الحمام في وجوده أثناء البسه خلع على نجاتي السواحل
رض هو لهذه المعاملة على وجه الخصوص  . الجنس مثلي النه تع

 رفض تم ذلك، ومع. الجاني تحديد نجاتي من وطلب المسؤول الضابط قبل من التالي اليوم في تحقيق بإجراء تم األمر
 . للضرب تعرضوا الذين اآلخرين، المعتقلين فحص تم حين في طبيب قبل من لفحصبا طلبه

ة االدانة في شعبة وافقت ،2111 عام ديسمبر 13 يوم. 2111 أكتوبر 3 في الجنائية اإلجراءات بدأت  البحرية المحكم
ة البحرية ضباط من ستة على ارسال  بيان ه تم تزويرأن الحق وقت في اتضح. االغتصابتهم ب توجه لهم لم ولكن للمحاكم

ليفيد بأنه ال   أيضا البيان تغيير تم. "النفسي العنف استخدام"  و" صفعة" أنهعلى  االغتصاب حيث سجل نجاتي،أدلى به 
 .المسؤولين الضباطمعاقبة  يرغب برؤية

 المهاجرين احتجاز في مراكز الغتصاب

 اليونان

 المحكمة ألوروبية لحقوق النسان
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 15 في. التأديبي التحقيق فتح إعادة على حصل الذي اليوناني، المظالم أمينب  نجاتي اتصل ،2113 نوفمبر 15 في
 عليه حكم الذي الغتصاب، عن المسؤول الموظف ذلك في بما ، الضباط من عدد على حكم ،2114 األول تشرين
ة الرتكابه شهرا 31 لمدة بالسجن  الحكم فيخفت حصل علىوعلى االستئناف   الضابط عمل. ةالجنسي الكرامة ضد جريم

ة إلى  . مدني كطرف مشاركةله بال يسمح ولم صحيح بشكل على علم باالجراءات نجاتييكن  لم. غرام

 القضية أمام المحكمة ألوروبية لحقوق االنسان

ة إلى بطلبريدريس  تقدم ،2118 أبريل في  رقم الطلب)  زنتل نجاتي عن نيابةبال اإلنسان لحقوق األوروبية المحكم
 بأنو الغتصاب، تعرض عندما للتعذيب ضحية كان زنتل نجاتي نأب تم المجادلة في الطلب 184 .(17/  12294
ة وأن ومحايد، ونزيه شامل تحقيق بإجراء تقم لم السلطات  .كافية غير عقوبات تفرض االستئناف محكم

ها توطلب ،لقضيةبا اليونان المحكمة أبلغت 2111 عام  قال أن التطور، هذا عن نجاتيوفي حديث . تستجيب أن من
ه يتم ألن و سيرت قضيتي ألن بكثير أقوى أني أشعر اآلن. وعاطفيا نفسيابشعور فظيع  أشعر نيتجعل 2111 عام أحداث"

 . " لما جرى لي الحقيقية القصة سرد

 المعتقلين أحد اغتصاب أنعلى  الدائرة شددت 185 .نجاتي لصالح باإلجماع المحكمة قررت ،2112 الثاني كانون 17 في
 تعرض التي المعاملة أن وجدتكما . المعاملة سوء ضروب من بغيض و خطير شكل هو الدولة في مسؤول قبل من

ها نجاتي  بناءا على االتفاقية." التعذيبالى حد  فيه شك ال مما بلغت قد ،ةالمتعمد طبيعتها و لقسوتها نظرا"  ل

 فإن ذلك، ومع. الكفاية فيه بما ةودؤوب ت سريعةكان جنائيةال جراءاتواال الداخلي اإلداري التحقيق أن المحكمة وجدت
 نقص هناك كانلذلك  خرقه؛ تم الذي ألساسي بالحق يتعلق فيما كافية تكن لم الجريمة مرتكب على المفروضة العقوبة
ها ليكون كافية تكون أن يمكن ال عقوبةال أن وجدتكما . التناسب في واضح الضحية  إليها ينظر نأل ال ،ارادع اتأثير ل

 على أنها عادلة.

 السلطاتفان  ،هافي والمشاركة االجراءات في المحرز التقدم لتتبع نجاتي جهود من الرغم على أنه كذلك المحكمة وجدت
الع ب لم اليونانية  . بتعويضات لمطالبةاو مدني كطرف حقوقه ممارسة من نهتمك طريقةب االجراءات سيرتبقيه على إ

 أن على عقد وقد هذا،. له المعلومات توفير في واجبها أداء في فشلت اليونانية السلطات أن المحكمة وجدت على ذلك
 .االتفاقية من 3 للمادة آخر انتهاك درجة إلى يصل ذلك،

 .والنفقات التكاليف في€  3511 و ماليةال غير ضرارأل في€  51111 نجاتي المحكمة منحت

 

 الشيوعي والحزب  النيبالي الملكي الجيش بين مسلح نزاع نيبالال جتاحا 2112الى  1992 من ال سنوات عشر لمدة
ة االنتهاكات من العديد ابارتكتم ( . " الماويين" ) النيبالي  عمليات ذلك في بما الجانبين، ال من اإلنسان لحقوق الجسيم

 . االغتصاب ذلك في بما والتعذيب القسري واالختفاء القضاء نطاق خارج القتل

من  الصراع الل ارتكبت التي اإلنسان حقوققانون و اإلنساني الدولي لقانونا انتهاكات من العديد توثيق من الرغم على
. نادرة الصراع الل الجنسي بالعنف المتعلقة فان المعلومات 186 الحكومية، غير والمنظمات المتحدة األمم وكاالت قبل

                                                           
184

متوفر على:   
http://www.redress.org/Application_to_the_European_Court_of_Human_Rights_April_2008.pdf. 

185
األوروبية لحقوق النسان، زنتل ضد اليونان، طلب رقم     .2112يناير  17، حكم No. 12294/07المحكمة

 محاكمة الغتصاب المرتكب من قبل جنود

 عن طريق أحكام التقادم تمنع

 النيبال

 لجنة حقوق االنسان التبعة لألمم المتحدة

http://www.redress.org/Application_to_the_European_Court_of_Human_Rights_April_2008.pdf
http://www.redress.org/Application_to_the_European_Court_of_Human_Rights_April_2008.pdf
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ال اهتماما الدوليين المراقبين و والصحفيين اإلنسان حقوق نشطاء أعطى 187  يالذ الجنس نوع على القائم للعنف جدا قل
 األمن انعدامو الثقافية، ة العاروصمو العقاب، من الجناة فالت مثل معينة، عواملوكان ل. والفتيات النساء ستهدفا

 ادور؛ الذكور من كانوا الوقت ذلك في اإلنسان حقوق عن المدافعين معظم أن وحقيقة الجناة، قبل من االنتقام من والخوف
هاية منذ السكوت هذا استمر وقد. النزاع أثناء الجنسي العنف عن اإلالغ على والفتيات النساءعدم تشجيع  في  النزاع، ن

 لالتي والفتيات النساء قبل من فقط وليس النيبالي، المجتمع في الجنسي العنف حول الصمت من قوية ثقافة" بسبب وذلك
هذه ال التغاضي حقيقة 188 ."ككل المجتمع في ولكن العنف من يعانين  والناجين الضحايا أن يعني ظاهرةوعدم البحث عن 

 .والقانونية الطبية المساعدةمن دون و ،إليه الحاجة شدالذي هم بأ واالجتماعي النفسي الدعم دون يزالوا من ال

ها ليس) مايا بورنا  خالل. هابمن اغتص ي لمحاكمة نيبالال القانوني النظام استخدام حاولت نيبالية امرأة هي ،(الحقيقي اسم
 سبتمبر ي بدايةف. شاي متجر تشغيل طريق عن نفسها بدعم زوجها،التي انفصلت عن  مايا بورنا ، عملتالصراع
 من فترة مدى على. قيادته تحت والجنود النيبالي الملكي الجيش لواء من قبل من للمضايقة مايا بورنا تعرضت ،2114

ها على زيارة عملوا سابيعأل ، أخرى أمور بين من. الماويين مع مرتبطا كان هان افتراض على زوجها، وطلب منزل
ها ان لم يقدم  و عاهرةسميت بال هاف السلطات إلى نفسه اعنه المنفصل زوجهاقيل ل  . عواقبال من تعانيس إن

ها ظهري لم عندما  النيبالي الملكي الجيش من جنود قبل من 2114 نوفمبر في مايا بورناتم اعتقال  ،اعنه المنفصل زوج
ا باالضافة عنه المنفصل زوجها نشاطات حول قريبة عسكرية ثكنة في واستجوابها تم عصب عينيها. الحجز إلى تواقتيد

 على مختلفين جنود أربعة قبل من وتكرارا مرارا ابهاواغتص ،وتعرضها للعض البول، شربوأمرها ب ،هاركلو هالكم الى
 .الثكنات خارج الشارع في الحق وقت في وتم القاءها الوعي، فقدت. القل

 استئصال ذلك في بما مكثف طبي الج إلىاحتاجت و غتصاب،نتيجةلال شديدة داخلية إصاباتمن  مايا بورنا عانت
هامما جرى  والنفسية الجسدية اآلثار من عانيت زالت ال الرحم، ها من مالي دعم أي فقدتكما . ل  عنه المنفصلة زوج
ها لدرجة ذكرياتومضة ال من وعانت هاكما . قرية العائلة ترك إلى اضطرت أن ها في الناس أيضا بعض قاطع  مجتمع
ها أخرى سلبية عواقب الناتج عنه الرحم استئصال و الغتصابل كان و غتصاب،معرفة باال على هم الذين الجديد  في ل

 .المهرجانات بعض حضورلهم ب يسمح ال المثال، سبيل على لها،مث النساء: المجتمع

ها الشرطة، رئيس هو الذي ،لمنطقتها التنفيذي الرئيس مايا بورنا تأبلغ الصراع، انتهاء وبعد ،2112 مارس في  أن
 بمساعدة ،2111 عام في. إجراء أي يتخذ لم ذلك ومع. النيبالي الملكي الجيش من أفراد أيدي على الغتصاب تعرضت

بسبب  الشكوى رفض تم ،ولكن. الشرطة الىاغتصاب  شكوى قدمت الدعوة،منتدى  اإلنسان، لحقوق محلية منظمة من
 . تعذيبأي بند يجرم ال هناك  يوجدال .االغتصاب تهم توجيهل يوما 35 لفترة الصلة ذا التشريع فرض

ة إلى الشكوى تسجيل رفضصل و  الذي نيبال، في الدستور مع تعارضت التقادم فترة أن نمحاموال وقال. العليا المحكم
 فشل ذلك، ومع. اإلنسان حقوق مجال في الدولية النيبال التزامات مع و للتعذيب، التعرض عدم و للمرأة المساواة يضمن

 الوضع إلى انظرحيث  – النزاع الل االغتصاب ضحايا جميع قفامو متوافق مع مايا بورناان وضع . االستئناف
 غضون في شكاوى وامقدأن ي للضحايا تقريبا المستحيل من كان الشرطة، و الجيش بين والالقة الوقت، ذلك في األمني

 . يوما 35 وهي التقادم فترة

 المتحدة ألمم التابعة االنسان حقوق القضية أمام لجنة

 التي الفردية، الشكاوى إجراءات باستخدام المتحدة األمم في اإلنسان حقوق لجنة إلى المدافعة وريدريس الدعوة منتدى قدم
ها تم  . نيبال من قبول

للعهد  نتهاكاتعن عدد من اال كشفي مايا بورناب جبر الضرر لما لحق وتقديم الحقةوال التحقيق عدم أن الالغ ويقول
ها انتهاكات هذه وتشمل. الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ضروب من غيره و التعذيب حظر) 7 المادة بموجب لحقوق

                                                                                                                                                                                     
186

 لقانونل النزاع انتهاكات تحليل: 2112 نيبالال صراع تقرير" ،(2112) السامية لحقوق النسان المفوضية أنظر في تقرير شاملة لمحةل  
هو متوفر  ،"2112 الثاني تشرين 21 و 1992 فبراير بين ما اإلنساني الدولي والقانون إلنسان لحقوق الدولي  على:و

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/OHCHR_Nepal_Conflict_Report2012.pdf, October 2012. 
187

 .158مرجع سابق، ص.   
188

 في اسالم بناء عملية في الصراع أدوات من كأداة الجنسي العنفب العتراف ضمان" اليونيسيف، السكان صندوقتوثيق،  مشروع في انظر  
 ./http://mhpss.netمتوفر على:  .الناجيات/ضحاياال والفتيات للنساء شاملة خدمات وتوفير التوثيق الل من نيبال

 

http://mhpss.net/
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 التعسفي واالعتقال للتهديداتوذلك ( اإلنسانية المعاملة( )1) 11 والمادة( ناواألم الحرية) 9 والمادة ،(المعاملة سوء
الإنسانية والمعاملة والتعذيب ها تتعرض التي ا  . النيبالي الملكي الجيش من جنود يد على ل

 :يلي ما الالغ جادل تعذيب،في ما تعرضت له ك باالعتراف يتعلق فيما

هاتعرض اناألفعال التي ، باالغتصاب التهديد و اللكم و الركل و والضرب العينين عصب ذلك في بما...  مايا بورنا ت ل
 االستدالل يمكن. 7 للمادة هانتهاك في التعذيب، حد بلغ القل، علىمختلفين  جنود أربعة قبل من جماعيال غتصابال و

 ومن ثم  المعلومات؛ الستخراج( البداية في) ذلك في بما األغراض، من لعددعلى أن هذهاألفعال ارتكبت  الوقائع من
ها أن زعم شيء عن مايا بورنا معاقبة ها زعمشيء يو ،ارتكبه عنه المنفصلة زوج  لتخويف ؛ترتكبه مل أمه تارتكب أن

ة الكلماتو المتبع في التعذيب شكلال. بها والحط ذاللمن أجل اإل و المجتمع، في اآلخرين  تسبق التي الفترة في المستخدم
 .التمييز إلى أيضا ذلك رجعت التعذيب الل و

 الضرب و النفسي التعذيب

 مشيا مايا بورنا بدأ ذلك بقيادة. مايا بورنا على ةشديد ةوعقلي ةجسدي ومعاناة ألم إلحاق تعمد على انطوت سلسلةاألفعال
ها تهديداتذلك تعرضت الى  بعد المسلحين، الحراس من ستين إلى خمسينب تهاطاحاو السالح، تهديد تحت ثكنة إلى  بأن

ها لم يقدم ان" عواقب" ستواجه  عيني بعص عمل جندي على الثكنات، بوابة وصلوهم الى عند. السلطات إلى نفسه زوج
هامما  مايا، بورنا  .الغرفة في ونصف ساعتين لمدةوحيدة  جلست. وضعيفة مشوشة ترك

ها عندما مايا بورنا على عمداشديدة  ومعاناة ألما الضابطألحق  ها ثم بحذائه ركل  و والظهر بطنها في مرة 35-31 لكم
 و والساقين والركبتين فخذيها، على كدمات و جروح عدة مع مايا بورنا الجسدي االعتداء هذا ترك. والفخذين الساقين،

ها مهينة لغة ستخدما كما. الجبين  .بولها شربب وأمرها، تجاه

عمل على  نفسها، حماية حاولت عندما. الساري الخاص بها مزق و بها،سوف يغتص انه مايا بورنال الضابط قالبعد ذلك، 
 .بنزيف إصابتها إلى أدى مما ، الحائط في بقوة رأسها خبط

الدولي  العهد بموجب التعذيب حد إلى لتصل كافية كونت أن يمكن كان نفسها تلقاء من ألفعال هذه أن به المسلم من
 . للحقوق المدنية والسياسية

 متعدد اغتصاب

 المبين النحو على. تعذيبحد ال بلغ بحد ذاته التصرف هذا. مايا بورنال متعددة اغتصاب عمليات مع التعذيب استمر ثم
ةال عواقبالو التعذيب،الخاصة ب شدة عتبةيحمل  ذاته حد في االغتصابفان  عاله،  النفسية مايا بورنا صحة على وخيم

 .ذلك على دلي المالي، هاووضع ،(اإلنجابية ذلك في بما) والجسدية

 :ذلك في بما الالإنسانية، األفعال االغتصاب وراء الكامنة  المحظورة هناك عدد من ألفعال األخرى ذلك، على الوة

 معلومات على للحصول محاولة في االستجواب، أثناء البداية للضرب في مايا بورنا تتعرض:  المعلومات على الحصول أجل من 
ها  .من

 ها المنفصلة عنه عقوبة ها ولزوج هاحذت سبق" عواقب"هم  مايا بورنا له تتعرض يذال والغتصاب الضرب إن: ل  يقدم لمهم ان من ير
ها  .السلطات إلى نفسه عنه المنفصلة زوج

 ها بسبب والتعذيب عتقالال في مايا بورنا تاستهدف: النوع االجتماعي أساس على التمييز  و الماويين به م يشتبه ممن كزوجة دور
الغ في فشله على له عقابا ، كانت البداية منذ: تمييزية دوافعهم أعرب التي الطريقة في ارتكبت التي الجرائم مرتكبي. السلطات إ

ها وجهت التي التهديدات هينة والتعذيب الستجواب أثناء ل هرة: "جنسيا م  بما التعذيب، الذي تم فيه شكلال  "ساقطة".  ،مومس""، "عا
 الجناة كان و النزاع، أثناء والفتيات النساء ضد ساحقة بأغلبية المستخدم التعذيب أشكال من شكل هو الجماعي، الغتصاب ذلك في

 مايال غتصابارتكبت عمليات ال. جنسها بسبب مايا بورناب خاصة وخيمة عواقب له سيكون أنه النيبالي على سياقال في تام علم على
 . التمييز هذا مثلحد  وبلغت التمييز،بدافع  بورنا

 هانة  اللإل هيب و ،في المجتمع مايا بورناوا ةو النيبالي المجتمع في الغتصاب يواجه :المجتمع في( النساء سيما ال) آلخرين تر  صم
هينو...  و هائلة، عار ها لدرجة ةمروع حووجر جماعي، الغتصاب تعرضت أن بعد. وعيمذل فيالالو هو م  الى تاجتحا ان

 في معروفة الغتصاب حادثة جعلوذلك ل الجيش، ثكنات خارج الشارع في مايا بورنا القاء تم ،الحق وقت في رحملل استئصال
 .للتعاون األخريات للنساء تحذير بمثابة و هائلة، عار صمةلتواجه و المجتمع
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ها االنتهاكات لتلك توتعرض التحديد وجه على تاستهدف مايا بورنا أن كذلك الالغ يدعي  بالتاليو جنسها، بسبب لحقوق
 أنه زعمي ذلك، إلى باإلضافة( . 1) 11 و 9 ، 7 المواد مع بالتزامن( 1) 2 للمادة انتهاك في نيبال وأن التمييز ضحية هي
ها من تم  حد في التقادم فترة وأن المذكور، العهد من( 3) 2 المادة في مطلوب هو كما ،وسائل االنصاف إلى الوصول منع

دها بحد ذاته هو 11 و 7 المادتين مع بالتزامن( 3) 2 المادة مع تعارضت اذاته التي  جرائمال منعفي  فشل حيث أن وجو
 تصل التي حاالتال مقاضاة و صحيح بشكل لتحقيقبا الطرف لدولةل تسمح ال ،بشكل مناسب العهد انتهاكات إلى تقيرت

 .قيد فترة أي أال يكون فيها ينبغي والتي التعذيب، حد إلى

 انه يتمو والفتيات، النساء على ساحق بشكل يؤثر الذي التمييز أشكال من شكلك غتصابالاب ا الى االعترافنظر
 بورنا تزعم النزاع، أثناء الجنسي العنف أشكال من وغيره االغتصاب عبر واسع نطاق على والفتيات النساء افاستهد

البالغ  ةأن صاحب و ،22 والمادة 3 المادة بموجب الطرف الدولة اللتزامات انتهاك ذاته حد في بند التقادم أن كذلك مايا
 . االنتهاكات هذهضحية ل

ها ،2113 مايوفي  اإلنسان حقوق لجنة قبل من القضية قبول تم  ،2113 أغسطس في. لترد عليها نيبالال إلى وإرسال
 .جارية اإلجراءات تزال ال و ،القضية مقبولية نيبال تحدت

مهم تم التي الحاالت من عدد من واحدة هي الحالة هذه تم  .نيبال في االغتصاب جرائم على التقادم فترة في لطعنل تقدي
ة من أوامر عن وأسفرت المحلي، المستوى على األقل على رفع حالتين اخرتين  غير التقادم فترة أن العليا المحكم

التي  الشكاوى قبول رفضت الشرطة تزال ال ،مع مضي عدد من السنوات التشريعات تعديل يتم لم ذلك، ومع. ةدستوري
 مايا، بورنا حالة في العدالة إلى اإلنسان حقوق لجنة أمام القضية هذه تؤدي أن المؤمل ومن. يوم 35 الـ حدتجاووت 

 .االغتصاب في الشرطة تحقيق طريقة في تحسينات وإدخال ، التقادم فترة إزالة ذلك في بما أوسع، تغييرات إلى أيضاو

 

 

حيث  عسكرية تفتيش نقطة عند توقفت عندما 2111 مايو 14 يوم مصر في ة مسافرةبريطانيكانت ن. وهي مواطنة 
ها أبلغت رها، جوازتم مصادرة . الصباح حتى قدما مضيأن ت يمكن ال إن ها قيل حيث غرفة إلى واقتيدت سف  هايمكن أنه ل
. مدنية البس في عسكري ضابط قبل من الغتصاب تعرضت الوقت، بعض وبعد غرفة،تم حبسها في ال. لال فيها النوم
آها ن وهي تخرج من  ر  .فوهي مضطربة وتنز الغرفةجنود قريبو

 بعد. به القيام يجب ما حول والمشورة المساعدة لطلب البريطانية السفارة مع هاأصدقائو، اتصلت ن.  التالي اليوم في
ها السفارة أرسلت هاتفية، محادثة ة ل  عندما. الشرطة إلى االغتصاب عن اإلالغ ت عليهااقترح و المستشفيات من قائم

 عسكري، ضابط يد على ارتكب قد االغتصاب أن إلى انظر الشرطة، إلى القضية عن اإلبالغ بشأن هامخاوف أعربت عن
ها قيل الغ تادةعمال النصيحة أن ل تتم مرافقتها ولم يعرض عليها أن تتم مرافقتها  لم الداخلية، للتوجيهات الفا. هي عمل 

الغ القنصلية فريق في من قبل عضو  ترتيبال في مساعدة أي على حصلت لم كما الشرطة، إلى االغتصاب عن إل
 الطبيب قبل من للغاية سيئة عاملة، تعرضت لمالئحةال على الموجودة المستشفيات أحد إلى ذهبت عندما. طبي لفحص

ها قال و التفتيش، نقطة عند كانت لماذا وسألها ،الذي أجرى الفحص حيث انتهك خصوصيتها حول   قلقأن ال ت ال ل
 الحق وقت في القنصليين موظفينال سألت عندما. مصر في فيروسهذا ال وجود عدم بسبب البشرية المناعة نقص فيروس

 الموظفين لم يستطع البشرية، المناعة نقص فيروس مخاطر من للحد أدوية على الحصول مكان حول المشورة على
 . مساعدةال

 لالغتصاب القنصليين المسؤولين استجابة حول شكوى
 جندي قبل من

 المتحدة المملكة/  مصر

 والصحية البرلمانية الخدمات

 (انكلترا) المظالم أمين 
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 ضد ساعات لعدة هناك تواحتجز عسكرية منشأة الى نقلت ،تنصح كما الشرطة إلى االغتصاببلغت ن. عن  عندما
ها قيل ولكن المساعدة، على للحصول السفارة، اتصلت بجدا مضطربة أصبحت عندما .إرادتها  الفا الهاتف، عبر ل
ها للواقع، ذهاب حرة أن هاية في اسراحه أطلق عندما. وقت أي في لل ها قيل الصباح من االولى الساعات في المطاف ن  أن ل

ها يعود وسوف ها،ب سيلتقي السفارة من الموظفين أحد  زيادةب هذا سبب. يحدث لم هذا ولكن عسكرية،ال منشأةال إلى مع
 قيل ها،موعد ترتيب إعادةفي  المساعدة عن سألت عندما. وقت أي في اعليه القبض يتم ان ها حيث شعرت بأنه يمكنقلق
ها ها ل ها ذلك تفعل أن يجب أن ها إعطاءب الحق وقت انتهى األمر في. بنفس  األصدقاء، أحد منزل في رسمي غير بشكل بيان
، واجهت الحق وقت في. حدث ما من أجزاء تمثيلالبيان باعادة  أخذالذي  ضابطال قبل من أجبرتكما  ،هاتفهم ال لغة في

 . الشرعي الطب أدلة أي خذم أيت لم. مسبقا عنه يعلن لم والذي الشرطةخط التعرف في  في الجاني

 دون ولكن األمام، إلى تحرك قد االدعاء كان إذا ما حول معلومات على الحصول شهورل حاولت و مصر ت ن.غادر
ها قيل مصر، في المحامين من مساعدة مع شهر،بعد عدد من األ. جدوى  عسكرية محكمة قبل من أدين قد الجاني أن ل

 المحاكمة، بإعادة تم استئناف هذا الحكم واألمر. معينة لمدة بالسجن عليه وحكم( غتصابباال وليس) الجنسي االعتداءب
 تدخالت القيامب لهم سمح ينالمصري محاميها من طلب بعد. أقل لمدة بالسجن عليه حكم ولكن أخرى، مرة أدين حيث

ها نيابةبال ها من األولى) األخيرة اإلجراءات في عن ها ال ،( عسكرية لمحاكمة نوع  نسخة رؤية علىقادرة  غير زالت ما أن
 .الحكم من

ها التعامل تم التي الطريقة حول جدا ةمستاء ت ن.كان عملت و ،منهم المساعدة تطلب أن بعد السفارة موظفي قبل من مع
 رشاداتيا الرئيسية هو عدم المتابعة الاقضمن ال كان. المتحدة المملكة إلى عادت عندما رسمية شكوى على تقديم
ورأت ن. أنه . المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب حوادث االبالغ عن بشأن توجيهاتلل ال الداخلية، االغتصاب

هاف ،ذلك اتباع تملو  ها عانتالتي  ضافيةإل صدمةلل لم تكن لتتعرض ان  المساعدة التماس و االغتصاب عن اإلالغ في من
ها التي المساعدة إلى الفتقار و المشورة من واضحا وكان. االغتصاب بعد األيام في الطبية  همأنب السفارة موظفو قدم
 االغتصابمرتكب  يكون فيها التي الالغ في الحالة مختلف نهج اتباع إلى حاجة هناك تكون قد هأن فهم في فشلوا

 مطلوب هو كما التحقيق، في المحرز التقدم حول كافية بقوة السلطات مع متابعةفي ال أيضا فشلوا كما .الدولة في مسؤول
 .المعاملة سوءو التعذيب التوجيهات حول قبل من

. جزئي اعتذار وعرض عليها إثباتها تم قد ن. شكاوى بعض أن الكومنولث و الخارجية وزارة قبلت الحوار من أشهر بعد
ها المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب بمسألة المعني الداخلي التوجيه في النظر إعادةب أيضا التزمت كما  أكثر لجعل

ة لمثل حالة ن. وضوحا  .للموظفين التدريب تحسينبو وشموال للحاالت الشبيه

اهاأخذت ن.  النتيجة، هذه عن يةراض غيرلكون ن.  . وويلز النكلترا الصحية والخدمات البرلماني المظالم أمين إلى شكو
 وزارة قبل من اإلدارة سوء من متعددة أمثلة إيجاد الى المظالم أمين خلوص مع  ،ن. شكوىكامل تم تأييد  تحقيق بعد

 ن.  ـل تعويضات وتقديم داخلية، مراجعة إجراءو ،كامل اعتذار تقديمعلى  الخارجية وزارة وافقت. الخارجية
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ة أجرته لمسح وفقا  من المئة في تسعين. الجنسي لعنفضحية ل كينيا في نساءو فتيات خمس من كل واحدة ، الحكوم
 . يعرفونهم أشخاص قبل من الغتصاب يتعرضن الضحايا

 في الشرطة فشل حول ،كينيا، لميرو العليا المحكمة في عريضة الفتيات من مجموعة قدمت ،2112 األول تشرين 11 في
ة هذه للعريضة نكان المبادري. بهماغتصا حاالت مقاضاة و التحقيق  اكوالتي افكت وميرسي الكندية اإلنسان حقوق منظم

اهم عاح 11و 5 بين أعمارهن تتراوح فتاة عشر أحد تقدم. ميرو في بناتتومني لل انقاذمركز ديرت يالت ،شيدي  أمام قضاي
ة هات هم منهم الثة. المحكم  .غتصابنتيج لال أم

 
ها ترفض تسجيل حوادثو الغتصاب، حاالت في التحقيق قبل رشاوى طلبت الشرطة أن الفتيات تزعم  ال االغتصاب أن

 . وافقوا قد الضحايا أن ادعوا و شهود الضحايا جلب إذا
الحقة االغتصاب في التحقيق عدم بأن الملتمسين زعم  ،3 ،2 ،1 موادولل الدستور، من عديدة حكامأل خرق مرتكبيه هو و
 رفاه و لحقوق األفريقي الميثاق من 27 و 11 ،4 ،3 ،2 ، 1 الموادو اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن من 11 و 8 ،7 ،5

.  المحلية القوانين من والعديد والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من 8 و 7 ،1 ،5 ،4 ،3 ، 2 الموادو ، الطفل
هاكاتمن أجل اال اإلعالنات وقد لجأوا الى  حاالت في للتحقيق الشرطة توجيهل المستعجلة وامرالى األو حقوقهم، في نت

 .الشرطة لضباط تدريب وضمان الجنسي، العنف حول وطني إطار لتنفيذ السياسات صعيد على تدابير واتخاذ ،اغتصاب

 

ة أيدت ،2113 عام مايو 27 يوم  : أن جدتوو 189، العريضة ميرو في العليا المحكم

 خلق قدف. والمسؤولية اللوم هنا من المستجوبيناعفاء  يمكن ال لملتمسين،ل فانه بالنسبة األضرار، عن مباشرة مسؤولية مسؤولين الجناة أن حين في
التل امناخ" الجرائم هذه الحقة و وفعال مناسب تحقيق الل من جنائي رد فعل ضمانفي  معليه لمدعىل المستمر فشلال " العقاب من إل

 من خوف دون ألبرياء األطفال ضد جرائم بارتكا همنامكأن با يعرف الجناة لذلك ونتيجة. العرض هتك باألخص و الجنسية الجرائم الرتكاب
 التراخي بسبب الجناة قبل من التي ارتكبت والنفسية الجسدية األضرار عن مسؤولين المستجوبين هذا يجعل ،لي بالنسبة. ومحاكمتهم عليهم القبض

العتداء  بعد المختلفة الشرطة مراكز ةريازالملتمسين قاموا ب أن ذلك من سوأألو. العرض هتك لردع وإيجابية فورية إجراءات اتخاذ عدم و
 ذلك من دال. المناسبة إلجراءات اتخاذم بنفسهأ وايكلف لم المستجوبين هم ولكنيعرفون العتداء كونهم أشخاص مرتكبي أسماء وأعطوا عليهم
هانتهم الضحايا لوموعملوا على  ،بالشكاوى شكوكا المستجوبينأظهر  هم ووتجاهلو وا بهمصاحكما  ،وإ  في وفشلوا قوية اتصوفح تحت هموضعو
زمة إلجراءات اتخاذ  . تقاعسهم و أعمالهم عن الناجم النفسي الضرر عن مباشرة مسؤولية فيهم  المستجوبينفي رأيي فان . لال

 الدستور بموجب عليه المنصوص النحو على األساسية الحريات و الحقوق تنفيذ في فشلوا المستجوبين أن المحكمة وجدت
 الحقوق ، وعلى وجه الخصوصلملتمسينل األساسية الحريات و الحقوق وإعمال وتعزيز وحماية واحترام لمراقبة

 المادة)  التمييز عدم من التحرر و والمساواة( 3) 21 المادة) مستضعفة ئةمن ف كأفراد خاصة بحماية المتعلقة والحريات
ة( 27  جميع و واإلهمال المعاملة سوء من الحماية و( 51 و 48 المادة) العدالة إلى والوصول ،(29 المادة) اإلنسان كرام

الإنسانية و ةفيعنالمعاملة ال أشكال  .2111 عام كينيا، دستور بموجب( د( )1) 53 المادة) ا

 : أن كذلك وجدت كما

                                                           
189

 مايو 27 في الصادر الحكم ،8/2112 عريضة( 2113. )وآخرون الشرطة مفوض ضد. وآخرون( طفل) CK كينيا، في العليا المحكمة  
 .http://theequalityeffect.org/160girlshighcourt2013.htmlنسخة عن الحكم موجودة عبر الرابط االتي:  .2113

 

 االغتصاب من حمايةال عدم في القانون تحدي

 كينيا في العليا المحكمة

http://theequalityeffect.org/160girlshighcourt2013.html
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 عن مسؤولون المستجوبينان . طلقاء أو/ويبقوا أحرارا  أنب الخطرين لمجرمينل الحالي اللتماس في الشرطة سمحت
ة اعتقال  العتقال وفعالة مناسبة تدابير ذاتخفي ا الدولة وكالء وفشل الملتمسين على جنسيا اعتدوا الذين المجرمين ومحاكم

ة و  رأيي فييجعلهم  العطاء، سنوات الذين هم في الملتمسين األطفال وحماية المذكورين العرض هتك مرتكبي محاكم
 .هنا بالتحديد الملتمسينو الصغيرات للفتيات القسري مللحوا العرض هتك و التعذيب جريمة عن مسؤولين

 هتك من الملتمسينفي شكاوى  الفساد من خال سليم و فعالفي اجراء تحقيق  الشرطة فشل"  أن أيضا المحكمة كما رأت
 . للدستور المخالف التمييز درجة إلى يرتقي" الجنسي العنف من األخرى لاشكألو العرض

ة أعطت   :التالية وامرأل المحكم

 في مهنيةو مناسبة و وفعالة سريعة تحقيقات إجراءفي  الشرطة فشل أو/و رفض أو إغفال أو إهمال بأن إقرار 
 : األساسية الحريات و الحقوق ينتهك العرض هتك من عشر حدأل الملتمسين شكاوى أول

o مستضعفة مجموعة في فرادكأ خاصةال حمايةفي ال 
o القانون من واالستفادة حمايةالمساواة في ال 
o دهم  في عدم التمييز ض
o الكرامة حماية في الحقو المتأصلة كرامةفي ال 
o في الحق في أمان الشخص 
o  أو للتعذيب أو خاصة أو عامة مصادر من سواء العنف أشكال من شكل أليفي عدم التعرض 

 المهينة أو القاسية المعاملة
o العدالة إلى صولالو. 

 في ومهنية مناسبة و وفعالة سريعة تحقيقات إجراء في الشرطة فشل أو/و رفض أو إغفال أو إهمال بأن إقرار 
 :األساسية الحريات و الحقوق ينتهك العرض هتك من عشر األحد الملتمسين شكاوى أول

o  اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن من 11 و( ضمنا)  8-1 المواد 

o  الطفل؛ لحقوق المتحدة األمم اتفاقية من 39 و 34 و 19 و 4 و 2 المواد 

o  و الطفل، رفاه و لحقوق األفريقي الميثاق من 27 و 12 و 4 و 3 و 1المواد 

o  الشعوب و اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من 18 و( ضمنا)  7-2والمواد. 

  جال أمر الءهو(  الشرطة مفوض)  األول عليه المدعى توجيهب مست  و وفعالة سريعة تحقيقات إجراءب و
 في هتك العرض والعنف الجنسي.  عشر األحد الملتمسين شكاوى أول في مهنيةو مناسبة

 جال  أمر الءه(  الشرطة مفوض)  األول عليه المدعى توجيهب مست  والتي ،رالدستو من 244 المادة تنفيذب وو
 .اللتماس هذا في المثارة المسائلهو متعلق ب ما بقدر ،االنسان حقوق ومعايير مهنيةبتمسك الشرطة بال تتعلق
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 حقوق قانون باستخدام فردية حالة صياغة: الثالث الجزء
 النسان

 

 سوء ضروب من وغيره والتعذيب االغتصاب بين تربط التي التطورات على االعتماد والمناصرين المحامين نامكبا
 الهيئاتأمام  سواء - اإلنسان حقوق حيث منممارسات ال حججو قضاياهم تأطيرفي  األول، الجزء في ةالمبينو المعاملة،

 هذه في للمساعدة بالتفصيل والتعذيب االغتصاباالجتهاد في  جلب إلى الجزء هذا يهدف. الدولية أو اإلقليمية أو المحلية
ة هم  .الم

 جنائي)  المحلي - المستويات من عدد في المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب إطار باستخدام الحاالتيمكن جلب 
أو  قضيتهم، في العدالة الى ضحايافيها ال تسعى فردية حاالت تكون أن ويمكن. والدولي ،واإلقليمي ،(ودستوري مدني أو

ة المصلحة دعاوى أو صلة، ذات أو مماثلة النتهاكات تعرضوا الضحايا من مجموعات عن نيابةبال إجراءات التي  العام
 .الضحايا حقوق انتهاكات تعمل على معينة ممارسات أو قوانين تتحدى

هدافو ،(ن) الناجي تجاربو لرغبات متأنية دراسة يتطلب قضائية شبه أو قضائية هيئة أمام ةحال أي تأطير  التقاضي، أ
ه التقاضي يتم الذي القانوني واإلطار  قد المختلفة القانونية لنظماو المعاهداتفان  األول، الجزء في موضح هو كما. أمام
 التي الهيئات اختلفت و المعاملة، سوء ضروب من غيره و التعذيب ارتكاب إلظهار مختلفة قانونية عناصر إثبات تتطلب
 .النواحي من عدد في االجتهاد في القانونية النظم تلك تفسير

 من غيره أو التعذيب إلظهار مطلوبة تكون ما عادة التي الرئيسية القضايا من مجموعة الى أن يحدد القسم هذا يهدف لذا
 في تقدما األكثر االجتهاد من ستفادةفي اال المتقاضين لمساعدة اإلنسان لحقوق الدولي اإلطار داخل المعاملة سوء ضروب

اهم ةجادلملالتحديد  وجه على االغتصابفيما يتعلق ب اإلنساني القانون و الدولية اإلنسان حقوق  مخططيتوفر . قضاي
التي يمكن أن  المنطقية الخطوات بشأن حكمقتر -الجزء هذا في المعلومات تنظيم طريقةل التخطيطي التمثيل يعطي انسيابي

 .الثاني المرفقفي  -قضيتهم في اإلنسان حقوق جوانب صياغة فييرغب أحد المتقاضين باتباعها 

بل أيضا في  ،فقط اإلنسان لحقوق الدولية الهيئات أمام الحاالتفي جلب  مفيدا التحليل هذا يكون ال أن المؤمل ومن
 صناع و والمحامين القضاة تثقيف و الدستورية، الضمانات الل من ذلك في بما المحلية، المحافل خالل من لتقاضيا

 لتعكس معينة هيئات اجتهاد تطوير يمكن أين القسم هذا ظهري سوف ذلك، إلى باإلضافة. الدولية المعايير حول السياسة
الق  حالذي يسم الدولي، القانون في المتنامي واإلجماع الغتصاب، من والناجياتالناجين  تجارب أفضل نحو على با

 .المجاالت تلك في االستراتيجي لتقاضيل ضافيةإل فوائدالو المحتملة المخاطر حول األحكام

ذهب  ة األدلة لجمع العملية في التفاصيل الجزء هذاوال ي  المحتملة الفوائد أو في قياس ،معينة لحالة المطلوبة لالزم
ها كل عيوب و ومزايا ،المتاحةة والدولي ةاإلقليمي آلليات في والنظر محاكمات،لل والسعي المختلفة، المحلية للخيارات . من

 ، الذي كتبته فاهيدا ناينر، هذهأفريقيا في الجنسي العنف لضحايا التقاضي استراتيجياتتقرير ريدريس حول  يتناول
 على مختلفة،ال لياتطرق سير اآلو التقاضي، في االستراتيجية االعتبارات حول مفصلة معلومات يوفر و القضايا

 190 .والدولي المحلي المستويين

  الغتصاب في محظور هو ما دخول اثبات . أ

 من ارتكب سواء المحظورة المعاملة إساءة أشكال من شكل إلى يرتقيأن االغتصاب  غتصابمن االجتهاد حول اال يتضح
ة  أو دولة قبل  بالتزاماتها وفت الدول كانت إذا ما مسألة تثير اغتصاب جريمة أي فإن وبالتالي. دولةتابعة لل غيرجه

ة المعاهدات بموجب  لحقوق األوروبية االتفاقية ،للحقوق المدنية والسياسية الدولي العهد مثل اإلنسان، لحقوق العام
 مناهضة اتفاقية بموجبوالميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب، و، اإلنسان لحقوق األميركية االتفاقية اإلنسان،
 191 .عليه والرد هلمنع الواجبة العناية الستخدام التعذيب،

                                                           
190

هيدا     (.2112: ريدريس 2112)سبتمبر  أفريقيا في الجنسي العنف لضحايا التقاضي استراتيجيات، ناينر فا
191

هذه االلتزامات قد تختلف    أنظر الجزء ب. -على الرغم من أن طبيعة ومدى 
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ظهار .1  المحظورة المعاملة سوء الى يرتقي االغتصاب أن ا

الإنسانية أو القاسية المعاملة حد إلى يرتقي عمل مال عاله، المبين النحو على  الحد عليه ظهريجب أن ي المهينة، أو ا
ما . المعاناة و األلم شدة من األدنى  إلى ألفعال مجموعة أو الفعل ليس من الضرورة أن يصلف ،من أجل اعتباره مهيناأ

ة ذاتها حد  .للغاية مهينة بطريقة تنفيذه تم إذا الجسام

 الحدين هذه من كل صلي طرف أي المرتكب من االغتصاب أنفي خلوصها الى  سريعة القضائية والهيئات المحاكم كانت
ة اللتزاماتيفعل  و يناقش ) التعذيبالى  المعاملة سوء ولكن ليس في جميعها، ارتقى ،من الحاالت كثير في. للدول العام

ة  مسألة على االجتهاد  ،ذلك محاكمتميز فيها ال لم التي الحاالت في حتى ذلك، ومع. (التالي القسم في السياق هذا فيالجسام
الإنسانية أو القاسية المعاملة حد إلى صليل الكفاية فيه بما" مهين" أو/و" خطير" االغتصاب أن في شك أي هناك يكن لم  ا
 قضية في األوروبية المحكمة تنظر حيث بلغاريا، ضدم.س  في المثال، سبيل على الحال، هو هذا كان. المهينة أو

 أحكام سنالدول في  مسؤولية"  على عموما تنص التي 3 المادة بموجب الرجال من اثنين قبل من" االغتصاب"موعد 
ها االغتصاب على تعاقب التي الجنائي القانون الحقة الفعال التحقيق الل من عمليا وتطبيق  ذلك منذ 192 ."القضائية وال
 إلى يرقى االغتصاب" أن حديثة قضية في ببساطةمشيرة  األدنى، الحد لبيي اغتصاب أي أن المحكمة أوضحت الحين
ة التعليقات في اعتمد الذي الموقف مع أيضا هذا يتسق 193 ." االتفاقية من 3 المادة مع تتنافى معاملة  من والتوصيات العام

 ذي االجتهاد حول التفاصيل من مزيدلل 194 .سيداو ولجنة التعذيب مناهضة ولجنة اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة قبل
 .التعذيب أركان حول التالي المقطع راجع الصلة

 خطأ خطورة و االغتصاب ضررالظاهرة ل األدلة حيث من سواء"لكونه صحيحا  النهج هذافي  بيرحتم الت وقد
 القسم في النتيجة هذه من تتدفق التي اللتزامات فحص ويتم 195 ."ألفراد الجنسية سقالليةال انتهاك في االغتصاب

 .أدناه باء الفرعي

 الغتصاب " التعذيب" مصطلح استخدام ينبغي كان إذا ما في النظر .1.1

 سمىت أن ينبغي و التعذيب، حد إلى ترتقي الواقع في المعاملة سوء بأنكان يجدر أن نجادل  إذا ما هو المنفصل السؤال
 هناك يزال ولكن ال .المجادلة بهذا يجب هأن الواضح فمن الدولة في مسؤول قبل من االغتصاب ارتكب إذا. المسمى هذاب

ة  قبل من االغتصاب ارتكب إذانقاش  حول ان كان األمر كذلك   .ةدولتابعة لل غيرجه

ة، مرتكب عن النظر بغض التعذيب الستخدام مصطلح دامغة حجج هناك عاله، بالتفصيل نوقش كما  فشل أي أو الجريم
 وكما) ااستراتيجي التعذيب مصطلح استخدام كان إذا ما حول مختلفة آراء هناك زالي ال أخرى، ناحية من. الدولة قبل من

الحاالت  في بعناية النظر إلى القضايا هذه تحتاج. اإلنسان حقوق مجال في الصحيح النهجهو ( قانونيا البعض يقول
 يمكن يالذ الفقه هو االجتهاد أدناه المبين. عام بشكل والدولي المحلي الصعيدين على المناصرة في النظرفي و فردية،ال

هذه القضية. الرجوع اليه  في حال تم جلب مثل 

 التعذيب عناصر

 المطلوب مااالجتهاد حول و  المختلفة المعاهدات أحكام الل من المختلفة الهيئات تسترشد األول، الجزء في نوقش كما
 والضمانات المحلي، القانون بموجب التعذيب تجريم على أيضا ذلك وينطبق. للتعذيب ما يرتقي فعل أن إلظهار اتهثبا

 . السلوك هذا مثل ضد الدستورية

والذي يجب اثباته  التعذيبعبر اإلنسان حقوق انتهاك أو الجريمة عناصر كونت أن الضروري من النحو، هذا على
 على االعتماد أيضا الضروري من يكون قدكما . فيه تعمل الذي المنبر في قضية كسب أجل من البداية منذ للغاية واضحا

                                                           
192

األوروبية لحقوق النسان، م.س ضد بلغاريا )    .153، فقرة 2113ديسمبر  4( 2113المحكمة
193

 .83فقرة  2112يوليو  4حكم  App. No. 42418/10( 2112كرواتيا ) ضد د.ج النسان، لحقوق ألوروبية المحكمة  
194

 بحقوق المعنية اللجنة؛ 7، فقرة 19(، التعليق العام رقم 1992؛ سيداو )18، فقرة 2(، التعليق العام رقم 2118اتفاقية مناهضة التعذيب )  
(، وثيقة ألمم المتحدة 3: المساواة في الحقوق بين النساء والرجال )مادة 28(، التعليق العام رقم 2111) إلنسان

CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, 29 March 2000  11فقرة. 
195

 ،'19 رقم العامة التوصية' ،(1992) سيداو ؛18. الفقرة في ،"2 رقم العام التعليق" ،(2118) واليوروكات والتعذيب الغتصاب' غلين، ماك  
. المتحدة ألمم وثيقة ،("3 المادة) والمرأة الرجل بين الحقوق في المساواة: 28 رقم العام التعليق" ،HRCtee (2111) ؛7. الفقرة في

CCPR/C/21/Rev.1/Add.10، 29 11 اتفاقية. الفقرة في 2111 مارس.pean 7. ص( 2119) ،" إلنسان لحقوق. 
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ها تغيير إلى يحتاج العناصر هذه تفسير أن الظهار أو الدعم من مزيدلل األخرى الهيئات اجتهاد  مع منسجمة لجعل
 .المتطورة والمعايير اإلنسان لحقوق الدولية اللتزامات

 به المسلم ومن. لتعذيبل العرفي الدولي القانون تعريفمتطور ل فهم و المختلفة، األنظمة عبر واضحة تشابه أوجه هناك
 مدى حول جدل هناك يزال ال. محظور لغرض( ب) شديدة، معاناة أو شديد ألم إلحاق تعمد( أ) يتطلب التعذيب أن عموما
 الفشل بعض اإلنسان حقوق أنظمة فييطلب علىاألقل  ولكن التعذيب، حد إلىليرتقي  الفعل في عمومي موظفتورط 

 .مسؤوليتها لرفع الدولة جانب من

هذه الجوانب أدناه  مختلفةال هيئاتاجتهاد الالتطرق الى كل من  تم  عن الحجج تأطيرفي  المتقاضين لمساعدةحول 
 انظر مختلفة، قانونية أنظمة ظل في الحتياجات مفصلة صورة على للحصول. الخاص سياقهم في تعذيبك االغتصاب

 الهيئات أيدي على المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب عناصرل ةالحالي لمفاهيمل موجزا يقدم الذي األول، الملحق
 .اإلنسان لحقوق الرئيسية

 الشديدة المعاناة أو األلم إلحاق تعمد .1.2

ها، دوافع في ذاتي تحقيق على نطويي ال" الغرض شرط أن التعذيب مناهضة لجنة أكدت  يكون أن يجب وإنما مرتكبي
 انتهاك وهو الدولي، القانون بموجب محدد هو كما االغتصاب 196 ".الظروف ظل في لهدفل موضوعي تحديد[ عن]

ارها يمكن حين ةضمني تكون النية أن يمكن ذلك، إلى باإلضافة. المطلب بهذا يفي الجنسي، الذاتي للحكم متعمد  كما ،اظه
ال بأن أدناه، مبين هو  197. معين لغرض ارتكب ع

ة هو االغتصاب أنب اآلن اإلنسان حقوق قانونيعترف  ،بالجسامة يتعلق فيما  راثآ تحمل وقاسية خطيرةذات طبيعة  جريم
 اإلنسان حقوق هيئات ما زالت ، ذلك ومع. التعذيبالحد المطلوب لترتقي الى  إلى تصل أن يمكن و الضحايا علىة مدمر

دها تطورالمختلفة   . الى ذلك الحد تلقائيا صلي االغتصاب كان إذا ما حول اجتها

 - اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة وخصوصا - والهيئات المحاكم بعض بأن التذكير من بد ال العنصر هذا مناقشة في
ة والمعاناة األلم شدة تعتبر على  لمحكمةوتعمل ا 198 .المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب بين مميزة رئيسية كسم
 و ،الفعل سياق ،الفعل من مدة ذلك في بما ،الحد إلى لووصال تم قد كان إذا ما لتحديد العوامل من عدد في النظر

 .للتعذيب أعلى شدة عتبة هناك وبالتالي.  للضحية الشخصية الخصائص

 أن الضروري من أنه بحيث - األخرى العناصر في المميزة السمات اإلنسان، حقوق لجنة ذلك في بما أخرى، هيئاتترى 
 ولكن الالإنسانية، أو القاسية المعاملة حد إلىأن يرتقي فعل ما  أجل من ةالشديد والمعاناة األلم من معين مستوى يثبت

 .هو ما يكون حاسما ، الغرض عنصر مثل األخرى، عناصرذلك الحد، فان ال إلى لووصال يتم أن بمجرد

 هدف تأثير تحديد:  والذاتية الموضوعية المعايير من كل" جسيما" العذاب أو أللم كان إذا ما لتحديد المعتاد النهج يستخدم
ها عوامل االعتبار بعين األخذ مع الخصوص، وجه على الضحية علىفعل لل والعقلي البدني األثر  دين،و جنسو عمر من

 199للضحية.  معينة مجموعة في العضوية أو الصحية الحالة و الجنسي، والتوجه

 تلقائيا الحد الى الغتصاب وصول على ينص الذي االجتهاد .1.2.1

ة الجسامة حد إلى تلقائيا صلي ،بموضوعية ،االغتصاببأن  جزء من االجتهاد يعترف . "تعذيب" عليه يطلق نأل الالزم
 أن اعتبرت التي كوناراك، قضية في ليوغوالفيا سابقا الدولية الجنائية المحكمة في االستئناف دائرة رأي هذا كان

 . " 200ألفعالواحد من هذه  هو االغتصاب. بهم ألحقت الذين هؤالء معاناة ذاتها بحد تثبت ألفعال بعض"

 اغتصاب" عتبرت اأنه لوغوسالفيا سابقا الدولية الجنائية المحكمة في االبتدائية الدائرة ذكرت يالليتش، قضية في وبالمثل،
ال شخص أي ة اإلنسانية الكرامة صميم في يمس دنيئا ع اه  : المحاكمة لدائرة وفقا 201 ."البدنية والنز

                                                           
196

هضة التعذيب )    .9، فقرة 2(، التعليق العام رقم 2118اتفاقية منا
197

 .31(، فقرة 2118(، تقرير مانفريد نواك )2118أنظر في الجمعية العامة لألمم المتحدة )  
198

هذا التوجه من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليووسالفيا سابقا في المحكمة ضد كروجيالك )حكم الدا   ( 2112ئرة البتدائية( )تم االتفاق مع 
 .182، فقرة 2112مارس  15

199
الرد، 155أنظر نواك، "التعذيب والختفاء القسري"، ص.    .129-128، ص. معاملة السجناء بموجب القانون الدولي، رودلي وب

200
 .151-151( فقرات 2112( )الستئناف دائرة، كونراك )حكم سابقا ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة  
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 بسبب تتفاقم أن الغتصاب بهم لحقأ الذين ألشخاص النفسية لمعاناةل يمكن . نفسيأو اجسدي سواء ،ةالشديد والمعاناة األلم الغتصاب يسبب
 202 .ألمد وطويلة خاص بشكل حادة تكون أن يمكن و والثقافية الجتماعية الظروف

 اغتصاب على تنطوي قضية وهي بيرو، ضد ميخيا في. النهج هذا أيضا اإلنسان حقوق وهيئات المحاكم اتخذت وقد
 األمريكية االتفاقية بموجب معاناةال شرط أنب األمريكية البلدان لجنة أوحت البيروفي، الجيش من أفراد أيدي على ةمدرس
 من المطلوب المستوىب تسببأن ي شأنه من" العنف أعمال من عمل" بأنه االغتصاب - تلقائياتم استيفائه   اإلنسان لحقوق
 : أن اللجنة وأوضحت. المعاناة

فان  فيه، ارتكب الذي الوقت في له الضحية تعرضت الذي العنف إلى باإلضافة. الضحية في النفسية و الجسدية المعاناةب يتسبب الغتصاب
العتداء حقيقة. حواملتصبح  الحاالت، بعض في أو ، عادةالضحايا تؤذى  هدفا  من تؤدي، التي نفسية صدمة أيضا يسبب النوع هذا من أن تكون 

ها  من أخرى، ناحية ومن ،االنتهاكو لالالى ال ،أولى ناحية  203 له. تعرضوا ما عن أبلغوا ان مجتمعهم أعضاءالمعاناة من ألحكام التي يطلق

دها عبر حد الجسامة تلقائيا فيي االغتصاب أن على مفهوم األمريكية البلدان محكمة وقد  قضيتين في مؤخراالصادر  اجتها
 : أن المحكمة رأت هناك،. الجيش من أفراد أيدي على االغتصاب بشأن

ها يكون أن يمكن للغاية مؤلمة تجربة هو الغتصاب مة عواقب ل هان  الضحية تركت كبيرة ونفسية جسدية أضرارا وتسبب وخي  و جسديام
 ةمتأصل للضحية شديدةال معاناةال أن يكشف هذا. األخرى المؤلمة التجارب عكس على الوقت، مرور مع عليه التغلب يصعب وضع وهو ،"عاطفيا

 دائما تكون ال الغتصاب التي تقع بعد آلثار فإن ، الواقع في. المرض أو الجسدية اإلصابات على دليل هناك يكون ال عندما حتى الغتصاب، في
 204 . واجتماعية نفسية طبيعة ذات معقدة عواقب أيضا الغتصاب ضحايا النساءتختبر . يةمرض أو جسدية إصابات

 االغتصاب، من واحد جرم أن الدولة في المسؤولين قبل من االغتصاب حاالت في واضحة بصورة المحكمة أصدرت وقد
 أو الحقائق تراكم إلى إما تشير ال تعذيبك ما فعل تصنف التي الذاتية والعناصر الهدف ألن" الدولة، احتجاز مرافق خارج

 الوفاء تم الحالة، هذه في شروط الفعل، من الغرض و المعاناة، شدة و لنية،الى ا ولكن الفعل، فيه ارتكب الذي المكان ىلا
 205". بها

 عدم بشأن قضية وهي سويسرا، ضد ف.ل.ف حالة في النتيجة نفس إلى وصلت قد التعذيب مناهضة جنةل أن ظهروي
 ،(االحتجاز منشأة خارج الحالة هذه في) الدولة، وكالء قبل من متعددةال االغتصاب عمليات أن ورأت. القسرية اإلعادة
 : رأيها في 206 .اتعذيب يشكل

 غير ألغراض من لعدد ارتكبت التيو ةشديد ومعاناة ألم إلحاق تشكل بالتأكيد متعددة، اغتصاب جرائم تشكل أخرى أمور بين من المعنية، األفعال
هيب الستجواب ذلك في بما ،ابه مسموحال  الجنسي العتداء أن اللجنة ترى لذلك،.  الجنس أساس على والتمييز وإلذالل والنتقام العقاب و والتر

 207... تعذيبا يشكل الحالة هذه في الشرطة قبل من

 بالجسامة المتعلقة المحددة المعايير الى المتطرق االجتهاد .1.2.2

 لدعم محددة وقائع توضيح إلى تعذيبال من أجل اثبات حدا أعلى للجسامة تفرض التي األوروبية المحكمةمالت 
هذا االستنتاح تلقائيا من بدال التعذيب، حد إلى وصل االغتصاب بأن ااستنتاجاته  غالباالوقائع  هذه تقرأ. الوصول الى 

ة الظروفك  208 .االحتجاز وظروف ، الضعفو الضحية، سن التي تضمن ،الجسيم

 قبل من المعتقلين أحد غتصابا يعتبر" أن على ،تركيا ضد أيدين تم تبنيه في قضية يالذ ، المحكمة موقفوينص 
ال الدولةفي  مسؤول  للجاني يمكن التي السهولة إلى انظروذلك  المعاملة، سوء من بشكل خاص ابغيض و اخطير ش

                                                                                                                                                                                     
201

 .495، فقرة 1998نوفمبر  12( 1998المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا، قضية شيليبسي )حكم المحاكمة( )  
202

 مرجع سابق.  
203

 .1992مارس  1( 1992لحقوق االنسان، ميجيا ضد بيرو ) ألمريكية البلدان لجنة  
204

 التعويضات مزايا، ألولية، العتراضات( 2111) المكسيكضد  وآخرون أورتيغا فرنانديز، االنسان لحقوق ألمريكية البلدان محكمة  
 البلدان محكمة أيضا انظر(. مضاف التشديد) 124. الفقرة في 215 رقم ج المجموعة ،2111 أغسطس 31 في الصادر الحكم والتكاليف،
 المؤرخ( والتكاليف التعويضات مزايا، ألولية، العتراضات) حكم( 2111) المكسيك ضد وآخرون كانتو روزيندو النسان، لحقوق ألمريكية

 عام تقرير نواك مانفريد' ،(2118) المتحدة لألمم العامة الجمعية من مزيدا نرى. 112. الفقرة في 212 رقم ،C سلسلة ،2111 أغسطس 31
 .32. الفقرة في ،" 2118

205
 .118، فقرة 2111أغسطس  31( 2111واخرون ضد المكسيك )، روسندو كانتو االنسان لحقوق ألمريكية البلدان محكمة  

206
هضة التعذيب، ف. ل. ضد سويسرا )    8.11فقرة  2112نوفمير  21( 2112اتفاقية منا

207
 مرجع سابق  

208
الك ،ليووسالفيا سابقا الدولية الجنائية المحكمةأنظر أيضا في    . الفقرات في ،2112 مارس 15( 2112( )البتدائية الدائرةحكم ) كرنوي

181-83. 
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الل  مرورب لتزا ال عميقة نفسية ندوبا يترك االغتصاب بأن أيضا المحكمة اعترفت وقد 209 ."ضحيته فيها ضعف است
الناتج من  الحاد الجسدي األلم" من عانيت الضحية أن أكدت و 210والعقلي، الجسدي العنف أشكال من كغيرها الزمن

 211العاطفي." و باالنتهاك الجسدي ضيعيتركها مع شعور و الذي القسري،الدخول 

الإنسانية المعاملة"  يشمل' التعذيب' مصطلح يعني االتفاقية بموجب أنه األوروبية المحكمة وترى  سببة التي تالمتعمد ا
ما 17ا كفتاة ذات أنه الشكوى ةصاحب تزعم ،أيدين قضية في 212 ".قاسيةالو جدا خطيرةال معاناةال تعرضت  قد كانت عا

. واالغتصاب للضرب هاتعرض باالضافة الى سيارة، إطاروتم لفها في  عالي، ضغطذي  خرطومب رشوال ل،اعتقالى اال
ها عوامل إلى المحكمة نظرت ها وواقع والعمر، الجنس من دها المرتكبة ألفعال وتراكم االعتقال، رهن كانت أن  على ض

 : أن جدتو ، الخلفية هذه على. األيام من عدد مدى

ها تتعرض التي والنفسي البدني العنف أعمال تراكم بلغ القاسي بشكل خاص والمتمثل  الفعلباالضافة الى  الطلب ةمقدم ل
هو تعذيبال الى حد االغتصابب ة الواقع في.  االتفاقية من 3 للمادة خرق و  على االستنتاج هذا إلى وصلتتس كانت المحكم

 . منفصل بشكل اتخذت ان األسس هذه من أي

مهاجرين حتجازمركز ال في بهراوة لرجل الشرجي االغتصاب أن المحكمة وجدت حداثة، أكثر أخرى قضية في  يصل ال
 ،ليوغوالفيا سابقا الدولية الجنائية المحكمةعملت على الرجوع الى اجتهاد من قبل  ذلك، من ألهم و التعذيب، حد إلى

 عمال تلقائيا شكلالذي يقر أن ادخال أي جسم ي اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان محكمة ولروندا  الدولية الجنائية المحكمة
التي تحدد ما اذا  العواملمن  الجسدي واأللم احتجاز سياق تعتبر تزال ال المحكمة فإن ذلك، ومع 213 .التعذيب أعمال من

ة الحظتوقد . التعذيب حد إلى ما فعلوصل   الغتصاب، نتيجة الحاد الجسدي أللم عانى قد الشكوى مقدم أن المحكم
 بالذل واالنتهاك الجسدي شعور ولدي أن المرجح من ،االحتجاز في شخص ضد سيما ال الفعل، هذا مثل" وأن

ت نظرا كان الطلب مقدم معاملة أن في شك هناك يكون أن يمكن ال" هأن المحكمة وجدت األساس، هذا على. "العاطفيو
ال  هاميزالتعمد الذي ي وعنصر قسوتهال  214. " االتفاقية بموجب التعذيب أعمال من ع

يبلغ حد  الفعل كان إذا فيما المحكمة تنظر لم - الخاصة الجهات من قبل ذلك في بما - االغتصاب تتعلق أخرى حاالت في
 تجد سوفالسؤال فيما اذا كانت  215 .بشكل عام 3 للمادة انتهاكاك ببساطة ذلك من بدال الشكوى وتطرقت الى لتعذيب،ا

 أن من الرغم على مفتوحة، مسألة هي التعذيب حد إلى صلي يةمستقبل حاالت في خاصة جهات قبل من االغتصاب
دها ها قد تفعل ذلك. إلى يشير المعاملة سوء من أخرى أنواع في اجتها  أن

  الجسامة لتلقائية والمعارضة المؤيدة الحجج  .1.2.3

 النظر الى أن أن وجدت حيث والتعذيب االغتصاب بين ربطي يالذ الجتهاد بعضال تادانتقدرس الجزء األول ا
"والذي يعزز من الفهم  الجنسي، الطابع ضحايا قفمو يضع النساء في ،ةشديد معاناة و ألم إلى تلقائيا يؤدي االغتصاب

تنتج عن  التي الضرر شدة أن قيل وقد 216 ."غتصابال ضحية على أن ال تكون قادرة ليست المرأة الذي ينظر الى أن
                                                           

209
 أحد اغتصاب يعتبر)" بالذات 83 الفقرة في أنظر. 1997 سبتمبر 25( 1997) تركيا ضد أيدين ،لحقوق االنسان ألوروبية المحكمة  

ال الدولة في مسؤول قبل من المعتقلين الل للجاني يمكن التي السهولة إلى نظرا وذلك المعاملة، سوء من خاص بشكل وبغيضا خطيرا ش  است
كما  الوقت تشفى مع مرور ال التي الضحية على عميقة نفسية ندوب الغتصاب ويترك ذلك، على وعالوة. فيهامقاومته  وضعف ضحيته ضعف
 الغتصاب، فعل هو الشكوى أسباب فقط كان لو حتى أنه المحكمة رأت الحالة، هذه في"(.  والعقلي الجسدي العنف من خرىأل شكالأل هو مع

ها األخرى التي المعاملة سوء ضروب دونمن  ( الغتصاب) الضحيةالفعل الذي تعرض له  أن وجدت أيضا المحكمةلكانت  الضحية، تعرض ل
 (.82 الفقرة في) ألوروبية التفاقية من 3 للمادة انتهاك وهو لتعذيبيرتقي الى ا

210
ها دون الغتصاب، فعل كان الشكوى ألسباب فقط كان لو حتى أنه المحكمة رأت. 83مرجع سابق، فقرة     المعاملة سوء ضروب من غير

ة الضحية، تعرضوا  في) ألوروبية االتفاقية من 3 للمادة انتهاك في التعذيب إلى وصلت( الغتصاب) الضحية الج أن وجدت تزال ال والمحكم
 (.82 الفقرة

211
 مرجع سابق، فقرة )*(.  

212
األوروبية لحقوق النسان، ايرلندا ضد المملكة المتحدة )82مرجع سابق، فقرة    ، 1978يناير  18( 1978. اقتبست المحكمة حكم المحكمة

 .127فقرة 
213

األوروبية لحقوق النسان، زنتل ضد اليونان )    . 92، فقرة 2112يناير  17( 2112المحكمة
214

حكم  App. No. 839/02( 2118الوروبية لحقوق االنسان، ماسلوفا ونالبندوف ضد روسيا ) . أنظر أيضا المحكمة92مرجع سابق، فقرة   
، حيث وجدت المحكمة أن "سلسلة من األفعال العنيفة بما في ذلك عمليات متكررة من الغتصاب ترتقي 118-117في الفقرات  2118يناير  24

 الى حد التعذيب".
215

ضد ملدوفا  IG النسان لحقوق ألوروبية المحكمة؛ (2113ديسمبر ) 4( 2113ضد بلغاريا ) MC، النسان لحقوق ألوروبية المحكمة  
(2112 )App. No. 53519/07  2112مايو  15حكم . 

216
 .813(، ص. 2115اينغل، النظرية النسوية و)عدم( محتوياتها: تجريم الغتصاب في حرب البوسنة والهرسك، )  
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 أخذي"  شدةمن ال األدنى الحدبناءا على  الغتصابل التلقائي تصنيفال تجنب وأن بالضرورة، ذاتي أمر هو االغتصاب
ة االعتبار بعين ذها في عين االعتبار يتم أن نيضمو الضحية نظر وجه  217. " لهم حدث ما وتحديد تقييم في أخ

ها. كامنة أخطار االغتصاب للعمليات المختلفة من الضرر شدة ىال نظريوجد في ال أخرى، ناحية من  التقليلب تخاطر فإن
ال االغتصاب، حاالت بعض خطورة من  حاالت كل ليس" أن وهي المجتمع، في بالفعل منتشرة فكرة تقديم إعادة عن ف

 سلطي الضرر تقييم على التركيزان  218 ."ون االهتمامستحقي" ضحايا هم الضحايا كل وليس ،"اغتصاب هي االغتصاب
 وآثاره عليهم االغتصاب تأثير و خلفياتهم، بشأن ضحاياتفصيلي لل استجواب إلى يؤدي وربما الضحية، على الضوء
 . 219ةالضار

مهم من المناقشة هذه في  سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر تحت الضرر شدة لتقييم التقليدي النهج إلى العودة ال
 كان سواء ولكن الواقع، في لفرداختبره ا ما ليس هو السؤال فإن وبالتالي. ذاتيةعناصر  مع ،موضوعي الهدف. المعاملة

 مع الشخص، لذلك مشابه وضع في لشخص شديدة بدنية أو عقلية معاناة في تسبب قد بشكل عام أن الفعل القول يمكن
 صلي االغتصاب الذي يرى أن نهجال اعتماده من الصحيح أن يقترح االعتبار في النهج هذا أخذ مع. الشخصية هخصائص

 باعتدال. والمعاناة الشديد األلم عتبة تلقائيا

مهم ولكن  النمطية الصورة الى تقليصها لتجنب - الناجي قصة تسمع أن ضمان الحاالت هذه مثل مجادلة عند أيضا من ال
 شديد ألم إلى يؤدي مما بشكل موضوعي االغتصاب إلى ؤديالعوامل التي ت لتسليط الضوء على جنسي،ال طابعال ضحيةل

ال، وقع الذي الضرر وفهم ،الضحية للشخص ومعاناة  الخصوم أحد يجادل قد بينما. باالمكان الرد على ذلك وكيف ف
ة أسباب هناك يكون قد من أجل اثبات عنصر الجسامة تلقائيا، بالتالي  وقع الذي الضرر كان ماذاحول ل أدلة لتقديم وجيه
 .للفرد بالنسبة جسيما

 

 نقاط أساسية
 

ال ما صللي المطلوب الجسامة لمستوى ةمختلف هجمنا الدولية الهيئاتاتخذت   بالنسبة. التعذيب حد إلى ع
 بينما المعاملة، سوء ضروب من لغيرهالمطلوب  ذلك من أعلى للتعذيب مطلوب، الحد الالهيئات لبعض

 .ذاته هو الحد آلخرين
 
ة إلى االغتصابيمكن ان يصل  – الهيئات لجميع - أن الواضح منف  يزال ال ولكن التعذيب، حد جسام

 اختالفات إلىيرجع ذلك بشكل كبير الى . تلقائيا الى هذا الحد التوصل سيتم كان إذا ما حول جدل هناك
 .الهيئات بين تعريفال نهج في

lf 
 

 رالحظ لغرض .1.3

هدف معين هي فكرة  أن التعذيب حد إلى فعل ما صلي أن فكرة  كل اجتهاد عبر متناسقةيكون قد ارتكب من أجل 
 تشمل أن على التعذيب مناهضة اتفاقية تعريفينص  220 .الدولي الجنائي القانون و اإلنسان حقوق من هيئات هيئة
 عمل على معاقبته أو اعتراف، على أو معلومات على ثالث شخص أو[  الضحية]  من الحصول" األغراض هذه

ه أو تخويفه أو ارتكبه، أنه في يشتبه أو ارتكبه ثالث شخص أو هو ارتكبه  ألي أو ثالث، شخص أي أو هو إرغام

                                                           
217

 . 581(، ص. 2119واالتفاقية ألوروبية لحقوق النسان"، ) ماكغلين، "الغتصاب، التعذيب  
218

اهي وباربرا تمكن جنيفر    صحيفة في 51-31 ص( 2118 هارت،: بورتالند) موقف من سؤال: العدالة فجوةو الجنسي العتداء ،كر
ة" سابقين مقدم ' الغارديان، متوفر على:  ،(2113 مايو 22") الغتصاب تصريحات عن يدافع لـ "مراقبة الجريم
remarks-rape-defends-presenter-http://www.guardian.co.uk/society/2013/may/26/crimewatch اليغون جونو 

متوفر على:  (2112 أغسطس 19) تايمز نيويورك" الغتصاب شرعية" عبر تعليقات حول ضبغال يثير الشيوخ مجلس مرشح' ،شورتز ومايكل
-rape-legitimate-with-ire-provokes-akin-http://www.nytimes.com/2012/08/20/us/politics/todd

comment.html?_r=0  
219

 .573. ص ،(2119) ،"النسان لحقوق ألوروبية واالتفاقية التعذيب الغتصاب،" ماكغلين،  
220

ة التعذيب تعريف يتضمنال     هذا إلى ينظر ولكن الغرض، شرط الدولية الجنائية للمحكمة ألساسي النظام بموجب اإلنسانية ضد كجريم
ة، هذه إلثبات فاتحةال متطلباتال فيبأنه متأصل  عموما ها ،مثال الجريم  .المدنيين السكان في موجه منهجي هجوم من جزء أن

http://www.guardian.co.uk/society/2013/may/26/crimewatch-presenter-defends-rape-remarks
http://www.guardian.co.uk/society/2013/may/26/crimewatch-presenter-defends-rape-remarks
http://www.nytimes.com/2012/08/20/us/politics/todd-akin-provokes-ire-with-legitimate-rape-comment.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/08/20/us/politics/todd-akin-provokes-ire-with-legitimate-rape-comment.html?_r=0
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 التعذيب مناهضة لجنة ضافت، فقد أمغلقة قائمة ليست هذه. " نوعه كان أيا التمييز على يقوم األسباب من سبب
دهم.  الدولية الهيئات من غيرها و والمحاكم  221إليها عبر اجتها

يجب أن بكون  محظورة؛ال غراضأل من واحد لمجرد رتكبي أن في التعذيب حد إلىما  سلوك يصللال يوجد شرط 
 مثل 222 .الوحيد أو السائد الغرض يكون أن الضروري من ليس و السلوك وراء الدافع من جزء المحظور غرضال

 أن يجب بل مرتكبيها، دوافع في ذاتي تحقيق على نطويي ال" التعذيب أعمال من عمل وراء من الهدف تحديد النوايا،
 223 ". الظروف هذه ظل في تحديد موضوعي يكون

 عمومي موظف قبل من اغتصاب حصول عند الغرض عنصر في البحث .1.3.1

 استخدام وراء الكامنة الهدف عناصر خبراءال و اإلنسان لحقوق الدولية الهيئات و الدولية الجنائية المحاكم بحثت
 استخدام يتم حين بوضوح األغراض هذهأنه من الممكن التعرف على   وجدت ولقد فردية، حاالت في االغتصاب
 .االغتصاب

 فعتعرضت للصو زوجها، وجود مكان حول هااستجواب تمو اعتقال معسكر إلى الضحية تم أخذ يالليتش، قضية في
 في بهااستجو قد كان الذي الضابط قبل من لالغتصاب تعرضت و مالبسها خلعب حيث أخرى، غرفة إلى تاقتيد ثم

دها السبب أن لها قيل. موجودين اخرين ضابطين كان هناك حين ها، هو هناك لوجو هذا ه لم تكن لتكون في وأن زوج
 لدائرة وفقا 224 .المتعددة االغتصاب عمليات من مزيدال إلى الحق وقت في تعرضت المكان لو كان زوجها موجودا.

 : المحاكمة

[  الضحية]  زوج وجود مكان حول معلومات على الحصول أمور، جملة في ديليتش، حازم يرتكبها التي الغتصاب عمليات أغراض كانت
ها عقابا ؛مسلحامتمردا  يعتبر كان الذي ها؛ حول معلومات لتوفير قدرتها عدم على ل ه زوج  هذه مثل توفير على تخويفها و هاإلكرا

ها عقابا و المعلومات، ها أفعال على ل  قائد قبل من علم علىو مسلح، مسؤول عبر السجن، مخيم في ارتكبت قد األفعال هذه أن حقيقة.  زوج
هم و السجن معسكر في عملوا الذين آلخرين واألشخاص ، حراسالو السجن، معسكر في  ديليتش السيد غرض يثبت ، السجناء ذلك، من أل
 العنف أعمال ذلك، إلى باإلضافة. بالعجز الشعور و الخوف من جو خلق الل من آخرين، سجناء أيضا ولكن ضحيةال فقط ليس تخويف

هات تعرض التي ها ديليتش قبل من بها لحقت الغتصاب، شكل على[  الضحية]  ل اله، نوقش كما. امرأة ألن ال هذا يمثل أ  أشكال من ش
 . التعذيب لجريمة المحظور الغرض يشكل الذي التمييز

 مناهضة ولجنة اإلنسان، لحقوق األمريكية البلدان لجنة ذلك في بما الهيئات قبل من مماثلة حاالت النظر في تم وقد
 االغتصاب أن ذاتها التعذيب مناهضة لجنة رأت ،رجاع قسرياإل عدم قضية وهي سويسرا، ضد VL في. التعذيب

 : رأيه في 225 .التعذيب يشكل(  االحتجاز منشأة خارج الحالة هذه في)  الدولة، أعوان قبل متعددةمنال

 من لعدد ارتكبت التي ةشديدومعاناة  ألم إلحاق بالتأكيد تشكل متعددة، اغتصاب جرائم أخرى أمور بين منالتي تشكل  المعنية، األفعال
هيب الستجواب ذلك في بما ،ابه مسموحال غير ألغراض ذالل والنتقام العقاب و والتر  اللجنة ترى لذلك،.  الجنس أساس على والتمييز وا

 226... تعذيبا يشكل الحالة هذه في الشرطة قبل من الجنسي العتداء أن

حيث  ، الغرض عنصر تم استوفاء أن به المسلم منأنه  لجنةال رأت السويد، ضد KM و CT ، أخرى قضية في
 وجه على العنصر دراسة دون الدولة، عهدة في متعددة اغتصاب عمليات هناك كان حيث ثبت التعذيب أن وجدت
 227.التحديد

 

                                                           
221

هضةل ألمريكية البلدان اتفاقية لدى   " العقوبة شخصية)" االعتبار بعين تؤخذ أن إلى آخر غرض ألي يسمح مما مفتوحة، قائمة التعذيب منا
هضة اتفاقية من 1 المادة في" مثل" عبارة أن أيضا يجادل أن للمرء يمكن(. المثال سبيل على ألسباب غير مدرجة  أن عنيت التعذيب منا

( القيامة البتدائية الدائرة) كرنوييالك ،الجنائية الدولية ليووسالفيا سابقا المحكمة أنظر في إلنساني، الدولي للقانون بالنسبة ذلك، ومعبالتفصيل. 
 .82-185. الفقرات في ،2112 مارس 15( 2112)

222
 812. الفقرة في ،2111 فبراير 22( 2111( )االبتدائية الدائرةحكم ) كوناراك ،ليوغوسالفيا سابقا الدولية الجنائية المحكمة  

223
هضة التعذيب )    .9(، فقرة 2( التعليق العام )2118اتفاقية منا

224
 .937 الفقرة في ،1998 نوفمبر 12( 1998( )المحاكمة عن الصادر الحكم) سيليبيسي قضية ،ليوغوسالفيا سابقا الدولية الجنائية المحكمة  

225
هضة التعذيب،     8.11، فقرة 2112نوفمير  21( 2112ضد سويسرا ) VLاتفاقية منا

226
 مرجع سابق  

227
هضة اتفاقية   ، وثيق االمم 2112نوفمبر  17الراء المتبناة في  Comm. No. 279/2005( 2112ضد السويد )KM و CT التعذيب، منا

هضة التعذيب نحو العنف 7.5فقرة  CAT/C/37/D/279/2005المتحدة  . للمزيد أنظر فورتين، "الغتصاب كنعذيب: تقييم توجه لجنة منا
 . 148-147(، ص. 2118الجنسي"، )
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ألهدافاالغتصاب  .1.3.2  الخاصة الجهات قبل من محظورةال و

 الهيئات هذه اجتهاد فإن ذلك، ومع. الدولة في مسؤول قبل من االغتصاب سياق في الغرضتم النظر غالبا في عنصر
 به اعترفت كما ألنه، هذا. ال أم مسؤول كانت من قبل سواء االغتصاب ة معمرتكب كونست محظورة غراضأل بأن يوحي

 في كما  االغتصاب( "الجيش من أفراد أيدي على االغتصابب تتعلق قضية في ذلك كان وإن) األمريكية البلدان محكمة
هداف لديه التعذيب، حالة  الذي الشخصعلى  السيطرة أو معاقبة،الو ،الذالل نة،واالها تخويفال ذلك في بما أخرى، أ

 228." لذلك يخضع

 االهانة والذل .1.3.2.1

 قضية في الحقائق واضحة من كونت قد والتي والترهيب، والعقاب، المعلومات، على الحصول أغراض إلى باإلضافة
 إذاللهو  العناصر هذه أول. أخرين غرضينل يكون سوف األحيان من كثير في االغتصاب أن به المسلم فمن فردية،

 ذكره يتم لم أنه من الرغم على محظور باعتباره الغرض هذاب اعترف وقد. المجتمعبو أسرته،الحط به وب و الضحية
 البلدان لجنة الل من المثال، سبيل على هذا،ب اعترف وقد 229 .التعذيب مناهضة اتفاقية في الوارد التعريف في تحديدا

 ألن النفسي للتعذيب وسيلةك االغتصاب يعتبر"  للجنة وفقا 230 .بيرو ضد ميخيا مجال في الرائدة حالةال في األمريكية
 هذا مناقشة تتم كما 231 ".هأومجتمعأسرته  ذالل أيضا ولكن الضحية إذالل فقط ليس الحاالت، من كثير في هدفها،

 232  .والتعذيب االغتصاب حول األخرى الرائدة األحكام من عدد موجودا فيسبب وكان ال

 التمييز  .1.3.2.2

 أساس على التمييز هو التعذيب وسائل من كوسيلة االغتصاب استخدام وراء الكامنة بها المعترف من األغراث األخرى
، كأشكال محددة على أساس االغتصاب ذلك في بما العنف، أشكال بعض على التعرف يتم. االجتماعي النوع أو الجنس
ها في هذايكون و -الجنس ها على إليه ينظر ما سلوك"  تصحيح"  إلى تهدف ها حيثغرض أو شكل  مع متسق غير أن

ة أو تأكيد في أو لجنسينل النمطية والقوالب االجتماعية دوارأل  233. المرأة على الرجل هيمنة إدام

 النوع بناءا على التمييز جسدي"  الجنسية جرائم" الجرائم للـ  مرتكبي يستخدم. ةاألساسي بطبيعته التمييز االغتصابيحمل 
 أو الرجال من الضحايا كان سواء - لضحايال الجنسية والهوية الجندرية الهوية تستهدف الجرائم هذه أنحيث  االجتماعي

 234  ."النساء

 يتم عندما أنه سيداو لجنة اعترفت وقد. المرأة ضد بالتمييز يتعلق فيما التفاصيل معظم في الفكرة هذه تطوير تم وقد
ها بسبب المرأة ضد االغتصاب استهداف  أشكال من شكل هوف متناسب، غير بشكل النساء على يؤثر عندما أو امرأة، كون

 المرأة، ضد بالعنف يتعلق فيما" أن المرأة ضد العنف عن تقريره في بالتعذيب المعني الخاص المقرر وأكد 235.التمييز
ظهار أن مكنان أ دائما الغرض عنصر يتحقق  العناصر من واحد هو التمييز ألن ،متعلقة بالنوع االجتماعي ألفعال ا

                                                           
228

 .127، فقرة 2111اغسطس  31( 2111) محكمة البلدان ألمريكية، فرنانديز أوريغا واخرون ضد المكسيك  
229

اتفاقية  ؛122. الفقرة في ،1998 نوفمبر 12( 1998( )البتدائية الدائرةحكم ) فورونجيا ،الجنائية الدولية ليوغوالفيا سابقا المحكمةأنظر في   
هضة التعذيب  تقرير نواك مانفريد' ،(2118) المتحدة لألمم العامة الجمعية ؛8.11. الفقرة في ،2112 نوفمبر 21( 2112) سويسرا ضد VL ،منا

 .32. الفقرة في ،" 2118 عام
230

 .1992مارس  1(، 1992، ميخيا ضد بيرو )ألمريكية البلدان محكمة  
231

 )أ(  3مرجع سابق، فقرة   
232

 ؛122 الفقرة في ،1998 نوفمبر 12( 1998( )البتدائية الدائرةحكم ) فورونجيا ،ليووسالفيا سابقا الدولية الجنائية المحكمةأنظر في   
هضة التعذيب ؛287 الفقرة في ،1998 سبتمبر 2( 1998( )االبتدائية الدائرةحكم ) أكاييسو ،الجنائية الدولية لروندا المحكمة  ضد VL ،اتفاقية منا
 أغسطس 31( 2111) المكسيك ضد وآخرون أورتيغا فرنانديز ،محكمة البلدان ألمريكية ؛8.11 الفقرة في ،2112 نوفمبر 21( 2112) سويسرا
( البتدائية الدائرةحكم ) كرنوييالك السابقة، يووسالفيا قضية في المعارضة موقف الحظة أن من الرغم على. 127 الفقرة في ،2111

 ..182-185 الفقرات في ،2112 مارس 15( 2112)
233

 . 31،  فقرة 2118(، تقرير مانفريد نواك لـ 2118الجمعية العامةللألمم المتحدة )  
234

 .45(، ص. 2111منظمة العفو الدولية، "الغتصاب والعنف الجنسي: قانون حقوق النسان  والمعايير في المحكمة الجنائية الدولية"، )  
235

 ،ةوالجتماعي ةاالقتصادي( 2115) الثقافية بالحقوق المعنية اللجنة أيضا انظر .2 الفقرة في ،'19 رقم العامة التوصية'(، 1992سيداو )  
 ألمم وثيقة ،"والثقافية والجتماعية االقتصادية الحقوق بجميع التمتع حق في والنساء الرجال حق في المساواة: 3 المادة - 12 رقم العام التعليق"

 .27 الفقرة في 2115 مايو E/C.12/2005/3 13. المتحدة
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ة االبتدائية الدائرة اعتمدت ،أيضا سيليبيسي قضية في 236 ."التعذيب مناهضة اتفاقيةتعريف  في المذكورة  لمحكم
 .الغرض شرط للخلوص الى استيفاء"  المرأة ضد اتمييز" كان االغتصاب أن فكرة على السابقة يوغوالفيا

 العنف"  هو االغتصاب أن كابيلون روندا جادلت. الرجال اغتصابب يتعلق فيما القدر بنفس الحجج نفس، تنطبق  ذلك ومع
 يكون سوف ،"هتأنيث" ـ ل وسيلة هو رجل اغتصابألن و"  كامرأة هويتها أساس على المرأة لتدمير سعىي يالذ الجنسي

 237 جريمة نوع اجتماعي"." دائما االغتصاب

 لقيام. قد يخفي اغتصابالمحظور في اال ألساسي الغرضك الجنسين بين التمييز على فقط االعتماد في خطر هناك، ولكن
 على ألقليات لتخويف االغتصاب استخدامف .التعذيبالذي غالبا ما يحمله  التمييز أشكال من وغيرها سياسية دوافع بذلك
بأخذ  ال الجنس أساس على التمييز عبر فقط االغتصابان النظر الى  238 .واسع نطاق على توثيقه تم المثال، سبيل

 بسبب أيضا بل جنسهن، بسبب فقط ليس والرجال النساء استهداف يتم حيث الطبقات، متعددة القوة القاتباالعتبار 
 سبيل على تركيا ضد أيدين في ؛ألكثر من سبب التمييزكما يمكن أن يكون . جنسيميولهم ال أو طبقتهم أو همعرق أو دينهم
 239 .سواء حد علىها وعرق جنسها بسبب الغتصابالضحية   تعرضت ،المثال

مهم فمن ولذلك  المحاكم تذكر وقد. االغتصاب استخدام في المسببة األغراض من عدد هناك يكون قد أنهب نعترف أن ال
 من ضمنية بموافقة أو قبل من االغتصابيكون فيها  أن شأنه من التي الظروف تصور الصعب من أنه الدولية الجنائية
في  ذلك، ومع 240 .ترهيب أو تمييز أو إكراه دونأو  العقاب، من محظورة أغراض على نطويي ال عمومي موظف

 الذل من محظورة أغراض مع جنب إلى جنبا األغراض، هذه مثل أن على قوية حجة هناك ،أعاله المذكور االجتهاد
في  االعتراف بأن السبب هو هذا. يرتكبه عمن النظر بغض الغتصاب، ارتكاب حاضرة عند دائما كونت سوف هانة،واال

همة وظيفة يخدم التعذيب أشكال من كشكل االغتصاب  إلذالل من مقصود فعل هو االغتصاب بأن االعتراف من م
 241 .' لجناةة لالجنسيلدوافع ل طبيعية نتيجة وليس والترهيب، والتمييز

 

 نقاط أساسية
 

 العموميين الموظفين جانب من المرتكب االغتصاب ينطوي أن المؤكد شبه منأنه  الدولية الهيئات وجدت
 والعقاب والترهيب االستجواب ذلك في بما محظورة أغراض على لسيطرتهم الخاضعين ألشخاص

 أو النساء ضد االغتصاب ارتكب سواء المبدأ نفس وينطبق. الجنس أساس على والتمييز واإلذالل واالنتقام
 .الرجال

 
 جزءا ستكون - اإلذالل التمييز ذلك في بما - محظورة اأغراض بأن الهيئات هذه يدل اجتهاد ذلك، ومع
 .ال أم مسؤوال كان سواء لجريمة،ل مرتكب أي قبل من االغتصاب من
 

ة، التمييزية الجوانبأن  من الرغم على هم مهم من الغرض عنصر في النظر عند م  على فقط التركيز عدم ال
  .الفعل في سياسيةال غراضأل من وغيرها القوة القاتعلى  عتمي قد هذا ألن التمييز،

Lf 

                                                           
236

 )مع اضافة التشديد(. 2118 لـ نواك مانفريد تقرير ،(2118) المتحدة لألمم العامة الجمعية  
237

هار النوع االجتماعي الى السطح ،كابيلون روندا    5 ،لقانون المرأة هاستينغزمجلة  ،'اإلنساني القانون في المرأة ضد الجرائم نقش إعادة: اظ
(1994)، 243-25. 

238
 والذين إلنسان وحقوق ألقليات ترعى التي الكردية الحركة في ينشطون الذين النساءيستهدف  الدولة وكالء قبل من العنف: "تركيا من أمثلة  

ومة بالنسبة ةمقبولال غير السياسية المعتقدات عن يعبرون  روج المرأة جمعية. "كله المجتمع ومعاقبة نضالهم عرقلة أجل من والجيش للحك
هضة التفاقية الحكومية غير للمنظمات الظل تقرير( 2111) هو التعذيب، منا  :على متاحة و

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/RojWomen.pdf. 
239

 25-245 ،(2112) 13 الجنائي القانون ومنتدى ،" ستراسبورغ قضية من قانون الحاالت في القانون في الغتصاب جريمة' زيلي، ليفيو  
همية من الرغم على: "221. ص ة حكم أ  أيدين سكران اغتصاب كان التعذيب، حد إلى صلي سالح االغتصاب بأن اللجنة قرار تأكيد في المحكم
ال فقط ليس هاحيث  – الجنسين بين لتمييزعلى أساس ا واضح، بشكل أيضا، ولكن ،هاعرق  أساس على التمييز أعمال من ع  تعرضت ن

 ". المحكمة وحكم اللجنة تقرير من كل فيمفقودة  التمييز من مزدوجةال الطبقة هذه. جنسها بسبب الغتصاب
240

 .495، فقرة 1998نوفمبر  12( 1998المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا، قضية شيليبسي )حكم المحاكمة( )  
241

 . 39. ص ،(2111) ،"الدولية الجنائية المحكمة في والمعايير  النسان حقوق قانون: الجنسي والعنف الغتصاب" الدولية، العفو منظمة  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/RojWomen.pdf
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 العمومي الموظف جانب في النظر .1.2

مهم من ، أخيرا البعض يراه  زالي ال ، أعاله نوقش كما الذي،" العمومي الموظف"  التطرق الى جانب  كيفية في النظر ال
 متزايد بشكل شيري أن االجتهاد من الرغم على اإلنسان، لحقوق الدولي القانون في التعذيب تعريف من يتجزأ ال كجزء

 .ذلك الف الى

 أو"  الموافقة" ان التعذيب، مناهضة اتفاقية في عليها المنصوص اللتزامات و الحاالت مع التعامل عند الواضح من
 التعذيبب هلوصف سواء) االتفاقية نطاق ضمن علفلجلب ال شرط وه الدولة في مسؤول قبل منتقدير أقل لىع"  ذعانإل"

 معاهدات بموجب المعالم واضح الشرط ليس هذافان  أعاله، نوقش كما ذلك، ومع. (المعاملة سوء ضروب من غيره أو
 الجهات قبل من االغتصابينبغي أن يسمى  إذا ما حول جدل هناك يزال ال أنه و ،عمومية كثراألخرى األ اإلنسان حقوق
مهم من ،العلماء لبعض بالنسبة. "التعذيب"بـ  الحكومية غير الفاعلة  كانت إذا عما النظر بغض بذلك، يسمى أن جدا ال
 لوصف" لتعذيبا" كلمة استخدام آلخرين، بالنسبة 242 .(إلغفال الل من أو مباشرة) متورطة أم ال المعنية الدولة

 في ،نفسها للهيئاتأما بالنسبة  243. ضروري غير و مفيد غير يعتبر الحكومية غير الفاعلة الجهات قبل من االغتصاب
 الهيئات معظم أبقت" تعذيب"  هو الدول غير من ةالفاعل الجهات قبل من االغتصابه لم تخلص أي هيئة الى أن أن حين
 244 .مفتوحة مسألةال على

 في تنظر التي الهيئة واجتهاد الناجي، ورغبات آراء االعتبار بعين األخذ مع للغاية متأنية دراسة الموضوع هذا يحتاج لذا
أهدافها القضية،  التصرف هذا عن ةمسؤول كونت قد الدولة أن الواضح من الحالتين، كلتا في. نطاقا األوسع االستراتيجية و
 ويتم. المعاملة سوء ضروب من غيره أو التعذيبب يسمى ما هو ذلك كان سواء -اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب
 .أدناه باء الفرعي القسم ها فيفي مسؤولة تكون أن للدولة يمكن التي الطرق فحص

 عمومي موظف قبل من الغتصاب ارتكاب عند .1.2.1

 في. التعذيب حد إلى صلي ال الدولة في مسؤول قبل من االغتصاب يكون فيها اظروف تصور في االجتهاد الصعب من
 مناهضة لجنة قبل من اعتماده تم قد أنه يبدو موقف هوو ذيبالى حد التع تقيري دائما الدولة عهدة في الغتصابا الواقع،
 : لجنةال رأت ،السويد ضد KM و CT حالة في. التعذيب

ة، الطبية ألدلة أساس على  الغتصاب وال قد تعرض تكي المذكور اسمهشمال أن اللجنة ترى ،الطلب الرد على في الطرف الدولة وفشل المقدم
 245 .(مضاف التشديد) الماضي في للتعذيب تعرض قد النحو هذا وعلى االحتجاز في وتكرارا مرارا

 الخاصة محاكمال اجتهاد مع تسقي كما 246 .التعذيب بشأن السابقون الخاصون المقررون نظر وجهات مع هذا يتفقو
هذا  التعذيب، حد إلى الى حد الجسامة ويرتقي بالتالي تلقائيا يصل االغتصاب أن رىت يالت الدولي، الجنائي لقانونل وأن 

 247. الدولة عهدة في االغتصاب ارتكابيتم  حين استوفائه المؤكد شبه الشرط من

ة من اجتهاد أيضا الواضح ومن ة البلدان األمريكية أنه  و التعذيب، مناهضة ولجنة األوروبية المحكم عمل  ليصلمحكم
 مرافق في يتم أن الضروري من ليس فإنه التعذيب، حد إلى الدولة في مسؤول قبل منما، بما في ذلكاالغتصاب، 

                                                           
242

 ناينر، "التعذيب من قبل الجهات الخاصة: تقديم خطاب قانوني في الهند".أنظر على سبيل المثال،   
243

 ، ماكغلين "االغتصاب كتعذيب"، وكاثرين ماكينون وأسئلة حول الستراتيجية النسوية.المثال سبيل على أنظر  
244

 .2119نوفمير  12( 2119مع ذلك أنظر في محكمة البلدان ألمريكية، قضية مزارع القطن )  
245

هضة التعذيب،     .7.5، فقرة 2112نوفمبر  17( 2112) السويد ضد KM و CTاتفاقية منا
246

 نواك مانفريد' ،(2118) المتحدة لألمم العامة الجمعية ؛19-12. الفقرات في ،"رودلي تقرير" ،(1995) اإلنسان لحقوق المتحدة ألمم لجنة  
 عام لتقريره الشفوي عرضه في كوجيمانس السابق الخاص المقرر به أدلى الذي البيان إلى أيضا رودلي يشير. 34 الفقرة في ،" 2118 عام تقرير
 كانت العتقال في النساء ضد الجنسي العتداء أشكال من غيره أو الغتصاب أن الواضح من كان حيث" أن اإلنسان حقوق لجنة أمام 1992
ة انتهاكا سيما ال مخزية ال تشكل لذلك تبعا لإلنسان، الجسدية السالمة في والحق المتأصلة للكرام  التعذيب أعمال من ع

"(E/CN.4/1992/SR.21، 35 الفقرة . 
247

 .471 الفقرة في ،1998 نوفمبر 12( 1998( )المحاكمة عن الصادر الحكم) سيليبيسيقضية  ،ليوغوسالفيا سابقا الدولية الجنائية المحكمة  
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 الضحية منزل في العسكريين ألفراد و الميدان، في الشرطةارتكبته  يالذ االغتصاب النحو، هذا على 248 .الدولة احتجاز
الن   . التعذيب حد إلى ي

 القانون إنفاذ مجرد العاملين على من أوسع هي في البند عليهم المنصوص" الدولة مسؤولي" فئة أن تم االيضاح كما
 :يلي ما على 2 رقم العام تعليقها في التعذيب مناهضة لجنة توأوضح. العسكريين ألفراداو

هم مسؤوليها من والسهو األفعال عن الدولية المسؤولية الدول تتحمل الء،ال ذلك في بما ،وغير هم ممن الخاص، القطاع من المتعاقدين و  وغير
 لذلك، وفقا. القانون رقعة تحت أو ،سيطرتها أو إشرافها تحت ،الدولة مع باالشتراك الدولة، عن نيابةبال يتصرف أو الرسمية بصفته يتصرف

 في المثال، سبيل على السيطرة، أواالحتجاز  سياقات جميع في المعاملة وسوء التعذيب ترد على و منعتو حظرت أن طرف دولة كل على يجب
 الخدمة في المعوقين، أو عقليا المرضى و والمسنين األطفال رعاية مجال في تعمل التي والمؤسسات والمدارس، والمستشفيات، السجون

ها العسكرية، ... المؤسسات من وغير
249 

 لما مماثل سلوك أن إلظهار الدولة في مسؤول قبل من الغتصاب تعرضوا الذين ألولئك مفيدة هي السوابق هذه مثل
مهم من يزال ال فإنه ذلك، ومع. الماضي في تعذيب أنه به على االعتراف تم اختبروه  االستراتيجية القضايا في لنظرا ال
بالضرر المرتكب  يعترف االجتهاد الذي تعزيز المستحسن من هأن يعتقد إذ: الحاالت هذه مثل مجادلة عند نطاقا األوسع

مهم من سيكون و تعذيب،ك الغتصاب، ذلك في بما حكومية، غير من جهات  هناك أن إلى تشير التي الحجج تجنب ال
  .معينة حالة في يتحقق أن يمكن كان لو حتى ،'عمومي موظف' شرط

 مناهضة واتفاقية التعذيب مناهضة اتفاقية بموجب بالدولة متصلة غير جهات من الغتصاب حاالت  .1.2.2
 األمريكية التعذيب

ظهار الممكن من نطاقها، ضمن'  عمومي موظف'  شرط صراحة تشمل التي االتفاقيات ألولئك بالنسبة حتى هذا استيفاء ا
 يمكن كان إذامن المكن فعل ذلك  التعذيب، مناهضة التفاقية. اموميع اموظف ليس المباشر الجانيالشرط حتى عندما يكون 
ظهار أن الفعل ارتكب  يتصرف آخر شخص أي أو عمومي موظف من ضمنية أو صريحة بموافقة أو بتحريض"  ا

هضة التفاقية 250 ."الرسمية بصفته  موظف أو عام موظف أن تبين أن الضروري من األمريكية، للبلدان التعذيب منا
 األمر كان إذا. "بذلك لقيامفي ا فشلو ،همنع على قادرا نكا" أو التعذيب، ارتكب أو ضأو حر أمر، الصفة بهذه يتصرف

 251. التعذيب جريمة في مذنبك سيعقد الذي هو العام الموظف أن كذلك،

. التعذيب مناهضة لجنة قبل من التفاصيل معظم في عمومي موظف تورط مدى بتوسع حول التفاهمات هذه فحص تم وقد
 الحكومية، غير الفاعلة الجهات أنشطة معرفة"على أنه  موافقةلشرط ال القضائية فهم اللجنة سوابقال الل من ظهر وقد
 252. " للتصرف هادفال رفضال أو إلجراءات، تلك مع عامال تفاقواال

 لخطر فيها يتعرضون قد دول إلى ألفراد المحتملة القسرية اإلعادةب المتعلقة القضايا من عدد خالل من ذلك تجلى وقد
 الدولةأن  اللجنة عقدت ،الحاالت تلك جميع من يقرب ما في. للدولة التابعة غير المسلحة الجماعات قبل من العنف

 في محدد هو كما" التعذيب" من ليس بالتالي خطرال أنو المسلحة، الجماعات تصرفات عن مسؤولة ليست الطرف
 ضمن تم اعتبارها منيلم  بالمثل المسلحة الجماعات هذه 253 .3 المادة ليس محظورا بناء على الشخص وأن نقل االتفاقية،

 إلى يؤدي وهذا 254 .مركزية حكومة فيها يوجد ال أرض على فعلية سيطرة تمارس لم ما"  الرسمية بصفته من "يتصرف
                                                           

248
هضة . المثال سبيل على انظر   محكمة البلدان  ؛8.11. الفقرة في ،2112 نوفمبر 21( 2112) سويسرا ضد VL ،التعذيباتفاقية منا

 13( 2112) المصري ، ألوروبية المحكمة ؛128 الفقرة في ،2111 أغسطس 31( 2111) المكسيكضد . وآخرون أورتيغا فرنانديز ،ألمريكية
 (.التعذيب حد إلى لتصل عقدت األفعال التي من زءج تحميلةالختراق ب كان حيث) 11-215. الفقرات في ،2112 ديسمبر

249
هضة التعذيب )    .15، فقرة 2(، التعليق العام رقم 2118اتفاقية منا

250
هضة تفاقيةا    .1، المادة التعذيب منا

251
 .3التفاقية ألمريكية لمتع التعذيب والمعاقبة عليه، المادة   

252
 .242ادواردز، العنف ضد المرأة في القانون الدولي لحقوق النسان، ص.   

253
الغ أستراليا، ضد HMHI. المثال سبيل على انظر    التي المخاطر زعم حيث الصومال، إلى العودة) 2112 مايو 1 ،177/2111 رقم ال

ها الغ استراليا، ضد علمي. راجع ولكن ،(الحكومية غير الفاعلة الجهات تواجه  وجدت مماثلة وقائع حيث) 1999 مايو 14 ،121/1998 رقم ال
ومة غياب هناك كان ألنه التفاقية نطاق ضمن كانت  ضد وآخرون SV ؛'(فعالة' السيطرة في تم الحكومية غير الفاعلة والجهات المركزية الحك
 ايالم؛ تاميل يالم تحرير نمور من ضرر وقوع خطر واجه المؤلف حيث النكا سري إلى العودة) 2111 مايو 15 ،49/1992 رقم البالغ كندا،

GRB الغ السويد، ضد  الدرب" أعضاء من العنف من العنف لخطر المعرضات زعم حيث بيرو إلى عودة) 1998 مايو 15 ،83/1997 رقم ال
ها' ،Forgia انجليس لوس وريبيكا Mccorquodale روبرت في؛ 47-245 ص نفسه، المرجع كذلك انظر"( المضيء :. الغمائم في قالع
 .11-219 الصفحات في 218-189 ،(2111) ،(1) إلنسان لحقوق مراجعة القانون ،" الدولة الفاعلون غير التعذيب

254
 .249. ص النسان، لحقوق الدولي القانون في المرأة ضد العنف ادواردز،  
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 أيدي على المعاملة لنفس التعرض في يتمثل جسيم خطر فيها يوجد دولة إلى شخص أي إرجاعفيها  يتم قد التي النتيجة
ها تمسي كانوا التي المسلحة الجماعات  . الحكومية الجهات قبل من ارتكبت قد كانت لو حمايتهم من

 اقتنعت نسبيا، واضحة واحدة حالة في. قسرية إعادة حاالت لسن واللتان فقط حالتين في إلذعان فكرة اللجنة بحثت وقد
هن شخص ضد اآلخرين السجناء رتكبهاا التي العنف عمالأل وارضخ أو واوافق وا أوحرض قد السجن حراس أن  ر

 ضد عاديين أفراد قبل من الهجمات نظرت في آخر، بلد في 255 . 7 للمادة انتهاك بمثابة كان فإنه وبالتالي االعتقال،
 والطرد المنازل، تلك في همبعض كان حين ومحاصيلهم منازلهم حرقب أن الشاكين زعم.  وممتلكاتهم رومامن ال الجيران

الإنسانية المعاملة يبلغ ،الحقا أراضيهم من  الموظفين)  الشرطة"  نعلى أ اللجنة، وافقت. الشرطة من إذعان أو بموافقة ا
ها من الرغم على ،( العموميين دهم و هيواجهون المشتكين مما كان فوري خطرب أبلغت قد كانت أن  مسرح فيوجو
 من 12 المادة كما هو في" ذعانإل"  ضمنا يعني مما المشتكين، حماية أجل من مناسبة خطوات أي تتخذ لم األحداث،

 256االتفاقية." 

ال رأيا اللجنة أعضاء من اثنين أصدر  وصفي أن يجب الهجوم أن يعني المشتكين ومعاناة ألم شدة رأيهم في أنه فيدي منف
 على ينبغي المعاملة، سوء ضروب من غيره أو للتعذيب إلذعان أجل من أنه يوحي االجتهاد لذا 257 ."تعذيب" بأنه

ة الخطوات اتخاذ وعدم جماعة، أو لفرد فوري خطر وجود معرفة المسؤولين  "إذعان" هناك كان إذا. لحمايتهم الالزم
 .عن ذلك مسؤولة الدولة ستعقد و االتفاقية ضمن تندرج االستجابة عدم ،كهذا

 :انه تقال حيث ،2 رقم العام تعليقها في الخاصة الذعان من ضمن الجهات مسألة في ونظرت اللجنة

هم أو الدولة سلطات حيث  أو التعذيب أعمال بأن العتقاد معقولة أسباب لديهم أو واعرف القانون، رقعة تحت أو الرسمية بصفته يتصرفممن  غير
 ومعاقبة ومقاضاة فيها والتحقيق هالمنع الواجبة العناية ممارسة في فشلوا و خاصة جهات أو حكوميين غير مسؤولين قبل من ترتكب المعاملة سوء

 المسؤولين عن ذلك الى النظر وينبغي المسؤولية، الدولة تتحمل االتفاقية، مع يتوافق بما الخاصة الجهات أو الدول غير من المسؤولين ؤالء
 في الدولة فشل حيث أن. ابه مسموحال غير ألعمال هذه مثل عن السكوت أو على ةوافقللم تفاقيةال بموجب مسؤولين أو متواطئين ،كمرتكبين
 الرتكاب الدول غير من الفاعلة الجهات مكنيو سهلي التعذيب لضحايا النتصاف سبل وتوفير والمعاقبة لوقف للتدخل الواجبة العناية ممارسة
هات ال أعمال االةفان  العقاب، من اإلفالت مع تفاقيةال جيز اليوفر  الدولة الم  اللجنة طبقت وقد. الفعل الذن بارتكاب أو /و التشجيع أشكال من ش

 إلناث، وختان المنزلي، والعنف الغتصاب، مثل الجنس، نوع على القائم العنف من الضحايا حماية و منعفي  ألطراف الدول فشلل المبدأ هذا
 258 .(مضاف التشديد) واالتجار

ة اللغة"  أن إلى أشار الذي نواك، مانفريد بالتعذيب، المعني الخاص المقرر النهج هذا أيد وقد  من 1 المادة في المستخدم
 ينبغي و الخاص السياق في الدولة التزامات الى بوضوح متدت عمومي موظف قبل من القبول و بالموافقة المتعلقة االتفاقية

 259.األفراد" يرتكبها التي المعاملة وسوء التعذيب من لواليتها الخاضعين األشخاص حماية في الدولة فشل لتشمل تفسر أن

 بموجب المنشأة األخرى الهيئات اجتهاد من والمستمد ،" الواجبة العناية"  مفهوم الى العام التعليق في اإلشارة عبر
ذهبت العديد قبل من لجنةظر الى النتم ال التالي، القسم في التفصيل من بمزيد ومناقشته معاهدات ها   نهجها من أبعد على أن

 أن شرط من يحد  السابق، القضائي االجتهاد أن مع يتماشى بما يفسر ذلك، ومع 260 .أعاله بكثير نوقش الذي السابق
 لبذل أضيق نهج يكون قد وهذا التعذيب، أعمال بارتكاب" العتقاد معقولة أسباب لديها وتعرف أ" أن يجب الدولة سلطات
ها التعذيب مناهضة لجنة اجتهاد قترحوي. األخرى الهيئات من ذلك من الواجبة العناية  قبل وقائية التزامات أي تخلق ال أن
هاو الخاصة عمالباأل يتعلق فيما الدولة على االعتداءوقوع  : للتصرف فعلي ورفض معينة حادثةل ةالفعلي معرفةال تطلب أن
 261. " التصرف في الفشل مجردب تفعيله كوني أن يمكن يوالذ الواجبة، العناية من إلثباتل أعلى مستوىوهو 

 فهمأن ت التعذيب مناهضة جنةلل المنطقي من أنه جيدة حجة هناك يبدو، ما على ضيقأل النهج هذا داانتق تم قد كان وإن
الحقة صارمة شروطا تفرض التعذيب مناهضة اتفاقية ألن وذلك. محدودية كثرأل الطريق هذا في واليتها  جريمة ل

 عندما ،2 رقم العام تعليقها في اللجنة أوضحت كما. العالمية القضائية الوالية استخدام خالل من ذلك في بما التعذيب،

                                                           
255

. المتحدة األمم وثيقة ،2113 نوفمبر 11 المعتمدة آلراء ،828/1999 رقم( 2113) الفلبين ضد ويلسونمجلس حقوق النسان،   
CCPR/C/79/D/868/1999 7.3 الفقرة في. 

256
هاجرزيل    هضة التعذيب،   .9.2 الفقرة في ،2112 ديسمبر 2( 2111) يووسالفياضد  وآخرون ديزيمايلاتفاقية منا

257
 .اإلجرائية القواعد من 113 القاعدة بموجب بوبليتي غونزاليس أليخاندرو والسيد مارينيو فرناندو السيد من مقدم فردي رأي  

258
هضة اتفاقية    .18، فقرة 2التعليق العام رقم  التعذيب، منا

259
 . 31(، تقرير مانفريد نواك، فقرة 2118الجمعية العامة لألمم المتحدة )  

260
 . 251ادواردز، العنف ضد المرأة في القانون الدولي لحقوق النسان، ص.   

261
 .251مرجع سابق، ص.   
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 عقدي أن ينبغي مسؤولة،ال دولةال من فقط ليست التعذيب، في الدولة في مسؤول قبل من إذعان أو تواطؤ هناك يكون
حين  262 .االتفاقية بموجب ، ذلك الف أو ،متواطئين ،كمرتكبين كان سواء ،بمسؤوليتهم الجنائية المعنيين المسؤولين

اهم ال  من الفاعلة الجهات قبل منة شديد معاناةو ألم إلى تؤدي أفعال ارتكاب في وسعأل نطاقال على ةيالسياس تدابيرتس
 هذا في جنائيين كمسؤوليين فردأ مسؤولين تحديد ،مناسبا أو ممكنا، كان إذا ما حول خطيرة تساؤالت هناك الدول، غير

 .الصدد

ها منفصلة كنقطة ة، ولكن هم  كما) شيري ديزيمايل حالة في خاص بشكل و القبول، مسألة بشأن للجنة القانوني االجتهاد فان م
 سوء ضروب من غيره و التعذيب بين المميزة السمة أن(  المعاملة سوء ضروب من غيره تعريف في واضح هو

 و التعذيب مناهضة لجنة قبل من مقترح هو كما ،الجسامة تكون قد والتي) عمومي موظف وجود شرط ليس المعاملة
ة  الل من عمومي موظف مشاركة من قدر هناك يكون أن يجب ذلك، من بدال( . الغرض أو/ و  ،األوروبية المحكم

 ،ولفودي قبل من إليه اإلشارة تمت كما. اإلطالق على االتفاقية نطاق ضمن يأتي فعل ألي قبولال أو موافقةال التحريض،
 كان وإن 263 الدولة، مسؤولية إسناد هو ولكن لتعذيب،من ا يتجزأ ال تعريفليس  بالتالي"  عمومي موظف"  وجود شرط

ها واالستجابة الوقاية و التجريم حيث من التعذيب مناهضة اتفاقية بموجب محددةال عواقبال من واحد هو  .ل

 يؤدي مما لتعذيبا لتطبيق وإنما ككل، التعذيب حظر نطاقل ةدكغير محد التعذيب مناهضة اتفاقية إلى النظر تم إذا لذلك،
رهم الدولة في المسؤولين من الفردية الجنائية المسؤولية توجيه إلى  ،عليهم قضائيةال واليةال الدول جميع اللذين تملك وغي

 سوء أو التعذيب إلى يؤديالذي "  الواجبة العناية"  في فشللل أضيق نهج اتخاذ للجنة ذلك منطقيا علجمن الممكن أن ي
 الدولي القانون بموجب المسؤولية تجنبت الدولة أن ذلك، مع يعني، ال هذا. االتفاقية بموجب معينة حالة في المعاملة
 . األفراد قبل من ألفعال هذه مثل على والرد منعفي  العام الفشل من مزيدلل عامال اإلنسان لحقوق

 أخرى اتفاقيات بموجب لدولةتابعة ل غير جهات من الغتصاب حاالت .1.2.3

مطلوب  الدولة لتدخّ  أنقبول  هو األول. بديلين نهجين هناك األخرى االتفاقيات أنظمة ظل فيحاالت في بعض من ال
 الخاصة واألفكار عاله، إليه المشار التعذيب مناهضة لجنة اجتهاد على االعتمادوذلك ب – التعذيب حد إلى فعل ما صللي
 .تعذيبالفعل فيها كـ يوصف أن يجب طريقةب الفعل إلى" ترضخ أوت وافق" قد الدولة بأن لقولل -أدناه الواجبة العنايةب

 يفي الفعل وهذا عموما، التعذيب تعريف في متأصل ليس الدولة مسؤول شرط بأن القول هو فضل،وهو األ الثاني،
ظهار ذلك بعد الشكوى صاحب على يبقى ذلك مع ولكن. األخرى الضرورية العناصر  مسؤولة ما بطريقة هي الدولة أن إ
 في المسؤولية هذه مثل تنشأ أن يمكن التي المختلفة الطرق تعيين يتم. الفعل عن اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب

 .التالي القسم

 

 نقاط أساسية
 

 في متأصل ليس التعذيب مناهضة اتفاقية في الوارد" الدولة في مسؤول"شرط أن النسويات بعض تجادل
 صياغة حجج عند االعتبار عين في بعناية يؤخذ أن ينبغي هذا. الدولي القانون في التعذيب تعريف

 .الحاالت
 

 من للحد مهم عامل هو التواطؤ، أو المباشر رتكابال الل من سواء الرسمية، الدولة شرط أن حجة هناك
 بعض أن الواضح فمن ذلك، مع وحتى. التعذيب مناهضة اتفاقية بموجب وهي التعذيب" دولية جريمة"

 األخرى والهيئات للدول مفتوحا وكان النطاق، هذا ضمن تقع سوف ةخاصناتجة عن أعمال ال األضرار
 .أوسع تعريفات العتماد معاهدات بموجب المنشأة

 
 

 
                                                           

262
هضة التعذيب )   هضة اتفاقية أيضا انظر. 18 الفقرة في ،2 رقم العام التعليق(، 2118اتفاقية منا  الختامية التوصيات' ،(2113) التعذيب منا

هضة المتحدة ألمم واتفاقية آرثر، ماك واليزابيث نواك مانفريد ؛CAT/C/CR/30/1 ،" أذربيجانب المتعلقة  مطبعة: نيويورك) تعليق: التعذيب لمنا
 237. ص( 2118 أكسفورد، جامعة

263
 .99-398 .ص الدولي القانون في التعذيب تحديد( إعادة: )الشر توقيعديوولف،   
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 الدولة مسؤولية توضيح . ب

 

 .اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب بطريقتين مسؤولة تكون قد الدولة فإن الغتصاب، فعل باارتك حين يتم

 يرتكب التي الحالة بوضوح هذا يكون وسوف. للدولة مذاته حد في الفعل عن المسؤولية من درجة تكون حين هو األول
 أن يمكن الموظف أفعال أن على تنص الدولة مسؤولية قواعد:  ذلك في أو يتواطئ الدولة في مسؤول فيها االغتصاب

 لخاصفرد  قبل من اغتصاب عن مسؤولة الدولة عقدت حيث أيضا الحال يكون قد ذلك، ومع 264. نفسها الدولة إلى تعزى
ها بسبب ما - االغتصاب منع في فشل  ألنه أو التصرف، في وفشلوا الفرد على مباشر خطرب علم على كانوا مسؤوليها ألن إ

 .يحدث أنب االغتصابهذا  لمثل تسمح عامة بيئة خلقت قد

 بأنها األوروبية المحكمة قبل من عليه يطلق ما أو/ و)  منفصلة انتهاكات عن مسؤولة الدولة تكونممكن أن  ،ثانيا
 فيه التحقيق عدم الل من المثال سبيل على ،المنظور اليه الغتصاب كاف نحو على االستجابة في فشلت إذا( "إجرائية"

 المعاملة اضافين من صنوف المحظورة االنتهاكات هذه تشمل أن ويمكن. للضحية فعال الجوتوفير مرتكبيه ومعاقبة
 الثانوية أو ، مزيد في تتسبب التي االغتصاب شكوى على الدولة في المسؤولين من الئقة غير تعليقات سببها السيئة

  الناجين من واإليذاء

 .أدناه التفصيل من بمزيد فحص يتم و التقاضي، أي في الجوانب هذه من كل في النظر وينبغي

 " الواجبة العناية"  و صارمةال مسؤوليةال - المسؤولية مستوى

ة التزامات لديها الدول  بصفته الدولة في مسؤول به يقوم اغتصاب أي فإن وبالتالي اإلنسان، حقوق معايير الحترام صارم
 . ( أدناه انظر)  صارم أساس على مسؤولة الدولة عقدت: الدولة اللتزامات خرقا يشكل هذه

 المسؤولين و الخاصة الجهات جميع قبل من إلجراءات االستجابة و ألفعال الخاصة بمنع األمر يتعلق عندما ، ذلك ومع
 ذات الحقوق حماية لضمان"  الواجبة العناية"  مارست قد كانت إذا ما بناءا على عموما الدول على الحكم يتم  الدولة في

 266 .السلوكب ولكن نتيجة، بتحقيق التزامات ليست بالتالي هي هذه 265 .الصلة

 ضد بالعنف المعني السابق الخاص المقرر شدد كما ،تمييزية غير بطريقة لتزاماتالقيام بهذه اال أيضا يجب ذلك، ومع
 والتحقيق بالوقاية يتعلق فيما اللتزام مستوى نفس استخدام" الدول من تتطلب التمييز عدم مبادئعلى أن  ،حوضبو المرأة

 على ويتعين 267 ."العنف أشكال من غيرهب يتعلق فيما يفعلون كما المرأة ضد للعنف االنتصاف سبل وتوفير والعقاب
 اإلنسان حقوق اتفاقيات بموجب التمييز أشكال من كشكل المرأة ضد للعنف للتصدي إيجابية أخرى التزامات أيضا الدول
الزمة التدابير اتخذت قد الدولة كانت إذا مافي علم على كونت أن ينبغي ولذلك 268 .الصلة ذات  محددة لمعايير وفقا ا

 269 .المرأة ضد للعنف للتصدي البنيوي المستوى و الفرد سواء حد على الدول من ةالمتوقع الواجبة للعناية

 الممثل تصرفاتذلك ل ءعزاا سيتم أنه بالضرورة يعني ال فردية حالةب يتعلق فيما اللتزامات بهذه الوفاء في الفشل إن
 هذه تؤدي الحاالت من كثير في ذلك، من بدال. (الحاالت بعض في ذلك سيكون أنه من الرغم على) للدولة الخاص

ما اإلخفاقات  وسيلة إلى المثال سبيل على) الشكوى مقدمل اإلجرائية الحقوق من واحدة انتهكت قد الدولة أن استنتاج إلى إ
 في الموجودين األشخاص جميع لحماية الواجبة اليقظة توخي في العامة بالتزاماتها تف لم الدولة أن أو ،(فعالة انتصاف
 .المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب من أراضيها
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 الجزء) الثاني. المجلد ،2111 الدولي القانون لجنة حولية ،"دوليا المشروعة غير األفعال عن الدول مسؤولية" ،(2111) الدولي القانون جنةل  
 .7. الفن في ،(الثاني

265
 .3الفقرة  2أنظر في التمييز الموجود في التعليق على المواد الخاصة بمسؤولية الدولة، المادة   

266
 .13، فقرة 2113مجلس حقوق النسان ، تقرير مانجو   
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. المتحدة ألمم وثيقة ،"إرتورك ياكين وعواقبه، وأسبابه المرأة ضد بالعنف المعني الخاص المقرر تقرير" ،(2112) اإلنسان حقوق لجنة  

E/CN.4/2006/61، 20 33. الفقرة في 2112 يناير. 
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ة أيضا انظر. 8. الفقرة في ،' 28 رقم العام التعليق" ،HRCtee (2111) ؛'19 رقم العامة التوصية'(، 1992سيداو )    ألمريكية، الدول منظم
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 .2111 مايو 11 المنزلي، والعنف المرأة ضد العنف

269
 .71-71، فقرة 2113مجلس حقوق النسان، تقرير مانجو   
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 إطار في ذلك يعتبر عندما االغتصابب يتعلق فيما الدولة مسؤولية عتبارال يعند األخذ ف المترابطة القضايا من عدد هناك
 .المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر

 مباشرين مرتكبين سواء) الغتصاب عن جنائيا مسؤولين الدولة في المسؤولين عندما يكون:  إلنسان حقوق باحترام الدول التزامات هي ألولى،
 ؛ مسؤولة تكون سوف الدولة فإن ،كمتواطئين أو

 من واليتها الخاضعين األفراد لحماية والقضائي، وإلداري التشريعي المستوى على الدول، على محددةال لتزاماتهناك عدد من اال الثانية،
هدات هيئات قبل من المحدد النحو على المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر تحت الغتصاب  اإلقليمية؛ المحاكم و المعا

 األفراد مجموعات أو األفراد ضد المعروفة التهديدات على لردفي ا العملي، المستوى على ،الدول على محددةال اللتزامات من عدد هناك الثالثة،
 الحدوث؛ من(  أخرى عنف أعمال أو) الغتصاب لمنع

 هذه. فعالة انتصاف وسيلة بتوفير االلتزام تضمن يوالت حدث،ت عندما الفردية الغتصاب حالة على لردا في الدولة مسؤولية هي الرابعة،
 . وألفراد الدولة في المسؤولين يرتكبها التي الغتصاب حاالت على تنطبق االلتزامات

 

 ذاته الفعل عن الدولة مسؤولية .1
 

 عمومي موظف قبل من الغتصاب .1.1

ها، ما سلوك يعزى أن يمكن عندما الدولي القانون بموجب فعل عن مسؤولة الدول تعقد  خرقا هذا الفعل يشكل حيث ل
 حظر احترام في العرفي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب التزامات لديها الدول 270 .للدولة دولي اللتزام

 والذي الصفة بهذه يتصرف الذي الدولةفي  مسؤول يرتكب من فعل أي و المعاملة، سوء ضروب من غيره و التعذيب
 .مسؤوليتها إلى عزىي المعاملة سوء ضروب من غيره أو التعذيب إلى يصل

 ال الفعل كان إذا حتى الصفة، بهذه يتصرفون الذين مسؤوليها أفعال عن المسؤولية تتحمل الدولة أن شك من هناك ليس
 دوليا، المشروعة غير ألفعال عن الدول بمسؤولية المتعلقة المواد في هذا على التعرف يتم. واجباتهم نطاق في دخلي

 : أنه على تنص والتي

هاز تصرف يعتبر ال الحكومية السلطة اختصاصات بعض ممارسةب مخول كيان أو شخص أو دولة ج  القانون بموجب الدولة أعمال من ع
هاز تصرف إذا الدولي،  271 .التعليمات خالف أو سلطته حدود تجاوز ولو حتى الصفة، بهذه كيان أو شخص أو الج

 اغتصابالقيام ب ذلك من بدال و المدنيين، حماية في وامرأل  الضباط من مجموعة أو عسكري ضابط حين يخالف لذلك،
. للضحية تعويض دفع عن مسؤولةو أفعالهم، عن مسؤولة تكون سوف الدولة فإن العسكرية، العمليات الل الفرد

 نفسها الدولة فإن رعاية،ال دار في مريضة يغتصبو الدولة تديرها رعاية دار في يعمل الموظف كان إذا وبالمثل،
 .المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر انتهاك عن مباشرة مسؤولة

 بالحظر االلتزام:  الخاصة الجهات قبل من الغتصاب .1.2

 العنف هذا ارتكب فيه سياق في الفتيات من عدد وقتل تشويه و واغتصاب اختطاف بشأن ،مزارع القطن الحديثة حالة في
 : التالي النحو على االنتهاكات بمنع اللتزام األمريكية البلدان محكمة لخصت واسع، نطاق على

 حقوق على المحافظة تكفل التي والثقافي اإلداري و والسياسية قانونيال طابعال ذات التدابير تلك جميع يشمل المنع التزام أن المحكمة وجدت
ها على تعامل و الحقوق لهذه محتمل انتهاك أي تعتبر والتي إلنسان،  يرتكب من معاقبة إلى ؤديت قد النحو، هذا على والتي، مشروع، غير فعل أن

الفشل في و ،ياتسلوكال أو الوسائل هو أحد منعالب االلتزام أن أيضا الواضح ومن. الضارة العواقب عن الضحايا بتعويض االلتزام عن ضال ذلك،
. الحقانتهاك  لمجرد ثبتالمثول ل ال ي

272 
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 هناك يكون أن ينبغي الخصوص، وجه على. المرأة ضد العنف حاالت في الواجبة العناية مع توافقت شاملة تدابير تتخذ أن لدولعلى ا ينبغي
 ينبغي. الشكاوي على ردا فعالة تدابيراتخاذ ب تسمح يةئوقا وممارسات سياسات باالضافة الى ،يتم تطبيقه بشكل فعال الئما قانونيا إطارا

 توفر أن يمكن التي المؤسسات تعزيز نفسه، الوقت وفي الخطر، عوامل منع ينبغي أخرى، وبعبارة شاملة، تكون أن أيضا الوقاية الستراتيجية
 أن الواضح من التي المحددة الحاالت في الوقائية التدابير تتخذ أن للدولة ينبغي ذلك، على وعالوة. المرأة ضد العنف حاالت في فعالة استجابة

273 فيها لعنفل ضحايا يكونوا أن يمكن والفتيات النساء بعض
 . 

 عدم ضمان إلى تهدف تدابير اتخاذ على" االتفاقية إطار في إيجابية التزامات لديها الدول أن األوروبية المحكمة وشددت
الإنسانية المعاملة أو للتعذيب لواليتها الخاضعين األفراد تعرض  أفراد أيدي على المعاملة سوء ذلك في بما المهينة، أو ا
 يتعرضن اللواتي النساء تضمنت فقد) األخرى فةمستضعال األفراد األطفال أن أيضا المحكمة اعترفت وقد 274 ."عاديين
 لسالمة الخطيرة االنتهاكات هذه ضد الفعال الردع أشكال من شكل في الدولة، حماية لهم يحق( المنزلي للعنف

 275.الشخصية

 الحياة) 8 و( التعذيب) 3 المادتين بموجب أنه المحكمة ذكرت الخصوص، وجه على االغتصاب من حمايةال سياق فيو
 :في أساسي واجب الدولعلى ( الخاصة

 ومعاقبة وقمع لمنع القانون إنفاذ آالتب مدعومة الشخص، ضد جرائم ارتكاب لردع اسبمن إداريو قانوني إطار وضع
 276 .األحكام لهذه المخالفات

 على تعاقب التي الجنائي القانون أحكام بسن...  8 و 3 المادتين في المتأصل اإليجابي اللتزام" الواجبات تلك وتشمل
الحقة و التحقيق الل من عملياوتطبيقه  فعال بشكل االغتصاب  277. " الفعالة القضائية ال

 مسؤولة الدولة أن استنتاج تصور إلى انيؤدي قد انتهاكات منعل واجب أي في متميزتين مناسبتين هناك أناالجتهاد  يوحي
 بينة على هي الدولة حيث العام، المستوى على أوال،. الصلة ذات التعذيب مناهضة حظر بموجب التزاماتها انتهاك عن
 لشخص المعروفة المخاطر من بينة على الدولة تصبح حيث الفردي، المستوى على ،وثانيا العنف، من عام نمط من

 الحاالت. هذه في اللتزاماتها الدولة امتثال لتقييم مختلفة أساليب المحاكم اعتمدت وقد278. معروف الهوية

 فردضد  معروف فوري لخطر االستجابة عدم .1.2.1

 يعرف نحي المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب منع في لدولل يجابيةإل تزاماتالللات تطبيق أضيق و أوضح تنشأ
 و التعذيب حظر انتهاك عن المسؤولية ةالدول تتحمل. محدد فردضد  الخصوص وجه على خطرب الدولة في المسؤولين

 لىع فوري خطر وجود من بينة على المسؤولون كان حيث الخاص الضرر حاالت في المعاملة سوء ضروب من غيره
 بطريقتين المسؤولية هذه تأطير تم وقد. الخطر هذا على الرد أو لمنع بشكل معقول صرفتت لمو لواليتها، خاضع شخص

 . وثيقا ارتباطا تانتبطمر

 التعذيب مناهضة لجنة  .1.2.1.1

"  القبول و الموافقة"  عبارة إلى بالرجوع المسؤولية هذه تأطير تم التعذيب، مناهضة اتفاقية بموجب ، أعاله نوقش كما
عند و ألفراد يواجهه فوري خطر وجود من بينة على العموميين الموظفينحين يكون  هناك،. التعذيب مناهضة اتفاقية في

 كمشارك الدولة في مسؤول إلى ينظر ولذلك. للسلوك أذعنوا قد أنهم يعقد حمايتهم، أجل من المناسبة الخطوات اتخاذ عدم
 279 .المعاملة سوء ضروب من غيره أو التعذيب عن مسؤولة الدولة عقدتو السلوك، في هذا
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 .258مرجع سابق، فقرة   
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مة الظروف في" تمديد واليتها الخاضعين األفراد حقوق لحماية اللتزام سوف المحكمة أن الئ  التدابير" التخاذ السلطات على إيجابي اللتزام" ال

 ". آخر شخص من إجرامية أعمال من خطر في هو الذي الفرد و لحماية" التشغيلية الوقائية
275
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 اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان محكمة .1.2.1.2

 تكون قد الدول أن تاقترحو ،الظروف هذه في الدول التزامات أيضا اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان محكمة درست
 هو أهمية األكثر العامل نا" على مؤكدة ،" موافقة" على العثور مجرد من أوسع هو والذي منعال في الفشل عن مسؤولة

ة من موافقة أو دعم مع وقع قد] ... [  انتهاك كان إذا ما"  تحديد  تمفي أن ي لفعلل دولةت السمح قد تكان إذا ما أو الحكوم
 280(. مضاف التشديد" )المسؤولين معاقبةدون  أو ذلك لمنع تدابير اتخاذ دون من

في   صارم التزام هناك اسمه معروف شخص ضد مخاطرب الفعلية المعرفة دولةيكون لدى  عندما أنه المحكمة رأت وقد
المطلوب أيضا أخذ  ومن 281 .الفعل ارتكاب لمنع السرعة وجه وعلى فورا لعملبا ولكن لتحقيقبا فقط ليس الواجبة العناية
 ذلك في سترشدت أن يجب ذلك، على عالوة 282 .المنهجي المستوى على االنتهاكات لمنع أعلى من تلك الموجودة تدابير
 .الحدث سياقالموجودة في  المخاطر طبيعةب هاتقييم

 في فتيات الث وقتل تشويهو اغتصابو ختطافبا تعلقت عاله، إليها المشار ،قضية مزراع القطن 
 والفتيات، النساء ضد العنف على القائم النمط بسبب أنه المحكمة رأت. شائعا العنف هذا فيها كان منطقة
 أنه وشيك حقيقي خطر هناك بأن علم على الدولة كانت المفقودين عداد في الالثأصبحت هؤالء  عندما
 السياق، هذا في ،هأن المحكمة رأت 283. قتلالو المعاملة لسوء نسيتعرضو ،اجنسي عليهن عتداءال سيتم
 واأليام الساعات الل المفقودات الفتيات عن للبحث"  الواجبة العناية"  صارم في التزام هناك كان

ة أكدت.  األولى  : أن المحكم
 
رامة، أكثر االلتزام بهذه الوسائل حيث أن "  الضروري أن من شيء، كل قبل. مكثفة بحث أنشطة تجري أن يتطلب فإنه ص

ة بالتدابير تأخير، دون األمر، فورية إجراءات القضائيين المسؤولين و العامين والمدعين الشرطة تتخذ سلطات  لالزم
هم فيه تم قد الذي المكان أو الضحايا وجود مكان لتحديد حاالت  إجراءات يوجد أن يجب. احتجاز مناسبة لالالغ عن

 من حرم قد المختفي الشخص أن تفترض السلطات أن على ينبغي. فوري فعال تحقيق إلى تؤدي أن ينبغي والتي الختفاء،
 284 .مصيره حول شك أي هناك يعود الى أنال الحياة قيد على يزال ال حريته

 
 ينلمفقوداالالغ عن ا أن اقترح الوقت ذلك في الضحايا أقارب"  موقف الدولة من أن المحكمة وجدت

 واكتشاف التقارير بينفي الفترة ما  ذلك، من وبدال السرعة، وجهمعه على  التعامل يتم أن ينبغي ال
 التي، التصريحاتالشكلية وعلى أخذ  االجرءات مجموعة من مجردعلى  الدولةعملت  الضحايا، جثث
 خلصت. "محددةفي فترة  البحث إجراءاتفي  فشلوا عندما قيمتها تفقد ،أهميتها من الرغم على

 مع تصرفلم ت الدولة نأ تقال و التقارير، تقديم بعق مبررة غير تأخيرات هناك كان أنه إلى المحكمة
 ذتنف أو المعايير تعتمد لم المكسيك أن أيضا المحكمة وجدت. االنتهاكات لمنع كافيةال الواجبة العناية

ة التدابير الزم ها من التي ا  منعو ختفاءالغات االل وفعالة فورية استجابة توفيرب لسلطاتل تسمح أن شأن
 .المرأة ضد لعنفا

 وبذلك تحميل الدولة – الضحاياأدت الى فقدان  انتهاكات عن مسؤولة الدولةأن  وجدت النحو، هذا على
 عن مسؤولة كانت الدولة أن المحكمة وجدت 285 .الخاصة الجهات ارتكبت من أفعال عن المسؤولية
ة و والحرية الحياة في للحق انتهاكات  ضروب من غيره و للتعذيب التعرض عدم و الشخصية لسالم

ة التدابير أم تعتمد أو لهم هاضمنت لم األنه الضحايا، معاملة سوء الزم  286 .هانضما من للتأكد ا
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 المحكمة ألوروبية لحقوق االنسان .1.2.1.3

 الحياة، في الحق من بكل يتعلق فيما بمنع اللتزام في ضيقهذا الجانب األل لحقوق االنسان األوروبية المحكمة نظرت
 .المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب وحظر

 لحماية"  تشغيلية وقائية تدابير"  اتخاذ نحو إيجابية التزامات لديها الدول أن بوضوح تذكر الحياة، في بالحق يتعلق فيما
 وفوري حقيقي خطر وجودب" الوقت ذلك في عرفت أن يجب أو السلطات تعرف عندما ينشأ اللتزام هذا مثل. معين فرد
 : بأن القول على حريصة المحكمة وكانت 287 ."ثالث طرف من اإلجرامية األعمال من محدد فرد حياة على

 التي التشغيلية والخيارات إلنسان سلوكب التنبؤ على القدرة عدم و الحديثة، المجتمعات مراقبة في الصعوبات العتبار في ألخذ مع
 غير العبء أو المستحيل تفرض ال بطريقة إليجابي االلتزام نطاق تفسير من بد ال والموارد، ألولويات حيث من تمت أن يجب

 288 .السلطات على المتناسب

من  خطرال لمنع تنفيذيةال التدابير من اتفاقية شرط اعليه يترتب سوف الحياة على طرالدعاءات بالخ كل ليس لذلك،
 هذا مثل يكون حيث معينة حالة في الشخص لحماية اإليجابي اللتزام انتهاك عن مسؤولة الدولة ستعقد ذلك، ومع. الوقوع
 ،ان تم التفكير بعقالنية التي، الحياتها نطاق في تدابير اتخاذ في"  في الدولة تفشلو معروفا فوريالو حقيقيال الخطر

ظهار الطلب لمقدم يكفي فإنه ، هذا إلثبات 289 ."الخطر هذا تجنبأن تؤدي الى  المتوقع من كان ربما  لم السلطات أن"  إ
 كانت أو علمت به السلطاتوالذي  ،حياتهمل فوري و حقيقي خطر لتجنب منهم معقول بشكل يتوقع أن يمكن ما كل تفعل
 290."معرفة على كونت أن يجب

 : أن المحكمة ذكرت المعاملة، سوء ضروب من غيره و التعذيب بحظر يتعلق فيما

 مجتمعة التفاقية، في المحددة الحريات و الحقوقب لواليتها خاضع شخص تأمينب االتفاقية من 1 المادة بموجب المتعاقدة ألطرافالدول  التزامان 
 الالإنسانية أو القاسية المعاملة أو للتعذيب تخضع ال واليتها الخاضعين األفراد أن ضمان إلى تهدف تدابير تتخذ أن الدول من يتطلب ،3 المادة مع
هينة، أو هم طفالأل سيما ال الفعالة، الحماية التدابير هذه توفر أن ينبغيعاديين،  أفراد أيدي على المعاملة سوء ذلك في بما الم  من وغير

 291علم بها...  علىت كان أو السلطاتأن تعلم  ينبغي كان التي المعاملة سوء لمنع معقولة خطوات تشمل و للخطر، المعرضين ألشخاص

 

  
 والحق الحياة في الحق انتهاك لمنع تنفيذية تدابير باتخاذ اللتزام هذا في بالتفاصيل المحكمة نظرت

 الدتهاوو الشكوى ةصاحب تتعرض ،القضية هذه في. تركيا ضد أوبيز قضية في الجسدية لسالمة في
 سيارة قبل من دهس ذلك في بما العنف، ة منصاعدوسلسلة مت بالقتل التهديدات من العديد إلى

 الرغم على. الشرطة إلى الشكاوى من عددا قدمت قد كانت و زوجها، قبل من مرات، سبع وطعن
 الشكاوى، سحب تم ألنه تلك أوقفت الشكاوى، ببعض يتعلق فيما جراءاتأجراء بعض من اإل أن من
 أعمال توجت السنوات، من عدد بعد. أشهر الثةل والسجن غرامةعن  اإلجراءات معظم أسفرت و

 . الشكوى صاحب والدة على المميت النار إطالق في العنف
 

 توقعت أن المحلية لسلطاته كان من الممكن لأن المحكمة وجدت الحياة، في ألم بحق يتعلق فيما
ال اهجوم  كونت ان يمكن كان التي المعقولة التدابير اتخاذ في لفشلا" الظروف هذه مثل في أنه و ،قا
 رأتو 292 ."الدولة مسؤولية إلشراك يعد كافيا  الضرر تخفيف أو النتيجة لتغيير حقيقية فرصة

هم،الى  الوضعجلب  بمجرد أنه المحكمة  موقف على تعتمد ال أن الوطنية لسلطاتا على انتباه
 ضد المعتدي تهديدات وقوع احتمال نعتم" أن يمكن والتي كافية تدابير اتخاذ عدمفي  الضحية
 في الشروع عدم الل من الظروف، هذه في أنه المحكمة رأتو 293." للضحية الجسدية لسالمة

 عن مسؤولة بالتالي تكان و ،ألم حياة لحماية الواجبة العناية تركيا لم تمارس وقائية تدابير اتخاذ
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 . 2 للمادة انتهاك
 

 قد الوطنية السلطات كانت إذا مافي المحكمة نظرت الشكوى، صاحبل المعاملة سوءب يتعلق فيما
 ."الطلب ةلمقدم الجسدية لسالمة ضد العنيفة الهجمات تكرار لمنع المعقولة التدابير جميع" اتخذت

 المرأة ضد للعنف االستجابة في الممارسات و قواعدال وضع االعتبار في أخذت بذلك، القيام في 294
 تشدد بذلك، القيام في ذلك، ومع 295 .بارا دو بيليم اتفاقية و سيداو اتفاقية اعتمادا على وضعت التي
ة دور ليس" أنه على  واسعةال مجموعةال المناسب من ختيارال الوطنية السلطات محل تحلأن  المحكم
ذها يمكن التي الممكنة التدابير من  من 3 المادة بموجب اإليجابية اللتزاماتها االمتثال لضمان اتخا

 296." االتفاقية
 

ة الحظتكما   ةصاحب له تتعرض الذي العنف ضد تماما سلبيةتبقى  لم الدولة سلطات أن المحكم
ة العناية عرضت" لم المحلية السلطات أن ال الشكوى، الزم  ضد العنيفة الهجمات تكرار لمنع ا

 أن المحكمة وجدت 297 ."عقاب ودون عائق دون من هارتكبا الطلب ةمقدم زوج حيث أن ،ةالمدعي
 هذه لخطورة نظرا واضح بشكل كاف غير كان السابق الطلب ةمقدم زوج سلوك على الرد" 

 كفاءةال في نقص وجود عن تكشف القضية هذه في القضائية ألحكاما" وأن" المنظور اليها الجرائم
ها التسامح، من معينة ودرجة  298 ."[الزوج] سلوك على ملحوظ رادع أو وقائي تأثير أي ولم يكن ل
 في الحكومية السلطات لفشل نتيجة"  االتفاقية، من 3 المادة انتهكت قد تركيا أن المحكمة وجدت
 قبل من الطلب ةمقدم سالمة خطيرة انتهاكات ضد الفعال الردع شكل في وقائية تدابير اتخاذ

ها.   299زوج
 

 في الفشل عن مسؤولة الدولة سلطات تكون أن يمكن مدى أي إلى سابقا نظرت قد المحكمة كانت
 زعم ، المتحدة المملكة ضد آخرين و E حالة في. األطفال على الجنسي االعتداء حالة في التدخل

 قبل من الغتصاب، ذلك في بما وغيره، الجنسي للعنف تعرضوا أطفاالبأنهم عندما كانوا  المتقدمين
 واعية شبه ، E األطفال، وجدت احدى 1972عام في.  1989-1927 تمتد فترة الل زوج والدتهم

الحظات سجلت. زائدة جرعة أخذت أن بعد ها زوج ناشتكت من أ E أن  الطبية ال  و ضربها، أم
ها  صاح  ىخرأ هرب واحدة 1977 عام في. نفسها قتل تنويوهي  هربت أن الى كثيرابها وأزعج

ها زوج أن فيه ادعت حادث وقوع عقب المنزل، من ،L ، األطفال من  ألقي. اغتصابها حاول أم
ة إليه ووجهت الشرطة قبل منألم  زوج على القبض  في بذنبه اعترف لالئق. غير االعتداء تهم

 حكم ال ، بعد الحكم ه زاحتجا يتم لم ولكن الئق، غير سلوك من جرائم على تنطوي التي االتهامات
في  للعيش عاد األطفال، مع االتصال من منعهو االختبارب أمر من الرغم على. مقيدة بعقوبة عليه

 .منزلهم
 

 تعرضوا أنهم الشرطة ،T ، ثالث طفل L و ، Eأبلغ المشورة، تقديم أعقاب في ،1988 عام في
مهم زوج قبل من العتداء ة التهم وجهت ثم. أ  حكم. غير الئقة خطيرة أعمالب أدين و إليه، الموجه

 .  عامين لمدة التنفيذ وقف مع بالسجن عليه
 

ة إلى القضية المتقدمين جلبت  3 لمادةل انتهاكات وقوع زعممع م اإلنسان، لحقوق األوروبية المحكم
 . ( االنتصاف في الحق)  13 والمادة(  المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر)
 

 التي)  المحلية السلطة"  كانت إذا ماو الصلة ذات المسائل في المحكمة نظرت ،3 بالمادة يتعلق فيما
 كانوا المتقدمين بأن علم على كون،ت أن يجب أو ،(بها االجتماعي العمل وزارة الل من تعمل

 المتاحة الخطوات أخذوا سواء ، كذلك األمر كان إذا و، المعاملة سوء لخطر نمعرضو أو يعانون
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 الخدمات تكون أنكان ال بد من  أنه ، تبينالحقائق فحص عند 300 ." ذلك من لحمايتهم لهم معقولةوال
 زوج من الماضي والجسدي الجنسي االعتداء مناألسرة  نظرا لتاريخ الوضعب علم على االجتماعية

 بما العائلة، مع وثيق اتصال على يزال ال كان زوج األب ،فترة المراقبة من الرغم على وأنه األم،
 كان الوقت، كذا في اإليذاء إلحاق تدرك ال االجتماعية الخدمات كانت لو حتى. األطفال ذلك في

 يكن لم الصلة ذا الوقت في أنه حقيقة. طرالخ معرضين الى األطفال بأن علم على كونت أن ينبغي
 األسرة داخل األطفال ضحيتها التي الجنسية الجرائم بارتكا استمرار و انتشار مدىب معرفة هناك

 االعتداء حوادثب االجتماعية الخدمات تعرف حيث الحالة، هذه في ليست منطبقة اآلن ناككما ه
 .اإلدانة أعقاب في الجناة سلوك مراقبةب ملزمة كانت و الجنائية الجرائم إلى أدت التي الجنسي

 
ة، رأي في ، ذلك ومع ها من التي الخطوات اتخاذفي  االجتماعية الخدمات تفشل المحكم  أن شأن

ه أن قبلت قد الحكومة كانتو. اتاالعتداء من المزيد منع وربما مشكلة،البعد الحقيقي لل  من تمكنهم
ظهروا الذين L و E من كل مع تعمل أن  االجتماعية الخدمات كان من المتوجب على همة ضائقة أ  م

أن  ينبغي و األسرة دينامياتل فهمال من مزيد إلى يؤدي أن يمكن كان الذي المنزل في الوضع في
ة الى L يحال   أو واحد على الرقابة متطلبات إلى يؤدي أن مكنكان من الم يوالذ طفال،أل محكم
 كانت ذلك، إلى باإلضافة. وإدانته المعروف المجرم مع يعيشون كانوا الذين األطفال من أكثر

 زوج قبل من محتملال ختراقال في للتحقيق الجهد من المزيد بذل ينبغي كان أنه قبلت قد الحكومة
 العائلية الحالة في الصلة ذات و الكاملة التفاصيل لوضع مستمر تقاعس هناك أنو ،ألمر الرقابة ألم
ة أو الضابط المعني أمام  في محددة دراسة موضوع الطلب يمقدم األطفال كان عندما ألطفالا محكم

 بين لمعلوماتل تبادل أو فعال تعاون هناك يكن لم وأنه المدرسة، عن التغيب و اتالمخالف سياق
 والخدمات المدرسة عن التغيبفي  مستمرة مشكلة مع لتعاملا تحاول كانت التي المدرسية السلطات

 بالغ أن أيضا الواضح من نلم يك. العائلي الوضع حولأوسع  معلوماتكان لديهم  الذين االجتماعية
E  إلى أدىان  ذلك،ان تم  أو، االجتماعية الخدمات إلى تمريره تم 1972 ديسمبر في المستشفى في 
 .استجابة أي
 

ةا تكان ،المجمع في  : لمحكم
 

 أن لديه علىله  ينظر أن يجب الحالة هذه في المعنية السلطات قبل من التعاون و التواصل التحقيق، عدم نمط أنمقتنعة 
ت قد تؤدي الى كان معقول، بشكل ربما، لمسؤولياتهم الفعالة و السليمة اإلدارة نأو ألحداث مجرى على كبير تأثير

. بهم لحقت التي ألضرار أو المخاطر من الحد األقل، على أو تجنب،
301 

 
 . 3 للمادة انتهاك هناك كان لذلك، وتبعا

 
 تحدد أن يمكن آلية أي إلى الوصول لديهم وسائل يكن لم المتقدمين أن كذلك المحكمة وجدت

الإنسانية المعاملة من حمايتهم في فشلت المحلية السلطة بأن ادعاءاتهم هينة ا  هناك كان وبالتالي. والم
 . 13 للمادة انتهاك أيضا

 

 أن ينبغي كان الدولة سلطات أن حالة في مؤشرا هناك يكون عندما خاصة أهمية ذو كوني أن يمكن أعاله المذكورة فقهال
ها للفرد االغتصاب خطر من بينة على كونت  ، إذ يحدث أن يمكن وهذا. ذلك لمنع المعقولة التدابير اتخاذ في فشلت لكن

 بما هذه بعاتت لم ولكن اجتماعي، عامل إلى األخرى الجنسي االعتداء أو االغتصاب مزاعم طفل قدم المثال، سبيل على
 بسهولة يكون أن يمكن أيضا. المعاملة سوء من لمزيد يتعرض أن في الطفل واستمر الدولة سلطات قبل من الكفاية فيه
ها خاص، سجن في الجنسي واالعتداء االغتصاب من نمط وجود من بينة على الدولة مسؤولو كان حال في جدا  فشلت لكن
 بموجب مسؤولة الدولة بأن قوية حجة هناك يكون الحاالت، هذه مثل في. هناك المعتقلين لحماية معقولة خطوات اتخاذ في

 كانت إذا ما .المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب حظر بموجب التزاماتها انتهاكعن  اإلنسان لحقوق الدولي القانون
 على مفتوحا، سؤاال زال ما نتهاكال في التواطؤ أو إلذعان، و منعال في الفشل اعليه يطلق أن ينبغي المسؤولية هذه

 . هذه من أي يكون أن يمكن أنه يوحي االجتهاد أن من الرغم
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الزمة التنفيذية التدابير بشأن إرشادات .1.2.1.2  فرديةال حاالتال في حمايةلل ا

ها للدول يجوز التي التدابير أنواعب يتعلق فيما التوجيهات بعض المرأة ضد بالعنف المعني الخاص المقرر أعطى  وضع
ذها تمي التي اإلجراءات حيث أن المرونة، تتطلب الفردية الحاالت أن على تشددو. العنف من المرأة لحماية  هذه في اتخا

 الفردي عبر الواجبة العناية التزامب الوفاء للدول يمكن. األفراد الضحايا غالتو احتياجات تعكس أن يجب الحاالت
هاتف خطوط مثل خدمات توفير الل من المرأة حماية  والمساعدة اإلرشاد ومراكز الصحية، والرعاية الساخنة، ال

الجئ القانونية،  تدابير إلى الوصول و الحماية تدابير على التعليم" أن وتضيف. المالية والمساعدات تقييدال وأوامر  وال
 302 ."الدولة قبل من الفرد دينت التي والوقاية الحمايةفي  بالتزاماتهاعلى الوفاء  أيضا ساعدي أن يمكن فعالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يلي الى ما  ألقل على الفقه يشير
 

 من غيره أو لتعذيبعن ا فوري خطرب على علم كونت أن ينبغي أو علم على الدولة حين تكون
دها الدولة على ،ما فرد ضد المعاملة سوء ضروب  نطاق ضمن معقولة تدابير تتخذ أن عن

 التعذيب منع في الفشل عن مسؤولة الدولة تكون ذلك، تفعل لم إن. المخاطر تلك لتفادي الحياتها
 .للفرد المعاملة سوء ضروب من غيره أو
 

ها يتعرض التي المخاطر مستوى على الحكم في أهمية السياقفان  الفرد، ل  نمط هناك حين يكون: ذو 
ها معينة مجموعة ضد العنف من  .خطرعاليةدرجة ال عتبرت أن ينبغي الفرد ينتمي ل
 

 ،السرعة القصوى له على وجه ستجابةال المتخذة التدابير إجراء عاليا يتوجب خطرال يعتبر حين
ها الواجب التدابير هذه مثلعلى  التشريعات تنص أن وينبغي  .اتخاذ

 
ة الخطوات أنواع تقييم في الزم مهم  الخطر على للرد ا ذات  الدولية والقواعد المعايير مراعاةمن ال

 .المرأة ضد العنف منع المثال، سبيل علىالصلة، 
 

 ممارسة في الفشل بسبب المعاملة سوء ضروب من غيره أو التعذيب عن المسؤولية .1.2.2
 المنهجي المستوى على الواجبة العناية

 
 كل حق لضمان عمومية أكثر واجبات لديها الدول أن باستمرار اإلنسان حقوق هيئات و المحاكم تاعترف

 االجتهاد هذاان  303 .المعاملة سوء ضروب من غيره و للتعذيب التعرض عدم في واليتها نطاق في فرد
الهيئات  استعراض الل من: عليه والرد االغتصاب منعها بشكل عام في فشل في الدول مسؤولية لعقد مفيد

اهدة، المنشئة بموجب ة، المصلحةمن أجل  والتقاضي مع  وذلك ،والمناصرة الدستورية االلتماسات العام
 مثل الصلة ذات المكفولة الحقوق من وغيرها المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر باستخدام

 . للتمييز التعرض عدم في الحق
 

 بشكل منهجي  على الدول من ةالمطلوب التدابير أنواع المرأة ضد بالعنف المعني الخاص المقرر لخص وقد
 سوء ضروب من وغيره التعذيب على المفروض لحظرا انتهاكات ذلك في بما المرأة، ضد العنف لمكافحة
 : أن أوضحت، حيث المعاملة

 
ها لتزاماتال المنهجية الى الواجبة العناية شيرت  و والحماية للوقاية ومستدام شامل نموذج وجود لضمان الدول التي يجب أن تتخذ

 منعالو حمايةال في بمسؤوليتها الوفاء للدول يمكن المنهجي، المستوى على. المرأة ضد العنف أعمال عن والتعويض العقاب
الت و العمل وخطط الستراتيجيات وتطوير التشريعات، تعديل أو اعتمادعن طريق  معاقبةالو  الخدمات؛ وتوفير التوعية ح
 الذين مساءلةو الكافية؛ المواردالتحويلي ب التغيير وتزويد مبادرات والقضاة؛ العامين والمدعين الشرطة قوة و قدرات تعزيزو

                                                           
302

 .71"، فقرة 2113(، "تقرير مانجو 2113مجلس حقوق النسان )  
303

 2. 4، ب. 1أنظر أعاله، الجزء   



59 
 

 يتعين أيضا،من بين أمور أخرى.  ،للمرأة إلنسان لحقوق انتهاكات يرتكبون الذين أولئك عن فضال منع،الو حمايةال في يفشلون
 .ياتمييزو هيكليا ونظاميا الجنسين بين المساواة عدم لمعالجة المجتمعي التحول في ملموس بشكل عموما تشارك أن الدول على
 فعاال كونأن يو معقولة، بطريقة الممارسة في النظام هذا نفذي أن يجب و والوقاية، للحماية شاملعام  نظام وضع يجبكما 
 معقولة اتدابير تتخذ أن الدول من يتطلب ولكنه النتائج، ليس و الوسائل من واحد هو اللتزامان . فرديةال حاالتال في عام بشكل
 محددة حاالت على وتطبيقه العام النظام يكون أن يجب المطاف، نهاية في. الضرر تخفيف أو النتيجة لتغيير حقيقية فرص ذات
 من يتطلب فإنه حالة، كل في لامالك الردع تتطلب ال الواجبة العناية أن حين في. المرأة ضد العنف لمنع كاف رادع تأثير ذو

 القانون في المتاحة الوقائية التدابير كانت إذا ما إلى الواجبة العنايةكما تنظر . العنف لردع ةمعقول بطريقة تتصرف أن الدولة
هاية في.  يعملون كانوا إذا وعما الوضع، لهذا الستجابة المناسبة هي المحلي  القضائية االنتصاف سبل وجود ليس" المطاف، ن

هو ما  304". ةيفعالبل  الواجبة، العناية يوضح بشكل رسمي 
 

 التعذيب منع في الفشل عن الدولة مسؤولية إلى يؤدي الواجبات بتلك الوفاءفي  عجزال ما اذا كان ،ذلك ومع
 .االجتهاد اخالف موضوع زالي ال فردية حالةب يتعلق ما في المعاملة سوء ضروب من غيره أو

 
 اإلنسان لحقوق ألوروبية المحكمة .1.2.2.1

 
 بشكل االغتصاب على تعاقب التي الجنائي القانون أحكام سن عدم أنب ةواضح األوروبية المحكمة كانت
الحقة التحقيق الل من عمليا قهاوتطب فعال  اإليجابية لتزاماتال انتهاك إلى يؤدي الفعالة، القضائية وال

 هذا مثل أهمية أيضا الحظت وقد 305 .المعاملة سوء ضروب من غيره و بالتعذيب يتعلق فيما للدولة
 على تأثيره و االغتصاب تجريم نقص مثل قضايا في النظر عند ذلك، ومع. االنتهاكات ردع فياإلطار 

ة رأت فردية حالة  من بدال االغتصاب لعمليات االستجابة في السلطات التزاماتهذا األمر متعلق بالمحكم
 ال الصلة ذا القصور هذه مثل في النظر تم كما 306.االغتصاب منع في فشال اإلخفاقات هذه مثل إيجاد
 307 .التمييز في الدولة مسؤوليةالنتعلقة ب منفصلةال مطالباتفي ال سيما

 

 
 اإلنسان حقوق محكمة و األمريكية البلدان لجنة .1.2.2.2

 
 يؤدي أن يمكن بسكل منهجي تدابير اتخاذ في الفشل أن األمريكية البلدان ومحكمة لجنة اقترحت ذلك، ومع
  .فردية حالة في األشخاص العاديين قبل من انتهاكات وقوع منع في الفشل عن المسؤولية إلى
 
 قضية األمريكية البلدان لجنة درست  ،308البرازيل ضد بينيا دا ماريا قضية في 

 محاولتين في ذروتها بلغت زوجها، يد على للعنف ضحية كانت امرأة رفعتها
 فيه كانت الدعاوى الجنائية  شكوىال تقديم تم الذي الوقت في. حياتها على للقضاء

 هذه الفترةحيث كان الزوج في  عاما، 15 من ألكثرمستمرة  السابق زوجها ضد
 اعبركبير اخطر خلقحيث  ،فعال غير كان القضائي النظام أن وزعم. حرا طليقا

 . الموجودة التقادم فترة ضوء في العقاب من افالت
 

 االتفاقية بموجب اللتزاماتها انتهاكات عن مسؤولة كانت الدولة أن اللجنة عقدت
 اللجنة وجدت ذلك، من ألهم. بارا دو بيليم واتفاقية األمريكي اإلعالن األمريكية،

 صاحبة منه عانيت الذي العنف على الرد عدم فشل في هناك كان فقط ليس أنه
 : للجنة وفقا. األول المقام في االنتهاكات منع في فشل أيضا ولكن الشكوى

 
 أعمال عن تتغاضى الدولة أن إلى إشارة هو الظروف هذه ظل في الجاني إدانة و مقاضاة عدم

ها تعرض التي العنف  إجراءات اتخاذ في البرازيلية المحاكم قبل من الفشل هذا و ا،بيني دا ماريا ل
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ها قبل من للعنف المباشرة العواقب تفاقمأدى الى   وقت في ثبت كما ذلك، على عالوة.  السابق زوج
 عن التغاضي.  نمط هو بل الحالة، هذه على يقتصر ال الدولة أجهزة قبل من التسامح أن سابق،

ة إلى ال يؤدي ال بأكمله النظام قبل من الوضع هذا  و التاريخية و والجتماعية النفسية الجذور إدام
 .المرأة ضد العنف على تشجع و تدعم التي العوامل

همال من عام نمط من جزء هو اينيب دا ماريا منه عانيت الذي العنف أن لحقيقة نظرا  عدم و إل
ة فمن المعتدين، وإدانة مقاضاة في الدولة جانب من فعالة إجراءات اتخاذ  هذه أن اللجنة نظر وجه
 واجب أيضا ولكن دانة،إلو مقاضاةبال يتعلق فيما لتزامفي ال فقط ليس فشل على تنطوي الحالة
هينة الممارسات هذه لمنع  يفضي مناخ هذه الى التمييزية العامة القضائية ليةكما تؤدي عدم الفعا. الم
 للمجتمع، ةكممثل الدولة، جانب من رغبة على دليل أي المجتمع يرىال  حيث المنزلي، العنف إلى
 309 .األفعال هذه مثل لمعاقبة فعالة إجراءات اتخاذ في

 
 في األمريكية البلدان محكمة قبل من للوقاية النظامية التدابير فكرة اسةدركما تم  

 مدينا القاضي و األغلبية من كل واتفق. أعاله إليها المشار ،مزارع القطن قضية
 ضد العنف من النمط هذا لمعالجة تدابير اتخاذ على واجب المعارضة في كيروغا
 التدابير، بعض اتخذت قدكانت  المكسيك أن من الرغم على و المنطقة، في المرأة
. العنف من نمطمثل هذا ال لمنع الظروف هذه في كافية ليست التدابير هذهاال أن

 اإلخفاقات تلك كانت إذا ما حول اختلفوا المعارضة و األغلبية فإن ذلك، ومع310
 سوء ضروب من غيره أو التعذيب عن مسؤولة المكسيك لجعل ذاتها حد في كافية

 . حدة على حالة كل في الضحايا ضد نفذت التي المعاملة
 

 في األمريكية البلدان للجنة سابقال قرارال تماما عن مختلفا نهجا غالبيةوقد أخذت ال
 الفاعل سلوك يعزى أن يمكن كان إذا ما مسألة في عند النظر ،بينيا دا ماريا قضية

 اللتزاماتها االمتثال في الدولة فشل كان إذا ما دراسة من بدال الدولة، الى الخاص
اهم قد الخاصة الجهات جانب من السلوك هذا مثل منعفي   قعو الذي الضرر في س
 : أن وجدتوقد . الضحايا على

 
 ارتكب ضد إلنسان لحقوق انتهاك كل عن مسؤولة تكون أن يمكن ال الدولة أن الواضح من

اليتها الخاضعين األفراد  يعني ال االتفاقية بموجبات لضمانفي ا الدولة التزام ، الواقع في. ل
 تدابير تتخذ أن واجبها ألن وذلك األفراد، من فعل أو عمل أي أجل من محدودة غير مسؤولية

 من حالةبمعرفتها ل مشروط البعض بعضهم مع القاتهم في خاصة ألفراد والحماية الوقاية
 الخطر هذا تفادي أو منع  معقولةال مكانيةإلو ألفراد من مجموعة أو لفرد وشيكال الحقيقي الخطر
 ألفراد أحد من فعل عن امتناع أو لفعل القانونية النتيجة أن من الرغم على ، أخر وبعبارة. ةالمحد

 إلى تلقائيا هذا يعزى أن يمكن ال ،آخر لشخص خاصةال الفردية إلنسان حقوق بعضل انتهاك هو
 311 .العتبار بعين ؤخذت أن يجب للقضية الخاصة الظروف ألن وذلك الدولة،

 
ة التدابير تتخذ لم الدولة أن من الرغم على النحو، هذا على  قبل من ةالمطلوب العام

ها ت فشل"  بالتالي توكان) المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب بمنع التزام
ها مع عام بشكل توافقال في  منعال في الفشل عن المسؤوليةفان ( "بالحظر التزام
 312 .المفقودين الضحايا عن اإلالغ تم عندما واحدة مرة فقط نشأت الحالة هذه في
 

 الدولة على التزام هناك يكن لم رأيها، في. مع ذلك كيروغا مدينا القاضي تاختلف
 ذلك، ومع. ناسبم التزاما غير سيكون ذلك ألن معينين، أشخاص اختطاف منعب
 غير بشكل ناهيك) على علم بشكل رسمي فيها الدولة كانت اللحظة التي في"

 لحقوق الوطنية اللجنة نبهتها فيها التي اللحظةفي  أخرى، أو بسكل آخر ،(رسمي
 هناك كان خواريز، سيوداد في المرأة ضد العنف من نمط وجود إلى اإلنسان

الح محاولة إلى الرامية للسياسات غياب  هذا أن رأيها في 313 ." الوضع ا
 الشخصية اسالمة حمايةفي  اللتزاماتها التام االمتثال في الدولة هو فشل الفشل،
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 .للتعذيب همتعرض احتمال من ضحايالل
 
 حقوق انتهاكات عن مسؤولة الدولة وجدت الحالتين، كلتا وفي الحالة، هذه في

 ومع. المفقودين الضحايا عن اإلبالغ تمالمتزايد حين  الدولة فشل بسبب الضحايا
هما أيضا كوني أن للتمييز يمكن ، ذلك  التشغيلية اإلخفاقات تلك كانت حال في م

مهم من ة.موجود غير الفورية  المترتبة اآلثار فهم النظرية، الناحية من أيضا ال
 .خاصة جهات قبل من عنفعند استمرار شكل من أشكال ال الدولة على

  
 

 .    حاالت أخرى 1.2.2.1
 
 314 ،الشيرطة مفيوض ضيد( )طفيل CKقضيية  فةي كينيةا فةي العليةا المحكمةة نسبت 

ة ألجهزة المسؤولية الثاني، الجزء في التي تم وصفها  أعمةالعةن ( الشةرطة) الدولة
 اغتصةاب ومقاضةاة لتحقيةقبشةكل منهجةي فةي ا هاإخفاقا بسبب عاديين وذلك أفراد

 :المحكمة رأي في. الفتيات
 
 المسةتجيبين. طلقةاء أو/ يبقةوا أحةرار أن الخطةرين لمجةرمينل الشةرطة سةمحت الحةالي االلتمةاس في

 الدولةة وكالء وفشةل الملتمسةين علةى جنسةيا اعتدوا الذين المجرمين ومحاكمة اعتقال عن مسؤولون
هةم  الملتمسةين وحمايةة العةرض هتةك مرتكبةي ومحاكمةة العتقةال وفعالةة مناسةبة تدابيرباتخاذ  الةذين 

هتةةك التعةةذيب، عةةن المسةةؤولين يجعلهةةم فةةي رأيةةي العطةةاء، سةةنواتأطفةةال فةةي   لحمةةلو العةةرض و
 .تحديدا هنا لملتمسينوا الصغيرات للفتيات القسري

    
 

 فردية حالة في مسؤوليةمع ال بشكل منهجي قضاياال معالجةفي  فشلال حتى ان لم يتم ربط ذلك، ومع
ها الواضح فمن ،(للفرد تعويض بتقديم اللتزام إلى وبالتالي)  حظر إطار في الدولة مسؤولية إلى تؤدي أن

الج سوء ضروب من وغيره التعذيب  أيضا القضايا هذهتناول  يتم قد ذلك، إلى باإلضافة. عام بشكل ال
 .أدناه إضافية قضية اسةدرتمت  – التمييز اطار تحت

 
 نقاط أساسية

 
ة التزامات الدوللدى   .المرأة ضد والعنف االغتصاب ضد والوقاية الحماية نظام لتنفيذ واسعةو عام

 
 الدولة إلى ينسب أن ينبغي الجهات الخاصة قبل من المعاملة سوء عن المسؤولية أن المحاكم بعض وجدت

ها التدابير، هذه مثل اتخاذعند عدم  مهم من الحاالت هذه مثل في للبعض، بالنسبة. ذلك منع في فشلت ألن  ال
 . " التعذيب"  كشكل من أشكال المعاملة سوء اعتبار 

 
 الدولة ولكن.  الدولة إلى الفعل عن المسؤولية يعزي ال االخفاقات، هذه مثل وجود أن أخرى محاكم وجدت

 دلي قد أو لة،المعاي سوءب يتعلق فيما" إجرائي" انتهاكو ،"يجابيةإل" التزاماتها انتهاك عن مسؤولة تكون قد
 .التمييز من نمط وجودهذا الفشل على 

 
                             أن الواضح فمن فردية،ال حاالتال في المسؤولية إسناد إلى تؤدي ال اللتزامات هذه كانت لو حتى 

ة اللتزامات هذه ة المصلحة في خاص بشكل مفيد هو اللتزامات هذه فهم لذا. موجودة العام  أو العام
ذها يتعين التي األوامر على للحصول الدستوري التقاضي  مراجعة في والمشاركة محددة، خطواتل اتخا

 . معاهداتال بموجب المنشأة الهيئات أمام  دولةال
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 . 2113مايو  17ضد  مفوض الشرطة،   CKكينيا، قضية  المحكمة العليا في  
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 االنتهاكات الناتجة عن الفشل في الرد .2

 
باالضافة الى  315 اإلنسان، حقوق انتهاكات جبر الضرر عن  في الحقمختلفة على المعاهدات ال نصت كل من

 318 .االعالنية الصكوك من سلسلة وفي  317اإلقليمية، والمحاكم 316 معاهدات، بموجب المنشأة المتحدة األمم هيئات
 بـ:  ملزمة الطرف الدولة أن على تنص المذكور العهد من( 3) 2 المادة المثال، سبيل على

 
 عن النتهاك صدر لو حتى هذا العهد، في بها المعترف حرياته أو حقوقه انتهكت شخص ألي للتظلم فعال سبيل توفير تكفل بأن ( أ)

 الرسمية، بصفتهم يتصرفون أشخاص
 

ها يدعى التي الحقوق في تبت أن النحو هذا على متظلم لكل تكفل بأن ( ب)  سلطة أية أو مختصة، تشريعية أو أو إدارية قضائية سلطة انتهاآ
 القضائي، التظلم إمكانيات وبأن تنمى القانوني، الدولة نظام عليها ينص أخرى مختصة

 
 .المتظلمين لمصالح الصادرة األحكام بإنفاذ المختصة السلطات قيام تكفل بأن( ج)
 

 في مسؤول قبل من نتهاكال تم كان سواء اإلنسان، حقوق انتهاكاتجبر لضرر  توفيرفي  إيجابي التزام الدول على
الحقة بالتحقيق اللتزام. العاديين األفراد أحد أو الدولة،  من واجب هو بل - الواجبة العناية من واحد وه الجريمة و
 صارم التزام لديها يوجد انتهاك عن المسؤولة هي الدولة حن تكون ذلك، ومع. للنتائج وليس ،الدولة وسائلضمن 

 .التعويض تقديمب
 

 ومع. "المختصة من الجهات غيرها أو إدارية أو قضائية سلطة" حددهت االنتصاف في الحق على الدولي العهدينص 
 قضائيتعويض  قدمي أن ويجب الغتصاب، ذلك في بما اإلنسان، لحقوق خطيرةال نتهاكاتفي حالة اال ذلك،
ارها يمكن ال إلدارية االنتصاف سبل" ، اإلنسان حقوق لجنة ذكرت كما 319.دائما  وفعالة مناسبة انتصاف سبلك اعتب

 320." اإلنسان لحقوق خطيرة انتهاكات حدوث حالة فيخاصة ] ... [ 
 

 المادة الل من التعذيب لضحايا االنتصاف سبل توفير في الدول على محددا التزاما التعذيب مناهضة اتفاقيةتفرض 
 : أن على تنص التي ،14

 
ها في طرف، دولة كل تضمن  عادل تعويض في للتنفيذ قابل بحق وتمتعه التعذيب أعمال من لعمل يتعرض من القانونى،إنصاف نظام

هيله إعادة وسائل ذلك في بما ومناسب  ،يكون التعذيب أعمال من لعمل نتيجة عليه المعتدى وفاة حالة ممكن،وفي وجه أكمل على تأ
  .التعويض في الحق يعولهم الذين ألشخاص

 
 أنيؤكد  التعليق هذا.  14 المادة تنفيذ بشأن الدول لتوجيه مفصل عام تعليق مؤخرا التعذيب مناهضة لجنة أصدرتو

 سوء ضروب من غيره و التعذيب من كلساري على  14 المادة في عليها المنصوص اللتزامات تطبيق
 321.المعاملة
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هضة التعذيب المادة 2)14( و 5)9( و3)2أنظر على سبيل المثال في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة    ، 14(، واتفاقية منا
 . 75( المادة 1998ونظام المحكمة الجنائية الدولية )

316
 31( التعليق العام رقم 2114؛ ولجنة حقوق االنسان )15(، فقرة 2فاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم )أنظر على سبيل المثال في ات  

 .17-15فقرة 
317

ة ألمريكية فالزكس رودريغس  ضد الهندوراس )   ة 174، فقرة 1988يوليو  29(1988أنظر على سبيل المثال في المحكم ، والمحكم
 . 32، فقرة 1995أكتوبر  31حكم  App. No. 14556/89 (1995ضد اليونان )ألوروبية في بابامبيلوشوبوس 

318
 لضحايا والجبر النتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المتحدة ألمم مبادئ" ،(2115) المتحدة لألمم العامة جمعيةال  

ة النتهاكات  اعتمدته الذي ،147/21 المادة الجمعية العامة ،"الدولي إلنساني للقانون الخطيرة والنتهاكات اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجسيم
ة الجمعية ة الجمعية أيضا انظر. 2115 ديسمبر 12  عام العام الن" ،(1985) المتحدة ألمم العام  لتوفير ألساسية المبادئ بشأن المتحدة ألمم إ
 .1985 الثاني تشرين 29 المؤرخ 41/34 العامة الجمعية قرار بموجب اعتمدت ،"السلطة استعمال وإساءة الجريمة لضحايا العدالة

319
 .12، فقرة "والجبر االنتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المتحدة ألمم مبادئ(، 2115الجمعية العامة لألمم المتحدة )  

320
االراء المتبناة في Comm. No. 563/1993( 1995لجنة حقوق االنسان، بتيستا دي أريانا ضد كولومبيا )   ، وثيقة األمم 1995أكتوبر  27،

 . 2.8فقرة  CCPR/C/55/D/563/1993المتحدة 
321

هضة التعذيب، التعليق العام رقم     . 1ديسمبر فقرة  CAT/C/GC/3 13من قبل الدول ألطراف،  14بشأن: تطبيق المادة  3اتفاقية منا
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 معا ترتبط والتي موضوعية، و إجرائية جوانب لديه الضرر جبرو االنتصاف في الحق أن على العام التعليق يؤكد
 من معينة لفئات الخاصة الضعف حالة لمراعاة وذلك مناسب بشكل تتكيف.على وسيلة جبر الضرر أن وثيقا ارتباطا

ة األساسية الشروط ومن 322 .األشخاص الزم ة، النيابة عبر ذلك في بما ،جر الضرر قضائيال ا  آليات هو العام
 إلى الجناة تقديم لمن أج مصداقية ذاتالموجودة  المؤسسات تكون أن يجب. وفعالة ومستقلة فورية تحقيقات إلجراء
 . جبر الضرر دون تحول التي الحواجز إزالة يجب و للضحايا، الملموس التعويض توفيرو ،المسائلة

 
 بموجبها التي المعاهدة على اعتمادا مختلفة، طرق في فعالة انتصاف سبل توفير في الفشل الهيئات مختلفميزت 

ارها اإلخفاقات هذه مثل لوصف اإلنسان حقوق لجنة ميلت. تعمل  ،( 7 المادة مثل) جوهري اللتزام انتهاكا باعتب
ها اإلنسان حقوقل  األوروبية محكمةال تصفها بينما ( .  3)  2 المادة مع بالتزامن  للمادة" إجرائية" انتهاكات على أن

االنتهاكات على أنها  هذه وصف إلى األمريكية البلدان محكمةوتميل ( . 3 المادة المثال سبيل على) الصلة ذات
 فمن 323 .( 5 المادة مثل) جوهرية مادة من والمستمدة ،القضائي الحماية في والحق عادلة محاكمة في حقانتهاك لل
 من فشل أي عن اإلنسان لحقوق الدولي اإلطار ظل في المسؤولية تتحمل الدولة أن ذلك، على حالة، كل في الواضح

 .للضحية التعويض بتقديم اللتزام إلى يؤدي أنه و القبيل، هذا
 

 االلتزام في التحقيق .2.1
 

 قضايا عامة .2.1.1

 جبر ضرر توفيرفي  الدول التزامات لتحقيق أساسي أمرهو  اإلنسان حقوق انتهاكات بشأن مزاعمال في التحقيق واجبان 
اثبات حق و المسؤولين ومعاقبة مقاضاة المستحيل منيكون  وفعال شامل تحقيق إجراء دون من 324.هذه االنتهاكاتل
 من افالت لتجنب ةالدؤوب التحقيقات أهمية على أيضا اإلنسان حقوق هيئات توشدد. الضرر جبرو االنتصاف ضحاياال

 325 .الفعل من النوع هذا تكرار و العقاب

 يجب نتهاكاتالب المتعلقة الشكاوى أن اإلنسان حقوق لجنة ذلك في بما اإلنسان، لحقوق متعددةال الهيئات تأكدكما 
 وقد 326 .فعال االنتصاف في الحق لجعل" ومحايدة مستقلة هيئات الل من وفعالة وشاملة سريعة" فيها بطريقة التحقيق

 يمكن انتهاكات مزاعم في لتحقيقفي با الطرف الدولة قيام عدم" أن المناسبات من العديد في توضيحات أيضا اللجنة قدمت
 العهد من 7 لمادةا انتهاكأن  اإلنسان حقوق لجنة وجدت الواقع، في 327. " للعهد منفصل خرق إلى ؤديي أن ذاته حد في

 328. الدولة في المسؤولين قبل من االغتصاب مزاعم ها فيفي التحقيق يتم لم التي الحاالت من عدد في الدولي

 ضروب من غيره أو بالتعذيب تتعلق شكاوى في التقدم أو لبدء خطوات اتخاذ الضحايامن  تطلب أن ال لدولكما على ا
 329.تأخير ودون فيها تحقيق إجراء بيتوج اإلنسان حقوق تنتهك قد حادثةفور معرفة الدول ب ذلك، من بدال. المعاملة سوء

                                                           
322

 .15،  فقرة 31التعليق العام رقم  (،2114لجنة حقوق االنسان )  
323

 .292، فقرة 2111نوفمبر  12(، 2119لهذا الموضوع أنظر في المحكمة ألمريكية، قضية مزارع القطن )  
324

 النتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المتحدة ألمم مبادئ" ،(2115) المتحدة ألمم العامة الجمعيةأنظر في   
 .4)ب( و3الضرر"، فقرة جبرو

325
 .289، فقرة 2119نوفمبر  12( 2119أنظر على سبيل المثال في المحكمة ألوروبية قضية مزارع القطن )  

326
، 21، فيما يتعلق بشكاوى التعذيب، أنظر لحنة حقوق النسان، التعليق العام رقم 15فقرة  31(، التعليق العام رقم 2114لجنة حقوق النسان )  

 .14فقرة 
327

 .15فقرة  31(، التعليق العام رقم 2114لجنة حقوق االنسان )  
328

هدات اعتمدت ،1143/2112 رقم( 2117) أوزبكستان ضد تشيكونوف ، لجنة حقوق النسان، المثال سبيل على انظر    مارس 12 في المشا
 وثيقة ،2119 أبريل 2 المعتمدة آلراء( 2119) روسيا ضد أميروف ،HRCtee ؛CCPR/C/89/D/1043/2002. المتحدة ألمم وثيقة ،2117
هدات اعتمدت ،1284/2114 رقم( 2119) أوزبكستان تورايفا ضد،HRCtee ؛CCPR/C/95/D1447/2006. المتحدة ألمم  أكتوبر 21 المشا

 .CCPR/C/97/D/1284/2004. المتحدة ألمم وثيقة ،2119
329

 ،C سلسلة ،2112 يناير 31 في( والتكاليف والتعويضات مزاياال) حكم( 2112) كولومبيا ضد بيلو بويبلو مذبحةالمحكمة ألمريمية، قضية   
 ،المحكمة ألمريكية ؛291. الفقرة في ،2119 نوفمبر Cottonfields (2009) 16 القضية ،المحكمة ألمريكية ؛143. الفقرة في 141 رقم

 ،C سلسلة ،2119 الثاني كانون 28 المؤرخ( والتكاليف التعويضات مزايا، ألولية، العتراضات) حكم( 2119) فنويالضد  وآخرون بيروزو
 .298. الفقرة في 195 رقم
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 العسكرية العدالة نظم ال تتدخل أن ينبغي أنه بتوضيح اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان محكمة قامت ذلك، إلى باإلضافة
 331 .الفعال االنتصاف في الضحية حقل انتهاك بمثابة التدخل هذا مثليعد و 330.االغتصاب الحقة أو التحقيق عمليات

 332 .اإلنسان لحقوق األخرى الخطيرة االنتهاكاتب يتعلق فيما األخرى الهيئات فقه مع يتفق وهذا

 متطلبات التحقيق العادل .2.1.2

 قبل من أنزلت سواء المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب لحظر مخالف فعل في رسميال لتحقيقا متطلباتتتشابه 
 333 .العاديين األفرادمن  أو الدولة موظفي

 الدولة سلطات أن تكيشمال زعم حيث ،قبل شخص عادي من االغتصاب بشأن كرواتياضد  DJ قضية في 
 :أن األوروبية المحكمة أوضحت فعال، تحقيق إجراء عن تقاعست

 
البسات  على قادرا كوني أن المبدأ حيث من ينبغي فإنه ،"فعاال" ما تحقيقالعتبار  هار   المسؤولين ومعاقبة تحديد و القضيةاظ

ها ما ليس هذا. عن هو نتيجة، بتحقيق التزا  خطواتالسلطات ال تتخذ أن يجبكما . التي يجب اللتزام بها الوسائل من واحد بل 
 وهلم الجنائية، ألدلة العيان، شهود شهادات ،رأمو جملة في ذلك، في بما بالحادث، المتعلقة ألدلة لحماية لهم المتاحة معقولةال

عنها  المسؤولين ألشخاص هوية أوالحادثة  وقوع سبب تحديد على قدرته ضيقوت يؤدي الى التحقيق في نقص أي إن. جرا
هذا  المنصوص الحاالت في. السياق هذا فيوالمنطقية  السرعة متطلباتالمعيار، باالضافة الى مراعاة  يجازف في عدم استيفاء 

ها  السلطات كانت إذا ما بتقييم المحكمة قامت ما كثيرا الرسمي، التحقيق فعاليةتم النظر في  حيث االتفاقية من 3 المادة في علي
 الوقت وطول البيانات، جمع في روالتأخ التحقيقات، فتح في النظر تم وقد. المناسب الوقت في للشكاوى الفور على استجابت

. وليأل تحقيقال ستغرقها الذي
334 

 
 في فشلوا في موقع الحادثة الشرطة ضباط أن الوطنية السلطات قبل من االقرار بالفعل تم ، الحالة هذه في

ة الخطوات اتخاذ الزم يعملوا  ولم الموقع؛ تفتيشب واأمري"  لم نهم، حيث أالتحقيق من األولية المرحلة في ا
ها مفصلة عالمية مقابلة إجراء أو المتضرر الطرف من بيانعلى أخذ   البس أخذتم ي لم أنه كما...  مع

 أن المحكمة وجدت 335 ." الشرعي الطب فحص ألغراض هايرتدون كانواالتي  والمتهم الضحية كل من
 انتصاف وسيلة لديها يكن لم والتي الدولة، من تعويض على الحصول في حق الشكوى ةصاحب أعطى هذا

 ظلت ذلك، ومع 336 .(التعويض هذا مثلعلى  للحصول بطلب التقدم إمكانية) المحلي المستوى على فعالة
 جوانب هناك وكانت بأكمله، التحقيق على تأثير العيوب تلكل كان .تحققي لم بالتحقيق اللتزام أن حقيقةال

 القرار قدم قد كان الذي التحقيق، قاضي يةحياد عدمما تمثل ب ذلك في بما التحقيق، منناقصة  أخرى
 األدلة ذلك في بما األدلة لضمان المعقولة الخطوات جميعلم تأخذ  السلطات وأن تحقيق، فتح بعدم األولي

 337 .العيان شهود أدلة على الحصول في والفشل الشكوى، ةمقدم تنورة من الشرعية
 

ة أعربت  أثار الذي األمر التحقيق، قاضي قبل من المعروضة المواقف إزاء قلقها عن خاصة بصفة المحكم
 به، القيام يتعين وهو ما لعدالةأخذ مجرى ا أهمية على المحكمة شددت الصدد، هذا في. التحيز من مخاوف

 لهذه تحقيقا. "بالتساوي اإلجراءات في المتضررة واألطراف المتهمب تتعلق االعتبارات هذه مثل" وأن
 سلوك بشأن أخرى ظروف أو الكحول تأثير تحت تكان الضحية بأن ادعاء أي" أن المحكمة تشدد الغاية،

 338. فاعل" بشكل بالتحقيق اللتزام في عدم سلطاتأن تكون عذرا لل يمكن ال شخصيتها أو الضحية
 

 بالجهود يتعلق فيما السلبي الموقف" تأظهر التحقيق في الموضوعية العيوب أن المحكمة وجدتكما 
                                                           

330
 .177، فقرة 2111أغسطس  31( 2111المحكمة ألمريكية، فرناندو أورتيغا وآخرون ضد المكسيك )  

331
 مرجع سابق.   

332
 إلى وإحالتها اإلنسان لحقوق المتحدة لألمم الفرعية اللجنة اعتمدتها التي العسكرية، المحاكم الل من العدل إلقامة المنظمة المبادئ مشروع  

 ؛7 المبدأ في 2112 يناير E/CN.4/2006/58، 13. ،(2112) والجتماعي االقتصادي المجلس المتحدة ألمم وثيقة ،" إلنسان حقوق مجلس
 إلعدام أو موجزة بإجراءات أو القضاء نطاق خارج المعني اإلنسان حقوق للجنة الخاص المقرر تقرير" ،(1992) المتحدة لألمم العامة الجمعية
 .125. الفقرة في 1992 أكتوبر A/51/457، 7. المتحدة ألمم وثيقة ،"التعسفي

333
 فرنانديز قواس المحكمة ألمريكية ؛145. الفقرة في ،2112 يناير 31( 2112) كولومبيا ضد بيلو بويبلو قضية مذبحةالمحكمة ألمريكية،   

 المحكمة ؛78. الفقرة في 192 رقم ج، المجموعة ،2119 نيسان 3 المؤرخ( والتكاليف والتعويضات مزايا) حكم( 2119)ضد الهندوراس
 .85. الفقرة في ،2112 يوليو 24( 2112) كرواتيا ضد DJ ألوروبية،

334
األوروبية،     . 85، فقرة 2112يوليو 24( 2112ضد كرواتيا )  DJالمحكمة

335
 .91مرجع سابق، فقرة   

336
 .95مرجع سابق، فقرة   

337
 .113مرجع سابق، فقرة   

338
 .111مرجع سابق، فقرة   
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 كان أنه المحكمة وجدت النحو، هذا على. "االغتصابشكوى  ةمقدم ادعاءات صحة في تحقيقلل المبذولة
 ( . األسرية والحياة الخصوصية في الحق)  8 والمادة 3 المادة من كل في اإلجرائية للجوانب انتهاك هناك

 

اليجب ان يكون هذا  تمييزية، جوانب له هجوم أن على أدلة هناكعندما يكون   المحكمة وجدت وقد. التحقيق في هاما عا
مهم من ،عنصري هجوم" وراء الدافعيكون  حيثما أنه األوروبية ة، بقوة التحقيقبشكل خاص اجراء  ال اه  مراعاة مع ونز

 خطر من لحمايتهم السلطات قدرة في ألقليات ثقة على والحفاظ لعنصريةل المجتمع إدانةعلى  تأكيدال إعادة إلى الحاجة
 في الواجبة العناية ببذل اللتزام نطاق دراسة عند قياسا هذا األمريكية البلدان محكمة طبقت وقد 339 ".العنصري العنف

لديه " فعال بشكل بالتحقيق اللتزام أن المحكمة رأت النحو، هذا على.  الجنس نوع على القائم العنف حاالت في التحقيق
 للعنف العام السياق إطار في تتأثر التي أو ،تمت اساءة معاملتها أو قتلت التي المرأة قضية مع التعامل عند أوسع نطاق
 ه:أن على المحكمة وشددت 340 ." النساء الشخصية الحرية ضد

مهم من المرأة، ضد العنف أعمال من عمل حدوث عند زمة بطريقة به القيام في التحقيق عن مسؤولة السلطاتبشكل خاص أن تكون  ال  و حا
 في ثقةال على الضحايا حصول ضمان و عليه للقضاء الدولة التزام و المرأة ضد العنف في نبذ المجتمع التزام العتبار في ألخذ مع فعالة،

 341 .لحمايتهم الدولة مؤسسات

بشكل  المزاعم في تحقيقال في الفشل عنأدت الى عقد مسؤولية الدول  التي القصور حاالتال العديد من أظهرت وقد
 : هذه وتشمل فاعل.

 342 شكوى؛ تلقي رفض 

 343 ؛لغته الخاصة في شكوى تقديم عن الغتصابا ضحية جزع 

 344سريع؛ تحقيق وجود عدم إلى يؤدي مما سلوكه و الضحية تنميط 

 345 ؛خصوصيته فيه احترام يمكن ال حيث عام مكان في الشكوى من الضحية أن يقدم طلبال 

 346 البيانات؛ إلعطاء وتكرارا مرارا الشكوى مقدم استدعاء 

 347 الجريمة؛ مسرح من األدلةفي جمع  فشلال 

 348 األدلة؛ تخزين ل سجالت االحتفاظ في الفشل و الحضانة من سلسلة في مشاكل 

 349 االختبارات؛ هذه مثل في المخالفات أو ، الشرعي الطب اختبار إجراء في الفشل 

 رها؛ الطبية األدلة جمع ل عمل بروتوكول استخدام بعدم  350 وغي

 351 الجنائية؛ األدلة فقدان 

 اعها؛ يجري ال التحقيق من أخرى خطوط و ، الملوث اعترافات إلى يؤدي مما بهم المشتبه تعذيب  352 اتب

 ة أنماط تحليل في الفشل  353 المرتبطة؛ الحاالت في منتظم

 354 .التحقيق في مخالفات عن مسؤولة االنضباط والمسؤولين التحقيق في الفشل 

                                                           
339

األوروبية، انجيلوفا     المحكمة ؛98. الفقرة في ،2117 تموز 22 في الصادر الحكم ،55523/11 رقم( 2117) بلغاريا ضد وايلييفالمحكمة
 .218. الفقرة في ،2112 أكتوبر 2 في الصادر الحكم ،41194/15 رقم( 2112) أرمينيا ضد فيرابيان ألوروبية،

340
 .293، فقرة 2119نوفمبر  19( 2119المحكمة ألمريكية، قضية مزارع القطن )  

341
 .193، فقرة 2111أغسطس  31( 2111المحكمة ألمريكية، فرنانديز أورتيغا واخرون ضد المكسيك )  

342
 .195مرجع سابق، فقرة   

343
 .211بق، فقرة مرجع سا  

344
 .192، فقرة 2119نوفمبر  12( 2119المحكمة ألمريكية، قضية مزارع القطن )  

345
 . 195، فقرة 2111أغسطس  31( 2111المحكمة ألمريكية، فرنانديز أورتيغا واخرون ضد المكسيك )  

346
 .181، فقرة 2111أغسطس  31( 2111المحكمة ألمريكية، روزينتا كانتو واخرون ضد المكسيك )  

347
؛ المحكمة ألمريكية فرناندو أورتيغا واخرون ضد المكسيك 298، فقرة 2119نوفمير  12( 2119المحكمة ألمريكية، قضية مزارع القطن )  
 . 195، فقرة 2111أغسطس  31( 2111)

348
 . 314و  298، فقرة 2119نوفمبر  12( 2119ريكية، قضية مزارع القطن )المحكمة ألم  

349
 . 94، فقرة 2112يوليو  24( 2112ضد كرواتيا ) DJ، المحكمة األوروبية 331مرجع سابق، فقرة   

350
 . 181، فقرة 2111اغسطس  31( 2111المحكمة ألمريكية، روزندو كانتو واخرون ضد المكسيك )  

351
 . 195، فقرة 2111أغسطس  31( 2111ا واخرون ضد المكسيك )فرنانديز اورتيغ  

352
 .342 فقرة ،2119 نوفمبر 12( 2119) القطن مزارع قضية ألمريكية، المحكمة  

353
 .24و  58، 152فقرة  123، رقم C، سلسلة 2117مايو  11( حكم 2117المحكمة ألمريكية، مجزرة روبال ضد كولومبيا )  

354
 .342، فقرة 2119نوفمبر  12(/ 2119ضية مزارع القطن )المحكمة ألمريكية، ق  
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كما أن هناك عدد من المعايير والبروتوكوالت الدولية التي تساعد الدول في أن تستوفي التزاماتها الدولية في التحقيق في 
ها المتقاضين في تسليط الضوء على مواضع الفشل في حاالت فردية. االغتصاب  وقد ركزت   355والتي يمكن أن يستخدم

هذه المعايير ولخصتها بالنواحي التالية:  ة البلدان األمركية بشكل خاص على   محكم

(i)  .يجب أخذ افادة الضحية في بيئة مريحة وامنة مع ضمان الخصوصية والثقة المتزايدة 
(ii) .ارها أو الحد من ذلك قدر ما أمكن  يجب تسجيل افادة الضحية لتجنب الحاجة الى تكر
(iii) الخدمات الطبية والنفسية والصحية في شكل طارئ أو ان بشمكل مستمر ان استدعى ذلك يجب تزويد الضحية ب

 بموجب بروتوكول لهذا الصدد يهدف الى تقليص تبعات االغتصاب. 

(iv)  الجنس المفضل يجب اجراء فحص طبي ونفسي كامل ومفصل بشكل فوري من قبل كادر مدرب، من قبل
 لضحية أن تجلب مرافقا تثق به ان أرادت ذلك.للضحية ان أتيح ذلك قدر االمكان، ويمكن ل

(v)  يجب تنسيق وتوثيق اجراءات التحقيق والتعامل مع األدلة بحذر، بما فيه أخذ ما يكفي من العينات واجراء جميع
البس الضحية، والمعاينة الفورية لمكان  الفحوصات الممكنة لمعرفة مرتكب الفعل، وجمع أدلة أخرى بما فيها 

 ألدلة بالمكان المناسب، و، وحفظ الحادثة
(vi)  ،مراحلفي جميع توفير المساعدة القانونية المجانية أو ان استدعى األمر، الوصول الى الخدمات االستشارية 

 356 االجراءات.
 

 توفير الوصول المتساوي الى العدالة والرعاية الصحية وتجنب المزيد من ألذى .2.1.3

الث قضاي  جزئيا اوتم التطرق له الجنائية، العدالة عملية مراحل جميع في بعناية فيها النظر ينبغي رئيسية اكما أن هناك 
 لضمان خاصة تدابير اتخاذ إلى تحتاج قد الدولة: العدالة إلى الوصول في المساواة توفيرب تزاملال هي ،ىاألول. أعاله

االستجابة  وتجنب 357اللغة، الضحيةيتكلم  ال حيث الترجمة توفير الل من المثال سبيل على ذلك، على الشخصحصول 
 المثال، سبيل على األمريكية، البلدان محكمة اعترفت وقد. للجنسين النمطية القوالب أو عرقي أساس على تمييزيبشكل 

 :يلي مافي 

 تأخذ بعين العتبار التي الفعالة الحماية الدول تقدم أن بد ال األصليين، السكان مجتمعات ألفراد العدالة إلى الوصول ضمان أجل من
 358 .والتقاليد والعادات، والقيم، العرفي، والقانون ،بهم الخاصة الضعف حالة عن ضال واالقتصادية، الجتماعية ئهمخصائص ،همخصوصيات

 :يلي ما على 3 رقم العام هاتعليق في نصت والتي التعذيب، مناهضةلجنة  أيضا ت على ذلكشدد وقد

 النتهاكات ضحايا أن يكون ضمان أجل من النوع الجتماعي الجوانب العتبار في تأخذ محددة إيجابية تدابير والتحقيقات الشكاوى آلياتتتطلب 
 على قادرون واالتجار إلناث وختان المنزلي، والعنف الزواج، إطار في الغتصاب و والغتصاب، الجنسي، والعتداء الجنسي العنف مثل

. التعويض على ولالحص و والسعي قدما المضي
359 

 تجنب ضرورة هو الخصوص وجه على الجنسي العنف حاالت في بها المعترف ضافيةإل الرئيسية االعتبارات أحد
 لعدالةتها الخاصة بانظمأ عبر الدولة قبل مناسبة منالستجابة غير العن طريق  للناجي الصدمات من المزيد في التسبب
 المزيد من إلحاق إلى وصل ذلك الحاالت بعض فيبل تم االعتقاد أنه  ،فقط التحقيقهذا  يعيق الو. ةيوالصح الجنائية

 على الحصول للضحية ينبغي أخيرا،. الدولة قبل من الفرد علىاالضافية  المعاملة سوء ضروب من غيره أو لتعذيبا
 .منفصل انتهاك إلى الظروف بعض في ممكن أن يؤدي هذا توفير في الفشلو: المناسبة الطبية الرعاية

 هذا على ارئيسي مثاال اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة التي نظرت فيها األرجنتين، ضد LNPقضية تعد  
 تعرضت والتي  عرقيةال "قم" جماعة من عاما 15 ذات فتاةب الحالة هذهتتعلق . الدولة التزامات من الجانب

دهاذهب االعتداء، بعد مباشرة. أشخاص الثة قبل من الغتصاب  ملطخةال البسها في ت صاحبة الالغ لوح
                                                           

355
وخدمة التقاضي    ال خدمة التقاضي السامية )انجلترا وويلز(، بروتوكول بين الشرطة  أنظر في الملحق الثاني، للمزيد أنظر على سبيل المث

(، 2118السامية حول التحقيق ومقاضاة  ادعاءات الغتصاب، )
http://www.cps.gov.uk/publications/agencies/rape_protocol.html; Us Department of Justice, 'A National 

Protocol for Sexual Assault Medical Forensic Examinations Adults/Adolescents, Second Edition', (2013), 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ovw/241903.pdf. 

356
 . 194فقرة  2111أغسطس  31( 2111المحكمة ألمريكية، فرنانديو أورتيغا وآخرون ضد المكسيك )  

357
 .213مرجع سابق، فقرة   

358
 .211مرجع سابق، الفقرة   

359
هضة التعذيب )    .33الفقرة  3(، التعليق العام رقم 2112اتفاقية منا
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 تأخذ لم. ساعات الث من يقرب ماتم تركها في االنتظار الى  حيث القرية، في الشرطة مركز إلى بالدماء
 تم ابقائها في االنتظار هناك، وصلت عندما. محلي طبي مركز إلى هاتأرسل ذلك بعد ولكن الشكوى،الشرطة 

ها ،واقفة وهي ساعات لعدة أخرى مرة ها قالت ،صباحا 14:11 حوالي في. قبل توفير العناية ل  تعرضت ان
ها ب تسبب مما المهبل و لشرجل فحصا يدويا أجرى الذي الطبي، المركز رئيس قبل من طبي لفحص  أللمل
ها تعرضت التي االختبارات أن كما تزعم. الشديد  ارتكب الذي االعتداء طبيعة لتحديد ضرورية تكن لم ل

دها، مما يتوافق مع  الشرج في إصابات على وجود الطبي التقرير وينص. عذريتها للتحقق من بل ض
 .عنيفال هجومال
 
 واجراء المزعومين الالث الجناة على القبضو قضائي، تحقيقباجراء  مرألو رسمية، شكوى ميقدتم تو

 تم التحقيق من كجزء. السابقة النتائج معجنائي لصاحبة الشكوى والذي كانت نتيجته متوافقة  طبي فحص
 وقائع وأية والعادات الحياة أنماط في التحقيق أجل من" صاحبة الشكوى قرية إلى اجتماعي أخصائي إرسال
 وأسرتها الضحية مع فقط قحق االجتماعي األخصائي أن الشكوى زعمتو .للتحقيق"  دةمفي أخرى

 خطيرة القصور أوجه هناك كانكما . الثةال المتهمين جانبا تركو خالقها، ستفسارعنال ومجتمعها،
 أن المحكمة رأت ذلك، ومع. أدناه التفصيل من بمزيدها فحص يتمس - المتهمين محاكمة تسيير فيأخرى 
الجاو) طبيال مركزالو الشرطة مخفر في اله تعرضت يالت المعاملة ت كان( المحكمة في الحق وقت في ال

 أو التعذيب بلغت و العهد، من 22 للمادة انتهاك وهي ،الذي تنتمي له والعرق جنسها أساس على يةتمييز
 اللجنة رأت األخير، لهذا بالنسبة.  الدولي العهد من 7 للمادة انتهاك وهو المعاملة، سوء ضروب من غيره

 : أن
 

حينما  المحكمة، إجراءات أثناء وكذلك ،مباشرة العتداء اتعرضه بعد الطبي المركز وفي الشرطة مركز في اتلقته المعاملة التي
ها، التمييزية تم الدالء بعديد من التصريحات همت ضد ها حقيقة بسبب ألمر الذي تفاقم ،هاإيذاء إعادة في سا . قاصرا تكان أن

ها في ورد وكما أنه، إلى اللجنة تشير ها،في و 21 رقم العام تعليق  األلم قطف يشمل ال 7 المادة تحميه الذي الحقفان  اجتهاد
 من 7 للمادة خرقا تشكلفعل ذو طبيعة  ضحية تكان ابالغ ةمقدم أن إلى اللجنة تخلص. النفسية المعاناة أيضا ولكن الجسدي

 360 .العهد
 

ة البلدان األمريكية في   ،361المكسيك ضد أورتيغا فيرنانديزالضحية في قضية  إيذاء إعادة من مماثلة قضاياونظرت محكم
 ضد  S V و P في اإلنسان لحقوق األوروبية محكمةباالضافة الى ال  ،362المكسيك ضد وآخرون كانتو وروزيندو

ما 14ذات  فتاة قبل من اغتصاب لشكوى ستجابةال أن المحكمة وجدت بولندا ضد  S V و Pقضية  في. 363بولندا  من عا
لعالقات غير  هاسلوك في بتحقيق بدأالو والديها )والتي عملت على فصل المشتكية عن الجنائية العدالة سلطاتقبل 

ها عرقلت والتي) الطبية والسلطات( ةمشروعال بلغ ( المضايقات من لمزيدقضيتها عامة ل وجعلت اإلجهاض إلى وصول
وهو سيئةمال المعاملة الى حد  364 .3 للمادة انتهاك المحظورة 

 االلتزامات الناتجة عن الفشل في االلتزام .2.1.2

  الفشل كما ينبغي التحقيق في .للضحية التعويض بتقديم اللتزام إلىية بجد غتصابال التحقيق في مزاعم في فشليؤدي ال
 365. التأديبية اإلجراءاتالى  تقدير، أقل على ،عن ذلك المسؤولين واخضاع الموظفين تحقيق،الخلل في أي  أو

 نقاط أساسية
 

ها زعم سواء الغتصاب، مزاعم في لتحقيقا جدية في التزامات الدوللدى  من  أو الدولة في مسؤول قبل من ارتكبت أن
 .ةخاص جهات

 
 عمليات في فعال تحقيق إلجراء مطلوب هو ما تحديد على الدولية المعاييرتساعد و فعالة، التحقيقات هذه تكون أن يجب

                                                           
360

ألمم المتحدة  2111يوليو  18اآلراء التي تم تبنيها في No. 1610/2007 (2111)  ضد الرجنتين LNP لجنة حقوق االنسان،    ، وثيقة 
CCPR/C/102/D/1610/2007  13.2فقرة 

361
 . 2111أغسطس  31(، 2111محكمة البلدان ألمريكية، فيرنانديز أورتيغا وآخرون ضد المكسيك )  

362
 .2111 أغسطس 31 ،(2111) المكسيك ضد وآخرون روزاندو كانتو ألمريكية، البلدان محكمة  

363
األوروبية،     .2112أكتوبر  31، حكم App. No. 57375/08(، 2112ضد بولندا )  S Vو  Pالمحكمة

364
 .129-157مرجع سابق، الفقرات من   

365
 .374، فقرة 2119نوفمبر  12( 2119محكمة البلدلن ألمريكية، قضية مزارع القطن )  
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 من غيره و التعذيب لحظر' إجرائي' انتهاك عن مسؤولة تكون اللتزامات بتلك الوفاء في الدولة فشلحين ت. االغتصاب
 .المعاملة سوء ضروب

 
 التي المعيقات الموجودة معالجةعبر  – العدالة إلى الوصول في المساواة لتوفير إيجابية تدابير اتخاذ الدول على ويجب
أينما وجدت.  ،الفقر أو العرق أو الجنس أساس على ذلك في بما الضحايا، تواجه التي التمييز من متعددة أشكال تحدثها

 حد إلى يصل قدة شديدأو معناة  ألمأدى ذلك الى  إذا و ،منفصل انتهاكيصل هذا الى  قد ،عندما يعرقل التمييز تحقيق ما
 .الدولة قبل من المعاملة سوء ضروب من غيره أو التعذيب على المفروض للحظر منفصل انتهاك

 
 إلى يؤدي أن ينبغي و للضحية التعويض بتقديم اللتزام إلى يؤديبجدية  غتصابالتحقيق في مزاعم اال في فشلان ال

 .(ألقل لىع) التأديبية اإلجراءات
 

الغتصاب .2.2  التجريم المناسب 
 

 على القانون الجنائي أن يجرم الغتصاب بشكل فاعل  .2.2.1

 سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر كامنا في إيجابيا التزاما الدول على أن الواضح من ، أعاله تم الطرح كما
 الفعال التحقيق الل من عمليا وتطبيقها فعال بشكلاالغتصاب  بنوده عاقبت يذال الجنائي القانون سن"في  المعاملة

الحقة  االغتصاب تجريم يتم عندما الحظر بموجب اللتزاماتها انتهاكتكون في  الدول كما وجد أن 366 ."القضائية وال
 يحرم و العقاب من إلفالت يعزز األمر الذي الدولية، اتالممارس في االغتصاب فهم كاف بشكل تعكس ال طريقةب

 .العدالة إلى الوصولمن  الضحايا

  منع قد حيث للضحايا الفردية اللتزاماتها انتهاك في الدول وسيداو اإلنسان حقوقل األوروبية المحكمة من وجدت كل
 تعريفكان  بلغاريا، ضد MC في.  قضيتهم في العدالة إلى الوصول من المحلي القانون في االغتصاب تعريف

ظهار ميتم أن يشترط الداخلي القانون في االغتصاب  : أن المحكمة وجدت. القوة استخدام إ

ومة إثبات اشتراط مثل: الجنسية الجرائم الحقةل متحجر نهج أي  الغتصاب من معينة أنواع يجازف في جعل  الظروف، جميع في البدنية المقا
الليةالل الفعالة الحماية يهددبذلك و عقاب دون من هات المعايير مع التوافق في الجنسية لألفراد. ست  أن يجب المجال، هذا في المعاصرة والتجا

 جنسي فعل يأل الفعالة القضائية والالحقة معاقبةفي ال لزامإل على االتفاقية من 8 و 3 المواد بموجب ألعضاء لدولل يجابيةإل تزاماتلال تنص
ومة غياب عند ذلك في بما ،بغير التراضي . الضحية قبل من الجسدية المقا

367 

 ضروب من غيره و التعذيب حظر إطار في يجابيةها اإللتزاماتال انتهاك عن مسؤولة الدولة أن المحكمة وجدتعلى ذلك 
 لجنة وصلت 368 .للضحية التعويض توفير يجب و األسرية، الحياة و الخصوصية احترام في الحق و المعاملة، سوء

 هذه لطبيعة نظرا التمييز، على يقوم ذلك قرار كان وإن الفلبين، قضية فيرتيدو ضد في مماثل استنتاجالى  سيداو
 لجنة ذلك في بما اإلنسان حقوق لهيئاتاالجتهاد العام  مع أيضا تتفق النتيجة هذههو مذكور عاله،  كماو  369.االتفاقية

 370 .التعذيب مناهضة ولجنة اإلنسان حقوق

 ؟ كيف يجب تجريم الغتصاب .2.2.2

أن  ينبغي وكيف االغتصابلمتعلقة باترتبط باألساطير  الغتصابل تعريفات الوطنية القانونية النظم من كثيرلدى ال
 ةالمحلي تعريفاتال في وبالنظر.  العقاب من وافالت التمييز تعمل على تعزيز التي و الغتصاب، ضحايا تتصرف

                                                           
366

األوروبية،     .153، فقرة 2113ديسمبر  4( 2113ضد بلغاريا ) MCالمحكمة
367

 .122مرجع سابق، فقرة   
368

 .187مرجع سابق، فقرة   
369

 .2111يوليو  12(، 2111سيداو، فيرتيدو ضد الفلبين )  
370

هضة التعذيب )    31( التعليق العام رقم 2114؛ ولجنة حقوق النسان )18،فقرة 2(، التعليق العام رقم 2118أنظر في التحديد في اتفاقية منا
 . 18و  8فقرة 
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ة الجرائم أركان في الوارد التعريف هو مفيدة انطالق نقطة فان غتصاب،ال  يتم ، هناك 371.الدولية الجنائية للمحكم
 :التالي النحو على االغتصاب تعريف

الج عنه ينشأ سلوكا يأتي بأن شخص جسد على الجريمة مرتكب يعتدي أن  مرتكب جسد أو الضحية جسد من جزء أي في جنسي عضو إ
ها فتحة في أو الضحية شرج في الجسد من آخر عضو أي أو جسم أي يالج عنه ينشأ أو الجريمة هاز هما التناسلي ج  .طفيفا ايالج ذلك كان م

ها بالتهديد أو القوة باستعمال العتداء يرتكب أن   أو للعنف الغير أو الشخص ذلك تعرض من الخوف عن ينجم ما قبيل من بالقسر، أو باستعمال
هاد أو الحتجاز أو إلكراه الل أو السلطة، استعمال إساءة أو النفسي االضط  التعبير عن يعجز شخص على العتداء يرتكب أو ، قسرية بيئة باست

 372 .رضاه حقيقة عن

 فقط ليس فإنه. امرأة أو كان جال - شخص أي ضد االغتصاب يمكن ارتكاب .النقاط من عدد إلى اإلشارة ويمكن
 المزعوم الجاني أن على دلال تعريفال يتطلب ال. جنسي طابعذو  أي اختراق آخر أيضا ولكن لمهبل،ل القضيباختراق 

 . الموافقة عدمالتي تظهر  المختلفة العوامل من عددب عترفحيث أنه ي القوة، ماستخد

 مثل: المسبقة المتطلبات تلك عن بعيدا تحرك ها الذيوتعريف الدولية الجنائية المحاكم اجتهاد على وبناء ذلك، على عالوة
 أو جسديا عن عدم موافقتها الضحية تعبر أن التي تطلب المحلية االختصاصات القضائية من العديد في الموجودة تلك

 ضحيةال بها تمرطريقة االغتصاب التي ل المتطور فهمال أظهرت وقد .جنسيةال طبيعةالجسدي ذو ال الجانيالختراق  لفظيا
ةال يظهروا أية  األحيان من كثير في الجنسي االعتداء ضحايا يظهر أن  العوامل من متنوعة مجموعة بسبب جسدية مقاوم

 من كثير في ةموجود قسريةال بيئةال أن المعلوم من صراع،ال حالة في.  الجاني جانب من العنف يخشون ألنهم أو النفسية
 المزعوم الجاني تصرفات على التركيز يتم أخرى ظروف في 373.الموافقة عدم اثبات الضروري من ليسلذك و األحيان،

الل  أو النفسي، الضطهاد ذلك في بما اإلكراه أو التهديد أو القوة استخدام مثل)  ،(موافقةال إعطاء عن عاجز شخصاست
هاجم مقاومة"" في المزعومة الضحية تصرفات من بدال  .الم

 يتسق اإلنسان حقوق معايير مع الغتصابل المحلية التعاريف توافق على اإلنسان حقوق هيئاتل محدودال ان االجتهاد
ة أمام االغتصاب فهم مع عموما ة اعتمدت البيرو، ضد بريزون كاستروقضية ميغيل  في. الدولية الجنائية المحكم  محكم
ة اجتهاد على األمريكية البلدان عبر  لتفتيش المهبل"  ـل تعرضت قد كانت امرأة أن لتجد لروندا الدولية الجنائية المحكم

 : أن المحكمةرأت  374".الجنسي غتصابال" لل تتعرض قد نفسه الوقت في مقنعين أشخاص ةعدّ  من قبل االصبع"

 الجنسي الغتصاب يفهم أن يجب. تقليديا هو معروف كما ،بعد التراضي مهبلية جنسية القة وجود بالضرورة يعني ال الجنسي الغتصاب
ال ،أدوات أو المعتدي جسم من أجزاء استخدام الل من الضحية، موافقة دون الشرج، أو مهبللل اختراقك عبر  الفم طريق عن االختراق عن ف
. الذكري عضوال

375 

 زنتل حالة في اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة قبل من بما يضمن االختراق عبر أداة الغتصابهذا ل الفهم ديأيتم ت وقد
مهاجرين احتجاز مراكز في عصا قبل من رجل اغتصاب فيهاالتي تم  ،اليونان ضد  376 .ال

ة الكبرى الدائرة قبل من أيضا االغتصاب كما تم النظر في أركان   في اإلنسان لحقوق األوروبية للمحكم
ما 14 ذات فتاة اغتصاب بشأن قضية وهي بلغاريا، ضد MC قضية  اثنين قبل من العقلية إعاقة ولديها عا

 ه ال يجب أنأن الكبرى الدائرة عقدت الموافقة، بمسألة يتعلق فيما هي خارجة في موعد. بينما الرجال من
ة أو القوة، استخدام على أدلة إلظهار المحلي القانون في شرط أي هناك يكون مهاجمينل ضحيةال لمقاوم  من ل
. المحيطة لظروفا تقييم عبر موافقة وجود عدمعلى  الحكم ينبغي ذلك، من بدال. االغتصاب إثبات أجل

 تعرضوا الذين الضحايا حماية في يفشل المحلي القانون في ذلك الذي ينص على عكس تعريفال أن جدتوو
 التحقيق في الدولة مسؤولية مع تعارضالو العقاب من افالت إلى يؤدي أن شأنه منو ،الى ظروف قسرية

 377 .المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب حظر بموجب جريمة ومقاضاة
                                                           

371
همية: عالصرا االت في الجنسي العنف محاكمة" ،أنظر في سيلرز التعريف هذا إلى أدى مما االجتهاد رتطو حول المعلومات من مزيدلل    أ

 (2117) ،"للتفسير كوسيلة اإلنسان حقوق
372

 .1-22( )ب( 2) 8المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، المادة   
373

 قد: "188 الفقرة في ،1998 سبتمبر 2( 1998( )االبتدائية الدائرةحكم ) أكاييسو ،لوندا الدولية الجنائية المحكمة. المثال سبيل على انظر  
هاموي  عسكري وجود أو المسلحة النزاعات مثلمعينة  ظروف في كامنا إلكراه يكون ألماكن  في التوتسيمن  نساءال الالجئين بينالنتر

 ".المشتركة
374

 .312-319فقرة  121رقم   C، سلسلة 2112نوفمبر  25(، حكم 2112كاسترو بريزون ضد البيرو ) -المحكمة ألمريكية، ميغيل كاسترو  
375

 . 311مرجع سابق، فقرة   
376

األوروبية، زنتل ضد اليونان )    .93-91، فقرة 2112يناير  17( 2112المحكمة
377

األوروبية،     .122، فقرة 2113ديسمبر  4( 2113ضد بلغاريا ) MCالمحكمة
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 حيث الفلبين،وتم توضيحه في قضية فيرتيدو ضد  سيداو، لجنة باستمرار هاعتمدت موقف أيضا هذا كان وقد 
 تقوم بأن اللجنة تصوأو 378 .تمييزيا كان رئيسها قبل من امرأة الغتصاب الفلبين استجابة أن اللجنة وجدت

 وأي ،فقط العنف أو بالقوة عند ارتكابه الجنسي االعتداء ميتجرل التشريعات في شرط أي بإزالة الحكومة
 على مبررال غيرعبر التركيز  الشكوى ةصاحبل اإليذاءالمزيد من  من للحدو. االختراق ثباتإل شرط

 أن يكون اما:  ينبغي الجنسي االعتداء تعريف أن كذلك اللجنة أوصت ،الخاص سلوكها
 

o التي لخطواتل متهمينال قبل منذلك  إثبات إلى ويحتاج" طوعيةو فيه لبس ال اتفاق" وجود تتطلب 
 أو ،موافقة ةالناجي/  المشتكية كانت إذا ما للتأكد اتخذت

o القسرية الظروف من واسعة مجموعة شمليو" قسرية ظروف" في ارتكب الفعل يكون أن تتطلب. 
 

 في المحلية التشريعات في االغتصاب تعريف في أيضا التعذيب مناهضة ولجنة اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة نظرت وقد
 تعديل على الدول تعمل أنب فاطرالدول األ استعراض خالل مرارا أوصوا وقد. اإلنسان لحقوق الدولية اللتزامات ضوء

 الزوجي االغتصاب تشملول 379 امرأة، أو كان جال شخص، أي اغتصاب شمللت االغتصاب المتعلقة الداخلية تشريعاتها
 381.لهجوما مقاومة تظهر التي األدلة متطلبات وإزالة ،380الجريمة تعريف ضمن

 التجريم والمقاضاة عن التعذيب؟  .2.2.3

الحقة التحقيق الدول آخر هو ما اذا يجي على سؤالو . تعذيب جريمةك التعذيب، تعريف يتناسب مع الذي االغتصاب و
 قبل من لالغتصاب تعرض الضحية حيث ،المكسيك ضد أورتيغا فرنانديز قضية في دار الذي موضوع النقاش هذا كان

 كان حيث :اللتزام هذا مثل يوجد ال أنه األمريكية البلدان محكمة عقدت الحالة، هذه في. العسكريين المسؤولينمن  الثة
ة هو الغتصابفي الجريمة كاغتصاب ألن ا التحقيق كافيا  بما جدية عقوبات فرضوالتي ت المحلي القانون بموجب جريم
 382 (.بالسجن عاما عشر ستة و ثمانية بين من) الكفاية فيه

اطالق مصطلح "التعذيب"  أهمية على تؤكد والتي التعذيب، مناهضة لجنةال يتماشى هذا بالضرورة مع اجتهاد  ،ذلك ومع
 القسم ،األول الجزء في عاله نوقش كماو 383 .التعريف التي تتوافق مع عمالعلى األ التعذيب مناهضة اتفاقية بموجب

همةلألسباب التي يجب أن يحاكم فيها اال تكون أن يمكن هامة نظرية أسباب هناك ،2ب. عندما يتوافق  تعذيبك غتصابم
هذه  وبالتالي. التعريفمع  ذها  قضيةيمكن أن تكون   .التقاضي في األخرى األطرافيأخ

 نقاط أساسية
 

هاوأن تطب فعال بشكل االغتصاب على تعاقب التي الجنائي القانون أحكام تسنأن  الدول على  التحقيق الل من عمليا ق
الحقة  .الفعالة القضائية وال

 
من  المحلي القانون في االغتصاب تعريف حين منعهم للضحايا الفردية اللتزاماتها انتهاك في الدول الدولية الهيئات وجدت

 .قضيتهم في العدالة إلى الوصول
 

هاجم" قتال" أو الضحية من القوة استخدام على دلال تتطلب ال أن المحلي القانون في االغتصاب تعاريفعلى   .الم
 

 ومقاضاة تجريم يجب أنه حجة هناك التعذيب، مناهضة اتفاقية بموجب التعذيب تعريف مع االغتصاب فعل عندما يتناسب
 ".تعذيب" الفعل على أنه

                                                           
378

 .2111يوليو  12( 2111سيداو، فيرتيدو ضد الفلبين )  
379

الحظات الختامية: اليابان أنظر على سبيل المثال في لجنة حقوق االنس    .14، فقرة 2111أغسطس  19، (A/64/40)ان، ال
380

الحظات االنسان، حقوق لجنة في المثال سبيل على أنظر    . 8، فقرة 2111أبريل  25( CCPR/C/79/Add.120)منغوليا  :الختامية ال
381

الحظاتفي المحكمة ألوروبية،  المثال سبيل على انظر    منغوليا ؛14. الفقرة 2111 أغسطس 19 في ،(A/64/40) اليابان: الختامية ال
(CCPR/C/79/Add.120)، 25 الحظات التعذيب، مناهضة اتفاقية ؛8. الفقرة في 2111 ابريل -CAT/C/NOR/CO/6) النرويج: الختامية ال
 .2112 ديسمبر 13(، 7

382
 .212، فقرة 2111أغسطس  31(، 2111المحكمة ألمريكية، فرنانديز أورتيغا وآخرون ضد المكسيك )  

383
هضة التعذيب )    .11-11، فقرة 2(، التعليق العام رقم 2118اتفاقية منا
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 القانونية اإلجراءات في والمشاركة المدعي مكتب .2.3

ة إلى المسؤولين تقديم ضمان هو االغتصاب جريمة" ومعاقبة وقمع منع" عملية من األساسية األجزاء احد  من المحاكم
 من اساسي جزء هو فردية قضية في المحاكمة عملية أن يعني وهذا. فعال نحو على تعمل جنائية عدالة نظم الل

 من لإلفالت تسمح بحيث ، معيبة المحاكمة عملية تكون ان حالة في.  االنصاف في الضحية حق و الدولة، استجابة
خالل عن مسؤولة تكون سوف الدولة فإن ، للضحايا المعاناة من مزيدا إلحاق أو العقاب  عدم في الحق بضمان االلتزام ا

 .المعاملة سوء ضروب من غيره او للتعذيب التعرض

همة حقوقية اعتبارات تثير االغتصاب محاكمات من رئيسية جوانب الثة هناك  .السياق هذا في للضحية بالنسبة م

 " ألغتصاب بشأن الخاطئة ألعتقادات" على بناء التمييز تجنب  .2.3.1

 تؤثر بأن التمييزية االغتصاب ضحايا و األغتصاب بشأن الخاطئة ألعتقادات تسمح بأن النظم من كثير ميل هو األول
 :يلي ما على سيداو لجنة شددت الصدد، هذا في. األخرى للجرائم بالنسبة تحدث ال بطريقة القرار صنع عملية على

 مرنة غير معايير وضع عدم في والحذر الحيطة أخذ يجب القضاء أن و ومنصفة عادلة محاكمة على الحصول في المرأة حق على التنميط يؤثر
 ضحية تعريف حول المسبقة األفكار على فقط تستند اغتصاب حالة تواجه عندما به القيام ينبغي ما أو الفتيات أو النساء عليه تكون أن ينبغي لما

 384 .عام بشكل ، الجنس نوع على القائم العنف ضحية أو الغتصاب

 عندما حتى أنه التجربة أثبتت فقد ذلك ومع ، المحلي القانوني النظام في االغتصاب بتعريف وثيقا ارتباطا هذا ويرتبط
 أن يمكن والمحلفين والقضاة المحامين من المسبقة األفكار فأن ، الدولية المعايير ظاهريا يعكس االغتصاب تعريف يكون
 .التشريع ذلك بموجب القرارات واتخاذ القضايا هذه في فيها يترافعون التي الطريقة على تؤثر

 في االغتصاب محاكمة في الخاطئة المعتقدات هذه مثل استعمال بها تم التي الطريقة سيداو لجنة درست 
ة مبادئ" الثة على القاضي استند الحالة هذه في. الفلبين في فيرتيدو حالة  االغتصاب حاالت في" موجه

ها واحدة ، قانونية سابقة من المستمدة  تمييز يعكس - مساعدة  الل من تتم االغتصاب ادعاءات ان - من
 .واضح جنسي

 
 المعايير مع تتماشى مبادئ إلى أشار قد القاضي أن من بالرغم أنه أيضا األعتبار في اللجنة واخذت
ة أن مثل - الدولية  هذه يطبق لم القاضي فإن - االغتصاب عناصر من عنصرا ليست المادية المقاوم
الغ مقدم مصداقية تقييم"  في المبادئ  وبعد أثناء قبل، يتصرف ان له ينبغي كيف بشأن المفهوم تجاه ال

 لألحداث الالغ صاحبة رواية مصداقية تقييم أن الحكم من واضحا كان انه الحال واقع 385."االغتصاب
ها ، النمطية الصور من بعدد تأثر" الغ مقدم ان ومن  ضحية" من متوقعا كان كما الحالة هذه يتصرف لم ال

النية النيا تصرفا القاضي اعتبره ما أو"  مثالية و ع  هذه في 386.االغتصاب حالة في امرأة من ومثاليا ع
 على العادل الحصول في الضحية لحق انتهاكا تشكل اإلجراءات بها تمت التي الطريقة فأن ، الحالة

ها النتهاك األنصاف  387 .حقوق
 

 ضد LNP قضية في الشاكية مصداقية تجاه أعاله إليها المشار للقضية مماثلة تمييزية مواقف هناك كانت 
 و تمييزية بمعايير"  اإلنسان حقوق لجنة وصفته ما القضية في تنظر التي المحكمة استخدمت .األرجنتين

 موافقة وجود عدم أن مفاده استنتاج الى اوصل مما للضحية" األمد طويل افتضاض وجود" مثل ،" مهينة
 اذا عما المحاكمة في الشهود جميع وسئل. المتهم تبرئة إلى يؤدي مما تبيانه، يتم لم الجنسي الفعل على
اهرة" كانت إذا وعما للشاكية الجنسية لحياةا تحليل أساس على الحكم وبني ، عاهرة الشاكية كانت  أم" ع

 المعاشرة على وافقت قد كانت إذا ما تحديد في الرئيسي العامل لعذريتها الالغ صاحب فقدان اصبح. ال
 388 .التمييزية المعاملة قبيل من هذا أن اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة  قررت. ال ام الجنسية

                                                           
384

 .8.4، فقرة 2111يولويو  12(، 2111سيداو، فيرتيدو ضد الفلبين )  
385

 . 8.5مرجع سابق، فقرة   
386

 .سابق مرجع 
387

 .8.9مرجع سابق، فقرة   
388

 .13.3، فقرة 2111يوليو  8( 2111ضد ألرجنتين ) LNPلجنة حقوق االنسان،   
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ة ة إلثبات الشاكية شهادة لدعم األدلة توافر يجب مدى أي إلى يوه صلة ذات مسألة وثم  هناك تاريخيا. االغتصاب تهم
 األمريكية البلدان محكمة شددت ولكن الغتصاب، لوقوع المؤيد الدليل وجود تطلب تكانالتي  القانونية النظم من الكثير

 :األساسي الدليل هي الضحية شهادة أن

 الضحية بخالف آخرين أشخاص غياب في يتم بأنه عموما يتميز الذي ، العنف من مختلف نوع هو االغتصاب أن الواضح من أنه المحكمة وجدت
 الضحية شهادة تصبح وبالتالي ، وثائقية أو بيانية ادلة ينتظر أن المرء يستطيع ال ، العنف من النوع هذا لطبيعة ونظرا.  المعتدين أو المعتدي و

 389 .ألغتصاب لوقوع األساسي األثبات هو

 من جلستين في االغتصاب حادثة عن الضحية تبلغ لم األصليين، السكان من طفل اغتصاب بشأن الحالة، هذه في
 يقوض ولم مفهوما، كان هذا أن المحكمة وجدت ذلك، ومع. الحادثة وقوع بعد حضرتها التي الطبية الفحوصات
 : للمحكمة ووفقا. مصداقيتها

اله)  ،2112 فبراير 18 في  الحادثة وقوع بعد الصحية الرعاية عيادة في كانتو روزيندو السيدة ظهرت مرة أول  واخبرت ،(75 الفقرة أ
 نفس من فبراير 22 يوم ففي أخرى ناحية من. بالنفي فأجابت اغتصابها تم كان اذا عما سؤالها تم وعندما عسكرية، بأسلحة أصيبت أنها الطبيب

هبت العام  على الخشب من قطعة سقطت ايام 11[ قبل] "  أن للطبيب ،وقالت الغتصاب تعرضت أنها تذكر لم وأيضا أيوتال مستشفى الى ،ذ
ها حقيقة أن المحكمة رأت[ . " هناك]  شديد بألم لها تسبب مما بطنها، ها إلى تشر لم أن  الطبية الستشارات من اثنين في الغتصاب تعرضت أن
ها ينبغي ألولية ال،. والضحية القضية ظروف سياق في وضع  تقديم إلى الضحية فيها تميل ال التي الجريمة من نوع هو الجنسي العتداء ان ا

ها أن يجب التي والثقافية الجتماعية للخصوصيات نظرا ، األصليين السكان مجتمعات في التحديد وجه على هذا يحدث.  الغ  في الضحية تواجه
اله) الحاضر الوقت في الحال هو كما الحاالت، بعض  كانت ، الوقائع حدوث وقت ، كانتو روزيندو السيدة وبالمثل،. الخوف بسبب( 71 الفقرة أ
ها ضد بالقتل تهديدات فيها تلقت والجنسي، الجسدي العتداءا إلى اإلضافة تجربة، لخوض اضطرت طفلة  اعتدوا الذين الجنود قبل من مجتمع
ها ها لل المحكمة، معايير بناءا على ذلك، على بناء. علي ها ألول لطبيبفان حقيقة عدم اخبار ها الغتصاب تعرضت أن ها تشرإلى لم وان  تعرضت أن

 عدم إلى يرجع إلغفال يكون قد وأخيرا. الغتصاب حدوث بشأن مصداقيتها من تنال ال الثانية، الطبيب زيارة في الجنود قبل من الغتصاب
 390 .حدث ما لربط الثقة أو الكافي ألمان وجود

 طبية وأدلة الحق، وقت في أجريت التي النفسية ألمراض طبي تقرير ذلك في بما األخرى، األدلة أن المحكمة واعتبرت
 ادعم وفرت الحادث، وقوع من قصير وقت بعد الضحية رأوا الذين والشهود الحادث، وقوع من شهر بعد جمعت

 391. لشهادتها

 فيها يسمعوا ان إمكانية و العدلية اإلجراءات حول معلومات الضحايا لدى يكون أن يجب   .2.3.2

 يسمعوا ان إمكانية و العدلية اإلجراءات حول عن الضحايا لدى معلومات وجود أهمية هي الثاني الرئيسي الجانب
 أن ينبغي ، األولى الدرجة من أقاربهم أو اإلنسان، حقوق انتهاكات ضحايا فأن األمريكية، البلدان لمحكمة وفقا 392.فيها

 ومعاقبة الحقائق توضيح أجل من سواء إلجراءات، في ويشاركوا يسمعوا ألن النطاق واسعة امكانيات لهم يكون
 باللغة الضحية يتكلم ال حينما أنه المثال، سبيل على يعني، وهذا 393.المناسب التعويض على للحصول أيضا و المسؤولين،

 قد الدولة ستكون ذلك يحصل لم إذا. للمشاركة دفعهم أجل من الترجمة توفر أن الدولة على إلجراءات، بها تجرى التي
ها أخلت هذا 394.فعالة انصاف وسيلة على الحصول في الضحايا بين بالمساواة بالتزام  أن ينبغي الضحايا أن أيضا يعني و

 395 .االستئناف أو بالبراءة قرارات وأية القضائية، اإلجراءات بدء عند علم على يكونوا

  النفسية األزمات من المزيد لتجنب محددة لتدابير حاجة هناك تكون أن المرجح من   .2.3.3

 من مزيد احداث ، اإلمكان قدر ، لتجنب محددة تدابير اتخاذ إلى الحاجة هو ، اعاله بالجانبين مرتبط وهو ، الثالث الجانب
 تؤدي حيث ، التحقيقات أثناء النفسية األزمات بالنسبة الحال هو كما. نفسها األجراءات الل من للضحية النفسية األزمات

مات الوفاء في الفشل يتجاوز فقد ، للضحية بالنسبة الشديدة والمعاناة األلم إلى اإلجراءات  مع للتعامل األيجابية االلتزا
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 .89، فقرة 2111أغسطس  31( 2111محكمة البلدان ألمريكية، روزيندو كانتو وآخرون ضد المكسيك )  

390
 .95مرجع سابق، فقرة   
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 .192 فقرة ،2111 سطسأغ 31 ،(2111) المكسيك ضد وآخرون أورتيغا فرنانديز ألمريكية، البلدان محكمة  
394

 . 211مرجع سابق، فقرة   
395

 .13.5، فقرة 2111يوليو  18(، 2111ضد ألرجنتين ) LNPلجنة حقوق االنسان،   
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 المعنية اللجنة وجدت األرجنتين، في بي ان ال. الدولة قبل من المعاملة سوء من مزيد إلحاق إلى وباإلضافة ، االغتصاب
ها يتعرض التي التمييزية المعاملة أن اإلنسان بحقوق ها اإليذاء إعادة في ساهمت اإلجراءات أثناء الضحية ل  كانت و ، ل
 المعاهدة بموجب المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب على المفروض الحظر انتهاك مستوى إلى لترقى كافية

 396 .والسياسية المدنية بالحقوق الخاصة الدولية

 : أن إلى وأشارت ، القضايا هذه بعض التعذيب مناهضة لجنة لخصت وقد

 أو التعذيب ضحايا وصم و اإليذاء إعادة وتجنب الجنسين بين الفوارق تراعي التي التدابير القضائية وغير القضائية إلجراءات تطبق ان يجب
 على اللجنة تؤكد نزيه، قضائي نظام و القانونية إلجراءات إلى الوصول و الجنس نوع على القائم أو الجنسي بالعنف يتعلق فيما. المعاملة سوء
 يتعلق فيما وإلجراءات إلثبات وقواعد التعويض ذلك في بما ، التعويض في الضحية حق لتحديد ، جنائية أو مدنية سواء إجراءات، أي في أنه

 الضحايا لجميع بالنسبة عليه الحال يكون أن ينبغي كما والفتيات، النساء لشهادة متساويا وزنا تعطي أن يجب الجنس نوع على القائم بالعنف
ها يتعرض التي المضايقات و التمييزية بألدلة السماح عدم و ، آلخرين  397 .والشهود الضحايا ل

 تعويضال .3

 الكيان أو الفرد قبل من للضحية تعويضات تقديم يتطلب اإلنسان حقوق النتهاك فعالة انصاف سبل في الحق فأن ، وأخيرا
 ولجنة اإلنسان حقوق لجنة ذلك في بما ، الصلة ذات الرئيسية اإلنسان حقوق هيئات جميع هذا على امن وقد 398.المسؤول
ة ، سيداو اتفاقية ولجنة التعذيب، مناهضة ة و اإلنسان، لحقوق األوروبية والمحكم  اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان محكم
 399 .والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية واللجنة

 في ان تضمن أن" الدول على محددة التزامات تفرض التعذيب مناهضة اتفاقية من 14 المادة فأن عاله، األشارة تمت كما
ها  عادل تعويض في للتنفيذ قابل بحق يتمتع ان في التعذيب أعمال من لعمل تعرض الذي الضحية أن القانوني نظام

 3 رقم العام التعليق في التعذيب مناهضة لجنة وقدمت" .  ممكن قدر أكمل على تأهيله إعادة وسائل ذلك في بما ومناسب
 :يلي ما اللجنة شرحت.  التعويض على يترتب أن ينبغي ما بشأن مفصلة إرشادات

ها أو الممنوحة او المقدمة التعويضية التدابير و التعويض تحديد في. ...  شامل و وفعال مناسب التعويض يكون أن يجب  أو التعذيب لضحية منح
 للضحية الخاصة الحتياجات مع متالئما يكون أن يجب والتعويض العتبار بعين حالة كل ظروف و خصوصيات تؤخذ أن يجب المعاملة، سوء

هم ارتكبت التي االنتهاكات جسامة مع متناسبة تكون و  يتعلق فيما متأصل رادع و وقائي تأثير له التعويض تقديم أن اللجنة وتؤكد.  ضد
 400. المستقبلية االنتهاكات

  فردية المسؤولية تكون حينما   .3.1

ها من يقوم التي السبل توفير الدولة على يجب - االغتصاب الحالة هذه في - االنتهاك عن مسؤوال الفرد يكون حينما  الل
رهم أو للضحايا عادل تعويض تقديم تصرفاتهم عن المسؤولة االطراف أو المجرمين  الدفع ذلك في بما يعولهم، من أو ألس

 تكون قد 401.الحقوق واستعادة الخدمات تقديم و ، إليذاء نتيجة المتكبدة النفقات ودفع الحاقها، تم التي للخسارة أو للضرر
 المدنية الدعاوى الل من أو ، الجنائية الدعوى إطار في تتم أن يمكن التي التعويض أوامر صورة في السبل هذه بعض

 .المنفصلة

 الدولة أن على الدولي المجتمع وافق ، أخرى مصادر من أو المجرم من كامل بشكل متوفرة التعويضات تكون ال عندما
 أو البدنية الصحة في باعالل أو كبيرة جسدية بإصابات أصيبوا الذين للضحايا مالي تعويض تقديم إلى تسعى أن ينبغي
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هضة التعذيب )    .33، فقرة 3(، التعليق العام رقم 2118اتفاقية منا
ة الجمعية ؛12 الفقرة في ،' 31 رقم العام التعليق" (،2114لجنة حقوق النسان ) المثال سبيل على أنظر  398  ،(1985) المتحدة لألمم العام

 .11 و 8 الفقرات في ،"إلجرام بضحايا المتعلقة األساسية المبادئ"
399

؛ 178و  81، فقرة 1988يوليو  29(، 1988أنظر على سبيل المثال في محكمة البلدان ألمريكسة،فالزكس رودريغيز ضد الهندوراس )  
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 .31(، التعليق العام رقم 2114؛ لجنة حقوق االنسان )32، فقرة 2111أكتوبر  CEDAW/C/2010/47/GC.2 ،19"؛ المرأة ضد التمييز أشكال
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 الدولة تعويضات خطط الل من التعويض هذا يدفع ما وغالبا 402.االغتصاب ضحايا عادة تشمل والتي ، العقلية
 ملزمة العنف جرائم ضحايا بتعويض المتعلقة األوروبية االتفاقية على صادقت التي الدول فأن ، أوروبا في. إلدارية

التهم و للضحايا تعويضات بتقديم  في بما ، أخرى بوسائل بالكامل التعويض هذا مثل على الحصول يمكن ال عندما عا
 403 .يعاقب أو يحاكم ألن امكانية هناك اليكون عندما ذلك

 االنتهاك عن مسؤولة الدولة تكون حينما   .3.2

 التعويض توفير الدولة على يجب ،( كليهما أو إلجرائي أو الموضوعي سواء) انتهاك عن مسؤولة الدولة تكون حيث
 قد ذلك تفعل لم إذا 404 .التأهيل وإعادة التكرار عدم وضمانات ، والترضية والتعويض الحقوق رد شكل في للضحية

 . فعالة انصاف وسيلة في للحق منفصل انتهاك عن مسؤولة تكون

 

 التعويض أنواع  .3.3

 من غيره و التعذيب حاالت في توفيرها ينبغي التي التعويضات من مختلفة أشكال التعذيب مناهضة لجنة أوضحت وقد
 : التالي النحو على المعاملة سوء ضروب

 لسابقه الوضع اعادة

صالح أشكال من شكل هو لسابقه الوضع اعادة. 8   بعين ألخذ مع التفاقية، انتهاك ارتكاب قبل ما الى الضحية حالة تأسيس إعادة إلى تهدف ا
 التعويض هذه مثل تتلقى التي الضحية أن لضمان األطراف الدول من تتطلب التفاقية بموجب الوقائية اللتزامات. حالة كل خصوصيات العتبار

ها يتم ال  ممكن غير التعويض أن تعتبر قد الضحية فإن ، الحاالت بعض في. المعاملة سوء أو التعذيب تكرار لخطر يعرضها موقف في وضع
 بذل ينبغي فعالة، الوسيلة هذه تكون لكي. إلنصاف إلى للوصول الكاملة بالوسائل الضحية توفير الدولة على يجب ولكن ، األنتهاك لطبيعة نظرا

 والتوجه ، الجنس بنوع ، المثال سبيل على ، المتعلقة التمييز أنواع من نوع أي ذلك في بما ، انتهاك ألي الهيكلية ألسباب لمعالجة الجهود
 .للتمييز ألخرى المنطلقات وجميع والدين، العمر ، إلثني األصل  ، غيره أو السياسي التوجه ، ألعاقة و الجنسي،

 التعويضات

 غير النقدي التعويض تقديم أن اللجنة تؤكد. المعاملة وسوء التعذيب ضحية لتعويض كافيا يكون ال قد وحده النقدي التعويض أن اللجنة تؤكد. 9  
 .14 المادة بموجب اللتزاماتها ألمتثال طرف لدولة كاف

 للضحية تمنح التي والتعويضات ألبعاد متعدد 14 المادة بموجب المعاملة سوء أو للتعذيب والمناسب العادل والتعويض المطالبة في الحق. 11 
: تشمل وقد. مالي غير أو مالي كان سواء ، المعاملة سوء أو التعذيب عن ناجم اقتصاديا تقييمه يمكن ضرر أي عن للتعويض كافية تكون أن يجب
زمة ألموال توفير و المدفوعة الطبية النفقات تسديد ال هيلية أو الطبية الخدمات لتغطية ا زمة التأ  إعادة لضمان الضحية قبل من المستقبل في لال
هيله  بسبب المحتمل والكسب ألرباح وفقدان ، الناجم النفسي و البدني الضرر عن الناتجة مالية غير و مالية أضرار ؛ ممكن وجه أكمل على تأ

 الدول من الكافي التعويض منح يجب ذلك، إلى باإلضافة. والتعليم العمل مثل فرص فقدان و ، المعاملة سوء أو التعذيب عن الناجمة إلعاقة
ها المتخصصة، أو القانونية المساعدة بتوفير المعاملة سوء أو للتعذيب ضحية إلى ألطراف  .بالتعويض بالمطالبة المرتبطة التكاليف من وغير

 التأهيل إعادة

هيل إعادة وسائل توفير أن على اللجنة تؤكد. 11 هاك نتيجة ضرر به لحق شخص ألي ممكنة وجه أكمل على التأ  تكون أن ينبغي التفاقية النت
هيل إعادة.  والجتماعية القانونية الخدمات عن ضال والنفسية الطبية الرعاية تشمل و شاملة  استعادة الى تشير ، العام التعليق هذا ألغراض ، التأ

هارات اكتساب أو الوظائف  أقصى تمكين هو الهدف. المعاملة سوء أو التعذيب أعقاب في الضحية ظروف تغير نتيجة المطلوبة الجديدة الم
 عملية تهدف أن ينبغي.  للشخص والجتماعية المادية البيئة في تعديالت على تنطوي أن ويمكن المعني، للفرد والعمل الذاتي الكتفاء درجات

هيل إعادة هنية واالجتماعية العقلية والقدرة استاللهم، ، إلمكان قدر ، الستعادتهم ضحايا تأ  .المجتمع في والمشاركة الكامل اإلدماج و المادية والم

هيل إلعادة"  الوسائل بتوفير األطراف الدول التزام أن اللجنة وتؤكد. 12  الذي الضرر وصالح استعادة ضرورة إلى"  ممكن وجه أكمل على التأ
رامة ذلك في بما ، بالضحية يلحق ما التعافى بامكانه يكون ال قد الذي الذاتي الكتفاء و والصحة الك  ال االلتزام.  للتعذيب الشامل للتأثير نتيجة تما
 .تأجيله يجوز ال األطراف للدول المتاحة بالموارد يتعلق
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هيل إعادة وسائل لتقديم بالتزاماتها الوفاء أجل من. 13  طرف دولة كل على ينبغي ، ممكن وجه أكمل على المعاملة سوء أو التعذيب لضحية التأ
 يمكن و ومتوافرة مناسبة المعاملة، سوء أو التعذيب لضحايا المتخصصة الخدمات أن ضمان و متكامل نهج على ، الطويل المدى على تعتمد أن

ها الوصول الجية الحتياجات وتقييم تقدير إجراء: يلي ما تتضمن أن يجب. بسهولة إلي ها ال  دليل أمور، جملة في ، استنادا ، ألحتياجات من وغير
هينة أو الإلنسانية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب بشأن الفعالين والتوثيق التقصي  تشمل أن يمكن و ،( اسطنبول بروتوكول) العقاب أو الم

هيل إعادة خدمات مثل ، التخصصات المتعددة التدابير من واسعة مجموعة  ؛ الجتماعية والخدمات ألدماج وإعادة ، النفسي و والبدني الطبي التأ
ة والخدمات والمساعدة المجتمع هيل إلعادة شامل نهج اتباع ذلك إلى وما والتعليم ، المهني والتدريب ، ألسرة نحو الموجه  في أيضا تأخذ التي التأ
همية ذات هي التي الضحية مرونة و قوة العتبار  خوف لديهم ويكون مجددا الصدمات لخطر ضحايا يكونوا أن يمكن ذلك، على الوة. قصوى أ
هم التي األفعال من مشروع ها تعرضوا التي المعاملة سوء أو بالتعذيب تذكر  التي للثقة إطار إنشاء لضرورة عالية أولوية وضع يجب ، بالتالي.  ل

ها من  .مطلوب هو كما سرية خدمات توفير وينبغي. المساعدة تقديم يمكن الل

هيلية الخدمات من ألشكال هذه لتوفير االتفاقية في الوارد الشرط   .14  والجتماعية النفسية و الطبية الخدمات توفير إلى الحاجة يسقط ال التأ
هيل إلعادة الكاملة الوسائل بتوفير اللتزام وفاء ألولية الرعاية هذه تمثل ال كما ، التعذيب أعقاب في مباشرة للضحايا  .ممكن قدر باقصى التأ

هيل برامج و خدمات إنشاء تكفل أن ألطراف الدول على يتعين. 15  وخلفية وتاريخ ، وشخصية ، ثقافة مراعاة مع ، الدولة في الفعالة التأ
ها الوصول يمكن التي و الضحية  المهمشة المجموعات ضمن وضع أي أو الضحية هوية عن النظر بغض و تمييز دون الضحايا جميع قبل من إلى

 ملموسة برامج و آليات وضع األطراف الدول لتشريعات ينبغي. الالجئين اللجوء طالبي ذلك في بما ،32 الفقرة في موضح هو كما ، الضعيفة أو
 التأ إعادة برامج إلى الوصول من التعذيب ضحايا تمكين وينبغي. المعاملة سوء أو التعذيب لضحايا التأهيل إعادة لتوفير

هنيين قبل من تقييم بعد هيل إعادة برامج إلى الضحية وصول يقتصر أن ينبغي ال. المستقلين المؤهلين الطبيين الم  سبل إلى اللجوء على التأ
هيل إعادة وسائل بتوفير 14 المادة في بااللتزام الوفاء يمكن. القضائية النصاف  للخدمات المباشر التقديم الل من ممكن وجه أكمل على التأ
هيلية ها والقانونية الطبية المنشآت تمويل الل من أو الدولة، قبل من التأ ها التي تلك ذلك في بما الخاص، القطاع في وغير  غير المنظمات تدير

هيب أو النتقام تعرضهم عدم ضمان الدولة على يجب الحالة هذه وفي ، الحكومية ة مزود اختيار في الضحية مشاركة.  إليهم الموجه التر  الخدم
 و للبرامج الفعال التنفيذ لتقييم نظم إنشاء على ألطراف الدول وتشجع. الصلة ذات اللغات في متوفرة الخدمات تكون أن وينبغي. ضروري أمر

هيل إعادة خدمات  .المناسبة والمقاييس المؤشرات استخدام طريق عن ذلك في بما ، التأ

 الحقيقة معرفة في الحق و الرضا

الحقة و التحقيق التزامات إلى باإلضافة الترضية، تتضمن أن وينبغي. 12  من كل أو أي التفاقية، من 13 و 12 المادتين بموجب الجنائية ال
 الذي الحد إلى الحقيقة عن العلني و الكامل الكشف و الوقائع من التحقق المستمرة؛ النتهاكات وقف إلى تهدف فعالة تدابير:  التالية لعالجات

 تدخلوا الذين ألشخاص أو ، والشهود الضحية أقارب أو الضحية مصالح و سالمة يهدد أو الضرر من مزيدا يسبب ال الكشف هذا مثل فيه يكون
 ، القتلى جثث عن و ، المختطفين األطفال وهويات ، المفقودين وجود مكان عن البحث و ، النتهاكات من المزيد وقوع لمنع أو الضحية لمساعدة

الن ؛ المتضررة ألسر أو للضحايا المفترضة أو الصريحة للرغبات وفقا الضحايا جثث دفن و الهوية، تحديد و استعادة، في والمساعدة  رسمي إ
رامة يعيد قضائي قرار أو  على إدارية و قضائية عقوبات ؛ الضحية مع وثيق بشكل المرتبطين ألشخاص و الضحية وحقوق السمعة و الك

ة، العتذارات االنتهاكات؛ عن المسؤولين ألشخاص مهم الحتفاالت المسؤولية؛ قبول و بالحقائق العتراف ذلك في بما العام  .للضحايا وتكري

 يشكل قد ، سريعة بطريقة التعذيب أعمال بادعاءات المتعلقة المدنية بالدعاوى السماح أو ، الجنائية والمحاكمة ، التحقيق في الدولة فشل. 17
مات انتهاكا يشكل بالتالي و النصاف فعليا حرمانا  .14 المادة بموجب الدولة اللتزا

 التكرار عدم ضمانات

 لضمان. المعاملة وسوء التعذيب لمنع ضرورية األطراف الدول اعتبرتها محددة وقائية تدابير تشكل التفاقية من 12 إلى 1 من المواد   .18   
الت لمكافحة تدابير اتخاذ األطراف للدول ينبغي المعاملة، سوء أو التعذيب تكرار عدم  التدابير هذه وتشمل. التفاقية النتهاكات العقاب من إل

 أيا األخرى التدابير تشمل أن وينبغي. للتعذيب المطلق الحظر وبخاصة التفاقية، أحكام بشأن العموميين للموظفين وواضحة فعالة تعليمات إصدار
 ألجراءات الدولية بالمعايير تلتزم القضائية إلجراءات جميع أن وضمان ، ألمنية و العسكرية القوات على المدنية الرقابة:  يلي ما كل أو

ة التقاضي ة و وإلنصاف السليم ه الل وتعزيز ، النزا هم و الصحة موظفي ، القانون و إلنسان حقوق عن المدافعين وحماية ، القضاء است  من غير
هنيين  وعلى ألولوية سبيل على ، وتوفير ، االحتجاز أماكن لجميع ومستقلة منتظمة لمراقبة نظم وإنشاء ، التعذيب ضحايا يساعدون الذين الم

 يتضمن الذي إلنسان حقوق قانون على وألمنية العسكرية القوات عن فضال القانون، بإنفاذ المكلفين الموظفين لطبقة تدريب ، مستمر أساس
هنيين والقانونيين الصحة لموظفي اسطنبول بروتوكول بشأن محددة تدريبات و والضعفاء المهمشين للسكان المحددة الحتياجات  الموظفين و والم

 و القانون، إنفاذ ذلك في بما ، العام القطاع موظفي قبل من السلوك وقواعد الدولية والقوانين المعايير احترام وتعزيز ، القانون بإنفاذ المكلفين
صالح  وسوء بالتعذيب تسمح أو في تسهم التي القوانين صالح و استعراض العسكريين؛ ألفراد و والنفسية الطبية الجتماعية والخدمة ، ا
 ، األفراد مجموعات أو ألفراد المؤقتة الخدمات توافر وضمان ، القسرية إلعادة تحظر التي التفاقية من 3 للمادة المتثال وضمان ، المعاملة

ها أو الجنسية الجرائم للضحايا مالجئ مثل  المذكورة تلك مثل تدابير اتخاذ الل من أن اللجنة الحظ. المعاملة سوء أو التعذيب وسائل من غير
 عدم ضمانات فأن ، ذلك إلى باإلضافة. التفاقية من 2 المادة بموجب التعذيب أعمال لمنع بالتزاماتها تفي أن أيضا األطراف للدول يجوز هنا،

القات لتحويل هامة إمكانات توفر التكرار ها ، تشمل أن يمكن و العنف وراء الكامنة األسباب تكون قد التي الجتماعية ال  ، على تقتصر ال ولكن
الت ومكافحة ، الصلة ذات القوانين تعديل  .فعالة ورادعة وقائية تدابير اتخاذ و العقاب، من إل

ها يمكن التي التعويض أوامر أنواع في يتوسع أدناه، ، د القسم  .الفردية الحاالت في مختلفة دولية هيئات قبل من تقديم



76 
 

 الرئيسية النقاط
 

الج من رئيسي جزء هو التعويض توفير  و وفعاال امناسب تعويضال يكون أن يجب. اإلنسان حقوق النتهاك المطلوب ال
ال  . وقع الذي الضرر جسامة مع ومتناسبا للفرد، الخاصة االحتياجات لتلبية خصيصا مصممو ،شا

 
. بالتعويض للمطالبة الفرصة للضحية يكون أن ينبغي خطيرة بإصابات تسبب ضرر ارتكب قد ألفراد أحد يكون حينما
 .التعويض هي توفر أن يجب(  إجرائي أو موضوعي إما) انتهاك عن مسؤولة الدولة تكون حينما

 
 األخرى االنتهاكات في النظر.  ج

 األخرى الحقوق انتهاكات . 1

 أي على ولكن. المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر باستخدام االغتصاب مقاضاة على التقرير هذا ويركز
 بداية منذ بعناية النظر وينبغي.  الحجج هذه وتدعم ، مرتبطة أخرى لحقوق انتهاكات هناك يكون ان المؤكد شبه من حال

ها كيف لفهم الصلة ذات الهيئات اجتهاد ودراسة قضية، أي تأطير  .تتناغم أن

 من اثنين هناك تكون ما غالبا أعاله المبين النحو على لذلك، الدولة استجابة و ذاته، حد في االغتصاب يتعلق فيما
 وهذه. المعاملة سوء ضروب من غيره و التعذيب حظر انتهاك مع بالتزامن حولهما الترافع يتم التي األخرى االنتهاكات

 تنتهك كأشياء األطر بعض داخل تقليديا إليها ينظر أيضا هو والذي ، األسرية والحياة الخصوصية في الحق عن عبارة
 اساسي األحيان من كثير في هو أعاله تبين كما والتي ، للتمييز التعرض عدم في والحق 405 الغتصاب، عملية في

.  المعاملة هذه لمثل االستجابة في القصور إلى و ، األول المقام في المعاملة سوء ضروب من غيره أو التعذيب لتقصي
 تمييز مسألة باعتباره المرأة ضد للعنف التصدي في للدول أوسع و عام فشل عن فالدفوعات الرئيسية القضايا من عدد في
 اشكال من كشكل الجنس نوع على القائم العنف لمعالجة إيجابية تدابير باتخاذ التزاماتها انتهكت قد تعتبرالدول و ،

 من ، متعددة ألسباب وغالبا ، االغتصاب التمييز حول اإلنسان بحقوق المتعلقة الشواغل رفع حال أي على 406.التمييز
 407. الرئيسية القضية تكون أن المرجح

 في ، األطفال ، المثال سبيل على - لهم مستحقة محددة التزامات هناك أن تعني الضحية فخصائص ذلك، إلى باإلضافة
 محددة اتفاقيات إطار في المرأة ضد العنف لمكافحة إضافية بالتزامات الدولة تدين حيث 408.الطفل حقوق ضمانات إطار
 . ايضا تثار أن أيضا وينبغي مابوتو بروتوكول أو بارا دو بيليم اتفاقية مثل

 على ، هذه تشمل أن ويمكن. بعناية فيها النظر وينبغي ، باالغتصاب أيضا اإلنسان لحقوق أخرى انتهاكات ترتبط ما غالبا
 الجمعيات وتكوين ، والرأي التعبير لحريات ، إنسانية احتجاز لظروف ، والحرية الحياة في الحق انتهاكات ، المثال سبيل

 . الضحية منزل إلى عنوة الدخول يتعلق فيما المثال سبيل على) األسرية والحياة المنازل حرمات واحترام ،

 األسرة أفراد تمس التي االنتهاكات .2

 قررت. تليها التي األحداث أو الغتصاب نتيجة انتهكت قد الضحايا اسرة أفراد حقوق كانت إذا ما هو آخر اعتبار وهناك
ها، اغتصاب شهدت التي ألم أن ، المثال سبيل على ، األمريكية البلدان محكمة  اغتصاب شهدوا الذين واألطفال 409اطفال
هاتهم ة النتهاك تعرضوا قد لذلك، نتيجة ، الجنود قبل من أم  االتفاقية من(  1)  5 المادة بموجب الشخصية لسالم

                                                           
405

مة البلدان ألمريكية، 1985مارس  22(، 1985ضد هولندا ) Y Vو  Xأنظر على سبيل المثال، اللجنة ألوروبية لحقوق النسان،    ؛ محك
 .2113ديسمبر  4( 2113ضد بلغاريا ) MC؛ والمحكمة ألوروبية، 1992مارس  1( 1992ميهيا ضد البيرو )

406
األوروبية، . وفي المعاكس، أنظر في الم2119يونيو  9( 2119أنظر على سبيل المثال في المحكمة ألوروبية، أوبيز ضد تركيا )    Aحكمة

 .2111أكتوبر  14حكم  App. No. 55164/08( 2111ضد كرواتيا )
407

 .http://www.interights.org/handbook/index.htmlللمزيد، أنظر في:   
408

؛ 19حقوق االنسان المادة ؛ التفاقية ألمريكية ل24أنظر على سبيل المثال، اتفاقية حقوق الطفل؛ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة   
 . 18التفاقية االفريقية لحقوق النسان والشعوب المادة 

409
، تقرير 2111أبريل  4، قرار 11/525(، قضية رقم 2111محكمة البلدان ألمريكية، آنا وبياتريز وسيليا جونزاليس بيريس ضد المكسيك )  

 .53، فقرة 35/11رقم 
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 يتعلق فيما المثال سبيل على ، أيضا االنتهاكات هذا مثل تنشأ قد 410.مسؤولة الدولة فيها كانت التي الحاالت في األمريكية
 411 .بالتحقيق يتعلق ما في واالهمال الدولة تصرفات من واألطفال، الضحية بزوج

الت فأن مناسبات عدة في  في. قضية رفع أو شكوى تقديم لحقيقة انتقاما والعنف لتهديدات هدفا أيضا كانت الضحايا عا
 االنتهاكات ضحايا انهم تقرير أو 412لحمايتهم، مؤقتة تدابير باتخاذ تأمر أن استعداد على المحاكم كانت الحاالت هذه مثل

 413 .انفسهم

 المناسبة التعويضات طلب. د

 حد أقصى إلى ، تأسيس إلعادة محاولة في عادة المحاكم تقوم الدولة، التزامات النتهاك سيمنح التي التعويض تحديد في
ة األضرار عن تعويض و المخالفة ارتكاب قبل قائما كان الذي الوضع ، ممكن  التعويض طبيعة و مقدار فإن.  الناجم
 .فيه تسببت الذي المالي غير و المالي الضرر و االنتهاك خصائص على تعتمد

ة أكدت وكما لكن،  النتهاك الجذري السبب هو الهيكلي التمييز حيث بها خاص نهج إلى تحتاج قد األمريكية، البلدان محكم
ة التعويضات تكون أن يجب" الحالة هذه مثل في. األول المقام في  فقط ليس تأثيرها أن لذلك ، الوضع هذا لتغيير مصمم

 أمر والتمييز للعنف ذاته الهيكلي السياق إرساء إعادة ، الصدد هذا في.  للتصحيح أيضا ولكن ، السابق الوضع العادة
 414. " مقبول غير

 ( i ) يكون أن يجب:  يلي ما ذلك في بما التعويض، لتقييم تطبيقها ليتم معايير المحكمة فصلت ،القطنمزارع  قضية في

 بطريقة تصلح أن ينبغي ( ii) ، المحكمة وجدتها التي االنتهاكات مع مباشر اتصال ذات تكون ان يجب التعويضات
ها ( iii) ، المالية وغير المالية األضرار مع متناسبة  األعتبار اعادة ( iv ) ؛ اإلفقار أو إلثراء مصدرا تكون أن يمكن ال أن

 الهيكلية العوامل على القضاء و لتحديد التعويضات توجيه ينبغي (v ) التمييز؛ عدم مبدأ خرق دون ولكن الهدف هو
ها ( vi ) ؛ للتمييز  و الرجال على للعنف المختلف التأثير مراعاة مع ، الجنس نوع منظور االعتبار في تأخذ أن يجب أن
الح الدولة قبل من المتخذة التدابير جميع االعتبار في تأخذ ( vii ) و ، النساء  415. الضرر إل

 قد المكسيك وكانت. االجتماعية والخدمات ، اإلنسانية والمساعدة التعويض بين واضحا تمييزا أيضا المحكمة أصدرت
ها سبق التي والمساكن نقدية مساعدة أية الممنوحة التعويضات من تقتطع أن حاولت  ما هذا ولكن ، األسرة أفراد إلى تقديم
 416 .المحكمة رفضته

 في طرح الموضوع هذا حول تقرير مع المجال، هذا في مفصل بعمل أيضا المرأة ضد بالعنف المعني الخاص المقرر قام
 األنظمة بعد ما و النزاعات بعد ما مرحلة من كل سياق في الناشئة التعويض قضايا تقريره درس 417 .2111 عام

 : الخاص للمقرر ووفقا. السلم زمن في المرأة ضد المرتكبة باالنتهاكات يتعلق فيما و ، الشمولية

ها، بها المتعلقة العنف أعمال من ألشكال هدفا تكون ما غالبا المرأة  ما كثيرا.  العادية األوقات في أيضا ولكن النزاع أوقات في فقط وليس وغير
 على و النساء على للعنف المتمايزة و المتباينة للتأثيرات نظرا.  عائالتهم وشركائهم يستهدفهم الذي العنف تبعات من ألكبر العبء المرأة تتحمل

 العنف ارتكاب ان وبما. الخاصة وألولويات الحتياجات تلبية أجل من النصاف محددة تدابير التخاذ حاجة فهناك ، النساء من مختلفة مجموعات
 الفردي التعويض ربط إلى تحتاج االنصاف وتدابير ، منهجي وتهميش متشعبة هيكلية تبعية وغالبا ، مسبقا موجودة أنماط يغذي الفرد المرأة ضد

418الهيكلي التحول و
 . 

 ال ، رأيها في. واجرائتها التعويضات مناقشات في المرأة مشاركة أهمية على الخاص المقرر شدد ذلك، إلى باإلضافة
 : اإلنسان لحقوق واسعة انتهاكات هناك التعويضات ببرامج األمر يتعلق عندما سيما

                                                           
410

 . 145، فقرة 2111أغسطس  31(، 2111يز أورتيغا وآخرون ضد المكسيك )محكمة البلدان ألمريكية، فرناند  
411

 .7-42، 144مرجع سابق، الفقرات   
412

 .214مرجع سابق، فقرة   
413

 .118، فقرة 2119أبريل  3(، 2119محكمة البلدان ألمريكية، كاواس فرنانديز ضد المكسيك )  
414

 .451، فقرة 2119نوفمبر  12( 2119محكمة البلدان ألمريكية، قضية مزارع القطن )  
415

 .451مرجع سابق، فقرة   
416

 . 558مرجع سابق، فقرة   
417

ألمم المتحدة 2111مجلس حقوق النسان )   (، تقرير المقرر الخاص للعنف ضد المرأة، أسبابع وعواقبه، رشيدة مانجو"، وثيقة 
A/HRC/14/22 19  2111أبريل. 

418
 .24مرجع سابق، فقرة   
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 احتياجات و واولوياتهم هواجسهم و العنف في الرجال تجربة لتعكس عرضة أكثر المبادرات ، مختلفة سياقات من والفتيات النساء مشاركة دون
 ذاتها حد في تكون قد التي بالوكالة شعور على للحصول الضحايا فرصة تغيب المشاركة، هذه دون من ذلك، إلى باإلضافة. بالتعويض يتعلق فيما

ال هيل إعادة أشكال من هاما ش ة المشاركة هذه فإن ، أخيرا.  الجتماعي للتغيير كممثلين أنفسهم إلى الضحايا ينظر عندما وخصوصا ، التأ هم  م
ها التي الفرصة اغتنام و والحاضر الماضي في العنف أشكال بين وصالت لرسم عام بشكل والمجتمع للمرأة بالنسبة  التعويضات مناقشات توفر
صالحات من مزيد أجل من للضغط  419 .الهيكلية ا

النساء  حق بشأن نيروبي عالن باسم المعروفة المدني المجتمع منظمات اعتمدتها وثيقة في أيضا هذا على التشديد وتم
 420. الضرر جبرو االنصاف في والفتيات

 تكون أن ينبغي يالت الضرر من معينة أنواع على الخاص المقرر شدد  الخصوص، وجه على الجنسي بالعنف يتعلق فيما
ها التعاملعند  مفهومة  : بالتعويض األمر يتعلق فيما مع

هم في كضحايا إعادتهم يتم ما وغالبا القسري، والزواج الجنسي للعنف يتعرضن والفتيات النساء ان بما  ، الهوية إعادة فأن ، ومجتمعاتهم أسر
هيم  تعديل محاوالت ذلك في بما - أوسع نطاق على المجتمعات تستهدف التي تدابير تتطلب قد لهم بالنسبة والمواطنة ألسرية والحياة  الثقافية المفا

ة حول ها و المرأة نقاء قيم  مثل ، الجنسي العنف ضحايا من تؤخذ ما غالبا التي الملموسة غير ألمور بعض من الرغم على. الجنسية امور
 النبذ. العتبار في الجنسي العنف لضحايا الملموسة الموجودات جميع توضع أن ينبغي فأنه تعاد، أن يمكن ال ، الجتماعية المكانة أو العذرية
 و المادي، للعوز شائعة مرادفات جدا كلها مريضة أو للزواج صالحة غير تصبح ان او الشركاء و ألزواج قبل من والهجر والعائلي الطائفي
الج تكاليف إلجهاض ، والحمل ، المستمرة الطبي ال ها و الغتصاب، عن الناجمة األطفال تربية و ، و ها يمكن ال حقيقية امور كل  حتى.  انكار
ما االقتصادي ألثر عكس في التعويضات برنامج تنجح لم آلن، . الغتصاب نتيجة المولودين األطفال لتربية تما

421 

 الضرر جبر أوامر منح على انفتاحا أكثر هي الهيئات فبعض ، الدولي المستوى على الفردية بالحاالت األمر يتعلق عندما
 تعويض بدفع يأمر - ضيقا نهج تقليديا األوروبية المحكمة اتخذت وقد. الغايات هذه تحقيق بها يمكن التي ابداعا اكثر

ها مالي، ذها ينبغي التي األخرى التدابير لتحديد الطرف الدولة إلى وترك  على االتفاقية بموجب اللتزاماتها المتثال اتخا
 ان يمكن كان مقننة إخفاقات بشأن مؤخرا الحاالت من عدد كان هناك أن من الرغم على المحكمة، تحدده الذي النحو
ذهب ة 422 .ذلك من أبعد الى ت  النطاق تغطي جدا مفصلة أوامر تصدر ما غالبا أخرى، ناحية من ، األمريكية البلدان محكم
 الحكم نشر مثل تدابير التخاذ التأهيل، إعادة وفير ل محددة وأوامر ، التعويضات دفع من - التعويض لتدابير الكامل

 تدريبية برامج وتنفيذ سياسات وضع مثل التكرار عدم ضمانات وكذلك ، التذكارية والنصب للمسؤولية، العام والقبول
 .محددة خاصة

 .الثالث الملحق في المرأة ضد بالعنف المتعلقة القضايا في الحديثة األمثلة من عدد من مقتطفات تضمين يتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
419

 .29مرجع سابق، فقرة   
420

الن نيروبي بشأن حق النساء والفتيات في النصاف وجبر الضرر، تم تبنيه في مارس    ، متاح على: 2117ا
/NAIROBI_DECLARATIONeng.pdfhttp://www.fidh.org/IMG/pdf.  

421
 .51، فقرة 2113(، تقرير مانجو لعام 2113مجلس حقوق النسان )  

422
 Apps. Nos. 2944/06 and(، 2112أنظر على سبيل المثال في اللجنة ألوروبية لحقوق االنسان أسالخانوفا وأورس ضد روسيا )  

 . 2112مبر ديس 18، حكم ,(42509/10 ,332/08 ,50184/07 ,8300/07

http://www.fidh.org/IMG/pdf/NAIROBI_DECLARATIONeng.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/NAIROBI_DECLARATIONeng.pdf
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 الملحق األول: المحظورات
  

 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو للمعاملة ال للتعذيب أحد إخضاع يجوز ال
ة الحاطة  أو طبية تجربة أية إجراء يجوز ال الخصوص، وجه وعلى. بالكرام
 (7)المادة  .الحر رضاه دون أحد على علمية

العهد الدولي للحقوق المدنية 
 والسياسية

 أية أو فعالة قضائية أو ادارية أو تشريعية اجراءات طرف دولة كل تتخذ
 .القضائى الختصاصها يخضع اقليم أى في التعذيب أعمال لمنع أخرى اجراءات
 (2)المادة 

 عذاب أو ألم عنه ينتج عمل أى'  بالتعذيب' االتفاقية،يقصد هذه ألغراض -1
 هذا من الحصول بقصد ما بشخص عمدا عقليا،يلحق أم كان ،جسديا شديد

 على معاقبته ،أو اعتراف على أو معلومات ثالث،على شخص من الشخص،أو
ه أو أوتخويفه ثالث شخص أو ،هو ارتكبه انه في يشتبه أو ارتكبه عمل  هو ارغام

 يقوم سبب ألى العذاب أو األلم هذا مثل يلحق عندما أو - ثالث شخص أى أو
 موظف عنه يسكت أو عليه يوافق أو عليه يحرض نوعه،أو كان ايا التمييز على

 العذاب أو األلم ذلك يتضمن ال الرسمية بصفته يتصرف شخص أي أو رسمي
 نتيجة يكون الذي أو العقوبات لهذه لمالزم أو قانونية عقوبات عن فقط الناشئ

ها عرضية  .ل
 أن يمكن أو يتضمن وطنى تشريع أو دولى صك باى المادة هذه تخل ال -2

 (1)المادة  .أشمل تطبيق ذات أحكاما يتضمن
 حدوث القضائية لواليتها يخضع اقليم أى تمنع،في بان طرف دولة كل تتعهد -1

الإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة أعمال من أخرى أعمال أى  المهينة أو ا
 عمومى موظف يرتكب عندما ،1 المادة حددته كما التعذيب حد إلى تصل ال التي

 أو ارتكابها، على يحرص أو االعمال هذه رسمية بصفة يتصرف آخر شخص أو
 . عليها بسكوته أو بموافقة تتم عندما

 مناهضة التعذيباتفاقية 

ة.  المهينة العقوبة أو للمعاملة ال للتعذيب إنسان أي إخضاع يجوز ال للكرام
 (3 )المادة

 االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان

ة والمعنوية والعقلية الجسدية المته تكون أن في الحق إنسان لكل -1  .محترم
 أو إنسانية غير أو قاسية معاملة أو لعقوبة أو للتعذيب أحد إخضاع يجوز ال -2

ة الواجب باالحترام حريتهم قيدت الذين كل ويعامل. مذلة  في المتأصلة للكرام
 (5)المادة اإلنسان  شخص

 االتفاقية األمريكية

 .االتفاقية هذه ألحكام وفقاً  عليه والعقاب التعذيب بمنع األطراف الدول تتعهد
 ( 1)المادة 

 
 األلم إلنزال عمداً  يرتكب فعل أنه على التعذيب يفهم – االتفاقية هذه ألغراض

 كوسيلة الجنائي التحقيق ألغراض شخص بأي المعاناة أو العقلي أو البدني
 ويفهم آخر، غرض ألي أو وقائي كإجراء أو شخصية كعقوبة أو للتخويف
 الضحية، شخصية طمس بها يقصد التي الوسائل استخدام أنه على كذلك التعذيب

 .العقلي أو البدني األلم تسبب لم وإن حتى العقلية أو البدنية قدراته إضعاف أو
 تكون أو الزم التي المعاناة أو العقلي أو البدني األلم التعذيب مفهوم يشمل ال
 وسائل استعمال أو أعمال ارتكاب تشمل ال بشرط القانونية اإلجراءات آثار من

 (2)المادة  .المادة هذه في إليها مشار
 

ة مذنباً  يعتبر  :التعذيب بجريم
 على يحث أو يحرض أو يأمر بصفته الذي الموظف أو العام الموظف( أ) 

 قادراً  كان إن منعه في يقصر أو مباشر بشكل يرتكبه الذي أو التعذيب استخدام
 .ذلك على

 التعذيب لمنع األمريكية االتفاقية
 عليه والعقاب
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 المشار الموظف أو الحكومي للموظف تحريضه عند – الذي الشخص( ب) 
 أو التعذيب استخدام على يحث أو يحرض أو يأمر –( أ) الفرعية الفقرة في إليهما

 (3)المادة  .فيه شريكاً  يكون أو مباشر بشكل يرتكبه
 

 كافة وحظر القانونية بشخصيته واالعتراف كرامته احترام فى الحق فرد لكل
 أنواعه بكافة والتعذيب االسترقاق خاصة واستعباده وامتهانه اسغالله أشكال

الإنسانية أو الوحشية والمعاملة والعقوبات  .المذلة أو ا

الميثاق االفريقي لحقوق االنسان 
 والشعوب
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 الملحق الثاني: تأطير حالة في حقوق النسان
 

 

 

 الفشل في المنع
على مستوى 

الفشل في أخذ 
معقولة  خطوات االذعان  الموافقة أو

 من قبل مسؤول
المباشر  المسؤولا

هو موظف دولة  

هي أن الدولة  الحجة 
مسؤولة عن التعذيب 
وغيره من ضروب 
سوء المعاملة، ان لم 
يكن ذلك، ربما يكون 
ذلك دليل على وجود 

. 1تمييز. أنظر ب. 
2 .2  

الدولة 
 مسؤولة
عن   الدولة

مسؤولة 
عن 

التعذيب، 

 الدولةا
مسؤولة 

عن 
التعذيب، 
أنظر ب. 

1.1 

ارتقائه الى المعاملة المسئية؛ خذ النظر في أركان التعذيب: أنظر في )أ( امن الوضوح  

بالنظر في غيره من  ألخذال
 النتهاكات المتعلقة بالرد

مسؤولية على  تترتب
الدولة سواء سمي 

 "تعذيبا" أم ال

فياالنتهاكات المحتملة المتعلقة بالرد النظر  

الدولة  هل أسهمت
بالمزيد من 

 الضرر؟

الضحية  مشاركة
في االجراءات 
القانونية وجبر 

 الضرر

ومحاكمة  تجريم
 مناسبة

تام،  يق سريع،تحق
 مستقل وفعال

يكن ذلك،  ان لم
ربما المزيد  

مناالنتهاك 
الفعلي 

والجرائي 
والحق في 
 النصاف

ذلك،  ان لم يكن
انتهاك )اجرائي 
و/أو الحق في 

النصاف( أنظر 
. 2و ب. 3. 2ب.

4 

ذلك،  ان لم يكن
انتهاك )اجرائي 
و/أو الحق في 
النصاف( 

2.2أنظر ب.  

لم يكن ذلك،  ان
انتهاك )اجرائي 
و/أو الحق في 
النصاف( 

1. 2انظر ب.  

 النظر في انتهاكات
 أخرى، أنظر ث.

في انتهاكات  النظرأ
 أخرى، أنظر ت.

أناالغتصاب يرتقي الى التعذيب  اظهار
 وغيره من ضروب سوء المعاملة
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 الملحق الثالث: اقتباسات من أوامر بالتعويض
 

ة البلدان األمريكية،   األولية، اتعتراضال( 2119"( )مزارع القطن حالة)" المكسيكضد  وآخرون غونزاليسمحكم
 .215 رقم ج المجموعة ،2119 نوفمبر 12 في الصادر الحكم والتكاليف، التعويضاتو مزايا،ال

ال ذاته حد في الحكم هذا يشكل -11  .الضرر جبر أشكال من ش

 وعند فعال، نحو علىالجارية الجنائية الدعوى إجراء الحكم، هذا من 455-452 للفقرات وفقا الدولة، على يتعين -12
 حاالت ومدبري الجناة معاقبة مناسبا، ذلك كان إذا و، ومحاكمة لتحديد المستقبل في فتحها يتم دعوى أي القتضاء،
هات وفقا وراموس، هيريرا غونزاليس،لكل من  الحياة من والحرمان المعاملة وسوء االختفاء،  :التالية للتوجي

i. القضائية، اإلجراءات تنفيذ و الوقائع المناسب في التحقيق أمام الواقعية أو القانونية العقبات جميع إزالة يجب 
 لتجنب وذلك جارية بشكل فعال القضائية واإلجراءات التحقيقات أن لضمان ، المتاحة الوسائل كل ماستخداو

 الحالية؛ القضية في لتلك مماثلةال أو نفسها الوقائع تكرار
ii. يوالذ الجنسي، العنف بشأن للتحقيق محددا وأن يأخذ نهجا ؛النوع االجتماعي منظور التحقيق يتضمن أن يجب 

 تتوافق التي الخطوات و للبروتوكوالت وفقا المنطقة؛ في من العنف أنماط في للتحقيق خطوات شملي أن يجب
 التحقيق في المحرز التقدم عن بمعلومات اربهمأقو الضحايا وتوفير الحكم، هذا في الواردة التوجيهية المبادئ مع

 عاليا تدريبا المدربين المسؤولين قبل مناجراءه و القضية، ملفات إلى الكامل الوصول حق ومنحهم منتظم بشكل
 ي؛الجنس والعنف التمييز ضحايا مع التعامل في و مماثلة قضايا في

iii. البشرية الموارد القضائية اإلجراءات و التحقيق إجراءات في تشارك التي المختلفة الكيانات لدىأن يكون  يجب 
ة والمادية الزم مهم ألداء ا ها  في يشاركون الذين أولئكويجب اعطاء  ،وحيادي ومستقل كاف نحو على م
  ،سالمتهم الضمانات التحقيق

iv. القضية هذه موضوع هي التي الوقائع من المكسيكي المجتمع يتعلم بحيث اإلجراءات نتائج نشرتوجب ي . 

ة المؤسسات الل من التحقيق، ، معقولة زمنية فترة غضون في الدولة، على يجب -13  مسؤولونال مع المختصة، العام
 ألولئك المقابلة الجنائية أو التأديبية أو إلدارية العقوبات تطبيق المناسبة، اتجراءعقد اإل وبعد ،المتهمون باالنتهاكات

 . الحكم هذا من 421-452 للفقرتين وفقا ، مسؤوليتهم تثبت الذين

 المسؤولين ومعاقبة األمر، اقتضى إذا و ،المقابل التحقيق إجراء معقولة، زمنية فترة غضون في الدولة، على يجب  -14
ها تعرض التي المضايقات عن  ،موناريز راموس ايفون كلوديا سالغادو، موناريز بينيتا ، مونلاير هيريرا أدريانكل من  ل

 راموس، برموديزاتزيل ارلي  راموس، برموديز ديانا كلوديا موناريز، أراغون أنطونيو رامون موناريز، راموس دانيال
 . الحكم هذا من 422 و 421 للفقرتين وفقا راموس، برموديز جيرالدين اتزيري و راموس برموديز الكسندرا باوال

 رسمية جريدة في واحدة مرة نشرأن تن الحكم، هذا اغهيتبل تاريخ من أشهر ستة غضون في ، الدولة على يجب.  15
اهوا، والية في االنتشار واسعة يومية صحيفة في و تداولوال النطاق واسعة وطنية يومية صحيفة في ،للدولة  تشيهو

 فقراتالو ، الحكم هذا من 221 إلى 212 و 219-198 ، 195-185 ، 181-171 ، 128-142 ، 132-113 الفقرات
 في الحكم هذا نشر الزمني، اإلطار نفس ضمن الدولة،يجب على  ، ذلك إلى باإلضافة. المدرجة الحواشي دون ،التنفيذية
 . القانون هذا من 428 فقرةفي التوافق مع  سبق ما. للدولة الرسمية الويب صفحة على مجمله

 الدولية بمسؤوليتها عترافال عام فعل تنظيم ، الحكم هذا اتبلغه تاريخ من واحدة سنة غضون في الدولة، على يجب. 12
 كلوديا و مونلاير هيريرا إزميرالدا ،موناريس برنيس راموس لورا ذكرى لتكريم وذلك القضية هذه قائعبو يتعلق فيما

 . الحكم هذا من 471 و 429 الفقرتين أحكام في غونزاليس، إيفيت

ة الحكم، هذا اتبلغه تاريخ من واحدة سنة غضون في الدولة، على يجب. 17  النساء لذكرى تخليدا تذكاري نصب إقام
 يجب.  الحكم هذا من 472 و 471 الفقرتين أحكام في ،خواريز سيوداد في الجنس نوع على القائم القتل جرائم ضحايا
 المحكمة لقرار امتثاال الدولية، بمسؤوليتها علنا الدولة الله تعترف حفل في التذكاري النصب عن النقاب كشف

 .السابقة الفقرة في عليه المنصوص
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 ومعايير ، دلةألو ، بها الملحقة البروتوكوالت جميعأن تعدل  معقولة، زمنية فترة غضون في الدولة على يتعين . 18
ة النيابةفي  التحقيق  المتعلقة الجرائم جميع في للتحقيق تستخدم التي العدالة لتوفير والخدمات الخبراء، وخدمات ، العام
 الفعالين والتقصي المنع بشأن المتحدة األمم دليل و اسطنبول، بروتوكول مع وفقا النساء قتل و الجنسي واالعتداء اختفاء

 على المختفين األشخاص عن للبحث الدولية المعايير و محاكمة، دون واإلعدام التعسفي واإلعدام القانون نطاق خارج من
 لمدة سنويا تقريرا يقدم أن يجب الصدد، هذا في.  الحكم هذا من 512-497 للفقرات وفقا ،النوع االجتماعي منظور أساس
 . سنوات الث

 مع والتكيف ، الحكم هذا من 512-513 للفقرات فقا و ، معقولة زمنية فترة غضون في ، الدولة على يجب. 19
 : سنوات الث لمدة سنوي تقرير تقديم يجب و التالية، للتوجيهات وفقا ، مماثلة جديدة آلية تنفيذ وإال ألبا بروتوكول

i. الشخصية والحرية الحياة حماية إلى يهدف كإجراء االختفاء، حاالت في تأخير أي دون البحث عمليات تنفيذ 
 المختفي؛ للشخص الشخصية ولسالمة

ii. الشخص؛ على العثور أجل من المختلفة األمنية األجهزة بين التنسيق إنشاء 

iii. اشتراط مثل ،العمل من تمنعه التي أو البحث فعالية من تقلل التي قانونية أو واقعية عقبات أي على القضاء 
 تمهيدية؛ إجراءات أو استفسارات

iv. ة الموارد من آخر نوع أي أو والعلمية واللوجستية والمالية البشريةالموارد  تخصيص الزم  البحث؛ لنجاح ا

v. و عاله، 512-519 الفقرات في إليهاالمشار  المختفين األشخاص بيانات قاعدة و المفقودين التقرير من تحققال 

vi. تجاهل دون المختفي، الشخص على للعثور راألكب يكون فيها االحتمال التي لمناطقللبحث في ا األولوية إعطاء 
ة إلحاحا أكثر يكون أن يجب سبق ما كل. أخرى مناطق أو احتماالتأي  تعسفي بشكل يكون  عندما وصرام

 .الشخص المختفي هو فتاة

 ثتحد أن يجب ويب صفحة الحكم، هذا اتبلغه تاريخ من أشهر ستة غضون في ، خلقأن ت الدولة على يجب. 21
اهوا في اختفوا الذين والفتيات النساء جميعل الضرورية الشخصية المعلومات مع باستمرار  الذين و 1993 عام منذ تشيهو

 بأي السلطات مع التواصل على فرد ألي تسمح أن يجب اإلنترنت شبكة على الصفحة هذه. المفقودين عداد في زالوا ما
 أو المختفين، أو الفتيات أو النساء وجود مكان عن الصلة ذات المعلومات لتوفير ،ةمجهولبصفة  ذلك في بما وسيلة،
 .الحالي الحكم من 518 و 517 للفقرتين وفقا ،ان وجد رفاتهم

 أو إنشاء القانون، هذا من 512-519 للفقرتين فقا و الحكم هذا اتبلغه تاريخ من واحدة سنة غضون في الدولة، تقدم. 21
 : مع بيانات قاعدة تحديث

i. الوطني المستوى على اختفت والفتيات النساء على المتوفرة الشخصية المعلومات  

ii. األقرباء أقرب من األنسجة، عينات و النووي الحمض رئيسية وبصورة الضرورية، الشخصية المعلومات 
 المعلومات هذه نان تخز يمكن الدولة أن حيث - قاض من بأمر يتم أن أو - ذلك على يوافقون الذين المختفين

 و ،المختفي الشخص موقع تحديد أجل من فقط الشخصية
iii. في الحياة من المحرومين الهوية مجهولة فتاة أو امرأة أي من الجسم أنسجة من عينات و الجينية المعلومات 

هواهوا والية  .تشي

 حقوق مجال في العموميين للموظفين التدريبية والدورات البرامج و الدائم التعليم تنفيذ مواصلة الدولة على يتعين. 22
 األولية التحقيقات إجراء في الواجبة العناية لضمان النوع االجتماعيمنظور على و ، الجنسين بين والمساواة اإلنسان

 النمطية القوالب على للتغلب و ، النساء وقتل واالعتداء ، الجنس نوع على القائم بالتمييز المتعلقة القضائية واإلجراءات
 على جبب سنوات، الث لمدة عام، كل.  الحكم هذا من 542-531 الفقرات ألحكام وفقا المجتمع، في المرأة دور حول

 . تدريبية بذلك دورات تنفيذ تقريرعن متقد أن الدولة

اهوا والية من السكان لعموم تعليمي برنامج إجراء ، معقولة زمنية فترة غضون في الدولة، على يجب.  23  وذلك تشيهو
 إلى مشيرة فيه سنوات، الث لمدة سنوي تقرير تقديم الدولة على يتعين الصدد، هذا في. المذكور الوضع على للتغلب
 . الحكم هذا من 543 الفقرة ألحكام وفقا الغاية، لهذه اتخذتها التي التدابير

الج توفير الدولة على يجب. 24  الل من مجانا، و الفور وعلى ، عقليال أو نفسيال أو الطبي والفعال المناسب ال
 خوان ، مونلاير هيريرا أدريان ، مونلاير هيريرا بنينو ، خايمي مونلاير إيرمالكل من  المتخصصة الصحية امؤسساته
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 كاسترو خوانا ، مونلاير مونتيجو إريك ، مونلاير مونتيجو زوليما ، مونلاير هيريرا سيسيليا ، مونلاير هيريرا انطونيو
 اريزبيث كارال ، غونزاليس ايريس جيما ، غونزاليس باندا مايال ، رودريغيز غونزاليس جوزفينا إيرما ، بالين

 موناريز راموس ايفون كلوديا ، سالغادو موناريز بينيتا ، الماس هيرنانديز وكارلوس هيرنانديز جاكلين ، باندا هيرنانديز
 برموديزتزبل ارلي  ، راموس برموديز ديانا كلوديا ، موناريز أراغون أنطونيو رامون ، موناريز راموس دانيال ،

 الفقرات أحكام في ذلك، في رغبوا إذا ، راموس برموديز جيرالدين اتزيري و راموس برموديز الكسندرا باوال ، راموس
 . الحكم هذا من 544-549

 الفقرات في المحددة المبالغ دفع ، الحالي الحكم قرار اتبلغه تاريخ من واحدة سنة غضون في ، الدولة على يجب. 25
 سداد و المالية غير و المالية األضرار عن التعويض سبيل على القانون هذا من 592 و 582 ،577 ، 522 ، 525

 . الحكم هذا من 211-597 الفقرات أحكام و شروط إطار في القتضاء، حسب ، والنفقات التكاليف

 بموجب اللتزاماتها واالمتثال سلطاتها ممارسة في الحكم لهذا الكامل االمتثال مراقبة على محكمةسوف تعمل ال .22
 سنة الل. القانون هذا أحكام لجميع بالكامل الدولة امتثلت عندما القضية إغالق في تنظر سوف و األمريكية، االتفاقية

 .لذلك لالمتثال المتخذة التدابير عن تقريرا محكمةعلى الدولة أن توفر لل ، الحكم قرار اتبلغه تاريخ من واحدة
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 الساسية لحاالتب قائمة : الرابع الملحق
 

 
 االنسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

 

  ,Apps. Nos. 3321/67, 3322/67 ( 1929" اليونانية القضية" النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

3323/67, 3344/67,  YB Eur Conv on H R 12. 

 .Apps. Nos. 6780/74 and 6950/75, Report of 10 July 1976 1972 تركيا ضد قبرص االنسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة 

  1978 المتحدة المملكة ضد إيرلندا النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

Series A no. 25. 

 App. No. 8978/80,  26 March 1985 .1985 هولندا ضد y و x النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

 .App. No. 57/1996, Judgment of 25 September 1997 1997 تركيا ضد ايدن النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

 .App. No. 23453, Judgment of 28 October 1998 1998 المتحدة المملكة ضد عسمان النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

 App. No. 22107/03, Judgment of 14 April 1998, ECHR 1998 فرنسا ضد سلموني. االنسان حقوق لجنة و األوروبية المحكمة

1999-V. 

 .App. No. 25599/94, Judgment of 23 September 1998 1998 المتحدة المملكة ضد A ز النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

 App. No. 33218/96, Judgment of 26 November 2112 المتحدة المملكة ضد  ORS و E النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

2002 

 App. No. 39272/98, Judgment of 4 December 2003, ECHR 2113 بلغاريا ضد MC . االنسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

2003-XII. 

 .App. No. 55523/00, Judgment of 26 July 2007 2117 بلغاريا ضد iliev و  Angelova .النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

 App. No. 839/02, Judgment of 24 2118 روسيا ضد   nalbandov و maslova .النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

January 2008 

 App. No. 33401/02, Judgment of 9 June 2009 2119 تركيا ضد opoz .النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

 App. No. 22107/03, Judgment of 29 January 2009 2119 تركيا ضد antropav . النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

 App. No. 55164/08, Judgment of 14 October 2010 2111 كرواتيا ضد A.النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

 .App. No. 25965/04, Judgment of 7 January 2010 2111 روسيا و قبرص ضد rantsev.النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

 App. No. 57375/08, Judgment of 30 October 2012 2112 بولندا ضد  S  و   P .النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

هورية ضد  elmasri .النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة   2112 السابقة اليووسالفية دونيامق جم

App. No. 39630/09, Judgment of 13 December 2012. 

 2112  ارمينيا ضد virabyan .النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

App. No. 40094/05, Judgment of 2 October 2012. 

  2112 مولدافيا ضد IG .النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة
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App. No. 53519/07, Judgment of 15 May 2012. 

  2112 اليونان ضد  Zontul .النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

App. No. 12294/07, Judgment of 17 January 2012. 

 2112  كرواتيا ضد  DJ .النسان حقوق لجنة و ألوروبية المحكمة

App. No. 42418/10, Judgment of 24 July 2012 

 

 اإلنسان لحقوق ولجنة األمريكية البلدان محكمة

 

    merits  حكم 1988 هندوراس ضد  Velasquez Rodriguez .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

29 July 1988, Series C. No. 4. 

  1994 السلفادور ضد Flor de María Hernández Rivas  .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

Case 10.970, Decision of 1 March 1996, Report No. 5/96, OEA/Ser.L/V/II.91 Doc. 7  

  1992 غواتيمال ضد Dianne Ortiz .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

Case No. 10.562, Decision of 16 October 1996, Res. No. 31/96. 

  1997 البيرو ضد Loayza Tamayo .إلنسان لحقوق ولجنة مريكيةأل البلدان محكمة

(Merits) of 17 September 1997, Series C, No. 33. 

 2111 المكسيك ضد  Ana, Beatriz y Celia González Pérez .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

Case No. 11/565, Decision of 4 April 2001, Report No. 53/01. 

 2111 البرازيل ضد Maria da Penha .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

) Case 12.051, Decision of 16 April 2001, Report No. 54/01, Annual Report 2000, OEA/Ser.L/V.II.111 Doc.20 rev.  

  2112 كولومبيا ضد Pueblo Bello Massacre قضية. إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

Judgment (Merits, Reparations and Costs) of 31 January 2006, Series C, No. 140. 

 2112 البيرو ضد Miguel Castro-Castro Prison .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

Judgment of 25 November 2006, Series C, No. 160. 

  2117 كولومبيا ضد Rochela Massacre .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

of 11 May 2007, Series C, No. 163 

  2117 الرجنتين ضد Bueno Alves .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

Merits,  Reparations and Costs, Judgment of 11 May 2007, Series C No. 164. 

 2119  هندوراس ضد Kawas Fernández .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

Judgment (Merits, Reparations and Costs) of 3 April 2009, Series C, No. 196. 

  2119 فنويال ضد Perozo et al .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

) Judgment (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs) of 28 January 2009, Series C, No. 195. 

  2119 المكسيك ضد .on  le  et al  إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة
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("Cottonfields case") (2009) Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 16 November 

2009, Series C No. 215. 

  2111  المكسيك ضد .Fernandez Ortega et al .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

) Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 30 August 2010, Series C No. 215. 

 2111 المكسيك ضد Rosendo Cantú et al .إلنسان لحقوق ولجنة ألمريكية البلدان محكمة

Judgment (Preliminary Ojections, Merits, Reparations and Costs) of 31 August 2010, Series C, No. 216. 

 

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة

 2111 موريتانيا ضد Malawi African Association and Others .والشعوب إلنسان لحقوق األفريقية اللجنة

Comm. Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 and 210/98. 

 2111 نيجيريا ضد Huri-Laws .والشعوب إلنسان لحقوق األفريقية اللجنة

Comm. No. 225/98. 

 2113 السودان ضد Curtis Francis Doebbler .والشعوب إلنسان لحقوق األفريقية اللجنة

Comm. No. 236/2000. 

 

 المتحدة األمم في اإلنسان حقوق لجنة

 

 1981 الوروغواي ضد Motta et al .المتحدة ألمم في اإلنسان حقوق لجنة

Comm. No. 11/1977, 29 July 1980. 

 1989 فنالند ضد Vuolanne .المتحدة ألمم في اإلنسان حقوق لجنة

Comm. No. 265/1987, Views adopted 2 May 1989, U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/44/40) at 311. 

  1995 كولومبيا ضد Bautista de Arellana , .المتحدة ألمم في اإلنسان حقوق لجنة

Comm. No. 563/1993, Views adopted 27 October 1995, UN Doc. CCPR/C/55/D/563/1993. 

 2113 البيرو ضد Casafranca de Gómez .المتحدة ألمم في اإلنسان حقوق لجنة

Comm. No. 981/2001, Views adopted 22 July 2003, UN Doc. CCPR/C/78/D/981/2001. 

  2113 الفلبين ضد Wilson .المتحدة ألمم في اإلنسان حقوق لجنة

Comm. No. 868/1999, Views adopted 11 November 2003, UN Doc. CCPR/C/79/D/868/1999. 

 2117 اوزباكستان ضد Chikunov .المتحدة ألمم في اإلنسان حقوق لجنة

Comm. No. 1043/2002, Views adopted 16 March 2007, UN doc. CCPR/C/89/D/1043/2002. 

  2119 اوزباكستان ضد Turaeva .المتحدة ألمم في اإلنسان حقوق لجنة

Comm. No. 1284/2004, Views adopted 20 October 2009, UN Doc. CCPR/C/97/D/1284/2004. 

 2119 روسيا ضد Amirov .المتحدة ألمم في اإلنسان حقوق لجنة

Views adopted 2 April 2009, UN Doc. CCPR/C/95/D1447/2006 



88 
 

 2111 الرجنتين ضد LNP , .المتحدة ألمم في اإلنسان حقوق لجنة

Comm. No. 1610/2007, Views adopted 18 July 2011, UN Doc. CCPR/C/102/D/1610/2007. 

 2111 نيبال ضد Giri .المتحدة ألمم في اإلنسان حقوق لجنة

Comm. No. 1761/2008, Views dated 28 April 2011, CCPR/C/101/D/1761/2008. 

 

 التعذيب لمناهضة المتحدة األمم لجنة

 

  1992 السويد ضد Kioski , .التعذيب لمناهضة المتحدة ألمم لجنة

Comm. No. 41/1996, Views adopted 8 May 1996, UN Doc. CAT/C/16/D/41/1996. 

 2111 يوغسالفيا ضد Hajrizi Dzemajl et al .التعذيب لمناهضة المتحدة ألمم لجنة

Comm. No. 161/1999, Views dated 2 December 2002, CAT/C/29/D/161/2000. 

 2111 الدنمارك ضد SC .التعذيب لمناهضة المتحدة ألمم ةلجن

Comm. No. 143/1999, Views adopted 20 May 2000, UN Doc. CAT/C/24/D/143/1999. 

 2112 الدنمارك ضد ETB , .التعذيب لمناهضة المتحدة ألمم لجنة

Comm. No. 146/1999, Views adopted 30 April 2002, UN Doc. A/57/44 at 117. 

 2112 السويد ضد CT and KM .التعذيب لمناهضة المتحدة ألمم لجنة

Comm. No. 279/2005, Views adopted 17 November 2006, UN Doc.CAT/C/37/D/279/2005. 

 2112 سويسرا ضد VL .التعذيب لمناهضة المتحدة ألمم لجنة

Comm. No. 262/2005 Views adopted 20 November 2006, UN Doc. CAT/C/37/D/262/2005. 

 

 سيداو لجنة

  2111 الفلبين ضد Vertido .سيداو لجنة

Comm. No. 18/2008, Views adopted 16 July 2010, UN Doc. No. CEDAW/C/46/D/18/2008. 

 

 الخاصة المحاكم

 1998 فورونجيا ضد Prosecutor .الخاصة المحاكم

Case No. IT-95-17/1-T, Trial Chamber judgment of 16 November 1998. 

 1998 سيليبيتشي قضية. )"وآخرون دالليتش ضد العام المدعي. الخاصة المحاكم

Case No. IT-96-21-T, Trial Chamber judgment of 16 November 1998. 

 1998 أكاييسو بول جان ضد العام المدعي. الخاصة المحاكم

ICTR-96-4-T, Trial Chamber Judgment of 2 September 1998. 

 2111وفوكوفيتش كوفاتش كوناراك، ضد العام المدعي. الخاصة المحاكم
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Case No. IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, Trial Chamber judgment of 22 February 2001. 

 2112 كرنويالك ضد العام المدعي ،. الخاصة المحاكم

Case No. IT-97-25-T, Trial Chamber judgment of 15 March 2002. 

 2112 وفوكوفيتش كوفاتش كوناراك، ضد العام المدعي. الخاصة المحاكم

Case No. IT-96-23 and IT-96-23/1-A, Appeals Chamber judgment of 12 June 2002. 

 2113 سيمانزا ضد العام المدعي ،. الخاصة المحاكم

Cas No. ICTR-97-20-T, Trial Chamber judgment of 15 May 2003. 
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 قائمة المراجع

 

 والتغيير للقانون نيويورك جامعة مراجعة ،'التعذيب وسائل من كوسيلة االغتصاب وإدراكا' ،(1992) ديبورا بالت،
 .821 ،19 االجتماعي،

 ،12 اإلنسان، حقوق فصلية" اإلنسان لحقوق الرؤية إعادة نحو: اإلنسان حقوق كما المرأة حقوق 1991 شارلوت حفنة،
482. 

 مناهضة اتفاقية عن كتيب: التعذيب لمناهضة المتحدة األمم واتفاقية ،(1988) هانز ،Daneliusو هيرمان .J البرغر،
الإنسانية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب  نيهوف مارتينوس: دوردرخت) العقوبة أو المهينة أو ا

 .أذربيجان يتعلق فيما الختامية التوصيات"  2113 التعذيب لمناهضة المتحدة األمم لجنة

 األطراف الدول جانب من 2 المادة تنفيذ: 2 رقم العام التعليق"  2008-

 .األطراف الدول من 14 المادة تنفيذ: 3 رقم العام التعليق" 2012-

 المرأة ضد العنف: 19 رقم العامة التوصية" 1992 سيداو

 على القضاء اتفاقية من 2 المادة بموجب األطراف للدول األساسية اللتزامات بشأن 28 قمر العامة التوصية" 2010-
 ."المرأة ضد التمييز أشكال جميع

 للقانون األوروبية المجلة ،"الدولي القانون في النساء على الجنسي واالعتداء االغتصاب" ،(1994) كريستين شينكين،
 .41-322 ،5 الدولي،

الري وتشارلزوورث شيلي، رايت، كريستين، شينكين، الت: الدولي للقانون النسوية نهج' ،(2115) ه  آخر قرن من تأ
 .(هارت: أكسفورد) الحديثة النسوية النهج: الدولي القانون ،(محرران)منجي وامبرينا بوسه دوريس في ،"

 . كويمانس السيد الخاص، المقرر تقرير" ،(1982) اإلنسان حقوق لجنة

 .كويمانس الخاص المقرر من شفوي بيان) 21 الجلسة محضر ملخص) واألربعون، الثامنة الدورة" ،(1992)

 بين المساواة حق: 3 المادة - 12 رقم العام التعليق" ،(2115) والثقافية واالجتماعية القتصادية بالحقوق المعنية اللجنة
 ."والثقافية واالجتماعية القتصادية الحقوق بجميع التمتع في والمرأة الرجل

 مجلة ،" اإلنساني الدولي القانون في المرأة ضد المرتكبة الجرائم نقش إعادة: الجنس تسطيح' ،(1994) روندا كوبيلون،
 .25-243 ،5 هاستينغز، المرأة القانون

 ،25 القس، .L .المذكورة المحطة. هوم العقيد ،"التعذيب كما المنزلي العنف: يفيرداي في الفظيعة اعترافا" ،(1994)
291-327. 

-217 ،42 ماكغيل، القانون مجلة ،"الدولي القانون في المرأة ضد الجرائم دمج: حرب كجرائم الجنس جرائم" ،(2000)
41. 

 .' العنف جرائم ضحايا بتعويض المتعلقة األوروبية االتفاقية أوروبا مجلس

 في والمقاضاة التحقيق في الملكي االدعاء ومكتب الشرطة بين بروتوكول' ،(2118( )وويلز انكلترا) الخدمة النيابة تاج
 ." االغتصاب مزاعم

 .(انترسينتيا) الدولي القانون في التعذيب تحديد( إعادة: )الشر والتوقيع ،(2111) ستيفن ديولف،
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ة المبادئ مشروع' ة المنظم  لحقوق المتحدة ألمم الفرعية اللجنة اعتمدتها التي العسكرية، المحاكم الل من العدل إلقام
 .،(2112) واالجتماعي القتصادي المجلس" اإلنسان حقوق مجلس إلى وإحالتها اإلنسان

 الدولي، القانون مجلة ليدن ،" اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب التعذيب من' تأنيث' و' ،(2112) أليس ادواردز،
19، 349-91 

 غلين ماك كلير في ،" السلم زمن في المرأة ضد والعنف اإلنسان لحقوق الدولي القانون: يوم كل االغتصاب' ،(2010)
-92 ،(كافنديش-روتليدج) والمقارنة الدولية النظر وجهات: االغتصاب قانون في النظر إعادة ،(محرران)مونرو وفانيسا
118.. 

 .(كامبريدج جامعة مطبعة) اإلنسان لحقوق الدولي القانون إطار في المرأة ضد والعنف ،(2011)

 ،"والهرسك البوسنة في الحرب زمن في االغتصاب تجريم: المحتويات( ديس) وه النسوية" ،(2115) كارين انجل،
 .815-778 ،99 الدولي، للقانون األمريكية المجلة

 قانون أوتريخت ،" الجنسي للعنف التعذيب مناهضة لجنة لموقف تقييم: التعذيب االغتصاب' ،(2118) كاثرين فورتين،
 .22-145 ،(3) 4 مراجعة،

G8 (2013)، "الصراع حاالت في الجنسي العنف حول عالن. 

هاء" ،(1997) آن غاالغر،  فصلية ،"المتحدة ألمم التابع اإلنسان حقوق نظام في المرأة إلدماج استراتيجيات: التهميش إن
 .333-283 ،19 اإلنسان، حقوق

 الجنائي القانون في الجنس صلة ذات العنف تجريم في النسوية لتدخالت: روما في االغتصاب' ،(2118) جانيت هالي،
 .124-1 ،(1) 31 الدولي، القانون مجلة ميشيغان ،'إيجابي الدولي

 أو القاسية والمعاملة التعذيب بحظر المتعلق 7 العام التعليق محل يحل: 21 رقم العام التعليق" االنسان، حقوق لجنة 1992
 .(7 المادة) المهينة

 .(3 المادة) والمرأة الرجل بين الحقوق في المساواة: 28 رقم العام التعليق" ،(2000) 

 ."العهد هذا في األطراف الدول على المفروض العام القانوني اللتزام طبيعة: 31 رقم العام التعليق" ،(2004) 

 ."مانجو رشيدة وعواقبه، وأسبابه المرأة ضد بالعنف المعني الخاص المقرر تقرير" ،(2111) اإلنسان حقوق مجلس

 ."مانجو رشيدة وعواقبه، وأسبابه المرأة ضد بالعنف المعنية الخاصة المقررة تقرير" ،(2013)

 ."مانجو رشيدة وعواقبه، وأسبابه المرأة ضد بالعنف المعنية الخاصة المقررة تقرير" ،(2013) ---

ة" ،(1992) الدولي واالتحاد ووتش رايتس هيومن  وعلى رواندا في الجماعية اإلبادة أثناء الجنسي العنف: يعيش محطم
 ."أعقاب

 .(لندن) الممارسين، دليل: الدولي القانون في التمييز عدم' ،(2011)

 ."دوليا المشروعة غير ألفعال عن الدول مسؤولية" ،(2111) الدولي القانون جنة

 حاالت،: والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد ،(2114) ميليسا وكاستان، جيني، شولتز، سارة، يوسف،
 .(أكسفورد جامعة مطبعة: أكسفورد) وتعليق مواد

الغة التعرض مأساة" ،(2112) راتنا كابور،  المستعمرة النسوية بعد ما/  الدولية في" األصلية" موضوع إحياء: ال
 .38-1 ،15 جورنال، اإلنسان حقوق قانون هارفارد ،' القانونية السياسة

 الجنسي العنف من عمل ورقة ،"الجنسي العنف فقه" و( 2111) لورين وغروث، ريان، لينكولن، اليكسا، .K كوينغ،
 (بيركلي كاليفورنيا، جامعة اإلنسان، حقوق مركز) مشروع والمساءلة
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 القانون وبموجب الصراع حاالت في الرجال ضد الجنسي العنف: بها المعترف غير ضحايا' ،A. (2009) داستن لويس،
 .49-1 ،(1) 71 الصادرة، الدولي القانون مجلة ويسكونسن ،" الدولي

 والحوارات النساء؟ من هم اإلنسان في طبع ،" اإلنسان لحقوق نسوي منظور: التعذيب في' ،(1992) كاترين ماكينون،
 .(هارفارد جامعة مطبعة: ماساشوستس كامبريدج،) األخرى الدولية

 .(الصحافة بلكناب) األخرى الدولية والحوارات ؟:اإلنسان المرأة هل ،(2006) 

 بتلر جوديث في ،"االغتصاب ومنع والسياسة، نظرية القتال، كلمات ،" الهيئات القتال' ،(1992) شارون ماركوس،
 .(روتليدج: ولندن نيويورك) السياسية النظريات في النسويات ،(محرران) سكوت وجوان

 غير األطراف قبل من التعذيب: الغمائم قبالة وإذ" ،(2111) انجليس لوس ريبيكا وفورجيا، روبرت مكوركودال،
 .218-189 ،1 مراجعة، اإلنسان حقوق وقانون ،"الحكومية

 القانونية الدراسات ،' النسوية استراتيجية ومسائل ماكينون كاثرين ؟' التعذيب' االغتصاب' ،(2118) كلير غلين، ماك
 .85-71 ،12 النسوية،

-525 ،(3) 58 الفصلية الدولي المقارن والقانون ،" اإلنسان لحقوق األوروبية واالتفاقية والتعذيب االغتصاب' ،(2009
95. 

 (التعويضي الجبر: 2112 سبتمبر) أفريقيا في الجنسي العنف لضحايا التقاضي استراتيجيات ،(2112) فاهيدا ناينار،

اهيدا في الهند، في القانوني والخطاب تقديم: الخاصة الجهات جانب من التعذيب' ،(2013) ---  اوما وسمية ناينار ف
ة الهند في الجماعية الجرائم: العدالة المراوغ السعي ،(محرران)  (أوكسفورد)الدولية المعايير ومالءم

 الدولية الحماية ،(محرران) شينين ومارتن كراوس كاتارينا في ،"القسري واالختفاء التعذيب" ،(2119) مانفريد نوفاك، 
 .(أكاديمي أبو جامعة اإلنسان، حقوق معهد: توركو) كتاب: اإلنسان لحقوق

 مطبعة: نيويورك) التعليق A :التعذيب لمناهضة المتحدة األمم واتفاقية ،(2118) اليزابيث مكارثر، ومانفريد نوفاك،
 .(أكسفورد جامعة

 الدولي القانون من بالنزاع المرتبطة االنتهاكات تحليل: 2112 نيبال الصراع تقرير" ،(2112) اإلنسان حقوق مفوضية
 .2112 نوفمبر 21 و 1992 فبراير بين ما الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق

 الصراع وحاالت كرواتيا في للرجال الجنسي التعذيب" ،(2114) ايفرت وكتنغ، بريسكا، زوانكن، بولين، اوستيرهوف،
 .77-28 ،(33) 12 و اإلنجابية، الصحة مسائل ،' سرا: األخرى

اهم دراسة" ،(2112) هانا بيرس، أهمية السياسية االغتصاب من الدولي للتف  الدولي القانون ،"التعذيب ذلك وسم و
 .21-534 ،14 الجئين،

اهم دراسة" ،(2003) --- أهمية السياسي االغتصاب من الدولي للتف المات وضع و  الدولية المجلة ،"التعذيب عليها ال
 .21-534 ،14 لالجئين، لقانون

 االغتصاب ألساسي النظام قيادة البطريركي الخطاب ؟:الطبعة( ب ف ا) R ثان الميت أفضل' ،(2114) كوري رايبيرن،
 .1125-1119 ،(4) 78 جون سانت مراجعة القانون ،'كابيتال

ة والدولية، التعويضي الجبر  .' المؤتمر تقرير: والتعذيب الجنس" ،(2111) العفو ومنظم

 ياكين وعواقبه، وأسبابه المرأة ضد بالعنف المعنية الخاصة المقررة تقرير" ،(2112) اإلنسان حقوق جنة الحقوق
 .' إرتورك

 جامعة مطبعة: أكسفورد ؛EDN 3) الدولي القانون بموجب السجناء ومعاملة ،(2111) ومات وبوالرد، .S نايجل رودلي،
 .(أكسفورد
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ة إن" ،(2117) باتريسيا الباعة،  مكتب) ،"للتفسير كوسيلة اإلنسان حقوق أهمية: النزاعات في الجنسي العنف محاكم
 .(اإلنسان لحقوق السامي المفوض

 الدولي، للقانون األوروبية المجلة ،' المسلح النزاع في الرجال ضد الجنسي العنف" ،(2117) سانديش سيفاكوماران،
18، 253-72. 

Temkin، 17 ،(1) 38 الجنائية، العدالة مجلة هوارد ،'النوعية دراسة: لندن في االغتصاب اإلالغ' ،(1999) جنيفر-
41. 

 .(أكسفورد جامعة مطبعة: أكسفورد) القانونية واإلجراءات االغتصاب ،(2002) ---

اهي، جنيفر تيمكن،  .(هارت: بورالند) موقف من سؤال: العدل والفجوة الجنسي االعتداء ،(2118) باربرا وكر

ال المقدم ،.S رودلي نايجل السيد الخاص، المقرر تقرير" ،(1995) اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة  لجنة بقرار ع
 .' 1992/32 اإلنسان حقوق

ة الجمعية  الجريمة لضحايا العدالة لتوفير األساسية المبادئ بشأن المتحدة األمم عالن" ،(1985) المتحدة ألمم العام
 ."السلطة استعمال وإساءة

 ."المرأة ضد العنف على القضاء بشأن اإلعالن" ،(1993)

 أو موجزة بإجراءات أو القضاء خارج اإلعدام بحاالت المعني اإلنسان حقوق للجنة الخاص المقرر تقرير" ،(1996) 
 ."تعسفا

 االنتهاكات لضحايا والجبر االنتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المتحدة األمم مبادئ" ،(2005) 
ة  ."الدولي اإلنساني للقانون الخطيرة واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجسيم

الإنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب بمسألة المعني الخاص المقرر تقرير" ،(2008)   المهينة، أو ا
 .' نواك مانفريد

'A اهقين،/  للبالغين الطبية الشرعي الجنسي االعتداء المتحانات الوطني البروتوكول  العدل وزارة" الثانية الطبعة المر
 .(2113) األمريكية

ة إن" ،(2112) ليفيو زيلي،  الجنائي القانون ومنتدى ،"ستراسبورغ المؤسسات من حالة القانون في االغتصاب جريم
13، 245-25. 
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