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 املدخل

زمات االجتماعية، السياسية ال  ى لالجئين، واحدة من كبر نها من أزمة مالثورة السورية وما نتج 

ة مرحلجيلنا. في وقت تتفاوت التقارير في بيان عدد القتلى الفعلي الذين وقعوا في  واإلنسانية التي شهدها

الصراع، وعدم القدرة على تسجيل الوفيات بدقة، أشار املرصد السوري لحقوق اإلنسان في آذار/ مارس 

تلوا خالل الحرب في سورية منذ آذار/ مارس  115إلى أنه  2018
ُ
. إن 12011ألف شخص على القل قد ق

خالقي في هذه الحرب ال يمكن قياسها ببساطة بعدد الوفيات. ولقياس آثار نحالل ال الطبيعة املروعة لال 

حمله تي الذنفسه حياء، الذين تحملوا الهول فراد ال ثار والعواقب على ال بد من تفحص اآل الحرب، ال

 حصيلة املوت. 

، تغيرت طبيعة حياة ماليين املدنيين السوريين 
ً
مليون  5.5ال رجعة فيه، بوجود أكثر من  تغيًرافجأة

. على مدار الحرب 2البلد نفسه في اداخليً  يننازح ينمليون آخر  6سوري الجئ في دول الجوار، إضافة إلى 

ية إنسانوانتهاكات أخرى غير  نسانهجية لحقوق اإلوالهجرة الجماعية، كانت هناك انتهاكات جسيمة ومن

أثناء في -مم املتحدة في حوار تفاعلي التابع لل  نسانيتعرض لها الشعب السوري. أشار مجلس حقوق اإل

من سياسة نظام السد تتضمن  اكانت جزءً  نسانإلى أن انتهاكات حقوق اإل -لجنة التحقيق بشأن سورية

التعذيب والعمال الوحشية والبربرية التي و ية نسانتقييد املساعدات اإلو  االستهداف املنهجي للمدنيين

. كذلك أظهرت 3ارتكبتها الجماعات غير الحكومية، ومن ضمنها )الدولة اإلسالمية في العراق والشام/ داعش(

 النساء.  فيتأثير الصراع  اًد يحدتالسمات النوعية )الجندرية( للصراع، و  -على قلتها-بعض التقارير 

منذ بداية الصراع، كان هناك تصاعد في العنف املحلي الجسدي ضد النساء، ما أدى إلى تصاعد في 

لحماية من االعتداء الجنس ي الحماية من االعتداء الجسدي، وكذلك إلى احاالت الزواج املبكر، كان يهدف 

 
ً
  إضافة

ً
. إن أخطر 4للمشكلة االقتصادية، وأخيًرا، ازداد الجنس من أجل البقاء وكذلك البغاء إلى كونه حال

بحسب لجنة المم املتحدة املعنية بوضع -في الخارج  مالقضايا التي تواجه املرأة السورية سواء في بلدها أ

تعليم، وهذا الالقيود املفروضة على و  الزواج القسري من اإلرهابيين الجانب،و االغتصاب الجماعي،  -املرأة

 . 5الجئاتبوصفهن تواجهه النساء اللواتي أعيد توطنيهن  مقابل ماال يعني شيًئا كله 

اإلناث الالجئات في بلدانهم الصلية،  فيلبحث في أثر العنف الجنس ي لفي هذه الورقة سوف أسعى 

لى حاالت للنساء السوريات الالجئات في وكذلك في مجتمعات إعادة توطينهن. سوف اعتمد في دراستي ع

                                                           
1 Specia, M. (2018) Death toll in Syria: numbers blurred in fog of war. Irish Times  
Available at: https://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/death-toll-in-syria-numbers-blurred-in-fog-of-war-1.3461102 
2 United Nations High Commissioner for Refugees (2018) Seven Facts About the Syria Crisis 
Available at: https://www.unhcr.org/ph/13418-seven-facts-syria-crisis.html 
3 UN Human Rights Council (2015) Human Rights Council holds interactive dialogue with the Commission of Inquiry on Syria.  
Available at: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15708 
4 Myers, K. (2016) Five Unique Challenges Facing Syrian Refugee Women, Concern Worldwide U.S. 
Available at: https://www.concernusa.org/story/five-unique-challenges-facing-syrian-refugee-women/ 
5 United Nations (2015) Targeted Attacks, Rape, Displacement Threaten Women in War Zones, Commission Hears as Delegates Call for 
Swift Action, Sustainable Solutions.  
Available at: 
 https://www.un.org/press/en/2015/wom2028.doc.htm 
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النساء. تتضمن هذه  فيتركيا، مع عدد من املدخالت للدراسات العامة عن حاالت الصراع والهجرة وتأثيرها 

انعكاس العنف التقليدي واالعتداء الجنس ي ضد النساء في الصراع عن ، تحقيق األول الورقة ثالثة محاور، 

اتصال بلون مين مع أولئك الذين يعء، لقااملحور الثانيلقرن العشرين. يشمل الخيرة في أواخر ا عاتوالفظا

الجئين أو من خالل شركاء في مجتمعات التوطين. في بوصفهم ولي ئين سواء في التفاعل ال جمباشر مع الال 

ف ، سوف تركز الورقة على الحماية القانونية للنساء اللواتي وقعن ضحايا العناملحور الثالث واألخير

 الجنس ي في الصراع. 

 

 (التاريخ واملفهوم)العنف الجنس ي ضد النساء في الصراع 

  إلى منذ بداية اختبار العنف القائم على الجنس في الصراع، يجب النظر بموضوعية، 
 أن الحرب لم تؤد 

ا داخل فجأة إلى هذا العنف الجنس ي، فبكل بساطة "يجب القبول بأن العنف ضد املرأة املوجود سلًف 

يمكن مالحظته ضمن سلسلة متصلة من  من ثماملجتمعات يصبح أكثر انتشاًرا في حاالت الصراعات. و 

لتي تناولت هذه . وقد تكرر هذا باستمرار في الكتابات ا6النساء حتى في أوقات السلم االعنف تتعرض له

. يجب أن نذكر أنه في أوقات الصراع والحروب، ال يخرج املفترسون 7يتضح أكثر عند كيفالهانو القضية 

من الجحيم. بل هم جزء من ثقافة منهجية للمجتمعات التي تفتقر إلى االحترام والكرامة، ويعبرون عن 

غنفسهم ويأ عام، االغتصاب التعريف في الصراع. ون دوافعهم من خالل الفوض ى العامة املفترضة للسو 

 . 8هو: " التعبير عن الهيمنة والسلطة واحتقار حق املرأة في تقرير مصيرها وإنكار لوجودها"

، "إذا كان هناك مجموعة من الدوافع الساسية لالغتصاب فهي، سواء بشكل مدني 9فكما أوردته كارد

 ناعلى الهمينة، والحالت حافظةجل اإلنتاج أو املضمن العالقة الزوجية، فإن االغتصاب هو إما من أ مأ

بغرض االستمتاع ومن أجل غايات خفية أخرى مثل االستغالل والنفي والتشتت  تستخدمان كلتاهما

. تعني كما طرحها 10( التي تعني استولى علىrapere" من الالتينية من )rapeوالقتل".  إن مصطلح "اغتصاب/ 

                                                           
6 World Health Organisation (1997) Violence Against Women in Situations of Armed Conflict and Displacement 
Available at: https://www.who.int/gender/violence/v7.pdf 
7 Kivlahan, C., and Ewigman, N. (2010) Rape as a Weapon of War in Modern Conflicts: Families and Communities are Victims, as well as 
Individuals. British Medical Journal, 341(7771) pp.468-469. Available at: 
https://www.jstor.org/stable/20766255?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=refugees&searchText=rape&searchUri=%2Faction
%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Drefugees%2Brape&refreqid=search%3A9001fb3f7e3cca2e3f07bc7f51a81e80&seq=1#page_scan_tab_co
ntents 
8 Niarchos, C. N. (1995) Women, War, and Rape: Challenges Facing the International Tribunal for the Former Yugoslavia. Human Rights 
Quarterly, 17(4)  pp. 649-690 
Available at: 
https://www.jstor.org/stable/762485?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=rape&searchText=spoil&searchText=of&searchText=
war&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Drape%2Bspoil%2Bof%2Bwar%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26a
mp%3Bgroup%3Dnone%26amp%3Bacc%3Don&refreqid=search%3A4291bce1207a6c353c109db551412a69&seq=1#page_scan_tab_conte
nts 
9 Card, C. (1996) Rape as a Weapon of War, Hypathia, 11(4) pp. 5-18 
Available at: 
https://www.jstor.org/stable/3810388?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=meaning&searchText=of&searchText=rape&search
Uri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fwc%3Don%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3BQuery%3Dmeaning%2Bof%2Brape%26amp%3Bgroup
%3Dnone%26amp%3Bfc%3Doff&refreqid=search%3A0f78e76d70d01e86f16a98b76460efb3&seq=1#page_scan_tab_contents 
10 Guha Ghosal, S. and Guha Ghosa, S. (2009) Socio-Political Dimensions of Rape, The Indian Journal of Political Science. 70(1) pp. 107-120 
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أو عقلها، ولكنه انتهاك  املغتصبة "جريمة، ولم تكن في الواقع ضد جسديعني  غوسال:  أن االغتصاب ال

. هكذا 11من دون موافقة ولي أمرها أو غيره ممن يملكون السيطرة القانونية واالجتماعية عليهاوسرقتها املرأة 

ل االغتصاب جريمة ضد املرأة، بل جريمة ضد الرجال من خال د  يمكن القول إنه في تاريخ الحروب لم يع

االعتداء على املرأة. ويجب أيًضا تأكيد أن ثقافة االغتصاب في أوقات الحرب ال يرجع إلى سبب اعتماد املرأة 

 . 12هأو تكرس االغتصاب االجتماعية والثقافية التي تزيد تغيراتعلى الرجل، ولكنها تتأثر بامل

عادة تصنيف ما كان ينظر في الدبيات النسوية الخيرة حول هذه القضية، كانت هناك دعوة صارمة إل 

إلى االغتصاب والعنف الجنس ي في زمن الحرب. هذا يعني أن هناك دعوة إلى التغيير في عقلية التصور مثل 

ه انتهاك منهجي لحقوق أنفراد قاموا بها مرة واحدة، ولكن االعتراف بأهذا العنف، على أنه اعمال مارقة من 

.  من خالل معرفة 13من خالل سلسلة من االنتهاكات الشخصية متجاوزة اإلرادة الفردية املحضة نساناإل

 أن حقيقة املغتصب أن نفهم: " أالجوانب االجتماعية والسياسية لالغتصاب، نستطيع 
ً

، افردً  نه ليس رجال

الصراع، يحتاج ثناء أبالعنف الجنس ي في  ىالتي تعن جميعها شكال. في ال 14بوي"أولكنه نظام سياس ي 

رهاب، شكال اإل أنها شكل من إه من خالل الدالالت الجوهرية املهمة التي يحملها: بن ُيعترف إلى أاالغتصاب 

 15للنتائج املترتبة على حياة الضحايا حسابتهدف إلى القضاء على الناجين، ورفض أي 
ً

 . ولم يعد مقبوال

خالق العادية نتيجة ية الرجال أو التخلي عن ال الفتراض الضعيف ملناقشة جنسانلكفاية القبول السلبي 

لتعريف العنف الجنس ي في زمن أعمق ن نحن نحتاج إلى قبول مرحلة جديدة . اآل 16ثناء الصراعفي أالفوض ى 

 صورةه جريمة بعد  و  ااالغتصاب قانونيً بغم للمقارنة يلتعبير عن مدى انحالله، مع وجود برادلالحرب 

تبقية من املشاعر السيئة املجتماعية اال بقايا ال تغيرمة ضد الضحية، و تشجب الجاني على ارتكاب جري

 تجاه الضحايا. 

سيكون من الخطأ أن نؤكد أن هناك سبب مفرد وراء حالة ازدياد العنف ضد النساء في أوقات الحرب، 

 ضافة إلى ذلك، هناك توليفة من السباب تكون بسبب انهيار القانون إولكن يمكن للمرء أن يدعي بأنه 

                                                           
Available at: 
https://www.jstor.org/stable/41856499?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=rape&searchText=spoil&searchText=of&searchTe
xt=war&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Drape%2Bspoil%2Bof%2Bwar%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%
26amp%3Bgroup%3Dnone%26amp%3Bacc%3Don&refreqid=search%3A4291bce1207a6c353c109db551412a69&seq=1#page_scan_tab_c
ontents 
11 Ibid 
12 Rashid Shah, A. (2013) The Culture of Rape: Understanding Delhi Rape Horror and Underlying Perspectives, The Tibet Journal, 38(1-2) 
pp. 43-53 
Available at: https://www.jstor.org/stable/tibetjournal.38.1-
2.43?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=culture&searchText=of&searchText=rape&searchText=understanding&searchText=de
lhi&searchText=rape&searchText=horror&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup
%3Dnone%26amp%3Bacc%3Doff%26amp%3BQuery%3Dculture%2Bof%2Brape%2Bunderstanding%2Bdelhi%2Brape%2Bhorror&ab_segm
ents=0%2Fdefault-
1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A820a07227ea00c70d7d95c7bef63d2ed&seq=1#page_scan_tab_cont
ents 
13 Meger, S. (2011) Rape in Contemporary Warfare: The Role of Globalization in Wartime Sexual Violence, African Conflict and 
Peacebuilding Review, 1(1), pp. 100- 132 
Available at: 
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.2979/africonfpeacrevi.1.1.100.pdf?refreqid=excelsior%3Aabf4ba806604271b0f54db0c49592e40&se
q=1#page_scan_tab_contents 
14 Guha Ghosal, S. and Guha Ghosa, S. (2009) Socio-Political Dimensions of Rape, The Indian Journal of Political Science. 70(1) 
15   Card, C. (1996) Rape as a Weapon of War, Hypathia, 11(4). 
16 Meger, S. (2011) Rape in Contemporary Warfare: The Role of Globalization in Wartime Sexual Violence, African Conflict and 
Peacebuilding Review, 1(1 



 
 5 

ن املعايير االجتماعية ، جنًبا إلى جنب مع توترات الصراع وفقدان الدوار التقليدية للذكور ضموانعدامه

ثناء أ( في Concern Worldwideهذه الظاهرة من طرف )كونسيرن وورلد وايد/  اختبرتاملتعارف عليها. وقد 

ض يعملها ملساعدة الالجئين السوريين في بيئتهم الجديدة في لبنان. لقد 
ُ
على الجو الثقافي الذي اعتاده  ق

ية ويحكمهم روح االجتماعي الجندري، ما جعل الرجال بو الرجال السوريون الذي تحكمه املعايير ال 

محبطين من دون دور محدد في محيطهم الجديد ويكافحون من أجل الشعور بالذات. مع هذا اإلحباط 

  من ثمعدم القدرة على العثور على عمل، و ل
ً

ن الهوية التي يحتفظ بها كمثال امام إ للعائلة، فلم يعد معيال

( Concern Worldwide. وصف الرجال السوريون الذين شاركوا في برنامج )17اكلت تدريجيً أعائلته قد ت

ن نعمل أطبيعة أدوار الرجال في بلدهم الم: "في مجتمعنا الذكوري، كنا مدفوعين بفكرة أنه يجب علينا 

ه ثار الناجمة عن هذن اآلإ. ما يتصل بالنساء نتيجة الصراع السوري، ف18كآالت ونوفر مستلزمات عائالتنا"

الظاهرة، شملت زيادة العنف املنزلي بسبب اإلحباط املتزايد للذكور، وأدى ذلك إلى معاناتهم ومعاناة 

 . 19أطفالهم

ليه من خالل مقاربة مع التجارب الخرى للنساء في إنه يمكن النظر أال إاملثال من لبنان، في وقت فريد، 

ن البلدان الجديدة املضيفة لالجئين ربما تكون أاملجتمعات التي أعيد توطينها مؤخرا. من املهم أن نالحظ 

أماكن يمكن من خاللها مراقبة املوقف تجاه الجندر اعتماًدا على العنف الذي ربما يغذي حدوثه. على 

يا، موطن أكبر عدد من الالجئين السوريين هناك بالفعل ارتفاع في معدل انتشار العنف سبيل املثال، في ترك

 عمال تحقيق حقوق املرأة. إجل أضد املرأة، والتحديات من 

 وزارة ال لوفًقا ملنظمة مناهضة العنف ضد املرأة في تركيا التابعة 
ُ
ف ش  سرة والسياسات االجتماعية، ك

من النساء  في املئة 44نزلي ضد النساء في تركيا، جاء في التقرير تعرض تقرير حول العنف امل 2014عام 

ة من مرحللعنف الجسدي من أزواجهن أو شريك ذكر ضمن لمن النساء  في املئة 36لعنف النفس ي، و ل

 إلى هذا، فان املنتدى العاملي االقتصادي حول الفجوة بين الجنسين، أشار في 20حياتهن مراحل
ً
. إضافة

دولة حول تقدمها نحو املساواة بين الجنسين صنفها من خالل  144وضع في قائمته  2017تقرير له عام 

ة ربع فئات: املشاركة االقتصادية وفرص العمل، التحصيل العلمي، الصحة وطول العمر، واملشاركأ

املستوى السياس ي، وقد  في، مع وجود ضعف واضح في تمثيل املرأة 133السياسية؛ ُصنفت تركيا في املرتبة 

إلى ن يشار أباستخدام هذا املقياس. لذلك ليس من املستغرب  2006تراجعت تركيا في هذا املجال عن عام 

 . 21اني خالل عمرهنمن النساء تعرضن للعنف الجنس في املئة 42ن أب 2017ذلك في تقرير عام 

  

                                                           
17 Myers, K. (2016) Five Unique Challenges Facing Syrian Refugee Women, Concern Worldwide U.S. 
18 Hamilton, M. (2015) Syrian Men Refugees Confront Feelings of Powerlessness in Innovative Program to Fight Gender-Based Violence 
Available at: https://www.concernusa.org/story/syrian-men-refugees-confront-feelings-of-powerlessness-in-innovative-program-to-fight-
gender-based-violence/ 
19 Ibid 
20 Directorate General on the Status of Women (2014) The General Directorate on the Status of Women  
Available at: https://kadininstatusu.aile.gov.tr/dagitimda-olan-yayinlar 
21 World Economic Forum (2017) The Global Gender Gap Report 2017 
Available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017 
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 املقابالت

كجزء من بحثي حول موضوع العنف الجنس ي، قمت بمقابالت مع عدد من الشخاص الذين عملوا 

مباشرة مع الالجئين السوريين في الخطوط المامية لتقديم املساعدات والخدمات االجتماعية. الهدف من 

ديمي، حول طبيعة العمل مع الالجئين السوريين منهجية هذا البحث كان فهم ما هو أبعد من املنظور الكا

ية التي ال يمكن التعبير عنها بالضرورة من خالل نسانككل، والحصول على جانب معين في التجربة اإل

لى نظرة عامة حول واقع إتعرف أكاديمية. وفي اختياري مع من أجريت معهم املقابالت، أردت أن دبيات الال 

لالجئين من أجل املقارنة بين التحديات الدينامية للعنف القائم على أساس النوع املراحل املختلفة لهجرة ا

االجتماعي )الجندري(. وللقيام بهذا، قمت بمقابالت مع شخصين يعمل كل منهما بطريقة مختلفة مع 

لك الالجئين، أو كانوا أنفسهم في مرحلة ما الجئين. أدرجت أدناه تعريًفا عاًما عن كل شخص قابلته، وكذ

شكل املقابلة، وبعض إلى مع الالجئين، ونظرة عامة بها قدمت نبذة عن الطريقة التي عملوا بها أو تطوعوا 

املقابالت بأي حال من الحوال  هاالقتباسات التي شعرت أنها الكثر أهمية لخدمة هذا البحث. ال يقصد بهذ

أو اعتداءات جنسية، ولكنها توفر نظرة ، أوما يعانونه من مضايقات، جميعهم أنها تعكس تجارب الالجئين

 مع الالجئين. املختلفة راحل املن في و فراد العاملاملشتركة التي يمر بها ال  ضوعاتثاقبة للمو 

 

(، عمل على Amnesty International، متطوع في الخط الول مع منظمة العفو الدولية )غياث الجندي

استقبال املهاجرين القادمين عن طريق  يجري السواحل وفي مخيمات الالجئين املوجودة في اليونان، حيث 

البحر املتوسط. الشعور الطاغي على أولئك النساء اللواتي استقبلهن غياث في سبيل الوصول إلى أوروبا، 

قادتهن إلى توقع الحصول على أفضلية كان شعوًرا باليأس التام. كانت هناك مشاعر بالغة من الس ى، 

، كلها جنسية مقابل الضرورات الساسية، واملضايقات التي يمارسها املهربون بحق النساء في مراحل رحلتهن

من املنظمات غبر الحكومية أو الهيئات الحكومية  اهنكذلك اليأس من املساعدات الضئيلة التي يتلقي

ش الجنس ي. بالنسبة إلى غياث، كان سماع موضوع التحرش قد ملساعدتهن في التغلب على صدمة التحر 

من النساء للتحرش". إنه أمر شائع في الوقت الحالي" ففي وقت كانت  اتأصبح شائًعا بقوله: "تعرضت كثير 

 ًيامواز  اا، ويظهرن بطبيعية ورزانة عند مقابلتهن، تشعر أن هناك شعوًر تبدي بعض النسوة شعوًرا قويً 

مني، بناء على  اهننابع من الخوف من تحمل املسؤولية للتعويض عن املساعدة التي يتلقيالخوف لديهن، ب

ن هناك حاالت قام بها عمال اإلغاثة في إساءة استخدام أخبراتهن التي مرت بهن. اعترف غياث بأنه يفهم 

ة غياث كانت من ن هدفي الول في مقابلأجل ابتزاز الحسنات الجنسية للنساء، على الرغم من أوظيفتهم من 

أثناء حديثهن في نهن إ. يقول غياث وضاعأجل التحدث عن حالة يأس النساء بسبب سوء معاملة املهربين وال 

بالبحث عن الالجئين قبل أن يركبوا القوارب،  عن املهربين: " في بعض الحيان يتظاهرون )أي املهربون(

قاربهن أنظار أمام أن. كان يحدث ذلك أحياًنا يدهم على املناطق الحساسة" داخل حماالت صدرهأويضعون 

خبره عن مهربين انتهازيين يستغلون المهات العازبات أمن النساء السوريات  ان عددً أأشار إلى و الذكور"، 
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عزباء، سوف يساعدك هذا الرجل في  اًم أخبروا أيت شخصًيا، جاء رجال إلى القارب، و أالضعيفات. " لقد ر 

ا وقد تكرر ذلك أيضً  ،امر إلى ممارسة الجنس، والنوم معه. هذا أمر شائع جًد ك ال حمل الحقائب، وينتهي ب

لدعارة لتوفير مارسن سين زوجاتهم أيطلب الرجال أو يضمنوا  إذجل الحياة، أفي الحديث عن الجنس من 

 سرة. الغذاء لل 

، مؤسسة  Kadavمواطنة سورية، كانت مترجمة وعاملة اجتماعية مع منظمة كاداف/  فاتن سراج،

دوار عدة، نسقت في الترجمة بين العربية والتركية أالتضامن النسائية في إسطنبول، تركيا. قامت فاتن ب

ن وتعزيز قوانيالسري والوصول إلى مثل الوعي بالعنف ال  ضوعاتمو  وعنعن دور املرأة  تحدثتواإلنكليزية، 

سيما  ركزت املوضوعات التي تعمل عليها فاتن على ضمان تعزيز املساواة بين الالجئين وال عموًماالصحة. 

النساء الالجئات. كانت فاتن متحمسة للدفاع ضد التمييز املفرط تجاه السوريين الذي يشمل جوانب حياة 

تي استشهدت بها كان التفاوت الصارخ في عدد من النساء السوريات في إسطنبول. من بين أكثر القضايا ال

تراك مقارنة بالسوريين، وقضايا نقص التمويل للمترجمين في أجور أصحاب العمل مع املواطنين ال

املستشفيات وعدم القدرة على االندماج بشكل كامل مع الخدمات الصحية بسبب الحواجز اللغوية. هذه 

، كذلك داخل مجتمعاتهم الصغيرة، عموًمافي املجتمع التركي  كانت القضايا التي تواجهها النساء السوريات

ة ملعرفة تحدي املواقف الئممنة ثقافية مآبيئة  إلىا هناك بعض التجاوزات التي تحتاج في اختبارها أيضً 

ة مد  املجتمعية السورية التقليدية. شمل هذا العمل زيارة إلى بيوت النساء في املجتمعات املحلية، خالل 

كثر القضايا التي تواجهها النساء، كان من أامرأة. للتكلم حول  450ر، قمنا بمقابلة أكثر من ستة أشه

العنف ضد املرأة، كانوا  عنالواضح أن هؤالء النساء أعطوا الولوية لعائالتهم. "عندما كنا نحاول التحدث 

ن لهؤالء الناس ل  عن ش يء غير مهمهو حديث ن التحدث عن العنف أيتجاهلون املوضوع. أنت تعرفين 

ن الحكومة ال توفر لنا إلى تأمين البطاقة الشخصية ل و  طعام الطفال،إحتاج إلى أأكبر. أنا  تلديهم مشكال 

، أو لم ُيدفع لي راتبي، فكل يبادرني بالسوءن كان زوجي يضربني، أو جاري إ. فتذلك، لدي كثير من املشكال 

رسلهم إلى املدرسة، أو علي أن أطعامهم، ويجب إأنا بحاجة إلى  نه لدي أطفال في النهايةيرام ل  ش يء على ما

خبار ن اإل أخبار عن العنف الجنس ي، كان من الواضح ما يتعلق بموضوع التحرش واإل  زيارة املستشفى". في

ن الضغوط االجتماعية تظل أمن املحرمات. من الواضح  زاال والحديث بصراحة عن مثل هذه التجارب ما

مر في غاية الهمية عن حوادث التحرش. أسرة الفرد هو أعلى شرف  حافظةن املأالفضيلة فيها سائدة، و 

حدهم من أنهم يفكرون فقط في التحرش البدني. يقولون، "أوه، لقد ملسني إعندما يقولون عن التحرش ف

كان وجود مثل هذه نس ى ذلك". أن أحد يهتم بذلك، يمكنني فقط أنه ال يرام ل  الخلف، ولكنه على ما

أثناء املقابلة مع فاتن، "مرة أخرى، عندما كنا نتحدث مع في خارج الحدود هو السمة البارزة  ضوعاتاملو 

عن هناك كثير  ثب عن السؤال، نحن نريد التحديا، سوف نجن: حسنً قليمعظمهن ا، النساء النساء أيضً 

واجه أي عنف منزلي وزوجي ال يضربني. حيث تحترم أال  انأهلل  الحمد ويردفن:. اجميعً  نصمتيمن العنف، ثم 

ة االجتماعية نزلامل فين يؤثر أنه أي كبت لهذه القيم من شأية، و و املواقف االجتماعية واسم العائلة هو الول
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 ة، من املفهوم والواضح عدم وجود استعداد لل أللمر 
ً
ا من بالغ عن الجرائم التي ارتكبت ضد النساء خوف

 قبل. تاملحتمل في املسالنبذ 

 

أثناء في السياسات الدولية والحماية القانونية ضد العنف الجنس ي 

 النزاعات

الهاربين،  أحوالهم في زمن الحرب و  نعند النظر إلى مجموعة الدلة التي تفصل بين محنة أولئك الذي

فرة لضحايا االعتداء اتو ما هي الحماية القانونية والسياسية امل :من الضروري اختبار سؤالين، الول هو

 يم نقدي لهذه القوانين، فيو تقإجراء هل يجب  :، السؤال الثاني هو؟إن وجدت-الجنس ي والعنف الجنس ي

 . ؟علة في تأمين العدالة للضحايا، وهل هي شاملة بما يكفي لتحقيق أهدافهااهذه الدوات فكانت ذا إما 

 عن دور املن في
ً

ظمات العابرة للوطنية، بدًءا من المم املتحدة. أشارت املستوى الدولي، سوف أبحث أوال

، في ذروة أزمة الالجئين السوريين إلى أن "محنة 2015لجنة المم املتحدة املعنية بوضع املرأة في آذار/ مارس 

النساء في حاالت الصراع املسلح ينبغي أن تكون في مقدمة جدول أعمال املجتمع الدولي". وفي متابعة 

غلب الشخاص أالنساء والطفال الذين يشكلون  فينجد أن الزمة كانت غير متكافئة في تأثيرها التفاصيل 

من  ا. هذا القلق يعكسه موقف المم املتحدة خالل العشرين سنة املاضية، ما يوجب مزيًد 22النازحين

ات سابقة نحو ضحايا للعنف في مناطق الحروب. هذا بالتوازي مع تحركبوصفهن الحماية الدولية للنساء 

من الدولي في أعاله من طرف مجلس ال  وقد أشير إلى ذلكاالعتراف بالعنف القائم على الجنس في الحروب. 

جريمة بوصفه نه من تكتيكات الحروب، وُسنَّ أن تصنيف نهائي للعنف الجنس ي على ، يوجد اآل 1820القرار 

 نسانحرب أو جريمة ضد اإل
ً

 . 23من اإلبادة الجماعية كما ذكر في قانون روما ية أو حتى فعال

ليها باالتصال مع تدابير المم املتحدة العامة. إذا إإال أن، هذه ليست وثيقة معزولة، بل يجب النظر 

، بدًءا نسانأردنا اختبار ذلك من خارج الصندوق، يجب أن نتبع املعاهدات السابقة الساسية لحقوق اإل

، في املبادئ الساسية نسانساسية واملنصوص عليها في اإلعالن العاملي لحقوق اإلال  نسانمن الحقوق اإل

التي تحترم كرامة الشخاص في هذا السياق،  12و 5، 3"الكرامة املتأصلة" للشخاص في املواد ـاملتعلقة ب

لخاص . هذه الحقوق موضحة بالتفاصيل في العهد الدولي ا24وحماية الحرية من التدخل في هذه الحقوق 

، "ال يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو ملعاملة أو لعقوبة قاسية 7بالحقوق املدنية والسياسية )املادة 

"ال يجوز تعريض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في  17.1ية أو مهينة"، وكذلك املادة إنسانأو ال 

                                                           
22 United Nations (2015) Targeted Attacks, Rape, Displacement Threaten Women in War Zones, Commission Hears as Delegates Call for 
Swift Action, Sustainable Solutions.  
Available at: https://www.un.org/press/en/2015/wom2028.doc.htm 
23 UN Women (2008) UN Security Council Resolution 1820 on Women, Peace and Security  
Available at: http://www.unwomen.org/en/docs/2008/6/un-security-council-resolution-1820 
24 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2018) International Covenant on Civil and Political Rights  
Available at: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
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( 25مشروعة على شرفه أو  سمعته"سرته أو  مسكنه أو  مراسالته، وال لي اعتداءات غير أخصوصيته أو  

كذلك تعزز هذه الحماية في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى الرغم 

 من أن ذلك يعني العنف الجنس ي، أال أنه ال يشار إليها صراحة. 

ضد جميعها تمييز كذلك اتفاقيات أخرى تضمن تحقيق هذه الحقوق في اتفاقية القضاء على أشكال ال

. 27ية أو العقابيةإنسان، كذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من أشكال املعاملة القاسية أو الال26املرأة

ن االتفاقيات أال إعلى الرغم من عدم ذكر العنف الجنس ي، أو اإلشارة إلى مكان املرأة في حاالت النزاع، 

الساحة الدولية. فهي  فيهم سياق حقوق الفراد والنساء مبادئ توجيهية لفبوصفها املذكورة أعاله مفيدة 

 عد  فقط لغراض توضيحية وال ينبغي 
ً

على قائمة ُمفصلة. ومن املهم أيًضا اإلشارة إلى أن المم  ها مثاال

  عينتاملتحدة في هذا السياق 
ً

لة العنف الجنس ي في النزاعات. الهدف أمن حول مسفي مجلس ال  اخاصً  ممثال

 ". جميعها نحاء العالمأو للتحقيق في "حالة العنف الجنس ي املرتبط بالنزاعات في من املنصب ه

  يجبلمض ي قدًما نحو مساءلة العنف الجنس ي في زمن الحرب ل
ً

 إلى تتبع ذلك من البدايات وصوال

املحكمة الجنائية الدولية املشكلة من أجل يوغسالفيا السابقة في عقب الحرب واالنقسام الذي حصل 

. من خالل 28(، كذلك املحكمة الخاصة بسيراليون ICTRفيها، واملحكمة الجنائية التي تلتها من أجل رواندا )

ية، نسانت، بأنه جريمة ضد اإلهذه املحاكمات، كان هناك اعتراف فعلي بالعنف الجنس ي في بعض الحاال 

املساءلة الفردية عن مثل هذه الجرائم، أو العمل على مساءلة  لتحقيقبذل يي ذإضافة إلى الجهد ال

ن إمنظمات. على سبيل املثال، في قضية سيلبيس ي في املحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفية، قيل 

"كان يحاسب القادة عن مسؤوليتهم الجنائية، أمام الدلة املباشرة أو غير املباشرة التي كان يقدمها املدعي 

عام، بأن مرؤوسيهم كانوا يرتكبون أو يوشكون على ارتكاب جرائم". كذلك كان هناك الفريق الذي كان ال

ن تمتد إلى أعضاء غير أن املسؤولية القيادية يمكن أال لبس فيه، على  ارتكاًزايحقق في الجرائم التي ترتكز 

 . 29عسكريين هم في مواقع السلطة

                                                           
25 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2018) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women  
Available at: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
26 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2018) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment 
Available at: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 
27 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2018) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment 
Available at: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 
28 Jarvis, M. (2016). Prosecuting conflict-related sexual violence crimes: how far have we progressed and where do we go from here? Some 
thoughts based on ICTY experience. In Stephens D. & Babie P. (Eds.), Imagining Law: Essays in Conversation with Judith Gardam (pp. 105-
132). South Australia: University of Adelaide Press. 
Available at: www.jstor.org/stable/10.20851/j.ctt1sq5x0z.9 
29 Shenk, M.D., Rhoads, C.A and Howe, A.L. (1998) International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and for Rwanda, The 
International Lawyer, 33(2) pp. 549-554 
Available at: 
https://www.jstor.org/stable/40707956?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=criminal&searchText=tribunal&searchText=for&se
archText=the&searchText=former&searchText=yugoslavia&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Facc%3Don%26amp%3Bgroup%3Dn
one%26amp%3BQuery%3Dcriminal%2Btribunal%2Bfor%2Bthe%2Bformer%2Byugoslavia%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bwc%3Don&ab
_segments=0%2Fdefault-
1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A50abb886d19ee3a5bdd9970af3d67538&seq=1#page_scan_tab_con
tents 
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بادة الجماعية اندا، كان هناك تطور كبير في االعتراف باإل بخصوص املحكمة الجنائية الدولية لرو 

سو البارزة،" كأول شخص يكايأها جريمة خاضعة للمساءلة، على نحو واضح في قضية جان بول بوصف

ما يتعلق بقضايا االغتصاب والعنف الجنس ي،  يدان بارتكاب إبادة جماعية من طرف محكمة دولية". في

ما يتعلق بقوننة جريمة االغتصاب والعنف الجنس ي. فعلى سبيل املثال،  همات كبيرة فياسمكانت هناك 

اندرج هذا النوع من العنف في نطاق: التسبب بالضرر الجسدي أو الضرر العقلي" ويتحمل تداعيات خطرة 

ا كان التطور في مصطلح "اإلبادة الجماعية"، مصطلح " العنف". الكثر وضوًح  ضمنعلى املدى الطويل 

ذلك ضمن  عد  ذا ارتكب العنف الجنس ي ضد شخص بنية تدمير مجموعة معينة، فيمكن إنه أي وهذا يعن

 . 30مصطلح اإلبادة

ا النظر إلى القانون الجنائي الدولي للحصول على التوجيه باملثل من هذه الحاالت، يجب علينا أيضً 

 تبوالحقوق التي يكون كل فرد مر وحاالت سابقة، "يحدد القانون الجنائي الدولي نظاًما عاملًيا لاللتزامات 
ً
 اط

ا، وينطوي على شرط للمسؤولية الفردية عن املقاضاة الجنائية" في عقب حوادث ما سمي باملحاكم بها نظريً 

املخصصة بيوغسالفيا ورواندا، حيث أنشئت محكمة "املالذ الخير" من خالل معاهدة روما. وبدأت العمل 

تعاون من طرف دولة أو منظمة حكومية دولية" في القضية " ينبغي ن املدعي العام في أي إ. ف200331عام 

 . 32تحقيقه

جريمة )أو بن يقوم أي شخص أنه من املمكن إلى أا كانت هناك انتقادات جدية لقانون روما، نظرً 

. وأيًضا القدرة 33فالت من املسؤولية الجنائية بموجب قانون روما الساس ي"مجموعة(: "بقتل املدنيين، واإل 

 34ى تجاوز القانون الوطنيعل
ً

من البلدان ترددت في االنخراط في املعاهدة، وظهر ذلك  ان عددً أ لىع . فضال

                                                           
30 Gunawaradana, A. D. Z. (2000) Contributions by the International Criminal Tribunal for Rwanda to Development of the Definition of 
Genocide, American society of International Law, 94, pp.277-279 
Available at: 
https://www.jstor.org/stable/25659411?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=criminal&searchText=tribunal&searchText=for&se
archText=rwanda&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fwc%3Don%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3BQuery%3Dcriminal%2Btribun
al%2Bfor%2Brwanda%26amp%3Bgroup%3Dnone%26amp%3Bfc%3Doff&ab_segments=0%2Fdefault-
1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A9a21ac4efc04234e5b4e94f1ec5b6c59&seq=1#page_scan_tab_conte
nts 
31 Human Rights Watch (2018) International Criminal Court 
Available at: https://www.hrw.org/topic/justicia-internacional/international-criminal-court# 
32 United Nations (1999) Rome Statute of the International Criminal Court, Social Justice, 26(4), pp. 125-143 
Available at: 
https://www.jstor.org/stable/29767179?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=rome&searchText=statute&searchUri=%2Faction
%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Drome%2Bstatute%2B&ab_segments=0%2Fdefault-
1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A1e1f48d1fdfd06caded38acc9240744a&seq=1/subjects 
33 Haque, A. A. (2011) Protecting and Respecting Civilians: Correcting the Substantive and Structural Defects of the Rome Statute, New 
Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal, 14(4) pp. 519-575 
Available at: 
https://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2011.14.4.519?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=rome&searchText=statute&sear
chUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Drome%2Bstatute%2B&ab_segments=0%2Fdefault-
1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A1e1f48d1fdfd06caded38acc9240744a&seq=1#page_scan_tab_conte
nts 
34 Scheffer, D. and Cox, A. (2008) The Constitutionality of the Rome Statute of the International Criminal Court, The Journal of Criminal Law 
and Criminology, 98(3) pp. 983-1068 
Available at: 
https://www.jstor.org/stable/40042792?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=rome&searchText=statute&searchUri=%2Faction
%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Drome%2Bstatute%2B&ab_segments=0%2Fdefault-
1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A1e1f48d1fdfd06caded38acc9240744a&seq=1#page_scan_tab_conte
nts 
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في عدد املوقعين وأولئك غير املعتمدين على املعاهدة، أو الذين هم خارجها أو رفضوها، كما هو الحال مع 

 
ُ
جنائية الاستثنائية يمكن للمحكمة  أوضاعنه في أص على الجمهورية العربية السورية. مع ذلك، فقد ن

حيث تدخلت املحكمة في بلدان لم تصادق على املعاهدة، كما هو الحال في السودان عام  دولية التدخل،ال

 . 201135وليبيا في عام  2005

كان هناك أيًضا مزيد من االنتقادات للمحكمة الجنائية الدولية بسبب طبيعتها الرجعية، على النقيض 

تي تعطى بموجبها مبادئ توجيهية للسلوك ي الدولي، مثل اتفاقية جنيف والتعديالت النسانمن القانون اإل

يزلن يواجهن العنف في سورية  ام. أكثر ما ينطبق هذا على حالة النساء اللواتي 36العام في حالة الحروب

ضافيين الول والثاني، يحظر أشكال العنف الجنس ي كما هو في اتفاقية جنيف الرابعة، مع البروتوكولين اإل 

 بعضهم نأ. وعلى الرغم من 37كز لول مرة على املدنيين وعلى املقاتلين في النزاعفي أوقات النزاع، وير جميعها 

نه من الواضح أن وجود هذه البروتوكوالت له صلة وثيقة باالعتراف بالعنف الجنس ي أال إه رمزًيا، دونقد يع

ال تكون  قد 1977وبروتوكالتها اإلضافية لعام  1949ن اتفاقيات جنيف لعام إفي الصراعات: " في حين 

نها توفر الحماية الالزمة والحظر املفروض على االغتصاب وغيره أال إمثالية في مقاربتهم للعنف الجنس ي، 

 . 38العنف الجنس ي صور من 

لثورة في بلدهن. عند الربط ان النساء السوريات يختبرن مرحلة جديدة من العنف نتيجة أمن الواضح 

كيفية تغيير طبيعة هذا  فيم السباب املتعددة التي تؤثر بين الصراع والعنف الجنس ي، من املهم فه

شكال التي قد يتخذها. في وقت ه النساء في مرحلة من مراحل تجربتهن في الصراع وال إلي التحرش، وما تحتاج

ن اضطهاد الضحايا ال إيكون من املفيد وجود عهود دولية، ومعايير اجتماعية وثقافية ملراعاة الضحايا. 

على الذات  حافظةمن اجل امل تن يلتزمن السكو أيجب ال إطالة الصمت الذي تشعر به النساء، و يؤدي إلى 

النساء  تستفيدن أجل املض ي قدما في سبيل تحقيق العدالة، يجب أنه من أة االجتماعية. من الواضح نزلوامل

 رقام على صفحات التقارير التي تتناول االزمة. أ ال أن تكن  محضالسوريات من العهود الدولية، 

 

 ؟ (علةاهل هي ف)العهود الدولية 

 ىحدإن إمتابعة القضائية لضحايا اللجوء، فلنصاف القانونية املتاحة لق اإل ائعند النظر إلى طر 

هي علة أو افرة، أو هل هذه القوانين فانه ليس هناك عالجات قانونية متو أالسمات التي يتكرر صداها هو 

 
ً

ي نسان. يمكننا إدراك مقدار االنقسام في النظام القانوني الحالي الذي يربط بين القانون اإلمستخدمة فعال

                                                           
35 Human Rights Watch (2013) Q&A: Syria and the International Criminal Court  
Available at: https://www.hrw.org/news/2013/09/17/qa-syria-and-international-criminal-court 
36 International Committee of the Red Cross (2010) The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols  
Available at: https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm 
37 World Health Organisation (2012) understanding and Addressing Violence Against Women  
Available at: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf;jsessionid=31B414A2B21B4234B63BE27C2D80CA05?s
equence=1 
38 Eboe-Osuji, C. (2012) International Law and Sexual Violence in Armed Conflicts, Leiden, Boston 2012 
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ا مالذي يتسم في عدد من جوانبه بالقوة والتطور، في حين  نسانالدولي والقانون الجنائي وقانون حقوق اإل

املستوى العملي. كان تنفيذ عملية  فييف لئة بالتناقضات وذلك بسبب التطبيق الضعمتتزال املعرفة به م

. فبينما العالجات القانونية هي بطبيعة متغيًراو  افردية متكلًف الاالنتقال من العهود الدولية إلى الحاالت 

ن الدور القوي لحكم إالحال جزء من التعويض املطلوب للناجيات السوريات من العنف الجنس ي، ذلك ف

 .  39ث العنف منذ البدايةو مر ضروري لضمان عدم حدأو القانون في البلدان املضيفة ه

 ةواضح صورةأنه أوسع ببن، في سياق ما بعد النزاع، يعرف العنف الجنس ي أصبح فقه الشرائع حتى اآل 

على سبيل املثال، كان العنف  40سو في روانداييعما يعرف باالغتصاب فقط، كما هو الحال في قضية أكا

 متغيرات: " أي فعل ذي طبيعة جنسية يرتكب ضد أي شخص في ظل بالصياغة اآلتيةالجنس ي قد صيغ 

ما يتعلق بشكل العنف الجنس ي،  . لقد مارست منظمة الصحة العاملية أساليب أكثر مرونة في41قسرية"

 
ً

 . وهذه 42أوسع مما يأتي ضمن حدوده القانونية ويشمل مجاال
ً
عن خط  -ما انوعً - ااملمارسات كانت انحراف

املحكمة الجنائية الدولية، كذلك كانت تحمل بعض الغموض حول خطورتها الضمنية التي هي شرط 

 أساس ملعاييرها. 

 تركيًزادبيات حول هذا املوضوع هو التركيز على مسألتين جماع الرئيس الذي يمكن استخالصه من ال اإل 

ن تركز في عملها على أثناء الحرب يجب في أدالة التصالحية للجرائم املرتكبة ن العأا ، خصوصً اواسعً 

ولئك الذين أمحاكمة  جري ن تأينبغي املالحقة القضائية لجرائم القانون الدولي و  :مسارين. الخط الول 

يف منهجية في إعادة التثق وه :ثار الناجمة عن الحرب. الخط الثانيعن اآل ى يتحملون املسؤولية الكبر 

ا
ً
 . على سبيل املثال كما ذكره   43وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في املجتمعات التي توطنوا فيها حديث

ن اثنين من الجوانب الرئيسة لجوهر العدالة هو تحديد من هو املسؤول عن هذا العمل، وكذلك في إف

ن تمنع حدوثه أمن  عاتلك الفظابعد الصراع، كيف يمكن منع املواقف الكامنة التي جلبت ت املجتمعات ما

ا كبيرة من الجرائم واملشتبه فيهم عدادً أن "أتشمل التحديات الجدية التي تواجهها  44في املستقبل؟

ا في محكمة قانونية ملحاكمتهم جميعً  اقصيرً  ا"موارد محدودة ووقتً  يستحقون املحاكمة" ويواجهون كذلك

                                                           
39 Gaggioli, G. (2015) Sexual violence in armed conflicts: A violation of international humanitarian law and human rights law, The 
International Committee of the Red Cross, International Review. 
Available at: https://www.icrc.org/en/international-review/article/sexual-violence-armed-conflicts-violation-international-humanitarian 
40 the Accused, Jean-Paul Akayesu, was the mayor of Taba, Rwanda. On 2 September 1998, Trial Chamber I of the Tribunal found him guilty 
of nine out of fifteen Counts charging him with genocide, crimes against humanity and violations of the Geneva Conventions in the first 
ever trial before the Tribunal. His was the first conviction ever for genocide and it was the first time that an international tribunal ruled 
that rape and other forms of sexual violence could constitute genocide. It was also the first conviction of an individual for rape as a crime 
against humanity. 
41 Gaggioli, G. (2015) Sexual violence in armed conflicts: A violation of international humanitarian law and human rights law, The 
International Committee of the Red Cross, International Review. 
Available at: https://www.icrc.org/en/international-review/article/sexual-violence-armed-conflicts-violation-international-humanitarian 
42 World Health Organisation (2012) understanding and Addressing Violence Against Women  
Available at: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf;jsessionid=31B414A2B21B4234B63BE27C2D80CA05?s
equence=1 
43 Eboe-Osuji, C. (2012) International Law and Sexual Violence in Armed Conflicts, Leiden, Boston 2012 
44 ibid 
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عدالة، مع املوارد التي تحتاج إلى إعادة ال من املوارد التي تقرر أي نوع. كذلك، تشترك مجموعة 45نظامية"

 التثقيف ومنع الجرائم في املستقبل. 

إذا كنا نتطلع إلى محاسبة الجرائم في الحرب، فإنه في الحالة السورية يمكننا فقط البحث في تلك 

حكمة الدولية املى سبيل املثال، التوجيهات التي تعمل على ترميم القوانين في ظل استمرار الحرب. عل

تشجع على التركيز  االخاصة بيوغسالفية واملحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، كانت استرتيجيتهم

كبر قدر من املسؤولية" أو أولئك الكثر مسؤولية عن الجرائم أفقط على الشخاص "الذين يتحملون 

 . 46لصراع"ة امد  املنظمة واملنهجية التي ارتكبت خالل 

 محاكمةكما أشار إليه جارفيس، من أجل محاكمة جرائم العنف الجنس ي ضد النساء في وقت الحرب 

، يجب أن يكون هناك نهج مزدوج. الول وهو الكثر تحدًيا، هو الحاجة إلى تغيير املواقف ةصحيح

كرة املالحقة القضائية على ال تقتصر فأجل االعتراف بخطورة هذا الفعل. الثاني وهو املهم أاالجتماعية من 

ا تشمل أولئك الذين ة النزاع فحسب، بل أيضً مرحلأولئك الذين هم في مواقع السلطة أو الجيش خالل 

ا مع مرتكبي استغلوا الصراع ملصلحتهم الفاسدة. " يجب اتباع سياسية مالئمة في عدم التسامح مطلًق 

ن إنه( مملرحلة ما بعد النزاع والجرائم الناتجة طار مرسوم )املالحقة القضائية إالعنف ضد النساء في 

 -منأو انعدام ال - العنف الجنس ي ضد النساء الذي يرتكبه كل من يستغل غياب قانون نتيجة اندالع الحرب

 ثناء النزاع املسلح. في أعمال العنف ضد النساء أإلى ارتكاب 

ذا كان إثير. أبة التي يستفاد منها ولها تفقط ملثل هذه االستجامالئمة القوانين والسياسات املحلية هي 

صالح كامل للعقلية االجتماعية السابقة التي تؤدي إلى إن يكون هناك أ، فيجب بحق هناك عدالة تصالحية

نه أال إ، امن الجيد استخدام القانون بصفة عامة مصدرً  بينمامثل هذه املظالم التي تحدث في املقام الول. 

، مع إمكانية تحقيق العدالة فقط من خالل توافق املعايير الدولية مع ةكلي صورةالوضع بيجب النظر إلى 

ن تستند عملية إعادة التأهيل قبل كل ش يء إلى التركيز على الضحية الذي أاملعايير والقيم املحلية. ينبغي 

ح المين العام للمم ن ذلك. أوضمظل القانون الدولي املنبثق  فيهو الجوهر، مع إعادة التأهيل للمجتمع 

ن توفر العدالة االنتقالية فرصة لتحويل كل من القوانين غير الكافية وكذلك العراف أاملتحدة "يمكن 

السجل التاريخي وفي  في نس ياالجتماعية الضارة، وذلك من خالل ضمان تسجيل خطورة العنف الج

 . 47الذاكرة العامة

 

                                                           
45 ibid 
46 Jarvis, M. (2016). Prosecuting conflict-related sexual violence crimes: how far have we progressed and where do we go from here? Some 
thoughts based on ICTY experience. In Stephens D. & Babie P. (Eds.), Imagining Law: Essays in Conversation with Judith Gardam (pp. 105-
132). South Australia: University of Adelaide Press. 
47 Eberechi, O. E. (2017) Access to Justice for Victims of Sexual Violence in Refugee Camps  
Available at: file:///C:/Users/Ciara/Downloads/Eberechi_Access_2018.pdf 
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 الخاتمة

ي بالذات ر ع الجندر يتطفل بشكل كامل ويعطل اإلحساس الجوهالعنف الجنس يعتمد على نو  بينما 

من الضروري تفادي مزيد من الصدمات في القانون الدولي الذي ال يعترف على نحو كاف و وبالجسد، 

من العدالة من خالله. هناك  حقيقتإذ يجري ، باستمراربجسامة املعاناة التي تحملها. ويجب إعادة تكراره 

ن كانت في طياتها تحمل نية إ، حتى 1951ى في اتفاقية المم املتحدة لالجئين لعام اختالفات جوهرية حت

يمكن لالجئين الوصول إلى املحاكم في الدول املضيفة،  هنأحسنة. على سبيل املثال، تنص االتفاقية على 

ا تمد كليً ن ذلك يعأ، بمعنى نفسها ومع ذلك تنص على وجوب منح الالجئين معاملة مواطني الدول املعنية

 . 48االستثنائي القاصر الذي يعيشه الالجئون  وضع، وباملثل ال يفسر الةفردي صورةهج الدول بنعلى م

واقع حياة الالجئين، وال تفسر  حسبانذا لم تأخذ في الإنه من العبث وضع مثل هذه النظمة في مكانها إ

ن اتفاقية المم املتحدة لالجئين، في أاختالفاهم عن الوسط السكاني. عالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى 

ن الحكم الصادر عنها ال يرقى إلى مستوى العدالة. وال سيما أال إعلى الوصول إلى املحكمة، فيه وقت تنص 

 آ ما يخص
ً
خاصة للوصول  احكاًم أن االتفاقية "ال تتضمن إمن النساء السوريات في مخيمات اللجوء، ف االف

 . 49التي هن ضحايا العنف الجنس ي في مخيمات اللجوء"لإلى العدالة من الالجئات من النساء ا

نه بالنسبة إلى العدالة التصالحية التي تظهر لضحايا العنف أحول فكرة  تتمحور الفكار الختامية 

تعزيزها وتطويرها بما  جري  يواجبها في الوقت الحاضر، ال أداء جبن النظمة القانونية التي يإالجنس ي، ف

توفير آليات  ييكفي لتوفير حلول فعلية للناجين من االعتداء الجنس ي. أود أن أؤكد بأن الخطوة الولى ه

عمال أخراط في التعليم في املقام الول، حيث يتمثل الهدف النهائي في نالتغيير القانوني للناجين وهو اال 

ليات القانونية في ن العدالة الحقيقية ستكون في تطبيق اآلفي أشك الحقوق املكرسة في هذه العهود. ال 

 ال تدور فقط حول القانون.  ةحياة من عانوا، لكن العدال

ن العامل الحاسم إنه حتى يمكن محاسبة الجرائم، فأمن خالل املقابالت التي أجريتها، من الواضح 

الذي سيحدث التغيير هو التقدم في املواقف املجتمعية للصالح نظام التفكير الحالي، ووضع الضحايا في 

 مقدمة الرعاية والتضامن والدعم. 

                                                           
48 ibid 
49 ibid 
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