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Abstract 

Slavery is one of the oldest forms of violation of human dignity. According to the 

definition given in the 1926 Slavery Convention, slavery is the status or condition of 

a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are 

exercised, and a "slave" is a person who is subject to this condition. Despite the legal 

prohibition of slavery, today we witness a new form of slavery, called sexual 

slavery. The statute of the International Criminal Court has recognized sexual 

slavery as a crime against humanity as well as a war crime. The purpose of this 

paper is to review the jurisprudence of the Special Court for Sierra Leon in 

identifying and developing the definition and elements of the crime of sexual 

slavery. With a descriptive-analytical method, this study will overview the 

criminalization of sexual slavery, and examine the approach of the Special Court for 

Sierra Leone in identifying sexual slavery as a crime against humanity. 
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 کیفری المللنیب در حقوقی جنسی داربرده
 بر رویة دادگاه ویژة سیرالئون دیتأکبا 

 

 پژوهشی( –)نوع مقاله: علمی 

 
 3امیرمقامی ،*2مسعود زمانی ،1سانازالسادات جعفری

 چکیده
شضده در  تعریض  اراهض    اشکال نقض  شض و ک ارا ضن انیضانی اوضن  ک ض        نیتریمیقدی از داربرده

، کضعین یا شرایط ایی اون ا  اختیارات ناشی از حض   یداربرده (،1926) یاردانوانییوو برده
ایی اون ا  در این حالن یا کضضعین قضرار   « برده» ک شودیاعمال  اک  علی  االً یا جزهاً ، الکین
ی داربضرده ی، تحن عنضواو  داربردهی، ا رکزه شاهد شکل نوینی از داربرده منوعین  رغمیعل دارد 

 عنضواو بض  ی جنیی را داربردهبار ی نیز برای اکلینالمللنیبم  اواونا ة دیواو ایفری جنیی هیتی
جناین علی  بشرین ک جناین جنگی شناوایی ارده اون  هدف از این  قالض  برروضی رکیضة غنضی     

ی داربضرده  انده از رکیة دادگاه کیژة ویرالئوو در شناوضایی ک اراهضة تعریض  ک عناجضر جضر       برجای
 -ی اوضن  در ایضن  قالض  بضا رکل تحلیلضی     المللنیببار در عرجة  حاام ایفری ای اکلینجنیی بر

ی جنیضی، بض  برروضی رکیکضرد دادگضاه کیضژه       داربضرده توجیفی با  رکر اجمالی ویر جضر  انگضاری   
 جناین علی  بشرین خواهیم پرداخن  عنواوب ی جنیی داربردهویرالئوو در شناوایی 

 

 کلیدواژگان

 ی المللنیب یفری حاام ا انگاری، جناین علی  بشرین، خشونن جنیی،جر  ی،داربرده
 

___________________________________________________________________ 
  راویآباد، ا، نج یآباد، دانشگاه آزاد اوال گرکه حقوق، کاحد نج دانشجوی داتری،   1

Email: Sanaz_jafari2@yahoo.com 

، الملضل نیبض عمضو ی ک   حقضوق  گرکه؛ راویا آباد،نج  ی،اوال  آزاد دانشگاه آباد،نج  کاحد حقوق، گرکه ،  اوتادیار2
   یئول( )نوییندة ایراو شیراز، دانشگاه ،دانشکدة حقوق ک علو  ویاوی

Email: Masoud.Zamani87@Gmail.Com 
 Email: a.maghami@ase.ui.ac.ir و   اوتادیار، گرکه حقوق، دانشگاه اجفهاو، اجفهاو، ایرا3
 03/07/1400تاریخ پذیرل:  - 19/08/1399ریخ دریا ن: تا

mailto:masoud.zamani87@gmail.com
mailto:a.maghami@ase.ui.ac.ir


 1401زمستان ، 4، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1994

 مقدمه

بض    تضواو ی ض ی جنیضی  داربضرده خاص از بارزترین ک حتی شاید اکلین  صضادی  ارتکضا     طورب 
در خالل جنگ جهانی دک  اشاره اضرد  وییضتم زنضاو آوضایش      هایژاپن« ی آوایشهااردکگاه»

وبب نقش زناو ودی ک تحقیر شهرکنداو اشورهای تحن اوتعمار ژاپن ب  اهیتاً رکشی، برای ناب
  براوضا   (Fenrick, 2015: 183)خانواده ک دارایی جا عض  در ناضا  پدروضانران ، بضود      عنواوب 

بخشضی از وییضتم آوضایش،     عنواوب شواهد  وجود تما  اعمال تجاکز جنیی ک بردگی جنیی 
  در  نطقة آوضیا ک اقیضانو  آرا  ارتکضا  یا تض  اوضن       یا تقبل ک در حین  خاجمات گیترل

ی بضود اض    المللنیباکلین واز او  1ی حقوقداناو ) شاکر واز او  لل  تحد(المللنیبامیییوو 
گزارشی در قالب توجی  ب  دکلن ژاپن برای جبراو خیارت باز انضدگاو زنضاو آوضایش )نضوا بر     

 2«او اراوضویمی »در گضزارل   ک وضال بعضد،    د(E/CN.4/1996/53/Add.1(  نتشر ارد )1994
ی داربضرده »)گزارشگر کیژة واز او  لل  تحد در  ورد خشونن علی  زناو( این  وضوع در قالب 

 ( Drom, 2011: 155-156 طرح شد ) 3«جنیی ارتش

ی المللض نیبض دیده در این وییتم ک اجرای عدالن، اوضتقرار دادگضاه   برای احقاق حقوق زناو رنج
اکلین تالل برای گول دادو ب  جداهایی بود ا  شنیدنشضاو بیضیار دشضوار     4ی زناوجنایات جنگ

ی علیض   اپرکنضده بود ک اجازه داد ا  آنها تحن حماین قانوو جدایشاو شنیده شود  در این دادگضاه  
دلیضل ارتکضا    بض  »این دادگاه ا پراتضور هیرکهیتضو را    ک دکلن ژاپن،  طرح شد  5ا پراتور هیرکهیتو

ک دکلن ژاپن را در ایجاد ک نگهضداری  « جناین علی  بشرین عنواوب نیی ک بردگی جنیی تجاکز ج
وییتم آوایش  یئول شناخن  با کجود این )از آنجا ا  این دادگاه یک دادگاه  رد ی بضود( ایضن   

 ( Japutra, 2015: 187 ) ی نداشن ک در پیشبرد عدالن نااا   اندآکرالزا حکم هیچ اثر 
 بنضی  هضا  شده از ووی ااثرین دکلنانی دک ، عد  اجرای تعهدات پذیر ت از جنگ جهس پ

بشردکوضتان  ک وضایر جنایضات علیض       المللنیحقوق ب یها، نق یاشتعقیب ک  جازات نیل بر
)ز ضانی ک   و چنین اعمال غیرانیضانی پدیضد آکرد  ا رتکب  حیط ا نی را برای حقوق اواوی بشر،
ی جنیضضی در هضضاخشضضونن   ضضرکر ز ضضاو ا ضضزایش ارتکضضا  (  بضض330: 1394حیضضینی اابرنضضژاد، 

ی را بض  خضود جلضب اضرد ک  یضیر را بضرای       المللض نیب خاجمات  یلحان ، توج   حاام ایفری 
جنگضی یضا    جضراهم  جنایضن علیض  بشضرین،    عنضواو بض   جضراهم شناوایی ک جر  انگاری این قبیضل  

 زدایی  راهم واخن   نیل
آنک  آرایی غنی در ز ینضة خشضونن جنیضی ک تجضاکز بض       ی رکاندا با المللنیبدادگاه ایفری 
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4. The Women’s International War Crimes Tribunal 
5. Emperor Hirohito 
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ی از خضود برجضا   ا یض رک جضراهم ی جنیی ک یا وایر داربردهی چوو جراهمعن  دارد، در خصوص 
بر تجاکز ب  عن  تنهضا بض    ی یوگیالکی نیز عالکهالمللنیبدر رکیة دادگاه ایفری  نگذاشت  اون 

علیض    2001وضال   پرکنضدة جز ت  شده اون ک ب ی پرداخداربردهجنیی ازدکاج اجباری ک  جراهم
ی )نض   داربضرده آو هضم در قالضب جضر      4 عضرکف بض  پرکنضدة  واضا     3ک اوکچ 2، ککاویچ1اونوراچ

با آنکض  در پرکنضدة  واضا      خوردینمی جنیی(، هیچ پرکندة دیگری با این اتها  ب  چشم داربرده
ی جنیی داشن، داربردهناوایی جر  ی یوگیالکی  رجن خوبی برای شالمللنیبدادگاه ایفری 

 ی ارد داربردها ا در نهاین تنها اوناراچ ک اوکچ را  حکو  ب  جناین علی  بشرین ِ
از رکیة  حاام ایفری رکاندا ک یوگیالکی واب    ت ثراواونا ة دادگاه کیژة ویرالئوو بییار 

جراحن اقضدا    ة دیواو ب ی اون، ک همانند اواوناالمللنیبک همچنین اواونا ة دیواو ایفری 
اواوضنا ة دادگضاه کیضژة وضیرالئوو      2 ادة « ز»بند  جنیی ارده اون  جراهمب   هرون اردو 

، 5بضر تجضاکز بض  عنض     جنیی اختصاص یا ت  ک عالکه جراهمتحن عنواو جناین علی  بشرین، ب  
ی هضا نخشضون را نیضز در دوضتة الضی     8ی جنیضی داربرده، 7ک حا لگی اجباری 6 حشای اجباری

جنیی جناین علی  بشرین شناوایی ارده اون  ک   این  اده، این اختیار ب  دادگاه داده شضده  
 ند علی  غیرناا یاو ارتکا  یابنضد،  بخشی از حملة گیترده یا ناا  جراهماون ا  چنانچ  این 

   9 رتکباو را تحن عنواو جناین علی  بشرین تحن تعقیب قرار دهند 
ی هضا  یض رکبضر  نیز، عالکه 10یک دادگاه  ختلط عنواوب ه کیژة ویرالئوو در رکیة قضایی دادگا

یی در خصوص شناوضایی  هاینوآکری جنیی، شاهد هاخشونن تعدد در ز ینة تجاکز ب  عن  ک 
جنیی ک تووعة  صادی   جراهمبر تحول جر  انگاری جنیی هیتیم؛ ا زکو جراهمک جر  انگاری 

ی داربضرده ی  هم این دادگاه اون  در حقیقن جضر  انگضاری   هایژگیکآو در اواونا  ، از دیگر 
 انده از ایضن دادگضاه اوضن     کیژه  رهوو رکیة برجای طورب جناین علی  بشرین  عنواوب جنیی 

ک  یجنیض  یهضا در شرح اتها ضات، انجضا  خشضونن   هرچند در دادگاه یوگیالکی در پرکندة  واا 
ا ا عنواو اتها  کارده تنها  ،خوردیشده ب  چشم  حبو زوِ   اویقربان  یخان ، عل یانجا  اارها

___________________________________________________________________ 
1. Kunarac 
2. Vuković 
3. Kovač  
4. ICTY, Prosecutor V Dragoljub Kunarac Radomir Kovac and Zoran Vukovic, Case No. IT-96-23 & IT-

96-23/1-A, 12 June 2002 
5. Rape  
6. Enforced Prostitution  
7. Forced Pregnancy 
8. Sexual Slavery 
9. The Statute of the Special Court for Sierra Leone. 

طورا  در المللی جداگان  اون ک هماولک  نهاد بینب یین،ویرالئوو از ارااو  رعی شورای ا نین ن ةکیژدادگاه   10
نجا آک از  شودیقوانین اجرایی ویرالئوو تصریح شده، این دادگاه بخشی از ناا  حقوقی داخلی نیز  حیو  نم

 ةاز قدرت اجبارانند ،تشکیل شده اون ای  یاو واز او  لل  تحد ک دکلن ویرالئووراوا  توا   دکجانب با  
 های تلفیقی یا  ختلط قرار گر ت  اون دادگاه ة صل هفتم  نشور  لل  تحد برخوردار اون ک در ز ر
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در   (ICTY, 1996: 20-22)ی جنی یداردرج شده اون ن  با عنواو برده یدارتحن عنواو برده
ی جنیضی ک عناجضر  تشضکلة آو  رهضوو رکیضة      داربضرده حقیقن اکلین رکی  در شناوایی جضر   

 انده دادگضاه کیضژة   ادا   ب  برروی رکیة برجای  انده از دادگاه کیژة ویرالئوو اون ا  دربرجای
 ی جنیی خواهیم پرداخن داربردهویرالئوو در خصوص 

 

ی جنسی در مخاصممات مسملنانه در   داربردهسیر تاریخی جرم انگاری 
 یالمللنیبمناکم کیفری 

 ی المللنیبی جنسی در حقوق کیفری داربردهو عناصر جرم مفهوم  .1
ی اون؛ در نتیج  اکلضین عنصضر بردگضی جنیضی     داربردهک خاجی از  جنیی شکل جدید بردگی

ی اون  قید ک شرط اضا ی این اون ا   رتکب وبب ارتکا  یضک یضا   داربردهنیز، همانند جر  
(  بض  همضین   139: 1396چند عمل با  اهین جنیی نیبن ب  قربانی شود )ارایر ک همکضاراو،  

آو بپضردازیم     انضده از ی ک رکیة برجایداربردهری  دلیل وعی بر آو اون ا  ابتدا ب  برروی تع
هضای تجضاکز بض     ی جنیی در هر شکلی در خالل  خاجمات  یضلحان ، از جملض  امض    داربرده
، نقض  گیضتردة حقضوق بشردکوضتان      2ی عیاشضی( هضا گضاه یپای آوضایش )یضا   هضا یتگاهیا، 1عن 

  (Weissbrodt, 2002: 34)ی  حیو  شده اون المللنیب
 یفضر یا یالمللض نیبض  واویض د اواوضنا ة  7 ضادة   1بنضد  « ز»بار در جزء نیی اکلینی جبردگ

 از تنهضا  رکاندا ک یوگیالکی یهادادگاه یهااواونا  کاقع،  در  اون  یتقل آ ده یجر  عنواوب 
 اواوضنا ة  اض  یدرحضال  ،انضد بضرده  نا  نیبشر  یعل نیجنا عنواوب  ی جنیی(داربرده)ن  بردگی 

ناضر   در یبردگض  نیض جنا از  یضتقل  یتیجنا عنواوب  را یجنی یبردگی، فریا یمللالنیب واوید
 عنضواو بض  را  ( )ز( اواوضنا ة ر ، بردگضی جنیضی   1) 7 ضادة  . (124: 1387اون )خاک،  گر ت 

جنایضات جنگضی    عنضواو بض   3 ( 6)هضض()  8( ک  ضادة  22() ()2) 8جناین علی  بشرین ک در  ادة 
جنیی، تعریفی از آو اراه  نشده اون  تنها در  جراهمانند وایر شناوایی ارده اون  هرچند هم

ب  بردگی گر تن یعنی اعمال اختیارات  ربوط بض  حض    »اواونا ة ر  آ ده اون:  7 ادة  2بند 
کیژه  الکین بر انیاو ک  شتمل اون بر اعمال چنین اختیاری در جهن خرید ک  رکل انیاو ب 

 4« زناو ک اودااو

___________________________________________________________________ 
1. Rape Camps  
2. Comfort Stations  
3. Rome Statute of the International Criminal Court, 2002: Article7&8 

 یضا  ک  عاکضض   دادو، ارایض    انند  واردی ب  یالمللنیب ایفری دیواو اواونا ةجراهم  دهندةتشکیل عناجر وند  4
 اون  ارده اشاره نیز شودی  ا راد آزادی از شدو  حرک   وجب ا   شاب   وارد وایر
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 عنضواو بض  ی جنیضی  داربردهواونا ة ر  در خصوص عناجر  ادی ک  عنوی در عناجر جر  ا
 جناین علی  بشرین آ ده اون:

از  از جملض   را شضخ   چند یا یک تملک ح  ب   تعل  اختیارات الیة یا هریک    رتکب1» 
 یوضاز  حضرک   طری  از یا  زبور اشخاص یا شخ  4،  عاکض 3، ارای  دادو2،  رکل1خرید طری 
 یضا  یضک  بض    زبور اشخاص یا شخ  ا  شده  وجب    رتکب2اون؛  ارده اعمال ،آزاد از  شاب 

آو ر تضار بخشضی از یضک حملضة گیضترده یضا         3بپردازنضد؛  5جنیضی   اهیضن  یدارا عمضل  چنضد 
 اینک  عمل اک بخشی از از    رتکب4باشد؛  پذیر ت  جورتعلی  جمعین غیرناا ی  کییتماتیو

آگاهی داشت  باشضد یضا قصضد آو را     لی  جمعین غیرناا یع کییتماتیویک حملة گیترده یا 
 (Element of Crimes, 2010: 8) «داشت  باشد

ی  یضئلة بیضیار   المللض نیبض جنیی در رکیة  حاام ایفضری   جراهمدر برروی  رودی نار ب 
با هم، همپوشانی داشت   توانندی جنگی ک جناین علی  بشرین  جراهمحاهز اهمین آو اون ا  

 عنضواو بض  عناجر جر  بضرداری جنیضی    2ک  1در وند عناجر جر  اواونا ة ر ، بندهای  باشند 
جنایضن   عنضواو بض  داری جنیضی  جر  بضرده  2ک  1جناین علی  بشرین، دقیقاً  نطب  با بندهای 

جناین علی  بشرین چض    عنواوب عناجر جر  بردگی جنیی چ   2ک  1جنگی اون  در بندهای 
، ارایض   7،  رکل6عنصر  ادی آو اون ا   رتکب با اعمالی چوو خریدجناین جنگی،  عنواوب 

شضود ک اک را بض     قاهضل ک اعمال  شاب  نیبن ب  دیگری برای خود ح   الکیضن   9،  عاکض 8دادو
    (Element of Crimes, 2010: 8 & 1)اعمال جنیی کادار اند 

  آو اون  در حقیقن بردگی ز ینة ارتکا شود،  ربوط ب در ادا   آنچ  وبب تمایز آنها  ی
هر دک عنضواو  جر انض  را بض  خضود      تواندی جنیی زناو غیرناا ی طی یک  خاجمة  یلحان  

یک جناین علی  بشرین در نار گر ت  شضود، بایضد در    عنواوب جنیی  جراهمبگیرد  برای اینک  
نگضی چنضین   اض  در خصضوص جنایضن ج    ند ارتکا  یابد، درحالیقالب عملیات گیترده ک ناا 

جناین جنگی تلقی شود  در حقیقن توجض    تواندی شرطی نز  نیین ک جرف یک اقدا   جزا 
ک برای جنایضن علیض     ردیگی جنگی از  خاجمة  یلحان  نش ت  جراهمی برای المللنیب حاام 

   (Element of Crimes, 2010: 8 &16)بشرین از حمل  ب  غیرناا یاو 
در خصضوص جنایضن علیض  بشضرین از نضوع      10ی ایفضری المللنیبامیییوو  قد اتی دیواو 

___________________________________________________________________ 
1. Purchasing,  
2. Selling 
3. Lending 
4. Bartering 
5. Acts of Sexual Nature 
6. Purchasing,  
7. Selling 
8. Lending 
9. Bartering 

 ییهاطرح ة ناور تهیب   Fة ووو  ب  قطعنا  ةالمللی ایفری براوا  قطعنا امیییوو  قد اتی دیواو بین  10
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دهندة جر  را ب  هماو جورتی تنایم ارد ا  در  ورد جنایضن  ی جنیی عناجر تشکیلداربرده
ی جنیضی ارتبضاط   داربضرده (   فهضو   209: 1396برده گیری عمل ارده بود )ایتضی شضایزری،   

ی جنیی نیازی داربردهاون  در  1جنیی نزدیکی با  حشای اجباری دارد، ا ا  تمایز از اوتثمار
اعمال انترل ک قدرت  طل  یک شخ  بر شخ  دیگر  طضرح   جر اًب  ایب  ال نیین؛ بلک  

ی جنیی، در هر ز او ا  ارتکا  یابد، نق  تضمینات بنیادین حقوق بشر  ندرج داربردهاون  
 لی ب  رومین شناخت  ی جنیی در  حاام داربردهدر اوناد حقوق بشری اون  این  فهو  از 

 (  Weissbrodt, 2002: 33&34) شده اون
 

 ی یوگسالوی سابق المللنیبی جنسی در رویة دادگاه کیفری داربرده .2
ی رأهای تجاکز جنیضی در یوگیضالکی وضاب  اوضن      نمونة دیگر بردگی جنیی  ربوط ب  ام 

گیضالکی وضاب  )از ایضن پضس     ی یوالمللض نیبدر دادگاه ایفری  2001اوناراچ ک دیگراو در وال 
در حضوزة خشضونن جنیضی در حقضوق      هضا پرکنضده تضرین  دادگاه یوگیالکی(، یکی از پیشضگا ان  

ی اون  دادوضتاو در ایفرخواوضن   داربردهایفری  علی ک تنها پرکنده در ز ینة جر   المللنیب
 ادة  3کچ را ک   بند ی اوناراچ ک اوهانا خود علی  اوناراچ ک وایرین، تنها دک نفر از  تهماو با 

جناین علی  بشضرین، اضرد  هرچنضد در شضرح      عنواوب  2«یداربرده»اواونا    تهم ب  جر   5
شضده بض    ی جنیی ک انجا  اارهای خان ، علیض  قربانیضاو زوِ  حبضو    هاخشونناتها ات، انجا  

ها تحن عنضواو  (، ا ا عنواو اتها ِ کارده تنICTY, 2001: Paras 542, 543, 728) خوردی چشم 
ی جنیضی  ا ضا از آنجضا اض  برخضی از عناجضر       داربضرده  عنضواو ب درج شده اون ن  « یداربرده»

ی در رأی اوناراچ ک وضایرین، اکلضین   رأی  شترک اون ک از آنجا ا  داربردهی جنیی با داربرده
صمیم در ویرالئوو، این تصمیم اکلین ت کیژة دادگاه اعتقاد ب  ی اون، همچنینداربردهخصوص 
اختصار بض  برروضی   ، ا  جای دارد ب شودی ی(  حیو  داربردهی جنیی )ن  داربردهخصوص 

 ی بپردازیم  رأاین 
دادوتاو دادگاه ایفری یوگیالکی براوا  اظهارات شهود،  دعی بود دک نفر از قربانیاو بض   

ه داهمضاً تووضط   ی  ترکا  نگهداری شده ک یکی از آنهضا بض   ضدت دک  ضا    اخان  دت شش  اه در 
 ورد تجاکز بض  عنض     داهماًک قربانی دیگر، تووط اوناراچ  3«دی پی شش» ردی ب  نا   یتعار 

همراه هفن زو دیگضر،  در این پرکنده، یکی از شهود ب  ( ICTY, 2001: Para8) اندگر ت ی قرار 

                                                                                                                                        
 ةدهندعناجر تشکیلوند  2000ژکهن  30در  د شار دیواو تشکیل ا قد ات اجرایی ک شرکع ب   در خصوص

 ایی این امیییوو گذشن جراهم ک آیین دادروی ک ادل  از تصویب نه
1. Sexual Exploitation  
2. Enslavement  
3. DP6  
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خانض  را انجضا    ی زندانی شده بودند ک اارهضای  اخان تووط اوناراچ با همراهی دی پی شش، در 
 1(  اوکاچICTY, 2001:Para 6) گر تندی طور  تناک   ورد خشونن جنیی قرار دادند ک ب  ی

رکز زنضاو را نگهضداری اضرده ک بارهضا      15ی بود  اک نیز ب   دت داربردهنیز یکی دیگر از  تهماو 
رقصضیدو رکی  یضز، اضرده     ورد تجاکز قرار داده بود یا برخی از قربانیاو را کادار ب  برهن    کرراً
جنایضن علیض     عنضواو بض  ی را داربضرده (  از نار شعبة دادروی آنچ  ICTY, 2001: Para 9بود )

عر ضی در ز ضاو طضرح     الملضل نیبض کیضژه  حتضوای حقضوق     طضور بض  ، انضد ی ض بشرین شناوایی 
 (  ICTY, 2001: Para 515)ایفرخواون اون 

ل ک برروضی دقیض  حقضوق ک قضوانین جضاری      شعبة دادروی برای برروی این اتها  بض  تحلیض  
، اواونا ة دادگاه یوگیضالکی نیضز   هااواونا  همانند وایر  چراا ی پرداخن، داربرده ربوط ب  
رک شعب  ضرکری دانین ا  ب   نابع  ختلفی ا  بض   ی اراه  نکرده اون  ازاینداربردهتعریفی از 

ی المللنیبحقوق بشر ک حقوق بشردکوتانة  ، از جمل اندپرداخت این  وضوع یا  وضوعات  شاب  
 از جمل  اونادی اض   ضورد توجض  دادگضاه قضرار گر ضن       ICTY,2001: Para 518).نیز بپردازد )

 یالمللنیب  یثاق ،(1948)بشر  حقوق جهانی اعال یة ،1926 یداربرده از: انوانییوو اندعبارت
 ،(1950)اواوضی   یهضا یآزاد ک شضر ب حقوق ارکپایی انوانییوو( 1966) ویاوی ک  دنی حقوق

  (1981)  رد  ک حقوق بشر آ ریقایی  نشور ک (1969) بشر حقوق آ ریکایی انوانییوو
ی بیش از یک قرو ک نضیم گذشضت ، ا ضا از ناضر     داربردهی علی  المللنیبی هاتاللاگرچ  از 
شضده  ری  اراهض  ی در خصوص حقوق بشر، تعالمللنیبی حماین هانمون  نیتر همشعب  هنوز از 

 5 ضادة  « ج»در بنضد    (ICTY, 2001: Para 519)اوضن   1926ی داربضرده تووضط انوانیضیوو   
بضدکو آنکض  تعریفضی از آو    « ب  بردگی گضر تن »اواونا ة دادگاه ایفری یوگیالکی واب  جر  

 نیتضر بضزر  جناین علی  بشرین در نار گر ت  شده اوضن  همضین  یضئل      عنواوب اراه  شود، 
بار تعری  شعبة دادروی  جبور بود، برای اکلین چراا شد، رکی دادگاه  حیو   ییشچالش پ

 عنواو جناین علی  بشرین اراه  اند  ی ب داربردهجا عی از 
ی را در داربردهبار شعبة دادروی دادگاه یوگیالکی واب ، عناجر جر  در نهاین برای اکلین 

 اون:پرکندة اوناراچ ب  شرح ذیل توضیح داده 
براوا  این تعری ، عنصر اعمضال انتضرل ک  الکیضن، تحدیضد یضا انتضرل خود ختضاری، آزادی        »

انتخا  با آزادی حران ِشخ  بیانگر ب  بردگی گر تن اون ا  اغلب  نضتج بض   نضا ع  ضالی بضرای      
  در این رکند رضاین یا ارادة آزاد شخ  کجود ندارد  این عنصر اغلب ب  دلیضل کجضود   شودی  رتکب 

ا  از جملة این عوا ل تهدیضد بض  زکر یضا اوضتفاده از آو یضا وضایر        شودی عوا لی نا مکن یا نا ربوط 
از  ووءاوضتفاده ی درکغ، هضا قضول اشکال اجبار، تر  از اعمال خشونن، اعمال حیل  یا  ریضب یضا دادو   

اجتمضاعی   قربانی، اویر بودو کی،  شارهای رکانی یضا شضرایط اقتصضادی ک    ریپذبیآوقدرت،  وقعین 
___________________________________________________________________ 

1. Kovac 
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طضور  عمضول   ، اار اجباری )بض  ووءاوتفادهی ب  بردگی گر تن  شتمل بر هانشان خاص اکون  وایر 
ازا ک اغلب، هرچند ن  همیش ،  شتمل بر  شقن جیمانی( رابطة جنیضی ک قاچضاق انیضاو    بدکو  اب 

احوال خضاص   اون  جرف بازداشن ایی بدکو انجا  اار دیگری  عمونً با توج  ب  شرایط ک اکضاع ک
 ( ICTY, 2001, Para 543 « )شودینمهر  ورد لزک اً برده واختن  حیو  

دادگاه  عتقد بود جرفِ توانایی خرید،  رکل، یا ب  ارث بردو یک شضخ  یضا خضد ات ک نیضرکی     
نفی  ب   عنی ب  بردگی گر تن نیین، بلک  ایضن اعمضال بایضد در عمضل ارتکضا  یابضد  در       اار کی،  ی
ی داربضرده اه دک  تهم پرکندة  ورد بحض  )اضوکچ ک اونضاراچ( را بض  ارتکضا  ایضن جنایضن        نهاین دادگ

گون  ا  دادگاه یوگیالکی در این پرکنده اظهار داشت  اوضن، رد ک   حکو  ارد  شایاو ذار اون هماو
ی بضر ایضن ا ضر باشضد  لضیکن      انض  یقر توانضد ی وازی نیین، هرچند بدل شدو پول شرط تحق  برده

جنیضی از   ووءاوتفادةکآ د کی یا انترل ک تحدید خود ختاری شخ  یا ح  انتخا  ک ر ن هرگون 
 ( ICTY, 2001, Paras 542-543از  صادی  این جناین باشد ) تواندی اک بدکو رضایتش 

ی داربضرده ی عر  المللنیطب  حقوق بب  اعتقاد شعبة دادروی در ز او طرح ایفرخواون، 
شرین،  شتمل بر اعمال قدرت جزهی یضا الضی حض   الکیضن علیض  یضک       جناین علی  ب عنواوب 

بر ح   الکین ک عنصر  شخ  اون  بنابراین عنصر  ادی این نق ، اِعمال جزهی یا الی قدرت
(  ICTY, 2001: Para 541  عنوی این نق  نیز  شتمل بر اِعمال عا دانض  ایضن قضدرت اوضن )    

ی، تجارت برده، داربردهخاص ک ونتی  باًیتقرتعاری  از  ترگیتردهچنین تعریفی  رودی نار ب 
ی ض ی یا ضن  داربضرده بندگی )غال ی(، اار اجباری ا  در وایر اوناد از جمل  انوانییوو  نضع  

در ایضن   1واز او  لل  تحضد  المللنیبهای امیییوو حقوق ب  اقدا  تواوی ، باشد  حتی شود
علی  جلح ک ا نین بشضر،   جراهمراتش در ز ینة  جموع   قر سینوشیپا  در ز ین  اشاره ارد 

 جموعض    سینضو شیپض عنواو جناین علیض  بشضرین پرداختض  اوضن  در     ی ب داربردهب   وضوع 
ایجاد یا نگهضداری اشضخاص   »،  شتمل بر 1991علی  جلح ک ا نین انیاو  ورخ  جراهم قررات 

ییتماتیک ک گیضتردة حقضوق   نق  و عنواوب « ی، غال ی، یا اار اجباریداربردهتحن کضعین 
   2.ی ا  با جناین علی  بشرین  رتبط اونایبنددوت بشر لحاظ شده، 

، تووضط شضعبة   ی اونضاراچ ک اضوکچ  هانا ب  این  تهماو  ی هر دکداربردهدر نهاین نیز اتها  
ی دادوضتاو  هضا اوضتدنل دادنا   بدکی، همیو با  دییت ک دادگاه تجدیدنار با شد  دییت دادروی 

جنایضن علیض  بشضرین ک ض       عنواوب ی ک عناجر  ادی ک  عنوی آو، داربردهذعاو داشن، جر  ا
دروتی تووط شعبة دادروی بیاو ک تعری  شضده اوضن  شضعبة    عر ی  عاجر ب  المللنیبحقوق 

تجدیدنار، حقی تحن عنواو ح  بر  الکین داشتن بر یک  ضرد را بض  روضمین نشضناخن ک در     
 اضرد  دیض ت ا، شضوند ی ی  نجر داربردها  از نار شعبة دادروی ب  تحق   نهاین با بیاو عوا لی

___________________________________________________________________ 
1. Report of the International Law Commission on the work of its forty-third session, 29 April-19 July 

1991, GA, Supplement No 10 (A/46/10), 
2. The International Law Commission,1991, (A/46/10)) 
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ی  عاجر را برشمرد، بلکض  بایضد در هضر پرکنضده     داربردهگیترده تما  اشکال  طورب  تواوینما  
  .(ICTY, 2002: Paras 116-121) وردی ک جداگان  برروی شود  طورب 

رضضاین قربانیضاو بضود  آنهضا  ضدعی بودنضد اض         ی جادره،  بح  رأیکی از ایرادات  تهماو ب  
ک از آپارتماو خارج شوند یا حتی  ضرار اننضد ک کضعیتشضاو را     جا، آزادان  جاب توانیتندی قربانیاو 

تغییر دهند  همچنین آنها ب  انجا  اارهای خان   جبور نبودند ک آنها با تمایل خضود اارهضای خانض     
ورد  دت ز او نگهداری قربانی بود، ا   عتقد بودنضد ایضن  ضدت      ایراد دیگر در  دادندی را انجا  

قدری طوننی باشد ا  حکاین از قصد جریح  بنی بر نگهداری قربانی داشضت  باشضد ک   ز او باید ب 
ی قرار گیرد  در نهاین نیز،  عتقد بودند یکضی  رأ بنایی برای جدکر  تواندینمی اوتاه ها دتوایر 

ر  عنوی ب   عنای اثبات قصد  تهم بر حبس اردو قربانی تحن انتضرل  از عناجر جر  اثبات عنص
 ناور اوتفاده از قربانی برای اعمال جنیی اون اض  ایضن  طلضب    داهم خود برای  دت طوننی، ب 

رک دادگضاه در خصضوص   تووط دادوتاو  ارغ از هرگون  شک ک ترید  عقضولی اثبضات نشضده ک ازایضن    
(  شضعب  ادعضای   ICTY, 2002: Paras, 108-109)تض  اوضن   ی بض  خطضا ر   داربضرده تحقض  جضر    

رضاین آشضکار قربضانی در اضل  ضدت      عنواوب تجدیدنارخواهاو را  بنی بر  قداو  قاک ن قربانی 
 دت بودو  دت  درای دال بر رضاین قربانی، ک همچنین ادعای رضاین ک طوننی عنواوب حبس 

شضعبة تجدیضدنار بضر ایضن بضاکر      جراحن رد ارد  ا ب ی رداربردهعناجر جر   عنواوب حبس قربانی 
اون ا   قداو رضاین جزء عناجر جر  نیین ک اکضاع ک احوالی ا   رد در آو شرایط ا کاو ابضراز  

 ( ICTY, 2002: Paras 116-121رضاین نداشت  باشد، برای احراز  قداو رضاین اا ی اون )
ی ض ی( انجضا   المللض نیبض ه )ایفضری  دادگضا  Gچارچو  اواوضنا   چنانچ  تعقیب  رتکباو در

 ورد ادعای دادوتاو دادگاه یوگیالکی در پرکندة  واا ا  تحضن دک عنضواو بض      جراهم، ر نیپذ
تحن عنواو بردگی جنیی نیز قابضل تعقیضب    احتمانًبردگی گر تن ک تجاکز ب  عن   طرح بود، 

ی یوگیضالکی  المللض نیبض   در رکیضة دادگضاه ایفضری    (208: 1396اون )ایتی شایزری،  شدهی 
ی هضا پرکنضده یضک از  ی پرداختض  ک در هضیچ  داربردهی اون ا  ب   وضوع اپرکندهواب ، این تنها 

ی ض دیگر چنین اتها ی  طرح نشده اون  هرچند این پرکنده بهترین  رجضتی بضود اض  شضعب      
جنیضی   یهاخشوننی جنیی بپردازد، چراا  نگهداری زناو همراه با داربردهب   یئلة  توانین

ی داربضرده تمراضز خضود را بض  جضر       جضر اً بوده اون  ا ا دادگاه  طلقاً ب  این  قول  کارد نشد ک 
جنایتی علی  بشرین ا  خود نیز ب  نوبة خود نوآکری دادگاه  حیو   ی شد، قرار داد  عنواوب 

ناجضر جضر    ی ا تناع ارد  از آنجا ا  بضرای اکلضین بضار ع   داربردهک از پرداختن ب   اهین جنیی 
، شودی ی  حیو  داربردهآرا در ز ینة جر   نیتر همی از رأی برروی ک اراه  شد، این داربرده

 ا  در رکیة بعدی  حاام ایفری، بییار  ورد توج  قرار گر ت  اون 
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 یالمللنیبی جنسی در رویة دیوان کیفری داربرده .3
  1ی جنسی در پروندة کاتانگاداربرده. اتهام 1. 3

جناین علی  بشضرین   عنواوب ی جنیی علی  غیرناا یاو، هم داربردهااتانگا از  تهمانی بود ا  ب  
ک هم جناین جنگی  تهم شده بود  ک   ایفرخواون اجالحی دادوضتاو، پضس از حملض  ک غضارت     
 رکوتای بوگورک، زناو آو  نطق  زندانی شدند ک تووط زندانیاو  ورد تجاکز ب  عن  قضرار گر تنضد   

ا  در این وضند آ ضاده    اندی  ندرج در وند عناجر جر  اشاره  53شعبة دادروی بدکاً ب  پاکرقی 
چنین  حدکدیتی نیبن ب  آزادی  مکن اوضن تحضن شضرایطی شضا ل اارهضای اجبضاری       »اون: 

ی، داربضرده گون  ا  در انوانییوو تکمیلضی لغضو   وخن ک یا تنزیل یک انیاو ب  کضعین پَین، آو
 ( ICC, 2008, Paras 343-344) «ی  شاب  آ ده اون، باشدها یرک، یا نهادها ک تجارت برده

ادعضا اض     در خصوص ایضن  ی جنیی شعبة دادروی بر این باکر اون ا داربردهدر خصوص اتها  
اند تا همیر رز ندگاو شوند ک همچنضین  زناو غیرناا ی بعد از آو حمل ، ربوده، زندانی ک  جبور شده

ک در  ضدت   انضد شضده ن غذا ک اطاعن از دوتورهای رز ندگاو ک اعمال با  اهین جنیی  جبور ب  پخت
 .(ICC, 2008: Paras 384-350)،  دارک اا ی اون اندگر ت ی  ورد تجاکز ب  عن  قرار داربرده

 ثال حیب شهادت یکی از شهود، یکی از زناو ربوده ک برهن  شده ک تووضط یکضی از    طورب 
اکز قرار گر ت  ک  تعاقباً تهدید ب   ر  شده ک بارها  ورد تجاکز قرار گر ت  ک رز ندگاو  ورد تج

 ICC, 2008: Para)در نتیجة این تجاکزات در  دت اوارت از آو  رد نیز جاحب بچ  شده اون 

،  دارک اضا ی بضرای اثبضات ایضن     2اواونا   8رک ب  اعتقاد شعبة دادروی ک    ادة ازاین .(353
 .(ICC, 2008: Para 354)جناین علی  بشرین کجود دارد  عنواوب  ی جنییداربرده

شکل خاجی از  تواندی ی جنیی داربردهاواونا  ،  73شعبة دادروی  عتقد بود ک    ادة 
شضا ل کضضعیتی باشضد اض       تواندی همچنین  .(ICC,2008:Para 430)ی  حیو  شود داربرده

جنیی  انند تجاکز ب   انجا  اجباری اارهای ور خان  یازناو ک دختراو  جبور ب  ازدکاج، انجا  ا 
از ناضر شضعبة   . (ICC, 2008: Para 431) انضد، شضوند  عن  با ایانی ا  آنها را ب  بردگی گر تض  
اجبار شخ  یا اشضخاص بض  انجضا     »ی جنیی داربردهدادروی عنصر دک  جناین علی  بشرینِ 

ی داربضرده   بنابراین پارا تر خاص جضر   «یک یا چند عمل با  اهین جنیی تووط  رتکب اون
جضایی ک اختیضار، توانضایی    بر اِعمال  حدکدین بر خود ختاری قربضانی، آزادی جابض   جنیی، عالکه

(  در اینجا نیضز شضعبة   ICC, 2008: Para 432ی برای رابطة جنیی اون )ریگمیتصمقربانی در 
ی جنیضی، عناجضر  ضادی ک    دارهبضرد ا  در خصوص جناین علی  بشرینِ  اندی  دییت دادروی 

  (ICC, 2008: Para 435) عنوی  حق  شده ک دنیل اا ی برای اثبات این ادعا  وجود اون 

___________________________________________________________________ 
1. Germain Katanga 
2. 8(2)(b)(xxii) of the Statute  
3. 7(1)(g) of the Statute  
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 وردی رویدگی شود ک  جورتب ی جنیی باید داربردهشعبة بدکی نیز بر این باکر اون ا  
 ,ICC)یضتند  ی جنیی، حصضری نی داربردهشده در وند عناجر جر  در ارتباط با  وارد  هرون

2014 : Paras 975-976)   چراا   حرک ین از آزادی  مکن اون اشکال  تعددی داشت  باشضد ،
ی جنیی،  اهین ذهنی  حرک یضن  داربردهجر   1دادگاه در تحلیل ک برروی اکلین عنصر عینی

را، ب   عنای درک شخ  از کضعیتش ک همچنین تر   تعضارف اک از کضضعین را  ضدنار قضرار     
  (ICC, 2014 : Para 977) داده اون

  اعتقاد شعبة بدکی دک ین عنصری ا  باید لحضاظ شضود، در خصضوص توانضایی قربضانی در      ب
ی در  ورد شرایطی اون ا  در آو شرایط  تعهد بض  انجضا  اعمضال جنیضی شضده ک      ریگمیتصم

  شمول کضعیتی شود ا  شخ  قربانی  جبور بض  زنضدگی بضا    تواندی ی جنیی داربرده فهو  
  (ICC, 2014 :Para 978)با اک اعمال جنیی انجضا  دهضد    ینیبای ا   شودی شخ  دیگری 

 ,ICC)شد  دییت ی داربردهی ک جناین جنگیِ داربردهدر نهاین هر دک اتها  جناین علی  بشرین 

2008 :Para 211 )     جنایضن علیض     عنضواو بض  ا ا در نهاین شعبة دک  بدکی، این اتها ضات را چض
 .(ICC, 2014 :P 659) جنگی ب  دلیل نااا ی بودو ادل ، رد ارد جراهم عنواوب ک چ  بشرین 

ی داربضرده بضار  بضرای اکلضین   توانینی ب  اعتقاد نگارنده این پرکنده از  واردی بود ا  دیواو 
جناین جنگی شناوضایی انضد، ا ضا دیضواو بضا       عنواوب بر جناین علی  بشرین( جنیی را )عالکه

ی خودداری ارد ک با توجض   داربرده جراهم شاران ااتانگا در  دییت  نة ادلة اثباتی، از ا زایش دا
رک ی پضیش هضا چضالش با  توانینی تووط شعبة دادروی در جایی ا  دیواو  جراهماین  دییت ب  

 نفعالن  عمل اضرد ک   اا الً بارزه اند ک وهم بزرگی در تبیین هرچ  بیشتر این جر  ایفا اند، 
جنایضن علیض     عنضواو بض  جنایضن جنگضی ک چض      عنواوب این جر  چ   دییت ال ناباکری از در ام

 بشرین ا تناع کرزید   
 

 2ی جنسی در پروندة بوسکو ناگانداداربردهاولین حکم منکومیت . 3. 3
ی اوضن اض  شضعبة    المللض نیبض ی جنیی در دیواو ایفری داربردهبووکو ناگاندا از دیگر  تهماو 

ی جنیضی  حکضو  اضرد  اتها ضات     داربضرده جنیی از جملض    جراهماک را ب  اتها  پنجم دادروی 
جنگضی   جراهمجناین علی  بشرین ک  عنواوب ی جنیی داربردهایفرخواون، ب   9ک  7،8شمارة 

( ب  بیضاو ک  6()هض()2)8()ز( ک  ادة 1)7اختصاص داشن  شعب  ابتدا پس از اشاره ب   واد قانونی 
جنگضی  ضذاور در    جراهمجناین علی  بشرین ک  عنواوب ی جنیی داربرده برروی عناجر قانونی

  (ICC, 2019 :Paras 950-951)وند عناجر جر  اواونا   پرداخت  اون 
___________________________________________________________________ 

 در دادگاه شعبة اون، پرداخت  جنیی یداربرده جر   عنوی ک  ادی عناجر بیاو ب  جر  عناجر وند آنک  دلیلب   1
  پرداخن یادشده عناجر تشریح ب  جر اً ک کردن اراه  جر  این از جدیدی تعری  بدکی  رحلة ک دادروی  رحلة

2. Bosco Ntaganda 
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انندة اعمضال حض    شعب  اذعاو داشن،  هرون جا عی ا  بیانگر کضعین ک شرایط  نعکس
وص اینکض  آیضا  رتکضب چنضین     ی در خصریگمیتصم الکین علی  دیگری باشد، کجود ندارد  در 

جایی قربانی، قدرتی را اعمال ارده اون یا خیر، شعب  باید عوا ل  ختلفی از جمل  انترل، جاب 
 اهین  حیط  یزیکی، انترل رکانی، اتخاذ  وازینی در خصوص  مانعضن یضا جلضوگیری از  ضرار     

اجبار رکانی یضا  یزیکضی،  ضدت    قربانی، اوتفاده از زکر یا تهدید ب  اوتفاده از زکر یا وایر اشکال 
، 1قضرار گضر تن، ادعضای انحصضار     ووءاوضتفاده ز او نگهداری، در  عرض ر تارهای غیرانیانی یضا  

ی قربانی را  دنار قضرار دهضد  بض  اعتقضاد شضعب       ریپذبیآو، اار اجباری، 2انترل ا یال جنیی
ن در خصضوص  همچنضی  اعمال ح   الکین نیبن ب  یک  رد نیاز ند دادکوضتد تجضاری نییضن    
شا ل کضضعیتی   تواندی  حرک ین از آزادی شعب   عتقد اون ا  اشکال  تعددی کجود دارد ک 

ک در  رکدینمباشد ا   رد از لحاظ  یزیکی  حبو  نیین، ا ا از تر  جاو خود، عمالً هیچ جا 
  (ICC, 2019: Para 952)  اندی هماو  کاو 

ا  پس از حمل ، وربازاو چند قربانی از جمل   داردی ی خود اذعاو هاا ت شعب  در بخش ی
وال  را برای  دت ز او  عینی، ک در برخی  وارد چندین رکز، زندانی ارده ک در این دختر یازده

اارهضایی را بضرای آنهضا انجضا       اردندی  دت آنها را  ورد تجاکز قرار داده ک حتی آنها را  جبور 
  (,Para 954 ICC :2019) دهند یا برایشاو غذا آ اده انند

ی چضوو ا عضالی بضا  اهیضن جنیضی، اعمضال حض         عناجرپس از آو شعب  ب  برروی تحق  
 الکین پرداخن ک  عتقد بود از آنجا ا  تجاکز ب  عن  یضک یضا چنضدین  رتبض  علیض  قربانیضاو       

ی جنیضی یعنضی ارتکضا  اعمضال بضا  اهیضن       داربضرده رک دک ین عنصر  ادیِ ارتکا  یا ت ، ازاین
ی داربضرده  حق  شده اون  در  ورد اعمال حض   الکیضن )اکلضین عنصضر  ضادی جضر         جنیی

جنیی( نیز شعب   عتقد اون، قربانیاو تووط وضربازاو دوضتگیر ک  تعاقبضاً بض   کضاو دیگضری       
آ ده شعب  تنها در خصوص یکی از قربانیاو بضا نضا    عملی ب هایبررو  ا ا پس از اندشده نتقل 

مال ح   الکین را از طری  انجا  چندین  رتب  تجاکز ب  عن ، اجبار بض   ، اع0113-اختصار پی
 ,ICC)شدنی دانیضن  پختن ک حمل اشیا ک همچنین  حرک ین از آزادی اثبات غذاانجا  اارها، 

2019 : Para 960)      ی داربضرده ب  اعتقاد شعب  در ارتکا  اعمال با  اهین جنیی، بضرای تحقض
 ضرد از طریض     ا  در اثبات تجاکز ب  عن  تعرض بض  بضدو  درحالی نیین  جنیی، نیاز ب  دخول

جورت اندک در شرایط خضاص،  ضورد نیضاز اوضن     ، هرچند ب شودی ر تاری ا  ب  دخول  نجر 
(ICC, 2019: Para 1204)  

وال اون، ا  پس از اوتخدا   15ی جنیی اودک وربازاو زیر داربردهاز دیگر اتها ات اک، 
ک در این  دت  جبور ب  انجا  یک یا چنضد عمضل بضا  اهیضن      شدندی ل داده برای آ وزل انتقا

___________________________________________________________________ 
1. Assertion of Exclusivity  
2. Control of  Sexuality  
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بضرای آ ضوزل نگهضداری     هضا  اه 1 ثال یکی از دختراو ا  در ام  بلو طورب   شدندی جنیی 
اک تحضن انتضرل اوضن ک اگضر      کآ ضد ر ضن شده بود، در این  دت  ورد تهدید کاقع شده بود اض   

ی جز  اندو در آو  کاو نداشضن ک در  اچاره  در حقیقن اک ودشی تصمیم ب   رار بگیرد، اشت  
آو  دت با تهدید ک اجبار  رتباً  جبور ب  انجا  اعمال جنیی با وربازاو بود  بض  اعتقضاد شضعب     

قادر  عمالًدلیل  وقعیتی ا  داشن،  یزیکی  حدکد ک  حبو  نشده بود، ا ا ب  طورب هرچند اک 
ر  ادی یعنی اِعمال  الکین ک انجا  اَعمال با  اهیضن جنیضی در   ب  ترک آو  کاو نبوده ک عنص
  (ICC, 2019 : Paras 974&980)خصوص اک  حق  شده اون 
( ک 7جناین علی  بشضرین )اتهضا  شضمارة     عنواوب ی جنیی داربردهدر نهاین شعب  اک را ب  

دلیضل  لة دک  ب جنگی )همکاری غیر یتقیم( در حم جراهم عنواوب ی جنیی داربردههمچنین 
وضال در   15ی جنیی علی  اودااو زیضر  داربرده()ال (، ک 3)25همکاری غیر یتقیم ک    ادة 

(  جضر  شضناخن ک بض     9ک  8)اتها ات شمارة  2003دوا بر  31ک  2002 آگوون 6تاریخ بین 
ایضن حکضم اکلضین حکضم  حکو یضن        (ICC, 2019 :P 536)وال حبس  حکو  ارد  30تحمل 

جضراحن دادگضاه بضین    ی جنیی اون ا  بض  داربردهی در ارتباط با جر  المللنیبری دادگاه ایف
ی جنیضی  داربضرده شد ک اعال  ارد ا  برای تحق   قاهلی جنیی تمایز داربردهتجاکز ب  عن  ک 

برخالف تجاکز ب  عن  نیازی ب  دخول نیین ک جرف اعمال  الکین ک انجا  اعمال ا   ضاهیتی  
    اندی تحق  این جر  افاین جنیی دارند، برای 

 

 ی جنسی در رویة دادگاه ویژه برای سیرالئونداربردهسیر تکاملی شناسایی 
 2. پروندة جبهة شورای انقالبی نیروهای مسلح1

ی از ابرهض  ی ک داخلضی را در  المللض نیبض  جراهمیک نهاد ایفری  وقن،  عنواوب دادگاه ویرالئوو 
ی هضا تفضاکت انضد، ایضن در حضالی اوضن اض       رویدگی  ی ز او در  حدکدة جغرا یایی  شخ 

اواوی با دیگر  حاام پیشین دارد: قضات، دادوضتاو ک اارانضاو ایضن دادگضاه از ترایضب اتبضاع       
تحضن   جضراهم ک دادگضاه در خضود وضیرالئوو جضایی اض        شضوند ی اشور  حلی ک بیگان  انتخا  

انضواع قابضل    هضا یدگیروانین حاام بر کقوع پیووت ، تشکیل ک قوجالحین این دادگاه در آنجا ب 
ک  248: 1393اوضن )بلخضی ک آزادبخضن،     الملضل نیبض ی شده ک حقوق المللنیباعمال در  حاام 

  ردیگی ی قرار المللنیبرک این دادگاه در ز رة  حاام ایفری (  ازاین249
نیرکهضای   در جهن ایجاد کحشن ک  جازات، گرکه جبهة  تحد انقالبی ک جبهة شورای انقالبضی 

___________________________________________________________________ 
1. Camp Blue 
2. Armed Forces Revolutionary Council 



 1401زمستان ، 4، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    2006

  زنضاو ک دختضراو   انضد اضرده ی غیرناضا ی  هضا نیجمعبارها اقدا  ب  اوارت ک ربودو اعضای  1 یلح
، برخی از آنها ربوده شده ک برای بردگی جنیی ک اضار اجبضاری   اندگر ت شده  ورد تجاکز قرار ربوده

ها ب  اوارت البرخی از این زناو ک دختراو برای و ( SCSL,2004:Paras37-40)دند شاوتفاده  ی
هضا بض    اار ر ت  ک وضال نیز برای اار اجباری ب  شدندی   پیراو ک  ردانی ا  ربوده شدندی گر ت  

ک در  دنضد یدی رز نده آ وزل  عنواوب شده   برخی از دختراو ک پیراو ربودهاندشدهاوارت گر ت  
دادروی در پرکنضدة شضورای      شعبة(SCSL, 2004: Paras37-40 )دند شنبردهای  عال اوتفاده  ی

ی در المللض نیبض انقالبی نیرکهای  یلح )ای اف آر وی( در ابتدا ب  بیاو رکیة حاام  حاام ایفضری  
پرداخت  اون   جراهمآو بر جر  انگاری این  ریت ثی جنیی ک داربردهجنیی از جمل   جراهمز ینة 

خضاص در   طضور ب ی جنیی داربردهآنک  ، با اندی ی جنیی بیاو داربردهاار بردو کاژة شعب  با ب 
ی یوگیالکی وضاب  ک رکانضدا نیا ضده اوضن، ا ضا دادگضاه یوگیضالکی در پرکنضدة         هادادگاهاواونا ة 

ی داربردهدلیل نگهداری دختراو در بردگی برای اهداف جنیی،  تهم ک  حکو  ب  اوناراچ، اک را ب 
 رغضم یعلض نکتة حاهز اهمیضن اینکض     ( SCSL, 2007: Para 706)جناین علی  بشرین ارد  عنواوب 

ی جنیی جحبتی نشده اون، ا ا شضعبة دادروضی   داربردهجراحن از اتها  ی اوناراچ ب رأآنک  در 
جراحن از ب  709، در پاراگراف هادادگاهدادگاه کیژة ویرالئوو در این پرکنده برای بیاو رکیة واب  

 ( SCSL, 2007: Para 706) اندی ی جنیی یاد داربردهآو تحن عنواو 
ی یوگیضالکی ک  هضا دادگضاه شعبة دادروی دادگاه کیژة ویرالئوو همچنین  عتقد اون، رکیة 

ی، هماننضد اواوضنا ة دادگضاه کیضژه بضرای وضیرالئوو       المللنیبرکاندا، در اواونا ة دیواو ایفری 
جضزا درج شضده ک   ی در پاراگراف  اجداگان  طورب جنییتی  جراهماانوو نیز  نعکس شده ک هم

 SCSL, 2007: Para)جناین علی  بشرین جر  انگضاری شضده اوضن     عنواوب ی جنیی داربرده

نیز شعب  بر ایضن بضاکر اوضن جر ضی اض  تووضط دادگضاه         رودی نار   در حقیقن ب (707-709
جضر    عنضواو ب اانوو ی جنیی بوده ا  همداربردهیوگیالکی در قضیة اوناراچ رویدگی شده، 

 ی ک دادگاه کیژة ویرالئوو درج شده اون  المللنیبدر اواونا ة دیواو ایفری   جزا
ی ب  بیاو المللنیبی ایفری هادادگاهبار در رکیة شعبة دادروی دادگاه ویرالئوو برای اکلین

گونض  تعریفضی بضا  اهیضن جنیضی در      ا  تضا آو ز ضاو هضیچ    پردازدی ی جنیی داربردهعناجر 
 اند از:ی جنیی عبارتداربردهنشده بود  شعب   عتقد اون عناجر  خصوص این جر  اراه 

   رتکب تما  یا بخشی از قدرت خود را برای در اختیار گر تن یک یضا چنضد شضخ ، از    1»
ة ایضن شضخ  یضا اشضخاص یضا از طریض  تحمیضل         بادلض جمل  از طری  خرید،  رکل، اجضاره ک  

 ند؛ حرک ین از آزادی  شاب  بر این ا راد، اعمال ا

___________________________________________________________________ 
 ا  بود دی یال 2002 تا 1991 هایوال بین ویرالئوو داخلی جنگ در درگیر ناا ی هایگرکه ترینرادیکال از  1

  داشتند قرار لیبریا کقن جمهوررهیس تیلور، چارلز حماین  ورد
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    رتکب وبب انجا  یک یا چند عمل با  اهین جنیی تووط شخ  یا اشخاجی گردد؛2
 عقضولی از   طضور بض  ی جنیی را داشت  باشد یا داربرده   رتکب باید قصد انجا  این اعمال 3

بض  اعتقضاد شضعب ، قضدرت اعمضال      «  آگاهی داشت  باشد دادهرخاینک  ب  احتمال زیاد این اعمال 
بضرای اثبضات    2ک نیازی ب  پرداخن ک  بادل  1شده در پاراگراف اکل انحصاری نییتند الکین بیاو

 ( SCSL, 2007: Para 707-709)نیین  3اعمال  الکین بر  رد
تووط  رتکب خطا  ب  قربانی حکاین  4«همیر»بر این باکر اون ا  اوتفاده از کاژة  شعب 

ی دارد ن  قصضد  رتکضب در  ضرض اضردوِ     از قصد  رتکب  بنی بر اعمال  الکین نیبن ب  قربان
ی اض  در ذاتِ  ادکطر ض  با قربانی آو هم در  فهو  تعهضدات   5یک کضعین زناشویی یا شبی  آو

ب  اعتقاد شعبة دادروی رابطضة  رتکبضاو نیضبن بض       چراا رکابط زو ک شوهر ایجاد شده اون؛ 
قربضانی را اض  در    تواندی کب قربانیاو  بتنی بر  الکین اون )ن  رابطة  تقابل زناشویی( ک  رت

در نهایضن نیضز شضعبة     (SCSL, 2007: Paras 711).تملک اکون، ب  شخ  دیگری کاگذار اند 
دهندة آو، نار دادوتاو ی جنیی ک بیاو عناجر تشکیلداربردهشناوایی جر   رغمیعلدادروی 
یر ن، بلک  هضر وض    عنواو یک جر   یتقل نپذ( را ب 7ی جنیی )اتها  شمارة داربرده بنی بر 

(، SCSL, 2007: 570-572(  حکضو  اضرد )  13ی )اتهضا  شضمارة   داربضرده  تهم را تنها ب  اتهضا   
جضراحن  هرچند شعبة دادروی در این پرکنده برخالف پرکندة اوناراچ در دادگاه یوگیالکی، بض  

ی جنیی را ب  رومین شضناخت  اوضن، ا ضا بضاز هضم از جضدکر حکضم در خصضوص         داربردهجر  
ی بیضنده اضرده اوضن  بضا کجضود ایضن       داربضرده ی جنیی ا تناع کرزیده ک تنها ب  اتهضا   داربرده

بار ک همچنضین اراهضة اکلضین    جناین علی  بشرین برای اکلین عنواوب ی جنیی داربردهشناوایی 
 آرا در رکیضة دادگضاه   نیتریغنک  نیتر همی را در ردة یکی از رأی جنیی، این داربردهتعری  از 

 کیژة ویرالئوو قرار داده اون  
 

  6. رویکرد متفاوت دادگاه سیرالئون در پروندة جبهة متند انقالبی2

ی داربضرده در خصوص پرکندة جبهة  تحد انقالبی )ار یضو اف( نیضز یکضی از اتها ضات کارد اتهضا       
ی جنیضی بضرای   داربضرده ا  جر  خاص  اندی جنیی اون  در این خصوص شعبة بدکی بیاو 

 جضراهم عنواو جناین علیض  بشضرین ک هضم    ی هم ب المللنیببار در اواونا ة دیواو ایفری لیناک
جنایضن   عنضواو بض  جنگی درج شده اون ک پس از آو در اواونا ة دادگاه کیژه برای وضیرالئوو  

شعب  ب  این  هم نیز  ( SCSL, 2009: Para 154)اواونا   آ ده اون  3علی  بشرین ذیل  ادة 
___________________________________________________________________ 

1. .on-Exhaustive 
2. Payment or Exchange 
3. The Exercise of Ownership 
4. Wife 
5. Marital or Quasi-Marital Status 
6. The Revolutionary United Front(RUF) 
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یی اون ا  هافرخواونیاا  ایفرخواون  طرکح  در این دادگاه از جمل  اکلین  اندی اشاره 
(  SCSL, 2009: Para 154) انضد ی ض ی جنیضی  ضتهم   داربردهجراحن ب  اتها  جر  ا راد را ب 

رغم این ادعا شعبة بدکی  عتقد اوضن اض  ایضن جضر ، جدیضد نییضن  از ناضر شضعبة بضدکی          ب 
 عنضواو بض  ی اوضن ک اعمضالی اض     داربضرده از ب  بردگی گر تن ک  ی جنیی شکل خاجیداربرده
 ی شناوضایی شضده بودنضد   داربضرده ، در گذشت  تحن عنواو اندشدهی بندطبق ی جنیی داربرده

(SCSL, 2009: Paras 155-156 ب  )دلیل حضبس زنضاو بضرای     ثال در پرکندة اوناراچ، اک ب  طور
ی، تجاکز داربرده  عن  ک وایر اعمال جنیی،  تهم ب  جر  ک در  عرض قرار دادو تجاکز ب ها اه

داشضن اض     دیض ت اب  عن  ک تعرض ب  ارا ن انیانی شده بود  در این  ورد دادگاه یوگیضالکی  
« ی حتی اگر  بتنی بر اوتثمار جنیی هم باشد، جر ی  تمایز از تجاکز ب  عن  اون داربرده»

ی جنیضی ک خشضونن   داربضرده ر خضاص از جملض    ی بیضیا جراهمض شعب   عتقد بود ا   منوعین 
 ( SCSL, 2009: Paras 155-156 ) اندشدهاند ا  پیشتر جر  انگاری جنیی اعمالی

عر ی  منضوع شضده    المللنیبی ب   وجب حقوق داربردهشعب  همچنین  عتقد اون، جر  
ی جنیضی  اردبضرده دهندة اون ک  یتلز   یئولین ایفری  ردی اون ک ب  بیاو عناجر تشکیل

   تهم تما  یا بخشی از قدرت خود را برای ح   الکین یضک یضا چنضد شضخ  از     1: »پردازدی 
قبیل، خرید  رکل، اجاره ک ضر  ک جضرح ایضن شضخ  یضا اشضخاص اعمضال نمایضد ک یضا آنکض           

   رتکب وبب انجا  یک یا چند اضار  2 حرک ین از آزادی  شاب  را نیبن ب  آنها تحمیل اند؛ 
ی جنیضی را  داربرده   تهم قصد انجا  عمل 3نیی تووط شخ  یا اشخاص گردد؛ با  اهین ج

 عقولی از اینک  این اعمال ب  احتمال زیاد  نجر ب  چنین اعمضالی   طورب داشت  باشد ک یا اینک  
  (SCSL, 2009: Paras 158-160)« ، آگاهی داشت  باشدشودی 

  اعمضال قضدرت   1» تمل بر دک جزء اوضن: ی جنیی  شداربردهب  اعتقاد شعب  عنصر  ادی  
 داری  شتمل بضر اعمضال جنیضی     عمل برده2ی(؛ داربرده الکین بر شخ  یا اشخاص )عنصر 

شده در پرکنضدة اونضاراچ تووضط دادگضاه     با آنک  شعب  ب  اعمال شناوایی«  )عنصر جنیی( باشد
هضایی اض    اقضدا   یوگیالکی واب  اشاره اضرد، در نهایضن خضود نیضز اقضدا  بض   هروضن اضردو        

انندة قدرت  الکین اون، ارده ک اذعضاو داشضن اض  ایضن اعمضال انحصضاری نییضتند         نعکس
(SCSL, 2009: Paras 158-160 ) 

شعبة بدکی همچنین  عتقد اون ا  برای  حکو  اردو  تهم ب  این جضر  دادوضتاو بایضد    
شضده اوضن  از ناضر     انجا  اعمالی با  اهین جنیی تووضط قربضانی   1اثبات اند ا   تهم  یبب

ی داربضرده ی، داربضرده شعب  اعمال خشونن جنیی یک عنصر اضا ی اوضن اض  در ترایضب بضا     
  (SCSL, 2009: Para162) دهدی جنیی را شکل 

ی ک انجا  اعمضال جنیضی،   داربردهدر حقیقن از نار شعبة بدکی نارضایتی قربانی نیبن ب  
___________________________________________________________________ 

1. Caused  



 2009کیفری...    المللنیب در حقوقی جنسی داربرده

 ند اثبات آو تووط دادوتاو باشد  همچنضین  ا  نیاز شودینمی جنیی  حیو  داربردهعنصر 
 دت ز او ب  بردگی گر تن، اگرچ   مکن اون در تعیین ایفین رابطض  حضاهز اهمیضن باشضد،     

  شعب  در این خصوص نیز  جدداً ب  تصمیم شعبة تجدیدنار شودینمعنصر این جر   حیو  
انضد:  ا  بیاو  ی (،ICTY, 2002: Para 120) اندی دادگاه یوگیالکی در قضیة اوناراچ اشاره 

، بضرای  ضرض اضردوِ  قضداو رضضاین      وضازد ی اکضاع ک احوالی ا  رضاین جریح را غیر مکن »
 «   اندی افاین 

( 7)2ی جنیضی ک ض   ضادة    داربضرده در نهاین نیز شعبة بدکی هضر وض   ضتهم را بض  اتهضا       
ا کجضود اعتضراض     شضعبة تجدیضدنار نیضز بض    (SCSL, 2009: Paras 163)اواونا    حکو  اضرد  

 تضواو ی در حقیقن  ( SCSL, 2009 : 478) ارد دییت  تهماو، دادنا ة بدکی را در این خصوص 
ی المللض نیبض ی جادره تووط یک دادگاه ایفری رأ نیتر همی اکلین ک رأگفن تا این تاریخ، این 

اقدا  بض    دهندة آو،ی جنیی ک برشمردو عناجر تشکیلداربردهبر شناوایی جر  اون ا  عالکه
ی جنیی ارده اون  در ایضن پرکنضده دادگضاه تعریض      داربردهجدکر حکم جناین علی  بشرین ِ 

بر  دیت اجای ک همچناو ب  دییت شده در پرکندة گرکه جبهة  تحد انقالبی )آر یو اف تی( را اراه 
بضر رکی رابطضة    عناجر این جر ، تمراز خود را عنواوب اثبات  قداو رضاین یا ارادة آزاد قربانی 

ی جنیی، جر ضی  تفضاکت از   داربردهوببین گذاشن  دادگاه همچنین تالل ارد تا اثبات اند 
 این دک را یکیاو در نار ر ن    تواوینمتجاکز ب  عن  اون ک 

 

 2در پروندة چارلزتیلور 1ی زناشوییداربرده
ارتکضا    لیض دلد ک بض  وضرنگوو شض   2003ا  در وال  بود ایبریواب  ل جمهورسیره لور،یچارلز ت

بضر   یاک  بنض  یةاکل فرخواونی  اشد حاام   رالئوویدهشتناک در اشور همجوار و یهانیجنا
 ماعبضر اوضت   ژهیض ک دیت ا با لیدن یب  جراهم ک بررو یدگیرو یجادر شد، کل 2003جر  در 18

 50مضل بض  تح  2012در وضال   نیک در نها ا نیادا    2011تا  2007از وال  اویاظهارات قربان
ی جنیضی از اتها ضات کاردة چضارلز تیلضور بضود  در ایضن       داربضرده اتهضا    وال حبس  حکو  شد 

 ضارغ از   یضن یبای ض ی ب  شضرح ذیضل،   داربردهخصوص شعبة بدکی بر این اعتقاد بود ا  عناجر 
 هرگون  شک ک تردید  عقولی اثبات شود:

ر تن یک یضا چنضد شضخ ، از       رتکب تما  یا بخشی از قدرت خود را برای در اختیار گ1»
جمل  از طری  خرید،  رکل، اجضاره ک  بادلضة ایضن شضخ  یضا اشضخاص یضا از طریض  تحمیضل          

   رتکب ب  این شخ  ک یا اشخاص یک یا 2 حرک ین از آزادی  شاب  بر این ا راد اعمال اند؛ 

___________________________________________________________________ 
1. A Conjugal Form Of Sexual Slavery 
2. Charles Taylor 
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ی جنیضی  ردابضرده    رتکب باید قصد انجا  این اعمال 3چند عمل با  اهین جنیی کارد نماید؛ 
 عقولی از اینک  ب  احتمال زیضاد ایضن اعمضال رخ داده اوضن، آگضاهی       طورب را داشت  باشد ک یا 

، بیاو (ICTY, 2002: Para 540)ی تجدیدنار اوناراچ رأشعبة بدکی با تبعین از «  داشت  باشد
ی جنیی  تشکل از دک عنصر اوضن: نخیضن آنکض   ضتهم     داربردها  عنصر  ادی جر   اندی 
ما  یا بخشی از قدرت خود را همراه با ح   الکین نیبن ب  یک شخ  یضا اشخاجضی اعمضال    ت

ی  شتمل بر اعمال جنیضی )عنصضر جنیضی( باشضد      داربردهی( ک دک  آنک ، داربردهاند )عنصر 
عنصر  عنوی آو نیز  شتمل بر اِعمال عا دانة بخشی یا تما  قدرت همراه با ح   الکین نیبن 

 ( SCSL, 2012: Para 418 -419)اون ب   رد قربانی 
ی داربضرده ی اجضلی  هضا صض  یخصهمچنین شعب  نارضضایتی ک  قضداو ارادة آزاد قربضانی را از    

شمارد  برای تعیین اینک   رتکب نیبن ب  قربانی، قدرت خضود را اِعمضال داشضت  اوضن یضا      بر ی
قربانی، انترل  حضیط   جاییانترل جاب »خیر، شعب  باید کجود چنین عوا لی یا ضوابطی چوو 

را احضراز انضد    «  یزیکی قربانی، انترل رکانی، کضضع  قضررات بضرای جلضوگیری از  ضرار قربضانی      
اوتفاده یا تهدید ب  زکر یا اجبار علی  قربضانی، ااضراه، ادعضای انزکاطلبضی، در  عضرض ر تارهضای       

این  وارد انحصاری  قرار دادو قربانی، انترل جنییتی ک اار اجباری ا  ووءاوتفادهکحشیان  ک 
 .(SCSL, 2012: Para 420-421)نییتند، را نیز لحاظ شود 

همچنین ب  اعتقاد شعب ، برای اِعمال ح   الکیضن نیضازی بض  پرداخضن ک  بادلض  نییضن         
 شتمل بر اار اجبضاری یضا در غیضر ایضن جضورت اضاهش        قاًیدق حرک ین از آزادی  مکن اون 

اض    اضرد ی ض ی دادوتاو بایضد اثبضات   داربردهبرای اثبات  کضعین  رد ب  غال ی باشد  همچنین
 تهم، نیبن ب  قربانی اقدا  ب  ارتکا ِ عمل یا اعمالی بضا  اهیضن جنیضی اضرده اوضن  اعمضال       

ی جنیضی  داربردهی ترایب شود، داربردها  با خشونن جنیی عنصری اضا ی اون ا  هنگا ی
 ( SCSL, 2012:Para 420-421) دهدی را تشکیل 

شده در ویرالئوو اتفضاق ا تضاده ک   عبة دادروی  عتقد بود آنچ  در رابط  با دختراو ک زناو ربودهش
شدة  ورد ک ضاق جهضانی ک یضک کجضلن     آناو را  جبور ب  رابطة زناشویی ارده، ازدکاج در  عنای درک

شضکلی  » اوعنوب )شعبة تجدیدنار شورای انقالبی نیرکهای  یلح(   قد  نیین ک باید از نار دادگاه
ا  این شعب   عتقد اون، تمضا  اشضکال ازدکاج اجبضاری،    لحاظ شود  درحالی 1«یداربردهاز زناشویی ِ

  (SCSL, 2012: Para 428) اندی نق   المللنیبحقوق بشر را طب  حقوق 
اند ک ا ری جزایی تاًی اهکضوح ی ارتکابی علی  زناو ک دختراو در این بیتر، ب هاووءاوتفاده

ی داربردهاندازة اا ی شدت دارند ا  جناین علی  بشرین را تشکیل دهند  این عمل نوعی از ب  
 2«زناو تجضاکز دیضده  » رتکب قدرت  نضم ب  ح   الکین را نیبن ب   چراا ، دهدی را شکل 

___________________________________________________________________ 
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اعمال ارده ک  حرک ین از آزادیشاو را بضرای انجضا  اعمضال جنیضی ک همچنضین وضایر اعمضال،        
  شعبة دادروی  عتقد اون رکابط زناشویی شا ل اعمال جنیی ک غیرجنیی تحمیل ارده اون

ی ض ی قضرار  داربردهاون ک تما  این اعمال اجباری جنیی یا غیرجنیی در دایرة شمول تعری  
بهترین توجی  این اعمال اون ک  1یِ زناشوییداربرده  شعبة دادروی بر این نار اون ا  ردیگ

ی جنیضی را  داربردهمل برداری جنیی باشند، با کجود این عناجر  مکن اون  راتر از ع اگرچ 
 ( SCSL, 2012: Para 428) دهندی تشکیل 

ی جنیی شا ل ربودو زنضاو ک  داربردهشعبة دادروی همچنین در این خصوص  عتقد اون 
ک عملضضی « ی جنیضضیداربضضردهزناشضضوییِ »، شضضکلی از «زنضضاو تجاکزدیضضده» عنضضواوبضض دختضضراو 

ک در  شودی ک خواراننده )قربانی( اون ک تعرض جدی ب  ارا ن انیانی  حیو  تحقیراننده 
 ( SCSL, 2012: Para 432) ردیگی حوزة تعرض ب  ارا ن انیانی قرار 

ی ک جنایضن علیض    داربضرده  عنواوب چارلز تیلور نیز ب  ربودو ک اار اجباری  10اتها  شمارة 
 ناور تحق  عناجر جناین علی  شن  همچنین ب )ج( اواونا   اختصاص دا2بشرین ک    ادة 
شعبة دادروی دک عنصر ذیل را بضرای اثبضات جضر  جنایضن علیض  بشضرین        2بشرین طب   ادة 

   رتکب تما  یا بخشی از قدرت خود را ب  انضما  حض   الکیضن بضر یضک یضا      1: داندی ضرکری 
اص، یا از طریض  تحمیضل   چند شخ ، از جمل   رکل، خرید، اجاره،  عاکضة این شخ  یا اشخ

   رتکب باید این اعمال قدرت را عا دان  انجا  دهضد  بض    2 حرک ین  شاب  آزادی، اعمال اند؛ 
جایی یک  رد، انترل  حیطی انترلِ جاب »ی عبارت اون از داربردهاعتقاد شعب  کیژگی اجلی 

د ب  زکر، یا اجبضار، ااضراه،   از  رار، زکر تهدی برای جلوگیری  یزیکی، انترل رکانی، اتخاذ  وازینی
انترل جنییتی ک  ، کووءاوتفادهادعای انحصارگری، در  عرض ر تارهای کحشیان  قرار دادو ک 

ی نیین، ا ا  مکن اوضن از  داربردهعنصر جر   2«نارضایتی»اار اجباری اون  ب  اعتقاد شعب  
 ناور تحق  بردگضی  ربانی ب نار اثباتی  رتبط باشد   دت ز اوِ نز  برای ارتباط بین  تهم ک ق

 ضابین قربضانی  رتکضب(،    کجود ندارد، ا ا  دت ز او،  مکن اون با تعیین ایفین آو رابط  ) ی
ی، داربضرده  عنضواو بض  اثبات اار اجباری   ناورب  ( SCSL, 2012: Para 446-447) رتبط باشد 

یضک تصضمیم   « داشت  یا خیضر  ا راد  ربوط  انتخابی برای انجا  اار»توج  ب  این  وضوع ا  آیا 
ی شناوایی شضود  بضا ایضن حضال بضاکر ذهنضی       داربردهشاخصة کیژة  کاقعی اون، ا  باید در پرتو
، برای اثبات اار اجباری اا ی نیین، بلک  باید شواهد عینضی  اندشدهاارگرانی ا   جبور ب  اار 

بایضد  شضخ  شضود    نیز حماین شوند  دادوتاو  عتقد بود در خصوص عناجر ذهنی این جضر ،  
ی ض رخ  احتمضانً یا قصد ب  بردگی گر تن دارد یا با آگاهی  عقولی از اینکض  آو عمضل   » رتکب 

اواوضنا   ک رکیکضرد شضعبة     جضراهم ، زیرا چنین دیدگاهی با عناجر ذهنی وایر «، اقدا  انددهد
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(  SCSL, 2012: Paras 448-449ی  وا ض  اوضن )  المللنیباکل بدکی ک اواونا ة دادگاه ایفری 
دادوتاو بر این باکر بود ا  اعضای نیرکی جبهة  تحد انقالبی )ار یو اف( در جهن ویاون الی 

  انضد اضرده ی جنیضی اوضتفاده   هاخشونناین جبه  برای ایجاد کحشن در  یاو غیرناا یاو، از 
ی جنیی برای ب  کحشن انداختن غیرناا یاو بوده ا  در هاخشونن اهین ک قیاکت ک کوعن 

کزهای  کرر ب  زناو ک دختراو تووط یک یضا چنضد رز نضده بضا اشضیای خضارجی در حضضور        تجا
همیرانشاو یا در یا حضور وایر اعضای خانواده انعکا  یا ت  اون  ایضن قبیضل تجاکزهضا تحضن     

اون ک اغلب این زناو ک دختراو دزدیضده شضده ک در    ا ت یی تهدید ک وایر اشکال اجبار ارتکا  
همیضراو  »ک با هدف لذت جنیضی ک انجضا  اارهضای خضانگی بضرای       شدندی یی  خفی ها کاو

  (SCSL, 2012: Paras 871-872) شدندی در اوارت نگاه داشت   1«شورشیاو
اتهضا    17خاتم  یا ضن ک چضارلز تیلضور از  یضاو      2011  ار 11در نهاین پرکنده در تاریخ 

ی کیضژة وضیرالئوو بض   عاکنضن ک     ی شعبة دک  دادگضاه بضدک  رأ ندرج در ایفرخواون ب   وجب 
 قره اتها  )بین دوضا بر   11( اواونا  ( ارتکا 1) 6)ک    ادة  3یزیربرنا  ک همچنین  2امک
ی ژنو هاوویانوانی شترک  3های ترکرییتی ک نق   ادة ( از جمل  اقدا 1999ک  وریة  1998

رض بض  ارا ضن انیضانی،    ی جنیضی ک تعض  داربضرده ک پرکتکل دک  الحاقی، قتل، تجاکز ب  عنض  ک  
ی ک وضایر اعمضال   داربضرده خشونن نیبن ب  حیات ک وال ن ک بهداشن رکانی ک  یزیکی ا ضراد،  

  (SCSL, 2012: Para 699ی ک     حکو  شد )رانیانیغ
ی داربضرده در اینجا نیز برای دک ین بار شاهد جدکر حکم دادگاه کیژه وضیرالئوو  بنضی بضر    

ی داربضرده   انضد ی ض ی نگاه داربردهکنده از و  زاکیة  تفاکت ب  جنیی هیتیم  شعب  در این پر
تعرض ب  ارا ن انیانی  عنواوب جناین علی  بشرین بلک   عنواوب  تنهان جنیی در این پرکنده 

ک ترذیلی، تجاکز ب  عن  ک  حشای اجبضاری ک وضایر اشضکال حملضة      زیرآ یتحقکیژه ر تارهای ب 
 شضضترک  3نقضض   ضضادة  عنضضواوبضض ( 6اواوضضنا   )اتهضضا  شضضمارة )د(  3شضضر ان  ک ضض   ضضادة بضضی

ی ک جناین علیض  بشضرین   داربرده عنواوب ی چهارگانة ژنو ک همچنین اار اجباری هاوویانوانی
شناوایی شده اون  با آنک  ازدکاج اجباری نیز در خالل  حاامات چارلز تیلور  طرح شده بضود،  

نهایی ب  این اتها   تهم نشد  در حقیقن دادگضاه در ایضن   ا ا اک ن  در ایفرخواون ک ن  در حکم 
ی داربضرده »نوعی با خلض  اجضطالحی جدیضد بضا عنضواو      ی با رد اردو اتها  ازدکاج اجباری ب رأ

یضک جضر  جدیضد بضا      عنضواو بض  ی جنیی لحاظ اضرده ک  داربردهی بنددوت آو را در « زناشویی
جنایضن   عنضواو بض  ی جنیی داربردهی جر    عنصر  ادشناودینمعناجری  تفاکت ب  رومین 

ی ک عنصر  اهین جنیی اون  ب  اعتقاد داربردهعلی  بشرین از نار شعب   شتمل بر دک عنصر 
ی جنیی داربردهی همراه شود، داربردهشعب  عمل جنیی یک عنصر اضا ی اون ا  چنانچ  با 
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 قداو اراده آزاد قربانی خصیصة   در این خصوص ب  اعتقاد شعب ، نارضایتی ک دهدی را تشکیل 
 ی اون  داربردهاکلیة جر  

  شعب  در این پردازدی ی جنیی داربردهشعب  از زاکیة دیگری ب   یئلة  6در اتها  شمارة 
، بلک  بیشتر توج  خضود را  عطضوف   داندینمی جنیی داربردهقیمن نارضایتی قربانی را عنصر 

ی جنیضی بض    داربردهنی قربانیاو قرار داده ک از آنجا ا  ب  هتک حیثین ک حمل  ب  ارا ن انیا
تعرض ب  ارا ن انیانی نیز شناوایی اضرده   عنواوب تخفی  ک تحقیر قربانیاو  نجر شده، آو را 

 ( SCSL, 2012: Para 431-432)اون 
ی دیگضر بض   وضضوع    ا یض زاکبا عنواو اار اجبضاری دادگضاه همچنضین از     10در اتها  شمارة  
ب  اعتقاد شعب  عناجر ذهنی  رتکب )ن  قربانی( باید برروی شضود،    پردازدی ی جنیی اردبرده

ی  ورد لحاظ قرار گیرد، باید اثبات شضود  رتکضب   داربرده عنواوب چراا  برای آنک  اار اجباری 
 ، اقضدا  دهدی رخ  احتمانًیا قصد ب  بردگی گر تن دارد یا با آگاهی  عقولی از اینک  آو عمل »

ارده باشد  در این جورت اگر اار اجباری با چنین قصدی ک عنصر  ضادی آو نیضز بضا اعمضال بضا      
 :SCSL, 2012)ی جنیی  حق  شضده اوضن   داربردهگفن  تواوی  اهین جنیی همراه باشد، 

Para 445-450 )         جضا ع   طضور بض  در حقیقن دادگاه در این پرکنضده بضا دقضن ناضر هرچض  تمضا
  و  جر  ازدکاج اجباری، تعرض ب  ارا ن انیضانی ک اضار اجبضاری پیونضد     ی جنیی را بداربرده

ی جنیضی پرداختض  اوضن ک توجض  بض  عناجضر ذهنضی        داربردهزده ک از هر و   وضع ب  برروی 
ی داربضرده آرا در خصضوص   نیتضر یغنض ی را بض  یکضی از   رأجای نارضایتی قربانی ایضن   رتکب ب 

 جنیی تبدیل ارده اون  

 

 یریگجهینت
نع تجارت برده ک ی ک تصویب انوانییوو  داربردهی برای  منوعین المللنیبی هاتاللبا کجود 
ی از بین نر ت ، بلک  ب  شکلی  درو چض  در  داربردهتنها ، شاهد آنیم ا  ن 1926ی دارلغو برده

ز او جلح ک چ  در  خاجمات  یلحان  همچناو در حال ارتکا  اون ا  این  یئل  در اوضناد  
 1ی ک اشضکال  عاجضر بضرداری   داربضرده مییاریای عالی واز او  لل  تحد از جمل  گزارل لغو ا
ی ااری شورای اقتصادی اجتماعی واز او  لضل  تحضد در خصضوص اشضکال     هاگرکه( ک 2002)

ی جنیی بض  وییضتم آوضایش در ز ضاو     داربردهخوبی  شهود اون  ردپای ب  2یداربرده درو 
ی جنایضن جنگضی زنضاو ک    المللض نیبض د، ا  با کجود تشضکیل دادگضاه   گردجنگ جهانی دک  بر ی

جنایضن   عنضواو بض  دلیل ارتکا  تجاکز جنیی ک بردگی جنیی ب » حکو ین ا پراتور هیرکهیتو 
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ی آکرالضزا  ک  یئولین دکلن ژاپن در ایجاد ک نگهداری وییتم آوایش هیچ اثضر  « علی  بشرین
ی هضا یضتم یوانضد  پضس از آو یکضی از  شضهورترین     در پیشضبرد عضدالن نااضا       عمالًنداشن ک 

ی داربضرده ی تجاکز جنیی در یوگیالکی واب  اوضن اض  بضا آنکض      هاام ی  ربوط ب  داربرده
رایج  حیو   ی شد، دادگاه تنها در پرکندة اونارچ ب  ایضن  یضئل  پرداخضن،     جراهمجنیی از 

 ی ااتفا ارد اردبردهی جنیی خودداری ک ب  جر  داربردهکلی از شناوایی 
ی برای اکلضین بضار  ضا شضاهد جضر  انگضاری       المللنیبپس از تصویب اواونا ة دیواو ایفری 

عنواو جناین علی  بشرین ک جناین جنگی هیضتیم اض  اواوضنا ة دادگضاه     ی جنیی ب داربرده
جنایضن علیض  بشضرین جضر       عنضواو بض  ی جنیی را داربردهکیژة ویرالئوو نیز با اقتبا  از آو، 

 انضده از دادگضاه   جنیی ب  رکیة برجضای  جراهمدر خصوص  ها یرک نیتریغننگاری ارد  یکی از ا
، ا  در و  تا از چهار پرکندة جنیی  طرکحض   گرددیباز ی جنیی داربردهویرالئوو در ز ینة 

ی شده اون  در پرکندة جبهة شورای انقالبی نیرکهضای  یضلح   اژهیکدر دادگاه، ب  این جر  نگاه 
ی جنیی ارد، ا ا در جدکر داربردهبار دادگاه اقدا  ب  اراهة تعری  ک بیاو عناجر جر  ای اکلینبر

ی جنیی خودداری کرزید  ا ا پس از آو در داربردهجر   دییت ی ک از نینشعقبحکم  حکو ین 
بض    جضراحن یی جادر شد ا  ا راد را ب هافرخواونیابار پرکندة جبهة  تحد انقالبی برای اکلین

ی جضادره تووضط   رأ نیتر همی اکلین ک رأی جنیی  تهم ارد  همچنین این داربردهاتها  جر  
ی جنیضی ک برشضمردو   داربضرده بر شناوضایی جضر    ی اون ا  عالکهالمللنیبیک دادگاه ایفری 

ی جنیی ارده اون  داربردهدهندة آو، اقدا  ب  جدکر حکم جناین علی  بشرین عناجر تشکیل
عناجضر   عنضواو بض  بر اثبات  قداو رضاین یا ارادة آزاد قربانی  دیت اجای ر این پرکنده ب دادگاه د

ک در حقیقضن   نیتضر  هضم این جر ، تمراز خود را بر رکی رابطة وببین گذاشن  یکی دیگضر از  
ی جنیی  ربوط ب  پرکندة چارلز تیلور اون ا  دادگاه با داربردهی جادره در خصوص رأدک ین 

ی چوو تجضاکز بض  عنض  ک ازدکاج    جراهمی جنیی از داربرده  تما  اقدا  ب  تفکیک ظرا ن هرچ
ی جنیی را بض  وض    داربردهاجباری ک  حشای اجباری ارد؛ تا جایی ا  دادگاه با  هارت خاجی 

جر  ازدکاج اجباری، تعرض ب  ارا ن انیانی ک اار اجباری پیونضد زده ک از هضر وض   وضضع بض       
 یی پرداخت  اون  ی جنداربردهبرروی 
ی هر ادا  در ز ضاو خضود نقضش  همضی در شناوضایی جضر        المللنیبآرای  حاام ایفری  

ی جنیضی  داربضرده ا  نقش دادگاه کیژة وضیرالئوو در ز ینضة    انداردهجنیی ایفا  جراهمانگاری 
  در  انده در این خصوص بییار حاهز اهمین اونی برجایها یرک نیتر همک  نیترنا  عنواوب 

ی جنیی را باید کا دار تفکرات نا ِ قضات دادگاه کیضژة وضیرالئوو در   داربردهحقیقن شناوایی 
یک ی جنیی دانین، چراا  تا قبل از آو هیچداربردهدر ز ینة  المللنیبراوتای تووعة حقوق 

لی  جناین ع عنواوب ی جنیی، آو هم داربردهی ب  شناوایی المللنیباز شعبات  حاام ایفری 
 بشرین نپرداخت  بودند 
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