
 101-132، ص   1231 اردیبهشت،  1 جلد، 32 حقوق و علوم قضایی ، شماره

 
ISSN: 1394-0037 

.ir jolawhttp://www. 

 

801 

 

 ابعاد حقوقی خشونت جنسی به عنوان جرایم علیه بشریت

 

سعید کریمی مطلق -مریم ساالری فر  

 

 یر   علیره  کره  هسرنند  واریترده   جنایرات  بشرری   علیه جنایاتچکیده: 

 اعمرایی  بشرری   ضد بر جنایات از یابند. منظدرمی ارتکاب غیرنظامی جمعی 

 جمعیر  »یر    ضرد  بر «یافنه سازمان»یا  «گسنره »حمله  ی  هر که اس 

شرد    سرعی  تحقیرق  این یابند. هر ارتکاب «حمله آن به علم»با و «نظامی غیر

 برر  خشردن   گدنره  هرر  معنری  بره  جنسی خشدن  بعندان زنان علیه خشدن 

  جسرمانی  آزاری صردمه  آن احنمرایی  پیامرد   یرا  و ننیجه که جنسی  اساس

 هر کره  ایرن  از نظرر صرر    شرده  گرفنره  نظرر  هر اسر   زنان روانی یا جنسی

 و مکران  حسب بر ههد  که رخ خصدصیهای زندگی هر یا عمدمیهای محیط

 .  اس  منفاوت زمان

 ملل سازمان  جنسی خشدن   جنای  علیه بشری   جرم کلیدواژه:

 

 مقدمه:  

 فعاییر   وجده با اخیر های سال هر حنی. اس  بده  هخنران و زنان حقدق شدن پایمال شاهد همدار  بشر زندگی تاریخ   

 رونرد  ایرن  اسر    شرد   انجرام  زن انسانی حقدق از هفاع برای بشر حقدق مدافع جهانی هایسازمان تدسط که ارزشمندی های

   کشری  نسرل    فحشاء منظدر به فروش و خرید  جنسی برهگی شکنجه  جنسی  آزار تجاوز  قربانیان زنان . هاره اهامه همچنان

 .هسنند( جهیزیه کمی عل  به مرگ) مرگی – جهیز نامدسی  های قنل

 به و «غیرنظامی جمعی  ی  ضد بر و حمله»قایب  هر که اس  افعایی و اعمال بشری   مجمدعه ضد بر جنای جرم و     

 جمعی  از منظدر. غیرنظامی و نظامی حمله از اس  اعم حمله. گیره صدرت عامداً و عایماً و «یافنهسازمان»و «گسنره »صدرت 

 از منظردر . ندارند شرک  مسلحانه مخاصمات هر هسنند نظامی اگر یا شدندنمی محسدب نظامی که اس  افراهی نیز غیرنظامی

 از منظردر . گیرره  صردرت  غیرنظرامی  مررهم  از تردجهی  قابرل  عرد   علیره  و وسریع  صردرت  به حمله که اس  این "گسنرهگی"

. شرده  انجرام  «خاصری  هرد  »بره   رسریدن  بررای  و «شد تنظیم برنامه» ی  براساس حمله که اس  این نیز "یافنگیسازمان"

 بره  بسنه. شدهمی هاه  نشان منعدهی حقدقی عناوین گیره  تح می خده به خشدن  که شکلی و شرایط طبق جنسی خشدن 

 مخاصرمه  طری  هر تردان مری  و باشد زهایینسل جنای  و بشری  علیه جنای  از جزئی تداندمی جنسی احدال  خشدن  و اوضاع

 . نمده قلمداه ژندهای کندانسیدن شدید نقض یا جنگیهای عر  و قدانین جنگی  نقض جنای  مانند را آن مسلحانه

 طردل  هر و ههرد می قرار پدشش تح  را گدناگدنی مصاهیق اس  عنف به تجاوز از تروسیع اصطالحی که جنسی خشدن 

 طری  کیفرری  ایمللیبین محاکم از صاهر  آراء میان هر چه و مسلحانه مخاصمات به مربدط ایمللیبینهای نامهعهد هر چه تاریخ

 . اس  شد  قلمداه ایمللیبین جنای  عندان به فرآیندی
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 و تردوین  از بعرد  و اسر   نگرفنره  صردرت  جررم  ایرن  برا  مقابله برای مؤثری و جدی اقدامات که رسدمی نظر از طرفی به 

. اسر   گرفنه صدرت ایمللیبین سطح هر جرم این با مقابله جه  هر بشری  علیه جنای  عندان به جنسی خشدن  انگاریجرم

  بشرری   علیره  جنایر   هر جنسری  خشردن   مخنلرف  ابعراه  با رابطه هر بنیاهی مطایعه و اصلی پژوهش حاضر بررسی یذا هد 

 باشد.  جنسی می خشدن  جرایم تشریح و ایمللیبین اسناه هر تعریف

 تعریف اصطالحات و مفاهیم تحقیق

 خشونت جنسی:

کارگیری قدرت فیزیگی تدأم برا خشرم و عنرف و بری     به »یا  i« پرخاش و سخ  گیری»خشدن  از نظر  یغدی به معنای 

 تعریف شد  اس . «iiحرمنی

  سدءاسنفاه  از قدرت هر جه  اعمال فشار بر هیگران با هر وسیله اعم از ضرب و جرح"از نظر اصطالحی عبارت اس  از: 

هرای فررهی   هسنیابی به خداسنهگدنه تهدید و تدسل به قدرت با هد  اثبات برتری وایذاء روحی رفنارهای جنسی به عنف و هر

 iii "های مشخص به قربانی خداهد شد.به نحدی که احنماالً باعث آسیب

ی آزار جسرمانی   خشدن  علیه زنان به معنی هرگدنه خشدن  بر اساس جنسی  که ننیجه و یا  پیامد احنمایی آن صدمه

اطرالق    های خصدصی رخ ههدهای عمدمی یا هرزندگینظر از این که هر محیطجنسی یا روانی زنان را هر برهاشنه باشد. صر 

بره   iiتداه با تهدید و اجبار  یا سلب  مطلق اخنیار آزاهی صدرت گرفنه هر جمرع یرا خفرا رخ ههرد.     شده. چنین رفناری میمی

  هخنرران  خننره   ازهواج قبرل از بلرد     تن فروشی اجبراری   تجاوز جنسی  عبارتی هر ندع رابطه جنسی اجباری  پس از ازهواج

حراملگی اجبراری و... کره      تدقعات غیرمنعار  هر هنگرام سرکس    برقراری رابطه جنسی هر ایام عاهات ماهینه و مداقع مریضی

 شده. ههند به عندان خشدن  جنسی شناخنه میعمال ًبدن زن را تح  کننرل قرار می

 تجاوز جنسی

و هر حقردق عرفری بره معنرای هسرررنیابی      ” گررفنن برررا زور  “به معنرای   ”rapere" تجرراوز برگرفنرره از کلمه التین

شررهدانی به ی  زن با خشرردن  و اجبار و برخال  میل او تعریف می شده. برر اسررراس تعراریف مرسررردم و سرننی  تجراوز       

نه با هرم   جنسی شامل آمیزش جنسرری غیر تدافقی انجام شد  تدسط ی  مره علیه ی  زن می شده که نه با او ازهواج کره  و

   v.زندگی کره  اند

 فیزیکی حمله ی  تنها حقیق  هر جنسی تجاوز. اوس  رضای  بدون فره  با جنسی نزهیکی انجام معنی به جنسی تجاوز

. گررهه مری  محرروم  خرده  حق از قربانی آن هر که اس  انسان شأن به حمله و معندی حمله حال عین هر بلکه نیس ؛ جنسی و

 جنسری  خشدن  ندعی تجاوز .هاره همرا  به را قنل به تهدید عمدماً باشد  نداشنه همرا  به را قنل همیشه هرچند خشدن   این

 تدانرد مری  عمل این. شدهمی انجام شخص رضای  رغم به افراهی یا فره تدسط و شدهمی جنسی آمیزش شامل معمدالً که اس 

ایرن عبرارت غایبراً هر     ii.ههد رخ اس  قاندنی سن زیر یا ناتدان که فرهی با یا مسئدیی  از سدءاسنفاه  تهدید  فیزیکی  اجبار با

 iiiشدهههد تح  عندان منجاوز شناخنه میکسی که عمل تجاوز را انجام می شده: این گدنه تعریف میقاندن جزایی 
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 شناسیروش

و با بررسی منرابع هاخلری و خرارجی مدجرده هر حردز        ای بده  این مطایعه مبننی بر روش تدصیفی و به طریق کنابخانه

پرهاخنه اس   و هد  از آن  تحلیل و بررسی ابعاه حقردقی   به منظدر معرفی اهمی  مسایه بشری خشدن  علیه قدانین حاکم 

ین مسئله علیه خشدن  جنسی بشری  اس  اما تنها بررسی این مقدیه به عندان تنها مبنای قابل اتکا نیس  چرا که کاوش هر ا

طلبرد کره   هر پیرامدن خده  بازبینی مسائلی چدن انداع خشدن  جنسی  اشکال مخنلف خشدن    آمار و ارقام مدجرده و...  مری  

 بایس  مدره تدجه واقع گرهه.     می

 تاریخچه تجاوز جنسی و مسائل حقوقی علیه آن

آنهرا از   iiiiگیرنرد. ر اشیاء مدره تجاوز قررار مری  های اخیر زنان و هخنران به وسیله چدب سدخنه  چاقد و سایهر سال    

سدی نیروهای هوینی  عدامل غیرهوینی  نیروهای هوس  و پلیس مسئدل حمای  از آنها و نگهبانران پسر  بازرسری  نگهبانران     

های غیرقاندنی  سایسنمداران محلی  همسرایگان و اعضرای   های پناهندگی  غارتگران  گرو زندان  سرپرسنان و کارکنان ارهوگا 

گیرند. خشدن  جنسی همچدن روشی برای اعمال قدرت بر اند  مدره تجاوز جنسی قرار میگ شد هایی که تهدید به مرخانداه 

باشرد. اکرریر  قربانیران    قربانی و تسلط بر وی به کار بره  شد  اس . هد  منجاوز  کننرل  تحقیر و خفیف نمدهن قربانی مری 

در مساوی قربانی اعمال خشدن  جنسی هسرنند نیرز مهرم    با این وجده  تأکید بر اینکه مرهان به ط iiباشند. زنان و کدهک می

 باشد.می

های جنسی های صدرت گرفنه علیه زنان از جمله خشدن ای به خشدن ایمللی اشار به طدر کلی هر بسیاری از اسناه بین

امی اشرکال  اصرطالح خشردن  علیره زنران  تمر     »منحد ناظر بر حذ  خشدن  علیه زنان شد  اس . طبق ماه  ی  اعالمیه ملل

هرای جسرمی  جنسری و روحری گررهه کره       تداند مدجد یطمات یا رنر  نماید که میآمیز علیه جنس زه را مشخص میخشدن 

عبارتند از تهدید به چنین اعمایی  اجبرار یرا محرومیر  خدهسررانه از آزاهی اعرم از اینکره هر مرالء عرام باشرد یرا هر زنردگی            

 «.خصدصی

بینیم که نه هر منشدر ینردن و نره هر منشردر تدکیرد جنراینی      گرهیم  میمیه ملل منحد براگر به زمان پیش از صدور اعال

ایمللی برای یدگسالوی و رواندآ هرم از واژ   های هو هاهگا  بینتح  عندان خشدن  جنسی فهرس  نشد  اس . حنی اساسنامه

به تجاوز به عنف بره عنردان جنایر      3بند )ز( ماه  و  5اسنفاه  ننمده  اند و به ترتیب تنها هر بند )ز( ماه  « خشدن  جنسی»

تحر  عنردان نقرض     4ایمللی کیفری برای رواندآ هر جزء )هر( مراه   اند. به عالو  اساسنامه هاهگا  بینعلیه بشری  اشار  نمده 

خفر  برار     آمیرز و    هن  حرم  نسب  به کرام  فرهی به ویرژ  رفنارهرای تحقیرر   9141های ژند مشنرک کندانسیدن 3ماه  

شده. خشدن  جنسی صرریحاً بره عنردان جنایر  علیره      تجاوز به عنف  فحشای اجباری و هر شکل از هن  نامدس را شامل می

 ایمللی کیفری تدوین شد  اس . برای اویین بار هر اساسنامه هیدان بینiiو جنای  جنگی  iبشری 

به عنف  برهگی جنسری  فحشرای اجبراری  حراملگی      ایمللی کیفری خشدن  جنسی شامل تجاوزهر اساسنامه هیدان بین

باشد. هر جایی هیگرر هر بنرد   اجباری  عقیم سازی اجباری و سایر اشکال جرم خشدن  جنسی همسنگ با آن از نظر شدت می

آمرد  اسر  کره مرتکرب هر خشردن        7( مراه   9جز )ز( بنرد )  6( از عناصر اخنصاصی جرم خشدن  جنسی مربدط به شق 9)

هرگیر شدن شخص یا اشخاص هر ی  یا چند عمل با ماهی  جنسی به وسریله زور یرا بره وسریله تهدیرد بره        مدجب»جنسی 

اسنفاه  از زور یا اجبار )مانند ترس از خشدن   اکرا   تدقیف  فشار جسمی یا سدء اسنفاه  از قدرت علیره شرخص یرا اشرخاص     
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ا عدم اهل  شخص یا اشخاص قربانی برای اعالم رضای  واقعی قربانی یا شخص ثایث یا به وسیله بهر  گیری از اجبار محیطی ی

 «. شد  اس 

ایمللی کیرری  اند. هاهگا  بینایمللی نیز نقش بسزایی هر تدوین تعریفی از خشدن  جنسی هاشنهآراء صاهر  از محاکم بین

نیرز مردره تائیرد قررار      iiiدکرا برای رواندآ تعریف خشدن  جنسی را هر قضیه آکایسد تدوین نمده  اس  که بعدها هر قضریه ک 

باشد. خشدن  جنسری محردوه   هاهگا  خشدن  جنسی به ی  شخص تح  شرایطی ارتکاب یافنه اس  که اجباری می»گرف : 

گرهه و ممکن اس  شامل اعمایی گرهه که هر برگیرند  هخردل یرا حنری تمرامی فیزیکری      به هخدل فیزیکی به بدن انسان نمی

به عندان جنای  علیه بشری  طبق بند )ب( مراه   « سایر اعمال غیر انسانی»کیفری به خاطر  آکایسد به یحاظ iiii«. باشدنمی

ایمللی کیفری برای رواندآ  به خاطر برهنه کرهن اجباری قربانی هر بیرون اهار  محلی و نشراندن وی هر  اساسنامه هاهگا  بین 3

برهنره کررهن اجبراری )سره     »و « هر مالء عام هر اهار  محلی برهنگی اجباری و را  برهن )قربانی به حای  برهنه»  «گل و الی

 iiiمسئدل شناخنه شد  اس . « قربانی( و اجبار زنان به انجام حرکات ورزشی به صدرت برهنه و علنی نزهی  اهار  محلی

هرایی از بردن انسران کره هارای     گرهه و مرله کرهن بخرش برهنگی اجباری که شامل هخدل جنسی و تماس فیزیکی نمی

( 9های جنسی( هر هیچ ی  از جنایات مذکدر هر جزء )ز( بنرد ) های ی  زن یا ارگانخصایص جنسی اس  )برای نمدنه پسنان

 ایمللی کیفری ذکر نگرهید  اس اساسنامه هیدان بین 7ماه  

صد از آنهرا  گرهند  بلکه هر واقع قبه وجده آورهن این شرایط شامل هخدل جنسی به بدن انسان و حنی تماس فیزی  نمی

ایمللی کیفری برای یدگسالوی سابق هر قضریه فدرونردزیجا   تحقیر و خفیف کرهن قربانی به شدیدترین صدرت اس . هاهگا  بین

ایمللی کیفری تنها تجاوز به عنرف  هاره؛ که قداعد بینهم چیزی شبیه به آنچه هر قضیه آکایسد مطرح گرهید  اس  را اعالم می

نماینرد. بره نظرر    گدنه تجاوز جنسی جدی که کمنر از حد هخدل واقعی باشد را نیز مجرازات مری  لکه هرنماید  برا مجازات نمی

باشد  که نسب  به تمامی  جسرمی  های جدی با ماهی  جنسی میرسد که این ممندعی  هر برگیرند  تمامی سدء اسنفاه می

ی که مدجرب خفیرف شردن کرامر  قربرانی شرده  ایرراه        او روحی ی  شخص به وسیله اجبار  تهدید به زور یا ارعاب به شید 

  iiگرهه. می

برهگری هر طری   های تجاوز به عنف سیسرنماتی   برهگری جنسری و رفنارهرای شربه     گزارشگر ویژ  هر ارتباط با مدقعی 

الً هرای کرام  گدنه خشدن  اعم جسمی  یا روحی کره بره روش  هر»ایمللی   خشدن  جنسی را به عندان مخاصمات مسلحانه بین

نماید. خشدن  جنسی هم حمرالت جسرمی و هرم حمرالت     جنسی یا به خاطر اهدا  جنسینی انجام پذیرفنه اس   تعریف می

روحی مسنقیم نسب  به خصایص جنسی ی  شخص از جمله واهار کرهن شخص به اینکه هر مرالء عرام برهنره بگررهه  مرلره      

 iii«. ههدن را تح  پدشش  قرار میهای ی  زهای تناسلی شخص یا جدا کرهن پسنانکرهن اندام

تر از تجاوز به عنف اس  و شامل جنایاتی به عندان برهگی جنسی یا خشدن  وسیع»...هر رأی کدکا بیان گرهید  اس  که 

گرهه... خشدن  جنسی همچنین نه تنها شامل جنایاتی چردن مرلره کررهن جنسری  ازهواج اجبراری و سرقط       هن  نامدس می

ایمللی کیفرری بره عنردان جنایرات جنگری و      نایاتی مرتبط با جنسی  که صریحاً هر اساسنامه هیدان بینجنین اجباری بلکه ج

 iiii«. گرهه...جنایات علیه بشری  فهرس  شد  اس  نیز بر می
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 انواع جرائم ناشی از خشونت جنسی

سازی اجباری و اسریر اشرکال خشردن  جنسری از     اشکال خاص خشدن  جنسی علیه مرهان شامل: تجاوز به عنف   عقیم

باشد. خشدن  جنسی نسب  به مرهان هر خانره   های تناسلی میجمله برهنگی اجباری  جلق اجباری و خشدن  نسب  به اندام

یابد. امروز  مدقعیر  هر ارتبراط برا    صمان و هر زمان صلح ارتکاب میهر جامعه و هر زندان به وسیله مرهان و زنان  هر طی مخا

 iiiiiشدند. هایی نیس  که زنان هر آن قربانی میگیرند خیلی منفاوت از مدقعی مرهانی که مدره تجاوز قرار می

  الف( جنایات جنگ

 پی هر را مسلحانه مخاصمات برناظر  ایمللی بین بشرهوسنانه حقدق نقض آنها ارتکاب که هسنند جنایاتی جنگی  جنایات

 .اس  بده  مسلحانه آثار مخاصمات کرهن محدوه همدار  بشرهوسنانه حقدق هد  واقع هر. هاره

 iii.باشرد  شد  بره  نام آن از مقدس کناب هر که اس  قدیمی قدر آن و گرهه برمی باسنان هور  به جنگ زمان هر تجاوز

 را مغردل  امپراتردری  که هامغدل ii.شدندمی جنگ هر تجاوز مرتکب هارومی و هایدنانی ها اسرائیلی ارتش که اس شد  گزارش

 برعنصرر  عرالو   برده  بره  هر به جان مجارسنان به هامغدل تهاجم از که راهب ی  راجریدس  کرهند  تأسیس اوراسیا سراسر هر

 سرازمان  تجاوز iii."برهندمی یذت «زنان تحقیر از هامغدل که اس کره  اشار  این به خصدص به اشغال  آن جریان هر عامقنل

 چنینری  ایرن  هرایی سربعی   از مررایی  ژاپنری  سرربازان  تدسرط  نانجینگ کشنار هفنه 6 طدل هر زن ۰۰۰٬۰۰ از بیش به یافنه

  iiii.اس 

هرا  هسرنه  ایرن . شرد  شناسرایی  ایمللری بین فقه هر جنسی خشدن  با مرتبط جنایات از اصلی هسنه بیسنم  چهار هر قرن

 هر صرریح  طردر  به بارنخسنین بشری  علیه جنای . جنگی جنایات و کشی بشری   نسل علیه تجاوز  جنای  جنای  از عبارتند

 غیرر  اقردامات  و سرایر  سرازی  اخرراج  عمد  نابدهی  برره   قنل جنایات از منشدر این. شد تدوین ندرمبرگ منشدر 6بند]ج[ ماه 

 مرذهبی  یرا  نژاهی سیاسی هالیل به افراه آزار آن  یا یا هر حین جنگ از پیش نظامی غیر جمعی  هر علیه یافنه ارتکاب انسانی

  خیرر  یا شده محسدب وقدع محل کشدر هاخلی حقدق نقض گیره  خدا می قرار محکمه صالحی  هر که جرمی با هر هر ارتباط

 عنردان  بره  جنسی تجاوز قدیم  بسیار هوران از: »گف  911۰ سال هر رواندا ایمللیبین جزایی هاهگا  قاضی .  کندمی صحب 

 محکرم  پیامی با که هسنیم برآن ما. اس  جنگی جنای  ی  اکندن هم و اس شد می گفنه نظر هر جنگی هایغنیم  از یکی

 iiiii«نیس  جنگی غنیم  هیگر جنسی تجاوز که  کنیم اعالم

 بره  تجاوز جمله از جنگی به خاطرجنایات را غیرنظامی مأمدران و ژاپنی نظامیان برخی تدکید  هر ایمللیبین نظامی هاهگا 

 حقردق  از زیرهسنانشران  اینکره  از کررهن  حاصرل  اطمینان وظایفشان برای اجرای هر آنان که چرا بده  نمده  اعالم مجرم عنف

 iiii نمده تدیدا یاه آهمیرال قضیه از تدانمی خصدص این هر. بدهند اهمال کره  نمایند می تبعی  ایمللبین

 ب( بردگی جنسی

 شرکل  به باسنان روم و یدنان هر ویی گش  پدید هندوسنان و چین هر و آشدر هر بابل  هر باسنان  مصر هر نخس  برهگی

 خرانداهگی  و شراهی  پردر  خصرل   بیشرنر  برهگری  باسرنان  ایرران  هر جملره  آن از و شرق هر. کره حاصل تکامل خده کالسی 

 iiiهاش .

 کره  اسر   هاه  وهیعره  جهران  بره  را هاریسرمایه نام به تفکری خده  جذاب ظاهر و ماهی هایپیشرف  همه با غرب مدن

 مدجرب  جنسری  صرنع   هر بخصدص زمینه هر هر «شدن کاالیی. »کند نگا  کاال عندان به چیز همه به تمدن این شد  مدجب

 .شده مننشر پرحجم بسیار و جهانی مقیاس هر صنع  این تا شد 
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 فروشری تن به مجبدر جهان سرتاسر هر زن میلیدن 2 از بیش ساالنه( UNDP) منحد ملل تدسعه برنامه گزارش اساس بر

 را اسرنرمار  نردین  اشرکال  و نردین  هاریبرره   این اصلی منقاضی بیشنرین که شدندمی هاه  سدق فحشا سم  به یا و گرهندمی

 .ههندمی تشکیل آمریکا و اروپایی یافنۀ تدسعه کشدرهای اتباع

 شردت  اروپرا  هر مریالهی  911۰ هر سرابق  یدگسرالوی  هایجنگ پایان از جنسی برهگان بخصدص انسان تجارت و قاچاق

 و گشر   ترآسان آمد و رف  شد  برهاشنه اروپا اتحاهیه کشدرهای هر مرزها که 9113 هر "شنگن قرارهاه" عقد از پس و گرف 

 انجرام  آفریقرایی  و سردم  جهران  کشدرهای از انسان قاچاق هرگذشنه. گرف  صدرت قبل از ترراح  نیز انسان قاچاق آن تبع به

 از هرا قاچراق  ایرن  بیشرنر  مبردا . شردند مری  قاچراق  اروپایی کشدرهای همین هاخل از زنان و هخنران اروپا هر امروز  اما شدمی

 بره  قرار   ایرن  هر جنسی برهگی قربانی زنان تعداه اروپا  اتحاهیه آمار طبق. اس  غربی اروپای مقصد به شرقی اروپای کشدرهای

 سررازیر  تراجران  جیرب  بره  را هالر میلیراره  9۰ برر  برای   رقمری  انسران   غیرقاندنی تجارت و یافنه افزایش نفر 5۰۰.۰۰۰ ساالنه

 iiiiکند.می

 قاچراق  برا  مبرارز   بررای  ایاراه  یا تدان اروپایی هایهوی . هاره فراوان سده اما کم ریس  و خطر اروپا هر جنسی تجارت

 و انرد هاه  اخنصراص  مدضدع این با مبارز  برای کمی بسیار بدهجه هاهوی . ندارند جنسی خدمات برای کدهکان و زنان و هخنر

 مرایی  نظرر  از که شرقی اروپای کشدرهای هر. اندگرفنه نظر هر اروپا هر انسان چیانقاچاق برای اندکی هایمحکدمی  و مجازات

 .هارند هس  جنسی تجارت و قاچاق هر نیز کشدرها این مدارانسیاس  بعضی هسنند  ضعیف

 ج( خشونت جنسی 

جرمی اس  که هر رهیف مجازات های جنایی اس . هر کشدرهای هیگر از یحاظ میزان مجازات به جنای   جنحه  خشدن 

های جنسی اعم از که شامل تمامی خشدن  و خال  طبقه بندی شد  اند. تجاوز به عنف هر همه کشدرها مجازات شدیدی هاره

اجبار حاملگی  مجامع  جنسی اجباری یا سایر اعمال جنسی با اعضای خانداه   عقریم سرازی اجبراری  مرلره کررهن جنسری        

 باشد.تحقیر جنسی و ... می

کلمه تجاوز به »ه بایس  گف  کاگر بخداهیم به طدر هقیق به مقایسه جنای  جنسی و جنای  تجاوز به عنف بپرهازیم می

تداند منساویاً مدجرد هره یرا تحقیرر    های منندع خشدن  جنسی که میعنف هارای ی  مفهدم مضیق اس  و شمدل سایر روش

آمیرز علیره شرخص قربرانی ارتکراب      هر هو جنای  از این حیث که هر شرایط اجبار iiiii«.گیرهبرای قربانی گرهه را ناهید  می

تعرر   "هرای جنسری نیراز بره تحقرق      ا وجده این تجاوز به عنف هر مقایسه برا سرایر خشردن    یابند به هم شبیه هسنند  بمی

خشردن  جنسری جنراینی را    »به اعضای بدنی هیگری اس .  "تعر  جسمانی"هاره که اخص از  "جسمانی با خصیصه جنسی

ایاتی با ماهی  جنسری هسرنند و   گیره و آنها جنشمدل آنها را ناهید  می« تجاوز به عنف»ههد که مفهدم تح  پدشش قرار می

 «. تدانند مدجبات هره یا تحقیر قربانی را فراهم آورندمی

تدان چنین ننیجره  ایمللی کیفری یدگسالوی سابق و رواندآ میاز این رو بر مبنای قضایای حقدقی مطروحه هر محاکم بین

خشدن  جنسی از جملره تجراوز بره عنرف      ههد که شامل تمامی اشکالگرف  که خشدن  جنسی مفهدم وسیعی را تشکیل می

و  یدگسالویهای هاهگا  شد؛ اما تالش ییشناسا 2۰تا اواسط قرن  ینکارانجنا یهر عمل  اعمال خشدن  جنس گرهه. اگرچهمی

 به هاهسنان اس .  ییگسنرش پاسخگد یقابل مالحظه شد که برا یاتگدنه جنا ینا یفباعث تعر یزروآندا ن
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 المللبینشناسی در جوامع جرم

 ارتکاب اعمال خشدن  جنسی هر همه جدامع جرم تلقی گشنه اس  

مرره هنگرامی مرتکرب تجراوز جنسررری      “قاندن اصالحی جرایم جنسرری انگلسررنان مقرر هاشنه اسر :   9از ماه   2بند 

داشرررنه باشرررد    با کسرری آمیزش جنسی هاشررنه باشد که آن فره هر زمان آمیزش رضای  بره آن ن  -شررد  اسرر  که ایف

 iiiiii”خدا  آمیزش از طریق مهبل باشررد یا مقعررد.

هر ایای  امریکا تجاوز جنسرری زناشرردیی هم غیرقاندنی و جرم شناخنه شد  اس   با این تدضیح که اگر مرهی بررخال   

برا وی برخردره قراندنی     میل همسرررش او را واهار به انجام رابطه زناشرردیی نماید مرتکب عمل غیر قاندنی شررد  اسررر  کره  

  .iiiiخداهد شررد؛ هرچند اثبات آن هر رابطه زناشدیی بسیار مشکل اس 

هر حقردق عرفری  زنرای بره عنرف      “ این گدنه مری خردانیم:    rape هر مقابل تعریررف واژ  blackهر فرهنررگ حقدقرری

  میل زن مرتکب می شررده... و یا هر عمرل  مقارب  مره با زنی اسرر  که همسررر او نیسرر  و این عمل را با اجبار و بر خال

جنسرری غیر قاندنی ) بدیژ  هخدل( که تدسررط ً علیه ی  زن( بدون رضای  او و اغلب با اجبار و تهدید به ضرب شخصی علیه 

ز  جایب اسرر  که هر این راسررنا انداع زنای به عنف نیز از یکردیگر تفکیر  بررسری بر    ” هیگری )معمدال و جرح صدرت گیره.

 acquaintance" شررد  اند؛ برای مرال 92شرمار   ۰1هور  هوم سرال سدم پاییرز  992تجاوز به عنف از نگا  جرم شناسی 

rape" زنای به عنفی اسرر  که تدسط شخصی انجام می گیره که بز  هید  او را می شناسد  یا"date rape"  گدنه ای هیگر

مناسرربات اجنماعی با بز  هید  اسرر  و چنین رابطه ای میران آنهرا مدجرده     از این جرم اس  که شخص مرتکب هارای برخی

 iiiاس . 

 

 نگاهی به برخی از آمارهای و ارقام موجود در مسئله تجاوز به عنف 

یکی از مشررکالت جرایمی همانند تجاوز به عنف هر اکرر جدامع ایرن اسررر  کره آمارهرا هر ایرن زمینره هرگرز واقعری         

 نیسرر  

میلیدن زن هر کشردرهایی   6۰3کشدر جهان تجاوز به زنان جرم محسدب نمی شده و بیش از  35هندز هر از طر  هیگر  

 .زندگی می کنند که خشدن  های خانداهگی علیه زنان هر آن کشدرها جرم محسدب نمی شده

 انگلستان: -1

زن هر سرال قبرل از آن هر    ۰5۰۰۰پخرش شرد     سیبیشبکه بیاز  2۰۰7ندامبر  92ر اساس ی  گزارش خبری که هر ب

ق این گزارش یر  هویسرنم زنران    مدره هر روز اس . بر طب 23۰انگلسنان مدره تجاوز جنسی قرار گرفنه بدهند که این معاهل 

نفرر هر آن سرال بره     ۰۰۰اند. این گزارش همچنین نشان هاه کره تنهرا   مدره تجاوز جنسی قرار گرفنه 2۰۰6انگلیسی هر سال 

 iiiiخاطر تجاوز محکدم شدند

 افریقای جنوبی: -2

قردانینی جهر  کننررل     هر کشدر افریقای جندبی آمار بسیار باالیی از تجاوزات جنسی هید  میشده . هر چند ایرن کشردر  

ایرن  ر ه. جرایم تجاوز جنسی وضع کره  اس  اما آمار تجاوزات جنسی هر کشدر آفریقای جنردبی هر حرال افرزایش مری باشرد     

ه شد  که بر طبق برآوره به عمل آمد  از هر نه تجاوز فقط یر  تجراوز بره پلریس     ئهزار گزارش تجاوز به پلیس ارا 5۰۰ کشدر

هر آفرقرای جنردبی مررهان نیرز از     ؛ ههرد از فاجعه ای بسیار باال هر کشدر آفریقای جندبی خبر می شده که اینگزارش هاه  می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
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کدهکران  . انرد هرصد مرهان مدره تجاوز تدسط مرهان هیگر قرار گرفنه 4تجاوز جنسی هر امان نیسنند به گدنه ای که طبق آمار 

سرال   9۰د که طبق گفنه منبعی آمار تجاوزات به کدهکران زیرر   نیز هر کشدر آفریقای جندبی مدره تجاوزات فراوان قرار میگیرن

 . نفر هر سال می باشد 24۰12

 امریکا -3

زن  ی  نفر هر هوران کدهکی مدره تجاوز جنسی قرار گرفنه اس . از سردی هیگرر    4هر امریکا آمار حاکی اس  که از هر 

سررال سردم    932جاوز به عنف از نگرا  جررم شناسری    وزارت هاهگسنری امریکا از کاهش شدید آن هسنه از مداره بررسی بز  ت

تجاوز جنسی که به پلیس گزارش می شده خبر هاه  اسر . آخررین مطایعرات ایرن وزارتخانره       92شرمار   ۰1هور  هوم پاییرز 

خرر  نشان می ههد که هرچند ارتکاب جرم به طدر کلی هر امریکا افزایش هاشنه اس   اما مداره تجاوز جنسرری نسررب  بره اوا 

به آن بره هیرد  ترهیرد مری نگرنرد و معنقدنرد هنردز تعرداه قابرل           ناظران که رقمی اسرر   کره  اف  ٪۰5حدوه  917۰ههه 

مالحظه ای از قربانیان خشدن  جنسی هر امریکا از مراجعه به پلیس خدههاری می کنند کره وزارت هاهگسرنری امریکرا تعرداه     

 .اس  کره  برآوره ٪69این افراه را 

 استرالیا: -4

سرال   9۰مدره تجاوز باالی  592۰۰حدوه  2۰92هر کشدر اسنراییا نیز وضعی  تجاوز وخیم اس  به گدنه ای که هر سال 

  . تقریبا ی  سدم افراه مدره تجاوز قبال حاهثه تجاوز را هر نزهیکان خده مشاهد  کره  اند. ثب  شد  اس 

زن به ی   6گیره که هر کشدر اسنراییا از هر ه تجاوز جنسی قرار میزن ی  زن با شکنجه مدر 94هر جهان تقریبا از هر 

 هرصدی تجاوز به زنان هر جهان رتبه هار هسنند 96.4اسنراییا به همرا  نیدزیلند با گزارش . شدهزن با شکنجه تجاوز می

 هندوستان: -5

 . اس  شد  تبدیل عظیم مشکلی به هند کشدر هر تجاوز

 . اس  شد  رو روبه هرصدی 7.5 افزایش با هند هر زنان علیه جنایات NCRB گزارش اساس بر

 بیشرنر  . اس  رسید  2۰93 سال هر تجاوز 337۰7 به 2۰92 سال هر تجاوز 24123 از هند هر شد  گزارش تجاوز تعداه

 . برخدرهارند سال 3۰ تا 9۰ بین سنی میانگین از هند هر تجاوز قربانیان

 تجاوز در زمان جنگ -6

تجاوزات وحشیانه جنسری و   .آن اسرر  که تجاوز جنسرری هر زمان جنگ افزایش چشررمگیری می یابد آمارها حاکی از

هندز جزء تفریحات جنگی به حسرراب مری آمرد و هریچ     9115جمعی سربازان هر فجایع ویننام  بدسنی  سیرایئدن و... تا سال 

گرف . اکندن نیز گرچه تمام هویر  هرا هر سرررخن ایرن     هاهگاهی مسئدیی  رسیدگی برره ایررن اعمال مفرررح را برعهد  نمی

عمل را محکدم می کنند ویی تمام ارتش های پیروز یا اشررغایگر مباهرت به تجاوز حنی به صدرت هسنه جمعی می نمایند. بنرا  

ه هو سردم آنهرا   مدره تجاوز جنسرری قرار گرفنند ک 9114زن هر جنگ سررال  6۰۰۰۰بر آمار رسمی هر رواندا  هر قار  افریقا  

نفر می رسد. ارتش امریکا و پلیس  4۰۰۰۰به بیماری ایدز مبنال شدند و آمار تجاوز جنسی هر زمان جنگ بدسنی هرزگدین به 

سررباز عراقری بره اتهرام تجراوز جنسررری بره یر  زن          4عراق منهم به نقض حقدق بشر و سدء رفنار با مرهم محلری هسرنند.   

که هوی  عراق از هسررنگیری سررربازان امریکایی که به زنان عراقی تجاوز می کنند نراتدان   هسررنگیر شدند و این هر حاییس 

اسرر . هرهمین بررسی بز  تجاوز به عنف از نگا  جرم شناسی حال  ارتش امریکا مسنقر هر عراق می گدید سربازان این کشدر 
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ررات ارتش محاکمه خداهد کره؛ هرچنرد تراکندن هر مردره    را که منهم به تجاوز جنسی باشند  پس از اننقال به امریکا طبق مق

 سررربازان مظندن به شررکنجه و تجاوز جنسی پس از بازگش  از عراق اقدامی صدرت نگرفنه اس 

 المللی درباره حمایت از زناناقدامات بین

هرای  ای اس  جهانی که بایسنی با آن  مبارز  جهانی کره. چنین ضرورتی امروز حداقل بیش از ههههیدگی زنان پدید بز 

اسفند ماه  عنردان)روز   9۰مارس برابر  ۰پیش جامعه جهانی را به خده مشغدل ساخنه اس  تا آن جا که تخصیص روزی چدن 

هرای  از جرایم علیه خده وهم چنین بی تردجهی تراریخی جدامرع بره خداسرنه     پذیری زنان هر بیاری جهانی زن(نشان از آسیب

 طبیعی آنان هاره. 

برا عنردان کمیسریدن     9146ایمللی  از زنان به عمل آمد  اس  اویین بار هر سال های که هر سطح بینهر رابطه با حمای 

(برای ارتقای وضع حقدق زنران و رفرع تبعریض    وضع حقدقی زنان بده که هر واقع اویین تالش جامعه جهانی)سازمان ملل منحد

کمیسیدن  وضع  حقدقی  زن را به عندان یکی از شش کمیسیدن مدظف شدرای اقنصاهی واجنماعی واجنماعی ایجراه    جنسی

  های سازمان ملل منحد هر جه  بهبده وضع زنان بده کره سرر منشراء تصردیب قطعنامره هرا      کره  واین مدضع آغاز گر فعایی 

 914۰هو سرال بعرد یعنری  هر سرال      iiiiiهای منعده هر زمینه حقدق زنران شرد.   های اجرایی و کندانیسدنطرح  هااعالمیه 

هسرامبر   9۰اعالمیه جهرانی حقردق بشرر را هر       سازمان ملل منحد به کم  کمیسیدن حقدق بشر شدرای اقنصاهی  اجنماعی

هسامبر به عندان  روز جهانی حقردق بشرر نرام نهراه      9۰ (به وسیله مجمع عمدمی به تصدیب رساند و روز9327/اذر/91)914۰

(کندانسریدن حرق رای   9152مرارس    39هرای فمنیسرنی هر)  شد. بعد از اعالمیه  جهانی حقدق بشر ومرمر واقع شدن  تالش 

حق تصدی مناصب عمدمی وکلیه وظرایف سیاسری تحر   شررایط مسراوی برا         هاهن و اننخاب  شدن برای کلیه مجامع علنی

 iiiiiiههد. را مدره تاکید قرار می مرهان

هرای  ای پیرامدن سرن  شدرای اقنصاهی  اجنماعی ملل منحد از سازمان بهداش  جهانی خداسنار  مطایعه 9151هر سال 

های  نسب   به زنان شد تا ننای  مطایعه خده را به کمیسیدن مقرام زن سرازمان ملرل ترا قبرل از      آزار ههند  هر برخی از کشدر

های اجنماعی و فرهنگری هاخلری هر جدامرع هاره و    اما مجمع عمدمی اعالم کره که مطایعه  این اعمال پایه  دگزارش کن916۰

مطایعه انها از صالحی  سازمان  بهداش  جهانی خارج اس   شاید این عمر ناشی از آن بده کره فعاییر  نظرام ملرل منحرد هر      

خننه زنان به عندان خشدن   نسب به زنران مطررح  وبره       های بعدلزمینه حقدق بشر  هر مراحل اوییه  بده به هر حال هر سا

 iiiiiعندان ی  آزار بهداشنی  محکدم شد. 

هر مقایه نامره و تدصریه نامره هر ازتبراط برا مبرارز  برا         916۰هسامبر 95کنفرانس عمدمی سازمان یدنسکدهر »بعد از این

هویر      و یزوم رفع ان را زمینه آمدزش مدره تاکید قرار هارند  این اسناه  مبارز  با تبعیض  تبعیض هر امر آمدزش تصدیب کره

 iiii«مقایه نامه مذکدر ر را تصدیب  نمده  و به آن محلق شد. 9346ایران هر سال 

میراق حقدق اقصاهی اجنماعی وفرهنگی هر رابطه با تساوی حقدق زنان برا مررهان هر اسرنفاه  از    » 9166هسامبر  96هر 

میرراق حقردق    93۰مراه     به تصدیب رسید 9354تصدیب مجمع عمدمی گذش  و هر ایران به سال  حقدق  مدنی وسیاسی از

مدنی سیاسی هول  طر  میراق  را منعهد به تامین تساوی حقدق زنان و مرهان  هر اسنفاه  از حقدق مدنی و سیاسری نمرده و   

کلیه  افراه  مقیم  هر قلمرو وتابع  حکدم  خرده   هول منعهد به شناسایی حقدق مذکدر هر میراق برای 2ماه   9به مدجب بند 

 iiiii«زبان و. . . . شدند.   رنگ جنسی   بدون   هیچگدنه تمایز نژاه
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اخرنال   خرانداهگی بره عنردان یکری از       iiiiiiهر مکزیکدسینی برگرزار شرد.    9175اویین کنفرانس جهانی زن هر سال 

 ایمللی زن جای گرف .  ا  سال بینمدضدعات مدره تدجه هر برنامه اقدام جهانی برای اجرای اهد

کنداسیدن رفع تبعیض علیه زن تصدیب شد)که به عل  مهم بدهن این کندانسریدن هر صرفحات بعرد انررا      9171هر سال 

از سدی سازمان ملرل تصردیب    91۰5تا91۰۰مدره بررسی قرار خداهیم هاه( هومین کنفرانس جهانی زن هر فاصله بین سایهای 

هر نرایروبی برر گزارشرد کره هرد  آن        91۰5سدمین کنفرانس جهانی زن هر سال   جهانی به زنان هارهشد که نشان از تدجه 

رسیدگی به مدضدع خشدن   خانگی با ایجاه  چارچدبی رسیدن به سه اصل ههد زنان  یعنی  برابری  پیشرف  وصلح اس  فلذا 

با این معضل هر نظر  گرفنه شدند اتفاق  مهم هیگرری کره    های ملی  برای  پاسخ گدییبایداقدامات قاندنی پیش بینی وسازمان 

 9113هسرامبر     2۰از سدی مجمع عمدمی سازمان ملل منحد برای جامعه زنان واقع شد اعالمیه  رفع  خشدن  علیره زن هر  

ن  کنفررانس   ههریم. چهرارمی  بده  که به عل  مهم بدهن  این اعالمیه هر صفحات بعد به طدر مفصل آنرا مدره بررسی قررار مری  

(هر پکن  برگزار شد و پنجمین کنفرانس  جهانی زن و پروتکل ال حاقی ان هر سرال  9374)شهریدر  9115جهانی زن هر سال 

 هر پایرمدبرگزار شد.   2۰۰۰

اعالمیره رفرع خشردن      9171رسد کندانسیدن رفع تبعیض علیه  مصردب  همانگدنه که معرو  شد از آنجا که به نظر می

رسند. های بعمل آمد   بین ایملل از زنان مهمنر به نظر میاز بقیه حمای  9115و کاپایه پکن مصدب  9113دب علیه زنان مص

 پرهازیم.  هر زیر به ذکر آنها می

 1191بند اول:کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 

مجمع عمردمی سرازمان    هر قرن گذشنه به ویژ  پس از جنگ جهانی هوم و پس از تصدیب  اعالمیه جهانی حقدق بشر هر

تالشهای زیاهی  هر جه  تربیب فرهنگ تساوی تشابه وهمانندی حقردق  برین زن و مرره و رفرع       914۰ملل منحد هرر سال 

ایمللری بسریاری هر ایرن زمینره     قدانین و مقررات  صدرت گرفنه اس  و اسناه بین  رفنار  نگرش تبعیض آمیز هر عاهات ورسدم

 ها رسید  اس .  تدوین به امضا وتصدیب هوی

هرای زنانره و   اسر  کره برخری تشرکیل     «کنداسیدن رفع هر ندع تبعیض علیه زنان»  ایمللییکی از مهم ترین اسناه بین 

هرا  سازمان  ملل منحد را تح  فشار  قرار هاهند. تا بیشنر به مسائل زنان  تدجه نماید. نهاینرا ایرن ترالش     های فمینس جریان

هر یر   «اعالمیه رفرع تبعریض علیره زنران    »با عندان  9167ندامبر  7ی راجع به مسائل زنان هر تاریخ منجر به تهیه پیش ندیس

ایمللری حقردق   هر رهیف اسناه بین«کندانسیدن محد کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»ماه  گرهید که بعدها به صدرت 99مقدمه و

  تدسط مجمع عمدمی سازمان ملل منحد تصدیب 9۰۰/34طی قطعنامه  9171هسامبر  9۰بشر قرار گرف . این کنداسیدن  هر 

 iiiiiiiهای عضد الزم االجرا گرهید. (برای کشدر936۰شهریدر  92)91۰9شد  قرار گرف  هر تاریخ سدم سپنامبر

ماه   به مدضدع خاص حقدق زنان با رویکررهی تشرابه      3۰بخش و  6  کنداسیدن فدق ایذکر هر ی  هر ی  مفدمه مفصل

س . کندانسیدن رفع  تبعیض علیه زنان  ضمن ارائه تعریرف از خشردن  علیره زنران خداسرنار احقراق حقردق        طلبانه پرهاخنه ا

مراقبنهای پزشکی  وغیر  شد هر چند که شرایط شرکل    حق شهروندی  تعلیم وتربی   معمدیی برای زنان چدن حق اسنخدام

کمینه حذ  تبعیض  91با پذیرش تدصعه نامه شمار   9113گیری خشدن  علیه زنان را هر بر نمی گرف   اما این کدتاهی هر 

مسراوات پیرام اصرلی    »علیه زنان جبران شد. ویژگی منحصر به فرهکنداسیدن مزبدر برابر خداهی مطلرق میران زن ومرره اسر     

« اشرد کندانسیدن اس   و به رغم ان برای تحقق این تساوی الزم اس  حقدق امکانات مشابهی میان زنان ومرهان وجده هاشنه ب
iiiiiاین عدم واقع گراییCEDAW    وبی تدجهی  به برخی تفاوتهای طبیعی میان زن و مره که ما ناگزیر به چشرم پدشری از
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واز زمرر  هالیرل عردم ایحراق برخری       cedawاز جمله ایرراه ونرداقص     برخی اخنالفات هر حقدق وتکایی زنان ومرهان مینماید

کشدر این معاهد  را تصدیب کره  با پذیرفنه ویا به آن ملحق شرد  انرد و    977 ها به ان اس . بر اساس آخرین آمار بی ازکشدر

کشردر   9۰عضد ایرن معاهرد  هسرنند. ویری حردوه        کشدر 46حدوه  از بین شص  وپن  کشدر عضد سازمان کنفرانس اسالمی

 اسالمی از جمله جمهدری ایران هندز به کندانسیدن مزبدر نپیدسنه اند. 

 1113خشونت علیه زنان  بند دوم:اعالمیه رفع

هسرامبر   2۰اعالمیره رفرع خشردن  علیره زنران را هر        خرده  9۰4/4۰مجمع عمدمی سازمان ملل منحرد طری قطعنامره    

باشرد کره بره طردر     ایمللری مری  باشد و هر واقع اویین سرند برین  ماه  می 6تصدیب نمده. این اعالمیه هارای ی  مقدمه و9113

هر »هاره. کند و بیان مینان تنظیم وتصدیب گرهید  اس  وهمه اشکال آن را محکدم  میاخنصاصی هر رابطه با خشدن  علیه ز

گدنه عمل خشدن  آمیز مبننی بر جنسی  که باعث بروز صدمات جسمی  جنسی و روانی زنان شد  یا حد اقل  بروز ایرن نردع    

خردا  هر زنردگی اجنمراعی      م سازی خرده از آزاهی آسیبها را ایجاه نماید از جمله تهدید به این گدنه اعمال  زورگدیی یا محرو

یابدو از های جنسی قسم  عمد  خشدن  هایی اس  که علیه زنان ارتکاب میاز انجا که خشدن ii« خدا  هر زندگی خصدصی

(ماه  ی  به وخام  و شدت این اشرکال از اعمرال بیشرنرتدجه وتاکیرد کرره       cشدت بیشنری بر خدرهار اس  اعالمیه هر بند)

هرا بره مدجرب     . هر این اعالمی  حنی ارتکاب جرایم علیه امدال  ومایکی  زنان نیز به طردر ویرژ   محکردم شرد  و هویر      اس

بره آسریب پرذیربدهن     4ی  منعهد به وضع قدانین به منظدر مجازات مرتکب این اعمال شد  اند همین طدر مراه    (ماه dبند)

جه  هاشنه اس  چرا که هر بسیاری از مداره این زنان به بهانه اخذ اقرار و جمع برند . تدزنان منهمی که هر باز هاش  به سر می

 گیرند.  های جنسی قرار میآوری هییل از سدی مامدرین بازهاش   گا  مدره  تجاوز  وخشدن 

شرکال  هر این اعالمیه  به مدجب  ماه  ی  از هوینهای خداسنه شد  که هر صدرت فقدان قدانین هر جه  محکدم  کرهن ا

هرای  های تصدیب  قاندن که هر این اعالمیه بره کشردر  خشدن  علیه زنان  اقدام  به تصدیب قدانینی هر این زمینه نمایند. زمینه

باشد:وضع وتصدیب قدانین به منظدر ممانع  ومجازات اعمال خشردن  آمیرز علیره    عضد پیشنهاهی  شد  اس  به این شرح می

ها و عمل کره هایی که  از بز  هیدگی زنان جلد گیری کره  وسرالمنی و امنیر    اذ سیاس تصدیب  قدانین وهمچنین اتخ  زنان

 کند.  زنان را تضمین می

 1115بند  سوم:کار پایه عمل پکن 

شمسی  با اهدا  سه گانره   9374شهریدر  93میالهی برابر با  9115چهارمین کنفرانس جهانی زن هر چهارمین هسامبر 

شهریدر  ماه  با  24سپنامبر برابر با  95هر  iiiهر پکن بر گزار گرهید«تساوی تدسعه و صلح»د یعنی ههه زن سازمان ملل منح

 . صدور ی  اعالمیه وتصدیب ی  سند نهایی به کار خده پایان هاه

 ایمللری برین سند پکن هر کنار کنداسیدن رفع تبعیض علیه زنران واعالمیره رفرع  خشردن  علیره زنران اسرناه سره گانره          

خداهران تشرابه کامرل نره      cedawسند مزبدر نیز هر چنرد بره ماننرد    . گرههمی حائزاهمی  هر رفع نابرابریها جنسی محسدب

تساوی منعاهل اس  اما علی رغم  این آرمان گرایی  هور از واقعی  با هر نظر  گرفنن فروهسنی غیر قابل تحمل زنان به اساسی 

 92بند به عندان برنامه عمل هر  369بند و کار پایه عمل آن هر  3۰ه این  کنفراس هر کند اعالمیمی ترین مشکالت انان اشار 

مهرم ترر از همره خشردن  علیره زنران و مناقشرات          زنان و بهداشر    آمدزش و پرورش زنان   محدر بحرانی شامل :زنان و فقر

  حقدق بشر مربدط به زنان  قدرت و تصمیم گیریزنان هر   نهاهین برای پیش رف  زنانهای مکانیسم  زنان و اقنصاه  مسلحانه
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و ترتیبات مایی که باید هر سطح ملری    ان هخنر و سرانجام اقدامات اساسیزنان و محیط زیس  و کدک  گروهیهای زنان ورسانه

 .اتخاذ  گرههتنظیم شد  اس  ایمللیبینو ای و منطقه

ایمللی برای نظارت و بررسری برر منرع و    های بیناهها و سازمانچنان فراگیر و گسنره  اس   که نهخشدن  علیه زنان آن 

ایمللری  ترین نهاهها و سازوکارهای برین اند. برخی از مهمهای مخنلفی مباهرت ورزید مقابله با خشدن  علیه زنان به ایجاه گرو 

 :د ازانعبارت زنان علیه خشدن  منع ٔ  هرزمینه

 علیه زنان؛گزارشگر ویژ  هر مدره منع خشدن      .9 

 کمینه منع تبعیض علیه زنان؛    .2

 کمیسیدن مقام زن؛    .3

 مجمع عمدمی؛    .4

 شدرای حقدق بشر؛    .5

 شدرای امنی ؛    .6

 .ایمللی کار و سازمان جهانی بهداش های تخصصی ملل منحد ازجمله سازمان بینآژانس    .7

 مجازات ناشی از جرائم خشونت جنسی در ایران:

 منجراوزین . اسر   اعردام  عنرف  بره  تجاوز مجازات اسالمی مجازات قاندن 224 ماه  هر ایران اسالمی جمهدری قاندن هر -

 مربدط مدارک. شده کسب هیگران از کنند  تأیید مدارک باید بنابراین شدند نمی محکدم گداهان شهاهت اساس بر فقط معمدالً

 .اس هاه  رخ زن رضای  بدون نزهیکی که واقعی  این و کنند  تجاوز هدی  هخدل  اثبات به

: هاره مری  مقررر  کره  اسر   مجازات اسرالمی  قاندن از ۰2 مرراه  ایران  اسررالمی هرجمهدری حاکم فعلی حقدقی نظام هر

 غیرر  و شناسی محصرن  جرم نگا  از عنف به تجاوز بز  و بررسی جدان غیر و جدان بین فرقی و اس  قنل زیر مداره هر زنا حد"

 ."اس  کنند  اکرا  زانی قنل مدجب که اکرا  و عنف به زنای -ه....نیس  محصن

 زنی با مره جماع از اس  عبارت زنا ": هاره می مقرر زنا تعریف هر قاندن همین 63 ماه  اهامه هر

 ".شبهه به وطی مداره غیر هر باشد  هبر هر گرچه اس  حرام

 ترا  مرا   شرش  بره  شده زن جنین سقط مدجب هیگری وسایل یا اهویه هاهن واسطه به کس هر که هاره اشار  623 ماه  -

 جنرین  کره  نماید هیگری وسایل یا اهویه اسنعمال به هالی  را ایحامله زن عامداً و عایماً اگر و شدهمی محکدم حبس سال ی 

 باشدمی ماهر حیات حفظ برای اقدام این شده ثاب  که این مگر شد خداهد محکدم ما  شش تا سه از حبس به گرهه سقط وی

 یرا  مامرا  طبیرب   اگر که کندمی ذکر نیز 624 ماه . شد خداهد هاه  مربدطه مقررات مطابق هیه پرهاخ  به حکم مدره هر هر و

 بره  کننرد  فرراهم  را جنین سقط وسایل کنندمی اقدام هاروفروشی یا جراحی مامایی  طباب   عندانبه که اشخاصی و هاروفروش

 .پذیرف  خداهد صدرت مربدط مقررات مطابق هیه پرهاخ  به حکم و شدندمی محکدم سال پن  تا هو از حبس

 جمهردری  قراندن  هر. اسر   انسران  قاچراق  با مبارز  قاندن اس  پرهاخنه زنان علیه خشدن  به که قدانینی از هیگر یکی -

 نقردی  جرزای  پرهاخر   و سرال  ه  ترا  هو از حربس  به آنها از سدءاسنفاه  و فحشا قصد به کدهکان و زنان قاچاق ایران  اسالمی

 مرتکرب  بره  آن پرهاخر   وعد  ثایث شخص یا هید بز  طر  از که امدایی و وجد  یا بز  از حاصل امدال یا وجد  برابر هو معاهل

 .باشد می اس   شد  هاه 
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همچنرین    .نشرد  اسر   راسنای مقابله با خشدن  علیه زنان و قاندن کامل و جامعی هر این خصدص تدوین منأسفانه هر 

ای شدند اشرار  خألهای زیاهی هر این زمینه قابل مشاهد  اس  و هر این قدانین به مداره مخنلفی که مصداق خشدن  تلقی می

نشد  اس . از سدی هیگر  با تدجه به تغییراتی که هر ایگدهای زیس  جامعه صدرت گرفنه مصراهیق مررتبط برا خشردن  علیره      

 .رساندیراتی یافنه که ضرورت تدوین قدانین مناسب را میزنان و ایگدهای آن تغی

 نتیجه گیری

ایمللری  بین اویین نهاه کیفری« ایمللی کیفریهیدان بین»  ایمللپس از ظهدر مفهدم مسئدیی  کیفری هر حقدق بین .9

  «هاهگرا  تدکیرد  »  «ندرنبرگهاهگا  » همانند  مدق  های کیفریهاهگا   قبل از این. اس  که به صدرت هائم تشکیل شد  اس 

ای کیفری گام جسدرانه ایمللیتشکیل هیدان بین. وجده هاشنه اس «هاهگا  رواندا»و«هاهگا  کیفری هر مدره یدگسالوی سابق»

ایمللری و  ایملل که همکاری کشدرها با آن باعث کمر  بره حفرظ صرلح و امنیر  برین      اس  هر جه  رشد و تدسعه حقدق بین

  ممکن اسر   امروز  اصرار کشدرها بر حامی  و منافع ملی اگرچه. های انسانی خداهد گرهیدجنایات و فاجعه جلدگیری از وقدع

قطعرا نظرم     ایمللری خطر افنراهن نظرم عمردمی برین     اما هر هرازمدت با به  کنند  منافع ملی و مدق  باشدمدت تأمینهر کدتا 

ایمللی و ملی یر  ضررورت   ایمللی کیفری از بعد بیناین ایحاق به هیدان بینبنابر. عمدمی ملی کشدرها نیز به خطر خداهد افناه

  از طرفری . ههرد جلرد  مری   اهمیر  قطعی و انکارناپذیر اس  و این ضرورت و اهمی  به حدی اس  که ایراههای جزئری را کرم  

جنایرات  »و«علیره بشرری    جنایر  »و«کشری نسرل »جرائمری چردن   کند که از وقدعکرام  و ارزش واالی انسانی نیز ایجاب می

ها نیز انسان یذا از بعد انسانی و حفظ کرام  و ارزش. عامالن چنین جنایاتی به کیفر اعمال خده برسند  جلدگیری شد «جنگی

 و همکاری با آن ضرورت هاره ای اس  که حمای  از آنایمللی کیفری حرک  بسیار مرب  و سازند هیدان بین

خشردن  جنسری هر   . باشدمی صدها هزار زن و کدهک هر تمامی نقاط هنیا واقعینی تلخخشدن  جنسی به ویژ  علیه  .2

روهکه نه تنها فره قربانی بلکه کل جامعه می طدل تاریخ اغلب به عندان تاکنیکی جنگی برای تخریب غرور و شراف  ملی به کار

خشدن  جنسی که اصطالحی وسیع ترر از  . آورهمی وی را تحث تاثیر قرار هاه  و مدجبات تخریب فرهنگ و هدی  وی را فراهم

و چره هر   ایمللری برین های ههد و هر طدل تاریخ چه هر عهد نامهمی تجاوز به عنف اس  مصاهیق گدناگدنی را تح  پدشش قرار

 . قلمداه شد  اس  ایمللیبینکیفری طی فرآیندی به عندان جنای   ایمللیبینمیان آراء صاهر  از محاکم 

مجامع  جنسی اجباری یرا سرایر اعمرال جنسری برا اعضرای         جنسی اشکال مخنلفی هاره؛ تجاوز به عنفخشدن  » .3

سرقط جنرین     جنسری زنران  های آزمایشات پزشکی بر روی اندام  تحقیر جنسی  مرله کرهن جنسی  حاملگی اجباری  خانداه 

اجبار بره مبراهالت جنسری بررای       ه عندان رشد اجبار به ارائه خدمات جنسی ب  فحشای اجباری  عقیم سازی اجباری  اجباری

مدره مطایعه قرار گرفنن و ازهواج اجباری و اجبار به زندگی با هیگری اشرکایی    برهگی جنسی  قاچاق زنان  بازگرهاندن کدهکان

 . از آن هسنند

جنگجدها و شرهروندان هر    سربازانشده که تدسط جنسی گفنه می تجاوزهایهسنه از  تجاوز جنسی هر جنگ به آن .4

انرد از آنچره کره هر برین سرربازان هر طردل هوران       گیرند و منفاوتو یا اشغال نظامی صدرت می جنگ  هنگام مناقشات نظامی

 .  گیرههای اشغال کنند  را نیز هر بر میتح  اجبار نیرو فاحشگیتجاوز جنگی همچنین مداره مربدط به . ههدمی رخ زیسربا

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B4%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B4%DA%AF%DB%8C
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 پیشنهادات

 آینرد   هر جردی  مشکل اس  ممکن که اس  قاندنی خالء ی  جبران پی هر  قاعد  این با  واقع هر ایمللیبین جامعه .  9

 مقرررات  هر قیراس  االصردل  علری  که هانیممی مرال برای. اس  واره قداعد ندع این به هم ایراهاتی حال عین هر امّا. نماید ایجاه

 برخردرهار  روشرنی  و تردقیق  از کیفرری  مقرررات  که کندمی ایجاب«مجازاتها و جرایم بدهن قاندنی»اصل و اس  ممندع کیفری

 تردقیقی  چنرین  از قاعرد   ایرن  کره  حرایی  هر. انرد گرفنه قرار تدجه مدره نیز اساسنامه 23 و 22 مداه هر خده اصدل این باشند

 کیفری مقررات امّا اس  شد  پذیرفنه کیفری مسائل هر قیاس شکلی به ندرمبرگ هاهگا  تشکیل زمان از ایبنه. نیس  برخدرهار

 چنرین  بره  ایرراهات  این چه اگر. کند وظیفه انجام آسانی به بنداند هاهسنان تا باشند برخدرهار کاملی روشنی از باید حدایمقدور

 روز هرر  منأسرفانه  کره   بردن  اعضای فروش و خرید جمله از اعمال برخی شاید که هاره هم را حسن این امّا اس  واره ایقاعد 

 . شدند مجازات و یحاظ بشری  ضد بر جنایات زمر  هر بنداند  یابدمی تری وسیعی ابعاه

 و الزم صالحینهای سازمان این زیرا  نیس  ایمللیبین اخنالفات فصل و حل برای مقندری مرجع  منحد ملل سازمان .  2

 اگرر  بنرابراین . گررهه مری  اقامه هاهگسنری هیدان هر ایمللیبین هعاوی از اندکی شمار هندز آنکه همه از مهمنر  نداره خدری هر

 اظهرار  اهعایی چنین هربارة که نداره وجده ایمللیبین مرجعی  اس  باطل آمر  قاعدة از تخطّی سبب بهای معاهد  که شده اهعا

 حقردق  هر  این از گذشنه. نماید رسیدگی بشری  علیه جرایم و جنسی خشدن  چدن مهمی جرایم به برسد چه. کند قاطع نظر

 ایمللری برین  مقرررات  نقرض  اجرای ضمان  و هوینها ایمللیبین مسؤویی  ساخنن مطرح و نامشروع عمل هر تدصیف ایملل بین

 نامشرروع  اعمرال  تدصریف  هر هوینهرا  اخنیرار  وانگهری . اس  بده  جانبه ی  و منمرکز غیر همیشه بشری  علیه جنای  هسنند

 وسدسره  آن از اسرنفاه   سردء  بره  ایمللری بین نیافنۀ سازمان جامعۀ هر را زورگدیان و قدرتمندان که اس  بده  سالحی همچدن

 هوینهرای  تدسرط  بشرری   علیره  جرایم سایر یا جنسی خشدن  اعمال این اگر که. اس  آوره  بار به مفاسدی ننیجه هر و کره 

 مشرکالت  این تا کره تکیه آن بر بندان که نهاهی ساخنن برای پس. نیس  ملل سازمان سکدت جزای چار  افند اتفاق قدرتمند

 . ضروریس  امری گرهه اسندار بشری امنی  برای

 

 

 منابع:

                                                           
i  6241، ص 6731معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم، تهران 

ii  ،137. ص 6734. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دور جدید 

iii  .همان 

ii ،494و 496، صص 6736انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم، تهران  ،زنان در ایران مهرانگیز، پژوهش درباره خشونت علیه کار 
v - ( ٬ جرم شناسي٬ ترجمه ياشار سيف اللهي٬ چ اول٬ دفتر تحقيقات كاربردي پليس آگاهي ناجا٥٨٣١سيگل٬الري. جي) 

vi-  Sexual violence chapter. World Health Organization. April 15, 2011. 
vii - .همان 

iiii -  :برای مطالعه بیشتر در خصوص استفاده از اشیاء همچون چوب سوخته و چاقو برای تجاوز به زنان مراجعه کنید به 
Radhika coomaraswamy, report of the special rapporteur on violence against women, its, causes, 

&consequences, addendum: report of the mission to Rwanda on the issues of violence against women 

in situations of armed conflict, U. N. ESCOR, CHR, 54th sess, Agenda Item, (a) 8-10, UN doc, 

E/C/N. 4/1998/54/Add. 1 (1998).  



 101-132، ص   1231 اردیبهشت،  1 جلد، 32 حقوق و علوم قضایی ، شماره

 
ISSN: 1394-0037 

.ir jolawhttp://www. 

 

811 

 

                                                                                                                                                                                     
ii -La Problémantique hommes-femmes, les droits de la personne et le droit international 

Humanitaire, La Violence Sexuelle, See: http://www. genderandpeacekeeping. 

org/resources/5_la_violence_sexuelle. pdf 

i -( بند )اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.  3( ماده 6جز)ز 
ii - اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.  3(ماده 4( جز)هـ( بند )1و شق ) 3( ماده 4از جزء )ب( بند ) 44شق 

iii -( کوکاKovcka)  ( در یوگسالوی سابق مامور پلیس و فرمانده ادروگاه امارسکاOmarska .بوده است ) 

Prosecutor v. Kvocka, Kos, Radic, Zigic and Prcac, Judgment, Case NO. IT-98-30/1-T, 2 November 

2001.  
iiii  - Prosecutor v. Kvocka, Kos, Radic, Zigic and Prcac, Judgment, Case NO. IT-98-30/1-T, 2 

November 

2001.  

iii -Akayesu Judgment, para. 677.  

ii -Furundzija Judgment, para. 186.  

iii -UN, Commission on Human Rights, Contemporary forms of Slavery and Slavery-Like Practices 

During Armed Conflict, op. cit, para. 21.  

iiii -Prosecutor v. Miroslav Kvočka, Milojica Kos, Mlado Radić, Zoran Zigić and Dragoljub Prcać, 

Judgment, ICTY, Case No. IT-98-30/1-T, 2 November 2001, para. 180.  

 استفاده خواهد شد.  ”Kovacka et al. judgment“از این پس هر جا بدین رای اشاره گردد، از عبارت 
iiiii -Sandesh Siva Kumaran, "Sexual Violence against Men in Armed Conflict", The European 

Journal of International Law, Vol. 18, No. 2, EJIL 2007, p. 253.  
xix - Nowell, Irene (1997). Women in the Old Testament. Liturgical Press. p. 69 
xx - Vikman, Elisabeth (April 2005). «Ancient origins: Sexual violence in warfare, Part I».  
xxi - Richard Bessel; Dirk Schumann (2003). Life after death: approaches to a cultural and social history of 
Europe during the 1940s and 1950s. Cambridge University Press. pp 
xxii - Chinese city remembers Japanese 'Rape of Nanjing'. CNN. December 13, 1997 
xxiii - Navanethem Pillay is quoted by Professor Paul Walters in his presentation of her honorary doctorate of 
law, Rhodes University, April 2005 Judge Navanethem Pillay. Introduction by Professor Paul Walters, Public 
Orator 

xxiv - پاييز ـ زمستان ٬ شمارة سي و نهم٬ الملليمجلة حقوقي بينالملل کيفری٬ خاک٬ روناک٬ جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بين

 .٬٥٨1 ص ٥٨٣1
xxv -  ٥٨1٣بلخ٬ نشر جنيدی٬ فريدون٬ حقوق جهان در ايران باستان٬. 
xxvi -  روزنامه مشرق.mashreghnews.ir/fa/news/381669 

iiiii -Global Justice Center, Human Rights Through, op. cit.  
xxviii Elliot, Catherine and Quinn, Frances(2000),Criminal Law,3rd pub, Longman 
xxix-  Smith, Merril.D(2004), Encyclopedia of rape,1st pub,Greenwood 
xxx - Garner, Bryan A.,(2004), Black’s Law Dictionary,8th pub,Thomson West 
xxxi -Haws, D (1997). «The Elusive Numbers on False Rape». Columbia Journalism Review 3۶ (۴): ٥۶–1. Archived 
from the original on March 3, 2008. 

iiiii  796، ص 6737حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش صنعت و تجدد، انتشارات نغمه، نواندیش، چاپ اول،تهران 

iiiiii  792همان. ص 
iiiii  41مصفا نسرین،منبع پیشین. ص 

iiii  اجتماعی زنان چاپ –ومی شورای فرهنگی حقوق جهانی زنان، انتشارات روابط عم -آیت الهی، زهرا  -کاوه مریان، میترا  -هاجری، عبدالرسول
 42، ص 6736اول، تهران 

iiiii  ص 6739کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان )مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین ذاخلی ایران (انتشارات قطر، چاپ سوم، تهران ،
49 

iiiiii  49حکیم پور، محمد، پیشین، ص 



 101-132، ص   1231 اردیبهشت،  1 جلد، 32 حقوق و علوم قضایی ، شماره

 
ISSN: 1394-0037 

.ir jolawhttp://www. 

 

811 

 

                                                                                                                                                                                     
iiiiiii  عالسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن، چاپ اول، انتشارت روابط عمومی شورای

 41، ص 6734اجتماعی زنان، تهران  –فرهنگی 

iiiii  34-37منبع پیشین. صص –آیت الهی، زهرا  -کاوه مریان، میترا  -هاجری، عبدالرسول 

ii قدام محلی )تغییر جهانی ( آموزش حقوق انسانی زنان و دختران، ترجمه فریبرز مجیدی، انتشارات دنیا مادر، چاپ اول، تهران مرتوس، جولی، ا
 466، ص 6734

iii 607ص ، پیشین، عالسوند، فریبا 


