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 مــن القضــاة واملحاميــن البارزيــن حــول العالــم، وهــي تعمــل فــي ســبيل 
ً
تتألــف اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن 60 عضــوا

 
ً
 مــن خبرتهــا القانونيــة الفريــدة مــن نوعهــا، ســعيا

ً
تعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا مــن خــالل ســيادة القانــون. وانطالقــا

إلــى تطويــر نظــم العدالــة الوطنيــة والدوليــة وتوطيدهــا. تأسســت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن ســنة 1952 ونشــطت فــي 
القارات الخمس، وهي تهدف إلى ضمان التطور التدريجي والتطبيق الفعال للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 
اإلنســاني الدولــي، كمــا تســعى إلــى ضمــان إعمــال الحقــوق املدنيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة 

والحفــاظ علــى الفصــل بيــن الســلطات، وضمــان اســتقالل القضــاء ومهنــة املحامــاة.
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ة ّد

ــق بانتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة 
ّ
بعــد تأســيس هيئــة الحقيقــة والكرامــة فــي العــام 2014، ُرفــع أكثــر مــن 60 ألــف دعــوى تتعل

أثناء سنوات الحكم القمعي للحبيب بورقيبة وبن علي من قبل الضحايا وعائالتهم أو باسمهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة.1 
ومن بين هذه الدعاوى، تعنى أكثر من 795 قضية بحاالت اغتصاب الرجال والنساء، مع نسبة عالية لدى الضحايا الرجال، 

و3274 حالة مرتبطة بأشكاٍل أخرى من االعتداء الجن�سي.2

بموجــب القانــون الدولــي، علــى عاتــق تونــس التــزام بتجريــم االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، والتحقيــق فيهــا، وفــي حــال 
 من العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي،3 

ً
ر األدلة الكافية، مالحقتها، بما في ذلك الحاالت األشّد خطورة

ّ
توف

وأن تكفــل فــي نهايــة املطــاف حــق الضحايــا فــي الولــوج إلــى العدالــة وســبل االنتصــاف الفعالــة.

ــق بإرســاء العدالــة االنتقاليــة 
ّ
 للفصــل 7 مــن القانــون األسا�ســي عــدد 53 املــؤرخ 34 كانــون األول/ديســمبر 2013 املتعل

ً
وفقــا

وتنظيمهــا )يشــار إليــه فيمــا يلــي بقانــون ســنة 2013(، الهيئــات والســلطات القضائيــة واإلداريــة فــي تونــس هــي املولجــة بضمــان 
املســاءلة عــن االنتهــاكات الجســيمة واملاضيــة لحقــوق اإلنســان. وينــّص الفصــل 8 مــن قانــون ســنة 2013 علــى إحــداث الدوائــر 
الجنائيــة املتخّصصــة التــي تتعّهــد "النظــر فــي القضايــا املتعلقــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان علــى معنــى االتفاقيــات 
الدوليــة املصــادق عليهــا وعلــى معنــى أحــكام هــذا القانــون" املرتكبــة علــى يــد الجهــات التابعــة للدولــة،4 فــي الفتــرة بيــن 1 تمــوز/
 للفصــل نفســه، فــإّن هــذه االنتهــاكات تشــمل علــى 

ً
يوليــو 1955 وإصــدار القانــون فــي 24 كانــون األول/ديســمبر 2013. ووفقــا

ســبيل الذكــر ال الحصــر "القتــل العمــد، االغتصــاب وأّي شــكل مــن أشــكال العنــف الجن�ســي، التعذيــب، االختفــاء القســري، 
اإلعــدام دون توفــر ضمانــات املحاكمــة العادلــة" باإلضافــة إلــى الدعــاوى املتعلقــة "بتزويــر االنتخابــات وبالفســاد املالــي واالعتــداء 

علــى املــال العــام والدفــع إلــى الهجــرة االضطراريــة5  ألســباب سياســية6 املحالــة عليهــا مــن الهيئــة.

باملحاكــم   2014 آب/أغســطس   8 املــؤرخ   2014 لســنة   2887 حدثــت الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة بموجــب األمــر عــدد 
ُ
أ

 للفصل 42 من القانون األسا�سي 
ً
االبتدائية املنتصبة بمقار ثالثة عشر من محاكم االستئناف في مختلف أرجاء تونس. وفقا

ــق بأحــكام 
ّ
لســنة 72013 والفصــل 3 مــن القانــون األسا�ســي عــدد 17 املــؤرخ فــي 12 حزيران/يونيــو 2014 لســنة 2014 املتعل

متصلــة بالعدالــة االنتقاليــة وبقضايــا مرتبطــة بالفتــرة املمتــدة بيــن 17 كانــون األول/ديســمبر 2010 و8 شــباط/فبراير 2011، 

1.  راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، املســاءلة عبــر الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة: التحقيــق فــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ومالحقتهــا 
https://www.icj.org/wp-content/ :ر عبر الرابط

ّ
بموجب القانون التون�سي والقانون الدولي – الدليل العملي رقم 2 )2020(، ص. 22، متوف

.uploads/2020/12/Tunisia-SSC-guide-series-no2-Publications-Reports-Thematic-reports-2020-ARA.pdf
2. هيئة الحقيقة والكرامة، التقرير النهائي، امللخص التنفيذي، ص. 60-59.

3.  يعــّرف العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي علــى أنــه " أّي فعــل مــؤٍذ ُيرتكــب ضــّد إرادة الشــخص. وهــو مبنــيٌّ علــى الفــروق بيــن الذكــور واإلنــاث التــي 
ُيعــزى وجودهــا ألســباب اجتماعيــة." ويســتخدم مصطلــح "العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي" للتشــديد علــى العنــف الجن�ســي 
 للعنــف 

ً
 مصطلــح العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي. لتعريــف أكثــر تفصيــال

ً
مــن األفعــال التــي ليســت ذات طبيعــة جنســية، والتــي يشــملها أيضــا

الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، راجــع الفصــل الثانــي، القســم ب مــن هــذا التقريــر.
 للفصــل 3 مــن قانــون ســنة 2013، وألغــراض اختصــاص الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة، " االنتهــاك علــى معنــى هــذا القانــون هــو كل اعتــداء 

ً
4.   وفقــا

جســيم أو ممنهــج علــى حــق مــن حقــوق اإلنســان صــادر عــن أجهــزة الدولــة أو مجموعــات أو أفــراد تصرفــوا باســمها أو تحــت حمايتهــا وإن لــم تكــن 
لهــم الصفــة أو الصالحيــة التــي تخــول لهــم ذلــك. كمــا يشــمل كل اعتــداء جســيم وممنهــج علــى حــق مــن حقــوق اإلنســان تقــوم بــه مجموعــات منظمــة

.".la contrainte à migration forcée pour des raisons politiques " : 5. ترد في النص الفرن�سي كاآلتي
6. املادة 8، الفقرتان 2 و3 من قانون 2013.

 Loi organique n° 2014-17 du 12 juin 2014, portant dispositions relatives à la justice " :7.  يحمــل القانــون بالفرنســية العنــوان التالــي
transitionnelle et aux affaires liées à la période du 17 décembre 2010 au 28 février 2011"، وينــّص الفصــل 42 مــن القانــون 
عــدد 53 لســنة 2013 املــؤرخ فــي 24 كانــون األول/ديســمبر 2013 بشــأن إرســاء العدالــة االنتقاليــة وتنظيمهــا علــى مــا يلــي: "تحيــل الهيئــة إلــى النيابــة 
 مــن قبــل 

ً
العموميــة امللفــات التــي يثبــت لهــا فيهــا ارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان ويتــّم إعالمهــا بــكل اإلجــراءات التــي يتــّم اتخاذهــا الحقــا

الســلطة القضائيــة."    

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/12/Tunisia-SSC-guide-series-no2-Publications-Reports-Thematic-reports-2020-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/12/Tunisia-SSC-guide-series-no2-Publications-Reports-Thematic-reports-2020-ARA.pdf
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2014(،8 تنظــر الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة فــي قضايــا "االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق  )يشــار إليــه فيمــا يلــي بقانــون ســنة 
اإلنســان" التــي تحيلهــا إليهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة.

وقــد أحالــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة 200 دعــوى إلــى الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة حتــى 31 كانــون األول/ديســمبر 2018 مــن 
أصــل 60 ألــف دعــوى ُرقعــت لديهــا مــن قبــل الضحايــا وعائالتهــم أو باســمهم.9  ومــن بيــن هــذه، ترتبــط 25 دعــوى بالســالمة 
 للجــدول الــوارد فــي التقريــر النهائــي لهيئــة الحقيقــة والكرامــة، والــذي 

ً
الجســدية بمــا فــي ذلــك حــاالت التعذيــب واالغتصــاب، وفقــا

يظهــر هــذه االنتهــاكات بشــكٍل غيــر مجــّزأ.10 أحالــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة 1118 قضيــة مــن أصــل 25 إلــى الدوائــر الجنائيــة 
املتخّصصــة بنــاًء علــى الئحــة اتهــام وســبع دعــاوى مــن دون الئحــة اتهــام. ويقــّدر العــدد الكامــل مــن الضحايــا املعــّرف بهــم على أنهم 
خضعــوا للجرائــم الجنســية واملبنيــة علــى النــوع االجتماعــي بحوالــي 99 بيــن الدعــاوى12 املحالــة علــى أســاس الئحــة اتهــام فــي حيــن 

13.
ً
أّن عــدد الضحايــا بيــن الدعــاوى غيــر املحالــة علــى أســاس الئحــة اتهــام فمــا زال مجهــوال

 ما يكون ارتكاب 
ً
كما هي الحال في سياقاٍت أخرى من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان واملنتشرة على نطاٍق واسٍع، غالبا

 لعالقــات القــوة غيــر املتســاوية، والســيطرة وإســاءة اســتخدام 
ً
العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي نموذجــا

 مــا ُيقتــرف إلــى جانــب جرائــم أخــرى، مثــل أعمــال القتــل غيــر املشــروع، والحرمــان التعّســفي مــن الحريــة، 
ً
الســلطة،14 وغالبــا

 لخطــر جرائــم 
ً
 أكثــر عرضــة

ً
 أّن النســاء والفتيــات هــّن تحديــدا

ً
والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة الســّيئة. وإن كان صحيحــا

 ضحايــا 
ً
 أّن الذكــور يمكــن أن يقعــوا أيضــا

ّ
 بالرجــال والفتيــان، إال

ً
العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي مقارنــة

لهــذا النــوع مــن الجرائــم، كمــا يــدّل علــى ذلــك بوضــوح ســياق العدالــة االنتقاليــة فــي تونــس. فــي الواقــع، فــإّن نســبة %17 مــن 
القضايا الخمس والعشــرين التي تعنى بجرائم العنف الجن�ســي والعنف املبني على النوع االجتماعي واملحالة على أســاس قرار 
اتهامــي إلــى الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة قــد طالــت الضحايــا اإلنــاث فــي حيــن وصلــت نســبة الضحايــا الذكــور إلــى %15.83 ومــن 
الجديــر بالذكــر أّن األكثريــة الســاحقة مــن التهــم فــي القضايــا املرفوعــة أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة تشــمل االغتصــاب 

 بالفصل 42 من 
ً
8.  ينّص الفصل 3 من قانون سنة 2014 على ما يلي: " في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عمال

القانون األسا�ســي عدد 53 لســنة 2013 املؤرخ في 24 ديســمبر 2013 املتعلق بإرســاء العدالة االنتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها 
آليــا للدوائــر القضائيــة املتخصصــة املنصــوص عليهــا بالفصــل 8 مــن نفــس القانــون األسا�ســي. بمجــرد إحالــة النيابــة العموميــة امللفــات إلــى الدوائر 

املتخصصــة فإنهــا تكــون صاحبــة أولويــة التعهــد بهــا مهمــا كان الطــور الــذي تكــون فيه."
9.   من أصل 200 دعوى أحيلت إلى الدوائر الجنائية املتخّصصة، 131 أحيلت من دون الئحة اتهام ألّن إجراءات التحقيق لم تكتمل. وفي تقريرها 
 وزارة الداخلية(، واملحكمة العسكرية، واألجهزة 

ً
النهائي، شرحت هيئة الحقيقة والكرامة أّن السبب وراء ذلك هو "إّما ألّن الوزارات )وخاصة

فة 
ّ
التي ينتمي إليها مرتكبو االنتهاك املزعومون لم تقم بإرسال الوثائق مع احترام املهل النهائية )31 كانون األول/ديسمبر(، رغم املراسالت املكث

ه 
ّ
ف العام بنزاعات الدولة رفض التعامل مع هيئة الحقيقة والكرامة" وأضافت أن

ّ
من رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة لهذا الغرض أو ألّن املكل

"لحفــظ حقــوق الضحايــا الذيــن رفعــوا دعاواهــم، فقــد قــّرر مجلــس هيئــة الحقيقــة والكرامــة إحالــة عــدد مــن هــذه الضحايــا بشــكل قــرار إحالــة 
مــع األدلــة الداعمــة التــي تبــّرر وقــوع االنتهــاكات إلــى الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة." هيئــة الحقيقــة والكرامــة، التقريــر النهائــي، امللخــص التنفيــذي، 

ص. 96-95.
10. هيئة الحقيقة والكرامة، التقرير النهائي، امللخص التنفيذي، ص. 94-93

11. ملا مجموعه 99 ضحية من ضحايا االغتصاب واالعتداء الجن�سي، هيئة الحقيقة والكرامة، التقرير النهائي، امللخص التنفيذي، ص.85.
12.  ملــا مجموعــه 18 ضحيــة مــن ضحايــا التعذيــب واالغتصــاب، البيانــات املجــّزأة غيــر متوفــرة. هيئــة الحقيقــة والكرامــة، التقريــر النهائــي، امللخــص 

التنفيــذي، ص. 96 و101-100.
 ما تكون التهم 

ً
 إلى أّن غالبا

ً
13.  من املحتمل أن يكون عدد القضايا املتعلقة بجرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي على نظرا

 ضمن التعذيب واملعاملة السيئة فقط وليس كجرائم عنف جن�سي ومبني على النوع االجتماعي.
ً
الناتجة عن هذه الجرائم مندرجة

حة: انتهــاك للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، فــي املجلــة 
ّ
14.  غلوريــا غاجيولــي، العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات املســل

 دارا كاي كوهيــن، أميليــا هوفــر غريــن، وإليزابيــث جيــن وود، "العنــف 
ً
الدوليــة للصليــب األحمــر )2014(، 96 )894(، ص. 505؛ راجــع أيضــا

"، التقرير الخاص بمعهد الواليات املتحدة للسالم، رقم 323، 
ً
الجن�سي في زمن الحرب: املفاهيم الخاطئة، التضمينات والسبل للم�سّي قدما

https://www.usip.org/publications/2013/02/wartime-sexual-violence-misconcep- :ــر عبــر الرابــط
ّ
 شــباط/فبراير2013، متوف

tions-implications-and-ways-forward، ص. 6.
دلــي بــه خــالل مقابلــة مــع قــاٍض 

ُ
15.  يمكــن العثــور علــى هــذا الرقــم فــي النســخة املفّصلــة مــن تقريــر هيئــة الحقيقــة والكرامــة، القســم الخــاص باملــرأة وأ

تون�ســّي بتاريــخ 24 فبرايــر 2021.

https://www.usip.org/publications/2013/02/wartime-sexual-violence-misconceptions-implications-and-ways-forward
https://www.usip.org/publications/2013/02/wartime-sexual-violence-misconceptions-implications-and-ways-forward
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وغيــره مــن أشــكال االعتــداء الجن�ســي التــي يقــوم بهــا املســؤولون الرســميون ضــّد املحتجزيــن، والتــي ترتكــب فــي الغالــب فــي أثنــاء 
االحتجــاز.16

قــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي املحالــة إلى 
ّ
ــز هــذه اإلحاطــة القانونيــة17 فقــط علــى القضايــا املتعل

ّ
ترك

الدوائر الجنائية املتخّصصة والتي تتضّمن بشــكٍل أسا�ســي حاالت اغتصاب وغير ذلك من أشــكال االعتداء الجن�ســي املرتكبة 
فــي ســياق االحتجــاز، وبالنتيجــة ضــّد الضحايــا الذكــور فــي أغلــب األحيــان.18 مــن هنــا، فــإّن هــذه الوثيقــة ال تســعى بــأّي شــكٍل مــن 
األشــكال إلــى وصــف ظاهــرة العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي املرتكــب مــن قبــل الجهــات التابعــة للدولــة أو 

إنصافهــا فــي أثنــاء النظاميــن القمعييــن للحبيــب بورقيبــة وبــن علــي فــي تونــس.

فــي 29 حزيران/يونيــو 2018، عقــدت الجلســة األولــى ملحاكمــة أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة ناشــئة عــن تهــم االغتصــاب 
ل افتتاح املحاكمات 

ّ
وغيره من أشكال العنف الجن�سي، من بين جملة تهم أخرى، في املحكمة االبتدائية في نابول.19 وإذ يشك

 مــن العقبــات القانونيــة مــا زال 
ً
 أّن عــددا

ّ
 فــي مســار تونــس نحــو العدالــة واملســاءلة، إال

ً
 أساســية

ً
أمــام الدوائــر الجنائيــة خطــوة

يعرقــل املســار الفعــال للدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة، وفــي نهايــة املطــاف حــّق الضحايــا فــي الولــوج إلــى العدالــة وســبل االنتصــاف 
ــق 

ّ
. باإلضافــة إلــى ذلــك، وفيمــا يتعل

ً
 لــم تصــدر حكمــا

ً
 مــن الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة مثــال

ً
الفّعالــة.20 وحتــى اليــوم فــإّن أيــا

بجرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، فإّن قدرة الدوائر الجنائية املتخّصصة على املحاكمة والفصل 
ــر بعــدٍد مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك التحديــات املرتبطــة بالتحقيــق فــي هــذه الجرائــم ومالحقتهــا، بمــا فــي ذلــك 

ّ
فــي هــذه الدعــاوى تتأث

فــي الحــاالت التــي ترقــى فيهــا إلــى جرائــم بموجــب القانــون الدولــي؛ والتجريــم غيــر املالئــم للعنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع 
ــي فــي تونــس؛ وغيــاب إطــار عمــل قانونــي مفّصــل وبنــًى مؤّسســاتية لضحايــا العنــف الجن�ســي 

ّ
االجتماعــي بموجــب القانــون املحل

والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي والناجيــن منــه وغيــاب برنامــج خــاص بحمايــة الضحايــا والشــهود.

باالســتناد إلــى القانــون الدولــي واملعاييــر الدوليــة، تســعى هــذه الورقــة إلــى تقديــم توجيهــات حــول كيفيــة مواجهــة املعيقــات أمــام 
القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة العامليــن فــي الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة، واملحاميــن واملدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان 
 لتحقيــق الهــدف نفســه، يقــّدم هــذا التقريــر 

ً
 علــى ذلــك، وســعيا

ً
ــب عليهــا. عــالوة

ّ
 وكيفيــة التغل

ً
ومنظمــات املجتمــع املدنــي أيضــا

16.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، املســاءلة عبــر الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة: الفصــل فــي الجرائــم بموجــب القانــون التون�ســي والدولــي – الدليــل 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Tunisia-Accountabili- :ــر عبــر الرابــط

ّ
1 )2019(، ص. 93، متوف  العملــي رقــم

ty-series-Publications-Reports-Thematic-reports-2019-ARA.pdf
17.  يجب أن تقرأ هذه اإلحاطة بالتزامن مع الدليل العملي رقم 1 والدليل العملي رقم 2 للجنة الدولية للحقوقيين.

ــه وبســبب التركيــز بشــكٍل شــبه حصــري علــى دعــاوى االحتجــاز، ُيالحــظ انحيــاز مبنــّي علــى النــوع االجتماعــي بمعنــى أّن أكثريــة 
ّ
18.  ال بــّد مــن اإلقــرار أن

ــق بضحايــا ذكــور 
ّ
قــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي املحالــة إلــى الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة كانــت تتعل

ّ
القضايــا املتعل

بمــا أّن أغلــب األشــخاص الذيــن يقتــادون إلــى االحتجــاز مــن قبــل الســلطات هــم مــن الفتيــان والرجــال. ولكــن، مــن األرجــح أّن انتهــاكات حقــوق 
 
ً
 وتضّمنــت حــاالٍت عديــدة

ً
اإلنســان املرتبطــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي املرتكبــة فــي ذلــك الوقــت كانــت أكثــر انتشــارا

مــن االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال االعتــداء الجن�ســي املرتكبــة مــن قبــل أجهــزة الدولــة علــى الطرقــات وفــي املنــازل حيــث كانــت أكثريــة الضحايــا مــن 
النســاء والفتيــات.

19.  هــذه هــي قضيــة رشــيد الشــّماخي، ملزيــد مــن التفاصيــل حــول القضيــة واملحاكمــة املســتمّرة، راجــع املنظمــة العامليــة ملناهضــة التعذيــب، 
La justice d’abord! - Quel bilan de la Justice transitionnelle après deux ans d’existence des chambres spécial-
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport- الرابــط:  عبــر  ــر 

ّ
متوف  ،25 ص.   ،2020 أيار/مايــو   ،  isées

Justice-Transitionnelle-Aladala-Awalan-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-
.%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84%D8%A7-VF.pdf

20.  راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، تونــس: تعزيــز املســاءلة عــن طريــق الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة، تشــرين األول/أكتوبــر 2020، ص. 15-6، 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/10/Tunisia-Strengthening-Accountability-SCC-Advoca-  متوفــر عبــر الرابــط:
، اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، جمعيــة القضــاة التونســيين، محامــون بــال حــدود واملنظمــة 

ً
cy-Analysis-brief-2020-ARA.pdf؛ راجــع أيضــا

 Pas de Réconciliation sans Justice: Bilan et perspectives des chambres spécialisées en Tunisie ،العامليــة ملناهضــة التعذيــب
Tunisia-SCC-assess-/12/https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020 الرابــط:  عبــر  متوفــر   ،2020 األول/ديســمبر  كانــون   ،

.23-10 ،ص.   Advocacy-Analysis-brief-2020-FRA.pdf

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Tunisia-Accountability-series-Publications-Reports-Thematic-reports-2019-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Tunisia-Accountability-series-Publications-Reports-Thematic-reports-2019-ARA.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Justice-Transitionnelle-Aladala-Awalan-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84%D8%A7-VF.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Justice-Transitionnelle-Aladala-Awalan-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84%D8%A7-VF.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Justice-Transitionnelle-Aladala-Awalan-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84%D8%A7-VF.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Justice-Transitionnelle-Aladala-Awalan-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84%D8%A7-VF.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/10/Tunisia-Strengthening-Accountability-SCC-Advocacy-Analysis-brief-2020-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/10/Tunisia-Strengthening-Accountability-SCC-Advocacy-Analysis-brief-2020-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/12/Tunisia-SCC-assess-Advocacy-Analysis-brief-2020-FRA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/12/Tunisia-SCC-assess-Advocacy-Analysis-brief-2020-FRA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/12/Tunisia-SCC-assess-Advocacy-Analysis-brief-2020-FRA.pdf
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توصيــات بشــأن اإلصالحــات التشــريعية والعمليــة وتلــك املرتبطــة بالسياســات والضروريــة ملنــع تكــرار جرائــم العنــف الجن�ســي 
والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي املســتقبل وإفــالت مرتكبيهــا مــن العقــاب.
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بموجــب القانــون الدولــي، يحظــر االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال االعتــداء الجن�ســي فــي كّل الظــروف، ويقــع علــى عاتــق الــدول 
 أّن األكثريــة الســاحقة مــن اتفاقيــات 

ً
التــزام بالتحقيــق فــي هــذه االعتــداءات ومالحقــة مرتكبيهــا ومعاقبتهــم. وإن كان صحيحــا

 أّن حظــر التعذيــب 
ّ
 لحظــر االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال االعتــداء الجن�ســي، إال

ً
حقــوق اإلنســان ال تتضّمــن مقتضيــاٍت صريحــة

وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مكّرس في معظم اتفاقيات حقوق اإلنسان ويتضّمن 
ل حــاالت العنــف الجن�ســي 

ّ
 علــى ذلــك، تشــك

ً
 لجميــع أشــكال العنــف الجن�ســي فــي أّي وقــٍت مــن األوقــات.21 عــالوة

ً
بذاتــه حظــرا

 انتهــاكاٍت لحــق الفــرد فــي الحريــة مــن 
ً
والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أيضــا

التمييــز، واألمــان علــى شــخصه، والخصوصيــة، واالســتقاللية الجنســية، والســالمة الجســدية والنفســية، وفــي الوقــت نفســه 
الكشف عن أدلة على العديد من الجرائم الجنائية، بما في ذلك جرائم العنف ضد السالمة الشخصية والعقلية والجنسية 
 عــن الخطــف، والســجن غيــر القانونــي كجرائــم ضــّد حريــة الشــخص 

ً
 االعتــداء الجن�ســي والجســدي(، فضــال

ً
والجســدية )مثــال

وأمنه، وبالتالي يمكن مالحقتها على هذا األساس. كما يمكن أن يرقى االغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجن�سي إلى جرائم 
بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك الجرائــم ضــّد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.22

إّن عمليــة تحقيــق املســاءلة عــن جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي ســياق االنتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق اإلنســان محفوفــة بتحديــات كبــرى تنشــأ عــن القوالــب النمطيــة املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي وغيرهــا مــن املفاهيــم 
 بمعيقــات قانونيــة بنيويــة عديــدة. ومــن األهميــة بمــكان فــي ســياق تحقيــق املســاءلة عــن هــذه الجرائــم 

ً
الخاطئــة، مقرونــة

ــر علــى التحقيقــات فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
ّ
الشــنيعة23 فهــم العوامــل املعقــدة التــي تؤث

ومالحقتها مثل املفاهيم الخاطئة حول طبيعة العنف الجن�سي وأثره في سياق االنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان،24 
 إلــى املجموعــة الواســعة مــن العوامــل التــي يمكــن أن تؤثــر علــى ردود الفعــل ومســتوى 

ً
وصعوبــة الحصــول علــى األدلــة، إضافــة

مشــاركة الضحايــا والناجيــن فــي هــذه اإلجــراءات.25

 عــن التزامــات تونــس بالتحقيــق فــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك 
ً
 عامــة

ً
يقــّدم مــا تبقــى مــن الفصــل ملحــة

جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بموجــب القانــون الدولــي ومالحقــة مرتكبيهــا ومعاقبتهــم.

أ.  االلتــزام بالتحقيــق فــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ومالحقتهــا ومعاقبتهــا بموجــب 
القانــون الدولــي

ل جرائــم بموجــب القانــون 
ّ
 للقانــون الدولــي، يقــع علــى عاتــق الــدول التــزام بالتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تشــك

ً
وفقــا

حة: انتهــاك للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، فــي املجلــة 
ّ
21.  غلوريــا غاجيولــي، العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات املســل

الدوليــة للصليــب األحمــر )2014(، 96 )894(، ص. 521.
 
ً
، االغتصــاب، واالســتعباد الجن�ســي، والبغــاء القســري، والحمــل القســري وغيــره مــن أشــكال العنــف الجن�ســي ذات الخطــورة نفســها، وفقــا

ً
22. مثــال

ل جرائــم ضــّد اإلنســانية 
ّ
للمــواد 7 )1( )ز(، 8 )2( )ب( )22( و8 )2( )ه( )6( مــن نظــام رومــا األسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يمكــن أن تشــك

وجرائــم حــرب. للمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى العــودة إلــى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الدليــل العملــي رقــم 1، الفصــل 3، القســم و.
23. بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، الفصل 3: التحديات املرتبطة بالنتائج الناجحة لحاالت العنف الجن�سي من مالحقة حاالت العنف 
الجن�ســي املرتبــط بالنــزاع فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، مــن إعــداد بــارون ســيرج براميرتــز وميشــيل جارفيــس، منشــورات 
جامعة كامبريدج، نيسان/أبريل 2016، ص. 68. يتّم التوّسع في التحديات املرتبطة بالتحقيق في جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع 

االجتماعــي ومالحقتهــا فــي الفصــل 3، القســم أ مــن هــذا التقريــر.
24. للمزيد من التفاصيل، راجع الفصل 3، القسم أ )1( من هذا التقرير.
25. للمزيد من التفاصيل، راجع الفصل 3، القسم أ )2( من هذا التقرير.
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الدولي ومالحقتها ومعاقبة مرتكبيها وتوفير سبل االنتصاف والجبر لضحاياها. وينشأ هذا االلتزام عن اتفاقيات دولية عدة،26 
دت السلطات الدولية واإلقليمية، بما 

ّ
والقانون الدولي العرفي27 واإلعالنات وغيرها من الوثائق القانونية الدولية.28 وقد أك

فيهــا اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب أّن علــى الــدول التــزام بالتحقيــق فــي االنتهــاكات الجســيمة املزعومــة لحقــوق 
 علــى هــذا االلتــزام والحظــت أّن اإلجــراءات 

ً
ــدت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان مــرارا

ّ
اإلنســان ومعاقبــة مرتكبيهــا.29 كمــا أك

26.  االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، املــواد 3، 10، 12 و13؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة 
والسياسية، املادة 2 )3( )كما فّسرتها اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في التعليق العام رقم 31 ]80[، طبيعة االلتزام القانوني املفروض على 
الــدول األطــراف فــي العهــد، 26 أيار/مايــو 2004، الوثيقــة رقــم  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 الفقــرة 15(؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، املــادة 12؛ اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، نيويــورك، 13 كانــون 
 الديباجــة، نظــام رومــا األسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة 

ً
األول/ديســمبر 2006، 2515 مجموعــة معاهــدات األمــم املتحــدة 3، املــادة 16. راجــع أيضــا

الدوليــة )"وإذ تذكــر بــأن مــن واجــب كل دولــة أن تمــارس واليتهــا القضائيــة الجنائيــة علــى أولئــك املســئولين عــن ارتــكاب جرائــم دوليــة"(.
، الحكــم الصــادر فــي 27 شــباط/فبراير 2002، محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق 

ً
27.  لطاملــا تمّســكت االجتهــادات الدوليــة بهــذا االلتــزام. راجــع مثــال

اإلنســان، تروخيلــو أوروزا ضــّد بوليفيــا، السلســلة ج رقــم 92، الفقــرة 99؛ الحكــم الصــادر فــي 22 أيلول/ســبتمبر 2006، محكمــة الــدول 
األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، غويبــورو وآخــرون ضــّد الباراغــواي، السلســلة ج رقــم 153، الفقــرة 128؛ الحكــم الصــادر فــي 26 أيلول/ســبتمبر 
2006، محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، أملوناســيد أريالنــو وآخــرون ضــّد تشــيلي، السلســلة ج رقــم 154، الفقــرة 100. وأشــارت 
السلطات الدولية واإلقليمية إلى أّن هذا االلتزام مفروض على الدول بسبب القاعدة اآلمرة املتمثلة بحظر ارتكاب هذه االنتهاكات الجسيمة 
، الحكــم الصــادر فــي 22 أيلول/ســبتمبر 2009، أنزوالــدو كاســترو ضــّد البيــرو، السلســلة ج رقــم 202، الفقــرة 59؛ 

ً
لحقــوق اإلنســان. راجــع مثــال

الحكــم الصــادر فــي 26 أيلــول/ ســبتمبر 2006، محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، أملوناســيد أريالنــو وآخــرون ضــّد تشــيلي، السلســلة 
، مــاكان وآحــرون ضــّد اململكــة املتحــدة، املحكمــة 

ً
 اجتهــادات املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، مثــال

ً
ج رقــم 154، الفقــرة 100؛ أنظــر أيضــا

األوروبية لحقوق اإلنسان )الدائرة الكبرى(، الطلب رقم 91/18984، الحكم الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 1995، الفقرة 161؛ املصري ضّد 
جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان )الدائــرة الكبــرى(، الطلــب رقــم 09/39630، الحكــم الصــادر 
فــي 13 كانــون األول/ديســمبر 2012، الفقــرة 182؛ مارغــوس ضــّد كرواتيــا، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان )الدائــرة الكبــرى(، الطلــب رقــم 
10/4455، الحكم الصادر في 27 أيار/مايو 2014، الفقرتان 125 و127؛ وسيساي ضّد النمسا، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، الطلب 
 أّن 

ً
رقــم 14/72126، الحكــم الصــادر فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، الفقــرات 88-91. اســتنتجت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أيضــا

حة الدوليــة وغيــر الدوليــة. راجــع قاعــدة بيانــات 
ّ
هــذا االلتــزام ينــدرج ضمــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي القابلــة للتطبيــق فــي النزاعــات املســل

 اللجنة الدولية للحقوقيين، القانون الدولي ومكافحة اإلفالت من العقاب، دليل 
ً
القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 158. راجع أيضا

املمارســين رقــم 7 )2015(.
قــة بحمايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، وثيقــة 

ّ
28.  املجموعــة املســتوفاة مــن املبــادئ املتعل

األمــم املتحــدة رقــم Add.1، 8/102/2005/E/CN.4 شــباط/فبراير 2005، املبــدأ 19؛ املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي 
االنتصــاف والجــــبر لضــــحايا االنتــــهاكات الجســــيمة للقــــانون الــــدولي لحقــــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطيــرة للقانــون اإلنســاني الدولــي، وثيقــة 
األمــم املتحــدة رقــم A/RES/60/147، 16 كانــون األول/ديســمبر 2005، املبــدأ 3، الفقــرة 4؛ مبــادئ املنــع والتق�ســي الفعاليــن لعمليــات اإلعــدام 
خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، وثيقة األمم املتحدة رقم E/1989/89، كانون الثاني/يناير 1991، املبدأ 9؛ 
مبــادئ التق�ســي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، وثيقــة األمــم املتحــدة 
رقــم  A/RES/55/89، 4 كانــون األول/ديســمبر 2000، املبــدأ 2؛ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة األشــخاص املدنييــن فــي وقــت الحــرب، 
جنيــف، 12 آب/أغســطس 1949، املــادة 146 )1-2(؛ مجموعــة املبــادئ املتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن 
أشكال االحتجاز أو السجن، قرار جمعية األمم املتحدة رقم 173/43 الصادر في 9 كانون األول/ديسمبر 1988، املبدآن 33 و34؛ إعالن حماية 
جميــع األشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم 
 اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 31: طبيعــة االلتــزام القانونــي املفــروض علــى 

ً
A/10034 )1975(، املــادة 9. راجــع أيضــا

الدول األطراف في العهد، وثيقة األمم املتحدة رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، 26 أيار/مايو 2004، الفقرة 18؛ القضاء على اإلفالت من 
العقــاب عــن االنتهــاكات الخطيــرة لحقــوق اإلنســان، مبــادئ توجيهيــة اعتمدتهــا لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا فــي 30 آذار/مــارس 2011 فــي االجتمــاع 

رقــم 1110 لنــّواب الــوزراء، املبــدأ التوجيهــي 8 )1(.
29.  اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، جمعيــة مــالوي األفريقيــة وآخــرون ضــّد مورينانيــا، البالغــات رقــم 91/54 وغيرهــا، التوصيــات، 
1. للمزيــد مــن املعلومــات راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الحــق فــي االنتصــاف والجبــر عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، دليــل 

املمارســين رقــم 2 )نســخة منقحــة(، ص. 96-88.
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اإلداريــة وحدهــا غيــر كافيــة فــي حــاالت االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي تتطلــب املباشــرة باإلجــراءات الجنائيــة.30

ــن 
ّ
 بالنتيجــة.31  ومعنــى ذلــك أّن االلتــزام يســتوفى فــي حــال تمك

ً
إّن االلتــزام بالتحقيــق هــو التــزام بالســلوك والوســيلة وليــس التزامــا

 للمعاييــر 
ً
التحقيــق مــن أن يــؤدي إلــى تحديــد مرتكبــي االنتهــاكات ومعاقبتهــم عنــد االقتضــاء، وتقــوم الســلطات بالتحقيــق وفقــا

الدوليــة، حتــى وإن لــم يــؤّد التحقيــق فــي نهايــة املطــاف إلــى مالحقــة الجنــاة ومعاقبتهــم. ويجــوز للدولــة أن تن�ســئ آليــات للتحقيــق 
 بنــص القانــون وتتســق مــع املعاييــر الدوليــة التــي تتحكــم بإجــراء 

ً
يضطلــع بعضهــا بصالحيــات خاصــة، شــرط أن تكــون منشــأة

التحقيقــات.32

وعلــى حــّد مــا تّمــت مناقشــته بالتفصيــل فــي الدليــل العملــي رقــم 2 للجنــة الدوليــة للحقوقييــن بعنــوان املســاءلة عبــر الدوائــر 
التحقيــق فــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ومالحقتهــا بموجــب القانــون الدولــي والتون�ســي  الجنائيــة املتخصصــة: 
 34.

ً
؛ وشــفافا

ً
؛ محايــدا

ًّ
؛ مســتقال

ً
؛ شــامال

ً
؛ فعــاال

ً
ــب القانــون الدولــي أن يكــون التحقيــق ســريعا

ّ
)الدليــل العملــي رقــم 2(،33 يتطل

 فــي مبــادئ املنــع والتق�ســي الفعاليــن 
ً
بــات فمنصــوص عليهــا مثــال

ّ
أمــا املعاييــر املفصلــة لضمــان اســتيفاء التحقيــق لهــذه املتطل

لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام دون محاكمــة،35 ومبادئ التق�سي والتوثيق الفعالني 
للتعذيب وغنيه مـن ضروب املعاملـة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،36  وبروتوكول مينسوتا بشأن التحقيق في 
الوفاة املحتملة غير املشروعة،37 ودليل التق�ّسي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنســانية أو املهينــة )بروتوكــول اســطنبول(.38

30.  اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 36 بشــأن املــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية حــول الحــق فــي 
الحيــاة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم CCPR/C/GC/36، 30 تشــرين األول/أكتوبــر 2018، الفقــرة 27؛ اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق 
العام رقم 6 حول املادة 6 )الحق في الحياة(، وثيقة األمم املتحدة رقم HRI/GEN/1/Rev.9 )املجلد 1(، 30 نيسان/أبريل 1982، ص. 176، 
الفقــرة 4؛ اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 20، املــادة 7 )حظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو الالإنســانية أو املهينــة(، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم HRI/GEN/1/Rev.9، 16 آذار/مــارس 1992، الفقرتــان 13-14؛ اللجنــة املعنيــة بحقــوق 
CCPR/C/21/ اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 31: طبيعــة االلتــزام القانونــي املفــروض علــى الــدول األطــراف فــي العهــد، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم
 باوتيســتا دي أريالنــا ضــّد كولومبيــا، اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، 

ً
Rev.1/Add.13، 26 أيار/مايــو 2004، الفقــرات 15-18. راجــع أيضــا

البالغ رقم 1993/563، آراء 27 تشرين األول/أكتوبر 1995، الفقرتان 8 )2( و10؛ وكورونيل وآخرون ضّد كولومبيا، اللجنة املعنية بحقوق 
اإلنســان، البــالغ رقــم 1997/778، آراء 24 تشــرين األول/أكتوبــر 2002، الفقرتــان 6 )2( و10.

31.  الحكــم الصــادر فــي 29 تموز/يوليــو 1988، محكمــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، فيالســكيز رودريغيــز ضــّد هنــدوراس، السلســلة ج رقــم 
4، الفقرتــان 166 و174؛ فينــوكان ضــّد اململكــة املتحــدة، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، الطلــب رقــم 95/29178، الحكــم الصــادر فــي 1 

تموز/يوليــو 2003، الفقــرة 69.
32.  مبادئ املنع والتق�سي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة 1989، املبدأ 11؛ بروتوكول 
مينيســوتا بشــأن التحقيــق فــي الوفــاة املحتملــة غيــر املشــروعة )2016(:  الدليــل املنقــح لألمــم املتحــدة بشــأن املنــع والتق�ســي الفعاليــن لعمليــات 
اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء واإلعــدام التعســفي واإلعــدام بإجــراءات موجــزة، مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، نيويــورك/
جنيــف، 2017، الفقــرات 38-40 )ال يســتدعي واجــب التحقيــق بالضــرورة تفضيــل آليــة تحقيــق واحــدة علــى أخــرى. يجــوز للــدول اســتخدام 
بات القانون الدولي وواجب 

ّ
مجموعة واسعة من اآلليات بما يتوافق مع القانون واملمارسات املحلية، شرط أن تتسق هذه اآلليات مع متطل

التحقيق. ســواء قام جهاز الشــرطة بالتحقيق، أو قا�سي الوفيات، أو هيئة إشــراف مســتقلة على الشــرطة، أو قاٍض أو مدٍع خاص أو مؤسســة 
وطنية لحقوق اإلنسان، أو أي تحقيق آخر فإّن احترام التزام الدولة بالتحقيق أمر ينبغي تحديده على ضوء الواجبات القانونية وااللتزامات 

 كلجنــة للتحقيــق أو أّي آليــة أخــرى مــن آليــات العدالــة االنتقاليــة.(
ً
 خاصــة

ً
الدوليــة للدولــة. فــي ظــروف معينــة، يجــوز للدولــة أن تن�ســئ آليــة
33. اللجنة الدولية للحقوقيين، الدليل العملي رقم 2، ص. 19-9.

34.  مبــادئ املنــع والتق�ســي الفعاليــن لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام دون محاكمــة، املبــادئ 1-6. للمزيــد مــن 
املعلومــات حــول معاييــر التحقيقــات بموجــب القانــون الدولــي، يرجــى العــودة إلــى الدليــل العملــي رقــم 2 للجنــة الدوليــة للحقوقييــن، ص. 16-11.
35.  مبــادئ املنــع والتق�ســي الفعاليــن لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام دون محاكمــة اعتمدهــا املجلــس 

االقتصــادي واالجتماعــي فــي قــراره رقــم 1989/65 املــؤرخ فــي 24 أيار/مايــو 1989، املبــادئ 17-9.
36.  مبادئ التق�سي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره مـن ضروب املعاملـة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املبادئ 6-1.

37. دليل مينيسوتا بشأن التحقيق في الوفاة املحتملة غير املشروعة، الفقرتان 19، 22 وما يليهما.
38.  دليــل التق�ســي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة )بروتوكــول اســطنبول(، 

سلســلة التدريــب املنهــي رقــم 8 /تنقيــح رقــم 1 ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، 2004.
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فــي العديــد مــن املعاييــر39 واالتفاقيــات   
ً
إّن االلتــزام بمالحقــة مرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان مكــّرس أيضــا

الدوليــة.40 وقــد اســتنتجت الســلطات الدوليــة واإلقليميــة، بمــا فيهــا اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب أّن هــذا 
االلتــزام ينشـــأ مــن واجــب ضمــان حقــوق اإلنســان وســبل االنتصــاف الفعالــة لالنتهــاكات ذات الصلــة املنصــوص عليهــا فــي هــذه 
 مباشــًر بحــق ضحايــا االنتهــاكات 

ً
االتفاقيــات وبموجــب املبــادئ العامــة للقانــون الدولــي.41 كمــا أّن هــذا االلتــزام يرتبــط ارتباطــا

الجســيمة لحقــوق اإلنســان باالنتصــاف الفعــال.42

 لالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
ً
يفيــد االلتــزام باملالحقــة واملعاقبــة واجــب الــدول بــأن تــدرج فــي قوانينهــا الجنائيــة الوطنيــة توصيفــا

اإلنســان وغيرهــا مــن الجرائــم بموجــب القانــون الدولــي كجرائــم محليــة43. ذلــك أّن توصيــف الســلوك املحظــور فــي القانــون 
ــي عنصــر أسا�ســي مــن التقيــد الفعــال بااللتــزام بالتحقيــق فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم ومالحقتهــا 

ّ
الدولــي كجريمــة فــي القانــون املحل

ومعاقبتهــا.44 واألهــّم أّن علــى الــدول عنــد قيامهــا بتصنيــف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان وغيرهــا مــن الجرائــم بموجــب 
القانون الدولي كجرائم في تشريعاتها املحلية، أن تتقّيد بمبدأ الشرعية، بما في ذلك عدم رجعية القانون الجنائي، وبتعريفات 

 إعالن القضاء على العنف ضّد املرأة، قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 104/48 الصادر في 20 كانون األول/ديسمبر1993، 
ً

39.  راجع مثال
املادة 4؛ إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 133/47 الصادر في 18 كانون األول/
ديسمبر 1992، املادة 4؛ إعالن حماية جميع األشخاص من التعّرض للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينــة، قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 3452 )30( الصــادر فــي 9 كانــون األول/ديســمبر 1975، املــواد 3، 7 و10؛ مبــادئ املنــع والتق�ســي الفعاليــن 
قــة 

ّ
لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام دون محاكمــة، املبــدأ 18؛ واملجموعــة املســتوفاة مــن املبــادئ املتعل

بحمايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب.
 اتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة واملعاقبــة عليهــا، املــواد 4، 5 و6؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، املادتــان 4 و5؛ إعــالن حمايــة 

ً
40.  راجــع مثــال

جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، املــواد 4،6 و7.
 اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 31: طبيعــة االلتــزام القانونــي العــام املفــروض علــى الــدول األطــراف فــي العهــد، 

ً
41.   راجــع مثــال

وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، 26 أيار/مايــو 2004، الفقــرة 18؛ نيديــا إيريــكا باوتيســتا ضــّد كولومبيــا، اللجنــة 
املعنيــة بحقــوق اإلنســان، البــالغ رقــم 1993/563، آراء 27 تشــرين الثاني/أكتوبــر 1995، الفقــرة 8 )6(؛ الحكــم الصــادر فــي 29 تموز/يوليــو 
1988، محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، فيالســكيز رودريغيــز ضــّد هنــدوراس، السلســلة ج رقــم 4، الفقــرة 174؛ الحكــم الصــادر 
فــي 21 تموز/يوليــو 1989، محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، فيالســكيز رودريغيــز ضــّد هنــدوراس، السلســلة ج رقــم 7، الفقــرة 34؛ 
الحكم الصادر في 21 تموز/يوليو 1989، األمريكية لحقوق اإلنســان، غودينيز كروز ضّد هندوراس، السلســلة ج رقم 30 وما يتبعها؛ الحكم 
الصــادر فــي 8 كانــون األول/ديســمبر 1995، كاباييــرو ديلغــادو وســانتانا ضــّد كولومبيــا، السلســلة ج رقــم 22، الفقــرة 69؛ الحكــم الصــادر فــي 
14 أيلول/ســبتمبر 1996، سلســلة ج رقــم 22، الفقــرة 69؛ الحكــم الصــادر فــي 14 أيلول/ســبتمبر 1996، إل أمبــارو ضــّد فنزويــال، السلســلة 
ج رقــم 28، الفقــرة 61؛ اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، جمعيــة مــالوي األفريقيــة وآخــرون ضــّد موريتانيــا، البالغــات رقــم 
91/54، 93/98، 97/164، 97/196، 98/210 )الدورة العادية السابعة والعشرون، أيار/مايو 2000(؛ واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 
والشــعوب، مركــز العمــل مــن أجــل الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة ومركــز الحقــوق االقتصاديــة ضــّد نيجيريــا، البــالغ رقــم 96/155 )الــدورة 

العاديــة الثالثــون، تشــرين األول/أكتوبــر 2001(.
42.  الحكم الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 1999، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، نيكوالس باليك ضّد غواتيماال، السلسلة ج رقم 
48، الفقرتان 61 و63؛ الحكم الصادر في 39 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، ال كانتوتا ضّد البيرو، 

السلسلة ج رقم 162، الفقرة 160.
، اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 4؛ االتفاقية الدولية لحماية جميع األشــخاص من االختفاء القســري، املادتان 7 و25؛ مبادئ 

ً
43.  راجع مثال

املنــع والتق�ســي الفعاليــن لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام دون محاكمــة، املبــدأ 1؛ إعــالن حمايــة جميــع 
األشخاص من االختفاء القسري، قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 133/47 في 18 كانون األول/ديسمبر 1993، املادة 4؛ إعالن حماية 
جميع األشخاص من التعذيب وغيره من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، قرار الجمعية العامة رقم 3452 )30( الصادر 

في 9 كانون األول/ديسمبر 1975، املادة 7.
ــدت 

ّ
44.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، القانــون الدولــي ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، دليــل املمارســين رقــم 7 )2015(، ص. 200-207, وقــد أك

 االســتنتاجات والتوصيــات الخاصــة بلجنــة مناهضــة التعذيــب 
ً
الســلطات الدوليــة واإلقليميــة علــى هــذا االلتــزام فــي مناســبات عــدة: راجــع مثــال

حــول زامبيــا، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم CAT/C/XXVII/Concl.4، 23 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2001، الفقــرة 8 )أ(؛ اململكــة العربيــة الســعودية، 
CAT/C/CR/28/5، 28 أيار/مايــو 2002، الفقــرة 8 )أ(؛ إندونيســيا، CAT/C/XXVII/Concl.3، 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2001، الفقــرة 10 
)أ(؛ الحكــم الصــادر فــي 22 أيلول/ســبتمبر 2009، محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، أنزوالــدو كاســترو ضــّد البيــرو، السلســلة ج رقــم 
202، الفقرة 165؛ والحكم الصادر في 39 تشرين الثاني /نوفمبر، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، ال كانتوتا ضّد البيرو، السلسلة 

ج رقــم 162 الفقــرة 172.



تعزيز املساءلة عن طريق الدوائر الجنائية املتخّصصة في تونس14  | 

 
ً
ــق بالســلوك املحظــور.45 وبالتالــي، يجــب علــى الــدول أيضــا

ّ
األركان األساســية للجرائــم كمــا ينــّص عليهــا القانــون الدولــي فيمــا يتعل

عند تضمين تعريفات االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والجرائم بموجب القانون الدولي في تشريعاتها الجنائية املحلية 
ــي ينبغــي أن 

ّ
احتــرام تعريفــات الجرائــم كمــا ينــّص عليهــا القانــون الدولــي.46 وبالتالــي فــإّن التعريــف بالجريمــة فــي القانــون املحل

يعكــس العناصــر األساســية للتعريــف بالجريمــة كمــا ينــّص عليهــا القانــون الدولــي.47

ب.  االلتــزام بالتحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ومالحقتهــا 
ومعاقبتهــا بموجــب القانــون الدولــي

� ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� العن

� علــى أنــه "أّي فعــل مــؤٍذ ُيرتكــب ضــّد إرادة الشــخص. وهــو مبنــيٌّ علــى الفــروق  ا ت �ا �النو �ع �امل يعــّرف�العن
 )ضــّد اإلنــاث 

ً
بيــن الذكــور واإلنــاث التــي ُيعــزى وجودهــا ألســباب اجتماعيــة )أي النــوع االجتماعــي(."48 وهــو يشــمل أفعــاال

 وتهديــدات بهــذه األفعــال، أو اإلكــراه وغيــره مــن أشــكال 
ً
 أو عقليــة

ً
 أو جنســية

ً
 جســدية

ً
 أو معانــاة

ً
أو الذكــور( تســّبب أملــا
الحرمــان مــن الحريــة.49

 مــن أشــكال العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وهــو يشــمل ممارســة فعــل ذي طبيعــة 
ً
�ا�� شــكال ل العن

ّ
ويشــك

جنســية باســتعمال القوة أو بالتهديد باســتعمالها أو بالقســر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشــخص 
أو أولئــك األشــخاص أو الغيــر للعنــف أو اإلكــراه أو االحتجــاز أو االضطهــاد النف�ســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو 
باســتغالل بيئــة قســرية أو عجــز الشــخص أو األشــخاص عــن التعبيــر عــن حقيقــة رضاهــم.50 وتشــمل أشــكال العنــف 
الجن�سي االغتصاب، ومحاولة االغتصاب، والتشويه الجن�سي، والبغاء القسري، واإلتجار لدواعي االستغالل الجن�سي، 
واســتغالل األطفــال فــي املــواد اإلباحيــة، وبغــاء األطفــال، واالســتعباد الجن�ســي، والــزواج القســري، والحمــل القســري، 

واإلكــراه علــى التعــّري وعلــى إجــراء فحــص العذريــة.51

 اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، القانــون الدولــي ومكافحــة 
ً
45.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الدليــل العملــي رقــم 1، ص, 18-26، 94-97. راجــع أيضــا

اإلفــالت مــن العقــاب، دليــل املمارســين رقــم 7 )2015(، ص. 203-202.
 املالحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب بشــأن: الســنغال، CAT/C/SEN/CO/3، فــي 17 كانــون الثاني/ينايــر 2013، الفقــرة 

ً
46.  راجــع مثــال

8؛ غواتيمــاال، CAT/C/GTM/CO/5-6، فــي 24 حزيران/يونيــو 2013، الفقــرة 8؛ تشــيلي، CAT/C/CHL/CO/5، فــي 23 حزيران/يونيــو 2009، 
الفقــرة 10؛ روســيا، CAT/C/RUS/CO/5 ،  فــي 11 كانــون األول/ديســمبر 2012، الفقــرة 7؛ البيــرو، CAT/C/PER/CO/5-6،  فــي 21 كانــون 
الثاني/ينايــر 2013، الفقــرة 7؛ لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2: تنفيــذ الــدول األطــراف للمــادة 2، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم 
CAT/C/GC/2، 24 كانون الثاني/يناير 2008، الفقرتان 8 و9؛تقرير الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي – إضافة: 
 Add.3،/48/A/HRC/16 أفضــل املمارســات املتعلقــة بحــاالت االختفــاء القســري فــي التشــريعات الجنائيــة املحليــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم
28 كانــون األول/ديســمبر 2010، الفقــرات 9-11؛ تقريــر الفريــق العامــل املعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، وثيقــة األمــم املتحــدة 
A/ 38/1996، الفقــرة 54؛ تقريــر الفريــق العامــل املعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم/E/CN.4 رقــم

HRC/7/2، الفقــرة 26، )الفقــرة 3 مــن التعليــق العــام حــول التعريــف باالختفــاء القســري(.
47.  لحكــم الصــادر فــي 22 أيلول/ســبتمبر 2006، محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، غويبــورو وآخــرون ضــّد الباراغــواي، السلســلة ج رقــم 

153، الفقــرة 92.
 للمادة 7 )3( من نظام روما األسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية، " نوع الجنس" )أو النوع االجتماعي( يشير إلى الجنسين، الذكر واألنثى، 

ً
48.  وفقا

فــي إطــار املجتمــع." يقــّر هــذا التعريــف بالبنيــة االجتماعيــة للنــوع االجتماعــي ومــا يقتــرن بهــا مــن أدوار، وســلوكيات، ونشــاطات، وصفــات تنســب 
للرجــال والنســاء، والفتيــات والفتيــان. راجــع، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مكتــب املدعــي العــام، ورقــة سياســات حــول جرائــم العنــف الجن�ســي 

والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، حزيران/يونيــو 2014، ص. 3.
49.  اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت، املبادئ التوجيهية للتدخالت املتعلقة بالعنف الجن�سي في األوضاع اإلنسانية: التخفيف من املخاطر، 

تشجيع الصمود واملساعدة على التعافي )2015( جنيف: اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت، ص. 5.
50. املحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم.

51.  مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، إدمــاج منظــور النــوع الجنســاني فــي التحقيقــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان: التوجيــه واملمارســة 
)نيويورك/جنيــف، املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 2018(، ص. 9.
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 عــن 
ً
� للتشــديد علــى العنــف الجن�ســي بعيــدا ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� ويســتخدم مصطلــح العن
األفعــال الــي ليســت ذات طبيعــة جنســية ولكنهــا مــع ذلــك مشــمولة فــي مصطلــح العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي.52

ل االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال االعتــداء الجن�ســي أفعــال تعذيــب أو غيــره مــن ضــروب 
ّ
بموجــب القانــون الدولــي، يمكــن أن يشــك

املعاملــة الســّيئة، أو جرائــم ضــّد اإلنســانية أو جرائــم قائمــة بذاتهــا.53 مــن هنــا، فــإّن االلتــزام بضمــان احتــرام قواعــد القانــون 
الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك حظر التمييز، والحق في الحرية من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة السّيئة، والحق 
فــي الخصوصيــة، بيــن جملــة حقــوق أخــرى، يــؤّدي بــدوره إلــى االلتــزام بتجريــم االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال االعتــداء الجن�ســي، 
ومالحقتــه ومعاقبتــه.54 وبالتالــي، فــإّن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان يملــي بتجريــم جميــع أشــكال االعتــداء الجن�ســي بمــا فيهــا 

االغتصــاب علــى نحــٍو مالئــم فــي القوانيــن الجنائيــة املحلّيــة.

 
ً
ل اعتــداًء جنســيا

ّ
ــي، يجــب أن يحــّدد القانــون الجنائــي ويحظــر االغتصــاب وغيــره مــن األفعــال التــي تشــك

ّ
علــى املســتوى املحل

، وليــس باعتبارهــا 
ً
باعتبارهــا جرائــم جنائيــة تنــال مــن الســالمة الجســدية والعقليــة للضحايــا ومــن اســتقالليتهم الجنســية أيضــا

جرائــم ضــّد األخــالق أو اآلداب العامــة أو الشــرف.55 كمــا يجــب أن تكــون املقتضيــات الجنائيــة املحليــة التــي تعــّرف باالغتصــاب 
 من حيث النوع االجتماعي. وبالتالي، يمكن أن يرتكب االغتصاب ضّد أّي 

ً
وغيره من أشكال االعتداء الجن�سي كجرائم محايدة

 ضــّد الذكــور مــن قبــل الرجــال والنســاء 
ً
كان ومــن قبــل أي شــخص بصــرف النظــر عــن النــوع االجتماعــي للجانــي أو الضحيــة )مثــال

وضــّد اإلنــاث مــن قبــل الرجــال والنســاء(.56

52. املرجع نفسه، ص. 9.
حة 

ّ
53.  كما هو مذكور في املحكمة األوروبية لحقوق اإلنســان، فإّن االغتصاب الذي تقترفه الجهات التابعة للدولة من قبيل أفراد القوات املســل

، أيديــن ضــّد تركيــا، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان 
ً
. راجــع مثــال

ً
ل تعذيبــا

ّ
أو ضبــاط الشــرطة، ســواء ارتكــب فــي ســياق االحتجــاز أم ال، يشــك

)الدائــرة الكبــرى(، الطلــب رقــم 94/23178، الحكــم الصــادر فــي 27 أيلول/ســبتمبر 1997، الفقــرات 86-74.
، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، املــادة 2 )2(؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد املــرأة، املــادة 

ً
54.  راجــع مثــال

2 )أ(؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، املــادة 4؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، املــادة 2 )1(؛ االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، املــادة 1؛ امليثــاق 
األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب، املــادة 1؛ اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 31، طبيعــة االلتــزام القانــون العــام 
املفــروض علــى الــدول األطــراف فــي العهــد، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، 26 أيار/مايــو 2004، الفقــرة 18. راجــع 

، اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الدليــل العملــي رقــم 1، ص. 34-9.
ً
أيضــا

55.  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضّد املرأة، التوصية العامة رقم 35 بشأن العنف الجنساني ضّد املرأة، في تحديث للتوصية العامة رقم 
19، وثيقة األمم املتحدة رقم CEDAW/C/CG/35، 14 موز/يوليو 2017، الفقرة 33؛ اتفاقية إسطنبول، املادة 36 )1(.

، املــادة 7)3( مــن نظــام رومــا األسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، " نــوع الجنــس " يشــير إلــى الجنســين، الذكــر واألنثــى، فــي إطــار 
ً

56.  راجــع مثــال
ــه "يــراد بمفهــوم "االعتــداء" أن يكــون عامــا 

ّ
ــق بجريمــة االغتصــاب، تشــير املحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي أركان الجرائــم إلــى أن

ّ
املجتمــع." فيمــا يتعل

بحيث ينطبق على الذكر واألنثى معا." املحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، املادة 7 )1( )ز1-(، الحاشية رقم 15، املادة 8 )2( )ب( )22(- 
 الحكــم الصــادر فــي 21 آذار/مــارس 2016، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

ً
1، الحاشــية 50، واملــادة 8 )2( )ه( )6(1-، الحاشــية 63. راجــع أيضــا

املدعي العام ضّد جان بيار بيميا غومبو، وثيقة رقم C-01/05-08/01،  الدائرة االبتدائية الثالثة، الفقرة 100. للمزيد من التفاصيل، يرجى 
العــودة إلــى الفصــل الثالــث القســم أ مــن هــذا التقريــر.
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ً
ــز التحليــل فــي هــذه اإلحاطــة القانونيــة فقــط علــى الجرائــم التــي تنــدرج ضمــن اختصــاص الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة وفقــا

ّ
يرك

ــي، والتزامــات الدولــة بموجــب القانــون الدولــي.
ّ
للقانــون التون�ســي املحل

كمــا ســبق وذكــر، فقــد ُمنحــت الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة اختصــاص الفصــل فــي قضايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
اإلنســان، بمــا فــي ذلــك التعذيــب وغيــره مــن أشــكال االعتــداء الجن�ســي املرتكبــة علــى يــد الجهــات التابعــة للدولــة.

ز األقسام أدناه على توصيف هذه الجرائم بموجب القانون الدولي والقانون التون�سي.
ّ
ترك

أ.  حظر االغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجن�سي بموجب القانون الدولي

تكشف التهم في قضايا العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي املحالة إلى الدوائر الجنائية املتخّصصة في أغلب 
األحيــان االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال االعتــداء الجن�ســي التــي ترتكبهــا الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة فــي ســياق االحتجــاز أو 

 علــى:
ً
ــة

ّ
ظــروف الحبــس األخــرى أدل

االغتصاب كجريمة قائمة بذاتها؛
االغتصاب كجريمة تعذيب أو غيره من ضروب املعاملة السّيئة؛

ج. األشكال األخرى من االعتداء الجن�سي؛
د. االغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجن�سي كجرائم ضّد اإلنسانية.57

ا ا ة�
ّ
ست ة� ر� � تصا ا 1

كمــا تّمــت مناقشــته فــي الدليــل العملــي رقــم 1 للجنــة الدوليــة للحقوقييــن بعنــوان املســاءلة عبــر الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة: 
الفصــل فــي الجرائــم بموجــب القانــون التونــس والقانــون الدولــي )الدليــل العملــي رقــم 1(،58 نــّص القانــون الدولــي واملعاييــر 
الدوليــة، كمــا االجتهــادات ذات الصلــة الصــادرة عــن املحاكــم والهيئــات القضائيــة الدوليــة، عــن تعريــٍف شــامٍل لالغتصــاب 

يشــمل األركان التاليــة:
، ذو طبيعة جنســية في جســم الغير )الضحية، شــخص ثالث أو الجاني نفســه( بواســطة 

ً
)1(  اإليالج املتعّمد، مهما كان طفيفا

أي جزء من الجســم )جســم الجاني أو الشــخص الثالث( أو بواســطة أداة؛
)2( عدم كفاية الرضا أو غيابه أو استحالته أو وجود ظروف أثرت عليه؛

)3( ظروف قسرية تنفي الرضا؛
 بمفهوم األهلية القانونية، وفي غيابه قد ينشأ 

ً
 وثيقا

ً
)4(  القدرة على إبداء الرضا للمشاركة في الفعل الجن�سي ترتبط ارتباطا

 عدم أهلية مرتبطة بالسّن أو نتيجة السكر(.59
ً
 )مثال

ً
 جنائية

ً
عن بعض األفعال الجنسية مسؤولية

57.  اســتندت الســلطات الدوليــة واإلقليميــة بشــكٍل كبيــر علــى اجتهــادات املحاكــم الجنائيــة الدوليــة فــي قضايــا االغتصــاب املصّنــف كجريمــة قائمــة 
بذاتهــا أو كجريمــة تعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة الســيئة؛ وقــد أوضحــت هــذه االجتهــادات بدورهــا نطــاق االغتصــاب والتعريــف بــه كجريمــة 
ضــّد اإلنســانية. وحتــى فــي حــاالت مناقشــة االغتصــاب كفعــل يتضّمــن جرائــم ضــّد اإلنســانية، تقــّدم اجتهــادات املحاكــم والهيئــات القضائيــة 
الدوليــة توجيهــاٍت تفســيرية واضحــة حــول األركان املكّونــة لجريمــة االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال االعتــداء الجن�ســي. وبالتالــي، يعــّول علــى هــذه 

االجتهــادات فــي األقســام أدنــاه حــول االغتصــاب كجريمــة مســتقلة بذاتهــا واالغتصــاب كجريمــة تعذيــب أو غيــره مــن ضــروب املعاملــة الســّيئة.
58.  اللجنة الدولية للحقوقيين، الدليل العملي رقم 1، ص. 74-70.

59.  منظمــة العفــو الدوليــة، االغتصــاب والعنــف الجن�ســي: قانــون ومعاييــر حقــوق اإلنســان فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، آذار/مــارس 2011، ص. 
.30-9
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ــه 
ّ
تــه املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة فــي العــام 1998، علــى أن

ّ
أول تعريــف لالغتصــاب بموجــب القانــون الدولــي هــو الــذي تبن

"إيــالج ذو طبيعــة جنســية يرتكــب ضــّد شــخص مــا فــي ظــروف قســرية."60 وفــي قضيــة الحقــة، كوناراتــش وآخــرون، قدمــت دائــرة 
 أكثــر لالغتصــاب بموجــب القانــون الدولــي، 

ً
 مفصــال

ً
االســتئناف فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة تعريفــا

وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

، )أ( املهبلي أو الشرجي بواسطة العضو الذكري للفاعل أو بواسطة أي أداة أخرى يستعملها؛ 
ً
اإليالج الجن�سي، مهما كان طفيفا

أو )ب( اإليــالج الفمــوي بواســطة العضــو الذكــري للفاعــل فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا هــذا اإليــالج الجن�ســي غيــر رضائــي. فالرضــا 
 عن اإلرادة الحرة للشــخص املتخذة في ســياق الظروف املحيطة. ويكون 

ً
 وأن يكون تعبيرا

ً
لهذا الغرض يجب أن يأتي اختياريا

القصد الجنائي ممارسة اإليالج الجن�سي والعلم بحدوثه من دون رضا الضحية.61

وينعكس هذا التعريف في املادة 36 )أ( من اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزلي ومكافحتهما 
)املعروفــة باتفاقيــة اســطنبول(، التــي مثلــت اإلطــار األول الشــامل واملبنــي علــى اتفاقيــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة. تعــّرف 
بالعنف الجن�سي واالغتصاب على أنه "اإليالج املهبلي أو الشرجي أو الفموي غير الرضائي، ذو طبيعة جنسية، في جسم الغير، 

وبواســطة أي جــزء مــن الجســم أو بواســطة أداة."62

ل جريمة 
ّ
 في العام 2011، فتعّرف باالغتصاب الذي يشك

ً
أما املحكمة الجنائية الدولية في أركان الجرائم، واملتفق عليها أيضا

حرب وجريمة ضّد اإلنسانية على الشكل اآلتي:
1.   أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيالج عضو جن�سي في أي جزء من جسد الضحية 
أو جســد مرتكــب الجريمــة أو ينشــأ عنــه إيــالج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن الجســد فــي شــرج الضحيــة أو فــي فتحــة جهازهــا 

.
ً
التناســلي مهما كان ذلك اإليالج طفيفا

2.  أن يرتكــب االعتــداء باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن تعــرض ذلــك 
الشــخص أو الغيــر للعنــف أو اإلكــراه أو االحتجــاز أو االضطهــاد النف�ســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو باســتغالل بيئــة 

قســرية، أو يرتكــب االعتــداء علــى شــخص يعجــز عــن التعبيــر عــن حقيقــة رضــاه.63

أقــّرت أنظمــة قانونيــة محليــة عديــدة بفعــل االغتصــاب فقــط فــي الحــاالت التــي يقــع فيهــا إيــالج مهبلــي كامــل بواســطة العضــو 
، مثــل 

ً
 فعليــا

ً
ل فــي املنطــق اغتصابــا

ّ
 أخــرى مختلفــة للســلوك الــذي يشــك

ً
الذكــري للجانــي. وهــذا املفهــوم التقييــدي ينفــي أشــكاال

اإليــالج الجزئــي للمهبــل بواســطة العضــو الذكــري، أو إيــالج العضــو الذكــري فــي الفــم أو الشــرج، واإليــالج املهبلــي أو الشــرجي 
للضحية بواســطة جزء آخر من جســم الجاني مثل األصابع أو قبضة اليد؛ أو اإليالج املهبلي أو الشــرجي بواســطة أداة. وتميل 
 إلــى إســقاط الرجــال والفتيــان مــن التعريــف فــي القانــون الجنائــي.64 وإذ تتجّنــب املحكمــة 

ً
هــذه الحــاالت التــي تــّم إغفالهــا أيضــا

ــه غيــر رضائــي:
ّ
الجنائيــة الدوليــة هــذا التعريــف التقييــدي، فهــي تعــّرف باالغتصــاب علــى أن

60.  املدعي العام ضد جان بول أكايسو، املحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ICTR-96-4 ، الدائرة االبتدائية، الحكم، 2 أيلول/سبتمبر 
 املدعــي العــام ضــد ديالليتــش وآخــرون، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا، T-ICTR-96-4 ، الدائــرة 

ً
1998، الفقــرة 688. أنظــر أيضــا

االبتدائية، الحكم، 16 تشــرين الثاني/نوفمبر 1998، الفقرتان 479-478.
61.  املدعي العام ضد كوناراتش، كوفاتش، وفوكوفيتش، املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، IT-96-23  و A/23-IT-96-1 ، دائرة 
 املدعــي العــام ضــد غاكومبت�ســي، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة 

ً
االســتئناف، الحكــم، 12 حزيران/يونيــو 2002، الفقــرة 460. راجــع أيضــا

بروانــدا، ICTR-2001-64-1، دائــرة االســتئناف، الحكــم، 7 تموز/يوليــو 2006، الفقرتــان 155، 157.
62.  اتفاقيــة اســطنبول، املــادة 36 )1( )أ(.  العنــف الجن�ســي، بمــا فــي ذلــك االغتصــاب قــد يشــمل " إكــراه الغيــر علــى ممارســة أفعــال غيــر رضائيــة ذات 
 املحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم، األركان 1 و2 من أركان الجرائم 

ً
طابع جن�سي مع شخص آخر" بموجب املادة 36 )1( )ج(. أنظر أيضا

املتعلقــة باالغتصــاب الــذي يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية بموجــب املــادة 7 )1( )ز( 1-، ص. 8، وجريمــة الحــرب املتمثلــة فــي االغتصــاب فــي 
النزاعــات املســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة بموجــب املــادة 8 )2()ب( )22( – 1، ص.28 واملــادة 8 )2( )ه( )6(1- ص. 37-36.

63.  نظــام رومــا األسا�ســي، املــادة 7؛ املحكمــة الجنائيــة الدوليــة أركان الجرائــم، املــادة 7 )1( )ز( 1- االغتصــاب الــذي يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية، 
الركنــان 1 و2؛ واملــادة 8 )2( )ه( )6( جريمــة الحــرب املتمثلــة فــي االغتصــاب، الركنــان 1 و2.

64.  للمزيد من املعلومات، أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين، ولوج املرأة إلى العدالة في قضايا العنف املبني على النوع االجتماعي، دليل املمارسين 
رقم 12 )2016(، ص. 204-203.
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]أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه[ إيالج عضو جن�سي في أي جزء من جسد الضحية 
أو جســد مرتكــب الجريمــة أو ينشــأ عنــه إيــالج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن الجســد فــي شــرج الضحيــة أو فــي فتحــة جهازهــا 

65.
ً
التناســلي مهمــا كان ذلــك اإليــالج طفيفــا

 الحاالت التي يكره فيها الضحية الذكر على إيالج ضحية أخرى، سواء الجاني أو شخص ثالث. كما 
ً
يغطّي هذا التعريف أيضا

قت حاالت تّم فيها إكراه أفراد العائلة الواحدة على اغتصاب بعضهم البعض من بين أنماط االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
ّ
ُوث

حة.
ّ
اإلنسان املرتكبة في سياق النزاعات املسل

 عن اإلرادة الحرة للشخص املتخذة 
ً
 وأن يكون تعبيرا

ً
، إذ يجب أن يأتي الرضا اختياريا

ً
 دقيقا

ً
يستحق ركن غياب الرضا تحليال

فــي ســياق الظــروف املحيطــة.66 فــي قضيــة كوناراتــش وآخريــن، أعلنــت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة أّن 
 علــى عــدم الرضــا."67 كمــا أّن أّي ســياق يتســم بالظــروف القســرية بمــا فــي ذلــك 

ً
 واضحــا

ً
ل دليــال

ّ
"القــوة أو التهديــد بالقــوة يشــك

 ينفــي الرضــا.68
ً
ظــروف الحبــس مثــال

تقــّر القاعــدة 70 مــن قواعــد اإلجــراءات واإلثبــات للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــأن أحــد العناصــر الرئيســية التــي تسترشــد بهــا 
املحكمــة فــي قضايــا االغتصــاب يتمثــل بمــا إذا كان مرتكــب الجريمــة قــد قــام باســتخدام "القــوة أو التهديــد باســتخدام القــوة 
أو اإلكــراه" أو أنــه قــام بـ"اســتغالل بيئــة قســرية".69 فــي حــال جــرى اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدام القــوة أو اإلكــراه أو 
اســتغالل بيئــة قســرية، ال يمكــن اســتنتاج الرضــا مّمــا يصــدر عــن الضحيــة مــن كالم أو ســلوك،كما ال يشــكل ســكوت الضحيــة 
 لالســتنتاج بــأن العنــف الجن�ســي املزعــوم تــم برضــاه.70 فــي اجتهاداتهــا، أوضحــت املحكمــة الجنائيــة 

ً
أو عــدم مقاومتــه أساســا

 ال يتجــزأ مــن ظــروف معينــة كالنــزاع املســلح، أو الحضــور العســكري،72 أو غيــر ذلــك مــن 
ً
ل جــزءا

ّ
الدوليــة أن اإلكــراه71 قــد يشــك

65.  املحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، املادة 7 )1( )ز(1-، املادة 8 )2( )ب( )22(- 1 واملادة 8 )2( )ه( )6(1-.
66.  م. س. ضــّد بلغاريــا، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، الطلــب رقــم 98/39272، الحكــم الصــادر فــي 4 كانــون األول/ديســمبر 2003، الفقــرة 
 كارن تايــاغ فرتيــدو ضــد الفيليبيــن، اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، البــالغ رقــم 2008/18،آراء 22 أيلــول/

ً
163. أنظــر أيضــا

ســبتمبر 2010، الفقــرة 8.9 )ب( )2( )أ(؛ اتفاقيــة اســطنبول، املــادة 36 )2(؛ اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، التوصيــة العامــة 
 CEDAW/C/CG/35، 14 للتوصيـــة العامـــة رقـــم 19، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم 

ً
رقــم 35 بشــأن العنــف الجنســاني ضـــّد املـــرأة الصـــادرة تحديثـــا

ه حتى 
ّ
تموز/يوليو 2017، الفقرة 33؛ دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضّد املرأة، 2012، ص. 24. في هذا السياق، ال بّد من اإلشارة إلى أن

فــي الحــاالت التــي تبــدأ فيهــا العالقــة الجنســية بشــكٍل رضائــي، يمكــن ســحب الرضــا فــي أي مرحلــة األمــر الــذي يجعــل اســتمرار الفعــل املذكــور غيــر 
رضائــي.

67.  املدعــي العــام ضــد كوناراتــش، كوفاتــش، وفوكوفيتــش، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، IT-96-23  و A/23-IT-96-1، دائــرة 
االســتئناف، الحكــم، 12 حزيران/يونيــو 2002، الفقــرة 129.

68.  للمزيد من التفاصيل حول مسألة "الظروف القسرية"، راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، الدليل العملي رقم 1، ص. 73-72.
 منظمة العفو الدولية، 

ً
69.  قواعد اإلجراءات واإلثبات للمحكمة الجنائية الدولية، وثيقة رقم ICC-ASP/1/3  )2002(، القاعدة 70. أنظر أيضا

االغتصاب والعنف الجن�سي: قانون ومعايير حقوق اإلنسان في املحكمة الجنائية الدولية، آذار/مارس 2011، ص. 31-17.
70.  قواعــد اإلجــراءات واإلثبــات للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وثيقــة رقــم ICC-ASP/1/3  )2002(، القاعــدة 70 )أ( و)ج(. للمزيــد مــن التفاصيــل 

حــول تحديــد الرضــا بنــاء علــى تصّرفــات الضحيــة، أنظــر الدليــل العملــي رقــم 1، ص. 74.
 إنمــا يشــمل التهديــدات والترهيــب واالبتــزاز وغيــر ذلــك مــن أشــكال التخويــف أو التســبب باليــأس، راجــع القــرار 

ً
 جســدية

ً
ــب اإلكــراه قــوة

ّ
71.  ال يتطل

ICC- حــول تأكيــد التهــم الصــادر عــن املحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي دعــوى املدعــي العــام ضــّد جرمــان كاتانغــا وماتيــو نغودجولــو شــوي، وثيقة رقم
 للمــادة 61 )7( )أ(  و)ب( مــن نظــام 

ً
04/01-07/01،  الدائــرة التمهيديــة األولــى، 30 أيلول/ســبتمبر 2008، الفقــرة 440؛ القــرار الصــادر تبعــا

ICC- ،روما األسا�ســي حول تهم املدعي العام ضّد جان بيار بيبما غومبو، املحكمة الجنائية الدولية، املدعي العام ضد جان بيار بيمبا غومبو
ــدت املحكمــة األوروبيــة 

ّ
05/01-08/01 الدائــرة التمهيديــة الثانيــة، 15 حزيران/يونيــو 2009، الفقــرة 162. فــي دعــوى م. س. ضــّد بلغاريــا، أك

لحقــوق اإلنســان أّن غيــاب العنــف ال يعنــي رضــا الضحيــة،  م.س. ضــّد بلغاريــا، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، الطلــب رقــم 98/39272، 
الحكــم الصــادر فــي 4 كانــون األول/ديســمبر 2003، الفقــرات 163-166 و180.

72.  القرار بشأن تأكيد التهم، املحكمة الجنائية الدولية، املدعي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو شوي، ICC-01/04-07/01 ، الدائرة 
 للمادة 61 )7( )أ( و)ب( من نظام روما األسا�ســي بشــأن تهم املدعي العام 

ً
التمهيدية األولى، 30 أيلول/ســبتمبر 2008، الفقرة 440؛ القرار تبعا

ضــد جــان بيــار بيمبــا غومبــو، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املدعــي العــام ضــد جــان بيــار بيمبــا غومبــو، ICC-01/05-08/01 الدائــرة التمهيديــة 
الثانيــة، 15 حزيران/يونيــو 2009، الفقــرة 162.
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، وهــي الدليــل علــى 
ً
البيئــات القســرية التــي يمكــن للفاعــل اســتغاللها الرتــكاب االغتصــاب.73 كمــا قــد تأتــي البيئــة القســرية أيضــا

عدم  الرضا، من إساءة استعمال السلطة حيث يكون الجاني في مركز سلطة سياسية أو عسكرية أو غيرها على الضحية.74

ة ّ ة�الس �املعا رو ن� � �و ة��ع ر� � تصا ا 2

يحظــر القانــون الدولــي التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة الســيئة فــي كّل الظــروف.75 إّن اعتمــاد اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
ــد علــى الطابــع املطلــق وغيــر القابــل للتقييــد لهــذا 

ّ
وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة يؤك

الحظــر، واملعتــرف بــه كمبــدأ أسا�ســي مــن القانــون الدولــي العرفــي وقاعــدة آمــرة.76

وقــد تطــّور توصيــف االغتصــاب كجريمــة تعذيــب أو غيــره مــن ضــروب املعاملــة الســّيئة مــع مــرور الوقــت. فعلــى ســبيل املثــال، فــي 
العام 1976، استنتجت اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان أّن عمليات االغتصاب التي ارتكبت في فترة غزو تركيا لقبرص عام 
لت "معاملــة ال إنســانية."77 باإلضافــة إلــى ذلــك، وفــي بعــض القضايــا التــي ترتبــط باالغتصــاب أو محاولــة اغتصــاب 

ّ
1974 شــك

الرجال كجزء من سلسلة من أعمال العنف، استنتجت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أّن الضحية قد خضعت للتعذيب 
واملعاملة الالإنسانية من دون تقديم أي تحليل إضافي.78 في العام 1986، كان املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب 
وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية قد الحظ أّن االغتصاب وغيره من ضروب اإلساءة الجنسية هي من الوسائل 
دت السوابق القضائية لسلطات دولية عدة، بما فيها املحاكم والهيئات 

ّ
 على ذلك، أك

ً
املختلفة للتعذيب الجسدي79. عالوة

 مــن أشــكال التعذيــب80 بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، 
ً
ل شــكال

ّ
القضائيــة أّن االغتصــاب يشــك

وامليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ال ســيما عندمــا ترتكــب أو يحــث علــى ارتكابهــا 

 عدد األشخاص املشاركين في ارتكاب الجريمة، أو ما إذا كانت جريمة االغتصاب 
ً

73.  قد تجتمع عوامل عديدة تسهم في إنشاء بيئة إكراهية، مثال
قــد ارتكبــت أثنــاء القتــال أو مباشــرة بعــد ومــا إذا كانــت ارتكبــت بالتزامــن مــع جرائــم أخــرى، راجــع الحكــم الصــادر فــي 21 آذار/مــارس  2016، 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املدعــي العــام ضــد جــان بيــار بيمبــا غومبــو، ICC-01/05-08/01 الدائــرة التمهيديــة الثانيــة، 15 حزيران/يونيــو 

2009، الفقــرة 104.
74.  املدعــي العــام ضــد موســيما، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا، A-ICTR-96-13 ، الدائــرة االبتدائيــة، الحكــم، 27 كانــون الثانــي /
ينايــر 2000، الفقرتــان 880-881. تقــر املحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي أركان الجرائــم بإســاءة اســتعمال الســلطة كنــوع مــن أنــواع القســر، راجــع 
 منظمــة العفــو الدوليــة، االغتصــاب والعنــف الجن�ســي: 

ُ
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة أركان الجرائــم، املــادة 7 )1( )ز( 1 –الفقــرة 2. أنظــر أيضــا

 
ً
قانــون ومعاييــر حقــوق اإلنســان فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، آذار/مــارس 2011، ص23-26. كمــا أّن إســاءة اســتعمال الســلطة تشــكل ظرفــا

 4-T-ICTR-96 ،قد تنظر املحكمة في معاقبته. راجع املدعي العام ضد ديالليتش وآخرون، املحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا 
ً
مشددا

، الدائــرة االبتدائيــة، الحكــم،
75.  راجــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، املادتــان 2 و16؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، املادتــان 7 و4 )2(؛ امليثــاق األفريقــي 
 لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام 

ً
لحقوق اإلنسان والشعوب، املادة 5؛ امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، املادتان 4 )2( و8. راجع أيضا

رقــم 2: تنفيــذ املــادة مــن قبــل الــدول األطــراف، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم CAT/C/GC/2، 24 كانــون الثاني/ينايــر 2008، الفقــرات 7-5.
76.  راجــع اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 24: املســائل املتعلقــة بالتحفظــات الصــادرة عنــد املصادقــة علــى العهــد أو االنضمــام 
 CCPR/C/21/Rev.1/Add.6، ق باإلعالنات بموجب املادة 41 من العهد، وثيقة األمم املتحدة رقم

ّ
إليه أو البروتوكوالت االختيارية أو فيما يتعل

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، الفقرة 8؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2: تنفيذ املادة 2 من قبل الدول األطراف، وثيقة األمم 
 اللجنة الدولية للصليب األحمر قاعدة بيانات القانون 

ً
املتحدة رقم CAT/C/GC/2، 24 كانون الثاني/يناير 2008، الفقرتان 1 و3. راجع أيضا

الدولــي اإلنســاني العرفــي، 2005، القاعــدة 90 والتعليــق؛ واملدعــي العــام ضــّد فوروندزجيــا، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، 
T/17-IT-95-1 ،  الدائرة االبتدائية، الحكم، 10 كانون األول/ديسمبر 1998، الفقرة 153.

77.  قبــرص ضــّد تركيــا، اللجنــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، 10 تموز/يوليــو 1976. فــي العــام 1994، اســتنتجت لجنــة الــدول األمريكيــة لجقــوق 
اإلنسان أّن االغتصاب يرقى إلى معاملة ال إنسانية في لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، فلور دي ماريا هرنانديز ريفاس ضّد السلفادور 

)1994( القضيــة رقــم 10.911، القــرار الصــادر فــي 1 شــباط/فبراير 1994، التقريــر رقــم 94/7.
78.  راجــع موتــا وآخــرون ضــّد األوروغــواي، اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، البــالغ رقــم 1977/11، آراء 29 تموز/يوليــو 1980، الفقــرة 16؛ 

كازافرانــكا دي غوميــز ضــّد البيــرو، اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، البــالغ رقــم 2001/981، آراء 22 تموز/يوليــو 2003، الفقــرة 7 )1(.
79. تقرير املقّرر الخاص املعني بالتعذيب، وثيقة األمم املتحدة رقم E/CN.4/15/1986، 19 شباط/فبراير 1986، الفقرة 119.

80. لتعريف شامل عن التعذيب وغيره من ضروب املعاملة السيئة، راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، الدليل العملي رقم 1، ص. 60-57.
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بموافقة أو قبول من املسؤولين العموميين81 ألنها تتسبب بعذاب جسدي ونف�سي ليس فقط عندما ترتكب بقصد الحصول 
 ألن ارتــكاب الجريمــة بحــد ذاتــه متجــذر بالتمييــز املبنــي علــى 

ً
علــى معلومــات أو اعتــراف، أو ملعاقبــة الضحيــة وترهيبهــا82 إنمــا أيضــا

النــوع االجتماعي. 83

ل االغتصــاب جريمــة تعذيــب، ليــس مــن الضــروري أن يكــون األلــم أو العــذاب قــد ألحقــا بالضحيــة فقــط أو بشــكٍل 
ّ
لكــي يشــك

.85 فــي قضيــة دي ميجــا ضــد البيــرو عــام 
ً
 محظــورا

ً
رئي�ســي لألســباب املحظــورة،84 شــرط أن يكــون أحــد األســباب فقــط قصــدا

ل جريمــة 
ّ
1996، كانــت لجنــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان الهيئــة الدوليــة الوحيــدة التــي حــددت أن االغتصــاب يشــك

تعذيــب، وقــد أعلنــت:
 مــن 

ً
يعتبــر االغتصــاب وســيلة تعذيــب نف�ســي ألنــه يهــدف فــي كثيــر مــن الحــاالت ليــس فقــط للحــط مــن قــدر الضحيــة إنمــا أيضــا

عائلتهــا ومجتمعهــا. ]...[ يســبب االغتصــاب العــذاب الجســدي والنف�ســي للضحيــة. وإلــى جانــب العنــف فــي وقــت ارتــكاب الفعــل، 
 تنتــج عن 

ً
 نفســية

ً
 صدمــة

ً
فــإن الضحيــة تتعــرض لــألذى وفــي بعــض الحــاالت يتســبب لهــا ذلــك بحمــل. وواقــع الحمــل يســبب أيضــا

اإلهانــة والوقــوع ضحيــة مــن جهــة، وعــن املعانــاة مــن أفــراد املجتمــع فــي حــال اإلبــالغ عمــا جــرى.86

قــة باغتصــاب فتــاة فــي الســابعة عشــرة مــن عمرهــا أثنــاء احتجازهــا مــن قبــل 
ّ
فــي قضيــة أيديــن ضــد تركيــا، عــام 1997، املتعل

القوى األمنية على خلفية تعاونها أو أفراد من عائلتها مع أعضاء من حزب العمال الكردستاني، استنتجت املحكمة األوروبية 
 بشــكٍل خــاص مــن أشــكال 

ً
 ومروعــا

ً
 خطيــرا

ً
لحقــوق اإلنســان أّن "اغتصــاب مســؤول الدولــة للمحتجــزة يجــب أن يعتبــر شــكال

 
ً
 إلى السهولة التي يمكن فيها ملرتكب الفعل استغالل ضعف الضحية وعدم قدرتها على مقاومته. عالوة

ً
املعاملة السيئة نظرا

ز هذه اإلحاطة القانونية فقط على جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي التي ترتكبها 
ّ
ه فيما ترك

ّ
81.  من الجدير باملالحظة أن

 فــي املــادة 7 أن علــى الــدول األطــراف أن تتخــذ تدابيــر 
ً
الجهــات املنتميــة للدولــة، أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أّن مــن املفهــوم ضمنــا

إيجابيــة لضمــان عــدم قيــام أفــراد أو كيانــات بتعذيــب غيرهـــم ممــن يخضعــون لســلطتهم أو معاملتهــم معاملــة قاســية أو ال إنســانية أو مهينــة. " 
راجــع اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 31، طبيعــة االلتــزام القانونــي املفــروض علــى الــدول األطــراف فــي العهــد، الوثيقــة 
ل جريمــة تعذيــب حتــى وإن 

ّ
رقــم CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ، 26 أيار/مايــو 2004، الفقــرة 8. مــن هــذا املنطلــق، يمكــن لالغتصــاب أن يشــك

ل العنــف، وبخاصــة العنــف الجن�ســي واالغتصــاب، املرتكــب مــن قبــل املواطنيــن فــي الحــاالت التــي 
ّ
ارتكبتــه جهــات غيــر منتميــة للدولــة. كمــا يشــك

 للحق في عدم الخضوع للتعذيب واملعاملة 
ً
تنجح فيها الدولة في بذل العناية الواجبة من أجل منع االنتهاكات والتحقيق فيها ومالحقتها انتهاكا

، م. س. ضــّد بلغاريــا، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، الطلــب رقــم 98/39272، 
ً
الســيئة التــي تتولــى الدولــة املســؤولية عنــه. راجــع مثــال

الحكــم الصــادر فــي 4 كانــون األول/ديســمبر 2003، الفقــرة 651؛ فرتيــدو ضــّد الفيليبيــن، اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــّد املــرأة البــالغ 
رقــم 2008/18، آراء 22 أيلول/ســبتمبر 2010.

 جمعيــة مــالوي األفريقيــة وآخريــن ضــّد موريتانيــا، اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، البالغــات رقــم 91/54، 93/98، 
ً

82.  راجــع مثــال
 اللجنــة الدوليــة 

ً
97/164، 97/196، 98/210 )الــدورة العاديــة الســابعة والعشــرون، أيار/مايــو 2000، الفقرتــان 117 و118. راجــع أيضــا

للحقوقييــن، الدليــل العملــي رقــم 1، ص. 75-73.
 15 ،3/A/HRC/7 83.  تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، وثيقــة رقــم
-IT-99 ،كانــون الثاني/ينايــر 2008، الفقــرات 34-36؛ املدعــي العــام ضــد بردانيــن وآخــرون، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة
A-36، الدائــرة االبتدائيــة ، الحكــم، 3 نيســان/أبريل 2007، الفقــرة 523؛  املدعــي العــام ضــد ستانيســيتش وزوبلجانيــن، املحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، T-IT-08-91 ، الدائــرة االبتدائيــة، الحكــم، 27 آذار/مــارس 2013، الفقــرات 633، 682، 698 )املجلــد 1(.
 للقانــون الدولــي العرفــي، تشــمل األســباب املحظــورة الحصــول علــى معلومــات أو اعتــراف؛ العقــاب، التخويــف أو إكــراه الضحيــة أو شــخص 

ً
84.  وفقــا

ثالــث؛ والتمييــز ألي ســبب ضــّد الضحيــة أو شــخص ثالــث. للمزيــد مــن التفاصيــل حــول األســباب املحظــورة، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 
الدليــل العملــي رقــم 1، ص. 60-56.

85.  املدعــي العــام ضــد كوناراتــش وآخريــن، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، T-IT-96-23  و A/23-IT-96-1 ، دائــرة االســتئناف، 
الحكم، 12 حزيران/يونيو 2002، الفقرة 153، 155؛ املدعي العام ضد كفوشكا وآخرين، املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، 

T/30-98-1 ، دائرة االستئناف ، الحكم، 28 شباط/فبراير 2005، الفقرة 370-369.
86.  أنظــر التقريــر رقــم 96/5 فــي 1 آذار/مــارس 1996، لجنــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، راكيــل مارتيــن دي ميجيــا ضــد البيــرو، الدعــوى رقــم 

.10.970
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 ال تن�ســى مــع الوقــت مثــل ســائر أشــكال العنــف الجســدي أو املعنــوي."87 
ً
 نفســية

ً
علــى ذلــك، يتــرك االغتصــاب علــى الضحيــة آثــارا

 أّن "تراكــم أفعــال العنــف الجســدي والنف�ســي علــى الضحيــة ومعهــا فعــل االغتصــاب القا�ســي الــذي 
ً
والحظــت املحكمــة أيضــا

تعرضت له ترقى إلى تعذيب ينتهك املادة 3 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. وقد أضافت املحكمة أنها كانت ستتوصل 
إلــى هــذا االســتنتاج باالســتناد إلــى كل مــن هــذه األســباب علــى حــدة".88

ــدت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة مــن جهتهــا فــي قضايــا عديــدة أّن االغتصــاب يبلــغ بالضــرورة حــد األلــم 
ّ
أك

والعــذاب الشــديد املطلــوب إلدراج الجريمــة فــي خانــة التعذيــب بموجــب القانــون الدولــي.89  باإلضافــة إلــى ذلــك، فــي قضيــة 
ســيميش وآخــرون، اســتنتجت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة أّن بعــض األفعــال، علــى ضــوء االجتهــادات 
املذكــورة أعــاله، والتــي توصــف علــى نحــٍو مالئــم بأنهــا أفعــال اغتصــاب، مــن قبيــل "حشــر هــراوة الشــرطي فــي شــرج املحتجــز" 
 أمام ســجناء آخرين" 

ً
و"إجبار الســجناء الذكور على ممارســة الجنس الفموي مع بعضهم ومع ســتيفان تودوروفيتش، أحيانا

تشــكل جريمــة تعذيــب.90

ر �ا ا�� عتداء �ا ا 3

دت عليه اتفاقية اسطنبول، يجب تجريم األشكال األخرى من االعتداء الجن�سي وتعريفها بحيث تشمل "سائر 
ّ
على حّد ما أك

 للمــادة 36 )1( )ج( 
ً
 علــى ذلــك، ووفقــا

ً
األفعــال األخــرى ذات الطابــع الجن�ســي املمارســة بشــكل غيــر رضائــي علــى الغيــر."91 عــالوة

مــن اتفاقيــة إســطنبول فــإّن العنــف الجن�ســي، بمــا فــي االغتصــاب علــى ســبي الذكــر ال الحصــر، يمكــن أن يشــمل " إكــراه الغيــر 
على ممارسة أفعال غير رضائية ذات طابع جن�سي مع شخص آخر." وإن في سياق تحديد ما إذا كانت أفعال العنف الجن�سي 
ل جرائم ضد اإلنسانية فقد عّرفت املحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في قضية أكايسو، العنف الجن�سي على 

ّ
تشك

 أّن العنــف الجن�ســي 
ً
أنــه "أي فعــل ذو طبيعــة جنســية يرتكــب ضــد شــخص آخــر فــي ظــروف قســرية."92 وأعلنــت املحكمــة أيضــا

 األفعــال التــي ال تنطــوي علــى إيــالج أو حتــى علــى اتصــال جســدي."93
ً
"ال يقتصــر علــى االنتهــاك الجســدي للجســم بــل يشــمل أيضــا

87.  أنظــر أيديــن ضــد تركيــا، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان )الدائــرة الكبــرى(، الطلــب رقــم 94/23178، الحكــم الصــادر فــي 25 أيلول/ســبتمبر 
  الحكم الصادر في 25 تشــرين الثاني/نوفمبر 2016، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنســان، ســجن ميغيل 

ً
1997، الفقرة 83. راجع أيضا

كاسترو-كاســترو  ضّد البيرو، السلســلة ج رقم 160، الفقرة 311.
88.  أنظــر أيديــن ضــد تركيــا، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان )الدائــرة الكبــرى(، الطلــب رقــم 94/23178، الحكــم الصــادر فــي 25 أيلول/ســبتمبر 

1997، الفقــرة  86.
89.  على ســبيل املثال، وإن كان في ســياق تحديد ما إذا كان التعذيب كجريمة ضّد اإلنســانية قد وقع، في قضية كوناراتش وآخرين، أعلنت دائرة 
املحاكمات في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة: "بصورٍة عامة، تسبب بعض األفعال بحد ذاتها املعاناة، واالغتصاب أحدها. 
لــم يكــن بإمــكان دائــرة املحاكمــة ســوى أن تســتنتج أن هــذه املعانــاة قــد وقعــت، حتــى مــن دون شــهادة طبيــة. فالعنــف الجن�ســي بطبيعــة الحــال 
، األمر الذي يبرر تصنيف كفعل تعذيب... " املدعي العام ضد كوناراتش، وآخرين، املحكمة 

ً
 كان أم نفسيا

ً
، جسديا

ً
 شديدا

ً
 أو عذابا

ً
يلحق أملا

الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، T-IT-96-23  و A/23-IT-96-1 ، دائرة االستئناف، الحكم، 12 حزيران/يونيو 2002، الفقرة 151--
 املدعــي العــام ضــد زيجنيــل ديالليتــش وآخريــن، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، IT-96- 21-T ، الدائــرة 

ً
150. أنظــر أيضــا

االبتدائيــة، الحكــم، 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1998، الفقــرة 496. املدعــي العــام ضــد ستانيســيتش وزوبلجانيــن، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســالفيا الســابقة، T-IT-08-91 ، الدائرة االبتدائية، الحكم، 27 آذار/مارس 2013، الفقرة 48 )املجلد 1(؛ املدعي العام ضد أكايســو، 

املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا، ICTR-96-4 ، الدائــرة االبتدائيــة، الحكــم، 2 أيلول/ســبتمبر 1998، الفقــرة 597.
90.  املدعي العام ضد سيميتش، تاديتش وزاريتش، املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، IT-95-9، الدائرة االبتدائية، الحكم، 17 

تشرين األول/أكتوبر 2003، الفقرة 778.
91.  اتفاقية اسطنبول، املادة 36 )1( )ب(.

92.  املدعي العام ضد جان بول أكايسو، املحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ICTR-96-4 ، الدائرة االبتدائية، الحكم، 2 أيلول/سبتمبر 
1998، الفقرة 598.

93.  املرجع نفسه، الفقرة 688. املدعي العام ضد ألفريد موسيما، املحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ICTR-96-13، الدائرة االبتدائية، 
-ICTR-2001 ،الحكــم، 27 كانــون الثاني/ينايــر 2000، الفقــرة 965؛ املدعــي العــام ضــد روكونــدو، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا

T-70، الدائرة االبتدائية، الحكم، 27 شباط/فبراير 2009، الفقرتان 379 و380.
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ل جريمة تعذيب 
ّ
اســتنتجت الســلطات الدولية أّن األشــكال األخرى من االعتداء الجن�ســي، ما عدا االغتصاب، يمكن أن تشــك

أو معاملــة ســيئة،94 بمــا فــي ذلــك ملــس األعضــاء الجنســية والتهديــد باالغتصــاب،95 اإلكــراه علــى مشــاهدة العنــف الجن�ســي 
ُيرتكب ضد قريب أو صديق،96 ممارســة العادة الســرية القســرية املتبادلة،97 الضرب بما في ذلك ركل الســجناء )الذكور( في 

أعضائهــم التناســلية،98 والتعريــة القســرية.99

ر �ا ا�� عتداء �ا ا 4

دت عليه اتفاقية اسطنبول، يجب تجريم األشكال األخرى من االعتداء الجن�سي وتعريفها بحيث تشمل "سائر 
ّ
على حّد ما أك

 للمــادة 36 )1( )ج( مــن 
ً
 علــى ذلــك، ووفقــا

ً
األفعــال األخــرى ذات الطابــع الجن�ســي املمارســة بشــكل غيــر رضائــي علــى الغيــر." عــالوة

اتفاقيــة إســطنبول فــإّن العنــف الجن�ســي، بمــا فــي االغتصــاب علــى ســبي الذكــر ال الحصــر، يمكــن أن يشــمل " إكــراه الغيــر علــى 
ممارســة أفعــال غيــر رضائيــة ذات طابــع جن�ســي مــع شــخص آخــر." وإن فــي ســياق تحديــد مــا إذا كانــت أفعــال العنــف الجن�ســي 
ل جرائم ضد اإلنسانية فقد عّرفت املحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في قضية أكايسو، العنف الجن�سي على 

ّ
تشك

 أّن العنــف الجن�ســي "ال 
ً
أنــه "أي فعــل ذو طبيعــة جنســية يرتكــب ضــد شــخص آخــر فــي ظــروف قســرية." وأعلنــت املحكمــة أيضــا

 األفعــال التــي ال تنطــوي علــى إيــالج أو حتــى علــى اتصــال جســدي."
ً
يقتصــر علــى االنتهــاك الجســدي للجســم بــل يشــمل أيضــا

ل جريمة تعذيب 
ّ
اســتنتجت الســلطات الدولية أّن األشــكال األخرى من االعتداء الجن�ســي، ما عدا االغتصاب، يمكن أن تشــك

أو معاملــة ســيئة، بمــا فــي ذلــك ملــس األعضــاء الجنســية والتهديــد باالغتصــاب، اإلكــراه علــى مشــاهدة العنــف الجن�ســي ُيرتكــب 
ضــد قريــب أو صديــق، ممارســة العــادة الســرية القســرية املتبادلــة، الضــرب بمــا فــي ذلــك ركل الســجناء )الذكــور( فــي أعضائهــم 

التناســلية، والتعريــة القســرية.

ية �سا ا ّد � رائ � ا�� عتداء �ا ا ن� � �و تصا ا 5

ل االغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجن�سي، بما في ذلك االستعباد الجن�سي، واإلكراه على البغاء، والحمل 
ّ
يمكن أن يشك

 يندرج في خانة الجرائم ضّد اإلنسانية، شرط استيفاء األركان األساسية للجريمة.100 ومن 
ً
القسري، والتعقيم القسري فعال

ــه، بموجــب تعريــف املحكمــة الجنائيــة الدوليــة للجرائــم ضــد اإلنســانية،101 يكفــي إثبــات أّن الضحيــة كانــت 
ّ
الجديــر بالذكــر أن

 
ً
94.  أنظر تقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب، وثيقة رقم E/CN.4/15/1986، 19 شباط/فبراير 1986، الفقرة 119. أنظر أيضا

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 19: العنف ضد املرأة، A/47/38 ، 1992، الفقرة 7.
95.  املدعــي العــام ضــد كفوشــكا وآخريــن، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، T/30-98-1 ، الدائــرة االبتدائيــة ، الحكــم، 2 تشــرين 

الثاني/نوفمبــر 2001، الفقرتــان 561-560.
96.  املدعــي العــام ضــد فوروندزيجــا، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، T/17-IT-95-1 ، الدائــرة االبتدائيــة، الحكــم، 10 كانــون 
األول/ديسمبر 1998، الفقرتان 267-268؛ املدعي العام ضد كفوشكا وآخرين، املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، 30-98/-1
T ، الدائرة االبتدائية ، الحكم، 2 تشــرين الثاني/نوفمبر 2001، الفقرة 149؛ املدعي العام ضد ستانيســيتش وزوبلجانين، املحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوســالفيا الســابقة، T-IT-08-91 ، الدائرة االبتدائية، الحكم، 27 آذار/مارس 2013، الفقرات 1214، 1235، 1246 )املجلد 1(.
97.  املدعي العام ضد مارتيتش، املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، 110T-IT-95 ، الدائرة االبتدائية، الحكم، 12 حزيران/يونيو 

2007، الفقرات 288، 413، الحاشية 899.
98.  املدعــي العــام ضــد بردانيــن وآخريــن، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، A-IT-99-36 ، الدائــرة االبتدائيــة، الحكــم، 1 أيلــول/
 املدعــي العــام ضــد ستانيســيتش وزوبلجانيــن، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا 

ً
ســبتمبر 2004، الفقرتــان 498، 500. أنظــر أيضــا

الســابقة، T-IT-08-91 ، الدائــرة االبتدائيــة، الحكــم، 27 آذار/مــارس 2013، الفقــرات 613، 698 )املجلــد 1( .
99.  فاالســيناس ضــد ليتوانيــا، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، الطلــب رقــم 98/44558، الحكــم الصــادر فــي 24 تموز/يوليــو 2001،الفقرتــان 
117-118 ؛ الحكم الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، سجن ميغيل كاسترو كاسترو ضد 

البيرو، السلسلة ج رقم 160، الفقرتان 306، 308.
100.  لتحليــٍل متعّمــق عــن أركان الجرائــم ضــّد اإلنســانية وكّل فعــل متضّمــن فيهــا، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الدليــل العملــي رقــم 1، ص. 

.93-79
101. راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، الدليل العملي رقم 1، ص. 93-79.
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 مــع اجتهــادات 
ً
قيــد االحتجــاز أو تحــت ســيطرة مرتكــب الجريمــة لالســتنتاج أنهــا جريمــة ضــد اإلنســانية.102 ويعتبــر ذلــك متســقا

املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة التــي ارتــأت أّن العنــف الجن�ســي فــي إطــار االحتجــاز أو أثنــاء االعتقــال والــذي 
ل جريمــة تعذيــب فــي الظــروف التــي يغيــب فيهــا االســتجواب.103

ّ
يتســّبب بمعانــاة جســدية ونفســية يشــك

ب. حظر االغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجن�سي بموجب القانون التون�سي

�����تو�س �الدو و ا يق�ال ت 1

 فيمــا يتعلــق 
ً
كمــا تّمــت مناقشــته فــي الدليــل العملــي رقــم 1 للجنــة الدوليــة للحقوقييــن،104 يعتبــر الدســتور التون�ســي واضحــا

ــي،105 وهــو يخلــو مــن أّي مقت�ســى يمنــع املحاكــم الوطنيــة، بمــا فيهــا الدوائــر 
ّ
بعلويــة االتفاقيــات الدوليــة علــى القانــون املحل

الجنائيــة املتخّصصــة مــن تطبيــق هــذه االتفاقيــات الدوليــة ومقتضيــات القانــون الدولــي العرفــي ذات الصلــة.106 بنــاًء عليــه، 
ينبغــي للدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة أن تولــي العنايــة الواجبــة لالتفاقيــات الدوليــة، والقانــون الدولــي العرفــي، فيمــا تعمــل علــى 
ق 

ّ
تقييــم طريقــة تطبيــق الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة للقانــون التون�ســي علــى نحــٍو يتســق مــع التزامــات تونــس الدوليــة فيما يتعل

بهــذه الجرائــم.

 للقواعد العامة ملسؤولية الدول في القانون الدولي، كما بموجب االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان، تمثل الدوائر 
ً
ووفقا

الجنائيــة املتخصصــة أحــد أجهــزة الدولــة وبالتالــي فــإّن قيامهــا بأفعــال معينــة وامتناعهــا عــن أفعــاٍل أخــرى يمكــن أن تشــكل أو 
تــؤدي إلــى انتهــاك تونــس اللتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة. وبالتالــي، يقــع علــى عاتــق الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة االلتــزام باتخــاذ 
كل مــا يلــزم مــن تدابيــر لضمــان وفــاء تونــس بالتزاماتهــا املترتبــة عليهــا مــن اتفاقيــات القانــون الدولــي التــي صادقــت عليهــا ومــن 
القانون الدولي العرفي. وتنطبق هذه االلتزامات، بين جملة أمور، على: أ( تجريم السلوك بموجب القانون الدولي، ب( واجب 
املباشــرة بتحقيــق ســريع، وفعــال وشــامل، ومســتقّل ومحايــد وشــفاف فــي الجرائــم بموجــب القانــون الدولــي، ج( واجــب مالحقــة 
ــر األدلــة، ود(، وواجــب احتــرام وحمايــة وإعمــال حــق املتهــم فــي محاكمــة عادلــة وحقــوق الضحايــا فــي 

ّ
الجنــاة املزعوميــن عنــد توف

املشــاركة بفعاليــة فــي اإلجــراءات وفــي انتصــاف فعــال، بمــا فــي ذلــك ســبل االنتصــاف القضائيــة.107

102.  املدعــي العــام ضــد ستانيســيتش وزوبلجانيــن، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، T-IT-08-91 ، الدائــرة االبتدائيــة، الحكــم، 
27 آذار/مــارس 2013، الفقــرات 613، 698 )املجلــد 1( .

103.  املدعــي العــام ضــد ستانيســيتش وزوبلجانيــن، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، T-IT-08-91 ، الدائــرة االبتدائيــة، الحكــم، 
27 آذار/مــارس 2013، الفقــرة 489 )املجلــد 1(: "اســتنتجت الدائــرة االبتدائيــة أّن االعتــداءات، الجنســية والجســدية، وعمليــات االغتصــاب 
التــي قــام بهــا الجنــود الصــرب، أفــراد قــوة الشــرطة الخاصــة فــي بانيــا لــوكا، وشــرطة كوتــور فــارو ضــّد املحتجزيــن املســلمين والكرواتييــن، فــي 
أثنــاء االعتقــال وداخــل مراكــز االحتجــاز، تســببت لهــم بمعانــاة جســدية ونفســية خطيــرة، وأّن االعتــداءات قــد نفــذت كشــكٍل مــن أشــكال 
الترهيب والتمييز، وفي بعض الحاالت بغية الحصول على املعلومات. وإذ استنتجت الدائرة االبتدائية أّن املعايير العامة للمادتين 3 و5 قد 
اســتوفيت، اســتنتجت الدائــرة االبتدائيــة أّن القــوات الصربيــة قــد ارتكبــت التعذيــب ضــّد املحتجزيــن املســلمين والكرواتييــن، كجريمــة ضــد 
-IT-99 ،اإلنسانية وكانتهاك لقوانين أو أعراف الحرب." املدعي العام ضد بردانين وآخرين، املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
T-36 ، الدائرة االبتدائية، الحكم، 1 أيلول/سبتمبر 2004، الفقرة 518؛  املدعي العام ضد كوناراتش، وآخرين، املحكمة الجنائية الدولية 

ليوغوســالفيا الســابقة، T/23-IT-96 &23-IT-96-1 ، الدائــرة االبتدائيــة، الحكــم، 22 شــباط/فبراير 2001، الفقــرة 654.
104. اللجنة الدولية للحقوقيين، الدليل العملي رقم 1، ص. 12-10.

105.  بالنســبة إلــى العالقــة بيــن القانــون الدولــي امللــزم والقانــون املحلــي، ينــّص الفصــل 20 مــن الدســتور علــى أّن االتفاقيــات املصــادق عليهــا تتفــوق 
علــى التشــريعات الوطنيــة ولكــّن الدســتور أســمى منهــا.

 فــي املحاكــم الوطنيــة، األمــر الــذي 
ً
106.  ولكــن، ال يأتــي الدســتور علــى ذكــر مــا إذا كانــت املعاهــدات التــي صادقــت عليهــا تونــس قابلــة للتطبيــق مباشــرة

 إلــى وضــع املصــادر األخــرى للقانــون الدولــي، مــن 
ً
 علــى ذلــك، ال يشــير الدســتور صراحــة

ً
يتــرك للمؤسســات الوطنيــة تحديــد هــذه املســألة. عــالوة

قبيــل القانــون الدولــي العرفــي واملبــادئ العامــة للقانــون. للمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الدليــل العملــي رقم 1، ص. 
.11-10

107. الدليل العملي رقم 2، ص. 78.
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بنــاًء عليــه، فــي ســياق التحقيــق فــي الدعــاوى املرتبطــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي ترقــى إلــى جرائــم بموجــب 
القانــون الدولــي، ومالحقتهــا والفصــل فيهــا، بمــا فــي ذلــك االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال االعتــداء الجن�ســي، يتعيــن علــى الدوائــر 
الجنائيــة املتخصصــة تفســير القانــون املحلــي بمــا يتســق مــع التزامــات تونــس بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق 

 بالتحقيــق فــي الدعــاوى وإجــراء املحاكمــات.
ً
ــق أيضــا

ّ
بنطــاق الســلوك الجنائــي ومبــدأ الشــرعية، وفيمــا يتعل

الية ت �العدالة�ا طا � ّد �ا صائ ا� 2

2، منحــت قوانيــن العدالــة االنتقاليــة التونســية لعامــي 2013 و2014  فــي الدليــل العملــي رقــم   
ً
كمــا تّمــت مناقشــته مطــّوال

صالحيــاٍت خاصــة إلــى هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــن أجــل التحقيــق فــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان غيــر ذلــك مــن 
 أّن إطــار العدالــة االنتقاليــة ال يتضّمــن أي مقتضيــات محــددة ملــا إذا 

ّ
الجرائــم بموجــب املــادة 8 مــن قانــون ســنة 108.2013 إال

كانــت اإلجــراءات الجنائيــة التونســية العامــة تنطبــق علــى اإلجــراءات أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة وكيــف.

بموجب اإلجراءات الجنائية العامة في تونس، تندرج صالحيات التحقيق وصياغة لوائح االتهام ومالحقة االنتهاكات الجسيمة 
 ضمــن اختصاصــات النيابــة العموميــة وقضــاة التحقيــق ودائــرة االتهــام. ولكــن، منــح إطــار العدالــة 

ً
لحقــوق اإلنســان عــادة

 إلجــراء التحقيقــات وإعــداد لوائــح االتهــام فــي حيــن يفتــرض بالنيابــة 
ً
 حصريــة

ً
االنتقاليــة لهيئــة الحقيقــة والكرامــة مســؤولية

 إلــى الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة. 
ً
العموميــة أن تعمــد بشــكٍل تلقائــي إلــى إحالــة أي قضايــا مــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة مباشــرة

 للتوجيهــات املنصــوص عليهــا فــي دليــل إجــراءات لجنــة البحــث والتق�ّســي 
ً
جــرى التحقيقــات وعمليــة إعــداد لوائــح االتهــام وفقــا

ُ
وت

109الــذي كّمــل قانــون 2013 وقانــون 2014 اللذيــن تضّمنــا مقتضيــات محــدودة حــول اإلجــراء الجنائــي.110

 في 
ً
 إن لم يكن معدوما

ً
 جدا

ً
 صغيرا

ً
 للمعلومات املتاحة للجنة الدولية للحقوقيين، فإّن النيابة العمومية قد أّدت دورا

ً
ووفقا

التحقيــق فــي الدعــاوى التــي أحالتهــا إليهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة ومنهــا إلــى الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة. مــن هنــا، فــإّن اإلشــارة 
 فــي إطــار العدالــة االنتقاليــة فيمــا 

ً
إلــى النيابــة العموميــة فــي قانــون 2013 وقانــون 2014 هــي الوحيــدة املنصــوص عليهــا صراحــة

يتعلــق بدورهــا فــي القضايــا املنظــور فيهــا أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة.111 باإلضافــة إلــى ذلــك، يتضّمــن إطــار العدالــة 
االنتقاليــة مقتضيــات قليلــة تتعلــق بإجــراء املحاكمــات أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة.112

ة�ا��زائية�التو�سية � �����ا ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن ر� ت 3

يعاقب القانون التون�سي االغتصاب و"هتك العرض"، إال أّن تعريف االغتصاب كما كان ينطبق قبل العام 2017 ال يتسق مع 
 أّن املجلة الجزائية قد خضعت للتعديالت في 

ً
تعريفات االغتصاب بموجب القانون الدولي واملعايير الدولية. وإن كان صحيحا

ــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة )قانــون 2017(،113 بحيــث جعــل 
ّ
العــام 2017 بموجــب القانــون عــدد 58 لســنة 2017 يتعل

 أّنهــا مــا زالــت تنــدرج فــي املجلــة الجزائيــة 
ّ
 مــع القانــون الدولــي، إال

ً
بعــض هــذه الجرائــم، وبخاصــة التعريــف باالغتصــاب متســقة

 للجرائم الخطيرة ضّد الســالمة الشــخصية والجســدية واالســتقاللية الجنســية.114
ً
ضمن االعتداء بالفواحش، خالفا

108. الدليل العملي رقم 2، ص. 25-22.
109. يتضّمن مجموعة من قواعد اإلجراءات الداخلية كما اعتمدها مجلس هيئة الحقيقة والكرامة في 26 كانون الثاني/يناير 2016.

110.  ملزيــد مــن التفاصيــل حــول صالحيــات التحقيــق الواســعة لهيئــة الحقيقــة والكرامــة فــي إطــار العدالــة االنتقاليــة، راجــع الدليــل العملــي رقــم 2 
للجنــة الدوليــة للحقوقييــن، ص. 25-22.

111. الدليل العملي رقم 2 للجنة الدولية للحقوقيين، ص. 25.
112. الدليل العملي رقم 2 للجنة الدولية للحقوقيين، ص. 52-51.

113.  قانون عدد 58 لسنة 2017 املؤرخ في 26 تموز/يوليو 2017 يتعلق بالعنف ضّد املرأة. دخل القانون حّيز التنفيذ في 1 شباط/فبراير 2018. 
ويعــّرف الفصــل 3 منــه بالعنــف الجن�ســي: "كل فعــل أو قــول يهــدف مرتكبــه إلــى إخضــاع املــرأة لرغباتــه أو رغبــات غيــره الجنســية باســتخدام 
اإلكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وســائل إضعاف وســلب اإلرادة وذلك بغض النظر عن عالقة الفاعل بالضحية." ولكن، ال الفصل 

3 وال بقيــة القانــون تنــّص علــى تجريــم العنــف الجن�ســي كجريمــة قائمــة بذاتهــا.
114.  دليــل التشــريعات املتعلقــة بالعنــف ضــد املــرأة يو�ســي بــأن تعــّرف الــدول باالعتــداء الجن�ســي علــى أنــه انتهــاك للســالمة الجســدية ولالســتقاللية 

الجنســية. راجــع دليــل التشــريعات املتعلقــة بالعنــف ضــد املــرأة، 2012، ص. 24
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علــى حــّد مــا ذكــر أعــاله، يمتــّد االختصــاص الزمنــي للدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة مــن عــام 1955 وحتــى 2013؛ وبالتالــي، فــإّن 
الدوائــر الجنائيــة املتخّصصــة ســوف تنظــر فــي جرائــم العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، بمــا فيهــا االغتصــاب، وتعريفاتهــا 
ــي مــا قبــل 

ّ
بموجــب املجلــة الجزائيــة مــا قبــل قانــون 2017، مــع عــدم اإلخــالل بواقــع أّن هــذه التعريفــات بموجــب القانــون املحل

ي التحليل أدناه تطّور هذه التعريفات 
ّ
 مع القانون الدولي واملعايير الدولية. من هذا املنطلق، يغط

ً
عام 2017 لم تكن متسقة

املحلية مع مرور الوقت في املجلة الجزائية، ويبّين التحديات املحتملة التي قد تواجهها الدوائر الجنائية املتخصصة في سياق 
عمليــة التطبيــق.

يحظر الفصل 227 االغتصاب، وما قبل صدور القانون عدد 58 لسنة 2017، كان الفصل 115227 يقرأ كالتالي:

" يعاقب باإلعدام: 
 باستعمال العنف أو السالح أو التهديد به؛

ً
كّل من واقع أنثى غصبا

كل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل املذكورة. 
ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور املتقّدمة.

 إذا كان سن املجني عليها دون الثالثة عشر عاما كاملة."
ً
 ويعتبر الرضا مفقودا

ه ال يشمل االغتصاب املرتكب 
ّ
من الواضح أّن التعريف باالغتصاب أعاله ال يتسق مع القانون الدولي واملعايير الدولية بما أن

ضّد الرجال ومحصور باملواقعة التي يمكن تعريفها بشكٍل ضّيق بأنها اإليالج املهبلي بواسطة العضو الذكري فقط، وبالتالي 
فــإّن هــذا التعريــف ال يتســق مــع حظــر االغتصــاب بموجــب القانــون الدولــي واملعاييــر الدوليــة الــذي يشــمل "]أن يعتــدي مرتكــب 
الجريمــة علــى جســد شــخص بــأن يأتــي[ ســلوكا ينشــأ عنــه إيــالج عضــو جن�ســي فــي أي جــزء مــن جســد الضحيــة أو جســد مرتكــب 
الجريمــة أو ينشــأ عنــه إيــالج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن الجســد فــي شــرج الضحيــة أو فــي فتحــة جهازهــا التناســلي مهمــا كان 

116".
ً
ذلــك اإليــالج طفيفــا

 مــع القانــون الدولــي. وأصبــح الفصــل 
ً
وجــاء القانــون عــدد 58 لســنة 2017 ليعــّدل املقت�ســى املذكــور أعــاله بحيــث يصبــح متســقا

ــه "كل فعــل يــؤدي إلــى إيــالج جن�ســي مهمــا كانــت طبيعتــه والوســيلة املســتعملة ضــد أنثــى 
ّ
 باالغتصــاب علــى أن

ً
227 يعــّرف حاليــا

، أو مــدى الحيــاة فــي حــال وجــود ظــروف 
ً
أو ذكــر بــدون رضــاه." ويعاقــب مرتكــب جريمــة االغتصــاب بالســجن مــدة عشــرين عامــا

 
ً
 كان أو أنثــى ســنه دون السادســة عشــرة عامــا

ً
مشــّددة بمــا فيهــا اســتعمال العنــف أو الســالح أو التهديــد بــه، أو ضــد طفــل ذكــرا

كاملــة.117

ينّص الفصل 228 من املجلة الجزائية )كما ُعّدلت بموجب القانون عدد 93 لسنة 1995(118 على أن يعاقب بالسجن مدة 
ه يشمل اإليالج 

ّ
ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه.  وُعّرف املقت�سى على أن

115. كما ُعّدل بموجب القانون عدد 9 لسنة 1985 والقانون عجج 23 لسنة 1989.
116. املحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، فيما يتعلق باملادة 7 )1( )ز(1-، املادة 8 )2( )ب( )22(- 1 واملادة 8 )2( )ه( )6(1-.

117.  الفصل 227، الفقرة 1، و3 كما هي معّدلة بموجب قانون 2017. يعتبر استعمال العنف أو التهديد باستعمال السالح الرتكاب الجريمة أو 
االغتصــاب ضــّد طفــل دون السادســة عشــرة أو مــن خــالل ســوء اســتعمال الســلطة مــن الظــروف املشــّددة لجريمــة االغتصــاب. غيــر أّن الســّن 
، راجع الفصل 153 من قانون األحوال الشــخصية. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان ســن الضحية دون 

ً
الرشــد القانونية في تونس هي 18 عاما

الـــسادسة عشر عاما كاملة. املجلة الجزائية، الفصل 227، الفقرة 2.
118. كما ُعّدل بموجب قانون عدد 93 لسنة 1995.
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الجن�ســي للرجــل )مســتثنى حتــى عــام 2017 مــن تعريــف االغتصــاب(119 وأي فعــل جن�ســي آخــر علــى جســم الضحيــة.120 وترفــع 
العقوبة إلى اثني عشــر عاما إذا كان املجني عليه دون الثمانية عشــر عاما كاملة )ما قبل 2017(.121  ويكون العقاب بالســجن 
املؤبد "إذا سبق أو صاحب االعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السالح أو التهديد أو االحتجاز أو نتج عنه 

جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة املعتدى عليه في خطر."122

باختصــار، يمكــن القــول إّن املقتضيــات الجنائيــة التــي تحظــر االغتصــاب واالعتــداء بالفاحشــة، أي املقتضييــن اللذيــن يمكــن 
من خاللهما للدوائر الجنائية املتخصصة الفصل في أفعال العنف الجن�سي، ال يتسقان مع القانون الدولي واملعايير الدولية. 
فتعريف االغتصاب ما قبل عام 2017، والقابل للتطبيق على الفترة التي تتمتع فيها الدوائر الجنائية املتخصصة باالختصاص 
ــه محصــور باملواقعــة التــي إذا مــا عرفــت بمعناهــا الضيــق تعنــي 

ّ
 إلــى أن

ً
الزمنــي، ال يشــمل االغتصــاب املرتكــب ضــّد الرجــال إضافــة

اإليالج املهبلي بالعضو الذكري فقط؛ وهذا التعريف ال يتوافق مع حظر االغتصاب بموجب القانون الدولي واملعايير الدولية. 
أمــا تعريــف االغتصــاب مــا بعــد عــام 2017 فيتســق مــع القانــون الدولــي شــرط أن يطبــق بالتوافــق مــع االجتهــادات الدوليــة حــول 

معنى الرضا.

بــأّي حــاٍل مــن األحــوال، وحتــى تاريخــه، ال يجــّرم القانــون التون�ســي أشــكال االعتــداء الجن�ســي األخــرى كأفعــال قائمــة بذاتهــا 
قة باالعتداء 

ّ
باستثناء الحاالت التي تفّسر فيها الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية املقتضيات الجنائية املحلية املتعل

 بموجب القانون الدولي أي الســلوك 
ً
ل اعتداًء جنســيا

ّ
بالفاحشــة بالقدر األكبر من الشــمولية بحيث تغطي األفعال التي تشــك

 الظــروف القســرية( والــذي ال يشــمل اإليــالج.
ً
الجن�ســي غيــر الرضائــي )والــذي يقصــد بــه أيضــا

 أّن تونــس لــم تعاقــب علــى الجرائــم املرتكبــة ضــّد اإلنســانية كجرائــم قائمــة بذاتهــا فــي القانــون 
ً
، مــن الجديــر بالذكــر أيضــا

ً
ختامــا

ــي.123 وإن كان القانــون التون�ســي يجــّرم بعــض األفعــال املكّونــة للجريمــة مثــل االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال االعتــداء 
ّ
املحل

 أّن هــذه الجرائــم، عندمــا ترتكــب فــي ســياق اعتــداء واســع النطــاق أو منهجــي ضــّد الســكان 
ً
ــه ال يقــّر صراحــة

ّ
الجن�ســي، غيــر أن

 علــى ذلــك، وكمــا ســبق وذكــر، ال 
ً
 كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي. عــالوة

ً
املدنييــن، يمكــن أن تم�ســي أشــّد خطــورة

تتســق التعريفــات التونســية لجريمتــي االغتصــاب واالعتــداء بالفاحشــة مــع تعريفــات األفعــال بموجــب القانــون الدولــي، ســواء 
نظــام رومــا األساســية أم القانــون الدولــي العرفــي.124

ولكــن، علــى حــّد مــا تّمــت مناقشــته بالتفاصيــل فــي الدليــل العملــي رقــم 1 للجنــة الدوليــة للحقوقييــن،125 فــي ســياق القضايــا 
املرفوعــة أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة، يتــاح املجــال لتفســير القانــون الجنائــي املحلــي وتطبيقــه مــا قبــل قانــون 2017 بمــا 
 أو غيــره مــن أشــكال االعتــداء 

ً
ل اغتصابــا

ّ
يتوافــق مــع القانــون الدولــي واملعاييــر الدوليــة لشــمول الســلوك املحظــور الــذي يشــك

 لهــذا القانــون واملعاييــر، بمــا فــي ذلــك تعريفــات هــذه الجرائــم بموجــب القانــون الدولــي ومبــدأ الشــرعية وعــدم 
ً
الجن�ســي وفقــا

الرجعيــة وحــق املتهــم فــي محاكمــة عادلــة وحــق ضحايــا جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بالولــوج إلــى 
العدالــة وســبل االنتصــاف الفعالــة.

 بشــكٍل واضٍح في النســخة امللغاة 
ً
119.  تلك كانت املمارســة القضائية قبل تعديل الفضل 227 من املجلة الجزائية. وإن لم يكن االغتصاب معّرفا

ه "اإليالج الطبيعي" من الرجل على جسم األنثى. راجع محكمة النقض 
ّ
 أّن االغتصاب لطاملا اعتبر في االجتهادات على أن

ّ
من الفصل 227، إال

القــرار رقــم 6417 الصــادر فــي 16 حزيران/يونيــو 1969 )"جريمــة االغتصــاب تتســم فقــط فــي الحالــة التــي يقــع فيهــا إيــالج جن�ســي طبيعــي أي إيــالج 
مهبلــي"(.

120.  محكمــة النقــض القــرار رقــم 34524 الصــادر فــي 16 حزيران/يونيــو 1981 )"االعتــداء الجن�ســي يرتكــب مــن خــالل فعــل يطــال جســم الضحيــة 
.)"

ً
لترهيبهــا جنســيا

121.  املجلة الجزائية، الفصل 228، الفقرة 2. عدل القانون 2017 هذا املقت�سى بحيث شّدد العقوبة في الحاالت التي يقع فيها الفعل ضّد طفل 
ولكــن مــن دون عنف.

122. املجلة الجزائية، الفصل 227، الفقرة 3.
123. للمزيد من التفاصيل، راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، الدليل العملي رقم 1، ص. 93-92.

124. املرجع نفسه.
125. راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، الدليل العملي رقم 1، ص. 97-94.
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ص ا�وال ��و ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن رائ يق���� الت 3
ا

 إلــى عوامــل عــدة، بمــا فــي ذلــك القوالــب النمطيــة الضــاّرة املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي وغيــر ذلــك مــن املفاهيــم الخاطئــة 
ً
نظــرا

 إلى الوصمة االجتماعية التي تعاني منها الضحية 
ً
حول طبيعة الجرائم وخطورتها، والصعوبة املتزايدة في جمع األدلة، إضافة

 مــا يتــّم تجاهــل جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي أو عــدم إيالئهــا األولويــة 
ً
ومجتمعهــا املحلــي، غالبــا

 بالجرائــم 
ً
بموجــب أنظمــة القانــون الجنائــي الدوليــة واملحليــة، ممــا أّدى إلــى إفــالت مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن العقــاب مقارنــة

األخــرى. وفــي العقــود األخيــرة، أحــرزت املحاكــم والهيئــات القضائيــة الدوليــة والهيئــات الدوليــة املختصــة بحقــوق اإلنســان 
 فــي البــدء بمعالجــة ظاهــرة اإلفــالت مــن العقــاب املنهجيــة عــن جرائــم 

ً
واملحاكــم الوطنيــة، مــن بيــن جملــة هيئــات أخــرى، تقّدمــا

العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي عــن طريــق توضيــح قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، والقانــون الدولــي اإلنســاني، 
والقانــون الدولــي الجنائــي مــع التأكيــد علــى أّن هــذه القواعــد القانونيــة تحظــر جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع 
االجتماعي وتفرض التزامات على الدول للتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم. كما حّددت املحاكم والهيئات القضائية 

 املعاييــر واملمارســات املو�ســى بهــا ملعالجــة هــذه الجرائــم وضمــان مســاءلة مرتكبيهــا.
ً
وهيئــات الخبــراء أيضــا

أ.  التحديــات املرتبطــة بالتحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
ومالحقتهــا والفصــل فيهــا

 ومالحقتهــا، 
ً
إلــى جانــب التحديــات العامــة املرتبطــة بعمليــة التحقيــق فــي أكثريــة الجرائــم التــي وقعــت فــي املا�ســي البعيــد نســبيا

علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن تميــزت بانتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان مرتكبــة علــى نطــاق واســع، تطــرح عمليــة التحقيــق 
فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ومالحقتهــا والفصــل فيهــا بحــّد ذاتهــا تحديــات مــن نــوٍع خــاص. 
وهــي تشــمل: اإلبــالغ غيــر الكافــي أو شــبه املعــدوم عــن هــذه الجرائــم نتيجــة عوامــل مجتمعيــة وثقافيــة أو دينيــة؛126 والوصمــة 
واللــوم امللحــق فــي غالــب األحيــان بالضحايــا؛ والفشــل فــي توصيــف جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
 لبعــض 

ً
وتصنيفهــا؛ وغيــاب أو صعوبــة جمــع األدلــة بســبب مــرور الوقــت بيــن أمــور أخــرى.127 مــن هنــا، يقــّدم هــذا القســم تحليــال

126.  كمــا تــّم شــرحه فــي البروتوكــول الدولــي حــول توثيــق حــاالت العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات والتحقيــق فيهــا، والــذي أعــده مكتــب الخارجيــة 
غ بعض 

ّ
لي األمم املتحدة، واملنظمات غير الحكومية والدول: "قد ال يبل

ّ
والكومنولث في اململكة املتحدة بالتشاور مع مجموعٍة واسعٍة من ممث

الضحايا الذين نجوا من العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي عّما تعّرضوا له بسبب الوصمة االجتماعية، والشعور بالعار 
واإلهانــة، وبســبب الصدمــة التــي يعانــون منهــا هــم وعائالتهــم. ويخــاف آخــرون مــن أن ينبذهــم شــركاء حياتهــم أو أفــراد آخــرون مــن عائالتهــم 
ومجتمعاتهــم املحليــة. ويخــاف البعــض اآلخــر مــن التعــّرض ملزيــد مــن العنــف، كاالنتقــام أو جرائــم الشــرف. باإلضافــة إلــى ذلــك، تنعــدم ثقــة 
الضحايا بالسلطات، من قبيل الشرطة الوطنية أو قوات حفظ السالم الدولية أو املحققين"، راجع البروتوكول الدولي حول توثيق حاالت 
العنف الجن�سي في سياق النزاعات والتحقيق فيها، سارا فيرو ريبيرو وداناييه فان دير ستراتن بونتهوز باسم مكتب الخارجية والكومنولث، 
 بــارون ســيرج براميرتــز وميشــيل جارفيــس، الفصــل الثالــث: التحديــات أمــام 

ً
الطبعــة الثانيــة، آذار/مــارس 2017، ص. 20 و267؛ راجــع أيضــا

التوصــل إلــى نتائــج ناجحــة فــي قضايــا العنــف الجن�ســي، مــن مالحقــة حــاالت العنــف الجن�ســي املرتبطــة بالنــزاع فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســالفيا الســابقة، مــن إعــداد بــارون ســيرج براميرتــز وميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 42. 
 حول مسألة عدم اإلبالغ الكافي عن جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي ضّد الضحايا 

ً
ملزيد من التفاصيل، وتحديدا

الذكــور، راجــع فيليــب شــولز، الناجــون الذكــور مــن العنــف الجن�ســي فــي زمــن الحــرب – وجهــات نظــر مــن شــمالي أوغنــدا، تشــرين الثاني/نوفمبــر 
حة أو الفظائــع الجماعيــة: معالجــة 

ّ
2020، ص. 39؛ وفاليــري أوســترفيلد، "العنــف الجن�ســي املوجــه ضــد الرجــال والفتيــان فــي النزاعــات املســل

األذى الجنســاني فــي املحاكــم الجنائيــة الدوليــة" )2014(، منشــورات حقوقيــة، ص. 119.
127.  املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مكتــب املدعــي العــام، وثيقــة السياســات حــول جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 
حزيران/يونيــو 2014، ص. 6؛ وبــارون ســيرج براميرتــز وميشــيل جارفيــس، الفصــل الثالــث: التحديــات أمــام التوصــل إلــى نتائــج ناجحــة فــي 
قضايــا العنــف الجن�ســي، مــن مالحقــة حــاالت العنــف الجن�ســي املرتبطــة بالنــزاع فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، مــن 
 املركــز الدولــي 

ً
إعــداد بــارون ســيرج براميرتــز وميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 42-43؛ راجــع أيضــا

للعدالــة االنتقاليــة، النــوع االجتماعــي والعدالــة االنتقاليــة – سلســلة وحــدات التدريــب، الوحــدة 4 حــول العدالــة الجنائيــة، تشــرين األول/
أكتوبــر 2018، ص. 34.
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العوامــل التــي مــن املرجــح أن تكــون ذات صلــة باإلجــراءات الجنائيــة أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة فــي تونــس الناشــئة عــن 
 علــى وقــوع جرائــم عنــف جن�ســي وعنــف مبنــي علــى نــوع اجتماعــي.

ً
االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان والتــي تتضمــن أدلــة

� ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن رائ يعة� ة� ة�املتع اط �ا� ي ا امل 1

لهــا االنتهــاكات الجســيمة 
ّ
ح أو فــي حــاالت الســالم التــي تتخل

ّ
علــى حــّد مــا تقــّدم بــه بعــض األخصائييــن، ســواء فــي ســياق النــزاع املســل

 عبــر طائفــة 
ً
لحقــوق اإلنســان املرتكبــة علــى نطــاٍق واســٍع، يقــع العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي عامــة

واســعة،128 تشــمل العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ألهــداف انتهازيــة،129 والعنــف الجن�ســي والعنــف 
املبني على النوع االجتماعي ألهداف استراتيجية،130 باإلضافة إلى العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي كجزء 
من ممارسة يقبل بها الرؤساء.131 وبالتالي فإّن وضع العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي في سياقه الصحيح 
 أّن وضــع 

ّ
لتحديــد هــذه الروابــط ذات األهميــة  أمــر أسا�ســي للتحقيــق فــي هــذه الجرائــم ومالحقتهــا ومعاقبتهــا بصــورة فعالــة. إال

هــذه الجرائــم فــي ســياقها قــد يطــرح تحديــاٍت خاصــة بســبب املفاهيــم الخاطئــة املرتبطــة بجرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي.

 حــول جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي هــي التــي تتمحــور حــول 
ً
ولعــّل أكثــر املفاهيــم الخاطئــة شــيوعا

عدم اعتبار االغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجن�سي بمثابة جرائم عنف ضّد الشخص أو كجرائم جنائية خطيرة كما 
. وفي بعض األحيان، إّن افتراض أّن العنف الجن�ســي يقع بشــكٍل عر�سي مرافق ألشــكال العنف 

ً
هي حال جرائم العنف عموما

 في سياق االستجواب أثناء االحتجاز يدفع باملحققين وأعضاء النيابة العمومية إلى إغفال الطبيعة املحددة لهذه 
ً
األخرى مثال

الجرائم، وبخاصة طبيعتها الجنسية. باإلضافة إلى ذلك، في الفترات املطبوعة بانتهاكات حقوق اإلنسان املنتشرة على نطلق 
واســع حيــث ال تقــع جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بصفــة معزولــة إنمــا كجــزء مــن حملــة جرائــم 
 اإلعــدام خــارج القضــاء، التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة الســيئة(، يــزداد احتمــال أن تقــدم ســلطات 

ً
 )مثــال

ً
أوســع نطاقــا

التحقيــق واملالحقــة علــى عــدم إيــالء األولويــة لهــذه الجرائــم. فــي الواقــع، فــإّن الكــّم الهائــل مــن الجرائــم التــي ينبغــي التحقيــق فيهــا 
 إلى 

ً
ومالحقتها، أو ربما الطبيعة املعقدة لجرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي كجرائم مستقلة، إضافة

ها أمور من شأنها أن تؤدي إلى اعتبار جرائم العنف 
ّ
محدودية الوقت واملوارد الالزمة للمحققين وأعضاء النيابة العمومية كل

" مــن غيرهــا األمــر الــذي يــؤدي إلــى إهمالها.132
ً
الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي وكأنهــا أقــّل "خطــورة

 عــن القوالــب النمطيــة الضــاّرة واملوّجهــة ضــّد املــرأة، فتتعلــق بفكــرة أّن االغتصــاب 
ً
أمــا املفاهيــم األخــرى، والتــي تنشــأ عامــة

خ" شــرف املرأة وكرامتها، عوض اعتبار أّنها تســبب لها األذى 
ّ
وغيره من أشــكال االعتداء الجن�ســي هي مســألة جنســية أكثر "تلط

كجرائــم عنــف.133 ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي بالعامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة إلــى رؤيــة هــذه الجرائــم كأفعــال انتهازيــة 

128.  إليزابيــث جــان وود، العنــف الجن�ســي املرتبــط بالنزاعــات وتضمينــات السياســات مــن األبحــاث الحديثــة فــي املراجعــة الدوليــة للصليــب األحمــر  
 لوريــل بيــغ، ميشــيل جارفيــس، إيلينــا مارتيــن ســالغادو، جوليــا بينزاوتــي، الفصــل 6: وضــع 

ً
)2014(، 96 )894(، ص. 459-462؛ راجــع أيضــا

العنــف الجن�ســي فــي ســياقه: مجموعــة مختــارة مــن الجرائــم، مــن مالحقــة العنــف الجن�ســي املرتبــط بالنــزاع فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســالفيا الســابقة، مــن إعــداد بــارون ســيرج براميرتــز، ميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 173.

ه: العنف الجن�سي الذي يمارس ألسباب خاصة وليس ألغراض املنظمة، أنظر املرجع نفسه، ص. 470.
ّ
129. عّرفته إ. ج. وود بأن

 وراء أهداف املنظمة، أنظر املرجع نفسه، ص. 470.
ً
ه: العنف الجن�سي الذي يعتمد عن قصد سعيا

ّ
130. عّرفته إ. ج. وود بأن

 ولكّن ممارسته مقبولة بنظرهم، أنظر املرجع نفسه، ص. 470.
ً
ه: العنف الجن�سي الذي ال يأمر به الضباط وإن ضمنيا

ّ
131. عّرفته إ. ج. وود بأن

 اتخاذ القرار بشأن الجرائم 
ً
132.  على حّد ما أشار إليه بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، "ينبغي للمحققين وأعضاء النيابة العمومية دوما

ر باملفاهيم الخاطئة التي من شأنها 
ّ
 على معايير صحيحة وغير متأث

ً
التي يدرجونها في أولوياتهم. )...( ولكن، يجب أن يكون تقديرهم هذا مبنيا

أن تؤثــر علــى طبيعــة جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي وخطورتهــا"، راجــع بــارون ســيرج براميرتــز وميشــيل جارفيــس، 
الفصــل 3: التحديــات املرتبطــة بالنتائــج الناجحــة لحــاالت العنــف الجن�ســي مــن مالحقــة حــاالت العنــف الجن�ســي املرتبــط بالنــزاع فــي املحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، مــن إعــداد بــارون ســيرج براميرتــز وميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 

2016، ص. 37.
133.  بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، الفصل 3: التحديات املرتبطة بالنتائج الناجحة لحاالت العنف الجن�سي من مالحقة حاالت العنف 
الجن�سي املرتبط بالنزاع في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من إعداد بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، منشورات 

جامعة كامبريدج، نيسان/أبريل 2016، ص. 33.
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وليــس كجرائــم ترتبــط بســلوك مــن العنــف املرتكــب علــى نطــاق أوســع، وبالتالــي االنتقــاص مــن خطــورة هــذه الجرائــم ســيما وإن 
 في األطر القانونية املحلية التي تحظر 

ً
لم تقع في سياق منهجي وعلى نطاٍق واسع.134 كما تنعكس هذه املفاهيم الخاطئة أيضا

االغتصاب وغيره من أشــكال االعتداء الجن�ســي كاعتداءات على األخالق كما هي الحال في تونس.135

تيا �وال ا الر ّد � ّ ��املو ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� العن ة� ة�املتع اط �ا� ي ا امل 2

ربمــا ال تنشــأ هــذه املفاهيــم الخاطئــة نفســها عــن التحقيــق واملالحقــة فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع 
 وال تحظــى باألهميــة الالزمــة،136 كمــا تطــرح 

ً
 مــا تكــون مهّمشــة

ً
االجتماعــي ضــّد الرجــال والفتيــان غيــر أّن هــذه الجرائــم غالبــا

تحديــات خاصــة بهــا، بمــا فــي ذلــك مجموعــة خاصــة مــن املفاهيــم الخاطئــة التــي ال بــّد مــن فهمهــا وإقرارهــا ومعالجتهــا لضمــان 
عمليــة التحقيــق واملالحقــة الفعالــة فــي هــذه الجرائــم.137

 مــا يكــون الدافــع األسا�ســي وراء 
ً
حة أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة علــى نطــاٍق واســٍع، غالبــا

ّ
فــي ســياق النزاعــات املســل

ارتكاب العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي ضّد الرجال هو الرغبة في تجريد الضحايا من ذكوريتهم، وقوتهم 
وإهانتهــم لغايــات فــرض الســيطرة138 وســحق الهويــة الذكوريــة.139 ومــا زالــت القواعــد واألعــراف الثقافيــة حيــال الذكوريــة 
 
ً
ــه قــد يكــون مــن الصعــب علــى النــاس أصــال

ّ
 فــي مجتمعــاٍت عديــدة إلــى حــّد أن

ً
واالفتراضــات املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي مترّســخة

 للعنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي.140 وبالفعــل، فــإّن هــذا املفهــوم 
ً
تخّيــل احتمــال وقــوع الرجــل ضحيــة

ه ال يمكن أن يجتمع 
ّ
الخاطئ ينتج عن القوالب النمطية الضاّرة املبنية على النوع االجتماعي التي ترى مفهوم الرجولة على أن

ــر بالعنــف الجن�ســي والوقــوع ضحايــا لهــذه الجرائــم.141 ذلــك أّن كــره النســاء الــذي مــا زال حتــى اليــوم 
ّ
مــع مفهــوم القابليــة للتأث

 فــي املجتمعــات قــد يدفــع بالبعــض للتفكيــر علــى هــذا النحــو: "مــا الــذي يمكــن أن يكــون أســوأ للرجــل مــن أن يعامــل 
ً
متغلغــال

 في التشريعات املحلية التي ال تعترف فيها القوانين 
ً
 ما تنعكس هذه املفاهيم الخاطئة والقوالب النمطية أيضا

ً
كامرأة؟" وغالبا

 يمكــن أن تــؤدي إلــى عــدم إقــرار 
ً
الجنائيــة بالعنــف الجن�ســي ضــّد الرجــل وال تحظــره.142  وبالتالــي، فــإّن هــذه العوامــل مجتمعــة

134.  ملزيد من التفاصيل، راجع بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، الفصل 3: التحديات املرتبطة بالنتائج الناجحة لحاالت العنف الجن�سي 
مــن مالحقــة حــاالت العنــف الجن�ســي املرتبــط بالنــزاع فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، مــن إعــداد بــارون ســيرج براميرتــز 

وميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 45-33.
135.  في املجلة الجزائية التونســية، يتّم التطّرق إلى االغتصاب وغيره من أشــكال االعتداء الجن�ســي ضمن فرع االعتداء بما ينافي الحياء. ملزيد من 

التفاصيــل، راجــع الفصــل 2 القســم ب )3( مــن هــذا التقريــر.
136.  أقــّر مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة بالرجــال والفتيــان كضحايــا للعنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات للمــرة األولــى فــي القــرار عــدد 2106 
 
ً
الصادر في حزيران/يونيو 2013، راجع قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2106، الوثيقة رقم S/RES/2106، الفقرة 6؛ راجع أيضا
فيليــب شــولز، الناجــون الذكــور مــن العنــف الجن�ســي فــي زمــن الحــرب – وجهــات نظــر مــن شــمالي أوغنــدا، تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020،ص. 44.
137.  راجع بارون ســيرج براميرتز وميشــيل جارفيس، الفصل 3: التحديات املرتبطة بالنتائج الناجحة لحاالت العنف الجن�ســي من مالحقة حاالت 
العنــف الجن�ســي املرتبــط بالنــزاع فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، مــن إعــداد بــارون ســيرج براميرتــز وميشــيل جارفيــس، 

منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 42-41.
حة أو الفظائــع الجماعيــة: معالجــة األذى الجنســاني 

ّ
138.  فاليــري أوســرفليد، "العنــف الجن�ســي املوّجــه ضــّد الرجــال والفتيــان فــي النزاعــات املســل

 مــا يتعّرضــون 
ً
 أّن "الرجــال والفتيــان غالبــا

ً
فــي املحاكــم الجنائيــة الدوليــة" )2014(، منشــورات حقوقيــة، ص. 117. وتالحــظ أوســترفيلد أيضــا

للعنــف الجن�ســي أثنــاء النزاعــات أو الفظائــع وهــم قيــد االحتجــاز."
139.  فيليب شولز، الناجون الذكور من العنف الجن�سي في زمن الحرب – وجهات نظر من شمالي أوغندا، تشرين الثاني/نوفمبر 2020،ص. 43-

 البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 271.
ً
44؛ راجع أيضا

140. البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 265.
141.  فيليب شولز، الناجون الذكور من العنف الجن�سي في زمن الحرب – وجهات نظر من شمالي أوغندا، تشرين الثاني/نوفمبر 2020،ص. 43-

 البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 265.
ً
44؛ راجع أيضا

ه يرتكب فقط ضّد املرأة، راجع الفصل 2، القســم ب )3( من 
ّ
، وقبل اعتماد قانون ســنة 2017، كان االغتصاب يفهم على أن

ً
142.  في تونس مثال

هذا التقرير. للمزيد من املعلومات حول هذه املســألة، راجع فاليري أوســرفليد، "العنف الجن�ســي املوّجه ضّد الرجال والفتيان في النزاعات 
حة أو الفظائع الجماعية: معالجة األذى الجنساني في املحاكم الجنائية الدولية" )2014(، منشورات حقوقية، ص. 109؛ وسانديش 

ّ
املسل

ســيفاكوماران، "مالحقــة العنــف الجن�ســي ضــّد الرجــال والفتيــان"، فــي العنــف الجن�ســي كجريمــة دوليــة: مقاربــات متعــّددة االختصاصــات، 
منشــورات آن-مــاري دي برويــر وآخريــن، )أنتوريــب: إنترســنتيا 2013(، ص. 83-82.
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الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية بالجرائم الجنسية املرتكبة ضّد الرجل والتحقيق فيها ومالحقتها، ال سيما نتيجة 
توصيفها بشكٍل خاطئ في القانون.143

وكان مــن الشــائع فــي أغلــب األحيــان تصنيــف جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ضــّد الرجــل فــي خانــة 
التعذيب، واملعاملة القاســية أو األفعال الالإنســانية، مع اإلهمال الكامل للطبيعة الجنســية لهذا النوع من الجرائم.144 وإن 
 مــا يرقــى إلــى مســتوى األلــم واملعانــاة، ســواء الجســدية منهــا أو 

ً
كان العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي غالبــا

ل جريمــة تعذيــب، فــإّن توصيــف أفعــال العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ضــّد 
ّ
العقليــة، املطلــوب ليشــك

 مــن نــواٍح عــدة.145 فــي 
ً
 مقلقــا

ً
ل جريمــة تعذيــب فقــط مــع عــدم اإلقــرار بالطبيعــة الجنســية لهــا، يعــّد أمــرا

ّ
الرجــل علــى أنهــا تشــك

قــة بالنــوع االجتماعــي 
ّ
البــدء، قــد يــؤّدي التعتيــم علــى الطبيعــة الجنســية لهــذه الجرائــم إلــى إهمــال التداعيــات الجنســية واملتعل

لهــذه الجرائــم وتعيــق مــن وصــول الضحايــا الذكــور إلــى الخدمــات النفســية والصحيــة املحــّددة بالنــوع الجن�ســي الخــاص بهم.146 
، قد يسهم عدم اإلبالغ عن جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي املوجهة ضّد الرجل إلى استمرار 

ً
ثانيا

 عــن الضحيــة الرجــل نفســه الــذي 
ً
 مــا ينتــج ذلــك أيضــا

ً
عمليــة تهميــش هــذه الجرائــم وعــدم إيالئهــا األهميــة املناســبة.147 وغالبــا

 مــن عــدم رغبتــه فــي أن يوصــف 
ً
 أو ال يبلــغ بالصــورة الدقيقــة عــن الطبيعــة الجنســية لهــذه الجرائــم، انطالقــا

ً
يتغا�ســى تمامــا

 منــه للتداعيــات االجتماعيــة التــي تلحــق بهــذا التوصيــف.148 ففــي بعــض املجتمعــات، إذا كان 
ً
كضحيــة عنــف جن�ســي، تجّنبــا

الرجــل ضحيــة تعذيــب لــن تالحقــه الوصمــة والتأثيــر الضــاّر نفســه كمــا فقــدان الذكوريــة الــذي ينســب إلــى الضحايــا أو الناجيــن 
الرجــال مــن جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي.149

ب.  املعاييــر الدوليــة للتحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
ومالحقتهــا والفصــل فيهــا

�النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن رائ يق���� ��عند�الت ا ت �ا النو ة� ا ة� ا � ا �اعت ة� ا ا� 1
ا � ص ا�وال ��و ا ت ا

 
ً
، ومراعية

ً
ال يستدعي تحقيق املساءلة عن جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي فقط تحقيقاٍت شاملة

ــب 
ّ
 مــن أي قوالــب نمطيــة تبنــى علــى النــوع االجتماعــي وتمّيــز ضــّد النســاء والرجــال فحســب،150 بــل تتطل

ً
للنــوع االجتماعــي، وحــرة

143.  بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، الفصل 3: التحديات املرتبطة بالنتائج الناجحة لحاالت العنف الجن�سي من مالحقة حاالت العنف 
الجن�سي املرتبط بالنزاع في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من إعداد بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، منشورات 

جامعة كامبريدج، نيسان/أبريل 2016، ص. 42-41.
حة أو الفظائــع الجماعيــة: معالجــة األذى الجنســاني فــي 

ّ
144.  فاليــري أوســرفليد، "العنــف الجن�ســي املوّجــه ضــّد الرجــال والفتيــان فــي النزاعــات املســل

املحاكــم الجنائيــة الدوليــة" )2014(، منشــورات حقوقيــة، ص. 109.
145.  فيليــب شــولز، الناجــون الذكــور مــن العنــف الجن�ســي فــي زمــن الحــرب – وجهــات نظــر مــن شــمالي أوغنــدا، تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، ص. 
 ميشــيل جارفيس، الفصل 1: ملحة عامة: تحدي املســاءلة في جرائم العنف الجن�ســي املرتبط بالنزاع،من إعداد بارون ســيرج 

ً
34؛ راجع أيضا

براميرتــز وميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 8-7.
146.  فيليب شولز، الناجون الذكور من العنف الجن�سي في زمن الحرب – وجهات نظر من شمالي أوغندا، تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ص. 34.
حة أو الفظائــع الجماعيــة: معالجــة األذى الجنســاني فــي 

ّ
147.  فاليــري أوســرفليد، "العنــف الجن�ســي املوّجــه ضــّد الرجــال والفتيــان فــي النزاعــات املســل

املحاكــم الجنائيــة الدوليــة" )2014(، منشــورات حقوقيــة، ص. 109 و112.
حة أو الفظائــع الجماعيــة: معالجــة األذى الجنســاني فــي 

ّ
148.  فاليــري أوســرفليد، "العنــف الجن�ســي املوّجــه ضــّد الرجــال والفتيــان فــي النزاعــات املســل

املحاكــم الجنائيــة الدوليــة" )2014(، منشــورات حقوقيــة، ص. 119.
 مــا يخ�ســى الضحايــا الذكــور التعــّرض للنبــذ أو أســوأ بعــد أن ينظــر إليهــم كمثليــي الجنــس، راجــع فيليــب شــولز، 

ً
149.  باإلضافــة إلــى ذلــك، غالبــا

 
ً
الناجون الذكور من العنف الجن�سي في زمن الحرب – وجهات نظر من شمالي أوغندا، تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ص. 43-44؛ راجع أيضا

البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي النزاعــات، ص. 267.
150.  أنظــر بيــن جملــة مراجــع ميشــيل جارفيــس ونجــوى نبطــي، الفصــل 4: السياســات واالســتراتيجيات املؤسســاتية ملالحقــات قضائيــة ناجحــة فــي 
حاالت العنف الجن�سي، من مالحقة حاالت العنف الجن�سي املرتبط بالنزاع في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من إعداد 

بــارون ســيرج براميرتــز وميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 90-82.
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 تلتزم بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان وتبنى على أساسه.151 ومن 
ً
 واستراتيجياٍت قضائية

ً
 فعالة

ً
 مالحقة

ً
هذه العملية أيضا

املرّجح أن تؤثر األنوثة والرجولة على معاناة ضحايا جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي.152

ومن األهمية بمكان بالنسبة إلى العاملين في مجال العدالة الجنائية أن يتفّهموا صلة العوامل املرتبطة بالنوع االجتماعي153  
 ولكــي يضمنــوا 

ً
 دقيقــا

ً
نــوا مــن توصيــف جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي توصيفــا

ّ
بعملهــم لكــي يتمك

االعتــراف بالطبيعــة الكاملــة لــألذى الــذي يلحــق بالضحيــة نتيجــة هــذه الجرائــم، وذلــك فــي أثنــاء أ( عمليــة التحقيــق؛ ب( تحديــد 
الجرائم كما وردت في الئحة االتهام بطريقٍة تعكس خطورتها واألذى الذي تلحقه هذه الجرائم بالضحية؛ ج( في سياق جهود 
املالحقــة لضمــان أن تظهــر األدلــة املســتخدمة فــي املحاكمــات خطــورة الجرائــم كمــا وردت فــي الئحــة االتهــام؛ د( فــي املعلومــات 
 مــع خطــورة الجــرم(؛ وه( فــي العقوبــة 

ً
املقدمــة مــن االدعــاء حــول مالءمــة العقوبــات املطالــب بهــا )أي مــا إذا كانــت متناســبة

الفعليــة الصــادرة عــن القضــاة بعــد اإلدانــة والتــي يجــب أن تعكــس مــن جهــة خطــورة الجريمــة وأثرهــا علــى الضحيــة ومــن جهــة 
154.

ً
أخــرى وجــود أو غيــاب ظــروف مخّففــة أو مشــّددة، وســوابق املتهــم فــي حــال وجودهــا أيضــا

ملعالجــة هــذه املســائل بطريقــة مالئمــة، مــن املهــم إجــراء تحليــل مبنــي علــى النــوع االجتماعــي155 عنــد التحقيــق فــي جرائــم العنــف 
ب هذا التحليل بحث ما إذا كانت الجرائم بما فيها جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع 

ّ
الجن�سي ومالحقتها. ويتطل

 بالقواعد واألعراف الجنسانية والالمساواة بين الجنسين، وبأي طريقة،156 وكيف يمكنها أن تؤثر بصورة 
ً
االجتماعي مرتبطة

مختلفــة علــى الضحايــا النســاء والرجــال. ويمكــن القيــام ذلــك مــن خــالل إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي وضمــان الخبــرة فــي هــذا 
 إلــى مرحلتــي املالحقــة 

ً
املجــال فــي نواحــي العمــل كافــة، مــن التحقيقــات إلــى تحديــد الضحايــا والشــهود والتعامــل معهــم، وصــوال

والعقــاب.157 فعلــى ســبيل املثــال، يجــب أن يضــّم فريــق التحقيــق خبــراء مدّربيــن علــى التحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�ســي، 
ومترجمين فوريين )عند االقتضاء( من الجنسين.158 وال يجب إطالق أي افتراضات حول النوع الجن�سي للمحقق أو الطبيب 
األخصائــي أو املترجــم الفــوري املفضــل لــدى الضحيــة أثنــاء عمليــة العدالــة الجنائيــة، بــل يجــب أن تتــرك للضحيــة حريــة اتخــاذ 

القــرار بهــذا الشــأن عنــد اإلمكان.159

151.  أنظــر بيــن جملــة مراجــع ميشــيل جارفيــس ونجــوى نبطــي، الفصــل 4: السياســات واالســتراتيجيات املؤسســاتية ملالحقــات قضائيــة ناجحــة فــي 
حاالت العنف الجن�سي، من مالحقة حاالت العنف الجن�سي املرتبط بالنزاع في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من إعداد 

بــارون ســيرج براميرتــز وميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 90-92 و110-108.
152.  مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، إدمــاج منظــور النــوع الجنســاني فــي التحقيقــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان: التوجيــه واملمارســة 

)نيويورك/جنيــف، املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 2018(، ص. 47-43.
153.  مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، إدمــاج منظــور النــوع الجنســاني فــي التحقيقــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان: التوجيــه واملمارســة 

)نيويورك/جنيــف، املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 2018(، ص. 26-29، و35-32.
154.  ميشيل جارفيس، الفصل 1: ملحة عامة: تحدي املساءلة في جرائم العنف الجن�سي املرتبط بالنزاع، من إعداد بارون سيرج براميرتز وميشيل 

جارفيس، منشورات جامعة كامبريدج، نيسان/أبريل 2016، ص. 11.
ه ينظر في "نقاط االختالف وعدم املساواة 

ّ
155.  يعّرف مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحليل املبني على النوع االجتماعي على أن

الضمنية بين النساء والرجال، والفتيان والفتيان، وعالقات القوة وسائر القوى املحّركة األخرى املحّددة لألدوار املبنية على النوع االجتماعي 
فــي مجتمــع مــا والتــي تنشــأ عنهــا االفتراضــات والقوالــب النمطيــة املرتبطــة بالنــوع." راجــع مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ورقة 

سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/يونيو 2014، ص. 4.
156.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/

يونيو 2014، ص. 13-12.
157.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/

يونيو 2014، ص. 25.
158.  البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص 135، 166؛ املبادئ التوجيهية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
حول العنف الجن�سي، ص. 31-33.  البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص 135، 166؛ املبادئ التوجيهية للجنة 

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب حول العنف الجن�سي، ص. 33-31.
 املبــادئ التوجيهيــة للجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب حــول العنــف 

ً
159.  بروتوكــول إســطنبول، الفقــرات 154-155، 270. راجــع أيضــا

الجن�ســي، ص. 32.
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 فــي بعــض الســياقات،160 ال يمكــن 
ً
وإن كان اعتمــاد نقــاط محوريــة وغيرهــا مــن اآلليــات بطريقــة تراعــي النــوع االجتماعــي مهمــا

ألنظمة العدالة الجنائية أن تعّول فقط على الخبراء املختّصين بالنوع االجتماعي للتعامل مع دعاوى العنف الجن�سي والعنف 
 أن يخضــع القضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة العامليــن فــي الدوائــر 

ً
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي. فقــد يكــون مــن املهــم مثــال

الجنائيــة املتخصصــة لتدريــب ذي صلــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف واملبنــي علــى النــوع االجتماعــي بشــكٍل مســتمّر،161 وإعــداد 
 إلى مقاربة متخّصصة بالتحقيق في 

ً
مبادئ تشــغيلية وسياســات شــاملة مراعية للنوع االجتماعي واعتمادها وتنفيذها إضافة

جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ومالحقتهــا.162

� رائ ا� � ا ع ��وا ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن ���رائ ئ �امل ي التو 2

 إلــى تحديــد مــا إذا كانــت 
ً
ينبغــي للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة العامليــن فــي الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة أن يعمــدوا أوال

 ومــن ثــم أن يتفهمــوا صلــة هــذه الجرائــم بالســياق األوســع للعنــف الــذي 
ً
الجرائــم املرتبطــة بالنــوع الجن�ســي قــد وقعــت فعــال

ــر املفاهيــم الخاطئــة التــي تــّم تحليلهــا أعــاله 
ّ
وقعــت هــذه الجرائــم ضمنــه، وذلــك فــي محاولــٍة منهــم للتخفيــف مــن خطــر أن تؤث

بشــكٍل ســلبي على عملية الفصل في قضايا العنف الجن�ســي والعنف املبني على النوع االجتماعي. فاإلقرار بالرابط بين العنف 
الجن�سي والسلوكيات الجرمية األخرى أمر أسا�سي لتسهيل االعتراف باالغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجن�سي كجرائم 

عنــف.163

علــى نحــٍو مثالــي،164 يجــب إصــدار التهــم املتعلقــة بجرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بشــكٍل صريــح 
 إلى إصدار التهم 

ً
كجرائم توّصف بشكٍل مالئم الطبيعة الجنسية للسلوك الجرمي وتعكس خطورته بطريقة مناسبة، إضافة

160.  ملزيــد مــن األمثلــة حــول هــذا النــوع مــن اآلليــات املعتمــدة، راجــع ميشــيل جارفيــس ونجــوى نبطــي، الفصــل 4: السياســات واالســتراتيجيات 
املؤسســاتية ملالحقــات قضائيــة ناجحــة فــي حــاالت العنــف الجن�ســي، مــن مالحقــة حــاالت العنــف الجن�ســي املرتبــط بالنــزاع فــي املحكمــة الجنائيــة 
الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من إعداد بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، منشورات جامعة كامبريدج، نيسان/أبريل 2016، ص. 

.110-105
فين بالتعامل مع الضحايا تلقي تدريب حول كيفية التعاطي مع ضحايا العنف الجن�سي والعنف 

ّ
161.  على سبيل املثال، يجب على املوظفين املكل

املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بطريقــة تحتــرم حساســيتهم. راجــع املركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، النــوع االجتماعــي والعدالــة االنتقاليــة – 
سلســلة وحــدات التدريــب، الوحــدة 4 حــول العدالــة الجنائيــة، تشــرين األول/أكتوبــر 2018، ص. 36.

162.  ميشــيل جارفيــس ونجــوى نبطــي، الفصــل 4: السياســات واالســتراتيجيات املؤسســاتية ملالحقــات قضائيــة ناجحــة فــي حــاالت العنــف الجن�ســي، 
مــن مالحقــة حــاالت العنــف الجن�ســي املرتبــط بالنــزاع فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، مــن إعــداد بــارون ســيرج براميرتــز 
 مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة 

ً
وميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 105؛ راجــع أيضــا

الدوليــة، ورقــة سياســات حــو ل جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، حزيران/يونيــو 2014، ص. 14.
163.  لوريــل بيــغ، ميشــيل جارفيــس، إيلينــا مارتيــن ســالغادو، جوليــا بينزاوتــي، الفصــل 6: وضــع العنــف الجن�ســي فــي ســياقه: مجموعــة مختــارة مــن 
الجرائم، من مالحقة العنف الجن�سي املرتبط بالنزاع في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من إعداد بارون سيرج براميرتز، 

ميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 217.
164.  علــى حــّد مــا ذكــرت ميشــيل جارفيــس، النائــب الســابق للمدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة: "إّن إدراج العنــف 
 لضمان التصنيف العادل للسلوك الجرمي وضمان عدم إهمال العنف الجن�سي عند وقوعه، ال 

ً
الجن�سي ضمن خانة منفصلة يكون مهما

 لخبرتنــا، يمكــن للعنــف الجن�ســي كفئــة خاصــة أن يزيــد مــن 
ً
ســيما إلــى حيــن تحّســن كفاءتنــا اإلجماليــة فــي مجــال النــوع االجتماعــي. ولكــن، ووفقــا

 علــى أّي مكتــب نيابــة عامــة، ولربمــا 
ً
، حيــال هــذه الجرائــم. وتعتبــر هــذه املســألة صعبــة

ً
 عــادة

ً
مخاطــر اعتمــاد مقاربــات مختلفــة، وأضيــق نطاقــا

ــد بنــاء علــى خبرتنــا وبشــدة علــى أهميــة وضــع العنــف 
ّ
األهــم هــو أن نكــون واعيــن ملــا يمكــن أن ينشــأ مــن توتــر إزاء تحقيــق هذيــن الهدفيــن. ونؤك

الجن�ســي فــي ســياقه فــي قضايــا القانــون الجنائــي الدولــي ومالحقتــه تحــت تصنيفــات الجرائــم العامــة مثــل التعذيــب، واالســتعباد، واالضطهــاد، 
 إلــى العنــف الجن�ســي عنــد اإلمــكان،" راجــع 

ً
واإلبــادة الجماعيــة، كمــا هــو مالئــم، وذلــك إلــى جانــب تصنيفــات الجرائــم املتاحــة التــي تشــير صراحــة

ميشيل جارفيس، الفصل 1: ملحة عامة: تحدي املساءلة في جرائم العنف الجن�سي املرتبط بالنزاع، من إعداد بارون سيرج براميرتز وميشيل 
جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 8-7.
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 االغتصــاب كجريمــة تعذيــب.165 وحتــى فــي الحــاالت التــي تســتخدم فيهــا فئــات 
ً
، مثــال

ً
حــول هــذه األفعــال كجرائــم أخــرى أيضــا

ــة.166 ذلــك أّن التهــم 
ّ
الجرائــم العامــة، يجــب إيــالء االنتبــاه لضمــان عــدم التعتيــم علــى املكــّون الجن�ســي الــذي تكشــف عنــه األدل

التراكميــة يجــب أن تصــدر علــى أّنهــا "تعكــس الطابــع الخطيــر واملتعــّدد الجوانــب لهــذه الجرائــم، علــى نحــٍو عــادل، وتحــّدد نطاقهــا 
 باألدلــة فــي كّل حالــة."167

ً
مدعومــا

، ال بــّد مــن بــذل الجهــود املالئمــة فــي ســياق تحديــد الجرائــم التــي ســُتدرج علــى الئحــة االتهــام بطريقــة تعكــس 
ً
 وليــس آخــرا

ً
وأخيــرا

 الــذي تتســبب بــه هــذه الجرائــم للضحايــا النســاء والرجــال.168
ً
 األذى املحتمــل أن يكــون مختلفــا

ً
تمامــا

����ا��رائ ص ة�وال يق�وامل �الت را ية���� �ال و � و ت � � ا ات 3

ل السعي إلى العدالة مسعًى 
ّ
بالنسبة إلى ضحايا العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي والناجين منه، ربما يشك

 علــى خطــر تعريضهــم ملزيــد مــن اإلســاءة ومزيــد مــن االنتهــاكات لحقوقهــم ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم 
ً
ــه يشــتمل أيضــا

ّ
، وذلــك ألن

ً
مؤملــا

 للجمعيــة 
ً
 باإليــذاء غيــر املباشــر أو الوقــوع ضحيــة مــن جديــد. وفقــا

ً
األذى واملعانــاة التــي ســبق أن طالتهــم. ُيشــار إلــى ذلــك عــادة

العامة لألمم املتحدة، ال يقع اإليذاء غير املباشرة كنتيجة مباشرة للعمل الجرمي إنما بسبب االستجابة غير املالئمة من قبل 
 
ً
املؤسســات واألفراد حيال الضحية.169 وتشــّجع الدول بالتالي على إعداد ممارســات واســتراتيجيات شــاملة تضمن اســتجابة
 لضحيــة العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي مرحلتــي التحقيــق واملالحقــة. ذلــك أّن 

ً
 وداعمــة

ً
حساســة

مــن شــأن املقاربــات الحساســة واملتمحــورة حــول الضحيــة أن تزيــد مــن "إمكانيـــة النجـــاح فــي القـــبض علـــى الجنـــاة ومقاضاتهــم 
وإدانتـــهم بمـــا يـــسهم فــي تحقيـــق صـــالح الـــضحايا وكفالـــة ســـالمتهن والحيلولـــة دون تعرضهــن لإليــذاء غيــر املباشــر".170

وعلــى ســبيل األولويــة، يجــب أن يتقّيــد األفــراد والعاملــون فــي نظــم العدالــة الذيــن يتعاملــون مــع الضحايــا والشــهود بمبــدأ 

165.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/
 البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات، ص.56: "يمكــن لفعــل العنــف الجن�ســي 

ً
يونيــو 2014، الفقــرة 72؛ راجــع أيضــا

 مــا تنطويــان علــى عنــف جن�ســي مثــل 
ً
نفســه أن يســتوفي أركان جرائــم ضمنيــة مختلفــة، ويشــّجع املمارســون علــى توثيــق الجريمتيــن اللتيــن دائمــا

االغتصــاب، والحمــل القســري أو االســتعباد الجن�ســي، والجرائــم األخــرى التــي يمكــن أن ترتكــب مــن خــالل الســلوك الجن�ســي وغيــر الجن�ســي، 
حة أو الفظائــع الجماعيــة: 

ّ
كالتعذيــب أو القتــل."؛ وفاليــري أوســترفيلد، "العنــف الجن�ســي املوجــه ضــد الرجــال والفتيــان فــي النزاعــات املســل

ل املقاربة الفضلى في إدانة االغتصاب 
ّ
معالجة األذى الجنساني في املحاكم الجنائية الدولية" )2014(، منشورات حقوقية، ص. 112، "تتمث

كاغتصــاب باإلضافــة إلــى أشــكال األذى األخــرى )فــإذا كان االغتصــاب يســتوفي أركان الجرائــم الخاصــة بهــذه األشــكال األخــرى(. عندمــا يــدرج 
االغتصــاب فقــط فــي فئــات غيــر االغتصــاب، يتــّم التعتيــم علــى الطبيعــة الجنســية لــألذى الــذي يلحــق بالضحيــة وبالتالــي قــد يضيــع األثــر عنــد 

تقريــر املســؤولية."
166.  لوريــل بيــغ، ميشــيل جارفيــس، إيلينــا مارتيــن ســالغادو، جوليــا بينزاوتــي، الفصــل 6: وضــع العنــف الجن�ســي فــي ســياقه: مجموعــة مختــارة مــن 
الجرائم، من مالحقة العنف الجن�سي املرتبط بالنزاع في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من إعداد بارون سيرج براميرتز، 

ميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. -217 218.
167.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/

يونيو 2014، الفقرة 72.
168.  لوريــل بيــغ، ميشــيل جارفيــس، إيلينــا مارتيــن ســالغادو، جوليــا بينزاوتــي، الفصــل 6: وضــع العنــف الجن�ســي فــي ســياقه: مجموعــة مختــارة مــن 
الجرائم، من مالحقة العنف الجن�سي املرتبط بالنزاع في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من إعداد بارون سيرج براميرتز، 

ميشــيل جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. -217 218.
169.  الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، القــرار بشــأن تعزيــز التـــدابير املتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن أجــل التصــدي للعنــف 
ضــد املــرأة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم A/RES/65/228، 31 آذار/مــارس 2011، الفقــرة 15 )ج(. علــى ســبيل املثــال، "إّن إجــراء املقابــالت مــع 
 فــي ســياق التحقيــق نفســه يمكــن أن يســهم إلــى حــّد كبيــر فــي إيذائهــم 

ً
 وتكــرارا

ً
الضحايا/الناجيــن مــّرات عــدة أو إجبارهــم علــى إعــادة إفادتهــم مــرارا

بطريقة غير مباشــرة ويجب تجّنبه"، أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين، املســاءلة عن العنف الجن�ســي والعنف املبني على النوع االجتماعي في 
لبنــان: توجيهــات وتوصيــات إلــى العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة )2020(، ص. 32.

170.  الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، القــرار بشــأن تعزيــز التـــدابير املتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن أجــل التصــدي للعنــف 
ضــد املــرأة، 2011، الفقــرة 16 )ب(.
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عــدم إلحــاق الضــرر،171 الــذي ينــّص علــى ضمــان ســالمة وأمــن جميــع املشــاركين فــي التحقيــق؛172 وضمــان تمّتــع الضحايــا 
باالســتقاللية وقدرتهم على إبداء موافقتهم املســتنيرة؛173 والتخفيف من األذى الذي يمكن أن يتســببوا به أثناء تعاطيهم مع 
ــر بدورهــا 

ّ
الضحايــا بمــا فــي ذلــك إعــادة تعريضهــم للصدمــة مــن جديــد، واســتخدام تقنيــات تحقيــق غيــر مالئمــة مــن شــأنها أن تؤث

 علــى قــدرة الضحايــا علــى الولــوج إلــى العدالــة والجبــر.174
ً
ســلبا

 لحــق الضحايــا فــي الخصوصيــة،175 والتخفيــف مــن 
ً
 خاصــة

ً
 علــى ذلــك، يجــب أن يولــي العاملــون فــي مجــال العدالــة عنايــة

ً
عــالوة

أي أثــر ســلبي يمكــن أن يتعّرضــوا لــه، بمــا فــي ذلــك الوصمــة التــي قــد تنشــأ عــن تعاملهــم مــع نظــام العدالــة.176 مــن هنــا، وكقاعــدٍة 
عامــة، ال ينبغــي إطــالق أي فرضيــات حــول رغبــة الضحايــا واســتعدادهم لــإلدالء بشــهادتهم حــول األذى الــذي تعّرضــوا بــه. ومــع 
ذلــك، يجــب أن ينظــر العاملــون فــي نظــام العدالــة فــي احتمــال أّن بعــض الضحايــا لــن يتشــّجعوا أو يعارضــوا اإلدالء بتجربتهــم، 
 علــى املنــوال نفســه، ال يجــدر بممار�ســي 

ً
وبالتالــي يجــب تخصيــص الوقــت واملــوارد الالزمــة ملعالجــة مخاوفهــم هــذه.177 نســجا

 مــن 
ً
 أّن ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يعانــون دائمــا

ً
العدالــة الجنائيــة أن يفترضــوا مســبقا

ب 
ّ
الشعور بالعار والوصمة، ولكن في الوقت نفسه، يجدر بهم اتخاذ اإلجراءات املالئمة واعتماد استراتيجيات تسهم في التغل

علــى عــدم رغبتهــم فــي اإلدالء بشــهاداتهم، وذلــك بســبب الوصمــة والعــار، وبالتالــي يجــب الحــرص علــى عــدم تعزيــز هــذه املشــاعر 
لديهــم.178 وبالفعــل يجــب التنّبــه للصعوبــة املتمثلــة فــي إيجــاد التــوازن الصحيــح بيــن اإلقــرار بواقــع األذى املجتمعــي للضحيــة 

 بروتوكــول إســطنبول، الفقــرات 57-73؛ البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات، ص. 85-104؛ مبــادئ 
ً

171.  راجــع مثــال
اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب بشــأن العنــف الجن�ســي، ص. 18؛ مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ورقــة 
سياســات حــو ل جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، حزيران/يونيــو 2014، الفقرتــان 60-61؛ مكتــب املفــوض 
الســامي لحقــوق اإلنســان، إدمــاج منظــور النــوع الجنســاني فــي التحقيقــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان: التوجيــه واملمارســة )نيويورك/جنيــف، 

املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 2018(، ص. 25.
 بروتوكــول إســطنبول، الفقــرات 95-97؛ مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ورقــة سياســات حــو ل جرائــم العنــف 

ً
172.  راجــع مثــال

الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، حزيران/يونيــو 2014، الفقــرة 61.
 بروتوكول إسطنبول، الفقرات 63-73؛ مبادئ اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن العنف الجن�سي، ص. 33-34؛ 

ً
173.  راجع مثال

البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص.88-91؛ منظمة الصحة العاملية، التوصيات بشأن األخالقيات والسالمة 
في بحث وتوثيق ورصد العنف الجن�سي في حاالت الطوارئ )2007(، القسم الثالث )6(.

174.  البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات، ص. 90-97؛ بروتوكــول إســطنبول، الفقــرات 58-62، 146-149؛ مبــادئ 
اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب بشــأن العنــف الجن�ســي، ص. 18؛ منظمــة الصحــة العامليــة، التوصيــات بشــأن األخالقيــات 
والسالمة في بحث وتوثيق ورصد العنف الجن�سي في حاالت الطوارئ )2007(، القسم الثالث )4(؛ مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، 
إدماج منظور النوع الجنســاني في التحقيقات في مجال حقوق اإلنســان: التوجيه واملمارســة )نيويورك/جنيف، املفوضية الســامية لحقوق 

اإلنســان 2018(، ص. 25
175.  البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات، ص. 95-97؛ بروتوكــول إســطنبول، الفقــرات 65، 68، 71، 217؛ منظمــة 
الصحة العاملية، التوصيات بشأن األخالقيات والسالمة في بحث وتوثيق ورصد العنف الجن�سي في حاالت الطوارئ )2007(، القسم الثالث 
)5(؛ مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ورقــة سياســات حــو ل جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 

حزيران/يونيــو 2014، الفقــرة 60.
176.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/

يونيو 2014، الفقرة 65.
177.  بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، الفصل 3: التحديات املرتبطة بالنتائج الناجحة لحاالت العنف الجن�سي من مالحقة حاالت العنف 
الجن�سي املرتبط بالنزاع في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من إعداد بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، منشورات 
جامعة كامبريدج، نيسان/أبريل 2016، ص. 70؛ هيئة األمم املتحدة للمرأة، دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضّد املرأة، ص. 40؛ مكتب 
املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/يونيو 
2014، الفقــرة 65؛ واللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنــان: املبــادئ والتوصيــات 

املتعلقة باألدلة، )2021(، ص. 15.
178.  بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، الفصل 3: التحديات املرتبطة بالنتائج الناجحة لحاالت العنف الجن�سي من مالحقة حاالت العنف 
الجن�سي املرتبط بالنزاع في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من إعداد بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، منشورات 
جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 70؛ البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات، ص. 20. وعلــى حــّد مــا أورد 
نهــم وتقّويهــم، راجــع املركــز الدولــي 

ّ
املركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، فــإّن بعــض الضحايــا والشــهود قــد يجــدون أّن عمليــة اإلدالء باألدلــة تمك

للعدالــة االنتقاليــة، النــوع االجتماعــي والعدالــة االنتقاليــة – سلســلة وحــدات التدريــب، الوحــدة 4 حــول العدالــة الجنائيــة، تشــرين األول/
أكتوبــر 2018، ص. 38-37.



تعزيز املساءلة عن طريق الدوائر الجنائية املتخّصصة في تونس  | 35

رة في النوع االجتماعي، والحرص على عدم تعزيز هذا الواقع.179 باإلجمال، 
ّ
واملبني على قوالب نمطية ومفاهيم خاطئة متجذ

يجب أن يسعى العاملون في مجال العدالة إلى توفير بيئة آمنة، وداعمة وخصوصية يتسّنى فيها للضحايا والشهود في قضايا 
العنف الجن�سي أن يشعروا فيها باألمان واالرتياح للتقّدم واإلبالغ عن الجرائم التي وقعوا ضحيتها. 180

وال شــّك أّن هــذه املشــاركة الشــاملة مــن جانــب العامليــن فــي نظــام العدالــة الجنائيــة فــي ســياق التعاطــي مــع ضحايــا العنــف 
 كبــرى فــي مســاعدة الضحايــا علــى اإلدالء بشــهادات 

ً
الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي والناجيــن منــه ترتــدي أهميــة

مقنعــة وفعالــة وضمــان أدلــة موثــوق فيهــا ودامغــة للجرائــم، األمــر الــذي يعــّزز مــن فــرص نجــاح الدعــوى فــي املحاكمــة، ســواء فــي 
ضمــان إدانــة الجانــي فــي ســياق إجــراءات عادلــة ونزيهــة، أو فــي فــرض عقوبــة متناســبة مــع خطــورة الجريمــة.181

 مع مبدأ تكافؤ الفرص وحق املتهم في محاكمة 
ً
غير أّن أّي إجراءات تعتمد في مرحلتي التحقيق واملالحقة يجب أن تكون متسقة

عادلة، وبخاصة حق الدفاع في الكشف الكامل عن قضية االدعاء، والحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد 
الدفاع، والحق في استجواب الشهود وشهود الخصم، والحق في محاكمة علنية.182

و ا�وال ا ا�ال وا د� � اطر�ال �ا ا �و يي ت

 ما تؤّدي املباشرة بالتحقيقات الجنائية وما يليها من مالحقة قضائية لجرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع 
ً
غالبا

ــل فــي تعــّرض الضحايــا و/أو الشــهود الذيــن يدلــون بشــهاداتهم ضــّد الجانــي املدعــى بارتكابــه 
ّ
االجتماعــي إلــى خطــر حقيقــي يتمث

العنف ألعمال انتقامية.183 وتنّص املعايير الدولية كما املمارسات املو�سى بها في هذا املجال على اتخاذ تدابير خاصة لحماية 
 184.

ً
ســالمة الضحايــا والشــهود )وأســرهم إذا دعــت الحاجــة(، ورفاههــم الجســدي والنف�ســي، وكرامتهــم وخصوصيتهــم أيضــا

ويجــب أن يخضــع الضحايــا والشــهود املحتملــون فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي إلــى تقييــم 
 لجميــع الضحايا/الشــهود فــي حــاالت 

ً
نف�ســي وتقييــم أولــي للمخاطــر.185 ويتــّم التقييــم النف�ســي، والــذي يجــب أن يكــون إلزاميــا

العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، علــى يــد أخصائــي نف�ســي يقــوم بتحديــد حســن حــال الضحايا/الشــهود 
وقدرتهــم علــى الخضــوع للمقابلــة واإلدالء بشــهاداتهم مــن دون تعريضهــم لــألذى الشــخ�سي أو النف�ســي.186 ويتــّم التركيــز علــى 
تقدير الظروف الشخصية للفرد، ورغبته في مساعدة التحقيق، والقيمة اإلثباتية لشهادته كما يجب السعي إلى بناء عالقة 

179.   ميشيل جارفيس، الفصل 1: ملحة عامة: تحدي املساءلة في جرائم العنف الجن�سي املرتبط بالنزاع،من إعداد بارون سيرج براميرتز وميشيل 
جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 13-14؛ البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات، 

ص. 20، وملزيد من التفاصيل حول مفهوم اســتقاللية الضحية، أنظر الصفحتين 89-88.
180.  البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 20، و242-231.

181.  مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــّدرات والجريمــة، كتّيــب االســتجابة الفعالــة عبــر املالحقــة القضائيــة للعنــف ضــّد النســاء والفتيــات، سلســلة 
 اعتمــاد إجــراءات تهــدف إلــى إعــداد الضحايا/الشــهود لــإلدالء 

ً
كتّيبــات العدالــة الجنائيــة، 2014، ص. 53-54. لهــذا الغــرض، مــن املهــم أيضــا

بشــهاداتهم مــن أجــل تيســير عمليــة تقديــم األدلــة علــى جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، مكتــب املدعــي العــام 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ورقــة سياســات حــو ل جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، حزيران/يونيــو 2014، 

الفقــرة 84.
182.  للمزيد من التفاصيل حول حق املتهم في محاكمة عادلة، أنظر الدليل العملي الثاني للجنة الدولية للحقوقيين، ص. 44-26.

183. البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 116-115.
184.  املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجــــبر لضــــحايا االنتــــهاكات الجســــيمة للقــــانون الــــدولي لحقــــوق اإلنســان 
واالنتهــاكات الخطيــرة للقانــون اإلنســاني الدولــي، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم A/RES/60/147، 16 كانــون األول/ديســمبر 2005، املبــدآن 10 
و12 )ب(؛ إعــالن املبــادئ األساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتخدام الســلطة، قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 

34/40، تشــرين الثاني/نوفمبــر 1985، املــادة 6؛ منظمــة العفــو الدوليــة، دليــل املحاكمــات العادلــة، 1998، ص. 135-134.
185.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/

يونيــو 2014، الفقــرة 61؛ مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــّدرات والجريمــة، كتّيــب االســتجابة الفعالــة عبــر املالحقــة القضائيــة للعنــف ضــّد 
النساء والفتيات، سلسلة كتّيبات العدالة الجنائية، 2014، ص. 52؛ منظمة العفو الدولية، دليل املحاكمات العادلة، 1998، ص. 134-

.135
 أثنــاء املقابلــة ملراقبتهــا وتقديــم النصــح للمســؤول عــن إجرائهــا. كمــا يمكــن للخبيــر أو لشــخص 

ً
186.  املرجــع نفســه. "يمكــن أن يكــون الخبيــر حاضــرا

".
ً
مرافــق تقديــم الدعــم للشــهود، حســب الرغبــة أيضــا
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تقــوم علــى الثقــة واالحتــرام.187 وُيجــرى تقييــم املخاطــر مــع التركيــز علــى املخاطــر املحــّددة التــي تهــّدد الضحايا/الشــهود وتدابيــر 
الحمايــة املتاحــة.188 وهــو يجــب أن يتــّم فــي املراحــل األولــى مــن العمليــة الجنائيــة وأن يخضــع للتعديــل باســتمرار طيلــة الوقــت 

الــذي تســتغرقه هــذه العمليــة،189 بمــا أّن مســتويات املخاطــر وأنواعهــا عرضــة للتغّيــر مــع الوقــت.190

وبهــدف توفيــر الحمايــة للضحايا/الشــهود فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي ســياق اإلجــراءات 
الجنائيــة، يمكــن االســتفادة مــن مجموعــٍة واســعٍة مــن آليــات الحمايــة بالحــّد الضــروري وبطريقــة تتوافــق مــع حــق املتهــم فــي 
محاكمــة عادلــة.191 ويذكــر مــن هــذه التدابيــر: أ( اســتثناءات الكشــف عــن األدلــة للجمهــور واإلعــالم؛192 ب( عقــد اإلجــراءات 
فــي جلســات ســرية وليــس علنيــة193 أو الســماح بتقديــم األدلــة بالوســائل اإللكترونيــة أو غيرهــا مــن الوســائل الخاصــة مــن أجــل 
حمايــة الضحايــا والشــهود وعــدم ظهورهــم أمــام الجمهــور واإلعــالم؛194 ج( اســتخدام أســماء مســتعارة أو تعديــل الصــوت 
والصــورة أثنــاء املحاكمــة لحجــب هويــات الضحايا/الشــهود عــن الجمهــور و/أو اإلعــالم؛195 ود( اإلدالء بالشــهادات عبــر رابــط 
ــر 

ّ
فيديــو للتخفيــف مــن الصدمــة املرتبطــة بحضــور الضحيــة مــع املتهــم فــي الغرفــة نفســها،196 أو للشــهود اآلخريــن الذيــن ال تتوف

 علــى ذلــك، وفــي املحاكمــات ذات الصلــة 
ً
لديهــم القــدرة أو الرغبــة فــي الســفر إلــى املحكمــة حيــث شــهادتهم ضروريــة.197 عــالوة

باالغتصاب وغيره من ضروب االعتداء الجن�سي، يمكن أن يحاول املتهم لفت االنتباه إلى املا�سي الجن�سي للضحايا إلفقادهم 
املصداقية أو التقليل من شأن مزاعمهم، وللجنة الدولية للحقوقيين رّد في هذا الصدد مفاده أّن هذا األسلوب مهين بالنسبة 
ه غير ذي صلة بالنسبة لقيمته اإلثباتية في إثبات الذنب أو البراءة في الجريمة املدعى بارتكابها.198 وكمبدأ 

ّ
إلى الضحية، كما أن

عــام، ينبغــي حظــر نقــاط االســتجواب التــي تتمحــور حــول التاريــخ الجن�ســي للضحية/الناجيــة مــا لــم يقــّرر أّنهــا ذات صلــة وذات 

187.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/
 لوجــه مــع 

ً
يونيــو 2014، الفقرتــان 62-63، "يتــّم تقييــم شــهود العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي ســياق اجتمــاع وجهــا

تقديــم الدعــم املطلــوب للشــهود."
188.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/

يونيو 2014، الفقرتان 64 و70. للمزيد من التفاصيل، أنظر البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 117-115.
189.  اللجنة الدولية للحقوقيين، املغرب: ضمان فعالية التحقيق واملتابعة الجنائية في جرائم العنف الجن�سي والجندري )2017(، ص. 20.

190.  مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــّدرات والجريمــة، كتّيــب االســتجابة الفعالــة عبــر املالحقــة القضائيــة للعنــف ضــّد النســاء والفتيــات، سلســلة 
كتّيبات العدالة الجنائية، 2014، ص. 56. للمزيد من التفاصيل، أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين، املساءلة عن العنف الجن�سي والعنف 

املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنــان: توجيهــات وتوصيــات إلــى العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة )2020(، ص. 44-43.
191. لقائمــة شــاملة بإجــراءات الحمايــة، يرجــى العــودة إلــى البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات، ص. 63 و116؛ مكتــب 
املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ورقــة سياســات حــو ل جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، حزيران/يونيو 
2014، الفقرات 85-101؛ إعالن املبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استخدام السلطة، قرار الجمعية العامة لألمم 

املتحــدة رقــم 34/40، تشــرين الثاني/نوفمبــر 1985، املــادة 6.
192.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/

يونيو 2014، الفقرة 87؛ البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 63.
193.  ال يعني ذلك غياب املتهم أو عدم تمثيله على نحٍو مالئم بل يعني فقط غياب الجمهور عن الجلسة.

194. مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/
يونيو 2014، الفقرتان 88-89؛ البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 63.

195.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/
يونيو 2014، الفقرة 89؛ البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 63.

196.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/
يونيو 2014، الفقرة 89؛ البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 63.

197.  البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 63.
198.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، ولــوج املــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، دليــل املمارســين رقــم 12 )2016(، ص. 
 هيئة األمم املتحدة للمرأة، دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضّد املرأة، 2012، ص. 51، حيث وردت وجهة النظر اآلتية: 

ً
235. راجع أيضا

"فــي كثيــر مــن البلــدان مــا زال التاريــخ الجن�ســي الســابق للشــاكية/الناجية ُيســتخدم فــي إبعــاد األنظــار عــن املتهــم إلــى الشــاكية."
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قيمــة إثباتيــة.199

 مــن اإلجــراءات، أعيــد ذكرهــا أدنــاه،200 التــي تتمحــور حــول 
ً
أعــّد مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــّدرات والجريمــة عــددا

الضحيــة، يمكــن ألعضــاء النيابــة العموميــة والقضــاة اللجــوء إليهــا لضمــان تجربــة آمنــة للضحايــا والشــهود وتســهيل عمليــة 
إدالئهــم بشــهاداتهم علــى نحــٍو يضمــن الحــق فــي املحاكمــة العادلــة للمتهــم.

تدابير دعم الضحاياتدابير الحفاظ على الخصوصيةتدابير الحفاظ على السرية

تدابير مصّممة لحماية هوية الضحية 
من الجمهور واإلعالم

قواعد إثباتية خاصة مصّممة للحّد 
من األسئلة التي يمكن أن تطرح على 

الضحية أثناء املحاكمة

تدابير مصّممة لضمان تجربة 
مريحة للضحية أثناء اإلدالء 

بالشهادة

حذف أّي معلومات محّددة للهوية 
من قبيل األسماء والعناوين من 

ت العامة للمحكمة ومنع 
ّ
السجال

اإلعالم من الوصول إلى هذه 
املعلومات

استخدام اسم مستعار للضحية
حظر الكشف عن هوية الضحية أو 
معلومات تدّل على هويتها ألي طرف 

ثالث
السماح للضحايا باإلدالء بشهادتهم 

خلف العازل أو بالوسائل اإللكترونية 
أو غيرها من الوسائل الخاصة

السماح بعقد اإلجراءات بصورة 
سرية أو في جلسات مغلقة أثناء 
املحاكمة بكليتها أو بجزء منها أي 

أثناء إدالء الضحية بشهادتها )إبعاد 
الجمهور(

حظر األسئلة املتعلقة بالسلوك 
الجن�سي السابق أو الالحق للضحية
عدم إلزامية تأكيد شهادة الضحية 

 للقوانين الوطنية(
ً
)وفقا

السماح للضحية باإلدالء بشهادتها 
على نحٍو يتيح لها تجّنب رؤية املتهم 

)أي شاشات أو دائرة تلفزيونية 
مغلقة( 

الحّد من طريقة االستجواب ومدته 
وتواتره

السماح ألحد األشخاص الداعمين 
للضحية، من أفراد أسرتها أو 

، حضور املحاكمة مع 
ً
أصدقائها مثال

الضحية
يمكن للمحكمة القبول بمقابلة 

مسجلة بالفيديو مع شاهدة عرضة 
للتأثر أو الترهيب قبل املحاكمة 

كدليل رئي�سي للشاهدة

 إلى أّن البنية األساسية 
ً
 نظرا

ً
 ويمكن لإلجراءات الجنائية التي تعقد في الواليات القضائية الوطنية أن تطرح تحدياٍت إضافية

لحمايــة الضحايا/الشــهود قــد تكــون غيــر كافيــة كمــا فــي تونــس أو حتــى معدومــة.201 فــي هــذه الحــاالت، يجــوز للقضــاة وأعضــاء 
النيابــة العموميــة علــى املســتوى الوطنــي اللجــوء إلــى صالحياتهــم التقديريــة لتوفيــر الحمايــة للضحايا/الشــهود بالتنســيق مــع 

 تؤثــر 
ّ

199.  حتــى فــي حــاالت كهــذه، مــن األهميــة بمــكان أن يحتــرم حــق الضحايا/الناجيــن بــأن يعاملــوا باحتــرام وخصوصيــة وســرية فــي كّل وقــت وأال
القوالــب النمطيــة املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي علــى ســير اإلجــراءات. راجــع اتفاقيــة إســطنبول، املــادة 42؛ الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، 
القرار بشأن تعزيز التـدابير املتخـذة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن أجل التصدي للعنف ضد املرأة، وثيقة األمم املتحدة رقم 
A/RES/65/228، 31 آذار/مــارس 2011، الفقــرة 15 )ه(.  باإلضافــة إلــى ذلــك، وفــي واليــات قضائيــة عــدة، يمنــح قضــاة املحاكمــات الجنائيــة 

 مــن دون مســاعدة محاميهــم.
ً
صالحيــة حظــر املتهميــن مــن اســتجواب الضحايــا فــي جرائــم العنــف الجن�ســي مباشــرة

200.   مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــّدرات والجريمــة، كتّيــب االســتجابة الفعالــة عبــر املالحقــة القضائيــة للعنــف ضــّد النســاء والفتيــات، سلســلة 
كتّيبــات العدالــة الجنائيــة، 2014، ص. 119.

201. راجع الفصل 4 من هذا التقرير.
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جهــاٍت فاعلــٍة أخــرى مثــل منظمــات املجتمــع املدنــي التــي تقــّدم خدمــات الدعــم النف�ســي وإعــادة التأهيــل الجســدي. 202

د د ن� ة� صد �ل ��عّر ا ت �وا و ا�وال ا �ال و ن� � ي التخ

كمــا ســبق وذكــر، يمكــن للضحايــا/ الشــهود فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي مواجهــة مخاطــر 
 علــى تخفيــف هــذا الخطــر، يجــب التعامــل مــع أّي مشــاركة 

ً
إضافيــة تتمثــل فــي تعّرضهــم للصدمــة مــن جديــد.203 وحرصــا

للضحايــا والشــهود فــي هــذا النــوع مــن القضايــا بحساســية بالغــة.204 وقــد يشــمل ذلــك بيــن جملــة أمــور ضمــان إجــراء املقابلــة 
من قبل محقق من الجنس نفســه للضحايا/الشــهود ما لم يفّضلوا خالف ذلك؛205 وإبالغ الضحايا/الشــهود بحقوقهم؛206 
وتوفيــر الحمايــة للضحايا/الشــهود فــي حــال تعّرضهــم للخطــر؛207 وضمــان أّن ســبل اإلحالــة إلــى الخدمــات النفســية االجتماعيــة 

والطبيــة والقانونيــة وغيرهــا متاحــة للضحيــة حســب االقتضــاء.208

فــي أثنــاء املحاكمــة، قــد يكــون خطــر تعــّرض الضحايا/الشــهود فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
للصدمــة مــن جديــد أكبــر، وذلــك لعــدة أســباب منهــا عــدم التآلــف مــع أجــواء املحكمــة وإجــراءات املحاكمــة، وبســبب تقديــم 
ــف مــن 

ّ
األدلــة مــن خــالل اإلدالء بشــهادة مباشــرة أمــام املحكمــة، واضطرارهــم إلــى مواجهــة الجانــي أو تعّرضهــم الســتجواب مكث

 فــي التخفيــف مــن هــذه الضغوطــات والحــّد 
ً

 فاعــال
ً
قبــل الدفــاع.209 ويمكــن للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة أن يــؤدوا دورا

منهــا وذلــك باتبــاع عــدد مــن التدابيــر التــي تتمحــور حــول الضحايــا، مــن قبيــل إبالغهــم بحقوقهــم وســبل االنتصــاف املتاحــة لهــم؛ 
 إلــى تدابيــر أخــرى لتقديــم الدعــم املالئــم 

ً
وحظــر أو االعتــراض علــى االســتجواب غيــر املالئــم أو العدائــي مــن جانــب الدفــاع؛ إضافــة

للضحايــا، كالســماح لشــخص مرافــق بالحضــور مــن أجــل الدعــم النف�ســي.210 وال تتيــح هــذه التدابيــر تهدئــة الضغــوط املتزايــدة 
 مــن تقديــم أفضــل أدلــة ممكنــة.211

ً
علــى كاهــل الضحايــا وتحفيــز شــعورهم باألمــان فحســب بــل هــي تمكنهــم أيضــا

202.  املركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، النــوع االجتماعــي والعدالــة االنتقاليــة – سلســلة وحــدات التدريــب، الوحــدة 4 حــول العدالــة الجنائيــة، 
تشــرين األول/أكتوبــر 2018، ص. 40.

203.  مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، إدمــاج منظــور النــوع الجنســاني فــي التحقيقــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان: التوجيــه واملمارســة 
)نيويورك/جنيــف، املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 2018(، ص. 18 و25.

204.  للمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، املســاءلة عــن العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنــان: 
توجيهات وتوصيات إلى العاملين في مجال العدالة الجنائية )2020(، ص. 32، واللجنة الدولية للحقوقيين، جرائم العنف الجن�سي والعنف 

املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنــان: املبــادئ والتوصيــات املتعلقــة باألدلــة، )2021(، ص. 18-14.
205.   البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 161-166؛ هيئة األمم املتحدة للمرأة، دليل التشريعات املتعلقة بالعنف 

ضّد املرأة، ص. 16؛ بروتوكول إسطنبول، الفقرة 154.
206. هيئة األمم املتحدة للمرأة، دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضّد املرأة، ص. 16

207. البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 116-115.
208.  البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 98-102؛ بروتوكول إسطنبول، الفقرتان 156، 174.

209.  مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــّدرات والجريمــة، كتّيــب االســتجابة الفعالــة عبــر املالحقــة القضائيــة للعنــف ضــّد النســاء والفتيــات، سلســلة 
كتّيبات العدالة الجنائية، 2014، ص. 60 و119؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار بشأن تعزيز التـدابير املتخـذة في مجـال منـع الجريمـة 
والعدالـــة الجنائيـــة مـــن أجــل التصــدي للعنــف ضــد املــرأة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم A/RES/65/228، 31 آذار/مــارس 2011، الفقــرة 18 
)أ(؛ املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مكتــب املدعــي العــام، وثيقــة السياســات حــول جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 

حزيران/يونيــو 2014، الفقــرة 90.
210.  للمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، املســاءلة عــن العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنــان: 
 دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، 

ً
توجيهات وتوصيات إلى العاملين في مجال العدالة الجنائية )2020(، ص. 56-57؛ راجع أيضا

 إعــالن املبــادئ األساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتخدام الســلطة، قــرار الجمعيــة العامــة 
ً
2012، ص. 39؛ راجــع أيضــا

لألمــم املتحــدة رقــم 34/40، تشــرين الثاني/نوفمبــر 1985، املــادة 6.
211.  مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــّدرات والجريمــة، كتّيــب االســتجابة الفعالــة عبــر املالحقــة القضائيــة للعنــف ضــّد النســاء والفتيــات، سلســلة 

كتّيبــات العدالــة الجنائيــة، 2014، ص. 119.
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كمــا يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار نقطــة هامــة إضافيــة لتجّنــب الصدمــة مــن جديــد وهــي الحاجــة إلــى إدارة توقعــات الضحايــا 
ــق بمشــاركتهم فــي اإلجــراءات الجنائيــة.212 مــن هنــا، مــن املهــم إبقــاء الشــهود علــى اطــالع بتدابيــر الحمايــة 

ّ
والشــهود فيمــا يتعل

إلــى تطــّورات القضيــة   
ً
واملشــاركة فــي اإلجــراءات، وبمقاربــات االدعــاء وأهدافــه، واملهــل الزمنيــة ونتائــج اإلجــراءات، إضافــة

وأســاليب الجبــر.213

لة ا 4

علــى حــّد مــا ذكــر فــي األقســام الســابقة، يجــب إيــالء عنايــة خاصــة عنــد التحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي ومالحقتهــا، بمــا فــي ذلــك أثنــاء عمليــة جمــع األدلــة ومقبوليتهــا وتقييمهــا،214 وعنــد التعاطــي مــع الضحايــا 
والشهود.215 وسواء تّم اإلدالء باألدلة املتعلقة بالعنف الجن�سي في سياق اإلدالء بالشهادات في غرفة املحكمة أو في سياقات 
أخــرى، ينبغــي للعامليــن فــي مجــال العدالــة واألفــراد الذيــن يتعاملــون مــع الضحايــا والشــهود أن يلتزمــوا بمبــدأ عــدم إلحــاق 

الضــرر.216

212.  راجــع مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ورقــة سياســات حــو ل جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 
حزيران/يونيــو 2014، الفقرتــان 70 و90؛ البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات، ص. 183 و239.

213.  للمزيــد مــن التفاصيــل حــول قضيــة إدارة توقعــات الضحايــا والشــهود فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، راجــع 
املركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، النــوع االجتماعــي والعدالــة االنتقاليــة – سلســلة وحــدات التدريــب، الوحــدة 4 حــول العدالــة الجنائيــة، 

تشــرين األول/أكتوبــر 2018، ص. 46-45.
214.  ســيركز هــذا القســم بشــكٍل أسا�ســي علــى نــوع األدلــة التــي مــن شــأنها أن تفيــد قضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة فــي مجــال التحقيــق فــي جرائــم 
العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي ومالحقتها. ملزيد من التفاصيل حول جمع األدلة في سياق االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
اإلنســان املرتكبــة علــى نطــاٍق واســع، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، املســاءلة عــن طريــق الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة: املبــادئ وأفضــل 
https://www.icj.org/ :املمارســات حــول جمــع األدلــة ومقبوليتهــا وتقييمهــا – الدليــل العملــي رقــم 3  )2020(، ص. 9-24، متــاح عبــر الرابــط
  wp-content/uploads/2020/12/Tunisia-SSC-guide-series-no3-Publications-Reports-Thematic-reports-2020-ENG.pdf
 اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، واللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنان: 

ً
راجــع أيضــا

املبــادئ والتوصيــات املتعلقــة باألدلــة، )2021(، ص. 11-39؛ البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات، ص. 156-141 
و213-224؛ واللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، التحقيــق فــي حــاالت الوفــاة املحتملــة غيــر املشــروعة ومالحقتهــا- دليــل املمارســين رقــم 14 )2019(، 

ص. 90 ومــا يليهــا.
 إلى مبادئ التق�سي والتوثيق الفعالين في حاالت التعذيب وغيره من ضروب املعاملة السيئة وبروتوكول إسطنبول اللذين ينطبقان 

ً
215.  إضافة

 أخــرى مــن املعاملــة الســيئة(، 
ً
 أو أشــكاال

ً
ل تعذيبــا

ّ
ل جريمــة تعذيــب( وغيــره مــن أشــكال العنــف الجن�ســي )التــي تشــك

ّ
علــى االغتصــاب )الــذي يشــك

تنــّص كّل مــن مبــادئ اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب ملكافحــة العنــف الجن�ســي وتداعياتــه فــي أفريقيــا )مبــادئ اللجنــة األفريقيــة 
لحقوق اإلنسان والشعوب حول العنف الجن�سي( )2017( ومبادئ منظمة الصحة العاملية بشأن الرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف 
الجن�ســي )2003(، منظمــة الصحــة العامليــة، التوصيــات بشــأن األخالقيــات والســالمة فــي بحــث وتوثيــق ورصــد العنــف الجن�ســي فــي حــاالت 
الطــوارئ )2007(، ودليــل التشــريعات املتعلقــة بالعنــف ضــّد املــرأة مبــادئ قابلــة للتطبيــق علــى التحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�ســي. ويتضّمن 

 توجيهــات مفصلــة حــول عمليــة توثيــق العنــف الجن�ســي والتحقيــق فيــه.
ً
البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات أيضــا

216.  أنظــر بروتوكــول إســطنبول، الفقــرات 57-73؛ البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات، ص. 85-104؛ مبــادئ اللجنــة 
األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب حــول العنــف الجن�ســي، ص. 18.
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تعزيز املساءلة عن طريق الدوائر الجنائية املتخّصصة في تونس40  | 

ــة الشــهود،217 واألدلــة الوثائقيــة،218 والرقميــة،219 واألدلــة املاديــة220 
ّ
ل أدل

ّ
كمــا هــي الحــال مــع ســائر الجرائــم األخــرى، تشــك

مصــادر هامــة ذات قيمــة إثباتيــة فــي إجــراءات املحكمــة يمكــن أن تدعــم وتســهم فــي إثبــات ارتــكاب االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال 
 مــا ال تتــرك 

ً
 إلــى تقديــم أدلــة تتعلــق بالظــروف الســياقية ذات الصلــة. ولكــن، غالبــا

ً
العنــف الجن�ســي ومســؤولية الجنــاة، إضافــة

أفعــال العنــف الجن�ســي، مــن قبيــل االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال االعتــداء الجن�ســي، أّي عالمــات جســدية يســهل الكشــف عنهــا 
ويصعــب إثباتهــا بأدلــة الطــب الشــرعي ال ســيما فــي حــاالت العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي التــي تقــع ضمــن 
اختصــاص الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة والتــي تعنــى بجرائــم وقعــت منــذ مــدة بعيــدة.221 وفــي وقــٍت يمكــن فيــه ألدلــة الطــب 
 فــي التحقيقــات واملالحقــة الجنائيــة، ينبغــي للقضــاة وأعضــاء النيابــة العموميــة التيقــظ إلــى 

ً
 محوريــا

ً
الشــرعي222 أن تــؤدي دورا

 إلدانــة املعتــدي.223 وفــي الحــاالت التــي ال يتــّم فيهــا جمــع األدلــة 
ً
 مســبقا

ً
ل شــرطا

ّ
واقــع أّن أدلــة الطــب الشــرعي ال ينبغــي أن تشــك

البيولوجيــة224 علــى الفــور بعــد ارتــكاب الجريمــة، يمكــن جمــع األدلــة عــن اإلصابــات الطويلــة املــدى التــي تســبب بهــا العنــف 

217.  تشمل أدلة الشهود تحديد هويات األفراد الذين تتوفر لديهم معرفة أو معلومات حول الجريمة ومقابلتهم، وتقييم إفاداتهم أمر أسا�سي ألي 
تحقيق في ادعاءات االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان كما هي حال جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي. وعلى حّد 
مــا ورد فــي بروتوكــول مينســوتا، يتمثــل الغــرض مــن مقابــالت الشــهود فيمــا يلــي: "1( الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات ذات الصلــة، 
مــن خــالل عمليــة منهجيــة ونزيهــة، ملســاعدة املحققيــن علــى إثبــات الحقيقــة بصــورة موضوعيــة؛ 2( تحديــد املشــتبه بهــم املحتمليــن؛ 3( إتاحــة 
الفرصــة لألفــراد لتقديــم معلومــات يعتقــدون أنهــا تتصــل بإثبــات الوقائــع؛ 4( تحديــد هويــة املزيــد مــن الشــهود؛ 5( تحديــد هويــة الضحايــا؛ 6( 
تحديد أماكن مسرح الجريمة ]...[؛ 7( وضع املعلومات األساسية والوقائع ذات الصلة ]...[؛ و8( تحديد الخيوط الكاشفة املحتملة ملتابعتها 

في التحقيق"، راجع بروتوكول مينسوتا، الفقرة 70.
218.  تشمل األدلة الوثائقية الخرائط، والصور الفوتوغرافية، وسجالت املوظفين، وسجالت االستجواب، والسجالت اإلدارية، واألوراق املالية، 
واإليصاالت النقدية، ووثائق الهوية، وسجالت املكاملات الهاتفية، واملراسالت، وجوازات السفر. وباإلضافة إلى املعلومات التي تتضّمنها قد 
 بصمــات األصابــع( التــي يمكــن الحصــول عليهــا وتحليلهــا مــن الوثائــق. راجــع اللجنــة الدوليــة 

ً
 أدلــة بيولوجيــة أو ماديــة )مثــال

ً
ترتبــط بهــا أيضــا

للحقوقييــن، التحقيــق فــي حــاالت الوفــاة املحتملــة غيــر املشــروعة ومالحقتهــا، دليــل املمارســين رقــم 14 )2019(، ص. 93.
219.  األدلــة الرقميــة هــي املعلومــات أو البيانــات التــي تحفــظ علــى األجهــزة اإللكترونيــة أو يمكــن ســحبها منهــا أو نقلهــا عبرهــا. يمكــن العثــور علــى األدلــة 
الرقميــة بشــكل صــور علــى الكاميــرات، واإلنترنــت، وأجهــزة الكمبيوتــر، والهواتــف الجّوالــة، وغيــر ذلــك مــن الوســائط الرقميــة مثــل وحــدات 
 مــا يحتفــظ مقّدمــو خدمــات اإلنترنــت والهواتــف املحمولــة بياناتهــم )مــن قبيــل ســجالت املكاملــات( لفتــرة معينــة مــن 

ً
التخزيــن النقالــة. غالبــا

 فــي حــال حــدوث تأخيــر بيــن تاريــخ ارتــكاب 
ً
 إن لــم تكــن مســتحيلة

ً
الزمــن، وبالتالــي فــإّن إمكانيــة االطــالع علــى هــذه البيانــات يمكــن أن تكــون صعبــة

الجريمــة وبــدء التحقيــق فيهــا، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الدليــل العملــي رقــم 3، ص. 16.
220.  ثمة طائفة واسعة من األدلة املادية التي يمكن العثور عليها على أجساد الضحايا، الشهود أو الجناة، وفي مكان ارتكاب الجريمة أو االنتهاك، 
وأي مكان ُوجد فيه الجناة وفي املدافن واألماكن التي تركت فيها الجثث في أي وقت. تستخدم كيمياء الطب الشرعي من أجل تحديد املواد 
غير املعروفة التي تستخرج كأدلة. ويشمل ذلك املخدرات املشتبه بها، واملواد السامة، وبقايا الطلقات )األسلحة النارية(، واملواد املتفجرة، 
راجــع بروتوكــول مينســوتا، الفقــرة 137. ال يجــوز جمــع األدلــة املاديــة إال مــن قبــل أشــخاص يتمتعــون بالصالحيــة والخبــرة للقيــام بذلــك، راجــع 

البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، ص. 154.
221.  راجــع، للمزيــد مــن التفاصيــل، اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الدليــل العملــي رقــم 3، ص. 21-23: بروتوكــول إســطنبول، الفقــرات 73-57، 
و95-97؛ مبــادئ اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب حــول العنــف الجن�ســي، ص. 18 و33-34؛ البروتوكــول الدولــي حــول العنــف 
الجن�سي في النزاعات، ص. 89-91؛ منظمة الصحة العاملية، التوصيات بشأن األخالقيات والسالمة في بحث وتوثيق ورصد العنف الجن�سي 

فــي حــاالت الطــوارئ )2007(، القســم الثالــث )6(.
ــن مــن ضمــان البســط 

ّ
222.  "يعنــى علــم الطــب الشــرعي بإثبــات الوقائــع املحصلــة بالطــرق العلميــة ...وعلــم الطــب الشــرعي أحــد األدوات التــي تمك

 لســيادة القانــون"، راجــع تقريــر مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق 
ً
الكامــل لســيادة القـــانون، ولهــذا يحتــاج بــدوره إلــى أن يكــون ممتثــال

 ،26/A/HRC/15 . اإلنسان بشأن الحـق في معرفة الحقيقة وبشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق اإلنسان، وثيقة األمم املتحدة رقم
24 آب/أغسطس 2010، الفقرة 2. كما تسهم أدلة الطب الشرعي واألدلة العلمية األخرى في التخفيف من االعتماد الدائم على االعترافات 
وغيرهــا مــن األدلــة التــي يمكــن التالعــب بهــا أو تكوينهــا مــن خــالل الفســاد أو ممارســات الشــرطة القمعيــة، راجــع أدوات ســيادة القانــون للــدول 
 التقريــر 

ً
مــا بعــد النزاعــات، مبــادرات املالحقــة الجنائيــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم HR/PUB/06/4، نيويورك/جنيــف، 2006. راجــع أيضــا

املؤقــت للمقــرر الخــاص املعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم 
A/69/387، 23 أيلول/ســبتمبر 2014، الفقــرة 19.

 املحكمة الجنائية الدولية، القواعد اإلجرائية 
ً
223.  هيئة األمم املتحدة للمرأة، دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضّد املرأة، ص. 40؛ راجع أيضا

وقواعد اإلثبات )2013(، القاعدة 63 )4(.
 مــن جســم اإلنســان أو 

ً
224.  تشــير األدلــة البيولوجيــة إلــى املــواد العضويــة التــي يتــّم جمعهــا مــن جســم اإلنســان أو محيطــه، ويمكــن جمعهــا مباشــرة

من األدوات التي يستخدمها الشخص املعني مثل فرش األسنان وفرش الشعر واملالبس غير املغسولة. ويتطلب تحديد العينات البيولوجية 
، راجــع بروتوكــول مينســوتا، الفقــرة 133.

ً
 متخصصــا

ً
وجمعهــا مــن مســرح الجريمــة وحفظهــا علــى نحــٍو مالئــم تدريبــا
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ــر أدلــة مــن هــذا النــوع، تبقــى أدلــة الشــهود وغيــر ذلــك مــن أدلــة الطــب الشــرعي علــى قــدٍر كبيــٍر مــن 
ّ
الجن�ســي. وفــي حــال عــدم توف

األهميــة.225

ل أدلة الشهود،226 والتي تشمل تحديد هويات األفراد الذين تتوفر لديهم معرفة أو معلومات حول الجريمة ومقابلتهم، 
ّ
تشك

وتقييم إفاداتهم أمر أسا�سي ألي تحقيق في ادعاءات جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي.  227

ويجب أن يشمل التحقيق إعداد قائمة بأهم الشهود وإيالء األولوية ملقابلتهم. وقد يشمل هؤالء الضحايا، والجناة املزعومين 
فــي الحــاالت التــي يتســّنى فيهــا للضحيــة و/أو لشــخص ثالــث التعــّرف عليهــم، وأي أفــراد آخريــن شــاهدوا الجريمــة أو ســمعوها 
 مقابلــة األفــراد الذيــن يعرفــون الضحيــة أو الجانــي املشــتبه بــه، أي األشــخاص القادريــن علــى 

ً
أثنــاء ارتكابهــا. كمــا يجــب أيضــا

تقديــم األدلــة حــول العناصــر الســياقية التــي يجــب إثباتهــا، بمــا فــي ذلــك أفــراد العائلــة واألصدقــاء والجيــران واألخصائييــن الذيــن 
يتعاملــون مــع الضحيــة والجانــي مــن قبيــل األطبــاء أو األخصائييــن االجتمـــاعيين.228

 لجمــع األدلــة املتعلقــة بالســياق 
ً
 خاصــة

ً
 باالغتصــاب والعنــف الجن�ســي، يجــب أن يولــي املحققــون عنايــة

ً
ــق تحديــدا

ّ
وفيمــا يتعل

الــذي انــدرج فيــه ارتــكاب الجريمــة. فبموجــب القانــون الدولــي، تتطلــب تعريفــات االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجن�ســي 
 عن اإلرادة الحرة للشخص املتخذة في سياق الظروف املحيطة.229 وتعتبر الظروف 

ً
 وأن يكون تعبيرا

ً
أن يكون الرضا اختياريا

 أو مــا إذا كان الرضــا قــد أتــى 
ً
 قســرية

ً
التــي يزعــم أّن الجانــي قــد ارتكــب فيهــا هــذه الجرائــم ذات صلــة فــي تحديــد مــا إذا كانــت مثــال

 230.
ً
 يمكــن أن يلغــي الرضــا تلقائيــا

ً
 عــن اإلرادة الحــرة للشــخص؛ ذلــك أّن عمــر الضحيــة فــي وقــت ارتــكاب الجريمــة مثــال

ً
تعبيــرا

 على ذلك، وعلى حّد ما تّمت مناقشته في الفصل 2، القسم أ )1( من هذه اإلحاطة القانونية، تلغي الظروف القسرية 
ً
عالوة

231.
ً
 الرضــا أيضــا

ً
كالحبــس أو االحتجــاز مثــال

ر ذلك يجب استشــارتهم أثناء 
ّ
كما ينبغي أن يجري الفحص على يد أشــخاص ذوي خبرة في توثيق االعتداء الجن�ســي؛ وإذا تعذ

 التحّدث مع أخصائي طبي عوض املحقق غير 
ً
الفحص الجسدي.232  في أثناء التحقيق، قد تفّضل ضحية االغتصاب أيضا

ــه فــي ســياق التقييمــات 
ّ
الخبيــر فــي الطــب حتــى وإن كان املحقــق أنثــى واألخصائــي الطبــي رجــل.233 يالحــظ بروتوكــول إســطنبول إن

التي تجرى ألغراض قانونية، "من السهل تأويل االهتمام بالتفاصيل وتوجيه أسئلة مدققة عن املا�سي على أنهما من مظاهر 

225.  تقــّدم املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة توجيهــات مفصلــة حــول جمــع األدلــة البيولوجيــة. وعلــى اعتبــار أّن الجرائــم الواقعــة ضمــن 
كبــت منــذ ســنين، لــم تــدرج فــي هــذه اإلحاطــة القانونيــة أّي توجيهــات مفصلــة حــول جمــع األدلة 

ُ
اختصــاص الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة قــد ارت

املعاصــرة. للمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة، القســم الرابــع.
226.  للمزيد من املعلومات حول أدلة الشهود، راجع واللجنة الدولية للحقوقيين، جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي في 

لبنان: املبادئ والتوصيات املتعلقة باألدلة، )2021(، ص -14 15.
227.  على حّد ما ورد في بروتوكول مينســوتا، يتمثل الغرض من مقابالت الشــهود فيما يلي: "1( الحصول على أكبر قدر ممكن من املعلومات ذات 
الصلــة، مــن خــالل عمليــة منهجيــة ونزيهــة، ملســاعدة املحققيــن علــى إثبــات الحقيقــة بصــورة موضوعيــة؛ 2( تحديــد املشــتبه بهــم املحتمليــن؛ 
3( إتاحــة الفرصــة لألفــراد لتقديــم معلومــات يعتقــدون أنهــا تتصــل بإثبــات الوقائــع؛ 4( تحديــد هويــة املزيــد مــن الشــهود؛ 5( تحديــد هويــة 
الضحايــا؛ 6( تحديــد أماكــن مســرح الجريمــة ]...[؛ 7( وضــع املعلومــات األساســية والوقائــع ذات الصلــة ]...[؛ و8( تحديــد الخيــوط الكاشــفة 

املحتملــة ملتابعتهــا فــي التحقيــق، راجــع بروتوكــول مينســوتا، الفقــرة 70.
  CEDAW/C/GC/33 228.  اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــّد املــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33: لجــوء املــرأة إلــى العدالــة، الوثيقــة رقــم

2015((، الفقــرة 51 )ط(.
 الدليل العملي رقم 1، ص. 77-71.

ً
229. راجع الفصل 2، القسم أ )1(؛ راجع أيضا

 مكتــب املدعــي العــام 
ً
230.  للمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، القاعــدة 70؛ راجــع أيضــا

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ورقــة سياســات حــو ل جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، حزيران/يونيــو 2014، 
 الفقرتيــن 96-95.

ً
الفقــرة 94، وراجــع أيضــا

 الدليل العملي رقم 1، ص. 73-71.
ً
231. راجع الفصل 2، القسم أ )1(؛ راجع أيضا

232. بروتوكول إسطنبول، الفقرتان 220 و270.
233. بروتوكول إسطنبول، الفقرة 270.
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عــدم الثقــة أو الشــك مــن جانــب الفاحــص."234 أمــا الهــدف مــن جمــع األدلــة الطبيــة فيتمثــل فــي توفيــر خدمــة موضوعيــة مــع 
مراعــاة الحساســية أو التعاطــف.235 وينــّص البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي236 فــي ســياق النزاعــات علــى توجيهــات 

شــاملة حــول مقابلــة الضحايــا والشــهود فــي جرائــم العنــف الجن�ســي وجمــع األدلــة غيــر أدلــة الشــهود.237

يمكــن أن يظهــر لــدى ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي عــدد مــن اإلعاقــات الصحيــة املباشــرة 
والطويلــة املــدى، بمــا فيهــا متالزمــة صدمــة االغتصــاب، اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، االكتئــاب، الرهــاب االجتماعــي والســلوك 
 وبالتالي يصعب الكشف عنها، ال سيما ألّنها ال تظهر بالضرورة على الفور، 

ً
االنتحاري.238 وتكون اإلصابات النفسية أكثر دقة

ومــع ذلــك، ينبغــي فــي ســياق جمــع وتوثيــق األدلــة املتعلقــة بجرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بــذل 
الجهود لضمان عدم تجاهل املشاكل النفسية بل إيالء االعتبار لها بقدر اإلصابات الجسدية. ويتعين على العاملين في مجال 
العدالــة تقديــم الدعــم واملســاعدة للضحايــا املتعّرضيــن للصدمــة وإحالتهــم كمــا ينبغــي إلــى مقّدمــي الخدمــات املتخّصصــة مــن 

أجــل إعــادة التأهيــل.239

ــب املحاكمــات الجنائيــة الناشــئة عــن جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي إيــالء عنايــة خاصــة 
ّ
وتتطل

 بتقييــم األدلــة وعــبء اإلثبــات.
ً
ملقبوليــة األدلــة واســتبعادها وفيمــا يتعلــق أيضــا

وفــي ســياق مقبوليــة األدلــة واســتبعادها، مــن الجديــر باملالحظــة أّن القوالــب النمطيــة الســلبية واملبنيــة علــى النــوع االجتماعــي 
 فــي فهــم العامليــن فــي العدالــة الجنائيــة لجرائــم العنــف 

ً
 فاعــال

ً
واألعــراف الثقافيــة املتجــذرة فــي الذكوريــة مــا زالــت تلعــب دورا

الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي وبالتالي تحّدد طريقة استجابتهم لها. وبالتالي، يجب حظر الفرضيات املبنية على 
األنمــاط االجتماعيــة والطعــن فــي صحــة االدعــاءات التــي تتقــدم فيهــا الضحية/الناجيــة أو تتعلــق بتاريخهــا الجن�ســي.240

ق بتقييم األدلة وعبء اإلثبات، ينّص القانون الدولي واملعايير الدولية على إثبات ذنب 
ّ
 على املنوال نفســه، وفيما يتعل

ً
نســجا

 علــى ذلــك، يشــمل الحــق فــي الولــوج إلــى 
ً
املتهــم علــى نحــٍو ال يرقــى إليــه الشــك، وفــي حــال وجــود أّي شــك، ينبغــي تبرئــة املتهــم. عــالوة

العدالــة وســبل االنتصــاف الفعالــة للضحايــا والناجيــن فــي حــاالت العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي حقهــم 
ــل األســباب القائمــة علــى األدلــة املقدمــة فــي املحاكمــة إلدانــة املتهــم أو 

ّ
 يعل

ً
 مســببا

ً
فــي رأي مســّبب األمــر الــذي يفــرض بــدوره حكمــا

تبرئته.241

234. بروتوكول إسطنبول، الفقرة 270.
235. املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، ص. 20.

236. البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، الفصل 11.
237. البروتوكول الدولي حول العنف الجن�سي في سياق النزاعات، الفصالن 12-10.

238. املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، ص. 16-13.
239.  للمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، املســاءلة عــن العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى 

النــوع االجتماعــي فــي لبنــان: توجيهــات وتوصيــات إلــى العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة )2020(، ص. 52.
240.  راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنــان: املبــادئ والتوصيــات املتعلقــة 
، راجــع اللجنــة الدوليــة 

ً
باألدلــة، )2021(، ص. 29-32. للمزيــد مــن التفاصيــل حــول املعاييــر الدوليــة بشــأن مقبوليــة األدلــة واســتبعادها عمومــا

للحقوقييــن، الدليــل العملــي رقــم 3، صــز 47-39.
241.  راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي في لبنان: املبادئ والتوصيات املتعلقة باألدلة، 

)2021(، ص. 38-36.
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 الحــق فــي حكــم مســّبب يــدرج األســباب وراء إدانتهــم. 242 وبالتالــي، يجــب أن تتطــّرق 
ً
كذلــك األمــر، للمتهميــن املدانيــن أيضــا

األحــكام الصــادرة فــي هــذه الدعــاوى إلــى الوقائــع واملســائل األساســية لتحديــد كّل جانــب مــن جوانــب القضيــة.243 وعلــى ضــوء 
حــق املتهــم فــي محاكمــة عادلــة، وفــي افتــراض براءتــه إلــى حيــن إثبــات ارتكابــه للجريمــة علــى نحــٍو ال يرقــى للشــك، يجــب أن ينــّص 
الحكــم باإلدانــة بوضــوح علــى تعليــل لــكّل جريمــة وشــكل املســؤولية واألركان، وتقييــم لألدلــة الداعمــة لالســتنتاجات الوقائعيــة 
والقانونيــة التــي وصــل إليهــا املحقــق.244 ويشــمل ذلــك العوامــل ذات الصلــة فــي تحديــد القيمــة اإلثباتيــة لألدلــة ومدى موثوقيتها 
)إن لم يتّم ذلك في مرحلة املقبولية(، بما في ذلك القرارات التي تعتمد على األدلة التي تّم الحصول عليها بوسائل غير قانونية 

أو باإلكــراه أو التــي لــم تتســق مــع املعاييــر اإلجرائيــة.245

ة و �الع زا �و �ا� دا ة�
ّ
�املتع ا ا امل 5

 مــع خطــورة الجرائــم املرتكبــة ومصّممــة لضمــان 
ً
يجــب كقاعــدة عامــة بموجــب القانــون الدولــي، أن تكــون العقوبــة متناســبة

املساءلة، ومنع ارتكاب املزيد من العنف وتعزيز سالمة الضحايا واملجتمع وكذلك التشجيع على إعادة تأهيل الجناة وإعادة 
إدماجهــم فــي املجتمــع.246

242.  مبادئ املحاكمة العادلة في أفريقيا، األقسام أ )2( )1(، ن )3( )ه( )7(؛ نظام روما األسا�سي، املادة 74 )5(؛ هادجيناستاسيو ضّد اليونان، 
 
ً
املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، الطلــب رقــم 87/12945، الحكــم الصــادر فــي 16 كانــون األول/ديســمبر 1992، الفقــرة 33. راجــع أيضــا
املقــرر الخــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم A/63/223، 6 آب/أغســطس 2008، الفقــرة 15؛ 
األمــر الصــادر فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2005، محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، غارســيا- أســتو وراميريز-روخــاس ضــّد البيــرو، 
السلســلة ج رقــم 137، الفقــرة 155؛ املدعــي العــام ضــّد ناليتيليتــش ومارتينوفيتــش، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، 
الدعــوى رقــم A-IT-98-34 ،  الحكــم، 3 أيار/مايــو 2006، الفقــرة 603؛ ف. فرنســيس ضــّد جامايــكا، اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، البــالغ 
رقــم 1988/320، آراء 24 آذار/مــارس 1993، الفقــرة 12 )2(؛ غارســيا رويــز ضــّد إســبانيا، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلســنان )الدائــرة 

الكبــرى(، الطلــب رقــم 96/30544، الحكــم الصــادر فــي 21 كانــون الثاني/ينايــر 1999، الفقــرة 26.
243.  تاكســكيه ضــّد بلجيــكا، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان )الدائــرة الكبرى(،الطلــب رقــم 05/926، الحكــم الصــادر فــي 16 تشــرين الثانــي/
ينايــر 2010، الفقــرة 91؛ دائــرة اســتئناف املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، املدعــي العــام ضــّد كفوكشــا وآخريــن، الدعــوى 
رقــم A/30-IT-98-1 ، الحكــم، 28 شــباط/فبراير 2005، الفقــرة 23، املدعــي العــام ضــّد هادزيهســنوفيتش كوبــورا، A-IT-01-47 ، الحكــم، 
 ، 46-A-ICTR-99 ،22 نيســان/أبريل 2008، الفقــرة 13؛ املدعــي العــام ضــّد نتاجيــرورا وآخريــن، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا

الحكــم، 7 تموز/يوليــو 2006، الفقــرة 169,
244.  املدعي العام ضّد كورديتش وسيركيز، املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، A/14-IT-95-2، الحكم، 17 كانون األول/ديسمبر 
2004، الفقــرة 383؛ املدعــي العــام ضــّد كاجاليجيلــي، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا، 44A-A-ICGTR-98، الحكــم، 23 أيــار/
مايــو 2005، الفقــرة 60؛ املدعــي العــام ضــّد كفوكشــا وآخريــن، الدعــوى رقــم A/30-IT-98-1 ، الحكــم، 28 شــباط/فبراير 2005، الفقــرة 23؛ 
املدعــي العــام ضــّد سيســاي وآخريــن، املحكمــة الدوليــة الخاصــة بســيراليون، A-SCDSL-04-15، الحكــم، 26 تشــرين األول/أكتوبــر 2009، 
الفقرتــان 345، 415. اســتنتجت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة أّن هــذا املعيــار ال يفتــرض بالضــرورة البحــث فــي كّل دليــل 
 ، 39-T-IT-00 ،يعــرض أمــام دائــرة املحاكمــة )راجــع املدعــي العــام ضــّد كراجيســنيك، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة
IT- ،الحكم، 27 أيلول/سبتمبر 2006، الفقرتان 292، 889؛ املدعي العام ضّد ستروغار، املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
 املدعي العام ضّد ستروغار، 

ً
A-01-42 ، الحكم، 17 تموز/يوليو 2008، الفقرة 24( أو كل حجة قانونية يتقدم بها أحد الفرقاء )راجع مثال

املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، A-IT-01-42 ، الحكــم، 17 تموز/يوليــو 2008، الفقــرة 24( أو كّل خطــوة مــن التعليــل 
 املدعــي العــام ضــّد سيســاي وآخريــن، املحكمــة الدوليــة الخاصــة بســيراليون، A-SCDSL-04-15، الحكــم، 26 تشــرين 

ً
القانونــي )راجــع مثــال

األول/أكتوبــر 2009، الفقــرة 345(.
245.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنــان: املبــادئ والتوصيــات املتعلقــة باألدلــة، 

)2021(، ص. 38.
 
ً
246.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، القانــون الدولــي ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، دليــل املمارســين رقــم 7 )2015(، ص. 217-222؛ راجــع أيضــا
الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار بشأن تعزيز التـدابير املتخـذة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن أجل التصدي للعنف ضد 

املــرأة، 2011، الفقــرة 17؛ البروتوكــول الدولــي حــول العنــف الجن�ســي فــي ســياق النزاعــات، ص. 82.
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ــق بجرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، يجــب أن تأخــذ العقوبــة بعيــن االعتبــار األبعــاد 
ّ
وفيمــا يتعل

الجنســية والجنســانية للجرائــم بمــا فــي ذلــك أثرهــا علــى الضحايــا وعائالتهــم ومجتمعاتهــم،247 كعامــل مشــّدد248 ويعكــس 
خطورة الجرائم املرتكبة.249 وعلى وجه الخصوص، يجب أن تعكس العقوبات األذى الجســدي والنف�ســي واالجتماعي الذي 
 ال يتجــّزأ مــن الحــق فــي انتصــاف 

ً
ل جــزءا

ّ
لحــق بالضحايــا وعائالتهــم ومجتمعاتهــم. فالعقوبــة املتناســبة مــع خطــورة الجــرم تشــك

ُ
أ

فعــال وضمــان املســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. 250ولضمــان االلتــزام التــاّم بحقــوق املتهــم عنــد إصــدار العقوبــات يجــدر 
بقضاة الدوائر الجنائية املتخصصة في االعتبار الظروف املخّففة، أي تلك العوامل التي ال تعفي الشخص املدان ولكنها تفيد 

فــي تخفيــف عقوبتــه،251  مثــل التعــاون مــع االدعــاء، أو اإلقــرار بالذنــب أو إبــداء النــدم أثنــاء املحاكمــة.252

 عبر 
ً
وبعد إصدار الحكم وإنزال العقوبة، يجب أن تتاح بالكامل للضحايا واملجتمعات املتأثرة وأن تنشر على نطاٍق واسع مثال

اإلذاعات، ومواقع التواصل االجتماعي أو غيرها من املنّصات املعروفة. وهو ما يتيح للضحايا واملجتمعات املتأثرة ال سيما في 
سياقات العدالة االنتقالية بامتالك الحقيقة والحصول على اعتراف باألخطار واملعاناة التي مّروا بها في سعيهم للعدالة.253

247.  للمزيــد مــن التفاصيــل، أنظــر لوريــل بيــغ، الفصــل 8: إصــدار العقوبــات املتعلقــة بجرائــم العنــف الجن�ســي، مــن مالحقــة حــاالت العنــف الجن�ســي 
املرتبط بالنزاع في املحكمة الجنائية الدولية ليوغوســالفيا الســابقة، من إعداد بارون ســيرج براميرتز وميشــيل جارفيس، منشــورات جامعة 

كامبريدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 279-277.
248.  للمزيــد مــن التفاصيــل حــول الظــروف املشــددة أنظــر لوريــل بيــغ، الفصــل 8: إصــدار العقوبــات املتعلقــة بجرائــم العنــف الجن�ســي، مــن مالحقــة 
حــاالت العنــف الجن�ســي املرتبــط بالنــزاع فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، مــن إعــداد بــارون ســيرج براميرتــز وميشــيل 

جارفيــس، منشــورات جامعــة كامبريــدج، نيســان/أبريل 2016، ص. 285-281.
249.  مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة سياسات حو ل جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي، حزيران/

يونيو 2014، الفقرة 99.
250.  للمزيــد مــن التفاصيــل، أنظــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، املســاءلة عــن العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنــان: 

توجيهــات وتوصيــات إلــى العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة )2020(، ص. 61-57.
251.  أنظــر لوريــل بيــغ، الفصــل 8: إصــدار العقوبــات املتعلقــة بجرائــم العنــف الجن�ســي، مــن مالحقــة حــاالت العنــف الجن�ســي املرتبــط بالنــزاع فــي 
املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من إعداد بارون سيرج براميرتز وميشيل جارفيس، منشورات جامعة كامبريدج، نيسان/أبريل 

2016، ص. 289-285.
252. املرجع نفسه.

253.  املركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، النــوع االجتماعــي والعدالــة االنتقاليــة – سلســلة وحــدات التدريــب، الوحــدة 4 حــول العدالــة الجنائيــة، 
تشــرين األول/أكتوبــر 2018، ص. 46.
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ص ا�وال ��و ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن رائ يق���� الت 4
ا

ق بحقوق ضحايا جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني 
ّ
أ.  الثغرات في القانون التون�سي فيما يتعل

على النوع االجتماعي وعائالتهم

�العا ا��نا راء ا 1

ينــّص القانــون الدولــي واملعاييــر الدوليــة علــى احتــرام حقــوق ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
وعائالتهــم فــي جميــع مراحــل اإلجــراءات. وعلــى وجــه الخصــوص، فــي النظــام الــذي تتوقــف فيــه ســبل االنتصــاف والجبــر الفعالــة 
علــى قيامهــم بالحــق الشــخ�سي فــي اإلجــراءات الجنائيــة، فــإّن القانــون الدولــي واملعاييــر الدوليــة تتطلــب مشــاركتهم بفعاليــة فــي 

اإلجــراءات.254 

 ضــرر نشــأ مباشــرة عــن الجريمــة.255 
ً
ــة اإلجــراءات الجزائيــة، الدعــوى املدنيــة مــن حــق كل مــن لحقــه شــخصيا

ّ
بموجــب مجل

وعلــى كّل مــن تتوافــر فيــه هــذه املواصفــات التقــّدم بطلــب املشــاركة فــي اإلجــراءات الجنائيــة أو القيــام بالحــق الشــخ�سي، وذلــك 
فــي املرحلتيــن التمهيديــة واالبتدائيــة مــن اإلجــراءات بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الحصــول علــى املعلومــات حــول الدعــوى، وتقديــم 
املعلومــات إلــى الســلطة املختصــة، وتقديــم اســتنتاجاتهم بشــأن الدعــوى أمــام املحكمــة االبتدائيــة واســتئناف بعــض القــرارات 

)ولكــن ليــس جميعهــا(.256

�العا ا��نا راء ا 2

فــي إطــار العدالــة االنتقاليــة، منــح قانــون ســنة 2013 الضحايــا الحــق فــي تقديــم الشــكاوى حــول االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
اإلنسان إلى هيئة الحقيقة والكرامة واإلدالء بشهاداتهم في جلسات سرية أمام الهيئة.257  وال يتناول إطار العدالة االنتقالية 

حقــوق الضحايــا وأفــراد أســرهم أثنــاء املحاكمــة.

ــق بمرحلــة مــا قبــل املحاكمــة ومرحلــة املحاكمــة من اإلجراءات أمام 
ّ
ويطــرح غيــاب التوجيهــات علــى هــذا النحــو مشــاكل فيمــا يتعل

الدوائــر الجنائية املتخّصصة.

فــي مرحلــة مــا قبــل املحاكمــة، مــن شــأن تطبيــق نظــام العدالــة االنتقاليــة مــع اســتبعاد مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة، أن يعيــق 
تطبيــق االلتزامــات القانونيــة الدوليــة فــي ضمــان حقــوق ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي. وبالتالــي، 
ســتنتقص حقــوق الضحايــا فــي املشــاركة فــي إجــراءات الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بتقديــم األدلــة، 

واملطالبــة بهــا واالطــالع عليهــا بمــا يكفــي مــن الوقــت لتقديــم الدفــوع فــي أثنــاء املحاكمــة.258

ــق بحقــوق الضحايــا وعائالتهــم، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الدليــل العملــي 
ّ
254.  لتحليــٍل متعّمــق للقانــون الدولــي واملعاييــر الدوليــة فيمــا يتعل

رقــم 2، ص. 56-53.
 بالحــق 

ً
 مــن أيلول/ســبتمبر 2011 أصبــح بمقــدور منظمــات املجتمــع املدنــي التقــدم أيضــا

ً
ــة اإلجــراءات الجزائيــة، الفصــل 7. واعتبــارا

ّ
255.  مجل

ق 
ّ
الشخ�سي. راجع األمر رقم 88 الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 2011، الفصل 14. لتحليٍل متعّمق للقانون الدولي واملعايير الدولية فيما يتعل

بحقــوق الضحايــا وعائالتهــم، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الدليــل العملــي رقــم 2، ص 57-56.
ة اإلجراءات الجزائية، الفصول 38، 75، 101، 109، 114، 143، 144، 160 و193.

ّ
256. مجل

257. للمزيد من التفاصيل، راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، الدليل العملي رقم 2، ص 25-23.
258. اللجنة الدولية للحقوقيين، تونس: تعزيز املساءلة عبر الدوائر الجنائية املتخصصة )تشرين األول/أكتوبر 2020(، ص. 10.
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فــي مرحلــة املحاكمــة، تعتبــر مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة املصــدر الوحيــد ضمــن القانــون التون�ســي ملجموعــة من القواعد املتعلقة 
بمشاركة الضحايا. 

 فــي الولــوج إلــى العدالــة، ال ســيما إذا لــم يكــن الضحايــا يتمتعــون 
ً
ل تمييــزا

ّ
وإّن اعتمــاد عمليــة مخصصــة مــن شــأنه أن يشــك

بالحقــوق نفســها فــي إجــراءات الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة كتلــك املتاحــة لهــم فــي اإلجــراءات األخــرى بموجــب مجلــة اإلجــراءات 
 بتقديــم األدلــة واملطالبــة بهــا بمــا فــي ذلــك إفــادات الشــهود، واســتجواب شــهود االدعــاء والدفــاع، 

ً
الجزائيــة، فيمــا يتعلــق مثــال

والطعــن فــي األدلــة والشــهود مــن الدفــاع، واالســتعانة بشــهادات الخبــراء، واســتئناف قــرارات الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة 
وأحكامهــا.259

لهــذا الســبب، علــى القضــاة فــي الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة األخــذ باالعتبــار املقتضيــات املفصلــة فــي مجلة اإلجراءات الجزائية 
والقانون الدولي واملعايير الدولية لضمان تمتع ضحايا جرائم العنف الجن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي وعائالتهم 

وغيرهم من األشخاص املتأثرين الحق في انتصاف فعال والحق في املشاركة بفعالية في اإلجراءات.

ب.  الثغرات في القانون التون�سي فيما يتعلق بحماية الضحايا والشهود في جرائم العنف الجن�سي 
والعنف املبني على النوع االجتماعي

فيــن بإنفــاذ القوانيــن، واملوظفيــن القضائييــن، 
ّ
ــق بحمايــة املوظفيــن املكل

ّ
تتضّمــن مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة مقتضيــاٍت تتعل

والضحايــا، والشــهود وغيرهــم فــي القضايــا املرتبطــة باإلرهــاب،260 واإلتجــار بالبشــر،261 بمــا فــي ذلــك حمايــة هويــة الضحايــا أو 
الشــهود وعقــد الجلســات بحكــم املنصــب،262 باإلضافــة إلــى إجــراءات حمايــة حقــوق املتهــم.263

وفيمــا يتعلــق بالضحايــا والشــهود فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ينــّص قانــون 2017 بشــأن 
القضاء على العنف ضّد املرأة على تدابير لحماية ضحايا العنف الجن�ســي والعنف املبني على النوع االجتماعي.264 ومن هذه 
التدابيــر أن " ال تتــم املكافحــة مــع املظنــون فيــه إال برضــا الضحيــة فــي جرائــم العنــف مــا لــم يتعــذر ضمــان الحــق فــي نفــي التهمــة 
ــه يمكــن للضحيــة فــي الجرائــم الجنســية طلــب ســماعها بحضــور أخصائــي نفســاني أو اجتماعــي.266 كمــا 

ّ
بوســيلة أخــرى"265 وأن

 علــى أن تخصــص فضــاءات مســتقلة داخــل املحاكــم االبتدائيــة تضــم القضــاة املختصيــن بقضايــا العنــف 
ً
نــّص القانــون أيضــا

259. املرجع نفسه، ص. 12-10.
260.  تتضّمــن الفصــول 46 و71 إلــى 78 مــن القانــون األسا�ســي عــدد 26 لســنة 2015 املــؤرخ فــي 7 آب/أغســطس 2015 يتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب 
ومنع غسل األموال، كما ُعّدل بموجب القانون عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2019، مقتضيات تتعلق بحماية هويات 
الضحايــا أو الشــهود، وعقــد الجلســات بحكــم املنصــب والقيــود املتعلقــة بحــق املتهــم فــي مواجهــة الشــاهد )شــرط أال تكــون األدلــة هــي العنصــر 

 عــن تدابيــر حمايــة حقــوق املتهــم.
ً
الوحيــد أو األهــم إثبــات الجريمــة( فضــال

261.  الفصــول 50-58 مــن القانــون عــدد 61 لســنة 2016 املــؤرخ 3 آب/أغســطس 2016 يتعلــق بمنــع ومكافحــة اإلتجــار باألشــخاص تنــّص علــى 
، كمــا هــو مالئــم بتطبيــق تدابيــر الحمايــة أثنــاء اإلجــراءات الجنائيــة بمــا 

ً
إمكانيــة قيــام الضحايــا والشــهود فــي قضايــا اإلتجــار وأفــراد أســرهم أيضــا

فــي ذلــك اإلدالء بالشــهادات عبــر الوســائل الســمعية البصريــة، وإغفــال الهويــة والكشــف املتأخــر عــن هويــة املتهــم.
262. عقد الجلسات بمبادرة منهم.

263. مجلة اإلجراءات الجزائية، الفصول 78-71.
264.  راجــع قانــون 2017، الفصــول 22-24. يعــّدل القانــون أو يضيــف إلــى الفصــول 208، 218-219، 221-224، 224 مكــّرر، 227، 227 مكــّرر، 
 لتجريــم التحــّرش 

ً
228 مــن املجلــة الجزائيــة لتجريــم أعمــال العنــف ضــّد النســاء واألطفــال أو زيــادة عقوبتهــا. كمــا يــدرج الفصــل 226 ثالثــا

الجن�ســي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعاقــب " كل مــن يعمــد إلــى مضايقــة امــرأة فــي فضــاء عمومــي، بــكل فعــل أو قــول أو إشــارة مــن شــانها أن تنــال مــن 
كرامتهــا أو اعتبارهــا أو تخــدش حياءهــا." )الفصــل 17(، "العنــف السيا�ســي" )الفصــل 18(، "العنــف أو التمييــز االقتصــادي بســبب الجنــس" 

 بالتزامــن مــع الفصــل 3(.
ً
)الفصــل 19(، "تشــغيل األطفــال كعملــة منــازل" )الفصــل 20( و"التمييــز ضــّد املــرأة" )الفصــل 21، مقــروءا

265. الفصل 28 من قانون 2017.
266.  الفصالن 24 و 28 من قانون 2017. ويلزم القانون أيضا وزارتي العدل والداخلية بوضع برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد املرأة في 

التدريس والتكوين في املؤسسات الراجعة إليهما بالنظر في املادة 10.
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 علــى حمايــة الضحايــا والشــهود 
ً
ضــد املــرأة علــى مســتوى النيابــة العموميــة والتحقيــق وقضــاء األســرة.267 كمــا ينــّص أيضــا

األطفــال عــن طريــق "تســجيل ســماعه بطريقــة تحفــظ الصــوت والصــورة. " كمــا منــع "إجــراء مكافحــة مــع املظنــون فيــه فــي 
".268 ومــن املؤســف أّن تطبيــق قانــون 2017 يواجــه حتــى اليــوم معيقــاٍت عــدة مــن 

ً
الجرائــم الجنســية إذا كانــت الضحيــة طفــال

حيــث املــوارد والتنســيق بيــن أصحــاب الشــأن املعنييــن بتنفيــذه، األمــر الــذي يجعــل التطــّورات اإليجابيــة التــي يعتمدهــا شــبه 
معدومــة فــي املمارســة.269

وفيمــا يخــّص إطــار العدالــة االنتقاليــة، وفــي ســياق حمايــة الضحايــا والشــهود فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى 
ــف الفصــل 40 مــن قانــون 2013 هيئــة الحقيقــة والكرامــة اتخــاذ كافــة التدابيــر املناســبة 

ّ
، فقــد كل

ً
النــوع االجتماعــي تحديــدا

لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل الذين تتولى سماعهم مهما كان مركزهم بخصوص االنتهاكات املشمولة بأحكام هذا 
 وتضّمنــت 

ً
القانــون وذلــك بالتعــاون مــع املصالــح والهيــاكل املختصــة.270 وجــاءت صالحيــات هيئــة الحقيقــة والكرامــة واســعة

الحمايــة بضمــان االحتياطــات األمنيــة والحمايــة مــن التجريــم ومــن االعتــداءات والحفــاظ علــى الســرية.271 وعــدا عــن ذلــك، ال 
يأتــي إطــار العدالــة االنتقاليــة علــى ذكــر أّي مقتضيــات إضافيــة لحمايــة الضحايــا والشــهود فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف 

املبنــي علــى النــوع االجتماعــي أثنــاء املحاكمــة.

ال شــّك أّن عــدم إدراج توجيهــات واضحــة حيــال تطبيــق تدابيــر الحمايــة فــي اإلجــراءات أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة فيمــا 
يتعلــق بجرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي تطــرح مشــاكل فيمــا يتعلــق بإلزاميــة حمايــة أمــن الضحايــا 
والشــهود واألشــخاص اآلخريــن، والحاجــة لضمــان حــق املتهــم فــي محاكمــة عادلــة، وحــق الضحايــا فــي انتصــاف فعــال بموجــب 
القانــون الدولــي. ولكــن، تتفّهــم اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أّن مــا مــن مقت�ســى ســواء فــي إطــار العدالــة االنتقاليــة أو اإلجــراء 
الجنائــي العــادي يمكــن أن يمنــع العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة مــن األخــذ فــي االعتبــار املمارســات املو�ســى بهــا واملعاييــر 
ق بتدابير الحماية 

ّ
تي على ذكرها في الفصل 3، القسم ب )3( من هذه اإلحاطة القانونية فيما يتعل

ُ
الدولية ذات الصلة كما أ

فــي ســياق إجــراءات الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة.

267. الفصل 23 من قانون 2017.

268. الفصل 29 من قانون 2017.
269.  شركاء للتعبئة حول القانون، مرصد -نسا: قراءة تحليلية حول عدالة النوع االجتماعي والتنميطات القضائية في تونس، متوفر عبر الرابط: 

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Final%20Revised%20Tunisian%20ARABE.pdf، ص. 15-13، 48.
270. قانون 2013، الفصل 40 )5(.
271. قانون 2013، الفصل 40 )5(.

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Final%20Revised%20Tunisian%20ARABE.pdf%20
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يا التو

و ا �ال و � رائ � � �تر ��ال ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� ا�العن ا ���� ص ال ق�
ّ
تع ا� ي
� الدو

ي ��وت
ّ

�ا و ا �ال س ت �الدوائر�ا��نائية�املتخصصة ا � راءا �ا يا ��� ن �ت �تو�س� �ع •
ا ن� � ل � و ا تصا �ا

ّ
� و ّ � و � ي �الدولية� واملعا 272� �الدو و ا �ال سق� ا�

� ا� � ي و �نة�الدولية�ل �ال تو ة ا �ال ل ا ي ت �واملعا و ا �ال ا س � ا�� عتداء ا
�ع �امل �والعن �ا�� �العن رائ � د ا �العدالة�ا��نائية��عر� ا �� �� و �العا صا ا� عند
�التعر� ا ا� ا� ي � �ال �ع � �الدو و ا �ال سق� �ت �� �ا و ا �ال و �� ا ت �ا النو

و ية�الدولية� ا ت ا � �الدو و ا ����ال �الوا �التعر� ق� توا و � يق�ع �والت س ت ل ا ��
ّ

ا
د��� � � �الدو و ا �ال سق� و � ��ع �ا يق�التعر� ن�ت ن�امل ن� � �ل و ��العر�� �الدو و ا ال
�الدوائر�ا��نائية�املتخصصة يق�ع ت ة�ل ا �ال �التو� و ا صصة����ال �ا يا ت �امل ا ا� ا� ي ر� الن
و ا ا�ال ع ّ ن ا� � �ا��رائ ا �و ا يق�التعر� دوائر�ا��نائية�املتخصصة�ت �ل ي الية�ت ت والعدالة�ا

ر ا �� الدو
�ا�� �العن و ��لس

ّ
�ا و ا �ال و نائيا را �العدالة�ا��نائية� ا ���� و �العا صا � ا� عند

ّ
� و �امل و �الس ا ا� ا� ي � �ال �ع ة �ا��ر� ا ت �ا ��و ا ت �ا �النو �ع �امل والعن

ّر � ا ت �ا �و و ا�الس � ا ا� ا� د� د ت ا � و� ا ت �ا ��و ��� �الدو و ا �ال و ة ر�
ا و � و ن�الس � ا�ل ا� و� � و ا�الس ر� �تو�س�ت ة� س ال ة� ز ية� ا ن�ات � اعد � و
ا ي ر� د����الن � الة �ا� ��� ��العر�� �الدو و ا �ال و ا و � ا ا� ا� و اعد �ال ��� ة را
�الدوائر�ا��نائية�املتخصصة�والعدالة يق�ع ت ة�ل ا �ال �التو� و ا صصة����ال �ا يا ت �امل ا ا�
���� �الدو و ا ا�ال ع ّ ن ا� ة� �ا��ر� ا �و ا يق�التعر� دوائر�ا��نائية�املتخصصة�ت �ل ي الية�ت ت ا

و ية�امل ال
�والعن �ا�� ة�العن ����ر� �الدو يق�التعر� �لت ع � ت و �امل ت ا ن�امل ّ ر� �تو �عد ا ���
ا ا� ا� د� د �الدوائر�ا��نائية�املتخصصة�ت �ع � �الدو و ا �ال و �� ا ت �ا �النو �ع امل
و��� س � و �الس ق�ع �تن �ال �����ت �ا و ا ���ال و � ا � ة�ال �ا��نائية�العا ا��رائ

�النو �ع �امل �والعن �ا�� ة�العن ر� � ناو �ت �ال �الوط و ا �ال رائ يق� �ت �� �الس الة ا�
د يد� �الت ا ال ت ن�ا � و�تخ � ا ن�الع � �ا

ّ
ن ة�تت ر� �� �الدو و ا �ال و �� ا ت ا

لة ة�عا ا ���� ق�امل رعية�و �ال عد
ا ��و ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن رائ يق���� الت ق� تع ا� ي

�والعن �ا�� �العن رائ �
ّ
�تصن �الدوائر�ا��نائية�املتخصصة راءا � يا ��� ن �ت �تو�س� ع •

سق� ا� ا ا�ا � �ع ا ة�ا ئ � �ع �تد �و �ا� �ا��رائ صا ����� ا ت �ا �النو �ع امل
� ا� � ي و �نة�الدولية�ل �ال تو ة ا �ال ل ا ي ت �الدولية ��واملعا �الدو و ا ال

ا ية�ال �الن وال عن�ال عيدا �� ا ت �ا نو �ل د ة� ا � ا �العدالة�ا��نائية�ا ا ���� �العا ع
ا والر ساء ال ّد � ّ �ت ال

���� ا ت �ا �النو و ن � ا ����الدوائر�ا��نائية�املتخصصة� ية�العا و ة�الع النيا اء ع �و ا �ال ع
ة و �الع زا ة�و ا وا ة �امل يق� ن�الت � �ع وا � ي

�الدولية ��واملعا �الدو و ا يق�ال �ت و ر� �واملست ئ �امل � �التد �العدالة�ا��نائية�ت ا ���� �العا ع
دا ا�و � ص ا�وال ��و ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن رائ يق���� الت ة� �الص ا

ا ة� و �الع زا �و ا�

 إلى السوابق القضائية التي فسرت االتفاقيات والقانون الدولي العرفي.
ً
272. بما في ذلك االتفاقيات، والقانون الدولي العرفي، إضافة
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�ا�� �العن رائ يق���� �الت يا ية���� �ال و � و ت �� ا ت �ا نو ل راعيا �ا �تو�س� �ت � •
و � و � ع راءا �ا را � ي �� ا�� � ص ا�وال ��و ا ت �ا �النو �ع �امل والعن
لة ة�عا ا ���� ق�امل �و عال � �و تصا ا �� ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� ا�العن ا

� ا� � ي و �نة�الدولية�ل �ال تو ي ع ناء
نو راعية�ل � �تدا ا ��الدوائر�ا��نائية�املتخصصة�اعت �� ية�العا و ة�الع النيا اء ع �و ا �ال ع
ة طي ن � يا النا � ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� ا�العن ا � ا ولو�ة�لر ��ا ��تو ا ت ا

�عن�طر�ق ل �� ا�� ر ا �امل اء ل نعا ة� يق�وامل �الت را
� ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� ا�العن ا � � ا ا�امل � ر �ت �ال �املرا �عد تصا ا ◦     
ن ة� صد �ل ر��عّر ن� � ي تخ �ل ع � ا �امل راء � و و ن� �ال ا �ا �عد و

د د
� ن�امل و ة ص ن ة� ر ����� ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� ا�العن ا � � ا امل راء ◦     

ل � ية� �ال �ت ا�ل ية �ال � س س� ن�ا�� � ا ة� ا امل راء � و
ا ��وتصر ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� ا�العن ا � و � ا ن � ا ا �ا ط �عن� تنا ا ◦     

ا ا و
ة ا �ا� س ا� و� ية� و ا و�ال ية� و�ال اعية� ت سية�ا �الن ا د �ا� ا� ا الة�ال � ة� تا � ا
ا ا �ال ن��عّر � ي ����الدوائر�ا��نائية�املتخصصة�التخ ية�العا و ة�الع النيا اء ع �و ا �ال ع
ة ا �ال ل ا ي ت �الدولية ��واملعا �الدو و ا �ال سق� ا� د� د ن� ة� صد �ل ر�والتعر �ل و وال

� ا� � يا �ال �ع
�و و �� ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� ا�العن ا �� �� و ال ا ا �ال � ا ◦     

�ا��نائية راءا ����ا و �و ة�ل �املتا تصا ا
�والعن �ا�� ا�العن ا ���� و ال ا ا ا�ال �ل تعر � اطر�ال �ا ا � ي خاطر�وت �ل يي ت راء ◦     
� ن اطر�و د�ا د �ت د ة� يق�وامل �الت را ة� �طي را ت ا ا� ��و�عد ا ت �ا �النو �ع امل

�ا��ا� ا ن� ية� ا ت �ا ا ع
را �و و�ا ��و ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� ا�العن ا ا���� ا ية�ال صو ة� ا ◦     

��� ق�امل � ا ة�و �الوا يق�املعا �ت د � الة�ع ّ � ا � ة�ع ة�ال ا �ا� �تدا ا اعت ◦     
لة ة�عا ا

�ا��نائية راءا ����ا ا � يا � و ا�وال ا �ال عا �تو ا ◦     
ية� ة����ع ة�الوا �العنا ����الدوائر�ا��نائية�املتخصصة� ية�العا و ة�الع النيا اء ع �و ا �ال ع

سق� ا� ا� يي ا�وت ولي د� د ��وت ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن رائ ة� لة�املتع ا
� ا� � يا �ال �ع ة� ا �ال ل �الدولية ��واملعا �الدو و ا ال

�ع �امل �والعن �ا�� ا�العن ا ���� و ال ا ا �ال � �عند�التعا ر �ال ا � � �عد د ّيد� الت ◦     
ا � �ا��رائ ة� لة�املرت ��وا ا ت �ا النو

ا � د �تت �ال عاءا ة�ا �� عن�� اعية�وال ت �ا ا �ا ية�ع �امل ا ي ر �ال ط �عن� تنا ا ◦     
ا�ا�� �خ تا ق� و�تتع ية� النا ية ال

ئة�امل ��ت ّ � و �و ا و��� �ال لي � ر � و � �ع �امل � ا ◦     
�والعن �ا�� ا�العن ا ���� النا ا ا �ل تصا �ا �العدالة�و � ق����الولو �ا� و � ا ◦     
ة�ع ائ �ال ا �ا

ّ
ع ا س ا � دو � ر � ر�ال �ا ّ س � ���� �� ا ت �ا �النو �ع امل

ئت و�ت � ة�امل ا ة� ا ة����ا د لة�امل ا
ا �ا ّر �تت � � التا و ا اء �و ا �ا د � ّ س � ��� ا � �املدا ق�امل � ا ◦     
ّ ن � � و� ية �ال وا ن� � ا ّ د� د ية�لت ا �ا �واملسائ ا �الو � �الدعاو ���� الصا
ا تا ت ة�ل لة�الداع �ل يي وت ا ولية�وا �املس ة�و ر� ّ �ل ي ��ع �ع و و ة� ا ا � ا�

ق ا�ا ل � �و ية�ال و ا عية�وال ا الو
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�ا�� �العن رائ � و � ة� تنا � ا و �ع ر ����الدوائر�ا��نائية�املتخصصة� �العا ا �ال ع
سق ا� ن�العن �املز�د� ا ت �ا ن و �املساءلة ا ة�ل ّ ص ة�و ��املرت ا ت �ا �النو �ع �امل والعن

��ال ا ت �وا �والن �ا��سد ة�ا و س�الع ��ع � ا� �الدولية ��واملعا �الدو و ا �ال
د د �الت �و وع عا ت �و ا�وعائ ا �ل �ا��رائ ي � �س

يا و� � و �و ا عت �ا ع � ��الدوائر�ا��نائية�املتخصصة�ا �� �العا ا �ال ة�ع و �الع ر عند� ◦     
ا � �الدولية�املع �املعا سق� ا� ّد و� ة�

ّ
خ � رو

ا ال � �تتا � ة و �الع زا �و �ا� دا عد� �العدالة�ا��نائية� ا ���� و ن�العا � � ◦     
وا ا � ر�ع �ت �و ر �املت عا �ت ا�وا ا ل

ق
ّ
تع ا� ي �الدولية� ��واملعا �الدو و ا ال � ا �تو�س�ال ا �ال ا � ع ا ر و ع � يا �التو ة ا
ا�و را �ت ن و ا � ص ا�وال ��و ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن رائ يق���� الت

رعية �ال ا �التو�سية�ا ا د�الس ��عت � ي و �نة�الدولية�ل �ال تو ا ن�الع ا� رت
ية�التالية ية�والع والسيا

راءا ن� �ت ي ة� �الص ا ية� �ا وا ائر�ال �ا��زائية�و راءا ة�ا و ة�ا��زائية � �ا   •
�تر ��ال ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن رائ � رت ة� ا الدوائر�ا��نائية�املتخصصة�
عا � تصا ا����ا ا ق�ال ن� وت � �الدو و ا �ال و � رائ �

ّ
�� �سا �ا و ة�� سي � ا ا �ا

� ا� � و �ت �تو�س� �ع ة خا و �سا �ا و � ا ا عن�ا
ّر �وت تصا �ا عا � ��عّر ي ة� �الص ا ية� �ا وا ائر�ال ة�ا��زائية�و �ل ّد �ت س �ت ا

� �الدو و ا �ال و � ��عر� سق� و � ع
� ر �ا ا�� عتداء �ا ا ة� ا � ��عّر ي ة� �الص ا ية� �ا وا ائر�ال ة�ا��زائية�و � �ا

� �الدو و ا �ال و ا� ا ��عر� سق� و � �ع ّر �وت تصا ا
و � رائ ا� ا ��عر� سق� و � نائية�ع � رائ ة�ا��زائية� � ��ا ية�� �سا د�ا � �ا��رائ ا

� �الدو و ا ال
� يق�� �الت يا �� ا�� ا �ال و � و ��وتت ا ت �ا نو راعية�ل ة� ا ية� �تو ا �و ا يا � ا اعت •

ا � ص ا�وال ��و ا ت �ا �النو �ع �امل �والعن �ا�� �العن رائ
�والعن �ا�� ا�العن ا � و � ا ة�ل �الص ا ية� �ا وا ائر�ال �ا��زائية�و راءا ة�ا � •

273 ية و ا �ال راءا �ا يا ���� عال � �و تصا �����ا ا ت �ا �النو �ع امل

273. للمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى اللجنة الدولية للحقوقيين، الدليل العملي رقم 2، ص. 62.
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