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 الملخص 

بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع   فیما یتعلقیلخص ھذا المقال تاریخ القانون الدولي اإلنساني 
)CRSV ( وحتى اعتماد قرار مجلس األمن التابع  1863منذ إصدار قانون لیبر في عام

. تتناول ھذه المقالة كیفیة ظھور نھج یركز على 2019في عام  2467لألمم المتحدة رقم 
المؤلفون . حدد 2008الناجین تجاه العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ال سیما منذ سنة 

) یستوجب القانون الدولي اإلنساني، كما  1ثالثة دروس إكلینیكیة وأخالقیة وقانونیة مھمة: (
ھو موضح في اتفاقیات جنیف والصكوك القانونیة األخرى، من األطباء تبني نھج شامل  

) أثناء أو بعد أي نزاع یُزعم أنھ قد تم فیھ ارتكاب العنف الجنسي المرتبط 2للرعایة؛ (
)  3زاعات، قد یُطلب من الطبیب تقدیم دلیل إلى ھیئة تحقیق أو محكمة رسمیة؛ و (بالن

ارتكاب االغتصاب في أي نزاع قد یعادل ارتكاب التعذیب وربما اإلبادة الجماعیة، وھي 
حقیقة تُلزم كل طبیب بتقدیر أن المریض قد یكون في نفس الوقت ضحیة لجرائم وانتھاكات  

 حقوق اإلنسان. 
 

       ™  AMA PRA Category 1 Credit معیة الطبیة األمریكیة نشاط التعلیم الطبي المستمر المستند على المجلة ھذا بحد أقصى تحدد الج
 باالئتمان الذي یتناسب مع مدى مشاركتھم في النشاط. یجب أن یطاِلب األطباء فقط . TMAMA Ed Hubالمتاح من خالل 

 
 1948قانون العنف الجنسي المرتبط بالنزاع قبل عام 

أبریل   24على بُعد نظر الرئیس أبراھام لنكولن، وھو محاٍم من حیث المھنة، عندما أصدر في  كانت عالمة 
یرتبط ھذا الدلیل القانوني الرائد والمنتج الثانوي للحرب األھلیة  1ما یُعرف عموًما باسم قانون لیبر . 1863

على   3،2األمریكیة ارتباًطا وثیقًا بفرانسیس لیبر المولود في برلین، وھو مواطن أمریكي متجنس وأكادیمي. 
و   44ن ، كانت المادتاالحادي والعشرینالرغم من كل عیوبھ وأوجھ القصور عند النظر إلیھ من وجھة نظر القرن 

من قانون لیبر سابقتین لعصرھما من حیث أن كل منھما صیغ بطریقة تجسد إشارة صریحة إلى  47
، فإن "جمیع أعمال العنف الوحشي المرتكبة ضد األشخاص في البلد الذي تم 44االغتصاب. بموجب المادة 

بة اإلعدام، أو أي  ، "جمیع أشكال االغتصاب محظورة تحت طائلة عقومن بین جملة أمور أخرىغزوه"، و
من قانون لیبر، "الجرائم التي  47بموجب المادة  1عقوبة قاسیة أخرى قد تبدو مناسبة لخطورة الجریمة". 

یعاقب علیھا بجمیع قوانین العقوبات، مثل الحرق العمدي والقتل والتشویھ واالعتداءات والسطو على الطرق  
  غتصاب، إذا ارتكبھا جندي أمریكي فيالسریعة والسرقة والسطو واالحتیال والتزویر واال

https://edhub.ama-assn.org/ama-journal-of-ethics/module/2792396


 

journalofethics.org 496 

بلد معاٍد ضد سكانھ، ال یعاقب علیھا فقط كما ھو الحال في بلده فحسب، ولكن في جمیع الحاالت التي ال یُحكم  
لیس من المستغرب أن یشكل قانون لیبر جزًءا ال یتجزأ من خلفیة األدلة   1فیھا باإلعدام، تُفضل العقوبة األشد". 

یثة المكرسة لمجال القانون الدولي الذي یركز على النزاع والمعروف اآلن باسم القانون الدولي  القانونیة الحد
اإلنساني، والمعروف أیًضا باسم قانون الحرب أو قانون النزاع المسلح . وتشمل ھذه األدلة دلیل وزارة الدفاع  

المستشار العام لوزارة الدفاع، صراحةً  . وتقر مقدمتھ، التي وقعھا ستیفن و. بریستون، لقانون الحرباألمریكیة 
 وعالنیة بالدین المستحق لقانون لیبر:

 
،  100رقم یحتوي ھذا الدلیل على العدید من السوابق الممیزة التي قدمت إرشادات مھمة للقوات المسلحة األمریكیة. على سبیل المثال، األمر العام 

المعروف باسم قانون لیبر، أعده األستاذ فرانسیس لیبر ووافق علیھ الرئیس أبراھام لنكولن  تعلیمات حكومة جیوش الوالیات المتحدة في المیدان، 
 4. 1863خالل الحرب األھلیة سنة 

 
من قانون لیبر والمحظورات  47و  44وعلى الرغم من اإلشارات الصریحة إلى االغتصاب في المادتین 

إّال أن القانون الدولي اإلنساني   6،5، 1907و  1899الضمنیة ضد االغتصاب في اتفاقیات الھاي لعامي 
الجرائم الدولیة. وقد تجلى ذلك  كانا بطیئین في اكتساب آلیات فعالة للمعاقبة على 8،7والقانون الجنائي الدولي 

من خالل األعمال الوحشیة الجماعیة، بما في ذلك عملیات االغتصاب، التي ارتُكبت بال شك خالل الحرب  
 11ومن خالل اإلفالت من العقاب الذي حدث بعد ذلك على نطاق واسع.  10،9العالمیة األولى 

 
الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي بطیئین أیًضا في   وحتى بعد الحرب العالمیة الثانیة، فقد كان القانون

االعتراف باالغتصاب كسالح من أسلحة الحرب التي یجب التعامل معھا كأولویة یجب مواجھتھا. وھكذا، وعلى  
ض ، وفي الواقع، بع14،13،12الرغم من األدلة الدامغة المتعلقة باالغتصاب والتي تدین القوات المسلحة األلمانیة 

لم یتم ذكر االغتصاب صراحةً في أي من االتفاقیة المتعلقة بالمحكمة العسكریة الدولیة في   15أعدائھا، 
نورمبرج أو میثاق المحكمة، كما اعتمدتھ فرنسا والمملكة المتحدة (المملكة المتحدة) والوالیات المتحدة واتحاد 

كما لم یذكر االغتصاب صراحة في الئحة  16. 1945أغسطس   8الجمھوریات االشتراكیة السوفیاتیة. في 
ونتیجة لذلك، لیس من  16االتھامات الصادرة قبل بدء أول محاكمة تاریخیة بعد الحرب عقدت في نورمبرج.  

من فرنسا والمملكة  -المستغرب عدم وجود إشارة صریحة لالغتصاب في الحكم الصادر عن القضاة األربعة 
في ختام ھذا اإلنجاز في العدالة الجنائیة الدولیة التي  -اد السوفیتي على التوالي المتحدة والوالیات المتحدة واالتح 

 16. 1946أكتوبر  1حتى   1945نوفمبر  14اندلعت في الفترة من 
 

على النقیض من ذلك، تم االستشھاد باالغتصاب صراحة في الئحة االتھام الصادرة عن المحكمة العسكریة  
). 18 1946ینایر  19لى الرغم من عدم ذكرھا صراحة في المیثاق، بتاریخ (ع 17الدولیة للشرق األقصى 

وعالوة على ذلك، وفي سیاق الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة، نوقش االغتصاب صراحة في حكم المحكمة 
. ومع ذلك، لم تتم دعوة ضحایا االغتصاب 1948العسكریة الدولیة للشرق األقصى، بصیغتھ الصادرة في عام 

 19یم أدلة أمام المحكمة في طوكیو، وبالتالي لم تُسمع أصواتھن . لتقد
 

، من المذھل أنھ تم حذف االغتصاب من الئحة االتھام التي أعدھا المدعون الحادي والعشرینوفقًا لمعاییر القرن 
الرغم   العامون األمریكیون والبریطانیون والفرنسیون والسوفییت ألول محاكمة بعد الحرب في نورمبرج، على

ومن  19من أن المدعین الفرنسیین والسوفییت قد استمروا في تقدیم أدلة على االغتصاب أمام المحكمة ھناك. 
المذھل أیًضا أنھ على الرغم من أن محكمة ما بعد الحرب في طوكیو نظرت في قضیة االغتصاب إلى حد  

في "بیوت الدعارة  الدعارة القسریةكبیر، إال أنھا تغاضت عن ضغط على اآلالف من "نساء المتعة" في 
احة لجریمة  ومع ذلك، قد تكون ھذه اإلغفاالت قد عكست ثقافة عالمیة كانت غیر مرت 19العسكریة الیابانیة". 

االغتصاب، وبمعنى آخر، تعاملت معھا على أنھا من المحرمات. یوضح نص الخطاب الذي نشره قاضي  
والذي شغل سابقًا منصب المدعي   1953أغسطس   24المحكمة العلیا األمریكیة روبرت إتش جاكسون في 

ة بین عدد الجرائم المقدرة وعدد العام األمریكي في نورمبرج ھذه الثقافة. وفي سیاق ما وصفھ بأنھ "فجوة كبیر
الجرائم المبلغ عنھا"، وجھ جاكسون انتباھھ إلى مسألة ذات أھمیة أبدیة والتي أوضحھا على النحو التالي: "لماذا  

ال یبلغ الناس عن الجرائم؟ " إجابةً على ذلك، قال شیئًا صادقًا بشكل ممیز یقدم لمحة عن العقل وراء الئحة  
القضائیة ذات الصلة في نورمبرج: "منذ فترة قرأت عن محام نصح ابنتھ بعدم الظھور االتھام والمالحقات 

كشاھدة تشكو في قضیة اغتصاب. كنُت متعاطفًا معھ بشكل كبیر. لست متأكدًا، من خالل األسالیب الحدیثة في  
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ز ممكن للكشف  الدعایة، من أنني سأقدر على التبلیغ عن حادثة اغتصاب في عائلتي. نحن بحاجة إلى كل حاف
 20عن الجرائم ولیس التستر علیھا." 

 
بدون الرغبة بأي شكل من األشكال في تقویض اإلرث الدائم للوزن القانوني الثقیل الذي مكانتھ آمنة في التاریخ،  

حیث ال یمكن لمؤلفي ھذا المقال تخیل أن أي قاٍض، ناھیك عن أي عضو في المحكمة العلیا األمریكیة، یغامر 
ع ذلك، من الواضح أن جاكسون لم یكن لدیھ أي مخاوف . ومالحادي والعشرینبمثل ھذه األفكار في العلن في القرن 

 . 1953بشأن المغامرة بكل ھذا في عام  
 

 1948قانون العنف الجنسي المرتبط بالنزاع منذ عام 
، وھو العام الذي أصدرت فیھ المحكمة في طوكیو حكمھا، حدث تغییر جذري في القانون 1948منذ عام 

وكذلك أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. في المقابل، كان لھذا  نھجھ تجاه االغتصابالدولي اإلنساني و
وغیرھا  26،25،24،23مھنة الطب   22،21لھا بالنسبة ألعضاء مھنة المحاماة، التغییر الجذري آثار عمیقة، لیس أق

من المھن ذات الصلة. بدأ التغییر الجذري في التبلور عند اعتماد اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین 
 . 1949أغسطس  12وقت الحرب (التي كانت الوالیات المتحدة طرفًا فیھا) في 

 
من االتفاقیة، "یجب حمایة النساء بشكل خاص من أي اعتداء على شرفھن، وال   27، المادة 1 بموجب القسم

بسد الفجوة  27قامت المادة  26سیما ضد االغتصاب أو الدعارة القسریة أو أي شكل من أشكال ھتك العرض". 
  1945الواضحة في القانون الدولي اإلنساني والتي كانت موجودة في ضوء أوجھ القصور في میثاق عام 

والحكم الالحق الصادر عن المحكمة العسكریة الدولیة في نورمبرج. والقتباس التعلیق على اتفاقیة جنیف  
حمر، التي تعتبر الوصي على اتفاقیات جنیف األربع، في سنة الرابعة، الذي نشرتھ اللجنة الدولیة للصلیب األ

1958 : 
 

] ببعض الممارسات التي حدثت، على سبیل المثال، خالل الحرب العالمیة األخیرة، عندما تعرض عدد ال یحصى من 27.2[المادة  2تندد الفقرة 
غتصاب المرتكب في األراضي المحتلة، والمعاملة الوحشیة للضحایا النساء من جمیع األعمار، وحتى األطفال، العتداءات من أسوأ األنواع: اال

  بشتى الطرق، والتشویھ الخ. وفي المناطق التي تمركزت فیھا القوات، أو التي مرت عبرھا، أُجبرت آالف النساء على دخول بیوت الدعارة ضد
 ینذر بالخطر.  إرادتھن أو تمت إصابتھن بأمراض تناسلیة، وغالبًا ما زاد حدوثھا على نطاق

 
عاملة  تثیر ھذه الحقائق إشمئزاز ضمیر البشریة جمعاء وتُذكرنا بأسوأ ذكریات الغزوات البربریة العظیمة. كما یؤكدون على ضرورة إعالن وجوب م

ًء على اقتراح مقدم إلى  ، وبنا1929المرأة باھتمام خاص. ھذا ھو موضوع ھذه الفقرة، التي تستند إلى حكم تم إدخالھ في اتفاقیة أسرى الحرب سنة 
 27اللجنة الدولیة [للصلیب األحمر] من قبل المؤتمر النسائي الدولي واالتحاد الدولي إللغاء عقوبة اإلعدام. 

 
من اتفاقیة جنیف الرابعة فرضت التزاًما على كل دولة مشاِركة "بفرض   146وعلى الرغم من أن المادة 

لم تنشئ أي من اتفاقیات جنیف األربع  26جسیمة" لالتفاقیة نفسھا، عقوبات جزائیة فعالة" على أي "انتھاكات 
، لم  1949أي محكمة جنائیة دولیة بمالحقة إدعائیة وقضائیة. وھكذا، وعلى مدى عقود بعد عام   1949لعام 

اضعة لھا یكن باإلمكان إنفاذ الكلمات الدقیقة الواردة في ھذه االتفاقیات األربع بشكل فعال ما لم تختر الدولة الخ
إما طوعا االلتزام بشروطھا أو في حالة حدوث انتھاك من جانب أفراد عسكریین أو مدنیین خاضعین لوالیتھا،  

اختارت طوعا إنفاذھا من خالل أنظمة القضاء العسكري أو أنظمة العدالة الجنائیة. في ظل ھذه الخلفیة غیر 
نسي المرتبط بالنزاعات سمة بغیضة لنزاعات  المرضیة، یبقى االغتصاب واألشكال األخرى من العنف الج

مختلفة، مثل الصراع الذي انغمست فیھ القوات األمریكیة في فیتنام حتى انسحاب الوالیات المتحدة في عام  
 29.  1979والصراع الذي حدث في أفغانستان في السنوات التي تلت الغزو السوفیتي في  28 1975

 
في القانون الدولي اإلنساني عالمیًا، وإن كان ذلك   1946ذري بعد عام ، أصبح التغییر الج1993مایو  25في 

المحكمة الجنائیة الدولیة  ) UNSCفي سیاق جغرافي محدود، عندما أنشأ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة (
تحدة عندما أیدت الوالیات المتحدة ھذه الخطوة، صرحت سفیرة الوالیات الم ) .(30ICTYلیوغوسالفیا السابقة 

لدى األمم المتحدة، مادلین أولبرایت: "یجب علینا ضمان أن تسمع المحكمة أصوات أشد الفئات ُظلًما. وأشیر 
 31بشكل خاص إلى احتجاز النساء والفتیات واغتصابھن بشكل منھجي، وغالبا ما یتبعھ القتل بدم بارد".

 
على المستوى العالمي، تمت الصعود بالقانون الدولي اإلنساني إلى المستوى التالي بعد افتتاح المحكمة الجنائیة 

حیز   1998، عند دخول قانون روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 2002یولیو / تموز  1الدولیة في  
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(ز)  7.1المادة  32دولة موقِّعة ولكن لیست مشاِركة). التنفیذ (الذي انضمت إلیھ الوالیات المتحدة األمریكیة ك
ف الجریمة ضد اإلنسانیة بطریقة تشمل "االغتصاب، أو العبودیة الجنسیة، أو  من نظام روما األساسي تُعِرّ

الدعارة القسریة، أو الحمل القسري، أو التعقیم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل 
ن أشكال العنف الجنسي" یُرتكب "كجزء من ھجوم ھذه الدرجة من الخطورة" شریطة أن یكون أي "شكل م

 8واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد أي سكان مدنیین، مع العلم بالھجوم". وفي غضون ذلك، وبموجب المادة 
) وغیرھا من أحكام نظام روما األساسي، یمكن أن یكون "العنف الجنسي" األقل خطورة جریمة  13) (أ) (2(

عرض قضایا تتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات أمام المحكمة الجنائیة ، تم 1993منذ سنة  33حرب. 
الدولیة في یوغوسالفیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة باإلضافة إلى المحاكم الجنائیة الدولیة األخرى، وال 

 سیما المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والمحكمة الخاصة لسیرالیون.
 

ء، تم توضیح تأثیر ھذه التطورات من خالل الدور المحوري للدكتور إدریز مردتشانیتش في بالنسبة لألطبا
وفقًا لملف تعریف   34. للمدعي العام ضد میلومیر ستاكیتشقضیة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة 

تش "طبیبًا بوسنیًا عالج ضحایا نشرتھ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة، كان الدكتور مردتشانی 
  36في القضیة المرفوعة ضد میلومیر ستاكیتش".  2002أیلول   11و  10معسكر ترنوبلجي" و "شھد یومي 

، وجدت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة أن ستاكیتش مذنب  2003یولیو  31في حكم صدر في  
ضطھاد المرتكب باألفعال مثل االغتصاب واالعتداء الجنسي. بارتكاب العدید من الجرائم، بما في ذلك اال

 ونقتبس من موجز بیانات المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة:
 

ؤه في األشھر التي قضاھا الدكتور مردتشانیتش في معسكر [ترنوبلجي]، عالج النساء اللواتي تعرضن لالغتصاب. تمكن الدكتور مردتشانیتش وزمال
افذة العیادة من رؤیة الرجال یدخلون إلى غرف نوم النساء في اللیل، ویقومون باستعمال المصباح الكاشف على النساء اللواتي أعجبنھم من ن

ء  ویخرجوھن. جاءت بعض النساء في وقت الحق إلى العیادة لطلب المساعدة. نجح الدكتور مردتشانیتش في إرسال عدد منھن إلى قسم أمراض النسا
 35یدور للتحقیق في مزاعمھن. واكتشف بعد ذلك أنھن قد تعرضن فعًال لالغتصاب. في بری

 
في حكمھا، استشھدت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة مراًرا وتكراًرا باألدلة التي قدمھا الدكتور 

 36،35،34مردتشانیتش، والتي من الواضح أنھا اعتبرتھا ذات مصداقیة. 
 

؟ ربما یكون المغزى األكثر وضوًحا في ھذه الحالة ھو أنھ  ستاكیتشن أن یتعلمھ األطباء من حالة ما الذي یمك
في ظروف استثنائیة مرتبطة بالنزاع، قد یواجھ الطبیب حوادث عنف جنسي مروعة مرتبطة بالنزاع مثل تلك  

ادث بشكل حتمي، یجب التي شھدھا الدكتور مردتشانیتش. وعلى الرغم من الضغوط التي ستخلقھا ھذه الحو
على األطباء الحفاظ على مھنیتھم وممارسة الشجاعة األخالقیة والتوصل إلى قرارات عقالنیة.  وبالتوازي مع 

ذلك، وكما ھو موضح بمزید من التفصیل أدناه، یجب على األطباء السریریین أن یقدروا أن أي حلقة من العنف 
قد تكون یوما ما موضوع تحقیق رسمي أو قضیة قضائیة یتم   الجنسي المرتبط بالنزاع تتكشف أمام أعینھم

 التدقیق فیھا في أفعالھم أو إھمالھم.
 
وبناًء علیھ، مھما كان األمر صعبًا في ظل ظروف الضغط الشدید ومناخ اإلكراه الذي قد یتسبب فیھ أي نزاع، 

یجب على الطبیب االمتثال للقانون ومبادئ أخالقیات مھنة الطب، مثل تلك التي اعتمدتھا الجمعیة العامة  37
ئات المھنیة إرشادات موجھة إلى األطباء  ولھذه الغایات، نشرت بعض الھی 38. 1982لألمم المتحدة في عام 

العاملین داخل القوات المسلحة أو خارجھا. مثال على األمر السابق ھو "اتخاذ القرار األخالقي لألطباء في 
القوات المسلحة: مجموعة أدوات"، وھو منشور مشترك بین الجمعیة الطبیة البریطانیة ولجنة القوات المسلحة  

الفقرات االفتتاحیة و "الرسائل الرئیسیة" التي تشكل الفقرات األخیرة على تلخیص تعمل  39التابعة لھا. 
التحدیات القانونیة واألخالقیة التي تواجھ األطباء في القوات المسلحة النظامیة في دولة دیمقراطیة تخضع لسیادة 

 القانون:
 

أیًضا لوالءات متنافسة أو مزدوجة. قد تتعارض االلتزامات األخالقیة تجاه  على عكس غالبیة األطباء المدنیین، یمكن أن یخضع األطباء العسكریون 
لسریة  المرضى األفراد مع متطلبات الضرورة العسكریة أو مع االلتزامات المتصورة تجاه الوحدة التشغیلیة. على سبیل المثال، قد یتعارض واجب ا 

م بصالحیة المریض الفردیة للخدمة الفعلیة. طبعًا، ال تؤدي ھذه الواجبات المتزامنة  الذي یقع على عاتق الطبیب مع التزامھ بإبقاء القادة على عل
بالضرورة إلى حدوث صراع، كما أنھا لیست فریدة من نوعھا في الطب العسكري. لدى أطباء الصحة المھنیة وأطباء السجون التزامات مزدوجة 

 مماثلة یجب إدارتھا بعنایة.
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ملین في القوات المسلحة نفس االلتزامات األخالقیة تجاه مرضاھم، سواء أكانوا رفاقًا أو مقاتلین أو مدنیین، كما یخضعون یقع على عاتق األطباء العا 
فھم أفضل  لنفس المعاییر األخالقیة التي یخضع لھا األطباء المدنیون. قد تجعل قسوة الظروف التي یعمل فیھا األطباء العسكریون من الصعب أحیانًا

 39وفاء بھذه االلتزامات. السبل لل
 

 الرسائل الرئیسیة 
 نادًرا ما تظھر المواقف المؤذیة فجأة. •
 ارتكاب اإلساءة أو التواجد فیھا أو إدراكھا أو الشك فیھا وعدم القیام بأي شيء حیالھا، كلھا أمور غیر مقبولة وغیر مبررة.  •
تؤثر على احتمالیة التعرف على الممارسات غیر األخالقیة أو المسیئة ویجب أن یكون األطباء على درایة بالعوامل التي یمكن أن  •

 واإلبالغ عنھا.
 39یجب على األطباء االحتفاظ بسجالتھم الخاصة بجمیع اإلجراءات التي یتخذونھا فیما یتعلق باإلبالغ عن سوء المعاملة.  •

 
.  2003اجحة لستاكیتش وإدانتھ في سنة یمكن لألطباء تعلم شيء واحد آخر على األقل من المالحقة القضائیة الن

إلى نمط أوسع من المالحقات القضائیة التي حظي فیھا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات   ستاكیتشتنتمي قضیة 
باألھمیة التي یستحقھا؛ ویؤكد ھذا النمط بدوره على الصلة بین العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وضرورة 

، وإیصال العدالة الجنائیة. وبحسب ما ورد في منشور األمم المتحدة عن المحكمة الرعایة الصحیة بعد العنف
 الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والمحكمة الخاصة بسیرالیون:

 
كاًال مختلفة  یشكل العنف الجنسي جزًءا من إدانات اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم الحرب. یتخذ العنف الجنسي ضد المدنیین أیًضا أش

من جرائم  ویشكل أو یعد جزًءا من جرائم مختلفة في المحاكم الثالث. یشكل االغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسي على سبیل المثال جزًءا 
ضرار  التعذیب واالسترقاق واالستعباد الجنسي واالضطھاد كجرائم ضد اإلنسانیة؛ التعذیب واالعتداء على الكرامة الشخصیة جرائم حرب؛ وإلحاق أ

 40جسدیة أو عقلیة خطیرة مثل اإلبادة الجماعیة. 
 

 تمركز الناجین 
، ظھرت ظاھرة جدیدة مدعومة من طرف األمم المتحدة وھي "النھج المتمحور حول الناجین"  2008منذ سنة 

ھذا النھج ھو نتیجة ثانویة لسلسلة من قرارات مجلس األمن الدولي   41تجاه العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. 
، الذي تبناه مجلس األمن 1820و القرار القرار األول ھ 42التي تركز على العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. 

 . ومن أحكامھ ما یلي:2008یونیو  19الدولي، بدعم من الوالیات المتحدة، في 
 

سسات  [یجب على] جمیع األطراف المعنیة، بما في ذلك الدول األعضاء وكیانات األمم المتحدة والمؤسسات المالیة، دعم تطویر وتعزیز قدرات المؤ
النظم القضائیة والصحیة، وشبكات المجتمع المدني المحلیة من أجل تقدیم مساعدة مستدامة لضحایا العنف الجنسي في حاالت   الوطنیة، وال سیما

 43النزاع المسلح وما بعد النزاع. 
بشأن العنف الجنسي  2467، اعتمد مجلس األمن الدولي القرار  2019أبریل  23في اآلونة األخیرة، وفي 

وبصراحة، ال تقر دیباجتھا فقط "بمسؤولیات الدول عن   44المرتبط بالنزاعات، بدعم أمریكي في نھایة المطاف. 
عیة والجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم إنھاء اإلفالت من العقاب ومحاكمة المسؤولین عن جرائم اإلبادة الجما

ولكنھا تعترف أیًضا "بالحاجة إلى نھج یركز على الناجین في منع العنف   44الحرب المرتكبة ضد المدنیین"، 
وبالنسبة إلى "حاجة الناجیات من العنف الجنسي  44الجنسي واالستجابة لھ في حاالت النزاع وما بعد النزاع " 

زي إلى خدمات مثل الرعایة الطبیة والنفسیة االجتماعیة إلى أقصى حد ممكن  للحصول على وصول غیر تمیی
 44عملیًا" و ما یتصل بذلك من "ضرورة التحرر من التعذیب والمعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة". 

والفوري  "مطلبًا" متكرًرا سابقًا لمجلس األمن الدولي "بالوقف الكامل  2467تتضمن فقرات منطوق القرار 
لجمیع أطراف النزاع المسلح ولجمیع أعمال العنف الجنسي ودعوتھا لھذه األطراف إلى تحدید وتنفیذ التزامات  

ویدعو قرار آخر "جمیع الدول األعضاء لضمان حصول الناجین من   44محددة زمنیا لمكافحة العنف الجنسي". 
زاع في البلدان المعنیة على الرعایة التي تتطلبھا  العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في الن

التأكید على أن "ضحایا العنف الجنسي، الذي    2467یواصل القرار  44احتیاجاتھم الخاصة ودون أي تمییز." 
یرتكبھ بعض أطراف النزاع المسلح، بما في ذلك الجماعات المسلحة غیر الحكومیة المصنفة على أنھا جماعات  

یحصلوا على برامج اإلغاثة والتعویضات الوطنیة، فضالً عن الرعایة الصحیة والرعایة   إرھابیة، یجب أن
 44النفسیة والمأوى اآلمن ودعم سبل العیش، والمساعدة القانونیة." 

 
ھو "أداة جدیدة قویة في كفاحنا للقضاء على ھذه   2467على العموم، وكما تؤكد األمم المتحدة، فإن القرار  

، حیث یعزز بشكل كبیر الوقایة من خالل العدالة والمساءلة ویؤكد، ألول مرة، على أن النھج  الجریمة الشنعاء
 45الذي یركز على الناجین یجب أن یوجھ كل جانب من جوانب استجابة البلدان المتضررة والمجتمع الدولي." 
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عالمیة (انظر الصورة)، یجب على األطباء فھم  نظًرا ألن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ال یزال یمثل مشكلة 
في ضوء الدروس األخالقیة والسریریة والقانونیة ذات الصلة من التاریخ. تم  48،47،46آثاره الطبیة والقانونیة 

 تحدید ثالثة أدناه. 
 

 خریطة العنف الجنسي في البلدان المتضررة من النزاعاتالصورة. 

 
من لجنة مجلس  3.0ترخیص البرلمان المفتوح اإلصدار تحتوي على معلومات برلمانیة مرخصة بموجب 

 49اللوردات المختارة المعنیة بالعنف الجنسي في حاالت النزاع . 
 

. الدرس األول ھو أن األطباء، على غرار األطباء اآلخرین، ھم جزء ال یتجزأ من القانون الدولي  الدرس األول
وعلى حد تعبیر جان بیكتیھ، وھو شخصیة بارزة في تاریخ اللجنة الدولیة للصلیب األحمر   52،51،50اإلنساني 

دولي اإلنساني، الذي یھدف إلى التخفیف من : "كان القانون ال1949كما شارك في صیاغة اتفاقیات جنیف لعام 
 -شرور الحرب، مرتبًطا ارتباًطا وثیقًا منذ أیامھ األولى باألطباء وكل من تتمثل مھمتھم في الحیاة في الشفاء 

 53أسمى المھن.". 
 

ء الذین خالل أي نزاع أو احتالل الحق، من الحتمي أن یتأثر األطباء بالقانون الدولي اإلنساني. سیخضع األطبا
یخدمون بالزي العسكري في القوات المسلحة النظامیة في مثل ھذه الظروف للحمایة التي یمنحھا القانون الدولي  

اإلنساني، مثل تلك الواردة في الفصل الثالث (المعنون "الوحدات والمنشآت الطبیة") من اتفاقیة جنیف األولى 
. كما سیخضعون باإلضافة إلى ذلك  1949لمیدان لعام لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في ا

إلى المحظورات التي یعترف بھا القانون الدولي اإلنساني، مثل المحظورات الواردة في كل من اتفاقیات جنیف  
ضد "القتل العمد أو التعذیب أو المعاملة الالإنسانیة، بما في ذلك التجارب البیولوجیة، التي   1949األربع لعام 

من اتفاقیة جنیف األولى لعام  50عمداً في معاناة شدیدة أو إصابة خطیرة بالجسد أو الصحة. "(المادة  تتسبب
،  1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  130، والمادة 1949من اتفاقیة جنیف الثانیة لعام  51، والمادة 1949
قت، سیبقى األطباء خاضعین للقانون وفي نفس الو 26). 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  147والمادة 

المحلي للبلد الذي یخدمون فیھ، وقانون الخدمة المطبق على القوات المسلحة التي یلتحقون بھا، ونظام القضاء  
وفوق كل ھذا، سیظل كل طبیب خاضعًا لألنظمة التنظیمیة   54العسكري العام المرتبط بقانون الخدمة ھذا. 

 تھ المحددة.والتأدیبیة لفرع معین من مھن
 

https://www.parliament.uk/site-information/copyright-parliament/open-parliament-licence/
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وفیما یتعلق بما إذا كان الطبیب مقاتًال أم ال أثناء أي نزاع، فإن قواعد القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة معقدة 
دلیل الخدمة المشتركة لقانون ولیس من السھل تلخیصھا في مقال قصیر نسبیًا مثل ھذا. یكفي االقتباس من 

 ة الدفاع في المملكة المتحدة:، وھو منشور صادر عن وزارالصراع المسلح
عمال  یصنف بعض أفراد القوات المسلحة للدولة (أفراد الخدمات الطبیة والقساوسة) على أنھم غیر مقاتلین وال یحق لھم المشاركة مباشرة في األ

من المتخصصین والفنیین وموظفي   العدائیة ... ال یقتصر تعبیر "الطاقم الطبي" على األطباء والممرضات فحسب، بل یشمل أیًضا مجموعة واسعة
لذین الصیانة والسائقین والطھاة واإلداریین بشرط أن یتم تعیینھم حصریًا للطاقم الطبي. قد یجب على أعضاء القوات المسلحة غیر المقاتلین ا

سھم للمحاكمة والعقاب. ومع ذلك، یُسمح یشاركون بشكل مباشر في األعمال العدائیة أن یتنازلوا عن ذلك الوضع غیر المقاتل. كما أنھم یعرضون أنف
حة الناریة  قانونًا ألفراد القوات المسلحة غیر المقاتلین بالدفاع عن أنفسھم ضد أعمال العنف الموجھة ضدھم، ولھذا الغرض، قد یكون استخدام األسل

بالتسلح واستخدام تلك األسلحة للدفاع عن أنفسھم أو في   1949مبرًرا. ال یفقد العاملون في المجال الطبي حمایتھم بموجب اتفاقیة جنیف األولى لسنة 
 55الدفاع عن الجرحى والمرضى المسؤولین عنھم. 

 
قد ال یرتدي األطباء اآلخرون الزي العسكري، لكنھم قد یعملون ضمن نظام الرعایة الصحیة في البلد الذي  

حمایة األطباء، بغض النظر عما إذا كانوا یتكشف فیھ النزاع أو حیث ینشأ االحتالل. على ھذا النحو، یجب 
المحظورات التي یفرضھا القانون  -ویجب علیھم احترام  -أفرادًا في القوات المسلحة، یجب حمایتھم بواسطة 

الدولي اإلنساني؛ والتي تشمل تلك المعترف بھا في كل اتفاقیة من اتفاقیات جنیف األربع المذكورة أعاله. وفقًا 
لطبیب مخالفًا للقانون الدولي اإلنساني، فقد یؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة مھنیة (على  لذلك، إذا كان ا

سبیل المثال، بسبب انتھاك مزعوم لمبدأ أخالقي أو قاعدة تنظیمیة)، أو اإلجراءات المدنیة المحلیة (على سبیل 
حاكمة العسكریة (على سبیل المثال، المثال، بسبب اإلھمال المزعوم)، أو المحكمة الجنائیة أو إجراءات الم

بدعوى مساعدة المغتصب وتحریضھ) أو، في ظروف استثنائیة، اإلجراءات الجنائیة الدولیة (على سبیل المثال، 
 للمشاركة المزعومة في جریمة ضد اإلنسانیة أو جریمة حرب). 

 
لتي شكلت جزًءا من الموجة الثانیة ، وابمحاكمة األطباءفي ھذا السیاق، یجب أن یكون جمیع األطباء على درایة 

من التجارب التي أجریت في نورمبرج في أواخر األربعینیات. یجب أن یكون األطباء على درایة أیًضا 
في  57ومع قانون نورمبرج للتجارب الطبیة، والذي أصبح مرادفًا لھا.  56بالدروس المستفادة من القضیة 

  20طبیبًا، للمحاكمة أمام المحكمة العسكریة األمریكیة. في  20نھم متھًما، م 23، تم تقدیم محاكمة األطباء
المقتطف التالي من الحكم یلخص  59،58منھم باإلعدام.  7من المتھمین، وُحكم على  16، أدین  1947أغسطس 

 جوھر القضیة المرفوعة ضد األطباء الذین ثبتت إدانتھم: 
 

عیار إثبات ارتكاَب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة إلى حد كبیر على النحو المزعوم في یُظھر السجل بوضوح عند الحكم علیھ من خالل أي م
الثانیة، التي تم  التھمتین الثانیة والثالثة من الئحة االتھام. التجارب الطبیة الجنائیة على المواطنین غیر األلمان بدایة من اندالع الحرب العالمیة  

مدنیین، بمن فیھم الیھود واألشخاص "غیر االجتماعیین"، على نطاق واسع في ألمانیا والدول المحتلة. لم تكن  إجراؤھا على كل من أسرى الحرب وال
نتاًجا ھذه التجارب عبارة عن أعمال منعزلة وعارضة قام بھا األطباء والعلماء األفراد الذین یعملون على مسؤولیتھم الخاصة فقط، ولكنھا كانت 

لتخطیط على المستویات الحكومیة والعسكریة والحزب النازي، والتي تم إجراؤھا كجزء ال یتجزأ من مجموع المجھود لصنع السیاسات المنسقة وا 
ن الحربي. صدرت أوامر لھم أو تم إعطاؤھم الموافقة على أو السماح لھم من قبل أشخاص في مناصب ذات سلطة والذین بموجب جمیع مبادئ القانو

 60اء واتخاذ خطوات إلنھائھا أو منعھا. علیھم واجب معرفة ھذه األشی
 

، جنبًا إلى جنب مع القضایا األحدث المتعلقة باألطباء المتھمین بجرائم دولیة، مثل محاكمة األطباءتمت مناقشة 
 ویجب أن تكون مألوفة لكل طبیب.  62في مكان آخر،  61، المدعي العام ضد إلیزافان وجیرارد نتاكیروتیمانا

 
في ضوء التاریخ القانوني الموضح أعاله، فإن كل قضیة تنطوي على ادعاء بارتكاب جرائم العنف الجنسي 

المرتبط بالنزاعات ضد طبیب أو أي شخص آخر سوف تقوم بتشغیل وقائعھا، والقوانین المعمول بھا، واألدلة  
یتم تفعیل العدالة. إذا تم تفعیل   -وإذا كان األمر كذلك كیف  -بما إذا كان المتاحة، والمسألة الحاسمة المتعلقة 

العدالة المحلیة بطریقة عادلة من خالل نظام العدالة الجنائیة أو العسكریة، على سبیل المثال، الدولة المسؤولة 
أن تصل القضیة إلى  عن جندي یُزعم أنھ شارك في جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، فمن غیر المرجح 

، عملت المحكمة الجنائیة الدولیة، من الناحیة 1998محكمة جنائیة دولیة. ومع ذلك، منذ إنشائھا في سنة 
 النظریة، كمسند ادعائي وقضائي یمكنھ رفع القضایا التي یُزعم أن اإلفالت من العقاب قد ساد فیھا.

 
كورة في مكان آخر في ھذه المقالة، یتطلب الدرس األول في الممارسة العملیة، ولكن مع مراعاة المحاذیر المذ

والتأكد   66أثناء بقائھ آمنًا  65،64،63من كل طبیب االمتثال للقوانین المعمول بھا وااللتزام بأخالقیات مھنة الطب 
  68،67من أن الضحیة المزعومة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات تستفید من نھج شمولي یركز على الناجین. 
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كما تحذر األمم المتحدة: "یجب إعطاء األفراد المعلومات المناسبة لتمكینھم من اتخاذ قرارات مستنیرة فیما  
یتعلق باحتیاجاتھم الطبیة والجنسیة واإلنجابیة والنفسیة واالجتماعیة والنفسیة والقانونیة واألمنیة، فضالً عن  

ذه الغایات، باإلضافة إلى عالج الضحیة المزعومة من لتحقیق ھ 69مشاركتھم في عملیات العدالة والمساءلة." 
ضحایا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، فمن المناسب أخالقیاً لألطباء أن یذھبوا إلى أبعد من ذلك، على سبیل 

أشكاًال أخرى من المشورة والدعم.   -وقد یحق لھم الحصل على  -المثال، بتذكیر المریض بأنھم قد یطلبون 
 71،70ه دائًما المشورة القانونیة المستقلة من محاٍم مناسب باإلضافة إلى أي مساعدة قانونیة متاحة. ستشمل ھذ

 
. الدرس الثاني ھو أنھ أثناء أو بعد أي نزاع یُزعم أنھ تم فیھ ارتكاب العنف المرتبط بالنزاعات، الدرس الثاني

إلى تحقیق الشرطة أو تحقیق رسمي أو ھیئة تحقیق أخرى أو محكمة.   مطالبتھ بتقدیم أدلةیمكن دعوة طبیب أو 
في مثل ھذه الظروف، سیتم تحدید الطبیعة الدقیقة لمشاركة كل طبیب من خالل اإلجابات على مختلف األسئلة. 

 تتضمن ھذه األسئلة ما یلي:
 

م، أو شریك أو تابع  ھل الطبیب ضحیة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، أو مرتكب الجریمة المزعو •
للجاني المزعوم، أو شاھد على فعل مزعوم من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (أي شاھد على 

 الحقیقة)، أو شاھد خبیر، أو متورط بطریقة أخرى في القضیة؟ 
 

عضو في وحدة طبیة أو وحدة أخرى من القوات المسلحة النظامیة لدولة ذات  -ما ھو وضع الطبیب   •
بحكم األمر  طبیب في مستشفى مدني أو أي مكان طبي غیر عسكري آخر، أو عضو مزعوم  سیادة، أو

 في القوات غیر النظامیة أو منظمة إرھابیة محظورة، أو عضو من فئة أخرى؟  الواقع
 

 
ھل تنطوي القضیة على جریمة مزعومة، مثل االغتصاب؟ خطأ مدني مزعوم، مثل اإلھمال الطبي  •

ریض؛ فعل مزعوم لسوء السلوك المھني، مثل خرق سریة المریض؛ أو المزعوم أثناء عالج الم
انتھاك مزعوم للحقوق الدستوریة أو حقوق اإلنسان التي یُزعم أن ھیئة عامة أو حكومة أو الدولة  

 نفسھا مسؤولة عنھا؟
 

 
ون المدني في قضیة جنائیة، ھل القانون المنطبق ھو القانون الجنائي المحلي، أو قانون الخدمة، أو القان •

المحلي، أو القانون المحلي أو الدولي لحقوق اإلنسان، أو القانون الدولي اإلنساني، ومن خاللھ، القانون 
الجنائي الدولي؟ إذا كانت القضیة تنطوي على قانون جنائي محلي ولكن في إطار عالمي (على سبیل 

في الخارج)، فما ھو القانون  المثال، ألن الجاني المزعوم ھو عضو في القوات المسلحة المنتشرة
 الجنائي المحلي للبلد الذي ینطبق؟

 

 
ما ھي ھویة الدولة التي تصرفت سلطات إنفاذ القانون فیھا بناًء على ادعاء بشأن العنف الجنسي   •

المرتبط بالنزاعات؟ ما ھي الطبیعة الدقیقة لالدعاء نفسھ؟ ما ھي قواعد اإلثبات المعمول بھا؟ وإذا تم 
ى المحكمة وإذا رفع الدعوى فما ھي إجراءات المحكمة المختصة؟ في الواقع، إذا وصلت القضیة إل 

كان مطلوبًا من الطبیب أن یشارك كشاھد حقیقة، على سبیل المثال، ستظھر أسئلة أخرى، على األقل  
بسبب متطلبات مدونة السلوك المھني المحددة الملزمة للطبیب وأي إرشادات ذات صلة صادرة عن 

 73،72الھیئة المھنیة أو التنظیمیة التي یقع الطبیب في نطاق اختصاصھا.  
 

 
كما یسلط الضوء  74بدوره، یؤكد الدرس الثاني على ضرورة وجود سجالت طبیة دقیقة وشاملة ومعاصرة. 

على المعضلة األخالقیة التي قد تنشأ إذا وقع الطبیب بین واجب الحفاظ على سریة المریض والمعلومات  
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ي أو قانون یتطلب الكشف عن  الخاصة والبیانات الشخصیة من جھة، وبین واجب مواز لالمتثال ألي أمر قضائ
 76،75تفاصیل المریض من جھة أخرى. 

 
.  ستاكیتشلم یتم توضیح الدرس الثاني فقط من خالل شھادة الدكتور مردتشانیتش المذكورة أعاله في حالة 

ویتضح ذلك أیًضا من خالل التقریر التاریخي المكون من مجلدین للمفوضیة األوروبیة لحقوق اإلنسان آنذاك،  
في تحقیق أثارتھ ادعاءات خطیرة بأن   77. قبرص ضد تركیافي قضیة  1976یولیو  10والذي تم تبنیھ في 

متكررة" بعد غزو تركیا تركیا كانت مسؤولة، من بین أمور أخرى، عن "عملیات اغتصاب بالجملة و
د. كوستاس   -، أولت اللجنة اھتماًما خاًصا لألدلة التي قدمھا طبیبان شاھدان 1974لجمھوریة قبرص في عام 

ھادجیكاكو، طبیب في مجال طب العظام، والدكتور زانثوس شاراالمبیدیز، طبیب أمراض النساء. في تقییمھا  
 تابیة والشفویة التي قدمھا كل طبیب:لألدلة، تأثرت اللجنة بشكل خاص باألدلة الك

 
الھم من قبل  وأشار الوفد إلى أن الشاھدین الطبیین، وھما الدكتوران ھادجیكاكو وشاراالمبید سعیا إلى توخي الدقة وتجنب أي مبالغة. وقد تم دعم أقو

نعة بصحة األدلة الشفویة التي تم الحصول علیھا بشأن ھذا البند.  الشھود اآلخرین ... والعدد الكبیر من البیانات المكتوبة المقدمة. ولذلك فإن اللجنة مقت
77 

 
وفي تقییم اللجنة، فإن "األدلة تُظھر أن عملیات االغتصاب ارتكبھا جنود أتراك وعلى األقل في حالتین وحتى  

  وھكذا، وجدت اللجنة، 77من قبل ضباط أتراك، وھذا لیس فقط في بعض حاالت عدم االنضباط المعزولة". 
صوتًا ضد واحد"، أن "حوادث االغتصاب [المحددة في التقریر] ... وباعتبارھا مثبتة تشكل   12"بأغلبیة 

من االتفاقیة [األوروبیة] [المتعلقة بحقوق اإلنسان]، التي   3'معاملة غیر إنسانیة' بالمعنى الوارد في المادة. 
 یجوز إخضاع أي شخص للتعذیب أو للمعاملة أو من االتفاقیة، "ال 3؛ وبموجب المادة 78،77تُنسب إلى تركیا“ 

وكان ھناك ارتباط واضح بین استنتاج اللجنة واألدلة الموثوقة التي قدمھا  79العقوبة الالإنسانیة أو المھینة". 
 الطبیبان المذكوران أعاله. 

 
والقانون   ) (80IHRL. الدرس الثالث ھو أنھ نظًرا للتطورات في القانون الدولي لحقوق اإلنسان الدرس الثالث

منذ أواخر التسعینیات، فإن ارتكاب االغتصاب في أي نزاع محلي أو دولي ال یُعتبر غیر   82،81الدولي اإلنساني 
وحتى اإلبادة الجماعیة. وبناًء على ذلك، توسع القانون  بارتكاب التعذیبإنساني فحسب، بل یمكن أیًضا مساواتھ

كورة أعاله، إلى  المذ قبرص ضد تركیاعندما ذھبت اللجنة، في قضیة   1976الدولي بشأن االغتصاب منذ عام  
 حد اعتبار االغتصاب غیر إنساني.

 
في    1997في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، تم تأسیس العالقة المحتملة بین االغتصاب والتعذیب في عام 

نشأت ھذه القضیة التاریخیة من الصراع الداخلي الطویل األمد في جنوب شرق  83. أیدین ضد تركیاقضیة 
نشأت القضیة بعد أن زعمت "مواطنة تركیة  )، EctHRلمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان (تركیا. وكما أكدتھ ا

عاًما، تعرضت لالغتصاب وغیر ذلك من سوء المعاملة  17من أصل كردي" أنھا عندما كانت تبلغ من العمر 
كمة األوروبیة في حكمھا، رأت المح 83الجسدیة والعقلیة أثناء "االحتجاز" في تركیا من قبل "قوات األمن". 

لحقوق اإلنسان أن "تراكم أعمال العنف الجسدي والنفسي التي تعرضت لھا مقدمة الطلب وعمل االغتصاب 
من بین أمور  من االتفاقیة [التي تحظر،  3القاسي الذي تعرضت لھ یرقى إلى مستوى التعذیب في انتھاك للمادة 

والذي   3وق اإلنسان إلى وجود "انتھاك" للمادة  ، التعذیب]." وھكذا، خلصت المحكمة األوروبیة لحقأخرى
 83كانت تركیا مسؤولة عنھ. 

، رأت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا المدعي العام ضد زینیل دیاللیتش، في قضیة 1998في سنة 
ستیفاء  السابقة، ألغراض القانون الدولي اإلنساني، أن االغتصاب یمكن أن یرقى أیًضا إلى التعذیب إذا تم ا

، توصلت المحكمة المدعي العام ضد جان بول أكاییسوفي قضیة أخرى في نفس العام،  85،84شروط معینة. 
بینما ذھبت أبعد من ذلك بالقول إنھ، في ضوء الحقائق في ھذه   86الجنائیة الدولیة لرواندا إلى استنتاج مماثل 

فت المحكمة الجنائیة  86القضیة، "االغتصاب والعنف الجنسي ... یشكالن إبادة جماعیة".   في القضیة نفسھا، عرَّ
الدولیة لرواندا االغتصاب بأنھ "اعتداء جسدي ذو طبیعة جنسیة، یُرتكب ضد شخص في ظل ظروف قسریة".  

إلى أن الذكور واإلناث یمكن أن یكونوا ضحایا لالغتصاب ألغراض القانون  شخصشیر استخدام كلمة ی 86
الدولي اإلنساني. یتوافق اختیار الكلمات ھذا مع مبدأ المساواة أمام القانون، والذي یُعتبر على نطاق واسع حجر 

 89،88،87الزاویة لسیادة القانون. 
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ائق القانونیة قضیة أخالقیة محرجة واحدة على األقل. من ناحیة أخرى، یجب أن بالنسبة للطبیب، تثیر ھذه الحق

وبالتالي قد  90یقدر الطبیب أن المریض قد یكون في نفس الوقت ضحیة للتعذیب وربما حتى اإلبادة الجماعیة. 
یة أخرى.  یكون المریض ھو الناجي من الجرائم وانتھاكات حقوق اإلنسان، إن لم یكن من أعمال غیر قانون

بالنظر إلى المحنة المؤلمة التي قد یتعرض لھا المریض، یجب على الطبیب إذن أن یضع في اعتباره  91،90
في  93،92ومعالجة المریض بعنایة وحساسیة واحترام لكرامة اإلنسان.  الحفاظ على سریة المریضالعدالة مع 

نفس الوقت، كما ھو موضح أعاله، یجب على الطبیب االحتفاظ بسجالت طبیة دقیقة وشاملة ومعاصرة. مع 
أو، في ظروف  95،94ظات كدلیل أمام محكمة محلیة مراعاة استیفاء شروط معینة، قد یتعین تقدیم ھذه المالح

قد یساعد الطبیب بھذا على تحقیق العدالة. من ناحیة أخرى، یجب على  98،97،96استثنائیة، محكمة قانون دولیة. 
ودون الخوض في   99الطبیب أن یتعامل مع أي ضحیة مزعومة لالغتصاب بعقلیة متفتحة وبدون إصدار أحكام 

یمثل   الناجيمكان محقق الشرطة أو المحامي أو القاضي. إلى ھذا الحد، فإن ترویج األمم المتحدة لمصطلح 
أن الناجي المزعوم   -لة إلى حد ما. بعد كل شيء، للوھلة األولى، یبدو أنھ یرتكز على افتراض غیر مناسب مشك

من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع (أي شخص یدعي أنھ أحد الناجین) ھو أحد الناجین. وھذا لیس صحیًحا 
زعوم للعنف الجنسي المرتبط  بالضرورة. كما أنھ لیس بالضرورة صحیًحا حیث یمكن أن یكون الجاني الم

بالنزاعات ھو الجاني. یظل الجاني المزعوم كذلك أثناء االستفادة من افتراض البراءة حتى یعترف بالذنب أو  
 یُدان بعد محاكمة عادلة. 

 
وإن كان ذلك في سیاق غیر متعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، فإن إدانة الحالم كارل بیتش، في إنجلترا  

، بمثابة تذكیر مفید بأن الضحیة المزعومة لجریمة جنسیة قد ال تقول الحقیقة بالضرورة. قبل 2019ام في ع
كشف النقاب عن بیتش، قدم سلسلة من المزاعم المثیرة حول إساءات مزعومة لشخصیات بارزة. بدورھا، 

لظروف التي أصبحت مثیرة  تناقلت وسائل اإلعالم ھذه المزاعم على نطاق واسع، ورددھا البرلمانیون، وفي ا
للجدل بشكل مكثف، قامت الشرطة بالتحقیق فیھا.  في النھایة، بعد ظھور أدلة على أن بیتش كان حالما، حوكم 

كما تم الكشف عن بیتش أیًضا ألسباب أخرى "بعد العثور  99تھمة تتعلق بإفساد مسار العدالة.  12وأدین بـ 
حجم إجرام بیتش واضح من مالحظات األحكام الصادرة  100ونیة". على صور غیر الئقة على أجھزتھ اإللكتر

ألغراض  101عاًما.  18عن القاضي في محكمة نیوكاسل كراون عند تسلیم بیتش المدان حكًما إجمالیًا بالسجن 
 ھذه المقالة، یكفي اقتباس الجملتین االفتتاحیة فقط:

 
ن عمد وبشكل متكرر وكیِّد للشرطة وسلطة التعویض عن اإلصابات الجنائیة زعًما  ، قلَت [أي كارل بیتش] ع2016ومارس  2012بین دیسمبر 

عاًما، كنَت ضحیة وقد شھدَت االعتداء الجنسي والبدني المروع على أطفال آخرین تعرضوا لسوء المعاملة   15و  7أنك، كطفل یتراوح عمره بین 
ن الشخصیات العامة المعروفة، بمن فیھم سیاسیون وشخصیات عسكریة رفیعة جدًا  بالمثل وشھدت مقتل ثالثة أطفال. لقد اتھمَت زوًرا عددًا م

ل  ورؤساء أجھزة المخابرات، الذین مات الكثیر منھم منذ ذلك الحین ولكن بعضھم ال یزال على قید الحیاة، بأنھم أعضاء في جماعات االستغال
 101الجنسي لألطفال والجناة. 

مفیدة بشكل خاص ھما عامالن على األقل. أوالً، تذكرنا   ر. ضد كارل بیتشبالنسبة لألطباء، ما یجعل حالة 
القضیة بأنھ قد یكون ھناك تفاح فاسد بین صفوف األطباء اإلكلینیكیین األخالقیین والصادقین وغیر ذلك من 

تش "ممرض أطفال مدرب" باإلضافة إلى  المھنیین. على حد تعبیر القاضي في مالحظاتھ حول األحكام، كان بی
ولجنة جودة الرعایة ھي المنظم القانوني   101"مدیر تمریض قبل أن یصبح مفتًشا للجنة جودة الرعایة"، 

المستقل للصحة وتدقیق الرعایة االجتماعیة في إنجلترا. ومع ذلك، على الرغم من ھذه الخلفیة المھنیة، التي كان  
ساًسا من االحتراف الممزوج باألخالق، فإن "أفعالھ"، على حد تعبیر مالحظات  ینبغي أن تغرس في بیتش إح

الحكم، "تبادلت السمعة من خالل تقدیم مزاعم كاذبة خبیثة وأخطرھا" التي تسببت في "الكرب والغضب 
ر. ضد   ثانیًا، تذكرنا قضیة  101والخسارة ... لألفراد ... المتھمین وأسرھم، كما مات بعضھم أثناء القضیة". 

أنھ على الرغم من أن ادعاء االغتصاب أو الجریمة الجنسیة یجب أن یؤخذ على محمل الجد وأن   كارل بیتش
تحقق فیھ الشرطة بفعالیة، إال أن االدعاء یظل ادعاًءا في انتظار أي إقرار قانوني بالذنب أو اإلدانة. ینبع ھذا  

عن القاضي میجاري في قضیة إنجلیزیة سابقة تم اإلبالغ عنھا  التذكیر من المالحظات التي كثیًرا ما یتم اقتباسھا 
 : 1970في عام 

 
من الرسوم غیر   كما یعلم كل من لھ عالقة بالقانون جیدًا أن مسار القانون مليء بأمثلة من القضایا المفتوحة والمغلقة التي، بطریقة ما، لم تكن كذلك؛ 

تحدیدات الثابتة وغیر القابلة  القابلة للرد والتي، في ھذه الحالة، تم الرد علیھا بالكامل؛ من السلوك الذي ال یمكن تفسیره والذي تم شرحھ بالكامل؛ من ال
 102للتغییر التي، من خالل المناقشة، عانت من تغییر. 
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في استعراضھ المستقل لتعامل دائرة شرطة العاصمة مع تحقیقات الجرائم الجنسیة غیر الحدیثة المزعومة ضد  

را وویلز، كان مدینًا  أشخاص بارزین، كان السیر ریتشارد ھنریكس، قاٍض متقاعد من المحكمة العلیا في إنجلت
 في انتقاده لممارسة الشرطة الواسعة النطاق المتمثلة في "تصدیق" "ضحیة" االعتداء الجنسي: 

 
ضحایا  إنني أفھم الھدف االستراتیجي المتمثل في تحسین استجابة خدمة الشرطة لشكاوى االعتداء الجنسي والھدف من ذلك تسھیل تقدیم الشكوى على 

ضابط   االعتداء الجنسي إلى الشرطة. ویصر الضباط بثبات على أنھ "یجب تصدیق الضحیة أثناء أخذ األقوال". أنا ال أوافق على ھذا. إنھ من واجب
ي فرصة الشرطة التحقیق. یجب اتخاذ العدید من القرارات في إجراءات العدالة الجنائیة على الورق. لدى ضابط الشرطة الذي یأخذ إفادة من المشتك
ن قدرة فریدة لتقییم صحة مقدم الشكوى. وأثر مطالبة ضابط شرطة، في مثل ھذا الموقف، بتصدیق المشتكي ینقض عبء اإلثبات. كما أنھ یحد م

 103الضابط على اختبار أدلة صاحب الشكوى. 
 

 للسیر ریتشارد ھنریك على ما یلي: 2ومن ثم تنص التوصیة رقم 
 

یجب أن تتوقف تعلیمات "تصدیق حساب 'الضحیة'". وینبغي أن یكون من واجب الضابط الذي یجري مقابلة مع صاحب الشكوى أن یحقق في  
تح منذ بدایة التحقیق. ال یجب على الضابط في أي مرحلة إظھار أي شكل من أشكال عدم التصدیق ویجب بذل الوقائع بموضوعیة ونزاھة وبعقل منف

 103كل جھد ممكن لتسھیل تقدیم تقریر مفصل بطریقة غیر تصادمیة. 
 

ومن ھنا أیًضا التحذیر ذي الصلة الذي أصدره السیر ریتشارد ھنریك، والذي جاء فیھ: "في الواقع، ال أحد 
ف، وال یمكنھ أن یعرف أبدًا، حجم الشكاوى الكاذبة. ومع ذلك، من المھم أن یكون المھتمون بمسؤولیة یعر

التحقیق في الجریمة، أو إصدار التعلیمات في ھذه العملیة، أن یفكروا في االحتمال الحقیقي، على عكس 
 103االحتمال الضئیل، أن الشكوى قد تكون خاطئة". 

 
مھمة لألطباء. عندما یقابل الطبیب مریًضا یدعي أنھ ضحیة للعنف الجنسي المرتبط  مراجعة ھنریك لیست  

بالنزاع أو جریمة أخرى وأن شخًصا آخر محددًا أو غیر مسمى ھو الجاني، یجب على الطبیب الحفاظ على  
مریض  عقلیة متفتحة غیر قضائیة. من ناحیة ، قد یكون المریض یقول الحقیقة. ومن جھة أخرى، قد یقول ال 

 مجموعة من األكاذیب. 
 

 العنف الجنسي المرتبط بالنزاع واإلجھاض 
في سیاق العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، سیكون من قبیل التقصیر عدم ذكر المؤلفین لمسألة اإلجھاض  

الحساسة. بعد كل شيء، أثناء أو في أعقاب أي نزاع، یمكن للمریض طلب المشورة الطبیة بھدف إنھاء الحمل 
ر المخطط لھ الناجم عن االغتصاب المزعوم. تحقیقا لھذه الغایة، یجوز للضحیة استشارة طبیبا إكلینیكیا الذي غی

یصادف أن یكون لدیھ اعتراض ضمیري صادق على اإلجھاض. في مثل ھذه الظروف، ال یمكن للطبیب أن  
ء السلوك المھني. بدالً من ذلك، یتفاعل عن طریق دفن رأسھ في الرمال. على أقل تقدیر، قد یرقى ذلك إلى سو

یجب أن یستجیب الطبیب بما یتماشى مع القانون، وأي قواعد سلوك مھني معمول بھا، وأي توجیھات أخالقیة 
ذات صلة صادرة عن الجھة التنظیمیة للطبیب. ومن األمثلة على ذلك، اإلرشادات التي نشرھا المجلس الطبي 

من بین  104لمتحدة، بعنوان "المعتقدات الشخصیة والممارسات الطبیة". العام، المنظم لألطباء في المملكة ا
من "الممارسة الطبیة الجیدة"، مدونة قواعد السلوك الملزمة لألطباء في  52محتویاتھا تذكیر بأحكام الفقرة 

 المملكة المتحدة:
 

ن تخبرھم بحقھم في رؤیة طبیب آخر والتأكد من أن  . یجب أن توضح للمرضى ما إذا كان لدیك اعتراض ضمیري على إجراء معین. یجب أ52
اراتھ  لدیھم معلومات كافیة لممارسة ھذا الحق. عند تقدیم ھذه المعلومات، یجب علیك عدم اإلیحاء أو التعبیر عن رفض أسلوب حیاة المریض أو خی

علیك التأكد من اتخاذ الترتیبات لزمیل آخر مؤھل بشكل    أو معتقداتھ. إذا لم یكن من العملي أن یقوم المریض بالترتیب لزیارة طبیب آخر، فیجب 
 105مناسب لتولي دورك. 

 
وھذه المقالة تخدش السطح فقط. تبقى الحقیقة أنھ  106ھناك الكثیر من األبعاد األخالقیة القانونیة لإلجھاض، 

بسبب طبیعة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، فإن األبعاد األخالقیة القانونیة لإلجھاض یمكن أن تظھر فجأة 
 في المقدمة أثناء أي نزاع أو احتالل. ووفقًا لذلك، یجب أن یعرف الطبیب الفردي كیفیة االستجابة.

 
 الخاتمة
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لدرجة أنھ، كما  - 1945انون الدولي تجاه العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات لتغییر جذري منذ سنة خضع الق
، یمكن أن یرقى المعیار المتعلق بالقانون الدولي  2021یونیو  1اعترفت منظمة حلف شمال األطلسي في 

والقانون الدولي لحقوق   المشترك إلى انتھاك خطیر للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني
اإلنسان؛ وبالمثل، یمكن أن یكون العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات "بمثابة جریمة بموجب القانون الجنائي 

وقد أدت التغییرات أیًضا إلى أن مجلس  107الدولي وفي بعض الوالیات القضائیة بموجب القانون المحلي". 
ز على الناجین تجاه العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات فحسب، بل یتبنى  األمن الدولي ال یتبنى نھًجا شمولیًا یرك

 . 2467أیًضا قرار مجلس األمن الدولي رقم 
 

أي تأثیر عملي ما لم تصادق جمیع الدول على الصكوك    2467على الرغم من أھمیتھ، لن یكون للقرار 
أي تأثیر عملي   2467ر ذلك، فلن یكون للقرار  األساسیة للقانون الدولي اإلنساني، وتلتزم بھا، وتطبقھا. إذا تعذ

ما لم یمارس مجلس األمن الدولي والمحكمة الجنائیة الدولیة والھیئات الدولیة المناسبة األخرى سلطاتھا  
ودعوتھ إلى إنھاء اإلفالت من العقاب المتعلق بالعنف   2467باستمرار من أجل إعطاء معنى عملي للقرار  

 ت.الجنسي المرتبط بالنزاعا
 

النھج الذي یركز على الناجین لھ آثار أخالقیة وقانونیة عمیقة وآثار أخرى، لیس أقلھا على أي طبیب یتم  
استدعاؤه لمعالجة الضحیة المزعومة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات داخل منطقة النزاع أو خارجھا. یجب  

واجباتھ األخالقیة والقانونیة، ولصالح المریض، بما یتماشى مع  -أن یستجیب مثل ھذا الشخص بشكل مناسب  
 وربما من أجل العدالة. 

 
 تذییل 
، بعد كتابة المسودة األولى لھذا المقال، عادت طالبان إلى السلطة في أفغانستان. في 2021أغسطس  15في 

مقاالً بعنوان ال یحتاج إلى شرح: "یجب أال ینظر العالم بعیداً ألن  The Conversationنفس الیوم، نشرت 
لخص نتائج  109في الیوم التالي، وزعت األمم المتحدة بیانًا صحفیًا  108طالبان تستعبد النساء والفتیات جنسیاً". 

المسلح في  ، بعنوان "األطفال والنزاع2021یولیو  16تقریر جدید لألمین العام لألمم المتحدة، بتاریخ 
وكرر البیان الصحفي رسالة صادرة عن فرجینیا غامبا، الممثلة الخاصة لألمین العام لألمم  110أفغانستان". 

، وھو شكل من باشا بازيالمتحدة لألطفال والنزاع المسلح، التي "دعت أفغانستان إلى التمسك بتجریم ممارسة 
."  2018ع التعدیالت التي أُدخلت على قانون العقوبات في أشكال االعتداء الجنسي على األوالد، بما یتماشى م

111 
 

، كانت أفغانستان بالفعل في حالة  2021أغسطس  15وھكذا، حتى قبل عودة طالبان إلى السلطة في كابول في 
من الفوضى بسبب العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات واإلفالت من العقاب الذي صاحبھ. منذ ذلك الحین، أفادت  

إذا  113،112ریر أن موجات جدیدة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات قد اجتاحت تلك الدولة الحبیسة. التقا
كانت ھذه التقاریر صحیحة، فإن النضال العالمي ضد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات قد دخل حقبة جدیدة 

 خطیرة. 
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 شكر وتقدیر 
یتقدم المؤلفون بالشكر إلى نادیا كورنیوتي من الحرم الجامعي القبرصي بجامعة سنترال النكشایر  

 للتعلیق على المسودات السابقة. 
 

 اإلفصاح عن تضارب المصالح 
 المصالح لإلفصاح عنھ.ولم یكن لدى المؤلف (المؤلفین) أي تضارب في 

 
وجھات النظر المعبر عنھا في ھذا المقال ھي آراء المؤلف (المؤلفین) وال تعكس بالضرورة آراء 

 وسیاسات الجمعیة الطبیة األمریكیة.
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