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قانونالدوليفي ريدريس  ،وتمتحريره منقبل ماريانا جويتز وكارال
فولتون ،مسؤولةال
تقرير منقبل سارة
تم اعداد وبحث هذاال
فةالى المزيد منالدعم من
فيق ،االضا
يضا.تمتقديم مسا همة كبيرةفيالبحثوالصياغة منقبل أريانا ر
يستمان من ريدريس أ
فر
لسابق الذي اضطلعتبهفا هيدا ناينار مع
قشات والمعلومات والعمل ا
تقرير إلى حد كبير على المنا
يستند ال
قبل إنغا ماتيس .و
تيجيات
لنوع االجتماعي ،وعلىالدليل الذيألفته حول استرا
تشارةلعدد من جوانب عمل المنظمةعلى ا
تي عملت مس
ريدريس ،وال
يضا على تبادلالخبرات مع
تقرير أ
يستند ال
يقيا والذينشرت ه ريدريسفي عام  .2112و
فر
نسيفي أ
تقاضي لضحايا العنف الج
ال
فته
تضا
قضايا،بمافي ذلك مؤتمر مثمرللغاية شاركتفي اس
نشطاء واألكاديميين والمحامين الذينيعملونعلى هذه ال
العديد من ال
نقاشيةعقدت مع
فةالىحلقة
فو الدوليةبشأن المساواةبين الجنسين والتعذيب والذي ُعقدفيلندنفيمايو  ،2111االضا
منظمة الع
قليميينفي أوغندا ونيبالفي أبريلويونيو
تعذيبفي جنيففي حزيران  ،2112واجتماعين إ
نزلي وال
انترايتسبشأن العنف الم

بشكل كبيرعلى كتابات العديد من األكاديميينفي الميدان والذي شارك عدد منهمفيتلك الجتماعات.
تقرير
 .2112كمايستند ال
تشكر جميعالمشاركينفيتلك االجتماعاتعلى وج هات نظر هم وتبادل خبرات هم العملية ،وتأمل أنيساعد هذا
وتود الكاتبة أن
نقاش.
تقريرعلى مواصلةال
ال
نسان.
قراطية وحقوق اإل
وبية للدي م
لتقرير منقبلالتحاد األوروبي ،األداة األور
تمتمويلكتابةونشر هذا ا

ال مقدمة
بيا،لميحظى االغتصابباهتمام
لضحايا .ومع ذلك،وحتىوقتقريبنس
االغتصاب جريمةفظيعة ذات عواقب مدمرةل
ً
فيا إلى
نسان .االغتصاب  -علىالمستويينالمحلي والدولي –لميكن ظاهر عر
جديفي إطارالقانون الدوليلحقوق اإل
تقليل من أهميته على أنه "مسألة خاصة" أو حادث مؤسف نتيجة لتصرف المرأة باهمال ،أو نتيجة
بير ،أوتم ال
حد ك
حتميةللحرب 1.على ذلك،لميكن مدرجا ًتحت مسؤولية الدول ،وندر ما أنتمتضمينهفي منابر حقوق االنسان ،ولميتم
نسانالمحظورةفيالمعاهداتالدوليةالتيتمتبني ها اللالقرنالعشرين.2
ادراجهبوضوحضمن انت هاكات حقوق اال
ش هد العقدين الماضيينتغييرا ملموسا ًفي هذا المجال ،حيثتم االقرار اآلن على المستوى الدولي أن االغتصاب جريمة
ستجابةلهبغضالنظر عمن ارتكبه ،وأنهيحقلضحايا
من أخطرالجرائم ،وأنلدىالدولمسؤوليةفي منعوقوعه أو اال
ستجابة مماثللذلكالذييحظىبهضحايا أي انت هاك آخر.وقدبدأ هذا
االغتصابالحصول على مستوى منالحماية واال
فة الى زيادة رقابة الهيئات
القضايا ال هامة،باالضا
بعض من
مسائلةفي ال
لحصول على ال
بالتأثير على ا
التغيير الجذري
ً
الدوليةلحقوق االنسان حول ممارسات الدول ،وربما أيضا ساعد علىتحسين استجابة السلطات لبعض القضايا .وعلى
الرغم من ذلك،يستمر ارتكاب االغتصاب علىنطاق واسع ،وما زال ضحايا االغتصاب ،رجاالً ونساءاً على حدسواء،
يواج هون معوقاتبالغة عنالوصولالىالعدالة.
فيدةلمنيود المضيقدما ًفي هذه التطورات ،ولمنيود المساعدةفي جعل هاتغييرات
تقريربأنيكون وسيلة م
ي هدف هذاال
تقرير على ذلك عبر التركيز على استراتيجيةتم استخدام هابنجاحفي جلب
فراد والمجتمعات .يعمل ال
ملموسةلأل
القضايا عبر :جعل الصلةبين االغتصاب
لحصول علىالعدالةفيبعض
في ا
االغتصابتحت سياقالقانون الدولي ،و
تعذيب وغيره من ضروب سوءالمعاملة.
اول
تعذيب أوغيره منضروبسوء المعاملة
غتصاب كشكل من ال
اال
التيتعهدت
نسان ،و
نسانية أو المهينة ،3هومن أهم وأخطر الجرائم الدولية وحقوق اال
قاسية أو اال
تعذيب ،والمعاملة ال
ال
تعذيبفي كل منالقانون الدولي
نشطاء النسويون اطار ال
تخدم المحامون اول
دول العالم على منع ها ومعاقبت ها .وقد اس
ستجابة الى
ياس ة اال
دفع من أجل التغييرفي س
في ال
قضايا و
نسانفي عدد من ال
القانون الدولي لحقوق اال
نساني و
اال
االغتصاب علىالمستوىالمحلي.
تعذيبقدس اهمفي ا ظهار خطورة االغتصاب كجريمة ،وا ظهار الجوانب
انالحديث عن االغتصابكشكل من أشكالال
يتم ارتكاب االغتصاب منقبل
"العامة"لجريمة كانتتعد"شخصية" ،وايضاح كيف ولماذاتكون الدولمسؤولة عندما
تسليط
فة الى
فرصللعدالة ،وعمل على جلب االنتباه الى اغتصاب الرجال،باالضا
أفراد عاديين،وفتحالعديد من ال
تقليدي"في مراكز
تعذيب
ثلو الدولبأنه "
الجنسي الذيتمتجاهلهبشكل كبير كجزء مما أقره م م
الضوء على العنف
االحتجاز.

نساء
يضافي درو همفري (،)2119ال
فورد  .)2112أنظر أ
فورد :مطبع ة جامعةأكس
القانوني ة(أكس
تصاب والعملية
نيفرتمكن ،الغ
أنظرفي ج
نسوي
لنفسي ال
تصاب ،المنظور ا
لند ،كولين أ .وارد ("،)1995توج هات نحو الغ
طبعة جامعةنيو انج
نسوي ة الجنائية ،م
والعنق :قراءاتفي ال
نساءفيالقانونالدولي" ،المجلة األوروبي ةللقانون
نسي ة ضد ال
تصاب والنت هاكات الج
يستينتشنكن" ،الغ
والجت ماعي ،سيج ،ص ، 44 .كر
يلون" ،ادراج الجرائمالقائمةعلى أساس النوع االجتماعي ضمن جرائم الحرب" ،مجلة
الدولي ،41-322 )1994( 5 ،ص ، 334 .روندا كاب
طبعة
نساء من النس؟ :وغير ها منالحواراتالدولية" ( م
للقانون ،241-217 ،)2111( 42 ،ص ، 221-221 .كاثرين ماكينون ،هل ال
ماكغيل
يلكناب )2112 ،ص 23 .و .25
ب
2
للقانونالدولي  ،391 -349 ،)2119( 19اقتباس أن جاال هر،
لقانونالدوليلحقوق النسان ،مجلة اليدن
أليس ادواردز" ،تأنيث"التعذيبفي ا
نسان ،333-283 ،)1997( 19 ،ص.
نسان" ،مجلة حقوق اال
نساءفي نظام األممالمتحدة لحقوق ال
ستراتيجياتالشراك ال
"ان هاء الت هميش :ا
.291-291
3
نسانية والمهينةبـ "المعاملة المسيئة ألخرى" ،والى
القاسية،الال
تقريرالى غير ها من ضروب المعامل ة
لغرض التبسيط ،سوفيشير هذا ال
التعذيب والمعامل ةالمسيئة معا كـ "المعاملةالمحظورة".
1

1

تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
ومن ناحية أخرى،تم طرحتساؤالت حول جعل هذه الصلة .هل حظر ال
فا هيمه المحددة الوسيلة ال
بم
فضلى للتطرق الى االغتصاب؟ هلترتقي جميع جرائم االغتصاب لتعدتعذيباً؟ هل هناك
تعذيبفي وضعالنساءفي دورالضحاياالحتمي؟
تخدامال
تخوف مناس

التقرير
نسان مع غيره من األبحاثال هامةالتي
تقرير هوجلبتطور اجت هادالقانون الدوليلحقوق اال
ال هدفاألساسي من هذاال
تخدامه من قبل
ف هومة،حتىيتم اس
فيدة وم
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملةبطريقة م
تربطبين االغتصاب اول
تقرير أيضا
قضايا االغتصاب .عبر ذلك،ي هدفال
نسانالعاملين على هذهال مواضيع أوعلى
نشطاء حقوق اال
المحامين و
تقليديةالتيتكونفي أغلب األحيان غير
نسانيسهمفيتحدي النظم ال
تخدامالقانون الدوليلحقوق اال
الى ايضاح أن اس
ائلة أو غيرها منأشكالالعدالة عن االغتصاب.
للوصول الىالمس
عادلة ومعيقة
للمحامين وغيرهم
فيدا لكل من المحامينفيبناءقضاي اهم على المستوى المحلي والدولي ،و
تقريرفي أ نيكون م
يأمل ال
توفير حجج مؤيدة لكون الدولةمسؤولة عن صنع هذه
ياسات ،وذلك عن طريق
الس
من العاملين على ا الحالقانون و
التغييراتبناءاً على التزامات ها الدولية.
التيتمالتطرقل ها
قضايا
بسيط،فانالكثير منال
تقري ر على موضوع االغتصاب وذلكل هدفالت
على الرغم منتركيزال
تقاضي أو
فيدةلل
ستجابةلألذى المرتكب منالج هات الخاصة،يمكن أنتكون م
مسؤولية الدولفي المنع واال
تعلقةب
والم
المناصرةفي األشكال األخرى من العنف المرتكبةفي أماكن غير مراكز االحتجازالتابعةللدولة،بمافي ذلك العنف
لشرف" ،وانت هاكات حقوق االنجاب.
األسري،جرائم "ا
تعذيب وغيره
ف هوم ال
تقرير عبر ايضاح م
فر الجزء ألول األساسلسائر ال
يسية.يو
تقرير من الثة أجزاء رئ
يتألف هذاال
تعلقةبطبيعةسوء
قاشاتالم
فاهيم منقبلالن
من ضروبسوءالمعاملة تحتالقانون الدولي وكيفتمالتأثير على هذهال م
فة خاصة.بعد ذلكيتطرق الى كيف ولماذاتم االعتقاد انه من األهمية االعترافبأن االغتصاب
المعاملة المرتكبةبص
فسيرفي
صلة واألمورالتيتحتاج مزيدا منالت
تقاداتل هذه ال
تعذيبوسوءالمعاملة.بعد ذلك،يتطرق الى االن
تقي الىال
ير
فيداللنظر
فر منظورا م
تعذيبوسوءالمعاملةيو
يختم هذاالجزءبأنه على الرغم من وجودالقيود،فانسياقال
االجت هاد.
تقاضي.
فردية عبرالمناصرة اول
وسيلةللنظرفي األمورالمنهجية والقضاياال
االغتصاب ،و
الى
تعذيب وغيره
نسان ،واألخص حظر ال
مثلة العمليةلفاعليةالقانون الدوليلحقوق اال
ثانيفيضع عدد من األ
أما الجزء ال
القضاياالمنتقاة عدد من
فة.تعكس
فرديةفيسياقاتمختل
من ضروبسوءالمعاملة،فيطلبالعدالةلعدد منالقضاياال
تحديفرض عقوبةثانويةلالغتصاب من قبل ضابط الهجرة ،الى
توفير منبر ل
الطرقالتيتمتطبيق ذلكفي ها ،عبر
تحقيق
فرضالشرطةعلىال
لدستوريةل
تقادم والمطالب ا
قباتالتيتواجهالعدالة مثلالقوانينالمحلية كـأحكامال
تحديالع
لضحايا
توفيرالخدمات االزمة
مسؤولين على عدم
في ومحاكمة االغتصابالمرتكب منالج هات الخاصة ،أو محاسبةال
تعذيب عند طلب همللمساعدة.
ال
التي عادة
ئيسيفي إطارالعناصر
ضائيالدولي الر
تقرير الذييحدد االجت هادالق
الجزءلاثالث هوالجزء األساسي منال
بحث هذا
نسان.ي
تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة داخل اإلطار الدولي لحقوق اإل
ماتكون مطلوبة إلثبات ال
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (كمابحثفي
فصيلفي كيف وجد أن االغتصابيحمل عناصر ال
الجزءبالت
فشلتفي منعه ،أو
تحمل الدولمسووليةذلك:سواءبسبب ارتكابه منقبلمسؤولي ها ألن ها
الجزء األول) ،وأينيمكن أنت
يقات والالحقاتالقضائية وجبرالضررالمراعيلنوعالجنس.
تحق
ناسب عن طريقال
ستجابةبشكل م
فشلتفي اال
ألن ها
نسان الدولي
تفادة من االجت هاد األكثرتقدمافي قانون حقوق اإل
تقاضينفي االس
ومن المؤمل أنيساعد هذا الجزء ال م
تقديمقضاي اهم .وعلى الرغم من أنه مصمم من
التحديد عند
نسانيفيمايتعلقباالغتصاب على وجه
القانون الدولي اإل
و
سياسات العامة
فيدا كمصدرللمعلومات عندمناقشة ال
بغي ل هذا الجزء أيضا أنيكون م
تقاضينفي التحديد،ين
أجل ال م
غتصاب ،ومعاملةضحايا
تجريم اال
تحقيق واالدعاء العام ،و
تعلقةبالمواضيع التيتم طرحها،بمافي ذلك معايير ال
الم
لضحايا.
تقديمتعويضاتل
االغتصاب من الل اإلجراءاتالقضائية،وشرط

2

تفادة من التطورات فيالقانون الدولي
تقرير ال منالسياق والمحتوىلالس
فر هذا ال
في المجمل ،من المؤمل أنيو
تقليديلقانون
عيد المحلي والدوليوفي المناصرة .على الرغم من أن اإلطار ال
تقاضي على الص
نسانفي ال
لحقوق اإل
الجنسيوفشل الدولفي الرد عليه،
نسان ليس سوى طريقة واحدةللتصدي الى استمرارية ارتكاب العنف
حقوق اإل
فيد.
لضحايا،فإنه مهم وم
تحق ها ا
والسعي إلىالعدالةالتييس

3

الجزء ألول:السياق والجداالت
بشكل
رفتباالغتصاب علىنحو متزايد ،و
التي اعت
سباب
تقرير من اللدراسة األ
يحدد هذاالجزءسياق وأساسبقيةال
ضافةإلى
تعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملةالمحظورةبموجبالقانون الدولي.وباإل
متعمد،كشكل منأشكالال
ذلك،فإنهينظرفيبعض االنتقادات حول ربط هذينالموضوعين معا ،والمجاالتالتيتحتاج الى المزيد منالتطوير،
لسبيل.
تعذيب وسوءالمعاملةفي هذا ا
تخدام اطار ال
و أهميةاستمراراس
تعذيب وغيره من ضروب إساءة
فاهيم ال
ف ال ل م
مناقشة،يعطيالقسم (أ) ملخصا م
لتلك ال
باعتبارهمطلبا ضروريا
فة ،وبموجب
مختل
يئات ال
الفروق الدقيقةفي الن هجبين ال ه
نسان ،و
المعاملة المحظورةبموجبالقانون الدولي لحقوق اإل
نسانية والمهينة،
قاسية واالإ
تعذيب والمعاملة ال
فة .على الرغم من أن هناك إجماعادوليا على حظر ال
مختل
المعاهدات ال
السلوك إلى مستوىالحد األدنى منالشدة ،وأنيرتكبلغرض محدد ،اليزال هناك جدل حول
يجب أنيصل مثل هذا
قضايا هامةفي النقاشالنهائي حول النظر الى
تعذيب" .وتعتبر هذه ال
فعل العتباره من ا"ل
ماهية درجةاشتراك الدولةبال
االغتصابفيسياقالحظرالشامل.
أ.

ذيب وغيره من ضروبسوء المعاملة
لتع
مفاهيم ا

تعذيب وغيره من ضروبسوء المعامةل تحت القانون الدولي
 .1حظر ال
نسانية أوالمهينة أوالعقاب
قاسية أوالالإ
تعذيب والمعاملةال
لسلم ،هناك حظر واضح وصريحلل
سواءفي الحرب أو ا
عروفةباسم
تعذيب هو من أعلى مستوياتالقواعدالم
(غيره من ضروبسوء المعاملة)فيالقانونالدولي .حظرال
4
رفيعلى حدسواء.
القانونالع
تقاص هافيالمعاهدات و
القواعد اآلمرة ” “jus cogensوالتي منع ان
تعذيب وغيره من ضروب سوء
فراد،يعد ال
نسبة لأل
بل
تعذيب علىاألفراد والدول على حد سواء .ا
يقع حظر ال
نساني والقانون الدولي لحقوق
نسبة للدول،فانالقانون الدولي اال
بل
فيالسلم .أما ا
المعاملةجرائمفي الحرب و
5
تعذيب وغيره من ضروب سوءالمعاملة.
ستجابةلل
يفرضانعلى الدولالتزاماتبالمنع واال
نسان
اال
بالتحديدكجرائم حرببموجب
قاتلين
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المرتكبة على أيدي الم
كمايدرج ال
فاقيات
المخالفاتالجسيمةل هذه االت
تقي إلى
بعلعام  ،1949وتعتبرجرائم منالخطورةبحيثتر
فاقيات جنيف األر
ات
6
التيتخضع الى الوالية القضائية العالمية .كذلك أعطى النظام األساسيللمحاكم الخاصة لروندا ويوسالفيا
نسانية
تعذيب وغيره من ضروب المعاملة لال
نسانيةكجرائم حرب اول
تعذيب والمعاملة لال
االختصاص على ال
7
نسانية ،وتمتضمين همبشكل مشابهفيالنظام األساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.
كجرائم ضد اال
لسنغال) ،الحكم الصادربشأن ألسس
بلجيكا ضد ا
سليم (
تصلةب االلتزامفي ال محاكم ة أو الت
لمسائل ال م
لدولي ة ،ا
أنظرفي محكمة العدل ا
قضية رقم  ،IT-95-17/1-Tحكم
فقرة  ،99محكمةالعدلالدولية،المدعيالعام ضدفورونجيا ()1998ال
الموضوعي ةفي 21يوليو 2112في ال
فقرات .4-153
بتدائيةفي 12تشرينالثاني ،1998فيال
الدائرة اال
5
القانونالدولي (انترسينتيا )2111 ،ص.41 .
لشر( :إعادة)تحديد التعذيبفي
تيفن دولف،توقيع ا
س
6
ابعة،المادة . 147المادة
اتفاقية جنيف الر
ثالث ة،المادة 131؛
اتفاقية جنيفال
اتفاقية جنيف الثانية،المادة 51؛
اتفاقية جنيف ألولى،المادة 51؛
القاسية والتعذيب " و " العتداءعلىالك رامةالشخصية ،وعلى ألخصالمعاملةالمهينة والحاطة
3المشتركة التفاقيات جنيفتحظر "المعاملة
فقرة
يضا أحكاما محددةتحظر التعذيب  :االتفاقية ألولى جنيف ،المادة  ،12ال
بالك رامة " ضد المدنيين وألشخاص العاجزين عنالقتال .انظر أ
فقرةالرابع ة ( "التعذيب
اتفاقي ة جنيف الثالثة ،المادة  ،17ال
فقرة الثانية ( "التعذيب ")؛
اتفاقية جنيف الثاني ة ،المادة ،12ال
الثانية (" التعذيب ")؛
نسانية أو وحشية أو خطورة "العقوبةالتأديبية ) ،
القسوة " ) والمادة  "( 89ال إ
فقرةالثالثة ( "التعذيب أو
فسي ") ،والمادة ، 87ال
الجسدي أوالن
ابعة  ،والمادة " ( 32التعذيب " و" أعمال وحشية أخري " )  .حظرالتعذيب والعتداءعلىالك رامةالشخصي ة،وفي ألخص
اتوفاقية جنيفالر
ثاني:
افيين ألول اول
لضمانات ألساسيةللمدنيين و األشخاصالعاجزين عنالقتالفيالبروتوكولين إلض
المعاملةالمهينة والحاطةبالك رامة ،من ا
افق آلراء).
بتو
ضافيالثاني،المادة  ( ) 2( 4اعتمد
افق آلراء)  ،والبروتوكول إل
بتو
افي ألول،المادة ( )2( 75الذي اعتمد
البروتوكول اإلض
7
للقانون إنلساني الدوليالتي ارتكبتفي إقليم
سيمة
النظام األساسيللمحكمةالدولية لمحاكمة ألشخاصالمسؤولين عن النتهاكات الج
ثيقة ألممالمتحدة S/25704في ،32المرفق ( ) 1993و ، ) 1993( S/25704/Add.1الذي اعتمده
لسابقة منذ عام  ، 1991و
يووسالفيا ا
ساسيللمحكمةالدولية لرواندا ،الذي
يقة ألممالمتحدة  ) 1993( S/RES/827المواد  2و5؛ النظام أل
مجلس ألمنفي  25مايو  ،1993وث
4
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نسانية والمهينة أوالعقاب أيضابموجبالصكوكالدوليةالعامةلحقوق
قاسية واالإ
تعذيب والمعاملةال
كماتم حظرال
9
8
لعالميلحقوق اإل
نسان،بمافي ذلك اإلعالن ا
اإل
في كل
ياسية  ،و
نسان  ،العهد الدوليالخاصبالحقوق المدنية ولاس
10
تعذيبفي عدد من معاهدات حقوق
قليمية ال هامة .كماتمالنص على حظر ال
نسان اال
من معاهدات حقوق اال
تفاقية حقوق
تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وا
فل ،وا
تفاقية حقوق الط
نسان األكثرتحديدابمافي ذلك ا
اإل
11
العمالال مهاجرين.
تفاقية مناهضة
التحديدفي ا
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه
وأخيرا،تم أيضا التطرق الى ال
التيتم المصادقة
تعذيب") ،و
تفاقية مناهضة ال
قاسية والمهينة أو المهين ة ("ا
تعذيب وغيره من ضروب العقوبة ال
ال
تعذيب اولمعاقبةعليه،التي
البلدان األمريكيةلمنعال
تفاقية
فة الى ا
علي هابشكلواسع وتمتبني ها عام ،1984باالضا
لىا تحديدمسؤوليات
ضافة
تفاقيتينتاريخيتين حيث أنهباال
تم اعتما دهافي عام  12.1985وقد كانت كل من هاتين اال
تعذيب
تسليمالمت همينبارتكابال
تحقيق وإما محاكمة أو
ستجابةله،ف هما ملزمتينللدولبال
تعذيب واال
الدولفي منعال
13
تعذيبفي أماكن االحتجاز من الل
على أراضيها ،أينماوقع ذلك .كماتم إنشاءآليات رصدتهدف إلى منع ال
14
تعذيب.
تفاقية مناهضةال
تياري ال
تفاقية األوروبية والبروتوكول االخ
اال
تعذيب وغيره من ضروبسوء المعاملة
 .2فهم ال
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملةفيالقانون الدولي ،لميتمتعريف هذه
على الرغم من قوة حظر لل
قليمية حول
يئاتالدولية واإل
تعلقةبحظر ها .وقد أدىذلك إلى اخ الف االجت هادفيال ه
المصطلحاتفيالمعاهداتالم
15
فيةالتمييزبين االثنين.
تعذيب" و "غيره منضروبسوءالمعاملة" ،وكي
ما هيالعناصرالمحددةللـ ا"ل
تياديفيالقانونالدولي ،معاستخدامالمصطلحللرجوع الى كل
تعذيبفي موضع غير اع
ضافة الى ذلك،فانال
باال
من حق االنسانفي أنيكون حراً من هذه المعاملة كضمان من الدول ،والى الجريمةفي القانون الدولي والتييمكن
ثيقة ) 33 ،S/RES/955 (1994
لسة  ،49االجتماع  ، d3453الممالمتحدةالو
اعتمده مجلس ألمنفيقرار  ،955الممالمتحدة  SCORالج
لسلة معا هدات ألمم
ساسيللمحكم ةالجنائيةالدولية ،وثيقة ألممالمتحدة  2187س
 )1994( 1600 ،I.L.M. 1598المواد  3و4؛ نظام روما أل
لنفاذ 1يوليو ، 2112المواد  7و .8
المتحدة  ،91دخل حيز ا
8
ثيقة أل ممالمتحدة /811أفي ،)1948( 71المادة .5
نسان،قرارالجمعيةالعامة 217أ( ،)3و
إل النالعالميلحقوق إل
9
العشرون)21 ،لالممالمتحدة GAORالملحق( .رقم
لسياسي ة،قرارالجمعيةالعامة ( A2211الحادي و
الع هدالدولي الخاصبالحقوقالمدني ة وا
النفاذفي  23مارس
 ،U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 21 )12دخل حيز
،1972المادة .7
10
التفاقي ة
لنفاذفي 3سبتمبر ،1953المادة 3؛
نسان والحريات ألساسي ة  U.N.T.S. 222 213دخلت حيز ا
االتفاقية ألوروبي ةلحمايةحقوق إل
ليو ،1978
النفاذفي 18يو
بلدان ألمريكية رقم  ،1144 U.N.T.S. 123 ،32دخل حيز
سل ة معا هدات منظ ومةال
نسان ،سل
ألمريكيةلحقوق اإل
بلدان ألمريكيةOEA/Ser.LV/II.82 doc.6 REV.1 ،في ،)1992( 25
نسانفي منظ ومةال
لقةبحقوق إل
وأعيدطبعهفيالوثائق ألساسيةالمتع
نيو OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 ،1981
لشعوبالذي اعتمدفي 27يو
نسان وا
مادة 5؛الميثاق االفريقيلحقوق ال
نسان،الذي اعتمدت ه جامعة الدولالعربي ة ،وأعيد طبع ه
بيلحقوق إل
لنفاذفي  21أكتوبر ،1982المادة 14؛ والميثاقالعر
( ،)1982ودخل حيز ا
النفاذبعد)،المادة .13
في ( ،)1997( Hum. Rts. L.J. 151 18لميدخل حيز
11
لطفل،قرارالجمعيةالعامة  ،25/44ملحق ،)1989( U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 44
اتفاقية حقوق ا
لنفاذفي 2سبتمبر ،1991المادة ( 37أ)؛ االتفاقيةالدوليةلحماي ة حقوق جميعالعمالالم هاجرينوأفرادأسر هم،قرارالجمعي ةالعام ة
دخل حيز ا
ليو ،2113
النفاذفي 1يو
،158/45الملحق  ،)1991( U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 262, U.N. Doc. A/45/49 45دخل حيز
التفاقي ةالدولي ةلحماية وتعزيز حقوق وكرام ة ألشخاص ذوي إلعاقة،قرارالجمعي ةالعام ة ،112/21الملحق I, U.N. GAOR,
المادة 11؛ و
لنفاذفي 3مايو ،2118المادة .15
 ،)2112( 61st Sess., Supp. No. 49, at 65, U.N. Doc. A/61/49دخل حيز ا
12
نسانية أو المهينة ،قرار الجمعية العامة  ،42/39ملحق 39
اتفاقي ة مناهض ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبةالقاسية أو لالإ
بلدان ألمريكية
اتفاقيةال
نيو 1987؛
لنفاذ 22يو
U.N. GAOR Supاذ،)1984( p. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51الذي دخل حيز ا
فبراير  ،1987وأعيدتطباعت هافي
فيذ 28
سل ة معا هدات منظم ة الدول ألمريكي ة رقم  ،27دخلت حيز التن
لمنع التعذيب والمعاقبة عليه ،سل
("فاقية منا هض ة
نسانفي منظ ومة البلدان ألمريكي ة)1992( OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 83،ات
المتعلقةبحقوق إل
الوثائق األساسية
التعذيب البلدان ألمريكي ة").
13
اتفاقية البلدان ألمريكيةلمنعالتعذيب،المواد .14-11 ،8 ،3-2
اتفاقية منا هضةالتعذيب،المادة ،)1(2المواد (،)7-5
14
فبراير ،1989
تنفيذ 1
نساني ة أو المهينة ،ETS 126 ،دخلت حيز ال
التفاقية ألوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبةالقاسية أو لالإ
نسانية أوالمهينة،قرارالجمعية العامة
والبروتوكول الختياري التفاقي ة منا هضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبةالقاسية أو لالإ
النفاذفي 22يونيو .2112
يسمبر  ،)2113( I.L.M. 26 2 ،2112دخل حيز
،A/RES/57/199تمتبنيهفي  18د
15
القضائي ة
لتحديات
نسانيةفيالقانونالدولي اليزال من أكبر ا
"تفسيرمعنى "التعذيب" وغيره من ضروبالمعامل ةالال
فينظر أليس ادواردز،
نشئةبموجبت افاقية وغير ها منالمحاكمالدولية والمحاكمالخاصة":أليس ادواردز،العنف ضدالمرأةفيالقانونالدولي
لهيئات ألممالمتحدةال م
لشر( :اعادة)
نسان (ج امعة كامبردج  )2111ص. 215 .لدراسة معمقةفيتعريف التعذيبفيالقانونالدولي ،أنظر دوولف،توقيع ا
لحقوق اال
القانونالدولي.
ب في
تعريفالتعذي

5

فة ،حيث أنقانون
مختل
يكلية هامةبينفروعالقانونال
ارتكاب هافيوقت الحرب أوفيالسلم 16.كما أن هناكفروق ه
نساني موجه الى
القانون اال
فراد ،و
نائي موجه الى األ
القانون الج
نسان موجه الى الدولبشكلأساسي ،و
حقوق اال
17
تعذيب"في كل من هذهالسياقات.
تقي الى ا"ل
األطراففيالنزاعات .وقدأثر ذلك علىف هم ماير
تعذيب وغيره من المعاملة المسيئة،
ف هوم ال
صائص معينةتقبلبشكل عام كركيزة لم
وعلى الرغم من ذلك ،هناك خ
يئاتالدولية حولفهم هذهالمصطلحات.سوفيدرس هذا الجزء
كمايظ هر أن هناك اجماع متزايدبينالمحاكم وال ه
تعذيب.
ي تأثيرهاعلى وضع االغتصابفي اطارال
فة
فاهيم وكي
هذهال م
.2.1

مسيئة
تعذيب والمعاملة ال
مييز ال
ت

ستجاب ة
فرض على الدولالتزاماتبمنع هما واال
تعذيب والمعاملةالمسيئة وي
نسان كل منال
يحظرالقانون الدوليلحقوق اال
نسانية
عترفبه كمعاملة ال ا
ل هما .لذلك ،هناك اخ الف عمليبسيطفيعديد من الحاالت حول ما اذا كان االغتصاب م
تعذيب ،ويمكن
بل
صلة ا
تعذيب" .18على الرغم من ذلك ،هناكفروقات واضحةفي درجةالوصمةالمت
محظورة ،أو كـ "
تعذيب الدولية على الدولااللتزام
فرض جريمة ال
أنيكون هناكفروق عملية متعلقةبحالة معينة-فعلى سبيل المثال،ت
فة علىتعريف االثنين قبل
مختل
يئات ال
ف هم كيف عملت ال ه
تسليم أي متهم على أراضي ها .لذلك من ال مهم ال
بمحاكمة أو
التحديد.
النظرفي طرقالتمييزالموجودةعندمايتعلق األمرباالغتصاب على وجه
تقي الى المعاملة المسيئة
عبارات المعاهدة التيتحكم هافيف هم ها الى ماير
نسانب
يئات الدولية لحقوق اال
تسترشد ال ه
يئات
بيافي مجال ه
تعذيب .الى وقت حديثنس
تقي هذه المعاملة المسيئة الى درجة ال
المحظورة ،وما هو المطلوب لتر
نسان)،لمتعمل هذه
فوضية الدول األمريكية ومحكمة حقوق اال
تعذيب وم
ثناءلجنة مناهضةال
باست
نسان (
ومحاكم حقوق اال
19
فعلذلك اآلن.
الج هاتعلىالتمييزبين هذينالنوعين مناألفعال ،علىالرغم من أن أغلب هم مستعدونل
نسانية أو المهينة أو العقاب"،
قاسية أو لال
تعذيب ،المعاملة ال
يسية المشار الي ها أعاله ا"ل
تحظر كل من المعاهدات الرئ
فة والمحظورة منالمعاملةالمسيئة غير معرّفة
مختل
وبيالذي اليذكركلمة"قاسية" 20.ان األنواعال
باستثناءالعهد األور
فيالمعاهداتالتيتحظر هذهألفعال.
.2.2

مسيئ في القانون الدولي لحقوق االنسان
لضروب األخرى من المعاملة ال ة
ا

منالمقبولبشكل عام أن هناك حدأدنى الرتقاءفعل ما الى أحدأشكالالمعاملةالمسيئةالمحظورة.فقد حددتالمحكمة
لجسامة" 21.انتقييم
صوله الى "حدأدنى من ا
األوروبية على سبيل المثال دخولفعل مافي نطاق المادة  3من العهد و
فيبعض الحاالت،
فسي ،و
فعل،أثرهاالجسدي والن
هذاالحد األدنىيعتمدعلى "جميع ظروف الحالة ،مثلالمدة الزمنيةلل
تبار موضوعيوفردي -ما األثر الذيتركه
الجنس ،العمر ،والحالة الصحية للضحية" 22.لذلكفانهفيالوقت ذاته اخ
23
نسان .وقد
فعل علىالضحيةفيالوضع الذي كانفيهالضحية.وقدتم اعتماد طريقة مشاب هة منقبللجنة حقوق اال
ال
فسيرالحظربأوسعشكل ممكن
يتمت
تيشددت على أن
فريقية 24طريقةاللجنة االوروبيةبشكل واضح وال
للجنة اال
تبعت ا
25
عقلية.
لجسدية وال
يشمل أكبر عدد من االنت هاكات ا
ل

القانونالدولي ،ص.39ff .
لشر( :اعادة)تعريفالتعذيبفي
لنقاش حولأثر ذلك ،أنظر دوولف،توقيع ا
للمزيد من ا
17
مرجع سابق ،ص.39 .
18
قضية مزارعالقطن") ( )2119المؤهالت ،ا صالحات
مكسيك ("
نسان ،جونزاليس اي ال ضدال
أنظرفي محكمةالدول ألمريكيةلحقوق ال
روجا فقرة .2
قاضي مدينةقوي
نفصللل
لسلة  Cرقم 215فيالرأيالم
نوفمبر ،2119س
لتكاليف ،حكم 19
وا
19
نسان أنظر  HRCteeجيري ضد النيبال ()2111تعليق رقم  ،2118/1721اراء تاريخ  28ابريل ،2111
للجن ة حقوق ال
،CCPR/C/101/D/1761/2008فقرة "( 7.5على الرغم من ذلك،ترى اللجن ة أنه من المناسب أنتعتبر المعاملةتعذيب ا ُ حينماتوحي الوقائع
1997فقرة .82
نسان ،أنظر أيدونضدتركيا ( App. No. 57/1996 )1997حكمتاريخ 25سبتمبر ،
بذلك").للمحكمة ألوروبيةلحقوق ال
20
اتفاقية مناهض ة التعذيب.
انظرالمراجعالمقتبسةفي رقم  9والمادة  12من
21
فقرة .122
لندا ضدال مملكةالمتحدة ( )1978حكم 18يناير ،1978سلسلة  Aرقم 25
نسان ،اير
ب لحقوق ال
ية
المحكمة األورو
22
لسابق ةليوغوسالفيا ( App. No. 39630/09 )2112حكم 13
نسان،المصري ضد الجم هورية المقدوني ة ا
المحكم ة األوروبية لحقوق ال
فقرة .192
يسمبر ،2112
د
23
تعليق رقم  ،1987/225الراءتمتبني هافي  2مايو U.N. Doc. Supp. No. 40 ،1989
نسان،فوالن ضدفنلندا ()1989
لجنةحقوق ال
فقرة .9.2
)(A/44/40في 311
24
فقرة .41
ريقي ة ،هوري-الوس ضدنيجيريا (Comm. No. 225/98 )2111
للجنة االف
ا
25
فقرة .37
لسودان ()2113تعليق رقم ،2111/232
بلرضد ا
نسيس دو
للجنة االفريقية ،كورتيسفرا
فقرة 41؛ ا
مرجع سابق،
16
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نسانية" .طلبتبعض المحاكم الدولية
قاسية" أو "لال
فةللشرط المسبقللمعاملة ا"ل
مختل
بني عدد من المناهج ال
كماتمت
26
والمحاكم الخاصة اظ هار التعرض لأللم أو المعاناة "الجسيمة" ،سواءاً كانت جسدية أو ن
بقى غي رهم على
فسية .بينما أ
27
نسانية .وقد ارتأت
قاسية أو اال
بني مطلب ذو درجة أدنىللمعاملة ال
تعذيب ،معت
مطلب األلم والمعاناةالجسيمة"لل
فعلي ها أنتكون ،منبين أمور أخرى ،مسبقة
نسانية"،
نسان أنه لتكون المعاملة "ال ا
المحكمة األوروبية لحقوق اال
28
تخطيط ،ومطبقة على مدى ساعاتلالطالة،وسببت اما اصابةجسدية أو معاناةجسدية أوعقلية جمة.
ال
فعل أو مجموع ةاألفعال
أما المعاملة الحاطةبالكرامة،فان حد األلم أو المعاناة مطلوببشكل أدنى انتم ارتكاب ال
بطريقة حاطةبالكرامة .على سبيل المثال،ارتأت المحكمة األوروبية أن المعاملةتكون حاطةبالكرامة اذا " أهانت أو
أذلت شخص ما ،أو أظ هرت قلة احترام له ،أو قلت من كرامته أو كرامت ها ،أو ولّدت شعوربالخوف ،أو المعاناة أو
29
لجسدية".
لشخصفيالمقاومةالمعنوية أو ا
الدنيويةالتيلدي هاالقدرةعلىتدميرقدرة ا
نسانية أو
نسانالدولية عبربنو دهمالخاصةعلى ارتكاب أعمال ال ا
التينظرتفي هاآليات حقوق اال
القضايا
ركزت أوائل
صلةبالقبض ،االحتجاز،
مسؤولينفي حاالت مت
حاطةبالكرامة على هؤالءالقابعينفي مراكزاحتجاز الدولة منقبل ال
نسانية والمهينةبموجبتلكالمعاهداتينطبق
بلدليلالقاطع أن حظرالمعاملة االإ
تجواب 30 .ومع ذلك،ثبت اآلن ا
أو االس
على أيسلوكيصلالحد المذكور،سواءتم ارتكابه منقبل موظف حكومي أوشخص خاص ،وبذلكيكونعلى الدول
تعذيبيقتصرعلى
تفاقية مناهضة ال
فعل 31.من ناحية أخرى،فانتطبيق ا
بيا لمنع والرد على ارتكاب هذا ال
التزاماإيجا
فة رسمية هذه األعمال أويحرض على
سلوك "عندمايرتكب موظف عمومي أو شخص آخريتصرفبص
مثل هذا ال
32
افقته أوبسكوتهعن ها".
تتمبمو
ارتكابها ،أوعندما
ذيب في القانون الدولي لحقوق االنسان
لتع
 .2.3ا
يسلط
تعذيب من أشد وأخطرأشكال إساءة المعاملة المحظورة ،مع وصمة عار خاصةبه 33.كما
من المسلمبه أن ال
تعذيب  -ممارسةالواليةالقضائية
تفاقية مناهضةال
الضوء على إلىالتزامات معينة ومحددة،بمافيذلك -بموجب ا
تعذيب
السمات المميزة لل
فةفيمايتعلقب
فة مناهجمختل
مختل
يئات ال
العالميةفيمايتعلقبالجناة 34.ومع ذلك ،اتخذت ال ه
وغيره من ضروبسوءالمعاملة.
التيتحظرهبمافيذلك أوائلتلكالصكوك -
نسان العامة
تعذيبفيالمعاهدات األساسيةلحقوق اإل
يتمتعريفال
لم
يئاتفي اجت ها دهاالمبكر
ياسية .كانت هذهال ه
الس
نسان ،والعهد الدوليللحقوق المدنية و
تفاقية األوروبيةلحقوق اإل
اال
للجنة
تميل الى عدم صنع القراربشأن ما إذابلغسلوك ما حد التعذيب على وجه التحديد ،على الرغم من أن ا

نسان :دليل (تركو :مع هدحقوق
لقسري"،في كاترينا كراوس ومارتن شينن،الحماية الدولية لحقوق ال
ختفاء ا
فريد نواك" ،التعذيب وال
مان
يضا خصائص الجرائم ،المحكمة الجنائية الدولية ،وثائق األمم المتحدة.
نسان ،جامعة أبو اكاديمي )2119 ،ص . 153 .أنظر أ
ال
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 requirement 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
القانونالدولي ،ص.99 .
نا في
لسجء
رودلي ووالرد ،معاملة ا
28
فقرة .158
لندا ( ،App. No. 57375/08 ،)2112حكم 31اكتوبر 2112
نسانP&S ،ضدبو
ب لحقوق ال
ية
المحكمة االورو
29
فقرة .158
يتيضدالمملكةالمتحدة ( App. No. 2346/02 )2112حكم 29ابريل 2112
نسان،بر
ب لحقوق ال
ية
المحكمة األورو
30
قضية اليونانية" (Apps. Nos. 3321/67, 3322/67, 3323/67, 3344/67, YB )1929
نسان ا"ل
أنظرالمحكمة األوروبيةلحقوق اال
نسان الدولي" ()2112في ص358 .؛
 Eur Conv on H R 12 atص. 182 .للمزيد أنظر ادواردز "تأنيث التعذيبفيقانون حقوق ال
نساء من أوائل المشتكين ل هذه
ادواردز ،العنف ضد المرأةفيقانون حقوق النسانالدولي ،ص .،212 .كماتشير ادواردز،لقد كان عدد من ال
ليدي ة االنت هاكاتالجسدية ،ظروف سجنسيئة واالختفاء".
ي ةتق
ي شاملة لمايسمىبادعاءات "ذكور"
قضاا
الهيئات و "كانت عديد منال
31
لتعليقالعام رقم 7بخصوص حظر التعذيب والمعامل ة
نسان انظر" ،)1992( HRCtee :التعليق العام رقم :21يحل محل ا
للجن ة حقوق إل
القانونيالعام
لتزام
بيعة ال
لتعليقالعام رقم  :31ط
فقرة 2؛ " ،)2114( HRCteeا
ابعة وألربعين،فيال
القاسية أوالمهينة (المادة ، )7الدورةالر
فقرة .8للمحكمة ألوروبيةلحقوق
ثيقة ألممالمتحدة،CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 .فيال
المفروضعلىالدول األطراففي هذاالع هد ،و
لصادرفي  23سبتمبر ،1998في
نسان أنظرفي المحكمة ألوروبي ة  A Vضد ال مملكةالمتحدة ( )1998التطبيق رقم ،94/25599الحكم ا
إل
فقرة  .22وتناقش هذهالمسألةفيالقسم ب أدناه.
ال
32
اتفاقي ة منا هضةالتعذيب،المادة .12
33
القسري" ،ص.154 .
نواك" ،التعذيب واالختفاء
34
اتفاقية منا هضةالتعذيب،المواد .7-5
26
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نسانية الذيي هدف الى
تعذيب شكالً خطيراً ومتعمداً من أشكال المعاملة االإ
نسان وجدت أن ال
األوروبية لحقوق اإل
35
لحصول على معلومات أو اعترافات ،أوإلحاقالعقاب.
ا
ينات
تعذيبلعام  ،1975والذيتم أدخالهفي معاهدات الثمان
تعذيبفي إعالن مناهضةال
تم ادراجتعريف صريحلل
ينات،فتم اعتماد معا هدتين
ياسةالدولة خاللالسبع
تعذيب كأداةلس
لواسعالنطاقلل
بالقلق إزاء االستخدام ا
لدىالشعور
تعذيب،التي اعتمدتفي عام ،1984
تفاقية مناهضة ال
تعذيببالتحديد ،هاتان المعاهداتان هما ا
أساسيتين حول ال
تعذيبللبلدان األمريكية،التي اعتمدتفي عام  ،1985ويمكن النظر إلي ه ما كمعا هدتينخليطتين
تفاقية مناهضة ال
وا
نائي الدولي ،حيث قننت كل من هما نظام الوالية القضائية العالمية على جرائم
القانون الج
نسان و
لقانون حقوق اإل
ستجابة له.
تعذيب ووضعت واجبات على الدول لمنع ه واال
ال
الوقائي من هذهالمعاهداتفيالتطبيق على حاالت حيث كان هناكصلةللدولة
نائي والجانب
القانونالج
وقداقتصر
تعذيب
تفاقية مناهضةال
افقت ها36.تنص ا
فعل منقبل مسؤولفيالدولة أوبمو
في الجريمة -سواء من الل ارتكابال
تعذيب:
تفاقية،يقصدبال
على أنه ،ألغراض اال
لحصول من هذا
قليا،يلحق عمدابشخص مابقصد ا
"أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،جسديا كان أم ع
الشخص ،أو من شخصثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أومعاقبته على عمل ارتكبه أويشتبهفي أنه
ارتكبه ،هو أوشخصثالث أوتخوي
فه أو إرغامه هو أو أيشخصثالث  -أوعندمايلحق مثل هذا األلم أوالعذاب
افقعليه أويسكت عنه موظف رسمي
سبابيقوم علىالتمييزأيا كاننوعه ،أويحرضعليه أويو
أليسبب من األ
الناشئفقط عن عقوبات قانونية أو
لرسمية .اليتضمن ذلك األلم أو العذاب
فته ا
أو أي شخص آخريتصرفبص
37
لمالزمل هذهالعقوبات أو الذييكوننتيجة عرضيةل ها.
تفاقية علىالنحوالتالي:
تعذيب ألغراضتلك اال
صطلحال
تعذيب م
تفاقية األمريكيةلمنعال
تعرف اال
البدني أو العقلي أو المعاناةبأي
تعذيب على أنهفعليرتكب عمداً إلنزال األلم
تفاقية –يفهم ال
ألغراض هذه اال
تخويف أو كعقوبةشخصية أو كإجراءوقائي أو ألي غرض آخر ،ويفهم
وسيلةلل
نائي ك
تحقيقالج
شخص ألغراضال
عقلية
التييقصدب ها طمسشخصية الضحية ،أوإضعافقدراتهالبدنية أوال
تخدامالوسائل
تعذيب كذلك على أنهاس
ال
38
البدني أوالعقلي.
حتى وإنلمتسبب األلم
تحريض موظف
تعذيب عند ارتكاب ها ،أو األ مرفي ها أو
فراد على جريمة ال
تتم محاسبة األ
كما حددت أن يجب أن
39
عموميعلي ها.
باشرة علىالحظر الواردةفيالعهد الدولي،
فة)تنطبق م
مختل
تعاريف (ال
ومع ذلك ،كانبعيدا عنالوضوح أن هذهال
نسان .وأعربت المحاكم عنبعض آلراء حول
تفاقية األمريكيةلحقوق اإل
نسان ،واال
تفاقية األوروبيةلحقوق اإل
واال
40
فت حول القضية
البا ما الت
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (كما هو مشار أدناه) ،ولكن غ
التمييزبين ال
تعذيب .وقدتمتلخيص هذا الموقففي
فعل حد ال
تحديد ما إذابلغ أو لميبلغال
عبر ايجاده انت هاكاللحق عموما دون
نسانفيالعام 1992على المادة  ،7حيثلوحظ أن "العهد اليحتوي على أي
تعليقالعامللجنةالمعنيةبحقوق اإل
ال
تفريق
للجنة أنه من الضرورة وضع قائمةبألفعال المحظورة أولل
فاهيم المشمولةبالمادة  ،7التجد ا
تعريفلل م
41
تفرق ة على طبيعة وغرضوشدةالمعاملةالمطبقة".
فةللعقوبة أوالمعاملة؛بلتعتمدال
مختل
بوضوحبين األنواعال

ليونانية" ( )1929ص.1.
قضية ا
نسان ،ا"ل
للجنة ألوروبيةلحقوق إل
ا
36
اتفاقية منا هضة التعذيب وغيره من ضروبالمعاملة أو
كتيب عن
فاقية ألممالمتحدةلمنا هضة التعذيب:
ليوس ،ات
ج هيرمانبرغر و هانز دان
لشر:
نق اش أنظر دوولف،توقيع ا
نسانية أو المهين ة (دوردرخت :مارتينوس ني هوف )1988 ،ص  .119 ،45للمزيد من ال
العقوبةالقاسية أو لالإ
(إعادة)تعربف التعذيبفيالقانونالدولي.
37
اتفاقية منا هضةالتعذيب،المادة .)1(1
38
التفاقية ألمريكيةلمنعالتعذيب اولعقابعلي ه،المادة .2
39
مرجع سابق،المادة .3
40
فقرة .127
انظرعلىسبيلالمثال،المحكمة ألوروبي ة ،أيرلندا ضدالمملك ةالمتحدة (18 )1978يناير ،1978فيال
41
لتعليقالعام رقم ،"21فقرة .4
نسان "ا
نة حقوق اال
لج
35
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نائي الدولي
ذيب في القانون الج
لتع
 .2.2ا
تعذيب منأشد وأخطرأشكال إساءةالمعاملة المحظورةالذييحمل وصمة خاصةبه 42.كمايسلط
منالمسلمبه أنال
تعذيب  -ممارسة الوالية
تفاقية مناهضة ال
تعذيب الضوء على التزامات معينة ومحددة،بمافي ذلك -بموجب ا
ال
بالسماتالمميزة
فةفيمايتعلق
فة مناهجمختل
مختل
يئات ال
القضائيةالعالميةفيمايتعلقبالجناة 43.ومع ذلك ،اتخذتال ه
تعذيب وغيره من ضروبسوءالمعاملة.
لل
التيتحظرهبمافيذلك أوائلتلكالصكوك -
نسان العامة
تعذيبفيالمعاهدات األساسيةلحقوق اإل
يتمتعريفال
لم
يئاتفي اجت ها دهاالمبكر
ياسية .كانت هذهال ه
الس
نسان ،والعهد الدوليللحقوق المدنية و
تفاقية األوروبيةلحقوق اإل
اال
للجنة
تميل الى عدم صنع القراربشأن ما إذابلغسلوك ما حد التعذيب على وجه التحديد ،على الرغم من أن ا
نسانية الذيي هدف الى
تعذيب شكالً خطيراً ومتعمداً من أشكال المعاملة االإ
نسان وجدت أن ال
األوروبية لحقوق اإل
44
لحصول على معلومات أو اعترافات ،أوإلحاقالعقاب.
ا
ينات
تعذيبلعام  ،1975والذيتم أدخالهفي معاهدات الثمان
تعذيبفي إعالن مناهضةال
تم ادراجتعريف صريحلل
فتم اعتماد معا هدتين
ياسة الدولة اللالسبعينات،
تعذيب كأداةلس
بالقلق إزاء االستخدامواسعالنطاقلل
لدىالشعور
تعذيب،التي اعتمدتفي عام ،1984
تفاقية مناهضة ال
تعذيببالتحديد ،هاتان المعاهداتان هما ا
أساسيتين حول ال
تعذيبللبلدان األمريكية،التي اعتمدتفي عام  ،1985ويمكن النظر إلي هما كمعا هدتينخليطتين
تفاقية مناهضة ال
وا
نائي الدولي ،حيث قننت كل من هما نظام الوالية القضائية العالمية على جرائم
القانون الج
نسان و
لقانون حقوق اإل
ستجابة له.
تعذيب ووضعت واجبات على الدوللمنعه واال
ال
الوقائي من هذهالمعاهداتفيالتطبيق على حاالت حيث كان هناكصلةللدولة
نائي والجانب
القانونالج
وقداقتصر
تعذيب
تفاقية مناهضةال
افقت ها45.تنص ا
فعل منقبل مسؤولفيالدولة أوبمو
في الجريمة -سواء من الل ارتكابال
تعذيب:
بل
تفاقية،يقصد ا
على أنه ،ألغراض اال
لحصول من هذا
قليا،يلحق عمدابشخص مابقصد ا
"أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،جسديا كان أم ع
الشخص ،أو من شخصثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أومعاقبته على عمل ارتكبه أويشتبهفي أنه
فه أو إرغامه هو أو أيشخصثالث  -أوعندمايلحق مثل هذا األلم أوالعذاب
ارتكبه ،هو أوشخصثالث أوتخوي
افقعليه أويسكت عنه موظف رسمي
سبابيقوم علىالتمييزأيا كاننوعه ،أويحرضعليه أويو
أليسبب من األ
الناشئفقط عن عقوبات قانونية أو
لرسمية .اليتضمن ذلك األلم أو العذاب
فته ا
أو أي شخص آخريتصرفبص
46
لمالزمل هذهالعقوبات أو الذييكوننتيجة عرضيةل ها.
تفاقية علىالنحوالتالي:
تعذيب ألغراضتلك اال
صطلحال
تعذيب م
تفاقية األمريكيةلمنعال
تعرف اال
البدني أوالعقلي أوالمعاناةبأي
تعذيب على أنهفعليرتكب عمداً إلنزال األلم
تفاقية –يفهمال
ألغراض هذه اال
تخويف أو كعقوبةشخصية أو كإجراءوقائي أو ألي غرض آخر ،ويفهم
وسيلةلل
نائي ك
تحقيقالج
شخص ألغراضال
عقلية
التييقصدب ها طمسشخصية الضحية ،أوإضعافقدراتهالبدنية أوال
لوسائل
تعذيب كذلك على أنهاستخدام ا
ال
47
البدني أوال
تسببباأللم
حتى وإنلمي
عقلي.
تحريض موظف
تعذيب عند ارتكابها ،أو األمرفي ها أو
تتم محاسبةألفراد على جريمة ال
كما حددت أنهيجب أن
48
عموميعلي ها.

القسري" ،ص.154 .
نواك" ،التعذيب واالختفاء
43
اتفاقية منا هضةالتعذيب،المواد .7-5
44
ليونانية" ( )1929ص.1.
قضية ا
نسان ،ا"ل
للجنة ألوروبيةلحقوق إل
ا
45
اتفاقية منا هضة التعذيب وغيره من ضروبالمعاملة أو
كتيب عن
فاقية ألممالمتحدةلمنا هضة التعذيب:
ليوس ،ات
ج هيرمانبرغر و هانز دان
لشر:
نق اش أنظر دوولف،توقيع ا
نسانية أو المهين ة (دوردرخت :مارتينوس ني هوف )1988 ،ص  .119 ،45للمزيد من ال
العقوبةالقاسية أو لالإ
(إعادة)تعربف التعذيبفيالقانونالدولي.
46
اتفاقية منا هضةالتعذيب،المادة .)1(1
47
التفاقية ألمريكيةلمنعالتعذيب اولعقابعلي ه،المادة .2
48
مرجع سابق،المادة .3
42
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باشرة علىالحظرالواردفيالعهد الدولي،
فة)تنطبق م
مختل
تعاريف (ال
ومع ذلك ،كانبعيدا عنالوضوح أن هذهال
نسان .وأعربت المحاكم عنبعض آلراء حول
تفاقية األمريكيةلحقوق اإل
نسان ،واال
تفاقية األوروبيةلحقوق اإل
واال
49
فت حول القضية
البا ما الت
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (كما هو مشار أدناه) ،ولكن غ
التمييزبين ال
تلخيص هذا الموقففي
تعذيب .وقدتم
فعل حد ال
تحديد ما إذابلغ أو لميبلغال
عبرايجاده انت هاكاللحق عموما دون
نسانفيالعام 1992على المادة  ،7حيثلوحظ أن "العهد اليحتوي على أي
تعليقالعامللجنةالمعنيةبحقوق اإل
ال
تفريق
للجنة أنه من الضرورة وضع قائمةاألفعال المحظورة أولل
فاهيم المشمولةبالمادة  ،7التجد ا
تعريفلل م
50
فرقة على طبيعة وغرضوشدةالمعاملةالمطبقة".
فةللعقوبة أوالمعاملة؛بلتعتمدالت
مختل
بوضوحبين األنواعال
.2.2

تعذيبوغيره من ضروب سوء المعاملةفي القانون الدولي لحقوق
مييزبين ال
لت
االجتهاد الحالي حول ا
االنسان
أّ
فة التيتنظرفي دعاوى
ثرت التطورات المشار الي ها أعاله على اجت هاد الهيئات الدولية واالقليمية المختل
فاقيات ها .هناك اجماع كبيرالى
تعذيب وغيره من ضروبسوءالمعاملةبموجب كل من ات
انت هاكات حظرال
تقاضي أمام هذهالهيئات.ولكن
توجه ،والتييجبالنظرفي هاقبلال
الفروق من حيثال
حد ما ،مع عدد من
بعضفيتطوير االجت هادالخاص
تبار اجت هادبعض ها ال
أظ هرت هذهالج هات نيت هافي النظر واألخذباالع
تيجي حولالطريقة
تقاضينبشكلاسترا
افق ،وخاصة إذافكرال م
تسعللمزيد منالتو
بكل منهم.لذلك،ثمة م
يئات األخرىالمشارالي ها.
مناقشةالقضايا واجت هادال ه
يتمب ها
التي
نسان الدولية
توجه الحالي الذي أعربت عنه كل منآليات حقوق اإل
ختصرة عن ال
وفيما يلي نبذة م
تعذيب وغيره من ضروبسوءالمعاملة.
يسيةفيالتمييزبينال
قليمية الرئ
واإل

المعنيةبحقوق اإلنسان
 .2.5.1اللجنة
قيامبذلك ،عناستعدا دها
نسان مؤخرا،على الرغم منترد دهاالسابقفيال
للجنةالمعنيةبحقوق اإل
أعربت ا
للجنة أن هاتجد
قيامبذلك ،أوضحت ا
تطلببذلك" .عبر ال
لوقائعت
تعذيب إذا كانت ا
لـ " ايجاد المعاملة ك
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة عبر "وجود أو عدم وجود عنصر هادف ذي
التمييزبين ال
51
صلة.
تفاقية مناهضة
تعذيب الواردفي ا
نتاج أن هاتسترشدبتعريف ال
صل ها إلى هذا االست
للجنةفيتو
وذكرت ا
نسانية أو المهينة .وعلى الرغم من ذلك،
قاسية أو الالإ
تعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال
ال
للجنة عبارة "عندمايلحق مثل هذا األلم أو
تفاقيةلمتشمل ا
يجدربالذكر انه عندالرجوع الى المادة  1من اال
فته
افقعليه أويسكت عنه موظف رسمي أو أيشخص آخريتصرفبص
العذاب أويحرضعليه أويو
تعذيببموجب
لرسمية " ،ممايشير إلى أن ها التعتبر أنشرط وجود موظف عمومي هوالسمةالمميزةلل
ا
52
وهو استنتاج
ياسية .وقد أعرب عن ذلكبعض المعلقين،
الس
العهد الدولي الخاصللحقوق المدنية و
تعليق هاالعام رقم  ،31الذييشدد على أنه "يتعين على الدول األطراف أنتتخذتدابيرإيجابية
يدعمه
تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو
ياناتبممارسة ال
فراد أو الك
لضمان ال يقوم الخواص من األ
53
لسلطت هم ".
نسانية أوالمهينة على غي رهم ممنيخضعون
قاسية أوالالإ
العقوبةال
تعذيب،سير
ولكنتجدر اإلشارة الى أن الرئيسالحاليللجنة ،وهوالمقرر الخاصالسابقالمعنيبمسألةال
تعذيبفي
نايجل رودلي  ،أعرب عن رأي مخالف وهو أن الجانبالعام للحظر هو األصلفيتعريف ال
فقرة .127
انظرعلىسبيلالمثال،المحكمة ألوروبي ة ،أيرلندا ضدالمملك ةالمتحدة (18 )1978يناير ،1978فيال
50
لتعليقالعام رقم ،"21فقرة .4
نسان "ا
نة حقوق اال
لج
51
فقرة.7.5 .
نسان ،غيري ضدنيبال (28 )2111أبريل ،2111ال
للجنةالمعةنيبحقوق ال
ا
52
بالحقوقالمدني ة والسياسية :حالت ،مواد وتعليق
يسا كاستان،الع هدالدوليالخاص
ينيشولتز ،ويمل
انظرعلىسبيلالمثال:سارة جوزيف ،ج
ياسيةعلى أي
تحتويالمادة  7منالع هدالدوليالخاصبالحقوقالمدني ة والس
فورد )2114 ،ص..."( 198 .قد ال
طبعة جامعةأكس
فورد :م
(أكس
شرطلتورط موظف عمومي").
53
شديد).
نسان (،)2114التعليقالعام رقم 31،فقرة ( 8مع اضافةالت
للجنةالمعةنيبحقوق ال
ا
49
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تعذيب" هو اقتراح أن الحظر غير معني
تفاقية مناهضة ال
للغةفي ا
القانون الدولي54.في رأيه ،أثر ا
55
افقةرسمية".
قسوة مو
نشأ ال حينماتكونلل
القلق الدولي الي
قسوة؛بل أن
باألعمال الخاصة منال
وبية لحقوق اإلنسان
 .2.5.2المحكمة ألور
يديا على شدة األلم أو المعاناة التي
تقل
نسان
قيض من ذلك ،ركزت المحكمة األوروبية لحقوق اإل
على الن
تعذيب عن غيره من ضروب سوء المعاملة.ووفقا
يتعرض ل ها الضحية باعتب ارها حاسمة لتمييز ال
نسانيةالتيتسبب
تعذيب " [ سوف ]تنتجفقط من المعاملة االإ
صلةبـ" ال
للمحكمة" :ان وصمةالعار المت
لشديد"
لزائد ا
قاسية" 56.وقد وصف سير نايجل رودلي أن هذا هو الن هج "ا
المعاناة الخطيرة جدا اول
ف هوم األلم والمعاناة
تعذيب 57.ومع ذلك ،تحركتالسوابق القضائيةالتي تبعت الحقأ بعيدا عن م
لل
58
نسانية
فتفي الماضيباسم "المعاملة االإ
بعض األعمالالتي صن
لشديدة" ،وأكدت المحكمة أن "
"ا
59
ف هابشكل مختلففي المستقبل" .ووفقاللمحكمة،يجبالحكم
تعذيب 'يمكنتصني
والمهينة 'بدال من ' ال
تعذيب ،كما هوفي غيره من ضروب سوء المعاملة" ،على جميع ظروف
لجسامة"في ال
على حد "ا
لبدني أو العقلي،وفيبعض الحاالت ،الجنس والعمر و الحالة الصحية
فعل ،أثره ا
القضية ،مثل مدة ال
فعل،
ضافة إلىجسامةال
متزايدبأنهباإل
اعترفتالمحكمة علىنحو
ضافة إلى ذلك،
للضحية،الخ "60.وباإل
تعذيب
التيتعرفال
تعذيب "
تفاقية مناهضةال
عترفبهفي ا
فانالعنصرال هادف هو عامل مميز ،كما هو م
لحصول على معلومات ،أو
من حيثتعمد إلحاق ألمشديد أو معاناة شديدةب هدف،في جملة أمور ،من ها ا
61
تخويف".
المعاقبة على عمل ما أوال
تعداد لتجد أنألفعالالتي ارتكبت ها الج هات
كما أظ هرت المحكمة أيضا مؤشراتبأن ها قدتكون على اس
تعذيب 62،وخلصتفي الواقع الى ذلكفي حالة لم ُ
يثبتفي هاتورط
تقي الى ال
الغيرتابعةللدولة قدتر
تعذيب"في عدد من الحاالترفيعة المستوى من قبل الج هات
مسؤول 63.ولكن ،لمتجد المحكمة وقائع "
64
الغيرتابعةللدولة،بمافي ذلك العنفالمنزلياالغتصاب،وبدال منذلكأشارتلهبـ"سوءالمعاملة".

لسجناءبموجبالقانونالدولي ص.89-88 .
رودلي ووالرد ،معاملة ا
55
مرجع سابق ،ص.88 .
56
فقرة .127
المحكمة ألوروبية ،أيرلندا ضدالمملكةالمتحدة (18 )1978يناير ،1978فيال
57
لسجناءبموجبالقانونالدولي ،ص.117-99 .
رودلي ووالرد ،معاملة ا
58
الصفحات .111-112
مرجع سابق،
54

59

فقرة .111
نسا (App. ِ )1998رقم  ،13/22117الحكم الصادرفي 14أبريل ECHR 1999-V ،1998في ال
المحك مة ألوروبية،سلمونيضدفر

فقرة .111
مرجع سابق،
61
لصادرفي  22حزيران  ،2111ومحكمةحقوق
أنظرفيالمحكمة ألوروبي ة،إل هان ضدتركيا ()2111التطبيق .رقم  ،93/22277الحكم ا
فقرة .197
يسمبر ،2112ال
لسابعة 85؛المحكمة ألوروبية [،]GCالمصري ( 13 )2112د
فقرة ا
نسان ألوروبية ()2111فيال
إل
62
القانونالدولي ص،388-387 .نقال عنالمحكم ة ألوروبي ة ،محمود كايا ضد
لشر( :إعادة)تعريفالتعذيبفي
للمزيد انظر دوولف،توقيع ا
فقرة .115باالضافة الى
ثالث ،ال
نسان ألوروبية  2111ال
تركيا ( ،)2111التطبيق رقم  28 ،93/22535مارس  ،2111محكمة حقوق إل
فقرة  ،98حيث استندت المحكمةإلى شرط وجود موظف عموميبشكل
نسا  14أبريل  ،1998ال
المحكمة ألوروبية)1998( ،سلموني ضدفر
عابر.
63
لصادرفي 29يناير ،2119فيالفقرات .42-38
المحكم ة ألوروبي ة ،أنتروبوف ضد روسيا ( )2119التطبيق .رقم ،13/22117الحكم ا
القانونالدوليفي ص.388 .
لشر( :إعادة)تحديد التعذيبفي
انظرلل مزيدفي دوولف،توقيع ا
64
2119فقرة .121
نيو ،
يق رقح  ،12/33411حكم 9يو
أنظرعلىسبيلالمثال،المحكمة ألوروبية،أوبوز ضدتركيا (.)2119التطب
60
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ريكية لحقوق اإلنسان
لبلدان األم
 .2.5.3محكمة ا
تعذيبكسلوك متعمديسبب
يديا عنف هم ها لعناصر ال
تقل
نسان
البلدان األمريكية لحقوق اإل
أعربت محكمة
ُ
فسية الشديدة ،ارتكبل هدف أو غرض محدد ،منقبل مسؤولدولة أوشخصيتصرف
المعاناةالبدنية أوالن
65
ب
تحريض من هم .
ففيقضية
يتي عنفجنسي منذ ذلكالوقت.
تلفأفيقض
بنى أعضاء المحكمة مؤخرا نهجأ مخ
ومع ذلك،ت
يبأ" ،على أساس أنه لميتم
تعذ
لضحايا "
"مزارع القطن" ،لمتجد األغلبية أن المعاملةالتيتعرض ل ها ا
66
تقدت
تحريض من ج هاترسمية .في اخ الفقويبالرأي ،ان
فعل منقبل موظف عمومي أوب
ارتكابال
تفاقية األمريكي ة
يديا كيروغا األغلبيةلجلبهم شرط وجود موظف عموميفي سياق اال
يليا م
يس
القاضية س
للبلدان األمريكية) ،ورأت أنالسمةالحقيقيةالتي
تعذيب
تفاقية مناهضةال
نسان (علىالعكس من ا
لحقوق اإل
67
تعذيب وغيره من ضروبالمعاملةالسيئة هوشدةالمعاناة.
تميزبينال
قية لحقوق اإلنسانوالشعوب
 .2.2.2اللجنة األفري
تعذيب وغيره منالمعاملة "القاسية أو
الشعوبلعدمالت مييزبينال
نسان و
فريقيةلحقوق اإل
للجنة األ
تميل ا
68
نسانية أوالمهينة".
االإ
تعذيب
 .2.2.2لجنة مناهضة ال
تفاقية مناهضة
تعذيب ،منناحية أخرى،بتعريفالتعذيب الواردفي المادة  1من ا
تسترشدلجنة مناهضةال
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة،تمت
تعذيب على النحو المبين عاله.فمن أجل التمييزبين ال
ال
التحديد إلى عنصر الغرض ،وعنصر "الشدة " كالعناصر المميزة ذات ال
اإلشارة على وجه
صلة69.فيما
ف هومشرط " مسؤول الدولة "فيمايتعلق
فقدحافظتبوضوح على م
فاقية،
يتعلقباختصاص هابموجب االت
تعذيب (وغيره من ضروب سوء المعاملة) .ومع ذلك،فقد صرحتبأن ه من الممكن ارتكاب أعمال
بال
تعذيب" من قبل أشخاص غير تابعون للدولة أو من الج هات الخاصة ،وأن على الدول أنتلتزم
"
للجنةفي
تعذيبلمنع والرد على مثل هذه األعمال ، 70.وأوضحت ا
تفاقية منا هضةال
مسؤوليات هابموجب ا
ب
تعليق هاالعامرقم ، 2الذي اعتمدفي عام  2118مايلي:
بصفته الرسمية أوتحت رقعة منالقانون،يعرف أو لديه أسباب
تصرف
حينتكونسلطات الدولة أو غير هم ممني
فشلوا
تابعةللدولة و
تكاب ها منقبل ج هات خاصة أوأفراد غير
عتقادبأن أعمالالتعذيب أوسوءالمعامل ةيتم ار
معقولة ال
لتحقيقفي هاومقاضاة ومعاقبة ه الءالمسؤولين من غير الدول أو ال جهات
في ممارسة الجراءات الواجبة لمنع ها وا
مسؤولية وينبغيالنظرالىمسؤولي ها كمرتكبي أومتواطئي أو مسؤولين
تتحملالدولةال
التفاقي ة،
فق مع
الخاصةبمايتوا
71
قتهم أوسكوت هم عن مثل هذه ألعمالالغير مسموحبها.
التفاقية عن اموف
تضى
بمق

65

تي دي ميخيا ضدبيرو ( )1992القضية  ،11.971قرار  1مارس ،1992تقرير رقم ،92/5
نسان ،راكيل مار
لجنة البلدان ألمريكية لحقوق إل
فيس ضد ألرجنتين ( )2117مزايا والتعويضات
نسان،بوينو أل
ثيقة7 .في  .157انظر أيضا لجنة البلدان األمريكية لحقوق إل
 OEA/Ser.L/V/II.91الو
تي التشير إلىشرط موظف عمومي.
فقرة  ،79وال
والتكاليف ،الحكم الصادرفي  11مايو ،2117سلسلة جرقم 124في ال
66
نسان ،قضية مزارع القطن (12 )2119نوفمبر  2119الفقرة .9
سيسيليا ميديا كيروغا،لجنة البلدان ألمريكيةلحقوق إل
لقاضي
افقل
الرأي المو

فقرة .3
مرجع سابق،
68
لسجناءبموجبالقانونالدولي ص.115 .
رودلي ووالرد ،معاملة ا
69
تنفيذالمادة  2منقبلالدول األطراف24 ،CAT/C/GC/2 ،يناير2118في
لتعليقالعام رقم :2
اتفاقي ة مناهض ة التعذيب ( ،)2118ا
أنظرفي
لشدة" ،قديكون أن هذاالتعليقيشيرأساساإلىالحدألدنىالذيينطبق
فقرة  .11ومعذلك الحظ وج ه ةنظررودليفيذلك،في الشارةالى ا
ال
نسانية من جهة ،وعلى التعذيب من ج ه ة
القاسي ة الالإ
علىالمعاملة المهين ة ،اليدل على أنالتمييزعلى هذا األساس 'قد'ينطبقعلىالمعاملة
لسيد
الفرديالمقدم من ا
يضافي الرأي
أخرى ":رودلي ووالرد ،معاملة السجناءبموجبالقانونالدولي ،ص  .88-87حول هذهالنقطة انظر أ
اتفاقية منا هضة التعذيب ،هاجريزي ديزيمايل
يتيبموجب المادة  113من النظام الداخلي،
بل
سيد اليخاندرو غونزاليسبو
ناندو مارينو ،وال
فر
يسمبر AT/C/29/D/161/2000. ،2112
وآخرون.ضديوغوسالفيا ()2111تعليق رقم ،1999/121المشا هدات مؤرخة  2د
70
يسمبر .2112
فيا ( 2 )2111د
اتفاقية منا هضةالتعذيب ،هاجرزي ديزيمايل وآخرون ضديو وسال
71
فقرة .18
اتفاقي ة منا هضةالتعذيب (،)2118التعليقالعام رقم ،2
67
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 .2.2.2مفاهيم أخرى
فردنواك،المقرر
تعذيب.وقد كان أحد أهم االراء رأي مان
ضافية لفهمال
عمل آخرونعلىاقتراح أركان ا
تطلب أيضا عنصر "العجز " منالضحية ،والذي
تعذيبي
تعذيب،الذياقترح أنال
الخاصالمعنيبمسألةال
غالبا مايكون،ولكنليس على سبيلالحصر ،م
تواجدأفي أماكن االحتجاز 72.وأوضح نواكتصوره لهذا
الركن كمايلي:
حتجاز،حيث اليستطيع المحتجزال هرب
نشأ حالةالعجزعندمايمارس شخص ما سيطرةتامةعلى آخر ،عاد ًةفي حاالت ال
ت
لشخص غيرقادرعلى
يضا أثناءالمظا هرات،عندمايكون ا
نشأ هذهالحالة أ
نفس ها .ومعذلك،يمكن أنت
فاع عننفسه أو
أوالد
لشرطة،الخ .ان االغتصاب هو
ستخدامالقوةبعد مرحلة ما ،علىسبيلالمثالعندتكبيليدي ه أو عندوضعهفيسيارة ا
مقا ومة ا
الفكرةعلى حاالت
نسان.عندتطبيق هذه
قصى عنعالق ةالقوة هذه ،عندمايعاملشخصشخصأ آخركشيء دال من ا
تعبير أ
لضحيةفيالحالة المعطاة .إذا ماتبين أن أحدالضحايا غيرقادرعلى
"العنف الخاصة "،يجب أنيتم اختيار درجةالعجزلدى ا
73
ندئذ اعتبار أن معيارالعجزقدتحقق .
لبقاء،يمكن ع
فرار أوتم إكرا ههفيبعض الظروفعلى ا
ال

يئات األخرى.
يتمبعد النظربه أوتطبيقه من قبل ال ه
في هذا مثيرللجدل ،ولم
وقدثبت أن الركن اإلضا
نسانيةفي نظام روما
تعذيب كجريمة ضد اإل
في الموجودفيتعريف ال
ومع ذلك،فانه شبيهبالركن االضا
تعذيبيرتكب ضد "شخصفي ع هدة أوتحتسيطرة
ألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية ،الذيينص أنال
ينر،فان "الوصاية أوالسيطرة"يمثل جوهر الحظر ،وهو:
نسبلفاهيدا نا
بل ة
المتهم" 74.وا
تخدام ،مايجسده ' موظف عمومي' ،أيالقوة الممنوحة ،ومايقعتحت "عقوبات الدولة" ،أي
ستخدام  ،أوبألحرى سوء اس
ا
مسؤولينوقوتهم،فانه من الممكن وضعسلطة أو قوة مماثلةفي أي شخصوفي أي
سلطة .وبما أنه االمكاننقلسلط ة ال
ال
تلكالبعض من ها ضد
تلقائيأفي موقعالقوة وي م
وقت.وعندمايكونالشخصتحت حراسة أوسيطرةشخص آخر،يكون ألخير
75
ألول الذييتعرض إلساءة منقبل أعمالالتعذيب.

تعذيبالتي ذكرتفي
كماتم النظر إلىفكرة الوصاية أوالسيطرة لتكون ذات صلةللجنة مناهضة ال
تعليق هاالعامرقم  2مايلي:
لوصاية أوالسيطرة،على
يجبعلى كل دولة طرف أنتحظر وتمنع وتجبر ضررالتعذيب وسوءالمعاملةفي جميع سياقات ا
التيتشاركفي رعاية األطفالوالمسنين والمرضىعقليا أو
مؤسسات
ستشفيات ،والمدارس ،وال
سبيلالمثال ،فيالسجون والم
فشلالدول ة
لسياقات ألخرى حينيشجع ويعزز
تياجاتالخاص ة،وفيالخدم ةالعسكرية،وفي غير ها منالمؤسسات وا
ذوي الح
76
لضررالمرتكب من ج هات خاصة.
فيالتدخل خطر وقوع ا

 .2.2.2ملخص
تفاقية مناهضة
فهفي ا
تعذيب ،الواردتعري
يسيةلل
للمحةالعامةل هذا االجت هاد أن هناك الثة جوانب رئ
تظ هر ا
نسان على
تعذيب كجريمةدولية و انت هاكلحقوق اإل
بول ة علىنطاق واسع كجزء من " جوهر" ال
تعذيب ،مق
ال
فعل متعمدأ؛ وأنيتم الحاق هذهالمعاناة
قليأ؛ أنيكون ال
حدسواء:إلحاق ألم ومعاناةشديدة،سواءبدنيأ أوع
77
لغرض محظور.

نسانية أو
لقاسية أو لالإ
تقريرالمقررالخاصالمعنيبمسألةالتعذيب وغيره منضروبالمعاملة ا
الجمعيةالعامةلألممالمتحدة (" ،)2118
فقرة .28
فريدنواكA/HRC/7/3 15 ،يناير 2118فيال
المهين ة ،مان
73
فقرة .28
مرجع سابق،
74
نظام روما األساسي ،مادة  ( )2( 7هـ).
75
لسعيالمراوغللعدال ة:
تقديم خطابقانونيفيال هند،فيفا هيداناينر وسميا أوما (محررين) ،ا
فا هيداناينر" ،التعذيب منالج هات الخاصة:
فورد .)2113
سيمةفيالهند وصلةللمعاييرالدولي ة (أوكس
الجرائمالج
76
فقرة .15
اتفاقية حظرالتعذيب،التعليقالعام رقم ،2
77
القانونالدولي.
ب في
لشر( :اعادة)تعريف التعذي
لف توقيع ا
أنظر دوو ،
72
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تعذيب على
واليزال هناكبعض االخ الففي مايتعلقبالجانب األخير – وهو مفهوم اقتصار حظر ال
افقت هم ال م
فين العموميين ،أوبمو
فعال المرتكبة من جانب الموظ
أل
باشرة78.في حين أن المعالم الدقيق ة
تعذيب و غيره من ضروب
للتعريففي جميعالسياقات التزال مثيرةللجدل ،من الواضح أن حظر ال
نسانبغض النظر عمن
إساءة المعاملة قدينطوي علىمسؤولية للدولبموجبالقانون الدولي لحقوق اإل
فعل  ،أو مكان ارتكابه 79 .من ناحية أخرى ،ما إذايجبتسمية االغتصاب الذييرتكبهشخص
ارتكب ال
تعذيبيتعين على الدول أنتمارس واليت ها
تقي إلى "جريمة دولية"لل
تعذيب" ،و ما إذا كانير
خاصبالـ "
يتمالتوسعفيدراست ها
التيس
القضايا
فتوحةفي الجت هاد .وهذه هي
القضائيةعليها،فهي التزال مسائل م
الفرعباء.
في

ساسية
نقاط أ
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملةفيالقانون الدولي
هناك حظر قوي على كل من ال
نساني.
القانون الدولي اإل
نائيالدولي ،و
القانونالج
نسان ،و
لحقوق اإل
تقيفعل ما الى سوء المعاملة المحظورة؛يجب أنيصل عمومأ إلى الحد األدنى
من أجل أنير
نسانبمنع و الرد على مثل
لجسام ة.على الدولالتزاماتبموجبالقانون الدوليلحقوق اإل
من ا
هذهالمعاملةال مسيئة.
تعذيب هو أحد أشكال إساءة المعاملة المحظورة ،ولدى الدول التزامات محددةللردعليه .ومع
ال
تعذيب عن غيره من ضروب سوء
تمييز ال
فة ل
ف ة أساليبمختل
مختل
يئات ال
ذلك ،اتخذت ال ه
تعذيب ينطوي على إلحاق ألم شديد ومعاناة
فق عليه أن ال
المعاملة .على أقلتقدير ،ومن المت
تعذيب،
تفاقية مناهضة ال
نسبةللكثيرين ،و على النحو المبينفيتعريف ا
بل
لغرض محظور .ا
يجب أنيكون هناك مشاركة موظف عمومي .ولكنيتمتحدي شرطتواجد مسؤولفي الدولة
متزايد.
تعذيببموجبالقانون الدوليبشكل عامعلىنحو
ف هومال
كعنصر جوهريلم

تعذيبأوغيره منضروبسوء المعاملة
لعين :االعترافاالغتصابكشكل من ال
لتطرقالى ما التراه ا
ب .ا
نوني الدولي
 .1الغتصابفيسياق القا
نساني وتغطيته ضمنابموجبالقانون الدولي لحقوق
الغتصاب ،على الرغم من حظرهبموجبالقانون الدولي اإل
ويلة منالقرنالعشرين.
فترة ط
نسان،نادرا ما كان موضع ا هتمامالقانون الدوليل
اإل
نساني 80.ومع ذلك  ،كان محظوراكشكل
تبار االغتصاب جريمة حرببموجب القانون الدولي اإل
ويلةتم اع
منذفترة ط
منأشكال "المعاملةالمهينة " ،كـ "اعتداء علىالكرامةالشخصية " ،أو " هجوم علىالشرف"،ولكنلمينظر له على أنه
المخالفاتالجسيمة"التيينعقدفي هاااللتزامالعالميبالمحاكمة 81.كان لدى
جريمة عنف ولميتمتضمينهفي قائمة "
القانونالدولي ،ص.89-88 .
لسجناءبموجب
لرأي مخالف ،أنظر رودلي ووالرد ،معاملة ا
79
ليق هاالعام ألول حولالمادة :7لجنةحقوق
نسانفي ألممالمتحدةفيوقت مبكر من عام 1992فيتع
تمتوضيحذلك منقبللجنة حقوق إل
فقرة .2
نسان" ،)1992( ،التعليقالعام رقم ،"21ال
ال
80
فقرة -475
لصادر عن المحاكمة) (12 )1998نوفمبر ،1998في ال
بيسي (الحكم ا
يلي
سابقأ ،قضية س
غسالفيا
المحكمة الجنائية الدولية لي
يشياسلرز " ،محاكمة العنف
نساءفيالقانون الدولي" )1994( ،ص332-331 .؛باتر
نسي على ال
تصاب والعتداء الج
472؛ شينكين " ،الغ
فسير".
للت
يل ة
كوس
نسان
إل
حقوق
أ همي ة
النزاعات:
في
نسي
الج
.http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf, at pp. 5-10
81
لدولي " )2111( ،ص،221-221.سلرز" ،كما الحظ
القانون ا
يلون' ،جرائمالجنس كجرائم حرب :ادراجالجرائم ضد المرأةفي
انظر كاب
نساء هدفاللهجوم المعيب،كملكية أو أشياءتخص آلخرين الذين ربمايحتاجون إلى الحماية  ،ولكن ال
لسيناريو ،كانت ال
في هذا ا
يلون" ،
كاب
نسي"،)2111( ،
كولن ،وغروث لورين" ،اجت هاد العنف الج
ليكسا كوينغ ،ريان لين
فسهم" (ص  .)221رؤية المزيد من ك .ا
يتمتعوابحقوق أن
http://www.law.berkeley.edu/HRCweb/pdfs/SVA_Jurisprudence.pdf, at pp. 3-4
78
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فشلت ،علىالعموم
تأسستبعد الحربالعالميةالثانية واليةقضائية علىالغتصاب،لكن ها
التي
المحاكمالجنائيةالدولية
في محاكمته .اعت
رفت محكمة نورمبرغباالغتصاب وتمتقديم أدلة عنه أما مها ،ولكن لميتم اطالق حكم علىت همة
82
رفةبارتكاب
عليا .فيمايتعلقبمحكمة طوكيو ،حوكمتبعض حاالتالغتصاب،ولكن على الرغم منالمع
االغتصابف
يابانية،لمتحاكم
الجنسي علىنطاقواسع ضد  211,111من ما عرفبـ "نساءالمتعة " منقبلالقواتال
جرائمالعنف
83
لجرائم على اإلطالق.
هذه ا
يناتتم االعترافبشكلمتزايد على مستوى األمم المتحدة أن العنف ضد المرأة هو قضية من
ينات والثمان
اللالسبع
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالتي اعتمدت عام  ،1979لمتتضمن
فاقية
نسان ،ال أن ات
قضايا حقوق اإل
84
نصاصريحايجرم هذاالنوع منالعنف .
يناتتبعأللصراعاتفييوغوالفياالسابقة ورواندا ،كان هناك مرة
تسع
عندماتم انشاء المحاكم الجنائي ة الدوليةفي ال
وفيوقت الحقتم االعترافبه ضد الرجال) ،وتم
الجنسي ضدالنساء (
أخرى أدلة هامة على االستخدامالمنهجيللعنف
نسانية على حدسواء .ومع ذلك ،أعطيت
فه جريمة حرب و جريمة ضد اإل
أدراج االغتصابفي اختصاصالمحاكمبوص
نيابةالعامة ،و كانت غائبةبشكل ملحوظ من األوراق األولىالتيقُ ّد مت
لجرائمفيالبداية أهمية محدودة منقبلال
هذه ا
85
لرواندية
الجنسي أثناء اإلبادة الجماعية ا
تقرير الذينشرفي عام  1992عن العنف
تقد ال
فيمايتعلقبالمحكمتين .وان
تحق
ققيالمحكمة أن االغتصاب هوبطريقة ما جريمة "أقل" أو جريمة "عرضية " اليس
تشاربين مح
"التصورواسع االن
86
تحقيق"في ها".
ال
فقودة إلى حد كبير من اجت هاد
نسان ،كانتتجربة النساء والرجالفي االغتصاب أيضا م
فيالقانون الدولي لحقوق اإل
نسان لجزء كبير منالقرن العشرين،بمافي ذلكفي
قليمية لحقوق اإل
يئات المنشئةبموجب المعاهدات والمحاكم اإل
ال ه
87
تعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة .تم االعترافباالغتصاب من قبل اللجنة األوروبية لحقوق
إطار حظر ال
نسانية "في عام  ، 1972ومع ذلكتمجلب عددقليل جدا من حاالت
نسان على أنه شكل من أشكال " المعاملة الالإ
اإل
قليمية اولدولية ،و حينأثارت حاالت معينة الجوانب الجندريةتمتجاهل ها أو النظر الي ها
االغتصاب أمام اآلليات اإل
88
فية النت هاكات أخرى،بدال من أن ها انت هاكاتفي حد ذات ها.
بساطة على أن هاخل
ب
تقليل من أهمية االغتصاب و غيره من أشكال
وجادلالباحثونالقانونيون من النسويين أن هذالسببين :أوال،بسبب ال
التيترتكب ضد الرجال أيضا (إلى حد عدم االعتراف
التيترتكب ضدالنساءفيالغالب مقارنة مع أنواعالعنف
العنف
89
كفاية ليحظى
بهم كعنف) .على هذا النحو ،لميكنينظر إلى العنف الذيتتعرض له المرأةبأن ها خطيربمافيه ال
يديأ على األعمال " العامة" ،و الفهم المبدأي أن
تقل
نسان
نيا،بسببتركيزالقانون الدوليلحقوق اإل
باالهتمام الدولي .ثا
90
البا ما
نسان .نظرا ألن النساء غ
مباشر للضرر ليمثلف أل ما انت هاك لحقوق اإل
الدولةبحاجة إلى أنتكون الجاني ال

القانونالدولي " )2111( ،ص،221-221.سلرز ،محاكمةالعنف
يلون' ،جرائمالجنس كجرائم حرب :ادراجالجرائم ضدالمرأةفي
كاب
لتفسير ،)2117( ،ص.7 .
نسانكوسيلةل
لجنسيفي النزاعات :أ همية حقوق إل
ا
83
يلون" ،جرائم الجنس كجرائم حرب :ادراجالجرائم ضد المرأةفيالقانونالدولي " )2111( ،ص،223-221 .سلرز ،محاكمة العنف
كاب
لتفسير ،)2117( ،ص.8-7 .
نسانكوسيلةل
لجنسيفي النزاعات :أ همية حقوق إل
ا
84
يسا مونرو
فان
سلم"،في كلير ماكغلين و
نسان والعنف ضد المرأةفي زمن ال
القانونالدوليلحقوق إل
تصاب كليوم:
أليس إدواردز " ،الغ
فنديش ،118-92 ،)2111 ،ص.95-94 .
ليدج-كا
تصاب:المنظورالدولي والمقارن (روت
(محرران) ،إعادة النظرفيقانون الغ
85
يلون" ،جرائم الجنس كجرائم حرب :ادراجالجرائم ضدالمرأةفيالقانونالدولي " )2111( ،ص( 224 .المحكمةالجنائيةالدوليةلروندا)
كاب
و ص( 29 .المحكمة الجنائيةالدوليةلروندا).
86
نسي أثناء اإلبادةالجماعي ةفي رواندا وأعقاب ها")1992( ،
نسان" ،حياة محطم ة:العنفالج
الفيدرالي ةالدوليةلحقوق اال
هيومن رايتس ووتش و
.http://www.hrw.org/reports/1996/09/24/shattered-lives
87
نسانفي  ،ECmHRقبرص ضدتركيا ( Apps. )1972رقم  74/2781و
على الرغم من النظرب ه من قبل اللجنة ألوروبية لحقوق اإل
يضا  X ،ECmHRو  Yضد هولندا ( Apps. )1985رقم 22 ،81/8978
فقرات .374-373انظر أ
ليو ،1972في ال
،75/2951تقرير 11يو
ئلية).
فقط (الحقفي الحياةالخاصة والعا
تصاببموجبالمادة 8
مارس  .1985الحظفي هذهالحالة أن هتم النظرفي الغ
88
نسان ص .223-221
أنظر إدواردز،العنف ضدالمرأةبموجبالقانونالدوليلحقوق اإل
89
يلون" ،االعترافبما هوفاضح كليوم :العنف المنزلي كالتعذيب ' ،327-291 )1994( Col. Hum. Rts. L. Rev, 25ص.
روندا كاب
نساء من النس؟ وغيره منالحواراتالدولي ة
ينون' ،عنالتعذيب :منظورنسويلحقوق إلنسان"،اعيد طبع هفي هل ال
292-295؛ كاثرين ماك
فارد )1992 ،ص.21 .للحصول على ملخصمفيد جداللدراسات أنظرإدواردز،
طبعة جامعة هار
اشوستس :م
كامبريدج ،ماس
ألخرى (
سلم".
نسان والعنف ضدالمرأةفي زمنال
تصاب كليوم:القانونالدوليلحقوق إل
" الغ
90
نسان ص.211 .
أنظر إدواردز،العنف ضدالمرأةبموجبالقانونالدوليلحقوق اإل
82
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يتعرضنللعنف،بمافي ذلكالغتصاب ،علىأيدي ج هات غير حكومية،تم محو الكثير منتجربت هنفي العنف من
91
نسان.
تقليديلحقوق اإل
القانونالدوليال
القضاء علىالعنف ضدالمرأة،وتمتعيين أولمقرر
عام  ،1993اعتمدتالجمعيةالعامة ألممالمتحدة اإلعالنالخاصب
نشطاء الذينيعملون
فسالوقت ،انخرط األكاديميون ،والمحامون وال
خاص حول هذاالموضوعفي عام 92 .1994فين
نساني و
قائم على نوعالجنسفي السلم والحرب على حد سواءبشكلمباشر معالقانون الدولي اإل
معضحايا العنف ال
نسان .وكان جزءا هاما من االستراتيجيةفي الالمجالين الل أعوامالـ  1991و الـ  2111هو
القانون الدوليلحقوق اإل
تعذيب و غيره
التي ارتكبتفيالغالب ضد المرأةفي إطار حظرال
ضمان االعترافباالغتصاب وأشكالالعنف األخرى
الجنسي ضد الرجالفي
فسالوقت،بدأ اغتصاب الرجالفي الصراع واستخدامالعنف
من ضروبسوءالمعاملة.فين
93
بتلقي مزيدا من االهتمام.
تقال
االع
تعذيبوغيره منضروبسوء المعاملة
لصلةبال
 .2جعل ا
فية االغتصاب وغيره من أشكال العنفالتيتؤثرغالبا على النساء داخل المجال الدولي أدى إلىتجدد
ان الوعيبخ
نسان ،كانتتأطير
فكيرفي معالجة مثل هذه الجرائم .أحد االستراتيجيات ،المستخدمةفي الغالبفي مجال حقوق اإل
الت
94
تقع هذه
العنف ضد المرأةباعتباره مسألةتمييز على أساسالجنس .وكانت استراتيجية أخرىت هدف الى إ ظهار كيف
95
تعذيب و غيره منضروبسوءالمعاملة.
االنت هاكات ضمنالحظرالموجود والقويلل
تسعينات ،أظ هرتبعض انلسويات مثل كاثرين
مليا.في ال
تشابكة  -نظريا وع
سباب ال م
بني ذلكلعدد من األ
وقدتمت
عترفب ها من
ماكينون كيف أن حاالت معينة من العنف ضد المرأة،بمافي ذلك االغتصاب ،القي "المعالم ال م
تعذيب"96.فمن الواضح أن مستوى المعاناةالناتج عن االغتصاب اليمكن أنيكون أقل حدة مما عليهفي حاالت
ال
لسريرية أن ال منضحايا االغتصاب
فحوصات ا
تقليدية" و غيره من ضروب سوء المعاملة .وقد أثبتت ال
تعذيب "ال
ال
97
تعذيبيعانون مناضطرابات مابعدالصدمة ،وكذلك اضطراباتشخصية أخرى وصدمة مستمرة .ووفقالدراسات
اول
لتلك التي
طفي قريبة
لجسدية أو الضطراب العا
فة "الصدمةالتييتم اختب ارها سواء من حيث األعراض ا
طبيةمختل
98
تعذيب األخرين".
تبرهاضحاياال
يخ
لشدة ،جادلت ماكينونبأن االعترافباالغتصاب و غيره من أشكال العنفالتيترتكب
ضافة إلىالنظرفي ا
ولكنباإل
تعذيب هو عمل
بقا كجريمة "خاصة" 99 .ان االغتصاب ك
كشف الجوانبالعامة عما كانينظرله سا
تعذيبي
ضدالنساء ك
100
نسية.
فترض) نتيجة طبيعية لرغبةالجاني الج
مقصود من إلذالل والتمييز و الترهيب ،وليس (كما كانيقال أوي
101
يتم ارتكابهغالبا منقبل
السلطةفي المجتمع" .و
يكون االعتداء " نظاميا وموجهنحو المجموعات" و "يحددهتوزيع
لسابق.
ظ فيالمرجع ا
أنر
92
يسمبر .1993
القضاءعلىالعنف ضدالمرأة" ،A/RES/48/104 ،اعتمدفي  21د
الجمعيةالعامةلألممالمتحدة ( " ،)1993إل النبشأن
93
نسيضدالرجالفيسياقالنزاعاتبموجبالقانونالدولي
انظرعلىسبيلالمثال ،داستن ألفلويس' ،الضحايا غيرالمعترفبهم:العنفالج
نسي
فرت كتنغ" ،التعذيب الج
يسكا زوانيكن ،وإي
لصادرة49-1 ،)2119( 1/71 ،؛بولينأوسترهوف،بر
نسنللقانونالدولي ا
يسكو
" ،مجلة و
لصح ة اإلنجابية.77-28 ،)2114( 33/12 ،
لصراع ألخرى:سر مكشوف' ،مسائل ا
للرجالفي كرواتيا وحاالت ا
94
نسان ص.197-141 .
أنظر إدواردز،العنف ضدالمرأةبموجبالقانونالدوليلحقوق اإل
95
لقانون والتغيير
نيويورك ل
تصابكوسيلة من وسائل التعذيب" ،مجلة جامع ة
يبورا الت " ،العترافب الغ
انظر على وجه الخصوص د
نسان'.
في التعذيب :منظورنسويلحقوق اإل
الجتماعي821 ،)1992( 19 ،؛ ماكينون' ،
96
ينون
نسان "،في .p.17لل مزيد انظركلير ماكغلين ' ،الغتصاب كـ 'تعذيب '؟ كاثرين ماك
فيالتعذيب :منظورنسويلحقوق إل
ينون' ،
ماك
لنسوي ة 85-71 ،)2118( 12 ،ص.74 .
لنسوي ة '،الدراساتالقانونية ا
تيجية ا
سترا
وتساؤالتعلى ال
97
الفصل " :1كيلباتريك وآخرون .وجد أن ضحايا الغتصاب كانتإلى حد كبير أكثر عرضة من
تصاب واإلجراءاتالقانونيةفي
تمكن ،االغ
تصابلديهتأثير أكثرسلبي ة من جرائم أخرى".
لصدم ة ،وأن الغ
ضحايا جرائم أخرىلتطوير اضطراب مابعد ا
98
لدولي الجئين 521-534 ،)2113( 14 ،ص541 .
القانون ا
لسياسي وأ همية اعتبارهتعذيبا"،
هانابيرس" ،دراسةللفهمالدوليلالغتصاب ا
فسي .981
تصاب" )9( 131المجلة ألمريكيةللطب الن
قال عنبورغيسوهولمستروم (" )1974تال زمة صدمة الغ
99
نساء من النس؟ :وغيره منالحواراتالدولية ألخرى ،ص.22 .
ينون ،هل ال
ماك
100
نسانفي المحكم ة الجنائي ة الدولي ة"،)2111( ،
تصاب والعنفالجنسي:قانون ومعاييرحقوق إل
فوالدولية " ،الغ
انظرتقرير منظمة الع
http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR53/001/2011/en/7f5eae8f-c008-4caf-ab59تصابكوسيلة من وسائل التعذيب")1992( ،؛
يضا الت " ،العترافب الغ
 0f84605b61e0/ior530012011en.pdfص .39 .انظر أ
يلون،
نسان482 ،)1991( 12 ،؛ كاب
نسان"،فصلية حقوق إل
نسان :نحو إعادة الرؤية لحقوق إل
شارلوتبانش" ،حقوق المرأة كحقوق إل
'االعترافبما هوفاضحكل يوم:العنفالمنزلي كتعذيب ".)1994( ،
101
نساء من النس؟ :وغيره منالحواراتالدولية ألخرى ،ص.22 .
ينون ،هل ال
ماك
91
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يتم ارتكاب االغتصاب من قبل ج هات خاصةيمكنفي
ياسة معينة.وحتى حين
ظفي الدولة والجماعات المسلحةكس
مو
مسؤولية .على حدقول كاثرين ماكينون ،الدول "عادة متواطئةبعمق
تحمل الدولال
الكثير من األحيان وجودسبب وجيهل
مناقشة ،امافي التعاون علي ها أو التغاضي عن ها " .ان العنف " منهجي ومعروف،بينما
وفعاليةفي االنت هاكاتقيد ال
102
ياسة" .
الفاعل هو مسألةقانونوس
تسامحالحكومة
التجاهل رسمي ومنظم ،و
افية  -وخاصةعندمايتعلق األمربالمحاكمات – وهينقلالتركيز
فائدة إض
انالنظر الى االغتصابفي هذهالطريقة له
نيابةالعامة أنتثبت أن الضحية
العديد من الوالياتالقضائية ،علىال
الجاني.في
رفات الضحية الىتلك الخاصةب
عنتص
103
افقة ،ممايؤدي إلى أنيكون الضحية موضع المحاكمة.
قاومبشدة من أجل إ ظهار عدم المو
ان االنتباه الىسلوك ها
تترك
غالبا ما
توقعات حول كيفتبدو ضحية االغتصاب .و
يتمتشوي ههباألحكام المسبقة اول
وتاريخ ها ورواية األحداث
عدوانية االدعاء ومحاوالتتقويض مصداقيةالشكوىضحايا االغتصاب مع شعور وضيعيعزز الصدمة الموجودة
افقة (كما هو الحال عند
يتم إزالة عنصرالمو
لشرف والكرامة،وعندما
قضايا ا
يتمفصل االغتصاب عن
لديهم104.عندما
نسية.
تعذيب)،يمكن أنينظر الى االغتصاب على ما هوعليه  -انت هاك الست الليةالج
النظراليه ك
يتم ادماج
تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة،
ضافة إلى ذلك ،حينينظر الى االغتصابكشكل من أشكال ال
باإل
تعذيب جريمة و انت هاكا منالدرجة
اآلثارالقانونيةالصارمةالمتصلةبالحظر105 .في المجال الدولي علىألقل ،يعتبرال
تعذيب من شأنه أنيساعد على
تقي إلى حد ال
بعض أن االعترافبأن االغتصابيمكن أنير
األولى  106.وقد جادل ال
تتم محاكمت ها على أعلى مستوى منالجدية -
ضمان أنتعتبر الجريمةعلىقدمالمساواة معالجرائم األكثرفظاعة ،وأن
لجرائمالقائمة على
يلون ،المناصرة لمحاكمة ا
عيد الدولي107 .فيكلمات روندا كاب
على المستوىالمحلي ،وعلى الص
أساسالجنس منقبلالمحاكم الجنائيةالدوليةالخاصة والمحكمةالجنائيةالدولية:
بساطة أوفي
تيينظر إلي هاب
يعلمنا أن هناكاتجا ها المفر منهتقريباللجرائم ال
تصاب،التاريخ
الفبركات العامة حول الغ
علىالرغم من جميع
المقام ألولباعتبار ها جرائم ضد النساء وعلى ذلكتعاملعلى أن ها ذات أ هميةثانوية.يشكل ذلكفرقا،في ألركانالتييجب اثبات ها ،العقوب ة
في ألكبرللعنف ضدالمرأة،ولمعاملة االغتصاب كتعذيبب ال من ا ذالل.لذلكنحنبحاجةإلى إلصرار،
لثقا
التييجبفرض ها ،وفي الفهم ا
وصفه شكل من أي من الجرائمالمعترفب ها طالما اجتمعت أركان ها،فينفس
نسيب
متعلقةبمبدأ عدم التمييز،على أنيعامل العنفالج
كمسألة
108
لتحديد.
جنسيعلى وجه ا
لضروريعلىسبيلالمثال ذكر جرائمالعنفال
الوقتالذي كان من ا

فكرةالمقررالخاصالمعنيبالتعذيب،الذي صرحبأن "وصففعل مابأنه "تعذيب "يحمل وصمة عار
كما ردد هذهال
تقديمالجناة
تعذيب ،و
تجريم أعمال ال
التيتشمل اللتزام القويب
نسبة للدولة ويعزز التبعاتالقانونية ،و
بل
ضافية كبيرة ا
إ

تصاب كـ "تعذيب"؟ وكاثرين
كغلين" ،الغ
نسان" ،ص 23 .و  . 25أنظرللمزيدفي ما
ينون' ،عن التعذيب :منظورنسوي لحقوق إل
ماك
لنسوي ة ' ( ،)2118ص.75 .
ستراتيجية ا
تساؤالتعلى ال
ينون و
ماك
103
القسم ب.2.2.
تصاببموجبالقانونالدولي انظرالجزءالثالث،
ناصر جريم ة الغ
بالنسبةلع
104
نفس ه،تعرضالضحايالمزيد من
تصاب
لناجم ة عن الغ
لنفسية ا
تصاب وإلجراءاتالقانونية ص" :3 .باإلضافةإلى الصدمات ا
تمكن ،الغ
تلندا واسترالياوكندا والدول االسكندنافي ة وروسيا ،أو أي مكان آخر،
لترا واسك
سوء المعاملةعلىأيدي النظامالقانوني .سواء كان ذلكفي انج
تصاب ليست
عتقادالمشترك من قبلالعديد ..أن شكاوى الغ
يضا إلى " ال
بنفس الدرجة" .وأشارتتمكن أ
كانت المعاملةالقاسيةللمشتكين
نيفرتمكن ' ،إل الغ عن الغتصابفيلندن :دراسة نوعي ة ،مجلة هوارد للعدالة الجنائي ة38/1 ،
صحيحةفي كثير من ألحيان" .أنظر ج
(.41-17 ،)1999
105
تصاب كـ 'تعذيب '؟ كاثرين ماكينون
نسان "،في .p.17للمزيد انظركلير ماك غلين ' ،الغ
فيالتعذيب :منظورنسويلحقوق اإل
ينون' ،
ماك
لنسوي ة ' )2118( ،ص7.
تيجية ا
وتساؤالتعلىالسترا
106
لشركاءفي
لنقطةالتي أثارت ها أليس إدواردز ،وكرر هاالعديد من ا
ستوى المحلي ولكن  -حول ا
الحظ أن هذا ليس هو الحال دائماعلى ال م
تصاب هو قوي
لبعض أنالحديث عن الغ
فشىفي ها التعذيب وينظر لهعلى أنه جزء طبيعي من نظام العدالة الجنائية .وقد أكد ا
البلدانالتييت
تيجي ة
ينونوتساؤالتعلىالسترا
تصاب كـ "تعذيب"؟ وكاثرين ماك
كغلين ،االغ
وفعالبشكل مماثل ،إنلميكن أكثر  ،منال الم عن التعذيب :ما
فيا.بالضبط ألن ها
تصاب "مقيد اجتماعياوثقا
لنسوية ' (.)2118ولكن كماتشيرأليس ادواردزالى ان "المعنىالكامنفي وصففعل مابـ" الغ
ا
لدولي ة " :ادواردز ،العنف ضد المرأةبموجبالقانون
بلغنفس الدرجةبموجبالقوانينالمحلي ة أو ا
رتكب عموما ضد المرأة،فإن ها لمت
جريمةت
نسان ص.214 .
الدوليلحقوق إل
107
يجابي'،
القانونالجنائيالدولي إل
تصلبنوعالجنسفي
نسويةفيتجريمالعنفال م
لتدخالتال
تصابفي روما :ا
أنظرفي جانيت هالي ' ،الغ
لقانونالدولي.124-1 ،)2118( 1/31 ،
يشيغانل
مجلة م
108
القانونالدولي" ،)2111( ،ص.234 .
المرأفي
القائمةعلىأساسالجنس كجرائم حرب :ادراجالجرائم ضد ة
يلون" ،الجرائم
كاب
102
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في ،فإنه
تعذيب هوقاعدة آمرة منقواعدالقانون الدوليالعر
لضحايا " 109.وألن حظرال
تقديمتعويضاتل
إلىالعدالة ،و
110
اليسمحبأي انتقاص لهذهالقاعدة ولدي هاالتزاماتقانونية صارمةللغاية مرتبطةب ها.
فاقا
فتح آ
تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملةفائدة عملية ل
كما أضاف االعترافباالغتصابكشكل من أشكال ال
لدستورية ،وحيثما كان ذلك
لضحايا االغتصاب  -من الل اآللياتالمحليةبمافي ذلك المحاكم ا
تحقيقالعدالة
جديدة ل
قليمية اولدوليةوآلياتالعدالة الجنائية الدولية .وحينجلب الضحايا و محاميهم قضاي اهم
نسان اإل
متاحا،آليات حقوق اإل
صلت هذهالحججالى جم هور أوسع.
إلى هذهآلليات ،و
تعذيب وغيره من ضروب
نائي الدولي حول الغتصاب وال
رئيسيةفي اجتهاد القانون الج
لتطورات ال
 .3ا
سوء المعاملة
تعذيب الى جانب ال الحقات القضائية من قبل المحاكم
تقي الى ال
بنيفكرة أن االغتصاب ممكن أنير
من ج هة،تم ت
كبي االغتصاب
دفتفي جزء من هاالىالضغط من أجل محاكمة مرت
التي ه
الجنائيةالدوليةليوغوالفياالسابقةورواندا ،و
تعذيب على حدسواء.
على أعلى مستوى 111.أدىذلكإلىتطورات هامةفي االجت هاد حول االغتصاب اول
يخيا ،ليسفقط ألن
عام  ،1998أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لروندا حكم هافي قضية أكاييسو 112 .كان قراراتار
سيافي جريمة اإلبادةالجماعية،بل أيضا ألن المحكمة أقرتبأن االغتصاب
المحكمة رأت أن االغتصاب كانف ال أسا
وفقاللمحكمة:
تعذيب .
تقي إلى حدال
يمكن أنير
لسيطرة على شخص ما أوتدميره .مثل
لتخويف واال هانة وإل الل والتمييز و العقاب ول
ستخدام الغتصاب ألغراض مثل ا
مثل التعذيب،يتم ا
بتحريض من ه
تصابفيالواقعتعذيباعندمايتم ارتكابه منقبل موظفرسمي أو
لشخصي ة ،ويكون الغ
التعذيب ،الغتصاب هو انت هاكللك رامة ا
113
بصفتهالرسمية.
تصرف
افقته أوبسكوته عنه ،أو منقبل أيشخص آخري
أوبمو

القضايا خاللالسنوات
بقا من هذا االجت هاد و طورته عبر عدد من
وقد عززت المحكمة الجنائية الدولية ليوغالفيا سا
تعذيب ألغراض المادتين  2و  3من النظامألساسي لمحكمة
تشي ،حددت المحكمة أركان ال
شيليبي
التالية.في قضية
رفت المحكمةبأن االغتصابيلحق األلم والمعاناة
تعذيب .كما اعت
تفاقية مناهضة ال
يوغوالفياالسابقةبالرجوع إلى ا
تحريض من موظف
تشجيع أو
سيا ،وأنه " من الصعبتصورظروفاوقعفي ها االغتصابب
ف
لشديدة ،سواءجسديا أو ن
ا
افقته عليه أو سكوته عنه ،لغرض اليشمل،بطريقة أوبأخرى ،العقاب أو اإلكراه أو التمييز أو
عمومي ،أوبمو
الترهيب114".وفقا لذلك ،عندما كان يمارس االغتصاب من قبل موظف عمومي ضد شخص رهن االحتجازفي حالة
ثبات ها ووجد أن المت هم
ليات االغتصاب المزعومةتم ا
تعذيب 115 .كما وجدت أن عم
نزاعمسلحتجتمععندئذ عناصر ال
116
فاقيات جنيف وكجريمة حرب.
تقي الى حد االنت هاكاتالجسيمة الت
تعذيب الذيير
بل
مذنب ا
تحريض على اغتصاب
يزيا حينتمت ادانةقائدصربيبالمساعدة وال
فكيرفي قضيةفوروند
فس خط الت
تباع ن
وتم ا
تقي
سريا 117 .مرة أخرى عقد ان االغتصابير
الفمق
تقلين وحيثقيل أن االغتصابشمل ممارسةالجنس عن طريق
المع
مثلةفي االغتصاب.
تعذيب و جريمة حرب مت
مثلةفي ال
إلى جريمة الحربالمت
يضا هانابيرس" ،دراسةللفهم الدولي
فقرة  .22انظر أ
فريد نواك عام  ،"2118ال
تقرير مان
الجمعية العامة لألممالمتحدة (' ،)2118
القانونالدولي الجئين-534 ،)2113( 14 ،ص.541 .
سياسي وأ همية اعتبارهتعذيبا"،
تصابال
الغ
110
تصرففي غيره من ضروبسوءالمعامل ة:
يضاأن ه اليجوز ال
للجنة أ
فقرة  .1كماترى ا
اتفاقية منا هضةالتعذيب" ،التعليقالعام رقم ،"2ال
لنفاذ 27
لقانونالمعا هدات 23 ،مايو  ،1929و  ،UNTS 331 1155دخلت حيز ا
اتفاقيةفيينا
فقرة  .3انظر أيضاالمادة  53من
نفس ه،ال
المرجع
يناير .1981
111
القانون الدولي")2111( ،؛ هالي '،الغتصابفي روما:
يلون' ،جرائم الجنس كجرائم حرب :ادراج الجرائم ضد المرأةفي
أنظرفي كوب
نائيالدولي إليجابي". )2118( ،
القانونالج
لنسوي ةفيتجريمالعنف علىأساسالجنسفي
لتدخالت ا
ا
112
لصادر من الدائرة االبتدائي ة 2
ييسو ( ،ICTR-96-4-T )1998الحكم ا
المحكمة الجنائيةالدولية لروندا ،المدعيالعام ضد جانبول أكا
سبتمبر .1998
113
رتكاب جرائم حرب الغتصاب كالتعذيب ،ولميطلق حكمب هذه الت همة على
فقرة .597نالحظ معذلك أنه التوجد ات هاماتبا
مرجعسابق،
هذا ألساس.
114
فقرة .495
نوفمبر ،1998ال
لصادر عنالمحاكمة) (12 )1998
يشي (الحكم ا
يليب
سابقا،قضيةش
لدولي ةليوغوسالفيا
المحكمةالجنائية ا
115
فقرة .492
مرجع سابق،
116
فقرتين  943و .25
مرجع سابق،فيال
117
فقرة .183
نوفمبر ،1998ال
سابقا،فورونجيا (حكمالدائرة البتدائي ة) (12 )1998
المحكمةالجنائيةالدوليةليوغوسالفيا
109
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نسيةفقط 119 ،نظرت المحكمةفيقضيةالجنود الصرب
لجرائمالج
تي حوكمتفي ها ا
في كوناراك 118 ،الحالة األولى ال
بعض من
الذين زعم أنهم ارتكبوا ،منبين غيرها منالجرائم ،عدد منجرائم اغتصابللنساءأثناءالنزاع.وفيمايتعلقب
نسانية.
تبارهماجرائم حربوجرائم ضد اإل
تعذيبباع
حاالت االغتصاب هذه،تم ات هام المت همينبكل من االغتصاب اول
نساني أنشرط وجود
تعذيببموجبالقانون الدولي اإل
وكما أوضح عاله ،وجدتالدائرة االبتدائيةعنددراسةتعريفال
120
نساني .كما رأت أن عدد
تعذيب الينطبقفيسياقالقانون الدولي اإل
تفاقية مناهضةال
"موظف عمومي"الموجودفي ا
كوفيتش ارتقت الى درجة االغتصاب كجريمة حرب
كبير من حاالت االغتصابالتي ارتكب ها المت همين كوناراك وفو
121
بع هذاالموقففي وقت
وت
نسانية.
فه جريمة حرب و جريمة ضد اإل
تعذيببوص
نسانية ،والى درجةال
وجريمة ضد اال
122
ي حكم سيمانزا منقبلالمحكمةالجنائية الدوليةلروندا.
الحق مايماثللهف
فاوضات علىنظام
نيابةالعامةفيالمحاكم الخاصةفي ذاتالوقت الذي كانتتتمفيهالم
عيدال
تمبذل هذهالج هودعلىص
لضحايا
يبا.بناءا على االجت هاد المتطور ،استطاعت الجماعات المعنيةبا
روماألساسيللمحكمة الجنائية الدوليةتقر
نسي
فضللحقوق المرأة .وقدتم ادراج مجموعة منالجرائمالعنفالج
وغي رهم منترسيخإنجازات هامةلضمان حماية أ
ف هومة على
تأكد من أن ها ستكون " دائما موجودة وم
فصلتحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،لل
الخطيرةبشكل من
123
فيبمافيذلك االعترافبأن
أن هاجرائمفي حد ذات ها" .باإلضافة إلى ذلك،تم عكسالتطوراتفيالقانون الدوليالعر
تعذيبفيالنظامألساسي وأركانالجرائم ،وذلكب هدف أن
فظيعة األخرىبمافيذلكال
لجرائمال
االغتصاب جزءا من ا
124
تعامل هذهالجرائمبأعلى درجة منالجدية دائما.
قاتلينبموجبالقانون
بقاينصبوضوحعلى أن االغتصاب منقبل الم
ان اجت هاد المحكمةالجنائية الدوليةليوغالفيا سا
تفاقيات جنيف .وبالمثل،فان
فةجسيمة ال
تعذيب كجريمة حرب ،وهي مخال
تقي إلىال
نسانيير
نائي والقانون الدولي اإل
الج
تقي إلى جرائم
ارتكاب االغتصاب كجزء من هجومواسعالنطاق و منهجي موجه ضد مجموعة منالسكانالمدنيينقدير
عليا،بناءا على اجت هادالمحاكم الخاصة ،من الصعب أن
ثبات أركان الجريمة.ف
تعذيب إذا أمكن إ
بل
مثلة ا
نسانية مت
ضد اإل
بحثفي هذه المسألة
يفي االغتصاب أركانتلك الجرائمفي مثل هذه الظروف.سيجري ال
نرى كيف ال يمكن أن
الثالث،القسم أ..
تفاضةفيالجزء
باس
تعذيبوغيره من
رئيسيةفي اجتهاد القانون الدولي لحقوق االنسان حولالغتصاب وال
لتطورات ال
 .2ا
ضروبسوء المعاملة
نسانتقريبا
تعذيبفيالقانونالدوليلحقوق اإل
بل
صلتتطورات عملت على ربط االغتصاب ا
ضافة إلىذلك ،ح
باإل
نساني.
لقانون الدولي اإل
بالتوازي معتلكالموجودةفي ا
للجنة
نسانية" من قبل ا
كماتمت االشارة عاله،تم االعتراففي االغتصابكشكل من أشكال "المعاملة االإ
كياوقبرصفي عام 1972؛  125عموما كانينظر الى االغتصاب
نسانفيسياقالنزاعبينتر
األوروبيةلحقوق اإل
126
فرد .فيبعض الحاالتالتيتنطوي على اغتصاب أو محاولة اغتصاب
باعتباره انت هاكاللحياة الخاصةبال

فبراير .2111
بتدائية) (22 )2111
سابقا ،كوناراك (حكم الدائرة اال
المحكمةالجنائيةالدوليةليوغوسالفيا
119
فشلالت هم ألخرى.
فقطبسبب
يضافيقضةي فورونجيا،
كان هذا الحال أ
120
فقرة  .492وتمتأييد هذاالحكم
سابقا ،كوناراك (حكمالدائرة البتدائي ة) (22 )2111فبراير ،2111ال
المحكمةالجنائيةالدوليةليوغوسالفيا
نيو ،2112في
منقبل دائرة الستئناف :انظرفيالمحكمةالجنائي ةالدولي ةليوغوسالفيا سابقا،كوناراك (حكم دائرة الستئناف) (12 )2112يو
فقرات.148 -145 .
ال
121
فبراير .2111
ابقا،كوناراك (حكمالدائرة البتدائية) (22 )2111
يا س
ف
المحكمةالجنائيةالدوليةليو سال
122
يضا المحكم ة
فقرات  .343-342انظر أ
بتدائية) ( 15 )2113مايو ،2113في ال
المحكم ة الجنائي ة الدولي ة لروندا ،سيمانزا (حكم الدائرة اال
فقرة .187
بتدائية) ( 15 )2112مارس ،2112فيال
سابقا ،كرنويالك (حكم الدائرة اال
الجنائيةالدوليةليوسالفيا
123
القانونالدولي" ،)2111( ،ص.234 .
يلون' ،جرائمالجنس كجرائم حرب :ادراجالجرائم ضدالمرأةفي
أنظرفي كوب
124
مرجع سابق.
125
نسان ،قبرص ضدتركيا ( 11 )1972يوليو .1972في عام  ،1994عقدت اللجنة المشتركةبين البلدان
للجنة األوروبية لحقوق ال
ا
ريفاس ضد
فلور دي ماريا هيرنانديز
نسان،
بلدان ألمريكيةلحقوق ال
نساني ةفيلجنةال
تصابيصل إلى حدالمعامل ة لالإ
يضا أن الغ
ألمريكي ة أ
فادور ()1994حال ة رقم ،10.911قرار 1فبراير ،1994تقرير رقم .94/7
سل
ال
126
تصابفتاة معاقةعقليا
نسان X ،و  Yضد هولندا ( 22 )1985مارس ،1985بشأن اغ
للجنة ألوروبيةلحقوق اال
انظرعلى سبيل المثال ا
( 12عاما)في منزليديرهالقطاعالخاص.
118
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نسانفي األممالمتحدة أنالضحية
لسلة أعمال منالعنف ،وجدتلجنة حقوق اإل
الرجالفي االحتجاز كواحدة منس
127
تحليل آخر.
نسانية"،لكن هالمتقدم أي
تعذيب والمعاملة االإ
قدتعرض ل"ل
يسية ألخرى وهي :االعترافبأن االغتصابفي حد ذاته منقبل
ينات ،كان هناكاثنين منالتطورات الرئ
تسع
فيال
تعذيب" ،والتوسعفي
تقي إلى حد ا"ل
مسؤولي الدولة (ويحتمل أنيكون من ج هات غيرتابعةللدولة)يمكن أنير
فشلفيالمنع
تعذيب وغيره من ضروبسوءالمعاملة عنال
فكرة أن الدوليمكن أنتكونمسؤولةبموجب حظرال
الفاعلة غيرالحكومية.
والرد على االغتصاب منقبل الج هات
.2.1

لتعذيب"
رتكبة منقبلمسؤولي الدولةالى "ا
ارتقاءجرائمالغتصاب الم

تعذيب "في حالةفردية منقبل
فين عموميين الى درجة" ال
كان أول اعترافبارتقاء حالة اغتصاب امرأة منقبل موظ
فراد من الجيش
نسانفي عام  ، 1992عندما رأت أن اغتصاب مدرسة على أيدي أ
لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإل
128
للجنة أن
نسان .في هذهالحالة،قالت ا
تفاقية األمريكيةلحقوق اإل
تعذيببموجب المادة  5من اال
فيينت هك حظرال
البيرو
االغتصابيمكن أنيشكلتعذيبا إذا كان " .1ع ال متعمدايلحق من الله األلمالجسدي والعقلي والمعاناة علىشخص
بتحريض منالسابق" 129.كما
ما .2 ،ارتكبل هدف ،و .3تم ارتكابه منقبل موظف عمومي أو منقبلشخص خاص
وجدت أنهتم وجود جميع األركانفي هذه الحالة.
فتاة ذات  17عاما منقبل
نسان دعوىفي عام  ،1997وجدتفي ها أن اغتصاب
وتابعت المحكمة األوروبيةلحقوق اإل
130
للجنة
فعلت ا
كما
تعذيب،
تقي إلى حد ال
غيض من سوء المعاملة" الذيير
مسؤولفي الدولة هو "شكل خطير وب
131
تعذيبفيالسابق عن
وقد أحجمت لجنة مناهضة ال
الشعوبفي عام .2111
نسان حقوق و
فريقية لحقوق اإل
األ
132
الجنسي من قبل
تعذيب ،ولكن،في عام  ،2112وجدت أن "االعتداء
تقي إلى حد ال
لخلوص الى أن االغتصابير
ا
133
لرسمية " .كما عرّ ف عدد من
يبا على الرغم من أنهتم ارتكابه خارج مراكز االحتجاز ا
الشرطة ...يشكلتعذ
فعلت
تعذيب 134،كما
الجنسيكشكل من أشكال ال
تعذيب أيضا عن االغتصاب والعنف
بل
المقررين الخاصين المعنيين ا
135
القضاء علىالتمييز ضدالمرأة.
للجنةالمعنيةب
ا
تعذيب.
ئيا إلى ال
تلقا
تقي االغتصاب من قبل مسؤولفي الدولة
وهناكبعض االخ الففي االجت هادات حول ما إذاير
القسم أ.2 .1 .
الثالث،
وسيتمدراسة هذهالمسألةفيالجزء

ليو 1981في
نسان ،موتا وآخرون ضد أوروغواي ( .)1981رقم 29 ،1977/11يو
انظرعلى سبيل المثال اللجنة ألوروبيةلحقوق اال
افرانكا دي غوميز ضدالبيرو ( .)2113رقم  ،2111/981اعتمدتالمشا هداتفي
نسان،كاس
للجنة ألوروبيةلحقوق ال
يضا ا
فقرة .12 .انظر أ
ال
الفقرة .7.1
ثيقة ألممالمتحدةCCPR/C/78/D/981/2001 .في
ليو  ،2113و
22يو
128
نسان ،ميخياضدبيرو ( 1 )1992مارس .1992
للجنة ألمريكيةلحقوق اال
ا
129
مرجع سابق.
130
فقرات .85-83
المحكمة ألوروبية ،أيدينضدتركيا (25 )1997سبتمبر ،1997فيال
131
ريقية وآخرون ضد موريتانيا ( .)2111العددان  91/54و ،91/21
لشعوب ،جمعية مالوي األف
ريقيةلحقوق إلنسان حقوق وا
للجنة األف
ا
الفقرات 117 .و .118
 98في
 ،98/93و  ،124/97و 192/97و، /211
132
لسويد ( ،1992/41 comms. )1992آلراءالمعتمدة 8مايو  ،1992وثيق ة
اتفاقية منا هضةالتعذيب ،كيوسكي ضد ا
انظرعلىسبيلالمثال
للجن ةفي
لدول ة،لمتنظر ا
تصابفي ع هدة ا
تكاب عدد من جرائم الغ
تحدةCAT/C/16/D/41/1996 .حيثعلىالرغم من مزاعم ار
ألممالم
اتفاقية منا هضةالتعذيب SC ،ضدالدنمارك ( comms. )2111رقم ،1999/143اعتمدت المشا هدات 21مايو ،2111
نسي؛
قضايا العنفالج
ثيقة ألممالمتحدةCAT/C/24/D/143/1999 .؛  ETB ،CATضدالدنمارك ( comms )2112رقم  ،1999/142آلراءالمعتمدة  31أبريل
و
ثيقة ألممالمتحدةA/57/44 .في .117للمزيد من كاثرينفورتين ' ،الغتصاب كتعذيب:تقييم موقفلجنة منا هضة التعذيب منالعنف
 ،2112و
لجنسي " ،دورية أوتريختللقانون 122-145 ،)2118( 3/4 ،ص.147 .
ا
133
ثاني  ،2112وثيق ة
سويسرا ( .comms )2112رقم ،2115/222المشا هدات اعتمدتفي 21تشرينال
اتفاقية منا هضة التعذيب  VL ،ضد
فقرة .8.11
ألممالمتحدةCAT/C/37/D/262/2005 .فيال
134
فبراير .1982
ثيق ة ألممالمتحدة19 ،E/CN.4/1986/15 .
سيد ب كويمانس " ،و
تقريرالمقررالخاص،ال
نسان (" ،)1982
لجن ة حقوق اإل
لجلسة ( 21بيانشفوي من المقررالخاص كويمانس)"،
نسان (" ،)1992الدورة الثامن ة وألربعون ،ملخص محضر ا
ص22 .؛ لجنة حقوق إل
تقريرالمقررالخاص،
فقرة ،35لجنة ألممالمتحدةلحقوق إلنسان (" ،)1995
فبراير 1992
ثيقة ألممالمتحدة11 ،E/CN.4/1992/SR.21 .
و
ثيقة ألممالمتحدة12 ،E/CN.4/1995/34 .يناير 1995في
نسان  ،' 32/1992و
سيد نايجل س رودلي ،.المقدم ع البقرارلجنة حقوق إل
ال
الفقرات  22و .32-34
فريدنواكتقرير عام ،" 2118
فقرات 24-15؛الجمعيةالعامة ألممالمتحدة ( ' ،)2118مان
ال
135
فقرة .7
ثيق ة ألممالمتحدة،A/47/38 .الدورة TH11ال
سيداو (' ،)1992التوصيةالعامةرقم :19العنفضدالمرأة " ،و
127
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يئات الدولية قيودا كبيرةفيمايتعلقبالنظرفي حاالت االغتصابفي إطار
تقدم،فقد أظ هرت ال ه
على الرغم من هذا ال
136
تعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة ،ال سيمافي الحاالت سابقة.
ال
يسية الموج هة لهم هو
تقادات الرئ
ومن االن
الجنسي عن غيرها منألفعال األخرى التي
ثبات مزاعم االغتصاب واالعتداء
فرض حد أعلىفي عدد من الحاالت ال
تقليديا 137 .علىسبيل
يبا أو غيره من ضروبسوءالمعاملة ،وبذلك ا ظهارغيابالثقةالمرتبطةب هذهالمزاعم
تشكلتعذ
نسان فيقضية وايزاتامايو ضدبيروالتي صدر حكم ها عام 1997
البلدان األمريكيةلحقوق اإل
المثال ،نظرت محكمة
فرادي واالغتصاب على أيديضباط
تهديدبالغرق ،والتعرضللحبس االن
ستاذةيزعم أن هاتعرضتللضرب اول
في حالة أ
ف ها المزعوم معالشيوعية .وعملت المحكمة علىرفض مزاعم االغتصاب من دون أي
الشرطة أثناء االحتجاز لتعاط
ثبات هذه االت هامات "،في حين وجدت عدد من مزاعم
لوقائع،فانه اليمكن ا
فسير واضح مصرحة أنه "نظرا لطبيعة ا
ت
نسان
البلدان األمريكيةلحقوق اإل
ثبات 138 .كذلك،فيقضية أورتيز ضد غواتيماال ،وجدتلجنة
قابلةلال
العنف األخرى
ثبات ها من الل
ثبات مزاعمالغتصاب،في حينعقدت أن أشكاال أخرى من العنفتم إ
تطع إ
أن صاحبالشكوى لميس
نسان،
تخاذ ن هج مماثلفيقضيةتمالنظرفي ها عام  1999منقبل المحكمة األوروبيةلحقوق اإل
األدلةالمادية 139.وتم ا
ثبات جميع ادعاءات مقدمالشكوى ما عدى اثنتين ،واحدة من هما حولتعرض مقدمالشكوى الى
قبلت المحكمة ا
عندما
ثبات ها أو دحض هاباألدلةالطبية" .140
االغتصاب والتيلمتثبتصحت هابسببتقديم االدعاءفيوقتمتأخر جدا ال
.2.2

تعذيبوغيره منضروبسوء المعاملة عند وقوعجرائمالغتصاب
لية الدولة عن ال
انخراط مسؤو
منقبل الج هاتغير الحكومية

نسان أيضا علىتطوير اجت ها دها حول
قليمية لحقوق اإل
يئات الدولية واإل
نبا إلى جنب مع هذه التطورات ،عملت ال ه
ج
نسان .وقد أدى ذلك الى
فعالالتيترتكب ها الج هات الخاصةبموجب معاهدات حقوق اإل
التزامات الدولفيمايتعلقباأل
مسائلة
بير ،وفي
نسان الدوليبشكل ك
توسيع نطاق النظر الى االغتصاب من قبلالج هات الخاصةفي إطار حقوق اإل
فشلهمفي منعه و الردعليه.
الدول على
تاريخي علىقضيةفالسكيز رودريغيز مايلي:
نسانفي حكم هاال
عام  ،1988وجدت محكمةالبلدان األمريكيةلحقوق اإل
الفاعلشخص
نسان والذي اليعزىفيالبداي ةإلى دولةبشكل مباشر (علىسبيلالمثال حينيكون
انالعمل غيرالمشروعالذيينت هك حقوق اإل
نفسه،بلبسبب عدمبذل
فعل
للدول ة،ليسبسببال
لدولية
مسؤولية ا
لشخصالمسؤولبعد)يمكن أنيؤديإلىال
عادي أو ألنهلميتمالتعرفعلى ا
141
العناي ةالواجبةلمنع وقوع النت هاك أو الردعليه كما هو مطلوببموجب االتفاقي ة.

نسان ،وواجب
ومضت المحكمة لتجد أن التزام " العناية الواجبة "يشمل ال من واجبالدولةفي منع انت هاك حقوق اإل
قيامبذلك،تكون
فشل الدولةفي ال
تعذيب ومعاقبة مرتكبي ها والتعويض عن ها 142 .حينت
تحقيقفي جريمة ال
تعرف وال
ال
تفاقية.
مسؤولة عن انت هاك اللتزامات هابموجب اال
نسان حينيكون هناكف الفيالمنع أوالرد على
كبد الدولالمسؤوليةبموجبالقانون الدوليلحقوق اإل
علىذلك،قدتت
أفعال أو حاالت إهمال منالج هات الغيرتابعةللدولة .كما أظ هرت المقررة الخاصة المعنيةبالعنف ضد المرأة ،أن هذه
فة الىمسؤوليت هافي احترام حقوق
مسؤولية ألن الدولباالضا
نشأ هذه ال
مسؤولية طال أم دهافيالقانون الدولي 143 .وت
نسان،لدي ها أيضاالتزامات إيجابيةنحو حماية وضمان احترامتلكالحقوق.144
اإل

نسان ص.222 .
لقانونالدوليلحقوق إل
ادواردز،العنفضدالمرأةبموجب ا
137
مرجع سابق.227-222 ،
138
فقرة .58
نسان،وايزاتامايو ضد البيرو ( )1997حكم ( مزايا) 17سبتمبر ،1997المجموعة ج ،رقم 33ال
بلدان ألمريكيةلحقوق اال
لجنةال
نسان ص.227-222 .
لدوليلحقوق إل
القانون ا
انظركذلك إدواردز،العنف ضدالمرأةبموجب
139
نسان ،ديان أورتيز ضد غواتيمال ()1992القضية رقم  ،11.522قرار 12أكتوبر  ،1992قرار رقم
بلدان ألمريكية لحقوق ال
لجنة ال
.92/31
140
فقرة .91
نسا (14 )1998أبريل ،1998ال
نسان،سلمونيضدفر
المحكمة ألوروبيةلحقوق ال
141
محكمةالبلدان ألمريكي ةلحقوق االنسان ،فالسكيز رودريغيز ضدالهندوراس ( )1988حكم ( مزايا)المؤرخ 29تموز عام ،1988سلسل ة
فقرة.172 .
 .Cرقم 4ال
142
الفقرات .175 -174
مرجع سابق،
143
ثيقة ألممالمتحدة.
نسان (" ،)2113تقريرالمقررةالخاص ة المعني ةبالعنف ضدالمرأة وأسبابه وعواقبه ،رشيدة مانجو" ،و
مجلسحقوق إل
فقرة .11
14 ،A/HRC/23/49مايو2113 ،ال
144
فقرة .35
مرجع سابق،
136
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السيطرة على األعمالالتيتقومب ها
تشمل اللتزامات اإليجابية للدول وجود اإلطارالقانوني اإلداري االزم لتنظيم و
و
إقليمتلك الدولة،
نسان ألشخاص داخل
تحقيقفي ها و الحقة مرتكبي ها حينتنت هك حقوق اإل
ج هات غيرتابعةللحكومة وال
145
ستجابة لمثل هذه االنت هاكات من
عروفة ،واال
فراد معينين من المخاطر الم
تخاذ إجراءات محددة لحماية أ
ف ال عن ا
وسيلة انتصاففعالةعند حدوث ها.146
توفير
الل
فصلبالتدابير االزمة لمنع ومواج هة العنف ضد المرأة على وجه التحديد ،كمسألة
فيالوقت ذاته ،كان هناك اهتمام م
ناسب
تجيببشكل م
تتعلقبالتصديللتمييز .ومنالمسلمبه عموما اآلن أنهللتصديللعنف ضد المرأة ،على الدول أنتس
لوقاية والحماية و العقاب والتعويض عن أعمال العنف ضد
فردية ،وأن "تضمن نموذجا شا ال ومستداما ل
في الحاالت ال
تخدام "العناية الواجبة "للردعلىالعنف ضدالمرأة.
المرأة" 147.مرة أخرى،في كلالنواحي،على الدولاس
التيتثبت أنالدول مارستالعنايةالواجبة موضوع عدد منالصكوك والمعاهداتالمحددةبشأنالعنف
كانتالخطوات
تجياتنموذجية وتدابير عمليةللقضاء علىالعنف ضدالمرأة
يشملذلك إعالن ومن هاج عملبيجين،واسترا
ضد المرأة .و
البلدان األمريكيةبشأن العنف ضد المرأة
تفاقية
قليمية مثل ا
في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ،والمعاهدات اإل
نسان و
يقيلحقوق اإل
فر
يليم دوبارا ) ،والبروتوكولالملحقبالميثاق األ
تفاقيةب
اولمعاقبةعليهواستئصالهلعام  ( 1994ا
تفاقية مجلس
فاذفي عام  ،2115وا
قيا (بروتوكول مابوتو ) ،والذي دخل حيز الن
فري
الشعوببشأن حقوق المرأةفي أ
148
افحةالعنف ضد المرأة والعنفالمنزلي ،التي اعتمدت عام  .2111كما كانت أيضا موضوع
أوروبابشأن منع ومك
فصل حول
التي أثمرتفيتقرير م
فصلة منقبل مقرري األممالمتحدة الخاصينالمعنيينبالعنف ضد المرأة ،و
دراسة م
149
هذهالقضيةصدرفي مايو .2113
فشل هافي المنع و الرد على ألذىبمافي ذلك العنف المنزلي،
تحميل الدولمسؤولية
فاهيم ل
وقد استخدمت هذه ال م
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ،والحقفيالحياة ،والحقفي
تجار،االغتصاب ،وذلكباستخدام حظر ال
واال
150
فصيل.
بحثالجزء الثالثفي هذا االجت هادبمزيد منالت
الحياة الخاصة.سي
ونية
لتبعات القان
 .2ا
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملةبطريقتين .فمن
صلةالراسخةبين االغتصاب و حظرال
يمكنالنظر اآلن الى ال
يتم ارتكاب هابشكل
بقا
تسليطالضوء على جريمة كانتبسيطة سا
صلةكاستراتيجية متعمدة من أجل
ناحية،تم جعل هذهال
توفرة ،والظ هار الجانب "العام" منألفعال
التي كانت على الفذلك غير م
فتحسبل االنتصاف
نساء،ول
ئيسي ضدال
ر
صلة ،أظ هر االجت هاد كيفيدخل االغتصاب
الخاصة ،واحت ماليةتواطؤ الدولفيفي ها .ومع ذلك،في حال جعل هذه ال
باشرة ضمنتعريفال
م
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملة.
سياسات األوسع .كحد أدنى،ثبت
للناجيات من االغتصاب على مستوى ال
فيدة
ل هذا األمرعواقب قانونية هامة قدتكون م
فعل التزامات الدولةفيتوخي
بوضوح أن االغتصاب – سواءتم ارتكابه من قبل مسؤولفي الدولة أوفرد خاص -ي
السلطات القضائيةالمحليةفي
فشل
العناية الواجبة لمنع و الرد على المعاملة المسيئة المحظورة .ويعني هذا أنه عندمات
للجوء إلىتلك
قليمية أو الدوليةمتاحة،يوجد لدىالناجينخيار ا
ستجابة الغتصاببشكل مناسب ،وكانتاآلليات اإل
اال
قبات
لحصول على حكم ضدالدولةفيقضيتهم .وعلىالرغم من أنالناجيات من االغتصاب ال زلنيواج هن ع
اآلليات ل
فردية على أوامر إيجابيةفيصالحهم .وقد
بعضفي عدد من الحاالتال
فقد حصلال
كبيرةفيالوصول إلى هذه آلليات،
تخاذتدابير أكثر
تحقيق والالحقات القضائيةفي حاالت محددة ،وا
فردية خطوات مثل األمرفي ال
شملت هذه األحكام ال
تشريعاتالمحلية ،وإ الح إجراءات عقدجلسات االستماعفي
تعديلتعريف االغتصابفي ال
عمومية مثل األمرب

مسؤولية ما وراءالحدود :مسؤولية الدولة عن انت هاكات خارج
يلوبيسيمونز" ،
فقرة .14نقال عنروبرت ماكركيودال وبين
مرجعسابق،ال
نسان" )4( 71 ،مراجعةالقانونالحديث ( )2117ص.218 .
لقانونالدوليلحقوق اإل
قليم منقبلشركات ا
إل
146
فقرة  21و .71
مرجع سابق،
147
فقرة .71
مرجع سابق،
148
الفقرات .41-23
لسابق،
نظر فيالمرجع ا
للمزيد أ
149
مرجع سابق.
150
يسمبر
نسانMC ،ضدبلغاريا ( .App )2113رقم  ،98/39272الحكمالصادرفي  4د
انظرعلىسبيلالمثالالمحكمة ألوروبيةلحقوق اال
نيو 2119؛المحكم ة
نسان ،أبوز ضدتركيا (9 )2119يو
نسان XII 2113؛المحكم ة ألوروبيةلحقوق اال
،2113المحكم ة ألوروبيةلحقوق ال
لصادرفي 7يناير .2111
نستيف ضدقبرص وروسيا ( .App )2111رقم ،14/25925الحكم ا
نسان  ،را
ألوروبيةلحقوق ال
145
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فوارقبين
تعذيب ،وتطوير التدريب الذييراعي ال
لضحايا ال
ضافية
تقليل من الصدمة اإل
محاكمات االغتصاب وذلكلل
151
فينالعموميين والمجتمع ككل.
نسينللموظ
الج
تقاضي على المستوىالمحلي ،على سبيل المثالفي
صلحة العامةفي ال
كمايمكن أنيوجه هذا االجت هاد أيضا الى الم
ستجابتهمالغتصاب ،مثلتلكالتيتم جلب هافي
ظفي الدولةفي ا
تحديات الدستورية لممارسة مو
القانون اإلداري أو ال
ستجابت ها
متزايدفي ا
ثاني  .كمايعنيذلك أيضا أن الدول األطرافتخضعلتدقيق
مناقشت هافيالجزءال
التيتمت
نيا و
كي
تعذيب ،ولجنة حقوق
فة،بمافي ذلك لجنة مناهضة ال
مختل
نشأةبموجب المعاهدات ال
يئات ال م
نسي من قبل ال ه
للعنف الج
تفاقيةالقضاء على جميعأشكالالتمييز ضدالمرأة ( "لجنةسيداو" ).
نسان،ولجنة ا
اإل
افية .األولى ،حين
فوائد عملية إض
تعذيب
تقي إلى ال
القضاياالبارزةبأن االغتصابير
وقد كان لالعتراففي عدد من
تعذيب
تفاقية مناهضةال
فعيلالمطلبالصارمفي ا
يكونالجانيالمزعوم مسؤولفي الدولة أو مقاتلفينزاعمسلح،تمت
تقاص،فإنه
تعذيب هو حظر غيرقابل الن
نسانيالدوليفيمايتعلقبال الحقة منقبل دولثالثة .وبما أنال
و/أوالقانون اإل
فو أو حصانة من المالحقة القضائيةفي ها.يمكن
تقديم أي ع
يعني أيضا أن االغتصابيعتبر ضمنالجرائمالتي اليمكن
سلطات القضائيةالمحليةالتي لدي ها حظر دستوري ضد
قليمية اولدولية ،وأمام ال
استخدام هذه الحجج أمام اآلليات اإل
تعذيب.
ال
تعذيب
قصور المحتملةفياستخدام اطار ال
ت.النتقادات وأوجه ال
تملة منفهم االغتصابكشكل منأشكالالتعذيب أو غيره من ضروب
بعضالمكاسبالعمليةالمح
علىالرغم ممايبدو ك
فظاتبشأن هذاالن هجفيالتطرق الى االغتصاب والعنف ضدالمرأة
تح
بعض عن عدد منال
فقد أعربال
سوءالمعاملة،
بشكل عام.
فظاعةللتعامل معه على أنه جريمة من األكثر
في من ال
بعضبأنفي جريمة االغتصاببحد ذاته مايك
وقد جادل ال
152
صطلح
تعذيب .في الواقع،فقد قيل أن وصف االغتصاببم
للجوء الى حظر ال
جسامة ،من دون الحاجة إلى ا
نسين ،قديحجب واقع أن االغتصاب هو جريمة ترتكب على أساس النوع
تعذيب" ،وهو مصطلح محايدبين الج
ا"ل
153
ربما كدليل على ذلك،في عام  2113كان هناك جهد محدد داخل الـ – G8مجموعةالثمانية -العتراف
االجتماعي.
فاقيات جنيففي حد ذاته.154
باالغتصابباعتباره انت هاكا خطيرا الت
فعل  ،حينيكون ألحدهما ،وهو
فس ال
صطلحين وتطبيق هما على ن
كما أن هناكقلق من االصعوبة الكامنةفي استخدام م
فوائدالعمليةلمثل هذاالن هج ،حذرت من
رفت أليس إدواردزبال
فة.في حين اعت
فةفيسياقاتمختل
تعذيب ،عناصرمختل
ال
أنذلكيمكن أنيصبح مربكاعندماتحاول أنتصفبالضبط ما حدث  " :هل كاناغتصاب ،هل كانتعذيب ،هل كان
تعذيب)قد
بل
فسه (معادلة االغتصاب ا
فسيراتالقديمة والجديدةللمصطلحن
تعذيب ؟ "في رأي ها "الخلطبينالت
اغتصاب ك
يثير إشكاليةبقدر ما أنهقديحجب واقعالقضية وتعقيدات ها"155.يرتبطبذلك انهلالعترافباالغتصابكشكل من أشكال
156
ثباتعناصر ال الجريمتين.
ضافية من األدلة إل
تطلبذلك طبقة إ
تعذيبفي المحاكماتالجنائيةيمكن أني
ال
اقشات حول اغتصاب الذكور،فقد قيل أن هناكفائدةفي استخدام لغة االغتصاب
من ناحية أخرى،في سياق المن
تعذيب– وكذلك على وجه الخصوصبـ -
تعذيب على حد سواء ،من أجل " االعترافبشكل عامبـ  -االغتصاب ك
اول
يتم اغتصابالنساء ،فانهغالباعندمايتم
االغتصاب كاغتصاب"157 .على عكس مايحدثفي كثير من األحيانعندما
يسمبر 2113؛ المحكمة ألوروبيةلحقوق
نسان  MC ،ضدبلغاريا ( 4 )2113د
انظرعلى سبيل المثال ،المحكمة ألوروبية لحقوق ال
لفلبين ( App )2111رقم  ،2118/18آلراء المعتمدة 12يوليو
تيدو ضد ا
نسان ،قضي ة مزارعالقطن12 ،نوفمبر 2119؛ سيداو،فير
ال
 ،2111وثيقة ألممالمتحدة.رقم .CEDAW/C/46/D/18/2008
152
لصفحات .78-77
لنسوية ")2118( ،في ا
ينون ومسائلفي االستراتيجية ا
تصاب كتعذيب '؟ كاثرين ماك
كغلين ' ،الغ
ما
153
مرجع سابق.
154
لصراع
ا
الل
لجنسي
ا
إال الن بشأن القضاء على العنف
،2113
G8
مجموعة الثماني ة
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
نسان ،ص .237
لقانونالدوليلحقوق إل
ادواردز،العنفضدالمرأةبموجب ا
156
(،)2111
مؤتمر"،
الجنس :تقرير
ونوع
"التعذيب
الدولي ة،
فو
الع
ومنظم ة
ريدرس
.http://www.redress.org/downloads/publications/GenderandTortureConferenceReport-191011.pdf, at p. 47
157
قانونالدولي 272 -253 ،)2117( 18 ،ص.
سلح ة "،المجلة ألوروبيةلل
نسي ضدالرجالفيالنزاعاتالم
سانديشسفاكمران' ،العنفالج
.257
151
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فس
تعذيب"158 .ووفقا لن
فعلتحت عنوان 'االعتداء' أو 'ال
فن ال
يتم "د
الجنسي ما
اغتصاب الرجال أوتعرضهم العتداء
لصور النمطية أو
كسر ا
لضحايا ،وليسفقط ل
فة" ،ان التصنيف الدقيق النت هاك مهم ليسفقط إلعطاء صوت ل
المؤل
عيدتعزيز وج هات نظر ومفاهيم
للغةالقانونية على وجه الخصوصت
للغةبشكل عام وا
فعلبدقة .ان ا
لمجردتسجيل ال
159
العالم ألحداث معينة ".
نسي ،و أنهليس كل
بع ج
كضحايا طا
ئيا
تلقا
تعذيبيضعالنساء
ويرى انتقادبديل أنالنظرالى االغتصاب داخل سياقال
160
تعذيب.
ئيا مع ال
تلقا
تساوىتجربتهم
النساءيرغبنفي أنت
كغلين أنه" :في وصف االغتصاب
وكما أشارتكلير ما
في
التيتك
الجسيمة"،
يصفوا أضر ارهمباألضرار "
فشلفيقبولتنوعتجاربضحايا االغتصاب الذينقد ال
تعذيب ،ن
ك
161
وتضيف " :أننرى أنليس جميع حاالت االغتصاب هي منالشدةالقصوىقديؤدي الىالحد من
تعذيب.
بل
الدعاء ا
وصمةالعار والقوالبالنمطيةالمرتبطةبالجريم ة" .162
لخلوص الى أن االغتصابفي
في ا
ف هافيكتابت ها عن االغتصابفي زمن الحرب ألن "
كما أعربت كارين انجل عناس
تعذيب ،عززت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوالفيا سابقا من أن أن النساءلسن
حد ذاتهيشكل الضرر المطلوبلل
163
قادرات على أاليكنضحايا االغتصاب" .ترى رايبيرن (ن ال عن امرأةتعرضت الغتصاب):
قضيبإلى درج ة
يرفع من أ همي ةال
تصاب هو أسوأشيءيمكن أنيحدثللمرأة هو أمر مؤذيللنساء ....ف هو
فق معالرأيالقائلبأن الغ
أننت
نسائي ة ،كل مانستطيعتحمله منألم ومشقة،ين هارالى الشيءبسبب اجبار عضو ذكوري غير مرحب
مفيدة.فذلكيعني أن جميعالقوىال
غير
علينا.

وتضيف:
نساء واألطفالبوضعهمفي زاوية من
فيت هم،بل لعدم دعم الخطاب المتعمد الذييخدع ال
للومعلى أولئك الذين اليستردون عا
هذا ليس لوضع ا
164
فيف حدة األلم.
العزلة وتخ

نسانمخاوف ها
صلة ل ها حول العنف ضد المرأةفي إطارالقانون الدوليلحقوق اإل
ف
ولخصت أليس إدواردزفي دراسة م
قيامبذلك:
فهاستراتيجية مدروسةللتصديللعنف ضد المرأة.في رأيها،فانال
تعذيببوص
الخاصة حولاستخدام حظرال
انونيالدولي الخاصب ه .دال من ذلك ،من
ستحق االدانة والتنظيمالق
فشلفي العترافبأنالعنف ضدالمرأة هوفي حد ذاته انت هاك خطيري
هو
لضرر الذييخشاه الرجال دال من مخاوف
بتهم لتتناسب معبنود ذاتمعاني راسخةتصف عموما ا
نساءعليهم وضعتجر
أجل أنتسمع ال
نشاء استثناء
الفعليصلالى حد إ
ليدية أو أن هذا
لتق
تساوى مع هذهالمفا هيم ا
ناتهمت
نساءعلي هن أنيثبتن أن معا
نساء.ولكن ،من أجل أنتسمعال
ال
ثنيتجارب
القانونالدولي،في حين أن ألخيريست
جنسي الواضحفي مستوى "الذكور"في
لسل ال هرمي ال
لسابقيعزز التس
ل هذهالقاعدة :الن هج ا
فيا.يضع هذا النظام عبئا مزدوجا
ياسي" أوأفعالفاسدةثقا
لضرورة"فيالدورالنمطيلضحي ة "العنفالجنسي غيرلاس
بدوريجعل ها "با
نساء و ه
ال
لتالي لميتم
تقليدية للتعذيب .المرأةبا
تييتعرضنلشكل من أشكال األذى الذي اليدخل ضمن التركيبة ال
للوا
نساء ا
افئعلى ال
بالتالي غير متك
و
التعامل معهابعد علىقدمالمساواةبموجبالقانونالدولي.

بغيتعزيزه من قبل "الفهم األوسعللنوع
توجه ،وين
صلة مثل هذا ال
سباب عملية لموا
من منظور إدواردز ،هناك أ
سياقي ،وبمراعاة ال هوية األخرى
نسين ،تطبيق المنطق ال
االجتماعي و القات النوع االجتماعي والمساواة بين الج
مرجع سابق ،ص.252 .
159
مرجع سابق ،ص.257 .
160
لنسويةالدولية /مابعد االستعمار،
ياس ةالقانونية ا
صال ة"المستعمرة الس
بليغ ة :إحياء موضوع "أل
أنظرفي راتناكابور" ،مأساة التعرض ال
تشارلزوورث 'الن هج
يستين شينكين ،شيلي رايت ،ويالري
يضافي كر
نسان .38-1 ،)2112( 15 ،انظر أ
قانون حقوق اإل
فارد ل
مجلة هار
فورد:
القانونالدولي :مقارباتنسوية حديث ة (أكس
لدولي:تأمالت منقرن آخ "،في دوريسبس وأمبرينامنجي (محرران)،
القانون ا
لنسويفي
ا
هارت)2115 ،في ص .47-17
161
نسان"،فصليةالقانون المقارن الدولي  95-525 ،)2119( 3/58ص.
التفاقية ألوروبيةلحقوق إل
تصاب والتعذيب و
كغلين ' ،الغ
كلير ما
.579
162
مرجع سابق.
163
للقانون
لبوسنة وال هرسك" ،المجلة ألمريكية
تصابفي زمن الحربفي ا
نسوية و (عدم) محتوا ها:تجريم الغ
كارين انجل ،النظرية ال
الدولي 815-778 ،)2115( 99 ،ص.813 .
164
للقانون 4/78
تصاب ،مجل ة سانت جون
تصب"الخطابالبطريركيللنظام األساسي عن الغ
فضل أنتموت عن أنتغ
كوري رايبيرن"' ،أ
يضا من التركيز حصراعلى رعب الغتصاب ،قائلة مايلي" :مثل هذا
( 1125-1119 ،)2114ص  .1155كما حذرت شارون ماركوس أ
التيترى أن الغتصاب مصيربمثابة أوأسوأ منالموت؛ وتحمل لهجةالمروعالذييتبنى
ثقافةالذكورية
فق معال
الرأيفي كثير من األحيانيت
لناحيةالقانوني ة ،وليس محاربت ه"،
تصاب اليمكن ال أنيخشى أويتم إصالحه من ا
افيزيقيةالتيتسند ها الغتصابوتعني أن الغ
لحال ة الميت
ا
لنسويةفي
تلر وجوان سكوت (محرران) ،ا
تصاب"،في جوديثب
شارون ماركوس ' ،مكافحة ألجسام ،حربالكلمات ،نظرية وسياسة منع الغ
ليدج )1992 ،ص .387
لندن :روت
نيويورك و
لسياسية (
النظريات ا
158
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فرديةللمرأة " 165 .ومعذلكترى أنهللتطرقحقاللعنف ضد المرأة،بمافيذلكالغتصاب،فان
السماتالشخصيةال
و
166
يكلية هامة وحماية خاصةللنساء.
نسانيحتاجلتغييرات إجرائية وه
النظام الدوليلحقوق اإل
ليومي'تعذيباً؟
ينبغي أنيعدالغتصاب 'ا
هل
لشديدةالتييحمل ها وآثاره
تعذيب" – مع وصمة ا
صطلح ا"ل
لعلالمسألة األكثر إثارةللجدل هوالى أي مدىيجبتطبيق م
صطلح علىتسميتهبـ "االغتصاب اليومي" ،وهو االغتصاب الذييتم ارتكابهبصورة
القانونية المحددة -على ما ا
تيات منقبل ج هات خاصةفي زمنالسلم.
ف
روتينية ضدالنساء وال
يئات أنتسمي الضرر المرتكب من ج هات خاص ة
فين ولكن مترابطين .أوال ،هليجب على ال ه
ويثير هذه سؤالينمختل
بعد ذلك أنتنظرفي ما إذا كانتالدولةمسؤولة
لشدة  ،و
فيشروطالغرض وا
تعذيب " ان استو
ألغراض خاصةبـ "ال
تعذيب "؟
بطريقة ما عنذلك "ال
فراد الذين
تعذيب" ،وأنتقاضي األ
تشريعاتالوطنية أنتجرم مثل هذهألفعالعلى أن ها "
نيا ،هليجب وهلتستطيعال
ثا
ارتكبوهم علىالمستوىالوطني كمعذبين؟

تعذيبألفعالالتي ارتكب ها أو أذعنب هامسؤولينفيالدولةبشكلمباشر؟
فظ وصمةال
هليجب أنتح
مسؤولينفي
باشرة من ال
لجرائمالتي ارتكبتبمشاركة م
فوظا ل
صطلح "التعذيب"يجب أنيكون مح
بعض أن م
يرى ال
بغي استخدام وصمة
نسبةللبعض ،ين
بل
تعذيب .ا
تفاقية مناهضة ال
الدولة ،وذلكبناءا علىتعريف هذاالمصطلحفي ا
قوقهم ان
توقعألفراد منهم حماية ح
ضافية خطيرةبسببتورط المسؤولينفي الدولةفيها ،والذيني
تعذيبفي حاالت إ
ال
167
لجأواالي هم ،والذين همفي وضعيمكنهم من إعاقة أو احباطتحقيق أو الحقاتقضائية.
كغلين إلى أنالمجتمعاتترى أنواع معينة من االغتصاب أكثرفظاعة من غي رها ،علىسبيلالمثال حين
تشير كلير ما
و
فرق ،ال أن
ترتكب ضدقاصر ،أوعندمايكون مرتكب ها مسؤولفي الدولة .وتضيف ان هاتدرك أنالضحيةقد اليرىال
مسؤولين
فترض أنيحميال
نفرة -ألنه علىسبيلالمثال منالم
المجتمعيولي ازدراء أكبرعند وجود مثل هذهالسماتالم
تشير إلى أنه قديكون
يقات والالحقات القضائية .و
تحق
يس هموافيتطبيقالقانون ،وليستعطيل ال
فراد و
في الدولة األ
التيتر اها
بعضألفعال
تعذيب'ل
صلين ،وبالتالي "اإلبقاء علىتسمية ا'ل
ف
تعذيب من
هناكفائدة البقاء كل من االغتصاب اول
فاظ علىتسمية
مسؤولينفي الدولة ،وكذلك الح
فةفظيعةبشكل خاص ،م ال االغتصاب من قبل ال
مجتمعاتمختل
168
'االغتصاب' مع مايحمل من معنى قوي متعلقبالنوع االجتماعي ".
سباب عملية جدا -حيثيكون عن دها من األس هلتعقب وقوع
فاظ على هذا التمييز أل
نسبةللبعض،فإنه من ال مهمالح
بل
ا
ستجابة محددة.
تطلب نهجاوقائيا وا
جرائم عنف محددة منقبلالج هاتالحكومية  ،و مثل هذهالجرائمت
تعذيب
تفشىفي ها ال
لتيي
تعلقةب هذه الحجة من قبل الزمالءفي البلدان ا
كماتم القاء الضوء على نقطة مثيرة الهتمام م
تعذيب.فثمة منيقول أن
عليا وصمة أكبر من وصمةال
فقدقيل أنهفيبعضالبلدانيحمل االغتصابف
قافيا.
ويقبلفي هاث
فعلمحتدمة حول
اقشات الوطنيةالتي هيبال
تعذيبيؤدي الىخلق ارتباكفي المن
المساواةبين االغتصاب 'اليومي' اول
قضاياالمحددة.
تقلين ،وتجعل منالصعبتحقيقالتقدمبشأن هذهال
مسؤولينفي الدولةضدالمع
شرعيةالعنف منقبلال
القانون الدولي)
تساؤل حول سبب رؤية المجتمع (و
البديلة والمبينة أعالهتطرح ال
من ناحية أخرى،فإن وج هة النظر
تحق اهتماما خاصا .هل هو ،على النحو الذياقترحته
فراد أكثر جدية ويس
مسؤولينفي الدولة ضد األ
العنف منقبل ال
بالتاليف هو نوع من العنف الذييخشاه
كاثرين ماكينون،بسبب أن عنف الدولة "يرتكب ضد الرجال وكذلك النساء" و
تجريد من الخصخصة ،والتمييز على أساس الجنس
يلون ،هل صحيح أن "عند ال
الرجال؟ 169وفيكلمات روندا كاب

نسان ،ص .239
لقانونالدوليلحقوق إل
ادواردز،العنفضدالمرأةبموجب ا
166
الفصلالثامن.
مرجع سابق،
167
نسان" ،)2119( ،ص.572 .
التفاقية ألوروبي ةلحقوق إل
تصاب والتعذيب و
كغلين ' ،الغ
ما
168
مرجع سابق ،ص.581 .
169
نساء من النس؟ :وخطابات دولية أخرى ،ص.21 .
ينون " ،هلال
ماك
165
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قائم على نوع الجنس ليس أقل خطورة من غيره من أشكال العنف الرسمي والغير
فة فان العنف الخاص ال
والعاط
170
نساني".
إ
ايته؟
أينبدايةتواطؤ الدولةوأين نه
تعذيب هو أن هذا التدخليمكن أنيمتد إلىفشل العناية
الصعوبةفي قبولالبديل هو أنتد ّخل الدولة ركن ضروريلل
ستجابة الدولة.
فة اعتماداعلى ا
فعلأسماءمختل
فسال
الواجبة ،ومنالصعبتبريرلماذايجب أنيطلق علىن
البا مايكون من الصعب ربطأفعال الدولة أو
كغلين ،اليمكن أنيمتدتواطؤالدولة إلى كل حالة اغتصاب .غ
كماتقول ما
سياسات غيرفعالةتماما
ضافة إلى ذلك،يمكنللدول انت هاج
فردية ،السيمافيأوقاتالسلم.باإل
تقاعس ها مع الحاالتال
171
يتم اغتصاب
تخدمفي وصففعل عندما
صطلح المس
هلينبغي أنيكون هناك اخ الففي الم
افحة االغتصاب.
لمك
التيتحكم االغتصابتمييزية مقابل امرأةتم اغتصاب هافيبلد عكس ذلك؟ مثل هذهالصعوبات
امرأةفيبلدتكونقوانينه
لتحديد ان
افقة أو قبول" الدولةكأساس
فيدفي الواقع استخدام عنصر " مو
بعض عما إذا كان من الم
أدت إلىتساؤل ال
تعذيب.
تقيفعل ما إلى حدال
ير
تعذيب .وج هة النظر
هذه حجج قوية ،ولكن ها ذاتصلةفقط حينتكون مشاركة الموظف العمومي مسألة جوهريةلل
تعذيبيمكن أنيرتكب منقبل أيشخص،وشرطالموظفالعمومييحددمسؤولية
التيدرست أدناه ،هو أنال
البديلة ،و
الدولة عنتلكألفعال.
لية
شرط الموظف العمومي :الممارسات الدو
تفاقيةللعمل "الذييرتكبه أويحرض
تعذيب "في إطار هذه اال
تعذيبترسم حدود " ال
تفاقية مناهضةال
من الواضح أن ا
لرسمية " .ومع ذلك،فمن الواضح
فته ا
افقعليه أويسكت عنه موظف رسمي أو أيشخص آخريتصرفبص
عليه أويو
172
تفاقي ة.
نسانية أوالمهينة "بموجب اال
قاسية أو االإ
قيدينطبق على "المعاملةال
فسال
أيضا أنن
فرض التزامات
نسان األخرىرأيا راسخابأن "سوء المعاملة " من جانب الج هات الخاصةي
يئات حقوق اإل
وقد رأت ه
ياسية،
الس
فاقيات األكثر عمومية الخاصةبهم من ها (بمافي ذلك العهد الدوليللحقوق المدنية و
على الدولبموجب االت
فريقية) .وكما ي ذهبتعريف سوء المعاملة المحظورةبموجبتلك المعاهدات
فاقيات األوروبية ،األمريكية و األ
واالت
تعذيب،فمن الممكن أيضا أنيكونتعريف
تفاقية مناهضة ال
بعد من ذلك الواردفي ا
نسان الى أ
األكثر عامة لحقوق اإل
لسلوك.
فة من ا
تعذيب مشابهله ،وأنتنظمالمعاهدات مجاالتمختل
ال
يئات المشار إلي ها
تعذيب اليقتصر علىألفعالبمشاركة مسؤولفي الدولة من قبل اجت هاد ال ه
كماتم دعمف هم أوسعلل
البلدان األمريكية ،التي عارضتبقوة) إلى اشتراط الموظفالعمومي
أعاله والتي لمتشير صراحة (مع استثناء محكمة
174
173
تعذيب و غيره من ضروب سوءالمعاملة .فهيالعوامل األخرى  -إماشدة األلم والمعاناة،
كركنللتمييزبينال
فق هذا أيضا مع اجت هاد المحاكم الجنائية الدوليةالتي عقدت
يبا" .ويت
تعذ
تعذيب "
و /أو عنصر الغرض،التيتجعل ال
نائيالدولي.
نساني والج
تعذيببموجبالقانون الدولي اإل
صراحةعلى أنشرطالموظفالعموميليس جزءا من حظرال
تعذيب
تفاقية مناهضة ال
تعذيب الذي اليقتصر علىأفعالمسؤولية الدولةفيتاريخصياغة ا
كماتم دعم الفهم األوسعلل
تعذيب حول
تفاقية مناهضةال
فة أثناءصياغة ا
تعذيب األمريكية .كانت هناك آراءمختل
تفاقية مناهضة ال
فسها،وصياغة ا
ن
نسا منالرأي
فينالعموميين .كانتفر
تفاقية على أعمالالموظ
تعذيب الواردفي اال
بغي أنيقتصرتعريفال
ما إذا كانين
فعلفي حد ذاته،بغضالنظر عن حالة
يفاللطبيعة الجوهريةلل
بغي أنيكونتعر
تعذيبين
الذييجد أنتعريف عمل منال
وفير الحماية منألفعالالتيترتكبباسم ،أو على
تفاقية هوت
الجاني 175 .وردت الدول األخرى أن "الغرض من اال
نائي
توقع من الدولة أنتتخذ إجراءاتوفقالقانون هاالج
لسلطات العامة،في حينيمكن عادة أني
ألقلبسكوت منقبل ا
منزليكالتعذيب ،)1994( ،:ص.292-295 .
يلون " ،العترافبما هوفاضح كليوم:العنفال
كاب
171
نسوية" ( )2118ص.84 .
تيجية ال
ينون و أسئلةفيالسترا
تصاب كتعذيب؟" كاثرين ماك
كغلين" ،الغ
ما
172
اتفاقية منا هضةالتعذيب ،المادة .12
173
أنظر أعاله،الجزء (أ).
174
الفعل مسؤولفيالدولة.
علىالرغم من امكاني ةتأثرذلكباحتمالية كون مرتكب
175
اتفاقية منا هضة التعذيب وغيره منضروب المعاملة أوالعقوبةالقاسية
اتفاقية ألممالمتحدةلمنا هضة التعذيب :كتيب عن
ليوس،
برغرز ودان
نسانية أوالمهينة ص .45-43
أو لالإ
170
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التشديد) 176 .ولذلكاقتصرت
ضافة
تعذيب ضد أشخاص آخرين" (مع ا
ضد األشخاصالخاصين الذين ارتكبوا أعمال ال
ّ
تسليم أو مقاضاة المعذبين المشتبه بهم على
تعذيب و التزامات ها المحددة،بمافي ذلك االلتزامفي
تفاقية مناهضة ال
ا
مسؤولينفي الدولة.
لتي ارتكبتبمشاركةال
تعذيب ا
أراضيكم ،على أعمالال
تعذيب األمريكية.فهناك ،اليشمل
تفاقية مناهضةال
التيتمتفي هاصياغة ا
كمايمكن رؤية هذاالتمييز أيضافيالطريقة
تفاقية أن "يعقد
تعذيب ،ومنثمتحدد اال
يتمتعريف عمل ال
فه عنصرا.بدال من ذلك،
تعريف التعذيبتدخل الدولةبوص
منيليبالذنبلجريمةال
نيابة خارج الحدود
تحديدا والتزاماتال
تعذيب"
تجريم ا"ل
تفاقية منمسؤولية
تعذيب".بذلكتحد اال
تعذيب ،عندما كانوافي
تشجيع أوالسماحبوقوع ال
تحريض أو األمر أو ال
ظفي الدولة الذين ارتكبوا،بال
قليميةعلى مو
اإل
بتحريض من موظف عمومي.
تعذيب
وضعيمكنهم من منعه ،واآلخرين الذين ارتكبواال
فين
افقعليهالموظ
تعذيب الذييرتكبه أويو
لذلك ،على الرغم من أنه منالواضح أنالقانون الدوليينظمبشكل وثيقال
العموميين -بمافيذلك من خاللفرضالواليةالقضائيةالعالمية  -أنهليس واضحا أن مشاركة موظف عموميمتأصل
فسه.
تعذيبن
بالضرورةفيفهمال
لية
شرط الموظف العمومي :الممارسات المح
فونالعموميون أيضافيالقانونالمحليلعدد من
التييرتكب هاالموظ
تعذيببعدماقتصاره علىألفعال
ف هومال
وينعكس م
ظفارسميا م ال.
لجاني ،كان مو
تعذيب دونالرجوع إلى وضع ا
التيتجرمال
الوالياتالقضائية،
تعذيببأنه "تعمدإلحاق ألمشديد أو معاناةشديدة
نائيلوالية كوينزالند االستراليةال
فعلىسبيلالمثال،يعرفالقانونالج
177
ناسبة واحدة أو أكثر".
لسلة مناألفعالالمرتكبةفي م
لسلة منألفعاليقومب ها عبرس
علىشخص من جراءفعل أوس
طفال والعنف الذييتعرض له
بندباستمرارللمقاضاةفي حاالت العنف األسري وإساءة معاملة األ
يتم استخدام هذا ال
و
األشخاصالمحرومين من حريت همفيسياق الجريمةالمنظمة.
التيتعمل
يشمل (أي من )ألفعال
تعذيبل
يتمتعريفال
اثلةفيبلدان أخرى،بمافيذلكالبرازيل ،حيث
وتوجدبنود مم
على:
تهديدالجدي ،ممايسبب معاناةبدنية أوعقلية:
خافةشخص ما عن طريقالعنف أوال
 .1ا
لحصولعلى معلومات،أقوال أو اعتراف منالضحية أوشخصثالث؛
أ .من أجل ا
ب .الحثعلى عمل أوالسماحبعمل ذو طبيعةجنائية؛
يني ؛
ت .علىأساسالتمييزالعنصري أو الد
تهديدالخطير،للمعاناةالبدنية أو
 .2اخضاعشخص ما،تحتاحتجاز ج هة ما،قوة أوسلطة،باستخدامالعنف أوال
178
فرض عقوبةشخصية أو كإجراءوقائي.
وسيلةل
لشديدة،باعتب ارها
فسية ا
الن
وقدتم ا الغ ريدريس من قبل المدعيالعام البرازيلي أن التهم الموج هةبموجب هذه األحكامشملتتهم ضد أصحاب
في هم.
تعذيب موظ
عمل مثل أصحاب مزارع مت همينب
فعل لغرض
تعذيب دون اإلشارة إلى حالةالجاني ولكن االقتصار على الحاالت التييتمفي ها ال
تجريم ال
بنان،تم
في ل
صلة مع اختطاف أو حرمان من الحرية ويرتكب ضدشخص محروم
فيذهب
يتمتن
لحصول على اعترافبجريمة ،أو حين
ا
179
من حريته.
تعذيب دون اإلشارة إلى حالة الجاني ،ولكن معتحديد
تجريم ال
سلوفينيا والجبل األسود ،على
تعملبلدان أخرى ،مثل
180
افقة من مسؤولفي الدولة.
ظرفا مشدداعند ارتكابه منقبل أوبمو

مرجع سابق ،ص.45 .
177
القانون الجنائيلكوينزالند،قسم 321أ.
178
وفرة علىwww.apt.ch/content/countries/brazil.pdf :
قانون رقم 7 ،455ابريل  ،1997البرازيل،ت رجمة غيررسمية مت
179
توفر على:
م
،529
و
411
 ،1943المواد
مارس
1
الجنائي لـ
القانون
لبنان،
.http://www.apt.ch/content/countries/lebanon.pdf
180
القانونالجنائي،المادة " :225التعذيب ( )1كل منتسبب عمدابألما شديدا أو معاناةلشخص آخر ،سواءبدنيا أوعقليا ،من أجل
لوفينيا،
س
الحصولعلى معلومات أوعلى اعتراف من ه ،أو منشخصثالث ،أو لمعاقبتهعلىفعل ارتكبه هو أوشخصثالث ،أو اشتبه أنه هو ارتكبه أو
لضغط ،أو ألي سبب من ألسباب
لشخصتحت ا
لضغط ،أولتخويفشخصثالث أو وضع هذا ا
تخويفه أو وضع هتحت ا
شخصثالث،ب هدف
176
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تعذيب"
وكانت مسألة ما إذا كانيجب محاكمة الج هات الخاصة الذين ارتكبوا اساءة ضد أشخاص عاديينبت همة ا"ل
تعذيبفي الهند .وقد وص
تجريم ال
اقشات األخيرة حول
موضوعللمن
نشطاء من أجلتعريف
فتفاهيدا ناينر كيفدفع ال
للحملة ،كانت
وفقا
فرادالعاديين ،ضد أيشخصتحت "وصايتهم أوسيطرتهم".
تعذيبالذييرتكبه األ
يتضمنويج ّرمال
فئاتالم همشة ،الذين
نسية وغي رهم منال
نساء،ولجماعات الداليت،األقلياتالج
هذهفرصة م همةلتوسيعنطاقالحمايةلل
تعذيب 181.ومع ذلك،فقدلقي هذا القتراح المقاومة،بمافي ذلك من جماعات
غالبا مايتعرضونلجرائم الكر اهية اول
نسان.
حقوق اإل
االستنتاجات
تعذيب "لوصف
تخدمالهيئاتالدوليةكلمة "ال
فيد أنتس
فة حول ما إذا كان منالصحيح أو من الم
اليزال هناك آراءمختل
قسم ب،2.التيتبين أنه
فراد العاديين ألغراض خاصة .ومع ذلك،فإن الحجج المبينةفي ال
ألفعال المرتكبة منقبل األ
ينا
من ال مهمفعل ذلك العترافبجسامة الضرر الواقع ،والغرض وراء ذلك ،هي حجج قوية .كما أشارتالقاضية مد
كيروغافي حالة مزارعالقطن ،
ثيرا  .كل من التعذيب والمعاملةالقاسية أو
قضائي ،سواءتمتصنيفسلوك ماعلى أنهتعذيب أم ال ،اليغير من ألمر ك
من منظور عملي و
ريق ة.علىالرغم من هذا،فإن المحكمةفي حاالت
بنفس الط
نسان ويتمتنظيم كل هذه األفعالتقريبا
لالإنساني ة أوالمهينة هو انت هاكلحقوق إل
يصنففعل ما كتعذيب ألن هناك وصمة أكبرتتصلبالتعذيب
أخرىلمتترددفيتصنيفسلوك ما كتعذيب،وغالبا من دون ذكر ألسباب  ....و
يضاتتعارض معالمادة  )2( 5من تالفاقي ة.
التي هي أ
تلك في األفعال ألخرى
من

ينا كيروغا هذا
تعذيب،بينما رأتالقاضية مد
لضحاياتعرضوالل
لمتصل الغالبيةفيتلك الحالة إلى نتيجةمفا دها أن ا
تعذيب ،وأنالدولقدتكونمسؤولة إذا
الفاعلة غيرالحكوميةيمكن أنترتكبال
بمثابةفرصة ضائعةلتوضيح أنالج هات
فشلتفي منع ذلك 182 .قديكون العنصر المختلف للـ "وصاية أوالسيطرة " ،الذييؤكد على قوة الالقةبين الجاني
تعذيب.
والضحية ،هوفيالواقع انعكاسأفضل لجوهر وصمةال
باشرة،
ثم مرة أخرى ،البد من االعترافبأنهبسبب مشاكل خاصة كامنةفي الحقةألفعال التيتتورط الدولةفي ها م
تعذيبالذيتم ارتكابه
بل
تعذيبفيمايتعلق ا
تفاقية مناهضةال
ؤوليات صارمة ومحددةللغايةبموجب ا
وافقت الدول على مس
افقتهم أو مشاركتهمفي أعمال
كبي الجريمة ،أو من الل مو
مسؤولينفي الدولة -سواء كانوا مرت
باشرة منال
بمشاركة م
ؤوليات
ليات هي اللتزاماتفي محاكمةألفراد ،أينما كانوا .وتعتمد مدىتغطية هذهالمس
اآلخرين.ال مهمبينتلكالمسؤو
افقة و القبول" ،والذي قد يكون محدودا أكثر من اللتزامات
فسير "المو
فراد العاديين علىت
ألفعالالتي يرتكب ها األ
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملة عموما.
اإليجابية األكثر عموميةلمنع والرد علىال
تعذيب" غالبا
تجريم االساءةالتيترتكب هاالج هات الخاصة علىالمستوى المحلي كـ "
فين هايةالمطاف،يعتمد ما اذايجب
ستجابةالمجتمعل ها والدور الذيسوفتلعبه
لضحايا و ا
تسميةلكل من ا
للكلمة ،واألثر المرجحل هذهال
علىالفهمالمحلي
لضحايا و منظو رهم
فعلية ل
اقشاتالتجارب ال
بغي أنتشمل مثل هذه المن
تعذيب األخرى .وين
افحة ال
مع استراتيجيات مك
تجريم حيثتنصعلى "دون
تعذيب كحاجزل هذاال
تفاقية مناهضةال
فعل الذيألحقبهم .واليجب أنينظرالىتعريف ا
لل
183
كما هو مبين
المساسبأي صك دولي أوتشريع وطنييتضمن أويمكن أنيتضمن أحكاما ذاتتطبيق أشمل ".
عاله،فإن عددا من الدوللدي ها أحكاما ذاتتطبيقأشمل ،اليتمتحدي دها منقبل حالةالجاني.

تساوي ة،يعاقبعليهبالسجنلمدةتصلإلىعشرسنوات )2( .إذا كانسبب األلم والمعاناة
التيتقومعلى أي شكل منأشكال انت هاكال مكانةال م
افق ة
تشجيعه ،أوبناء على مو
بصفته الرسمية ،أوب
تصرف
رتكب من قبل شخص مسؤول أو أي شخص آخري
سابقة ا
فقرة ال
المشار إلي هافي ال
ثني عشر عاما " .أنظرفيالقانون الجنائي للجبل ألسود ،المادة 127
السجن منثالثة إلى ا
أعرب عن ها أو أعطا ها ضمنيا،يعاقب علي هاب
(التعذيبوسوءالمعاملة).
181
انونيفيالهند".
ظ فيناينار" ،التعذيب منقبلالج هاتالخاصة:تقديم خطابق
أنر
182
لقاضي مدينا كيروغا،في
نسان ،قضية مزارع القطن (12 ،)2119نوفمبر  ،2119الرأي الخاصبا
محكمة الدول ألمريكية لحقوق ال
الفقرات .21-17
183
لتي أعرب عن هافي ال ماضي من قبل لجن ة مناهض ة التعذيب حيث لمتشمل الدول مطلب "الموظف العمومي"
على الرغم من المخاوف ا
بوصفه جانبا من جوانب هذا التعريف.
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ساسية
نقاط أ
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملةفي مايتعلق
تقادات الستخدام اص الح ال
كان هناك ان
التحليلفي
نسبةللبعض،يسهم مثل هذا
بل
باالغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد المرأة .ا
ضافية علىالنساءالالتييجب أنيظ هرن أن
فرض حواجز إ
للقانون الدولي ،وي
النظامالجندري
تعذيب"فضال عن "االغتصاب".بالنسبة آلخرين،فإن هناك خطر من
فيعناصر ا"ل
العنفيستو
تعذيبفيمايتعلقباغتصابالنساء حيثيظ هرنبالضرورةفي دورالضحية.
استخداملغةال
نقاشاتبشأن ما اذايجبتسميةألفعال المرتكبة من ج هات خاصة ،دون
نشأ مزيد من ال
كمات
بعضيقول أن وصمة
تعذيب " .على الرغم من أنال
مسؤولينفي الدولة،بـ"ال
افقة أوقبولال
مو
بعض اآلخر
مسؤولينفي الدولة،يرىال
فوظةألفعالالتييرتكب ها ال
تعذيبيجب أنتكون مح
ال
تشمل األضرارالمرتكبة من ج هات
سباب وجي هةل
عريف ،وأن هناك أ
بأن هذاليسمتأ الفيالت
فةل هذهالقضيةعلىالمستوىالمحلي.وفي
مختل
تخاذ عدد منالمناهجال
غيرتابعةللدولة .كماتم ا
تعذيب أوبغيره من ضروب سوء
بل
كلتا الحالتين،فإنه من الواضح أنه  -سواء سمي ذلك ا
صلةفي مايتعلقباالغتصاب
نسان مت
المعاملة-فانااللتزاماتالدوليةللدولةفي مجال حقوق اإل
ير تابعةللدولة.
منقبلالج هاتالغ
ستنتاجات
ث .ال
نسان – مع االعترافبه
درس هذا الجزء كيفتم جلب االغتصاببشكلمباشرفي إطارالقانون الدولي لحقوق اإل
ؤولياتالدولةفي
مسؤولينفيالدولة ،وعلى انخراط مس
يتم ارتكابه منقبلال
بوضوحبأنهيصل إلى حدالتعذيبعندما
فيذيةلمنعه والردعليهعند ارتكابه منقبل ج هات غيرتابعةللدولة .وقدساعدذلكعلى
وضعتدابير إدارية وقضائية وتن
قضايا
ياسية والتمييزية وراءالغتصاب،وفي كثير من األحيان التواطؤالعميقللدولةفيه؛وجلبت
تحليل األغراضالس
يئات الدولية ،و ساعدتفي الضغط من أجل التغيير من الل
الكافية لالغتصاب الى نظر ال ه
ستجابة غير
عدم اال
ياسةالداخلية.
تقاضي والمناصرةعلى مستوىالس
ال
فسيرات ما زالت
فروضة علىاستخدام إطارالعمل هذا-بمافيذلك حقيقة أنبعض هذهالت
كما أن هناك عيوبوقيود م
تعذيب
افحةال
يتمتصميم إطار مك
قيدالتطوير ،وأن هاقد التصف دائما االغتصاب أو كيف أثر على الضحيةبدقة .كمالم
ستجابة المحددة المطلوبة .ومع ذلك،
القضايا ،كما أنه اليدرج اال
تقليديبالضرورة لمعالجة التمييز الكامن وراء هذه
ال
تعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة اليزال
تبار -فان إطار ال
فمنالمسلمبه أنه -مع أخذ هذهالقيودفي عين االع
فردية
القضايا المنهجية والحاالت ال
ضافة الى آلية لمعالجة
فيدةيمكن من الل ها النظر الى االغتصاب،باال
فرعدسة م
يو
التيقامتبذلك .
بعضالحاالت
مثلةل
تقاضي.الجزءالتالييعطي أ
من الل الدعوة وال
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على سبيل المثال
الجزء الثاني .من النظريةالى ال ممارسة:قضايا
فيدفي ها ا ظهار كيففعّل االغتصابالذي ارتكب
يقدم هذاالجزء عدد منالملخصاتالموجزةلحاالتفردية كان منال م
فة
تعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة.تظ هر هذه الحاالت طرقامختل
فرادمسؤولية الدولبموجب حظر ال
ضد األ
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الضحايا علىالوصول إلى العدالةفي حاالتهم
تخدام اطار ال
ساعدفي ها اس
تحدي المعوقات
تسليط الضوء على التمييز الكامن ،ول
فاقات النظامية ،و
مسؤولينمسؤولية اإلخ
تحميل ال
فردية ،ل
ال
تحقيقالعدالة علىالمستوىالمحلي.
الموجودةل
كافية ،معوقات
التي أثيرتفي مثل هذه الحاالت -من هاالعقوبات غيرال
القضايا
فة من
تيار الحاالت ال ظهار طائ
وقدتم اخ
فشلفي التعامل مع الحاالت
العدالةبمافي ذلك أحكام التقادم ،عدمالقدرةعلى المشاركةفي إلجراءات ضدالجناة ،اول
فاقالشرطة النظاميفي الرد على شكاوى االغتصاب مما أدى إلى استمرارية
ناسب من الجدية ،وإخ
مع مستوى م
مليات االغتصاب التي
تيا رهملشرح كيفتم استخدام الحظر لعقد الدول األفرادمسؤولين عن ع
اإليذاء .كماتم اخ
يئات الدولية
نابر ،من ال ه
رتكبت ها كل من الدولة والج هات غيرالتابعة الى الدول ة .وقد عبرت هذه الحاالت عدد من الم
ا
لدستورية وديوانالمظالمالوطني.
نسان ،إلى المحكمة ا
قليميةلحقوق اإل
واإل
لحصول على المشورة ،وجمع
قباتهائلة أمام ا
فراد ع
يست سوى جزء من القصة.يواجه األ
بع ،مثل هذه الحاالت ل
بالط
فيذ هذه
يتمتن
األدلة ومتابعةقضاي اهم.حتى إذا كانلديهم حكم لصالحهم -سواء من هيئة وطنية أو دولية -غالبا ما ال
لضحايا،بمافي ذلك التعويض ،ومع
فعل أدت الىنتائج هامة ل
األحكام  .ومع ذلك،يمكن ل هذه الحاالت أنتؤدي وبال
ستجابفي ها لالغتصاب على
العزمفي المناصرة اولمتابعةيمكن أنيكون ل هاتأثيرات أطول أمدا على الطريقةالتيي
المستوىالوطني.

الغتصابفي مراكز احتجاز المهاجرين
اليونان
ية لحقوقالنسان
المحكمة ألوروب
يطاليا مع غيره من  124منال مهاجرينفي  27مايو .2111
استقلنجاتي زنتل ،مواطنتركي،قارب من اسطنبول الى إ
اعترضالقاربخفرالسواحل اليونانية وتماصطحاب هإلى جزيرة كريت.تمابقاء الركابفي مدرسة مهجورة.
افق األساسية.
تقال سيئةللغاية،تم منع المحتجزين من الوصول إلى المرحاض ،و من الغذاء ،والمر
كانت ظروف االع
تقلين ال مهاجرينيتعرضون الى االعتداء.في 5يونيو  ،2111أجبر اثنين من ضباطخفر
رأىنجاتيالعديد من المع
تقد انه
بسه أثناء وجودهفي الحمام .هدده واحد منهمب هراوة،ثم اغتصبوهب ها .قال انهيع
السواحلنجاتي على خلع ال
تع رض هو لهذهالمعاملةعلى وجهالخصوص النه مثليالجنس.
تحديد الجاني .ومع ذلك،تمرفض
تم األمربإجراءتحقيقفي اليومالتالي من قبل الضابط المسؤول وطلب مننجاتي
تقلين اآلخرين ،الذينتعرضواللضرب.
لفحص منقبل طبيبفي حينتمفحصالمع
طلبهبا
افقت شعبة االدانةفي المحكمةالبحرية
يسمبر عام  ،2111و
بدأت اإلجراءات الجنائيةفي  3أكتوبر .2111يوم  13د
بيان
البحريةللمحاكمةولكنلمتوجه لهمت همباالغتصاب.اتضحفيوقت الحقأن هتمتزوير
علىارسالستة من ضباط
فيدبأنه ال
بيان أيضا لي
نفسي".تمتغييرال
فعة" و "استخدامالعنفال
أدلىبهنجاتي ،حيثسجل االغتصاب على أنه "ص
مسؤولين.
يرغببرؤيةمعاقبةالضباطال
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يبي.في 15
تحقيق التأد
في 15نوفمبر  ،2113اتصل نجاتي بأمين المظالم اليوناني ،الذي حصل على إعادةفتح ال
تشرين األول  ،2114حكم على عدد من الضباط ،بمافي ذلك الموظف المسؤول عنالغتصاب ،الذي حكم عليه
خفيفالحكم
ئناف وحصل علىت
نسي ة .عملالضابط على االست
السجنلمدة  31ش هرا الرتكابه جريمة ضدالكرامةالج
ب
لم باالجراءاتبشكلصحيح ولميسمحلهبالمشاركة كطرف مدني .
نجاتيعلى ع
إلى غرامة.لميكن
وبية لحقوق االنسان
قضية أمام المحكمة ألور
ال
لطلب رقم
نيابة عننجاتي زنتل ( ا
نسانبال
في أبريل  ،2118قدمت ريدريسبطلب إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإل
تعذيب عندماتعرض الغتصاب ،وبأن
لطلببأننجاتي زنتل كان ضحيةلل
184 .)17 / 12294تم المجادلةفي ا
ئناففرضت عقوبات غيركافية.
تقمبإجراءتحقيقشامل ونزيه ومحايد ،وأن محكمة االست
لسلطاتلم
ا
في حديثنجاتي عن هذا التطور ،قال أن
تجيب .و
عام 2111أبلغت المحكمة اليونانبالقضية ،وطلبت من ها أنتس
يتيتسير و ألن هيتم
فيا .اآلن أشعرأنيأقوىبكثير ألنقض
سيا وعاط
ف
"أحداث عام 2111جعلتني أشعربشعورفظيع ن
سردالقصةالحقيقيةلما جرىلي" .
تقلين
نجاتي185 .شددت الدائرة على أن اغتصاب أحدالمع
ثاني ،2112قررتالمحكمةباإلجماعلصالح
في  17كانونال
غيض من ضروب سوء المعاملة .كما وجدت أن المعاملةالتيتعرض
من قبل مسؤولفي الدولة هو شكل خطير وب
تفاقية".
تعذيببناءا على اال
نجاتيل ها "نظرالقسوت ها و طبيعت هاالمتعمدة،قدبلغت مما الشكفيهالى حدال
كفاية .ومع ذلك،فإن
تحقيق اإلداري الداخلي واالجراءات الجنائية كانت سريعة ودؤوب ةبمافي ه ال
وجدت المحكمة أن ال
فروضة على مرتكب الجريمة لمتكنكافيةفيمايتعلقبالحقألساسي الذيتم خرقه؛ لذلك كان هناك نقص
العقوبة الم
ناسب .كما وجدت أن العقوبة اليمكن أنتكونكافية ليكون ل هاتأثيرا رادعا ،ال ألنينظر إلي ها الضحية
واضحفي الت
على أن ها عادلة.
لسلطات
في ها،فان ا
بعالتقدم المحرزفي االجراءات والمشاركة
نجاتيلتت
وجدتالمحكمة كذلك أنه على الرغم من ج هود
اليونانية لمتبقيه على إ العبسير االجراءاتبطريقةتمكنه من ممارسة حقوقه كطرف مدني والمطالبةبتعويضات .
توفير المعلومات له .هذا ،وقد عقد على أن
فشلتفي أداء واجب هافي
لسلطات اليونانية
على ذلك وجدت المحكمة أن ا
تفاقية.
ذلك،يصل إلى درجة انت هاك آخرللمادة  3من اال
فقات.
نجاتي € 51111في ألضرار غيرال مالية و € 3511فيالتكاليف والن
منحتالمحكمة

رتكب منقبلجنود
محاكمةالغتصاب الم
التقادم
منعت عنطريق أحكام
النيبال
بعة لألممالمتحدة
جنة حقوق االنسان الت
ل
يبالي والحزبالشيوعي
يبال نزاعمسلحبين الجيشالملكي الن
لمدة عشر سنوات من ال  1992الى  2112اجتاح الن
مليات
نسان من ال الجانبين،بمافيذلك ع
العديد من االنت هاكاتالجسيمةلحقوق اإل
يبالي ("الماويين ") .تم ارتكاب
الن
تعذيببمافيذلك االغتصاب.
قسري اول
فاءال
القضاء واالخت
القتل خارجنطاق
التي ارتكبت اللالصراع من
نسان
نساني وقانون حقوق اإل
لقانون الدولي اإل
العديد من انت هاكات ا
على الرغم منتوثيق
186
الجنسي الل الصراع نادرة.
تعلقةبالعنف
قبل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غيرالحكومية ،فانالمعلومات الم
توفرعلى:
م
.http://www.redress.org/Application_to_the_European_Court_of_Human_Rights_April_2008.pdf
185
ليونان ،طلب رقم  ،No. 12294/07حكم 17يناير .2112
نسان ،زنتل ضد ا
ب لحقوق ال
ية
المحكمة األورو
184

31

فيين و المراقبين الدوليين اهتماماقل ال جداللعنفالقائم على نوعالجنس الذي
نسان والصح
 187أعطىنشطاء حقوق اإل
ثقافية ،وانعدام األمن
تيات .وكان لعوامل معينة ،مثلفالت الجناة من العقاب ،ووصم ة العار ال
ف
است هدف النساء وال
نسانفيذلكالوقت كانوا من الذكور؛ دورا
افعين عن حقوق اإل
تقام منقبلالجناة ،وحقيقة أن معظم المد
والخوف من االن
نسي أثناء النزاع .وقد استمر هذاالسكوت منذ ن هاية النزاع،
تيات على اإل الغ عن العنفالج
ف
في عدمتشجيع النساء وال
تيات لالتي
ف
الجنسيفيالمجتمعالنيبالي،وليسفقط منقبلالنساء وال
ثقافةقوية منالصمت حولالعنف
وذلكبسبب "
188
الناجين
لضحايا و
بحث عن هذهال ظاهرةيعني أن ا
حقيقةالتغاضي وعدمال
يعانين منالعنفولكنفيالمجتمع ككل".
القانونية.
نفسي واالجتماعيالذيهم بأشد الحاجةإليه ،و من دونالمساعدةالطبية و
اليزالوا من دونالدعمال
يقي) ،هي امرأةنيباليةحاولتاستخدامالنظامالقانونيالنيبالي لمحاكمة من اغتصب ها .خالل
بورنامايا (ليساسم هاالحق
تجر شاي.فيبداية سبتمبر
فس ها عن طريقتشغيل م
صلت عن زوجها،بدعم ن
ف
تي ان
الصراع ،عملتبورنا مايا ال
يبالي والجنودتحتقيادته .على مدىفترة من
،2114تعرضتبورنا ماياللمضايقة منقبل لواء منالجيشالملكي الن
ألسابيع عملوا على زيارة منزل ها وطلب زوجها ،علىافتراض ان ه كان مرتبطا مع الماويين .منبين أمور أخرى،
لسلطاتفإن هاستعاني منالعواقب.
فسه إلى ا
فصل عنهان
سميت بال عاهرة وقيلل ها انلميقدم زوج هاالمن
يبالي
تقالبورنا مايافينوفمبر  2114من قبل جنود منالجيشالملكي الن
فصل عنها،تم اع
عندما لميظ هر زوج ها المن
ضافة
فصل عنهاباال
ستجواب هافيثكنةعسكريةقريبة حولنشاطات زوج هاالمن
تيدت إلى الحجز.تم عصب عيني ها وا
واق
فينعلى
ختل
ركل ها ،وأمرهابشربالبول ،وتعرض هاللعض ،واغتصاب ها مرارا وتكرارا منقبل أربعة جنود م
الىلكم ها و
لشارع خارجالثكنات.
فقدتالوعي ،وتمالقاءهافيوقت الحقفي ا
القل.
احتاجت إلى الجطبي مكثفبمافي ذلك استئصال
غتصاب ،و
عانتبورنا مايا منإصابات داخلية شديدة نتيجةلال
صلة عنه
ف
فسية مما جرى ل ها .كمافقدت أي دعم مالي من زوج ها المن
الرحم ،التزالتعاني من اآلثار الجسدية والن
عائلة .كما قاطع ها أيضابعض الناسفي مجتمع ها
كريات لدرجة أن ها اضطرت إلىترك قرية ال
وعانت من ومضة الذ
غتصاب ،و كان لالغتصاب و استئصال الرحمالناتج عنه عواقبسلبية أخرى ل هافي
رفةباال
لجديد الذين هم على مع
ا
المجتمع:النساءمثلها ،علىسبيلالمثال ،اليسمحل همبحضوربعضالمهرجانات.
فيذي لمنطقت ها ،الذي هو رئيسالشرطة ،أن ها
بعد انت هاء الصراع،أبلغتبورنا مايا الرئيس التن
في مارس  ،2112و
يبالي .ومعذلكلميتخذ أي إجراء.في عام ،2111بمساعدة
فراد منالجيشالملكيالن
تعرضت الغتصاب على أيدي أ
لشرطة .ولكن،تمرفضالشكوىبسبب
نسان ،منتدى الدعوة ،قدمت شكوى اغتصاب الى ا
من منظمة محليةلحقوق اإل
تعذيب.
بند يجرمال
توجيهتهم االغتصاب .اليوجد هناك أي
فترة 35يومال
صلةل
تشريع ذاال
فرضال
يبال ،الذي
لدستورفي ن
عليا .وقال ال محامون أنفترة التقادمتتعارض مع ا
فضتسجيلالشكوى إلى المحكمة ال
وصل ر
نسان .ومع ذلك،فشل
يبالالدوليةفي مجال حقوق اإل
تعذيب ،و معالتزاماتالن
يضمنالمساواةللمرأة و عدمالتعرضلل
افق مع مواقف جميعضحايا االغتصاب الل النزاع – حيث نظرا إلى الوضع
ئناف .ان وضعبورنا مايا متو
االست
لضحايا أنيقد مواشكاوىفي غضون
يبال
تحيلتقر
لشرطة ،كان منالمس
األمنيفيذلكالوقت ،والالقةبينالجيش و ا
تقادم وهي 35يوما .
فترةال
ابعة ألمم المتحدة
لت
قضية أمام لجنة حقوق االنسان ا
ال
فردية،التي
نسانفي األممالمتحدةباستخدام إجراءاتالشكاوىال
افعة وريدريسالدعوة إلىلجنة حقوق اإل
قدم منتدى المد
يبال.
بول ها منن
تمق
تقديم جبر الضرر لما لحقببورنا مايايكشف عن عدد من االنت هاكاتللع هد
تحقيق وال الحقة و
ويقول ال الغ أن عدم ال
تعذيب و غيره من ضروب
قوق هابموجب المادة ( 7حظر ال
تشمل هذه انت هاكات لح
ياسية .و
الس
الدوليللحقوق المدنية و
لقانون
تقرير صراع النيبال :2112تحليل انت هاكات النزاع ل
نسان (" ،)2112
للمحة شاملة أنظرفيتقرير المفوضي ة السامي ة لحقوق ال
توفر على:
ثاني  ،"2112و هو م
القانون الدولي انإلساني ما بين فبراير  1992و  21تشرين ال
نسان و
الدولي لحقوق إل
.http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/OHCHR_Nepal_Conflict_Report2012.pdf, October 2012
187
مرجع سابق ،ص.158 .
188
لصراعفي عملي ةبناء اسالمفي
نسي كأداة من أدوات ا
يسيف" ،ضمان العترافبالعنفالج
ليون
لسكان ا
انظرفي مشروعتوثيق،صندوق ا
توفرعلى./http://mhpss.net :
والفتياتالضحايا/الناجيات .م
نساء
وفير خدماتشاملةلل
لتوثيق وت
نيبال من الل ا
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في
تقال التعس
نسانية) وذلكللتهديدات واالع
سوء المعاملة) ،والمادة ( 9الحرية واألمان) والمادة ( )1( 11المعاملة اإل
يبالي.
الملكيالن
تيتعرضتل ها علىيد جنود منالجيش
نسانيةال
تعذيب والمعاملة االإ
اول
تعذيب ،جادلال الغ مايلي:
فيمايتعلقباالعتراففي ماتعرضتله ك
تهديدباالغتصاب،
للكم وال
التيتعرضتل هابورنامايا ...بمافيذلك عصبالعينين والضرب و الركل و ا
اناألفعال
تعذيب،في انت هاك هللمادة .7يمكن االستدالل
فين على القل،بلغ حد ال
و الغتصاب الجماعي منقبل أربعة جنودمختل
تخراج المعلومات؛ ومنثم
في البداية) الس
لوقائع على أن هذهاألفعال ارتكبت لعدد من األغراض،بمافي ذلك (
من ا
تخويف
صلة عنه ارتكبه ،وشيءيزعم أن ها ارتكبت ه أم لمترتكبه؛ ل
ف
معاقبةبورنا مايا عن شيء زعم أن زوج ها المن
التيتسبق
فترة
الكلماتالمستخدمةفيال
تعذيب و
بعفيال
تمع ،و من أجل اإلذالل والحطب ها.الشكلالمت
اآلخرينفيالمج
تعذيبترجعذلك أيضا إلىالتمييز.
و اللال

نفسي والضرب
تعذيبال
ال
قيادةبورنامايا مشيا
عقلي ةشديدة علىبورنا مايا.بدأ ذلكب
لسلةاألفعال علىتعمدإلحاق ألم ومعاناةجسدي ة و
انطوت س
المسلحين،بعد ذلكتعرضت الىتهديداتبأن ها
إلىثكنةتحتتهديدالسالح ،واحاطت هابخمسين إلى ستين منالحراس
لسلطات.عند وصلوهمالىبوابةالثكنات ،عمل جنديعلى عصب عيني
فسهإلى ا
تواجه "عواقب" انلميقدم زوج هان
س
فة.جلستوحيدةلمدةساعتين ونصففيالغ
بورنامايا ،مماترك ها مشوشة وضعي
رفة.
ألحق الضابط ألما ومعاناة شديدة عمدا علىبورنا مايا عندماركل هابحذائهثم لكم ها  35-31مرةفيبطن ها والظ هر و
لساقين و
فخذين.ترك هذا االعتداءالجسديبورنا مايا مع عدة جروح و كدمات علىفخذيها ،والركبتين وا
لساقين ،وال
ا
تخدملغة مهينةتجاه ها ،وأمرهابشرببول ها.
الجبين .كما اس
فسها ،عملعلى
بعد ذلك،قالالضابطلبورنامايا انهسوفيغتصبها ،و مزقالساري الخاصب ها.عندماحاولت حمايةن
خبطرأس هابقوةفي الحائط  ،مما أدى إلى إصابت هابنزيف.
تعذيببموجب العهد الدولي
فس ها كانيمكن أنتكونكافية لتصل إلى حد ال
منالمسلمبه أن هذهألفعال منتلقاء ن
ياسية.
الس
للحقوق المدنية و

اغتصاب متعدد
تعذيب .على النحو المبين
مليات اغتصاب متعددة لبورنا مايا .هذا التصرفبحد ذاتهبلغ حد ال
تعذيب مع ع
ثم استمر ال
فسي ة
تعذيب ،والعواقب الوخيمة على صحةبورنا مايا الن
بل
عاله،فان االغتصابفي حد ذاتهيحمل عتبة شدة الخاصة ا
لجسدية (بمافيذلك اإلنجابية) ،ووضع هاال مالي،يدل علىذلك.
وا
نسانية،بمافيذلك:
الوة على ذلك ،هناك عدد منألفعال األخرىالمحظورة الكامنة وراء االغتصاباألفعالالالإ
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لحصول على معلومات
لضرب أثناء االستجواب،في محاولة ل
من أجل الحصولعلى المعلومات :تعرضتبورنا مايافي البداي ة ل
من ها.
تصابالذيتعرضت لهبورنا مايا هم "عواقب"سبقتحذير ها من هم انلميقدم
المنفصلة عنه :إنالضرب والغ
عقوبةل هاولزوج ها
سلطات.
نفسهإلى ال
نفصلة عنه
زوج هاالم
عتقال والتعذيببسبب دور ها كزوجة ممنيشتب هبه م الماويين و
فتبورنا مايافي ال
التمييزعلى أساس النوع االجتماعي :است هد
لبداي ة ،كانت
افعهمتمييزية :منذ ا
لطريقةالتي أعرب دو
لتي ارتكبتفي ا
رتكبي الجرائم ا
لسلطات .م
فشلهفي إ الغ ا
عقابا لهعلى
نسيا" :عا هرة" " ،مومس"" ،ساقطة" .الشكلالذيتمفي ه التعذيب،بما
الت هديداتالتي وج هتل ها أثناء الستجواب والتعذيب مهينة ج
نساءوالفتيات أثناء النزاع ،و كانالجناة
تخدمبأغلبي ةساحقة ضد ال
تصابالجماعي ،هو شكل من أشكال التعذيب المس
في ذلك الغ
تصابل مايا
نس ها .ارتكبت عمليات الغ
يباليعلى أنهسيكون له عواقب وخيمة خاصةببورنا مايابسبب ج
علىعلمتامفيالسياقالن
بلغت حد مثل هذاالتمييز.
افعالتمييز ،و
بورنابد
بالي وصم ة
تصابفيالمجتمعالني
نساء)فيالمجتمع:يواجه الغ
إل الل وا هان ةبورنا مايافيالمجتمع ،وتر هيب آلخرين (السيما ال
تصاب جماعي ،وجروح مروع ة لدرجة ان ها احتاجت الى
ئل ة ،و  ...و هو مهين و مذلفيالالوعي.بعد أنتعرضت الغ
عار ها
روف ةفي
لشارع خارجثكنات الجيش ،وذلك لجعل حادثة الغتصاب مع
لقاءبورنا مايافي ا
ئصالللرحمفي وقت الحق،تم ا
است
نساء األخرياتللتعاون.
المجتمعلتواجه وصم ة عار هائلة ،وبمثابةتحذيرلل

بالتالي
قوق هابسبب جنسها ،و
لتلك االنت هاكاتلح
التحديد وتعرضت
دفت على وجه
يدعي ال الغ كذلك أنبورنا مايا است ه
ضافة إلى ذلك،يزعم أنه
يبالفي انت هاكللمادة )1( 2بالتزامن معالمواد  9 ، 7و . )1( 11باإل
هيضحيةالتمييز وأنن
تقادمفي حد
تم منع ها منالوصول إلىوسائل االنصاف ،كما هو مطلوبفي المادة  )3( 2منالعهد المذكور ،وأنفترةال
ذات هاتتعارض مع المادة )3( 2بالتزامن مع المادتين  7و  11حيث أن وجو دهابحد ذاته هوفشلفي منعالجرائمالتي
تحقيقبشكل صحيح و مقاضاةالحاالتالتيتصل
ناسب ،التسمحللدولةالطرفبال
تقي إلى انت هاكاتالعهدبشكل م
تر
بغي أاليكونفي ها أيفترةقيد.
التيين
تعذيب ،و
إلى حدال
فتيات ،وانهيتم
نظرا الى االعترافباالغتصاب كشكل من أشكال التمييز الذي يؤثربشكل ساحق على النساء وال
الجنسي أثناء النزاع،تزعمبورنا
تيات على نطاقواسع عبر االغتصاب وغيره من أشكال العنف
ف
استهداف النساء وال
تقادمفي حد ذاته انت هاك اللتزامات الدولة الطرفبموجب المادة  3والمادة  ،22و أن صاحب ةالبالغ
مايا كذلك أنبند ال
ضحيةل هذه االنت هاكات.
يبال لترد علي ها.في أغسطس ،2113
نسانفي مايو  ،2113وإرسال ها إلى الن
تم قبول القضية من قبل لجنة حقوق اإل
بوليةالقضية ،و التزال اإلجراءات جارية.
يبال مق
تحدتن
يبال.تم
تقادم علىجرائم االغتصابفي ن
هذه الحالة هي واحدة من عدد من الحاالتالتيتمتقدي مهم للطعنفيفترة ال
تقادم غير
ليا أنفترة ال
فرت عن أوامر من المحكمة الع
رفع حالتين اخرتين على األقل على المستوىالمحلي ،وأس
رفضقبولالشكاوىالتي
تشريعات مع مضي عدد منالسنوات ،التزالالشرطةت
يتمتعديلال
دستوري ة .ومع ذلك،لم
نسان إلى العدالةفي حالةبورنا مايا،
تجاووت حد الـ 35يوم .ومن المؤمل أنتؤدي هذه القضية أمام لجنة حقوق اإل
يناتفي طريقةتحقيقالشرطةفي االغتصاب.
تحس
تقادم  ،وإدخال
وأيضا إلىتغييراتأوسع،بمافيذلك إزالةفترةال

يين لالغتصاب
القنصل
لمسؤولين
استجابة ا
شكوى حول
منقبلجندي
مصر  /المملكةالمتحدة
صحية
الخدماتالبرلمانية وال
لترا)
أمين المظالم (انك
فتيش عسكرية حيث
فت عند نقطةت
كانت ن .وهي مواطنةبريطاني ةمسافرةفي مصريوم  14مايو  2111عندماتوق
فة حيثقيل ل ها أنهيمكن ها
تيدت إلى غر
ف رها ،واق
لصباح.تم مصادرة جواز س
أبلغت إن ها اليمكن أنت مضيقدماحتى ا
بعدبعضالوقت،تعرضت الغتصاب منقبل ضابطعسكريفي البس مدنية.
رفة ،و
بس هافيالغ
النومفي هال ال.تم ح
فة وهي مضطربة وتنزف.
ر آها جنودقريبو ن وهيتخرج منالغر
قيامبه.بعد
فارة البريطانيةلطلب المساعدة اولمشورة حول مايجب ال
صلت ن .وأصدقائ ها معالس
في اليومالتالي ،ات
فيات واقترحت علي ها اإل الغ عن االغتصاب إلىالشرطة .عندما
تش
السفارة ل ها قائمة من المس
سلت
فية ،أر
محادثة هات
لشرطة،نظرا إلى أن االغتصابقد ارتكب علىيد ضابطعسكري،
أعربت عنمخاوف هابشأن اإلبالغ عنالقضية إلى ا
افقت ها
تتم مر
افقت ها ولميعرضعلي ها أن
تتم مر
توجي هاتالداخلية،لم
قيلل ها أنالنصيحةال معتادة هي عمل الغ .الفالل
من قبل عضوفيفريق القنصلية إل الغ عن االغتصاب إلىالشرطة ،كما لمتحصل على أي مساعدةفي الترتيب
فيات الموجودة على الالئحة،تعرضت لمعاملة سيئةللغاية من قبل الطبيب
تش
لفحصطبي .عندما ذهبت إلى أحد المس
قلق حول
فتيش ،و قال ل ها ال أن الت
الذي أجرىالفحص حيث انت هك خصوصيت ها ،وسأل ها لماذا كانت عند نقطة الت
صليينفيوقت الحق
فينالقن
فيروسفي مصر.عندماسألتال موظ
بشريةبسبب عدم وجود هذاال
فيروسنقصالمناعةال
فين
تطع الموظ
بشرية ،لميس
على المشورة حول مكان الحصول على أدويةللحد من مخاطرفيروسنقص المناعة ال
المساعدة.
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تجزت هناك لعدة ساعات ضد
نشأة عسكرية واح
لشرطة كما نصحت ،نقلت الى م
عندمابلغت ن .عن االغتصاب إلى ا
فارةللحصول على المساعدة ،ولكن قيل ل ها عبر الهاتف ،الفا
الس
صلتب
بحت مضطربة جدا ،ات
إرادت ها .عندما أص
لصباحقيلل ها أن
للواقع ،أن ها حرةلل ذهابفي أيوقت.عندماأطلقسراح هافين هايةالمطاففيالساعات االولى من ا
نشأة العسكرية ،ولكن هذا لميحدث .سبب هذابزيادة
سيلتقيب ها ،وسوفيعود مع ها إلى ال م
فارة
فين منالس
أحد الموظ
قبضعلي هافي أيوقت.عندماسألت عنالمساعدةفي إعادةترتيب موعد ها،قيل
يتمال
قلق ها حيثشعرتبأنهيمكن ان
بيان هابشكل غير رسميفي منزل أحد األصدقاء،
فس ها .انتهى األمرفيوقت الحقب إعطاء
فعلذلكبن
ل ها أن هايجب أنت
بيانباعادةتمثيل أجزاء من ما حدث.فيوقت الحق ،واج هت
ف هم ها ،كما أجبرت منقبلالضابط الذي أخذال
فيلغة الت
يتم أخذ أي أدلةالطب ا
بقا.لم
يعلن عنه مس
تعرففيالشرطة والذيلم
الجانيفي خطال
لشرعي.
لحصول على معلومات حول ما إذا كان االدعاء قدتحرك إلى األمام ،ولكن دون
غادرت ن .مصر و حاولت لش هور ا
جدوى.بعد عدد من األشهر ،مع مساعدة من المحامينفي مصر ،قيل ل ها أنالجاني قد أدين من قبل محكمة عسكرية
ئناف هذاالحكم واألمربإعادة المحاكمة،
السجن لمدة معينة.تم است
الجنسي (وليسباالغتصاب) وحكم عليهب
باالعتداء
قيامتدخالت
السجن لمدة أقل.بعد طلب من محامي ها المصريين سمح لهمبال
حيث أدين مرة أخرى ،ولكن حكم عليهب
نيابة عن هافي اإلجراءات األخيرة (األولى مننوع ها لمحاكمةعسكرية)  ،ال أن ها ما زالت غيرقادرة على رؤيةنسخة
بال
منالحكم.
فارةبعد أن طلبت المساعدة منهم ،وعملت
ظفيالس
كانت ن .مستاءة جدا حول الطريقةالتيتم التعامل مع ها منقبل مو
يسية هو عدم المتابعة الرشادات
قضايا الرئ
تقديم شكوى رسمية عندما عادت إلى المملكة المتحدة .كان من ال
على
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملة .ورأت ن .أنه
توجي هاتبشأن االبالغ عن حوادثال
االغتصاب الداخلية ،اللل
التي عانت من هافي اإل الغ عن االغتصاب والتماسالمساعدة
ضافية
تباعذلك،فان هالمتكنلتتعرضللصدمة إل
لوتم ا
فارةبأن هم
فوالس
تقار إلى المساعدةالتي قدم ها موظ
الطبيةفي األيامبعد االغتصاب .وكان واضحا من المشورة والف
تباع ن هجمختلف ال الغفي الحالةالتييكونفي ها مرتكب االغتصاب
فشلوافيفهم أن ه قدتكون هناك حاجة إلى ا
تحقيق ،كما هو مطلوب
تقدم المحرزفيال
لسلطاتبقوةكافية حولال
فشلوا أيضافيالمتابعة مع ا
مسؤولفي الدولة .كما
تعذيب وسوءالمعاملة.
توجي هات حولال
منقبلال
ثبات ها وعرضعلي هااعتذارجزئي.
نولث أنبعضشكاوى ن.قدتم إ
قبلت وزارة الخارجية والكو م
بعدأش هر منالحوار
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملةلجعل ها أكثر
توجيهالداخليالمعنيبمسألةال
كماالتزمت أيضابإعادةالنظرفيال
فين.
تحسينالتدريبللموظ
وضوحاوشموالللحاالتالشبي هةلمثل حالة ن .وب
نكلترا وويلز.
لكون ن .غير راضية عن هذه النتيجة ،أخذت ن.شكو اها إلى أمينالمظالمالبرلماني والخدمات الصحية ال
مثلة متعددة من سوء اإلدارة من قبل وزارة
ييد شكوى ن ،.معخلوص أمين المظالم الىإيجاد أ
بعدتحقيق كاملتمتأ
تقديمتعويضاتلـ ن.
تقديم اعتذار كامل ،وإجراء مراجعة داخلية ،و
افقت وزارة الخارجية على
الخارجية .و
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غتصاب
تحديالقانونفي عدم الحماية من اال
نيا
عليافيكي
المحك مة ال

نيا ضحية للعنف الجنسي.تسعينفي المئة من
نساءفي كي
تيات و
وفقا لمسح أجرته الحكومة  ،واحدة من كل خمسف
عرفونهم.
لضحايايتعرضن الغتصاب منقبلأشخاصي
ا
لشرطةفي
فشل ا
عليالميرو ،كينيا ،حول
تيات عريضةفيالمحكمةال
ف
في 11تشرين األول ،2112قدمت مجموعة منال
ميرسي
التيافكت و
نسان الكندية اكو
تحقيق و مقاضاة حاالت اغتصابهم .كان المبادرينللعريضة هذه منظمة حقوق اإل
ال
تتراوح أعمارهنبين  5و 11عاحقضاي اهم أمام
بناتفي ميرو.قدمت أحدعشرفتاة
نقاذتومنيلل
شيدي،التيتدير مركزا
المحكمة .الثة منهم هم أم هاتنتيج لالغتصاب.
تسجيل حوادث االغتصاب ال
فض
تحقيقفي حاالتالغتصاب ،وأن هاتر
تيات أنالشرطةطلبترشاوىقبلال
ف
زعمتال
افقوا.
لضحاياقد و
لضحاياش هود و ادعوا أن ا
إذاجلب ا
لدستور،ولل مواد ،3 ،2 ،1
تحقيقفي االغتصاب و الحقة مرتكبي ه هو خرق ألحكام عديدة من ا
زعمالملتمسينبأن عدمال
يقيلحقوق ورفاه
فر
يثاق األ
نسان ،والمواد  11 ،4 ،3 ،2 ، 1و  27منالم
 8 ،7 ،5و  11من اإلعالنالعالميلحقوق اإل
العديد منالقوانينالمحلية .
الشعوب ،و
نسان و
يقيلحقوق اإل
فر
فل  ،والمواد  7 ،1 ،5 ،4 ،3 ، 2و  8منالميثاق األ
الط
تحقيقفي حاالت
توجيهالشرطةلل
تعجلة ل
قوق هم ،والى األوامر المس
وقد لجأوا الى اإلعالنات من أجل االنت هاكاتفي ح
نسي ،وضمانتدريبلضباطالشرطة.
فيذ إطار وطني حولالعنفالج
سياساتلتن
عيدال
تخاذتدابير علىص
اغتصاب ،وا
عليافي ميروالعريضة 189 ،ووجدت أن:
يوم  27مايو عام ،2113أيدتالمحكمةال
عفاءالمستجوبين هنا مناللوم والمسؤولية.فقدخلق
لملتمسين ،اليمكن ا
باشرة عن األضرار،فان هبالنسبةل
في حين أنالجناة مسؤولين مسؤولي ة م
نائي من اللتحقيق مناسبوفعال و الحقة هذه الجرائم "مناخا لإل الت من العقاب"
فشلالمستمر للمدعى علي همفي ضمان ردفعل ج
ال
نسي ة وباألخص هتك العرض .ونتيجة لذلكيعرفالجناة أنبامكان هم ارتكاب جرائم ضد األطفال ألبرياء دون خوف من
رتكابالجرائم الج
ال
التي ارتكبت منقبلالجناةبسببالتراخي
فسية
ستجوبينمسؤولين عن األضرارالجسدية والن
نسبةلي،يجعل هذاال م
ليهم ومحاكمتهم.بال
القبض ع
تلفةبعد العتداء
لشرطة المخ
و عدماتخاذ إجراءاتفورية وإيجابي ة لردع هتك العرض .و ألسوأ من ذلك أنالملتمسين قاموابزيارة مراكز ا
نفس همباتخاذ إلجراءات المناسبة .دال من ذلك
كلفوا أ
رفون هم ولكن المستجوبين لمي
عليهم وأعطوا أسماء مرتكبي العتداءكونهم أشخاصيع
فشلوافي
تجاهلو هم ووضعو همتحتفحوصاتقوية و
نتهم ،كما صاحوابهم و
لضحايا وإ ها
لشكاوى ،وعملواعلىلوم ا
أظ هرالمستجوبينشكوكابا
فسي الناجم عن أعمال هم وتقاعس هم.
لضررالن
باشرة عن ا
ستجوبين همفي مسؤولية م
اتخاذ إلجراءات لال زمة.في رأييفانال م

لدستور
فيذالحقوق والحريات األساسيةعلىالنحوالمنصوصعليهبموجب ا
فشلوافيتن
تجوبين
وجدتالمحكمة أنالمس
لملتمسين ،وعلى وجه الخصوص الحقوق
لمراقبة واحترام وحماية وتعزيز وإعمال الحقوق والحريات األساسية ل
فة (المادة  )3( 21والمساواة والتحرر من عدمالتمييز ( المادة
فراد منفئة مستضع
تعلقةبحماية خاصة كأ
الحريات الم
و
الوصول إلىالعدالة (المادة  48و  )51والحماية منسوء المعاملة واإلهمال و جميع
نسان (المادة  ،)29و
 )27كرامة اإل
نيا ،عام .2111
نسانية (المادة ( )1( 53د)بموجبدستور كي
ف ة و االإ
أشكالالمعاملةالعني
كما وجدت كذلك أن:

لصادرفي 27مايو
يض ة ،2112/8الحكم ا
لشرطة وآخرون )2113( .عر
فوض ا
طفل) وآخرون.ضد م
المحكمةالعليافي كينيا( CK ،
.2113نسخة عنالحكم موجودة عبرالرابط االتي.http://theequalityeffect.org/160girlshighcourt2013.html :
189
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تجوبين مسؤولون عن
بقوا أحرارا و/أو طلقاء .ان المس
سمحتالشرطةفي اللتماس الحالي للمجرمين الخطرينبأني
تقال
ناسبةوفعالة الع
تخاذتدابير م
وفشل وكالءالدولةفي ا
سيا علىالملتمسين
تقال ومحاكمةالمجرمين الذين اعتدوا جن
اع
كبي هتك العرض المذكورين وحماية األطفالالملتمسين الذين همفي سنوات العطاء،يجعلهمفيرأيي
و محاكمة مرت
بالتحديد.
ين ه
الملتمسنا
تياتالصغيرات و
ف
قسريلل
تعذيب و هتكالعرض والح ملال
مسؤولين عن جريمةال
فسادفيشكاوىالملتمسين من هتك
سليم خال منال
لشرطةفي اجراءتحقيقفعال و
كما رأتالمحكمة أيضا أن "فشل ا
لدستور.
تقي إلى درجةالتمييزالمخالفل
الجنسي"ير
العرض و ألشكال األخرى من العنف
أعطتالمحكمة ألوامرالتالية:







37

يقات سريعةوفعالة و مناسبة و م هنيةفي
فض و/أوفشلالشرطةفي إجراءتحق
إقراربأن إهمال أوإغفال أو ر
أولشكاوىالملتمسين ألحد عشر من هتكالعرضينت هكالحقوق والحريات األساسية:
فة
فرادفي مجموعة مستضع
 oفيالحمايةالخاصة كأ
تفادة منالقانون
 oالمساواةفيالحماية واالس
 oفي عدمالتمييزض دهم
صلة والحقفي حمايةالكرامة
 oفيالكرامةالمتأ
 oفيالحقفي أمانالشخص
تعذيب أو
 oفي عدم التعرض ألي شكل من أشكال العنف سواء من مصادر عامة أو خاصة أولل
قاسية أوالمهينة
المعاملةال
 oالوصول إلىالعدالة.
يقات سريعةوفعالة و مناسبة وم هنيةفي
فض و/أوفشلالشرطةفي إجراءتحق
إقراربأن إهمال أوإغفال أو ر
أولشكاوىالملتمسين األحد عشر من هتكالعرضينت هكالحقوق والحريات األساسية:
نسان،
 oالمواد  ( 8-1ضمنا) و  11من اإلعالنالعالميلحقوق اإل
فل؛
تفاقية األممالمتحدةلحقوقالط
 oالمواد  2و  4و  19و  34و  39من ا
فل ،و
يقيلحقوق ورفاهالط
فر
 oالمواد  1و  3و  4و  12و  27منالميثاق األ
نسان والشعوب.
يقيلحقوق اإل
فر
 oوالمواد  ( 7-2ضمنا) و  18منالميثاق األ
يقات سريعةوفعالة و
لشرطة ) وو الءهبإجراءتحق
فوض ا
توجيه المدعى عليه األول ( م
أمر مست جالب
نسي.
لملتمسين األحدعشرف ي هتكالعرض والعنفالج
ناسبة و م هنيةفي أولشكاوى ا
م
التي
لدستور ،و
فيذ المادة  244من ا
فوضالشرطة ) وو الءهبتن
أمر مست جالبتوجيه المدعىعليه األول ( م
بلمسائلالمثارةفي هذااللتماس.
نسان،بقدر ما هو متعلق ا
تتعلقبتمسكالشرطةبال م هنية ومعايير حقوق اال

استخدامقانونحقوق
الجزءالثالث:صياغة حالةفرديةب
النسان
تعذيب وغيره من ضروب سوء
بامكان المحامين والمناصرين االعتماد على التطورات التيتربطبين االغتصاب اول
يئات
نسان -سواء أمامال ه
المعاملة ،والمبين ةفي الجزء األول،فيتأطيرقضاياهم وحججالممارسات من حيث حقوق اإل
فصيلللمساعدةفي هذه
تعذيببالت
قليمية أو الدولية.ي هدف هذا الجزء إلىجلب االجت هادفي االغتصاب اول
المحلية أو اإل
الم همة.
نائي
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملةفي عدد منالمستويات -المحلي ( ج
يمكنجلب الحاالتباستخدام إطارال
ضحايا الىالعدالةفيقضيت هم ،أو
قليمي ،والدولي .ويمكن أنتكون حاالتفرديةتسعىفي هاال
أو مدنيودستوري) ،واإل
صلحة العامة التي
ماثلة أو ذاتصلة ،أو دعاوى الم
لضحاياتعرضوا النت هاكات م
نيابة عن مجموعات من ا
إجراءاتبال
لضحايا.
تحدىقوانين أو ممارسات معينةتعمل على انت هاكات حقوق ا
ت
تقاضي،
تطلب دراسةمتأنيةلرغبات وتجاربالناجي (ن) ،وأ هدافال
تأطير أي حال ة أمام هيئةقضائية أو شبهقضائيةي
فةقد
مختل
تقاضي أمامه .كما هو موضحفيالجزء األول،فانالمعاهدات والنظمالقانونية ال
يتم ال
واإلطارالقانوني الذي
التي
يئات
فتال ه
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملة ،واختل
فة إل ظهار ارتكابال
ثبات عناصرقانونيةمختل
تطلب إ
ت
فسيرتلكالنظمالقانونيةفي االجت هادفي عدد منالنواحي.
ت
تعذيب أو غيره من
التي عادة ماتكون مطلوبة إل ظهارال
يسية
قضايا الرئ
قسم الى أنيحدد مجموعة منال
لذا يهدف هذاال
تفادة من االجت هاد األكثرتقدمافي
تقاضينفي االس
نسانلمساعدةال م
ضروبسوءالمعاملة داخل اإلطار الدوليلحقوق اإل
فر مخطط
التحديد ل مجادل ة قضاي اهم.يتو
نسانيفيما يتعلقباالغتصاب على وجه
نسان الدولية والقانون اإل
حقوق اإل
تخطيطيلطريقةتنظيمالمعلوماتفي هذا الجزء -كمقترحبشأنالخطواتالمنطقيةالتييمكن أن
يابييعطيالتمثيلال
نس
ا
ثاني.
نسانفيقضيتهم-في المرفق ال
تباع هافيصياغة جوانب حقوق اإل
تقاضين با
يرغب أحدال م
نسانفقط،بل أيضافي
يئات الدولية لحقوق اإل
فيدافي جلب الحاالت أمام ال ه
لتحليل م
ومن المؤمل أن اليكون هذا ا
لدستورية ،وتثقيفالقضاة والمحامين وصناع
حافلالمحلية،بمافي ذلك من الل الضمانات ا
تقاضي من خالل ال م
ال
يئات معينة لتعكس
القسم أينيمكنتطوير اجت هاد ه
ضافة إلى ذلك ،سوفيظ هر هذا
ياسة حول المعايير الدولية.باإل
الس
على نحوأفضلتجاربالناجينوالناجيات منالغتصاب ،واإلجماع المتناميفيالقانون الدولي ،الذييسمحبا الق
تيجيفيتلك المجاالت.
تقاضي االسترا
ضافيةلل
فوائد إل
تملة وال
األحكام حولالمخاطرالمح
تملة
فوائد المح
تفاصيل العملية لجمع األدلة لالزمة المطلوبة لحالة معينة ،أوفي قياس ال
وال ي ذهب هذا الجزءفي ال
قليمي ة اولدولي ةالمتاحة ،ومزايا و عيوب كل من ها.
سعيلل محاكمات ،والنظرفي آلليات اإل
فة ،وال
مختل
للخياراتالمحليةال
ينر ،هذه
قيا ،الذي كتبته فاهيدا نا
تقاضيلضحايا العنفالجنسيفي أفري
يتناولتقرير ريدريس حول استراتيجيات ال
فة ،على
مختل
ليات ال
تقاضي ،وطرق سير اآل
تبارات االستراتيجيةفي ال
صلة حول االع
ف
فر معلومات م
القضايا و يو
190
المستويينالمحلي والدولي.

أ.اثبات دخول ما هو محظورفيالغتصاب
تقي إلىشكل منأشكالإساءةالمعاملةالمحظورةسواء ارتكب من
يتضح من االجت هاد حول االغتصاب أن االغتصابير
بالتاليفإن أي جريمة اغتصابتثير مسألة ما إذا كانت الدولوفتبالتزامات ها
قبل دولة أو ج هة غيرتابعةللدولة .و
تفاقية األوروبية لحقوق
ياسية ،اال
الس
نسان ،مثل العهد الدوليللحقوق المدنية و
بموجب المعاهدات العامة لحقوق اإل
تفاقية مناهضة
الشعوب ،وبموجب ا
نسان و
يقي لحقوق اال
فر
نسان ،والميثاق اال
تفاقية األميركية لحقوق اإل
نسان ،اال
اإل
191
تعذيب ،الستخدامالعناية الواجبةلمنع ه والردعليه.
ال
 2112ريدريس .)2112
:
ريقيا(سبتمبر
لجنسيفيأف
لتقاضيلضحاياالعنف ا
تيجيات ا
فا هيداناينر،استرا
191
بيعة ومدى هذه االلتزاماتقدتختلف -أنظرالجزء ب.
علىالرغم من أن ط
190
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 .1ا ظهار أن االغتصابيرتقي الىسوءالمعاملة المحظورة
نسانية أو المهينة،يجب أنيظ هر عليه الحد
تقي عمل ما إلى حد المعاملة القاسية أو االإ
على النحو المبين عاله ،لير
فعل أو مجموعةألفعال إلى
ينا،فليس من الضرورة أنيصلال
األدنى من شدة األلم و المعاناة .أما من أجل اعتباره م ه
فيذهبطريقة مهينةللغاية.
لجسامة ذات ها إذاتمتن
حد ا
يئاتالقضائيةسريعةفيخلوص هاالى أن االغتصابالمرتكب من أي طرفيصل كل من هذهالحدين
كانتالمحاكم وال ه
يناقش
تعذيب (
تقى سوءالمعاملة الىال
فعل اللتزاماتالعامةللدول.في كثير من الحاالت،ولكنليسفي جميعها ،ار
وي
التيلمتميزفي هاالمحاكمذلك،
القسمالتالي) .ومع ذلك،حتىفي الحاالت
لجسامةفي هذاالسياقفي
االجت هاد على مسألة ا
نسانية
قاسية أو االإ
كفايةليصل إلى حدالمعاملةال
لميكن هناك أيشكفي أن االغتصاب "خطير" و/أو " مهين"بمافيهال
غاريا ،حيث نظرت المحكمة األوروبيةفي قضية
أو المهينة .كان هذا هو الحال ،على سبيل المثال،في م.س ضدبل
"موعد االغتصاب" من قبل اثنين من الرجالبموجب المادة 3التيتنص عموما على "مسؤولية الدولفي سن أحكام
فعال وال الحقةالقضائية" 192 .منذ ذلك
تحقيق ال
مليا من الل ال
تعاقبعلى االغتصاب وتطبيق ها ع
نائيالتي
القانونالج
بساطةفي قضية حديثة أن "االغتصابيرقى إلى
لبي الحد األدنى ،مشيرةب
الحين أوضحت المحكمة أن أي اغتصابي
193
توصيات من
يقاتالعامة وال
تعل
تفاقية " .يتسق هذا أيضا معالموقفالذي اعتمدفيال
فى مع المادة  3من اال
تنا
معاملةت
194
تفاصيل حول االجت هاد ذي
للمزيد من ال
تعذيب ولجنة سيداو.
للجنة المعنيةبحقوق اإلنسان ولجنة مناهضة ال
قبل ا
تعذيب.
الصلة راجعالمقطعالتالي حول أركانال
وقدتم الترحيبفي هذا الن هج لكونهصحيحا "سواء من حيث األدلة الظاهرة لضرر االغتصاب و خطورة خطأ
قسم
دفق من هذه النتيجةفي ال
يتمفحص اللتزامات التيتت
فراد" 195 .و
نسية أل
االغتصابفي انت هاك السقاللية الج
الفرعيباء أدناه.
.1.1

تعذيب"الغتصاب
ينبغياستخدام مصطلح "ال
النظرفي ما إذا كان

بغي أنتسمى
تعذيب ،وين
تقي إلى حدال
فصل هو ما إذا كانيجدر أن نجادلبأن سوءالمعاملةفي الواقعتر
السؤال المن
ب هذاالمسمى .إذا ارتكب االغتصاب منقبل مسؤولفيالدولةفمن الواضح أن هيجب المجادلةب هذا.ولكن اليزال هناك
نقاش حول ان كان األمر كذلك إذا ارتكب االغتصاب منقبل جهة غيرتابعةللدول ة.
فشل
تعذيببغضالنظر عن مرتكب الجريمة ،أو أي
تخدام مصطلحال
فصيل عاله ،هناك حجج دامغة الس
كمانوقشبالت
تعذيباستراتيجيا (وكما
فة حول ما إذا كاناستخدام مصطلح ال
منقبلالدولة .منناحية أخرى ،اليزال هناك آراءمختل
القضايا إلى النظربعنايةفي الحاالت
نسان.تحتاج هذه
نيا) هو الن هج الصحيحفي مجال حقوق اإل
بعض قانو
يقول ال
فقه الذييمكن
عيدين المحلي والدوليبشكل عام .المبين أدناه هو االجت هاد ال
في النظرفي المناصرة على الص
فردية ،و
ال
الرجوعاليهفي حالتمجلب مثل هذهالقضية.
لتعذيب
عناصر ا
فة واالجت هاد حول ما المطلوب
مختل
فة من الل أحكام المعاهدات ال
مختل
يئات ال
كمانوقشفيالجزء األول،تسترشد ال ه
تعذيببموجبالقانونالمحلي ،والضمانات
تجريم ال
تعذيب .وينطبق ذلك أيضا على
ثباته إل ظهار أنفعل مايرتقيلل
ا
سلوك.
لدستورية ضد مثل هذاال
ا
ثباته
نسان عبرالتعذيب والذييجب ا
على هذا النحو ،من الضروري أنتكون عناصر الجريمة أو انت هاك حقوق اإل
واضحاللغاية منذالبداية من أجلكسبقضيةفيالمنبر الذيتعملفيه .كماقديكون منالضروري أيضا االعتمادعلى
فقرة .153
يسمبر ،2113
نسان ،م.سضدبلغاريا ( 4 )2113د
ب لحقوق ال
ية
المحكمة األورو
193
فقرة .83
ليو 2112
نسان ،د.جضد كرواتيا ( App. No. 42418/10 )2112حكم 4يو
المحكمة ألوروبيةلحقوق ال
194
للجنة المعني ةبحقوق
لتعليقالعام رقم ،19فقرة 7؛ ا
لتعليق العام رقم ،2فقرة 18؛ سيداو ( ،)1992ا
اتفاقي ة مناهض ة التعذيب ( ،)2118ا
ثيقة ألمم المتحدة
نساء والرجال (مادة  ،)3و
نسان ( ،)2111التعليق العام رقم  :28المساواة في الحقوق بين ال
إل
فقرة .11
CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, 29 March 2000
195
لتوصيةالعامةرقم ،'19
فقرة18 .؛سيداو (' ،)1992ا
تصاب والتعذيب واليوروكات (" ،)2118التعليقالعام رقم ،"2فيال
ماكغلين' ،الغ
ثيقة ألممالمتحدة.
فقرة7 .؛ " ،)2111( HRCteeالتعليق العام رقم :28المساواةفيالحقوق بين الرجل والمرأة (المادة  ،")3و
في ال
اتفاقية pean.11لحقوق إلنسان " )2119( ،ص.7 .
فقرة.
 29 ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.10مارس 2111فيال
192
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نسجمة مع
فسير هذه العناصر يحتاج إلىتغييرلجعل ها م
يئات األخرىلل مزيد من الدعم أو ال ظهار أنت
اجت هاد ال ه
نسان والمعاييرالمتطورة.
اللتزاماتالدوليةلحقوق اإل
تعذيب .ومن المسلمبه
فيلل
فة ،وف هم متطور لتعريفالقانون الدوليالعر
مختل
هناك أوجهتشابه واضحة عبر األنظمة ال
تطلب (أ)تعمدإلحاقألمشديد أو معاناةشديدة( ،ب)لغرض محظور .اليزال هناك جدل حول مدى
تعذيبي
عموما أنال
فشل
نسانبعض ال
تعذيب ،ولكنيطلب علىاألقلفي أنظمة حقوق اإل
تقي إلى حد ال
فعل لير
تورط موظف عموميفي ال
رفعمسؤوليت ها.
من جانبالدولةل
تقاضينفيتأطير الحجج عن
فة حول هذه الجوانب أدناه لمساعدة ال م
مختل
يئات ال
تم التطرق الى كل من اجت هاد ال ه
فة ،انظر
تياجاتفي ظل أنظمة قانونيةمختل
صلة الح
ف
لحصول على صورة م
سياقهمالخاص .ل
تعذيبفي
االغتصاب ك
يئات
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي ال ه
فاهيمالحالي ة لعناصر ال
الملحق األول ،الذييقدم موجزا لل م
نسان.
يسيةلحقوق اإل
الرئ
 .1.2تعمد إلحاق األلم أو المعاناة الشديدة
افع مرتكبي ها ،وإنمايجب أنيكون
تعذيب أن شرط الغرض "الينطوي علىتحقيقذاتيفي دو
أكدت لجنة مناهضة ال
تحديد موضوعي لل هدففي ظل الظروف" 196 .االغتصاب كما هو محددبموجبالقانون الدولي ،وهو انت هاك
[عن]
ضمني ة حينيمكن اظ ه ارها ،كما
ضافة إلىذلك،يمكن أنتكونالنية
يفيب هذاالمطلب.باإل
نسي،
للحكمالذاتي الج
متعمد
197
هو مبين أدناه،بأن ع ال ارتكبلغرض معين .
نسان اآلنبأن االغتصاب هو جريمة ذات طبيعة خطيرةوقاسيةتحمل آثار
عترفقانون حقوق اإل
لجسامة،ي
فيمايتعلقبا
نسان
يئات حقوق اإل
تعذيب .ومعذلك  ،ما زالت ه
تقي الىال
لضحايا ويمكن أنتصلإلىالحدالمطلوبلتر
مدمرة على ا
ئياالىذلكالحد.
تلقا
تلفةتطور اجت ها دها حول ما إذا كان االغتصابيصل
المخ
نسان -
يئات -وخصوصاالمحكمة األوروبيةلحقوق اإل
فيمناقشة هذا العنصر البد منالتذكيربأنبعضالمحاكم وال ه
198
وتعمل المحكمة على
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
يسية مميزةبين ال
تعتبر شدة األلم والمعاناةكسمة رئ
فعل ،و
فعل ،سياق ال
النظرفي عدد من العوامل لتحديد ما إذا كان قدتم الوصول إلى الحد،بمافي ذلك مدة من ال
تعذيب.
بالتالي هناك عتبةشدة أعلىلل
صائصالشخصيةللضحية  .و
الخ
نسان،السماتالمميزةفيالعناصر األخرى -بحيث أنه منالضروري أن
يئات أخرى،بمافيذلكلجنة حقوق اإل
ترى ه
نسانية ،ولكن
تقيفعل ما إلى حد المعاملة القاسية أو الالإ
لشديدة من أجل أنير
يثبت مستوى معين من األلم والمعاناة ا
يتمالوصول إلى ذلكالحد،فانالعناصر األخرى ،مثل عنصرالغرض  ،هو مايكون حاسما.
بمجرد أن
تحديدتأثير هدف
لتحديد ما إذا كان أللم أوالعذاب "جسيما" كل منالمعاييرالموضوعية والذاتية :
تخدمالن هجالمعتاد
يس
تبار عوامل من ها عمر وجنس ودين،
فعل علىالضحية على وجهالخصوص ،مع األخذبعين االع
البدني والعقليلل
األثر
199
نسي ،و الحالة الصحية أوالعضويةفي مجموعة معينةللضحية.
توجهالج
وال
 .1.2.1االجتهاد الذيينصعلى وصولالغتصابالى الحدتلقائيا
تعذيب".
لجسامة الالزمة ألنيطلق عليه "
ئيا إلى حد ا
تلقا
عترف جزء من االجت هادبأن االغتصاب،بموضوعية،يصل
ي
بقافي قضية كوناراك،التي اعتبرت أن
ئناففي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوالفيا سا
كان هذا رأي دائرة االست
بعضألفعالتثبتبحد ذات ها معاناة هؤالء الذينألحقتبهم .االغتصاب هو واحد من هذهألفعال" .200
"
بقا أنهاتعتبر "اغتصاب
ي سا
وغوسالفا
وبالمثل،فيقضيةيالليتش ،ذكرتالدائرة االبتدائيةفيالمحكمةالجنائيةالدوليةل
201
وفقالدائرةالمحاكمة:
نسانية والنز اهةالبدنية".
يئايمسفي صميمالكرامة اإل
أيشخص ع ال دن
تعليقالعام رقم2،فقرة .9
اتفاقية منا هضةالتعذيب (،)2118ال
197
)2118فقرة .31
،
تقرري مانفريدنواك (
ظ فيالجمعي ةالعامةلألممالمتحدة (،)2118
أنر
198
سابقافيالمحكمة ضد كروجيالك (حكمالدائرة البتدائية) ()2112
وسالفي
ا
تم االتفاق مع هذا التوجه منقبلالمحكمةالجنائيةالدوليةليو
2112فقرة .182
 15مارس ،
199
القانونالدولي ،ص.129-128 .
لسجناءبموجب
القسري" ،ص،155.رودلي وب الرد ،معاملة ا
ختفاء
أنظرنواك" ،التعذيب وال
200
2112فقرات .151-151
سابقا ،كونراك (حكم دائرة الستئناف) ( )
المحكمةالجنائيةالدوليةليوغوسالفيا
196
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تتفاقمبسبب
تصاب أن
لنفسية ألشخاص الذين ألحقب هم الغ
فسي .يمكن للمعاناة ا
لشديدة ،سواء جسديا أون
يسبب الغتصاب األلم والمعاناة ا
202
فية ويمكن أنتكون حادةبشكل خاص وطويلة ألمد.
لثقا
الظروف الجتماعية وا

نسان أيضا هذا الن هج.في ميخيا ضدبيرو ،وهي قضيةتنطوي على اغتصاب
يئات حقوق اإل
وقد اتخذت المحاكم وه
تفاقية األمريكي ة
البلدان األمريكيةبأنشرطال معاناةبموجب اال
يروفي ،أوحتلجنة
مدرس ة على أيديأفراد منالجيشالب
بلمستوىالمطلوب من
تسبب ا
تلقائيا  -االغتصاببأنه "عمل من أعمالالعنف" من شأنه أني
يفائه
نسان تماست
لحقوق اإل
للجنة أن:
المعاناة .وأوضحت ا
رتكبفيه،فان
لضحيةفي الوقت الذي ا
لضحي ة.باإلضافة إلى العنف الذيتتعرض له ا
لنفسيةفي ا
تسبب الغتصاببالمعاناة الجسدية و ا
ي
التيتؤدي ،من
نفسية
يضا صدمة
فا العتداء من هذاالنوعيسبب أ
حقيق ة أنتكون هد
لضحاياتؤذى عادة  ،أوفيبعضالحاالت،تصبح حوامل.
ا
203
بلغوا عن ماتعرضوال ه.
طلق ها أعضاء مجتمعهم ان أ
التيي
ناحيةأولى،الى ال الل واالنت هاك ،ومنناحية أخرى ،منالمعاناة من ألحكام

لجسامة عبر اجت ها دها الصادر مؤخرافيقضيتين
ئيا حد ا
تلقا
في
ف هوم أن االغتصابي
البلدان األمريكية على م
وقد محكمة
فراد منالجيش .هناك ،رأتالمحكمة أن:
بشأن االغتصاب على أيدي أ
لضحية م هان جسديا و
تسبب أضرارا جسدي ةونفسي ة كبيرةتترك ا
تصاب هوتجربة مؤلم ةللغاي ةيمكن أنيكون ل ها عواقب وخي مة و
الغ
تأصل ة
لضحية م
لتجاربالمؤلمة األخرى .هذايكشف أنال معاناةالشديدةل
لوقت،على عكس ا
عاطفيا" ،وهو وضعيصعب التغلب عليه مع مرور ا
تصاب التكون دائما
تصاب ،حتىعندما اليكون هناك دليلعلى اإلصاباتالجسدي ة أوالمرض.فيالواقع ،فإن آلثارالتيتقعبعد الغ
في الغ
204
بيعة
يضا عواقب معقدة ذات ط
تصاب أ
إصاباتجسدية أو مرضية.تختبر النساءضحايا الغ
نفسية واجتماعي ة.

مسؤولينفي الدولة أن جرم واحد من االغتصاب،
وقد أصدرتالمحكمةبصورة واضحةفي حاالت االغتصاب منقبلال
تعذيب التشير إما إلىتراكمالحقائق أو
التيتصنففعل ما ك
افقاحتجازالدولة" ،ألنال هدف والعناصرالذاتية
خارج مر
الوفاء
فعل،شروطفي هذهالحالة،تم
فعل،ولكن الى النية ،وشدةالمعاناة ،والغرض منال
الىالمكان الذي ارتكبفيهال
205
ب ها".
يسرا ،وهي قضيةبشأن عدم
فس النتيجةفي حالة ف.ل.ف ضد سو
صلت إلى ن
تعذيب قد و
ويظ هر أن لجنة مناهضة ال
نشأة االحتجاز)،
في هذهالحالة خارج م
مليات االغتصاب المتعددة من قبل وكالء الدولة( ،
قسرية .ورأت أن ع
اإلعادة ال
206
يشكلتعذيبا .في رأي ها:
لتي ارتكبتلعدد من ألغراض غير
لتأكيدتشكلإلحاق ألم ومعاناةشديدة وا
تصاب متعددة،با
األفعالالمعنية ،منبين أمور أخرىتشكل جرائم اغ
نسي
للجنة أنالعتداءالج
نتقام وإلذالل والتمييزعلىأساسالجنس .لذلك،ترى ا
المسموحبها،بمافيذلك الستجواب والتر هيب والعقاب وال
207
لشرطةفي هذه الحالةيشكلتعذيبا ...
منقبل ا

متعلقةبالجسامة
يير المحددة ال
 .1.2.2االجتهاد المتطرقالى المعا
تعذيب إلىتوضيح وقائع محددة لدعم
ثبات ال
لجسامة من أجل ا
فرض حدا أعلى ل
مالت المحكمة األوروبيةالتيت
لوقائعغالبا
ئيا.تقرأ هذه ا
تلقا
نتاح
تعذيب،بدال من الوصول الى هذا االست
نتاجات هابأن االغتصاب وصل إلى حد ال
است
208
كالظروفالجسيمة،التيتضمنسن الضحية ،والضعف  ،وظروف االحتجاز.
تقلين من قبل
كيا ،على أن "يعتبر اغتصاب أحد المع
ينص موقف المحكمة  ،الذيتمتبنيهفي قضيةأيدين ضدتر
و
مسؤولفي الدولة ش ال خطيرا وبغيضابشكل خاص من سوء المعاملة ،وذلك نظرا إلى السهولة التييمكن للجاني
1998فقرة .495
نوفمبر ،
يبسي (حكمالمحاكمة) (12 )1998
يل
سابقا،قضيةش
المحكمةالجنائيةالدوليةليوغوسالفيا
202
مرجع سابق.
203
نسا ،ن ميجياضدبيرو ( 1 )1992مارس .1992
بلدان ألمريكيةلحقوق اال
لجنةال
204
مكسيك ( )2111العتراضات ألولية ،مزايا ،التعويضات
نسان،فرنانديز أورتيغا وآخرون ضد ال
محكمة البلدان ألمريكية لحقوق اال
يضا محكمة البلدان
فقرة 124 .ا(تلشديد مضاف) .انظر أ
لصادرفي  31أغسطس  ،2111المجموعة ج رقم 215في ال
لتكاليف ،الحكم ا
وا
يضات والتكاليف) المؤرخ
سيك ( )2111حكم ( العتراضات ألولية ،مزايا ،التعو
نتو وآخرون ضد المك
يندو كا
نسان ،روز
ألمريكية لحقوق ال
فريد نواكتقرير عام
فقرة .112 .نرى مزيدا منالجمعية العامة لألمم المتحدة ( ' ،)2118مان
لسلة  ،Cرقم 212في ال
 31أغسطس  ،2111س
فقرة.32 .
،" 2118فيال
205
2111فقرة .118
نتو واخرونضدالمكسيك ( 31 )2111أغسطس ،
بلدان ألمريكي ةلحقوق االنسان،روسندو كا
محكمةال
206
نوفمير 2112فقرة 8.11
يسرا (21 )2112
اتفاقية منا هضةالتعذيب ،ف .ل .ضدسو
207
مرجع سابق
208
سابقا ،كرنوي الك (حكم الدائرة البتدائية) ( 15 )2112مارس ،2112فيالفقرات.
فيا
يضافي المحكمة الجنائية الدوليةليو وسال
أنظر أ
.83-181
201
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فسية عميقة التزالب مرور
رفت المحكمة أيضابأن االغتصابيترك ندوبا ن
است اللفي ها ضعف ضحيته" 209 .وقد اعت
الزمن كغيرها من أشكال العنفالجسدي والعقلي 210،و أكدت أن الضحيةتعاني من "األلم الجسدي الحادالناتج من
211
في".
قسري،الذييترك هامع شعور وضيعباالنتهاكالجسدي والعاط
الدخولال
نسانية المتعمدةالتيتسبب
تعذيب'يشمل " المعاملة االإ
صطلح 'ال
تفاقيةيعني م
وترى المحكمة األوروبية أنهبموجب اال
فتاة ذات  17عاما كانتقدتعرضت
قاسية"212 .فيقضيةأيدين ،زعمت صاحب ةالشكوى أنه ا ك
ال معاناةالخطيرة جدا وال
ضافة الىتعرض هاللضرب واالغتصاب.
ف هافي إطارسيارة،باال
الى االعتقال ،والرشبخرطوم ذي ضغط عالي،وتمل
تقال،وتراكمألفعال المرتكبة ض دهاعلى
نظرت المحكمة إلى عوامل من هاالجنس والعمر ،وواقع أن ها كانت رهن االع
فية  ،وجدت أن:
لخل
مدى عدد من األيام .على هذه ا
القاسيبشكل خاص والمتمثل
فعل
ضافة الىال
لطلبباال
التيتعرضتل ها مقدم ة ا
نفسي
البدني وال
بلغتراكم أعمالالعنف
نتاجعلى
تفاقية .فيالواقعالمحكمة كانتستتوصل إلى هذا االست
تعذيب و هو خرقللمادة  3من اال
باالغتصاب الى حدال
فصل.
أي من هذه األسس اناتخذتبشكل من
حتجازال مهاجرينيصل
لشرجيلرجلب هراوةفي مركز ال
فيقضية أخرى أكثر حداثة ،وجدتالمحكمة أن االغتصاب ا
بقا،
تعذيب ،و ألهم من ذلك ،عملت علىالرجوع الى اجت هاد منقبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوالفيا سا
إلى حدال
ئيا عمال
تلقا
نسانالذييقر أن ادخال أيجسميشكل
البلدان األمريكيةلحقوق اإل
المحكمةالجنائيةالدوليةلروندا و محكمة
من أعمالال
التيتحدد ما اذا
لجسدي منالعوامل
تعذيب 213 .ومع ذلك،فإنالمحكمة التزالتعتبرسياقاحتجاز واأللم ا
لشكوى قد عانى أللمالجسدي الحاد نتيجة الغتصاب،
تعذيب .وقد الحظت المحكمة أن مقدم ا
وصلفعل ما إلى حد ال
لجسدي
فعل ،ال سيما ضد شخصفي االحتجاز ،من المرجح أن يولد شعور بالذل واالنت هاك ا
وأن "مثل هذا ال
لطلب كانت نظرا
طفي" .على هذا األساس ،وجدت المحكمة أن ه "اليمكن أنيكون هناك شكفي أن معاملة مقدم ا
والعا
تفاقي ة" .214
تعذيببموجب اال
لقسوت ها وعنصرالتعمد الذييميز ها ع ال من أعمالال
فعليبلغ حد
في حاالت أخرىتتعلق االغتصاب -بمافيذلك منقبلالج هات الخاصة -لمتنظرالمحكمةفيما إذا كانال
بساطة كانت هاكاللمادة 3بشكل عام215 .السؤالفيما اذا كانت سوفتجد
تعذيب ،وتطرقت الىالشكوىبدال من ذلكب
ال
توحة ،على الرغم من أن
ف
تعذيب هي مسألة م
قبليةيصل إلى حد ال
االغتصاب من قبل ج هات خاصةفي حاالت مست
فعلذلك.
اجت ها دهافي أنواع أخرى منسوءالمعاملةيشير إلى أن هاقدت
لجسامة
ائية ا
 .1.2.3الحجج المؤيدة والمعارضةلتلق
تعذيب حيث وجدت أن النظر الى أن
بعض الجت هاد الذي يربطبين االغتصاب اول
درس الجزء األول انتقادات ال
نسي" ،والذييعزز من الفهم
بعالج
ئيا إلى ألم و معاناةشديدة،يضع النساءفي موقفضحايا الطا
تلقا
االغتصابيؤدي
216
وقدقيل أن شدة الضررالتيتنتج عن
يستقادرةعلى أن التكون ضحية الغتصاب".
الذيينظر الى أن المرأة ل
فقرة 83بالذات ("يعتبر اغتصاب أحد
نسان،أيدين ضدتركيا ( 25 )1997سبتمبر  .1997أنظرفي ال
المحكمة ألوروبيةلحقوق اال
للجاني است الل
لس هولةالتييمكن
يضابشكل خاص من سوء المعامل ة ،وذلك نظراإلى ا
تقلين من قبل مسؤولفي الدولة ش ال خطيرا وبغ
المع
فى مع مرورالوقت كما
لتي التش
نفسي ةعميق ةعلىالضحي ة ا
تصابندوب
ضعف ضحيت ه وضعف مقاومت هفي ها .وعالوةعلىذلك ،ويترك الغ
تصاب،
لشكوى هوفعل الغ
فقطأسباب ا
عقلي ").في هذهالحال ة ،رأتالمحكمة أنهحتىلو كان
هو مع ألشكال ألخرى منالعنف الجسدي وال
تصاب)
لضحية ( الغ
يضا وجدت أنالفعلالذيتعرض له ا
لضحية ،لكانت المحكمة أ
من دون ضروب سوء المعاملة األخرىالتيتعرضل ها ا
فقرة .)82
فيال
التفاقية ألوروبية (
يرتقيالى التعذيب وهو انت هاكللمادة  3من
210
لشكوى كانفعل الغتصاب ،دون غير ها من ضروب سوء المعامل ة
فقرة  .83رأت المحكمة أن هحتى لو كانفقط ألسباب ا
مرجع سابق،
في
صلتإلى التعذيبفي انت هاكللمادة  3من االتفاقية ألوروبي ة (
تصاب) و
لضحية ( الغ
لضحي ة ،والمحكم ة التزال وجدت أن الج ا
تعرضوا ا
فقرة .)82
ال
211
فقرة (*).
مرجع سابق،
212
نسان ،ايرلندا ضد ال مملكة المتحدة (18 )1978يناير ،1978
فقرة . 82اقتبست المحكمة حكم المحكمة األوروبيةلحقوق ال
مرجع سابق،
فقرة .127
213
فقرة .92
ليونان (17 )2112يناير ،2112
نسان ،زنتل ضد ا
ب لحقوق ال
ية
المحكمة األورو
214
بندوف ضد روسيا ( App. No. 839/02 )2118حكم
فا ونال
نسان ،ماسلو
يضا المحكمة الوروبي ةلحقوق اال
فقرة  .92أنظر أ
مرجع سابق،
نيفةبمافي ذلك عمليات متكررة من الغتصابترتقي
لسلة من األفعالالع
فقرات  ، 118-117حيث وجدتالمحكمة أن"س
24يناير 2118فيال
الى حدالتعذيب".
215
نسان IGضد ملدوفا
يسمبر ()2113؛المحكمة ألوروبيةلحقوق ال
نسانMC ،ضدبلغاريا ( 4 )2113د
المحكمة ألوروبيةلحقوق ال
( App. No. 53519/07 )2112حكم 15مايو .2112
216
ب في حربالبوسنة وال هرسك ،)2115( ،ص.813 .
تصا
ياتها:تجريم الغ
نسوية و(عدم) محتو
اينغل ،النظري ةال
209
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التلقائي لالغتصاببناءا على الحد األدنى من الشدة "يأخذ
لضرورة ،وأنتجنب التصنيف
االغتصاب هو أمرذاتيبا
217
وتحديد ما حدث لهم " .
ييم
تبارفيتق
يتم أخ ذهافي عين االع
تبار وج هةنظرالضحية ويضمن أن
بعين االع
تقليل
فة من االغتصاب أخطار كامنة.فإن هاتخاطربال
مختل
مليات ال
من ناحية أخرى،يوجدفيالنظر الى شدةالضررللع
تمع ،وهي أن "ليس كل حاالت
فعلفيالمج
تشرةبال
تقديمفكرة من
تصاب،ف ال عن إعادة
من خطورةبعض حاالت االغ
ييم الضرريسلط
تحقون االهتمام" 218 .انالتركيز علىتق
لضحايا همضحايا "يس
االغتصاب هي اغتصاب" ،وليس كل ا
فيات هم ،وتأثير االغتصاب عليهم وآثاره
ضحايابشأن خل
فصيليلل
ستجوابت
الضوء على الضحية ،وربمايؤدي إلى ا
الضارة.219
تعذيب و غيره من ضروب سوء
ييم شدة الضررتحت حظر ال
تقليدي لتق
مناقشة من ال مهم العودة إلى الن هج ال
في هذه ال
فردفي الواقع،ولكنسواء كان
بالتاليفإنالسؤال هوليس ما اختبره ال
المعاملة.ال هدف موضوعي ،مع عناصر ذاتية .و
فعل قدتسببفي معاناةعقلية أوبدنية شديدةلشخصفي وضع مشابه لذلكالشخص ،مع
يمكن القولبشكل عام أن ال
تباريقترح أن ه منالصحيح اعتمادالن هج الذييرى أن االغتصابيصل
خصائص هالشخصية .مع أخذ هذاالن هجفي االع
لشديد والمعاناةباعتدال.
ئيا عتبة األلم ا
تلقا
تقليص هاالى الصورةالنمطية
تجنب
ولكن منال مهم أيضاعند مجادلة مثل هذه الحاالت ضمان أنتسمعقصةالناجي -ل
التيتؤدي إلى االغتصاببشكل موضوعي ممايؤدي إلى ألمشديد
لتسليطالضوء علىالعوامل
نسي،
بعالج
لضحيةالطا
لخصوم
لشخص الضحية،وف هم الضرر الذيوقعف ال ،وكيفباالمكان الرد على ذلك.بينما قديجادل أحد ا
ومعاناة ل
تقديم أدلة حولل ماذا كان الضرر الذي وقع
سباب وجي هة ل
ئيا،قديكون هناك أ
تلقا
لجسامة
ثبات عنصر ا
بالتالي من أجل ا
فرد.
جسيمابالنسبةلل

ساسية
نقاط أ
نسب ة
بل
تعذيب .ا
لجسامة المطلوبليصل ع ال ما إلى حد ال
ف ة لمستوى ا
يئات الدولية منا هجمختل
اتخذت ال ه
تعذيب أعلى من ذلك المطلوب لغيره من ضروب سوء المعاملة،بينما
يئات ،الحد المطلوبلل
بعض ال ه
ل
آلخرينالحد هو ذاته.
تعذيب ،ولكن اليزال
ف من الواضح أن  -لجميع الهيئات –يمكن انيصل االغتصاب إلى حد جسامة ال
ختالفات
ئيا.يرجع ذلكبشكل كبير الى إلى ا
تلقا
يتم التوصل الى هذا الحد
هناك جدل حول ما إذا كان س
يئات.
فين هجالتعريفبينال ه

lf
.1.3

لغرض الحظر

ناسقة عبر اجت هاد كل
تعذيب أنيكون قد ارتكب من أجل هدف معين هيفكرة مت
فكرة أنيصلفعل ما إلى حد ال
220
تفاقية مناهضة التعذيب على أنتشمل
نائي الدولي .ينصتعريف ا
نسان والقانونالج
يئات حقوق اإل
هيئة من ه
هذه األغراض "الحصول من [ الضحية ] أو شخصثالث على معلومات أو على اعتراف ،أومعاقبته على عمل
فه أو إرغامه هو أو أي شخصثالث ،أو ألي
ارتكبه هو أوشخصثالث ارتكبه أويشتبهفي أنه ارتكبه ،أوتخوي
نسان" ،)2119( ،ص.581 .
فاقية ألوروبية لحقوق ال
تصاب ،التعذيب واالت
كغلين" ،الغ
ما
218
فة
فجوة العدالة :سؤال من موقف (بورتالند :هارت )2118 ،ص 51-31في صحي
نسي و
نيفرتمكن وباربرا كر اهي ،العتداء الج
ج
وفر على:
افع عن تصريحات الغتصاب "( 22مايو  ،)2113مت
ابقين لـ "مراقبة الجريم ة" يد
الغارديان ' ،مقدم س
 http://www.guardian.co.uk/society/2013/may/26/crimewatch-presenter-defends-rape-remarksوجون اليغون
توفر على:
نيويوركتايمز ( 19أغسطس  )2112م
تصاب"
يقات حول "شرعية الغ
لشيوخيثيرالغضب عبرتعل
ومايكلشورتز ' ،مرشح مجلس ا
http://www.nytimes.com/2012/08/20/us/politics/todd-akin-provokes-ire-with-legitimate-rapecomment.html?_r=0
219
نسان" ،)2119( ،ص.573 .
فاقية ألوروبي ةلحقوق ال
تصاب ،التعذيب واالت
كغلين " ،الغ
ما
220
نسانيةبموجب النظام ألساسيللمحكمة الجنائية الدولية شرط الغرض ،ولكنينظر إلى هذا
تضمنتعريف التعذيب كجريم ة ضد اإل
الي
لسكانالمدنيين.
فاتحة إلثبات هذهالجريم ة ،مثال ،أن ها جزء من هجوم منهجي موجهفي ا
عمومابأنه متأصلفيالمتطلباتال
217
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تعذيب
ضافت لجنة مناهضة ال
سبابيقوم على التمييزأيا كان نوعه " .هذه ليست قائمةمغلقة،فقد أ
سبب من األ
221
يئاتالدوليةإلي ها عبر اجت ها دهم.
والمحاكم و غيرها منال ه
تعذيبفي أنيرتكبلمجرد واحد من ألغراضالمحظورة؛يجب أنبكون
يصلسلوك ما إلى حدال
اليوجدشرطل
سلوك وليس من الضروري أنيكونالغرضالسائد أوالوحيد 222 .مثل
فع وراءال
الغرضالمحظور جزء من الدا
افع مرتكبيها،بليجب أن
تعذيب "الينطوي علىتحقيقذاتيفي دو
تحديدال هدف من وراء عمل من أعمالال
نوايا،
ال
223
يكونتحديد موضوعيفي ظل هذهالظروف ".
لبحثفيعنصر الغرض عندحصولاغتصاب منقبل موظف عمومي
 .1.3.1ا
خبراء عناصر ال هدف الكامنة وراء استخدام
نسان و ال
يئات الدولية لحقوق اإل
بحثت المحاكم الجنائية الدولية و ال ه
يتم استخدام
تعرف على هذه األغراضبوضوح حين
االغتصابفي حاالتفردية،ولقد وجدت أنه من الممكن ال
االغتصاب.
فع
تقال وتم استجواب ها حول مكان وجود زوج ها ،وتعرضتللص
فيقضيةيالليتش،تم أخذالضحية إلى معسكر اع
تجوب هافي
بس ها وتعرضتلالغتصاب منقبل الضابطالذي كانقد اس
رفة أخرى ،حيثبخلع مال
تيدت إلى غ
ثماق
حين كان هناك ضابطين اخرين موجودين.قيلل ها أنالسببلوجو دها هناك هو زوج ها ،وأن هلمتكنلتكونفي هذا
224
مليات االغتصابالمتعددة.
المكانلو كان زوج ها موجودا.تعرضتفيوقت الحق إلىالمزيد من ع
وفقالدائرة
المحاكمة:
لضحية ]
تصابالتييرتكب ها حازم ديليتش،فيجمل ة أمور،الحصولعلى معلومات حول مكان وجود زوج [ ا
كانت أغراض عمليات الغ
توفير مثل هذه
تخويف ها على
فير معلومات حول زوج ها؛ إلكرا ه ها و
الذي كان يعتبر متمردامسلحا؛ عقابا ل ها على عدم قدرت هالتو
سلح ،وعلىعلم منقبلقائد
حقيقة أن هذه األفعالقد ارتكبتفي مخيمالسجن ،عبر مسؤول م
المعلومات ،وعقابال هاعلىأفعال زوج ها .
لسيد ديليتشفي
لسجناء ،يثبت غرض ا
لسجن و أل هم منذلك ،ا
معسكرالسجن ،والحراس  ،واألشخاص آلخرينالذين عملوافيمعسكر ا
لشعوربالعجز.باإلضافةإلى ذلك ،أعمال العنف
يضاسجناء آخرين ،من اللخلق جو منالخوف و ا
فقط الضحية ولكن أ
تخويف ليس
يليتش ألن ها امرأة .كما نوقش أ اله،يمثل هذا ش ال من أشكال
تصاب،لحقتب ها من قبل د
لضحية ]على شكل الغ
التيتعرضت ل ها [ ا
التمييزالذييشكلالغرضالمحظورلجريمةالتعذيب.

يئاتبمافي ذلكلجنة البلدان األمريكيةلحقوق اإلنسان،ولجنة مناهضة
ماثلة منقبل ال ه
وقدتم النظرفي حاالت م
تعذيب ذات ها أن االغتصاب
سريا ،رأتلجنة مناهضة ال
يسرا ،وهي قضية عدم إلرجاع ق
تعذيب.في  VLضد سو
ال
225
تعذيب .في رأيه:
نشأة االحتجاز)يشكلال
المتعددةمنقبل أعوان الدولة( ،في هذهالحالة خارج م
تأكيد إلحاق ألم ومعاناة شديدةالتي ارتكبت لعدد من
لتيتشكل منبين أمور أخرى جرائم اغتصاب متعددة،تشكلبال
األفعال المعني ة ،ا
للجن ة
نتقام وا ذالل والتمييزعلى أساسالجنس .لذلك،ترى ا
ستجواب والتر هيب والعقاب وال
ألغراض غيرالمسموحبها،بمافي ذلك ال
أنالعتداء ا
لجنسي منقبلالشرط ةفي هذهالحالةيشكلتعذيبا...226

توفاء عنصر الغرض  ،حيث
في قضية أخرى  CT ،و  KMضد السويد ،رأت اللجنة أنه منالمسلمبه أنتم اس
تعددةفي ع هدة الدولة ،دون دراسة العنصر على وجه
مليات اغتصاب م
تعذيبثبت حيث كان هناك ع
وجدت أن ال
227
التحديد.

اتفاقية البلدان ألمريكية ل منا هضة التعذيبقائمةمفتوحة ،ممايسمح ألي غرض آخر إلى أنتؤخذبعين االعتبار ("شخصي ة العقوب ة"
لدى
اتفاقية منا هضة التعذيبتعني أن ألسباب غير مدرج ة
على سبيل المثال).يمكنللمرء أنيجادل أيضا أن عبارة "مثل"في المادة  1من
القيامة)
سابقا ،كرنوييالك (الدائرة البتدائية
فيا
للقانونالدولي إلنساني ،أنظرفيالمحكمةالجنائيةالدوليةليو وسال
نسبة
لتفصيل .ومعذلك،بال
با
فقرات.82-185 .
( 15 )2112مارس ،2112فيال
222
فقرة812 .
فبراير ،2111فيال
بتدائية) (22 )2111
سابقا ،كوناراك (حكم الدائرة اال
المحكمةالجنائيةالدوليةليوغوسالفيا
223
فقرة .9
اتفاقية منا هضةالتعذيب ( )2118التعليقالعام (،)2
224
فقرة .937
نوفمبر ،1998فيال
لصادر عنالمحاكمة) (12 )1998
بيسي (الحكم ا
يلي
سابقا،قضيةس
المحكمةالجنائيةالدوليةليوغوسالفيا
225
فقرة 8.11
وفمير ،2112
يسرا (21 )2112ن
اتفاقية منا هضةالتعذيبVL ،ضد سو
226
مرجع سابق
227
ثيق االمم
نوفمبر  ،2112و
لسويد ( Comm. No. 279/2005 )2112الراءالمتبناةفي 17
اتفاقية منا هضةالتعذيبCT ،وKMضد ا
يم توجه لجنة منا هضةالتعذيبنحوالعنف
يبتقي
تصاب كنعذ :
نظر فورتين" ،الغ
فقرة .7.5للمزيد أ
المتحدة CAT/C/37/D/279/2005
نسي" ،)2118( ،ص.148-147 .
الج
221
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غتصاب و ألهداف ال محظورة منقبل الج هات الخاصة
 .1.3.2اال
يئات
تم النظرغالبافي عنصرالغرضفي سياق االغتصاب من قبل مسؤولفي الدولة .ومع ذلك،فإن اجت هاد هذه ال ه
رفتبه
يوحيبأن ألغراض محظورةستكون مرتكب ة مع االغتصابسواء كانت منقبل مسؤول أم ال .هذا ألنه ،كما اعت
البلدان األمريكية (وإن كان ذلكفيقضيةتتعلقباالغتصاب علىأيديأفراد منالجيش) "االغتصاب كمافي
محكمة
لشخص الذي
تخويف واالهانة ،الذالل ،والمعاقبة ،أوالسيطرة على ا
تعذيب ،لديه أ هداف أخرى،بمافي ذلك ال
حالة ال
228
يخضعلذلك ".
.1.3.2.1

االهانة والذل

التي قدتكون واضحة منالحقائقفي قضية
ضافة إلى أغراض الحصول على المعلومات ،والعقاب ،والترهيب ،و
باإل
فردية،فمنالمسلمبه أن االغتصابفي كثير من األحيان سوفيكون لغرضين أخرين .أول هذه العناصر هو إذالل
الضحية و الحطبه وبأسرته ،وبالمجتمع .وقداعترفب هذا الغرضباعتباره محظور على الرغم من أنه لميتم ذكره
تعذيب 229 .وقداعترفب هذا ،على سبيل المثال ،من الللجنةالبلدان
تفاقية مناهضة ال
تحديدافي التعريف الواردفي ا
230
نفسي ألن
تعذيب ال
وسيلةلل
األمريكيةفي الحالة الرائدةفي مجال ميخيا ضدبيرو .وفقا للجنة "يعتبر االغتصاب ك
هدفها،في كثير من الحاالت ،ليسفقط إذالل الضحية ولكن أيضا ذالل أسرته أومجتمع ه" 231 .كماتمتمناقشة هذا
232
تعذيب.
السبب وكان موجودافي عدد من األحكامالرائدة األخرى حول االغتصاب اول
.1.3.2.2

ييز
لتم
ا

تعذيب هو التمييز على أساس
وسيلة من وسائل ال
عترفب ها الكامنة وراء استخدام االغتصاب ك
من األغراث األخرى ال م
تعرف علىبعض أشكال العنف،بمافي ذلك االغتصاب،كأشكال محددة على أساس
الجنس أو النوع االجتماعي.يتم ال
الجنس -ويكون هذافيشكل ها أو غرض ها حيثت هدف إلى "تصحيح "سلوك ماينظر إليه على أن ها غير متسق مع
كيد أو إدامة هيمنة الرجلعلىالمرأة.233
نسين أوفيتأ
ألدوار االجتماعية والقوالبالنمطيةللج
نسية "يجسدالتمييزبناءا علىالنوع
لجرائمللـ " جرائمالج
كبي ا
تخدم مرت
يحمل االغتصابالتمييزبطبيعته األساسي ة.يس
لضحايا من الرجال أو
لضحايا -سواء كان ا
نسيةل
االجتماعي حيث أن هذهالجرائمتست هدفال هويةالجندرية وال هويةالج
234
النساء".
رفت لجنة سيداو أنه عندمايتم
تفاصيلفيمايتعلقبالتمييز ضد المرأة .وقد اعت
فكرةفي معظم ال
وقدتمتطوير هذه ال
تناسب،ف هوشكل منأشكال
استهداف االغتصاب ضد المرأةبسبب كون ها امرأة ،أوعندمايؤثر علىالنساءبشكل غير م
تعلقبالعنف ضد المرأة،
فيماي
التمييز 235.وأكد المقررالخاص المعنيبالتعذيبفيتقريره عن العنف ضد المرأة أن "
تعلقةبالنوع االجتماعي ،ألن التمييز هو واحد من العناصر
تحقق عنصر الغرض دائما ان أ مكن ا ظهار أنألفعال م
ي

2111فقرة .127
مكسيك ( 31 )2111اغسطس ،
ريغا واخرونضدال
بلدان ألمريكي ة،فرنانديز أو
محكمةال
229
اتفاقي ة
فقرة122 .؛
نوفمبر ،1998فيال
سابقا،فورونجيا (حكمالدائرة البتدائية) (12 )1998
ظ فيالمحكمةالجنائيةالدوليةليوغوالفيا
أنر
تقرير
مانفريدنواك
فقرة8.11 .؛الجمعي ةالعامةلألممالمتحدة (' ،)2118
نوفمبر ،2112فيال
سويسرا (21 )2112
منا هضة التعذيبVL ،ضد
فقرة.32 .
عام ،" 2118فيال
230
بلدان ألمريكي ة ،ميخيا ضدبيرو ( 1 ،)1992مارس .1992
محكمةال
231
فقرة ( 3أ)
مرجع سابق،
232
فقرة 122؛
وفمبر ،1998فيال
ابقا،فورونجيا (حكمالدائرة البتدائية) (12 )1998ن
يا س
ظ فيالمحكمةالجنائيةالدوليةليووسالف
أنر
اتفاقي ة منا هضة التعذيبVL ،ضد
فقرة 287؛
المحكمةالجنائيةالدوليةلروندا ،أكاييسو (حكم الدائرة االبتدائية) (2 )1998سبتمبر ،1998فيال
مكسيك ( 31 )2111أغسطس
فقرة 8.11؛ محكمةالبلدان ألمريكية،فرنانديز أورتيغا وآخرونضدال
نوفمبر ،2112فيال
سويسرا (21 )2112
سابق ة ،كرنوييالك (حكمالدائرة البتدائية)
فقرة .127علىالرغم من أن الحظة موقفالمعارضةفيقضيةيووسالفياال
،2111فيال
فقرات ..182-185
( 15 )2112مارس ،2112فيال
233
فريدنواكلـ ،2118فقرة .31
)2118تقرير مان
،
الجمعيةالعامةللألممالمتحدة (
234
لدولي ة" ،)2111( ،ص.45 .
يير فيالمحكمةالجنائية ا
نسان والمعا
لجنسي:قانون حقوق ال
فوالدولية" ،الغتصاب والعنف ا
منظمةالع
235
تصادي ة والجتماعي ة،
لثقافية ( )2115االق
بالحقوق ا
يضا اللجنة المعنية
فقرة  .2انظر أ
سيداو (' ،)1992التوصية العامة رقم ،'19في ال
ثيقة ألمم
لثقافي ة" ،و
تصادية والجتماعية وا
نساءفي حق التمتعبجميعالحقوق االق
"التعليقالعام رقم - 12المادة :3المساواةفي حقالرجال اول
فقرة .27
المتحدةE/C.12/2005/3 13 .مايو 2115فيال
228
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يسي أيضا ،اعتمدت الدائرة االبتدائية لمحكمة
تعذيب"236 .في قضيةسيليب
تفاقية مناهضة ال
المذكورةفيتعريف ا
فاءشرطالغرض.
لخلوص الىاستي
يوغوالفياالسابقة علىفكرة أن االغتصاب كان "تمييزا ضد المرأة "ل
يلون أن االغتصاب هو "العنف
فسالقدرفيمايتعلقباغتصاب الرجال.تجادل روندا كاب
فسالحججبن
ومعذلك،تنطبق ن
وسيلة لـ "تأنيث ه" ،سوفيكون
الجنسي الذييسعىلتدمير المرأةعلى أساس هويت ها كامرأة " وألن اغتصاب رجل هو
237
االغتصاب دائما "جريمةنوع اجتماعي".
قيام
يخفي ال
نسين كالغرضألساسيالمحظورفي االغتصاب.قد
ولكن ،هناك خطرفي االعتمادفقط علىالتمييزبينالج
ألقلياتعلى
تخويف
تخدام االغتصاب ل
تعذيب.فاس
ياسية وغيرها من أشكال التمييز الذيغالبا مايحملهال
افع س
بذلك دو
238
ان النظر الى االغتصابفقط عبر التمييز على أساس الجنس البأخذ
سبيل المثال،تمتوثيقه على نطاقواسع.
نس هن،بل أيضابسبب
تبار القات القوة متعددة الطبقات ،حيثيتم استهداف النساء والرجال ليسفقطبسبب ج
باالع
كيا علىسبيل
جنسي .كمايمكن أنيكونالتمييز ألكثر منسبب؛في أيدين ضدتر
يولهمال
دينهم أو عرق هم أو طبقتهم أو م
239
المثال،تعرضت الضحية الغتصاببسبب جنس ها وعرق هاعلى حدسواء.
عترفبأنهقديكون هناك عدد من األغراض المسببةفي استخدام االغتصاب .وقد ذكرت المحاكم
ولذلكفمنال مهم أن ن
افقة ضمنية من
الجنائية الدولية أنه من الصعبتصور الظروفالتي من شأنه أنيكونفي ها االغتصاب منقبل أوبمو
240
ومع ذلك،في
موظف عمومي الينطوي على أغراض محظورة من العقاب ،أو دون إكراه أوتمييز أو ترهيب.
نبا إلى جنب مع أغراض محظورة من الذل
االجت هاد المذكور أعاله ،هناك حجة قوية على أن مثل هذه األغراض ،ج
واال هانة،سوفتكون دائما حاضرة عند ارتكابالغتصاب،بغضالنظر عمنيرتكبه .هذا هوالسبببأن االعتراففي
فة م همة من االعترافبأن االغتصاب هوفعل مقصود من إلذالل
تعذيبيخدم وظي
االغتصابكشكل من أشكال ال
241
نسي ةللجناة '.
افعالج
والتمييز والترهيب،وليسنتيجة طبيعيةللدو

ساسية
نقاط أ
فين العموميين
يئات الدولية أنه من شبه المؤكد أنينطوي االغتصاب المرتكب من جانب الموظ
وجدت ال ه
ستجواب والترهيب اولعقاب
ألشخاص الخاضعينلسيطرتهم على أغراض محظورةبمافي ذلك اال
فسالمبدأسواء ارتكب االغتصاب ضدالنساء أو
تقام واإلذالل والتمييز على أساسالجنس .وينطبق ن
واالن
الرجال.
يئاتبأن أغراضا محظورة -بمافي ذلك التمييز اإلذالل  -ستكون جزءا
ومع ذلك،يدل اجت هاد هذه ال ه
من االغتصاب منقبل أي مرتكبللجريمة،سواء كان مسؤوال أم ال.
على الرغم من أن الجوانبالتمييزية م همة،عندالنظرفي عنصرالغرض منال مهم عدمالتركيزفقطعلى
فعل.
ياسيةفيال
عتم على القاتالقوة وغيرها من ألغراضالس
ييز ،ألن هذاقدي
التم

Lf
شديد).
فريدنواكلـ ( 2118مع اضافةالت
تقرير مان
الجمعيةالعامة لألممالمتحدة (،)2118
237
لقانونالمرأة5 ،
نساني' ،مجل ة هاستينغز
القانون اإل
لسطح :إعادةنقشالجرائم ضدالمرأةفي
يلون ،اظ هار النوع االجتماعيالى ا
روندا كاب
(.25-243 ،)1994
238
نسان والذين
قلياتوحقوق إل
لتيترعى أل
نساءالذينينشطونفيالحرك ةالكردي ة ا
لدول ةيست هدف ال
أمثلة منتركيا" :العنف منقبل وكالء ا
نسبةللحك ومة والجيش من أجل عرقلةنضالهم ومعاقبة المجتمعكله" .جمعية المرأة روج
بول ةبال
لسياسية غير المق
معتقدات ا
يعبرون عن ال
متاحة على:
و هو
منا هضة التعذيب،
فاقية
الت
غير الحكومية
الظل للمنظمات
( )2111تقرير
.http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/RojWomen.pdf
239
نائي 25-245 ،)2112( 13
القانون الج
نتدى
اسبورغ " ،وم
القانونقضية منقانون الحاالتفي ستر
يلي' ،جريمة الغتصابفي
ليفيو ز
تصابسكرانأيدين
تصاب سالحيصلإلى حد التعذيب ،كان اغ
للجنةبأن االغ
ص" :221 .علىالرغم من أ همي ة حكمالمحكم ةفيتأكيدقرار ا
نسين – حيث ن هاتعرضت
يضا،بشكل واضح ،على أساس التمييزبين الج
ليسفقط ع ال من أعمال التمييز على أساس عرق ها ،ولكن أ
للجنة وحكمالمحكمة ".
طبقةال مزدوجة منالتمييزمفقودةفي كل منتقرير ا
نس ها .هذه ال
تصاببسبب ج
الغ
240
1998فقرة .495
نوفمبر ،
يبسي (حكمالمحاكمة) (12 )1998
يل
سابقا،قضيةش
المحكمةالجنائيةالدوليةليوغوسالفيا
241
لدولي ة" ،)2111( ،ص.39 .
نسان والمعاييرفيالمحكمةالجنائية ا
لجنسي:قانون حقوق ال
فوالدولية " ،الغتصاب والعنف ا
منظمةالع
236
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.1.2

النظرفي جانب الموظفالعمومي

بعضيراه
فيةالتطرق الى جانب "الموظفالعمومي"الذي ،كمانوقش أعاله  ،اليزالال
أخيرا  ،منال مهمالنظرفي كي
نسان ،على الرغم من أن االجت هاديشيربشكل متزايد
تعذيبفيالقانون الدوليلحقوق اإل
تجزأ منتعريف ال
كجزء الي
الى الفذلك.
افقة " أو
تعذيب ،ان "المو
تفاقية مناهضة ال
من الواضح عند التعامل مع الحاالت و اللتزامات المنصوص علي هافي ا
تعذيب
بل
فه ا
تفاقية (سواءلوص
فعل ضمن نطاق اال
" إلذعان " على أقلتقدير منقبل مسؤولفيالدولة هوشرطلجلبال
لشرط ليس واضحالمعالمبموجب معاهدات
أو غيره من ضروب سوءالمعاملة) .ومع ذلك ،كمانوقش أعاله،فان هذا ا
بغي أنيسمى االغتصاب منقبلالج هات
نسان األخرى األكثر عمومية ،و أنه اليزال هناك جدل حول ما إذاين
حقوق اإل
بعضالعلماء ،من ال مهم جدا أنيسمىبذلك،بغض النظر عما إذا كانت
نسبة ل
بل
تعذيب" .ا
الفاعلة غير الحكوميةبـ ا"ل
تعذيب" لوصف
نسبة آلخرين ،استخدامكلمة "ال
بل
باشرة أو من اللإلغفال) 242 .ا
الدولة المعنية متورطة أم ال ( م
243
فس ها،في
يئات ن
نسبةلل ه
بل
أما ا
فيد و غير ضروري.
فاعلة غيرالحكوميةيعتبر غير م
االغتصاب من قبلالج هات ال
حين أن هلمتخلص أي هيئة الى أن االغتصاب منقبلالج هاتالفاعل ة من غير الدول هو "تعذيب" أبقت معظمالهيئات
244
توحة.
ف
علىالمسألة م
التيتنظرفي
تبار آراءورغباتالناجي ،واجت هادالهيئة
لذايحتاج هذاالموضوع دراسةمتأنيةللغاية مع األخذبعين االع
كلتاالحالتين ،من الواضح أنالدولةقدتكونمسؤول ة عن هذاالتصرف
اف ها االستراتيجية األوسعنطاقا.في
القضية ،و أهد
يتم
تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة .و
بل
نسان-سواء كان ذلك هو مايسمى ا
بموجبالقانون الدوليلحقوق اإل
لفرعيباء أدناه.
القسم ا
في هافي
التييمكنللدولة أنتكونمسؤولة
فحصالطرق
 .1.2.1عند ارتكابالغتصاب منقبل موظف عمومي
تعذيب.في
من الصعبفي االجت هادتصورظروفايكونفي ها االغتصاب من قبل مسؤولفي الدولة اليصل إلى حد ال
تقيالى حدالتعذيب و هو موقفيبدو أنهقدتم اعتماده منقبللجنة مناهضة
الواقع ،االغتصابفي ع هدة الدولة دائماير
تعذيب.في حالة  CTو KMضدالسويد ،رأتاللجنة:
ال
تصاب
للجنة أنال مشتكي المذكور اسمه والقدتعرض الغ
على أساس ألدلة الطبيةالمقدم ة،وفشلالدولة الطرففيالردعلى الطلب،ترى ا
245
تشديد مضاف).
مرارا وتكرارافي االحتجاز وعلى هذا النحوقدتعرضللتعذيبفيالماضي ا(ل

تعذيب 246 .كمايتسق مع اجت هاد المحاكم الخاصة
فق هذا مع وج هات نظر المقررون الخاصونالسابقونبشأن ال
ويت
تعذيب ،وأن هذا
بالتالي إلى حدال
تقي
لجسامة وير
ئيا الى حد ا
تلقا
نائي الدولي،التيترى أن االغتصابيصل
لقانونالج
ل
247
توفائه حينيتم ارتكاب االغتصابفي ع هدة الدولة .
لشرط منشبهالمؤكداس
ا
البلدان األمريكية أنه ليصل عمل
تعذيب ،و محكمة
ومن الواضح أيضا من اجت هاد المحكمة األوروبيةولجنة مناهضة ال
افق
تعذيب،فإنه ليس من الضروري أنيتمفي مر
ما،بمافي ذلكاالغتصاب ،من قبل مسؤولفي الدولة إلى حد ال

وني فيال هند".
الخاصةتقديم خطابقان
:
أنظرعلىسبيلالمثال ،ناينر" ،التعذيب منقبلالج هات
243
لنسوي ة.
تيجية ا
ينون وأسئلة حول السترا
تصاب كتعذيب" ،وكاثرين ماك
كغلين "االغ
أنظرعلىسبيلالمثال ،ما
244
نوفمير .2119
مع ذلك أنظرفي محكمة البلدان ألمريكية،قضية مزارعالقطن (12 )2119
245
2112فقرة .7.5
نوفمبر ،
لسويد (17 )2112
اتفاقية منا هضةالتعذيب CT ،و KMضد ا
246
فريد نواك
فقرات19-12 .؛الجمعيةالعامةلألممالمتحدة ( ' ،)2118مان
تقريررودلي"،فيال
نسان (" ،)1995
لجنة ألممالمتحدةلحقوق اإل
لتقريره عام
فوي
لش
يضاإلىالبيانالذيأدلىبهالمقررالخاصالسابق كوجيمانسفي عرضه ا
فقرة .34يشيررودلي أ
تقرير عام ،" 2118فيال
عتقال كانت
نساءفي ال
جنسي ضد ال
نسان أن "حيث كان من الواضح أن الغتصاب أو غيره من أشكالالعتداء ال
 1992أماملجنةحقوق اإل
نسان ،تبعا لذلكتشكل ع ال من أعمال التعذيب
مخزية ال سيما انت هاكا للكرام ة المتأصلة والحق في السالمة الجسدية لإل
فقرة .35
،"(E/CN.4/1992/SR.21ال
247
فقرة .471
نوفمبر ،1998فيال
لصادر عنالمحاكمة) (12 )1998
بيسي (الحكم ا
يلي
سابقا،قضيةس
المحكمةالجنائيةالدوليةليوغوسالفيا
242
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احتجاز الدولة 248 .على هذاالنحو ،االغتصاب الذي ارتكبتهالشرطةفيالميدان ،وألفرادالعسكريينفي منزلالضحية
تعذيب.
ي الن إلى حدال
فاذالقانون
بند هي أوسع من مجرد العاملين على إن
كماتم االيضاح أنفئة "مسؤولي الدولة" المنصوص عليهمفي ال
تعليق هاالعامرقم  2على مايلي:
تعذيبفي
فرادالعسكريين .وأوضحتلجنة مناهضةال
واأل
لس هو منمسؤولي ها وغير هم،بمافي ذلك الو الء ،المتعاقدين من القطاع الخاص ،وغير هم ممن
لدولي ة عن األفعال وا
مسؤولية ا
تتحمل الدول ال
القانون.وفقالذلك،
اف ها أو سيطرت ها ،أوتحترقعة
تصرفبالنياب ة عن الدولة،باالشتراك مع الدولة،تحت إشر
بصفت ه الرسمية أوي
تصرف
ي
لسيطرة،على سبيل المثال،في
يجبعلى كل دولة طرف أنتحظر وت منع وتردعلى التعذيب وسوء المعاملةفي جميع سياقات االحتجاز أو ا
مؤسسات التيتعملفي مجال رعاية األطفالوالمسنين و المرضىعقليا أو المعوقين،في الخدم ة
فيات ،والمدارس ،وال
تش
المس
السجون و
249
مؤسسات ...
العسكرية ،وغير ها منال

فيدة ألولئك الذينتعرضوا الغتصاب من قبل مسؤولفي الدولة إل ظهار أنسلوك مماثل لما
مثل هذه السوابق هي م
القضايا االستراتيجية
اختبروهتم االعترافبه على أنهتعذيبفي الماضي .ومع ذلك،فإنه اليزال من ال مهم النظرفي
عترفبالضرر المرتكب
تحسنتعزيز االجت هاد الذيي
تقد أن ه من المس
األوسع نطاقا عند مجادلة مثل هذه الحاالت :إذيع
تعذيب ،و سيكون من ال مهمتجنب الحججالتيتشير إلى أن هناك
من ج هات غير حكومية،بمافي ذلكالغتصاب ،ك
تحققفي حالة معينة.
شرط ' موظف عمومي'،حتىلو كانيمكن أني
قية مناهضة
تعذيبواتفا
حاالتالغتصاب من جهات غيرمتصلةبالدولةبموجباتفاقية مناهضة ال
.1.2.2
ريكية
تعذيب األم
ال
فاء هذا
التيتشمل صراحةشرط ' موظف عمومي ' ضمننطاقها ،منالممكن ا ظهاراستي
قيات
تفا
نسبة ألولئك اال
بل
حتى ا
تعذيب ،منالمكنفعلذلك إذا كانيمكن
فاقية مناهضةال
فا ع موميا .الت
مباشرليس موظ
الشرطحتىعندمايكونالجانيال
افقة صريحة أو ضمنية من موظف عمومي أو أي شخص آخريتصرف
تحريض أوبمو
فعل ارتكب "ب
ا ظهار أن ال
250
لرسمية".
فته ا
بص
للبلدان األمريكية ،من الضروري أنتبين أن موظف عام أو موظف
تعذيب
تفاقية منا هضة ال
ال
قيامبذلك" .إذا كان األمر
فشلفي ال
تعذيب ،أو "كانقادرا علىمنع ه ،و
فة أمر ،أو حرض أو ارتكبال
يتصرفب هذهالص
تعذيب.251
كذلك ،أنالموظفالعام هوالذيسيعقد ك مذنبفي جريمةال
تعذيب.
تفاصيل منقبللجنة مناهضةال
تفاهماتبتوسع حول مدىتورط موظف عموميفي معظمال
وقدتمفحص هذهال
رفة أنشطةالج هاتالفاعلة غيرالحكومية،
افقة على أنه " مع
للجنةلشرطال مو
وقد ظ هر من الل السوابق القضائيةفهم ا
252
رفضال هادفللتصرف " .
فاقالعام معتلك إلجراءات ،أوال
واالت
تملة ألفراد إلى دول قديتعرضونفي ها لخطر
تعلقةباإلعادة القسرية المح
القضايا الم
وقدتجلى ذلك من خالل عدد من
للجنة أن الدولة
العنف من قبل الجماعات المسلحة غيرالتابعة للدولة.في مايقرب من جميعتلك الحاالت ،عقدت ا
بالتالي ليس من "التعذيب" كما هو محددفي
يستمسؤولة عنتصرفات الجماعاتالمسلحة ،وأن الخطر
الطرف ل
253
تبارها من ضمن
المسلحةبالمثللميتم اع
هذهالجماعات
لشخصليس محظورابناء على المادة .3
تفاقية ،وأننقل ا
اال
254
وهذايؤديإلى
فعلية على أرض اليوجدفي ها حكومة مركزية.
لرسمية " مالمتمارسسيطرة
فته ا
من "يتصرفبص
فقرة8.11 .؛ محكمة البلدان
سويسرا (21 )2112نوفمبر ،2112في ال
اتفاقية منا هضة التعذيب VL ،ضد
انظر على سبيل المثال.
فقرة 128؛المحكمة ألوروبية ،المصري (13 )2112
نانديز أورتيغا وآخرون .ضدالمكسيك ( 31 )2111أغسطس ،2111فيال
ألمريكي ة،فر
تصلإلى حدالتعذيب).
التيعقدتل
تحميلة جزء من األفعال
فقرات( 11-215 .حيث كانالختراقب
يسمبر ،2112فيال
د
249
تعليقالعام رقم2،فقرة .15
اتفاقية منا هضةالتعذيب (،)2118ال
250
ت افاقية منا هضةالتعذيب،المادة .1
251
التفاقية ألمريكيةلمتعالتعذيب والمعاقبة عليه،المادة .3
252
نسان ،ص.242 .
الدولي لحقوق ال
ادواردز،العنفضدالمرأةفيالقانون
253
لصومال،حيث زعم المخاطر التي
انظرعلى سبيل المثال HMHI .ضدأستراليا ،ال الغ رقم  1 ،2111/177مايو ( 2112العودةإلى ا
تواج ه هاالج هاتالفاعلة غيرالحكومي ة)،ولكن راجع.علمي ضد استراليا،ال الغ رقم 14 ،1998/121مايو ( 1999حيثوقائع مماثلة وجدت
فعالة')؛  SVوآخرون ضد
فاعل ة غيرالحكوميةتمفي السيطرة '
التفاقي ة ألنه كان هناك غيابالحك ومة المركزي ة والج هات ال
كانت ضمن نطاق
كندا،البالغ رقم  15 ،1992/49مايو ( 2111العودةإلىسري النكا حيث المؤلف واجه خطروقوع ضرر من نمورتحريريالمتاميل ايالم؛
لسويد ،ال الغ رقم 15 ،1997/83مايو ( 1998عودةإلىبيروحيث زعمالمعرضاتلخطرالعنف منالعنف من أعضاء "الدرب
 GRBضد ا
نفس ه ،ص 47-245في؛روبرت  Mccorquodaleوريبيكا لوس انجليس ' ،Forgiaقالع هافي الغمائم.:
المضيء") انظركذلك المرجع
لصفحات .11-219
القانون مراجعةلحقوق إلنسان (218-189 ،)2111( ،)1في ا
الفاعلونالدولة "،
التعذيب غير
254
نسان ،ص.249 .
ادواردز،العنفضدالمرأةفيالقانونالدوليلحقوق ال
248
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فس المعاملة على أيدي
سيميتمثلفي التعرض لن
يتمفي ها إرجاع أيشخص إلى دولةيوجدفي ها خطر ج
النتيجةالتيقد
التي كانواسيتم حمايت هم من هالو كانتقد ارتكبت منقبلالج هاتالحكومية.
المسلحة
الجماعات
بيا،اقتنعت
اللتانلسن حاالت إعادةقسرية.في حالة واحدة واضحةنس
للجنةفكرة إلذعانفي حالتينفقط و
وقدبحثت ا
افقوا أو رضخوا ألعمال العنفالتي ارتكب هاالسجناء اآلخرين ضد شخص ر هن
أن حراسالسجن قد حرضوا أو و
بالتاليفإنه كانبمثابة انت هاكللمادة 255 . 7فيبلد آخر ،نظرتفي الهجمات من قبلأفراد عاديين ضد
تقال ،و
االع
يلهم حين كانبعض همفيتلكالمنازل ،والطرد
متلكاتهم  .زعمالشاكين أنبحرق منازل هم ومحاص
الجيران منالروما وم
فين
لشرطة (الموظ
للجنة ،على أن " ا
افقت ا
افقة أو إذعان منالشرطة .و
نسانيةبمو
من أراضيهم الحقا،يبلغالمعاملة االإ
العموميين ) ،على الرغم من أن ها كانت قدأبلغتبخطرفوري مما كان المشتكينيواج هون ه ووجو دهمفي مسرح
ناسبة من أجل حماية المشتكين ،ممايعني ضمنا " إلذعان" كما هوفي المادة  12من
األحداث ،لمتتخذ أي خطوات م
256
تفاقية".
اال
فيد أنهفي رأيهمشدةألم ومعاناةالمشتكينيعني أنالهجوميجب أنيوصف
ف الي
للجنةرأيا من
أصدراثنين من أعضاء ا
بغي على
تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة،ين
تعذيب" 257 .لذا االجت هاديوحي أنه من أجل إلذعانلل
بأنه "
تخاذ الخطوات الالزمة لحمايتهم .إذا كان هناك "إذعان"
فرد أو جماعة ،وعدم ا
رفة وجود خطرفوري ل
مسؤولين مع
ال
تفاقية وستعقدالدولةمسؤولة عنذلك.
ستجابةتندرج ضمن اال
ك هذا ،عدم اال
تعليق هاالعامرقم  ،2حيثقالت انه:
للجنةفي مسألة الذعان منضمنالج هاتالخاصةفي
ونظرت ا
عتقادبأن أعمالالتعذيب أو
القانون،عرفوا أولدي هم أسباب معقولة ال
بصفتهالرسمية أوتحترقعة
تصرف
حيثسلطاتالدول ة أو غير هم ممني
تحقيقفي ها ومقاضاة ومعاقب ة
فشلوافي ممارسةالعنايةالواجبةلمنع ها اول
سوءالمعاملةترتكب منقبل مسؤولين غير حكوميين أو جهات خاصة و
مسؤولين عن ذلك
تتحمل الدولةالمسؤولية ،وينبغي النظرالى ال
فق مع االتفاقي ة،
ؤالءالمسؤولين من غير الدول أو الجهات الخاص ةبمايتوا
لسكوت عن مثل هذه ألعمال غير المسموحبها .حيث أنفشلالدول ةفي
افق ةعلى أو ا
تفاقيةللمو
كمرتكبين ،متواطئين أومسؤولينبموجب ال
تصاف لضحايا التعذيبيس هل ويمكنالج هاتالفاعلة من غير الدول الرتكاب
فير سبل الن
لتدخل لوقف والمعاقب ةوتو
ممارسة العناية الواجبة ل
للجن ة
بقت ا
الفعل.وقد ط
تكاب
تشجيع و /أو الذنبار
يوفرش ال منأشكالال
أعمال التجيز ها تالفاقية مع اإلفالت منالعقاب،فان الم االةالدولة
تصاب ،والعنفالمنزلي ،وختان إلناث،
لضحايا منالعنفالقائمعلى نوعالجنس ،مثل الغ
فشل الدول ألطراففي منع و حماية ا
هذا المبدأ ل
258
تشديد مضاف).
واالتجار (ال

للغة المستخدمةفي المادة  1من
فريد نواك،الذي أشار إلى أن " ا
تعذيب ،مان
بل
وقدأيد هذا الن هجالمقررالخاصالمعني ا
بغي
افقة والقبول منقبل موظف عموميتمتدبوضوحالىالتزامات الدولةفيالسياق الخاص وين
تعلقةبالمو
تفاقيةالم
اال
259
التييرتكب ها األ
تعذيبوسوءالمعاملة
فشل الدولةفي حماية األشخاص الخاضعينلواليت ها منال
تشمل
فسرل
أنت
فراد" .
نشأةبموجب
ف هوم " العناية الواجبة " ،اولمستمد من اجت هاد الهيئات األخرى ال م
تعليقالعام الى م
عبر اإلشارةفي ال
بعد مننهج ها
العديد على أن ها ذهبت أ
القسمالتالي،تمالنظر الىاللجنة منقبل
فصيلفي
مناقشتهبمزيد منالت
معاهدات و
ضائيالسابق ،يحد من شرط أن
تماشى مع أن االجت هاد الق
فسربماي
السابق الذينوقش أعالهبكثير 260 .ومع ذلك،ي
تعذيب ،وهذاقديكونن هج أضيقلبذل
عقولة العتقاد"بارتكاب أعمالال
سباب م
تعرف أولدي ها أ
سلطاتالدولةيجب أن "
تعذيب أن ها التخلق أيالتزاماتوقائيةقبل
يئات األخرى.ويقترح اجت هادلجنة مناهضةال
العناية الواجبة منذلك منال ه
فضفعليللتصرف:
فعلي ةلحادثة معينة ور
وقوع االعتداء على الدولةفيمايتعلقباألعمال الخاصة وأن هاتطلبال معرفةال
فشلفيالتصرف" .261
عيلهبمجردال
ف
ثبات من العناية الواجبة،والذييمكن أنيكونت
وهو مستوى أعلىلإل
تعذيب أنتفهم
يبدو ،هناك حجة جيدة أنه من المنطقي للجنة مناهضة ال
وإن كانقدتم انتقاد هذا الن هج ألضيق على ما
فرض شروطا صارمة ل الحقة جريمة
تعذيبت
تفاقية مناهضة ال
واليت هافي هذا الطريق ألكثر محدودية .وذلك ألن ا
تعليق هاالعام رقم  ،2عندما
للجنةفي
تعذيب،بمافي ذلك من خالل استخدام الوالية القضائية العالمية .كما أوضحت ا
ال
نوفمبر  ،2113وثيقة األممالمتحدة.
لفلبين ( )2113رقم  ،1999/828آلراءالمعتمدة 11
يلسون ضد ا
نسان ،و
مجلس حقوق ال
الفقرة .7.3
CCPR/C/79/D/868/1999في
256
فقرة .9.2
يسمبر ،2112فيال
فيا ( 2 )2111د
اتفاقية منا هضةالتعذيب ،هاجرزيل ديزيمايل وآخرون ضديو وسال
257
يتيبموجبالقاعدة  113منالقواعد اإلجرائية.
ليخاندروغونزاليسبوبل
سيد أ
نيو وال
ناندو ماري
سيدفر
رأيفرديمقدم من ال
258
فقرة .18
لتعليقالعام رقم ،2
اتفاقية منا هضةالتعذيب ،ا
259
نواكفقرة .31
فريد ،
)2118تقرير مان
،
الجمعيةالعامةلألممالمتحدة (
260
نسان ،ص.251 .
الدولي لحقوق ال
ادواردز،العنفضدالمرأةفيالقانون
261
مرجع سابق ،ص.251 .
255
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بغي أنيعقد
مسؤولة،ين
يستفقط من الدولة ال
تعذيب ،ل
يكون هناكتواطؤ أو إذعان من قبل مسؤولفي الدولةفي ال
262
تفاقية.
سؤوليتهم الجنائية ،سواء كان كمرتكبين ،متواطئين ،أو الف ذلك ،بموجب اال
مسؤولين المعنيينبم
ال
حين
ياسي ة على النطاق ألوسعفي ارتكابأفعالتؤدي إلى ألم و معاناةشديدة من قبل الج هاتالفاعلة من
تس اهم التدابيرالس
مسؤوليين جنائيينفي هذا
فرد ك
سؤولين أ
تحديد م
سبا،
غير الدول ،هناكتساؤالت خطيرة حول ما إذا كان ممكنا ،أو منا
الصدد.
صلةولكن ها م همة،فان االجت هادالقانونيللجنةبشأن مسألةالقبول ،وبشكل خاصفي حالة ديزيمايليشير (كما
ف
كنقطة من
تعذيب و غيره من ضروب سوء
هو واضحفيتعريف غيره من ضروب سوء المعاملة ) أنالسمة المميزةبين ال
تعذيب و
التي قدتكون الجسامة ،كما هو مقترح من قبل لجنة مناهضة ال
المعاملة ليس شرط وجود موظف عمومي (و
المحكمة األوروبية ،و /أو الغرض) .بدال من ذلك،يجب أنيكون هناك قدر من مشاركة موظف عمومي من الل
تفاقية على اإلطالق .كماتمت اإلشارةإليه منقبلديوولف،
يأتي ضمننطاق اال
افقة أوالقبول أليفعل
التحريض،ال مو
263
وإن كان
تعذيب،ولكن هوإسناد مسؤولية الدولة،
تجزأ من ال
بالتاليليستعريف الي
شرط وجود " موظف عمومي "
لوقاية واالستجابةل ها.
تجريم و ا
تعذيب من حيثال
تفاقية مناهضةال
هو واحد منالعواقبالمحددةبموجب ا
تعذيب ممايؤدي
تعذيب ككل ،وإنمالتطبيق ال
تعذيب كغير محددةلنطاق حظرال
تفاقية مناهضةال
لذلك ،إذاتمالنظر إلى ا
مسؤولينفي الدولة وغي رهماللذينتملك جميع الدولالواليةالقضائيةعليهم،
فردية منال
مسؤوليةالجنائيةال
إلىتوجيه ال
تعذيب أو سوء
فشلفي " العناية الواجبة " الذييؤدي إلى ال
تخاذ ن هج أضيقلل
من الممكن أنيجعل ذلك منطقياللجنة ا
مسؤوليةبموجبالقانون الدولي
تجنب ال
تفاقية .هذا اليعني ،مع ذلك ،أن الدولةت
المعاملةفي حالة معينةبموجب اال
فراد.
فشلالعامفي منع والرد على مثل هذهألفعال منقبل األ
نسانالعامللمزيد منال
لحقوق اإل
ابعة للدولةبموجباتفاقيات أخرى
 .1.2.3حاالتالغتصاب من ج هاتغيرت
بديلين .األول هو قبول أنتد ّخل الدولة مطلوب
فاقيات األخرى هناك نهجين
فيبعض من الحاالتفي ظل أنظمة االت
تعذيبالمشارإليه عاله ،واألفكار الخاصة
تعذيب – وذلكباالعتماد على اجت هادلجنة مناهضةال
ليصلفعل ما إلى حدال
تعذيب.
فعلفيها كـ
فعلبطريقةيجب أنيوصفال
افقت أو رضخت" إلىال
بالعناية الواجبة أدناه-للقولبأنالدولةقد "و
في
فعلي
تعذيب عموما ،وهذا ال
فضل ،هو القولبأن شرط مسؤول الدولة ليسمتأصلفيتعريف ال
الثاني ،وهو األ
لشكوىبعدذلك إ ظهار أن الدولة هيبطريقة مامسؤولة
بقى على صاحب ا
العناصر الضرورية األخرى .ولكن معذلكي
مسؤوليةفي
نشأ مثل هذه ال
فةالتييمكن أنت
مختل
يتمتعيين الطرق ال
فعل.
نسان عن ال
بموجبالقانون الدوليلحقوق اإل
القسمالتالي.

ساسية
نقاط أ
تعذيب ليسمتأصلفي
تفاقية مناهضة ال
تجادلبعض انلسويات أن شرط"مسؤولفي الدولة" الواردفي ا
تبار عند صياغة حجج
بغي أن يؤخذبعنايةفي عين االع
تعذيبفيالقانون الدولي .هذا ين
تعريف ال
الحاالت.
مباشر أوالتواطؤ ،هو عامل مهمللحد من
هناك حجة أنشرط الدولة الرسمية،سواء من الل الرتكاب ال
تعذيب.وحتى مع ذلك،فمن الواضح أنبعض
تفاقية مناهضة ال
تعذيببموجب ا
"جريمة دولية" وهي ال
يئات األخرى
فتوحا للدول وال ه
تقع ضمن هذا النطاق ،وكان م
تجة عن أعمال خاص ة سوف
األضرار النا
يفات أوسع.
نشأةبموجب معاهدات العتمادتعر
ال م

اتفاقية منا هضة التعذيب (' ،)2113التوصيات الختامي ة
يضا
فقرة  .18انظر أ
تعليقالعام رقم ،2فيال
اتفاقية منا هضةالتعذيب (،)2118ال
طبعة
نيويورك :م
بيجان "CAT/C/CR/30/1 ،؛مانفريدنواك واليزابيث ماك آرثر،اتوفاقية ألممالمتحدةلمنا هضةالتعذيب:تعليق (
المتعلقةبأذر
فورد )2118 ،ص237 .
جامعةأكس
263
القانونالدولي ص.99-398 .
تحديدالتعذيبفي
لشر( :إعادة)
ديوولف،توقيع ا
262
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لية الدولة
ب.توضيح مسؤو
نسان.
يتم ارتكابفعلالغتصاب،فإن الدولةقدتكونمسؤولةبطريقتينبموجبالقانون الدوليلحقوق اإل
حين
فعلفي حد ذات هم للدولة .وسوفيكون هذابوضوح الحالةالتييرتكب
مسؤولية عنال
األول هو حينتكون درجة منال
االغتصابفي ها مسؤولفي الدولة أويتواطئفي ذلك  :قواعدمسؤولية الدولةتنص على أنأفعال الموظفيمكن أن
فس ها 264 .ومع ذلك،قديكون الحال أيضا حيثتعقدالدولةمسؤولة عن اغتصاب منقبلفردلخاص
تعزى إلى الدولةن
وفشلوافيالتصرف ،أو ألنه
فرد
فشل هافي منع االغتصاب  -إما ألنمسؤولي ها كانوا على علمبخطرمباشر علىال
بسبب
قدخلقتبيئة عامةسمحتلمثل هذااالغتصاببأنيحدث.
صلة ( و /أو مايطلق عليه من قبل المحكمة األوروبيةبأن ها
ف
نيا ،ممكن أنتكون الدولةمسؤولة عن انت هاكات من
ثا
تحقيقفيه
ستجابة علىنحو كاف الغتصابالمنظوراليه ،علىسبيلالمثال من الل عدمال
فشلتفي اال
"إجرائية") إذا
ومعاقبة مرتكبيه وتو
ضافين من المعاملة
فير الجفعالللضحية .ويمكن أنتشمل هذه االنت هاكات المحظورة صنوف ا
تسببفي مزيد  ،أوالثانوية
مسؤولينفي الدولة على شكوى االغتصابالتيت
يقات غير الئق ة من ال
تعل
السيئة سبب ها
واإليذاء منالناجين
فصيل أدناه.
يتمفحصبمزيد منالت
تقاضي ،و
بغيالنظرفي كل من هذهالجوانبفي أيال
وين
لعناية الواجبة"
لية الصارمة و " ا
لية  -المسؤو
مستوى المسؤو
فته
بالتاليفإن أي اغتصابيقومبه مسؤولفيالدولةبص
نسان ،و
الدوللدي هاالتزامات صارمة الحترام معايير حقوق اإل
هذهيشكل خرقا اللتزاماتالدولة:تعقدالدولةمسؤولةعلىأساس صارم ( انظر أدناه ).
مسؤولين
ستجابة إلجراءات منقبل جميعالج هات الخاصة وال
ومعذلك ،عندمايتعلق األمربمنعألفعال الخاصة و اال
في الدولةيتمالحكم على الدول عمومابناءا على ما إذا كانتقد مارست "العناية الواجبة "لضمان حمايةالحقوق ذات
266
السلوك.
تحقيقنتيجة،ولكنب
يستالتزاماتب
بالتاليل
الصلة 265 .هذه هي
قيامب هذه االلتزاماتبطريقة غيرتمييزية ،كما شدد المقررالخاصالسابق المعنيبالعنف ضد
ومع ذلك،يجب أيضا ال
تحقيق
لوقاية وال
فس مستوى اللتزامفيمايتعلقبا
تطلب من الدول "استخدامن
المرأةبوضوح ،على أنمبادئ عدمالتمييزت
267
فعلونفيمايتعلقبغيره من أشكال العنف".
فير سبل االنتصافللعنف ضد المرأة كماي
اولعقاب وتو
ويتعين على
نسان
فاقيات حقوق اإل
الدول أيضاالتزامات أخرى إيجابيةللتصديللعنف ضد المرأةكشكل من أشكالالتمييزبموجب ات
في ما إذا كانت الدولة قد اتخذت التدابير االزمةوفقا لمعايير محددة
بغي أنتكون على علم
صلة 268 .ولذلكين
ذات ال
269
فرد والمستوىالبنيويللتصديللعنف ضد المرأة.
توقع ة من الدولعلى حدسواءال
للعناية الواجبةال م
رفات الممثل
يتم اعزاء ذلك لتص
فشلفيالوفاءب هذه اللتزاماتفيمايتعلقبحالةفردية اليعنيبالضرورة أنه س
إن ال
الخاص للدولة (على الرغم من أنه سيكون ذلكفيبعض الحاالت).بدال من ذلك،في كثير من الحاالتتؤدي هذه
وسيلة
نتاج أنالدولةقد انت هكت واحدة منالحقوق اإلجرائيةل مقدمالشكوى (علىسبيلالمثال إلى
فاقات إما إلى است
اإلخ
انتصاففعالة) ،أو أن الدولة لمتفبالتزامات ها العامةفيتوخي اليقظة الواجبةلحماية جميع األشخاص الموجودينفي
تعذيب وغيره من ضروبسوءالمعاملة.
أراضي ها منال
القانونالدولي ،2111المجلد.الثاني (الجزء
القانونالدولي (" ،)2111مسؤوليةالدول عن األفعال غيرالمشروعةدوليا" ،حوليةلجنة
لجنة
الفن.7 .
ثاني)،في
ال
265
فقرة .3
لتعليقعلى الموادالخاصةبمسؤوليةالدول ة ،المادة 2ال
الموجو في ا
د
ظ فيالتمييز
أنر
266
2113فقرة .13
نسان تقرير مانجو ،
مجلس حقوق ال ،
267
ثيقة ألممالمتحدة.
تقرير المقرر الخاص المعنيبالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه،ياكين إرتورك" ،و
نسان (" ،)2112
لجنةحقوق اإل
فقرة.33 .
20 ،E/CN.4/2006/61يناير 2112فيال
268
يضا منظم ةالدول ألمريكي ة،
فقرة .8 .انظر أ
لتوصيةالعامةرقم '19؛ " ،)2111( HRCteeالتعليقالعامرقم ،' 28فيال
سيداو (' ،)1992ا
اتفاقيةبيليم دوبارا")9 ،يونيو 1994؛ التحاد األفريقي،بروتوكولالميثاق
ئصالالعنف ضدالمرأة ("
اتفاقية البلدان ألمريكي ةلمنع ومعاقبة واست
مكافح ة
اتفاقية مجلس أوروبابشأن منع و
لشعوب على حقوق المرأةفيأفريقيا11 ،تموز 2113؛ مجلس أوروبا،
نسان وا
األفريقي لحقوق إل
العنفضدالمرأة والعنفالمنزلي11 ،مايو .2111
269
2113فقرة .71-71
تقرير مانجو ،
نسان،
مجلس حقوق ال
264
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تبارمسؤولية الدولةفيمايتعلقباالغتصابعندمايعتبرذلكفي إطار
القضاياالمترابطة عند األخذفي الع
هناك عدد من
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملة.
حظرال
تصاب (سواء مرتكبين مباشرين
ألولى ،هي التزاماتالدولباحترام حقوق إلنسان :عندمايكونالمسؤولينفيالدولة مسؤولين جنائيا عن الغ
أو كمتواطئين،فإنالدولةسوفتكون مسؤولة ؛
القضائي ،لحماية األفراد الخاضعين واليت ها من
ستوى التشريعي وإلداري و
لتزامات ال محددة على الدول ،على ال م
الثانية ،هناك عدد من اال
لنحوالمحدد منقبل هيئاتالمعا هدات والمحاكم اإلقليمي ة؛
تصابتحت حظرالتعذيب و غيره منضروبسوءالمعاملةعلى ا
الغ
لتهديداتالمعروفة ضد األفراد أو مجموعات األفراد
ستوىالعملي،في الردعلى ا
لتزاماتالمحددةعلىالدول،علىال م
الثالثة ،هناك عدد من ال
لمنع الغتصاب (أو أعمال عنف أخرى ) منالحدوث؛
توفير وسيلة انتصاففعالة .هذه
لتزامب
تصابالفردية عندماتحدث،والتيتضمن اال
الرابع ة ،هي مسؤولية الدولةفي الرد على حالة الغ
تصابالتييرتكب هاالمسؤولينفيالدولة وألفراد.
االلتزاماتتنطبقعلى حاالت الغ

فعلذاته
لية الدولة عن ال
 .1مسؤو
.1.1

الغتصاب منقبل موظف عمومي

فعل خرقا
تعقد الدولمسؤولة عنفعلبموجبالقانون الدولي عندمايمكن أنيعزىسلوك ما ل ها ،حيثيشكل هذا ال
فيفي احترام حظر
القانون العر
نسان و
اللتزام دولي للدولة 270 .الدول لدي ها التزاماتبموجبالقانون الدوليلحقوق اإل
فة والذي
تعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة ،و أيفعليرتكب من مسؤولفي الدولة الذييتصرفب هذه الص
ال
تعذيب أو غيره منضروبسوءالمعاملةيعزىإلىمسؤوليت ها.
يصل إلىال
فعل ال
فة،حتى إذا كان ال
صرفونب هذه الص
مسؤولية عنأفعال مسؤولي ها الذينيت
تحمل ال
ليس هناك من شك أن الدولةت
مسؤولية الدول عنألفعال غير المشروعةدوليا،
تعلقةب
تعرف على هذافي المواد الم
يدخلفي نطاق واجباتهم.يتم ال
التيتنص على أنه:
و
سلط ة الحكومية ع ال من أعمال الدولةبموجبالقانون
يعتبرتصرف ج هاز دولة أو شخص أو كيان مخولب ممارس ةبعض اختصاصات ال
271
لتعليمات.
لصفة،حتىولوتجاوز حدودسلطته أو خالف ا
الدولي ،إذاتصرف الج هاز أوشخص أو كيانب هذه ا

قيامباغتصاب
لذلك ،حينيخالف ضابطعسكري أو مجموعة من الضباط ألوامرفي حماية المدنيين ،وبدال منذلكال
مسؤولة عندفعتعويضللضحية.
مليات العسكري ة،فإن الدولة سوفتكون مسؤولة عنأفعال هم ،و
فرد الل الع
ال
فس ها
وبالمثل ،إذا كان الموظف يعملفي دار رعايةتديرها الدولة ويغتصب مريضةفي دار الرعاية،فإن الدولة ن
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملة.
باشرة عن انت هاك حظرال
مسؤولة م
.1.2

لتزامبالحظر
الغتصاب منقبل الج هات الخاصة  :اال

تياتفيسياق ارتكبفيه هذاالعنف
ف
في حالة مزارعالقطنالحديثة،بشأن اختطاف واغتصاب وتشويهوقتل عدد منال
البلدان األمريكيةاللتزامبمنع االنت هاكات علىالنحوالتالي:
علىنطاق واسع،لخصت محكمة
فظةعلى حقوق
كفل المحا
افي التيت
لثق
لسياسية و اإلداري وا
وجدت المحكمة أن التزام المنعيشمل جميعتلك التدابير ذات الطابع القانوني وا
لنحو،قدتؤديإلى معاقب ة منيرتكب
لتي،على هذا ا
نسان ،والتيتعتبر أي انت هاك محتملل هذهالحقوق وتعاملعلى أن هافعل غير مشروع ،وا
إل
فشلفي
سلوكيات ،اول
لتزامبال منع هو أحدالوسائل أوال
يضا أن اال
ذلك ،ضال عن االلتزامبتعويض الضحايا عنالعواقبالضارة .ومنالواضح أ
272
المثولل اليثبتلمجرد انت هاكالحق .

يليم دوبارا أن الدولة اضطرتإلىاستخدامالعناية الواجبةلمنعالعنف ضد
تفاقيةب
بعدالنظرفي اللتزاماتالمحددةفي ا
المرأة  ،رأتالمحكمةأن ه:

مسؤوليةالدولة'،المادة.2 .
المتعلقةب
القانونالدولي (' ،)2111المواد
لجنة
271
مرجع سابق،المادة .7
272
2119فقرة .252
نوفمبر ،
المحكمة ألمريكية،قضية مزارعالقطن (12 ،)2119
270
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فق مع العناي ة الواجب ةفي حاالت العنف ضد المرأة.على وجه الخصوص،ينبغي أنيكون هناك
تتخذتدابير شاملةتتوا
ينبغيعلى الدول أن
لشكاوي .ينبغي
فعال ة ردا على ا
ياسات وممارسات وقائيةتسمحباتخاذتدابير
اف ة الى س
بيق هبشكلفعال،باالض
إطارا قانونيا الئما يتمتط
توفر
لتييمكن أن
نفس ه،تعزيز المؤسسات ا
يضا أنتكون شاملة ،وبعبارة أخرى،ينبغي منع عواملالخطر،وفي الوقت
لوقاية أ
تيجية ا
السترا
لتي من الواضح أن
لتدابير الوقائيةفيالحاالت المحددة ا
تتخذ ا
ستجابةفعالةفي حاالت العنف ضد المرأة .وعالوةعلى ذلك،ينبغيللدولة أن
ا
273
والفتياتيمكن أنيكونواضحاياللعنففي ها .
نساء
بعض ال

تفاقية "علىاتخاذتدابيرت هدف إلى ضمان عدم
وشددت المحكمة األوروبية أن الدوللدي ها التزاماتإيجابيةفي إطار اال
نسانية أوالمهينة،بمافيذلكسوءالمعاملة على أيديأفراد
تعذيب أو المعاملة االإ
فراد الخاضعينلواليت هالل
تعرض األ
للواتييتعرضن
فقدتضمنتالنساء ا
طفال األفرادالمستضعفة األخرى (
رفتالمحكمة أيضا أن األ
عاديين" 274 .وقد اعت
فعال ضد هذه االنت هاكات الخطيرةلسالمة
للعنف المنزلي) يحق لهم حماية الدولة،في شكل من أشكال الردع ال
275
الشخصية.
تعذيب) و ( 8الحياة
في سياق الحماية من االغتصاب على وجه الخصوص ،ذكرت المحكمة أنهبموجب المادتين  3ا(ل
و
الخاصة)على الدول واجبأساسيفي:
فاذ القانون لمنعوقمع ومعاقبة
وضع إطار قانوني وإداري مناسب لردع ارتكابجرائم ضدالشخص ،مدعومةبآالت إن
276
المخالفاتل هذه األحكام.
تعاقب على
نائيالتي
يجابي المتأصلفي المادتين  3و ... 8بسن أحكامالقانون الج
تشملتلك الواجبات "اللتزام اإل
و
277
فعالة " .
تحقيق وال الحقةالقضائيةال
مليا من اللال
االغتصاببشكلفعال وتطبيقه ع
ناسبتين متميزتينفي أي واجبلمنع انت هاكاتقديؤديان إلىتصوراستنتاج أن الدولةمسؤولة
يوحي االجت هاد أن هناك م
تعذيب ذات الصلة .أوال ،على المستوى العام ،حيث الدولة هي علىبينة
عن انت هاك التزامات هابموجب حظر مناهضة ال
عروفةلشخص
نيا ،على المستوىالفردي ،حيثتصبح الدولة علىبينة من المخاطر الم
من نمط عام من العنف،وثا
تثال الدولة اللتزامات هافي هذه الحاالت.
ييم ام
فةلتق
معروفال هوية278 .وقد اعتمدتالمحاكمأساليبمختل
 .1.2.1عدم االستجابةلخطرفوري معروفضدفرد
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملةحينيعرف
نشأ أوضح و أضيقتطبيقاتلاللتزامات إليجابيةللدولفي منعال
ت
تعذيب و
مسؤولية عن انت هاك حظر ال
تحمل الدول ة ال
مسؤولينفي الدولةبخطر على وجه الخصوص ضدفرد محدد.ت
ال
غيره من ضروبسوءالمعاملةفي حاالتالضررالخاص حيث كانالمسؤولونعلىبينة من وجود خطرفوري على
مسؤوليةبطريقتين
شخص خاضعلواليتها ،ولمتتصرفبشكل معقوللمنع أوالرد على هذاالخطر .وقدتمتأطير هذهال
مرتبطتان ارتباطا وثيقا.
.1.2.1.1

تعذيب
لجنة مناهضة ال

افقة و القبول "
مسؤوليةبالرجوع إلى عبارة " المو
تعذيب،تمتأطير هذه ال
تفاقية مناهضة ال
كمانوقش أعاله ،بموجب ا
فينالعموميينعلىبينة من وجود خطرفورييواج ههألفراد وعند
تعذيب .هناك ،حينيكونالموظ
تفاقية مناهضةال
في ا
لسلوك .ولذلكينظرإلى مسؤولفي الدولة كمشارك
ناسبة من أجل حمايت هم،يعقد أنهمقد أذعنوال
عدماتخاذالخطواتال م
279
تعذيب أو غيره منضروبسوءالمعاملة.
لسلوك ،وتعقد الدولةمسؤولة عنال
ف ي هذا ا

فقرة .258
مرجع سابق،
274
المتعلقةبالحقفيالحياة،وجعلت منالواضح
فقرة .159فيالحاالت
نيو ،2119فيال
المحكمة ألوروبية،أوبوز ضدتركيا (9 )2119يو
لتدابير
لسلطات التخاذ "ا
فيالظروفال الئ مة" اللتزامإيجابيعلى ا
لتزاملحماي ةحقوق األفرادالخاضعين واليت هاتمديد "
أنالمحكمةسوف ال
الفردالذي هوفي خطر من أعمال إجرامية منشخص آخر ".
يلي ة"لحماية و
تشغ
الوقائيةال
275
مرجع سابق.
276
فقرة .82
المحكمة األوروبية ،د.ج .ضد كرواتيا (24 )2112يوليو ،2112
277
فقرة .153
المحكمة األوروبية ،م.س.ضدبلغاريا (4 )2113يونيو 2113
278
للقاضي مدينا كيروغافي
ستقل
فقرة ،281 .والرأيالم
نوفمبر ،2119فيال
المحكمة المريكية،القضية مزارعالقطن (12 ،)2119
فقرات.19-18 .
ال
279
اتفاقية منا هضةالتعذيب ،2118التعليق
يسمبر ،2112
فيا ( 2 )2111د
ض يو وسال
اتفاقية منا هضةالتعذيب ،هاجزيري جمايل واخرون د
العام رقم2،فقرة .18
273
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.1.2.1.2

ريكية لحقوق اإلنسان
لبلدان األم
محكمة ا

نسان أيضا التزامات الدولفي هذه الظروف ،واقترحت أن الدول قدتكون
البلدان األمريكية لحقوق اإل
درست محكمة
افقة " ،مؤكدة على "انالعامل األكثر أهمية هو
فشلفيالمنع والذي هو أوسع من مجردالعثور على " مو
مسؤولة عنال
فعلفي أنيتم
افقة من الحكومة أو ما إذا كانتقدسمحتالدولةلل
تحديد " ما إذا كان انت هاك [ ] ...قدوقع مع دعم أو مو
280
مسؤولين" ا(تلشديد مضاف).
تخاذتدابيرلمنعذلك أو دونمعاقبةال
من دون ا
فعليةب مخاطر ضدشخص معروف اسمه هناكالتزام صارم في
رفةال
وقد رأت المحكمة أنهعندمايكونلدىدولةالمع
281
ومنالمطلوب أيضا أخذ
فعل.
لسرعةلمنع ارتكابال
العناية الواجبةليسفقطبالتحقيقولكنبالعملفورا وعلى وجه ا
تدابير أعلى منتلكالموجودةلمنع االنت هاكات علىالمستوىالمنهجي 282 .عالوة على ذلك،يجب أنتسترشدفيذلك
تقييم هابطبيعةالمخاطرالموجودةفيسياقالحدث.
قضية مزراع القطن ،المشار إلي ها عاله،تتعلقباختطاف واغتصاب وتشويه وقتل الثفتياتفي
تيات،
ف
قائم علىالعنف ضدالنساء وال
منطقة كانفي ها هذاالعنفشائعا .رأتالمحكمة أنهبسببالنمطال
يقيوشيك أنه
فقودين كانتالدولة على علمبأن هناك خطر حق
بحت هؤالءال الثفي عدادال م
عندما أص
نسيا ،وسيتعرضنلسوءالمعاملة والقتل 283 .رأتالمحكمة أن ه،في هذاالسياق،
يتم العتداءعلي هن ج
س
فقودات اللالساعات واأليام
تيات الم
ف
بحث عن ال
كان هناك التزام صارمفي " العناية الواجبة "لل
األولى  .أكدتالمحكمة أن:
لضروري أن
مكثفة.قبل كلشيء ،من ا
نشط ةبحث
لتزامب هذهالوسائل أكثر ص رامة،فإنهيتطلب أنتجري أ
"حيث أن اال
مسؤولينالقضائيين إجراءاتفورية األمر ،دونتأخير،بالتدابير لالزم ة
لشرطة والمدعين العامين و ال
تتخذ سلطات ا
لضحايا أو المكان الذي قدتم احتجاز همفيه.يجب أنيوجد إجراءات مناسبة لال الغ عن حاالت
تحديد مكان وجود ا
ل
فيقد حرم من
لشخص المخت
تفترض أن ا
لسلطات أن
لتيينبغي أنتؤديإلىتحقيقفعالفوري.ينبغيعلى ا
الختفاء ،وا
284
حريته اليزالعلىقيدالحياةالى أن اليعود هناك أيشك حول مصيره.

فقودين
لضحايافي ذلكالوقتاقترح أن اال الغ عن ال م
وجدت المحكمة أن موقف الدولة من "أقارب ا
تشاف
تقارير واك
فترة مابين ال
لسرعة،وبدال من ذلك،في ال
بغي أنيتم التعامل معه على وجه ا
الين
الشكلية وعلى أخذالتصريحات التي،
لضحايا ،عملت الدولة على مجرد مجموعة من االجرءات
جثث ا
بحثفيفترة محددة" .خلصت
فشلوافي إجراءات ال
على الرغم من أهميت ها،فقدت قيمت ها عندما
قارير ،وقالت أن الدولةلمتتصرف مع
تقديمالت
المحكمة إلى أنه كان هناكتأخيرات غير مبررةعقب
فذ
كسيك لمتعتمد المعايير أوتن
كافية لمنع االنت هاكات .وجدت المحكمة أيضا أن ال م
العناية الواجبة ال
فاء و منع
ستجابةفوريةوفعالةل الغات االخت
توفير ا
لسلطاتب
التي من شأن ها أنتسمحل
التدابير االزمة
العنف ضد المرأة.
لضحايا – وبذلكتحميل الدولة
على هذاالنحو ،وجدت أن الدولةمسؤولة عن انت هاكات أدت الىفقدان ا
مسؤولية عنأفعال ارتكبت من الج هات الخاصة 285 .وجدت المحكمة أن الدولة كانتمسؤولة عن
ال
تعذيب و غيره من ضروب
انت هاكاتللحقفيالحياة والحرية ولسالمةالشخصية و عدم التعرضلل
286
تأكد من ضمان ها.
سوء معاملةالضحايا ،ألنهالمتضمن ها لهم أو أمتعتمدالتدابير االزمةلل

كمة فيفيالسكيز رودريغيزضد
تش هدتالمح
فقرة.232 .اس
نوفمبر ،2119في ال
المحكمة ألمريكية،قضية مزارعالقطن (12 )2119
فقرة173 .؛ حالة غودينيز كروزضد هندوراس ()1989
لسل ة  C.رقم 4فيال
هندوراس )1988( ،حكم ( مزايا)المؤرخ 29تموز عام ،1988س
يضات
فقرة ،182 .وحالةجانجرام باندايضدسورينام ( )1994حكم ( مزايا والتعو
سلسلة ج رقم 5فيال
حكم ( مزايا)المؤرخ 21يناير ،1989
فقرة.22 .
لسل ة  Cرقم 12فيال
لتكاليف)في  21كانونالثاني .1994س
وا
281
مديفقرة .19
للقاضي نا
فصل
فقرة 283والرأيالمن
مرجع سابق،
282
مرجع سابق
283
فقرة .283
مرجع سابق،
284
مرجع سابق
285
فقرة .281
لسابق،
المرجع ا
286
فقرة .282
مرجعسابق،
280

54

.1.2.1.3

وبية لحقوق االنسان
المحكمة ألور

نسان ل هذا الجانب األضيقفي اللتزامبمنعفيمايتعلقبكل من الحقفي الحياة،
نظرت المحكمة األوروبية لحقوق اال
تعذيب وغيره من ضروبسوءالمعاملة.
وحظرال
غيلية "لحماية
تخاذ "تدابيروقائيةتش
فيمايتعلقبالحقفيالحياة ،ذكرتبوضوح أن الدوللدي هاالتزاماتإيجابيةنحو ا
يقيوفوري
لسلطات أويجب أنتعرففيذلكالوقت "بوجود خطر حق
نشأعندماتعرف ا
فرد معين .مثل هذا اللتزامي
287
وكانتالمحكمة حريصة علىالقولبأن:
على حياةفرد محدد من األعمال اإلجرامية من طرفثالث".
يلية التي
تشغ
سلوك إلنسان والخيارات ال
نبؤب
لصعوباتفي مراقبة المجتمعاتالحديثة ،و عدمالقدرةعلى الت
مع ألخذفي العتبار ا
تفرضالمستحيل أوالعبء غير
ريق ة ال
جابيبط
تفسير نطاق االلتزام إلي
يجب أنتتم من حيث ألولويات والموارد ،البد من
288
لسلطات.
المتناسبعلى ا

فيذية لمنع الخطر من
تفاقية من التدابير التن
لذلك ،ليس كل الدعاءاتبالخطر على الحياة سوفيترتب علي ها شرط ا
لشخصفي حالة معينة حيثيكون مثل هذا
يجابيلحماية ا
الوقوع .ومعذلك،ستعقد الدولةمسؤولة عن انت هاك اللتزام اإل
فكيربعقالنية،
تخاذتدابيرفي نطاق الحيات ها التي ،انتمالت
فشل الدولةفي "في ا
فوريمعروفا وت
يقي وال
الخطرالحق
289
لسلطاتلم
لطلب إ ظهار " أن ا
كفيلمقدم ا
إلثبات هذا ،فإنهي
توقع أنتؤدي الىتجنب هذاالخطر".
ربما كان منالم
لسلطات أو كانت
يقي وفوريلحياتهم ،والذيعلمتبه ا
تجنب خطر حق
توقعبشكل معقول منهمل
فعل كل مايمكن أني
ت
290
رفة".
يجب أنتكون على مع
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملة ،ذكرتالمحكمة أن:
فيمايتعلقبحظرال
التفاقية ،مجتمع ة
لتزامالدول ألطرافالمتعاقدةبموجبالمادة  1من االتفاقيةبتأمينشخص خاضعلواليت هابالحقوق والحرياتالمحددةفي
ان ا
نساني ة
القاسية أوالالإ
تتخذتدابيرت هدفإلى ضمان أن األفرادالخاضعين واليت ها التخضعللتعذيب أو المعاملة
معالمادة ،3يتطلب منالدول أن
طفال وغير هم من
لتدابير الحماي ةالفعالة ،ال سيما أل
توفر هذه ا
أو المهينة،بمافي ذلك سوء المعامل ة علىأيديأفراد عاديين،ينبغي أن
291
لم بها...
لسلطات أو كانتعلى ع
ألشخاصالمعرضينللخطر ،وتشمل خطوات معقولةلمنعسوءالمعاملةالتي كانينبغي أنتعلم ا

فيذية لمنع انت هاكالحقفيالحياة والحق
تخاذتدابيرتن
تفاصيلفي هذا اللتزامبا
نظرت المحكمةبال
كيا.في هذهالقضية،تعرضت صاحب ةالشكوى ووالدت ها
لجسديةفيقضية أوبيزضدتر
فيلسالمة ا
لسلة متصاعدة من العنف،بمافي ذلك دهس من قبل سيارة
إلىالعديد من التهديداتبالقتل وس
بع مرات ،منقبل زوجها ،و كانتقد قدمت عددا منالشكاوى إلىالشرطة .على الرغم
وطعن س
فتتلك ألنهتمسحبالشكاوى،
بعضالشكاوى،أوق
تعلقب
من أن أجراءبعض من اإلجراءاتفيماي
السجن ل الثة أش هر.بعد عدد منالسنوات،توجت أعمال
سفرت معظم اإلجراءات عن غرامة و
وأ
العنففي إطالقالنارالمميت على والدةصاحبالشكوى.
توقع
لسلطاتالمحلية أنت
فيمايتعلقبحق ألمفي الحياة ،وجدت المحكمة أن ه كان من الممكن ل
التي كانيمكن انتكون
عقولة
فشلفياتخاذالتدابيرالم
هجوماقا ال ،و أنهفي مثل هذهالظروف "ال
292
ورأت
كافيا إلشراكمسؤولية الدولة".
فيف الضرر يعد
فرصة حقيقية لتغيير النتيجة أوتخ
لسلطات الوطنية أن التعتمد على موقف
المحكمة أنهبمجرد جلب الوضع الى انتباه هم ،على ا
التي يمكن أن "تمنع احتمال وقوع تهديدات المعتدي ضد
تخاذتدابيركافية و
الضحيةفي عدم ا
لجسديةللضحية 293 ".ورأت المحكمة أنهفي هذه الظروف ،من الل عدمالشروعفي
لسالمة ا
بالتاليمسؤولة عن
كيا العناية الواجبة لحمايةحياة ألم ،و كانت
تخاذتدابير وقائية لمتمارستر
ا
فقرة .129
نيو ،2119
المحكمة ألوروبية ،أوبيزضدتركيا (9 ،)2119يو
288
مرجع سابق
289
فقرة .131
مرجع سابق،
290
مرجع سابق
291
فقرة.88 .
وفمبر ،2112فيال
لصادرفي 22ن
المحكمة ألوروبية E ،وآخرين ضد ال مملكةالمتحدة ( )2112رقم  ،92/33218الحكم ا
292
فقرة .132
نيو ،2119
المحكمة األوروبية ،أوبيزضدتركيا (9 ،)2119يو
293
فقرة.112 .
لصادرفي 28أكتوبر ،1998فيال
المحكمة ألوروبية ،عثمانضدالمملكةالمتحدة ( )1998رقم ،23453الحكم ا
287
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انت هاكللمادة .2
لسلطات الوطني ة قد
في ما إذا كانت ا
فيمايتعلقبسوء المعاملة لصاحبالشكوى ،نظرت المحكمة
لجسدية لمقدم ة الطلب".
فة ضدلسالمة ا
عقولة لمنعتكرار الهجمات العني
اتخذت "جميع التدابير الم
ستجابةللعنف ضدالمرأة
تبار وضعالقواعد والممارساتفي اال
قيامبذلك ،أخذتفي االع
294فيال
295
قيامبذلك،شددت
ومع ذلك،فيال
يليم دوبارا.
تفاقيةب
تفاقيةسيداو و ا
التي وضعت اعتمادا على ا
ناسب منالمجموعةالواسعة
لسلطاتالوطنية الختيارال م
على أنه "ليس دورالمحكمة أنتحل محل ا
تثال اللتزامات ها اإليجابيةبموجب المادة  3من
من التدابير الممكنةالتييمكناتخا ذها لضمان االم
296
تفاقية".
اال
بقىسلبيةتماما ضد العنف الذيتتعرض له صاحب ة
كما الحظت المحكمة أنسلطات الدولة لمت
فة ضد
لسلطات المحلية لم "تعرض العناية االزمة لمنعتكرار الهجمات العني
الشكوى ،ال أن ا
رتكب ها من دون عائق ودونعقاب" 297 .وجدتالمحكمة أن
لطلب ا
المدعي ة ،حيث أن زوج مقدم ة ا
لطلبالسابق كان غير كافبشكل واضح نظرا لخطورة هذه
" الرد علىسلوك زوج مقدم ة ا
فاءة
كشف عن وجود نقصفي الك
الجرائم المنظور الي ها" وأن "األحكام القضائيةفي هذه القضيةت
298
تسامح ،ولميكنل ها أيتأثيروقائي أو رادع ملحوظعلىسلوك [الزوج]".
ودرجة معينة منال
لسلطات الحكوميةفي
فشل ا
تفاقية " ،نتيجة ل
كيا قد انت هكت المادة  3من اال
وجدت المحكمة أنتر
لطلب من قبل
فعال ضد انت هاكات خطيرة سالمة مقدم ة ا
تخاذتدابير وقائيةفي شكل الردع ال
ا
299
زوج ها.
فشلفي
بقا إلى أي مدىيمكن أنتكون سلطات الدولةمسؤولة عن ال
كانت المحكمة قد نظرت سا
طفال.في حالة  Eو آخرين ضد المملكة المتحدة  ،زعم
الجنسي على األ
التدخلفي حالة االعتداء
الجنسي وغيره،بمافيذلكالغتصاب ،منقبل
فاالتعرضواللعنف
تقدمينبأنهمعندما كانوا أط
ال م
طفال،E ،شبه واعية
زوج والدتهم اللفترةتمتد . 1989-1927في عام 1972وجدت احدى األ
بعد أن أخذت جرعة زائدة .سجلت ال الحظات الطبية أن Eاشتكت من أن زوج أم ها ضرب ها ،و
فس ها.في عام  1977هرب واحدة أخرى
صاحب ها وأزعج ها كثيرا الى أن هربت وهيتنويقتل ن
طفال  ،L ،من المنزل ،عقب وقوع حادث ادعتفيه أن زوج أم ها حاول اغتصاب ها.ألقي
من األ
قبض على زوج ألم من قبلالشرطة ووج هت إليهت همة االعتداء غير لالئق.اعترفبذنبهفي
ال
تجازهبعدالحكم  ،ال حكم
يتم اح
التيتنطوي على جرائم منسلوك غير الئق،ولكنلم
االت هامات
طفال ،عادللعيشفي
تبار و منعه من االتصال مع األ
عليهبعقوبة مقيدة .على الرغم من أمرباالخ
منزل هم.
فلثالث ،T ،الشرطة أنهمتعرضوا
تقديم المشورة ،أبلغ  ،Eو  Lط
في عام ،1988في أعقاب
العتداء منقبل زوج أ مهم.ثم وج هت التهم الموج هة إليه ،و أدينبأعمال خطيرة غير الئقة .حكم
فيذلمدة عامين .
السجن معوقفالتن
عليهب
نسان ،مع مزعموقوع انت هاكاتللمادة 3
تقدمينالقضية إلىالمحكمة األوروبيةلحقوق اإل
جلبتال م
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملة ) والمادة ( 13الحقفي االنتصاف ).
(حظرال
التي
السلطةالمحلية (
فيمايتعلقبالمادة ،3نظرتالمحكمةفيالمسائل ذات الصلة و ما إذا كانت "
تقدمين كانوا
تعمل من الل وزارة العمل االجتماعيب ها) ،أويجب أنتكون ،على علمبأن ال م
يعانون أو معرضونلخطر سوء المعاملة و ،إذا كان األمر كذلك  ،سواء أخذواالخطوات المتاحة
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عقولة لهملحمايتهم منذلك " 300.عندفحصالحقائق،تبين أنه كان البد من أنتكونالخدمات
وال م
الجسديالماضي من زوج
الجنسي و
االجتماعية على علمبالوضعنظرالتاريخ األسرة من االعتداء
عائلة،بما
األم ،وأنه على الرغم منفترةالمراقبة ،كان زوج األب اليزال على اتصال وثيق مع ال
طفال.حتى لو كانت الخدمات االجتماعية التدرك إلحاق اإليذاءفي ذاكالوقت ،كان
في ذلك األ
صلة لميكن
طفال معرضين الىالخطر .حقيقة أنهفيالوقت ذا ال
بغي أنتكون على علمبأن األ
ين
طفال داخل األسرة
لتي ضحيت ها األ
نسية ا
رتكابالجرائمالج
تشار و استمرار ا
رفةب مدى ان
هناك مع
رفت الخدمات االجتماعيةبحوادث االعتداء
يست منطبقةفي هذه الحالة ،حيث ع
كما هناك اآلن ل
لجرائم الجنائية و كانت ملزمةب مراقبةسلوكالجناةفيأعقاب اإلدانة.
التي أدت إلى ا
الجنسي
تخاذ الخطواتالتي من شأن ها أن
فشلت الخدمات االجتماعيةفي ا
ومع ذلك ،في رأي المحكمة،
قبلت أن ه
يقيللمشكلة ،وربما منع المزيد من االعتداءات .وكانتالحكومةقد
بعدالحق
تمكنهم من ال
توجب علىالخدمات االجتماعية أنتعمل مع كل من  Eو  Lالذين أ ظهروا ضائقة م هم ة
كان منالم
بغي أن
يناميات األسرة وين
في الوضعفي المنزل الذي كانيمكن أنيؤدي إلىمزيد من الفهم لد
تطلبات الرقابة على واحد أو
طفال ،والذي كان من الم مكن أنيؤدي إلى م
يحال  Lالى محكمة أل
ضافة إلى ذلك ،كانت
طفال الذين كانوا يعيشون مع المجرم المعروف وإدانته.باإل
أكثر من األ
ختراق المحتمل منقبل زوج
تحقيقفي ال
بغيبذل المزيد من الجهدلل
قبلت أنه كانين
الحكومةقد
عائلية
تفاصيلالكاملة و ذاتالصلةفيالحالةال
ألم ألمرالرقابة ،وأن هناكتقاعس مستمرلوضعال
لطلب موضوعدراسة محددةفي
طفالمقدمي ا
طفالعندما كان األ
أمام الضابطالمعني أو محكمة األ
فات و التغيب عن ال مدرسة ،وأنه لميكن هناكتعاونفعال أوتبادل للمعلوماتبين
سياق المخال
التي كانتتحاول التعامل معمشكلة مستمرةفيالتغيب عنال مدرسة والخدمات
لسلطاتال مدرسية
ا
االجتماعية الذين كانلدي هممعلوماتأوسع حولالوضعالعائلي.لميكن من الواضح أيضا أنبالغ
يسمبر 1972تمتمريرهإلىالخدمات االجتماعية أو ،انتم ذلك ،ان أدى إلى
تشفىفي د
Eفيالمس
ستجابة.
أي ا
فيالمجمع ،كانت المحكمة:
سلطاتالمعنيةفي هذه الحالةيجب أنينظر لهعلى أنلدي ه
لتواصل والتعاون منقبلال
لتحقيق ،ا
تنعة أننمط عدم ا
مق
ليمة والفعالة لمسؤوليات هم ربما،بشكل معقول ،كانت قدتؤدي الى
تأثير كبيرعلى مجرى ألحداث وأن اإلدارة الس
301
التيلحقتب هم .
تجنب ،أوعلى األقل،الحد منالمخاطر أو ألضرار

وتبعالذلك ،كان هناك انت هاكللمادة .3
تقدمين لم يكن لديهم وسائل الوصول إلى أي آلية يمكن أنتحدد
وجدت المحكمة كذلك أن ال م
بالتالي كان هناك
نسانية والمهينة .و
شلتفي حمايتهم منالمعاملة االإ
لسلطةالمحليةف
ادعاءاتهمبأن ا
أيضا انت هاكللمادة .13
بغي أن
فقه المذكورة أعالهيمكن أنيكون ذو أهمية خاصةعندمايكون هناك مؤشرافي حالة أنسلطاتالدولة كانين
ال
عقولة لمنع ذلك .وهذايمكن أنيحدث إذ ،
تخاذ التدابير الم
فشلتفي ا
للفرد لكن ها
تكون علىبينة من خطر االغتصاب
بع هذهبما
تتا
الجنسي األخرى إلى عامل اجتماعي ،ولكن لم
فل مزاعم االغتصاب أو االعتداء
على سبيل المثال،قدم ط
فلفي أنيتعرض لمزيد من سوء المعاملة .أيضايمكن أنيكونبسهولة
كفاية من قبلسلطات الدولة واستمر الط
فيه ال
فشلت
الجنسيفيسجن خاص،لكن ها
جدافي حال كان مسؤولو الدولة علىبينة من وجودنمط من االغتصاب واالعتداء
تقلين هناك.في مثل هذه الحاالت،يكون هناك حجةقويةبأنالدولةمسؤولةبموجب
قولةلحمايةالمع
تخاذ خطوات مع
في ا
تعذيب وغيره من ضروبسوءالمعاملة .ما إذا كانت
نسان عن انت هاكالتزامات هابموجب حظرال
القانون الدوليلحقوق اإل
فتوحا ،على
فشلفي المنع و إلذعان ،أو التواطؤفي النت هاك ما زال سؤاال م
بغي أنيطلق علي ها ال
مسؤوليةين
هذه ال
الرغم من أن االجت هاديوحي أنهيمكن أنيكون أي من هذه.

2112فقرة .92
نوفمبر ،
المحكمة األوروبية E ،واخرونضدالمملكةالمتحدة (22 ،)2112
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.1.2.1.2

فنيذية ا الزمة للحمايةفي الحاالت الفردية
لت
تدابير ا
إرشاداتبشأن ال

تييجوز للدول وضع ها
توجي هاتفيمايتعلقبأنواع التدابير ال
أعطى المقررالخاص المعنيبالعنف ضد المرأةبعض ال
التييتماتخا ذهافي هذه
تطلبالمرونة ،حيث أن اإلجراءات
فرديةت
لحماية المرأة منالعنف .وشددت على أن الحاالتال
فردي عبر
لضحايا.يمكن للدولالوفاءبالتزام العناية الواجبة ال
فراد ا
تياجات و غالت األ
الحاالتيجب أنتعكس اح
لساخنة ،والرعاية الصحية ،ومراكز اإلرشاد والمساعدة
توفير خدمات مثل خطوط ال هاتف ا
حماية المرأة من الل
عليم علىتدابيرالحماية والوصول إلىتدابير
ييد والمساعدات ال مالية .وتضيف أن "الت
القانونية ،وال الجئ وأوامر التق
302
فرد منقبلالدولة".
التيتدينال
لوقاية
لوفاءبالتزامات هافيالحماية وا
فعالةيمكن أنيساعد أيضا على ا

فقه علىألقل الى مايلي:
يشيرال
تعذيب أو غيره من
بغي أنتكون على علمبخطرفوري عن ال
حينتكون الدولة على علم أوين
عقولة ضمن نطاق
ضروب سوء المعاملة ضدفرد ما ،على الدولة عن دها أن تتخذ تدابير م
تعذيب
فشلفي منع ال
فعل ذلك،تكون الدولةمسؤولة عنال
تفاديتلكالمخاطر .إنلمت
الحيات ها ل
للفرد.
أو غيره من ضروبسوءالمعاملة
الفرد،فانالسياق ذو أهمية :حينيكون هناكنمط
التييتعرضل ها
فيالحكم على مستوىالمخاطر
بغي أنتعتبر درجةالخطرعالية.
فردين
منالعنف ضد مجموعة معينةينتميل هاال
تجابة له على وجهالسرعة القصوى،
توجب إجراء التدابير المتخذة الس
حينيعتبر الخطرعالياي
تخاذ ها.
تشريعاتعلى مثل هذهالتدابير الواجب ا
بغي أنتنصال
وين
القواعد الدولية ذات
ييم أنواعالخطوات االزمة للرد علىالخطر من ال مهم مراعاةالمعايير و
فيتق
الصلة ،علىسبيلالمثال ،منع العنف ضد المرأة.
لفشلفي م مارسة
بسبب ا
تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة
لية عن ال
 .1.2.2المسؤو
مستوى المنهجي
لعناية الواجبةعلى ال
ا
نسانباستمرار أن الدول لدي ها واجبات أكثر عمومية لضمان حق كل
يئات حقوق اإل
رفت المحاكم و ه
اعت
تعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة 303 .ان هذا االجت هاد
فردفي نطاق واليت هافي عدم التعرضلل
فشل هابشكل عامفي منع االغتصاب والردعليه :من اللاستعراضالهيئات
فيدلعقدمسؤولية الدولفي
م
لدستورية والمناصرة ،وذلك
تماسات ا
صلحة العامة ،االل
نشئةبموجب مع اهدة ،والتقاضي من أجل الم
ال م
صلة مثل
كفولة ذات ال
تعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة وغيرها منالحقوق الم
باستخدام حظر ال
الحقفي عدمالتعرضللتمييز.
وقدلخصالمقررالخاصالمعنيبالعنف ضد المرأة أنواعالتدابيرالمطلوب ة من الدول علىبشكل منهجي
تعذيب وغيره من ضروبسوء
افحةالعنف ضد المرأة،بمافيذلك انت هاكات الحظرالمفروض علىال
لمك
المعاملة ،حيث أوضحت أن:
تتخذ هاالدوللضمان وجودنموذجشامل ومستدامللوقاية والحماية و
لتييجب أن
تشيرالعناي ةالواجب ةالمن هجيةالى اللتزامات ا
فاءبمسؤوليت هافي الحماية وال منع
ستوى المنهجي،يمكنللدول الو
العقاب والتعويض عن أعمال العنف ضد المرأة .على ال م
فيرالخدمات؛
لتوعي ةوتو
ستراتيجيات وخطط العمل و ح الت ا
تشريعات ،وتطوير ال
وال معاقب ة عن طريق اعتماد أوتعديل ال
افية؛ و مساءلة الذين
يليبالموارد الك
لتحو
القضاة؛ وتزويدمبادرات التغيير ا
لشرطة والمدعين العامين و
وتعزيز قدرات و قوة ا

"2113فقرة .71
،
"تقرير مانجو
نسان (،)2113
مجلس حقوق ال
303
أنظر أعاله،الجزء  ،1ب2 .4 .
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يضا،يتعين
نسانللمرأة ،منبين أمور أخرى .أ
كبون انت هاكاتلحقوق إل
يفشلونفيالحماي ة وال منع،فضال عنأولئكالذينيرت
لتحولالمجتمعيلمعالجة عدمالمساواةبينالج
علىالدول أنتشارك عمومابشكل ملموسفي ا
نسينهيكليا ونظاميا وتمييزيا.
عقول ة ،وأنيكونفعاال
بطريقة م
نفذ هذا النظامفي الممارسة
كمايجب وضع نظام عام شاملللحماية والوقاي ة ،ويجب أني
عقول ة
تتخذتدابيرا م
فردية .ان اللتزام هو واحد منالوسائل وليسالنتائج،ولكنهيتطلب منالدول أن
بشكل عامفيالحاالتال
بيقهعلى حاالت محددة
لضرر.في ن هايةالمطاف،يجب أنيكونالنظامالعام وتط
خفيف ا
حقيقيةلتغييرالنتيجة أوت
ذاتفرص
ذوتأثير رادع كاف لمنع العنف ضد المرأة.في حين أن العناية الواجب ة التتطلب الردع الك املفي كل حالة،فإن هيتطلب من
القانون
عقول ة لردع العنف .كماتنظر العناي ة الواجب ة إلى ما إذا كانت التدابير الوقائية المتاح ةفي
بطريقة م
تصرف
الدولة أنت
قضائي ة
تصافال
ستجابة لهذاالوضع ،وعما إذا كانوايعملون .في ن هايةالمطاف" ،ليس وجود سبل االن
المحلي هي المناسبة ال
304
بشكلرسمي هو مايوضحالعنايةالواجبة،بلفعالي ة".

تعذيب
فشلفي منعال
بتلك الواجباتيؤدي إلىمسؤوليةالدولة عنال
الوفاء
ومعذلك ،ما اذا كانالعجزفي
أو غيره من ضروبسوءالمعاملةفي مايتعلقبحالةفردية اليزال موضوع اخ الف االجت هاد.
.1.2.2.1

وبية لحقوق اإلنسان
المحكمة ألور

تعاقب على االغتصاببشكل
نائيالتي
كانت المحكمة األوروبية واضح ةبأن عدم سن أحكامالقانون الج
فعالة،يؤدي إلى انت هاك اللتزامات اإليجابية
تحقيق وال الحقة القضائية ال
مليا من الل ال
فعال وتطبق ها ع
305
وقد الحظت أيضا أهمية مثل هذا
للدولةفيمايتعلقبالتعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة.
تجريم االغتصاب وتأثيره على
قضايا مثلنقص
اإلطارفي ردع االنت هاكات .ومع ذلك ،عند النظرفي
مليات االغتصاببدال من
ستجابة لع
لسلطاتفي اال
حالةفردية رأتالمحكمة هذا األمر متعلقبالتزامات ا
306
فاقاتفشالفي منع االغتصاب .كماتم النظرفي مثل هذه القصور ذا الصلة ال
إيجاد مثل هذه اإلخ
307
مسؤوليةالدولةفيالتمييز.
تعلقةب
صلةالن
ف
مطالباتال من
سيمافيال

.1.2.2.2

ريكية و محكمة حقوق اإلنسان
لبلدان األم
لجنة ا

تخاذتدابيربسكل منهجييمكن أنيؤدي
فشلفي ا
اقترحتلجنة ومحكمةالبلدان األمريكية أنال
ومع ذلك،
فشلفي منعوقوع انت هاكات منقبل األشخاصالعاديينفي حالةفردية.
مسؤولية عنال
إلىال
البلدان األمريكية قضية
بينيا ضد البرازيل ،308درست لجنة
في قضية ماريا دا
رفعت ها امرأة كانت ضحيةللعنف على يد زوجها،بلغت ذروت هافي محاولتين
تقديم الشكوىفيه كانت الدعاوىالجنائية
للقضاء علىحيات ها.فيالوقتالذيتم
فترة
ضد زوج هاالسابق مستمرة ألكثر من  15عاما ،حيث كان الزوجفي هذه ال
ضائي كان غيرفعال ،حيث خلق خطرا كبيراعبر
يقا .وزعم أنالنظام الق
حرا طل
تقادمالموجودة.
افالت منالعقابفي ضوءفترةال
تفاقي ة
للجنة أن الدولة كانتمسؤولة عن انت هاكات اللتزامات هابموجب اال
عقدت ا
للجنة
يليم دوبارا .ألهم من ذلك ،وجدت ا
تفاقيةب
يكي وا
األمريكية ،اإلعالن األمر
أنه ليسفقط كان هناكفشلفي عدم الرد على العنف الذيتعاني منه صاحب ة
الشكوىولكن أيضافشلفي منع االنت هاكاتفيالمقام األول.وفقاللجنة:
عدممقاضاة و إدانة الجانيفي ظل هذه الظروف هو إشارةإلى أن الدولةتتغاضى عن أعمال
لبرازيلي ةفياتخاذ إجراءات
الفشل منقبل المحاكم ا
لتيتعرضل ها ماريا دابيني ا ،و هذا
العنف ا
فقرة .72-71
)2113تقرير مانجو ،2113
،
نسان (
مجلس حقوق ال
305
يسمبر .2113
المحكمة األوروبية ،م.س.ضدبلغاريا ( 4 )2113د
306
سابقـفقرة .185
مرج ،
ع
307
فقرة .212-183
نيو ،2119
ظ فيالمحكمة ألوروبي ة ،أوبيز ضدتركيا (9 ،)2119يو
أنر
308
سنوي
لتقريرال
 2111تقرير  ،11/54ا
،
المحكمة ألمريكية ،ماريا ديبينيا ضدالبرازيل (.)2119قضية رقم ، 12.151قرار 12ابريل
. .OEA/Ser.L/V.II.111 Doc.20 rev
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لسابق  .عالوةعلى ذلك ،كماثبتفيوقت
باشرةللعنف منقبل زوج ها ا
تفاقمالعواقبال م
أدى الى
تصرعلى هذه الحالة،بل هو نمط  .التغاضي عن
تسامح من قبل أج هزة الدولة اليق
سابق ،أن ال
فسي ة والجتماعية والتاريخية و
هذاالوضع منقبلالنظامبأكمل ه اليؤدي الإلى إدام ةالجذورالن
لتيتدعم وتشجععلىالعنفضدالمرأة.
العوامل ا
لحقيقة أن العنف الذيتعاني منه ماريا دابينيا هو جزء من نمط عام من إل همال و عدم
نظرا
للجنة أن هذه
اتخاذ إجراءاتفعالة من جانبالدولةفيمقاضاة وإدان ةالمعتدين،فمن وج ه ةنظر ا
يضا واجب
يتعلقبالمقاضاة و إلدان ة ،ولكن أ
لتزامفيما
لحال ةتنطوي علىفشل ليسفقطفي ال
ا
يفضي
قضائيةالعامة التمييزية هذهالى مناخ
الفعاليةال
لمنع هذهالممارساتالمهينة.كما تؤدي عدم
ثل ةللمجتمع،
منزلي ،حيث اليرىالمجتمع أيدليلعلى رغبة من جانبالدولة ،كم م
إلىالعنفال
309
فياتخاذ إجراءاتفعالةلمعاقبة مثل هذه األفعال.

البلدان األمريكيةفي
لوقاية من قبل محكمة
كماتم دراسةفكرة التدابير النظامية ل
ينا
فق كل من األغلبية والقاضي مد
قضية مزارع القطن ،المشار إلي ها أعاله .وات
تخاذتدابيرلمعالجة هذاالنمط منالعنف ضد
كيروغافيالمعارضةعلى واجب ا
بير،
كسيك كانتقد اتخذتبعضالتدا
المرأةفيالمنطقة ،و على الرغم من أنال م
اال أن هذه التدابير ليستكافيةفي هذه الظروف لمنع مثل هذا النمط من العنف.
فاقات
اختلفوا حول ما إذا كانتتلك اإلخ
310ومع ذلك،فإن األغلبية و المعارضة
تعذيب أو غيره من ضروبسوء
كسيكمسؤولة عنال
كافيةفي حد ذات هالجعلال م
نفذت ضدالضحايافي كل حالة على حدة .
التي
المعاملة
تلفاتماما عنالقرارالسابقللجنةالبلدان األمريكيةفي
وقد أخذتالغالبية نهجا مخ
الفاعل
نيا،عندالنظرفي مسألة ما إذا كانيمكن أنيعزىسلوك
قضيةماريا دابي
تثال اللتزامات ها
الخاصالى الدولة،بدال من دراسة ما إذا كانفشل الدولةفي االم
لسلوك من جانبالج هات الخاصةقدس اهمفيالضررالذي وقع
في منع مثل هذا ا
لضحايا.وقد وجدت أن :
على ا
نسان ارتكب ضد
من الواضح أن الدولة اليمكن أنتكون مسؤولة عن كل انت هاك لحقوق إل
لضمان اتبموجب االتفاقية ال يعني
األفراد الخاضعين ل اليت ها.في الواقع ،التزام الدولةفي ا
مسؤولي ة غير محدودة من أجل أي عمل أوفعل من األفراد ،وذلك ألن واجب ها أنتتخذتدابير
عرفت ها لحال ة من
لبعض مشروطبم
قاتهم معبعضهم ا
الوقاية والحماية ألفراد خاصةفي ال
تفادي هذاالخطر
عقول ة منع أو
لفرد أو مجموعة منألفراد و إل مكاني ةال م
الحقيقيالوشيك
الخطر
لفعل أو امتناع عنفعل من أحدألفراد
المحدة .وبعبارة أخر ،علىالرغم من أنالنتيجةالقانونية
تلقائيا إلى
نسانالفردية الخاصةلشخص آخر ،اليمكن أنيعزى هذا
بعض حقوق إل
هو انت هاك ل
311
قضيةيجب أنتؤخذبعين العتبار.
الدول ة،وذلك ألن الظروفالخاصةلل

على هذاالنحو ،علىالرغم من أن الدولةلمتتخذالتدابيرالعامةالمطلوب ة منقبل
فشلت
بالتالي "
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (وكانت
التزام هابمنع ال
فشلفي المنع
مسؤولية عن ال
افقبشكل عام مع التزام هابالحظر")فان ال
في التو
312
فقودين.
في هذهالحالةنشأتفقط مرة واحدةعندماتم اإل الغ عن الضحاياال م
ينا كيروغا معذلك.في رأيها،لميكن هناكالتزام علىالدولة
فتالقاضي مد
اختل
ناسب .ومع ذلك،
بمنع اختطاف أشخاص معينين ،ألن ذلك سيكون التزاما غير م
للحظةالتي كانت الدولةفي ها على علمبشكل رسمي (ناهيكبشكل غير
في ا
"
للجنةالوطنيةلحقوق
للحظةالتي نبهت هافي ها ا
رسمي) ،أوبسكل آخر أخرى،في ا
نسان إلى وجود نمط من العنف ضد المرأةفي سيوداد خواريز ،كان هناك
اإل
313
سياسات الرامية إلى محاولة ا الح الوضع " .في رأي ها أن هذا
غيابلل
تثالالتام اللتزامات هافي حماية اسالمةالشخصية
فشل ،هوفشل الدولةفي االم
ال
فقرة  55و .52
مرجع سابق،
310
للقاضي مدينا كيرغوافرة .18
المنفصل
2119فقرة (*  ).الرأي
نوفمبر ،
المحكمة ألمريكية،قضية مزارعالقطن (12 ،)2119
311
فقرة .218
مرجع سابق،
312
فقرة .282
مرجع سابق،
313
فقرة .18
للقاضي مدينا كيروغا،ال
نفصل
مرجع سابق،الرأيالم
309
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تعذيب.
ضحايا من احتمالتعرض هملل
لل
كلتا الحالتين ،وجدت الدولةمسؤولة عن انت هاكات حقوق
في هذه الحالة،وفي
فقودين .ومع
متزايد حينتم اإلبالغ عن الضحايا ال م
لضحايابسببفشل الدولة ال
ا
غيلية
تش
فاقات ال
ذلك ،يمكنللتمييز أنيكون م هما أيضافي حال كانتتلك اإلخ
فورية غير موجودة .من ال مهم أيضا منالناحية النظرية،فهم اآلثار المترتب ة
ال
علىالدولةعنداستمرار شكل منأشكالالعنف منقبل ج هات خاصة.
.1.2.2.1

حاالت أخرى
يرطة،
يوضالش
ضيد مف
يل)
يية ( CKطف
نسبتالمحكمةةالعليةافةي كينيةافةيقض
الشةرطة) عةن أعمةال
مسؤولية ألج هزةالدولةة (
ف هافيالجزءالثاني،ال
التيتم وص
قيةق ومقاضةاة اغتصةاب
تح
فاقا هابشةكل منهجةيفةي ال
فراد عاديين وذلكبسبب إخ
أ
تيات.في رأيالمحكمة:
ف
ال
314

ةتجيبين
يبقةوا أحةرار /أوطلقةاء.المس
لشةرطةللمجةرمينالخطةرين أن
في االلتمةاسالحةاليسةمحت ا
فشةل وكالءالدولةة
الملتمسةين و
لةى
نسةيا ع
عتقال ومحاكمةالمجرمينالذين اعتدوا ج
مسؤولون عن ا
الملتمسةينالةذين هةم
بةي هتةكالعةرض وحمايةة
عتقةال ومحاكمةة مرتك
وفعالةة ال
ناسةبة
باتخاذتدابير م
يجعل هةةمفةةي رأيةةيالمسةةؤولين عةةنالتعةةذيب ،وهتةةكالعةةرض ولحمةةل
أطفةةالفةةيسةةنواتالعطةةاء،
لملتمسين هناتحديدا.
لصغيرات وا
للفتيات ا
القسري

مسؤوليةفي حالةفردية
قضايابشكل منهجي مع ال
فشلفي معالجة ال
ومع ذلك،حتى ان لميتم ربط ال
فرد)،فمن الواضح أن هاتؤدي إلىمسؤولية الدولةفي إطار حظر
تقديمتعويضلل
بالتالي إلى اللتزامب
(و
ضايا أيضا
ضافة إلى ذلك ،قديتمتناول هذه الق
تعذيب وغيره من ضروب سوء ال الجبشكل عام.باإل
ال
افية أدناه.
تحت اطارالتمييز –تمت دراسةقضية إض
أساسية
نقاط
لوقايةضد االغتصاب والعنف ضدالمرأة.
فيذنظامالحماية وا
لدى الدولالتزامات عامة وواسعةلتن
نسب إلى الدولة
بغي أني
مسؤولية عنسوءالمعاملة منقبل الج هات الخاصةين
وجدتبعضالمحاكم أنال
نسبةللبعض،في مثل هذه الحاالت منال مهم
بل
فشلتفي منعذلك .ا
بير ،ألن ها
تخاذ مثل هذهالتدا
عند عدم ا
تعذيب" .
تبار سوءالمعاملةكشكل منأشكال "ال
اع
فعل إلى الدولة .ولكن الدولة
مسؤولية عنال
وجدت محاكم أخرى أن وجود مثل هذه االخفاقات ،اليعزيال
قدتكونمسؤولة عن انت هاكالتزامات ها " إليجابية" ،وانت هاك "إجرائي"فيمايتعلقبسوءالمعايلة ،أوقديدل
فشلعلى وجودنمط منالتمييز.
هذاال
فردية،فمن الواضح أن
مسؤوليةفي الحاالت ال
سناد ال
حتى لو كانت هذه اللتزامات التؤدي إلى إ
صلحة العامة أو
فيدبشكل خاصفي الم
هذه اللتزامات العامة موجودة .لذا فهم هذه اللتزامات هو م
لحصول على األوامرالتييتعيناتخا ذها لخطوات محددة ،والمشاركةفي مراجعة
لدستوري ل
تقاضي ا
ال
نشأةبموجبال معاهدات .
يئاتال م
الدولة أمام ال ه

لشرطة17 ،مايو .2113
يال في كينيا،قضي ة CKضد مفوض ا
المحكمةالع

314
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نتهاكاتالناتجة عن الفشلفي الرد
 .2اال
ضافة الى
نسان315 ،باال
فة على الحقفي جبر الضرر عن انت هاكات حقوق اإل
مختل
نصت كل من ال معاهدات ال
318
317
316
لسلة من الصكوك االعالنية.
قليمية ،وفيس
والمحاكم اإل
نشأةبموجب معاهدات،
يئات األممالمتحدةال م
ه
علىسبيلالمثال ،المادة  )3( 2منالعهد المذكورتنص على أنالدولةالطرف ملزمة بـ:
توفير سبيلفعالللتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترفب هافي هذا الع هد،حتى لو صدر النت هاك عن
كفل
(أ) بأنت
بصفتهمالرسمية،
رفون
يص
أشخاصت
نتهاآ هاسلطةقضائية أو إداري ة أوتشريعية مختصة ،أو أيةسلط ة
التييدعى ا
تبتفيالحقوق
لنحو أن
كفللكل متظلمعلى هذا ا
(ب)بأنت
قضائي،
القانوني ،وبأنتنمى إمكانيات التظلمال
مختصة أخرىينص علي هانظام الدولة
صالحالمتظلمين.
لصادرةلم
بإنفاذ األحكام ا
تص ة
سلطاتالمخ
كفلقيامال
(ج)بأنت

نسان،سواء كانتم النت هاك منقبل مسؤولفي
فير جبرلضرر انت هاكات حقوق اإل
يجابيفيتو
على الدولالتزام إ
فرادالعاديين .اللتزامبال
الدولة ،أو أحد األ
تحقيق و الحقة الجريمة هو واحد منالعناية الواجبة -بل هو واجب من
مسؤولة عن انت هاكيوجد لدي ها التزام صارم
ضمن وسائل الدولة ،وليسللنتائج .ومع ذلك ،حنتكون الدولة هي ال
تقديمالتعويض.
ب
سلطةقضائية أو إدارية أو غيرها منالج هاتالمختصة" .ومع
ينصالعهد الدوليعلىالحقفي االنتصافتحدده "
نسان،بمافي ذلكالغتصاب ،ويجب أن يقدمتعويض قضائي
ذلك،في حالة االنت هاكات الخطيرة لحقوق اإل
ناسبةوفعالة
نسان " ،سبل االنتصاف إلدارية اليمكن اعتب ارها كسبل انتصاف م
دائما 319.كما ذكرتلجنة حقوق اإل
320
نسان".
[  ] ...خاصةفي حالة حدوث انت هاكات خطيرةلحقوق اإل
تعذيب من اللالمادة
توفيرسبل االنتصافلضحاياال
تعذيبالتزاما محددا على الدولفي
تفاقية مناهضةال
فرض ا
ت
التيتنص على أن:
،14
نفيذفيتعويض عادل
لقانونى،إنصاف منيتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعهبحق قابلللت
تضمن كل دولة طرف،في نظام ها ا
معتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون
فاة ال
،وفي حال ة و
ومناسببمافي ذلك وسائل إعادةتأ هيله على أكمل وجه ممكن
ألشخاصالذينيعولهمالحقفي التعويض.

تعليقيؤكد أن
فيذ المادة  . 14هذاال
توجيه الدولبشأنتن
فصلل
تعليق عام م
تعذيب مؤخرا
وأصدرتلجنة مناهضةال
تعذيب و غيره من ضروب سوء
تطبيق اللتزامات المنصوص علي هافي المادة  14ساري على كل من ال
321
المعاملة.

اتفاقية منا هضة التعذيب المادة ،14
لسياسي ة ،المادة  )3(2و )5(9و  ،)2(14و
أنظرعلى سبيل المثالفي الع هد الدوليللحقوق المدنية وا
ونظامالمحكمة الجنائيةالدولية ()1998المادة .75
316
نسان ()2114التعليقالعامرقم 31
فقرة 15؛ ولجن ة حقوق اال
فاقي ة مناهض ة التعذيب،التعليقالعامرقم (،)2
أنظرعلىسبيلالمثالفي ات
فقرة .17-15
317
ليو ،1988فقرة  ،174والمحكم ة
أنظر على سبيل المثالفي المحكم ة ألمريكي ةفالزكس رودريغس ضدالهندوراس (29)1988يو
فقرة .32
يلوشوبوس ضد اليونان ( App. No. 14556/89)1995حكم  31أكتوبر ،1995
ألوروبيةفيبابامب
318
تصاف والجبرلضحايا
لتوجي هيةبشأن الحقفي الن
الجمعية العامة لألممالمتحدة (" ،)2115مبادئ ألممالمتحدة األساسي ةوالمبادئ ا
سانيالدولي"،الجمعيةالعامةالمادة ،21/147الذي اعتمدت ه
للقانون إلن
نسان والنتهاكاتالخطيرة
لدوليلحقوق اإل
للقانون ا
النت هاكاتالجسيم ة
وفير
يسمبر  .2115انظر أيضاالجمعي ةالعام ة ألممالمتحدة (" ،)1985إ الن ألممالمتحدةبشأنالمبادئ ألساسي ةلت
الجمعيةالعام ة عام  12د
لسلط ة"،اعتمدتبموجبقرارالجمعيةالعامة 34/41المؤرخ 29تشرينالثاني .1985
العدالةلضحاياالجريمة وإساءة استعمال ا
319
بر"فقرة .12
تصاف والج ،
لتوجي هيةبشأن الحقفي االن
الجمعيةالعامةلألممالمتحدة (،)2115مبادئ ألممالمتحدة األساسية والمبادئ ا
320
ثيق ة األمم
نسان،بتيستا دي أرياناضدكولومبيا ( ،Comm. No. 563/1993 )1995االراءالمتبناةفي 27أكتوبر  ،1995و
لجنة حقوق اال
فقرة .2.8
المتحدة CCPR/C/55/D/563/1993
321
يسمبفقرة .1
لتعليقالعام رقم 3بشأن:تطبيقالمادة  14منقبلالدول ألطراف 13 CAT/C/GC/3 ،د ر
اتفاقية منا هضةالتعذيب ،ا
315
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التيترتبط معا
تعليقالعام على أنالحقفي االنتصاف وجبر الضرر لديه جوانب إجرائية و موضوعية ،و
يؤكد ال
فئات معينة من
ناسب وذلكلمراعاة حالةالضعفالخاصةل
وسيلة جبر الضرر أنتتكيفبشكل م
يقا.على
ارتباطا وث
322
نيابة العامة ،هوآليات
ئيا،بمافي ذلك عبر ال
لشروط األساسية االزمة لجر الضرر قضا
ومن ا
األشخاص.
تقديمالجناة إلى
ؤسساتالموجودة ذات مصداقية من أجل
تقلةوفعالة.يجب أنتكونالم
يقاتفورية ومس
إلجراءتحق
التيتحول دون جبر الضرر.
لضحايا ،ويجب إزالةالحواجز
توفيرالتعويضالملموسل
مسائلة ،و
ال
فة ،اعتمادا على المعاهدةالتيبموجب ها
توفير سبل انتصاففعالةفي طرقمختل
فشلفي
يئات ال
ميزت مختلف ال ه
فاقاتباعتب ارها انت هاكا اللتزام جوهري (مثل المادة ،) 7
نسان لوصف مثل هذه اإلخ
تعمل.تميل لجنة حقوق اإل
نسان على أن ها انت هاكات "إجرائية"للمادة
ف هاالمحكمة األوروبية لحقوق اإل
بالتزامن معالمادة . ) 3 ( 2بينما تص
صلة (على سبيل المثال المادة  . )3وتميل محكمة البلدان األمريكية إلى وصف هذه االنت هاكات على أن ها
ذات ال
ضائي ،والمستمدة من مادة جوهرية (مثل المادة 323 .) 5فمن
انت هاكللحقفي محاكمة عادلة والحقفيالحمايةالق
فشل من
نسان عن أي
مسؤوليةفي ظل اإلطارالدوليلحقوق اإل
تحملال
الواضحفي كل حالة ،علىذلك ،أن الدولةت
تقديمالتعويضللضحية.
هذاالقبيل ،و أنهيؤدي إلىاللتزامب
.2.1

قيق
لتح
لتزام في ا
اال

 .2.1.1قضايا عامة
توفير جبر ضرر
تحقيقالتزامات الدولفي
نسان هو أمرأساسيل
تحقيقفيال مزاعمبشأن انت هاكات حقوق اإل
ان واجبال
324
مسؤولين واثبات حق
تحيل مقاضاة ومعاقبة ال
ل هذه االنت هاكات .من دون إجراءتحقيق شاملوفعاليكون من المس
تجنب افالت من
يقات الدؤوب ةل
تحق
نسان أيضا على أهميةال
يئات حقوق اإل
ضحايا االنتصاف وجبرالضرر.وشددت ه
ال
325
فعل.
العقاب وتكرار هذاالنوع منال
تعلقةب النت هاكاتيجب
نسان أنالشكاوى الم
نسان،بمافي ذلك لجنة حقوق اإل
يئات المتعددة لحقوق اإل
كما أكدت ال ه
326
وقد
تقلة ومحايدة"لجعلالحقفي االنتصافف عال.
يئات مس
شاملةوفعالة من الل ه
تحقيقفي هابطريقة "سريعة و
ال
تحقيقفي مزاعم انت هاكاتيمكن
في بال
سبات أن "عدمقيام الدولةالطرف
العديد منالمنا
توضيحاتفي
للجنة أيضا
قدمت ا
نسان أن انت هاك المادة  7منالع هد
فصلللعهد "327 .في الواقع ،وجدتلجنة حقوق اإل
في حد ذاته أنيؤدي إلى خرق من
مسؤولينفي الدولة.328
في هافي مزاعم االغتصاب منقبلال
تحقيق
يتمال
الدوليفي عدد من الحاالتالتيلم
لضحايااتخاذ خطوات لبدء أو التقدمفي شكاوىتتعلقبالتعذيب أو غيره من ضروب
كما على الدول أن التطلب من ا
329
نسانيتوجب إجراءتحقيقفي ها ودونتأخير.
رفة الدولبحادثةقدتنت هك حقوق اإل
سوءالمعاملة.بدال من ذلك،فور مع

نسان (،)2114التعليقالعام رقم ،31فقرة .15
نة حقوق اال
لج
323
2111فقرة .292
نوفمبر ،
ظ فيالمحكمة ألمريكية،قضية مزارعالقطن (12 ،)2119
ل هذاالموضوع أنر
324
تصاف
لتوجي هيةبشأن الحقفي الن
لمتحدة (" ،)2115مبادئ ألمم المتحدة األساسية اولمبادئ ا
أنظرفي الجمعية العامة ألمم ا
لضرر"فقرة (3ب) و.4
،
وجبرا
325
فقرة .289
نوفمبر ،2119
ال فيالمحكمة ألوروبيةقضية مزارعالقطن (12 )2119
أنظرعلىسبيلالمث
326
لتعليقالعام رقم ،21
نسان ،ا
نة حقوق ال
فقرة ،15فيمايتعلقبشكاوىالتعذيب ،أنظرلح
لتعليقالعام رقم 31
لجنة حقوق النسان ( ،)2114ا
فقرة .14
327
فقرة .15
نسان (،)2114التعليقالعام رقم 31
نة حقوق اال
لج
328
نسان ،تشيكونوف ضد أوزبكستان ( )2117رقم ،2112/1143اعتمدت المشا هداتفي  12مارس
انظرعلىسبيلالمثال،لجنة حقوق ال
ثيق ة
 ،2117وثيقة ألممالمتحدةCCPR/C/89/D/1043/2002 .؛  ،HRCteeأميروف ضدروسيا ( )2119آلراءالمعتمدة  2أبريل  ،2119و
ايفا ضد أوزبكستان ( )2119رقم  ،2114/1284اعتمدتالمشا هدات 21أكتوبر
ألممالمتحدةCCPR/C/95/D1447/2006 .؛ ،HRCteeتور
 ،2119وثيقة ألممالمتحدة.CCPR/C/97/D/1284/2004 .
329
سل ة ،C
يلو ضدكولومبيا ( )2112حكم (ال مزايا والتعويضات والتكاليف)في 31يناير ،2112سل
بلوب
المحكمة ألمريمية،قضية مذبحةبوي
فقرة291 .؛ المحكمة ألمريكية،
فقرة143 .؛ المحكمة ألمريكي ة،القضية Cottonfields (2009) 16نوفمبر ،2119في ال
رقم 141في ال
لسلة ،C
ثاني  ،2119س
لتكاليف)المؤرخ  28كانونال
يضات وا
بيروزو وآخرون ضدفنويال ( )2119حكم ( العتراضات ألولي ة ،مزايا ،التعو
فقرة.298 .
رقم 195فيال
322
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تتدخل نظمالعدالةالعسكرية
بغي أن ال
نسانبتوضيح أنهين
البلدان األمريكيةلحقوق اإل
ضافة إلى ذلك ،قامت محكمة
باإل
331
330
مليات ال
ع
فعال.
يعد مثل هذا التدخلبمثابة انت هاك لحق الضحيةفي االنتصاف ال
تحقيق أو الحقة االغتصاب .و
332
نسان.
يئات األخرىفيمايتعلقب االنت هاكاتالخطيرة األخرىلحقوق اإل
فق معفقهال ه
وهذايت
لتحقيق العادل
 .2.1.2متطلبات ا
تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة سواء أنزلت منقبل
تحقيق الرسميفيفعل مخالفلحظرال
تطلبات ال
تشابه م
ت
333
فرادالعاديين.
ظفيالدولة أو من األ
مو
تكي أنسلطاتالدولة
قضية DJضدكرواتيابشأن االغتصاب منقبلشخص عادي ،حيث زعمال مش
في
تقاعست عن إجراءتحقيقفعال ،أوضحتالمحكمة األوروبية أن:
مسؤولين
تحديد ومعاقب ةال
فعاال"،فإنهينبغي منحيثالمبدأ أنيكونقادراعلى اظ هار البساتالقضية و
تحقيق ما "
العتبار
لسلطات الخطوات
لتزامب ها .كمايجب أنتتخذ ا
بتحقيق نتيجة،بل هو واحد منالوسائل التييجب ال
لتزاما
عن ها .هذا ليس ا
تعلقةبالحادث،بمافي ذلك،في جملة أمور ،ش هادات ش هود العيان ،ألدلة الجنائي ة ،وهلم
ال معقولةالمتاحة لهملحماية ألدلة الم
تحديدسبب وقوع الحادثة أو هوية ألشخاصالمسؤولين عن ها
لتحقيقيؤديالىتقويض قدرتهعلى
جرا .إن أينقصفي ا
نصوص
لسياق.فيالحاالت ال م
نطقيةفي هذا ا
لسرعة وال م
تيفاء هذاالمعيار،باالضافةالى مراعاة متطلبات ا
يجازففي عدماس
سلطات
بتقييم ما إذا كانتال
لتحقيقالرسمي ،كثيرا ما قامتالمحكمة
علي هافيالمادة  3من االتفاقي ة حيثتمالنظرفيفعالي ة ا
لتأخرفي جمع البيانات ،وطول الوقت
يقات ،وا
تحق
لشكاوىفي الوقت المناسب .وقدتم النظرفيفتح ال
فور ل
ستجابت على ال
ا
334
تحقيق ألولي .
الذي استغرقهال

فشلوافي
لسلطاتالوطنية أن ضباطالشرطةفيموقعالحادثة
فعل االقرار منقبل ا
في هذه الحالة ،تمبال
فتيشالموقع؛ ولميعملوا
تحقيق ،حيث أنهملم "يأمروابت
تخاذالخطوات االزمةفيالمرحلة األولية منال
ا
صلة مع ها  ...كما أنه لميتم أخذ البس
ف
قابلة عالمية م
بيان من الطرف المتضرر أو إجراء م
على أخذ
لشرعي " 335 .وجدت المحكمة أن
كل من الضحية والمتهمالتي كانوايرتدون ها ألغراضفحص الطب ا
وسيلة انتصاف
التيلميكنلدي ها
لحصول علىتعويض منالدولة ،و
هذا أعطى صاحب ةالشكوى حقفي ا
فعالةعلىالمستوىالمحلي (إمكانيةالتقدمبطلبللحصولعلى مثل هذاالتعويض) 336 .ومع ذلك،ظلت
تحقيقبأكمله ،وكانت هناك جوانب
تلك العيوبتأثير على ال
تحقق .كان ل
تحقيق لمي
الحقيقة أن اللتزامبال
تحقيق ،الذي كان قد قدم القرار
تحقيق،بمافي ذلك ماتمثلبعدم حيادية قاضي ال
أخرىناقصة من ال
عقولة لضمان األدلةبمافيذلك األدلة
لسلطات لمتأخذ جميعالخطوات الم
األوليبعدمفتحتحقيق ،وأن ا
337
عيان.
فشلفيالحصول على أدلةش هودال
لشرعية منتنورةمقدم ةالشكوى ،اول
ا
تحقيق ،األمرالذيأثار
فة خاصة عنقلق ها إزاءالمواقفالمعروضة منقبلقاضيال
أعربتالمحكمةبص
قيامبه،
تحيز.في هذاالصدد،شددتالمحكمةعلى أهمية أخذ مجرى العدالة وهو مايتعينال
مخاوف منال
يقا لهذه
تساوي".تحق
بل
تباراتتتعلقبالمتهم واألطراف المتضررةفي اإلجراءات ا
وأن "مثل هذه االع
الغاية،شددتالمحكمة أن "أي ادعاءبأنالضحية كانتتحتتأثيرالكحول أو ظروف أخرىبشأنسلوك
تحقيقبشكلفاعل".338
سلطاتفي عدماللتزامبال
الضحية أوشخصيت ها اليمكن أنتكون عذرالل
تعلقبالج هود
لسلبيفيماي
تحقيق أظ هرت "الموقف ا
كما وجدت المحكمة أن العيوب الموضوعيةفي ال
2111فقرة .177
سيك ( 31 )2111أغسطس ،
تيغا وآخرونضدالمك
ناندو أور
المحكمة ألمريكية،فر
331
مرجع سابق.
332
نسان وإحالت هاإلى
الفرعيةلألممالمتحدةلحقوق اإل
للجنة
لتي اعتمدت ها ا
مشروعالمبادئالمنظمة إلقامةالعدل من اللالمحاكمالعسكري ة ،ا
ثيقة ألممالمتحدةالمجلس االقتصادي والجتماعي (13 ،E/CN.4/2006/58 .،)2112يناير 2112فيالمبدأ 7؛
نسان " ،و
مجلس حقوق إل
القضاء أوبإجراءات موجزة أو إلعدام
نسانالمعني خارجنطاق
تقريرالمقررالخاصللجنة حقوق اإل
الجمعيةالعامةلألممالمتحدة (" ،)1992
فقرة.125 .
ثيقة ألممالمتحدة7 ،A/51/457 .أكتوبر 1992فيال
في" ،و
التعس
333
نانديز
فقرة145 .؛المحكمة ألمريكيةقواسفر
يلوضدكولومبيا (31 )2112يناير ،2112فيال
بلوب
المحكمة ألمريكية،قضية مذبحةبوي
فقرة78 .؛المحكمة
يسان ،2119المجموعة ج ،رقم 192فيال
لتكاليف)المؤرخ 3ن
يضات وا
ضدال هندوراس( )2119حكم ( مزايا والتعو
فقرة.85 .
ألوروبي ةDJ ،ضد كرواتيا (24 )2112يوليو ،2112فيال
334
2112فقرة .85
ليو ،
المحكمة األوروبيةDJ ،ضد كرواتيا (24 )2112يو
335
فقرة .91
مرجع سابق،
336
فقرة .95
مرجع سابق،
337
فقرة .113
مرجع سابق،
338
فقرة .111
مرجع سابق،
330
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تحقيقفي صحة ادعاءات مقدم ة شكوى االغتصاب".على هذا النحو ،وجدتالمحكمة أنه كان
المبذولةلل
هناك انت هاكللجوانب اإلجرائيةفي كل من المادة  3والمادة  ( 8الحقفيالخصوصية والحياة األسرية ) .
تحقيق .وقد وجدتالمحكمة
عندمايكون هناك أدلة على أن هجوم له جوانبتمييزية،يجب انيكون هذا عا ال هامافيال
تحقيقبقوة ونز اهة ،مع مراعاة
افع وراء " هجوم عنصري ،منال مهمبشكل خاص اجراءال
األوروبية أنه حيثمايكون الد
ألقلياتفي قدرةالسلطاتلحمايتهم من خطر
فاظ علىثقة
كيد على إدانة المجتمع للعنصرية والح
الحاجة إلى إعادة التأ
339
ببذل العناية الواجبةفي
البلدان األمريكية هذاقياسا عند دراسة نطاق اللتزام
وقد طبقت محكمة
العنف العنصري".
تحقيقبشكلفعال "لديه
قائم على نوعالجنس  .على هذاالنحو ،رأتالمحكمة أن اللتزامبال
تحقيقفي حاالتالعنفال
ال
قتلت أوتمت اساءة معاملت ها ،أوالتيتتأثرفي إطارالسياقالعامللعنف
نطاق أوسع عند التعامل معقضية المرأةالتي
ضدالحريةالشخصيةالنساء "340 .وشددتالمحكمة علىأن ه:
لتحقيقفيالقيامبهبطريقة حا زمة و
سلطات مسؤولة عن ا
عند حدوث عمل من أعمال العنف ضد المرأة ،من ال مهمبشكل خاص أنتكون ال
ثقةفي
لضحاياعلى ال
للقضاء عليه و ضمان حصول ا
لتزام المجتمعفينبذ العنف ضد المرأة و التزام الدولة
فعالة ،مع ألخذفي العتبار ا
341
مؤسساتالدولةلحمايت هم.

تحقيقفي المزاعمبشكل
فشلفي ال
وقد أظ هرتالعديد من الحاالتالقصورالتي أدت الى عقدمسؤولية الدول عن ال
تشمل هذه:
فاعل .و














تلقيشكوى؛
رفض
تقديمشكوىفيلغته الخاصة؛
عجزضحية االغتصاب عن
344
تنميطالضحية وسلوكه ممايؤدي إلى عدم وجودتحقيقسريع؛
345
الطلب من الضحية أنيقدمالشكوىفي مكان عام حيث اليمكن احترامخصوصيتهفيه؛
346
بيانات؛
استدعاء مقدمالشكوى مرارا وتكرارا إلعطاءال
347
فشلفي جمع األدلة من مسرح الجريمة؛
ال
348
فاظ سجالت لتخزين األدلة؛
فشلفي االحت
لسلة منالحضانة وال
مشاكلفيس
349
المخالفاتفي مثل هذه االختبارات؛
لشرعي  ،أو
تبارالطب ا
فشلفي إجراء اخ
ال
350
بعدماستخدامبروتوكول عمل ل جمع األدلةالطبية وغي رها؛
351
فقدان األدلةالجنائية؛
352
تحقيق اليجرياتب اعها؛
تعذيبالمشتبهبهم ممايؤديإلى اعترافاتالملوث  ،و خطوط أخرى منال
353
تحليل أنماط منتظمةفي الحاالتالمرتبطة؛
فشلفي
ال
354
تحقيق.
مسؤولين االنضباط مسؤولة عنمخالفاتفيال
تحقيق وال
فشلفيال
ال
342

343

فقرة98 .؛المحكمة
لصادرفي 22تموز ،2117فيال
لوفا وايلييف ضدبلغاريا ( )2117رقم ،11/55523الحكم ا
المحكمة األوروبية ،انجي
فقرة.218 .
لصادرفي 2أكتوبر ،2112فيال
فيرابيان ضد أرمينيا ( )2112رقم ،15/41194الحكم ا
ألوروبي ة،
340
2119فقرة .293
نوفمبر ،
المحكمة ألمريكية،قضية مزارعالقطن (19 )2119
341
2111فقرة .193
سيك ( 31 )2111أغسطس ،
المحكمة ألمريكية،فرنانديز أورتيغا واخرونضدالمك
342
فقرة .195
مرجع سابق،
343
فقرة .211
مرجع سابق،
344
2119فقرة .192
نوفمبر ،
المحكمة ألمريكية،قضية مزارعالقطن (12 )2119
345
2111فقرة .195
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346
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نتو واخرونضدالمكسيك ( 31 )2111أغسطس ،
المحكمة ألمريكية ،روزينتا كا
347
مكسيك
يغا واخرونضدال
ناندو أورت
2119فقرة 298؛المحكمة ألمريكيةفر
نوفمير ،
المحكمة ألمريكية،قضية مزارعالقطن (12 )2119
فقرة .195
( 31 )2111أغسطس ،2111
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تحقيقفي
فيالتزامات ها الدوليةفيال
التيتساعد الدولفي أنتستو
كما أن هناك عدد منالمعايير والبروتوكوالتالدولية
355
فشلفي حاالتفردية.
تسليطالضوءعلى مواضعال
تقاضينفي
التييمكن أنيستخدم هاال م
االغتصاب و
وقد ركزت
البلدان األمركيةبشكل خاصعلى هذهالمعايير ولخصت هابالنواحيالتالية:
محكمة
( )iيجب أخذافادةالضحيةفيبيئة مريحة وامنة معضمانالخصوصية والثقةالمتزايدة.
تجنب الحاجةالىتكر ارها أوالحد من ذلكقدر ما أمكن.
تسجيلافادةالضحيةل
()iiيجب
فسية والصحيةفيشكل طارئ أو انبشمكل مستمر اناستدعىذلك
()iiiيجبتزويدالضحيةبالخدمات الطبية والن
تقليصتبعات االغتصاب.
بموجببروتوكول لهذاالصدديهدفالى
فضل
فصلبشكلفوري من قبل كادر مدرب ،من قبل الجنس الم
فسي كامل وم
()ivيجب اجراءفحصطبي ون
افقاتثقبه ان أرادتذلك.
للضحية انأتيحذلكقدر االمكان ،ويمكنللضحيةن أتجلب مر
ينات واجراء جميع
كفي منالع
تحقيق والتعامل مع األدلةبحذر،بمافيه أخذ ماي
()vيجبتنسيق وتوثيق اجراءاتال
فوريةلمكان
فعل ،وجمع أدلة أخرىبمافي ها البسالضحية ،والمعاين ةال
رفة مرتكبال
فحوصاتالممكنةلمع
ال
ناسب ،و
فظ ألدلةبالمكانال م
الحادثة ،وح
توفير المساعدةالقانونية المجانيةفي جميع مراحل
تشارية ،أو اناستدعى األمر،
()viالوصول الى الخدمات االس
356
االجراءات.
تجنب ال مزيد من ألذى
لصحية و
متساوي الى العدالة والرعاية ا
لوصول ال
فير ا
 .2.1.3تو
ئيا
كما أن هناك الثقضايا رئيسيةينبغيالنظرفي هابعنايةفي جميع مراحل عمليةالعدالةالجنائية،وتمالتطرقل ها جز
تخاذتدابير خاصة لضمان
توفير المساواةفيالوصول إلى العدالة :الدولة قدتحتاج إلى ا
أعاله .األولى ،هي اللتزامب
357
ستجابة
للغة ،وتجنب اال
توفيرالترجمة حيث اليتكلمالضحية ا
لشخص على ذلك،علىسبيلالمثال من الل
حصول ا
البلدان األمريكية ،علىسبيلالمثال،
رفت محكمة
نسين .وقد اعت
بشكلتمييزي على أساس عرقي أوالقوالبالنمطيةللج
في مايلي:
لسكان األصليين ،ال بد أنتقدم الدول الحماي ةالفعالة التي تأخذ بعين العتبار
من أجل ضمان الوصول إلى العدال ة ألفراد مجتمعات ا
358
لتقاليد.
رفي،والقيم،والعادات ،وا
القانونالع
لضعفالخاصةبهم ،و
تصادية ،ضال عن حالة ا
خصوصيات هم ،خصائصئهم الجتماعي ة واالق

تعليق هاالعامرقم  3على مايلي:
التينصتفي
تعذيب ،و
وقدشددتعلىذلك أيضالجنة مناهضةال
لنوع الجتماعي من أجل ضمان أنيكونضحايا النت هاكات
لتحقيقاتتدابيرإيجابية محددةتأخذفي العتبارالجوانب ا
لشكاوى وا
تتطلبآليات ا
منزلي ،وختان إلناث واالتجار قادرون على
تصاب ،و الغتصابفي إطار الزواج ،والعنف ال
نسي ،والغ
جنسي والعتداء الج
مثل العنف ال
359
لسعي والحصولعلىالتعويض .
المضيقدما وا

الجنسي على وجه الخصوص هو ضرورةتجنب
عترفب هافي حاالت العنف
افية ال م
يسية إلض
تبارات الرئ
أحد االع
ناسبة منقبل الدولة عبر أنظمت ها الخاصةبالعدالة
ستجابة غيرال م
تسببفيالمزيد منالصدماتللناجي عن طريق ال
ال
تحقيقفقط،بلتم االعتقاد أنهفيبعض الحاالت وصل ذلك إلى إلحاق المزيد من
الجنائية والصحي ة .واليعيق هذا ال
لحصول على
فرد من قبل الدولة .أخيرا،ينبغي للضحية ا
ضافية على ال
تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة اال
ال
فصل.
توفير هذا ممكن أنيؤديفيبعضالظروف إلى انت هاك من
فشلفي
ناسبة :اول
الرعايةالطبيةال م
نسان،مثاال رئيسي ا على هذا
للجنة المعنيةبحقوق اإل
تعد قضية  LNPضد األرجنتين،التي نظرتفي ها ا
التي تعرضت
فتاة ذات  15عاما من جماعة "قم"العرقية و
الجانب منالتزاماتالدولة.تتعلق هذهالحالةب
بس هاالملطخة
باشرةبعد االعتداء ،ذهبت صاحبةال الغلوح دهافي ال
الغتصاب منقبل الثةأشخاص .م
لتقاضي
يلز)،بروتوكولبين الشرطة وخدمة ا
لسامية (انجلترا وو
لتقاضي ا
ظ فيالملحق الثاني،للمزيد أنظرعلى سبيلالمث ال خدمة ا
أنر
تصاب،)2118( ،
لتحقيقومقاضاة ادعاءات الغ
لسامية حول ا
ا
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
فقرة .194
سيك ( 31 )2111أغسطس 2111
المحكمة ألمريكية،فرنانديو أورتيغا وآخرونضدالمك
357
فقرة .213
مرجع سابق،
358
فقرة .211
مرجع سابق،ال
359
فقرة .33
تعليقالعام رقم 3ال
اتفاقية منا هضةالتعذيب (،)2112ال
355
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لقرية ،حيثتمترك هافي االنتظار الى مايقرب من الث ساعات.لمتأخذ
لشرطةفي ا
بالدماء إلى مركز ا
بقائ هافي االنتظار
صلت هناك،تم ا
الشرطةالشكوى،ولكنبعدذلكأرسلت ها إلى مركزطبي محلي.عندما و
توفيرالعنايةل ها.في حوالي 14:11صباحا،قالت ان هاتعرضت
فة،قبل
مرة أخرىلعدة ساعات وهي واق
لشرج و المهبل مماتسبب ل هابأللم
لفحصطبي منقبل رئيس المركز الطبي ،الذي أجرىفحصايدويال
لتحديد طبيعة االعتداء الذي ارتكب
تباراتالتيتعرضت ل ها لمتكن ضرورية
لشديد .كماتزعم أن االخ
ا
افق مع
لشرج مما يتو
طبي على وجودإصاباتفي ا
تقرير ال
ينص ال
تحقق من عذريت ها .و
ض دها،بللل
ال هجومالعنيف.
وتمتقديم شكوى رسمية ،و أل مرباجراءتحقيق قضائي ،والقبض على الجناة ال الث المزعومين واجراء
تحقيقتم
نتائجالسابقة .كجزء من ال
افقة مع ال
نائي لصاحبة الشكوى والذي كانت نتيجته متو
فحصطبي ج
تحقيقفي أنماطالحياة والعادات وأيةوقائع
صائي اجتماعي إلىقرية صاحبةالشكوى " من أجل ال
إرسال أخ
صائي االجتماعي حققفقط مع الضحية وأسرت ها
تحقيق .وزعمتالشكوى أن األخ
فيدة "لل
أخرى م
نبا المت همين ال الثة .كما كان هناك أوجه القصور خطيرة
تفسارعن خالقها ،وترك جا
ومجتمعها ،الس
فصيل أدناه .ومع ذلك ،رأت المحكمة أن
يتمفحص هابمزيد من الت
أخرىفيتسيير محاكمة المت همين  -س
طبي (واال الجفيوقت الحقفيالمحكمة) كانت
المعاملةالتيتعرضت لهافيمخفرالشرطة وال مركزال
تعذيب أو
نس ها والعرق الذيتنتمي له ،وهي انت هاكللمادة  22من الع هد ،وبلغت ال
تمييزية على أساس ج
للجنة
نسبةل هذا األخير ،رأت ا
بل
غيره من ضروبسوءالمعاملة ،وهو انت هاكللمادة  7منالعهد الدولي  .ا
أن:
كذلك أثناء إجراءاتالمحكمة ،حينما
باشرة ،و
طبيبعدتعرض ها العتداء م
لشرطةوفيالمركزال
تلقت هافي مركز ا
التي
المعاملة
حقيقة أن ها كانتقاصرا.
تفاقمبسبب
تصريحات التمييزية ضد ها ،سا همتفي إعادة إيذاء ها ،ألمر الذي
بعديد من ال
تم الدالء
في اجت هاد ها،فان الحق الذيتحمي ه المادة  7اليشملفقط األلم
ليق هاالعام رقم  21و
للجن ة إلى أن ه ،وكما وردفيتع
تشير ا
للجن ة إلى أن مقدم ة ابالغ كانت ضحي ةفعل ذو طبيع ةتشكلخرقاللمادة  7من
لنفسية.تخلص ا
يضا المعاناة ا
الجسدي ولكن أ
360
الع هد.

كسيك،361
نانديز أورتيغا ضدال م
ماثلة من إعادةإيذاءالضحيةفيقضيةفير
قضايا م
البلدان األمريكيةفي
ونظرت محكمة
362
نسانفي  Pو  S Vضد
فة الى المحكمة األوروبية لحقوق اإل
كسيك  ،باالضا
وروزيندو كانتو وآخرون ضد ال م
ستجابةلشكوى اغتصاب منقبلفتاة ذات  14عاما من
بولندا.363فيقضية  Pو  S Vضدبولندا وجدتالمحكمة أن ال
تحقيقفيسلوك هالعالقات غير
التي عملت علىفصل المشتكية عن والدي ها والبدأب
قبلسلطاتالعدالة الجنائية (و
يقات)بلغ
صول ها إلى اإلج هاضوجعلت قضيت ها عامة للمزيد من المضا
قلت و
التي عر
سلطات الطبية (و
المشروع ة) وال
364
الى حدالمعاملةال مسيئةالمحظورة وهو انت هاكللمادة .3
لتزام
لتزاماتالناتجة عن الفشلفي اال
 .2.1.2اال
فشل
تحقيقفيال
بغيال
تقديمالتعويضللضحية .كماين
تحقيقفي مزاعم الغتصاببجديةإلى اللتزامب
فشلفيال
يؤديال
365
تقدير،الى اإلجراءاتالتأديبية.
مسؤولين عنذلك ،علىأقل
فينال
أوالخللفي أيتحقيق ،واخضاعالموظ

ساسية
نقاط أ
تحقيقفي مزاعمالغتصاب،سواء زعم أن ها ارتكبت منقبل مسؤولفيالدولة أو من
لدى الدول التزامات جديةفي ال
ج هات خاص ة.
مليات
تحديد ما هو مطلوب إلجراءتحقيقفعالفي ع
تساعدالمعاييرالدولية على
يقاتفعالة ،و
تحق
يجب أنتكون هذهال
يقة ألممالمتحدة
ليو  ،2111وث
نيها في 18يو
نسانLNP ،ضد الرجنتين ( No. 1610/2007)2111اآلراءالتيتمتب
نة حقوق اال
لج
فقرة 13.2
CCPR/C/102/D/1610/2007
361
تيغا وآخرونضدالمكسيك ( 31 ،)2111أغسطس .2111
بلدان ألمريكي ة،فيرنانديز أور
محكمةال
362
سيك ( 31 ،)2111أغسطس .2111
نتو وآخرون ضدالمك
بلدان ألمريكي ة ،روزاندو كا
محكمةال
363
لندا ( ،App. No. 57375/08 ،)2112حكم 31أكتوبر .2112
المحكمة األوروبية P ،و S Vضدبو
364
الفقرات من .129-157
مرجع سابق،
365
فقرة .374
نوفمبر ،2119
محكمةابللدلن ألمريكي ة،قضية مزارعالقطن (12 )2119
360
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تعذيب و غيره من
بتلك اللتزاماتتكونمسؤولة عن انت هاك 'إجرائي'لحظر ال
فشل الدولةفيالوفاء
االغتصاب .حينت
ضروبسوءالمعاملة.
توفير المساواةفي الوصول إلى العدالة – عبر معالجة المعيقات الموجودةالتي
تخاذتدابيرإيجابية ل
ويجب على الدول ا
فقر ،أينما وجدت.
لضحايا،بمافي ذلك على أساسالجنس أو العرق أو ال
تحدث ها أشكال متعددة من التمييزالتيتواجه ا
فصل ،و إذا أدىذلك الى ألم أو معناةشديدةقديصل إلى حد
عندمايعرقلالتمييزتحقيق ما،قديصل هذا الى انت هاك من
تعذيب أو غيره من ضروبسوءالمعاملة منقبل الدولة.
فروض علىال
فصلللحظرالم
انت هاك من
بغي أنيؤدي إلى
تقديم التعويضللضحية وين
تحقيقفي مزاعم االغتصاببجديةيؤدي إلى اللتزامب
فشلفي ال
ان ال
اإلجراءاتالتأديبية (علىألقل).
.2.2

تصاب
ناسب الغ
لتجريم ال م
ا

صاب بشكلفاعل
 .2.2.1على القانون الجنائيأن يجرمالغت
تعذيب و غيره من ضروب سوء
بيا كامنافي حظر ال
كماتم الطرح أعاله  ،من الواضح أن على الدول التزاما إيجا
فعال
تحقيق ال
مليا من الل ال
نائي الذيتعاقببنوده االغتصاببشكلفعال وتطبيق ها ع
المعاملةفي "سنالقانون الج
تجريم االغتصاب
وال الحقة القضائية" 366 .كما وجد أن الدولتكونفي انت هاك اللتزامات هابموجب الحظر عندمايتم
بطريقة التعكسبشكل كاففهم االغتصابفي الممارسات الدولية ،األمر الذييعززإلفالت من العقاب ويحرم
لضحايا منالوصول إلىالعدالة.
ا
لضحايا حيث قد منع
فردية ل
نسان وسيداو الدولفي انت هاك اللتزامات ها ال
وجدت كل من المحكمة األوروبية لحقوق اإل
غاريا ،كانتعريف
تعريف االغتصابفيالقانون المحلي من الوصول إلى العدالةفي قضيتهم .في  MCضدبل
يتمم إ ظهاراستخدامالقوة .وجدتالمحكمة أن:
االغتصابفيالقانونالداخلييشترط أن
تصاب
شتراط إثبات المقا ومةالبدنيةفي جميع الظروف،يجازففي جعل أنواع معينة من الغ
أي نهجمتحجرل الحقةالجرائمالجنسية :مثل ا
افق مع المعايير والتجا هات المعاصرةفي هذا المجال،يجب أن
لتو
نسي ةلألفراد.في ا
فعالةلالست الليةالج
بذلكي هددالحماية ال
من دونعقاب و
نسي
الفعالة أليفعل ج
لقضائي ة
تنص اللتزامات إليجابيةللدول ألعضاءبموجبالمواد  3و  8من االتفاقيةعلى إللزامفيال معاقبة والالحقة ا
367
لضحي ة .
بغيرالتراضي،بمافيذلك عند غيابالمقا ومةالجسدية منقبل ا

تعذيب و غيره من ضروب
علىذلك وجدتالمحكمة أنالدولةمسؤولة عن انت هاك اللتزامات ها اإليجابيةفي إطار حظرال
سوء المعاملة ،و الحقفي احترام الخصوصية و الحياة األسرية ،ويجب
صلت لجنة
توفير التعويضللضحية 368 .و
ييز ،نظرا لطبيعة هذه
الفلبين ،وإن كان ذلك قرار يقوم على التم
نتاج مماثلفي قضيةفيرتيدو ضد
سيداو الى است
نسانبمافي ذلكلجنة
يئات حقوق اإل
فق أيضا مع االجت هادالعام ل ه
تفاقية 369.وكما هو مذكور عاله ،هذه النتيجةتت
اال
370
تعذيب.
نسانولجنة مناهضةال
حقوق اإل
كيف يجب تجريمالغتصاب؟
.2.2.2
بغي أن
تعلقةباالغتصاب وكيف ين
يفات لالغتصابترتبطباألساطير الم
لدى الكثير من النظمالقانونية الوطنيةتعر
يفاتالمحلي ة
تتصرفضحاياالغتصاب ،و التيتعمل علىتعزيز التمييز وافالت من العقاب  .وبالنظرفي التعر

2113فقرة .153
يسمبر ،
المحكمة األوروبيةMC ،ضدبلغاريا ( 4 )2113د
367
فقرة .122
مرجع سابق،
368
فقرة .187
مرجع سابق،
369
ليو .2111
فلبين (12 ،)2111يو
تيدو ضدال
سيداو،فير
370
لتعليقالعام رقم 31
نسان ( )2114ا
فقرة 18؛ ولجنة حقوق ال
لتعليقالعام رقم ،2
اتفاقية منا هضةالتعذيب ( ،)2118ا
ظ فيالتحديدفي
أنر
فقرة  8و .18
366
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لجرائمللمحكمة الجنائية الدولية.
فيدة هو التعريف الواردفي أركان ا
غتصاب،فان نقطة انطالق م
ال
تعريف االغتصاب علىالنحوالتالي:

371

هناك ،يتم

لضحية أو جسد مرتكب
نشأ عنه إ الج عضوجنسيفي أي جزء من جسد ا
رتكب الجريمة على جسد شخصبأنيأتيسلوكاي
يعتدي م
أن
طفيفا.
ناسلي م هما كانذلك ايالج
نشأ عنهيالج أيجسم أو أيعضو آخر منالجسدفيشرج الضحية أوفيفتحة ج هاز ها الت
الجريمة أوي
القسر ،منقبيل ماينجم عن الخوف منتعرض ذلكالشخص أو الغيرللعنف أو
أنيرتكبالعتداءباستعمالالقوة أوبالت هديدباستعمال ها أوب
رتكب العتداءعلىشخصيعجز عن التعبير
سلط ة ،أوباست اللبيئةقسرية  ،أوي
لنفسي أوإساءةاستعمالال
حتجاز أو االضط هاد ا
إلكراه أو ال
372
حقيقة رضاه.
عن

ويمكن اإلشارة إلى عدد من النقاط.يمكن ارتكاب االغتصاب ضد أي شخص  -جال كان أو امرأة.فإنه ليسفقط
تطلبالتعريفدل ال على أنالجانيالمزعوم
بعجنسي .الي
اختراقالقضيبللمهبل،ولكن أيضا أياختراق آخر ذو طا
افقة.
فةالتيتظ هر عدمالمو
مختل
عترفبعدد منالعواملال
استخدمالقوة ،حيث أنهي
تطلباتالمسبقة :مثل
ف هاالذيتحركبعيدا عنتلكالم
عالوةعلىذلك ،وبناءعلى اجت هادالمحاكمالجنائيةالدولية وتعري
افقت هاجسديا أو
تلك الموجودةفيالعديد من االختصاصات القضائيةالمحليةالتيتطلب أنتعبر الضحية عن عدم مو
التيتمرب هاالضحية
نسية.وقد أظ هرتالفهمالمتطورلطريقة االغتصاب
فظيا الختراقالجانيالجسدي ذوالطبيعةالج
ل
يظ هر أنضحايا االعتداءالجنسيفي كثير من األحيان اليظ هروا أية مقاومةجسديةبسبب مجموعة متنوعة منالعوامل
قسرية موجودةفي كثير من
فسية أو ألنهميخشونالعنف من جانبالجاني .في حالةالصراع ،منالمعلوم أنالبيئةال
الن
373
رفاتالجانيالمزعوم
يتمالتركيز علىتص
افقة .في ظروف أخرى
ثبات عدمالمو
األحيان ،ولذكليس منالضروري ا
افقة)،
فسي ،أواست اللشخص عاجز عن إعطاءال مو
تهديد أو اإلكراهبمافيذلك الضط هادالن
(مثلاستخدامالقوة أوال
بدال منتصرفاتالضحيةالمزعومةفي " مقاومة"الم هاجم.
نسانيتسق
تعاريفالمحلية لالغتصاب مع معايير حقوق اإل
افق ال
نسان علىتو
يئات حقوق اإل
ان االجت هاد المحدود ل ه
عموما معفهم االغتصاب أمام المحكمة الجنائية الدولية.فيقضية ميغيلكاستروبريزون ضد البيرو ،اعتمدت محكمة
فتيش المهبل عبر
البلدان األمريكية على اجت هاد المحكمة الجنائية الدولية لروندا لتجد أن امرأة كانت قدتعرضت لـ " لت
فسهقدتعرضتلل " الغتصاب
بع" منقبل ع ّدةأشخاص مقنعينفيالوقتن
االص
الجنسي" 374.رأتالمحكمة أن:
نسي
تصاب الج
تقليديا.يجب أنيفهم الغ
بلي ةبعد التراضي ،كما هو معروف
لضرورة وجود الق ة جنسية م ه
نسي اليعنيبا
تصاب الج
الغ
الفم عبر
معتدي أو أدوات،ف ال عن االختراق عن طريق
لضحي ة ،من اللاستخدام أجزاء منجسمال
افق ة ا
لشرج ،دون مو
كاختراقلل مهبل أو ا
375
العضوالذكري .

نسانفي حالة زنتل
وقدتمتأييدالفهم هذالالغتصاببمايضمن االختراق عبر أداة منقبلالمحكمة األوروبيةلحقوق اإل
376
ضداليونان،التيتمفي ها اغتصاب رجل منقبل عصافي مراكزاحتجازال مهاجرين.
نسانفي
كماتم النظرفي أركان االغتصاب أيضا من قبل الدائرة الكبرىللمحكمة األوروبية لحقوق اإل
عقلية منقبل اثنين
غاريا ،وهيقضيةبشأن اغتصابفتاة ذات  14عاما ولدي ها إعاقة ال
قضية  MCضدبل
افقة،عقدت الدائرة الكبرى أن ه اليجب أن
من الرجالبينما هي خارجةفي موعد.فيمايتعلقبمسألة المو
يكون هناك أيشرطفيالقانونالمحلي إل ظهار أدلةعلىاستخدامالقوة ،أولمقاومةالضحيةلل مهاجمين من
ييم الظروف المحيطة.
افقة عبرتق
بغيالحكم على عدم وجود مو
ثبات االغتصاب.بدال من ذلك،ين
أجل إ
لضحايا الذينتعرضوا
فشلفي حماية ا
ووجدت أنالتعريف الذيينصعلى عكسذلكفيالقانونالمحليي
تحقيق
الى ظروفقسرية ،و من شأنه أنيؤدي إلى افالت منالعقاب والتعارض معمسؤوليةالدولةفيال
377
تعذيب وغيره من ضروبسوءالمعاملة.
ومقاضاة جريمةبموجب حظرال
لصراع :أ همي ة
جنسيفي االت ا
يلرز " ،محاكمةالعنفال
للمزيد منالمعلومات حولتطور االجت هاد مما أدىإلى هذاالتعريف أنظرفيس
لتفسير")2117( ،
نسانكوسيلةل
حقوق اإل
372
المحكمةالجنائيةالدولي ة ،أركان الجرائم،المادة ( )2( 8ب) .1-22
373
فقرة " :188قد
يسو (حكم الدائرة االبتدائية) ( 2 )1998سبتمبر ،1998في ال
انظر على سبيل المثال .المحكمة الجنائية الدولي ة لوندا ،أكاي
تسيفي ألماكن
لتو
نساء من ا
لنزاعاتالمسلحة أو وجود عسكري النتر هامويبين الالجئين ال
يكون إلكراه كامنافي ظروف معين ة مثل ا
المشتركة".
374
فقرة .312-319
لسلة  Cرقم 121
وفمبر ،2112س
المحكمة ألمريكية ،ميغيل كاسترو-كاستروبريزونضدالبيرو ( ،)2112حكم 25ن
375
فقرة .311
مرجع سابق،
376
2112فقرة .93-91
ليونان (17 )2112يناير ،
المحكمة األوروبية ،زنتل ضد ا
377
2113فقرة .122
يسمبر ،
المحكمة األوروبيةMC ،ضدبلغاريا ( 4 )2113د
371
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فلبين ،حيث
وقد كان هذا أيضا موقف اعتمدت هباستمرارلجنةسيداو ،وتمتوضيحهفيقضيةفيرتيدو ضدال
للجنةبأنتقوم
يزيا 378 .وأوصت ا
يس ها كانتمي
الفلبين الغتصاب امرأة منقبل رئ
ستجابة
للجنة أن ا
وجدت ا
الجنسي عند ارتكابهبالقوة أو العنففقط ،وأي
تجريم االعتداء
تشريعات ل
الحكومةبإزالة أي شرطفي ال
للحد من المزيد من اإليذاء لصاحب ةالشكوى عبر التركيز غير المبرر على
ثبات االختراق .و
شرط إل
بغي أنيكون اما:
للجنة كذلك أنتعريف االعتداءالجنسيين
سلوك هاالخاص ،أوصت ا
ثباتذلك منقبلالمت همينللخطواتالتي
فاق اللبسفيه وطوعية" ويحتاج إلى إ
تطلب وجود "ات
 oت
افقة ،أو
تأكد ما إذا كانتالمشتكية /الناجي ة مو
اتخذتلل
قسرية.
فعل ارتكبفي "ظروفقسرية" ويشمل مجموعةواسعة منالظروفال
تطلب أنيكونال
 oت
تشريعاتالمحليةفي
تعذيب أيضافيتعريف االغتصابفيال
نسانولجنة مناهضةال
للجنةالمعنيةبحقوق اإل
وقدنظرت ا
نسان .وقد أوصوا مرارا خاللاستعراض الدول األطرافبأنتعمل الدول علىتعديل
ضوء اللتزاماتالدوليةلحقوق اإل
تشمل االغتصابالزوجي
تعلقة االغتصابلتشمل اغتصاب أيشخص ،جال كان أو امرأة379 ،ول
تشريعات ها الداخليةالم
381
380
التيتظ هر مقاومة الهجوم.
تطلبات األدلة
ضمنتعريف الجريمة  ،وإزالة م
عذيب؟
لتجريم والمقاضاة عنلات
 .2.2.3ا
تعذيب ،كجريمةتعذيب.
ناسب معتعريف ال
تحقيق و الحقة االغتصاب الذييت
وسؤال آخر هو ما اذايجي على الدول ال
كسيك ،حيثتعرض الضحية لالغتصاب منقبل
نانديز أورتيغا ضدال م
كان هذا موضوعالنقاش الذي دارفيقضيةفر
لبلدان األمريكية أنه اليوجد مثل هذا اللتزام :حيث كان
مسؤولينالعسكريين.في هذه الحالة،عقدت محكمة ا
الثة منال
فرض عقوبات جديةبما
التيت
تحقيقفي الجريمة كاغتصاب ألن االغتصاب هو جريمةبموجبالقانون المحلي و
كافياال
382
السجن).
كفاية ( منبينثمانية وستةعشر عاماب
فيهال
تعذيب"
صطلح ا"ل
التيتؤكد على أهمية اطالق م
تعذيب ،و
تماشى هذابالضرورة مع اجت هادلجنة مناهضةال
ومعذلك ،الي
383
وكمانوقش عالهفي الجزء األول ،القسم
افق مع التعريف.
تعذيب على األعمالالتيتتو
تفاقية مناهضة ال
بموجب ا
افق
تعذيبعندمايتو
تييجب أنيحاكمفي ها االغتصاب ك
سبابال
سبابنظرية هامةيمكن أنتكون م همةلأل
ب ،2.هناك أ
تقاضي.
بالتالييمكن أنتكون هذهقضيةيأخ ذها األطراف األخرىفيال
معالتعريف .و

ساسية
نقاط أ
تحقيق
مليا من الل ال
تعاقب على االغتصاببشكلفعال وأنتطبق ها ع
نائيالتي
على الدول أنتسن أحكامالقانونالج
فعالة.
وال الحقةالقضائيةال
فرديةللضحايا حين منعهمتعريف االغتصابفيالقانونالمحلي من
يئاتالدولية الدولفي انت هاك اللتزامات هاال
وجدتال ه
الوصول إلىالعدالةفيقضيتهم.
قتال"الم هاجم.
تطلبدل ال علىاستخدامالقوة منالضحية أو "
علىتعاريف االغتصابفيالقانونالمحلي أن الت
تجريم ومقاضاة
تعذيب ،هناك حجة أنهيجب
تفاقية مناهضةال
تعذيببموجب ا
ناسبفعل االغتصاب معتعريفال
عندمايت
تعذيب".
فعلعلى أنه "
ال
ليو .2111
فلبين (12 )2111يو
تيدو ضدال
سيداو،فير
379
2111فقرة .14
نس ان،ال الحظاتالختامية:اليابان ( 19 ،)A/64/40أغسطس ،
نة حقوق اال
ال فيلج
أنظرعلىسبيلالمث
380
فقرة .8
نسان،ال الحظاتالختامية :منغوليا (25 )CCPR/C/79/Add.120أبريل ،2111
أنظرعلىسبيلالمثالفيلجنةحقوق اال
381
فقرة14 .؛ منغوليا
انظرعلىسبيلالمثالفيالمحكمة ألوروبي ة،ال الحظاتالختامية:اليابان (،)A/64/40في  19أغسطس 2111ال
اتفاقية مناهض ةالتعذيب،ال الحظاتالختامية:النرويج (CAT/C/NOR/CO/6-
فقرة8 .؛
()25 ،CCPR/C/79/Add.120ابريل 2111فيال
يسمبر .2112
 13 ،)7د
382
2111فقرة .212
سيك ( 31 ،)2111أغسطس ،
المحكمة ألمريكية،فرنانديز أورتيغا وآخرونضدالمك
383
تعليقالعام رقم2،فقرة .11-11
اتفاقية منا هضةالتعذيب (،)2118ال
378
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ونية
 .2.3مكتب المدعي والمشاركةفي اإلجراءات القان
مسؤولين إلى المحاكمة من
تقديم ال
احد األجزاء األساسية من عملية "منع وقمع ومعاقبة" جريمة االغتصاب هو ضمان
الل نظم عدالة جنائيةتعمل على نحوفعال .وهذايعني أن عملية المحاكمةفي قضيةفردية هو جزءاساسي من
ستجابة الدولة ،و حق الضحيةفي االنصاف .في حالة انتكون عملية المحاكمة معيبة ،بحيثتسمح لإلفالت من
ا
لضحايا ،فإن الدولةسوفتكونمسؤولة عن ا خالل االلتزامبضمانالحقفي عدم
العقاب أوإلحاق مزيدا منالمعاناةل
التعرضلل
تعذيب او غيره من ضروبسوءالمعاملة.
سياق.
قوقية م همةبالنسبةللضحيةفي هذاال
تبارات ح
يسية من محاكمات االغتصابتثير اع
هناك الثة جوانب رئ
مييزبناءعلى "ألعتقادات الخاطئةبشأنألغتصاب"
لت
 .2.3.1تجنب ا
تقادات الخاطئةبشأن األغتصاب وضحايا االغتصاب التمييزيةبأنتؤثر
األول هو ميل كثير من النظمبأنتسمح ألع
لجرائم األخرى.في هذا الصدد،شددتلجنةسيداوعلى مايلي:
نسبةل
بل
علىعملية صنعالقراربطريقة التحدث ا
القضاءيجب أخذالحيطة والحذرفي عدم وضع معايير غير مرن ة
نصفة و أن
يؤثرالتنميطعلى حقالمرأةفيالحصولعلى محاكمة عادلة وم
سبقة حولتعريف ضحية
تصابتستندفقطعلى األفكارالم
الفتيات أو ماينبغيالقيامبهعندماتواجه حالة اغ
نساء أو
لماينبغي أنتكونعليه ال
384
تصاب أوضحيةالعنفالقائمعلىنوع الجنس ،بشكل عام.
الغ

ويرتبط هذا ارتباطا وثيقابتعريف االغتصابفي النظامالقانوني المحلي  ،ومع ذلكفقد أثبتتالتجربة أنهحتى عندما
فينيمكن أن
المحل
القضاة و
يكونتعريف االغتصابيعكس ظاهرياالمعاييرالدولية ،فأن األفكارالمسبقة من المحامين و
تخاذالقراراتبموجبذلكال
القضايا وا
افعونفي هافي هذه
التييتر
تؤثر علىالطريقة
تشريع.
درستلجنة سيداوالطريقة التيتمب ها استعمال مثل هذه المعتقداتالخاطئةفي محاكمة االغتصابفي
تندالقاضي على الثة "مبادئ موج هة"في حاالت االغتصاب
بين.في هذهالحالةاس
رتيدوفي الفل
في
حالة
تتم من الل مساعدة -يعكستمييز
المستمدة من سابقةقانونية  ،واحدة من ها  -ان ادعاءات االغتصاب
جنسي واضح.
تماشى مع المعايير
تبار أيضا أنهبالرغم من أنالقاضي قد أشار إلى مبادئت
للجنةفي األع
واخذت ا
يست عنصرا من عناصر االغتصاب -فإنالقاضي لميطبق هذه
الدولية  -مثل أن المقاومة المادية ل
بعد
بغي له انيتصرفقبل ،أثناء و
ف هومبشأن كيفين
ييم مصداقية مقدم ال الغتجاه الم
المبادئفي "تق
ييم مصداقية رواية صاحبة ال الغ لألحداث
االغتصاب" 385.واقع الحال انه كان واضحا منالحكم أنتق
توقعا من "ضحية
"تأثربعدد منالصورالنمطية  ،ومن ها ان مقدمال الغلميتصرف هذهالحالة كما كان م
386
ثاليا من امرأةفي حالة االغتصاب .في هذه
نيا وم
فا ع ال
ع النية و مثالية " أو ما اعتبرهالقاضيتصر
الحالة ،فأن الطريقةالتيتمتب ها اإلجراءاتتشكل انت هاكا لحق الضحيةفي الحصول العادل على
387
قوق ها.
األنصاف النت هاك ح
كانت هناك مواقفتمييزية مماثلةللقضيةالمشارإلي ها أعالهتجاه مصداقيةالشاكيةفيقضية  LNPضد
نسان "بمعاييرتمييزية و
فتهلجنة حقوق اإل
التيتنظرفيالقضية ما وص
األرجنتين.استخدمتالمحكمة
افقة
نتاجمفاده أن عدم وجود مو
مهينة"  ،مثل "وجودافتضاض طويل األمد"للضحية مما اوصلالىاست
بيانه ،ممايؤدي إلىتبرئة المتهم .وسئل جميعالش هودفي المحاكمة عما اذا
يتمت
الجنسي لم
فعل
على ال
للشاكية وعما إذا كانت "ع اهرة" أم
نسية
بنيالحكم على أساستحليل الحياةالج
كانتالشاكية عاهرة  ،و
افقت على المعاشرة
ئيسيفيتحديد ما إذا كانتقد و
ال .اصبحفقدان صاحبال الغلعذريت هاالعامل الر
388
نسان أن هذا منقبيلالمعاملةالتمييزية.
للجنةالمعنيةبحقوق اإل
نسية ام ال.قررت ا
الج
2111فقرة .8.4
فلبين (12 ،)2111يولويو ،
تيدو ضدال
سيداو،فير
385
فقرة .8.5
مرجع سابق،
386
مرجعسابق.
387
فقرة .8.9
مرجع سابق،
388
2111فقرة .13.3
ليو ،
نسانLNP ،ضد ألرجنتين (8 )2111يو
نة حقوق اال
لج
384
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ثباتت همة االغتصاب.تاريخيا هناك
افر األدلة لدعم شهادةالشاكية إل
وثمة مسألة ذاتصلة وهي إلى أي مدىيجبتو
البلدان األمريكية
الكثير منالنظمالقانونيةالتي كانتتطلب وجود الدليلالمؤيدلوقوعالغتصاب،ولكنشددت محكمة
أن شهادة الضحية هيالدليل األساسي:
لضحي ة
تصاب هونوع مختلف منالعنف  ،الذييتميز عمومابأن هيتمفي غيابأشخاص آخرينبخالف ا
وجدتالمحكمة أنه منالواضح أن االغ
لضحي ة
تاليتصبحش هادة ا
بال
ثائقية  ،و
معتدين  .ونظرالطبيع ة هذاالنوع منالعنف  ،اليستطيعالمرء أنينتظرادل ةبياني ة أو و
معتدي أوال
وال
389
هو األثبات األساسيلوقوع ألغتصاب.

صليين ،لمتبلغ الضحية عن حادثة االغتصابفيجلستين من
فل منالسكان األ
في هذه الحالة،بشأن اغتصاب ط
ف هوما ،ولم يقوض
فحوصات الطبيةالتي حضرت هابعد وقوع الحادثة .ومع ذلك ،وجدت المحكمة أن هذا كان م
ال
مصداقيت ها.
ووفقاللمحكمة:
فقرة  ،)75واخبرت
فبراير  ( ،2112أ اله ال
لصحيةبعد وقوع الحادث ة في 18
يندو كانتوفيعيادة الرعاية ا
سيدة روز
أول مرة ظ هرت ال
فبراير مننفس
ففييوم 22
لنفي .من ناحي ة أخرى
تصاب هافأجابتبا
أسلح ةعسكري ة،وعندماتمسؤال ها عما اذا كانتم اغ
الطبيب أن ها أصيبتب
قالت للطبيب أن " [ قبل]  11ايام سقطت قطع ة من الخشبعلى
تصاب ،و
فىأيوتال وأيضا لمتذكر أن هاتعرضت الغ
تش
العام ،ذهبتالى مس
ستشارات الطبية
تصابفي اثنين من ال
حقيقة أن ها لمتشرإلى أن هاتعرضت الغ
بطن ها ،مماتسببل هابألمشديد [ هناك ] " .رأت المحكمة أن
لضحي ة إلىتقديم
جنسي هو نوع منالجريمةالتي التميلفي ها ا
لضحية .ا ال ،انالعتداء ال
القضية وا
ألولي ةينبغي وضع هافي سياق ظروف
لضحيةفي
افيةالتييجب أنتواج ه ها ا
لثق
لخصوصيات الجتماعي ة وا
لسكان األصليين ،نظرال
لتحديدفي مجتمعات ا
الغ .يحدث هذاعلى وج ه ا
نتو  ،وقت حدوثالوقائع  ،كانت
يندو كا
لسيدة روز
بالمثل ،ا
فقرة )71بسبب الخوف .و
بعضالحاالت ،كما هوالحالفيالوقتالحاضر (أ الهال
لجنود الذيناعتدوا
بالقتل ضد مجتمع ها من قبل ا
تلقتفي هات هديدات
طفلة اضطرت لخوضتجربة ،اإلضافةإلى االعتداءالجسدي والجنسي،
تشرإلى أن هاتعرضت
تصاب وان هالم
علي ها.بناءعلىذلك،بناءاعلى معاييرالمحكمة،فانحقيقة عدم اخبار هالللطبيب ألول أن هاتعرضت الغ
غفاليرجعإلى عدم
تصاب .وأخيرا قديكون إل
تصاب من قبل الجنودفي زيارة الطبيب الثانية ،التنال من مصداقيت هابشأن حدوث الغ
الغ
390
لثق ةلربط ما حدث.
افي أو ا
وجود ألمانالك

التي أجريتفيوقت الحق ،وأدلة طبية
فسية
واعتبرتالمحكمة أن األدلة األخرى،بمافيذلكتقريرطبي ألمراضالن
فرت دعما
الش هود الذين رأوا الضحيةبعد وقت قصير من وقوع الحادث ،و
جمعتبعد ش هر من وقوع الحادث ،و
لش هادت ها.391
انية انيسمعوافيها
لية و إمك
 .2.3.2يجب أنيكون لدى الضحايامعلومات حول اإلجراءات العد
ثاني هي أهمية وجود معلومات لدى الضحايا عن حول اإلجراءات العدلية و إمكانية انيسمعوا
ئيسي ال
الجانب الر
بغي أن
نسان ،أو أقاربهم من الدرجة األولى ،ين
البلدان األمريكية،فأنضحايا انت هاكات حقوق اإل
في ها392.وفقا لمحكمة
يشاركوافي إلجراءات ،سواء من أجلتوضيحالحقائق ومعاقبة
نيات واسعة النطاق ألن يسمعوا و
يكون لهم امكا
393
للغة
ناسب .وهذايعني ،علىسبيلالمثال ،أنه حينما اليتكلمالضحيةبا
لحصول علىالتعويضال م
مسؤولين ،و أيضال
ال
فرالترجمة من أجلدفعهمللمشاركة .إذالميحصلذلك ستكون الدولةقد
التيتجرىب ها إلجراءات ،على الدولة أنتو
بغي أن
لضحاياين
وسيلة انصاففعالة 394.و هذايعني أيضا أن ا
لضحايافيالحصولعلى
أخلتبالتزام هابالمساواةبين ا
395
ئناف.
يكونوا على علم عندبدء اإلجراءاتالقضائية ،وأيةقراراتبالبراءة أو االست
.2.3.3

نفسية
تجنب المزيد من األزمات ال
تدابير محددة ل
من المرجح أنتكون هناك حاجة ل

تجنب ،قدر اإلمكان  ،احداثمزيد من
تخاذتدابير محددةل
الجانبالثالث  ،وهو مرتبطبالجانبين اعاله  ،هو الحاجة إلى ا
يقات  ،حيثتؤدي
تحق
فسيةأثناءال
نسبة األزماتالن
بل
فس ها .كما هوالحال ا
فسيةللضحية من الل األجراءاتن
األزماتالن
فاء االلتزامات األيجابيةللتعامل مع
فشلفي الو
نسبةللضحية ،فقديتجاوز ال
بل
لشديدة ا
اإلجراءات إلى األلم والمعاناة ا
فقرة .89
سيك ( 31 )2111أغسطس ،2111
نتو وآخرون ضدالمك
بلدان ألمريكي ة ،روزيندو كا
محكمةال
390
فقرة .95
مرجع سابق،
391
فقرة .111-99
مرجع سابق،
392
يضافي المحكم ة
مكسيك ( 31 ،)2111أغسطس ،2111فقرة  .192أنظر أ
محكمة البلدان ألمريكي ة،فرنانديز أورتيغا وآخرون ضد ال
ليونان (17 ،)2112يناير .2112
نسان ،زنتل ضد ا
ألوروبيةلحقوق ال
393
فقرة .192
بلدان ألمريكي ة،فرنانديز أورتيغا وآخرونضدالمكسيك ( 31 ،)2111أغسطس ،2111
محكمةال
394
فقرة .211
مرجع سابق،
395
2111فقرة .13.5
ليو ،
نسانLNP ،ضد ألرجنتين (18 ،)2111يو
نة حقوق اال
لج
389
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للجنةالمعنية
فةإلىإلحاقمزيد منسوءالمعاملة منقبلالدولة .ال انبيفي األرجنتين ،وجدت ا
االغتصاب ،وباإلضا
نسان أن المعاملة التمييزيةالتييتعرض ل ها الضحية أثناء اإلجراءات ساهمتفي إعادة اإليذاء ل ها  ،و كانت
بحقوق اإل
تعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملةبموجب المعاهدة
كافية لترقى إلى مستوى انت هاك الحظر المفروض على ال
396
ياسية.
الس
الدولية الخاصةبالحقوق المدنية و
القضايا  ،وأشارت إلى أن:
تعذيببعض هذه
وقدلخصتلجنة مناهضةال
لتدابير التيتراعيالفوارقبينالجنسين وتجنب إعادة اإليذاء و وصم ضحايا التعذيب أو
القضائي ة ا
قضائية وغير
يجب انتطبق إلجراءات ال
للجنةعلى
ضائي نزيه،تؤكد ا
القانونية و نظامق
نسي أوالقائمعلى نوعالجنس و الوصولإلى إلجراءات
سوءالمعامل ة.فيمايتعلقبالعنف الج
يتعلق
لضحيةفي التعويض ،بمافيذلك التعويضوقواعد إلثبات وإلجراءاتفيما
تحديد حق ا
أنهفي أي إجراءات ،سواء مدنية أو جنائية  ،ل
لضحايا
نسبة لجميع ا
بل
نساءوالفتيات ،كماينبغي أنيكون الحال عليه ا
تساويالش هادة ال
بالعنفالقائمعلى نوع الجنسيجب أنتعطي وزنا م
397
لش هود.
لتييتعرضل هاالضحايا وا
ضايقات ا
لسماحبألدلةالتمييزية والم
آلخرين  ،و عدم ا

تعويض
 .3ال
كيان
فرد أوال
تقديمتعويضاتللضحية منقبلال
تطلب
نساني
وأخيرا ،فأنالحقفيسبل انصاففعالة النت هاك حقوق اإل
نسانولجنة
صلة ،بمافيذلكلجنة حقوق اإل
يسية ذاتال
نسان الرئ
يئات حقوق اإل
المسؤول 398.وقد امن على هذا جميع ه
نسان
البلدان األمريكيةلحقوق اإل
نسان ،و محكمة
تفاقيةسيداو  ،والمحكمة األوروبيةلحقوق اإل
تعذيب،ولجنة ا
مناهضةال
399
الشعوب.
نسان و
فريقيةلحقوق اإل
للجنة األ
وا
فرضالتزامات محددة على الدول "أنتضمن انفي
تعذيبت
تفاقية مناهضةال
كماتمت األشارة عاله،فأن المادة  14من ا
فيذفيتعويض عادل
تعبحق قابلللتن
تعذيبفي انيتم
نظام هاالقانوني أن الضحية الذيتعرض لعمل من أعمال ال
تعليقالعامرقم 3
تعذيبفيال
تأهيله على أكملقدر ممكن "  .وقدمتلجنة مناهضةال
ناسببمافيذلك وسائل إعادة
وم
بغي أنيترتب علىالتعويض .شرحت ا
صلةبشأن ماين
ف
إرشادات م
للجنة مايلي:
يضي ةالمقدمة اوالممنوحة أو منح هالضحيةالتعذيب أو
يجب أنيكونالتعويض مناسبوفعال و شامل ... .فيتحديدالتعويض و التدابيرالتعو
لضحي ة
سوءالمعامل ة،يجب أنتؤخذ خصوصيات و ظروف كل حالةبعين العتبار والتعويضيجب أنيكون متالئما مع الحتياجاتالخاصةل
للجنة أنتقديم التعويض لهتأثير وقائي و رادع متأصلفيما يتعلق
ناسبة مع جسامة االنت هاكاتالتي ارتكبت ضد هم .وتؤكد ا
وتكون مت
400
االنت هاكات
المستقبلي ة .

.3.1

ليةفردية
حينماتكون المسؤو

التييقوم من الل ها
توفيرالسبل
فرد مسؤوال عن االنت هاك -في هذه الحالة االغتصاب -يجب على الدولة
حينمايكونال
دفع
لضحايا أو ألس رهم أو منيعول هم،بمافيذلكال
تقديمتعويض عادلل
مسؤولة عنتصرفاتهم
المجرمين أو االطرافال
تعادةالحقوق401.قدتكون
تقديمالخدماتواس
فقاتالمتكبدةنتيجة إليذاء  ،و
دفعالن
التيتم الحاقها ،و
للخسارة
للضرر أو
تتمفي إطارالدعوىالجنائية  ،أو من الل الدعاوى المدنية
التييمكن أن
بعض هذهالسبلفي صورة أوامرالتعويض
صلة.
ف
المن
افقالمجتمع الدولي على أن الدولة
فرةبشكل كامل من المجرم أو من مصادر أخرى  ،و
عندما التكون التعويضات متو
بإصاباتجسدية كبيرة أوباع اللفي الصحةالبدنية أو
لضحايا الذين أصيبوا
تقديمتعويض مالي ل
بغي أنتسعى إلى
ين

فقرة .13.2
مرجع سابق،
397
تعليقالعام رقم3،فقرة .33
اتفاقية منا هضةالتعذيب (،)2118ال
398
فقرة 12؛ الجمعي ة العام ة لألممالمتحدة (،)1985
لتعليق العام رقم ،' 31في ال
نسان (" ،)2114ا
أنظرعلى سبيل المثال لجنة حقوق ال
فقرات  8و .11
علقةبضحايا إلجرام"،فيال
"المبادئ األساسيةالمت
396

فقرة  81و 178؛
ريكس ة،فالزكس رودريغيز ضدالهندوراس (29 ،)1988يوليو ،1988
أنظرعلى سبيل المثالفي محكمة البلدان ألم
ريقي ة (" )2117قراربشأن الحقفي
نسان ،ال هان ضدتركيا (22 )2111يونيو 2111فقرة 97؛ المحكم ة االف
المحكمة ألوروبي ةلحقوق ال
لتعليقالعام
اتفاقي ة منا هضةالتعذيب ( ،)2112ا
نساءوالفتيات ضحاياالعنفالجنسي"،قرار رقم 28 ،111نوفمبر 2117؛
تصاف والجبرلل
الن
القضاء على جميع
اتفاقية
رقم 3؛ سيداو ( )2111التوصي ة العا مة رقم " 28بشأن اللتزامات ألساسيةللدول ألطرافبموجب المادة  2من
لتعليقالعام رقم .31
نسان ( ،)2114ا
نة حقوق اال
فقرة 32؛لج
كتوبر ،2111
أشكال التمييز ضدالمرأة"؛  19 ،CEDAW/C/2010/47/GC.2أ
400
تعليقالعام رقم3،فقرة .2
اتفاقية منا هضةالتعذيب (،)2112ال
401
فقرة .5
ساسي ةلضحاياالجرائم"،
المبادئ أل
الجمعيةالعامةلألممالمتحدة (" ،)1985
399
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فع هذا التعويض من الل خططتعويضات الدولة
غالبا ما يد
عقلية  ،والتيتشمل عادةضحايا االغتصاب 402.و
ال
تعلقةبتعويضضحاياجرائم العنف ملزمة
تفاقية األوروبية الم
إلدارية.في أوروبا ،فأن الدول التي صادقت على اال
لضحايا و عا التهم عندما اليمكنالحصول على مثل هذا التعويضبالكاملبوسائل أخرى ،بمافي
تقديمتعويضات ل
ب
403
يعاقب.
ذلكعندما اليكون هناك امكانية ألنيحاكم أو
.3.2

نتهاك
حينماتكون الدولة مسؤولة عن اال

توفير التعويض
حيثتكون الدولةمسؤولة عن انت هاك (سواء الموضوعي أوإلجرائي أوكلي هما) ،يجب على الدولة
فعل ذلك قد
للضحيةفي شكل رد الحقوق والتعويض والترضية  ،وضمانات عدم التكرار وإعادة التأهيل 404 .إذا لمت
وسيلة انصاففعالة.
فصلللحقفي
تكونمسؤولة عن انت هاك من

.3.3

تعويض
أنواع ال

تعذيب و غيره من
توفيرهافي حاالت ال
بغي
فة من التعويضاتالتيين
تعذيب أشكالمختل
وقد أوضحتلجنة مناهضة ال
ضروبسوءالمعاملة علىالنحوالتالي:
اعادةالوضعلسابقه
التفاقية ،مع ألخذبعين
رتكاب انت هاك
لضحيةالى ماقبل ا
ابقه هوشكل منأشكال ا صالحت هدفإلى إعادةتأسيس حالة ا
لوضعلس
 .8اعادة ا
تلقى مثل هذه التعويض
التيت
لضحية
التفاقي ةتتطلب منالدول األطرافلضمان أن ا
العتبارخصوصيات كل حالة .اللتزاماتالوقائيةبموجب
لضحية قدتعتبر أن التعويض غير ممكن
اليتم وضع هافي موقفيعرض ها لخطرتكرار التعذيب أو سوء المعاملة.فيبعض الحاالت ،فإن ا
نصاف.لكيتكون هذهالوسيلةفعالة،ينبغيبذل
للوصولإلى إل
الوسائلالكاملة
لضحيةب
فير ا
بيعة األنت هاك ،ولكنيجب علىالدولةتو
نظرالط
لتوج ه
علقة ،على سبيل المثال ،بنوع الجنس  ،وا
الهيكلية ألي انت هاك ،بمافي ذلك أي نوع من أنواع التمييز المت
الج هود لمعالجة ألسباب
طلقات ألخرىللتمييز.
سياسي أو غيره  ،األصل إلثني ،العمر والدين ،وجميعالمن
لتوج هال
نسي ،و ألعاقة  ،ا
الج

التعويضات
النقدي غير
للجنة أنتقديم التعويض
فيالتعويضضحي ةالتعذيبوسوءالمعاملة.تؤكد ا
لنقدي وحدهقد اليكون كا
للجن ة أنالتعويض ا
.9تؤكد ا
كافلدولة طرف ألمتثال اللتزامات هابموجبالمادة .14
لضحي ة
لتيتمنحل
يضات ا
ناسبللتعذيب أو سوءالمعاملةبموجبالمادة  14متعدد ألبعاد والتعو
 .11الحقفي المطالب ة والتعويضالعادل وال م
ييمهاقتصادياناجم عنالتعذيب أوسوءالمعاملة ،سواء كانمالي أو غيرمالي.وقدتشمل:
افيةللتعويض عن أي ضرريمكنتق
يجب أنتكون ك
لضحيةلضمان إعادة
مستقبل منقبل ا
يلية لال زمةفيال
فير ألموال ا ال زمةلتغطي ة الخدمات الطبية أو التأ ه
دفوعة وتو
لنفقات الطبي ةالم
تسديد ا
فسي الناجم ،وفقدان ألرباح والكسب المحتملبسبب
بدني و الن
لضرر ال
تأ هيلهعلى أكمل وجه ممكن ؛ أضرار مالية و غير مالية الناتجة عن ا
الكافي من الدول
لتعليم.باإلضافةإلى ذلك،يجب منح التعويض
إلعاقة الناجمة عن التعذيب أو سوء المعاملة  ،وفقدانفرص مثل العمل وا
لتكاليفالمرتبطةبالمطالب ةبالتعويض.
صص ة ،وغير ها من ا
فيرالمساعدةالقانونية أوالمتخ
بتو
ألطرافإلىضحيةللتعذيب أوسوء المعاملة

إعادةالتأهيل
التفاقيةينبغي أنتكون
فير وسائل إعادة التأ هيلعلى أكمل وجه ممكنة أليشخص لحقبه ضرر نتيجة النت هاك
للجنةعلى أنتو
.11تؤكد ا
القانونية والجتماعية  .إعادة التأ هيل  ،ألغراض هذا التعليقالعام ،تشيرالىاستعادة
لنفسية ضال عنالخدمات
شاملة وتشملالرعاي ة الطبية وا
قصى
لضحيةفي أعقاب التعذيب أو سوء المعاملة .ال هدف هوتمكين أ
تساب الم هارات الجديدة المطلوبة نتيجةتغير ظروف ا
الوظائف أو اك
للفرد المعني ،ويمكن أنتنطويعلىتعديالتفي البيئة المادية والجتماعيةللشخص .ينبغي أنت هدف عملية
لذاتي والعمل
الكتفاء ا
درجات
عقلية واالجتماعية والم هنيةالمادية و اإلدماجالكاملوالمشاركةفيالمجتمع.
إعادةتأ هيلضحايا الستعادت هم ،قدر إلمكان  ،استاللهم،والقدرةال
لضررالذي
توفيرالوسائل " إلعادة التأ هيلعلى أكمل وجه ممكن "إلى ضرورةاستعادة وصالح ا
للجنة أنالتزامالدول األطرافب
.12وتؤكد ا
لشاملللتعذيب  .االلتزام ال
فىتماما نتيجةللتأثير ا
اتيالذيقد اليكونبامكانهالتعا
الكتفاءالذ
يلحقبالضحية ،بمافيذلكالك رامة والصحة و
يتعلقبالمواردالمتاح ةللدول األطراف اليجوزتأجيل ه.
فقرة .12
مرجع سابق،
403
نوفمبر  ،1984ودخلت حيز
متعلقةبتعويضضحايا جرائمالعنف ' CETS ،رقم  ،112اعتمدت 24
التفاقية ألوروبي ةال
مجلس أوروبا،
النفاذ 1فبراير .1998
404
تعليقالعام رقم3،فقرة .2
اتفاقية منا هضةالتعذيب (،)2112ال
402
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لتقديم وسائل إعادةالتأ هيللضحيةالتعذيب أو سوءالمعاملةعلى أكمل وجه ممكن ،ينبغيعلى كل دولة طرف
بالتزامات ها
فاء
 .13من أجلالو
افرة ويمكن
ناسبة ومتو
صص ةلضحايا التعذيب أو سوءالمعاملة ،م
أنتعتمدعلىالمدى الطويل ،علىن هج متكامل و ضمان أنالخدماتالمتخ
تنادا ،في جملة أمور،دليل
تياجاتال الجي ة وغير ها من ألحتياجات ،اس
تقدير وتقييم الح
تضمن مايلي :إجراء
الوصول إلي هابس هولة.يجب أنت
نسانية أو المهينة أو العقاب (بروتوكول اسطنبول)  ،ويمكن أنتشمل
فعالينبشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الإل
لتوثيق ال
لتقصي وا
ا
لنفسي  ،وإعادة ألدماج والخدمات الجتماعية ؛
بدني و ا
طبي وال
صصات  ،مثل خدمات إعادةالتأ هيلال
مجموعةواسعة من التدابيرالمتعددةالتخ
يضافي
التيتأخذ أ
تعليم وماإلىذلك اتباع نهجشامل إلعادة التأ هيل
لتدريبالمهني  ،وال
المجتمعوالمساعدة والخدماتالموج ه ةنحو ألسرة  ،وا
لصدمات مجددا ويكونلديهم خوف
لضحيةالتي هي ذات أ هميةقصوى .الوةعلىذلك،يمكن أنيكونواضحايالخطر ا
العتبارقوة و مرونة ا
لثق ة التي
نشاء إطارل
تالي ،يجب وضع أولوي ةعاليةلضرورة إ
لتيتعرضوال ها .بال
لتيتذكر همبالتعذيب أوسوءالمعامل ة ا
مشروع من األفعال ا
توفير خدماتسري ة كما هو مطلوب.
تقديمالمساعدة .وينبغي
من الل هايمكن
لنفسية والجتماعية
توفير الخدمات الطبية و ا
يسقط الحاجةإلى
يلية ال
وفير هذه ألشكال من الخدمات التأ ه
لشرط الواردفي االتفاقية لت
 .14ا
قصىقدر ممكن.
وفيرالوسائلالكاملة إلعادةالتأ هيلبا
لتزامبت
فاء ال
باشرةفي أعقابالتعذيب  ،كما التمثل هذهالرعاية ألولية و
لضحايا م
ل
شخصية  ،وتاريخوخلفية
لفعالةفي الدولة  ،مع مراعاةثقافة  ،و
نشاء خدمات وبرامج التأ هيل ا
كفل إ
.15يتعين على الدول ألطراف أنت
لضحية أو أي وضع ضمنالمجموعاتالمهمشة
لضحايا دونتمييز وبغضالنظر عن هوية ا
لتييمكنالوصولإلى ها منقبل جميع ا
لضحية و ا
ا
ريعاتالدول األطراف وضعآليات وبرامجملموسة
لبياللجوء الالجئين.ينبغيتلش
فقرة ،32بمافيذلك طا
لضعيفة  ،كما هو موضحفيال
أو ا

تعذيب منالوصول إلىبرامج إعادةالتأ
بغيتمكينضحاياال
تعذيب أوسوء المعاملة .وين
لضحاياال
توفير إعادة التأهيل
ل

للجوء إلى سبل
لضحية إلىبرامج إعادة التأ هيلعلى ا
المستقلين .الينبغي أنيقتصر وصول ا
بعدتقييم من قبل الم هنيين الطبيين المؤهلين
لتقديم المباشر للخدمات
توفير وسائل إعادة التأ هيل على أكمل وجه ممكن من الل ا
فاءبااللتزامفي المادة 14ب
قضائية.يمكن الو
النصاف ال
يلية منقبلالدول ة ،أو من اللتمويلالمنشآت الطبيةوالقانونية وغير هافيالقطاع الخاص،بمافيذلكتلكالتيتدير هاالمنظمات غير
التأ ه
نتقام أوالتر هيبالموجهإليهم  .مشاركةالضحيةفي اختيار مزودالخدم ة
لحال ةيجبعلىالدول ة ضمان عدمتعرض هم ال
الحكومية ،وفي هذه ا
لبرامج و
الفعالل
فيذ
نشاء نظم لتقييم التن
صل ة .وتشجع الدول ألطرافعلى إ
للغات ذات ال
توفرةفي ا
أمر ضروري .وينبغي أنتكونالخدمات م
ناسب ة.
ستخدامالمؤشرات والمقاييسال م
خدمات إعادة التأ هيل ،بمافيذلك عن طريق ا

قيقة
الرضا و الحقفي معرفة الح
التفاقية ،أي أو كل من
تحقيق و ال الحقةالجنائي ةبموجب المادتين  12و  13من
تضمن الترضية،باإلضافةإلى التزامات ال
 .12وينبغي أنت
الحقيقةإلى الحد الذي
تحقق من الوقائع و الكشف الكامل والعلني عن
لعالجات التالية :تدابيرفعالةت هدفإلى وقف النتهاكات المستمرة؛ ال
لش هود  ،أو ألشخاصالذينتدخلوا
لضحية وا
لضحية أوأقارب ا
لضرر أوي هددسالمة و مصالح ا
يكونفي ه مثل هذاالكشف اليسبب مزيدا من ا
تلى ،
تطفين  ،و عن جثثالق
لضحي ة أولمنعوقوعالمزيد من النت هاكات  ،والبحث عن مكان وجودالمفقودين  ،وهويات األطفالالمخ
لمساعدة ا
تضررة ؛ إ النرسمي
لضحايا أو ألسرال م
لصريحة أوالمفترضةل
وفقاللرغبات ا
لضحايا
والمساعدةفياستعادة ،وتحديدال هوي ة ،ودفن جثث ا
لضحية ؛ عقوبات قضائية و إدارية على
لضحية و ألشخاص المرتبطينبشكل وثيق مع ا
لسمعة وحقوق ا
يعيد الك رامة و ا
ضائي
أو قرار ق
لضحايا.
الحتفاالت وتكري مهمل
مسؤولي ة؛
الحقائق وقبولال
ألشخاصالمسؤولين عن االنت هاكات؛ العتذاراتالعام ة،بمافيذلك العترافب
ريق ة سريع ة  ،قديشكل
علق ةبادعاءات أعمال التعذيببط
لسماحبالدعاوى المدنية المت
لتحقيق  ،والمحاكمة الجنائية  ،أو ا
.17فشل الدولةفي ا
لتالييشكل انت هاكا اللتزاماتالدولةبموجبالمادة .14
نصاف وبا
فعليا ال
حرمانا

لتكرار
ضمانات عدم ا
فاقيةتشكلتدابير وقائية محددة اعتبرت ها الدول األطراف ضرورية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.لضمان
 .18المواد من 1إلى  12من الت
لتدابير
تشمل هذه ا
التفاقية .و
عدمتكرار التعذيب أو سوء المعاملة،ينبغيللدول األطرافاتخاذتدابير لمكافحة إل الت من العقاب النت هاكات
لتدابير األخرى أيا
التفاقي ة ،وبخاصةالحظرالمطلقللتعذيب .وينبغي أنتشمل ا
فينالعموميينبشأن أحكام
ليماتفعالة وواضحةللموظ
إصدارتع
أو كل مايلي  :الرقابة المدنية على القواتالعسكري ة و ألمني ة  ،وضمان أن جميع إلجراءاتالقضائي ةتلتزمبالمعايير الدولية ألجراءات
لصح ة و غير هم من
في ا
نسان والقانون  ،موظ
افعين عن حقوق إل
القضاء  ،وحماي ةالمد
سليم ة وإلنصاف والنزا ه ة  ،وتعزيز است الل
تقاضيال
ال
فير ،على سبيل ألولوية وعلى
ومستقلة لجميع أماكن االحتجاز ،وتو
نشاء نظم لمراقبة منتظمة
الم هنيين الذينيساعدون ضحايا التعذيب  ،وإ
تضمن
نسان الذيي
بإنفاذالقانون،فضال عن القواتالعسكري ة وألمنية على قانون حقوق إل
كلفين
طبقة الموظفين الم
أساس مستمر ،تدريب ل
فين
القانونيين والم هنيين والموظ
فيالصحة و
نبوللموظ
عفاء وتدريبات محددةبشأنبروتوكول اسط
لض
لسكانالمهمشين وا
الحتياجاتالمحددةل
فيالقطاعالعام ،بمافي ذلكإنفاذالقانون ،و
سلوك من قبل موظ
لدولية وقواعد ال
القانون  ،وتعزيز احترام المعايير والقوانين ا
بإنفاذ
كلفين
الم
لنفسية وألفرادالعسكريين؛ استعراض و صالحالقوانين التيتس همفي أوتسمحبالتعذيب وسوء
ا صالح  ،والخدمة الجتماعية الطبي ة وا
فراد أو مجموعات األفراد ،
افرالخدمات المؤقتة أل
القسري ة  ،وضمانتو
التفاقية التيتحظر إلعادة
المعاملة  ،وضمان المتثالللمادة  3من
للجنة أن من الل اتخاذتدابير مثلتلكالمذكورة
نسية أو غير ها من وسائلالتعذيب أو سوء المعاملة .الحظ ا
لضحاياالجرائمالج
مثل مالجئل
التفاقية.باإلضافة إلى ذلك ،فأن ضمانات عدم
بالتزامات ها لمنع أعمال التعذيببموجب المادة  2من
تفي
هنا،يجوزللدول األطراف أيضا أن
تصرعلى ،
توفر إمكانات هامةلتحويلال القات الجتماعيةالتيقدتكون األسبابالكامنة وراءالعنف ويمكن أنتشمل ،ولكن ها التق
التكرار
تعديلالقوانين ذاتالصلة  ،ومكافحة إل الت منالعقاب ،واتخاذتدابير وقائية ورادعةفعال ة.

فردية.
فةفي الحاالتال
يئاتدوليةمختل
تقديم ها منقبل ه
التييمكن
القسم د  ،أدناه،يتوسعفي أنواع أوامرالتعويض
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يسية
النقاط الرئ
ناسباوفعاال و
نسان.يجب أنيكون التعويض م
توفير التعويض هو جزء رئيسي من ال الج المطلوب النت هاك حقوق اإل
سبا معجسامةالضررالذيوقع.
فرد ،ومتن ا
تياجات الخاصةلل
لتلبية االح
شا ال ،ومصمم خصيصا
بغي أنيكونللضحيةالفرصةللمطالبةبالتعويض.
بإصابات خطيرةين
حينمايكون أحدألفراد قد ارتكب ضررتسبب
فر هيالتعويض.
حينماتكونالدولةمسؤولة عن انت هاك (إما موضوعي أو إجرائي )يجب أنتو
نتهاكات األخرى
ج .النظرفي اال
نتهاكات الحقوق األخرى
 .1ا
تعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة .ولكن على أي
تقرير على مقاضاة االغتصابباستخدام حظر ال
ويركز هذا ال
حال منشبهالمؤكد انيكون هناك انت هاكاتلحقوق أخرى مرتبطة ،وتدعم هذه الحجج  .وينبغيالنظربعناية منذبداية
تناغم.
يئات ذاتالصلةلفهم كيف أن هات
تأطير أيقضية ،ودراسة اجت هادال ه
ستجابة الدولة لذلك ،على النحو المبين أعالهغالبا ماتكون هناك اثنين من
فيما يتعلق االغتصابفي حد ذاته ،و ا
تعذيب و غيره من ضروبسوءالمعاملة .وهذه
افعحول همابالتزامن مع انت هاك حظرال
يتمالتر
االنت هاكات األخرىالتي
يديا داخلبعض األطركأشياءتنت هك
تقل
لخصوصية والحياة األسرية  ،والذي هو أيضاينظر إلي ها
عبارة عنالحقفي ا
التي كماتبين أعاله هوفي كثير من األحيان اساسي
في عمليةالغتصاب 405 ،والحقفي عدم التعرضللتمييز  ،و
ستجابة لمثل هذهالمعاملة .
تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملةفي المقام األول  ،و إلىالقصورفي اال
لتقصي ال
فشل عام و أوسعللدولفيالتصديللعنف ضد المرأةباعتباره مسألةتمييز
دفوعات عن
يسيةفال
قضايا الرئ
في عدد منال
قائم على نوع الجنسكشكل من اشكال
تخاذتدابير إيجابية لمعالجة العنف ال
 ،وتعتبرالدول قد انت هكت التزامات هابا
سباب متعددة  ،من
غالبا أل
نسان حول التمييز االغتصاب  ،و
تعلقةبحقوق اإل
التمييز 406.على أي حالرفعالشواغل الم
يسية.407
المرجح أنتكونالقضية الرئ
طفال ،في
تحقة لهم  -على سبيل المثال  ،األ
صائص الضحيةتعني أن هناك التزامات محددة مس
ضافة إلى ذلك،فخ
باإل
408
فاقيات محددة
افحةالعنف ضد المرأةفي إطار ات
ضافيةلمك
فل .حيثتدينالدولةبالتزامات إ
إطار ضمانات حقوقالط
تثار ايضا.
بغي أيضا أن
يليم دوبارا أوبروتوكول مابوتو وين
تفاقيةب
مثل ا
بغيالنظرفي هابعناية .ويمكن أنتشمل هذه  ،على
نسان أيضاباالغتصاب  ،وين
غالبا ماترتبط انت هاكات أخرىلحقوق اإل
عيات
نسانية ،لحرياتالتعبير والرأي  ،وتكوينالج م
تجاز إ
سبيلالمثال  ،انت هاكاتالحقفيالحياة والحرية ،لظروف اح
 ،واحترام حرماتالمنازل والحياة األسرية (علىسبيلالمثالفيمايتعلق الدخول عنوة إلى منزلالضحية .
نتهاكاتالتيتمس أفراد األسرة
 .2اال
التيتلي ها.قررت
لضحاياقد انت هكتنتيجة الغتصاب أو األحداث
فراداسرة ا
تبار آخر هو ما إذا كانت حقوق أ
وهناك اع
409
طفال الذينش هدوا اغتصاب
فال ها ،واأل
التيش هدت اغتصاب اط
البلدان األمريكية  ،علىسبيلالمثال  ،أن ألم
محكمة
تفاقي ة
أم هاتهم من قبل الجنود  ،نتيجة لذلك ،قدتعرضوا النت هاكلسالمةالشخصيةبموجب المادة  ) 1 ( 5من اال

نسان X ،و Y Vضد هولندا ( 22 ،)1985مارس 1985؛ محك مةالبلدان ألمريكية،
للجنة ألوروبيةلحقوق ال
أنظرعلىسبيلالمثال ،ا
يسمبر .2113
ميهياضدالبيرو ( 1 )1992مارس 1992؛ والمحكمة ألوروبي ةMC ،ضدبلغاريا ( 4 )2113د
406
2119وفيالمعاكس ،أنظرفيالمحكمة األوروبي ةA ،
.
نيو
ال فيالمحكمة ألوروبي ة ،أوبيزضدتركيا (9 )2119يو
أنظرعلىسبيلالمث
كتوبر .2111
ضد كرواتيا ( App. No. 55164/08 )2111حكم  14أ
407
للمزيد ،أنظرفي.http://www.interights.org/handbook/index.html :
408
نسانالمادة 19؛
التفاقية ألمريكي ةلحقوق اال
لسياسيةالمادة 24؛
للحقوقالمدنية وا
لطفل؛الع هدالدولي
اتفاقية حقوق ا
أنظرعلىسبيلالمثال،
لشعوبالمادة .18
نسان وا
ريقية لحقوق ال
التفاقية االف
409
2111تقرير
،
ي جونزاليسبيريسضدالمكسيك (،)2111قضية رقم ،525/11قرار 4أبريل
يلا
بلدان ألمريكي ة،آنا وبياتريز وس
محكمةال
رقم 11، /35فقرة .53
405
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تعلق
نشأ مثل هذا االنت هاكات أيضا  ،علىسبيلالمثالفيماي
التي كانتفي هاالدولةمسؤولة410.قدت
األمريكيةفي الحاالت
411
تحقيق.
طفال ،منتصرفات الدولة واالهمالفي مايتعلقبال
بزوجالضحية واأل
تقديم شكوى أورفعقضية.في
تقامالحقيقة
تهديدات والعنف ان
فا ل
لضحايا كانت أيضا هد
سباتفأن عا الت ا
في عدة منا
412
تخاذتدابير مؤقتةلحمايتهم ،أوتقرير انهمضحايا االنت هاكات
تعداد أنتأمربا
مثل هذه الحاالت كانتالمحاكم علىاس
413
فس هم.
ان
ناسبة
تعويضات الم
د .طلب ال
تحديد التعويضالتي سيمنح النت هاك التزامات الدولة،تقوم المحاكم عادةفي محاولة إلعادةتأسيس  ،إلىأقصى حد
في
فة وتعويض عن األضرارالناجمة .فإن مقدار و طبيعة التعويض
ممكن  ،الوضع الذي كان قائما قبل ارتكاب المخال
صائص االنت هاك والضررالمالي و غيرال ماليالذيتسببتفي ه.
تعتمد على خ
البلدان األمريكية،قدتحتاج إلىن هج خاصب ها حيثالتمييزالهيكلي هوالسببالجذري النت هاك
لكن ،وكما أكدت محكمة
ثيرهاليسفقط
فيالمقام األول.في مثل هذه الحالة "يجب أنتكونالتعويضات مصممةلتغيير هذاالوضع ،لذلك أنتأ
العادة الوضعالسابق  ،ولكن أيضاللتصحيح .في هذا الصدد  ،إعادة إرساءالسياق الهيكلي ذاتهللعنف والتمييز أمر
غير مقبول" .414
ييمالتعويض،بمافيذلك مايلي :يجب أنيكون ) ( i
يتمتطبيق هالتق
صلتالمحكمة معاييرل
فيقضية مزارع القطن،ف
صلحبطريق ة
بغي أنت
التعويضاتيجب انتكون ذات اتصالمباشر مع االنت هاكاتالتي وجدت ها المحكمة (ii ) ،ين
تبار
تناسبة مع األضرارال مالية وغيرال مالية (iii ) ،أن ها اليمكن أنتكون مصدرا إلثراء أو اإلفقار ؛ )  ( ivاعادة األع
م
يكلية
لتحديد والقضاء على العوامل ال ه
بغيتوجيه التعويضات
ييز؛ )( vين
هو ال هدف ولكن دون خرق مبدأ عدم التم
تبار منظور نوع الجنس  ،مع مراعاةالتأثير المختلفللعنفعلى الرجال و
للتمييز ؛ )  ( viأن هايجب أنتأخذفي االع
415
تبار جميعالتدابيرالمتخذة منقبل الدولة إل الح الضرر .
النساء  ،و ) ( viiتأخذفي االع
كسيك قد
نسانية  ،والخدمات االجتماعية .وكانت ال م
أصدرت المحكمة أيضاتمييزا واضحابين التعويض والمساعدة اإل
فراد األسرة ،ولكن هذا ما
التيسبقتقديم ها إلى أ
تطع منالتعويضاتالممنوحة أية مساعدةنقدية والمساكن
حاولت أنتق
416
رفضتهالمحكمة.
تقرير حول هذاالموضوع طرحفي
فصلفي هذاالمجال ،مع
قامالمقرر الخاصالمعنيبالعنف ضد المرأة أيضابعمل م
ناشئةفي سياق كل من مرحلة مابعد النزاعات و مابعد األنظمة
قضايا التعويض ال
عام  417 .2111درستقريره
ووفقاللمقررالخاص:
الشمولية  ،وفيمايتعلقباالنت هاكاتالمرتكبة ضد المرأةفي زمنالسلم.
ثيرا ما
يضافي األوقاتالعادية  .ك
فقطفيأوقات النزاعولكن أ
المتعلقةب ها وغير ها ،وليس
فا ألشكال من أعمالالعنف
المرأةغالبا ماتكون هد
تبعاتالعنف الذييستهدفهموشركائهم عائالتهم .نظراللتأثيراتالمتباينة والمتمايزةللعنفعلىالنساء وعلى
تتحملالمرأةالعبء ألكبر من
نصاف من أجلتلبية الحتياجات وألولويات الخاصة .وبما ان ارتكابالعنف
نساء ،فهناك حاجة التخاذتدابير محددة ال
تلفة من ال
مجموعات مخ
الفردي
نصافتحتاجإلى ربط التعويض
تشعبة وت هميش منهجي  ،وتدابير اال
مسبقا ،وغالباتبعيةهيكلية م
الفرديغذي أنماط موجودة
ضدالمرأة
418
الهيكلي .
لتحول
وا

اقشات التعويضات واجرائت ها.في رأي ها  ،ال
ضافة إلى ذلك ،شدد المقرر الخاص على أهمية مشاركة المرأةفي من
باإل
نسان:
سيماعندمايتعلق األمرببرامجالتعويضات هناك انت هاكاتواسعةلحقوق اإل
2111فقرة .145
تيغا وآخرونضدالمكسيك ( 31 ،)2111أغسطس ،
بلدان ألمريكي ة،فرنانديز أور
محكمةال
411
الفقرات .7-42 ،144
مرجع سابق،
412
فقرة .214
مرجع سابق،
413
2119فقرة .118
بلدان ألمريكي ة ،كاواسفرنانديزضدالمكسيك (3 ،)2119أبريل ،
محكمةال
414
فقرة .451
نوفمبر ،2119
بلدان ألمريكي ة،قضية مزارعالقطن (12 )2119
محكمةال
415
فقرة .451
مرجع سابق،
416
فقرة .558
مرجع سابق،
417
ثيقة ألممالمتحدة
شيدة مانجو" ،و
) 2111تقريرالمقرر الخاصللعنفضدالمرأة،أسبابع وعواقبه ،ر
،
نسان (
مجلس حقوق ال
19 A/HRC/14/22أبريل .2111
418
فقرة .24
مرجع سابق،
410
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تلفة ،المبادرات أكثر عرضةلتعكستجرب ةالرجالفيالعنف و هواجسهمواولويات هم و احتياجات
فتيات من سياقات مخ
نساء وال
دون مشاركة ال
لتيقدتكونفي حد ذات ها
لضحاياللحصولعلىشعوربالوكالة ا
اف ةإلى ذلك ،من دون هذهالمشاركة،تغيبفرصة ا
يتعلقبالتعويض.باإلض
فيما
ثلينللتغيير الجتماعي  .أخيرا ،فإن هذهالمشاركة م هم ة
فسهم كم م
لضحاياإلى أن
صوصاعندماينظر ا
ش ال هاما منأشكال إعادةالتأ هيل  ،وخ
يضات
قشات التعو
توفر ها من ا
لتي
بالنسبةللمرأة والمجتمعبشكل عام لرسم وصالتبين أشكال العنففي ال ماضي والحاضر و اغتنامالفرصة ا
419
الهيكلي ة.
لضغط من أجلمزيد من ا صالحات
ل

نساء
عروفةباسم عالن نيروبيبشأن حق ال
تشديد على هذا أيضافي وثيقة اعتمدت ها منظمات المجتمعالمدني الم
وتم ال
420
تياتفي االنصاف وجبرالضرر .
ف
وال
بغي أنتكون
لخصوص ،شددالمقرر الخاص على أنواع معينة منالضررالتيين
الجنسي على وجه ا
فيمايتعلقبالعنف
ف هومة عندالتعامل مع هافيمايتعلق األمربالتعويض:
م
القسري ،وغالبا مايتم إعادتهم كضحايافي أسر هم ومجتمعاتهم ،فأن إعادة ال هوي ة ،
نسي والزواج
نساءوالفتياتيتعرضنللعنفالج
بما ان ال
فية
لثقا
التيتست هدفالمجتمعاتعلىنطاق أوسع -بمافيذلك محاوالتتعديل المفا هيم ا
نسبة لهمقدتتطلبتدابير
والحياة ألسرية والمواطنةبال
نسي  ،مثل
لتي غالبا ماتؤخذ من ضحايا العنف الج
نسية .على الرغم منبعض ألمور غيرالملموس ة ا
حول قيم ةنقاء المرأة و امور ها الج
جنسيفي العتبار .النبذ
العذرية أو المكانة الجتماعي ة  ،اليمكن أنتعاد،فأنهينبغي أنتوضع جميع الموجودات الملموسةلضحايا العنف ال
فات شائع ةللعوز المادي ،و
لشركاء او انتصبح غير صالحةللزواج أو مريضةكل ها جدا مراد
ائلي والهجر من قبل ألزواج و ا
طائفي والع
ال
حقيقية اليمكن انكار ها  .حتى
تصاب ،وكل ها امور
طبيالمستمرة  ،والحمل  ،و إلجهاض  ،وتربية األطفال الناجمة عن الغ
تكاليفال الج ال
421
تصاب .
تيج ة الغ
تصاديتمامالتربية األطفالالمولودينن
آلن،لمتنجحبرنامج التعويضاتفي عكس ألثر االق

فتاحا على منح أوامر جبرالضرر
يئات هي أكثر ان
بعضال ه
فردية علىالمستوى الدولي ،ف
عندمايتعلق األمربالحاالتال
يديا ن هج ض
تقل
غايات .وقد اتخذت المحكمة األوروبية
اكثر ابداعاالتييمكنب هاتحقيق هذه ال
دفعتعويض
يقا -يأمرب
تفاقية على
تثال اللتزامات هابموجب اال
بغياتخا ذها الم
لتحديد التدابير األخرى التيين
مالي ،وترك ها إلى الدولة الطرف
فاقات مقننة كانيمكن ان
النحو الذيتحدده المحكمة ،على الرغم من أن هناك كان عدد من الحاالت مؤخرابشأن إخ
صلة جداتغطيالنطاق
ف
البلدان األمريكية  ،منناحية أخرى،غالبا ماتصدر أوامر م
بعد منذلك 422 .محكمة
ت ذهب الى أ
تخاذتدابير مثلنشرالحكم
الكامل لتدابير التعويض  -مندفع التعويضات  ،وأوامر محددة لوفير إعادة التأهيل ،ال
فيذبرامجتدريبية
سياسات وتن
تذكارية  ،وكذلك ضمانات عدم التكرار مثل وضع
مسؤولية ،والنصب ال
والقبولالعاملل
خاصة محددة.
تعلقةبالعنف ضد المرأةفيالملحقالثالث.
القضاياالم
مثلةالحديثةفي
طفات من عدد من األ
يتمتضمين مقت

فقرة .29
مرجع سابق،
420
لضرر،تمتبنهي في مارس  ،2117متاح على:
نصاف وجبر ا
ت في ال
والفتيا
نساء
روبيبشأن حقال
ا النني
.http://www.fidh.org/IMG/pdf/NAIROBI_DECLARATIONeng.pdf
421
2113فقرة .51
)2113تقرري مانجو لعام ،
،
نسان (
مجلس حقوق ال
422
فا وأورسضدروسيا (Apps. Nos. 2944/06 and ،)2112
نسان أسالخانو
ب لحقوق اال
ية
للجنة ألورو
ال في ا
أنظرعلىسبيلالمث
يسمبر .2112
 ،8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10),حكم  18د
419
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الملحق األول :المحظورات
نسانية أو
قاسية أو الالإ
تعذيب الللمعاملة أو العقوبة ال
العهد الدولي للحقوق المدنية اليجوز إخضاع أحدلل
لخصوص ،اليجوز إجراء أيةتجربة طبية أو
الحاطةبالكرامة .وعلى وجه ا
ياسية
الس
و
علميةعلى أحد دون رضاهالحر( .المادة )7
تتخذ كل دولة طرف اجراءاتتشريعية أو ادارية أو قضائيةفعالة أو أية
تعذيب
تفاقية مناهضةال
ا
ضائى.
اقليميخضع الختصاص هاالق
تعذيبفي أى
اجراءات أخرىلمنع أعمالال
(المادة )2
تعذيب ' أى عملينتج عنه ألم أو عذاب
بل
تفاقية،يقصد 'ا
 -1ألغراض هذه اال
يلحق عمدابشخص ما بقصد الحصول من هذا
عقليا،
شديد،جسديا كان أم
الشخص،أو من شخصثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أومعاقبته على
فه أو ارغامه هو
تخوي
عمل ارتكبه أويشتبهفي انه ارتكبه ،هو أوشخصثالث أو
أو أى شخصثالث  -أو عندمايلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى سببيقوم
افقعليه أويسكت عنه موظف
علىالتمييزايا كاننوعه،أويحرضعليه أويو
لرسمية اليتضمن ذلك األلم أو العذاب
فته ا
رسمي أو أيشخصيتصرفبص
الناشئفقط عن عقوبات قانونية أو لمالزم ل هذه العقوبات أو الذييكون نتيج ة
عرضيةل ها.
 -2التخل هذه المادةباى صك دولى أوتشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن
يتضمن أحكاما ذاتتطبيقأشمل( .المادة )1
قليميخضعلواليت ها القضائية حدوث
في أى ا
-1تتعهد كل دولة طرفبانتمنع،
نسانية أو المهين ة
قاسية أو االإ
أى أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة ال
تعذيب كما حددته المادة ،1عندمايرتكب موظف عمومى
التي التصل إلى حدال
فةرسمية هذه االعمال أويحرص على ارتكابها ،أو
أوشخص آخريتصرفبص
افقة أوبسكوتهعلي ها.
تتمبمو
عندما
تعذيب الللمعاملة أو العقوبة المهينةللكرامة.
نسانلل
نسان اليجوز إخضاع أي إ
تفاقية األوروبيةلحقوق اال
اال
(المادة )3
تفاقية األمريكية
اال
عقلية والمعنوية محترم ة.
لجسدية وال
نسانالحقفي أنتكون المته ا
-1لكل إ
نسانية أو
تعذيب أو لعقوبة أو معاملةقاسية أو غير إ
 -2اليجوز إخضاع أحدلل
صلةفي
مذلة .ويعامل كل الذينقيدت حريتهمباالحترام الواجبللكرامة المتأ
نسان (المادة )5
شخص اإل
تفاقية.
فقا ً ألحكام هذه اال
تعذيب والعقاب عليه و
تعذيب تتعهد الدول األطرافبمنع ال
تفاقية األمريكية لمنع ال
اال
اولعقابعليه
(المادة )1
تعذيب على أنهفعليرتكب عمداً إلنزال األلم
تفاقية –يفهم ال
ألغراض هذه اال
وسيلة
نائي ك
تحقيق الج
البدني أو العقلي أو المعاناة بأي شخص ألغراض ال
تخويف أو كعقوبة شخصية أو كإجراءوقائي أو ألي غرض آخر ،ويفهم
لل
التييقصدب ها طمسشخصيةالضحية،
تعذيب كذلك على أنهاستخدامالوسائل
ال
عقلي.
البدني أوال
أوإضعافقدراتهالبدنية أوالعقليةحتى وإنلمتسبب األلم
البدني أو العقلي أو المعاناة التي الزم أوتكون
تعذيب األلم
ف هوم ال
اليشمل م
منآثار اإلجراءاتالقانونيةبشرط التشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل
مشارإلي هافي هذه المادة( .المادة )2
تعذيب:
يعتبر مذنبا ًبجريمةال
فته يأمر أو يحرض أو يحث على
(أ) الموظف العام أو الموظف الذيبص
تعذيب أو الذييرتكبهبشكلمباشر أويقصرفي منعه إن كان قادراً
استخدام ال
علىذلك.
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لشخص الذي – عندتحريضهللموظف الحكومي أو الموظف المشار
(ب) ا
تعذيب أو
الفرعية (أ) –يأمر أويحرض أويحث علىاستخدامال
فقرة
إلي همافيال
يرتكبهبشكلمباشر أويكونشريكا ًفيه( .المادة )3
نسان لكلفرد الحقفى احترام كرامته واالعترافبشخصيتهالقانونية وحظركافة
يقي لحقوق اال
فر
الميثاق اال
بكافة أنواعه
تعذيب
عباده خاصة االسترقاق اول
أشكال اسغالله وامت هانه واست
الشعوب
و
نسانية أو المذلة.
والعقوبات والمعاملةالوحشية أو االإ
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ثاني:تأطيرحالة فيحقوقالنسان
الملحق ال
تعذيب
تقي الىال
تصابير
اظ هار أن االغ
وغيره من ضروبسوءالمعاملة

تترتب مسؤوليةعلى
الدولةسواء سمي
تعذيبا" أم ال
"

تعذيب :أنظرفي (أ)
لمسئية؛ خذالنظرفي أركانال
تقائه الى المعاملة ا
امنالوضوح ار
الألخذبالنظرفي غيره من
علقةبالرد
النت هاكات المت

باشر
االمسؤول الم
هو موظف دولة

وافقة أو االذعان
الم
منقبل مسؤول

الدولة
ا
مسؤولة
عن
تعذيب،
ال
أنظر ب.
1.1

الدولة
مسؤولة
عن
تعذيب،
ال

الفشلفي أخذ
خطواتمعقولة
الدولة
مسؤولة
عن

لقةبالرد
تع
النظرفي االنت هاكاتالمحتملة الم

تحقيقسريع،تام،
فعال
تقل و
مس

انلميكنذلك،
انت هاك (اجرائي
و/أوالحقفي
نصاف)
ال
انظر ب1 .2.

أالنظرفي انت هاكات
أخرى ،أنظر ت.
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تجريم ومحاكمة
ناسبة
م

انلميكنذلك،
انتهاك (اجرائي
و/أوالحقفي
نصاف)
ال
أنظر ب2.2.

مشاركة الضحية
في االجراءات
قانونية وجبر
ال
الضرر

انلميكنذلك،
انت هاك (اجرائي
و/أوالحقفي
نصاف) أنظر
ال
ب 3 .2.و ب.2.
4

الفشلفي المنع
علىمستوى

الحجة هي أنالدولة
تعذيب
مسؤولة عنال
وغيره من ضروب
سوءالمعاملة ،انلم
يكنذلك ،ربمايكون
ذلكدليلعلى وجود
تمييز .أنظر ب.1 .
2 .2
هل أسهمتالدولة
بالمزيد من
الضرر؟

انلميكنذلك،
ربما المزيد
من االنت هاك
علي
الف
والجرائي
والحقفي
نصاف
ال
النظرفي انت هاكات
أخرى ،أنظر ث.

بالتعويض
باسات من رأوام
لثالث:اقت
الملحق ا
كسيك ("حالة مزارع القطن") ( )2119العتراضات األولية،
البلدان األمريكية ،غونزاليس وآخرون ضد ال م
محكمة
نوفمبر ،2119المجموعة جرقم .215
المزايا ،والتعويضات والتكاليف،الحكم الصادرفي 12
-11يشكل هذاالحكمفي حد ذاتهش ال منأشكال جبرالضرر.
فقرات  455-452من هذا الحكم ،إجراء الدعوى الجنائية الجاريةعلى نحوفعال ،وعند
-12يتعين على الدولة،وفقالل
سبا،معاقبة الجناة ومدبري حاالت
لتحديد ومحاكمة و ،إذا كان ذلك منا
تح هافي المستقبل
القتضاء ،أي دعوىيتمف
توجي هاتالتالية:
وفقالل
فاء،وسوءالمعاملة والحرمان منالحياةلكل من غونزاليس ،هيريرا وراموس،
االخت
.i
.ii

.iii
.iv

فيذ اإلجراءات القضائية،
لوقائع وتن
ناسبفي ا
تحقيق ال م
قباتالقانونية أو الواقعية أمام ال
يجب إزالة جميع الع
تجنب
يقات واإلجراءات القضائية جاريةبشكلفعال وذلك ل
تحق
واستخدام كلالوسائل المتاحة  ،لضمان أن ال
لتلكفيالقضيةالحالية؛
ماثلة
فس ها أوال م
لوقائعن
تكرار ا
نسي،والذي
تحقيقبشأنالعنف الج
تحقيق منظور النوع االجتماعي؛ وأنيأخذ نهجا محددالل
يجب أنيتضمنال
افق
تحقيقفي أنماط منالعنففيالمنطقة؛وفقاللبروتوكوالت والخطواتالتيتتو
يجب أنيشمل خطواتلل
تحقيق
لضحايا وأقاربهمبمعلومات عنالتقدمالمحرزفيال
توفير ا
توجيهيةالواردةفي هذاالحكم ،و
معالمبادئال
يباعاليا
مسؤولينالمدربينتدر
بشكل منتظم ومنحهم حقالوصولالكامل إلىملفاتالقضية ،واجراءه منقبلال
نسي؛
ماثلة وفيالتعامل معضحاياالتمييز والعنفالج
قضايا م
في
بشرية
تحقيق و اإلجراءاتالقضائيةالمواردال
فةالتيتشاركفي إجراءاتال
مختل
ياناتال
يجب أنيكونلدىالك
والمادية االزمة ألداء م ها مهم على نحو كاف ومستقل وحيادي ،ويجب اعطاء أولئك الذينيشاركونفي
تحقيقالضمانات سالمتهم،
ال
التي هي موضوع هذهالقضية .
لوقائع
يكي من ا
كس
توجبنشرنتائج اإلجراءاتبحيثيتعلمالمجتمعال م
ي

ؤسساتالعامة المختصة ،معالمسؤولون
تحقيق ،من اللالم
عقولة ،ال
-13يجب على الدولة،في غضونفترة زمنية م
قابلة ألولئك
ناسبة،تطبيق العقوبات إلدارية أو التأديبية أو الجنائية الم
بعد عقد اإلجراءات ال م
المت همونباالنت هاكات ،و
وفقالل
الذينتثبتمسؤوليتهم ،
فقرتين  421-452من هذاالحكم.
مسؤولين
تحقيقالمقابل ،و إذااقتضى األمر ،ومعاقبةال
عقولة ،إجراءال
 -14يجب على الدولة،فيغضونفترة زمنية م
فون راموس موناريز،
كلوديا اي
التيتعرضل ها كل منأدريان هيريرا مونلاير ،بينيتا موناريزسالغادو،
يقات
عنالمضا
يانابرموديز راموس ،اتزيل ارليبرموديز راموس،
ناريز ،كلوديا د
ناريز ،رامون أنطونيو أراغون مو
نيال راموس مو
دا
فقرتين  421و  422من هذاالحكم.
وفقالل
كسندرابرموديز راموس واتزيري جيرالدينبرموديز راموس،
باوالال
نشر مرة واحدةفي جريدة رسمية
تبليغها هذاالحكم ،أنتن
. 15يجب على الدولة ،في غضون ستة أش هر منتاريخ
تشارفي واليةتشي هو اهوا،
فةيومية واسعة االن
فةيومية وطنية واسعة النطاق والتداول وفي صحي
للدولة،في صحي
فقرات
فقرات  219-198 ، 195-185 ، 181-171 ، 128-142 ، 132-113و  212إلى  221من هذاالحكم  ،وال
ال
فس اإلطار الزمني،نشر هذاالحكمفي
ضافة إلىذلك ،يجب علىالدولة ،ضمنن
فيذية ،دونالحواشيالمدرجة.باإل
التن
افق معفقرة  428من هذاالقانون .
لرسميةللدولة .ماسبقفيالتو
فحةالويب ا
مجمله علىص
مسؤوليت هاالدولية
تبلغ ها هذاالحكم ،تنظيمفعل عام العترافب
.12يجب على الدولة،في غضونسنة واحدة منتاريخ
كريم ذكرى لورا راموسبرنيس موناريس ،إزميرالدا هيريرا مونلاير و كلوديا
فيمايتعلقبوقائع هذه القضية وذلك لت
فقرتين  429و  471من هذاالحكم.
فيت غونزاليس،في أحكامال
إي
تبلغ ها هذا الحكم ،إقامة نصبتذكاريتخليدا لذكرى النساء
.17يجب على الدولة،في غضون سنة واحدة منتاريخ
فقرتين  471و  472من هذاالحكم .يجب
قائم على نوعالجنسفي سيوداد خواريز،في أحكام ال
ضحاياجرائم القتل ال
تثااللقرار المحكمة
مسؤوليت ها الدولية ،ام
عترف الله الدولةعلناب
فلت
نقاب عن النصبالتذكاريفي ح
كشف ال
فقرةالسابقة.
المنصوصعليهفيال
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قولة ،أنتعدل جميع البروتوكوالتالملحقةب ها  ،و ألدلة  ،ومعايير
 .18يتعين على الدولةفي غضونفترة زمنية مع
تعلقة
لجرائم الم
تحقيقفي جميع ا
تخدملل
توفير العدالةالتيتس
نيابة العامة  ،وخدماتالخبراء ،والخدمات ل
تحقيقفي ال
ال
فعالين
الجنسي وقتلالنساءوفقا معبروتوكول اسطنبول ،ودليل األممالمتحدةبشأنالمنع والتقصيال
فاء واالعتداء
اخت
فينعلى
بحث عن األشخاصالمخت
عسفي واإلعدام دون محاكمة ،والمعاييرالدوليةلل
من خارجنطاقالقانون واإلعدامالت
تقريراسنويا لمدة
فقرات  512-497من هذاالحكم .في هذاالصدد،يجب أنيقدم
وفقالل
أساس منظورالنوع االجتماعي،
الثسنوات.
فقرات  512-513من هذاالحكم  ،والتكيف مع
عقولة  ،وفقالل
.19يجب على الدولة ،في غضونفترة زمنية م
تقريرسنويلمدة الثسنوات :
تقديم
توجي هاتالتالية ،ويجب
وفقالل
ماثلة ،
فيذآلية جديدة م
بروتوكولألبا وإالتن
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

فاء ،كإجراءي هدف إلى حماية الحياة والحريةالشخصية
بحث دون أيتأخيرفي حاالت االخت
مليات ال
فيذ ع
تن
في؛
للشخصالمخت
ولسالمةالشخصية
لشخص؛
فة من أجلالعثور على ا
مختل
نسيقبين األج هزة األمنيةال
إنشاءالت
شتراط
بحث أوالتيتمنعه من العمل ،مثل ا
تقلل منفعالية ال
قبات واقعية أو قانونيةالتي
القضاء على أي ع
فسارات أو إجراءاتت مهيدية؛
است
بحث؛
العلمية أو أينوع آخر منالموارد االزمةلنجاحال
للوجستية و
بشرية والمالية وا
تخصيصالمواردال
فقرات  512-519عاله ،و
فين المشارإلي هافيال
يانات األشخاصالمخت
فقودين وقاعدةب
تقريرال م
تحقق منال
ال
في ،دونتجاهل
لشخصالمخت
التييكونفي ها االحتمال األكبرللعثور على ا
بحثفي المناطق
إعطاء األولويةلل
عسفي أي احتماالت أو مناطق أخرى .كل ما سبقيجب أنيكون أكثر إلحاحا وصرامة عندمايكون
بشكلت
تفي هوفتاة.
الشخصالمخ

فحة ويبيجب أنتحدث
تبلغ ها هذا الحكم ،ص
.21يجب على الدولة أنتخلق ،في غضون ستة أش هر منتاريخ
تفوافيتشي هو اهوا منذ عام  1993و الذين
تيات الذين اخ
ف
باستمرار معالمعلوماتالشخصية الضروريةلجميعالنساء وال
لسلطاتبأي
فحة على شبكة اإلنترنتيجب أنتسمح أليفردعلى التواصل مع ا
فقودين .هذه الص
ما زالوافي عداد ال م
فين ،أو
تيات أو المخت
ف
صلة عن مكان وجود النساء أو ال
توفير المعلومات ذات ال
فة مجهول ة ،ل
وسيلة،بمافي ذلكبص
فقرتين  517و  518منالحكمالحالي.
وفقالل
رفاتهم ان وجد،
فقرتين  512-519من هذاالقانون ،إنشاء أو
لحكم وفقالل
تبلغ ها هذا ا
.21تقدم الدولة،في غضون سنة واحدة منتاريخ
يانات مع:
تحديثقاعدةب
فت على المستوىالوطني
تيات اخت
ف
توفرة علىالنساء وال
 .iالمعلوماتالشخصيةالم
نسجة ،من أقرب األقرباء
ينات األ
 .iiالمعلوماتالشخصية الضرورية ،وبصورة رئيسية الحمض النووي و ع
يتمبأمر منقاض  -حيث أن الدولةيمكن انتخزن هذه المعلومات
افقون على ذلك  -أو أن
فين الذينيو
المخت
تفي ،و
لشخصالمخ
تحديد موقع ا
الشخصيةفقط من أجل
لجسم من أي امرأة أوفتاة مجهولة ال هوية المحرومين من الحياةفي
نسجة ا
 .iiiالمعلومات الجينية و عينات من أ
واليةتشي هواهوا.
فين العموميينفي مجال حقوق
عليم الدائم و البرامج والدورات التدريبيةللموظ
فيذ الت
صلةتن
.22يتعين على الدولة موا
يقات األولية
تحق
نسين  ،و على منظورالنوع االجتماعي لضمان العناية الواجبةفي إجراء ال
نسان والمساواةبين الج
اإل
قائم على نوعالجنس  ،واالعتداءوقتل النساء  ،وللتغلب على القوالب النمطية
تعلقةبالتمييز ال
واإلجراءات القضائية الم
فقرات  542-531من هذاالحكم  .كل عام ،لمدة الث سنوات،بجبعلى
تمع،وفقا ألحكام ال
حول دور المرأةفي المج
فيذ دوراتتدريبيةبذلك.
تقريرعنتن
تقدم
الدولة أن
عقولة  ،إجراءبرنامجتعليميلعمومالسكان من واليةتشي هو اهوا وذلك
. 23يجب على الدولة،في غضونفترة زمنية م
تقديمتقرير سنوي لمدة الث سنوات ،مشيرةفيه إلى
تغلب على الوضع المذكور.في هذا الصدد،يتعين على الدولة
لل
فقرة  543من هذاالحكم .
وفقا ألحكامال
التياتخذت هال هذهالغاية،
التدابير
فور و مجانا ،من الل
نفسي أو العقلي  ،وعلى ال
طبي أو ال
فعال ال
ناسب وال
توفير ال الج ال م
.24يجب على الدولة
تخصصة لكل من إيرما مونلاير خايمي ،بنينو هيريرا مونلاير ،أدريان هيريرا مونلاير  ،خوان
ؤسسات ها الصحية الم
م
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يليا هيريرا مونلاير  ،زوليما مونتيجو مونلاير  ،إريك مونتيجو مونلاير  ،خوانا كاسترو
انطونيو هيريرا مونلاير  ،سيس
بالين  ،إيرما جزوف
ينا غونزاليس رودريغيز  ،ماي الباندا غونزاليس  ،جيما ايريس غونزاليس  ،كارال اريزبيث
فون راموس موناريز
كلوديا اي
يرنانديز وكارلوس هيرنانديز الماس ،بينيتا موناريزسالغادو ،
نانديزباندا ،جاكلين ه
هير
يانابرموديز راموس ،تزبل ارليبرموديز
نيال راموس موناريز  ،رامون أنطونيو أراغون موناريز ،كلوديا د
 ،دا
فقرات
كسندرابرموديز راموس واتزيري جيرالدينبرموديز راموس  ،إذا رغبوافي ذلك،في أحكامال
راموس ،باوالال
 549-544من هذاالحكم.
فقرات
.25يجب على الدولة ،في غضون سنة واحدة منتاريختبلغ ها قرارالحكم الحالي ،دفع المبالغ المحددةفي ال
 582 ،577 ، 522 ، 525و  592من هذاالقانون على سبيل التعويض عن األضرار ال مالية و غير ال مالية و سداد
فقرات  211-597من هذاالحكم.
فقات ،حسبالقتضاء،في إطارشروط و أحكامال
التكاليف والن
تثال اللتزامات هابموجب
لحكمفي ممارسةسلطات ها واالم
تثال الكامل ل هذا ا
 .22سوفتعمل المحكمة على مراقبة االم
تثلت الدولةبالكامللجميع أحكام هذاالقانون .الل سنة
تفاقية األمريكية ،و سوفتنظرفي إغالق القضية عندما ام
اال
تثاللذلك.
تقريرا عنالتدابيرالمتخذةلالم
توفرللمحكمة
تبلغ هاقرارالحكم  ،على الدولة أن
واحدة منتاريخ
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المحكمة ألور
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1997 ضدالبيرو. Loayza Tamayo نسان
بلدان أل مريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
(Merits) of 17 September 1997, Series C, No. 33.
2111 مكسيك
ضدال. Ana, Beatriz y Celia González Pérez نسان
بلدان ألمريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
Case No. 11/565, Decision of 4 April 2001, Report No. 53/01.
2111 ضدالبرازيل. Maria da Penha نسان
بلدان ألمريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
) 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 ضدكولومبياPueblo Bello Massacre قضي ة.نسان
بلدان ألمريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
Judgment (Merits, Reparations and Costs) of 31 January 2006, Series C, No. 140.
2112 ضدالبيرو. Miguel Castro-Castro Prison نسان
بلدان ألمريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
Judgment of 25 November 2006, Series C, No. 160.
2117 ضدكولومبيا. Rochela Massacre نسان
بلدان ألمريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
of 11 May 2007, Series C, No. 163
2117 ضد الرجنتين. Bueno Alves نسان
بلدان ألمريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
Merits, Reparations and Costs, Judgment of 11 May 2007, Series C No. 164.
2119 ضد هندوراس. Kawas Fernández نسان
بلدان ألمريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
Judgment (Merits, Reparations and Costs) of 3 April 2009, Series C, No. 196.
2119 ضدفنويال. Perozo et al نسان
بلدان ألمريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
) Judgment (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs) of 28 January 2009, Series C, No. 195.
2119  ضدالمكسيكon le et al. نسان
بلدان ألمريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
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("Cottonfields case") (2009) Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 16 November
2009, Series C No. 215.
2111 ضدالمكسيك. Fernandez Ortega et al. نسان
بلدان ألمريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
) Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 30 August 2010, Series C No. 215.
2111 مكسيك
ضدال. Rosendo Cantú et al نسان
بلدان ألمريكي ةولجنةلحقوق إل
محكمةال
Judgment (Preliminary Ojections, Merits, Reparations and Costs) of 31 August 2010, Series C, No. 216.

قية لحقوق اإلنسانوالشعوب
اللجنة األفري
2111 ضد موريتانيا. Malawi African Association and Others لشعوب
ريقيةلحقوق إلنسان وا
للجنة األف
ا
Comm. Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 and 210/98.
2111 ضدنيجيريا. Huri-Laws لشعوب
ريقيةلحقوق إلنسان وا
للجنة األف
ا
Comm. No. 225/98.
2113 لسودان
ضد ا. Curtis Francis Doebbler لشعوب
ريقيةلحقوق إلنسان وا
للجنة األف
ا
Comm. No. 236/2000.

لجنة حقوق اإلنسانفي األمم المتحدة
1981 ضد الوروغواي. Motta et al نسانفي ألممالمتحدة
لجنةحقوق اإل
Comm. No. 11/1977, 29 July 1980.
1989 ضدفنالند. Vuolanne نسانفي ألممالمتحدة
لجنةحقوق اإل
Comm. No. 265/1987, Views adopted 2 May 1989, U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/44/40) at 311.
1995 ضدكولومبيا. , Bautista de Arellana نسانفي ألممالمتحدة
لجنةحقوق اإل
Comm. No. 563/1993, Views adopted 27 October 1995, UN Doc. CCPR/C/55/D/563/1993.
2113 ضدالبيرو. Casafranca de Gómez نسانفي ألممالمتحدة
لجنةحقوق اإل
Comm. No. 981/2001, Views adopted 22 July 2003, UN Doc. CCPR/C/78/D/981/2001.
2113 الفلبين
ضد. Wilson نسانفي ألممالمتحدة
لجنةحقوق اإل
Comm. No. 868/1999, Views adopted 11 November 2003, UN Doc. CCPR/C/79/D/868/1999.
2117 باكستان
ضد اوز. Chikunov نسانفي ألممالمتحدة
لجنةحقوق اإل
Comm. No. 1043/2002, Views adopted 16 March 2007, UN doc. CCPR/C/89/D/1043/2002.
2119 باكستان
ضد اوز. Turaeva نسانفي ألممالمتحدة
لجنةحقوق اإل
Comm. No. 1284/2004, Views adopted 20 October 2009, UN Doc. CCPR/C/97/D/1284/2004.
2119 ضد روسيا. Amirov نسانفي ألممالمتحدة
لجنةحقوق اإل
Views adopted 2 April 2009, UN Doc. CCPR/C/95/D1447/2006
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نسانفي ألممالمتحدة . , LNPضد الرجنتين 2111
لجنةحقوق اإل
Comm. No. 1610/2007, Views adopted 18 July 2011, UN Doc. CCPR/C/102/D/1610/2007.
نسانفي ألممالمتحدة . Giriضدنيبال 2111
لجنةحقوق اإل
Comm. No. 1761/2008, Views dated 28 April 2011, CCPR/C/101/D/1761/2008.

تعذيب
لجنة األمم المتحدة لمناهضة ال
لجنة ألممالمتحدةلمناهض ةالتعذيب . , Kioskiضدلاسويد 1992
Comm. No. 41/1996, Views adopted 8 May 1996, UN Doc. CAT/C/16/D/41/1996.
لجنة ألممالمتحدةلمناهض ةالتعذيب . Hajrizi Dzemajl et alضديوغسالفيا 2111
Comm. No. 161/1999, Views dated 2 December 2002, CAT/C/29/D/161/2000.
لجن ة ألممالمتحدةلمناهض ةالتعذيب . SCضدالدنمارك 2111
Comm. No. 143/1999, Views adopted 20 May 2000, UN Doc. CAT/C/24/D/143/1999.
لجنة ألممالمتحدةلمناهض ةالتعذيب . , ETBضدالدنمارك 2112
Comm. No. 146/1999, Views adopted 30 April 2002, UN Doc. A/57/44 at 117.
لسويد 2112
لجنة ألممالمتحدةلمناهض ةالتعذيب . CT and KMضد ا
Comm. No. 279/2005, Views adopted 17 November 2006, UN Doc.CAT/C/37/D/279/2005.
ويسرا 2112
لجنة ألممالمتحدةلمناهض ةالتعذيب . VLضدس
Comm. No. 262/2005 Views adopted 20 November 2006, UN Doc. CAT/C/37/D/262/2005.

لجنةسيداو
الفلبين 2111
لجنةسيداو . Vertidoضد
Comm. No. 18/2008, Views adopted 16 July 2010, UN Doc. No. CEDAW/C/46/D/18/2008.

المحاكم الخاصة
المحاكمالخاص ة . Prosecutorضدفورونجيا 1998
Case No. IT-95-17/1-T, Trial Chamber judgment of 16 November 1998.
يتشي 1998
يليب
قضيةس
المحاكمالخاصة.المدعيالعام ضد دالليتش وآخرون"( .
Case No. IT-96-21-T, Trial Chamber judgment of 16 November 1998.
ييسو 1998
المحاكمالخاصة.المدعيالعام ضد جانبول أكا
ICTR-96-4-T, Trial Chamber Judgment of 2 September 1998.
وفيتش2111
المحاكمالخاصة.المدعيالعام ضد كوناراك،كوفاتشوفوك
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Case No. IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, Trial Chamber judgment of 22 February 2001.
2112 المدعيالعامضد كرنويالك، .المحاكمالخاصة
Case No. IT-97-25-T, Trial Chamber judgment of 15 March 2002.
2112 وفيتش
كوفاتشوفوك،المدعيالعام ضد كوناراك.المحاكمالخاصة
Case No. IT-96-23 and IT-96-23/1-A, Appeals Chamber judgment of 12 June 2002.
2113 المدعيالعامضدسيمانزا، .المحاكمالخاصة
Cas No. ICTR-97-20-T, Trial Chamber judgment of 15 May 2003.
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قائمة المراجع
تعذيب' ،مراجعة جامعة نيويوركللقانون والتغيير
وسيلة من وسائل ال
بالت ،ديبورا (' ،)1992وإدراكا االغتصاب ك
االجتماعي.821 ،19 ،
نسان،12 ،
صلية حقوق اإل
نسان"ف
نسان:نحو إعادةالرؤيةلحقوق اإل
فنة ،شارلوت  1991حقوق المرأة كما حقوق اإل
ح
.482
تفاقية مناهضة
تعذيب :كتيب عن ا
تفاقية األمم المتحدة لمناهضة ال
البرغر J. ،هيرمان و ،Daneliusهانز ( ،)1988وا
نسانية أوالمهينة أوالعقوبة (دوردرخت :مارتينوسني هوف
تعذيب وغيره من ضروبالمعاملة االإ
ال
بيجان.
توصياتالختاميةفيمايتعلق أذر
تعذيب " 2113ال
لجنة األممالمتحدةلمناهضةال
فيذ المادة  2من جانب الدول األطراف
تعليقالعامرقم :2تن
" -2008ال
فيذ المادة  14من الدول األطراف.
تعليقالعامرقم :3تن
" -2012ال
سيداو " 1992التوصيةالعامةرقم :19العنف ضدالمرأة
تفاقية القضاء على
" -2010التوصية العامة رقم 28بشأن اللتزامات األساسيةللدول األطرافبموجب المادة  2من ا
جميعأشكالالتمييز ضد المرأة".
للقانون
الجنسي على النساءفيالقانون الدولي"،المجلة األوروبية
يستين (" ،)1994االغتصاب واالعتداء
شينكين ،كر
الدولي.41-322 ،5 ،
للقانون الدولي:تأ الت منقرن آخر
تشارلزوورث ه الري (' ،)2115ن هج النسوية
شيلي ،و
يستين ،رايت،
شينكين ،كر
فورد :هارت).
كس
ينا منجي(محرران)،القانون الدولي:الن هجالنسويةالحديثة (أ
"،في دوريسبوسه وامبر
السيد كويمانس.
تقريرالمقرر الخاص،
نسان (" ،)1982
لجنة حقوق اإل
فوي منالمقررالخاص كويمانس.
بيانش
لجلسة ( 21
)" ،(1992الدورةالثامنة واألربعون (،ملخص محضر ا
تعليقالعامرقم  - 12المادة  :3حق المساواةبين
ثقافية (" ،)2115ال
للجنة المعنيةبالحقوق القتصادية واالجتماعية وال
ا
ثقافية".
تعبجميعالحقوقالقتصادية واالجتماعية وال
الرجل والمرأةفيالتم
نساني " ،مجلة
لجرائم المرتكبة ضد المرأةفيالقانون الدولي اإل
تسطيحالجنس :إعادة نقش ا
يلون ،روندا (' ،)1994
كوب
القانون المرأة هاستينغز.25-243 ،5 ،
قيد هوم .المحطة المذكورة . L.القس،25 ،
تعذيب" ،الع
فيرداي :العنف المنزلي كما ال
فظيعةفيي
)" ،(1994اعترافا ال
.327-291
لجرائم ضدالمرأةفيالقانون الدولي" ،مجلةالقانون ماكغيل-217 ،42 ،
)" ،(2000جرائمالجنس كجرائم حرب :دمج ا
.41
تعلقةبتعويضضحاياجرائمالعنف'.
تفاقية األوروبيةالم
مجلس أوروبا اال
تحقيق والمقاضاةفي
نكلترا وويلز) (' ،)2118بروتوكولبينالشرطة ومكتب االدعاءالملكيفي ال
نيابة الخدمة (ا
تاج ال
مزاعم االغتصاب".
ترسينتيا).
تعذيبفيالقانون الدولي (ان
تحديدال
لشر( :إعادة)
توقيع ا
فن ( ،)2111اول
ديولف،ستي
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للجنةالفرعية ألمم المتحدةلحقوق
'مشروع المبادئ المنظمة إلقامةالعدل من الل المحاكم العسكرية،التي اعتمدت ها ا
المجلسالقتصادي واالجتماعي( .،)2112
نسان "
نسان وإحالت ها إلىمجلس حقوق اإل
اإل
نسان " ،ليدن مجلةالقانون الدولي،
تعذيببموجبالقانون الدولي لحقوق اإل
ادواردز ،أليس (' ،)2112و'تأنيث ' من ال
91-349 ،19
نسان والعنف ضد المرأةفي زمنالسلم "،فيكلير ماكغلين
)' ،(2010االغتصاب كليوم:القانون الدوليلحقوق اإل
كافنديش)-92 ،
وتليدج-
يسا مونرو(محرران) ،إعادةالنظرفيقانون االغتصاب :وج هاتالنظر الدولية اولمقارنة (ر
وفان
..118
بريدج).
نسان ( مطبعة جامعة كام
) ،(2011والعنف ضد المرأةفي إطارالقانون الدوليلحقوق اإل
انجل ،كارين (" ،)2115النسوية وه (ديس) المحتويات:تجريم االغتصابفي زمن الحربفي البوسنة اولهرسك"،
للقانون الدولي.815-778 ،99 ،
المجلة األمريكية
نسي " ،أوتريخت قانون
تعذيبللعنفالج
ييم لموقفلجنة مناهضة ال
تعذيب:تق
فورتين ،كاثرين (' ،)2118االغتصاب ال
مراجعة.22-145 ،)3( 4 ،
الجنسيفي حاالتالصراع.
) " ،G8 (2013عالن حولالعنف
صلية
بع ألممالمتحدة"،ف
نسانالتا
غاالغر ،آن (" ،)1997إن هاءالت هميش:استراتيجيات إلدماجالمرأةفي نظام حقوق اإل
حقوق اإل
نسان.333-283 ،19 ،
نائي
تجريمالعنف ذاتصلة الجنسفيالقانونالج
هالي ،جانيت (' ،)2118االغتصابفي روما:لتدخالتالنسويةفي
لقانونالدولي.124-1 ،)1( 31 ،
يشيغانمجلة ا
يجابي' ،م
الدولي إ
قاسية أو
تعليقالعام 7المتعلقبحظرالتعذيب والمعاملةال
تعليقالعامرقم :21يحل محلال
نسان" ،ال
1992لجنة حقوق اال
المهينة (المادة .)7
تعليقالعامرقم :28المساواةفيالحقوقبين الرجل والمرأة (المادة .)3
)" ، (2000ال
تعليقالعامرقم  :31طبيعةاللتزامالقانونيالعامالمفروض على الدول األطراففي هذاالعهد".
)" ، (2004ال
سبابه وعواقبه،رشيدة مانجو".
تقريرالمقررالخاصالمعنيبالعنف ضد المرأة وأ
نسان (" ،)2111
مجلس حقوق اإل
سبابه وعواقبه،رشيدة مانجو".
تقريرالمقررة الخاصةالمعنيةبالعنف ضد المرأة وأ
)" ،(2013
سبابه وعواقبه،رشيدة مانجو".
تقريرالمقررة الخاصةالمعنيةبالعنف ضدالمرأة وأ
)" ،--- (2013
الجنسي أثناء اإلبادةالجماعيةفي رواندا وعلى
تحاد الدولي (" ،)1992محطمةيعيش :العنف
هيومن رايتس ووتش واال
أعقاب".
)' ،(2011عدمالتمييزفيالقانون الدولي:دليلالممارسين( ،لندن).
مسؤولية الدول عنألفعال غير المشروعةدوليا".
جنةالقانون الدولي (" ،)2111
ياسية :حاالت،
الس
يسا ( ،)2114والعهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية و
ستان،ميل
شولتز ،جيني ،وكا
يوسف ،سارة،
فورد).
كس
فورد :مطبعة جامعة أ
تعليق (أكس
مواد و
في الدولية  /مابعد النسوية المستعمرة
صلية "
تنا (" ،)2112مأساة التعرض ال الغة :إحياء موضوع" األ
كابور ،را
نسان جورنال.38-1 ،15 ،
ياسةالقانونية ' ،هارفاردقانون حقوق اإل
الس
نسي
الجنسي" ،ورقة عمل من العنف الج
فقه العنف
كولن ،ريان ،وغروث ،لورين ( )2111و "
كوينغK. ،اليكسا ،لين
نيا،بيركلي)
فور
نسان ،جامعة كالي
مساءلة مشروع ( مركز حقوق اإل
وال
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لجنسي ضد الرجالفي حاالت الصراع وبموجبالقانون
عترفب ها:العنف ا
ضحايا غيرال م
لويس،داستن)' ، A. (2009
نسنمجلةالقانون الدوليالصادرة.49-1 ،)1( 71 ،
يسكو
الدولي " ،و
نسان هم من النساء؟ والحوارات
بعفي اإل
نسان " ،ط
تعذيب :منظورنسويلحقوق اإل
في ال
ماكينون ،كاترين (' ،)1992
الدولية األخرى (كامبريدج ،ماساشوستس :مطبعة جامعة هارفارد).
فة).
بلكنابالصحا
نسان:؟ والحوارات الدولية األخرى (
) ، (2006هل المرأة اإل
ياسة ،ومنع االغتصاب"،في جوديثبتلر
الس
قتال ،نظرية و
يئات "،كلمات ال
قتال ال ه
ماركوس ،شارون (' ،)1992ال
وتليدج).
ياسية (نيويوركولندن :ر
وجوانسكوت (محرران)،انلسوياتفيالنظرياتالس
تعذيب من قبل األطراف غير
مكوركودال ،روبرتوفورجيا ،ريبيكا لوسانجليس (" ،)2111وإذقبالة الغمائم :ال
نسان مراجعة.218-189 ،1 ،
الحكومية"،وقانون حقوق اإل
تعذيب '؟ كاثرين ماكينون ومسائل استراتيجية النسوية ' ،الدراساتالقانونية
ماك غلين،كلير (' ،)2118االغتصاب' ال
النسوية.85-71 ،12 ،
صلية -525 ،)3( 58
ف
القانونالمقارن الدوليال
نسان " ،و
تفاقية األوروبيةلحقوق اإل
تعذيب واال
)' ،2009االغتصاب اول
.95
قيا (سبتمبر :2112الجبرالتعويضي)
فري
لجنسيفي أ
لضحاياالعنف ا
تقاضي
ناينار،فاهيدا (،)2112استراتيجياتال
ينار وسمية اوما
تقديم والخطابالقانونيفي ال هند،فيف اهيدا نا
تعذيب من جانب الج هات الخاصة:
) ،--- (2013ا'ل
فورد)
كس
لجرائمالجماعيةفيالهند ومالءمةالمعاييرالدولية(أو
(محرران)،السعي المراوغالعدالة :ا
ينا كراوس ومارتن شينين ( محرران)،الحمايةالدولية
قسري"،فيكاتار
فاءال
تعذيب واالخت
فريد ( ،)2119ا"ل
نوفاك ،مان
نسان ،جامعةأبو أكاديمي).
نسان:كتاب (توركو :معهد حقوق اإل
لحقوق اإل
تعليق (نيويورك :مطبعة
تعذيب : Aال
تفاقية األمم المتحدة لمناهضة ال
كارثر ،اليزابيث ( ،)2118وا
فريد م
نوفاك ،ومان
فورد).
كس
جامعة أ
يبال :2112تحليل االنت هاكات المرتبطةبالنزاع منالقانون الدولي
تقرير الصراع ن
نسان (" ،)2112
فوضية حقوق اإل
م
نسانيالدولي مابينفبراير  1992و 21
القانون اإل
نسان و
لحقوق اإل
نوفمبر .2112
تيا وحاالت الصراع
الجنسيللرجالفي كروا
تعذيب
يفرت ( ،)2114ا"ل
اوستيرهوف،بولين ،زوانكن،بريسكا ،وكتنغ ،ا
األخرى:سرا ' ،مسائلالصحة اإلنجابية ،و .77-28 ،)33( 12
تعذيب"،القانون الدولي
ياسية و أهمية وسم ذلك ال
ف اهم الدولي من االغتصابالس
بيرس ،هانا (" ،)2112دراسةللت
الجئين.21-534 ،14 ،
تعذيب"،المجلة الدولية
سياسي و أهمية وضع ال المات علي ها ال
ف اهم الدولي من االغتصاب ال
)" ،--- (2003دراسةللت
لقانون لالجئين.21-534 ،14 ،
يركيقيادةالنظامألساسي االغتصاب
أفضلالميتثان ( Rا ف ب)الطبعة:؟الخطابالبطر
رايبيرن ،كوري (' ،)2114
يتال'،القانون مراجعةسانت جون .1125-1119 ،)4( 78
كاب
تقريرالمؤتمر'.
تعذيب:
فو (" ،)2111الجنس اول
الجبرالتعويضي اولدولية ،ومنظمةالع
سبابه وعواقبه ،ياكين
تقرير المقررة الخاصة المعنيةبالعنف ضد المرأة وأ
نسان (" ،)2112
الحقوق جنة حقوق اإل
إرتورك'.
فورد :مطبعة جامعة
كس
رودلي ،نايجل  S.وبوالرد ،ومات ( ،)2111ومعاملةالسجناءبموجبالقانون الدولي(  EDN3؛ أ
فورد).
كس
أ
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فسير" ( ،مكتب
وسيلةللت
نسان ك
الجنسيفي النزاعات :أهمية حقوق اإل
سيا (" ،)2117إن محاكمة العنف
الباعة،باتري
نسان).
فوضالساميلحقوق اإل
الم
الجنسي ضد الرجالفي النزاع المسلح ' ،المجلة األوروبيةللقانون الدولي،
يفاكوماران،سانديش (" ،)2117العنف
س
.72-253 ،18
يفر (' ،)1999اإل الغ االغتصابفيلندن :دراسة النوعية' ،هوارد مجلةالعدالةالجنائية-17 ،)1( 38 ،
 ،Temkinجن
.41
فورد).
كس
فورد :مطبعة جامعة أ
كس
) ،--- (2002االغتصاب واإلجراءاتالقانونية (أ
فجوةالعدل:سؤال من موقف (بورالند :هارت).
الجنسي وال
يفر وكر اهي،باربرا ( ،)2118االعتداء
تيمكن ،جن
السيد نايجل رودلي ، S.المقدم ع البقرار لجنة
تقرير المقرر الخاص،
لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان (" ،)1995
نسان '.32/1992
حقوق اإل
توفيرالعدالة لضحايا الجريمة
الجمعية العامة ألمم المتحدة ( " ،)1985عالن األمم المتحدةبشأن المبادئ األساسية ل
السلطة".
وإساءةاستعمال
)" ،(1993اإلعالنبشأنالقضاء علىالعنف ضد المرأة".
نسان المعنيبحاالت اإلعدام خارج القضاء أوبإجراءات موجزة أو
تقرير المقرر الخاصللجنة حقوق اإل
)" ، (1996
فا".
تعس
توجيهي ةبشأن الحقفي االنتصاف والجبرلضحايا االنت هاكات
تحدة األساسية اولمبادئ ال
)" ، (2005مبادئ األمم الم
نسانيالدولي".
للقانون اإل
نسان واالنت هاكاتالخطيرة
للقانون الدوليلحقوق اإل
الجسيمة
نسانية أو المهينة،
قاسية أو االإ
تعذيب وغيره من ضروب المعاملة ال
تقرير المقررالخاص المعنيبمسألة ال
)" ، (2008
فريدنواك'.
مان
لشرعي الطبيةللبالغين  /المر اهقين ،الطبعةالثانية "وزارةالعدل
الجنسي ا
'Aالبروتوكول الوطني المتحانات االعتداء
األمريكية( ).2113
نائي
ستراسبورغ" ،ومنتدىالقانون الج
ؤسسات
فيو (" ،)2112إن جريمة االغتصابفيالقانون حالة من الم
زيلي ،لي
.25-245 ،13
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نقاط
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