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Abstract 
Sexual violence against women has a deep and 
historical context; this violence stems from 
thoughts about the plurality of women and their 
reduction to the physical body. For decades, 
people have abused the conflict of sexual 
violence as a war tactic in order to intimidate, 
terrorize, and control the civilian population 
during domestic and international armed 
conflicts. Inadequate services for sexual assault, 
survivors during war time formal disregard for 
the harm inflicted on women and girls, and a 
lack of commitment to prosecuting sex 
offenders have made this fact more complicated. 
Despite the heinous nature of sexual crimes, 
these behaviors were a common and 
unavoidable consequence of hostilities, and 
therefore perpetrators were not prosecuted. 
Following the armed conflicts in the former 
Yugoslavia and Rwanda and all kinds of sexual 
violence against women and girls during these 
conflicts, the international community came up 
with an innovative way to prosecute sex 
offenders. Although since the early 1990s, 
international criminal courts have ruled more 
explicitly in these areas and prosecuted 
criminals, unfortunately, there are still many 
legal and administrative gaps in this matter. The 
present study responded to how to prevent such 
acts of violence and concluded the ICC Statute 
is the first legal instrument to include crimes of 
sexual violence against women; however, it’s 
applicability and implementation faced 
numerous legal and practical gaps and 
challenges. 
Keywords: International Court of Justice, War 
Crimes, Sexual Crime, Violence against 
Women, International Law of Armed Conflict. 

 

   چکیده     
هنا برررفتنه   دارد؛ اینن خشنونت  خشونت جنسی علیه زنان بستری عمیق و تاریخی 

از تفکراتی در باب فروانگاری زنان و تقلیل آنان به کالبد جسمانی اسنت  بنیا از   
 اعمنال  از المللنی در طول مخاصمات داخلی و بین هاست که اطراف درریریدهه

وحشنت و   ،رعن   جناد یا یبرا یجنگ کیتاکت کیعنوان به یجنس هایخشونت
بازمانندران   یبنرا  یکننند  خندمات ناکناف   یاسنتفاده من   یرنظنام یغ تیکنترل جمع
آسنی  وارده بنه زننان و    بنه   یرسنم  ییاعتننا یبن ، در زمان جنن   یجنس تحمال
در زمیننه محاکمنه جنایتکناران جنسنی، اینن موانوع را بنه        و عدم تعهند   دختران

امری پیچیده تبدیل نموده است  با وجود فجیع بودن جنایات جنسنی، اینن رفتارهنا    
آمدنند و بننابراین مرتکبنان    مخاصمات به شمار منی  اجتناب رقابلیغمعمول و نتایج 

هنای مسنلحانه در   ررفتنند  پنس از دررینری   این جرائم، مورد محاکمه قنرار نمنی  
هننای جنسننی علیننه زنننان و و اعمننال انننواع خشننونت روآننندایورسننالوی سننابق و 

هنت محاکمنه   دختران در خالل این مخاصمات، جامعه جهانی تدبیری بندیع در ج 
، محناکم کیفنری   1۹۹1جنایتکاران جرائم جنسی اندیشید  اررچه بنا شنروع دهنه    

ریری نمنوده و جنایتکناران را   ها تصمیمالمللی با صراحت بیشتری در این زمینهبین
ی قنانونی و اجراینی   خألهادر حال حاار نیز  متأسفانهمورد محاکمه قرار دادند اما 

گی چگننون پاسنند در زمینننهبننه د  مقالننه حااننر بسننیاری در ایننن زمینننه وجننود دار
کننه ریننرد نتیجننه مننیو  پرداختننه یزیننآماقنندامات خشننونت نیز چنننا جلننوریری
 را دربرررفتنه؛ زننان   هین عل یجنسن  مئجنرا  کنه است  یابزار قانون نیاول رم،اساسنامه 
 یو عملن  یحقنوق  یهنا هنا و چنالا  با شنکاف  این مورد یو اجرا اراییک اررچه،
 رردیده است روبرو  یشماریب

ی دادرسننتری، جنایننات جنگننی، جنایننت المللنننیبنندیننوان : یاادیلواژگاااک ک
 مخاصمات  المللنیبجنسی، خشونت علیه زنان، حقوق 
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 مقدمه  
المللی، ناشی از های جنسی به زنان در بسیاری از مخاصمات داخلی و بینو آسی  اعمال خشونت   

های جسمی، جنسی و کالمی که برررفته از فرهن  حاکم بر جوامع در زمان صلح بوده است؛ خشونت

خالصه پردازد، در زمان صلح ساالر است و به بیا جنسی کردن هر چه بیشتر بدن زنان مینظام مرد

رردد  بیا جنسی کردن بدن زنان نشده و در دوره مخاصمات با شدت بیشتری علیه زنان اعمال می

عبارت از آن است که به زنان به چشم کاالیی جنسی نگریسته شده و اعمال و پوشا عادی آنان 

ا جنسی آمیز قلمداد شود؛ این مواوع، کارکرد اصلی بدن زنان ریک انسان معمولی، تحریک عنوانبه

های جنسی علیه آنان فرض کرده و از این طریق به ایجاد محدودیت برای زنان و یا توجیه خشونت

نقض حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه بیا از هر زمان دیگری اتفاق  کهییجا آن ازپردازد  می

تر از زمان صلح، ها بسیار رستردهافتد؛ بدیهی است که تعدی به حقوق زنان نیز در زمان درریریمی

ریرند؛ این های جنسی قرار میها در معرض انواع خشونتریرد  زنان در زمان درریریصورت می

انگاری الملل کیفری جرمها در حقوق بینمتفاوتی هستند و شدیدترین انواع آن ها دارای شدتخشونت

نیست؛ در بسیاری از  بارهنیادرانگاری جنایات جنسی برابر با پیگیری محاکمات اند  صرف جرمشده

انگاری همراه بوده است و همین موارد سب  شده که تا موارد، پیگیری این جرائم با قصور و سهل

های جنگی سب  در زمان درریری تنهانهتوقف این جرائم راه زیادی در پیا باشد  جرائم جنسی 

رردد، بلکه حتی پس از پایان جن  های شدید زنان میتضعیف روحیه رروه متعلق به قربانیان و آسی 

شود تا نتوانند در جامعه به راحتی و با شرافت به زیست خود ادامه ریرد و باعث مینیز دامن زنان را می

ماند  از ها در قربانیان باقی میهای جنسی تا مدتشونتدهند؛ به عالوه، آثار مخرب جسمی و روانی خ

اند اما انگاری شدهالمللی جرمطرفی دیگر، علیرغم این که این قبیل جنایات در قوانین کیفری بین

ریرد؛ از این رو، پرداختن به این مسئله از رونه که شایسته است، صورت نمیمحاکمه جنایتکاران آن

است  در پژوها حال حاار، به علل اعمال جنایات جنسی، توایح عناصر  اهمیت بسیاری برخوردار

طور تفصیلی پرداخته شده و در ها بهمادی و معنوی این جرائم و محاکم صالح در زمینه رسیدری به آن

 پایان، پیشنهاداتی جهت کاها این جرائم ارائه رردیده است 

 مفهوم جرایم جنسی در حقوق بین الملل کیفری -۱
دهند، از و بردری زنان نشان می سوءاستفادههای اجتماعی که رفتار همواری در ارتباط با دیدراه    

در حقیقت، خشونت  ( Barry,1984,67شوند )حمایت میها و مداراهای دولتی، طریق خطاها، غفلت
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این مواوع، یک  که جا آن ازعلیه زنان مواوعی نیست که بتوان با اغماض از آن چشم پوشید؛ 

با فرهنگی به قدمت تمدن بشری است، هررونه سکوت و  خوردهررهمواوع چندالیه، سیستماتیک و 

طور های جنگی، زنان بهیا غفلت به منزله دامن زدن به حیات و رسترش آن است  در زمان درریری

بی انگیزه در زمینه ارزیا که نیا وجود بامشخصی در معرض تجاوز، بردری و فاحشگی اجباری هستند؛ 

، اولین رزارشگر سازمان ملل متحد در «رودهیکا کوماراسوامی»جرائم جنسی بسیار دشوار است اما 

طور مستقیم مربوط به دهد که خشونت علیه زنان ممکن است بهزمینه خشونت علیه زنان توایح می

موسی و دیدراه جامعه رروهی باشد که یک زن عضوی از آن است  به علت نهادینه شدن مفاهیم نا

ساالر مبتنی بر احساس مالکیت بر تمامیت بدن زنان و قرار دادن پاکی و شرافت یک زن در قال  مرد

ای که در آن است، توهین ها رویی به رروه یا جامعهجسم او، با تجاوز به زنان و هدف قرار دادن آن

رروه است آن شده است و در حقیقت، راهی قصد از تجاوز به یک زن، تحقیر 

(Coomaraswamy,1992,50 ) 

های جنسی به زنان یک رروه یا یک جامعه، اهداف استراتژیک ی در پرتو اعمال خشونتبه عبارت    

نهفته است و از این طریق به وحشت، تضعیف روحیه و قوای آن رروه پرداخته شده و بدین ترتی  

شوند، اما نکته حائز اهمیت آن است محسوب می قربانیان تجاوز، عامل شرمندری و تحقیر جامعه خود

مردان به زنان  عمدتاًهای جنسی دیگر، های جنسی در زمان جن ، مانند سایر خشونتکه در خشونت

 «مردانگی»یی مفهوم نماقدرتکنند که این مواوع حاکی از اعمال قدرت مردان بر زنان و تجاوز می

دهد  از طرف دیگر، جنس بر جنس دیگر را نیز نشان میی این جنایت رویی برتری یک نوعبهاست؛ 

های شود بلکه پس از زمان جن  نیز دیدراهعواق  این نوع جنایات تنها در زمان جن  خالصه نمی

ها در مردساالرانه بر زندری زنان رخنه کرده و سب  فروپاشیدری روابط خانوادری و عدم پذیرش آن

قربانیان زمان جن  هستند، بلکه پس از پایان جن  نیز قربانی شود  این زنان نه تنها جوامع می

شود که شوند و همین امر، سب  میهای نظام مردساالر هستند و نوعی لکه نن  محسوب میدیدراه

بسیاری از این زنان در حین مخاصمات مسلحانه یا پس از آن، توسط اعضای خانواده خود به قتل 

ی جنسی را اولین هدف در زمینه این جنایات دانست، اما هایناعدالت، شاید نتوان مجموع دربرسند  

ها عادی های جنسی را حتی پس از پایان جن ها، خشونتتوان اذعان داشت که این نابرابریمی

سازد؛ انگاری در مقابل این جنایات، شدت این فجایع را بیشتر میسکوت و سهل که جا آن ازنماید  می

 لذا بررسی بسترهای اجتماعی این موارد برای کاها و یا رفع آنان در زمان صلح امری اروری است 

 انگاری جنایات جنسیپیشینه جرم -۲
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باشد بلکه قدمت آن به قرن  انگاری جنایات جنسی مواوعی نیست که به چند دهه رذشته مرتبطجرم   

آمده اما آن چه در شده به شمار میو حتی پیا از آن نیز در جوامع، عملی محکوم ررددیم بازرذشته 

کند، دو مورد متفاوت هستند  سازمان شود با آن چه در جامعه توان بازداری پیدا میقانون ذکر می

ل جنسی، نظرهای ناخواسته، تجارت جنسی عمل جنسی، تالش برای انجام عم هررونهجهانی بهداشت 

تمایالت جنسی یک شخص و به واسطه زور و اجبار انجام شود را  خالفیا اعمالی با ماهیت جنسی که 

 صورتبهالمللی (  این جنایات در بسیاری از اسناد بینWHO,2011)آورد خشونت جنسی به حساب می

 ها پرداخته خواهد شد: اند که در ادامه به آنانگاری شدهجرم میرمستقیغمستقیم و یا 

آبراهام لینکن، قانونی بود که  جمهورسیرئتوسط  شده امضاءو  18۸1آوریل  24قانون لیبر مصوب    

کرد که در زمان جن  چگونه باید رفتار کنند؛ نویسنده آمریکا تعیین می متحده االتیابرای نیروهای 

خود  11است  این قانون در ماده « فرانتس لیبر»آمریکایی، -قق حقوقی و فیلسوف آلمانیاین قانون، مح

در کشورهای تحت اشغال خود بایستی دین و اخالق را  آمریکا متحده االتیادارد که نیروهای بیان می

ی سختبهویژه زنان صورت ررفته باشد، طبق این قانون، رعایت نمایند و جرائمی که علیه ساکنین، به

خود،  44(  قانون لیبر همچنین در ماده Lieber Code,1863,37) مورد مجازات قرار خواهند ررفت

نام برده و در صورت  «تجاوز»از  صراحتاًریرد و تری را برای این جرائم در نظر میمجازات سنگین

 (.Lieber Code,1863,44) شماردسرپیچی از این دستور توسط مافوق، او را مستحق کشته شدن برمی

و  نیکه قوان هستند یالمللنیب یهاهیانیاز معاهدات و ب یامجموعه 1۹11و  18۹۹الهه  یهاونیکنوانس   

این مجموعه، رفته  4۸دهند؛ در ماده را توایح می المللنیب قوقرسوم جن  در بدنه ح و آداب

 ینیاعمال د نیو همچن یخصوص تیاشخاص و مالک ی، زندریشرافت و حقوق خانوادرشود که می

 صورتبهرفت  توان(، که میLaws and Customs of War on Land,1907,46) شود تیرعا دیبا

های جنسی های جنسی در جن  اشاره نموده است  خشونتتلویحی به مواوع ممنوعیت خشونت

توانند در قال  جرائم مربوط به بردری و شکنجه نیز ظاهر شوند که این دو مورد به ترتی  در می

، نهرحمایمجازات ب ایرفتارها  ریشکنجه و سا هیعلو کنوانسیون  1۹21کنوانسیون الغای بردری در سال 

؛ رفتنی است که این دو کنوانسیون از قواعد اندشده، منع 1۹81در سال  زیرآمیتحق ای یرانسانیغ

ها چه عضو این الملل محسوب شده و برای همه دولتحقوق بین Erga Omnesالشمول و عام

نیز  «کار اجباری»های جنسی در قال  االجرا هستند  همچنین، خشونتکنوانسیون باشند، چه نه، الزم

 112 و شماره (ILO,1930,No.29) 2۹شماره های یابند که این امر، در مقاوله نامهظهور و بروز می
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(ILO,1957,No.105) المللی کار در زمینه منع کار اجباری آورده شده است  به عالوه، بین سازمان

نیز به درستی مشاهده نمود )پورهاشمی  ستیزطیمحالملل توان در حقوق بیننمونه بارز این قواعد را می

، رفتار شایسته با چهاررانه ژنو یهاونیمشترک کنوانس 1ماده (  عالوه بر این، در 11۹2و ارغند،

 III Geneva)کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسیران جنگی  11غیرنظامیان، در ماده 

Convention,1949,14  ژنو  ونیکنوانس 21ها و در ماده با جنسیت آن(، رفتار محترمانه با زنان و متناس

در نظر ررفته (، IV Geneva Convention,1949,27)ان جن  در مورد حمایت از غیرنظامیان در زم

 شده است 

محاکمه  1۹۹1های مسلحانه، اغل  تا قبل از دهه های جنسی در درریری، مرتکبان خشونتهمهنیباا   

های جنسی در شدند و خشونتها یا غنیمت جنگی تلقی میشدند؛ زیرا این رفتارها، نتایج جن نمی

حتی  (؛۹، 11۹1)قدیروهمکاران،رفته است شرایط مخاصمات مسلحانه از رفتارهای معمول به شمار می

شدند بلکه ارر میررفتند، در قال  جرائم جنسی لحاظ نارر این جنایات، مورد محاکمه هم قرار می

افزودند و بنابراین آن جرم را ها میاین جنایات با سایر جنایات دیگر همراه بودند تنها بر شدت آن

شورای امنیت سازمان ملل متحد  181، در قطعنامه تینها درکردند  تبدیل به جرمی با شدت بیشتری می

 111طبق قطعنامه  یاطالعات ارسال لیتحل و هیو تجز یبررس یخبرران برا ونیسیکم جادیادر زمینه 

به ممنوعیت  صراحتاً (S/RES/780,1992) سابق یورسالوی تیدر مورد واع تیامن ی( شورا1۹۹2)

ها مجازات المللی جرم انگاری و برای آنبین صورتبهاین جرائم  پسنیازاجرائم جنسی اشاره شده و 

 شود در نظر ررفته می

 یفریک المللنیدر حقوق ب یجنس اتیگستره جنا -۳

ها را مشخص بندی و عناصر مادی و معنوی آنالملل کیفری، جنایات جنسی را طبقهاررچه قوانین بین   

ها و عوامل رونارون دیگری همچون تروریسم و افزون فناوریولیکن به علت رشد روز اندنموده

ها بندیاند که در این طبقهنیز درآمده ی این جرائم به اشکال رونارون دیگریرقانونیغهای مهاجرت

مهاجران را در  یتنها زندرنه یرقانونیغ هایمهاجرتممکن است، رنجانده نشده باشند؛ برای مثال، 

بردری جمله  موارد نقض حقوق بشر، از نیدتریدهد بلکه اغل  با شدیقرار م یمعرض خطر جد

(. Belcheva,2021,24)ارتباط است جنسیت نیز در بر  های مبتنیخشونتو  ی، استثمار جنساجباری

الملل کیفری این جرائم را تا حدود زیادی در اساسنامه خود رنجانده است؛ در بند دوم و بین دیوان

و بند دوم )ب،  (Rome Statute,1998,7) 1، بند دوم )و( ماده (Rome Statute,1998,6) ۸چهارم ماده 

ی جنسی، فاحشگی ریبرده راز جرائم تجاوز، ( Rome Statute,1998,8)اساسنامه رم  8( ماده 22



 112     المللیینب یفریدر محاکم ک یجنس یاتجنا یگاهجا          

 

با این موارد  همسن سازی اجباری یا هر خشونت جنسی دیگری که اجباری، حاملگی اجباری، عقیم

ی از ارمجموعهیزباشد، تحت عنوان جرائم جنسی یاد شده است که خود این جرائم نیز به ترتی  مواد، 

 توانند باشند  بشریت و جرائم جنگی می کشی، جرائم علیهجرائم نسل

 جرم تجاوز جنسی -۳-۱

حمله شود به او میشخص  کیبه بدن  ز،یمنجر به نفوذ، هرچند ناچی که مرتک  جرم با رفتار هرراه   

عنصر مادی: این حمله در  (.Means of Proof,2017,23) ررفته است، جرم تجاوز صورت کرده باشد

 ای ءیبا هر ش یقربان یدستگاه تناسل ایدهانه مقعد  ی،اندام جنس ی،هر قسمت از بدن قربان قال  نفوذ به

 ایزور  به دیتهد با [ایزور ]بهبایستی تهاجم  نیامرتک  بایستی صورت ررفته باشد   هر قسمت از بدن

 سوءاستفاده از قدرت ای یاز ترس از خشونت، اجبار، بازداشت، ستم روان یکه ناش یمانند موارد ؛اجبار

حمله به  ای یاجبار یفضا کقرار ررفتن در یبا سوءاستفاده از  ای، یگریشخص د ای یشخص هیعل

 Means of)ی باشدواقع تیدادن راا از انجام شود و در حقیقت، قربانی بایستی ناتوان شخص

Proof,2017,23.) کیبه بدن وز ، یورش و تجاحمله جرم بایستی مرتک  عنصر معنوی: هدف و قصد 

، رخ خواهد داد عیوقا یحمله در روند عادنسبت به این که این  باید مرتک ه باشد و شخص بود

 (.Means of Proof,2017,23)آراهی داشته باشد 

که  بود معتقدالمللی برای یورسالوی سابق، دادراه در دادراه بین و همکاران چیموش در پرونده    

محسوب شود؛ در  یتواند تجاوز جنسیملیسیدن آلت تناسلی یکدیگر شدران به مجبور کردن بازداشت

 و اورندیشدران درببازداشت ریشلوار خود را در مقابل سا که به دو برادر دستور داده شداین پرونده، 

 قهیمدت حدوداً دو تا سه دق یرا برا یگرید یو آلت تناسل ندیبه زانو درآکه ها مجبور شدند سپس آن

( که این عمل از نظر دادراه، ICTY,Case No.IT 96-21-T,1998,1065) در دهان خود قرار دهند

 ( ICTY,Case No.IT96-21-T,1998,1066)تجاوز به عنف محسوب رردید

 ی جنسیریبرده گجرم  -۳-۲

مانند ، چند نفر ای کیبر  تیمربوط به حق مالک اراتیاخت یا بخشی از از همهجرم مرتک   هرراه    

ها در مواردی مشابه استفاده کرده سل  آزادی آن ای یاشخاص ایمبادله شخص  ای، فروش، وام دیخر

 (.Means of Proof,2017,41)ده استی جنسی اتفاق افتاریبرده رباشد، جرم 

 استفادهو  شخص یها بر روانواع کنترل اعمال، تیاعمال حق مالکعنصر مادی: برای تحقق این جرم، 

بایستی صورت ررفته باشد و همچنین، الزم است تا شخص در آن زمان نتوانسته  به خشونت دیتهد ای

بایستی سب  آن جرم  یا مرتکبین این مرتک ریری نماید  به عالوه، تصمیم صورت داوطلبانهبهباشد 
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عنصر  (.Means of Proof,2017,41) دست بزنند یچند عمل جنس ای کیبه  قربانیانکه  شده باشند

داشته باشد و سب  رفتاری حق مالکیت یک یا چند نفر  براعمال قدرت  بایستی قصد مرتک معنوی: 

و از این مسئله که در جریان عادی  بزنند یاز نوع جنس یدست به اقدامات شخاصیا ایشخص شود که 

 (.Means of Proof,2017,41)ریرد، آراهی داشته باشداین حوادث، اقدامات جنسی صورت می

ی زنانوجود داشتند که در آن  «ایستگاه خوشی»هایی به نام در خالل جن  جهانی دوم نیز، مکان   

مجبور حسن تعبیر برای فاحشگی بود( )که یک « زنان راحت و خوشی»یا  «رر ایآسا زنان»موسوم به 

 The Asian)دند بو یاشغال یهانیژاپن در کشورها و سرزم یارتا شاهنشاهبرای  یجنس یبه بردر

Women's Fund,2014)   ،شواهد  ،گرانیو د مایبرپرونده در  رالئونیس ژهیدادراه وعالوه بر این

 دادراهکند؛ در این پرونده، تلقی میعنوان همسر به یقربان تیاز اثبات مالک را حاکی شدهرفتهیپذ

عناصر ارائه شده به اثبات « یازدواج اجبار»عنوان اثبات به یکه توسط دادستان یمدارک یهکه کل دریافت

« همسران» با مجرمان رابطه که حاکی از آن بود پردازد  شواهد در این پروندهجرم بردری جنسی می

 حرکتی و کاری توسط بزهکار بوده است؛، یتینظر جنس از یو شامل کنترل قربان یتمالکی رابطه نوعی

 کند،منتقل  گریمکان به مکان د کیرا از  یانرفت که اموال شورشیانتظار م« همسر»مثال، از عنوانبه

 که استفاده از دادراه حکم کرد،  یترت نی  به همدیرا بشو انشیهاغذا درست کند و لباس هاآن یبرا

 یبر قربان تیاعمال مالک یدهنده قصد مرتک  برانشان یتوسط مرتک  در مورد قربان« همسر»اصطالح 

نکته    این(T,2007,711-16-2004-SCSL,Case No.SCSL)است شبه ازدواج  ایازدواج و نه قصد 

بسیار حائز اهمیت است که جرم ازدواج اجباری، یک جرم بسیار پیچیده و چندالیه است؛ در درون این 

جرم، امکان دارد که جرائم جنسی دیگری همچون تجاوز به عنف، بردری جنسی و موارد دیگری 

محسوب  حس  مورد نهفته باشد و بنابراین، این جرم ممکن است که از شدیدترین نوع جنایات جنسی

 شود 

 جرم فاحشگی اجباری -۳-۳

اجبار، ترس از خشونت، فشار، بازداشت، ستم  ،زوربه دیتهد ،د که با زوروباعث ششخصی  هرراه   

ریری از یک فضای اجباری و عدم توانایی قربانی در ابراز راایت بهرهسوءاستفاده از قدرت،  ای یروان

محقق شده است ، جرم فاحشگی اجباری دست بزنند جنسی چند عمل ای کیبه واقعی، یک یا چند نفر 
(Means of Proof,2017,59.) 
یی ایمزا یگریشخص د ایمرتک  جرم بایستی در فضای اجباررونه صورت ررفته و  :یعنصر ماد   

 Means of)باشد آورده دست ه در ارتباط با آن ب ای یاقدامات جنس یرا در ازا ایمزا ریسا ای ویژه
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Proof,2017,59.) چند نفر در  ای کی سب  شرکت بایستی قصد داشته باشد کهمرتک  معنوی:  عنصر

جنسی شود و آراهی داشته باشد که در پی روند عادی وقایع، این اتفاق خواهد افتاد  چند عمل  ای کی

نیز به عالوه، تحصیل مزایا توسط شخص مرتک  یا شخص دیگری یا آراهی از امکان تحصیل مزایا 

 برای تحقق این جرم الزم است 

را مجبور به  انیثابت کرد که متهم قربان 1۸در پرونده شماره  ایموقت هلند در باتاو یدادراه نظام   

در آن باز کرده  خانهفاحشهاجاره و یک  ایمتهم خانهکرده است؛ در این پرونده، می یفروشاعمال تن

مکان به کلوپ ساکورا معروف بود و منحصراً  نیه بود  ابار متصل شد کیرستوران و  کبه یکه  بود

 یبا او زندر 1۹41بود که از سال  یخانه زندر مشاغل فاحشه یو اریبود  دست یژاپن شهروندانمختص 

 جیتدرو سپس به کردهخدمت  شخدمتیعنوان پبار به ایاو، دختران در رستوران  کبا کم ؛کردیم

Martial at -Netherlands Temporary Court)شدند می انیمجبور به انجام فحشا با مشتر

Batavia,Case No.76,1997,122فاحشگی اجباری از آن دسته از جرائم جنسی محسوب  (  جرم

شود که چه در زمان جن  و چه در زمان صلح ارر صورت بگیرد، در قال  جنایت علیه بشریت، می

 انگاری خواهد شد جرم

 یجرم حاملگی اجبار -۳-۴

اند، به قصد تأثیر بر زور باردار شدهیک یا چند زن را که بهبایستی مرتک  برای تحقق این جرم،    

حبس کرده باشد  ،المللیجمعیت و یا انجام موارد نقض شدید دیگر قوانین بین یکترکی  قومی 
(Means of Proof,2017,71.) 
تالش برای باردار  اوالًباردار شده باشند؛ رفتنی است که  زوربهبایستی چند زن  ای کعنصر مادی: ی   

اجبار  لزوماً، منظور از اجبار، اًیثانبایستی به تحقق رسیده باشد و  حتماًکردن کافی نیست و این عمل 

باردار  هرافیزیکی نیست بلکه حتی ارر در ظاهر، رابطه جنسی، مبتنی بر راایت بوده و زن در همان 

 Means of)شده استن راایت، راایتی واقعی نبوده باشد؛ این جرم محقق شده باشد اما ای

Proof,2017,71.)  ،اش حبس شده باشد که البته بایستی در طول دوران بارداری دهیبزه دبه عالوه

 و (Boon,2001,645)است ی در طول بارداری رقانونیغآسی  قانونی این جرم نیز، همین حبس 

المللی نیز بینرذاری بر ترکی  قومی و نژادی یا نقض فاحا قوانین همچنین، قصد بزهکار مبتنی بر اثر

زور چند زن را که به ای کیکه  داشته باشد الزامی است  عنصر معنوی: بزهکار بایستی قصد این را

داشته باشد  به عالوه، شود، آراهی حبس نماید و از این که آن عمل منجر به حبس میاند، باردار شده

 الملل نیز اروری است بر ترکی  یک قومیت یا نژاد و یا نقض شدید ارکان حقوق بین ریتأثقصد 
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 یقربان ،وجود دارد که متهم یاساس لیاونگوان معتقد بود که دال در پرونده یالمللنیب یفریکدیوان    

ه از زمان ربود یکه و ه بودشهادت داد؛ قربانی بسته تحت مراقبت نگه داشته است طیمح کیرا در 

 2114 هیتا زمان فرار در ژوئو رد کمبارزان ارتا مقاومت  گریو د متهمتوسط  1۹۹۸در آروست  شدن

از خانه متهم سپری شده بدون داشتن امکان فرار  یدوم و سوم و یهایبارداردر اسارت بوده است و 

 ( 111Red,2016-422-01/15-02/04-ICC,Case No.ICC,)است

 یاجبار یسازمیعق -۳-۵

محروم  دائمی صورتبهی کیولوژیب دمثلیتول ییچند نفر را از توانا ای کیمرتک   کهیدرصورت   

  عنصر مادی: این عمل بایستی که در (Means of Proof,2017,81)یابده باشد، این جرم تحقق میکرد

باشد ها انجام نشده آن یواقع تیبا راا واشخاص  ایشخص  یمارستانیب ای یبا معالجه پزشکارتباط 

(Means of Proof,2017,81) دولت چین در این خصوص پیشنهاد کرد که اقدامات کنترل موالید  

اند، انگاری شدهالمللی جرمسازی اجباری که از سوی اساسنامه دیوان کیفری بیناقدامات عقیم عنوانبه

 موردمدت دارند  این پیشنهاد قدامات اثر غیردائم و کوتاهدولت چین، این ا نظر ازتلقی نشوند؛ زیرا 

ی کانادا و آلمان آن را هائتیهاسرائیل، یونان و مکزیک قرار ررفت و از سوی دیگر،  تیحما

-کیتیرردید )توافق حاصل  «اثر دائم»تلقی کردند که در پایان، بر سر اصطالح  رموجهیغ

 کی تیمحروم ه باشد که سب قصد داشتبایستی مرتک   عنصر معنوی: ( 142-144، 11۹1،یچایسار

 ای کی شود و نسبت به این مواوع که یکیولوژیب دمثلیتول تیظرف بدون توجیه پزشکی از ،چند نفر ای

، آراهی داشته محروم خواهند شد کیولوژیب دمثلیتول ییاز توانا وقایع ی اینچند نفر در روند عاد

  ( Means of Proof,2017,81)باشد

و اعالم  رفتیپذدر این مخاصمات و اخته را  یسازمینورنبرگ شواهد عق یالمللنیب یدادراه نظام   

محبوس بود،  تسیدر آشو 1۹42 هیتا ژانو 1۹41که از سپتامبر  تباریهودی یپزشک فرانسو ککرد که ی

 میعق اِساِس بود که مردم توسط پزشکان  رکناویاردوراه ب تسیآشو یکیشهادت داد که در نزد

 (.IMT,Case No.10,702) شدندیم

 با موارد باالهمسنگ  یجنس هایخشونت سایر -۳-۶

ترس از خشونت، به  داشتنزور یا اجبار، واتهدید به با اعمال زور،در این جرایم، مرتک  بایستی    

ریری از یک فضای اجباری که در آن ارائه و با بهره سوءاستفاده از قدرتی، بازداشت، ستم روان

شخص یا اشخاصی را وادار به اعمالی همراه با ماهیت جنسی  راایت واقعی شخص ممکن نیست،

شوند و ممکن است متضمن اعمالی باشند نماید  این اعمال محدود به تهاجم جنسی به بدن انسان نمی
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نداشته باشد  دارا بودن ماهیت جنسی در این جرم، اجبار که در آن دخول یا حتی تماس فیزیکی وجود 

آید  عنصر مادی: مرتک  سب  شود که شخص یا اشخاصی و عدم راایت از ارکان اصلی به شمار می

آمیز رخ داده باشد  عنصر به ارتکاب عملی از نوع جنسی دست زده باشند و این اعمال در شرایط قهر

اعمالی با ارتکاب  شته باشد که شخص یا اشخاصی را وادار بهمعنوی: شخص مرتک  بایستی قصد دا

 یآراه باید مرتک ی نماید  همچنین، در عمل جنس یاشخاص ایشخص  کیتحر ای ماهیت جنسی

 عیوقا ینا یروند عاد دری اشخاص ایشخص  کهشود یمسب   همراه با ماهیت جنسیعمل  ه باشدداشت

 اقدام جنسی بزنند دست به 

، مورد را خشونت جنسی با استناد به شواهد پرونده فوروندزیجا درالمللی یورسالوی سابق دادراه بین   

خود را در امتداد  یو سپس چاقو لباس کرده را مجبور به درآوردن از سربازان یکاعالم کرد؛ متهم ی

 اوچاقو را داخل واژن  ،دیرا نگو قتیکرد که ارر حقمی دیو تهد مالیداو میشکم پایین و  یران داخل

-ICTY,Case No.IT-95-17/1)مدت به بازجویی ادامه داده بود نیمتهم در تمام ا و دهدیقرار م

T,1998,40&82انگاری آکایسو نیز به جرم هیقضدر  روآنداالمللی برای (  عالوه بر این، دیوان بین

خشونت جنسی پرداخته است؛ در این پرونده، یک زن به برهنه شدن و انجام حرکات ژیمناستیک وادار 

 (.ICTR,Case No.ICTR-96-4-T,2,1998,429)شده است

 الملل کیفریانگاری جنایات جنسی در حقوق بینجرم -۴
اخذ نموده  یتیحائز اهم اریبس ماتیتاکنون تصم یالمللنیب یفریدر محاکم ک یجنس اتیجنا نهیدر زم   

و ظهور  شدنیجهان؛ زنندیم ادیاز پاسد فر یگرینوع د یبرا هامروز یهاچالا کنیشده است ول

هدف حقوق  تیکرده و ماه جادیا یدیجد یهاتی، واقعسمی، مانند تروردیجد یفرامل یدهایتهد

ممکن است در قال   جرائم جنسی مرتکبان  (Defossez,2021,1) استداده  رییالملل را اساساً تغنیب

اقدامات  ریو سا تی، آزار و اذی، شکنجه، تجاوز جنسیداربردهجرم جنایت علیه بشریت، محکوم به 

، رحمانهیشکنجه، برخورد ب انجام جمله ازها در قال  نقض قوانین جنگی، شده و یا جرم آن یرانسانیغ

 ایبزرگ  یباعث رنج ی کهو عمد یرانسانیغی رفتارو  تجاوزوسیله نقض شدید کرامت انسانی به

افراد در قبال  یفریک تیبر مسئول عالوهد، محاکمه رردند  شویم یسالمت ایبه بدن  یجد ایصدمه

 جادیدر ا)برای نشان دادن الگوی ثابت رفتاری(  ی، شواهد مربوط به خشونت جنسیجرائم جنس

اهمیت زیادی داشته  زین-یروح ای یجسم یجد  یآس-یکشاتهامات نسل یمهم برا یعنصر

 ICTR,Rules of Procedure and);(ICTY,Rules of Procedure and Evidence,1998,93)است
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Evidence,1995,93لذا جرائم جنسی در قال  سه جرم جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و  (؛

ی هستند و عالوه بر لحاظ کردن عناصر مادی و معنوی هر یک از اقسام جرائم بررس قابلکشی نسل

 قرار ریرند  توجه موردجنسی، عناصر مادی و معنوی هر یک از این سه جرم نیز بایستی 

 انگاری جنایات جنسی در قالب جنایت علیه بشریتجرم -۴-۱

، به هر زیمنجر به نفوذ هرچند ناچدر یک فضای اجباری حمله کرده و  یبدن شخص به مجرمارر     

 کیبر  تیمربوط به حق مالک اراتیاخت ز برخی یا همهمرتک  اشود )تجاوز(، یا  یقسمت از بدن قربان

ی ریبرده رو سب  شود آن شخص یا اشخاص دست به عمل جنسی بزنند )چند نفر استفاده کرده  ای

به انجام عملی با ماهیت جنسی نماید و  مجبوردر فضایی اجباررونه شخص یا اشخاصی را  جنسی(، یا

یک یا چند زن را که خود یا شخص دیگری منفعتی را کس  نماید )فاحشگی اجباری(، یا  لهیوسنیبد

جمعیت و یا انجام موارد نقض شدید دیگر  یکاند، به قصد تأثیر بر ترکی  قومی زور باردار شدهبه

)حاملگی اجباری(، یا سب  محروم کردن یک یا چند نفر از توانایی  حبس کرده باشدالمللی قوانین بین

با این جرائم  همسن سازی اجباری( و یا جرائمی با ماهیت جنسی شود )عقیم دمثلیتولبیولوژیکی 

انجام  یرنظامیمردم غ هیعل کیستماتیسو رسترده منظم، از حمله  یعنوان بخشرفتار به نیا انجام دهد و

 ، نسبت به این که این اعمال، بخشی از یک حمله رسترده و سیستماتیک علیه مردم باشد و مرتکشده 

 Rome)ت ی است، آراهی داشته باشد، جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده اسرنظامیغ

Statute,1998,7(1)(g).) 
 یات جنگیدر قالب جنا یجنس اتیجنا یانگارجرم -۴-۲

زنان  ؛ در این میان،هستند انیرنظامیغ سربازان باشند، کهآنبیا از مسلحانه  یهایریدرر انیقربان   

 یبرا کیستماتیطور سکه بعضاً بهرردند می مواجه یجنس هایخشونت رانگریبا اشکال و خاصی طوربه

ای هستند که جنایات جنگی، اعمال ممنوعه شوند یبه کار ررفته م یاسیس ای یبه اهداف نظام یابیدست

، اندشدهدهند؛ لذا ارر تمام جرائم جنسی مذکور که در موارد فوق آورده در بطن مخاصمات رخ می

که وجود درریری  یمرتک  از شرایط ه وصورت ررفت یالمللنیمسلحانه ب هاییریدرر بطندر 

 Rome)ت جنسی محقق شده است کرده است، آراهی داشته باشد، جنایمسلحانه را ثابت 

Statute,1998,8(2)(b))   

 کشیانگاری جنایات جنسی در قالب جرم نسلجرم -۴-۳ 

شود، توجه زیادی معطوف به آن کشی صحبت میدرباره جرم نسل کهیهنگامالمللی در جامعه بین   

 یاز کشتارها یموارد کیکالس یهادر نوشته یحت ؛ستین یدیجد دهیپد یکشنسلرردد اما می

چه در  یکشنسل یهااز خشونت یشماریشود و دوران استعمار شاهد موارد بیبازرو م یجمع
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 نیو نه آخر نینه اول هولوکاست .بوده است قایو چه در آفر نیالت یکایو آمر یشمال یکایآمر

 فیدر مورد تعر یالمللنیب نیقوان باعث شد که ییاروپا انیهودی ی، نابودوجودنیباابود؛ اما  یکشنسل

که موفق « نیرافائل لمک» ی به ناملهستان لیوکیک ، 1۹44سال  درایجاد شود   یکشو منع جرم نسل

 (.Mennecke,2012,145)کرد جادیرا ا« یکشنسل»اصطالح  شده بود از هولوکاست فرار کند،

است که با  ریاز اقدامات ز کیهر انجام  یبه معنا« یکشنسل»اساسنامه رم آورده شده که  ۸در ماده    

صورت ریرد:  یمذهب ای ی، نژادی، قومیرروه مل کیاز  یجزئ ایطور کامل بردن، به نیهدف از ب

 یعمد جادیا -ج؛ رروه یبه اعضا یروح ای یجسم یصدمه جد -ب رروه؛ یکشتن اعضا -الف

اعمال  -د ؛شده استمحاسبه کامل یا جزئی  طورآن به یجسم  یتخر یکه برا یرروه یزندر طیشرا

 گریرروه به رروه د کودکان یانتقال اجبار -ه؛ در رروهاشخاص از تولد  یریجلور یشده براواع

(Rome Statute,1998,6.) مانند تجاوز به عنف، باعث جرائم جنسی که جا آن ازاساس این ماده،  بر ،

 آناز  یبخش ایکامل ی نابودقصد »با که ارر  رردند؛یرروه م یبه اعضا یروح ای یجسم یجد  یآس

 شوند یشناخته م یکشعنوان نسل، بهریرندانجام « یمذهب ای ی، نژادی، قومیرروه مل

 توسط 1۹۹8بار در سال  نیاول یکشو نسلی تجاوز جنس ژهیو، بهیخشونت جنس نیارتباط ب نیا    

دادراه اظهار داشت که  پرونده،این در ؛ برقرار شد سویآکا پروندهدر  روآنداالمللی برای دادراه بین

هم از نظر  یو رایز ؛است یرساندن به قربان  یآس یها براراه نیاز بدتری، تجاوز و خشونت جنس

روآندا،  در  (ICTR,Case No.ICTR-96-4-T,2,1998,731) ندیبی  میآس یو هم از نظر روح یجسم

طور خاص به یزنان توتس ؛بود هایتوتس تیجمع  یاز روند تخر ریناپذییجدا یبخش یخشونت جنس

 یرروه توتس یها و نابودآن  یبه تخر یاعمال خشونت جنس ریتجاوز قرار ررفتند و سا وحمله  مورد

بودن مورد  یتوتس لیبه دل یزنان توتس ؛(ICTR,Case No.ICTR-96-4-T,2,1998,732) کمک کرد

 نیاز ب و به بود یرروه توتس  یدر روند تخر یرام یخشونت جنس ررفتند، اینمیقرار  یخشونت جنس

ها انجامید؛ یعنی در واقع، در پشت جنایات جنسی به این زنان، آن یزندر یاراده برا و هیبردن روح

 اهداف استرتژیک نهفته بود 

 کیفری محاکم مختلف هاینسل در جنسی جنایات به رسیدگی -۵

 المللیبین
 مئمبارزه با جرا یمناس  برا نهیرز کیموقت  نیو همچن یدائم یفری، مقامات کیالمللنیدر سطح ب   

ای که در هجریان مخاصمات مسلحان در المللیهای مختلف محاکم کیفری بین؛ نسلهستند یالمللنیب
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اند  عنوان است، تشکیل شدهو جنایات جنگی اتفاق افتاده  ییبرخی جنایات ادبشنری، نسل زداها آن

در (؛ Vask,1977,29) اقتباس شده است« کارل واسک»کیفری برای اولین بار از اثر های محاکم نسل

 المللی تشکیل شده است:قرن بیستم و قرن بیست و یکم چهار دسته دادراه در حوزه کیفری بین

های جهانی اول المللی و پس از جن معاهدات بین موج  بههایی هستند که نسل اول محاکم، دادراه

نیز مشهور هستند؛ دادراه عالی الیپزی  در  «دادراه فاتحان»به  اصطالح بهاند که کیل شدهو دوم تش

المللی خاوردور و دادراه نظامی بین 1۹42المللی نورمبرگ در سال ، دادراه نظامی بین1۹21سال 

 ها هستند این دادراه جمله از 1۹4۸)توکیو( در سال 

مبتنی بر تصمیم سازمان ملل متحد و به نمایندری از افکار  هستند که ییهامحاکم، دادراه دومنسل 

ها مقدم بر صالحیت محاکم داخلی بود؛ عمومی جامعه جهانی تشکیل شده و صالحیت این دادراه

 روآندای برای المللنیبو دادراه کیفری  1۹۹1ی برای یورسالوی سابق در سال المللنیبدادراه کیفری 

 ها هستند مله این دادراهاز ج 1۹۹4در سال 

بر اساس توافق میان دولت محل وقوع جرم با سازمان ملل  هستند که ییهامحاکم، دادراه سومنسل 

اند؛ البته رفتنی است که در همه موارد، مداخله شورای متحد و مداخله شورای امنیت تشکیل شده

و کوزوو از جمله این  سیرالئون، لبنان ،های ویژه کامبوج، تیمور شرقیامنیت وجود نداشته است؛ دادراه

 ها هستند دادراه

المللی است که آرزوی دیرینه بسیاری از مصلحان و نسل چهارم محاکم، دیوان کیفری بین

رسیدری به برای  یدائم یمرجع عنوانبه 2112 نهیاز اول ژوئشد؛ این دیوان خواهان محسوب میآزادی

 است  فردمنحصربهدر نوع خود بسیار  «دائمی بودن»ه علت ویژری و ب شده لیتشک المللیجنایات بین

 یالمللنیب یفریمحاکم ک نسل اولدر  یجنس اتیبه جنا یدگیرس -۵-۱

های نورمبرگ به طور خاص با این جرائم برخورد نشده است و این جرائم در هیچ کدام از دادراه   

المللی توکیو برای اند  دادراه بینتحت عنوان جرائم دیگر و یا موارد قصور مورد محاکمه قرار ررفته

رداخت؛ در اولین بار در طول تارید به محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات جنسی علیه زنان پ

رنجانده شده بود های توکیو در لیست کلی جنایات، جنایت تجاوز به طور صریح کیفرخواست

یک جنایت مستقل  عنوانبه( اما اعف این دادراه، آن بود که این جنایت 18-11، 1184)مرتوس،

و برای اثبات قصور و کوتاهی آنان در ممانعت  «مسئولیت فرماندهان»آورده نشده بلکه در قال  تئوری 

 (.Takeda,2010,134)شده است قرار داده  استفاده مورد ردستانیزاز خودسری 

 یالمللنیب یفریمحاکم ک دومدر نسل  یجنس اتیبه جنا یدگیرس -۵-۲
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 عنوانبهالمللی برای یورسالوی سابق نخستین مرجعی بود که جنایات خشونت جنسی را دادراه بین   

این دادراه در  ( S/RES/827,1993,1)جنایات جنگی و نقض فاحا قوانین انسانی به رسمیت شناخت 

، تعداد دقیق تجاوزها روآنداو استثنایی عمل کرده است  در  لیبدیبانگاری جرائم جنسی، زمینه جرم

کشی جان سالم به در تمام دختران و زنانی که از نسل باًیتقراند که مشخص نیست اما برخی ناظران رفته

 4و  1، 2بر اساس مواد    این دیوان(Nowrojee,2007,357) اندتجاوز قرار ررفتهبرده بودند، مورد 

 ژنو به محاکمه جنایتکاران جنسی پرداخت  1۹4۹مشترک کنوانسیون  1اساسنامه خود و ماده 

 یالمللنیب یفریوم محاکم کسدر نسل  یجنس اتیبه جنا یدگیرس -۵-۳

ویژه ای از جرائم ارتکابی در مخاصمات سیرالئون را جرائم جنسی و مبتنی بر جنسیت، بهبخا عمده   

دادند؛ این عمل برای نخستین بار توسط دادراه سیرالئون مورد تعقی  و ازدواج اجباری تشکیل می

کامبوج نیز جنایتکاران به دلیل ازدواج  العادهفوق در شع  .(Aptel,2014.352)رسیدری قرار ررفت 

 (.Broadhurst,2015,53)اجباری و تجاوز مورد محاکمه قرار ررفتند 

 یالمللنیب یفریمحاکم ک چهارمدر نسل  یجنس اتیبه جنا یدگیرس -۵-۴

در  یخشونت جنس انیقربان یعدالت برا نیدر تأم فیسوابق اع لیغالباً به دلالمللی دیوان کیفری بین   

، به نظر 2112در سال  دادراه سیتأس یهاسال نیاول در ؛مورد انتقاد قرار ررفته است هایریدرر

برخوردار  ییباال تیاز اولو یانواع خشونت جنس ریدرباره تجاوز به عنف و سا یقانون گردیپ دیرسیم

مجبور بود  «مورنو اوکامپو سییلو»است که دادستان وقت  نیکه ارائه شد ا یحاتیاز توا یکی  ستین

تمرکز  یجرائم و موارد یرو نیو بنابرابررسی کند سرعت به دینهاد جد یاندازراه یها را براپرونده

 هیپرونده دادراه، عل نیاوکامپو در اول مورنو  تر بودها آسانآندرباره  قیو تحقبودند کرد که آشکارتر 

استفاده از -خاص تیجنا کی یررفت که فقط رو میکنگو، توماس لوبانگا، تصم انینظامرهبر شبه

مورد  دختر دهد کودکانیوجود داشت که نشان م یشواهد ررچهتمرکز کند   -کودکان سرباز

پس از  است مطرح نشده  اتیجنا نیدر رابطه با ا یاتهام چیه اما نداقرار ررفته یتجاوز جنس ری وبرد

؛ کرده است رییتغی دادستان کردی، رو2112، در سال ی، دادستان فعل«بنسودا ماتوفا»کار آمدن  یرو

روشن باشد: خشونت  دبای[ …به مجرمان ] امیکند که: پیم دیتأک ایدر مقاله 2114بنسودا در ژوئن 

 دهیشود و نه نادینه تحمل م المللیدیوان کیفری بین در یریدر درر تیجنس رب یمبتن اتیو جنا یجنس

-https://www.mukwegefoundation.org/guest-blog-prosecution-sexual-violence)خواهد شدررفته 

icc-problems). 
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و  تیبشر هیعل تیرا به جرم جنا «بمبا ریژان پ»سابق کنگو  جمهورسیمعاون رئ، ، قضات211۸در سال 

، 2118متأسفانه در ژوئن اما  کردند مجازاتسال زندان  هجدهمحکوم و او را به  یجنگ اتیجنا

بزرگ و  یدیناام کیعنوان  به میتصم نیبمبا را از تمام اتهامات تبرئه کرد  ا نافی، اتاق استحالنیباا

 شد  یتلق یجرائم خشونت جنس یقانون گردیپ یعقبگرد برا

 نتیجه
انگاری الملل کیفری، در اساسنامه محاکم کیفری خود صراحتا جنایات جنسی را جرمحقوق بین   

های مختلف علیه زنان انگاری جرائم در ساحت حقوق کافی نیست؛ خشونتکرده است، اما تنها جرم

بر شود و جامعه و مقررات حاکم های جنگی نیز وجود ندارند، اعمال میحتی در زمانی که درریری

آن، با این قبیل جرائم با اغماض برخورد کرده و به فروکاستن آنان تا حد یک رفتار نامتناس  و نه یک 

های جنسی تنها در نوع شدید خود مورد پردازند  بدیهی است که تا هنگامی که خشونتجرم، می

های جنگی نیز رریریپیگرد قرار ریرند و انگشت اتهام به سوی خود قربانیان نیز دراز باشد، در زمان د

عنوان یک ابزار برای تخری  و آزار زنان و رروهی که به آن تعلق دارند، مورد استفاده این عامل به

المللی بیانگر آن بوده ریرد  به عالوه، پیشینه رسیدری به جنایات جنسی در محاکم کیفری بینقرار می

نبوده است و در بسیاری از موارد، مجرمین انگاری این جرائم برابر با محاکمه جنایتکاران که جرم

اند  از طرفی دیگر، پیچیدری اثبات این جرائم نیز جنایات جنسی تبرئه شده و یا مصون از مجازات مانده

افزاید؛ زیرا در محاکمه جنایات جنسی، تنها های مربوطه میبر فرار مجرمین جنایات جنسی از مجازات

ین جرائم کافی نیست؛ بلکه هر یک از این جنایات زیرمجموعه اثبات عناصر مادی و معنوی خود ا

ها نیز بایستی ثابت شوند  الملل کیفری هستند و عناصر مادی و معنوی آنجرمی دیگر در حقوق بین

کاها و یا پایان یابد، بایستی  مسلحانه یهایریزنان در درر هیعل یجنس هایخشونتاعمال که آنبرای 

یتی بر افزایا جنس هایضیبه تبع یدریعدم رسهای مختلف صورت بگیرد؛ هایی در زمینهتالش

رام نخست در زمینه پایان  زند؛ بنابراین،های مسلحانه نیز دامن میهای جنسی در زمان درریریخشونت

های مختلف زندری است  عالوه بر این، مقررات جنایات جنسی، حفظ و تحکیم حقوق زنان در جنبه

ایستی به نحو ب پاسخگوی نیازهای امروزی نیست و مسلحانه یهایریهنگام درردر  حقوق بشردوستانه

 یقانون یهاتیحما زمینهرزمندران در  ریآموزش منظم سربازان و سای بهبود داده شوند؛ توجهقابل

و  یتیجنس یهاخشونتمختلف خاص در برابر اشکال  یهاتی، ممنوعانیرنظامیاز غ یالمللنیب

، این نکته سرانجامپذیر از جمله این موارد هستند و های آسی بسترسازی در زمینه احترام به رروه

علیه این جرائم صورت بگیرد،  یقانون هایگردیو پ قاتی، تحقتیمحکوم کهیهنگامبدیهی است که 
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تعداد این  ، برای کاسته شدن ازجهینت درها تا حدود زیادی کاها خواهند یافت؛ میزان ارتکاب آن

 تری نیز نیاز خواهد بود ی محکمسازکارهاجرائم عالوه بر سهولت در اثبات جنایات جنسی، به 
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