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الجن�ســي. علــى  العنــف  أشــكال  بفهــم جميــع  الجن�ســي  للعنــف  الفعالــة  املعالجــة  تبــدأ 

اجتمعــوا  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  مــن  مؤسســة   60 مــن  أكثــر   ،2019 عــام  مــدار 

إلعــاء أصــوات ناجــي العنــف الجن�ســي ووضعهــا فــي مقدمــة املناقشــات حــول املســائلة 

استشــارة  تمــت  الجن�ســي.  العنــف  عــن 
يعتقــدون  مــا  بشــأن  نــاٍج  مــن 500  أكثــر 

تــم  »جنســًيا«.  العنــف  يجعــل  أنــه 

مــن  الــواردة  املعلومــات  اســتكمال 

مــن  املقدمــة  باملدخــات  املشــاورات 

املجــال  فــي  والعامليــن  املدنــي  املجتمــع 

وواضعــي  واألكاديمييــن  القانونــي 

السياســات إلنشــاء مبــادئ الهــاي بشــأن 

الجن�ســي. العنــف 

 تتكــون مبــادئ الهــاي بشــأن العنــف الجن�ســي مــن: 

الــذي يقــدم إرشــادات عامــة  إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي - 

العنــف  مــن  للناجيــن  بالنســبة  وخاصــة  »جنســًيا«،  العنــف  يجعــل  مــا  حــول 

؛ لجن�ســي ا

املبــادئ التوجيهيــة للقانــون الجنائــي الدولــي بشــأن العنــف الجن�ســي – والــذي 

يبيــن  الدولــي  الجنائــي  القانــون  مجــال  فــي  العاملــون  يســتخدمها  أداة  يشــكل 

إلــى مرتبــة  املدنــي  إعــان املجتمــع  فــي  الــواردة  الجن�ســي  العنــف  أعمــال  ترقــى  متــى 
القانــون  مقاضــاة  تحــدد  التــي  العمليــة  العناصــر  عــن   

ً
فضــا الدوليــة،  الجرائــم 

األفعــال؛ هــذه  عــن  الدولــي  الجنائــي 
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9 إعــان المجتمــع المدني بشــأن العنف الجنســي

المقدمة

علــى مــدار عــام 2019، أكثــر مــن 60 مؤسســة مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي اجتمعــوا 

إلعــاء أصــوات ناجــي العنــف الجن�ســي ووضعهــا فــي مقدمــة املناقشــات حــول املســائلة عــن 

العنــف الجن�ســي. يعــد موضــوع العنــف الجن�ســي مــن املواضيــع التــي يصعــب التطــرق لهــا 

الجن�ســي  العنــف  موضــوع  تعالــج  التــي  والسياســات  القوانيــن  تفشــل  حيــث  واســتيعابها. 

بالنتيجــة   
ً
ســلبا ينعكــس  ممــا  االعتبــار،  بعيــن  الناجيــن  تجــارب  واقــع  أخــذ  فــي   

ً
أحيانــا

علــى محــاوالت املســائلة عــن هــذه األفعــال. يهــدف إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف 

إلــى تعزيــز مفهــوم أفعــال العنــف الجن�ســي مــن منظــور الناجيــن.   الجن�ســي 

يعــد الفهــم الجيــد لتجــارب الناجيــن مــن قبــل العامليــن فــي مجــال مكافحــة جرائــم العنــف 

الجن�ســي أمــٌر فــي غايــة األهميــة.  فهــذا يضمــن عــدم تجاهــل العامليــن أو تقليلهــم مــن شــأن 

 فــي 
ً
العنــف، الــذي قــد يفشــلون أحيانــا

 
ً
اعترافــا ل 

ّ
ويشــك كمــا  عليــه،  التعــّرف 

 بتجــارب الناجيــن. إضافــة علــى 
ً
وإقــرارا

ملفهــوم  األفضــل  اإلدراك  فــإن  ذلــك، 

تطويــر  فــي  يســاهم  الجن�ســي  العنــف 

ذات  وممارســات  وسياســات  قوانيــن 

العنــف  مواجهــة  فــي  أكبــر  فعاليــة 

الجن�ســي. 

 حــول 
ً
 شــاما

ً
لهــذا الغايــات، يقــدم إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي منظــورا

كيفيــة تفســير مفهــوم العنــف الجن�ســي، اســتناًدا إلــى املشــاورات التــي أجريــت مــع الناجيــن 

املشــاورات  مــن  املتحصلــة  املعلومــات  تعزيــز  تــم  كذلــك.  أنفســهم  عــن  يعرفــون  الذيــن 

وصانعــي  أكاديمييــن،  قانونييــن،  مزاوليــن  املدنــي،  املجتمــع  مــن  املقدمــة  باملدخــات 

خبــراء  باعتبارهــم  الناجيــن  لتمكيــن  مميــزة  فرصــة  العمليــة  هــذه  شــكلت  السياســات. 

الحقيقيــة  التجربــة  علــى  باألســاس  مبنيــة  وثيقــة  انتــاج  فــي  ســاهم  ممــا  املجــال،  هــذا  فــي 

مباشــر.  بشــكل  املجــال  هــذا  فــي  العامليــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  إلــى  وباالســتناد 

 
ً
 حــول مــا الــذي يجعــل فعــا

ً
يدمــج هــذا اإلعــان التعــدد الكبيــر فــي التجــارب ليقــدم دليــا

« وليحــدد متــى يتحــول الفعــل مــن فعــل ذي طبيعــة جنســية إلــى »فعــل العنــف 
ً
»جنســيا

الجن�ســي بطريقــة  العنــف  نقديــة حــول  هــذا اإلعــان مرجعيــة  يقــدم  الجن�ســي«. وعليــه، 

إعــان المجتمع المدني 
بشــأن العنف الجنسي

يعــد الفهم الجيد لتجارب 
الناجيــن من قبل العاملين في 

مجــال مكافحة جرائم العنف 
الجنســي أمٌر في غاية األهمية.
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يمنــح  بحيــث  بالســياق.  وتقدميــة وذات صلــة  الناجيــن وشــاملة وحديثــة  حــول  تتمحــور 

ماحقــة  علــى  العامليــن  وتجــارب  الضحايــا  خبــرات  علــى  مبنيــة  واقعيــة  أمثلــة  اإلعــان 

الجن�ســي.  العنــف  وتوثيــق 

العنــف  بشــأن  املدنــي  املجتمــع  إعــان  علــى   
ً
تعليقــا يشــمل  اإلعــان  لهــذا  األول  امللحــق 

وأمثلتــه.  ودالئلــه  لإلعــان  املتعــددة  املبــادئ  لفهــم  األساســية  الوثيقــة  ويشــكل  الجن�ســي 

علــى وجــه األهميــة، يوضــح التعليــق املنطــق وراء إدراج العوامــل املتعــددة املســتندة علــى 

مدخــات الناجيــن، كاألمثلــة املــزودة مــن قبلهــم والتــي توضــح ماحظاتهــم حــول املوضــوع. 

وكمــا ذكــر، فإعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي مبنــي بشــكل أسا�ســي علــى آراء 

الناجيــن مــن العنــف الجن�ســي. ولتوضيــح كيــف تــم جمــع واســتخدام مدخــات الناجيــن 

اإلعــان  لهــذا  الثانــي  امللحــق  يبيــن  غيرهــم،  العديــد  ومســاهمات  الفاعليــن  مــن  وغيرهــم 

املنهجيــة املتبعــة لتطويــر هــذا اإلعــان.  

يشــكل إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي وماحقــه جــزًء مــن مبــادئ الهــاي 

بشــأن العنــف الجن�ســي. باإلضافــة إلــى اإلعــان، تتضمــن مبــادئ الهــاي املبــادئ التوجيهيــة 

 لتطبيــق إعــان املجتمــع املدنــي للعامليــن 
ً
للقانــون الجنائــي الدولــي، والــذي يعــد مصــدرا

فــي مجــال القانــون الجنائــي الدولــي. توضــح املبــادئ التوجيهيــة للقانــون الجنائــي الدولــي 

أفعــال العنــف الجن�ســي املتضمنــة فــي إعــان املجتمــع املدنــي التــي مــن املمكــن أن ترقــى إلــى 

جرائــم دوليــة. هــذا بهــدف تعريــف التحقيــق واملاحقــة الجنائيــة الدوليــة بهــذه األفعــال.

لصانعــي  األساســية  املبــادئ  الجن�ســي  العنــف  حــول  الهــاي  مبــادئ  وتتضمــن  كمــا 
حــول  السياســات  لصانعــي   

ً
دليــا تشــكل  والتــي  الجن�ســي،  العنــف  حــول  السياســات 

تطويــر  خــال  مــن  الجن�ســي  للعنــف  مواجهتهــم  لــدى  املدنــي  املجتمــع  إعــان  تطبيــق 

والسياســات. التشــريعات 

الديباجة 

الحــرب.  أو  الســلم  أوقــات  فــي  ليســت بجديــدة ســواء  الجنســية  الطبيعــة  االنتهــاكات ذي 

والعنصريــة  األبويــة  للســيطرة  كنتيجــة  املجتمعــات  كل  فــي  االنتهــاكات  هــذه  ر 
ّ

تتجــذ

النــزاع.  كحــاالت  األوضــاع  اســتقرار  عــدم  ظــل  فــي  تتفاقــم  والتــي  املســتمرة، 

الذاتــي  لاســتقال  االنتهــاكات  جميــع  الجن�ســي‘  ’العنــف  مصطلــح  يضــم  عــام،  كمفهــوم 

إذ  الجنســية.  والســامة  الجن�ســي 

والهيمنــة  بــاإلذالل   
ً
أحيانــا يتصــف 

والتدميــر. 

الفظيعــة  الطبيعــة  مــن  الرغــم  علــى 

الحــاالت،  فــي جميــع  الجن�ســي  للعنــف 

للســام   
ً
تهديــدا يشــكل  كونــه  ومــن 

كوســيلة  اســتخدامه  عنــد  واألمــن 

حــرب،1 إال أنــه ال يوجــد تصــور عالمــي 

حــول مــا الــذي يجعــل تجربــة إيــذاء أو عنــف ’جنســية‘. يعــزى ذلــك إلــى التنــوع الكبيــر فــي 

الشــعوب،  مــن  العديــد  لــدى  والتصــورات  املعاييــر،  الهويــات،  الجن�ســي،  التعبيــر  أنمــاط 

واألفــراد.  املجتمعــات  الثقافــات،  املناطــق، 

مــن األهميــة بمــكان فهــم اآلراء املتعــددة حــول مــا الــذي يشــكل فعــل العنــف الجن�ســي مــن 

مــن  بــأي شــكل  التصــدي  أو  أو ماحقــة  أو تحــري،  أو منــع،  توثيــق،  العامليــن علــى  قبــل 

أو  عــن  التغا�ســي  عــدم  لضمــان   
ً
ضروريــا ذلــك  يعــد  الجن�ســي.  العنــف  لجرائــم  األشــكال 

الناجيــن، ولاعتــراف بتجاربهــم.  املمــارس علــى  العنــف  مــن شــأن  التقليــل 

تفســير  كيفيــة  حــول  متنوعــة  آراًء  املدنــي  املجمــع  إعــان  يقــدم  الغايــة،  لهــذه   
ً
تحقيقــا

العنــف  مــن  الناجيــن  مدخــات  علــى  أسا�ســي  بشــكل   
ً
مســتندا الجن�ســي،  العنــف  مفهــوم 

مــن  املقدمــة  املدخــات  إلــى  باإلضافــة  كذلــك،  أنفســهم  عــن  يعرفــون  الذيــن  الجن�ســي 

السياســات. وصانعــي  أكاديمييــن،  املجــال،  هــذا  فــي  العامليــن  املدنــي،  املجتمــع 

مــن خــال الجمــع بيــن اآلراء والتجــارب املختلفــة، يهــدف إعــان املجمــع املدنــي إلــى إعــام 

UN Doc. S/  )2008(  ،)2008(  1820 قــرار  املتحــدة،  لألمــم  التابــع  الدولــي  األمــن  مجلــس  انظــر    1

  .1 الفقــرة   ،2008 يونيــو  حزيــران/   19  ،RES/1820

كمفهــوم عام، يضم مصطلح 
»العنف الجنسي« جميع 

االنتهاكات لالستقالل الذاتي 
الجنســي والسالمة الجنسية.
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وتوســيع فهــم مصطلــح العنــف الجن�ســي آثــاره. 

يــدرك إعــان املجتمــع املدنــي أثــر العنــف الجن�ســي علــى األفــراد والعائــات واملجتمعــات، 

والــذي يمكــن أن يمتــد أثــره علــى مــدى أجيــال. 

يقــر إعــان املجتمــع املدنــي أن العنــف الجن�ســي يمكــن ارتكابــه فــي أي وقــت، وأي مــكان، 

كمــا  ذلــك.  غيــر  أو  أنثــى  أم   
ً
ذكــرا  ،

ً
قاصــرا أم   

ً
بالغــا كان  ســواء  فــرد  أي  وضــد  قبــل  ومــن 

ويقــر اإلعــان إلــى إمكانيــة ارتــكاب العنــف الجن�ســي باســتخدام وســائل متعــددة، بمــا فــي 

ــم بقــدرة الفــرد الجنســية أو اإلنجابيــة، أو إكراههــم علــى ارتــكاب 
ُّ

ذلــك عــن طريــق التحك

أفعــال العنــف الجن�ســي ضــد اآلخريــن، أو التطفــل علــى حرياتهــم الجســدية أو العقليــة 

العاطفيــة.    أو 

فــي  املدروســة  واملشــاركة  الحيــة  التجربــة  تطبيــق  فــي عمليــة  األمثلــة  اإلعــان علــى  يعتمــد 

صياغــة القانــون. األمثلــة املدرجــة فــي هــذا اإلعــان مذكــورة علــى ســبيل املثــال ال الحصــر. 

 للمراجعــات املســتقبلية. 
ً
باعتبــار هــذا اإلعــان وثيقــة حيــة، ســيكون عرضــة

الباب )1(
المبادئ العامة 

أو متعــددة أو مســتمرة أو متقطعــة2 . 1 أفعــال فرديــة  العنــف الجن�ســي علــى  ينطــوي 

والتــي، بحســب الســياق، تعتبرهــا الضحيــة و/أو مرتكــب الجريمــة و/أو مجتمعاتهــم 

انتهكــت  إذا   
ً
جنســيا بالعنيفــة  األفعــال  هــذه  وصــف  يجــب  جنســية.  طبيعــة  ذات 

الجنســية.  ســامته  أو  الجن�ســي  الشــخص  اســتقال 

يشــمل ذلــك األفعــال التــي:. 2

يتــم ارتكابهــا ’بالقــوة‘،3 أي باســتخدام القــوة الجســدية، أو التهديــد باســتخدام أ. 

القــوة أو بالقســر، كالناتــج عــن الخــوف مــن العنــف، أو اإلكــراه أو االحتجــاز أو 

االضطهــاد النف�ســي أو اســاءة اســتعمال القــوة ضــد أي شــخص أو أشــخاص أو 

مــن خــال اســتغال بيئــة قســرية؛ أو

يتــم ارتكابهــا ضــد شــخص غيــر قــادر علــى أو غيــر راغــب بإعطــاء موافقــة حقيقيــة ب. 

إعطــاء  علــى  قــادر  غيــر  الشــخص  يكــون  قــد  ومســتمرة.4  ومحــددة  وطوعيــة 

املوافقــة ذات الصلــة فــي حالــة تأثــره بالعجــز الطبيعــي أو املســتحث أو املرتبــط 

بالعمــر. مــن ضمــن العوامــل األخــرى التــي تؤثــر علــى قــدرة الشــخص علــى إعطــاء 

موافقــة حقيقيــة اإلملــام بالقــراءة والكتابــة، الوصــول إلــى املعلومــات، واملركــز 

اللغــوي، التعليمــي واالقتصــادي.

 للموافقــة أو إيحــاًء بــأن 
ً
ال ينبغــي اعتبــار ردود الفعــل الفســيولوجية انعكاســا

الظــروف لــم تكــن قســرية. 

النظــر . 3 بغــض  مــن قبــل وضــد أي شــخص،  العنــف الجن�ســي  ارتــكاب أفعــال  يمكــن 

2  لغايــات هــذا اإلعــان، يعنــي مصطلــح ’فعــل‘ الفعــل اإليجابــي أو الســلبي باإلضافــة إلــى االمتنــاع املقصــود. 

’بالقــوة‘ مــع أركان الجرائــم الخــاص باملحكمــة الجنائيــة الدوليــة )أركان الجرائــم، حاشــية  3   يتوافــق تعريــف 

الدوليــة، أركان الجرائــم، 2011(.  رقــم 5، املحكمــة الجنائيــة 

تكــون محــددة  الفعــل الجن�ســي ذي الصلــة يجــب أن  انظــر أركان الجرائــم، حاشــية رقــم 16. املوافقــة علــى    4

ومســتمرة. لذلــك، فإنــه ال تكفــي موافقــة الشــخص علــى فعــل مشــابه، أو موافقتــه الســابقة علــى الفعل/األفعــال 

ذات الصلــة، أو إذا قــدم موافقتــه فــي البدايــة ثــم قــام بســحبها، أو إذا تغيــرت طبيعــة الفعــل الجن�ســي مــن دون إبــداء 

التــي  بالعوامــل  املتعلــق   )5( البــاب  انظــر  فــي لحظــة ضعــف.  فــي حــال صــدرت  املوافقــة طوعيــة  تعتبــر  املوافقــة. ال 

قــد تؤثــر علــى مــا إذا كان الفعــل الجن�ســي قــد تــم ارتكابــه بنــاء علــى موافقــة حقيقيــة وطوعيــة ومحــددة ومســتمرة. 
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النــوع االجتماعــي؛ أو  الجنــس  أو  العمــر،  عــن 

يمكــن ارتــكاب أفعــال العنــف الجن�ســي فــي أي وقــت وأيــة بيئــة، مــن ضمنهــا الزوجيــة . 4

أو العائليــة أو الحميميــة؛ 

يمكــن أن يكــون الفعــل جن�ســي بطبيعتــه حتــى فــي ظــل غيــاب االتصــال الجســدي؛. 5

بــه تحقيــق اإلشــباع . 6 لــم ُيقصــد  الفعــل جن�ســي بطبيعتــه حتــى ولــو  يكــون  يمكــن أن 

النتيجــة؛  هــذه  يحقــق  وال  الجن�ســي، 

الهويــة، . 7 خــال  مــن   
ً
جزئيــا الفعــل  وجســامة  الجنســية  الطبيعــة  تحديــد  يمكــن 

القــدرة، العمــر، العــرق، الجنــس، الثقافــة، الديــن، الســوابق التاريخيــة، األصالــة 

وغيرهــا مــن العوامــل املتقاطعــة. لذلــك، باتخــاذ صانعــي القــرار خطــوات نحــو فهــم 

جن�ســي  الفعــل  كان  إذا  مــا  تحديــد  بإمكانهــم  الفعــل،  فيــه  يحــدث  الــذي  الســياق 

أفضــل.  بشــكل  جســامته  مــدى  وتقييــم  بطبيعتــه 

الباب )2(
 األدلة على كون الفعل ذي طبيعة جنسية

ليســت  األدلــة  هــذه  لكــن  بطبيعتــه،  الفعــل جن�ســي  أن  إلــى  التاليــة  األدلــة  مــن  تشــير كل 

ضروريــة ملثــل هــذا االســتنتاج، كمــا أن هــذه القائمــة مذكــورة علــى ســبيل املثــال ال الحصــر:

انطــواء الفعــل علــى الكشــف عــن ’جــزء جســدي جن�ســي‘5 أو االتصــال الجســدي مــع . 1

جــزء كذلــك، بمــا فــي ذلــك مــن فــوق املابــس؛

توجــه قصــد مرتكــب الجريمــة نحــو ارتــكاب فعــل ذي طبيعــة جنســية، أو اعتبــاره . 2

أو مجتمعهــم؛ املتضــرر  الشــخص  مــن قبــل  كذلــك 

ــل مرتكــب الجريمــة أو شــخص ثالــث6 علــى اإلشــباع الجن�ســي مــن الفعــل، أو . 3 تحصُّ

توجــه قصدهــم نحــو ذلــك؛

4 . 
ً
جنســيا  

ً
فعــا كونــه  عــدم  مــن  الرغــم  علــى  الفعــل،  ارتــكاب  مــن  القصــد  توجــه 

اآلتــي:  علــى  التأثيــر  نحــو  بالضــرورة، 

ذلــك أ.  ويشــمل  املتضــرر،  للشــخص  الجنســية  والســامة  الجن�ســي  االســتقال 

القــدرة علــى خــوض تجربــة جنســية أو الشــعور بالرغبــة الجنســية أو الخــوض 

فــي عاقــة حميميــة؛

امليــول الجن�ســي أو الهويــة الجنســانية للشــخص املتضــرر؛ب. 

القــدرة اإلنجابيــة أو االســتقال اإلنجابــي للشــخص املتضــرر؛ت. 

اشــتمال الفعــل علــى تلميحــات أو لغــة جنســية متضمنــة إيحــاءات جنســية صريحــة   .5

الجريمــة؛ مرتكــب  أو  أو مجتمعــه  املتضــرر  للشــخص  بالنســبة  أو ضمنيــة 

ــم أو الحــط مــن الســوائل 
ُّ

اشــتمال الفعــل علــى اســتخدام أو التدخــل فــي أو التحك  .6

أو األنســجة املرتبطــة بالقــدرة الجنســية واإلنجابيــة، بمــا فــي ذلــك الســائل املنــوي أو 

الثدييــن أو املشــيمة. اإلفــرازات املهبليــة أو دم الحيــض أو حليــب 

هــذه األدلــة مذكــورة علــى ســبيل املثــال ال الحصــر.

5  انظــر البــاب )3(.

6  لغايــات هــذا اإلعــان، يشــمل مصطلــح ’الشــخص الثالــث‘ حيــوان أو شــخص، حــي أو ميــت. 
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الباب )3(
 أمثلة على أجزاء الجسد الجنسية

الجنســية  الجســد  أجــزاء  أن  جميعهــا،  ليــس  إذا  الثقافــات،  معظــم  لــدى  املفهــوم  مــن 

تشــمل الشــرج، الثدييــن، القضيــب، الخصيتيــن، املهبــل، والفــرج، باإلضافــة إلــى البظــر. 

الظهــر،  جنســية  تعتبــر  التــي  األخــرى  الجســد  أجــزاء  ضمــن  مــن  الثقافــات،  بعــض  فــي 

 أســفل الظهــر، الردفيــن، األذنيــن، الشــعر، الوركيــن، الشــفتين، الفــم، العنــق، 
ً
خصوصــا

والرســغين. الخصــر  الفخذيــن، 

هــذه األمثلــة علــى أجــزاء الجســد الجنســية مذكــورة علــى ســبيل املثــال ال الحصــر.

الباب )4(
 أمثلة على أفعال العنف الجنسي

يمكــن أن تشــمل أفعــال العنــف الجن�ســي علــى: . 1

أفعــال تــم ارتكابهــا مــن قبــل شــخص ضــد شــخص آخــر؛ أ. 

أو ب.  نفســه،  ضــد  بارتكابهــا  يقــوم  أن  علــى  آخــر   
ً
شــخصا شــخٌص  يحمــل  أفعــال 

ضــد شــخص ثالــث )بمــا فــي ذلــك ضــد شــخص آخــر أو حيــوان(، أو ضــد جثــة 

أو ميتــة؛ 

أفعــال منظمــة أو ميســرة مــن قبــل جماعــة، أو كيــان سيا�ســي أو حكومــي أو أي ت. 

منظمــة أخــرى. 

تنــدرج األفعــال ذو الطبيعــة الجنســية تحــت فئتيــن: 	.2

األفعــال ذو الطبيعــة الجنســية التــي بطبيعتهــا عنيفــة؛ وأ. 

األفعــال ذو الطبيعــة الجنســية التــي يمكــن لهــا أن ترقــى لعنــف جن�ســي عندمــا ب. 

موافقــة  بإعطــاء  راغــب  غيــر  أو  قــادر  غيــر  شــخص  ضــد  أو  بالقــوة7  ترتكــب 

ومحــددة.8  وطوعيــة  حقيقيــة 

تشتمل األفعال ذو الطبيعة الجنسية التي يمكن اعتبارها عنيفة بطبيعتها على اآلتي : . 3

التسبب بتشكيل ذعر أو خوف معقول لشخص من أفعال العنف الجن�سي؛9أ. 

العــاج أو األدويــة املتعلقــة ب.  حرمــان الشــخص مــن الحصــول علــى النظافــة أو 

بالحيــض أو الحمــل أو الــوالدة أو رعايــة الناســور أو ورم دمــوي فــي املســتقيم أو 

فيــروس نقــص املناعــة البشــرية أو غيرهــا مــن األمــراض التــي تنتقــل باالتصــال 

الجن�ســي أو التشــويه الجن�ســي أو التشــوه أو عــاج أمــراض النســاء أو املتعلقــة 

الصحــة  جوانــب  مــن  آخــر  جانــب  أي  أو  البولــي  العــاج  أو  البوليــة  باملســالك 

اإلنجابيــة؛ أو  الجنســية 

7  انظــر البــاب 2.1.أ.

8  انظــر البــاب 2.1.ب.

9   كمــا هــو مــدرج فــي البــاب )4( مــن هــذا اإلعــان. 
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الحمــل ت.  إلــى  تعريضهــم  خــال  مــن   
ً
مثــا اإلنجابــي،  االســتقال  مــن  الشــخص  حرمــان 

القســري10 أو التعقيــم القســري11 أو التخريــب اإلنجابــي12 أو األبــوة القســرية؛ أو مــن 

خــال منعهــم مــن اتخــاذ القــرارات بشــأن اســتخدام وســائل منــع الحمــل مــن عدمــه أو 

الخضــوع للتعقيــم أو التســبب بحمــل الشــخص أو إجبارهــن علــى االســتمرار فــي الحمــل 

الــوالدة؛   حتــى 

االســتمالة لغــرض النشــاط الجن�ســي، بمــا فــي ذلــك مــن خــال التواصــل عبــر اإلنترنــت أو ث. 

وســائل التواصــل االجتماعــي؛

ر أو الهويــة الجنســانية ج.  اإلذالل أو الســخرية مــن شــخص بســبب امليــول الجن�ســي املتصــوَّ

أو األداء الجن�ســي أو الســمعة الجنســية أو االختيــارات الجنســية أو النشــاط الجن�ســي 
)أو انعدامــه( أو أجــزاء الجســد الجنســية؛13

منــع شــخص مــن ممارســة نشــاط جن�ســي رضائــي، بمــا فــي ذلــك، بســبب جنــس شــخص 	. 

مــا أو ميولــه الجن�ســي أو هويتــه الجنســانية أو إعاقــة أو ألي ســبب مــن أســباب التمييــز 

املحظــور بموجــب القانــون الدولــي؛ 

للمعاييــر 	.  امتثــال  عــدم  أنــه  علــى  إليــه  ينظــر  مــا  بســبب  تحقيــره  أو  شــخص  معاقبــة 

الجن�ســي  لســلوكه  أو  أنثــى؛   وال 
ً
ذكــرا ليــس  ر علــى كونــه  املتصــوَّ أو لوضعــه  الجنســانية 

الجنســانية؛  هويتــه  أو  الجن�ســي  ميولــه  أو  ر  املتصــوَّ

معاقبــة شــخص لرفضــه ممارســة نشــاط جن�ســي؛د. 

التحــرش الجن�ســي بشــخص مــن خــال ممارســة ســلوك جن�ســي غيــر مرغــوب فيــه والــذي ذ. 

يمكــن تفســيره علــى كونــه م�ســيء أو مهيــن أو مخيــف فــي ظــل الظــروف.  يمكــن أن يشــمل 

10  باالســتناد إلــى املــادة 7 )2( )و( مــن نظــام رومــا األسا�ســي، »يعنــي ’الحمــل القســري‘ إكــراه املــرأة علــى الحمــل قســرا وعلــى 
أخــرى  خطيــرة  انتهــاكات  ارتــكاب  أو  الســكان  مــن  مجموعــة  أليــة  العرقــي  التكويــن  علــى  التأثيــر  بقصــد  املشــروعة  غيــر  الــوالدة 

للقانــون الدولــي. وال يجــوز بــأي حــال تفســير هــذا التعريــف علــى نحــو يمــس القوانيــن الوطنيــة املتعلقــة بالحمــل«.

11  تبيــن أركان الجرائــم الخــاص باملحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن التعقيــم القســري يقــع عندمــا »يحــرم مرتكــب الجريمــة 

أحــد  فــي  عــاج  يمليــه  أو  طبيــا  مبــررا  الســلوك  ذلــك  يكــون  »أال  و  اإلنجــاب«  علــى  البيولوجيــة  القــدرة  مــن  أكثــر  أو  شــخصا 

»املقصــود  يكــون  أال  إلــى  باإلضافــة  منهــم«.  بموافقــة حقيقيــة  املعنيــون  األشــخاص  أو  املعنــي  الشــخص  يتلقــاه  املستشــفيات 

بالحرمــان أن يشــمل تدابيــر تحديــد النســل غيــر الدائمــة األثــر مــن الناحيــة العمليــة« و »مــن املفهــوم أن املوافقــة الحقيقيــة ال 

تشــمل املوافقــة التــي يتــم الحصــول عليهــا بالخــداع«. أركان الجرائــم الخــاص باملحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 7 )1( )ز( – 

5، املــادة 8 )2( )ب( )22( -5، املــادة 8 )2( )هـــ( (6)–5. 

12  هــذا يتضمــن العبــث أو إتــاف الواقــي الذكــري ووســائل منــع الحمــل األخــرى.

13  انظــر البــاب )3(. 

الســلوك الجن�ســي غيــر املرغــوب فيــه اآلتــي: 

i .افتعــال أصــوات أو تصريحــات أو إيمــاءات ذات دالالت جنســية؛

ii .إرســال رســائل جنســية صريحة؛

iii . اســتخدام الهواتــف أو غيرهــا مــن األجهــزة للتعــدي علــى الخصوصيــة؛ أو

iv . اعتبــار إلــى  تشــير  أنهــا  علــى  معقــول  بشــكل  تفســيرها  يمكــن  بطريقــة  التحديــق 

الجنســية. الرغبــة  إلــى  أو  جن�ســي  ك�ســيء  الشــخص 

إخضــاع الشــخص إلــى الــزواج املبكــر أو إلــى عاقــة جنســية اســتغالية؛ و  ر. 

تهديــد الشــخص بانتهــاك اســتقاله الجن�ســي أو ســامته الجنســية، بــأي وســيلة كانــت.  ز. 

األفعــال التاليــة يمكــن اعتبارهــا أمثلــة علــى أفعــال العنــف الجن�ســي التــي تحــدث بالقــوة14 أو   .4

ضــد شــخص غيــر قــادر أو غيــر راغــب بإعطــاء موافقــة حقيقيــة وطوعيــة ومحــددة:15 

بــأي أ.  الضــرب أو العــض أو الحــرق أو التقييــد أو الختــان أو التشــويه أو إلحــاق األذى 

طريقــة أخــرى لجــزء جســدي جن�ســي،16 أو أي جــزء آخــر مــن الجســد بنيــة جنســية، بمــا 

فــي ذلــك بعــد وفــاة الشــخص؛

أن يحصــر شــخٌص مــع آخــر؛ ب. 

نشــر أو إنتــاج صــور أو لقطــات أو تســجيات صوتيــة لشــخص فــي حالــة تعــري كامــل أو ت. 

جزئــي أو خــال ممارســته لفعــل ذي طبيعــة جنســية بمــا فــي ذلــك مــن خــال التواصــل 

عبــر اإلنترنــت أو وســائل التواصــل االجتماعــي؛

أو ث.  العاريــة،17  الجنســية  الجســد  ألجــزاء   
ً
خصوصــا التعــري،  إلــى  الشــخص  تعريــض 

أو  صــور  ســماع  أو  مشــاهدة  ذلــك  فــي  بمــا  جنســية،18  طبيعــة  ذات  ألفعــال  تعريضهــم 

األفعــال؛ لهــذه  صوتيــة  تســجيات  أو  فنيــة  أعمــال  أو  لقطــات  أو  أوصــاف 

 إرغــام شــخص علــى الدخــول أو البقــاء فــي زواج أو عاقــة حميمــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك ج. 

14  انظــر البــاب 2.1.أ.

15  انظــر البــاب 2.1.ب.

16   انظــر البــاب )3(. 

17  انظــر البــاب )3(. 

18   كمــا هــو مذكــور فــي البــاب )4( مــن هــذا اإلعــان.
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ــر أو املؤقــت أو الزائــف أو نقــل الزوج/الشــريك؛ الــزواج املدبَّ

إرغــام الشــخص علــى التظاهــر بالرغبــة الجنســية أو االســتمتاع الجن�ســي؛	. 

إرغــام الشــخص علــى أداء حــركات، بمــا فــي ذلــك حــركات رقــص، ذات ارتبــاط جن�ســي؛	. 

تأديتهــا د.  بالعــادة  يتــم  الغيــر،  بنظــر  والتــي  أداء وظائــف جســدية،  علــى  الشــخص  إرغــام 

الحيــض؛ فتــرة  بالنظافــة خــال  املتعلقــة  التدابيــر  ذلــك  فــي  بمــا  بشــكل خــاص 

إرغــام الشــخص علــى نــزع مابســه بشــكل كامــل أو جزئــي، بمــا فــي ذلــك نــزع غطــاء الــرأس ذ. 

فــي الثقافــات التــي تعتبــر أن فــي ذلــك أثــر جن�ســي، أو إرغامهــم علــى ارتــداء مابــس ذات 

ارتبــاط جن�ســي؛

تغييــر ر.  أو  تحديــد  أجــل  مــن  طقــوس  أو  إجــراءات  إلــى  الخضــوع  علــى  الشــخص  إرغــام 

الجنســية؛ هويتهــم  أو  الجن�ســي  ميولهــم 

التســبب بحمــل شــخص، بــأي وســيلة كانــت؛ز. 

فحــص األعضــاء التناســلية أو الشــرج أو الثدييــن أو غشــاء البــكارة لشــخص مــا دون أن س. 

يكــون لذلــك أي حاجــة طبيــة أو مــا شــابهها؛

 جــزء جســد جن�ســي؛19ش. 
ً
تقبيــل أو لعــق شــخص، خصوصــا

االتصــال الجســدي مــع شــخص، بمــا فــي ذلــك مــن خــال ملــس أي جــزء جســدي جن�ســي ص. 

خــال  مــن  أو  جن�ســي21  جســدي  جــزء  بواســطة  الشــخص  ملــس  أو  الشــخص20  لذلــك 

علــى شــخص؛ االســتلقاء  أو  الجلــوس 

العنــف ض.  مــن  نــاٍج  أو   
ً
جنســيا  

ً
نجســا أو   

ً
جنســيا منحــرف  أنــه  علــى  شــخص  إلــى  اإلشــارة 

ارتــداء  أو إرغامهــم علــى  الشــعر  ، كإزالــة 
ً
ثقافيــا باســتخدام طــرق ذات داللــة  الجن�ســي 

أجســادهم؛  وســم  أو  جنســية  إيحــاءات  ذات  رمــوز 

، بواســطة عضــو جن�ســي إنســاني أو حيوانــي؛22ط. 
ً
اختــراق جســد شــخص، ولــو قليــا

جــزء 	.  أو  أداة  بواســطة   ،
ً
قليــا ولــو  لشــخص،  تناســلي  عضــو  أو  الشــرج  فتحــة  إيــاج 

19  انظــر البــاب )3(.

20  انظــر البــاب )3(.

21  انظــر البــاب )3(.

تــم  إذا  اغتصــاب  الســلوك  هــذا  يشــكل  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة  نظــام  ضمنهــا  مــن  األنظمــة،  مــن  العديــد  فــي    22

ومســتمرة.   ومحــددة  وطوعيــة  حقيقيــة  موافقــة  بــدون  أو  بالقــوة  ارتكابــه 

23 جســدي؛

تهيئــة شــخص ملمارســة نشــاط جن�ســي مــع طــرف ثالــث؛ع. 

تنتقــل 	.  التــي  األمــراض  مــن  غيرهــا  أو  البشــرية  املناعــة  نقــص  فيــروس  بنقــل  القيــام 

الجن�ســي؛ باالتصــال 

مشــاهدة شــخص فــي حالــة تعــري أو مشــارك فــي أفعــال ذات طبيعــة جنســية،24 بمــا فــي ف. 

تســجيات  أو  فنيــة  أعمــال  أو  لقطــات  أو  أوصــاف  أو  صــور  ســماع  أو  مشــاهدة  ذلــك 

األفعــال. لهــذه  صوتيــة 

أفعــال يتــم ارتكابهــا كجــزء مــن عنــف هيكلــي أو مؤس�ســي، وتشــمل األفعــال أو االمتنــاع عنهــا   .5

املرتكبــة مــن قبــل الــدول وغيرهــا مــن الكيانــات، والتــي يمكــن اعتبارهــا كأفعــال عنــف جن�ســي، 

املجــال  هــذا  فــي  والعامليــن  الجن�ســي  العنــف  ناجــي  قبــل  مــن  املقدمــة  املدخــات  تشــير  كمــا 

ذلــك: العالمــي. ويشــمل  املدنــي  واملجتمــع 

أو أ.  الدولــة  ممثلــي  قبــل  مــن   )
ً
ســابقا مذكــور  هــو  )كمــا  الجن�ســي  العنــف  أفعــال  ارتــكاب 

مندوبيهــا؛

فشــل الســلطات الوطنيــة فــي: ب. 

i .حمايــة األفــراد مــن العنــف الجن�ســي؛

ii . مســاءلة مرتكبــي العنــف الجن�ســي بموجــب القانــون الوطنــي أو إحالــة املســألة إلــى

محكمــة مختصــة؛ و/أو 

iii ..ضمــان ســبل اإلنصــاف واملســاعدة للناجيــن

ز ويتيــح تبّنــي تشــريعات عنصريــة إفــات مرتكــب الجريمــة مــن العقوبــة، بمــا فــي ذلــك  يعــّزِ ت. 

مــن خــال العقوبــات القانونيــة أو بالســما	 ملرتكــب الجريمــة بالهــروب مــن العدالــة مــن 

خــال زواجــه مــن الضحيــة. 

االعتقــاد  ــب  لتجنُّ  
ً
أبجديــا مرتبــة  األفعــال  الحصــر.  ال  املثــال  ســبيل  علــى  مذكــورة  األمثلــة  هــذه 

ــب التصــور بــأن األفعــال التــي  بأنــه هنــاك تسلســل هرمــي بينهــم. وبالتحديــد، يهــدف ذلــك إلــى تجنٌّ

غيرهــا.25  مــن  جســامة  أكثــر  بالضــرورة  تكــون  الجســد  اختــراق  تتضمــن 

23  املرجــع الســابق. 

24  كمــا هــو مذكــور فــي البــاب )4( مــن هــذا اإلعــان.

25  الترتيــب األبجــدي غيــر بائــن فــي النســخ املترجمــة لهــذا اإلعــان. 
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الباب )5(
 العوامل المؤثرة فيما إذا كان فعل العنف 

الجنسي قد تم ارتكابه دون موافقة 
حقيقية وطوعية ومحددة ومستمرة26

الجن�ســي  االســتقال  الجنســية  الطبيعــة  ذات  األفعــال  تنتهــك   ،)2( البــاب  فــي  ذكــر  كمــا 

والســامة الجنســية فــي حــال تــم ارتكابهــا بالقــوة27 أو ضــد شــخص غيــر قــادر أو غيــر راغــب 

يمكــن  التــي  العوامــل  تشــمل  ومســتمرة.28  ومحــددة  وطوعيــة  حقيقيــة  موافقــة  بإعطــاء 

أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد مــا إذا كان الفعــل قــد تــم ارتكابــه دون هــذه موافقــة 

اآلتــي: 

املتضــرر . 1 والشــخص  الجريمــة  مرتكــب  بيــن  مــا  متكافئــة  غيــر  ســلطة  عاقــة  وجــود 

ذلــك:  فــي  بمــا  محتملــة،  عوامــل  لعــدة  نتيجــة 

ضعــف الشــخص املتضــرر نتيجــة لعــدة عوامــل ذات فائــدة اســتراتيجية بنظــر أ. 

مرتكــب الجريمــة، مثــل جنــس الشــخص املتضــرر أو امليــول الجن�ســي أو الهويــة 

الجنســانية أو العمــر أو اإلعاقــة أو الفقــر أو الطبقــة أو الحالــة االجتماعيــة أو 

الطائفــة أو اإلثنيــة أو األصالــة أو العــرق أو الديانــة أو األميــة أو أليــة أســباب 

أخــرى؛

التواجــد ضمــن إطــار احتجــاز أو حبــس أو مؤسســة؛ب. 

التواجــد ضمــن إطــار هجــرة أو تشــريد؛ت. 

التواجــد ضمــن إطــار إبــادة جماعيــة أو هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي أو نــزاع ث. 

مســلح أو اضطرابــات محليــة؛

حيــازة مرتكــب الجريمــة علــى ســا	، مــع كــون الشــخص املتضــرر غيــر مســلح؛ ج. 

كــون مرتكــب الجريمــة فــي موقــع ســلطة؛ 	. 

26  انظــر البــاب 2.1.ب.

27  انظــر البــاب 2.1.أ. 

28  انظــر البــاب 2.1.ب.

كــون الشــخص املتضــرر يعتمــد علــى مرتكــب الجريمــة بــأي شــكل )بمــا فــي ذلــك 	. 

( أو أي شــكل 
ً
 و/أو شــخصيا

ً
 و/أو عائليــا

ً
29 و/أو مهنيــا ً

 و/أو قانونيــا
ً
اقتصاديــا

آخــر مــن أشــكال العاقــات التــي تــؤدي إلــى خطــر االســتغال؛

فــي د.  التحكــم  أو  املوافقــة  إبــداء  علــى  املتضــرر  الشــخص  عجــز  أو  قــدرة  عــدم 

مؤقــت؛ ســكر  أو  عقلــي  مــرض  أو  العمــر  بســبب  ســلوكه 

إدراك الشــخص املتضــرر أن مرتكــب الجريمــة ســبق لــه أن اســتخدم العنــف ذ. 

مرتكــب  لطلبــات  االمتثــال  عــدم  علــى  كعقــاب  ثالــث،  شــخص  ضــد  أو  ضــده 

أو الجريمــة؛ 

التعــرض ر.  مــن  بالخــوف  فــي وضــع يبعــث بشــكل معقــول علــى الشــعور  التواجــد 

الجريمــة. مرتكب/مرتكبــو  أوجدهــا  التــي  اإلرهــاب  حالــة  بســبب  الجن�ســي  للعنــف 

هذه	األمثلة	مذكورة	على	سبيل	المثال	ال	الحصر.

.
ً
 أو معلمــا

ً
29  ويشــمل ذلــك عندمــا يكــون الشــخص وصيــا
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الملحق )1(

 تعليق 

غيــر  الشــخص  يكــون  قــد  ومســتمرة.4 

ذات  افقــة  املو إعطــاء  علــى  قــادر 

الصلــة فــي حالــة تأثــره بالعجــز الطبيعــي 

مــن  بالعمــر.  املرتبــط  أو  املســتحث  أو 

ضمــن العوامــل األخــرى التــي تؤثــر علــى 

افقــة  مو إعطــاء  علــى  الشــخص  قــدرة 

والكتابــة،  بالقــراءة  اإلملــام  حقيقيــة 

واملركــز  املعلومــات،  إلــى  الوصــول 

واالقتصــادي. التعليمــي  اللغــوي، 

الفســيولوجية  الفعــل  ردود  اعتبــار  ينبغــي  ال 

لــم  الظــروف  بــأن  إيحــاًء  أو  افقــة  للمو  
ً
انعكاســا

قســرية.  تكــن 

بمحــض  منحهــا  يتــم  التــي  املوافقــة  مــن  يســتثنى 

عليهــا  الحصــول  يتــم  التــي  تلــك  املوافقــة  اإلرادة 

الضحيــة  فيهــا  تكــون  حالــة  أيــة  فــي  أو  باإلكــراه 

أو  قــادرة  غيــر  تكــون  بحيــث  ضعــف  مركــز  فــي 

جن�ســي.  فعــل  علــى  املوافقــة  بإعطــاء  راغبــة  غيــر 

يمكــن  املوافقــة  تبطــل  قــد  التــي  الضعــف  حــاالت 

أو  لألســر5  املثــال،  ســبيل  علــى  نتيجــة،  تكــون  أن 

4  انظــر أركان الجرائــم، حاشــية رقــم 16. املوافقــة علــى الفعــل 
لذلــك،  ومســتمرة.  محــددة  تكــون  أن  يجــب  الصلــة  ذي  الجن�ســي 
فإنــه ال تكفــي موافقــة الشــخص علــى فعــل مشــابه، أو موافقتــه 
الســابقة علــى الفعل/األفعــال ذات الصلــة، أو إذا قــدم موافقتــه 
فــي البدايــة ثــم قــام بســحبها، أو إذا تغيــرت طبيعــة الفعــل الجن�ســي 
حــال  فــي  طوعيــة  املوافقــة  تعتبــر  ال  املوافقــة.  إبــداء  دون  مــن 
صــدرت فــي لحظــة ضعــف. انظــر البــاب )5( املتعلــق بالعوامــل التــي 
قــد تؤثــر علــى مــا إذا كان الفعــل الجن�ســي قــد تــم ارتكابــه بنــاء علــى 

موافقــة حقيقيــة وطوعيــة ومحــددة ومســتمرة. 

5  فــي القضيــة املرفوعــة ضــد أنتــو فوروندزيجــا، وجــدت الدائــرة 
الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  االبتدائيــة 
)ICTY( أن »أي شــكل من أشــكال األســر يفســد املوافقة«. املحكمة 
العــام  املدعــي   ،)ICTY( الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة 
 ،IT-95-17/1-T ،ضــد أنتــو فوروندزيجــا، حكــم الدائــرة االبتدائيــة

10 كانــون األول/ديســمبر 1998، الفقــرة 271.

الباب )1(
العامة المبادئ   

البــاب )1( مــن إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف 

الجن�ســي يعــدد البيانــات العامــة التــي تــم تحديدهــا 

الجن�ســي.  بالعنــف  يتعلــق  فيمــا  أساســية  كمبــادئ 

تبنــى هــذه املبــادئ علــى تجــارب الناجيــن مــن العنــف 

املدخــات  إلــى  باإلضافــة  دولــة،   25 فــي  الجن�ســي 

والعامليــن  الحكوميــة  غيــر  املنظمــات  مــن  املقدمــة 

ل 
ّ
فــي املجــال واألكاديمييــن وغيرهــم مــن الخبــراء. تشــك

املشــاورات  خــال  مشــاركتها  تــم  التــي  املدخــات 

كأمثلــة  اســتخدامها  ويتــم  كبيــٍر،  بشــكٍل  اإلعــان 
حــول  املعلومــات  مــن  للمزيــد  اإلعــان.1  جميــع  فــي 

عمليــة تطــور اإلعــان، راجــع امللحــق )2(: املنهجيــة. 

ينطــوي العنــف الجن�ســي علــى أفعــال فرديــة . 1

أو متعــددة أو مســتمرة أو متقطعــة2 والتــي، 

و/أو  الضحيــة  تعتبرهــا  الســياق،  بحســب 

ذات  مجتمعاتهــم  و/أو  الجريمــة  مرتكــب 

إتاحــة  يتــم  لــن  الســرية،  املشــاورات  لطبيعــة  1 نظــًرا 
ذلــك،  ومــع  للجمهــور.  املشــاورات  نتائــج  تتضمــن  التــي  التقاريــر 

اإلعــان. هــذا  فــي  بهــا  االستشــهاد  ســيتم 

الفعــل  ’فعــل‘  مصطلــح  يعنــي  اإلعــان،  هــذا  لغايــات    2

املقصــود.  االمتنــاع  إلــى  باإلضافــة  الســلبي  أو  اإليجابــي 

طبيعــة جنســية. يجــب وصــف هــذه األفعــال 

اســتقال  انتهكــت  إذا   
ً
جنســيا بالعنيفــة 

الجنســية.  ســامته  أو  الجن�ســي  الشــخص 

يشــمل ذلــك األفعــال التــي:. 2

باســتخدام أ.  أي  ’بالقــوة‘،3  ارتكابهــا  يتــم 

التهديــد  أو  الجســدية،  القــوة 

باســتخدام القــوة أو بالقســر، كالناتــج 

اإلكــراه  أو  العنــف،  مــن  الخــوف  عــن 

النف�ســي  االضطهــاد  أو  االحتجــاز  أو 

أي  ضــد  القــوة  اســتعمال  اســاءة  أو 

خــال  مــن  أو  أشــخاص  أو  شــخص 

أو قســرية؛  بيئــة  اســتغال 

غيــر ب.  شــخص  ضــد  ارتكابهــا  يتــم 

بإعطــاء  راغــب  غيــر  أو  علــى  قــادر 

ومحــددة  وطوعيــة  حقيقيــة  افقــة  مو

الخــاص  الجرائــم  أركان  مــع  ’بالقــوة‘  تعريــف  يتوافــق     3
 ،5 رقــم  حاشــية  الجرائــم،  )أركان  الدوليــة  الجنائيــة  باملحكمــة 

 .)2011 الجرائــم،  أركان  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة 

ذلــك  فــي  بمــا  قمعيــة،  ظــروف  أيــة  أو  االحتجــاز6 

البــاب  يحــدد  النــزاع.7  أو  القــوة  اســتعمال  إســاءة 

تؤثــر  التــي  بالعوامــل  قائمــة  اإلعــان  هــذا  مــن   )5(

علــى مــا إذا كان الفعــل ذو الطبيعــة الجنســية قــد 

ارتكــب بالقــوة أو بــدون موافقــة حقيقيــة. فــي حيــن 

املوافقــة  تكــون  أال  واســع  بشــكل  املقبــول  مــن  أنــه 

الجرائــم  حــاالت  فــي  االعتبــار  بعيــن  يؤخــذ   
ً
عامــا

 ،)ICTY( 6  املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة
املدعــي العــام ضــد دراغوليــوب كونــاراك، رادوميــر كوفاتــش وزوران 
IT-96-23&IT-96-23/1-A؛  االســتئناف،  حكــم  فوكوفيتــش، 
فــي  املســتأنفون  »أديــن   :132 الفقــرة   ،2002 حزيران/يونيــو   12
القيــادة  مقــر  فــي  املحتجــزات  النســاء  باغتصــاب  القضيــة  هــذه 
العســكرية املقــام بحكــم الواقــع، ومراكــز االحتجــاز والشــقق التــي 
 ،

ً
يســتعملها الجنــود كمســاكن لهــم. مــن بيــن الظــروف األكثــر فظاعــة

اعتبــر الخاطفــون الضحايــا كفريســة جنســية شــرعية لهــم. عــادة، 
واحــد  الجريمــة  مرتكــب  مــن  أكثــر  قبــل  مــن  النســاء  اغتصــاب  تــم 
وبانتظــام بشــكٍل ال يمكــن تصــوره )تــم معاملــة أولئــك الذيــن طلبــوا 
املســاعدة أو قاومــوا فــي البدايــة بدرجــة أشــد مــن الوحشــية.( ترقــى 
هــذه االعتقــاالت إلــى ظــروف كانــت قهريــة إلــى حــد ينفــي أي احتمــال 
للموافقــة«؛ انظــر أيضــا املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
حكــم  وآخــرون،  كفوتشــكا  ضــد  العــام  املدعــي   ،)ICTY( الســابقة 
الفقــرة   ،2005 شــباط/فبراير   28  ،  IT-98-30/1-A االســتئناف، 
 ،)ICTY( 396؛ املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة
املدعــي العــام ضــد ميــان ميلوتينوفيتــش وآخــرون، حكــم الدائــرة 
االبتدائيــة، IT-05-87-T ، 26 شــباط/فبراير 2009، الفقــرة 200؛ 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة )ICTY(، املدعــي 
العــام ضــد ميكــو ستانيشــيتش وســتويان ســوبليانين، حكــم الدائــرة 
االبتدائيــة، املجلــد 1 مــن IT-08-91-T ،3 ، 27 آذار/مــارس 2013، 
املحكمــة  629-30؛   ،603  ،587  ،489  ،432  ،430 الفقــرات 
العــام  املدعــي   ،)ICTY( الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة 
 IT-00-39-T ،ضــد مومشــيلو كرايشــنيك، حكــم الدائــرة االبتدائيــة

، 27 أيلول/ســبتمبر 2006، الفقــرة 333.

»إثبــات  مينــون،  وأديتيــا  كرافيتــز  ودانييــا  غوبــاالن  بريــا    7
جارفيــس  وميشــيل  براميرتــز  ســيرج  فــي  الجن�ســي«  العنــف  جرائــم 
فــي  بالنزاعــات  املرتبــط  الجن�ســي  العنــف  مقاضــاة  )محــرران(، 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة )مطبعــة جامعــة 
الجنائيــة  املحكمــة   

ً
أيضــا انظــر   .135 ص   ،)2016 أكســفورد، 

ضــد  العــام  املدعــي   ،)ICTY( الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة 
 27  ،IT-05-87/1-A االســتئناف،  حكــم  شــوريفيتش،  فاســتيمير 
 عــن ميلوتينوفيتــش 

ً
كانــون الثاني/ينايــر 2014، الفقــرة 852 نقــا

.200 الفقــرة  الســابق،  املرجــع  وآخريــن، 
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الدوليــة )بمــا فــي ذلــك اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم 

االنتهــاكات  أو  الحــرب(  وجرائــم  اإلنســانية  ضــد 

الجســيمة لحقــوق اإلنســان، إال أنهــا مــا تــزال ذات 

الحــاالت  مثــل  الحــاالت،  هــذه  مــن  فــي غيرهــا  صلــة 

الداخليــة ومــا يســمى ’وقــت الســلم‘ بشــكل رئي�ســي.

يمكــن ارتــكاب أفعــال العنــف الجن�ســي مــن . 3

عــن  النظــر  بغــض  شــخص،  أي  وضــد  قبــل 

االجتماعــي؛ النــوع  أو  الجنــس  أو  العمــر 

مــن  العديــد  فــي   
ً
جيــدا وموّضــح  ــق 

ّ
موث هــو  كمــا 

ارتــكاب  يمكــن  الدوليــة،  املحاكــم  أمــام  القضايــا 

أي  مــن  األفــراد  وضــد  قبــل  مــن  الجن�ســي  العنــف 
جنــس.8 أو  اجتماعــي  نــوع 

لغــة  اســتخدام  يتــم  الثالــث،  املبــدأ  مــع  بالتوافــق 

 فــي جميــع اإلعــان. مــن أجــل ضــم 
ً
محايــدة جنســانيا

الجنــس،  ثنائــي  ذلــك  فــي  بمــا  األشــخاص،  جميــع 

يســتعمل اإلعــان عبــارات محايــدة )مثــل ’أنفســهم‘ 

 عــن ’نفســه‘ أو ’نفســها‘(. ينصــح باســتخدام 
ً
عوضــا

 فــي النســخ املترجمــة مــن هــذا 
ً
لغــة محايــدة جنســانيا

 ،
ً
اإلعــان. إذا كان مــن الصعــب إعمــال ذلــك لغويــا

ينصــح بوضــع حاشــية لتوضيــح أن اإلعــان ينطبــق 

علــى جميــع األشــخاص بغــض النظــر عــن الجنــس 

مــن  »الضحايــا  دوالن،  كريــس  املثــال  ســبيل  علــى  انظــر،    8
أكســفورد  دليــل  )محــررون(،  وآخريــن  أوليــن  نــي  ف.  فــي  الرجــال« 
 .86 ص   )2018 أكســفورد،  جامعــة  )مطبعــة  والنــزاع  للجنســانية 
الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة   

ً
أيضــا انظــر 

الدائــرة  حكــم  برانيــن،  رادوســاف  ضــد  العــام  املدعــي   ،)ICTY(
االبتدائيــة، IT-99-36-T ، 1 أيلول/ســبتمبر 2004، الفقــرة 824: 
علــى  منهــم  واحــد  الذكــور،  املحتجزيــن  مــن   )...( اثنيــن  إجبــار  »تــم 
األقــل كان مــن املســلمين البوســنيين، علــى أداء الجنــس الفمــوي مــع 
غيرهــم )...( أثنــاء تعرضهــم لإلهانــات العرقيــة.«؛ املحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة )ICTY(، املدعــي العــام ضــد دســكو 
أيار/مايــو   7  ،  IT-94-1-T االبتدائيــة،  الدائــرة  حكــم  تاديتــش، 

.730  ،726  ،692  ،670  ،237  ،206 الفقــرات   ،1997

إلــى اســتبعاد العنــف  الــدول  2000. ســعت بعــض 

الجن�ســي املرتكــب فيمــا يســمى ’باملجــال الخــاص‘،9  

األفعــال  هــذه  مثــل  تبريــر  يمكــن  عندمــا  الســيما 

علــى  الثقافيــة.  أو  الدينيــة  املعتقــدات  علــى  بنــاًء 

ســبيل املثــال، ذهــب البعــض إلــى وجــوب التحديــد 

تؤثــر  ال  االغتصــاب  جريمــة  أن  الجرائــم  أركان  فــي 

والقانونيــة  الطبيعيــة  الجنســية  »العاقــات  علــى 

املعاييــر  أو  الدينيــة  للمبــادئ   
ً
وفقــا الزوجيــن  بيــن 

وأن  املختلفــة«،  الوطنيــة  القوانيــن  فــي  الثقافيــة 
»الحقــوق  تشــمل  ال  الجن�ســي  االســتعباد  جريمــة 

بيــن  بالــزواج  املتعلقــة  وااللتزامــات  والواجبــات 

ال  القســري  الحمــل  جريمــة  وأن  واملــرأة«،  الرجــل 

الجنســية  بالعاقــات  املتعلقــة  »األفعــال  تشــمل 

األطفــال  إنجــاب  أو  الزوجيــن  بيــن  الطبيعيــة 

للمبــادئ   
ً
وفقــا املختلفــة  الوطنيــة  القوانيــن  وفــق 

هــذه  رفــض  تــم  الثقافيــة«.10  املعاييــر  أو  الدينيــة 

وجــود  أهميــة  علــى  تؤكــد  ولكنهــا  االقتراحــات، 

الدولــي  واملجتمــع  للمحاكــم  واضحــة  توجيهــات 

العنــف  أن  حقيقــة  يوضــح  ممــا  عــام،  بشــكل 

فــي إطــار الزوجيــة أو العائلــة أو  الجن�ســي املرتكــب 

لت مســألة املجــاالت »الخاصــة« مقابــل »العامــة« جــزًء 
ّ
9  شــك

مــن  أصبــح  العشــرين.  القــرن  مــن  األخيــرة  العقــود  فــي   
ً
أساســيا

صلــة.  ذا  يعــد  لــم  الفــرق  أن  واســع  نطــاق  علــى  اآلن  بــه  املعتــرف 

العنــف  جرائــم  ذلــك  فــي  بمــا  جريمــة،  أي  مقاضــاة  يجــب  حيــث 

مــكان. أي  فــي  املرتكبــة  الجن�ســي، 

لبنــان،  الكويــت،  العــراق،  البحريــن،  مــن  مقــدم  اقتــرا	    10

العربيــة  اململكــة  قطــر،  ُعمــان،  الليبيــة،  العربيــة  الجماهيريــة 

واإلمــارات  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  الســودان،  الســعودية، 

اإلنســانية،  ضــد  الجرائــم  أركان  بشــأن  املتحــدة:  العربيــة 

PCNICC/1999/GEC/DP.39 ‘، 3 كانــون األول/ديســمبر 1999، 

الجنســية  الجرائــم  مقاضــاة  جــراي،  روزمــاري  فــي  مناقشــته  تمــت 

جامعــة  )مطبعــة  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  فــي  والجنســانية 

.121-120 ص   ،)2019 كامبريــدج، 

أو النــوع االجتماعــي.  

فــي . 4 الجن�ســي  العنــف  أفعــال  ارتــكاب  يمكــن 

أيــة بيئــة، مــن ضمنهــا الزوجيــة أو  أي وقــت و

الحميميــة؛ أو  العائليــة 

العنــف  موضــوع  حظــي  األخيــرة،  الســنوات  فــي 

غيــر  دولــي  باهتمــام  النــزاع  حــاالت  فــي  الجن�ســي 

قــرارات  مــن  فــي مجموعــة  هــو جلــي  كمــا  مســبوق، 
املتحــدة حــول  التابــع لألمــم  الدولــي  مجلــس األمــن 

علــى  للقضــاء  العامليــة  والقمــة  الجن�ســي  العنــف 

عقــد  الــذي  النــزاع  حــاالت  فــي  الجن�ســي  العنــف 

اإلعــان  هــذا  صياغــة  تــم    .2014 عــام  لنــدن  فــي 

ليشــمل جميــع أنــواع العنــف الجن�ســي، بمــا فــي ذلــك 

يطلــق  فيمــا  ارتكابــه  يتــم  الــذي  الجن�ســي  العنــف 

الرابــع  املبــدأ  صياغــة  تــم  الســلم‘.  ’بأوقــات  عليــه 

ارتــكاب  ســياق  علــى  املفروضــة  القيــود  الســتبعاد 

اإلعــان.   فــي  املذكــورة  األفعــال 

الناجيــن  مــع  املشــاورات  نتائــج  املبــدأ  هــذا  يعكــس 

الجن�ســي  العنــف  مناقشــة  إلــى  باإلضافــة  حيــث، 

املرتبــط بحــاالت النــزاع، وصــف املشــاركون تجــارب 

فــي  املمــارس  العائلــة،  إطــار  فــي  الجن�ســي  العنــف 

أغلــب األحيــان علــى يــد الــزوج أو الشــريك الحميــم. 

توافــق هــذه اإلجابــات مــع األبحــاث النســوية، والتــي 

تفيــد بــأن األشــخاص – باألخــص النســاء واألطفــال 

فــي ذلــك العنــف  – معرضــون لخطــر العنــف، بمــا 

للبيــت والعائلــة. الحميــم  فــي اإلطــار  الجن�ســي، 

قــد ســبق وأن تــم توضيــح أهميــة اإلقــرار بإمكانيــة 

الحميــم،  اإلطــار  فــي  الجن�ســي  العنــف  ارتــكاب 

الجرائــم  أركان  حــول  املفاوضــات  خــال   
ً
وخاصــة

-1999 مــن  الدوليــة  الجنائيــة  باملحكمــة  الخــاص 

.
ً
بالغــا  

ً
قلقــا تثيــر  مســألة  هــو  الحميمــي 

بطبيعتــه 5.  جن�ســي  الفعــل  يكــون  أن  يمكــن    

الجســدي؛ االتصــال  غيــاب  ظــل  فــي  حتــى 

الطبيعــة  ذات  األفعــال  أن   )5( املبــدأ  يؤكــد 

الجن�ســي،  العنــف  أفعــال  وبالتبعيــة  الجنســية، 

وال  الجســدي،  االتصــال  حــدوث  تتطلــب  ال 

تشــير  جســدية.  إصابــة  إلــى  تــؤدي  أن  تشــترط 

واملجتمــع  الناجيــن  قبــل  مــن  املقدمــة  املدخــات 

كمــا  املبــدأ.  لهــذا  واســع  تأييــد  إلــى  العالمــي  املدنــي 

القضائيــة  الســوابق  مــع   )5( املبــدأ  ويتوافــق 

 
ً
أيضــا ويســتخدم  الدوليــة.  والهيئــات  للمحاكــم 

مصطلــح العنــف الجن�ســي لوصــف األفعــال التــي ال 

تتضمــن االتصــال الجســدي أو تــؤدي إلــى اإلصابــة 
القســري.11 التعــّري  مثــل  الجســدية، 

بطبيعتــه 6.  جن�ســي  الفعــل  يكــون  أن  يمكــن   

اإلشــباع  تحقيــق  بــه  ُيقصــد  لــم  ولــو  حتــى 

النتيجــة؛  هــذه  يحقــق  وال  الجن�ســي، 

الطبيعــة  ذات  األفعــال  أن   )6( املبــدأ  يؤكــد 

’العنــف الجن�ســي‘(،  الجنســية )وبالتبعيــة، أفعــال 

اإلشــباع  علــى  الحصــول  إلــى  تهــدف  أن  ُيشــترط  ال 

بكلمــات  الغايــة.  هــذه  تحقيــق  إلــى  وال  الجن�ســي، 

11  انظــر علــى ســبيل املثــال املحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 

الدائــرة  حكــم  أكايســو،  بــول  جــان  ضــد  العــام  املدعــي   ،)ICTR(

 .10A 2 أيلول/سبتمبر 2008، الفقرة ، ICTR-96-4-T ،االبتدائية

لــم يشــكك قضــاة املحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي قضيــة بيمبــا فــي أن 

 مــن ذلــك، يشــير القــرار 
ً
؛ بــدال

ً
 جنســيا

ً
التعــري القســري يشــكل عنفــا

جســامة  ذات  تكــن  لــم  املزعومــة  القســري  التعــري  أفعــال  أن  إلــى 

الدائــرة  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة  انظــر  للمقاضــاة.  كافيــة 

غومبــو،  بيمبــا  بييــر  جــان  ضــد  العــام  املدعــي  الثالثــة،  التمهيديــة 

القــرار بشــأن طلــب املدعــي العــام بإصــدار أمــر بإلقــاء القبــض بحــق 

جــان بييــر بيمبــا غومبــو، ICC-01/05-01/08، 10 حزيران/يونيــو 

الفقــرات 39، 40.  ،2008
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الطبيعــة  ذات  األفعــال  بعــض  تتعلــق  أخــرى، 

البعــض  ليــس  لكــن  الجن�ســي،  باإلشــباع  الجنســية 

أو  للهيمنــة  البديلــة  الغايــات  تكــون  قــد  اآلخــر. 

وغيرهــا. الترهيــب  أو  اإلذالل  أو  املعاقبــة 

الناجيــن  قبــل  مــن   
ً
واســعا  

ً
تأييــدا  )6( املبــدأ  يلقــى 

املــوّزع  اإلنترنــت  عبــر  االســتطاع  علــى  واملجيبيــن 

مــن قبــل مبــادرات النســاء مــن أجــل عدالــة النــوع 

فــي  الفاعلــة  والجهــات   12،)WIGJ( االجتماعــي 

مــع   
ً
أيضــا املبــدأ  يتوافــق  العالمــي.  املدنــي  املجتمــع 

األنظمــة األساســية والســوابق القضائيــة للمحاكــم 

منهــا  أي  يتطلــب  ال  بحيــث  الدوليــة،13   والهيئــات 

اســتيفاء  أجــل  مــن  الجن�ســي  اإلشــباع  علــى  دليــل 

أخــرى. جريمــة  أي  أو  االغتصــاب  جريمــة  أركان 

يمكــن تحديــد الطبيعــة الجنســية وجســامة . 7

12  مــن أجــل جمــع مدخــات مــن مجموعــة واســعة مــن أصحــاب 

فــي  والعامليــن  الحكوميــة  غيــر  املنظمــات  ذلــك  فــي  بمــا  املصلحــة، 

املجــال والخبــراء وأعضــاء مــن الجمهــور العــام، وكذلــك لجمــع أمثلــة 

ثقافيــة  خلفيــات  مــن  الجن�ســي  العنــف  مــن  محــددة  أعمــال  علــى 

مختلفــة، نشــرت مبــادرات النســاء مــن أجــل عدالــة النــوع االجتماعــي 

)WIGJ( اســتطاع عبــر اإلنترنــت علــى أوســع نطــاق واســع ممكــن. تــم 

تحميــل االســتبيان عبــر اإلنترنــت بيــن تشــرين الثاني/أكتوبــر 2018 

 مــن 84 
ً
وآب/أغســطس 2019 وتــم تعبئتــه مــن قبــل 525 شــخصا

دولــة )انظــر امللحــق 2: املنهجيــة(.

13  علــى ســبيل املثــال، فــي قضيــة املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

رانكــو  ضــد  العــام  املدعــي   )ICTY( الســابقة  ليوغوســافيا 

شيشــيتش، رفــض رئيــس املحكمــة ألفونــس أوري صراحــة حجــة 

جنســية«  مشــاعر  أي  »إلشــباع  الجانــي  نيــة  إثبــات  بــأن  الدفــاع 

ســبب  يوجــد  ال  االغتصــاب.  جريمــة  عناصــر  مــن  عنصــر  هــو 

أي  علــى  تعديــات  مــن  يلــزم  مــا  إجــراء  مــع  موقفــه  تطبيــق  لعــدم 

ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  جن�ســي.  عنــف  جريمــة 

القــرار  شيشــيتش،  رانكــو  ضــد  العــام  املدعــي   ،)ICTY( الســابقة 

الشــفوي،IT-95-10/1 ، 8 تشــرين األول/أكتوبــر 2003، ص 83 

)الســطر 18(، ص 84 )الســطر 19(، تمــت مناقشــته فــي جــراي، 

.119 ص  الذكــر،  الســابق  املرجــع   ،2019

القــدرة،  الهويــة،  خــال  مــن   
ً
جزئيــا الفعــل 

العمــر، العــرق، الجنــس، الثقافــة، الديــن، 

وغيرهــا  األصالــة  التاريخيــة،  ابق  الســو

باتخــاذ  لذلــك،  املتقاطعــة.  العوامــل  مــن 

القــرار خطــوات نحــو فهــم الســياق  صانعــي 

الــذي يحــدث فيــه الفعــل، بإمكانهــم تحديــد 

مــا إذا كان الفعــل جن�ســي بطبيعتــه وتقييــم 

أفضــل.  بشــكل  جســامته  مــدى 

 لديباجــة هــذا اإلعــان، يؤكــد املبــدأ )7( أن 
ً
تعزيــزا

الجنســية  األفعــال  وبالتالــي  الجنســية،  التجــارب 

الثقافــات.  بيــن  فيمــا  تختلــف  الجن�ســي،  والعنــف 

يعــزز هــذا املبــدأ فكــرة أن العامليــن فــي هــذا املجــال 

أو  إيجابيــة  خطــوات  اتخــاذ  مــن  سيســتفيدون 

لألفعــال  الثقافيــة  األهميــة  فهــم  لغايــة  اســتباقية 

يدعــوا  أن  للقضــاة  يمكــن   ،
ً
مثــا الصلــة.  ذات 

أصدقــاء  مــن  غيرهــم  و/أو  الخبــراء  و/أو  املحاميــن 

املحكمــة ليقومــوا بتقديــم مذكــرات حــول املوضــوع.

الباب )2(
األدلة على كون الفعل ذي 

طبيعة جنسية   

تشــير كل مــن األدلــة التاليــة إلــى أن الفعــل جن�ســي 

بطبيعتــه، لكــن هــذه األدلــة ليســت ضروريــة ملثــل 

هــذا االســتنتاج، كمــا أن هــذه القائمــة مذكــورة 

علــى ســبيل املثــال ال الحصــر:

’جــزء . 1 عــن  الكشــف  علــى  الفعــل  انطــواء 

جســدي جن�ســي‘14 أو االتصــال الجســدي مــع 

املابــس؛ فــوق  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  جــزء كذلــك، 

تأييــٍد  عــن  الناجيــن  مــع  املشــاورات  كشــفت  لقــد 

الكشــف  املتضمنــة  األفعــال  أن  لفكــرة  واســٍع 

جســدية  أجــزاء  مــع  الجســدي  االتصــال  أو  عــن 

ل 
ّ
تشــك اإلعــان(  مــن   )3( البــاب  )انظــر  معينــة 

االســتطاع  علــى  اإلجابــات  ــد 
ّ

تؤك جنســية.   
ً
أفعــاال

بعــض  فــي  الفكــرة.  لهــذه  التأييــد  اإلنترنــت  عبــر 

الكشــف  أن  إلــى  املشــاركون  أشــار  املشــاورات، 

عــن أو ملــس أجــزاء الجســد ذات الصلــة ال يشــكل 

هــذا  يعــد  قــد  وإنمــا  ؛ 
ً
جنســيا  

ً
فعــا بالضــرورة 

الفعــل جــزًء مــن إجــراء طبــي مشــروع، علــى ســبيل 

تصنيــف  املشــاركين،  لهــؤالء  بالنســبة  املثــال. 

نيــة  علــى  يعتمــد   
ً
جنســيا  

ً
فعــا باعتبــاره  الفعــل 

الجريمــة.   مرتكــب 

لقــد تــم النــص علــى هــذه األدلــة لتعكــس الحــاالت 

التــي يقــوم فيهــا الفاعــل بلمــس الشــخص املتضــرر 

للشــخص  جســده  مــن  جــزء  عــن  الكشــف  أو 

املتضــرر، وتلــك الحــاالت التــي يتســبب فيهــا الفاعــل 

14  انظر الباب )3(.

أو  جســده  بلمــس  املتضــرر  الشــخص  يقــوم  أن 

ثالــٍث أو إلظهــار  الفاعــل أو جســد شــخٍص  جســد 

آخــر.  لشــخص  جســده  مــن  جــزء 

توجــه قصــد مرتكــب الجريمــة نحــو ارتــكاب . 2

فعــل ذي طبيعــة جنســية، أو اعتبــاره كذلــك 

مــن قبــل الشــخص املتضــرر أو مجتمعهــم؛

إلــى  املشــاركون  أشــار  املشــاورات،  مــن  العديــد  فــي 

 حســب نيــة مرتكــب 
ً
إمكانيــة اعتبــار الفعــل جنســيا

الجريمــة.  أشــارت اإلجابــات مــن هــذا النــوع إلــى نيــة 

الحصــول علــى اإلشــباع الجن�ســي باإلضافــة إلــى أي 

نيــة موَجــه نحــو ربــط الفعــل بالجنســانية – بمــا فــي 

كونــه  علــى  املتضــرر  الشــخص  لتمييــز  النيــة  ذلــك 

 جنســيا أو االنتقــاص مــن رغبتــه الجنســية 
ً
منحرفــا

االعتــداء   
ً
مثــا ذلــك  يشــمل  قــد  اآلخريــن.  نظــر  فــي 

جاذبيــة  علــى  التأثيــر  بهــدف  الحمضيــة  باملــادة 

الغيــر.  لــدى  الشــخص 

الفعــل  يكــون  أن  الفاعــل  يقصــد  لــم  وإن  حتــى 

، قــد يتــم اعتبــاره كذلــك مــن قبــل الشــخص 
ً
جنســيا

هــذه  توضيــح  تــم  لقــد  مجتمعهــم.  أو  املتضــرر 

التــي  كتلــك  املشــاورات،  مــن  العديــد  فــي  النقطــة 

»يعتمــد  التالــي  الوجــه  علــى  األكــوادور،  فــي  أعــّدت 

مــا يعتبــر جن�ســي علــى مــا أحــاول حمايتــه؛ إذا كان 

مــا أحــاول حمايتــه جن�ســي بالنســبة لــي، فــإن الفعــل 

جنســية«. طبيعــة  ذا  يكــون  إرادتــي  ينتهــك  الــذي 

مــن   
ً
تضــررا األكثــر  هــم  الناجيــن  كــون  إلــى   

ً
نظــرا

الرئيســيين  املســتفيدين  ولكونهــم  العنــف  أفعــال 

و/أو  العدالــة  تحقيــق  إلــى  تســعى  عمليــة  أي  مــن 

ينبغــي  االنتهــاكات،  عــن  التعويــض  و/أو  املســاءلة 

يجــب  كلمــا عرفــوه كذلــك.   
ً
الفعــل جنســيا اعتبــار 
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نظــر عائلــة   وجهــة 
ً
أيضــا التفســير  هــذا  يشــمل  أن 

املتضرريــن.  األشــخاص  ومجتمــع 

ــل مرتكــب الجريمــة أو شــخص ثالــث15 . 3 تحصُّ

علــى اإلشــباع الجن�ســي مــن الفعــل، أو توجــه 

قصدهــم نحــو ذلــك؛

يهــدف  لــم  ولــو   حتــى 
ً
الفعــل جنســيا اعتبــار  يمكــن 

إلــى الحصــول علــى اإلشــباع الجن�ســي، أو لــم يحقــق 

هــذه النتيجــة )انظــر املبــدأ )6((. ومــع ذلــك، فقــد 

تصنيــف  أســباب  مــن  أن  املشــاورات  أوضحــت 

الفعــل  تحقيــق  بطبيعتــه  جن�ســي  أنــه  علــى  الفعــل 

أو  ثالــث،  شــخص  أو  للفاعــل  الجن�ســي  اإلشــباع 

النتيجــة.  هــذه  تحقيــق  إلــى  ُيهــدف  حيثمــا 

علــى . 4 الفعــل،  ارتــكاب  مــن  القصــد  توجــه 

 
ً
جنســيا  

ً
فعــا كونــه  عــدم  مــن  الرغــم 

اآلتــي:  علــى  التأثيــر  نحــو  بالضــرورة، 

أن  إلــى  املشــاورات  بعــض  فــي  املشــاركون  أشــار 

القــدرة  علــى  يؤثــر  أن  يمكــن  الجن�ســي  العنــف 

الجنســية؛  العاقــات  أو  الجنســية  الرغبــة  أو 

القــدرة  أو  الجن�ســي  امليــول  الجنســانية؛  الهويــة 

يقــدم  لــم  ذلــك،  ومــع  اإلنجابــي.  واالســتقال 

 
ً
 حــول مــا إذا يصبــح الفعــل جنســيا

ً
املشــاركون رأيــا

هــي  اآلثــار  هــذه  تكــون  عندمــا  اآلثــار،  هــذ  بســبب 
املقصــودة.   النتيجــة 

املشــاركون  اعتبــر  األخــرى،  املشــاورات  بعــض  فــي 

الفعــل فعــل  النتائــج يجعــل  أن حــدوث مثــل هــذه 

جن�ســي.  عنــف 

الفعــل  اإلعــان  يعتبــر  النتائــج،  هــذه  علــى  بنــاًء 

15  لغايــات هــذا اإلعــان، يشــمل مصطلــح ’الشــخص الثالــث‘ 

حيــوان أو شــخص، حــي أو ميــت. 

الفــرد  عاقــات  أو  رغبــة  أو  قــدرة  علــى  أثــرت  إذا 

القانونــي  املمثــل  حجــج  فــي  بالدعــم  الجنســية 

أمــام  املاثلــة  القضيــة  فــي  )م.ق.ض.(  للضحايــا 

املدعــي  مــن  املقامــة  الدوليــة  الجنايــات  محكمــة 

وأوهــورو  موثــورا  كيريمــي  فرانســيس  علــى  العــام 
مويجــي كينياتــا ومحمــد حســين علــي بشــأن أعمــال 
العنــف التــي أعقبــت االنتخابــات فــي كينيــا فــي عامــي 

الضحايــا  دفــع  القضيــة،  هــذه  فــي   .2008-2007

فعــل  تصنيــف  بوجــوب  محاميهــم(  خــال  )مــن 

جن�ســي  عنــف  أنــه  علــى  للرجــال  القســري  الختــان 

 ،
ً
ونفســيا  

ً
جســديا عليهــم  ضــار  أثــر  »أحــدث  ألنــه 

العاقــة  ممارســة  علــى  قدرتهــم  علــى  ذلــك  فــي  بمــا 

أحــد  يســتطع  لــم  املثــال،  ســبيل  علــى  الجنســية«. 

مــن  ويعانــي  انتصــاب  علــى  »الحفــا	  الضحايــا 

فــي  صعوبــات  مــن  عانــى  وغيــره  املبكــر«،  القــذف 
ممارســة الجنــس ألنــه تــم وضــع »أنبــوب فــي مجــرى 

للتبــول«.16    ليدفعــه  البــول 

الجنســانية ب.  الهويــة  أو  الجن�ســي  امليــول 

املتضــرر؛ للشــخص 

اعتبــار  يمكــن  أنــه  إلــى  املشــاورات  بعــض  أشــارت   
الفعــل جن�ســي إذا كان ُيقصــد بــه التأثيــر علــى امليــول 

 ،
ُ
مثــا للشــخص.  الجنســانية  الهويــة  أو  الجن�ســي 

عقــدت  التــي  النقاشــات  خــال  املشــاركون  أشــار 

املثلّيــات  الضحايــا  ’تحويــل‘  »نيــة  إلــى  املكســيك  فــي 

)األفعــال التقويميــة(« كعامــل بإمكانــه جعــل الفعــل 

جن�ســي بطبيعتــه. أشــار املشــاركون إلــى هــذه النقطــة 

16  املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الدائــرة االبتدائيــة الخامســة، 

علــى  الضحايــا  ماحظــات  وكينياتــا،  مثــورا  ضــد  العــام  املدعــي 
»طلــب االدعــاء تقديــم إشــعار بموجــب املــادة 55)2( فيمــا يتعلــق 

تمــوز/  24  ،ICC 01/09-02/11-458 متهمــة«،  معينــة  بجرائــم 

.14 الفقــرة   ،2012 يوليــو 

علــى  التأثيــر  الشــخص  يقصــد  عندمــا   
ً
جنســيا

العاقــات  أو  الجنســية  الرغبــة  أو  القــدرة 

الجنســية؛ الهويــة الجنســانية؛ امليــول الجن�ســي أو 

املتضــرر.  للشــخص  القــدرة واالســتقال اإلنجابــي 

 يتضمــن 
ً
بكلمــات أخــرى، إذا ارتكــب شــخٌص فعــا

بشــكل  أدى  الــذي  )كالضــرب(  جســدي  عنــف 

فــإن  اإلنجابيــة،  القــدرة  فقــدان  إلــى  غيــر مقصــود 

أن  إال   .
ً
 جنســيا

ً
بالضــرورة عنفــا العنــف ال يصبــح 

الفعــل يتحــول إلــى عنــف جن�ســي إذا قصــد مرتكــب 

للشــخص  القــدرة اإلنجابيــة  التأثيــر علــى  الجريمــة 

املتضــرر عــن طريــق اســتخدام العنــف الجســدي.

الجنســية أ.  والســامة  الجن�ســي  االســتقال 

القــدرة  ذلــك  ويشــمل  املتضــرر،  للشــخص 

الشــعور  أو  جنســية  تجربــة  خــوض  علــى 

عاقــة  فــي  الخــوض  أو  الجنســية  بالرغبــة 

؛ حميميــة

واســع  اتفــاق  وجــود  املشــاورات  خــال  مــن  تَبّيــن 

إذا  جنســية  األفعــال  اعتبــار  احتماليــة  حــول 

االهتمــام  املتضــرر  الشــخص  فقــدان  إلــى  أدت 

املحافظــة  فــي  صعوبــة  إلــى  أو  الجن�ســي  بالنشــاط 

املثــال،  ســبيل  علــى  حميميــة.  عاقــات  علــى 

تعرضــن  الاتــي  النســاء  مــن  العديــد  أفــادت 

الرجــال  مــن  بالخــوف  شــعورهن  الجن�ســي  للعنــف 

)بشــريكهن  الوثــوق  علــى  قدرتهــن  عــدم  و/أو 

عــدم  و/أو  عــام(  كشــعور   
ً
أيضــا لكــن  بالتحديــد، 

أفــادت  للعنــف.  كنتيجــة  بالجنــس  اهتمامهــن 

علــى  قدرتهــن  عــدم  األخريــات  املشــاركات  بعــض 

مشــاركة الفــراش أو عــدم قدرتهــن الجســدية علــى 

الجن�ســي.    للعنــف  كنتيجــة  الجنــس  ممارســة 

جنســية  األفعــال  أن  يعتبــر  الــذي  الــرأي  يحظــى 

فــي االســتطاع عبــر اإلنترنــت،17 حيــث يمكــن اعتبــار 

الناجــي  »شــعور  إلــى  أدى  مــا  إذا  جن�ســي  الفعــل 

أثــار  لقــد  الجنســانية«.  شــخصيته  عــن  باالنقطــاع 

 ذلــك 
ً
املشــاركون مــن ســوريا هــذا التأثيــر، خصوصــا

الــذي يطــال الرجــال الذيــن يتــم اغتصابهــم بشــكل 

مستمر في سياق االعتقال.   

فــي مثــل هــذه الحــاالت، يمكــن اعتبــار الفعــل األولــي 

آثــاره ذا طبيعــة جنســية. مثــال علــى  إلــى  باإلضافــة 

للنســاء  التقويمــي‘  ’االغتصــاب  يســمى  مــا  ذلــك 

تعتبــر  ر.  املتصــوَّ الجن�ســي  ميولهــن  تغييــر  بهــدف 

االغتصــاب   – ذاتهــا  بحــد  جنســية  األفعــال  هــذه 

قصدهــم  لكــون   
ً
وأيضــا  – قســري  جن�ســي  كفعــل 

هــو  النيــة  تكــون  )عندمــا  جنســية  آثــار  يحمــل 

يلعــب  للشــخص(.   الجن�ســي  امليــول  علــى  التأثيــر 

.  هــذا يعنــي أن الفعــل األولــي 
ً
 مهمــا

ً
القصــد هنــا دورا

 ذا طبيعــة جنســية، طاملــا 
ً
ال يجــب أن يكــون دائمــا

تــم ارتكابــه بقصــد التأثيــر علــى امليــول الجن�ســي أو 

للفــرد.   الجنســية  الهويــة 

يحظــى الــرأي الــذي يفيــد باعتبــار األفعــال جنســية 
إذا كان القصــد أو النتيجــة هــو التأثيــر علــى امليــول 

فــي  بالدعــم  للفــرد  الجنســانية  الهويــة  أو  الجن�ســي 

الذكــر  آنفــة  الضحايــا  عــن  القانونــي  املمثــل  دفــوع 

فــي قضيــة موثــورا وكينياتــا. فــي هــذه القضيــة، أبــدى 
الضحايــا أنــه يجــب تصنيــف فعــل الختــان القســري 

مفهومهــم  علــى  يؤثــر  ألنــه  جن�ســي  كعنــف  للرجــال 

للهويــة الجنســانية.  كمــا أوضــح محامــي الضحايــا، 

ذكــورة  علــى  شــديد  تأثيــر  لاعتــداءات  كان  »لقــد 

بــول  جــان   ،)ICTR( لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة    17

.10A الفقــرة   ،2008 أيلول/ســبتمبر   2 أكايســو، 



33 إعــان المجتمــع المدني بشــأن العنف الجنســيمبــادئ الهاي بشــأن العنف الجنســي32

 التطــرق 
ً
الضحايــا وشــعورهم بالرجولــة.«18 تــم أيضــا

للشــعور بالرجولــة فــي تقريــر مشــاورات كينيــا، حيــث 

أوضــح أحــد الناجيــن أن اإلشــارة إلــى الرجــل بكونــه 

»أقــرب إلــى مــرأة مــن رجــل« أو »أقــل مــن رجــل« يــؤدي 

إلــى التشــكيك فــي هويتــه الجنســية والجنســانية. 

يفتــرض  ال  اإلعــان  أن  ذكــر  بمــكان  األهميــة  مــن 

همــا  الجنســانية  والهويــة  الجن�ســي  امليــول  أن 

أنــه  اإلعــان  يفيــد  بــل  تغييرهمــا.  يمكــن  عامــان 

ذلــك،  إلــى  الجريمــة  مرتكــب  نيــة  تتوجــه  عندمــا 

خــال  مــن  تحقيقــه  إلــى  يســعون  الــذي  والهــدف 

مــن  كشــكل  تصنيفــه  فيمكــن  آخــر،  فعــل  أي 

الجن�ســي.  العنــف  أشــكال 

اإلنجابــي ت.  االســتقال  أو  اإلنجابيــة  القــدرة 

املتضــرر؛        للشــخص 

تنبغــي اإلشــارة إلــى أن املشــاورات لــم تشــر إلــى تأييــد 
كبيــر ملقتــر	 إمكانيــة اعتبــار الفعــل جن�ســي إذا أثــر 
اإلنجابــي  االســتقال  أو  اإلنجابيــة  القــدرة  علــى 
مــع  ذلــك.  تحقيــق  ُيقصــد  كان  إذا  أو  للشــخص، 

فــي إلعــان لســببين.  تــم ضــم هــذا املقتــر	  ذلــك، 

هــذا  املشــاركون  يعــارض  لــم  عــام  بشــكل   ،
ً
أوال

املقتــر	.  بــل، عندمــا تــم ســؤالهم عــن آرائهــم حــول 
كيــف  توضيــح  إلــى  املشــاركون  نــزع  املقتــر	،  هــذا 
بشــكل  )االغتصــاب  الجن�ســي  العنــف  أفعــال  تؤثــر 
واإلنجــاب.  الحمــل  علــى  قدرتهــم  علــى  رئي�ســي( 
هــذا  وفهــم  إبــا	  ســوء  اإلجابــات  هــذه  توّضــح 
املشــاركون  أثــار  رفضــه.  تــم  أنــه  وليــس  املقتــر	، 
انتهــاك االســتقال اإلنجابــي الــذي يتســم بحرمــان 
الشــخص مــن إدارة قدرتهــم اإلنجابيــة كشــكل مــن 
املتعلــق  ذلــك  الجن�ســي، وال ســيما  العنــف  أشــكال 

تمــوز/  24 وكينياتــا،  مثــورا  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة    18

.14 الفقــرة  الذكــر،  الســابق  املرجــع   ،2012 يوليــو 

جســدية  بتعبيــرات  مصحوبــة  الضمنيــة  الرســائل 

ذات ُبعــد جن�ســي، لكنهــا ليســت بالضــرورة كذلــك.

أشــار املشــاركون بشــكل عــام إلــى اللغــة املنطوقــة، 

إال أنــه ال يوجــد ســبب الســتبعاد أفعــال الخطــاب 

األخــرى، كإرســال الرســائل اإللكترونيــة والرســائل 

وســائل  علــى  الرســائل  نشــر  أو  والصــور  النصّيــة 

االجتماعــي.  التواصــل 

الضمنــي  أو  الصريــح  االســتخدام  يــرَق  أن  يمكــن 

للغــة الجنســية أو للغــة ذات إيحــاءات جنســية إلــى 

يمكــن  بــدوره  والــذي  الجن�ســي،  التحــّرش  مســتوى 

الجن�ســي.   العنــف  إلــى مســتوى  يــرَق  أن 

اشــتمال الفعــل علــى اســتخدام أو التدخــل   .6

أو  ائل  الســو مــن  الحــط  أو  ــم 
ُّ

التحك أو  فــي 

الجنســية  بالقــدرة  املرتبطــة  األنســجة 

واإلنجابيــة، بمــا فــي ذلــك الســائل املنــوي أو 

اإلفــرازات املهبليــة أو دم الحيــض أو حليــب 

املشــيمة. أو  الثدييــن 

تم اعتبار اســتخدام الســوائل أو األنســجة املتعلقة 

فعــل  كونــه  علــى  اإلنجابيــة  أو  الجنســية  بالقــدرة 

جن�ســي بطبيعتــه. يمكــن أن يشــمل ذلــك العديــد مــن 

الســوائل  إتــاف  إلــى  تــؤدي  أو  تهــدف  التــي  األفعــال 

 اســتخدام 
ً
الشــخصية. يمكــن أن يشــمل ذلــك أيضــا

هــذه الســوائل واألنســجة مــن أجــل إيــذاء أو إذالل 

 أو ألي 
ً
 أو معنويــا

ً
أو معاقبــة شــخص آخــر جســديا

ســبب آخــر ينتهــك ســامة الشــخص.

أوضحــت البحــوث التــي أجريــت فــي أســتراليا حــول 

»مرتبــط  اإلرضــاع  أن  الثــدي  حليــب  مشــاركة 

بشــكل وثيــق بهويــة املــرأة كأم.« مــع أخــذ ذلــك بعيــن 

االعتبــار، »يعتبــر ]إضفــاء الصفــة الجنســية[ علــى 

منــع  وســائل  اســتعمال،  عــدم  أو  باســتعمال، 
 بالعبــث أو إتــاف الواقــي 

ً
الحمــل. هــذا يتعلــق مثــا

الحمــل.19   منــع  وســائل  مــن  وغيرهــا  الذكــري 

 
ً
أفعــاال كونهــا  علــى  األفعــال  هــذه  تصنيــف   ،

ً
ثانيــا

فــي  األفعــال  هــذه  ملاحقــة   
ً
طريقــا يوفــر  جنســية 

املحاكــم.  مــن  وغيرهــا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة 
بالتالــي، هــذه فرصــة أمــام املجتمــع املدنــي العالمــي 
لدعــم املســاءلة عــن هــذه االنتهــاكات، األمــر الــذي 
تباطــأت الــدول – أو فــي بعــض األحيــان تــرددت – 

صريــح.20  بشــكل  تجريمــه  فــي 

لغــة  أو  تلميحــات  علــى  الفعــل  اشــتمال   .5

جنســية  إيحــاءات  متضمنــة  جنســية 

للشــخص  بالنســبة  ضمنيــة  أو  صريحــة 

الجريمــة. مرتكــب  أو  مجتمعــه  أو  املتضــرر 

املشــاورات  مــن  العديــد  فــي  املشــاركون  أوضــح 

جنســية  إيحــاءات  تتضمــن  عبــارة  اســتعمال  أن 

جن�ســي.  عنــف  فعــل  ل 
ّ
يشــك ضمنيــة  أو  صريحــة 

إحــدى  الجنســية،  اإليحــاءات  مســألة  بخصــوص 

الســؤال  مثــال  تضمنــت  فلســطين  فــي  املشــاورات 

ملعرفــة  كطريقــة  للفــرد  االجتماعيــة  الحالــة  عــن 

 و/أو مــن أجــل 
ً
مــا إذا كان الشــخص متــا	 جنســيا

 مــا تكــون 
ً
التلميــح كــم »محظــو	« هــو زوجــه. غالبــا

19  ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر تعليقــات البــاب 2.4.ب حــول 

خــال  مــن   
ً
مثــا اإلنجابــي،  االســتقال  مــن  الشــخص  »حرمــان 

إلــى الحمــل القســري أو التعقيــم القســري أو التخريــب  تعريضهــم 

اتخــاذ  مــن  منعهــم  خــال  مــن  أو  القســرية؛  األبــوة  أو  اإلنجابــي 

أو  عدمــه  مــن  الحمــل  منــع  وســائل  اســتخدام  بشــأن  القــرارات 

الخضــوع للتعقيــم أو التســبب بحمــل الشــخص أو إجبارهــن علــى 

الــوالدة.« حتــى  الحمــل  فــي  االســتمرار 

األولــى  القســري‘  ’الحمــل  »قضيــة  جــراي،  روزمــاري  انظــر    20

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن منظــور تاريخــي« )2017(، مجلــة 

.930-905 ص  املجلــد15)5(،  الدوليــة،  الجنائيــة  العدالــة 

فيــه  مرغــوب  غيــر   
ً
جنســيا  

ً
اهتمامــا الثــدي   حليــب 

لدورهــا  أو  ]و[  ألطفالهــا،  لجســدها،  ]للمــرأة[، 

كأم«.21 وبالتالــي، فــإن الحفــا	 علــى الســيطرة علــى 

يمكــن  والهويــة.  هــو مســألة ســامة  الثــدي  حليــب 

أشــكال  مــن   
ُ
شــكا الســيطرة  هــذه  انتهــاك  اعتبــار 

الاتــي  النســاء  أفادتــه  ملــا   
ً
وفقــا الجن�ســي،  العنــف 

مقابلتهــن. تمــت 

هذه األدلة مذكورة على سبيل املثال ال الحصر.

21  بحــث صــادر عــن ليبــي ســاملون كجــزء مــن رســالتها الدكتــوراه 

فــي  الثدييــن  حليــب  ملشــاركة  والقانونــي  االجتماعــي  التنظيــم  حــول 

أســتراليا، فــي الجامعــة الوطنيــة األســترالية.
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الباب )3(
أمثلة على أجزاء الجســد 

لجنسية ا

ليــس  إذا  الثقافــات،  معظــم  لــدى  املفهــوم  مــن 

تشــمل  الجنســية  الجســد  أجــزاء  أن  جميعهــا، 

الخصيتيــن،  القضيــب،  الثدييــن،  الشــرج، 

البظــر. إلــى  باإلضافــة  والفــرج،  املهبــل، 

الجســد  أجــزاء  ضمــن  مــن  الثقافــات،  بعــض  فــي 

 
ً
خصوصــا الظهــر،  جنســية  تعتبــر  التــي  األخــرى 

الشــعر،  األذنيــن،  الردفيــن،  الظهــر،  أســفل 

الفخذيــن،  العنــق،  الفــم،  الشــفتين،  الوركيــن، 

والرســغين. الخصــر 

الجنســية  الجســد  أجــزاء  علــى  األمثلــة  هــذه 

الحصــر. ال  املثــال  ســبيل  علــى  مذكــورة 

املجتمعــات  عبــر  الجنســية  الجســد  أجــزاء  تتبايــن 

لذلــك  العوامــل.  مــن  وغيرهــا  واألديــان  والثقافــات 

ال يجــب فهــم هــذه القائمــة علــى أنهــا قائمــة عامليــة، 

بــل هــي قائمــة توضــح نتائــج املشــاورات الشــخصية 

واالســتطاع عبــر اإلنترنــت واملدخــات املقدمــة مــن 

قبــل املجتمــع املدنــي العالمــي والخبــراء. 

الباب )4(
 أمثلة على أفعال العنف 

الجنسي

حصريــة  غيــر  قائمــة  توفيــر  إلــى  البــاب  هــذا  يهــدف 

أو  تعــد  التــي  الجنســية،  الطبيعــة  ذات  باألفعــال 

الجن�ســي.  العنــف  مســتوى  إلــى  ترقــى 

بيــن  املشــاركون  يمّيــز  لــم  املشــاورات،  بعــض  فــي 

ســبيل  علــى  الجن�ســي.  والعنــف  الجنســية  األفعــال 

علــى  أمثلــة  عــن  املشــاركون  ســئل  عندمــا  املثــال، 

تعتبــر   
ً
أفعــاال بعضهــم  عــّدد  الجنســية،  األفعــال 

املقابــل،  وفــي  )كاالغتصــاب(.  بطبيعتهــا  عنيفــة 

الجن�ســي،  العنــف  علــى  أمثلــة  عــن  ســئلوا  عندمــا 

 ال تعتبــر عنيفــة إال 
ً
عــّدد بعــض املشــاركين أفعــاال

بــدون موافقــة حقيقيــة  بالقــوة أو  تــم ارتكابهــا  إذا 

اإلعــان  يتبنــى  ال  جن�ســي(.  جســدي  جــزء  )كلمــس 

و’العنــف  الجنســية‘  ’األفعــال  معاملــة  منهــج 

للتبــادل.   قابليــن  كمفهوميــن  الجن�ســي‘ 

تــم  املفهوميــن،  هذيــن  بيــن  االختــاف  لتمثيــل 
إلــى  اإلعــان  هــذا  فــي  املدرجــة  األفعــال  تقســيم 
بالتالــي  والتــي  بطبيعتهــا  العنيفــة  األفعــال  فئتيــن: 
ذات  واألفعــال  بذاتهــا،   

ً
جنســيا  

ً
عنفــا ل 

ّ
تشــك

إذا   
ً
جنســيا  

ً
عنفــا تصبــح  التــي  الجنســية  الطبيعــة 

تــم ارتكابهــا بالقــوة أو ضــد شــخص غيــر راغــب أو 
قــادر علــى إعطــاء موافقــة حقيقيــة وطوعيــة  غيــر 

ومســتمرة.  ومحــددة 

الجن�ســي . 1 العنــف  أفعــال  تشــمل  أن  يمكــن 

علــى:

ضــد أ.  شــخص  قبــل  مــن  ارتكابهــا  تــم  أفعــال 

آخــر؛ شــخص 

 آخــر علــى أن ب. 
ً
أفعــال يحمــل شــخٌص شــخصا

يقــوم بارتكابهــا ضــد نفســه، أو ضــد شــخص 

أو  آخــر  شــخص  ضــد  ذلــك  فــي  )بمــا  ثالــث 

حيــوان(، أو ضــد جثــة ميتــة؛ أو

أفعــال منظمــة أو ميســرة مــن قبــل جماعــة، ت. 

أو كيــان سيا�ســي أو حكومــي أو أي منظمــة 

أخــرى.

يهــدف هــذا التفســير إلــى توســيع املفاهيــم الدوليــة 
القــّراء  تحفيــز  خــال  مــن  الجن�ســي  العنــف  حــول 
بشــكل صريــح لألخــذ بعيــن االعتبــار جميــع أشــكال 
أفعــال  علــى  فقــط  التركيــز  مــن   

ً
بــدال األفعــال، 

الجريمــة.  مرتكــب 

تنــدرج األفعــال ذو الطبيعــة الجنســية تحــت   .2

: فئتيــن

التــي أ.  الجنســية  الطبيعــة  ذو  األفعــال 

و عنيفــة؛  بطبيعتهــا 

األفعــال ذو الطبيعــة الجنســية التــي يمكــن ب. 

ترتكــب  لعنــف جن�ســي عندمــا  ترقــى  لهــا أن 

قــادر أو غيــر  بالقــوة22 أو ضــد شــخص غيــر 

افقــة حقيقيــة وطوعيــة  راغــب بإعطــاء مو

ومحــددة.23 

الجنســية . 3 الطبيعــة  ذو  األفعــال  تشــتمل 

التــي يمكــن اعتبارهــا عنيفــة بطبيعتهــا علــى 

اآلتــي:

معقــول أ.  خــوف  أو  ذعــر  بتشــكيل  التســبب 

22  انظر الباب 2.1.أ.

23  انظر الباب 2.1.ب.

الجن�ســي؛24 العنــف  أفعــال  مــن  لشــخص 

املشــاورات  مــن  العديــد  فــي  املســتجيبون  وصــف 

الجنســية  األفعــال  فيــه  تعــد  الــذي  الوســط 

 
ً
شــكا حتمــي  بشــكل  أو  األغلــب  علــى  القســرية 

العنــف الجن�ســي. يشــمل ذلــك شــعور  مــن أشــكال 

بالخــوف املســتمر النا�ســئ عــن حملــة عنــف جن�ســي 

النطــاق.  واســعة 

حيــث  ذلــك،  علــى   
ً
مثــاال أوكرانيــا  مشــاورات  تقــّدم 

فــي  جن�ســي  لعنــف  تعرضــن  الاتــي  النســاء  أفــادت 

ــد لديهــن 
ّ
االعتقــال أن »التواجــد فــي مركــز األســر ول

اإلقامــة  لهــن  ســّببت  والريبــة.  بالخطــر  شــعور 

الشــعور  الرجــال  مــع  مغلــق  مــكان  فــي  القســرية 

بالخــوف واحتماليــة التعــّرض لإليــذاء الجن�ســي مــن 

قبــل املحاربيــن.« كمــا أوضحــت إحــدى املشــاركات، 

الشــعور  للمــرء  »يمكــن  األســر،  مراكــز  بعــض  فــي 

الهــواء.« فــي  الجن�ســي  بالعنــف 

 علــى 
ً
قّدمــت الناجيــات اليزيدّيــات مــن العــراق مثــاال

اليزيدّيــات  أن  الناجيــات  أوضحــت  الذعــر.  هــذا 

وجــه  علــى  املقاتليــن  قبــل  مــن  اســتهدافهن  يتــم 

النســاء،  اختطــاف  يتــم  حيــث  الخصــوص، 

وإســاءة  بــه،  مرغــوب  غيــر  زواج  علــى  وإجبارهــن 

يســّبب  ممــا  مقاومــة،  أيــة  أبــدوا  إذا  معاملتهــن 

مــن  الذعــر  أو  بالخــوف  اليزيديــات  النســاء  شــعور 

وقــت.  أي  فــي  ذلــك  حــدوث 

فــي قضيــة الدنــر ضــد  املوضــوع  لهــذا  التطــرق  تــم 

أنــه  ر  تقــرَّ حيــث  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 
»بمجــرد تعريــض الشــخص إلــى الخــوف مــن وقــوع 

ذلــك   
ً
حقــا يقصــد  الفاعــل  كان  ســواء  الضــرر 

24  كمــا هــو مــدرج فــي البــاب )4( مــن هــذا اإلعــان.
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إلــى  يرتقــي  ال«  أم  الضــرر  إلحــاق  علــى  قــادر  أو 

االعتــداء.   مســتوى 

إلــى  اإلعــان  فــي  املســتخدمة  الصياغــة  تهــدف 

ترجمــة هــذه التجــارب إلــى فعــل. يســتخدم مصطلــح 

’الخــوف املعقــول‘ الســتبعاد املخــاوف التــي، وعلــى 

الرغــم مــن صــدق الشــعور بهــا، لــم يكــن مــن املمكــن 

ملرتكــب الجريمــة توقعهــا. مــن الضــروري أن يقــوم 

القضــاة أو غيرهــم مــن صانعــي القــرار باألخــذ بعيــن 

معيــار  يطبقــون  عندمــا  اآلخريــن  تجــارب  االعتبــار 

هنــا  بــه  املقصــود  املعقوليــة  معيــار  ’املعقوليــة‘. 

هــو ليــس معيــار الشــخص الطبيعــي بــل هــو معيــار 

ذلــك الشــخص الــذي يتصــف بصفــات الضحيــة، 

والضعــف.  االجتماعــي  والنــوع  العمــر  مثــل 

أقــّرت  أكايســو،  قضيــة  فــي  الصــادر  الحكــم  فــي 

»النســاء  أن  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة 

خــوف  فــي  عشــن  قــد  املدنييــن  مــن  النازحــات 

الجســدية  صحتهــن  تدهــورت  وقــد  مســتمر 

والضــرب  الجن�ســي  للعنــف  نتيجــة  والنفســية 

والقتــل.«25 يتبنــى هــذا اإلعــان وجهــة نظــر مفادهــا 

مرتكــب  يقــوم  عندمــا  املســتمر،  الخــوف  هــذا  أن 
يــرَق  أن  يمكــن  بــه عــن قصــد،  بالتســّبب  الجريمــة 

إلــى مســتوى فعــل العنــف الجن�ســي بحــد ذاتــه، مــن 

مــن  املعقــول  الخــوف  إلــى  تــؤدي  بيئــة  خلــق  خــال 

الجن�ســي.  العنــف 

علــى ب.  الحصــول  مــن  الشــخص  حرمــان 

املتعلقــة  األدويــة  أو  العــاج  أو  النظافــة 

رعايــة  أو  الــوالدة  أو  الحمــل  أو  بالحيــض 

بــول  جــان   ،)ICTR( لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة    25

الذكــر،  الســابق  املرجــع   ،1998 أيلول/ســبتمبر   2 أكايســو، 
.12A الفقــرة 

أو  املســتقيم  فــي  دمــوي  ورم  أو  الناســور 

غيرهــا  أو  البشــرية  املناعــة  نقــص  فيــروس 

باالتصــال  تنتقــل  التــي  األمــراض  مــن 

التشــوه  أو  الجن�ســي  التشــويه  أو  الجن�ســي 

املتعلقــة  أو  النســاء  أمــراض  عــاج  أو 

أي  أو  البولــي  العــاج  أو  البوليــة  باملســالك 

انــب الصحــة الجنســية  جانــب آخــر مــن جو

اإلنجابيــة؛ أو 

الحصــول  حرمــان  أن  املشــاورات  خــال  مــن  تبيــن 

علــى اإلجــراءات أو التدابيــر أو املنتجــات املرتبطــة 

بالحيــض أو اإلنجــاب أو الصحــة الجنســية يمكــن 

علــى  ذلــك  يشــمل  جن�ســي.  عنــف  فعــل  يشــكل  أن 

ســبيل املثــال التأخــر فــي توفيــر الحمايــة أو الرعايــة 

والفتيــات  النســاء  نفــي  إلــى  باإلضافــة  الصحيــة، 

الحيــض.  فتــرة  أثنــاء 

كــر أن منــع الشــخص مــن 
ُ
فــي مشــاورات اإلكــوادور، ذ

بمــا  الجنســية واإلنجابيــة،  الصحــة  التوعيــة حــول 

الحمــل  منــع  وســائل  مواضيــع  بخصــوص  ذلــك  فــي 

والحيــض فــي إطــار العائلــة، يمكــن اعتبــاره فــي بعــض 

الحــاالت شــكل مــن أشــكال العنــف الجن�ســي. 

فــي إجبــار  ــل 
ّ
مثــال آخــر علــى ذلــك مــن ســوريا يتمث

املســتعملة  منتجاتهــم  إعطــاء  علــى  األفــراد 

واملتعلقــة بالنظافــة خــال فتــرة الحيــض للفحــص. 

نظــام  حــول  نيبــال  تقريــر  مــن  آخــر  مثــال  يفيــد 

الشــائع   ،)Chhaupadi( التقليــدي  الشــهوبادي 
فــي جنــوب نيبــال، حيــث ُيمنــع علــى النســاء دخــول 

منازلهــن وُيجبــرن علــى العيــش فــي مــكان آخــر خــال 

الحيــض.    فتــرة 

مــن  الرجــال  الناجيــن  مــع  املشــاورات  خــال 

الكونغــو  وجمهوريــة  الســودان  وجنــوب  أوغنــدا 

مثــال  املشــاركون  قــّدم  وبورونــدي،  الديمقراطيــة 

إلــى حيــن عــودة  »إجبارهــم علــى عــدم االســتحمام 

الــزوج«.

االســتقال ت.  مــن  الشــخص  حرمــان 

إلــى  تعريضهــم  خــال  مــن   
ً
مثــا اإلنجابــي، 

القســري27  التعقيــم  أو  القســري26  الحمــل 

أو التخريــب اإلنجابــي28 أو األبــوة القســرية؛ 

القــرارات  اتخــاذ  مــن  منعهــم  خــال  مــن  أو 

مــن  الحمــل  منــع  وســائل  اســتخدام  بشــأن 

التســبب  أو  للتعقيــم  الخضــوع  أو  عدمــه 

علــى  إجبارهــن  أو  الشــخص  بحمــل 

الــوالدة؛   حتــى  الحمــل  فــي  االســتمرار 

أنهــا حرمــان  املتباينــة علــى  األفعــال  هــذه  تصنيــف 

مهمــة:  غايــة  يخــدم  اإلنجابــي  االســتقال  مــن 

26  باالســتناد إلــى املــادة 7 )2( )و( مــن نظــام رومــا األسا�ســي، 

وعلــى  قســرا  الحمــل  عــى  املــرأة  إكــراه  القســري«  »الحمــل  »يعنــي 

العرقــي أليــة  التكويــن  التأثيــر علــى  املشــروعة بقصــد  الــوالدة غيــر 
مجموعــة مــن الســكان أو ارتــكاب انتهــاكات خطيــرة أخــرى للقانــون 

الدولــي. وال يجــوز بــأي حــال تفســير هــذا التعريــف علــى نحــو يمــس 

بالحمــل«. املتعلقــة  الوطنيــة  القوانيــن 

27  تبيــن أركان الجرائــم الخــاص باملحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

أن التعقيــم القســري يقــع عندمــا »يحــرم مرتكــب الجريمــة شــخصا 

أو أكثــر مــن القــدرة البيولوجيــة علــى اإلنجــاب« و »أال يكــون ذلــك 

الســلوك مبــررا طبيــا أو يمليــه عــاج فــي أحــد املستشــفيات يتلقــاه 

حقيقيــة  بموافقــة  املعنيــون  األشــخاص  أو  املعنــي  الشــخص 

يشــمل  أن  بالحرمــان  »املقصــود  يكــون  أال  إلــى  باإلضافــة  منهــم«. 

تدابيــر تحديــد النســل غيــر الدائمــة األثــر مــن الناحيــة العمليــة« 

التــي  املوافقــة  تشــمل  ال  الحقيقيــة  املوافقــة  أن  املفهــوم  »مــن  و 

يتــم الحصــول عليهــا بالخــداع«. أركان الجرائــم الخــاص باملحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة، املــادة 7 )1( )ز( – 5، املــادة 8 )2( )ب( )22( 

-5، املــادة 8 )2( )هـــ( (6)–5. 

ووســائل  الذكــري  الواقــي  إتــاف  أو  العبــث  يتضمــن  هــذا    28

األخــرى. الحمــل  منــع 

حرمــان  فــي  ــل 
ّ
يتمث الضــرر  أن  إلــى  ذلــك  يشــير  إذ 

مــن  اإلنجابيــة.  بقدرتــه  التحكــم  مــن  الشــخص 

مضــر  اإلجهــاض  إجــراء  يكــون  ال  املنطلــق،  هــذا 

أو  الحمــل  منــع  وســائل  توفيــر  أو  بالضــرورة، 

فــي  الضــرر  يكمــن  إنمــا  شــخص.  بحمــل  التســبب 

االختيــار.  مــن  الشــخص  حرمــان 

اســتخدام  اختيــار  مــن  الشــخص  ملنــع  يمكــن 

وســائل منــع الحمــل مــن عدمهــا، أو إجــراء عمليــة 

تعقيــم، أو التســبب بحمــل شــخص، أو االســتمرار 

صــد 
ُ
بالحمــل حتــى الــوالدة أن يأخــذ عــدة أشــكال. ق

وتشــمل: واســع.  بشــكل  العبــارة  هــذا  صياغــة 

منــع 	  بوســائل  يتعلــق  فيمــا  االختيــار  تقييــد 

علــى  شــخص  إجبــار  ذلــك  )ويشــمل  الحمــل 

اســتخدام وســائل منــع الحمــل وحرمانــه مــن 

لهــا(. الوصــول 

تــم توظيــف ممارســة مطالبــة الشــخص باســتخدام 

وســائل منــع الحمــل مــن قبــل العديــد مــن الفاعليــن 

الدولــة  تنظيــم  مثــل  املســلحة،  النزاعــات  فــي 

اإلســامية فــي العــراق والشــام29 والقــوات املســلحة 

كولومبيــا،  فــي  كولومبيــا.  فــي  الكولومبيــة  الثوريــة 

منــع  وســائل  اســتخدام  سياســة  اقترنــت  مــا   
ً
غالبــا

القســري  اإلجهــاض  بسياســة  القســري  الحمــل 

29  انظــر دينيكيــه دو فــوس، »هــل يمكــن للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة مقاضــاة وســائل منــع الحمــل القســري؟«، املعهــد الجامعــي 

األوروبــي، 14 آذار/مــارس 2016.
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الحمــل.30 منــع  وســائل  تفشــل  عندمــا 

بالتعقيــم 	  يتعلــق  فيمــا  االختيــار  تقييــد 

والحرمــان  القســري  التعقيــم  ذلــك  )ويشــمل 

التعقيــم(؛ إجــراء  مــن 

بالتســبب 	  يتعلــق  فيمــا  االختيــار  تقييــد 

 إجبــار رجــل علــى 
ً
بحمــل شــخص آخــر )مثــا

أن  يمكــن  آخــر(.  شــخص  بحمــل  التســبب 

الطبيعــي  التلقيــح  بالحمــل  التســبب  يشــمل 

؛ عــي لصنا وا

بالحمــل. 	  يتعلــق  فيمــا  االختيــار  تقييــد 

ذلــك: ويشــمل 

علــى 	  الحصــول  مــن  الشــخص  منــع 

فــي  حصــل  كمــا  اإلجهــاض،  خدمــات 

النســاء  منــع  تــم  حيــث  النازيــة،  أملانيــا 

ينجبــن  أن  املتوقــع  مــن  كان  الاتــي 

باإلجهــاض.31  القيــام  مــن  آرييــن   
ً
أطفــاال

القســري،  الحمــل  عــن  هــذا  يختلــف 

علــى  الشــروع  إثبــات  يتطلــب  ال  كونــه 

بالقــوة؛  الحمــل 

إجبــار الشــخص علــى الخضــوع 	 

لإلجهــاض؛ و 

تقــّدم 	  شــخص.  بإجهــاض  التســبب 

ذلــك،  علــى   
ً
مثــاال امليكســيك  مشــاورات 

العنــف  النســاء،  كولومبيــا:   ،ABColombia انظــر    30

الثانــي/ تشــرين  الســام،  وعمليــة  بالنزاعــات  املرتبــط  الجن�ســي 
 فرانسيســكو جتيريــز ســانين وفران�ســي 

ً
نوفمبــر 2013؛ انظــر أيضــا

كارانــزا فرانكــو، »تنظيــم النســاء للقتــال: تجربــة القــوات املســلحة 

مجلــة   ،)2017( الكولومبيــة«  الحــرب  فــي  الكولومبيــة  الثوريــة 

.738-733 ص   ،)4(17 املجلــد  الزراعــي،  التغييــر 

31  انظــر جــراي، 2017، املرجــع الســابق الذكــر، ص 912.

كــون  إلــى  املشــاركون  أشــار  حيــث 

اإلجهــاض القســري الناتــج عــن الضــرب 

العنــف  أشــكال  مــن  شــكل  والتعذيــب 

نورمبــر	،  محكمــة  تقــّدم  الجن�ســي. 

لروانــدا،  الدوليــة  الجنائيــة  واملحكمــة 

النســوية  الحــرب  جرائــم  ومحكمــة 

الدوليــة بخصــوص االســتعباد الجن�ســي 

فــي اليابــان املزيــد مــن األدلــة  العســكري 

عــن  الناتــج  القســري  اإلجهــاض  علــى 

النف�ســي.32  أو  الجســدي  العنــف 

اعتمــاد  قــرار  فــي  القســري،  بالحمــل  يتعلــق  فيمــا 

الدائــرة  أشــارت  أونجويــن،  دومينيــك  ضــد  التهــم 

ــل 
ّ
يتمث  )...( الجريمــة  »جوهــر  أن  إلــى  االبتدائيــة 

موضــع  فــي  قانونــي  غيــر  بشــكل  الضحيــة  وضــع  فــي 

فــي  باالســتمرار  تقــوم  إذا  مــا  اختيــار  مــن  يحرمهــا 

الحمــل أم ال33.« يتوافــق هــذا مــع الــرأي الــذي يتبنــاه 

اإلعــان حــول اعتبــار حرمــان شــخص مــن اســتقاله 

الجن�ســي.   العنــف  أشــكال  مــن  كشــكل  اإلنجابــي 

كمــا وتشــمل ظاهــرة اإلكــراه اإلنجابــي التدخــل فــي 

يطلــق  والــذي  لهــا،  املخطــط  الحمــل  منــع  وســائل 

ــل 
ّ

عليــه اســم ’ تخريــب منــع الحمــل‘، و/أو التدخ

يســمى  مــا  اإلنجابيــة،  الشــخص  خطــط  فــي 

32  املرجــع الســابق، ص 911، 914، و917.

الثانيــة،  التمهيديــة  الدائــرة  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة    33

التهــم  العــام ضــد دومينيــك أونجويــن، قــرار بشــأن تأكيــد  املدعــي 
املوجهــة إلــى دومينيــك أونجويــن، ICC-02/04-01/15، 23 آذار/

مــارس 2016، الفقــرات 100-99.

الحمــل«.34 علــى  »اإلكــراه 

مــن  الرجــال  الناجيــن  مــع  املشــاورات  كشــفت 

الكونغــو  وجمهوريــة  وبورونــدي  الســودان  جنــوب 

علــى  اإلجبــار  ظاهــرة  عــن  وأوغنــدا  الديمقراطيــة 

يكــن  لــم  االغتصــاب  طريــق  عــن  حمــل  »قبــول 

القســرية.  األبــوة  يســمى  مــا  عنــه«،   
ً
مســؤوال

بمــا ث.  الجن�ســي،  النشــاط  لغــرض  االســتمالة 

فــي ذلــك مــن خــال التواصــل عبــر اإلنترنــت 

التواصــل االجتماعــي؛ أو وســائل 

ينطــوي فعــل االســتمالة علــى قيــام الشــخص ببنــاء 

عاقــة شــخصية مــع قاصــر أو شــخص فــي موضــع 

ضعــف مــن أجــل إنشــاء أو إتاحــة الفرصــة لفائــدة 

وســائل  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق  يمكــن  جنســية. 

أو  اإلنترنــت  عبــر  التواصــل  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة، 

االجتماعــي.   التواصــل  وســائل 

التــي  العمليــة  هــو  االســتمالة  علــى  األمثلــة  مــن 

طفــل  بإقنــاع  البالــغ  الشــخص  خالهــا  مــن  يقــوم 

مــن  فــي عاقــة رومانســية رضائيــة  أنهــم  أو مراهــق 

الطفــل  يشــعر  جن�ســي  نشــاط  علــى  اإلقــدام  أجــل 

عــدم  مــن  الرغــم  علــى  رضائــي،  بشــكل  يتــم  أنــه 

فهــم  علــى  أو  املوافقــة  إعطــاء  علــى  القاصــر  قــدرة 

الضعيــف.  موقفهــم 

بســبب ج.  شــخص  مــن  الســخرية  أو  اإلذالل 

الهويــة  أو  ر  املتصــوَّ الجن�ســي  امليــول 

الســمعة  أو  الجن�ســي  األداء  أو  الجنســانية 

أو  الجنســية  االختيــارات  أو  الجنســية 

34   إليزابيــث ميليــر، بيــث جــوردان، ريبيــكا ليفينســون، وجــاي 

عنــف  بيــن  النقــاط  ربــط  اإلنجابــي:  »اإلكــراه  ســيلفيرمان،  ج. 

الشــريك والحمــل غيــر املقصــود« )2010(، منــع الحمــل، املجلــد 

.459-457 ص   ،)6(81

أو  وجــوده(  عــدم  )أو  الجن�ســي  النشــاط 

الجنســية؛35  الجســد  أجــزاء 

قبــل  مــن  واســع  بشــكل  العامــل  هــذا  ذكــر  تــم 

املثــال،  ســبيل  علــى  املشــاورات.  خــال  الناجيــن 

إلــى »إهانــة  لبنــان، أشــار املشــاركون  فــي مشــاورات 

باألفعــال  القيــام  إيجادهــا  عــدم  بســبب  ]املــرأة[ 

علــى  كمثــال  وردت[«  ]هكــذا  زوجهــا  مــع  الجنســية 

أشــار  املكســيك،  مشــاورات  فــي  الجن�ســي.  العنــف 

البذيئــة  الكلمــات  »اســتعمال  أن  إلــى  املشــاركون 

الضحيــة  جســد  إلــى  تشــير  لغــة  ]و/أو[  واملهينــة 

جن�ســي«.  فعــل   
ً
أيضــا يعتبــر  الجن�ســي  ميولهــم  أو 

اإلهانــات  املشــاركون  ذكــر  تشــيلي،  مشــاورات  فــي 

علــى  بنــاء  االعتقــال  مراكــز  أوســاط  فــي  املتكــررة 
املشــاركون  أشــار  واإلثنيــة.  الجســدية  املظاهــر 

بهــدف  النســاء  اســتهدفت  اإلهانــات  أكثــر  أن  إلــى 

النســوية«.  هويتهــن  مــن  »تجريدهــن 

الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  كشــفت  ســوريا،  فــي 

املســتقلة عــن أفعــال مشــابهة. حيــث نــادى ضابــط 

امــرأة »بامــرأة ســنّية قــذرة« بينمــا ذهــب لغســل يديــه 

التناســلية.36  بأجــراء فحــص لألعضــاء  قيامــه  بعــد 

ألقــت املشــاورات مــع الناجيــن مــن أوكرانيــا الضــوء 

املتعلــق  املثــال  »فــي  األســر.  حــول  أمثلــة  علــى 

الفســيولوجية  للصفــات  املتعمــد  باإلهــاك 

إلــى  تهــدف  التــي  األخــرى  واإلجــراءات  للناجيــة 

انتهــاك الهويــة الجنســانية املــرأة، تــم خلــع مابــس 

35  انظر الباب )3(. 

العنــف  كرامتــي‘:  فقــدت   ’ اإلنســان،  حقــوق  مجلــس    36

ورقــة  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  والجنســاني  الجن�ســي 
بشــأن  املســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  مــن  مقدمــة  مؤتمــر 

 8 ،UN Doc. A/HRC/37/CRP.3 ،الجمهوريــة العربيــة الســورية

 .32 الفقــرة   ،2018 آذار/مــارس 
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األســيرات والســخرية مــن معالــم بنيتهــن الجســدية 

)’عيــوب‘ القــوام(، وقــد كان يقــال للناجيــات أنهــن 

يفتقــدن لألنوثــة ]و[ أن املعتديــن لــن يقومــوا بــأي 

اتصــال جن�ســي معهــن ألنهــم يشــعرون باالشــمئزاز 

إحــدى  وصفــت  عمرهــن«.  بســبب  تجاههــن 

الناجيــات حالــة اإلذالل التــي تعرضــت لهــا خــال 

الشــعر  بــدأ  الهرمونــات،  ألخــذ  »نتيجــة  األســر: 

بالنمــو فــي أســفل ظهــري... وعندمــا قامــوا بتعريتــي 

يعكــس  الصــور.«  بأخــذ  وبــدؤوا  شــعري  شــاهدوا 

القســرية  التعريــة  ممارســة   
ً
أيضــا املثــال  هــذا 

 .)	.3.4 البــاب  )انظــر 

كامبوديــا  مــن  الناجيــن  مشــاورات  تقريــر  يشــير 

بشــكل  املصنــع  عامــات  منــاداة  يتــم  كيــف 

اســتفزازي »فتيــات املصنــع«، والــذي يوحــي بأنهــن 

مــع  كــن  قــد  وأنهــن  عــذارى  ولســن  املنــال  ســهات 

ذلــك.  مــا  وإلــى  جنســيين  شــركاء  عــدة 

خــال  شــائعة  كممارســة  عليــه  املتعــارف  مــن 

قبيلــة  نســاء  رؤيــة  روانــدا  فــي  الجماعيــة  اإلبــادة 

نســاء  بكونهــن  تتمثــل  نمطيــة  بصــورة  التوت�ســي 

فاتنــات مرغــوب بهــن أكثــر مــن نســاء قبيلــة الهوتــو، 

إلــى  التوت�ســي  قبيلــة  نســاء  تعــّرض  إلــى  أدى  ممــا 

نفســه. العنــف  فعــل  علــى  وليــس  العنــف 

مثــال  املكســيك  مشــاورات  فــي  املشــاركون  أعطــى 

]غيــر  عنــف  باســتخدام  الجريمــة  مرتكــب  قيــام 

»االنتقــام  أجــل  مــن   
ً
جنســيا مثليــة  ضــد  محــدد[ 

»لغــة  إلــى   
ً
أيضــا أشــاروا  نســاءهم«.  ’لســرقتها‘  منهــا 

عنصريــة بنــاء علــى امليــول الجن�ســي، ولغــة تهديديــة 

للضحيــة«. الجن�ســي  امليــول  بســبب 

جن�ســي 	.  نشــاط  ممارســة  مــن  شــخص  منــع 

رضائــي، بمــا فــي ذلــك، بســبب جنــس شــخص 

مــا أو ميولــه الجن�ســي أو هويتــه الجنســانية 

أو إعاقــة أو ألي ســبب مــن أســباب التمييــز 

املحظــور بموجــب القانــون الدولــي؛

فــي تقريــر اإلكــوادور، شــدد املشــاركون علــى الــرأي 

العنــف الجن�ســي ال يقتصــر فقــط  الــذي يفيــد أن 

الســامة  ضــد  ارتكابهــا  يتــم  التــي  األفعــال  علــى 

منــع   
ً
أيضــا يشــمل  أن  يمكــن  بــل  للفــرد؛  الجنســية 

الرغبــة  وتقييــد  رضائــي  جن�ســي  بنشــاط  القيــام 

’الجنســية  بمفهــوم  ذلــك  يتعلــق  للفــرد.  الجنســية 

والــذي  الجن�ســي‘(  ’االنحــراف  )بخــاف  الطبيعيــة‘ 

ولكــن   – أسا�ســي  بشــكل  يؤثــر  بأنــه  ُيعتبــر  كان 

مجتمــع  أعضــاء  علــى   – حصــري  بشــكل  ليــس 

امليــل  مــزدوج)ة(  الجنــس،  مثلــي  الجنــس،  مثليــة 
ذوي  واألشــخاص  جنســًيا  ومتحــول)ة(  الجن�ســي 

الخاصــة.  االحتياجــات 

العائلــي  و/أو  الشــخ�سي  املنــع  هــذا  اعتبــار  يمكــن 

و/أو املجتمعــي للممارســة الجنســية عنــف جن�ســي 

ظــل  فــي  الحالــة  أوضحــت  كمــا  والــذي،  بنيــوي 

النــزاع فــي كولومبيــا، يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلبــادة أو 

أفعــال العنــف الجن�ســي.37 علــى ســبيل املثــال، أفــاد 

أعضــاء  بلمــس  اإلنتراهامــوي  جنــود  قيــام  شــهود 

تــم  التوت�ســي.  لنســاء  الجنســية  الجســد  وأجــزاء 

خلــع  علــى  مخيــم  فــي  النســاء  مــن  مجموعــة  إجبــار 

أفخــاذ  »عــرض  أجــل  مــن  تماريــن  وأداء  مابســهن 

نســاء التوت�ســي«، مــن ثــم كان يتــم اغتصــاب هــؤالء 

االنتراهامــوي:  جنــدي  قــول  علــى   
ً
الحقــا النســاء 

»لنــرى اآلن كيــف يشــعر مهبــل امــرأة التوت�ســي.«38

مــا 	.  بســبب  تحقيــره  أو  شــخص  معاقبــة 

ينظــر إليــه علــى أنــه عــدم امتثــال للمعاييــر 

ر علــى كونــه  الجنســانية أو لوضعــه املتصــوَّ

الجن�ســي  لســلوكه  أو  أنثــى؛  وال   
ً
ذكــرا ليــس 

هويتــه  أو  الجن�ســي  ميولــه  أو  ر  املتصــوَّ

؛  نية لجنســا ا

شــكل  العنــف  هــذا  يأخــذ  الــدول،  مــن  العديــد  فــي 

 ارتكابــه 
ً
االغتصــاب اإلصاحــي، إال أنــه يمكــن أيضــا

يعتمــد  عــام.  نف�ســي  أو  جســدي  عنــف  خــال  مــن 

وراء  الســبب  علــى  العنــف  لهــذا  الجن�ســي  العامــل 

املدعــي   ،)ICTR( لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة    37

العــام ضــد بوليــن نيوراماســوهوكو وآخــرون، حكــم االســتئناف، 
 ،IT-98-42  ،)ICTR( لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة 

»وجــدت   :540 الفقــرة   ،2015 األول/ديســمبر  كانــون   14

أن   ،1994 حزيران/يونيــو  بدايــة  فــي  أنــه  االبتدائيــة  الدائــرة 

نغومــا،  بلديــة  سياروا-ســومو،  قطــاع  إلــى  ــِدم 
َ
ق نييراماســوهوكو 

فــي  الســتخدامها  االنتراهامــوي  علــى  الذكريــة  الواقيــات  ووزعــوا 

ووجــدت  القطــاع.  ذلــك  فــي  التوت�ســي  النســاء  وقتــل  اغتصــاب 

األمــر  أعطــى  نييراماســوهوكو  أن  كذلــك  االبتدائيــة  الدائــرة 

ووزعــي  »اذهبــي  الذكريــة:  الواقيــات  وزعــت  التــي  للمــرأة  التالــي 

بحيــث  الشــباب«،  أوالدك  علــى  الذكريــة  الواقيــات  هــذه 

مــن  أنفســهن  وحمايــة  التوت�ســي  نســاء  الغتصــاب  يســتخدمونها 

ال   .
ً
جميعــا قتلهــن  عليهــم  باغتصابهــن  يقومــوا  أن  وبعــد  اإليــدز، 

أزواجنــا«. يســلبن  ألنهــن  تنجــو  التوت�ســي  مــن  امــرأة  أي  تدعــو 

38  املرجع السابق، الفقرة 437. 

39.‘
ً
التطهيــر االجتماعــي لألفــراد ’املنحرفيــن جنســيا

نشــاط د.  ممارســة  لرفضــه  شــخص  معاقبــة 

؛ جن�ســي

عــن  أوكرانيــا  مشــاورات  فــي  املشــاركون  كشــف 

يرفضــن  الاتــي  الجنديــات  تعــّرض  حــاالت 

والتهديــد  للتحــّرش  جن�ســي  نشــاط  فــي  املشــاركة 

لــم يكــن  مــن قبــل مســؤوليهم الرجــال، وحيــث أنــه 

الخدمــة  صفــوف  فــي  التحــرش  هــذا  معاقبــة  يتــم 

األوكرانيــة.  العســكرية 

عــن  اليزيدييــن  الناجيــن  مــع  املشــاورات  كشــفت 

قيــام تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 
بمعاقبــة النســاء لرفضهــن ممارســة الجنــس بحــرق 

وأجســادهن.  وجوههــن 

خــال ذ.  مــن  بشــخص  الجن�ســي  التحــرش 

فيــه  مرغــوب  غيــر  جن�ســي  ســلوك  ممارســة 

والــذي يمكــن تفســيره علــى كونــه م�ســيء أو 

يمكــن  الظــروف.   ظــل  فــي  مخيــف  أو  مهيــن 

أن يشــمل الســلوك الجن�ســي غيــر املرغــوب 

اآلتــي:  فيــه 

i . افتعــال أصــوات أو تصريحــات أو إيمــاءات

ذات دالالت جنســية؛

ii .إرســال رســائل جنســية صريحة؛

iii . اتــف أو غيرهــا مــن األجهــزة اســتخدام الهو

للتعــدي علــى الخصوصيــة؛ أو 

iv . تفســيرها يمكــن  بطريقــة  التحديــق 

مندوبــة،  »أجســاد  كولومبيــا:  الدوليــة،  العفــو  منظمــة    39

النــزاع  حــاالت  فــي  النســاء  ضــد  الجن�ســي  العنــف  مخفّيــة«:  جرائــم 
ح، AMR 23/040/2004، 12 تشــرين األول/أكتوبــر 2004. 

ّ
املســل

https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/040/2004/en/
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https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/040/2004/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/040/2004/en/
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إلــى اعتبــار  أنهــا تشــير  بشــكل معقــول علــى 

الرغبــة  إلــى  أو  جن�ســي  ك�ســيء  الشــخص 

. لجنســية ا

العديــد  فــي  الجن�ســي  التحــرش  علــى  األمثلــة  بــرزت 

مــن املشــاورات. تــم إثــارة ذلــك باإلجمــاع مــن خــال 

اعتبــار  تــم  مــا   
ً
غالبــا عديــدة.  مختلفــة  أشــكال 

حــاالت التحــرش الجن�ســي بشــكل واســع كشــكل مــن 

أشــكال العنــف الجن�ســي الــذي ال يشــمل بالضــرورة 

الجســدي.  االتصــال 

فــي مشــاورات أوغنــدا، قــّدم أحــد املشــاركين مثــال 

القيــام بأخــذ الســروال الداخلــي المــرأة، الــذي تــم 

أشــكال  مــن  بعــد غســله، كشــكل  الخــارج  فــي  تركــه 

 .
ً
 جســديا

ً
العنــف الجن�ســي الــذي ال يشــمل اتصــاال

توحــي  بطريقــة  النظــر  أن  املســتجيبون  وقــال  كمــا 

 مــن أشــكال االعتــداء 
ً
بالرغبــة الجنســية يعــد شــكا

الجســدي.  غيــر  الجن�ســي 

أشــكال  مــن  العديــد  ذكــر  تــم  املكســيك،  فــي 

واإلذالل  »اإلهانــات  أسا�ســي:  بشــكل  التحــرش، 

الحــراس  كان  عندمــا   
ً
)مثــا البذيئــة  واللغــة 

’أال  الضحايــا  يســألون  كانــوا  الحليــب،  يشــربون 

َحليــب(«.  )تصغيــر  ــب‘  ّيِ
َ
الُحل مــن  القليــل  تــردن 

الذكــري. املنــوي  الســائل  إلــى  هنــا  الحليــب  يشــير 

للتحــّرش  مهــم  بــاب  فلســطين  تقريــر  خّصــص 

الجن�ســي بكافــة أشــكاله. أكــد الناجــون أن الفعــل 

عندمــا  الجن�ســي  العنــف  أشــكال  مــن   
ً
شــكا يعــد 

وجســدية  لفظيــة  إيمــاءات  الفعــل  يتضمــن 
أفــاد  العنــف.  مــن  للناجيــن  مســيئة  وجنســية 
فــي فلســطين بحيــث  الناجــون أن هــذا فعــٌل شــائٌع 

يكــن  لــم  إن  الناجيــن،  مــن  العظمــى  األغلبيــة  أن 

أثنــاء  اللفظــي  للتحــرش  تعّرضــوا  »قــد  جميعهــم، 

وفــي  األســواق  وفــي  آخــر  إلــى  مــكان  مــن  تنقلهــم 

 فــي أوقــات 
ُ
الشــوارع واملتنزهــات العامــة، خصوصــا

يشــكل  والثقافيــة«.  الوطنيــة  واملناســبات  األعيــاد 

التحــّرش  إلــى  يهــدف   
ً
جنســيا  

ً
فعــا الفعــل  هــذا 

والتقليــل مــن واســتغال النســاء والفتيــات. يشــمل 

مــن  املــرأة  جســد  علــى  التعليــق  اللفظــي  التحــّرش 

وأعضــاء  لجســدها  التفصيلــي  الوصــف  خــال 

الجســد الحميميــة والثدييــن واألعضــاء التناســلية 

 إطــاق التعليقــات التاليــة، »أنــت جميلــة«، 
ً
)مثــا

أو  طــول  حــول  تعليقــات  كبيريــن«،  ثدييــن  »لديــك 

مؤخــرة فتــاة أو امــرأة، أو تعليقــات مثــل »كــم هــو 

ســيتزوجك«(. الــذي  الرجــل   
ٌ
محظــو	

إفريقيــا  جمهوريــة  مشــاورات  فــي  املشــاركون  ذكــر 

الوســطى أن إرســال رســائل الحــب بشــكل مســتمر 

التحــّرش  فعــل  إلــى  يرقــى  قــد  يتجاوبــون  ال  ألفــراد 

الجن�ســي. 

ــل 
ّ
يتمث آخــر  مثــال  البوســنه  مــن  الناجــون  قــّدم 

آخــر  شــخٍص  أمــام  باللســان  بحــركات  بالقيــام 

جنســية.  داللــة  تحمــل 

مشــاعر  علــى  الجن�ســي  التحــّرش  يعتمــد 

املتضرريــن،  )األشــخاص(  الشــخص  وتصــورات 

خلــق  إلــى  الفعــل  هــدف  إن  مــا  عــن  النظــر  بغــض 
هــذه املشــاعر والتصــورات أم ال. يمكــن أن يكــون 

ذلــك نتيجــة لعــدة أفعــال، مــن قبــل عــدة مرتكبــي 

مــع  ذلــك  يتوافــق  مختلفــة.  أماكــن  فــي  الجرائــم، 

مفهــوم وتفســير األمــم املتحــدة للتحــّرش الجن�ســي 

يشــترك  الجن�ســي  »التحــّرش  أن  يق�ســي  والــذي 

الجنســية،  االعتــداءات  مــن  غيــره  مــن  الكثيــر  مــع 

ســواء وقعــت فــي ظــل نــزاع، فــي املنــزل، أو الشــارع 
آخــر«.40 مــكان  أي  أو   ]،[

ــر أو إلــى 
ّ

إخضــاع الشــخص إلــى الــزواج املبك ر. 

اســتغالية؛ جنســية  عاقــة 

أثــار املشــاركون خــال املشــاورات موضــوع الــزواج 

املبكــر بشــكل واســع باعتبــاره فعــل عنــف جن�ســي. 

مــن  نــوع  أي  منــع  وجــوب  علــى  املشــاركون  اتفــق 

باعتبــاره فعــل عنــف جن�ســي  ــر 
ّ

املبك الــزواج  أنــواع 

األطفــال.  مــع  الئــق  غيــر  جن�ســي  نشــاط  لتضمنــه 

يمكــن أن تشــمل العاقــات الجنســية االســتغالية 

تشــمل  أن  يمكــن   ،
ً
مثــا مختلفــة.  حــاالت  علــى 

جنســية  خدمــات  عــرض  علــى  شــخص  إجبــار 
القســري  كالبغــاء  العــوض،  عــن  النظــر  بغــض 

تتضمــن  أن  ويمكــن  كمــا  الجن�ســي.  االســتعباد  أو 

املنزلــي.  العنــف  حــاالت 

كشــفت املشــاورات مــع الناجيــن اليزيدييــن أنــه يتــم 

كجــزء  أخــرى  عائلــة  علــى  الفتيــات  عــرض   
ً
أحيانــا

التصالــح.  تقليــد  مــن 

اســتقاله  بانتهــاك  الشــخص  تهديــد  ز. 

الجن�ســي أو ســامته الجنســية، بــأي وســيلة 

. نــت كا

أشــكال  أهــم  كإحــدى  التهديــدات  الناجــون  أدرج 

االتصــال  يتضمــن  ال  الــذي  الجن�ســي  العنــف 

ضــد  التهديــدات  توجيــه  يمكــن  الجســدي.  

ثالــث  طــرف  إلــى  باإلضافــة  املتضــرر  الشــخص 

املتضــرر(. للشــخص   
ً
معلومــا كان  إذا   

ً
)خصوصــا

للتحــرش  حــد  وضــع  نحــو  للمــرأة،  املتحــدة  األمــم  هيئــة    40

 ، #METOO عصــر  فــي  التغييــر  وطبيعــة  اإللحــا	  حالــة  الجن�ســي: 
.3 ص   ،2018

الصريحــة  التهديــدات  الفعــل  هــذا  ويتضمــن  كمــا 

بالعنــف الجن�ســي ضــد شــخص آخــر. يمكــن توجيــه 

إلــى  الشــخص املتضــرر باإلضافــة  التهديــدات ضــد 

 للشــخص 
ً
 إذا كان معلومــا

ً
طــرف ثالــث )خصوصــا

املتضــرر(.

املشــروطة  التهديــدات  الفعــل  هــذا  ويتضمــن  كمــا 

الجن�ســي  بالعنــف  كالتهديــد  الجن�ســي،  بالعنــف 

لشــروط  باالمتثــال  الشــخص  فشــل  حــال  فــي 

معينــة. علــى ســبيل املثــال، كمــا ظهــر فــي مشــاورات 

الشــخص  قيــام  مثــال  املشــاركون  أعطــى  لبنــان، 

)أ( بتصويــر فعــل جن�ســي مــع الشــخص )ب( ومــن 

ثــم قيامــه بالتهديــد بنشــره علــى اليوتيــوب فــي حــال 

رفــض الشــخص )ب( بممارســة املزيــد مــن األفعــال 

الجنســية  الصــور  نشــر  أن  وحيــث  الجنســية. 

هــذا  فــإن  بذاتــه،  جن�ســي  عنــف  فعــل  يشــكل 

ذاتــه.  بحــد  جن�ســي  عنــف  يشــكل  التهديــد 

عــن  الضحايــا  تحــّدث  أوكرانيــا،  مشــاورات  فــي 

مــن  معيــن  نــوع  مــع  تهديدهــم  فيهــا  تــم  حــاالت 

كيــف  اإلنــاث  الناجيــن  إحــدى  »وصفــت  العقــاب: 

تفاعــل جســدها بســبب الضغــط مــن صــور العنــف 

التهديــدات.  الناجمــة عــن  فــي عقلهــا  التــي تصورتهــا 

فــي بعــض األحيــان، لــم تشــر التهديــدات إلــى العنــف 

بطريقــة  الضحايــا  تهديــد  تــم  ولكــن  الجن�ســي، 

املحتملــة.  الســيناريوهات  كل  يتصــورون  جعلتهــم 

املقاتليــن  جملــة  الناجيــات  فّســرت  وبالتالــي، 

كتهديــد،  لــك‘  نريــده  مــا  كل  نفعــل  أن  ’يمكننــا 

الضحايــا  تحــّدث  الجن�ســي.  العنــف  ذلــك  فــي  بمــا 

مــن  معيــن  نــوع  مــع  تهديدهــم  فيهــا  تــم  حــاالت  عــن 

املعروفــة  األســر  مراكــز  إلــى  النقــل   – العقــاب 

فيهــا.« الجن�ســي  العنــف  مســتوى  الرتفــاع 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/towards-an-end-to-sexual-harassment-en.pdf?la=en&vs=4236
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/towards-an-end-to-sexual-harassment-en.pdf?la=en&vs=4236
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/towards-an-end-to-sexual-harassment-en.pdf?la=en&vs=4236
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/towards-an-end-to-sexual-harassment-en.pdf?la=en&vs=4236
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أمثلــة  اعتبارهــا  يمكــن  التاليــة  األفعــال   .4

تحــدث  التــي  الجن�ســي  العنــف  أفعــال  علــى 

غيــر  أو  قــادر  غيــر  شــخص  ضــد  أو  بالقــوة41 

افقــة حقيقيــة وطوعيــة  بإعطــاء مو راغــب 

تشــمل:  ومحــددة,42 

الضــرب أو العــض أو الحــرق أو التقييــد أو أ. 

بــأي  األذى  إلحــاق  أو  التشــويه  أو  الختــان 

طريقــة أخــرى لجــزء جســدي جن�ســي،43 أو 

جنســية،  بنيــة  الجســد  مــن  آخــر  جــزء  أي 

الشــخص؛ وفــاة  بعــد  ذلــك  فــي  بمــا 

ولعــق  التقبيــل  إلــى  باإلضافــة  العــض  إثــارة  تــم 

علــى  واألجوبــة  املشــاورات  خــال  آخــر  شــخص 

االســتطاع عبــر اإلنترنــت. تــم فصــل هــذه األفعــال 

فــي هــذا اإلعــان ألنــه لــم يتــم اإلجمــاع علــى العــض، 

ارتكابــه  يتــم  التقبيــل واللعــق، عندمــا  علــى خــاف 

فــي كافــة الظــروف وعلــى أي جــزء جســدي. حتــى يتــم 

اعتبــار الفعــل جن�ســي، علــى الشــخص عــض جــزء 

جســدي جن�ســي أو جــزء جســدي آخــر يحمــل داللــة 

.)2 البــاب  )انظــر  جنســية 

 ذكر املشــاركون من كولومبيا خال املشــاورات أن 

بالحلمتيــن،  يتعلــق  فيمــا   
ً
خصوصــا العــض،  فعــل 

العنــف  أشــكال  مــن  عــام   
ً
شــكا اعتبــاره  يمكــن 

الجســد«. أعضــاء  »تدميــر  الجن�ســي: 

تقــدم قضيــة املدعــي العــام ضــد دوســكو تاديتــش 

ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  أمــام 

الدائــرة  وجــدت  حيــث  ذلــك،  علــى   
ً
مثــاال الســابقة 

41  انظــر البــاب 2.1.أ.

42  انظــر البــاب 2.1.ب.

43   انظــر البــاب )3(. 

تشــويه  علــى  الســجناء  أحــد  إجبــار  أن  االبتدائيــة 

إحــدى  عــض  خــال  مــن   
ً
جنســيا آخــر  ســجين 

جن�ســي.  اعتــداء  مــن  جــزًء  يعــد  خصيتيــه44 

شــخص  لوســم  العــض  اســتخدام  ويمكــن  كمــا 

3.4.ط  البــاب  انظــر  جن�ســي.  عنــف  كضحيــة 

املعلومــات.  مــن  للمزيــد 

املشــاورات،  خــال  مختلفــة  أمثلــة  تقديــم  تــم 

الكهربائيــة  »الصدمــات  اســتخدام  ذلــك  فــي  بمــا 

أو  املكســيك،  فــي  للمــرأة«  الخاصــة  األجــزاء  علــى 

علــى  الكهربائيــة  للصدمــات  مماثــل  اســتخدام 

السياســيين  للمعارضيــن  التناســلية  األعضــاء 

ليبيــا.45  فــي  القذافــي  قــوات  قبــل  مــن  املحتجزيــن 
املشــاركون  أثــار  كينيــا،  فــي  املشــاورات  تقريــر  فــي 

بمــا  الجنســية،  أمثلــة علــى تشــويه األعضــاء   
ً
أيضــا

فــي ذلــك قطــع األعضــاء الجنســية، وكذلــك تشــويه 

األنثويــة. التناســلية  األعضــاء 

قبــل  مــن  حــاالت  عــدة  فــي  األفعــال  هــذه  أثيــرت 

خــال   .)SCSL( لســيراليون  الخاصــة  املحكمــة 

املدعــي  فــي   )RUF( الثوريــة  املتحــدة  الجبهــة  قضيــة 

وآخــرون،  سيســاي  حّســان  عي�ســى  ضــد  العــام 
أمثلــة علــى قطــع األعضــاء  عــدة  إلــى  اإلشــارة  تمــت 

الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة    44

املرجــع  االبتدائيــة،  الدائــرة  حكــم  تاديتــش،  دوشــكو   ،)ICTY(

.198 الفقــرة  الذكــر،  الســابق 

األولــى،  التمهيديــة  الدائــرة  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة    45

بشــأن  العــام  املدعــي  طلــب  وآخريــن.  القذافــي  ضــد  العــام  املدعــي 
معمــر محمــد أبــو منيــر القذافــي وســيف اإلســام القذافــي وعبــد هللا 

السنو�ســي بموجــب املــادة ICC 01/11-4-Red ،58، 16 أيار/مايــو 

2011، الفقــرة 27؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة بشــأن ليبيــا )2 

.45 ص   ،UN Doc. A/HRC/19/68  )2012 أذار/مــارس 

املدعــي  قضيــة  فــي  واإلنــاث.46  للذكــور  التناســلية 

عــَرف 
ُ
العــام ضــد موانينــا فوفانــا وآليــو كونديــوا )وت

 بقضيــة قــوات الدفــاع املدنــي(، ذكــر االدعــاء 
ً
أيضــا

التناســلية  األعضــاء  علــى  الفلفــل  وضــع  ممارســة 

للرجــال أو حولهــا مــن أجــل حرقهــا.47 ومــن األمثلــة 

املماثلــة التــي أثيــرت بالتشــاور مــع الناجيــن الذكــور 

الشــموع  شــمع  وتقطيــر  بــاألرض  الشــخص  »ربــط 

وقضيبــه«. خصيتيــه  علــى  الســاخن 

شــائع  شــكل  هــو  التناســلية  األعضــاء  تشــويه 

للغايــة مــن أشــكال التعذيــب الجن�ســي ضــد جميــع 

األمثلــة  مــن  العديــد  العثــور علــى  يمكــن  األجنــاس. 

مثــل  الرجــال،  ضــد  املرتكبــة  األفعــال  هــذه  علــى 

الضغــط علــى القضيــب أو الخصيتيــن )علــى ســبيل 

فــي  عليها/عليهــم(  درج  بإغــاق  أو  باليــد  املثــال، 

 2018 عــام  توكيــه  هيليــن  نشــرته  الــذي  التقريــر 

فيمــا يتعلــق بالعنــف الجن�ســي ضــد الرجــال.48 يتــم 

علــى  األنثويــة  التناســلية  األعضــاء  تشــويه  ارتــكاب 

نطــاق واســع ضــد النســاء والفتيــات خــال أوقــات 

النــزاع والســام. حتــى عــام 2018، الحظــت منظمــة 

فتــاة  مليــون   200 مــن  »أكثــر  أن  العامليــة  الصحــة 

وامــرأة علــى قيــد الحيــاة اليــوم تــم قطــع أعضائهــن 
والشــرق  أفريقيــا  فــي  دولــة   30 فــي  التناســلية 

حســان  عي�ســى   ،)SCSL( لســيراليون  الخاصــة  املحكمــة    46

الســابق  املرجــع  االبتدائيــة،  الدائــرة  حكــم  وآخــرون،  سيســاي 
و1208.  1307 الفقرتــان  الذكــر، 

47  املحكمــة الخاصــة لســيراليون )SCSL(، املدعــي العــام ضــد 

SCSL- ،الدائــرة االبتدائيــة موينينــا فوفانــا وأليــو كونديــوا، حكــم 
الفقرتــان 496 و520. ، 2 آب/أغســطس 2007،   04-14-T

48  هيليــن توكيــه، لــن يتــم اســكاتنا. املشــروع الدولــي للحقيقــة 

لتشــويه  أخــرى  أمثلــة  علــى  العثــور  يمكــن   .2018 والعدالــة، 

تقريــر  فــي  القضيــب  وربــط  والضــرب  والحــرق  بالكهربــاء  والحــرق 

.32-24 ص  الذكــر،  الســابق  املرجــع   ،2019 لعــام   LDHR

تشــويه  ممارســة  فيهــا  ــز 
ّ

تترك التــي  وآســيا  األوســط 
األنثويــة«.49 التناســلية  األعضــاء 

األعضــاء  تشــويه  يتبــع  الحــاالت،  بعــض  فــي 
الناجــون  شــارك  أخــرى.   

ً
أعمــاال التناســلية 

الذكــور مــن أوغنــدا وجنــوب الســودان وبورونــدي 

»الختــان  مثــال  الديمقراطيــة  الكونغــو  وجمهوريــة 
املختــون  الشــخص  إجبــار  يتبعــه  الــذي  القســري 

إعطائهــا  أو  بــه  الخاصــة  القلفــة  تنــاول  علــى 

مــن  كثيــر  فــي  أقربائــه  مــن  )شــخص  آخــر  لشــخص 

أكلــه« إلــى  يضطــر  بحيــث  األحيــان( 

أن يحصــر شــخُص مــع آخــر؛ ب. 

الناجيــن  مــع  املشــاورات  خــال  املشــاركون  أثــار 

مــع   
ً
عالقــا الشــخص  يكــون  أن  مثــال  الرجــال 

املــكان،  نفــس  فــي  اآلخــر  الجنــس  مــن  شــخص 

 فــي مراكــز االعتقــال. يتبنــى هــذا اإلعــان 
ُ
خصوصــا

الــرأي الــذي يفيــد أن هــذا الفعــل يمكــن توســعته 

والهويــات  الجنســية  امليــول  جميــع  ليشــمل 

أن  يمكــن  وبالتالــي،  الســياق.  حســب  الجنســانية 

نفــس  مــن  شــخص  مــع  الشــخص  الحتجــاز  يكــون 

الجنــس ولكــن ذا ميــول جن�ســي مختلــف، فــي حالــة 

الصلــة،  ذات  محــددة  حالــة  أيــة  أو  التعــّري  مــن 

ذات التأثيــر الــذي يرتبــه احتجــازه مــع شــخص ذي 

مــن  املشــاركون  وأثــار  كمــا  مغايــرة.  جنســية  هويــة 

أشــخاص  مــع  الشــخص  احتجــاز  واقعــة  ســوريا 

آخريــن فــي حالــة تعــّري. علــى الرغــم مــن قيــام حالــة 

التقــارب  يكفــي  الجن�ســي،  التوتــر  بتفاقــم  التعــّري 

الشــديد، بنظــر الناجيــن، ليعتبــر جن�ســي أو ليخلــق 

الجن�ســي.  العنــف  مــن  الخــوف 

التناســلية  األعضــاء  تشــويه  العامليــة،  الصحــة  منظمــة    49

 .2018 رئيســية،  حقائــق  األنثويــة. 

http://www.itjpsl.com/assets/ITJP_unsilenced_report-final.pdf
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https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
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نشــر أو إنتــاج صــور أو لقطــات أو تســجيات ت. 

أو  كامــل  تعــري  حالــة  فــي  لشــخص  صوتيــة 

جزئــي أو خــال ممارســته لفعــل ذي طبيعــة 

التواصــل  خــال  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  جنســية 

التواصــل  وســائل  أو  اإلنترنــت  عبــر 

االجتماعــي؛

الطبيعــة  ذي  الفعــل  علــى  املثــال  هــذا  يتعلــق 

تتمتــع  التــي  باملجتمعــات  بالتحديــد  الجنســية 

بتطــور التواصــل عبــر اإلنترنــت أو وســائل التواصــل 

واســع  بشــكل  اســتخدامها  يتــم  والتــي  االجتماعــي 

 املراهقيــن والبالغيــن. 
ً
مــن قبــل األفــراد، خصوصــا

املشــاورات.  خــال  واســع  بشــكل  ذلــك  ذكــر  يتــم 

هنــاك العديــد مــن األمثلــة علــى هــذه األفعــال، بمــا فــي 

ذلــك إرســال صــور عاريــة غيــر مرغــوب بهــا ومســيئة 

 مــن خــال 
ً
’االنتقــام باإلباحيــة‘ )مثــا مــا يســمى  أو 

ممارســته  خــال  لشــخص  وصــور  لقطــات  نشــر 

لنشــاط جن�ســي علــى اإلنترنــت كنــوع مــن االنتقــام(.

إلــى   
ً
تحديــدا اإلشــارة  تــم  فلســطين،  مشــاورات  فــي 

مــن خــال وســائل  يمــارس  الــذي  العنــف الجن�ســي 

أشــكال  مــن  جديــد  كشــكل  االجتماعــي  التواصــل 
الــدول  فــي  لابتــزاز.  أساســية  وكوســيلة  التحــّرش 

، قــد تــؤدي هــذه 
ً
التــي يعتبــر فيهــا ’الشــرف‘ مقّدســا

فــي  وهــم  املتضرريــن،  األفــراد  قتــل  إلــى  األفعــال 

النســاء.  األحيــان  أغلــب 

 ث. 
ً
خصوصــا التعــّري،  إلــى  الشــخص  تعريــض 

أو  العاريــة،50  الجنســية  الجســد  ألجــزاء 

تعريضهــم ألفعــال ذات طبيعــة جنســية،51 

50  انظــر البــاب )3(. 

51   كمــا هــو مذكــور فــي البــاب )4( مــن هــذا اإلعــان.

الجنائيــة  واملحكمــة   )SCSL( لســيراليون53 

تــم  وقــد  كمــا  الســابقة،54  ليوغوســافيا  الدوليــة 

إثارتهــا كمثــال خــال املشــاورات مــن قبــل نــاٍج مــن 

جنــوب الســودان. 

املســتقاة  املعلومــات  أشــارت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 

للصــور  شــخص  تعريــض  أن  إلــى  املشــاورات  مــن 

 
ً
الجنســية يمكــن اعتبــاره فــي بعــض األحيــان مؤشــرا

جنســية  أفعــال  أداء  علــى  الشــخص  إجبــار  علــى 

لبنــان،  مشــاورات  فــي  املثــال،  ســبيل  علــى  حيــة. 

علــى  الزوجة/املــرأة  »إلــزام  إلــى  املشــاركون  أشــار 

مشــاهدة األفــام اإلباحيــة، وبعــد ذلــك علــى تقليــد 

الجن�ســي.  العنــف  علــى  كمثــال  شــاهدته«  مــا 

مشــاهدة  علــى  الشــخص  إجبــار  نقطــة  إثــارة  تــم 

األفــام اإلباحيــة باعتبــاره فعــل عنــف جن�ســي مــن 

53  املحكمــة الخاصــة لســيراليون )SCSL(، املدعــي العــام ضــد 

SCSL- ،عي�ســى حســان سيســاي وآخــرون، حكــم الدائــرة االبتدائيــة
رجــل  )إجبــار   1194 الفقرتــان   ،2009 آذار/مــارس   2  ،04-15-T

علــى  الرجــل  )أجبــر  و1347  غَتَصــب( 
ُ
ت وهــي  زوجتــه  مراقبــة  علــى 

قَتــل، أجبــر الرجــل علــى 
ُ
ت غَتَصــب عــدة مــرات وثــم 

ُ
ت مشــاهدة وهــي 

عــد كل شــخص يغتصــب زوجتــه(. انظــر أيًضــا كريــس كولتــر، َســبّي 

الزوجــات والجنديــات الفتيــات: حيــاة النســاء خــال الحــرب والســام 
فــي ســيراليون )إيثــاكا؛ لنــدن: مطبعــة جامعــة كورنيــل، 2009(.

الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة    54

)ICTY(، املدعــي العــام ضــد ميروســاف كفوتشــكا وآخــرون، حكــم 

الثاني/نوفمبــر  تشــرين   2  ،IT-98 30/1-T االبتدائيــة،  الدائــرة 

الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة   
ً
أيضــا انظــر   .98 الفقــرة   ،2001

ليوغوســافيا الســابقة )ICTY(، رادوســاف برانيــن، حكــم الدائــرة 

و1013.   517 الفقرتــان  الذكــر،  الســابق  املرجــع  االبتدائيــة، 

فــي  آخريــن  ســجناء  أمــام  الجن�ســي  العنــف  أعمــال  بعــض  ارتكبــت 

أومارســكا. فــي إحــدى الحــاالت، »دخــل رجــل مســلح منطقــة مطعــم 

معســكر أومارســكا حيــث كان الســجناء يأكلــون. كشــف عــن ثــدي 

لعــدة  صدرهــا  علــى  ووضعــه   
ً
ســكينا وأخــرج  املحتجــزات  إحــدى 

قــد  أنــه  معتقديــن  أنفاســهم  اآلخــرون  املعتقلــون  حبــس  دقائــق. 

 .)517 )الفقــرة  لحظــة«  أيــة  فــي  الثــدي  يقطــع 

أو  صــور  ســماع  أو  مشــاهدة  ذلــك  فــي  بمــا 

أو  فنيــة  أعمــال  أو  لقطــات  أو  أوصــاف 

األفعــال؛ لهــذه  صوتيــة  تســجيات 

بهــا  يقــوم  التــي  الحــاالت  الفعــل  هــذا  يتضمــن 

مرتكــب الجريمــة بالكشــف عــن أجــزاء جســدهم، 

أو أجــزاء معينــة مــن جســد الشــخص املتضــرر أو 

عــن  بالكشــف  يقــوم  املتضــرر  الشــخص  يجعــل 

الجريمــة،  مرتكــب  جســد  أو  جســدهم،  أجــزاء 

تعريــض  ويشــمل  كمــا  ثالــث.  طــرف  جســد  أو 

أكانــت  ســواء  جنســية،  ألفعــال   
ً
قســريا الشــخص 

قســرية.   أم  رضائيــة  األفعــال  هــذه 

مــن األمثلــة الشــائعة علــى هــذا الفعــل مــا يحصــل 

فــي حــاالت النــزاع، كمــا حــدث فــي ميانمــار،52 حيــث 

فــرد  اغتصــاب  مشــاهدة  علــى  األفــراد  إجبــار  تــم 

العائلــة.  مــن 

ل فعــل عنــف 
ّ
باإلضافــة إلــى كــون هــذا الفعــل يشــك

تــم اغتصابــه، فإنــه  الــذي  جن�ســي ضــد الشــخص 

يمكــن اعتبــار فعــل إجبــار اآلخريــن علــى مشــاهدة 

الجن�ســي  العنــف  أشــكال  مــن  الفعــل كشــكل  هــذا 

ل ذلــك ممارســة شــائعة 
ّ
ضــد هــؤالء الشــهود. شــك

الخاصــة  املحكمــة  قبــل  مــن  بــه  معتــرف  هــو  كمــا 

ريدريــس،  ومنظمــة  الدوليــة  الجنائيــة  التحقيقــات  معهــد    52

ملحــق البروتوكــول الدولــي لتوثيــق والتحقيــق فــي العنــف الجن�ســي 
فــي النزاعــات: ميانمــار، آذار/مــارس 2018، ص 7-6.

جميــع  فــي  املشــاورات  فــي  املشــاركين  غالبيــة  قبــل 

الــدول.  

كشــفت مشــاورات اإلكــوادور أنــه حتــى وإن لــم تكــن 

النيــة جنســية بالضــرورة، فالتعــرض للتعــّري )أو إلــى 

ســلوك يّتصــف باإلهمــال الجن�ســي( يمكــن اعتبــاره 

ــر علــى تصــور الفــرد الجن�ســي. 
ّ
 جنســًيا إذا أث

ً
فعــا

رؤية/مشــاهدة  علــى  األفــراد  إجبــار  اعتبــار  تــم 

 
ً
التعــّري أو األفعــال الجنســية،   بشــكل عــام انتهــاكا

الشــخصية.55 وســامته  الفــرد  لحريــة 

فــي ج.  البقــاء  أو  الدخــول  إرغــام شــخص علــى 

زواج أو عاقــة حميمــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك 

ائــف أو نقــل  ــر أو املؤقــت أو الز الــزواج املدبَّ

الزوج/الشــريك؛

املشــاركون  أشــار  املشــاورات،  مــن  العديــد  فــي 

)مثــل  الصــور  مــن  غيــره  أو  القســري  الــزواج  إلــى 

ــر، وراثــة الزوجــة( كمثــال علــى العنــف 
ّ

الــزواج املبك

أن  اإلعــان  يعتبــر  اآلراء،  هــذه  فــي ضــوء  الجن�ســي. 
يكــون  قــد  فيــه  البقــاء  أو  زواج  فــي  الدخــول  فعــل 

غيــر  أو  قســرًيا  كان  إذا  والــذي  جن�ســي،  طابــع  ذا 

ُينظــر  ال  وبالتالــي،  جنســًيا.  عنًفــا  يصبــح  توافقــي، 
يتــم  التــي  )العمليــة  ــر  املدبَّ الــزواج  إلــى  بالضــرورة 
بهــا تعريــف الزوجيــن علــى بعضهمــا مــن قبــل طــرف 

أن  يمكــن  ولكنــه  جن�ســي،  عنــف  أنــه  علــى  ثالــث( 

 أو عــن طريــق 
ً
 إذا تحقــق قســرا

ً
 جنســيا

ً
يصبــح عنفــا

الخــداع. أو  االحتيــال 

اإلنســان  حقــوق  أجــل  مــن  واألطبــاء  املحامــون  انظــر    55

واألثــر  واالنتشــار  واألنمــاط  النمــاذج  الــرو	«:  »ماتــت   ،)LDHR(

االعتقــال  فــي  والفتيــان  الرجــال  ضــد  الجن�ســي  للعنــف  املدمــر 
.37-35 ص   ،2019 مــارس/آذار  الســوري، 
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الــزواج  تهمــة  بنــاء  تــم  أونجويــن،56  قضيــة  فــي 

الاإنســانية  ’األفعــال  مــن  باعتبــاره  القســري 

علــى  اإلنســانية  ضــد  كجريمــة  املدرجــة  األخــرى‘ 

الخاصــة  للمحكمــة  القضائيــة  الســوابق  أســاس 

فــي  االســتثنائية  والدوائــر   57)SCSL( بســيراليون 

نّصــت علــى أن الضحايــا  محاكــم كمبوديــا، حيــث 

»يجبــرون علــى الدخــول فــي عاقــات زوجيــة تحــت 

أو  جســدية  »معانــاة  ويتحملــون  قســرية«  ظــروف 

علــى  خطيــر  هجــوم  أو  خطيــرة  إصابــة  أو  عقليــة 

كرامــة اإلنســان بدرجــة مــن الخطــورة مماثلــة لتلــك 

اإلنســانية«.58  ضــد  الجرائــم  مــن  بغيرهــا  الخاصــة 

تأكيــد  أونجويــن،  دومينيــك  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة    56

التهــم، املرجــع الســابق الذكــر، الفقــرات 87، 89، 90، 91: »توافــق 

فــي  كشــريك  العمــل  علــى  آخــر  شــخص  إجبــار  أن  علــى  الدائــرة 

الزوجيــة قــد يرقــى فــي حــد ذاتــه إلــى فعــل ذي طبيعــة مشــابهة لألفعــال 

 فــي املــادة 7 )1( مــن النظــام األسا�ســي وقــد يتســبب 
ً
مذكــورة صراحــة

عــن عمــد فــي معانــاة كبيــرة، ويمكــن للــزواج القســري، بشــكل عــام، 

أن يــرَق إلــى »أفعــال الإنســانية أخــرى« بموجــب املــادة 7 مــن النظــام 

 مــن تصنيفــه كجريمــة اســتعباد جن�ســي«.
ً
األسا�ســي بــدال

سيســاي  حســان  عي�ســى  ضــد  العــام  املدعــي   ،)SCSL(   57

وآخــرون، حكــم االســتئناف، SCSL-04-15-A ، 26 تشــرين األول/
ب املتهــم، بالقــوة أو التهديــد  أكتوبــر 2009، الفقــرة 736: »أن يتســبَّ

باســتخدام القــوة أو اإلكــراه، أو مــن خــال االســتفادة مــن الظــروف 

القســرية، إلــى عمــل شــخص واحــد أو أكثــر كشــريك فــي الزوجيــة، 

وأن تكــون أفعــال مرتكــب الجريمــة قــد ارتكبــت كجــزء مــن هجــوم 

واســع النطــاق أو منهجــي موّجــه ضــد الســكان املدنييــن، وأن تــؤدي 

أو  للجســد  خطيــرة  إصابــة  إلــى  أو  شــديدة،  بمعانــاة  اإللحــاق  إلــى 

العقــل أو الصحــة البدنيــة تشــبه بدرجــة كافيــة جســامة الجرائــم 

 ،)SCSL( ضــد اإلنســانية املذكــورة «. املحكمــة الخاصــة بســيراليون

االســتئناف،  حكــم  وآخــرون،  تامبــا  أليكــس  ضــد  العــام  املدعــي 
.196 الفقــرة   ،2008 شــباط/فبراير   22  ،SCSL-2004-16-A

 ،)ECCC( كمبوديــا  محاكــم  فــي  االســتثنائية  الدوائــر    58

التحقيــق،  إغــاق  أمــر  وآخــرون،  نــوون  شــيا   002 القضيــة 
 ،2010 أيلول/ســبتمبر   15  ،002/19-09-2007-ECCC-OCIJ

.1443 الفقــرة 

لألمــم  الخــاص  املقــرر  أفــاد  ذلــك،  علــى  عــاوة 

املنهجــي  االغتصــاب  بحالــة  املعنــي  املتحــدة 
بالــرق  الشــبيهة  واملمارســات  الجنســية  والعبوديــة 

خــال فتــرات النــزاع املســلح »كمــا تشــمل العبوديــة 

الجنســية حــاالت تضطــر فيهــا النســاء والبنــات علــى 

الحــاالت  إلــى  املثــال، إضافــة  ’الــزواج‘. علــى ســبيل 

هنــاك  الســابقة،  ويوغوســافيا  روانــدا  فــي  املوثقــة 

وبنــات  نســاء  عــن  ميانمــار  مــن  وردت  تقاريــر 

أن  بعــد  أخــرى  بوســائل   
ً
جنســيا ذيــن 

ُ
وأ اغتصبــن 

حمــل  فــي  العمــل  إلــى  أو  ’الــزواج‘  إلــى  اضطــررن 
للعســكريين.«59 األلغــام  حقــول  كســح  أو  األشــياء 

حميمــة  عاقــة  أو  »الــزواج  إلــى  اإلعــان  يشــير 
هــذه  تشــمل  التأكيــد(.  إضافــة  )تــم  أخــرى« 
وكذلــك  القســرية  املدنيــة  االتحــادات  الشــروط 

ال  التــي  القســرّية،  والجنســّية  املنزليــة  الشــراكات 

)الــدول(  الدولــة  فــي   
ً
قانونيــا  

ً
زواجــا منهــا  أي  ُيعتبــر 

الصلــة. ذات 

الــزواج  مثــال  املشــاورات  فــي  املشــاركون  نقــل  كمــا 

املؤقــت، وهــو عندمــا يتــم عقــد الــزواج وانهائــه بعــد 

هــذه  أن  الواضــح  مــن  الجمــاع.  مــن  قصيــر  وقــت 

يرتكــب  ال  حتــى  إبرامهــا  ويتــم  احتياليــة  الزيجــات 

مرتكــب الجريمــة االغتصــاب فــي نظرهــم أو فــي نظــر 

ثقافتهــم. أو  مجتمعهــم 

التــي  الحميمــة  الشــراكة  علــى  آخــر  مثــال  أثيــر 

يمكــن أن تــرَق إلــى مســتوى العنــف الجن�ســي خــال 

59  اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان التابعــة 

املتحــدة  لألمــم  الخــاص  للمقــرر  النهائــي  التقريــر  املتحــدة،  لألمــم 

املعنــي بحالــة االغتصــاب املنهجــي والعبوديــة الجنســية واملمارســات 
UN Doc.E/CN.4/ املســلح،  النــزاع  فتــرات  خــال  بالــرق  الشــبيهة 

.30 الفقــرة   ،1998  ،Sub.2/1998/13

املشــاورات مــع الناجيــن مــن مالــي. ذكــر املشــاركون 

علــى  يجــب  بموجبهــا  التــي  الســلفة‘،  ’زواج  عــادة 

الرجــال الــزواج مــن أرامــل إخوانهــم. ويشــكل ذلــك 

الــذي  والرجــل  األرملــة  مــن  كل  ضــد   
ً
عنيفــا  

ً
عمــا

جبــر علــى الدخــول فــي عاقــة لــم يخترهــا. ســيتعين 
ُ
أ

علــى كا الطرفيــن بعــد ذلــك أن يكمــا اتحادهمــا، 

والــذي ينطــوي علــى االتصــال الجن�ســي القســري أو 

التوافقــي. غيــر 

بالرغبــة 	.  التظاهــر  علــى  الشــخص  إرغــام 

الجن�ســي؛ االســتمتاع  أو  الجنســية 

التظاهــر  علــى  الشــخص  إرغــام  فعــل  إثــارة  تــم 

مــن  يحملــه  ومــا  الجن�ســي  االســتمتاع  أو  بالرغبــة 

آثــار فــي العديــد مــن املشــاورات فــي عــدة مناطــق. فــي 

املشــاركات  إحــدى  قالــت   ،
ً
مثــا لبنــان  مشــاورات 

الفعــل  خــال  بأنهــا مســتمتعة  التظاهــر  عليهــا  »أن 

وممارســة  بضربهــا  شــريكها  ســيقوم  وإال  الجن�ســي، 

 أخــرى مــن 
ٌ
مختلــف أعمــال العنــف.« اختبــرت ناجيــة

 وذكــرت شــعورها بــاإلذالل 
ً
 مشــابها

ً
زيمبابــوي موقفــا

الناتــج عــن إجبارهــا علــى االبتســام ومنــاداة مرتكــب 

لهــا. اغتصابــه  أثنــاء  باســمه  الجريمــة 

الرجــال  قيــام  عــن  فلســطين  مشــاورات  كشــفت 

بإجبــار زوجاتهــم علــى التظاهــر بالرغبــة الجنســية 

�ســيء«.  أهــم  الرجــل  »اســتمتاع  بكــون  دافعيــن 

بإمكانــه  الرجــل  أن  املجتمعيــة  العــادات  تفيــد 

وتحــت  وقــت  بــأي  زوجتــه  بجســد  »االســتمتاع 

ولذلــك  موافقتهــا«  بــدون  أو  مــع  الظــروف،  جميــع 

ممارســة  علــى  الزوجــة  »إجبــار  الشــائع  مــن  فإنــه 

الحمــل«.  أو  الحيــض  فتــرة  خــال  الجنــس 

كشــفت املشــاورات مــع الناجيــن الرجــال عــن مثــال 

أفعــال  ارتــكاب  يتــم  بينمــا  الهتــاف  »إجبارهــم علــى 

جنســية ضــد أنفســهم وغيرهــم مــن األشــخاص«. 

ذات 	.  حــركات،  أداء  علــى  الشــخص  إرغــام 

رقــص؛ حــركات  ذلــك  فــي  بمــا  جن�ســي،  ارتبــاط 

علــى  األفــراد  إجبــار  التقاريــر  مــن  العديــد  تبيــن 

لكــن   –  
ً
خصوصــا الحــركات،  مــن  نــوع  أي  أداء 

مــن  أو  أمــام  تعــّري،  حالــة  فــي   – بالضــرورة  ليــس 

 
ً
أجــل شــخص آخــر. يمكــن أن يأخــذ ذلــك أشــكاال

، بمــا فــي ذلــك الرقــص أو رياضــة الجمبــاز 
ً
مختلفــة

أو  القرفصــاء  )مثــل  أخــرى  بدنيــة  تماريــن  أي  أو 

مشــابهة(.  أخــرى  حــركات 

أداء  علــى  إجبارهــم  بورونــدي  مــن  ناجــون  ذكــر 

رقصــات جنســية أجــل إرضــاء شــخص آخــر كمثــال 

الجن�ســي. العنــف  علــى 

حقــوق  بشــأن  التحقيــق  لجنــة  أضحــت  كمــا 

اإلنســان في جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية 

 آخــر، إذ وجــدت بــأن 
ً
التابعــة لألمــم املتحــدة مثــاال

الديمقراطيــة  الشــعبية  كوريــا  جمهوريــة  حــراس 

أجبــروا األســرى علــى أداء القرفصــاء وهــم عــراة.60 

الفقــه  إلــى  باإلضافــة  االســتطاع،  فــي  تبيــن  كمــا 

بشــكٍل  الظهــور  علــى  شــخص  إجبــار  فــإن  الدولــي، 

فــي  الجن�ســي.  العنــف  أشــكال  مــن   
ً
شــكا يعــدُّ  عــاٍر 

قضيــة املدعــي العــام ضــد جــان بــول أكايســو أمــام 

توجيــه  تــم  لروانــدا،  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة 

تهمــة العنــف الجن�ســي لفعــل إجبــار الضحايــا علــى 

اإلنســان  لحقــوق  الســامية  املتحــدة  األمــم  مفوضيــة    60
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61 عــاٍر.  بشــكٍل  الظهــور 

وظائــف د.  أداء  علــى  الشــخص  إرغــام 

تأديتهــا  يتــم  الغيــر،  بنظــر  والتــي  جســدية، 

بشــكل خــاص بمــا فــي ذلــك التدابيــر املتعلقــة 

الشــهرية؛ بالنظافــة 

يمكــن أن يشــتمل هــذا الفعــل علــى إجبــار الشــخص 

منتجــات  اســتعمال  أو  ز  التبــرُّ أو  ل  التبــوُّ علــى 

املثــال،  ســبيل  علــى  مراقبتــه.  تتــم  بينمــا  الحيــض 

إجبارهــم  حالــة  املكســيك  مــن  املشــاركون  أثــار 

الحــراس  أمــام  الذكــر  آنفــة  أداء كل األفعــال  علــى 

الجن�ســي.  العنــف  علــى  كمثــال 

الناجيــات الفلســطينيات  بشــكل مشــابه، وصفــت 

املرحــاض  اســتخدام  علــى  إجبارهــن  يتــم  كيــف 

القرفصــاء  وجــوب  يعنــي  ممــا  العربــي،  الطــراز  ذي 

األمــر  اســتعماله،  مــن  األســيرات  تتمكــن  حتــى 

أثنــاء  أجســادهن  عــن  الكشــف  إلــى  يــؤدي  الــذي 

مقابــل  يجلســون  الذيــن  الجنــود  أمــام  اســتعماله 

شــفافة.  زجاجيــة  غرفــة  فــي  املراحيــض 

بشــكل ذ.  مابســه  نــزع  علــى  الشــخص  إرغــام 

غطــاء  نــزع  ذلــك  فــي  بمــا  جزئــي،  أو  كامــل 

الــرأس فــي الثقافــات التــي تعتبــر أن فــي ذلــك 

أثــر جن�ســي، أو إرغامــه علــى ارتــداء مابــس 

جن�ســي؛ ارتبــاط  ذات 

األول  متفرعْيــن،  فعلْيــن  الفعــل  هــذا  يشــمل 

بشــكل  ملابســه  الشــخص  نــزع  متطلــب  يتضمــن 

ارتــداء  متطلــب  يتضمــن  والثانــي  جزئــي،  أو  كامــل 

بــول  جــان   ،)ICTR( لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة    61

الذكــر،  الســابق  املرجــع  االبتدائيــة،  الدائــرة  حكــم  أكايســو، 
و437.   429 الفقــرة 

إثــارة  تــم  جن�ســي.  ارتبــاط  ذات  مابــس  الشــخص 

الفعلْيــن مــن قبــل األغلبيــة العظمــى مــن املشــاركين 

املشــاورات.  جميــع  فــي 

وجدتــه  مــا  وفــق  األول  الفعــل  تدعيــم  يمكــن 

قضيــة  فــي  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة 

أكايســو، حيــث قضــت الدائــرة االبتدائيــة »تشــمل 

الجن�ســي،  االعتــداء   ]…[ الجن�ســي  العنــف  أفعــال 

فــي  املشــاركون  أشــار  القســري«.62  كالتعــّري 

مشــاورات كينيــا إلــى »نــزع مابــس النســاء واألطفــال 

عائاتهــم«.  أفــراد  بحضــور  أو  العلــن  فــي  والرجــال 

االعتبــار  بعيــن  يأخــذ  الــرأس  غطــاء  إلــى  اإلشــارة 

ســبيل  علــى  املشــاورات.  فــي  ذكرهــا  تــم  التــي  اآلراء 

تونــس  مشــاورات  فــي  املشــاركون  ذكــر  املثــال، 

مــن  كشــكل  الحجــاب  نــزع  علــى  الشــخص  إجبــار 

اعتبــر  كوســوفو،  فــي  الجن�ســي.  العنــف  أشــكال 

املشــاركون »قيــام الشــخص بنــزع الحجــاب أو غيــره 

أو  عــن أجســادهم  والكشــف  بالقــوة  املابــس  مــن 

جن�ســي.  كعنــف  منــه«  أجــزاء 

العنــف  أفعــال  علــى  األمثلــة  مــن  العديــد  أشــارت 

الجن�ســي التــي تــم إثارتهــا فــي مشــاورات أوكرانيــا إلــى 

ارتــداء  علــى  الرجــال  مــن  الحــرب  أســرى  »إجبــار 

اإلذالل  حــول  األمثلــة  تضمنــت  النســاء«.  مابــس 

مــن  أعضــاء  قيــام  »حالــة  الصلــة  ذات  الجن�ســي 

لوهانســك  فــي  لروســيا  الحليفــة  املســلحة  القــوات 

بإجبــار رجــل مدنــي تــم إلقــاء القبــض عليــه بمابــس 
ممثلــون  قــام  كلــب.  بطــوق  واصطحابــه  جلــد  مــن 

هــذا  بتصويــر  الشــعبية  لوهانســك  جمهوريــة  عــن 

اإلنترنــت.«  علــى  الفيديــو  مقطــع  ونشــر  اإلذالل 
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الكونغــو  جمهوريــة  مــن  الناجــون  اعتبــر 

ارتــداء  علــى  الشــخص  »إجبــار  أن  الديمقراطيــة 

ابــة ومثيــرة « يشــكل فعــل عنــف جن�ســي. 
ّ

مابــس جذ

إلــى ر.  الخضــوع  علــى  الشــخص  إرغــام 

تحديــد  أجــل  مــن  طقــوس  أو  إجــراءات 

هويتهــم  أو  الجن�ســي  ميولهــم  تغييــر  أو 

؛ لجنســية ا

 
ً
تــم إثــارة هــذا املثــال فــي العديــد مــن املشــاورات. مثــا

فــي مشــاورات لبنــان، أشــار املشــاركون إلــى »الفحــص 

 واملثلــي 
ً
الاإنســاني ]هكــذا وردت[« للمثليــة جنســيا

 
ً
جنســيا واملتحــول   

ً
جنســيا امليــل  ومــزدوج   

ً
جنســيا

وثنائــي الجنــس )LGBTI( فــي ســوريا. تــم توثيــق هــذا 

بأنــه  تفيــد  أدلــة  هنــاك  أخــرى.  أماكــن  فــي  الفعــل 

علــى  النازيــة  أملانيــا  فــي   
ً
جنســيا املثلييــن  إجبــار  تــم 

إلــى تغييــر  فــي اختبــارات بيولوجيــة تهــدف  املشــاركة 

ميولهــم الجن�ســي.63 وكمثــال حديــث، فقــد قيــل إن 

قامــت  الشــام  وبــاد  العــراق  فــي  اإلســامية  الدولــة 

 عــن أدلــة 
ً
بتفتيــش ومصــادرة هواتــف األفــراد بحثــا

 64.
ً
جنســيا مثلــي  نشــاط  علــى 

وســيلة ز.  بــأي  شــخص،  بحمــل  ب  التســبُّ

؛ نــت كا

ب بحمــل شــخص فــي هــذه  يمكــن أن يشــمل التســبُّ

الحــاالت علــى التلقيــح الطبيعــي والصناعــي. يرتبــط 

63  جــراي، 2019، املرجــع الســابق الذكــر، ص 96.

64  كليــة الحقــوق فــي كونــي )CUNY(، مادريــه )MADRE( وأوفــي 

 
ً
)OWFI(، البــا	 إلــى املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عمــا

 بإجــراء دراســة أوليــة فــي 
ً
باملــادة 15 مــن نظــام رومــا األسا�ســي طلبــا

حالــة االضطهــاد القائــم علــى النــوع االجتماعــي والتعذيــب كجرائــم 

الدولــة  قبــل  مــن  ارتكبتهــا  تــم  التــي  حــرب  وجرائــم  اإلنســانية  ضــد 

اإلســامية العــراق، 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، الفقــرة 63.

هــذا الفعــل بفعــل »منــع شــخص مــن اختيــار مــا إذا 

كان يريــد التســُبب بحمــل شــخص آخــر أم ال«. تــم 

فصــل هاذيــن الفعليــن لســببين.

الفعليــن،  فــي  املتضــرر  الشــخص  يختلــف   ،
ً
أوال

كان  إذا  مــا  اختيــار  مــن  شــخص  منــع  حالــة  فــي 

فالشــخص  آخــر،  شــخص  بحمــل  ب  التســبُّ يريــد 

الشــخص  بالحمــل.  ب  يتســبَّ الــذي  هــو  املتضــرر 

هــو  مــا  ب بحمــل شــخص  التســبُّ فــي فعــل  املتضــرر 

بحملــه.  ب  التســبُّ يتــم  الــذي 

فيمــا  االختيــار  مــن  شــخص  حرمــان  يعــد   ،
ً
ثانيــا

 بذاتــه، أمــا 
ً
 جنســيا

ً
يتعلــق بحقوقــه اإلنجابيــة عنفــا

ب بحمــل شــخص ال يرقــى إلــى مســتوى  فعــل التســبُّ
العنــف الجن�ســي إال إذا تــم ارتكابــه بالقــوة أو بــدون 

موافقــة حقيقيــة وطوعيــة ومحــددة ومســتمرة.

الشــرج س.  أو  التناســلية  األعضــاء  فحــص   

مــا  لشــخص  البــكارة  غشــاء  أو  الثدييــن  أو 

دون أن يكــون هنالــك أي حاجــة طبيــة أو 

شــابه؛ مــا 

يشــمل هــذا املثــال مــا يســمى »بفحــص العذريــة«. مــا 

 فــي أكثــر مــن عشــرين دولــة 
ً
زال هــذا الفحــص شــائعا

إلــى  يســعن  الاتــي  االغتصــاب  ناجيــات  علــى  ويؤثــر 

العدالــة، باإلضافــة إلــى اللواتــي يرغبــن بالــزواج.  فــي 

كلتــي الحالتيــن، تخضــع النســاء إلــى إجــراءات فحــص 

مختلــف  باســتخدام  إجراؤهــا  يتــم  اقتحاميــة، 

الوســائل )بشــكل أسا�ســي للتأكــد مــن حالــة غشــاء 

يزلــن  ال  كــن  إذا  مــا  تحديــد  أجــل  مــن  البــكارة(، 

عــذارى. مــن الصــور األخــرى الشــائعة لهــذا الفحــص 

إدخــال  يتضمــن  والــذي  اإلصبعيــن«  »فحــص  هــو 

أجــل  مــن  املعنــي  للشــخص  املهبــل  فــي  إصبعيــن 

https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY%20MADRE%20OWFI%20Article%2015%20Communication%20Submission%20Gender%20Crimes%20in%20Iraq%20PDF.pdf
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https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY%20MADRE%20OWFI%20Article%2015%20Communication%20Submission%20Gender%20Crimes%20in%20Iraq%20PDF.pdf
https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY%20MADRE%20OWFI%20Article%2015%20Communication%20Submission%20Gender%20Crimes%20in%20Iraq%20PDF.pdf
https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY%20MADRE%20OWFI%20Article%2015%20Communication%20Submission%20Gender%20Crimes%20in%20Iraq%20PDF.pdf
https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY%20MADRE%20OWFI%20Article%2015%20Communication%20Submission%20Gender%20Crimes%20in%20Iraq%20PDF.pdf
https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY%20MADRE%20OWFI%20Article%2015%20Communication%20Submission%20Gender%20Crimes%20in%20Iraq%20PDF.pdf
https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY%20MADRE%20OWFI%20Article%2015%20Communication%20Submission%20Gender%20Crimes%20in%20Iraq%20PDF.pdf
https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY%20MADRE%20OWFI%20Article%2015%20Communication%20Submission%20Gender%20Crimes%20in%20Iraq%20PDF.pdf
https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/CUNY%20MADRE%20OWFI%20Article%2015%20Communication%20Submission%20Gender%20Crimes%20in%20Iraq%20PDF.pdf
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تحديــد حجمــه وليونتــه.65 يمكــن اعتبــار هــذا شــكل 

التوافقــي.  غيــر  أو  القســري  االختــراق  أشــكال  مــن 

مــن األمثلــة التــي تــم اإلبــا	 عنهــا بشــكل واســع هــي 

تفتيــش  ذلــك  فــي  بمــا  الجســد،  فجــوات  تفتيــش 

أشــياء  علــى  العثــور  بهــدف   
ً
ظاهريــا املهبــل، 

لبــازار   2017 عــام  زيارتهــا  خــال  وثائــق.  أو  ثمينــة 

فــروا  الذيــن  الروهينغــا  مــن  أفــراد  للقــاء  الكوكــس 

لألميــن  الخاصــة  املمثلــة  اســتمعت  ميانمــار،  مــن 

النــزاع  حــاالت  فــي  الجن�ســي  بالعنــف  املعنيــة  العــام 

إلــى العديــد مــن الروايــات مباشــرة مــن الناجيــن عــن 

التفتيشــات.66  هــذه 

النســائية.  الفحوصــات   
ً
أيضــا الفعــل  هــذا  يشــمل 

علــى ســبيل املثــال، أشــار املشــاركون فــي مشــاورات 

قبــل  مــن  الائــق  غيــر  »اللمــس  إلــى  املكســيك 

كمثــال  التناســلية[«  األعضــاء  ]مخت�ســي 

 
ً
أيضــا املشــاركون  ذكــر  الجن�ســي.  العنــف  علــى 

امل�ســي  خــال   
ً
)مثــا الضروريــة  غيــر  »التفتيشــات 

املــكان، بحيــث ال  فــي نفــس  إلــى أخــرى  مــن منطقــة 

تشــمل  والتــي  �ســيء(  إخفــاء  إلــى  إمكانيــة  أي  يوجــد 

األمنــي. التفتيــش  إطــار  تحــت  والتعــّري«  اللمــس 

عمليــات  علــى  الفعــل  هــذا  يشــتمل  عــام،  بشــكل 

تفتيــش شــخصية وجســدية غيــر مبــررة وغيــر الئقــة، 

 .
ً
بهــا عامليــا املعتــرف  اإلنســان  تنتهــك حقــوق  والتــي 

65  دوريــن النتــا، »هــل يمكــن إلصبعْيــن أن يقــوال الحقيقــة؟«، 

منظمــة  2019؛  شــباط/فبراير   18 الدولــي،  القانــون  فتيــات 

هيئــة  اإلنســان،  لحقــوق  الســامية  املفوضيــة  العامليــة،  الصحــة 

بيــان  العذريــة:  اختبــار  علــى  القضــاء  للمــرأة،  املتحــدة  األمــم 

.2018 الــوكاالت،  بيــن  مشــترك 

66  مجلــس األمــن الدولــي التابــع لألمــم املتحــدة، تقريــر األميــن 

 UN Doc. بالنزاعــات،  املرتبــط  الجن�ســي  العنــف  عــن  العــام 

.55 ص   ،2018 نيســان/أبريل   16  ،S/2018/250

عضــو ش.   
ً
خصوصــا شــخص،  لعــق  أو  تقبيــل 

جن�ســي؛67 جســد 

مشــاورات  فــي  الناجيــن  أمثلــة  أحــد  إلــى   
ً
اســتنادا

تــؤدي  ال  قــد  القســرية.  بالقبلــة  ــر  ِ
ّ

»فك جورجيــا، 

ألنهــا  لكنهــا ذات طبيعــة جنســية،  االســتمتاع،  إلــى 

والخــوف  باإلحــراج  يشــعر  الشــخص  تجعــل  قــد 

 
ً
واإلذالل وعــدم الراحــة عندمــا يتــم ارتكابهــا خافــا

الشــخص«.  إلرادة 

يمكــن أن يشــتمل هــذا الفعــل، باإلضافــة إلــى غيــره 

مــن األفعــال، علــى طــرف ثالــث. تــم توضيــح هــذا فــي 

الجنائيــة  الدوليــة  املحكمــة  أمــام  تاديتــش  قضيــة 

بحادثــة  تعلقــت  والتــي  الســابقة،  ليوغوســافيا 

لــت 
ّ
إجبــار أســير علــى لعــق مؤخــرة أســير آخــر.68 تمث

ضــد  العــام  املدعــي  قضيــة  فــي   
ً
أيضــا الحالــة  هــذه 

الجنائيــة  الدوليــة  املحكمــة  أمــام  برالــو  ميــروزالف 
مرتكــب  أجبــر  حيــث  الســابقة،  ليوغوســافيا 

بعــد  وتنظيفــه  قضيبــه  لعــق  علــى  أســيرة  الجريمــة 
الخلــف.69 مــن  باغتصابهــا  قــام  أن 

فــي ص.  بمــا  شــخص،  مــع  الجســدي  االتصــال 

جســد  عضــو  أي  ملــس  خــال  مــن  ذلــك 

جن�ســي لذلــك الشــخص70 أو ملــس الشــخص 

67  انظــر البــاب الثالــث.

الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة    68

املرجــع  االبتدائيــة،  الدائــرة  حكــم  تاديتــش،  دوشــكو   ،)ICTY(

.206 الفقــرة  الذكــر،  الســابق 

الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة    69

)ICTY(، املدعــي العــام ضــد ميــروزالف برالــو، قــرار االتهــام األولــي، 

 .25 الفقــرة   ،1995 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   2  ،IT-95-17

70  انظــر البــاب الثالــث.

مــن  أو  جن�ســي71  جســد  عضــو  بواســطة 

شــخص؛ علــى  االســتلقاء  أو  الجلــوس  خــال 

فــي إطــار هــذا اإلعــان، يشــمل ذلــك قيــام شــخص 

بالجلــوس علــى أي جــزء مــن جســد شــخص آخــر، 

املابــس،  أم منزوعــي  الطرفــان مرتــدي  ســواء كان 

قبــل  مــن   
ً
اعتبــاره جنســيا تــم  قــد  الفعــل  أن  طاملــا 

قبــل  مــن  ذلــك  بــه  ِصــَد 
ُ
ق أو  املتضــرر  الشــخص 

مرتكــب الجريمــة. تــم ذكــر مثــل هــذا الســيناريو فــي 

املكســيك.  مشــاورات 

القضائيــة  الســوابق  مــع  الفعــل  هــذا  يتوافــق 

إيمانويــل  ضــد  العــام  املدعــي  قضيــة  فــي  الدوليــة. 

روكونــدو أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، 
ذكرت املحكمة أن فعل إجبار »االتصال الجن�ســي 

ســرواله،  ســحاب  فتــح  خــال  مــن  ]الضحيــة[  مــع 

بالقــوة  فوقهــا  واالســتلقاء  تنورتهــا،  نــزع  ومحاولــة 

قــذف  أن  إلــى  بجســدها  ويحتــك  يداعبهــا  بينمــا 

انتصابــه«72 كان »بشــكل واضــح ذا طبيعــة  وفقــد 

االســتنتاج  نفــس  إلــى  القضــاة  توصــل  جنســية.« 

مثــل  وأقوالــه،  روكونــدو  »بتصرفــات  يتعلــق  فيمــا 

 ،
ً
أبــدا ينســاها  فلــن  ضاجعتــه،  إذا  بأنهــا  إخبارهــا 

أن  مــن  الدائــرة  إليــه  خلصــت  مــا  يدعــم  ]ممــا[ 
جنســية«.73 طبيعــة  ذات  كانــت  أفعالــه 

كشــفت املشــاورات مع الناجين الذكور من أوغندا 

وبورونــدي  الديمقراطيــة  الكونغــو  وجمهوريــة 

»اســتخدامهم  علــى   
ً
مثــاال الســودان  وجنــوب 

71  انظــر البــاب الثالــث.

72  املحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا )ICTR(، املدعــي العــام 

ICTR-2001- ،ضــد إيمانويــل روكونــدو، حكــم الدائــرة االبتدائيــة
T-70، 1 كانــون األول/ديســمبر 2010، الفقــرة 381.  

73  املرجــع نفســه. 

آخــٌر«. عليهــا  ُيغتصــب  كفرشــة 

فــي املشــاورات مــع الناجيــن مــن كينيــا، »تــم االتفــاق 

يتــم  أن  يمكــن  حــاالت  هنــاك  أنــه  علــى  باإلجمــاع 

فيهــا اتصــال أجــزاء الجســد الجنســية دون اعتبــار 

األمثلــة  تشــمل  قــد  بالضــرورة«.   
ً
جنســيا الفعــل 

متــن  علــى  يحصــل  كالــذي  املقصــود  غيــر  االتصــال 

وســائل النقــل العــام، وصــف االنتظــار فــي املحــات 

املزدحمــة.  العامــة  األماكــن  فــي  وامل�ســي  التجاريــة، 

مــن  أي  »نيــة  أن  علــى  العــام  اإلجمــاع  انصــبَّ 

هــذه  مثــل  كانــت  إذا  مــا  تحــدد  املعنييــن  الطرفيــن 

ال«. أم  بطبيعتهــا  جنســية  االتصــاالت 

كمــا تــم ذكــر النيــة فــي األفعــال فــي مشــاورات جورجيــا: 

 للناجيــن، فــإن الثــدي، واألعضــاء التناســلية 
ً
» وفقــا

الرئيســية  األجــزاء  هــي  والفخذيــن   ]،[ األنثويــة 

مــن  جــزء  أي  أن  إال  جنســية،  تعتبــر  التــي  للجســد 

بنيــة  ملســه  تــم  إذا   
ً
جنســيا اعتبــاره  يمكــن  الجســد 

جنســية حميمــة.« بالنســبة للناجيــن، يكــون الفعــل 

بأجــزاء  االتصــال  كان  إذا  جنســية  طبيعــة  ذا 

الجســد الجنســية، وكذلــك مــع أجــزاء الجســد غيــر 

لــدى  كان  وإذا  الجنــس  معنــى  يحمــل  الجنســية، 

االتصــال. أثنــاء  جنســية  ونوايــا  رغبــة  الفاعــل 

البــاب  تحــت  األول  بالدليــل  الفعــل  هــذا  يتعلــق 

الفعــل  يجعــل  بمــا  يتعلــق  فيمــا  اإلعــان،  مــن   )2(

بطبيعتــه.  
ً
جنســيا

منحــرف ض.  أنــه  علــى  شــخص  إلــى  اإلشــارة 

مــن  نــاٍج  أو   
ً
جنســيا  

ً
نجســا أو   

ً
جنســيا

ذات  طــرق  باســتخدام  الجن�ســي  العنــف 

إرغامهــم  أو  الشــعر  كإزالــة   ،
ً
ثقافيــا داللــة 

جنســية  إيحــاءات  ذات  رمــوز  ارتــداء  علــى 

https://ilg2.org/2019/02/18/can-two-fingers-tell-the-truth/
https://ilg2.org/2019/02/18/can-two-fingers-tell-the-truth/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.pdf?ua=1
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أجســادهم؛ وســم  أو 

علــى الرغــم مــن أن هــذا الفعــل لــم يتــم ذكــره أثنــاء 

عبــر  االســتطاع  فــي  طرحــه  يتــم  ولــم  املشــاورات، 

اإلعــان. هــذا  فــي  إدراجــه  املهــم  فمــن  اإلنترنــت، 

إجبــار  الفعــل  هــذا  علــى  التاريخيــة  األمثلــة  مــن 

االعتقــال  معســكرات  فــي   
ً
جنســيا املثلييــن  الرجــال 

مثلــث وردي  علــى شــكل  رقعــة  ارتــداء  علــى  النازيــة 

اُتهمــن  اللواتــي  النســاء  شــعر  وحلــق  اللــون،74 

فــي  حــدث  كمــا  »العــدو«،  مــع  الجنــس  بممارســة 
الثانيــة.75 العامليــة  الحــرب  بعــد  فرنســا 

العنــف  الفعــل  هــذا  علــى  الحديثــة  األمثلــة  ومــن 

الجن�ســي الــذي تــم ارتكابــه ضــد الروهينغــا، والــذي 

ط الضــوء عليــه التقريــر حــول العنــف الجن�ســي 
ّ
ســل

والجنســاني فــي ميانمــار واألثــر الجنســاني لنزاعاتــه 
املتحــدة  األمــم  بعثــة  نشــرته  الــذي  العرقيــة، 
الدوليــة املســتقلة لتق�ســي الحقائــق فــي ميانمــار فــي 

 
ً
 لهــذا التقريــر، »عــادة

ً
أغســطس/آب 2019. وفقــا

مــا كان مرتكبــو الجرائــم يتركــون ندبــة علــى الناجيــن 

علــى  العــض  خــال  مــن  الجن�ســي[  العنــف  ]مــن 

الخديــن والفخذيــن ]،[ وأجــزاء أخــرى مــن الجســم 

)ميرليــن  الــوردي«  املثلــث  ذو  »الرجــال  هيغــر،  هاينــز    74

.)1972 فيــرالج، 

75  أنتونــي بيفــور، »كرنفــال قبيــح«، الجارديــان، 5 حزيــران/

يونيو 2009.

أجســادهم‘.«76 ’لوســم  محــاوالت  أنهــا  يبــدو  فيمــا 

الوشــم،  العامــات  علــى  األخــرى  األمثلــة  وتشــمل 

أو  املســيئة  املنزليــة  العاقــات  إطــار  فــي  وخاصــة 
7 7 . لية الســتغا ا

، بواسطة ط. 
ً
اختراق جسد شخص، ولو قليا

انــي؛78 عضــو جن�ســي إنســاني أو حيو

عبــر  املشــاركين  بيــن  باإلجمــاع  الفعــل  هــذا  أثيــر   

اإليــاج  أعمــال  مــن  فعــل  أي  ويغطــي  املشــاورات. 

الجنــس  ذلــك  فــي  بمــا  جن�ســي،  عضــو  بواســطة 

تســتمد  الحاشــية،  فــي  مذكــور  هــو  كمــا  الفمــوي. 

فــي  املذكــور  االغتصــاب  تعريــف  مــن  املصطلحــات 

أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتــي 

التــي: الحــاالت  تغطــي 

»]...[ يعتــدي مرتكــب الجريمــة علــى جســد شــخص 

بــأن يأتــي ســلوكا ينشــأ عنــه إيــاج عضــو جن�ســي فــي 

والجنســاني  الجن�ســي  العنــف  اإلنســان،  حقــوق  مجلــس    76

UN Doc. A/ العرقيــة،  لنزاعاتــه  الجنســاني  واألثــر  ميانمــار  فــي 
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و96. كمــا تــم إثــارة موضــوع العــض لوســم الناجيــات مــن العنــف 

ومايــوري  ســانكها  ســينغ  وماهيبــال  نانــدان  مانيشــا  فــي  الجن�ســي 

حــاالت  فــي  »التحقيــق  كومــار،  وراجيــف  شــارما  وكيرتــي  كومــاري 

دراســة   - العــض  عامــات  تحديــد  خــال  مــن  الجن�ســي  االعتــداء 

والشــأن  للمائمــة  الدوليــة  املجلــة   ،2016( اســتعراضية« 

.)9(  4 املجلــد  االجتماعــي، 

علــى  اســمه  »’حملــت  كيلــي،  آنــي  املثــال  ســبيل  علــى  انظــر    77
املوشــومون  االتجــار  مــن  الناجــون  ســنوات‘:  تســع  ملــدة  جســدي 

الثاني/نوفمبــر  تشــرين   16 الجارديــان،  ماضيهــم«،  يســتعيدون 

2014. انظــر أيًضــا عمــل حبــر الناجيــن لتغطيــة الوشــم والندبــات 

الجن�ســي. العنــف  مــن  الناجيــن  تغطــي  أخــرى  وعامــات 

املحكمــة  نظــام  ضمنهــا  مــن  األنظمــة،  مــن  العديــد  فــي    78

الجنائيــة الدوليــة، يشــكل هــذا الســلوك اغتصــاب إذا تــم ارتكابــه 

ومســتمرة.   ومحــددة  وطوعيــة  حقيقيــة  موافقــة  بــدون  أو  بالقــوة 

مرتكــب  جســد  أو  الضحيــة  جســد  مــن  جــزء  أي 
الجريمــة أو ينشــأ عنــه إيــاج أي جســم أو أي عضــو 

فتحــة  فــي  أو  الضحيــة  شــرج  فــي  الجســد  مــن  آخــر 

جهازهــا التناســلي مهمــا كان ذلــك اإليــاج طفيفــا.« 

)تــم إضافــة التأكيــد( 

تعريــف  مــن  املائلــة  غيــر  األجــزاء  تضميــن  تــم 

مــن   )3( البــاب  مــن  أخــرى  جزئيــة  فــي  االغتصــاب 

الجن�ســي  العضــو  إلــى  اإلشــارة  تفســير  تــم  اإلعــان. 

التناســلية  األعضــاء  مــع  اإليــاج  لتشــمل  هنــا 

االصطناعيــة. أو  البيولوجيــة 

مشــاورات  خــال  األذنيــن  اختــراق  مثــال  أثيــر 

آن- أعطــت  الديمقراطيــة.  الكونغــو  جمهوريــة 

مــاري دي برويــر أمثلــة مشــابهة الختــراق األنــف فــي 

اإلبــادة  أثنــاء  املرتكــب  الجن�ســي  للعنــف  تحليلهــا 
روانــدا.79 فــي  الجماعيــة 

ســبيل  علــى  مــرات.  عــدة  الحيوانــات  تــورط  أثيــر 

فيهــا  يجبــر  التــي  وهــي  البهيميــة،  ذكــر  تــم  املثــال، 

شــخص علــى مواقعــة حيــوان، فــي مشــاورات كينيــا 

كواحــدة مــن األمثلــة علــى أفعــال العنــف الجن�ســي.

تناســلي 	.  عضــو  أو  الشــرج  فتحــة  إيــاج 

، بواســطة أداة أو جــزء 
ً
لشــخص، ولــو قليــا

8 0 ؛ ي جســد

بخــاف املثــال الســابق، يشــير هــذا املثــال بالتحديــد 

إلــى إيــاج الشــرج أو األعضــاء التناســلية )املهبليــة(. 

يمكــن  جن�ســي؛  بعضــو  اإليــاج  يتــم  أن  يشــترط  ال 

أن يتــم بواســطة أي أداة أو جــزء مــن الجســد. مــرة 

79  آن مــاري دي برويــر وآخــرون، وســأواصل العيــش )وولــف 

.)2019 للنشــر،  القانونيــة 

80  املرجع السابق. 

عناصــر  مــن  املصطلحــات  هــذه  تســتمد  أخــرى، 

الدوليــة. الجنائيــة  باملحكمــة  الخاصــة  الجرائــم 

فــي العديــد مــن املشــاورات، عندمــا ســئل املشــاركون 

عــن أي أعمــال عنــف جن�ســي أخــرى كانــوا علــى علــم 

بهــا، قــدم املشــاركون أمثلــة علــى إدخــال أدوات فــي 

األعضــاء الجنســية.

»مشــروع  توكيــه،  هيليــن  الدكتــورة  تقريــر  يشــير 

الصامــت«،  غيــر  الدوليــة  والعدالــة  الحقيقــة 

األصليــة  واإلفــادات  الصلــة  ذات  القضايــا  إلــى 

للشــهود: »فــي أربــع حــاالت، وضــع مرتكبــو الجريمــة 

فــي املســالك البوليــة. تراوحــت األدوات   
ً
 حــادة

ً
أداة

القلــم،  مــن  وقطعــة  األســاك،  مــن  قطــع  بيــن  مــا 

جــوز  ورقــة  جــذع  إلــى  رقيقــة  معدنيــة  وقضبــان 

إلــى  الضحيــة  بربــط  الجريمــة  مرتكبــو  قــام  الهنــد. 

مــن  النــوع  هــذا  األدوات.  إدخــال  أجــل  مــن  طاولــة 
خطيــرة.«81 إصابــات  إلــى  يــؤدي  التعذيــب 

أو  حيويــة  غيــر  كعناصــر  هنــا  ’األداة‘  فهــم  يمكــن 

ذكــر  النحــو،  هــذا  وعلــى  كأداة.  تســتخدم  أســطح 

الناجــون الذكــور مــن أوغنــدا وبورونــدي وجنــوب 

الديمقراطيــة  الكونغــو  وجمهوريــة  الســودان 

ثقــب  مــع  الجنــس  »ممارســة  علــى  إجبارهــم  مثــال 

األرض«.  فــي 

مــع ع.  نشــاط جن�ســي  تهيئــة شــخص ملمارســة 

ثالــث؛ طــرف 

وصــف  الذكــور،  الناجيــن  مــع  املشــاورات  أثنــاء 

أفــراد  إجبــار  فيهــا  تــم  التــي  الحــاالت  املشــاركون 

علــى إعــداد شــخص ملمارســة الجنــس مــع شــخص 

آخــر )مــع قائــد بشــكل أسا�ســي(، بمــا فــي ذلــك عــن 

81  انظــر توكيــه، 2018/ املــرع الســابق الذكــر، ص 20. 
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. ينطــوي ذلــك علــى 
ً
طريــق تحفيــز الشــخص جنســيا

الشــخص«  »إعــداد  اتصــال جســدي، ولكــن فعــل 

 ذا طبيعة جنســية، 
ً
يمكن أن يكون بحد ذاته فعا

حتــى بــدون هــذا االتصــال الجســدي. تقــدم قضيــة 

الجنائيــة  املحكمــة  أمــام  كوناراتــش  دراجولجــوب 

 
ً
آخــرا  

ً
مثــاال الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة 

الشــاهدة  إجبــار  تــم  حيــث  الفعــل،82  هــذا  علــى 

خــال  )مــن  وإعدادهــا  االســتحمام  علــى  د.ب. 

بــدأت  ثــم  القائــد«.  رغبــة  »لتلبيــة  التهديــدات( 

يمكــن  االنتقــام.83  مــن  لخوفهــا  الجن�ســي  النشــاط 

اعتبــار إعــداد الشــخص ملمارســة نشــاط جن�ســي، 

الناجيــن،  آراء  إلــى   
ً
واســتنادا اإلعــان  لهــذا  وفًقــا 

بالقــوة  ارتكابــه  تــم  إذا  فعــل عنــف جن�ســي  بمثابــة 

موافقــة. بــدون  أو 

املناعــة 	.  نقــص  فيــروس  بنقــل  القيــام 

البشــرية أو غيرهــا مــن األمــراض التــي تنتقــل 

الجن�ســي؛ باالتصــال 

عندمــا  ابتــداًء  العامــل  هــذا  املشــاركون  ذكــر 

البشــرية  املناعــة  نقــص  فيــروس  عــن  تكلمــوا 

باالتصــال  تنتقــل  التــي  األمــراض  مــن  وغيرهــا 

فــي  لاغتصــاب.  شــائعة  نتيجــة  باعتبــاره  الجن�ســي 

فيــروس  أمثلــة  امــرأة  أعطــت  أوغنــدا،  مشــاورات 

نقــص املناعــة البشــرية وغيرهــا مــن األمــراض التــي 

نقلهــا كنتيجــة  تــم  التــي  الجن�ســي  باالتصــال  تنتقــل 

لاغتصــاب، ممــا يصعــب عمليــة إنجــاب األطفــال. 

الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة    82

ورادوميــر  كوناراتــش  دراغوليــوب  ضــد  العــام  املدعــي   ،)ICTY(

IT-96- ،كوفاتــش وزوران فوكوفيتــش، حكــم الدائــرة االبتدائيــة
.2001 شــباط/فبراير   22  ،23-T& IT-96-23/1-T

83  املرجــع الســابق/ الفقــرة 219. 

تــم الســؤال عمــا إذا يشــكل االنتقــال بحــد  عندمــا 

 
ً
ذاتــه فعــل عنــف جن�ســي، أجمعــت اإلجابــات تقريبــا

علــى ذلــك فــي الحــاالت التــي يقصــد مرتكــب الجريمــة 

انتقــال املــرض، مــن خــال فعــل االغتصــاب أو أيــة 

يوافــق  التــي  الحــاالت  ذلــك  يشــمل  أخــرى.  وســيلة 

الشــخص املتضــرر علــى إقامــة عاقــة جنســية مــن 

 إذا أخفــى 
ً
دون العلــم بنيــة مرتكــب الجريمــة )مثــا

مرتكــب الجريمــة إصابتــه بمــرض ينتقــل باالتصــال 

الجن�ســي أو كــذب بشــأن حالتــه(.

مشــاهدة شــخص فــي حالــة تعــّري أو مشــارك ف. 

فــي  بمــا  جنســية،84  طبيعــة  ذات  أفعــال  فــي 

أوصــاف  أو  أو ســماع صــور  ذلــك مشــاهدة 

تســجيات  أو  فنيــة  أعمــال  أو  لقطــات  أو 

األفعــال. لهــذه  صوتيــة 

يشــمل هــذا مــا إذا كان الشــخص مــدرك لحقيقــة 

مــن  الناجــون  كشــف  ال.  أم  مراقبتــه  يتــم  أنــه 

»الوقــوف  علــى  النســاء  أجبــرت  كيــف  زيمبابــوي 

بمشــاهدتهن  الرجــال  يقــوم  بينمــا  عــاٍر  بشــكل 

عليهــن«. التعليقــات  وإلقــاء 

خــال  مــن  شــخص  مشــاهدة  ذلــك  يشــمل 

أشــار  املكســيك،  فــي مشــاورات  املراقبــة.  كاميــرات 

ــع فــي مكتــب  املشــاركون إلــى قيــام الحــراس »بالتجمُّ

األمــن«  كاميــرات  خــال  مــن  الســجينات  ملراقبــة 

علــى  كمثــال  اللقطــات  هــذه  مثــل  إلــى  واالســتمناء 

الجن�ســي. العنــف 

وباملثــل، فــي املشــاورات مــع الناجيــن مــن فلســطين، 

ذكــر املشــاركون أنــه يتــم مراقبتهــم مــن قبــل الجنــود 

قائليــن:  املراحيــض،  اســتخدام  أثنــاء  والحــراس 

84  كمــا هــو مذكــور فــي البــاب )4( مــن هــذا اإلعــان.

»الكاميــرات موجــودة فــي كل مــكان، ودائًمــا تعمــل. 

املراحيــض  فــي  كاميــرات  توجــد  أنــه  الســجناء  قــال 

إلــى قاعــة املحكمــة«. أثنــاء مرورهــم 

أفعــال يتــم ارتكابهــا كجــزء مــن عنــف هيكلــي   .5

االمتنــاع  أو  ألفعــال  وتشــمل   مؤس�ســي،  أو 

مــن  وغيرهــا  الــدول  قبــل  مــن  املرتكبــة  عنهــا 

كأفعــال  اعتبارهــا  يمكــن  والتــي  الكيانــات، 

عنــف جن�ســي، كمــا تشــير املدخــات املقدمــة 

مــن قبــل ناجــي العنــف الجن�ســي والعامليــن 

العالمــي.  املدنــي  واملجتمــع  املجــال  هــذا  فــي 

ذلــك: ويشــمل 

هــو أ.  )كمــا  الجن�ســي  العنــف  أفعــال  ارتــكاب 

( مــن قبــل ممثلــي الدولــة أو 
ً
مذكــور ســابقا

مندوبيهــا؛

فشــل الســلطات الوطنيــة فــي: ب. 

i .حمايــة األفــراد مــن العنــف الجن�ســي؛

ii . الجن�ســي العنــف  مرتكبــي  مســاءلة 

إحالــة  أو  الوطنــي  القانــون  بموجــب 

و/أو  مختصــة؛  محكمــة  إلــى  املســألة 

iii . ضمــان ســبل اإلنصــاف واملســاعدة

للناجيــن.

ز وُيتيــح تبنــي تشــريعات عنصريــة إفــات  ُيعــّزِ ت. 

فــي  بمــا  العقوبــة،  مــن  الجريمــة  مرتكــب 

أو  القانونيــة  العقوبــات  خــال  مــن  ذلــك 

مــن  بالهــروب  الجريمــة  ملرتكــب  بالســما	 

الضحيــة.  مــن  زواجــه  خــال  مــن  العدالــة 

تشــير مدخــات الناجيــن واملجتمــع املدنــي العالمــي 

 
ً
أيضــا يمكــن  عنهــا  الــدول واالمتنــاع  أفعــال  أن  إلــى 

وتشــمل  جن�ســي.  عنــف  أنهــا  علــى  إليهــا  ُينظــر  أن 

توفرهــا  التــي  الحمايــة  ــة 
ً
قل الصلــة  ذات  األمثلــة 

الدولــة، أو تبريــر الدولــة للعنــف املنزلــي فــي الســياق 

يحمــي  عندمــا  هــو  ذلــك  علــى  آخــر  مثــال  العــام. 

نظــام الدولــة أو ُيفَهــم أنــه يحمــي مرتكــب الجريمــة 

 
ً
 مــن الضحيــة، والــذي يعتبــر بحــد ذاتــه عمــا

ً
بــدال

الجن�ســي. العنــف  أعمــال  مــن 

ال  املثــال  ســبيل  علــى  مذكــورة  األمثلــة  هــذه 

ــب 
ُّ
لتجن  

ً
أبجديــا مرتبــة  األفعــال  الحصــر. 

بينهــم.  هرمــي  تسلســل  هنــاك  بأنــه  االعتقــاد 

ــب التصــور بــأن 
ٌّ
وبالتحديــد، يهــدف ذلــك إلــى تجن

تكــون  الجســد  اختــراق  تتضمــن  التــي  األفعــال 

غيرهــا.85  مــن  جســامة  أكثــر  بالضــرورة 

لهــذا  املترجمــة  النســخ  فــي  بائــن  غيــر  األبجــدي  الترتيــب    85

اإلعــان. 
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الباب )5(
العوامــل المؤثرة فيما إذا كان 
فعل العنف الجنســي قد تم 

ارتكابه دون موافقــة حقيقية 
وطوعية ومحددة ومســتمرة86

ذات  األفعــال  تنتهــك   ،)2( البــاب  فــي  ذكــر  كمــا 

الجن�ســي  االســتقال  الجنســية  الطبيعــة 

ارتكابهــا  تــم  حــال  فــي  الجنســية  والســامة 

بالقــوة87 أو ضــد شــخص غيــر قــادر أو غيــر راغــب 

ومحــددة  وطوعيــة  حقيقيــة  افقــة  مو بإعطــاء 

ومســتمرة.88 تشــمل العوامــل التــي يمكــن أخذهــا 

بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد مــا إذا كان الفعــل قــد 

اآلتــي:  افقــة  مو هــذه  دون  ارتكابــه  تــم 

بيــن . 1 مــا  متكافئــة  غيــر  ســلطة  عاقــة  وجــود 

مرتكــب الجريمــة والشــخص املتضــرر نتيجــة 

ذلــك:  فــي  بمــا  محتملــة،  عوامــل  لعــدة 

لعــدة أ.  نتيجــة  املتضــرر  الشــخص  ضعــف 

بنظــر  اســتراتيجية  فائــدة  ذات  عوامــل 

الشــخص  جنــس  مثــل  الجريمــة،  مرتكــب 

الهويــة  أو  الجن�ســي  امليــول  أو  املتضــرر 

الجنســانية أو العمــر أو اإلعاقــة أو الفقــر أو 

الطبقــة أو الحالــة االجتماعيــة أو الطائفــة 

أو اإلثنيــة أو األصالــة أو العــرق أو الديانــة أو 

أخــرى؛ أســباب  أليــة  أو  األميــة 

86  انظــر البــاب 2.1.ب.

87  انظــر البــاب 2.1.أ. 

88  انظــر البــاب 2.1.ب.

أو ب.  حبــس  أو  احتجــاز  إطــار  ضمــن  التواجــد 

؛ مؤسســة

التواجد ضمن إطار هجرة أو تشريد؛ت. 

أو ث.  جماعيــة  إبــادة  إطــار  ضمــن  التواجــد 

نــزاع  أو  منهجــي  أو  النطــاق  واســع  هجــوم 

محليــة؛ اضطرابــات  أو  مســلح 

مــع ج.  ســا	،  علــى  الجريمــة  مرتكــب  حيــازة 

مســلح؛  غيــر  املتضــرر  الشــخص  كــون 

كون مرتكب الجريمة في موقع سلطة؛ 	. 

كــون الشــخص املتضــرر يعتمــد علــى مرتكــب 	. 

 
ً
الجريمــة بــأي شــكل )بمــا فــي ذلــك اقتصاديــا

و/  
ً
عائليــا و/أو   

ً
مهنيــا و/أو   

ً
قانونيــا و/أو 

أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  أي  أو   )
ً
شــخصيا أو 

االســتغال؛ خطــر  إلــى  تــؤدي  التــي  العاقــات 

عــدم قــدرة أو عجــز الشــخص املتضــرر علــى د. 

افقة أو التحكم في سلوكه بسبب  إبداء املو

العمــر أو مــرض عقلــي أو ســكر مؤقــت؛

مرتكــب ذ.  أن  املتضــرر  الشــخص  إدراك 

العنــف  اســتخدم  أن  لــه  ســبق  الجريمــة 

ثالــث، كعقــاب علــى  ضــده أو ضــد شــخص 

أو الجريمــة؛  مرتكــب  لطلبــات  االمتثــال  عــدم 

معقــول ر.  بشــكل  يبعــث  وضــع  فــي  التواجــد 

علــى الشــعور بالخــوف مــن التعــرض للعنــف 

الجن�ســي بســبب حالــة اإلرهــاب التــي أوجدهــا 

الجريمــة. مرتكب/مرتكبــو 

هذه األمثلة مذكورة على سبيل المثال ال الحصر. 

فعــل  ارتــكاب  يمكــن   ،1.2 البــاب  فــي  ذكــر  كمــا 

الجن�ســي: العنــف 

الجســدية، أ.  القــوة  باســتخدام  أي  ’بالقــوة‘، 

بالقســر،  أو  القــوة  باســتخدام  التهديــد  أو 

كالناتــج عــن الخــوف مــن العنــف، أو اإلكــراه 

أو  النف�ســي  االضطهــاد  أو  االحتجــاز  أو 

شــخص  أي  ضــد  القــوة  اســتعمال  اســاءة 

بيئــة  اســتغال  خــال  مــن  أو  أشــخاص  أو 

أو قســرية؛ 

يتــم ارتكابهــا ضــد شــخص غيــر قــادر علــى أو ب. 

غيــر راغــب بإعطــاء موافقــة حقيقية وطوعية 

ومحــددة ومســتمرة. قــد يكــون الشــخص غيــر 

الصلــة فــي  ذات  املوافقــة  إعطــاء  علــى  قــادر 

املســتحث  أو  الطبيعــي  بالعجــز  تأثــره  حالــة 

العوامــل  ضمــن  مــن  بالعمــر.  املرتبــط  أو 

األخــرى التــي تؤثــر علــى قــدرة الشــخص علــى 

بالقــراءة  اإلملــام  حقيقيــة  موافقــة  إعطــاء 

واملركــز  املعلومــات،  إلــى  الوصــول  والكتابــة، 

واالقتصــادي. التعليمــي  اللغــوي، 

العــام  املبــدأ  هــذا  تكملــة  إلــى   )5( البــاب  يســعى 

مــن خــال توفيــر، علــى أســاس املدخــات املقدمــة 

املدنــي  واملجتمــع  الجن�ســي  العنــف  ناجــي  مــن 

غيــر  قائمــة  القانــون،  فــي  والعامليــن  واألكاديمييــن 

مــا  علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  التــي  بالعوامــل  شــاملة 
ارتكــب دون  قــد  ذا طبيعــة جنســية  فعــل  كان  إذا 

ومســتمرة. ومحــددة  وطوعيــة  حقيقيــة  موافقــة 

املشــاورات،  خــال  األمثلــة  مــن  العديــد  أثيــرت 

يتعلــق  فيمــا  اآلخــر  مــن  عموميــة  أكثــر  وبعضهــا 

بالســياقات )مثل الحبس أو الهجرة أو االعتقال(، 

نقــل أحــد  ــة، مثــل عندمــا 
ّ
أكثــر دق وبعضهــا اآلخــر 

الجن�ســي  العنــف  علــى   
ً
مثــاال غينيــا  مــن  املشــاركين 

والقبعــات  الزرقــاء  »الخــوذات  ارتكبتــه  الــذي 

الســام  حفــظ  قــوات  الــى  اشــارة  فــي  الحمــراء«، 

الجيــش. وأفــراد  املتحــدة  لألمــم  التابعــة 

املذكــورة  العوامــل  بعــض  علــى  العثــور  يمكــن 

و/ الوطنيــة  التشــريعات  فــي  القائمــة  هــذه  فــي 

علــى  بالفعــل  مقبولــة  وهــي  الدوليــة  الصكــوك  أو 

واســع. نطــاق 
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)2( الملحق 

لمنهجية ا

تــم  يحــدد هــذا امللحــق بإعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي )’اإلعــان‘( العمليــة التــي 

مــن خالهــا تطويــر اإلعــان.

خلفية عن حملة »سمو األمور بأسمائها«. 1

 Women‘s Initiatives for Gender)WIGJ(( مبــادرات النســاء مــن أجــل عدالــة النــوع االجتماعــي

Justice ( هــي مؤسســة دوليــة تعنــى بحقــوق اإلنســان مناصــرة لعدالــة النــوع االجتماعــي مــن خــال 

املحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC( واآلليــات الوطنيــة. أطلقــت مبــادرات النســاء مــن أجــل عدالــة 

النــوع االجتماعــي )WIGJ( حملــة ســمو األمــور بأســمائها فــي شــهر كانــون األول/ديســمبر مــن عــام 

عــن  املســاءلة  زيــادة  وبالتالــي  عنــف جن�ســي،  فعــل  يشــكل  الــذي  مــا  مفهــوم  تعزيــز  بهــدف   2018

.)CRSV( العنــف الجن�ســي املرتبــط بالنزاعــات

يعــد موضــوع العنــف الجن�ســي مــن املواضيــع التــي ليــس مــن الســهل التطــرق إليهــا وفهمهــا بشــكل 

واســع. هنــاك الكثيــر مــن الجهــود الحاليــة ملعالجــة العنــف الجن�ســي بمعنــاه األوســع، بمــا فــي ذلــك 

الجهــود املبذولــة لوضــع سياســات ملعالجــة األســباب الجذريــة؛ تعزيــز القوانيــن الجنائيــة الدوليــة 

للتحقيــق  املناســبة  العمليــات  لضمــان  بروتوكــوالت  تدويــن  الجن�ســي؛  العنــف  بشــأن  والوطنيــة 

التعويــض  آليــات  ضمــان  العــار؛  وصمــة  معالجــة  ومقاضاتــه؛  وماحقتــه  الجن�ســي  العنــف  فــي 

، وال يوجــد رأي عالمــي 
ً
املناســبة؛ وأكثــر. ومــع ذلــك، ال يوجــد رأي عالمــي ملــا يجعــل الفعــل جنســيا

سياســات  أو  بروتوكــوالت  أو  قوانيــن  توجــد  ال  جن�ســي.  عنــف  فعــل  إلــى  العنــف  فعــل  يحــّول  ملــا 
وطنيــة أو دوليــة بشــأن العنــف الجن�ســي تشــر	 أو تعطــي توجيهــات بشــأن مــا قــد يعتبــره الناجــون 

 مــن أفعــال العنــف الجن�ســي.
ً
 أو فعــا

ً
 جنســيا

ً
فعــا

، وكذلــك فهــم متــى يمكــن 
ً
لســد الفجــوة الحاليــة وتعزيــز الفهــم العالمــي ملــا يجعــل الفعــل جنســيا

بأســمائها«  األمــور  »ســمو  قامــت حملــة  الجن�ســي،  العنــف  إلــى مســتوى  يــرَق  أن  الجن�ســي  للفعــل 

بجمــع املجتمــع املدنــي واملنظمــات والعامليــن الخبــراء واألكاديمييــن مــن جميــع أنحــاء العالــم مــن 

أجــل ترجمــة آراء وخبــرات الناجيــن إلــى دليــل عملــي ونقطــة مرجعيــة أساســّية للمهنييــن حــول مــا 

يجعــل العنــف جنســًيا: إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي.

املبــادئ  وضــع  تــم   ،
ً
أوال إضافيتيــن.  وثيقتيــن  عــن  الحملــة  أســفرت  اإلعــان،  إلــى  باإلضافــة 

التوجيهيــة للقانــون الجنائــي الدولــي كأداة تنفيذيــة لإلعــان خــاص بالعامليــن فــي مجــال القانــون 

علــى  الجن�ســي  العنــف  أفعــال  ترتــِق  أن  يمكــن  متــى  التوجيهيــة  املبــادئ  توضــح  الدولــي.  الجنائــي 

إلــى مســتوى جرائــم دوليــة. هــذا مــن أجــل تحديــد املقاضــاة  فــي اإلعــان  النحــو املنصــوص عليهــا 

، ُصّممــت املبــادئ األساســية لصانعــي السياســات بشــأن 
ً
ثانيــا لهــذه األفعــال.  الجنائيــة الدوليــة 

العنــف  مجــال  فــي  يعملــون  الذيــن  السياســات  لصانعــي  اإلعــان  لتنفيــذ  كأداة  الجن�ســي  العنــف 

الجن�ســي فــي حــاالت النــزاع. تشــكل الوثائــق الثــاث مجتمعــة مبــادئ الهــاي بشــأن العنــف الجن�ســي.

عملية تطوير إعالن المجتمع المدني ومالحقه. 2

تــم تطويــر اإلعــان وماحقــه مــن خــال عمليــة شــاملة، علــى النحــو املوصــوف أدنــاه.

 البحــث املكتبــي221 

مصطلــح  اســتخدام  حــول  مكثــف  مكتبــي  بحــث  إجــراء  هــي  الحملــة  مــن  األولــى  الخطــوة  كانــت 

’جن�ســي‘ فــي مختلــف املدونــات القانونيــة بشــأن العنــف الجن�ســي فــي القوانيــن الجنائيــة الوطنيــة 

والدوليــة. ســاهم هــذا البحــث املكتبــي فــي إدراك أنــه ال توجــد قوانيــن أو بروتوكــوالت أو سياســات 

وطنيــة أو دوليــة بشــأن العنــف الجن�ســي تفســر أو تعطــي توجيهــات واضحــة بشــأن مــا قــد يعتبــره 

 مــن أفعــال العنــف الجن�ســي‘. ينطبــق هــذا أيًضــا علــى املســتندات 
ً

‘ أو ’فعــا
ً
 جنســيا

ً
الناجــون ’فعــا

الدوليــة. الجنائيــة  باختصــاص املحكمــة  املتعلقــة  القانونيــة 

االســتطاع عبــر اإلنترنــت222 

فــي ذلــك املنظمــات  مــن أجــل جمــع مدخــات مــن مجموعــة واســعة مــن أصحــاب املصلحــة، بمــا 

غيــر الحكوميــة والعامليــن فــي املجــال والخبــراء وأعضــاء مــن الجمهــور العــام، وكذلــك لجمــع أمثلــة 

علــى أعمــال محــددة مــن العنــف الجن�ســي مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة، نشــرت مبــادرات النســاء 

مــن أجــل عدالــة النــوع االجتماعــي )WIGJ( اســتطاع عبــر اإلنترنــت علــى أوســع نطــاق ممكــن. تــم 

الثاني/أكتوبــر 2018 وآب/أغســطس 2019 وتــم  بيــن تشــرين  تحميــل االســتبيان عبــر اإلنترنــت 
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لغــة.2  14 بـــ   
ً
متاحــا االســتطاع  كان  دولــة.1   84 مــن   

ً
شــخصا  525 قبــل  مــن  تعبئتــه 

‘. اثنــان 
ً
وجــه االســتطاع ثمانيــة أســئلة إلــى املســتجيبين حــول طبيعــة مــا يجعــل العنــف ’جنســيا

املعلومــات  مــن  املزيــد  تضميــن  مــن  املســتجيبين  ــن 
ّ

مك ممــا  محدديــن،  غيــر  مفتوحيــن  كانــا  منهــا 

املســتجيبين  دعــوة  تمــت  باألســئلة.  تتعلــق  محــددة  مواضيــع  حــول  الشــخصية  النظــر  ووجهــات 

 
ً
أيضــا الترحيــب  تــم  بهــم، ولكــن  الخاصــة  اســمهم وبلدهــم األصلــي ومعلومــات االتصــال  لتقديــم 

الهويــة.  مجهولــي  مــن  بالــردود 

املشــاورات مــع ناجــي العنــف الجن�ســي 223 

مــن آذار/مــارس إلــى أيلول/ســبتمبر 2019، تشــاركت مبــادرات النســاء مــن أجــل عدالــة النــوع 

إجــراء  بهــدف  الوطنيــة واملحليــة  املدنــي  مــن منظمــات املجتمــع  العديــد  مــع   )WIGJ( االجتماعــي
دولــة.3  25 مــن  أنفســهم،  يعّرفــون  كمــا  الجن�ســي،  العنــف  مــن  الناجيــن  مــع  مشــاورات 

مبــادرات  حــددت   ،
ً
أوال معاييــر.  عــدة  علــى  بنــاًء  فيهــا  املشــاورات  إلجــراء  الــدول  اختيــار  تــم 

فــي العنــف  النســاء مــن أجــل عدالــة النــوع االجتماعــي )WIGJ( الــدول التــي لهــا تاريــخ معــروف 
جــدوى  الثانــي  املعيــار  ــم  قيَّ أو مســتمر.  )CRSV(، ســواء حديــث  بالنزاعــات  املرتبــط  الجن�ســي 

فــي ذلــك ســامة الناجيــن وســامة وتوافــر شــركاء مــن املنظمــات  تنظيــم هــذه املشــاورات، بمــا 

مــن  الشــامل  الهــدف  املشــاورات.  إجــراء  علــى  القــدرة  لديهــم  الذيــن  املحليــة  الحكوميــة  غيــر 

تمــت  الذيــن  الناجيــن  أن  حيــن  فــي  والثقافــي.  الجغرافــي  التنــوع  مــن  قــدر  ضمــان  هــو  ذلــك 

جميــع  ليــس  أنــه  بــه  ــر 
َ

ق
ُ
امل فمــن  كبيــر،  تنــوع  ذات  اآلراء  مــن  عينــة  لون 

ّ
يشــك استشــارتهم 

املســاواة.  قــدم  علــى  لــة 
ّ
ممث والثقافــات  املناطــق 

البرازيــل،  البوســنة والهرســك،  بلجيــكا،  بنغاديــش، بياروســيا،  النمســا،  أســتراليا،  أرمينيــا،  1 أفغانســتان، األرجنتيــن، 

كرواتيــا،  العــاج،  ســاحل  كولومبيــا،  الصيــن،  تشــيلي،  الوســطى،  إفريقيــا  جمهوريــة  كنــدا،  كمبوديــا،  بورمــا،  بلغاريــا، 

غواتيمــاال،  أملانيــا،  جورجيــا،  فرنســا،  الســلفادور،  إكــوادور،  الدومينيــكان،  جمهوريــة  الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة 

لبنــان،  كوســوفو،  كينيــا،  اليابــان،  إيطاليــا،  أيرلنــدا،  العــراق،  إيــران،  إندونيســيا،  الهنــد،  هنغاريــا،  غيانــا،  بيســاو،  غينيــا 

النيجــر،  نيوزيلنــدا،  هولنــدا،  نيبــال،  موزمبيــق،  مولدوفــا،  ميكرونيزيــا،  املكســيك،  مالطــا،  مالــي،  ماليزيــا،  ليتوانيــا،  ليبيــا، 

نيجيريــا، النرويــج، باكســتان، األرا�ســي الفلســطينية، باراغــواي، بيــرو، الفلبيــن، بولنــدا، ســانت لوســيا، صربيــا، ســلوفينيا، 

تنزانيــا،  الســويد، سويســرا، ســوريا،  الســودان،  إســبانيا، ســريانكا،  الســودان،  الجنوبيــة، جنــوب  أفريقيــا، كوريــا  جنــوب 

وزيمبابــوي. زامبيــا  فنزويــا،  املتحــدة،  الواليــات  املتحــدة،  اململكــة  أوكرانيــا،  أوغنــدا،  تركيــا،  تونــس، 

الفارســية،  الكوريــة،  الهوســا،  اإلندونيســية،  األملانيــة،  الفرنســية،  اإلنجليزيــة،  الصينيــة،  البنغاليــة،  العربيــة،    2

االســبانية. الرومانيــة،  الروســية،  البرتغاليــة، 

الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة  كولومبيــا،  الوســطى،  إفريقيــا  جمهوريــة  كمبوديــا،  بورونــدي،  البوســنة،    3

الفلســطينية،  نيبــال، نيجيريــا، األرا�ســي  مالــي، املكســيك،  لبنــان،  العــراق، كينيــا، كوســوفو،  اإلكــوادور، جورجيــا، غينيــا، 

وزيمبابــوي. أوكرانيــا  أوغنــدا،  تونــس،  ســوريا،  الســودان،  الســودان،  جنــوب 

فــي املشــاورات. الغالبيــة العظمــى منهــم كانــوا مــن  شــارك حوالــي 500 مــن ناجــي العنــف الجن�ســي 

األولــى  الجولــة  بعــد  للناجيــات  الزائــد  التمثيــل  لوحــظ  فقــد  مقصــودة،  غيــر  وكنتيجــة  النســاء. 

مــن  النســاء  مبــادرات  عملــت   ،
ً
أيضــا الذكــور  الناجيــن  أصــوات  ســماع  لضمــان  املشــاورات.  مــن 

أجــل عدالــة النــوع االجتماعــي )WIGJ( بالشــركة مــع منظمــات غيــر الحكوميــة محليــة علــى إجــراء 

الذكــور. الناجيــن  آراء  إلــى جمــع  تهــدف بشــكل خــاص  مشــاورات 

أمثلــة  تقديــم  املشــاركين  مــن  لــب 
ُ
ط اإلجابــات،  مــن  ومتنوعــة  واســعة  مجموعــة  لتشــجيع 

تطرحــه  الــذي  الحــوار  خــال  مــن  الجن�ســي‘  العنــف  أشــكال  مــن  شــكل  ’أي  عــن  توضيحيــة 

مدركــة  تعريفــات  أي  دون  املوضــوع  مــع  بالتعامــل  للمشــاركين  ذلــك  ســمح  املفتوحــة.  األســئلة 

املناقشــة. مــن  تحــد  أن  شــأنها  مــن   
ً
مســبقا

املشــاركين  )WIGJ( علــى هويــات  النــوع االجتماعــي  أجــل عدالــة  مــن  النســاء  مبــادرات  حافظــت 

وغيــر  املفتوحــة  الحــوارات  أســلوب  جانــب  إلــى  الهويــة  عــن  الكشــف  عــدم  شــجع  مجهولــة. 

املنظمــات  أفــادت  الــدول،  بعــض  فــي  وصريحــة.  مفتوحــة  مناقشــات  إجــراء  علــى  املحــدودة 

تعــد  ممارســات  حــددت  املناقشــات  هــذه  خــال  مــن  أنهــا  املشــاورات  فــي  املشــاركة  املحليــة 

فــي مجــال مواجهــة العنــف  لــم تكــن معروفــة لهــن، حتــى بعــد ســنوات مــن العمــل   
ً
 جنســيا

ً
عنفــا

والتــي  للمشــاورات  واملجهولــة  املفتوحــة  الطبيعــة  إلــى  الفضــل  املنظمــات  هــذه  َعــَزت  الجن�ســي. 

أشــكال  مــن  واســعة  مجموعــة  عــن  بالكشــف  للناجيــات  الســما	  فــي   
َ
حاســما  

ً
عامــا اعتبرتهــا 

بــه. ســمعن  أو  شــهدنه  أو  لــه  تعرضــن  الــذي  الجن�ســي  العنــف 

لــم ُيطلــب مــن الناجيــن مشــاركة قصصهــم الشــخصية أو تجاربهــم بشــكل صريــح، بــل دعــوا إلــى 

مــن  العديــد  فــي  عامــة.  أو  شــخصية  كانــت  ســواء  مشــاركتها،  فــي  يرغبــون  معلومــات  أي  مشــاركة 

املشــاورات، قــرر املشــاركون مشــاركة تجاربهــم الخاصــة أو تجــارب األشــخاص اآلخريــن املعروفــة 

ــت علــى مســتوى أكثــر عموميــة فــي مناقشــات أخــرى.
ّ
لهــم، إال أن املحادثــات ظل

خــال املشــاورات واملناقشــات، تــم إتاحــة الفرصــة للناجيــن بالحصــول علــى الدعــم النف�ســي.

التــي شــاركوها.  لوقتهــم وآلرائهــم  تقديــر وامتنــان  ببيــان  املشــاركين  تزويــد  تــم  املشــاورات،  وعقــب 

يتــم  اإلعــان.  بهــا صياغــة  ســيتم  التــي  والعمليــة  بمــا ســيحدث ملدخاتهــم  إباغهــم  تــم  وقــد  كمــا 

مــن  الشــركاء  إلــى  بأســمائها  فــي حملــة ســمو األمــور  التطــورات  إرســال تحديــث شــهري بخصــوص 

املنظمــات غيــر الحكوميــة الذيــن أجــروا املشــاورات مــع الناجيــن، وحتــى تقــوم بدورهــا بمشــاركة 

مــن  الشــركاء  إلــى جميــع  النهائــي  اإلعــان  إرســال  . ســيتم 
ً
أيضــا أنفســهم  الناجيــن  مــع  التحديثــات 

بخصوصــه. املشــاركين  الناجيــن  تحديــث  طلــب  مــع  الحكوميــة  غيــر  املنظمــات 



65 إعــان المجتمــع المدني بشــأن العنف الجنســيمبــادئ الهاي بشــأن العنف الجنســي64

عمليــة الصياغــة ومراجعــة الخبــراء 224 

قامــت  الناجيــن،  مــن  املســتمرة  املدخــات  علــى  بنــاًء   ،2019 أيار/مايــو  إلــى  نيســان/أبريل  مــن 

النــوع  عدالــة  أجــل  مــن  النســاء  مبــادرات  وفريــق  ســيدني(  )جامعــة  جــراي  روزمــاري  الدكتــورة 

لإلعــان. األولــى  العمــل  مســودة  بإعــداد   )WIGJ( االجتماعــي 

كمــا تــم إعــداد ملحقيــن:

التعليــق، الــذي يوضــح بالتفصيــل كل بنــد مــن بنــود اإلعــان؛ و	 

املنهجيــة، التــي توضــح العمليــة التــي تــم مــن خالهــا تطويــر اإلعــان وماحقــه.	 

فــي أيار/مايــو 2019، تمــت مراجعــة مســودة العمــل لإلعــان ومســودة التعليــق مــن قبــل لجنــة مــن 

الخبــراء، وهــم:

باحثــة 	  وزميلــة  الدولــي  القانــون  فــي  فخريــة  أســتاذة  تشــينكن،  كريســتين  البروفســورة 

َســة ملركــز املــرأة والســام واألمــن بكليــة لنــدن لاقتصــاد والعلــوم السياســية  ومديــرة مؤّسِ

لنــدن، اململكــة املتحــدة؛    ،)LSE(

البروفســورة فاليــري أوســترفيلد، أســتاذة مســاعدة ومســاعدة العميــد فــي كليــة الحقــوق 	 

بجامعــة ويســترن، أونتاريــو، كنــدا؛

ملكتــب 	  االجتماعــي  النــوع  لشــؤون  الخاصــة  املستشــارة  ســيليرز،  ف.  باتريشــيا  الســيدة 

هولنــدا؛ الهــاي،  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  املدعــي 

مجــال 	  فــي  وعاملــة  الدولــي،  الجنائــي  القانــون  اإلنســان،  بريــا غوبــاالن، حقــوق  الســيدة 

سويســرا. والجنســاني،  الجن�ســي  العنــف  مجــاالت  فــي  واســعة  خبــرة  ذات  االجتماعــي  النــوع 

مــن خــال مكاملــات جماعيــة وتبــادل  الخبــراء  التــي قدمهــا هــؤالء  مــة  القّيِ التعليقــات  إلــى   
ً
اســتنادا

البريــد اإللكترونــي والتعليقــات املكتوبــة، قامــت مبــادرات النســاء مــن أجــل عدالــة النــوع االجتماعــي 

)WIGJ( بصياغــة نســخة موحــدة مــن اإلعــان وماحقــه.

مــن  شــريك   50 مــن  ألكثــر  املدخــات  وإبــداء  للمراجعــة  اإلعــان  مشــروع  إرســال  تــم  ذلــك  بعــد 

الدولــي  املجــال  فــي  والعاملــون  األكاديميــون  فيهــم  بمــن   
ً
خبيــرا و30  الحكوميــة  غيــر  املنظمــات 

الناجيــن. وشــبكات  الــدول  لوفــود  القانونيــون  واملستشــارون  والوطنــي 

الصياغــة النهائيــة 225 

تــم دمــج التعليقــات واملاحظــات مــن الشــركاء مــن املنظمــات غيــر الحكوميــة والخبــراء فــي املســودة 

اإلعــان  مشــروع  مــن  النهائيــة  النســخة  اعتمــاد  تــم   ،2019 أيلول/ســبتمبر  فــي  لإلعــان.  النهائيــة 

وماحقــه مــن قبــل حملــة »ســمو األمــور بأســمائها«.

تحليل واستخدام المدخالت. 3

 إلــى مدخــات الناجيــن مــن العنــف الجن�ســي ومجموعــة واســعة مــن 
ً
تــم تطويــر اإلعــان اســتنادا

الجهــات الفاعلــة مــن املجتمــع املدنــي والخبــراء والعامليــن فــي املجــال. وشــمل ذلــك عمليــة تتضمــن 

تحليــل وتنظيــم املدخــات فــي املبــادئ واألدلــة واألمثلــة الــواردة فــي اإلعــان. علــى وجــه التحديــد، 

العمليــة: تضمنــت 

تطويــر عبــارات تســتوعب مجمــوع التجــارب التــي وصفهــا املشــاركون؛	 

بهيئــة 	  املقدمــة  التوضيحيــة  األمثلــة  وضــع  مثــل  موحــدة،  صيغــة  فــي  الــردود  تشــكيل 

محــددة؛ ’أفعــال‘ 

إضافــة مراجــع مــن الفقــه أو األبحــاث األكاديميــة لتفســير أو توضيــح نقــاط معينــة؛	 

 ويحتــوي الجميــع؛ و	 
ً
ضمــان أن يكــون اإلعــان شــاما

 وتجنــب التمييــز ضــد 	 
ً
عنــد اإلمــكان، وصــف جميــع األفعــال بعبــارات محايــدة جنســانيا

 
ً
امليــل الجن�ســي واملتحوليــن جنســيا  ومزدوجــي 

ً
املثليــات واملثلييــن جنســيا أفــراد مجتمــع 

.)LGBTIQ( وثنائــي الجنــس ومغايــري الهويــة الجنســانية

المراجعة المستقبلية. 4

مــن املتوقــع أن تكــون مبــادئ الهــاي بشــأن العنــف الجن�ســي مجموعــة حيــة مــن الوثائــق. مــن املتوقــع 

أن يتــم مراجعــة هــذه الوثائــق وتحديثهــا بشــكل دوري، وســيتم طلــب التعليقــات بشــكل مســتمر.



67  المبــادئ التوجيهيــة للقانــون الجنائــي الدولي بشــأن العنف الجنســي

المقدمة

املبــادئ التوجيهيــة للقانــون الجنائــي الدولــي بشــأن العنــف الجن�ســي )املبــادئ التوجيهيــة 

تشــمل  والتــي  الجن�ســي،  العنــف  بشــأن  الهــاي  ملبــادئ  الثاثــة  املكونــات  أحــد  هــي   )ICL

واملبــادئ  املدنــي(  املجتمــع  )إعــان  الجن�ســي  العنــف  بشــأن  املدنــي  املجتمــع  إعــان   
ً
أيضــا

الجن�ســي. العنــف  حــول  السياســات  لصانعــي  األساســية 

اإلطار
لقــد تــم إحــراز تقــدم كبيــر منــذ أوائــل 

التســعينيات فــي معالجــة اإلفــات مــن 

العنــف  جرائــم  بخصــوص  العقــاب 

والفظائــع  بالنــزاع  املرتبطــة  الجن�ســي 

conflict and atrocity-  )CARSV(

وتعزيــز   )related sexual violence

 
ً
بــدءا  ، العدالــة  إلــى  الناجيــن  وصــول 

الصريــح  القانونــي  التجريــم  مــن 

لبعــض جرائــم CARSV والتطــورات الفقهيــة الرائــدة مــن قبــل املحاكــم الجنائيــة الدوليــة 

الجنائيــة  واملحكمــة  الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  )املحكمــة  الخاصــة 

الدوليــة لروانــدا، املشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 

 إلــى هــذه 
ً
الســابقة واملحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا أو املحاكــم الخاصــة(. واســتنادا

التطــورات، قــام نظــام رومــا األسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC( بتوســيع قائمــة 

والعبوديــة  االغتصــاب  لتشــمل  الدولــي  القانــون  فــي  املقننــة  الجن�ســي  العنــف  جرائــم 

الجنســية واإلكــراه علــى البغــاء والحمــل القســري والتعقيــم القســري و »أي شــكل آخــر 

 
ً
مــن أشــكال العنــف الجن�ســي« واعتبارهــا كجرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية. تــم أيضــا

تدويــن جرائــم CARSV، بمــا فــي ذلــك »أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي«، فــي 

األنظمــة األساســية للمحاكــم الجنائيــة املختلطــة )محكمــة ســيراليون الخاصــة والدوائــر 

االســتثنائية فــي محاكــم كمبوديــا، املشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم SCSL وECCC أو املحاكــم 

الفقــه.  تطويــر  فــي  املحاكــم ســاهمت  هــذه  مــن  املختلطــة(. كل 

المبــادئ التوجيهية 
ــون الجنائي الدولي  للقان

بشــأن العنف الجنسي 

بشــكل عام، تهدف المبادئ 
التوجيهية إلى تســهيل تحقيق 
العدالــة المجدية لضحايا جميع 

.CARSV أشكال جرائم 
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 بمثابــة فئــة »شــاملة« 
ً
تبــدو جريمــة »أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي« ظاهريــا

األخــرى   CARSV مــع جرائــم   
ً
تمامــا تتناســب  ال  قــد  التــي  الجن�ســي  العنــف  أعمــال  تغطــي 

املصنفــة. وبالتالــي، فــإن االعتــراف بهــذه الجريمــة وتقنينهــا قــد زاد مــن إمكانيــة مســاءلة 

الشــاملة للضحايــا. العدالــة  مرتكبــي CARSV وتحقيــق 

ومــع ذلــك، فــإن نطــاق الســلوك الــذي قــد يقــع ضمــن فئــة »أي شــكل آخــر مــن أشــكال 

للمحكمــة  الجرائــم  أركان  توضــح  بينمــا  واســع.  بشــكل  مفهــوم  ليــس  الجن�ســي«  العنــف 

العنــف الجن�ســي«،  مــن أشــكال  إثبــات »أي شــكل آخــر  مــن أجــل  أنــه  الدوليــة  الجنائيــة 

يجــب إثبــات، مــن بيــن أمــور أخــرى، أن الجانــي ارتكــب أو تســبب فــي انخــراط شــخص آخــر 

 
ً
فــي »فعــل ذي طبيعــة جنســية«، إال أنــه لــم يتــم توفيــر أيــة معاييــر حــول مــا يشــكل فعــا

فقــه  مــن  اســتخاصه  يمكــن  الــذي  االتجــاه  فــإن  ذلــك،  علــى  عــاوة  ذا طبيعــة جنســية. 

محــدود. واملختلطــة،  الخاصــة  املحاكــم  وكذلــك  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة 

للتصــدي  املبذولــة  الجهــود  بتقويــض  الرســمي  والتوجيــه  الفهــم  فــي  النقــص  هــذا  يهــدد 

إلــى: يــؤدي  ممــا  الجماعيــة،  الدوليــة  الجرائــم  فــي  الجن�ســي  العنــف  ملكونــات  الكامــل 

العدالــة 	  فــي  العامليــن  قبــل  مــن   CARSV جرائــم  معالجــة  كيفيــة  بيــن  التفــاوت 

ويختبرونــه؛ العنــف  إلــى  الضحايــا  ينظــر  كيــف  وبيــن  الجنائيــة 

والضحايــا 	  الجنســية  الطبيعــة  ذات  األفعــال  تحديــد  أو  علــى  التعــرف  عــدم 

املرتكبــة؛ الجرائــم  وحجــم   CARSV جرائــم  ومرتكبــي  والشــهود 

عــدم وجــود اتهامــات بجرائــم CARSV علــى الرغــم مــن وجــود أدلــة قاطعــة؛	 

التهــم 	  شــمولية  مــن  والتأكــد   CARSV جرائــم  أشــكال  جميــع  مقاضــاة  عــدم 

CARSV؛    جرائــم   بشــأن  الصــادرة 

صــدور أحــكام بالبــراءة لجرائــم  CARSV؛ و	 

لحــق 	  الــذي  الضــرر  تعكــس  ال  بطريقــة   CARSV جرائــم  توصيــف  إعــادة 

بالضحايــا مــن منظورهــم، ممــا يــؤدي إلــى عــدم كفايــة أو عــدم ماءمــة أو نقــص 

اإلنصــاف. ســبل 

فــي  تــم تحديدهــا أعــاه تتعلــق بجرائــم CARSV املتمثلــة  بشــكل مماثــل، التحديــات التــي 

طبيعــة  ذات  »أفعــال   
ً
أيضــا تتضمــن  والتــي  البغــاء،  علــى  واإلكــراه  الجنســية  العبوديــة 

مــادي.1 كعنصــر  جنســية« 

 ذا طبيعــة جنســية«، 
ً
عــاوة علــى ذلــك، فــإن فهــم نــوع الســلوك الــذي قــد يشــكل »فعــا

فقــط   
ً
مهمــا ليــس  الجن�ســي،  العنــف  مســتوى  إلــى  الســلوك  هــذا  يرتقــي  أن  يمكــن  ومتــى 

العنــف  أفعــال   
ً
دائمــا تشــمل  التــي  اإلنســانية  ضــد  والجرائــم  الحــرب  لجرائــم  للتصــدي 

الحــرب  لجرائــم  املاديــة  العناصــر   
ً
أيضــا الجن�ســي  العنــف  ارتــكاب  يفــي  قــد  إذ  الجن�ســي. 

النقــل  أو  الســكان  وإبعــاد  العنصــري  الفصــل  مثــل  األخــرى،  اإلنســانية  ضــد  والجرائــم 

كرامــة  علــى  واالعتــداء  الجماعيــة  واإلبــادة  واإلبــادة  واالســترقاق  للســكان  القســري 

الشــخص واالضطهــاد والتعذيــب وتعمــد إحــداث معانــاة شــديدة أو إلحــاق أذى خطيــر 

 عمــل إبــادة جماعيــة. وبالتالــي، 
ً
بالجســم أو بالصحــة.2 قــد يشــكل العنــف الجن�ســي أيضــا

فــإن الوضــو	 فيمــا يتعلــق بنطــاق الســلوك الــذي يمكــن تصنيفــه علــى أنــه عنــف جن�ســي 

الجرائــم. هــذه  املســاءلة عــن  زيــادة  يعمــل علــى 

الهدف
االجتماعــي  النــوع  عدالــة  أجــل  مــن  النســاء  مبــادرات  ابتكــرت  الثغــرات،  هــذه  ملعالجــة 

املبــادئ التوجيهيــة بشــأن القانــون الجنائــي الدولــي، باالعتمــاد علــى إعــان املجتمــع املدنــي 

بشــأن العنــف الجن�ســي. يقــدم إعــان املجتمــع املدنــي نظــرة مــن أجــل تفســير »أي شــكل 

 ومتــى 
ً
آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي« مــن خــال شــر	 مــا الــذي يجعــل الفعــل جنســيا

اســتكماله  مــع  الناجيــن،  منظــور  مــن   
ً
جنســيا  

ً
عنفــا الجن�ســي  الطابــع  ذي  الفعــل  يشــكل 

بمدخــات مــن املجتمــع املدنــي والعامليــن فــي املجــال واألكاديمييــن وصانعــي السياســات.

تترجــم املبــادئ التوجيهيــة للقانــون الجنائــي الدولــي إعــان املجتمــع املدنــي إلــى إرشــادات 

عــن  املســاءلة  أجــل  مــن  يعملــون  الذيــن  الجنائيــة  العدالــة  مجــال  فــي  للعامليــن  عمليــة 

الجن�ســي  )االســتعباد  7)1()ز(-2  املــواد  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  الجرائــم  أركان  التوالــي،  علــى  انظــر،    1

8)2()هـــ()6(-2  و  حــرب(  كجريمــة  الجن�ســي  )االســتعباد  8)2()ب()22(-2  و  اإلنســانية(،  ضــد  كجريمــة 

أولئــك  أو  الشــخص  ذلــك  الجريمــة  مرتكــب  يدفــع  »أن  الثانــي:  الركــن  حــرب(،  كجريمــة  الجن�ســي  )االســتعباد 

األشــخاص إلــى ممارســة فعــل أو أكثــر مــن األفعــال ذات الطابــع الجن�ســي«، واملــادة 7 )1( )ز((-3 )الجريمــة ضــد 

اإلنســانية املتمثلــة فــي اإلكــراه علــى البغــاء(، 8 )2()ب()22(-3 )جريمــة الحــرب املتمثلــة فــي اإلكــراه علــى البغــاء( 

و 8 )2( )هـــ( )6(-3 )جريمــة الحــرب املتمثلــة فــي اإلكــراه علــى البغــاء( ، الركــن األول: »أن يدفــع مرتكــب الجريمــة 

.»]...[ أفعــال ذات طابــع جن�ســي  أو  فعــل  إلــى ممارســة  أكثــر  أو  شــخصا 

2  كمــا هــو موضــح فــي هــذه املبــادئ التوجيهيــة، قــد ســبق وأن وجــدت املحاكــم الخاصــة واملختلطــة أن األركان 

املاديــة للعديــد مــن هــذه الجرائــم يمكــن تلبيتهــا مــن خــال إثبــات ارتــكاب أعمــال عنــف جن�ســي.
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العنــف  أعمــال  فيهــا  ترقــى  أن  يمكــن  التــي  الظــروف  يشــر	  بحيــث   ،CARSV جرائــم 

الجرائــم  مســتوى  إلــى  الناجــون،  يحددهــا  التــي  األفعــال  تلــك  ذلــك  فــي  بمــا  الجن�ســي، 

التوجيهيــة  املبــادئ  تســتند  حيــن  فــي  الفرديــة.  الجنائيــة  املســؤولية   
ً
ــدة

ّ
مول الدوليــة، 

الجنائيــة  للمحكمــة  القانونيــة  واألنظمــة  الفقــه  إلــى  الدولــي  الجنائــي  القانــون  بشــأن 

فــي  للعاميــن  مفيــدة  لتكــون  مصممــة  أنهــا  إال  واملختلطــة،  الخاصــة  واملحاكــم  الدوليــة، 

والوطنــي. الدولــي  االختصــاص  مــن  كل 

مجــال  فــي  العامليــن  ملســاعدة  الدولــي  الجنائــي  للقانــون  التوجيهيــة  املبــادئ  تصميــم  تــم 

مثــل: بوســائل   CARSV جرائــم  معالجــة  فــي  الجنائيــة  العدالــة 

إلهــام وتشــجيع اســتراتيجيات إبداعيــة وقويــة وتقدميــة لتعزيــز مســاءلة جرائــم 	 

CARSV؛

ذلــك 	  فــي  بمــا   ،  CARSVجرائــم عناصــر  تفســير  فــي  املجــال  فــي  العامليــن  توجيــه 

»فعــل ذو طبيعــة جنســية«، بطريقــة تقدميــة ومراعيــة للثقافــة وشــاملة وذات 

بالســياق؛ صلــة 

 	 CARSVمســاعدة العامليــن فــي املجــال فــي جمــع أدلــة شــاملة وكافيــة عــن جرائــم

والســياق  ارتكبــت  قــد   CARSV جريمــة  تكــون  قــد  متــى  تحديــد  ذلــك  فــي  بمــا   ،

الــذي حدثــت فيــه؛ العــام 

علــى 	  التعــرف  علــى  وقدرتهــم  املجــال  فــي  العامليــن  استفســارات  عــن  اإلجابــة 

والجنــاة؛ والشــهود  الناجيــن 

جرائــم 	  تهــم  لدعــم  مقنعــة  حجــج  اســتنباط  فــي  املجــال  فــي  العامليــن  مســاعدة 

و الجن�ســي؛  العنــف  أبعــاد  جميــع  معالجــة  تضمــن  بطريقــة   CARSV

جرائــم 	  أشــكال  لجميــع  املجــال  فــي  العامليــن  قبــل  مــن  واالعتــراف  الفهــم  زيــادة 

.CARSV

 أن تشــكل املبــادئ التوجيهيــة أداة قيمــة للجهــات املعنيــة األخــرى التــي 
ً
مــن املتصــور أيضــا

.CARSV  فــي معالجــة جرائــم 
ً
تواجــه تحديــا

لضحايــا  املجديــة  العدالــة  تحقيــق  تســهيل  إلــى  التوجيهيــة  املبــادئ  تهــدف  عــام،  بشــكل 

.CARSV جرائــم  أشــكال  جميــع 

أركان العنف الجنسي كجريمة ضد 
اإلنسانية أو جريمة حرب

جريمــة . 1 أو  اإلنســانية  ضــد  جريمــة  يشــكل  الجن�ســي  الطابــع  ذي  الفعــل  أن  إلثبــات 

 مســؤولية جنائيــة فرديــة، يجــب التثبــت مــن تحقــق عــدة أركان، والتــي 
ً
ــدا

ّ
حــرب مول

التالــي: النحــو  يمكــن تصنيفهــا علــى 

األركان املوضوعيــة )الفعــل الجرمــي( التــي تبيــن ارتــكاب الســلوك املحظــور؛أ. 

األركان املعنويــة )القصــد الجرمــي( التــي تبيــن أن الســلوك املحظــور تــم ارتكابــه ب. 

بحالــة نفســية مذنبــة؛ و

األركان الســياقية التــي تثبــت ارتبــاط الســلوك املحظــور بمجموعــة معينــة مــن ت. 

الظــروف.

ســند بنــاًء عليهــا املســؤولية ث. 
ُ
 تحديــد أنمــاط املســؤولية التــي ت

ً
مــن الضــروري أيضــا

املتهــم.3 إلــى  الجنائيــة 

ليســت  الجن�ســي«  العنــف  مــن أشــكال  آخــر  مــن أن جريمــة »أي شــكل  الرغــم  علــى   .2

العنــف  مقاضــاة  تمــت  فقــد  الخاصــة،  للمحاكــم  الحاكمــة  األنظمــة  فــي  مدرجــة 

هــذه  فــي  أخــرى.4  اإلنســانية  ضــد  وجرائــم  حــرب  جرائــم  عنــوان  تحــت  الجن�ســي 

مــن  إليــه  مــا خلصــت   
ً
الجن�ســي، مســندة العنــف  أركان  املحاكــم  حــددت  الحــاالت، 

الجن�ســي  العنــف  جرائــم  علــى  املســؤولية  أنمــاط  تطبيــق  بهــا  تــم  التــي  الطريقــة  حــول  التفاصيــل  مــن  ملزيــد     3

فــي االجتهــاد القضائــي للمحاكــم الخاصــة واملحكمــة الجنائيــة الدوليــة، انظــر »البروتوكــول الدولــي بشــأن التوثيــق 

والتحقيــق فــي العنــف الجن�ســي فــي حــاالت النــزاع، أفضــل املمارســات املتعلقــة بتوثيــق العنــف الجن�ســي كجريمــة أو 

آذار/مــارس  املتحــدة،  اململكــة  الكومنولــث،  وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  الثانيــة،  الطبعــة  الدولــي«،  للقانــون  انتهــاك 

الســابقة«،  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  فــي  بالنــزاع  املرتبــط  الجن�ســي  العنــف  »محاكمــة  2017؛ 

بشــأن  الدولــي  »البروتوكــول  2016؛  أكســفورد،  جامعــة  مطبعــة  جارفيــس،  وميشــيل  براميرتــز  ســيرجي  تحريــر  مــن 

توثيــق  بشــأن  املمارســات  ألفضــل  األساســية  املعاييــر  النــزاع،  حــاالت  فــي  الجن�ســي  العنــف  فــي  والتحقيــق  التوثيــق 

العنــف الجن�ســي كجريمــة بموجــب القانــون الدولــي«، الطبعــة األولــى، وزارة الخارجيــة وشــؤون الكومنولــث، اململكــة 

للمحكمــة  الحاليــة  واملمارســات  القانونــي  للفقــه  مراجعــة  املســؤولية،  »أنمــاط  2014؛  حزيران/يونيــو  املتحــدة، 

الجنائيــة الدوليــة«، ورقــة خبيــر، مبــادرات النســاء مــن أجــل عدالــة النــوع االجتماعــي، تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2013.

 للمحاكــم الخاصــة واملختلطــة«.
ً
4   انظــر القســم املعنــون »األفعــال ذات الطابــع الجن�ســي وفقــا
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الدوليــون  املمارســون  يعتبــر  قــد  وبالتالــي،  العرفــي.5  الدولــي  القانــون  علــى  نتائــج 

واملحليــون، الذيــن يطبقــون القانــون الدولــي العرفــي كإطــاٍر للعمــل، هــذه االجتهــادات 

 بالفقرة 2 من قرار مجلس 
ً
5   انظر، على سبيل املثال، الجمعية العامة لألمم املتحدة، »تقرير األمين العام عما

األمــن رقــم 808 )1993(، 3 أيــار/ مايــو 1993، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc S/25704، الفقــرة 34 )التــي تنــص 
علــى« تطبيــق مبــدأ  ال جريمــة إال بنــص يتطلــب مــن املحكمــة الدوليــة أن تطبــق قواعــد القانــون اإلنســاني الدولــي 
التــي هــي بــا شــك جــزء مــن القانــون العرفــي، وذلــك حتــى ال تبــرز مشــكلة التــزام بعــض الــدول دون غيرهــا باتفاقيــات 
محــددة«(؛ املدعــي العــام ضــد باراياغويــزا، ICTR-97-19-AR72، قــرار بشــأن طلــب املدعــي العــام للمراجعــة أو إعــادة 
النظــر، 31 آذار / مــارس 2000، الفقــرة 69 )التــي تنــص علــى أن »املحكمــة الدوليــة هــي مؤسســة فريــدة مــن نوعهــا، 
يحكمهــا نظامهــا األسا�ســي الخــاص بهــا وأحــكام القانــون الدولــي العرفــي، متــى يمكــن تمييزهــا«(؛ املدعــي العــام ضــد بريمــا 
الفقــرات  فــي بريمــا وآخريــن«(،  وآخريــن، SCSL-04-16-T، الحكــم ، 20 حزيــران/ يونيــو 2007 )»الحكــم االبتدائــي 
638-639 )التــي تنــص علــى »فيمــا يتعلــق ]بالجرائــم التــي تختــص محكمــة ســيراليون الخاصــة بهــا[، أشــار األميــن العــام 
 مــن االعتــراف بمبــدأ الشــرعية، 

ً
لألمــم املتحــدة ]...[ فــي ’تقريــره عــن إنشــاء محكمــة ســيراليون الخاصــة‘ إلــى أنــه انطاقــا

وال ســيما مبــدأ  ال جريمــة إال بنــص، وحظــر التشــريع الجنائــي بأثــر رجعــي، فــإن الجرائــم الدوليــة التــي تــم تعدادهــا 
هــي جرائــم اعتبــرت أنهــا امتلكــت طابــع القانــون الدولــي العرفــي وقــت ارتــكاب الجريمــة املزعومــة. ]...[ تتفــق الدائــرة 
 
ً
 مــع هــذا البيــان وتعتبــر أن أركان الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي الئحــة االتهــام يجــب تفســيرها وفقــا

ً
االبتدائيــة تمامــا

للقانون الدولي العرفي. وبما أن املحكمة الجنائية الدولية ليوغوســافيا الســابقة واملحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
، بقــرارات 

ً
 القانــون الدولــي العرفــي، فــإن املحكمــة الخاصــة ســوف تسترشــد، متــى يكــون ذلــك مناســبا

ً
تطبقــان أيضــا

هاتيــن املحكمتيــن لقيمتهــا املقنعــة ]...[( «؛ املدعــي العــام ضــد كاجيليجيلــي، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا 
A44ICTR-98--A، الحكــم، 23 أيــار / مايــو 2005 )»حكــم اســتئناف كاجيليجيلــي«(، الفقــرة 209 )التــي تنــص علــى 
»فــي املراجعــة التاليــة ملــا توصلــت لــه الدائــرة االبتدائيــة مــن نتائــج، ســتعتمد دائــرة االســتئناف علــى األحــكام ذات الصلــة 
املوجــودة فــي مصــادر القانــون لهــذه املحكمــة، أي نظامهــا األسا�ســي والقواعــد والقانــون الدولــي العرفــي«(؛ املدعــي العــام 
ضــد فوروندجــا، IT-95-17 / 1-T، الحكــم، 10 كانــون األول / ديســمبر 1998 )» الحكــم االبتدائــي فــي فوروندزيجــا«(، 
 فــي 

ً
الفقــرة 168 )التــي تفيــد »لقــد تطــور حظــر االغتصــاب واالعتــداء الجن�ســي الخطيــر فــي املنازعــات املســلحة أيضــا

القانــون الدولــي العرفــي ]...[ هــذه القواعــد مطبقــة فــي أي نــزاع مســلح«(؛ املدعــي العــام ضــد تاديتــش، IT-94-1-T، الــرأي 
والحكــم، 7 أيــار/ مايــو 1997 )» الحكــم االبتدائــي فــي تاديتــش «(، الفقــرات 622-623 )التــي تشــير إلــى حالــة القانــون 
الدولــي العرفــي التــي يتمتــع بهــا حظــر الجرائــم ضــد اإلنســانية والتــي تســتنتج أن هــذا هــو اســتنتاج ضمنــي فــي قــرار دائــرة 
االســتئناف بشــأن االختصــاص فــي القضيــة(؛ املدعــي العــام ضــد سيســاي وآخريــن، SCSL-04-15-T، الحكــم، 2 آذار 
/ مــارس 2009 )» الحكــم االبتدائــي فــي سيســاي وآخريــن«(، الفقــرة 58 ) التــي تشــير إلــى النتيجــة التــي توصلــت إليهــا 
بكــون حظــر  لتاديتــش  فــي الحكــم االبتدائــي  الســابقة  الدوليــة ليوغوســافيا  الدائــرة االبتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة 
 ،IT-05-87-T ،الجرائــم ضــد اإلنســانية جــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي(؛ املدعــي العــام ضــد ميلوتينوفيتــش وآخريــن
الحكــم، 26 شــباط/ فبرايــر 2009 )» الحكــم االبتدائــي فــي ميلوتينوفيتــش وآخريــن«(، املجلــد 2 مــن 4، الفقــرة 196  
)الــذي يشــير إلــى أنــه »ال توجــد معاهــدة دوليــة تحــدد أركان االعتــداء الجن�ســي كجريمــة معتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي« 
وأنــه »وباملثــل، لــم يتــم تحديــد أركان االعتــداء الجن�ســي فــي القانــون الدولــي العرفــي«(؛ املدعــي العــام ضــد ســتاكيتش، 
الــذي   ( الفقــرات 409، 411  فــي ســتاكيتش«(،  تمــوز/ يوليــو 2003 )»الحكــم االبتدائــي  IT-97-24-T، الحكــم، 31 
يشــير إلــى أن »فــي تفســير وتطبيــق القانــون ذي الصلــة، اعتمــت الدائــرة االبتدائيــة املبــادئ التاليــة، ضمــن أمــور أخــرى، 
كأســاس لهــا: ]...[ تعكــس القواعــد املنصــوص عليهــا فــي املــواد مــن 2 إلــى 5 مــن النظــام األسا�ســي ]للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة[ ]التــي تحكــم جرائــم الحــرب واإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية[ القانــون 
الدولــي العرفــي«(؛ املدعــي العــام ضــد غاليتــش، IT-98-29-A، الحكــم، 30 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2006، الفقــرة 83 
) الــذي يشــير إلــى »ســعى القضــاة باســتمرار إلــى إقنــاع أنفســهم بــأن الجرائــم املذكــورة فــي لوائــح االتهــام املعروضــة عليهــم 
كانــت جرائــم بموجــب القانــون الدولــي العرفــي فــي وقــت ارتكابهــا وكانــت محــددة بشــكل كاٍف بموجــب ذلــك الجــزء مــن 
القانــون ]...[ ألنــه فــي معظــم الحــاالت ]...[ لــن يحــدد حكــم املعاهــدة بشــكل كاٍف أركان الحظــر التــي يجرمونهــا ويجــب 
الرجــوع إلــى القانــون الدولــي العرفــي لتعريــف تلــك األركان«(؛ املدعــي العــام ضــد باشــكيتش، IT-95-14-A، الحكــم، 
29 تمــوز / يوليــو 2004، الفقــرة 141 ) الــذي يشــير إلــى »يجــوز للمحكمــة أن تصــدر إدانــات فقــط إذا اقتنعــت بــأن 
الجريمــة محظــورة بموجــب القانــون الدولــي العرفــي فــي وقــت ارتكابهــا«(؛ املدعــي العــام ضــد هادجيانوفيتــش وآخريــن، 
IT-01-47-AR72، قــرار بشــأن االســتئناف التمهيــدي للطعــن فــي االختصــاص فيمــا يتعلــق بمســؤولية القــادة، 16 تمــوز 
/ يوليــو 2003، الفقــرة 35 ) الــذي توصــل إلــى أن »التــزام املحكمــة باالعتمــاد علــى القانــون الدولــي العرفــي يســتثني أي 

ضــرورة لاستشــهاد بالقانــون االتفاقــي حيثمــا يتــم االعتمــاد علــى القانــون الدولــي العرفــي«(.

القضائيــة إرشــادات ذات حجيــة.6

العنــف  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  »أي  ــن 
ّ
قن مــن  أول  هــو  األسا�ســي  رومــا  نظــام   .3

الجن�ســي« كجريمــة حــرب أو جريمــة ضــد اإلنســانية. علــى الرغــم مــن أن الجريمــة 

لــم تتــم مقاضاتهــا أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة حتــى اآلن، إال أن أركان الجرائــم 

بموجــب  األركان  تحديــد  يتــم  أن  يجــب  كيــف  توضــح  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 

القضائيــة  الواليــات  فــي  إرشــادات  بمثابــة  تكــون  قــد  والتــي  األسا�ســي،  رومــا  نظــام 

األسا�ســي. رومــا  نظــام  فيهــا  ينطبــق  التــي  األخــرى 

الخاصــة،  املحاكــم  قبــل  مــن  األركان  مــن  فئــة  كل  معالجــة  بهــا  تــم  التــي  الطريقــة   .4

والتــي تعكــس القانــون الدولــي العرفــي واملحــددة بموجــب أركان الجرائــم للمحكمــة 

أدنــاه. التفصيــل  مــن  بمزيــد  موصوفــة  الدوليــة،  الجنائيــة 

)1( الباب 
 األركان الماديــة )الفعــل الجرمي(

املحاكــم الخاصــة

للعنــف . 5 املاديــة  األركان  مــرة  ألول  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  أوضحــت 

الاإنســانية  باألفعــال  تتعلــق  اإلنســانية  ضــد  كجريمــة  إياهــا   
ً
مصّنفــة الجن�ســي، 

»ُيرتكــب  )ب(  جن�ســي«  طابــع  ذي  فعــل  »أي  )أ(  بأنهــا  أكايســو  قضيــة  فــي  األخــرى، 

ابتدائيــة  عــدة دوائــر  ذلــك، عالجــت  بعــد  ظــل ظــروف قســرية«.7  فــي  ضــد شــخص 

للجريمــة  املاديــة  األركان  الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 

 متنوعــة ولكــن يمكــن القــول أنهــا متســقة، وال ســيما فيمــا يتعلــق 
ً
هجــا

ُ
مســتخدمة ن

املوافقــة. وجــود  عــدم  إثبــات  يجــب  كان  إذا  بمــا 

 تقنيــن »أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي« كجريمــة حــرب وجريمــة ضــد اإلنســانية فــي 
ً
6  فقــد تــم أيضــا

األنظمــة الحاكمــة للمحاكــم املختلطــة. علــى الرغــم مــن أنــه لــم تتــم حتــى اآلن مقاضــاة هــذه الجريمــة بنجــا	 أمــام هــذه 

 علــى القانــون الدولــي العرفــي، وبالتالــي يمكــن االعتمــاد عليهــا كإرشــادات ذات 
ً
املحاكــم، إال أن اجتهاداتهــا تســتند أيضــا

حجيــة مــن قبــل املمارســين الدولييــن واملحلييــن الذيــن يطبقــون القانــون الدولــي العرفــي كإطــاٍر للعمــل.

7  املدعــي العــام ضــد أكايســو، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا ICTR-96-4-T، الحكــم، 2 أيلــول / 

ســبتمبر 1998 )»الحكــم االبتدائــي فــي أكايســو«(، الفقــرات 598، 688 )الــذي توصــل إلــى »العنــف الجن�ســي الــذي 

يشــمل االغتصــاب يعتبــر أي فعــل ذا طابــع جن�ســي ُيرتكــب ضــد شــخص فــي ظــل ظــروف قســرية«(. لــم يتــم الطعــن 

فــي هــذا التعريــف فــي االســتئناف.

https://cld.irmct.org/assets/Uploads/full-text-dec/2000/00-03-31%20Barayagwiza%20Decision%20on%20Review.pdf
https://cld.irmct.org/assets/Uploads/full-text-dec/2000/00-03-31%20Barayagwiza%20Decision%20on%20Review.pdf
https://cld.irmct.org/assets/Uploads/full-text-dec/2000/00-03-31%20Barayagwiza%20Decision%20on%20Review.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/AFRC/613/SCSL-04-16-T-613s.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-44a/appeals-chamber-judgements/en/050523.pdf
https://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/RUF/1234/SCSL-04-15-T-1234-searchable.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e2of4.pdf
https://www.icty.org/x/cases/stakic/tjug/en/stak-tj030731e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-acjud061130.pdf
https://www.icty.org/x/cases/blaskic/acjug/en/bla-aj040729e.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
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علــى ســبيل املثــال، قضــت الدائــرة االبتدائيــة فــي قضيــة فوروندجيــا أن: »القواعــد . 6

أي  علــى   
ً
أيضــا تعاقــب  بــل  االغتصــاب فحســب،  علــى  تعاقــب  الدوليــة ال  الجنائيــة 

الحظــر  يشــمل   ]...[ الفعلــي  اإليــاج  مســتوى  إلــى  يرقــى  ال  خطيــر  جن�ســي  اعتــداء 

جميــع االنتهــاكات الجســيمة ذات الطابــع الجن�ســي التــي لحقــت بالســامة الجســدية 

أو  القــوة  باســتخدام  التهديــد  أو  اإلكــراه  طريــق  عــن   ]...[ شــخص  ألي  واملعنويــة 

وصفــت  لذلــك،   
ً
وخافــا الضحيــة«.8  بكرامــة  ومهينــة  ــة 

َّ
مِحط بطريقــة  الترهيــب 

الدائــرة االبتدائيــة فــي قضيــة ميلوتينوفيتــش األركان املاديــة لـــ »االعتــداء الجن�ســي« 

ذلــك  فــي  بمــا  آخــر،  شــخص  ضــد  جن�ســي  طابــع  ذي  »فعــل  ارتــكاب  )أ(  أنهــا:  علــى 

مطالبــة ذلــك الشــخص بارتــكاب مثــل هــذا الفعــل. )ب( هــذا الفعــل ينتهــك الســامة 

)ج(  للضحيــة.  الشــخصية  الكرامــة  انتهــاك  حــد  إلــى  يصــل  أو  للضحايــا  الجســدية 
الفعــل«.9 علــى  الضحيــة  موافقــة  عــدم 

فــي قضيــة  كفوتــكا وآخريــن تعريــف العنــف الجن�ســي . 7 اعتمــدت الدائــرة االبتدائيــة 

املنصــوص عليــه فــي الحكــم االبتدائــي فــي  أكايســو.10 كمــا أوضحــت الدائــرة االبتدائيــة 

العبوديــة  مثــل  جرائــم  ويتضمــن  االغتصــاب  مــن  أوســع  الجن�ســي  »العنــف  أن 

والــزواج  الجن�ســي  »التشــويه  إلــى  باإلضافــة  الجن�ســي«،  التحــرش  أو  الجنســية 

االجتماعــي  بالنــوع  املتعلقــة  الجرائــم  عــن   
ً
فضــا القســري،  واإلجهــاض  القســري 

حــرب  كجرائــم  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  األسا�ســي  نظــام  فــي   
ً
صراحــة املدرجــة 

اإلنســانية«.11 ضــد  وجرائــم 

وفــي قضيــة دورديفيتــش، أكــدت دائــرة االســتئناف تعريــف العنــف الجن�ســي الــذي . 8

فــي  االبتدائــي  الحكــم  فــي   
ً
بدايــة املحــدد  النحــو  علــى  االبتدائيــة،  الدائــرة  تبنتــه 

 757 الفقــرة  ســتاكيتش،  فــي  االبتدائــي  الحكــم   
ً
أيضــا انظــر   .186 الفقــرة  فوروندجيــا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم    8

واملدعــي العــام ضــد بردانيــن، IT-99-36-T، الحكــم، 1 أيلــول/ ســبتمبر 2004 )»الحكــم االبتدائــي فــي بردانيــن«(، الفقــرة 
1012 ) الــذي اعتمــد نفــس التعريــف(. فــي هــذه الحــاالت، لــم يتــم الطعــن فــي تعريــف االعتــداء الجن�ســي فــي االســتئناف. 

9   الحكــم االبتدائــي فــي ميلوتينوفيتــش وآخريــن، املجلــد 1 مــن 4، الفقــرة 201. انظــر أيًضــا املدعــي العــام ضــد 

دورديفيتــش، IT-05-87 / 1-T، الحكــم العــام مــع امللحــق الســري، 23 شــباط/ فبرايــر 2011 )»الحكــم االبتدائــي 
االبتدائــي  الحكــم  فــي  تقــرر  الــذي  الجن�ســي  االعتــداء  تعريــف  اعتمــد  الــذي   (  1768 الفقــرة  دورديفيتــش«(،  فــي 

وآخريــن(. ميلوتينوفيتــش 

10  املدعــي العــام ضــد كفوتــكا وآخريــن، IT-98-30 / 1-T، الحكــم، 2 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2001 )»الحكــم 

االبتدائــي فــي كفوتــكا وآخريــن«(، الفقــرة 180. لــم يتــم الطعــن فــي هــذا التعريــف فــي االســتئناف. 

11  الحكــم االبتدائــي فــي كفوتــكا وآخريــن، الفقــرة 180 والحاشــية 343.

12 ميلوتينوفيتــش.

مــن املهــم أن نأخــذ فــي عيــن االعتبــار أنــه عندمــا يكّيــف فعــل عنــف جن�ســي علــى أنــه . 9
الضــروري  فمــن  محــددة،  اإلنســانية  ضــد  جرائــم  أو  حــرب  لجريمــة  أسا�ســي  فعــل 

الجرائــم.13 بتلــك  الخاصــة  املاديــة  العناصــر  اســتيفاء   
ً
أيضــا

نظــام رومــا األسا�ســي

تحــدد أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة األركان املاديــة التاليــة للجريمــة . 10

فــي »أي شــكل آخــر مــن أشــكال  ضــد اإلنســانية وجريمــة )جرائــم( الحــرب املتمثلــة 

التالــي: العنــف الجن�ســي« علــى النحــو 

أكثــر أ.  أو  شــخص  ضــد  جنســية  طبيعــة  ذا  فعــا  الجريمــة  مرتكــب  يقتــرف  »أن 

أو ُيرغــم ذلــك الشــخص أو أولئــك األشــخاص علــى ممارســة فعــل ذي طبيعــة 

مــا  قبيــل  مــن  بالقــس،  أو  باســتعمالها  بالتهديــد  أو  القــوة  باســتعمال  جنســية 

ينجــم عــن الخــوف مــن تعــرض ذلــك الشــخص أو أولئــك األشــخاص أو الغيــر 

اســتعمال  إســاءة  أو  النف�ســي  االضطهــاد  أو  االحتجــاز  أو  اإلكــراه  أو  للعنــف 

عــن  األشــخاص  أو  الشــخص  عجــز  أو  قســرية  بيئــة  باســتغال  أو  الســلطة، 
رضاهــم.«14 حقيقــة  عــن  التعبيــر 

أن يكــون الســلوك علــى درجــة مــن الخطــورة يمكــن مقارنتهــا بـــ:ب. 

i . 7 بالنســبة للجريمــة ضــد اإلنســانية املتمثلــة فــي العنــف الجن�ســي )املــادة

مــن  )ز(   )1(  7 املــادة  فــي  اإلنســانية  األخــرى ضــد  الجرائــم   -  )6- )ز(   )1(

واإلكــراه  الجن�ســي  واالســتعباد  االغتصــاب   
ً
تحديــدا األسا�ســي،  النظــام 

القســري؛15 والتعقيــم  القســري  والحمــل  البغــاء  علــى 

ii . )بالنســبة لجريمــة الحــرب املتمثلــة فــي العنــف الجن�ســي )املــادة 8 )2( )ب

)»حكــم   2014 ينايــر  الثانــي/  كانــون   27 الحكــم،   ،IT-05-87 / 1-A دورديفيتــش،  ضــد  املدعــي  انظــر     12

.851 الفقــرة  دورديفيتــش«(،  اســتئناف 

13  انظــر، علــى ســبيل املثــال الحكــم االبتدائــي فــي ميلوتينوفيتــش وآخريــن، املجلــد 1 مــن 4، الفقــرة 201 ) الــذي 

توصــل إلــى أنــه إلثبــات جريمــة االعتــداء الجن�ســي كشــكل مــن أشــكال االضطهــاد كجريمــة ضــد اإلنســانية، يجــب علــى 
االدعــاء إثبــات املتطلبــات الخاصــة باالضطهــاد باإلضافــة إلــى أركان االعتــداء الجن�ســي(.

14  أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــواد 7 )1( )ز( -6، 8 )2( )ب( )22( -6، و8 )2( )هـــ( )6( -6، 

الركــن األول.

15  أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 7 )1( )ز( -6، الركــن الثانــي.

https://www.icty.org/x/cases/stakic/tjug/en/stak-tj030731e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/stakic/tjug/en/stak-tj030731e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/brdanin/tjug/en/brd-tj040901e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e1of4.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e1of4.pdf
https://www.icty.org/x/cases/djordjevic/tjug/en/110223_djordjevic_judgt_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/djordjevic/tjug/en/110223_djordjevic_judgt_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kvocka/tjug/en/kvo-tj011002e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kvocka/tjug/en/kvo-tj011002e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/djordjevic/acjug/en/140127.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e1of4.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e1of4.pdf
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الجســيمة  االنتهــاكات   - مســلحة  دوليــة  بمنازعــات  املرتبطــة   )6-  )22(
جنيــف؛16 التفاقيــات 

iii . )بالنســبة لجريمــة الحــرب املتمثلــة فــي العنــف الجن�ســي )املــادة 8 )2( )هـــ

انتهــاك   - الدولــي  الطابــع  غيــر ذات  بمنازعــات مســلحة  املرتبطــة   6  -  )6(
اتفاقيــات جنيــف األربــع.17 بيــن  3 املشــتركة  للمــادة  خطيــر 

فعــل ذو طبيعــة جنســية

 للمحاكــم الخاصــة واملختلطــة
ً
األفعــال ذات الطبيعــة الجنســية وفقــا

وتمــت  »جن�ســي«  طابــع  ذات  أنهــا  ثبــت  التــي  باألفعــال  نموذجيــة  قائمــة  يلــي  فيمــا   .11
واملختلطــة:18 الخاصــة  املحاكــم  أمــام  بنجــا	  مرتكبيهــا  مقاضــاة 

لجــزء أ.  أخــرى  طريقــة  بــأي  األذى  إلحــاق  أو  التشــويه  أو  العــض  أو  الضــرب 

16   أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 8 )2( )ب( )22( -6، الركــن الثانــي.

17  أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 8 )2( )هـــ( )6( -6، الركــن الثانــي.

18  تتضمــن هــذه القائمــة النموذجيــة أمثلــة علــى الحــاالت التــي لــم يثبــت فيهــا مســؤولية املتهــم فــي النهايــة عــن 

بالفعــل. كمــا تتضمــن  أنهــا أفعــال قــد وقعــت  األفعــال ذات الطبيعــة الجنســية، والتــي وجــدت الدائــرة االبتدائيــة 
تأييــد غيــر ملــزم لوصــف فعــل مــا بأنــه فعــل جن�ســي بطبيعتــه باالســتناد إلــى مصــادر مثــل تقاريــر األمــم املتحــدة حــول 

حقــوق اإلنســان وتقاريــر املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ووثائــق السياســة. 

جن�ســي؛19 جســدي 

19  املدعــي العــام ضــد تودوروفيتــش، IT-95-9 / 1-S، الحكــم بالعقوبــة، 31 تمــوز / يوليــو 2001 )»حكــم بالعقوبــة تودوروفيتــش«(، 
الســلوك اإلجرامــي األسا�ســي لاضطهــاد  باعتبــاره  الجن�ســي  باالعتــداء  بالذنــب  اعتــرف ســتيفان تودوروفيتــش   ( الفقــرات 38 و 34 و 37 
كجريمــة ضــد اإلنســانية عــن أفعــال مــن بينهــا: »ضــرب ]الضحيــة[ وركلــه فــي منطقــة األعضــاء التناســلية« وأمــر الضحيــة بعــض قضيــب رجــل 
آخــر(؛ املدعــي العــام ضــد ســيميتش، IT-95-9 / 2-S، الحكــم بالعقوبــة، 17 أكتوبــر / تشــرين األول 2002 )»الحكــم بالعقوبــة ســيميتش«(، 
الفقــرة 63 ) اعتــرف ميــان ســيميتش بالذنــب بارتــكاب التعذيــب كجريمــة ضــد اإلنســانية عــن أفعــال مــن بينهــا: »أمــر ]الضحايــا[ الوقــوف مــع 
مباعــدة أرجلهــم مــن أجــل تلقــي ركات قويــة علــى أعضائهــم التناســلية«(؛ الحكــم االبتدائــي فــي تاديتــش، الفقــرات 206 و 194-198 و 720 
و 722-730 و ص. 285 ) أديــن دوســكو تاديتــش بارتــكاب جريمــة الحــرب املتمثلــة فــي املعاملــة القاســية والجريمــة ضــد اإلنســانية املتمثلــة 
فــي األفعــال الاإنســانية عــن أفعــال مــن بينهــا: أمــر ]ســجين[ »بضــرب و عــض األعضــاء التناســلية ]لســجين آخــر[ و عــض إحــدى خصيتيــه«(؛ 
املدعــي العــام ضــد تاديتــش، IT-94-1-A، الحكــم، 15 تمــوز/ يوليــو 1999 )»حكــم اســتئناف تاديتــش«(، الفقــرات 68 ، 170-171 و ص. 
144 )نقــض تبرئــة تاديتــش وإدانتــه بارتــكاب جرائــم حــرب متمثلــة فــي التعذيــب وتعمــد إحــداث معانــاة شــديدة أو إلحــاق أذى خطيــر بالجســم 
وبالصحــة بنــاًء علــى جملــة أمــور منهــا هــذه األفعــال(؛ الحكــم االبتدائــي فــي كفوتــكا وآخريــن، الفقــرة 180، الحاشــية 343 ) الــذي توصــل 
إلــى أن »العنــف الجن�ســي يشــمل أيًضــا جرائــم مثــل التشــويه الجن�ســي«(؛ الحكــم االبتدائــي فــي سيســاي وآخريــن، الفقــرات 1208، 1307-
1309، 1347، 1352، 2063، الصفحــات 677-678، 680-682، 684-685 ) أديــن كل متهــم بارتــكاب جرائــم حــرب املتمثلــة فــي اإلرهــاب 
واالعتــداء علــى كرامــة الشــخص عــن أفعــال تشــمل: »قطــع ]األعضــاء التناســلية[ للعديــد مــن املدنييــن مــن الذكــور واإلنــاث بالســكين«(؛ 
املدعــي العــام ضــد سيســاي وآخريــن، SCSL-04-15-A، الحكــم، 26 تشــرين أول/ أكتوبــر 2009 )»حكــم اســتئناف سيســاي وآخريــن«(، 
التابــع لألمــم املتحــدة، لجنــة حقــوق اإلنســان، اللجنــة  ، املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 

ً
ص 477-479 )تأكيــد اإلدانــات(. انظــر أيضــا

الفرعيــة بشــأن منــع التمييــز وحمايــة األقليــات، أشــكال االســتعباد املعاصــرة: االغتصــاب املنهجــي واالســتعباد الجن�ســي واملمارســات الشــبيهة 
باالســتعباد أثنــاء املنازعــات املســلحة، التقريــر النهائــي املقــدم مــن الســيدة جــاي جـــ. ماكدوغــال، املقــرر الخــاص، 22 حزيــران / يونيــو 1998، 
E / CN.4 / Sub.2 / 1998/13 )»املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، أشــكال االســتعباد املعاصــرة واالغتصــاب املنهجــي واالســتعباد الجن�ســي 
 مــن 

ً
واملمارســات الشــبيهة بالــرق أثنــاء املنازعــات املســلحة: التقريــر النهائــي«(، الفقــرة 21 ) التــي تنــص علــى أن »العنــف الجن�ســي يغطــي كا

االعتــداءات الجســدية والنفســية املوجهــة ضــد الســمات الجنســية للشــخص، مثــل ]...[ تشــويه األعضــاء التناســلية للشــخص، أو قطــع ثــدي 
امــرأة«(. لكــن انظــر الحكــم االبتدائــي فــي بردانيــن، الفقــرات 498، 524، 538، 998، 1050، 1061، 1088 ) أديــن رادوســاف بردانيــن 
بارتــكاب جريمــة ضــد اإلنســانية تتمثــل فــي االضطهــاد، بمــا فــي ذلــك التعذيــب، وجريمــة الحــرب املتمثلــة فــي التعذيــب بســبب أفعــال تشــمل: 
»ركل ]الضحيــة[ فــي أعضائــه التناســلية«(؛ املدعــي العــام ضــد بردانيــن، IT-99-36-A، الحكــم، 3 نيســان/ أبريــل 2007 )»حكــم اســتئناف 
بردانيــن«(، الفقــرات 276، 288-289، و ص.162 )نقــض إدانــات بردانيــن عــن هــذه الجرائــم، معتبــرة أن الدائــرة االبتدائيــة أخطــأت فــي 
حكمهــا بمســؤولية بردانيــن فــي املســاعدة فــي التعذيــب والتحريــض عليــه فــي املعســكرات ومراكــز االحتجــاز(؛ املدعــي العــام ضــد كاجيليجيلــي، 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا ICTR-98-44A-T، الحكــم والعقوبــة، 1 كانــون األول / ديســمبر 2003، الفقــرات 936 و 678 
  
ً
و 683 و 934-40 و 942 )الــذي توصــل إلــى أن أفــراد جماعــة إنتراهامــوي ارتكبــت عمليــات اغتصــاب واعتــداءات جنســية، تشــكل أفعــاال

الإنســانية، بمــا فــي ذلــك »نــزع صــدر املــرأة ولعقــه، وثقــب األعضــاء التناســلية ملــرأة بحربــة«، إال أنــه تمــت تبرئــة جوفينــال كاجيليجيلــي مــن 
الجريمــة ضــد اإلنســانية املتمثلــة بأفعــال الإنســانية أخــرى عــن هــذه األفعــال ألن االدعــاء لــم يتمكــن مــن إثبــات أنــه كان موجــوًدا جســدًيا 
 أو عــرف أو كان لديــه ســبب للمعرفــة عــن ارتكابهــا( ؛ حكــم اســتئناف كاجيليجيلــي، الفقــرات 4، 325 )يؤكــد تبرئــة 

ً
أثنــاء، أو أنــه أعطــى أمــرا

كاجيليجيلــي مــن هــذه الجريمــة(؛ املدعــي العــام ضــد كراجيشــنيك، IT-00-39-T، الحكــم، 27 أيلــول/ ســبتمبر 2006، الفقــرات 372، 800، 
ديــن مومســيلو كراجيشــنيك بارتــكاب جريمــة ضــد اإلنســانية تتمثــل فــي االضطهــاد بســبب أفعــال مــن بينهــا: »التشــويه 

ُ
803-806، 1126 ) أ

الجن�ســي ]ملحتجــزون ذكــور[«(؛ املدعــي العــام ضــد كراجيشــنيك، IT-00-39-A، الحكــم، 17 آذار / مــارس 2009، الفقــرات 283-4، 820 
)نقــض إدانــة كراجيشــنيك بارتــكاب الجريمــة ضــد اإلنســانية املتمثلــة فــي االضطهــاد عــن جميــع األفعــال األساســية بخــاف النقــل واإلبعــاد 
 باملــادة 61 )7( )أ( و )ب( مــن نظــام 

ً
القســريين(؛ املدعــي العــام ضــد كينياتــا وآخريــن، ICC-01/09-02/11، قــرار بشــأن تأكيــد التهــم عمــا

رومــا األسا�ســي، 23 كانــون الثانــي / ينايــر 2012، الفقــرات 265- 266، 264 ) الــذي توصــل بالنتيجــة إلــى أنــه »ال ينبغــي اعتبــار كل عمــل 
عنــف يســتهدف أجــزاء مــن الجســد املرتبطــة بشــكل شــائع بالجنســانية مــن أعمــال العنــف الجن�ســي«، وأن مثــل هــذه التحديــدات »مســألة 
تتعلــق بالوقائــع فــي جوهرهــا«، وأن »األدلــة املوضوعــة أمامهــا لــم تثبــت الطبيعــة الجنســية ألفعــال الختــان القســري وبتــر القضيــب«، وبالتالــي 
 آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي« بموجــب نظــام رومــا األسا�ســي. ومــع ذلــك، بعــد هــذا التحديــد، 

ً
فــإن« األفعــال قيــد النظــر ال تعتبــر شــكا

فقــد تعهــد مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بـــ: »مواصلــة تقديــم أعمــال تشــويه األعضــاء التناســلية أو إلحــاق األذى املتعمــد 
لألعضــاء التناســلية كجرائــم جنســية«. انظــر مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ورقــة سياســة بشــأن الجرائــم الجنســية 
والجنســانية، حزيــران/ يونيــو 2014، حاشــية 14. انظــر املزيــد مــن مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، تقريــر عــن أنشــطة 
الدراســة األوليــة لعــام 2016 )14 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2016( )»تقريــر عــن أنشــطة الدراســة األوليــة 2016«(، فقــرة 94 )مــع اإلشــارة إلــى، 
فيمــا يتعلــق بالدراســة األوليــة فــي الوضــع فــي العــراق / اململكــة املتحــدة، االدعــاءات املقدمــة مــن محامــي املصلحــة العامــة بنــاء علــى مراســات 

املادة 15 عن »أشكال أخرى من العنف الجن�سي«، بما في ذلك »إلحاق أذى جسدي باألعضاء التناسلية للمحتجزين«(. 
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79  المبــادئ التوجيهيــة للقانــون الجنائــي الدولي بشــأن العنف الجنســيمبــادئ الهاي بشــأن العنف الجنســي78

دفــع شــخص إلــى تكويــن ذعــر أو خــوف معقــول مــن أعمــال العنــف الجن�ســي، ب. 
بمــا فــي ذلــك مــن خــال التهديــدات الجنســية؛20

دفــع شــخص إلــى االســتمناء لنفســه/ها أو لشــخص آخــر؛21ت. 

20   الحكــم االبتدائــي فــي كفوتــكا وآخريــن، الفقــرات 98، 108، 229، 234، 321-319، 408، 415، 420-419، 

470، 504، 578-579، 691، 752-753 )  كل متهــم ُمــدان بارتــكاب التعذيــب كجريمــة حــرب واالضطهــاد كجريمــة 

ضــد اإلنســانية بســبب أفعــال مــن بينهــا: »إخضــاع ]النســاء[ للترهيــب أو العنــف الجن�ســي فــي معســكر أومارســكا« مثــل 
»االقتــراب مــن محتجــزة فــي منطقــة تنــاول الطعــام، وفــك أزرار قميصهــا، ]ســحب[ ســكين علــى أحــد ثدييهــا، وتهددهــا 

بقطعه«(؛ املدعي العام ضد كفوتكا وآخرين، IT-98-30 / 1-A، الحكم، 28 شباط / فبراير 2005 )»حكم استئناف 

كفوتــكا وآخريــن«(، الفقــرات 34-329، 339، 594-599، والصفحــات 242-243 )نقــض إدانــة ميروســاف كفوتــكا 
باالضطهــاد الرتكابــه أفعــال »اغتصــاب واعتــداء جن�ســي«، حيــث خلصــت إلــى أن الدائــرة االبتدائيــة أخطــأت فــي تحديــد 
أن هــذه األفعــال تــم ارتكابهــا فــي أومارســكا أثنــاء عملــه هنــاك، كمــا نقضــت إدانــة زوران زيغيتــش باالضطهــاد بســبب هــذه 
األفعــال، ووجــدت أنــه ال توجــد وقائــع معقولــة الســتنتاج أنــه شــارك بشــكل كبيــر فــي إدارة أعمــال معســكر أومارســكا 
وبالتالــي تحميلــه املســؤولية كمشــارك فــي العمــل الجنائــي املشــترك(؛ حكــم بالعقوبــة فــي ســيميتش، الفقــرة 63 ) اعتــرف 
ميان ســيميتش بالذنب بارتكاب التعذيب كجريمة ضد اإلنســانية ألفعال تشــمل: املشــاركة في ضرب الضحية بينما 
»تــم إجبــار ]الضحيــة[ علــى خلــع ســرواله وقيــام أحــد الرجــال الصــرب اآلخريــن الذيــن رافقــوا ]املتهــم[ بالتهديــد بقطــع 

قضيبــه وهــو يلــو	 بســكين«(؛ الحكــم االبتدائــي فــي بردانيــن، الفقــرات 517-516، 524، 538، 998، 1013، 1050، 

1061، 1088 ) أدين رادوساف بردانين بارتكاب االضطهاد كجريمة ضد اإلنسانية، بما في ذلك التعذيب، وجريمة 

الحــرب املتمثلــة فــي التعذيــب بســبب االعتــداءات الجنســية، بمــا فــي ذلــك: »التهديــد باالغتصــاب« و»الكشــف عــن ثــدي 
محتجــزة و]إخــراج[ ســكين و]تمريرهــا[ علــى صدرهــا لعــدة دقائــق«(. لكــن انظــر حكــم اســتئناف بردانيــن، الفقــرات 

فــي  276، 288-289، ص. 162 )نقــض إدانــات بردانيــن عــن هــذه الجرائــم، معتبــرة أن الدائــرة االبتدائيــة أخطــأت 

الحكــم علــى بردانيــن باملســؤولية عــن املســاعدة فــي التعذيــب والتحريــض عليــه فــي املعســكرات ومراكــز االحتجــاز(.

فــي  االبتدائــي  )»الحكــم   2007 حزيــران   / يونيــو   12 الحكــم،   ،IT-95-11-T مارتيتــش،  ضــد  العــام  املدعــي    21

بارتــكاب  مارتيتــش  ميــان  أديــن   (  518  ،480  ،477  ،455-454  ،899 الحاشــية   ،288 الفقــرات  مارتيتــش«(، 
االضطهــاد والتعذيــب كجرائــم ضــد اإلنســانية والتعذيــب كجريمــة حــرب بســبب أفعــال تشــمل: »االعتــداء الجن�ســي 
الســجن  مــع حــراس  الفمــوي  الجنــس  أو ممارســة  املتبــادل  الفمــوي  الجنــس  مــن خــال ممارســة  ]املحتجزيــن[  علــى 

واالســتمناء املتبــادل«(؛ املدعــي العــام ضــد مارتيتــش، IT-95-11-A، الحكــم، 8 تشــرين األول/ أكتوبــر 2008 )»حكــم 

، تقريــر 
ً
اســتئناف مارتيتــش«(، الفقــرات 185-190، 355 ) تأكيــد إدانــات مارتيتــش عــن هــذه الجرائــم(. انظــر أيضــا

عــن أنشــطة الدراســة األوليــة 2016، الفقــرة 94 ) الــذي يشــير إلــى، فيمــا يتعلــق بالدراســة األوليــة فــي الوضــع فــي العــراق 
/ اململكــة املتحــدة، االدعــاءات املقدمــة مــن محامــي املصلحــة العامــة بنــاء علــى مراســات املــادة 15 عــن »أشــكال أخــرى 

من العنف الجن�سي« بما في ذلك »االستمناء القسري«(.  

دفــع شــخص إلــى مشــاهدة أفعــال ذات طبيعــة جنســية؛22ث. 

اإلجهــاض القســري؛23ج. 

الزواج القســري؛24	. 

دفــع شــخص علــى نــزع مابســه بشــكل كامــل أو جزئــي فــي األماكــن العامــة أثنــاء 	. 

22  الحكــم االبتدائــي فــي فوروندجــا، الفقــرات 267، 87، 127، 268 وص. 112 ) أديــن أنتــو فورونديجــا بجريمــة 

 
ً
التعذيــب كجريمــة حــرب عــن ارتــكاب أفعــال تشــمل: »إجبــار ]ضحيــة[ علــى مشــاهدة ]جنــدي آخــر[ يعتــدي جنســيا

علــى ]ضحيــة أخــرى[«( ؛ املدعــي العــام ضــد فوروندجــا، IT-95-17 / 1-A، الحكــم، 21 يوليــو / تمــوز 2001 )»حكــم 

إدانــة  وتأكيــد  االســتئناف  ورفــض  االســتئناف،  أســباب  مــن  ســبب  كل  )رفــض   79 ص.  فورونديجــا«(،  اســتئناف 

فورونديجــا(؛ الحكــم االبتدائــي فــي بردانيــن، الفقــرات 1018، 524، 538، 998، 1013، 1050، 1061، 1088 ) 
أديــن رادوســاف بردانيــن بارتــكاب جريمــة االضطهــاد كجريمــة ضــد اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك التعذيــب وجريمــة الحــرب 
املتمثلــة فــي التعذيــب بســبب ارتــكاب أفعــال تشــمل: إجبــار »مســلمي البوســنة والبوســنيين الكــروات ]...[ علــى مشــاهدة 
بردانيــن،  اســتئناف  حكــم  انظــر  لكــن  والضــرب«(؛  واالغتصــاب  للقتــل  يتعرضــون  مجموعتهــم  مــن  آخريــن  أعضــاء 

االبتدائيــة  الدائــرة  أن  معتبــرة  الجرائــم،  هــذه  عــن  بردانيــن  إدانــات  )نقــض   162 ص.   ،289-288  ،276 الفقــرات 

فــي املعســكرات ومراكــز  فــي التعذيــب والتحريــض عليــه  فــي الحكــم علــى بردانيــن باملســؤولية عــن املســاعدة  أخطــأت 
االحتجــاز(؛ الحكــم االبتدائــي فــي سيســاي وآخريــن، الفقــرات 1194، 1299، 1347، 1352 والصفحــات 678-677، 
680-682، 684-685 ) كل متهــم أديــن بجرائــم حــرب عــن اإلرهــاب واالعتــداء علــى كرامــة الشــخص بســبب ارتــكاب 

أفعال تشــمل: »أمر ] الضحية[ بمشــاهدة وعد الرجال الذين يغتصبون زوجته ]بينما[ يشــاهد أطفاله ]...[«(؛ حكم 
االســتئناف سيســاي وآخــرون، ص 477-479 )تأكيــد اإلدانــات(. 

»العنــف  أن  إلــى  توصــل  الــذي   (  343 حاشــية   ،180 الفقــرة  وآخريــن،  كفوتــكا  فــي  االبتدائــي  الحكــم    23

القســري«(. اإلجهــاض   ]...[ مثــل  جرائــم   
ً
أيضــا يشــمل  الجن�ســي 

24   الحكــم االبتدائــي فــي كفوتــكا وآخريــن، الفقــرة 180، حاشــية 343 ) الــذي توصــل إلــى أن »العنــف الجن�ســي 

يشــمل أيًضــا جرائــم مثــل ]...[ الــزواج القســري«(؛ الحكــم االبتدائــي فــي سيســاي وآخريــن، الفقــرات 1297-1295، 

1301، 1406-1413، 1460-1475، 1562-1565، 1579-1583، الصفحات 678-677، 682-680، 685-684 

)  كل متهــم أديــن بارتــكاب جرائــم حــرب عــن اإلرهــاب واالعتــداء علــى كرامــة الشــخص، وكذلــك الجرائــم ضــد اإلنســانية 

املتمثلــة فــي األفعــال الاإنســانية عــن أفعــال مــن بينهــا »الــزواج القســري«(؛ حكــم االســتئناف سيســاي وآخريــن، ص 
الثانــي/  تشــرين   16 الحكــم،   ،ECCC/TC/002/19-09-2007  ،002/02 القضيــة  اإلدانــات(؛  )تأكيــد   479-477

نوفمبــر 2018 ، املجلــد الرابــع، الفقــرات 3686-3694، 4326 وص. 2230 )  أدينــوا بارتــكاب جريمــة ضــد اإلنســانية 
ألفعــال الإنســانية أخــرى مــن خــال الــزواج القســري(. وحتــى وقــت الكتابــة، ال يــزال اســتئناف املدعــي العــام املشــارك 
ضــد الحكــم االبتدائــي قيــد النظــر. انظــر القضيــة ECCC / SC-19-09-2007 / 002، اســتئناف املدعــي العــام املشــترك 

ICC- ،ضــد الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة 02/002، 20 آب/ أغســطس 2019. لكــن انظــر املدعــي العــام ضــد كاتانغــا

فــي  االبتدائــي  )»الحكــم  مــارس 2014  آذار/   7 األسا�ســي،  النظــام  مــن   74 للمــادة   
ً
وفقــا الحكــم   ،01 / 04-01 / 07

 
ً
كاتانغــا«(، الفقــرات 1000، 1001-1023 ) الــذي توصــل إلــى أنــه فــي ســياق أعقــاب الهجــوم، فــإن »القــول بــأن شــخصا

 
ً
مــا ’اتخــذ كزوجــة‘ مــن قبــل أحــد املقاتليــن أو أنهــا ســتصبح ’زوجتــه‘ هــو إشــارة واضحــة إلــى بيئــة قســرية تســتتبع انخراطــا

شــبه مؤكــد فــي أفعــال ذات طبيعــة جنســية« وأن هــؤالء املقاتليــن ارتكبــوا جريمــة االســتعباد الجن�ســي كجريمــة حــرب 

وجريمــة ضــد اإلنســانية(؛ الحكــم االبتدائــي فــي كاتانغــا، الفقــرات 1620-1621، 1663-1664 ) تبرئــة املتهميــن مــن 
هــذه الجرائــم علــى أســاس أنهــا لــم تنــدرج ضمــن القصــد الجنائــي املشــترك املطلــوب إلثبــات املســؤولية بموجــب املــادة 

25 )3( )د( )2( مــن نظــام رومــا األسا�ســي(.
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81  المبــادئ التوجيهيــة للقانــون الجنائــي الدولي بشــأن العنف الجنســيمبــادئ الهاي بشــأن العنف الجنســي80

أداء األنشــطة البدنيــة مثــل الرقــص أو ممارســة التماريــن الرياضــة أو الســير بشــكل عــاٍر؛25

فحــص األعضــاء الجســدية الجنســية لشــخص،26 أو فحــص وقــوع الحيــض؛27د. 

25  الحكــم االبتدائــي فــي أكايســو، الفقــرات 688، 685، 692-695، 697، 731-732، 734 والقســم 8. الحكــم، ص. 293 ) أديــن جــان 
بــول أكايســو بارتــكاب جريمــة أفعــال الإنســانية أخــرى كجريمــة ضــد اإلنســانية وإبــادة جماعيــة ألفعــال مــن بينهــا: »أمــر جماعــة اإلنتراهامــوي 
«(؛ املدعــي 

ً
 جنســيا

ً
بخلــع مابــس طالبــة وإجبارهــا علــى ممارســة الجمبــاز عاريــة فــي الفنــاء العــام للمكتــب الجماعــي أمــام حشــد، ممــا يشــكل عنفــا

العــام ضــد أكايســو، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا ، ICTR-96-4-A، الحكــم، 1 حزيــران / يونيــو 2001 )»حكــم اســتئناف 
أكايســو«(، ص. 143 )رفــض اســتئناف أكايســو بالكامــل(؛ املدعــي العــام ضــد كونــاراك وآخريــن، IT-96-23-T & IT-96-23 / 1-T، الحكــم، 22 
شــباط/ فبرايــر 2001 )»الحكــم االبتدائــي فــي كونــاراك وآخريــن«(، الفقــرات 772، 766-771، 773، 782، 886 )  أديــن رادوميــر كوفاتــش 

بارتــكاب جريمــة االعتــداء علــى كرامــة الشــخص كجريمــة الحــرب ألفعــال تشــمل: »إجبــار ]الضحايــا[ علــى التعــري والرقــص عــراة علــى طاولــة 
بينمــا يشــاهدهم ]املتهــم[ مــن األريكــة، ويوجــه األســلحة إليهــم«(. املدعــي العــام ضــد كونــاراك وآخريــن، IT-96-23 و IT-96-23 / 1-A، الحكــم، 

12 حزيــران/ يونيــو 2002 )»حكــم اســتئناف كونــاراك وآخــرون«(، الفقــرات 283-285 والصفحــات 125-126 )تأكيــد إدانــة كوفاتــش(. فيمــا 

 الحكــم االبتدائــي فــي بردانيــن، الفقــرات 1013، 524، 538، 998، 1050، 1061 )  أديــن 
ً
يتعلــق بالتعــري القســري بشــكل عــام، انظــر أيضــا

رادوســاف بردانيــن بارتــكاب جريمــة االضطهــاد كجريمــة ضــد اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك التعذيــب، وجريمــة التعذيــب كجريمــة حــرب بســبب 
االعتــداءات الجنســية، بمــا فــي ذلــك: »إجبــار ]الضحيــة[ علــى خلــع مابســها أمــام رجــال شــرطة وجنــود صــرب البوســنة«(. لكــن انظــر حكــم 
اســتئناف بردانيــن، الفقــرات 276، 288-289، ص. 162 )نقــض إدانــات بردانيــن بهــذه الجرائــم، معتبــرة أن الدائــرة االبتدائيــة أخطــأت فــي 

الحكــم علــى بردانيــن باملســؤولية عــن املســاعدة فــي التعذيــب والتحريــض عليــه فــي املعســكرات ومراكــز االحتجــاز(؛ املدعــي العــام ضــد بيمبــا، 

ICC-01 / 05-01 / 08، قــرار بشــأن طلــب املدعــي العــام ألمــر إلقــاء قبــض ضــد جــان بييــر بيمبــا غومبــو، 10 حزيــران/ يونيــو 2008 )»قــرار 

إلقــاء قبــض بيمبــا«(، الفقــرات 39-40 ) الــذي توصــل إلــى أن فعــل » أمــر ]النــاس[ بخلــع مابســهم فــي األماكــن العامــة مــن أجــل إذاللهــم« ال 

 مــن العنــف 
ً

يرقــى إلــى وصــف »أشــكال أخــرى مــن العنــف الجن�ســي« بموجــب املــادة 7 )1( )ز( مــن نظــام رومــا األسا�ســي ألنــه »لــم يشــكل أشــكاال

الجن�ســي علــى درجــة مــن الخطــورة يمكــن مقارنتهــا بالجرائــم األخــرى املنصــوص عليهــا فــي املــادة 7 )1( )ز( مــن النظــام األسا�ســي«(.

فــي ميلوتينوفيتــش وآخرويــن، املجلــد 2 مــن 4، الفقــرات 631-632، 558، 622، 689-690 واملجلــد 3 مــن 4،  االبتدائــي  الحكــم    26

الفقــرات 472، 476، 629، 631، 633، 785، 788، 928، 931، 1135، 1139، 1206-1212 ) أديــن نيبويشــا بافكوفيتــش بارتــكاب 

جريمــة االضطهــاد كجريمــة ضــد اإلنســانية مــن خــال االعتــداء الجن�ســي بســبب ارتــكاب أفعــال تشــمل: »]الجنــود[ يجبــرون ]الضحيــة[ علــى 
نــزع مابســها ]...[ تفتيشــها و]إخبارهــا[ برفــع بلوزتهــا وحمالــة صدرهــا ]...[ «؛ و» ]إخــراج[ النســاء مــن الغرفــة وتفتيشــهن واحــدة تلــو األخــرى 

]و[ إجبارهــن علــى خلــع مابســهن«(؛ املدعــي العــام ضــد ســاينوفيتش وآخريــن، IT-05-87-A، الحكــم، 23 كانــون الثانــي/ ينايــر 2014 )»حكــم 

الدائــرة  بــأن  ق�ســى  الــذي   (  742  ،740-739 والصفحــات   1604  ،1592  ،1582  ،1550 الفقــرات  وآخــرون«(،  ســاينوفيتش  اســتئناف 

فــي رفــض إدانــة نيكــوال شــينوفيتش وســريتين لوكيتــش علــى هــذه األفعــال، وبالتالــي وجدتهمــا املحكمــة مســؤولين عــن  االبتدائيــة أخطــأت 

االضطهــاد كجريمــة ضــد اإلنســانية، مــن خــال االعتــداءات الجنســية، بينمــا رفضــت توجيــه إدانــات جديــدة(.

27  الحكم االبتدائي في كفوتكا وآخرين، الفقرات 105، 415، 419-420، 470، 504، 578-579، 691، 752-753 )  كل متهم مدان 

بارتــكاب جريمــة التعذيــب كجريمــة حــرب وجريمــة االضطهــاد كجريمــة ضــد اإلنســانية ألفعــال تشــمل: »إجبــار ]الضحيــة[ علــى إثبــات ]أنهــا 
كانــت حائــض[ إلــى ]حــارس[«(. لكــن انظــر حكــم اســتئناف كفوتــكا وآخــرون، الفقــرات 329-334، 339، 594-599، الصفحــات 243-242 

)نقــض إدانــة ميروســاف كفوتــكا باالضطهــاد بســبب أفعــال »االغتصــاب واالعتــداء الجن�ســي«، حيــث وجــدت أن الدائــرة االبتدائيــة أخطــأت 
فــي تحديــد أن هــذه األفعــال ارُتكبــت فــي أومارســكا أثنــاء عملــه هنــاك، وألغــت إدانــة زوران زيجيتــش باالضطهــاد بســبب هــذه األفعــال، ووجــدت 
أنــه ال توجــد وقائــع معقولــة الســتنتاج أنــه شــارك بشــكل كبيــر فــي إدارة أعمــال معســكر أومارســكا وبالتالــي تحميلــه املســؤولية كمشــارك فــي 

العمــل الجنائــي املشــترك(. 

 جــزء جســد جن�ســي؛28ذ. 
ً
تقبيــل أو لعــق جســد شــخص، خصوصــا

ملــس شــخص بطريقــة جنســية، كلمــس جــزء جســدي جن�ســي، بمــا فــي ذلــك بواســطة جــزء جســدي ر. 
جن�ســي أو ســا	 أو أداة أخرى.29

كمــا صــدرت أحــكام باإلدانــة علــى أفعــال لــم تصنفهــا الدائــرة مصــدرة الحكــم علــى أنهــا جنســية ولكــن   .12

وصفتهــا دوائــر بالجنســية فــي قضايــا أخــرى، أو كان مــن املمكــن وصفهــا كذلــك، علــى ســبيل املثــال، 

28  الحكــم االبتدائــي فــي تاديتــش، الفقــرات 206، 194، 198، 722-726، 730 وص. 285 )أديــن دوســكو تاديتــش بارتــكاب جريمــة 

املعاملــة القاســية كجريمــة حــرب وجريمــة ارتــكاب أفعــال الإنســانية كجريمــة ضــد اإلنســانية بســبب ارتــكاب أفعــال مــن بينهــا: »أمــر ]ســجين[ 
بلعــق املؤخــرة العاريــة لـ]ســجين آخــر[ وأمــر ]ســجين آخــر[ بامتصــاص قضيبــه ثــم العــض علــى خصيتيــه«(؛ حكــم اســتئناف تاديتــش، الفقــرات 

68، 170-171، ص. 144 ) نقــض تبرئــة تاديتــش وإدانتــه بارتــكاب هــذه األفعــال، باإلضافــة إلــى جرائــم الحــرب املتمثلــة فــي التعذيــب وتعمــد 

إحــداث معانــاة شــديدة أو إلحــاق أذى خطيــر بالجســم والصحــة(. 

29  الحكم االبتدائي في كفوتكا وآخرين، الفقرة 180 ) الذي وجد أن »العنف الجن�سي ]...[ يشمل جرائم مثل التحرش الجن�سي ]...[«(؛ 
الحكــم االبتدائــي فــي ميلوتينوفيتــش وآخريــن، املجلــد 2 مــن 4، الفقــرات 631-632، 689، 558، 622، 690 واملجلــد 3 مــن 4، الفقــرات 
بارتــكاب جريمــة  نيبويشــا بافكوفيتــش  أديــن    (  1212-1206 ،1139 ،1135 ،931 ،928 ،788 ،785 ،633 ،631 ،629 ،476 ،472
االضطهــاد كجريمــة ضــد اإلنســانية مــن خــال االعتــداء الجن�ســي الرتــكاب أفعــال مــن بينهــا: »قيــام جنــدي / جنــود بتفتيــش ]ضحيــة[ وملــس 
ثدييهــا والســخرية منهــا بتعليقــات جنســية«، »ملــس ]الضحايــا[ بطريقــة جنســية وتهديديــة« و»أمــر ضحيــة بخلــع مابســها و ]...[ ملــس ثدييهــا 
ومهبلهــا، وعنــد هــذه النقطــة أغمــي عليهــا«(؛ حكــم اســتئناف ســاينوفيتش وآخريــن، الفقــرات 1550، 1582، 1592، 1604، الصفحــات 
األفعــال،  هــذه  علــى  لوكيتــش  وســريتين  شــاينوفيتش  نيكــوال  إدانــة  رفــض  فــي  أخطــأت  االبتدائيــة  الدائــرة  أن  ق�ســي  )إذ   742  ،740-739
وبالتالــي وجدتهــم مســؤولين عــن االضطهــاد باعتبــاره جريمــة ضــد اإلنســانية مــن خــال االعتــداءات الجنســية، مــع االمتنــاع عــن توجيــه إدانــات 
جديــدة(؛ الحكــم االبتدائــي فــي فوروندجــا، الفقــرات 264 و40 و267 وص. 112 )  أديــن أنتــو فوروندجــا بجريمــة التعذيــب كجريمــة حــرب 
الرتــكاب أفعــال مــن بينهــا: اســتجواب الضحيــة بينمــا »قــام ]جنــدي آخــر[ بفــرك ســكينه علــى فخــذي ]الضحيــة[ والتهديــد بقطــع أعضائهــا 
 علــى االســتجواب«(؛ حكــم اســتئناف فوروندجــا، ص. 79 ) تــم رفــض كل ســبب مــن أســباب االســتئناف 

ً
التناســلية إن لــم تخبــر الحقيقــة ردا

ورفــض االســتئناف وتأكيــد إدانــة فوروندجــا(. انظــر أيًضــا تقريــر عــن أنشــطة الدراســة األوليــة 2016، الفقــرة 94 ) مــع اإلشــارة إلــى، فيمــا 
بنــاء علــى مراســات  فــي العــراق / اململكــة املتحــدة، االدعــاءات املقدمــة مــن محامــي املصلحــة العامــة  فــي الوضــع  يتعلــق بالدراســة األوليــة 
املــادة 15 عــن »أشــكال أخــرى مــن العنــف الجن�ســي«، بمــا فــي ذلــك »اللمــس الجســدي املســتفز لألعضــاء التناســلية والشــرجية للمعتقليــن 
وملــس أجســاد املعتقليــن مــن خــال أعضــاء الجنــاة التناســلية«(. لكــن انظــر الحكــم االبتدائــي فــي بردانيــن، الفقــرات 517-516، 524، 538، 
998، 1013، 1050، 1061، 1088 )  أديــن رادوســاف بردانيــن بارتــكاب جريمــة االضطهــاد كجريمــة ضــد اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك التعذيــب 
ثــدي محتجــزة، ]إخــراج[ ســكين و]تمريرهــا[ علــى صدرهــا لعــدة  وجريمــة التعذيــب كجريمــة حــرب الرتــكاب أفعــال تشــمل: »الكشــف عــن 
دقائــق«(؛ حكــم اســتئناف بردانيــن، فقــرات 276، 288-289، ص. 162 )تــم نقــض إدانــات بردانيــن عــن هــذه الجرائــم، معتبــرة أن الدائــرة 
 عــن املســاعدة فــي التعذيــب والتحريــض عليــه فــي املعســكرات ومراكــز االحتجــاز(؛ املدعــي 

ً
االبتدائيــة أخطــأت فــي العثــور علــى بردانيــن مســؤوال

العــام ضــد روكونــدو، ICTR-2001-70-T، الحكــم، 27 شــباط / فبرايــر 2001، الفقــرات 381، 574-576، 591 )  أديــن إيمانويــل روكونــدو 
بارتــكاب جريمــة اإلبــادة الجماعيــة الرتــكاب أفعــال مــن بينهــا: »اإلكــراه علــى االتصــال الجن�ســي بـــ] ضحيــة[ بفتــح ســحاب ســرواله ومحاولــة خلــع 
تنورتهــا واالســتلقاء عليهــا بقــوة واملداعبــة وفــرك نفســه بهــا إلــى أن قــذف وفقــد انتصابــه«. وجــدت الدائــرة االبتدائيــة أنــه »مــن الواضــح أن 
األفعــال موضــع االعتبــار كانــت ذات طبيعــة جنســية: ]...[ تصرفــات وأقــوال روكونــدو، مثــل إخبارهــا بأنهــا إذا قامــت بممارســة الحــب معــه فلــن 
 ،ICTR-2001-70-T ينســاها أبــًدا، تعــزز اســتنتاج الدائــرة ] ...[«(؛ روكونــدو ضــد املدعــي العــام، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا
الحكــم، 20 تشــرين األول / أكتوبــر 2010، الفقــرات 236، 227-235، 237-2388، 270 ) الــذي توصــل إلــى أن اعتــداء روكونــدو الجن�ســي 
علــى الضحيــة، »الــذي وقــع أثنــاء اإلبــادة الجماعيــة، لــم يكــن بالضــرورة جــزًءا مــن اإلبــادة الجماعيــة نفســها« وبالتالــي فقــد عكــس إدانــة 

روكونــدو بارتــكاب جريمــة اإلبــادة الجماعيــة، جزئًيــا نتيجــة التســبب بضــرر نف�ســي خطيــر للضحيــة مــن خــال هــذا االعتــداء(.

http://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
http://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/appeals-chamber-judgements/en/010601.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/brdanin/tjug/en/brd-tj040901e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/brdanin/tjug/en/brd-tj040901e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/brdanin/acjug/en/brd-aj070403-e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/brdanin/acjug/en/brd-aj070403-e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/brdanin/acjug/en/brd-aj070403-e.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_04180.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_04180.PDF
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e2of4.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e2of4.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/acjug/en/140123.pdf
http://www.icty.org/x/cases/kvocka/tjug/en/kvo-tj011002e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/kvocka/tjug/en/kvo-tj011002e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kvocka/acjug/en/kvo-aj050228e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kvocka/acjug/en/kvo-aj050228e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/kvocka/tjug/en/kvo-tj011002e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/kvocka/tjug/en/kvo-tj011002e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e2of4.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e2of4.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/acjug/en/140123.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/acjug/en/140123.pdf
https://www.icty.org/x/cases/furundzija/acjug/en/fur-aj000721e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/furundzija/acjug/en/fur-aj000721e.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=161114-otp-rep-PE
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=161114-otp-rep-PE
https://www.icty.org/x/cases/brdanin/acjug/en/brd-aj070403-e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/brdanin/acjug/en/brd-aj070403-e.pdf
https://www.refworld.org/cases,ICTR,49be1c0e2.html
https://www.refworld.org/cases,ICTR,4cc1b2692.html
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هــذه األفعــال علــى  مثــل  انطــوى علــى جــزء جســدي جن�ســي. وقــد تضمنــت  قــد  الفعــل  لكــون 

بالجــزء الجســدي  بإلحــاق أذى شــديد  التهديــد  أو  أو ضــرب31 جــزء جســدي جن�ســي  عــض30 
واإلخصــاء.33 الجن�ســي32 

 مــا يلــي فيمــا يتعلــق باألفعــال ذات الطابــع الجن�ســي:
ً
وجــد الفقــه القانونــي الدولــي أيضــا  .13

عــن أ.  النظــر  بغــض  شــخص  أي  وضــد  قبــل  مــن  جنســية  طبيعــة  ذو  فعــل  ارتــكاب  يمكــن 
الجنــس؛34 نفــس  مــن  أفعــال  تشــمل  وقــد  االجتماعــي  النــوع  أو  الجنــس 

فــي  االبتدائــي  )»الحكــم   1998 نوفمبــر   / الثانــي  تشــرين   16 الحكــم،   ،IT-96-21-T وآخــرون،  دياليتــش  ضــد  املدعــي     30

فــي تعمــد  بارتــكاب جرائــم الحــرب املتمثلــة  ) أديــن زدرافكــو موزيتــش  دياليتــش«(، الفقــرات 1019، 1035-1048 وص. 442 
إحــداث معانــاة شــديدة أو إلحــاق أذى خطيــر بالجســم أو بالصحــة واملعاملــة القاســية الرتــكاب أفعــال مــن بينهــا: »وضــع ســلك 
محتــرق حــول املنطقــة التناســلية«(؛ املدعــي ضــد دياليتــش وآخــرون، IT-96-21-A، الحكــم، 20 شــباط / فبرايــر2001 )»حكــم 

أو  شــديدة  معانــاة  إحــداث  لتعمــد  موزيتــش  إدانــة  تأييــد   (  306 ص.   ،427  ،424 الفقــرات  وآخــرون«(،  دياليتــش  اســتئناف 

إلحــاق أذى خطيــر بالجســم أو بالصحــة بســبب هــذه األفعــال ورفــض اإلدانــة بســبب املعاملــة القاســية(.

31  املدعــي ضــد ناليتيليتــش وآخــرون، IT-98-34-T، الحكــم، 31 آذار / مــارس 2003، الفقــرات 450، 451، 454-453، 

721، الصفحــات 254-255 )  أديــن ماديــن ناليتيليتــش بارتــكاب جريمــة حــرب تتمثــل فــي تعمــد إحــداث معانــاة شــديدة الرتــكاب 

أفعــال مــن بينهــا: »ضــرب ]الضحيــة[ علــى األعضــاء التناســلية«(؛ املدعــي العــام ضــد ناليتيليتــش وآخــرون، IT-98-34-A، الحكــم، 
3 أيــار/ مايــو 2006، ص. 207 ) تأييــد إدانــة ناليتيليتــش لهــذه األفعــال(.

التعذيــب  بجريمــة  فوروندجــا  أنتــو  أديــن   (  112 وص.   267  ،124  ،264 الفقــرات  فوروندجــا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم    32

كجريمــة حــرب الرتــكاب أفعــال مــن بينهــا: اســتجواب الضحيــة بينمــا »قــام ]جنــدي آخــر[ بفــرك ســكينه علــى فخــذي ]الضحيــة[ 
 علــى االســتجواب«(؛ حكــم اســتئناف فوروندجــا، ص. 79 )رفــض 

ً
والتهديــد بقطــع أعضائهــا التناســلية إن لــم تخبــر الحقيقــة ردا

كل ســبب مــن أســباب االســتئناف، ورفــض االســتئناف وتأكيــد إدانــة فوروندجــا(.

33  املدعــي العــام ضــد نييتيغيــكا، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا- ICTR-96-14-T، الحكــم والعقوبــة، 16 أيــار 

/ مايــو 2003، الفقــرات 312، 462، 464-467، 480 ) أديــن إلييــزر نييتيغيــكا بارتــكاب أفعــال الإنســانية أخــرى كجريمــة ضــد 

اإلنســانية الرتــكاب أفعــال مــن بينهــا: إخصــاء ضحيــة وتعليــق »أعضــاءه التناســلية ]...[ علــى حربــة ]...[ أمــام مــرأى الجمهــور.«(؛ 
أيــار/ مايــو 2003،  العــام، املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا، ICTR-96-14-A، الحكــم، 16  نيتيغيــكا ضــد املدعــي 

الفقــرة 270 )رفــض اســتئناف نيتيغيــكا بالكامــل(.

34  املدعــي العــام ضــد بيمبــا، ICC-01 / 05-01 / 08، الحكــم وفًقــا للمــادة 74 مــن النظــام األسا�ســي، 21 آذار / مــارس 2016 

)»الحكــم االبتدائــي فــي بيمبــا«(، الفقــرات 99-100 ) الــذي وجــد أن مفهــوم »الغــزو«، كركــن مــن أركان جريمــة الحــرب والجريمــة 

الجنــاة  الجنــس وعلــى  نفــس  مــن   وينطبــق علــى اإليــاج 
ً
هــو مفهــوم محايــد جنســانيا فــي »االغتصــاب«،  املتمثلــة  ضــد اإلنســانية 

تمــوز/ يوليــو   8 نتاغانــدا، ICC-01 / 04-02 / 06، الحكــم،  العــام ضــد  أيًضــا املدعــي  انظــر  الذكــور واإلنــاث(؛  مــن  والضحايــا 

2019 )»الحكــم االبتدائــي فــي نتاغانــدا«(، الفقــرات 932-933 )حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، مــا زال اســتئناف نتاغانــدا ضــد 

باالســتئناف  نتاغانــدا  الســيد  إدانتــه تحــت النظــر. انظــر املدعــي العــام ضــد نتاغانــدا، ICC-01 / 04-02 / 06-2396، إخطــار 

ضــد الحكــم بموجــب املــادة 74 مــن النظــام األسا�ســي، ICC-01 / 04-02 / 06-2359، 9 أيلــول/ ســبتمبر 2019؛ مكتــب املدعــي 

 ،9 ص.   ،2014 يونيــو   / حزيــران  والجنســانية،  الجنســية  الجرائــم  بشــأن  سياســة  ورقــة  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام 

حاشــية 6 )مــع اإلشــارة إلــى أن صياغــة أركان جريمــة الحــرب املتمثلــة فــي االغتصــاب علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي أركان الجرائــم 

.)
ً
الخاصــة باملحكمــة الجنائيــة الدوليــة تمــت بطريقــة محايــدة بيــن جنســانيا

إن دفــع شــخص لانخــراط فــي فعــل ذي طبيعــة جنســية ال يشــمل إجبــار الشــخص علــى ب. 
أداء الفعــل مــع الجانــي فقــط، ولكــن أيًضــا علــى الشــخص نفســه أو مــع طــرف ثالــث؛35

ال تقتصــر األفعــال ذات الطبيعــة الجنســية علــى تلــك التــي تنطــوي علــى عنــف جســدي ت. 

ولكنهــا تشــمل األفعــال الجســدية وغيــر الجســدية ذات العنصــر الجن�ســي؛36 و

ذو ث.   
ً
جنســيا الضحيــة  وإهانــة  إذالل  عامــل  فــإن  جنســًيا،  عنًفــا  يشــكل  مــا  تحديــد  عنــد 

الفعــل.37 جــراء  الجنســية  باملتعــة  شــعر  قــد  الجانــي  كان  إذا  ممــا  أكبــر  صلــة 

35   أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــواد 7 )1( )ز(-6، و 8 )2( )ب( )22(-6، و 8 )2( )هـــ( )6(-6، الركــن 

األول. انظــر علــى ســبيل املثــال حكــم االبتدائــي فــي دياليتــش وآخريــن، الفقــرة 1065؛ حكــم إصــدار الحكــم فــي تودوروفيتــش، 

املنهجــي  واالغتصــاب  االســتعباد  مــن  املعاصــرة  األشــكال  واالجتماعــي،  االقتصــادي  املجلــس  أيًضــا  انظــر   .40-38 الفقــرات 

واالســتعباد الجن�ســي واملمارســات الشــبيهة باالســتعباد أثنــاء النــزاع املســلح: التقريــر النهائيــر، الفقــرة 22 ) التــي تنــص علــى أن 
»العنــف الجن�ســي يصــف أيًضــا املواقــف القســرية التــي يقــوم فيهــا ضحيتــان بأفعــال جنســية علــى بعضهمــا البعــض أو يــؤذون 

بطريقــة جنســية«(.  البعــض  بعضهــم 

36   الحكــم االبتدائــي فــي أكاييســو، الفقــرة 688 ) الــذي توصــل إلــى أن »العنــف الجن�ســي ال يقتصــر علــى االعتــداء الجســدي 

علــى الجســم البشــري وقــد يشــمل األفعــال التــي ال تنطــوي علــى اإليــاج أو حتــى اتصــال جســدي. الحــادث الــذي وصفــه الشــاهد 

ك.ك. بحيــث قــام املتهــم بأمــر أمــر جماعــة اإلنتراهامــوي بخلــع مابــس طالبــة وإجبارهــا علــى ممارســة الجمبــاز عاريــة فــي الفنــاء 

«(. انظــر أيًضــا الحكــم االبتدائــي فــي فوروندجــا، الفقــرة 186 
ً
 جنســيا

ً
العــام للمكتــب الجماعــي أمــام حشــد، ممــا يشــكل عنفــا

)الــذي يق�ســي بــأن »القواعــد الجنائيــة الدوليــة ال تعاقــب االغتصــاب فحســب، بــل تعاقــب أيًضــا علــى أي اعتــداء جن�ســي خطيــر 
ال يصــل إلــى مســتوى اإليــاج الفعلــي. األمــر الــذي يبــدو باشــتمال الحظــر علــى جميــع االنتهــاكات الخطيــرة ذات الطابــع الجن�ســي 

ــة ومهينــة 
ّ
، أو بالتهديــد باســتخدام القــوة أو بالترهيــب بطريقــة محط

ً
التــي تلحــق بالســامة الجســدية واملعنويــة للشــخص قســرا

لكرامــة الضحيــة.«(؛ الحكــم االبتدائــي فــي بريمــا وآخريــن، الفقــرة 720 ) الــذي يق�ســي أن »أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف 

الجن�ســي« فــي ســياق الجرائــم ضــد اإلنســانية هــو فئــة تكميليــة مــن الجرائــم الجنســية ]...[ والــذي قــد يشــمل عــدًدا غيــر محــدود 

مــن األفعــال. وتتفــق الدائــرة االبتدائيــة مــع اســتنتاج الدائــرة االبتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة فــي 

كفــوكا أن ’العنــف الجن�ســي أوســع مــن االغتصــاب‘. يشــمل الحظــر جميــع االنتهــاكات الخطيــرة ذات الطابــع الجن�ســي التــي تلحــق 
 أو بالتهديــد باســتخدام القــوة أو بالرهيــب(؛ الحكــم االبتدائــي فــي بردانيــن، 

ً
بالســامة الجســدية واملعنويــة ألي شــخص قســرا

الفقــرة 1012 )الــذي يق�ســي بــأن »االعتــداء الجن�ســي ]...[ يشــمل جميــع االنتهــاكات الخطيــرة ذات الطابــع الجن�ســي التــي تلحــق 

ــة ومهينــة لكرامــة الضحيــة«(. انظــر أيًضــا 
ّ
 أو بالتهديــد باســتخدام القــوة أو بالترهيــب بطريقــة محط

ً
بســامة أي شــخص قســرا

ورقــة سياســة مكتــب املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــأن الجرائــم الجنســية والجنســانية، ص 3 )التــي تنــص علــى 
أن »الفعــل ذي الطبيعــة الجنســية ال يقتصــر علــى العنــف الجســدي، وقــد ال ينطــوي علــى أي اتصــال جســدي - مثــل التعــري 

القســري. لذلــك، تشــمل الجرائــم الجنســية األفعــال الجســدية وغيــر الجســدية ذات العنصــر الجن�ســي«(. انظــر أيًضــا املجلــس 

الشــبيهة  واملمارســات  الجن�ســي  واالســتعباد  املنهجــي  واالغتصــاب  االســتعباد  مــن  املعاصــرة  األشــكال  االقتصــادي واالجتماعــي، 

باالســتعباد أثنــاء النــزاع املســلح: التقريــر النهائــي، الفقــرة 21 ) التــي تنــص علــى أن »العنــف الجن�ســي يشــمل كا مــن االعتــداءات 

الجســدية والنفســية املوجهــة ضــد الســمات الجنســية للشــخص، مثــل إجبــار الشــخص علــى نــزع مابســه فــي األماكــن العامــة أو 

تشــويه األعضــاء التناســلية للشــخص أو قطــع ثــدي امــرأة«(.

37   الحكــم االبتدائــي فــي ميلوتينوفيتــش وآخريــن، املجلــد 1 مــن 4، الفقــرة 199 ) الــذي يق�ســي بأنــه »لــن يكــون مــن املناســب 

التركيــز علــى اإلشــباع الجن�ســي للجانــي فــي تعريــف أركان »االعتــداء الجن�ســي«. فــي ســياق النــزاع املســلح، يكــون عامــل إذالل وتحقيــر 

الضحيــة ذو صلــة أكبــر مــن إشــباع الجانــي، بحيــث يوفــر هــذا الركــن خصوصيــة الجريمــة«(.

https://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/mucic/acjug/en/cel-aj010220.pdf
https://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/en/nal-tj030331-e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/en/nal-tj030331-e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/furundzija/acjug/en/fur-aj000721e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/furundzija/acjug/en/fur-aj000721e.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-14/trial-judgements/en/030516.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-14/trial-judgements/en/030516.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02238.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02238.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-2396
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-2396
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-2396
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-2396
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-policy-paper-on-sexual-and-gender-based-crimes--june-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-policy-paper-on-sexual-and-gender-based-crimes--june-2014.pdf
https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html
http://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
http://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/AFRC/613/SCSL-04-16-T-613s.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/AFRC/613/SCSL-04-16-T-613s.pdf
https://www.icty.org/x/cases/brdanin/tjug/en/brd-tj040901e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/brdanin/tjug/en/brd-tj040901e.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-policy-paper-on-sexual-and-gender-based-crimes--june-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-policy-paper-on-sexual-and-gender-based-crimes--june-2014.pdf
https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e1of4.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e1of4.pdf
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الجن�ســي  العنــف  بشــأن  املدنــي  املجتمــع  إعــان  مــن   2 البــاب  إلــى  الرجــوع  ينبغــي   .14

جنســًيا  الفعــل  كان  إذا  مــا  حــول  باملؤشــرات  شــاملة  غيــر  قائمــة  علــى  للحصــول 

باألعضــاء  شــاملة  غيــر  قائمــة  اإلعــان  هــذا  مــن   3 البــاب  يقــدم  بطبيعتــه.38 
الجنســية.39 الجســدية 

األفعــال ذات الطبيعــة الجنســية مــن وجهــة نظــر الناجيــن

األفعــال ذات الطبيعــة الجنســية املذكــورة أعــاه هــي األفعــال التــي ثبــت أنهــا تشــكل   .15

القائمــة  هــذه  الدولــي.  القانونــي  الفقــه  فــي  حــرب  وجرائــم  اإلنســانية  ضــد  جرائــم 
شــاملة.40 ليســت 

كمــا ورد فــي إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي،41 قــد ترقــى أفعــال أخــرى   .16

الناجيــن.  ومنظــور  تجربــة  مــن  الجن�ســي  العنــف  مســتوى  إلــى  جنســية  طبيعــة  ذات 

يمكــن أن تنقســم هــذه األفعــال إلــى فئتيــن:

 أفعــال ذات طبيعــة جنســية تعتبــر عنيفــة بطبيعتهــا؛ وأ. 

العنــف الجن�ســي ب.  إلــى مســتوى  قــد ترقــى  التــي  األفعــال ذات الطبيعــة الجنســية 

إذا حدثــت بالقــوة42 أو ضــد شــخص غيــر قــادر أو غيــر راغــب فــي إعطــاء موافقــة 
حقيقيــة وطوعيــة ومحــددة.43

تشــمل األفعــال ذات الطبيعــة الجنســية التــي يمكــن اعتبارهــا مــن تجربــة ومنظــور   .17

38  انظر إعان املجتمع املدني بشأن العنف الجن�سي، الباب 2، »األدلة على كون الفعل ذي طبيعة جنسية«.

39  انظــر إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي، البــاب 3، »أمثلــة علــى أجــزاء الجســد الجنســية«.

القائمــة ليســت شــاملة وبالتالــي ال تحــد مــن احتمــاالت مقاضــاة أفعــال أخــرى  40   مــن املهــم ماحظــة أن هــذه 
كعنــف جن�ســي. كمــا ورد عــن إدارة عمليــات حفــظ الســام التابعــة لألمــم املتحــدة فــي عــام 2010، »ال يمكــن القــول 

بــأن األحــكام الصــادرة عــن املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة واملحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 

ومحكمــة ســيراليون الخاصــة تعكــس مجمــل جرائــم العنــف الجن�ســي - ســواء كانــت ترقــى إلــى جرائــم فظيعــة أم ال - 

املرتكبــة ضــد املدنييــن، بمــن فيهــم النســاء، فــي النزاعــات املســلحة ذات الصلــة التــي هــزت يوغوســافيا الســابقة وروانــدا 

وســيراليون. يمثــل العنــف الجن�ســي فــي النزاعــات املســلحة، بمــا فــي ذلــك الجرائــم الجنســية الجســيمة التــي ترقــى إلــى 

جرائــم فظيعــة، مشــكلة أكبــر بكثيــر ممــا تعكســه هــذه األحــكام.« إدارة عمليــات حفــظ الســام التابعــة لألمــم املتحــدة، 

مراجعــة أركان العنــف الجن�ســي فــي أحــكام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة يوغوســافيا واملحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 

ومحكمــة ســيراليون الخاصــة فــي ضــوء قــرار مجلــس األمــن رقــم 1820، 2010، الفقــرة 27.

41   انظر إعان املجتمع املدني بشأن العنف الجن�سي، الباب 4، »أمثلة على أفعال العنف الجن�سي«، الفقرة 2.

42   انظــر إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي، البــاب 2.1.أ.

43   انظــر إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي، البــاب 2.1.ب.

يلــي: مــا  بطبيعتهــا  أنهــا عنيفــة  الناجيــن 

املتعلقــة أ.  أو األدويــة  العــاج  أو  النظافــة  إلــى  الوصــول  مــن  مــا  حرمــان شــخص 

بالحيــض أو الحمــل أو الــوالدة أو رعايــة الناســور أو ورم دمــوي فــي املســتقيم 

البشــرية أو غيــره مــن األمــراض املنقولــة جنســًيا أو  أو فيــروس نقــص املناعــة 

التشــويه الجن�ســي أو التشــوه أو عــاج أمــراض النســاء أو املســالك البوليــة أو 

البــول أو أي جانــب آخــر مــن جوانــب الصحــة الجنســية أو اإلنجابيــة؛

إلــى ب.  تعريضهــم  خــال  مــن   
ً
مثــا اإلنجابــي،  االســتقال  مــن  الشــخص  حرمــان 

األبــوة  أو  اإلنجابــي45  التخريــب  أو  القســري44  التعقيــم  أو  القســري  الحمــل 

القســرية أو التبنــي القســري أو مــن خــال منعهــم مــن اتخــاذ القــرارات بشــأن 

التســبب  أو  للتعقيــم  الخضــوع  أو  عدمــه  مــن  الحمــل  منــع  وســائل  اســتخدام 

الشــخص؛   بحمــل 

عبــر ت.  التواصــل  خــال  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  الجن�ســي،  النشــاط  لغــرض  االســتمالة 

االجتماعــي؛ التواصــل  وســائل  أو  اإلنترنــت 

الهويــة ث.  أو  ر  امليــول الجن�ســي املتصــوَّ مــن شــخص بســبب  أو الســخرية  اإلذالل 

أو االختيــارات الجنســية  الســمعة الجنســية  أو  أو األداء الجن�ســي  الجنســانية 
النشــاط الجن�ســي )أو انعدامــه( أو أجــزاء الجســد الجنســية؛46 أو 

منــع شــخص مــا مــن االنخــراط فــي نشــاط جن�ســي رضائــي، بمــا فــي ذلــك بســبب ج. 

أســباب  أي  أو  اإلعاقــة  أو  الجنســانية  الهويــة  أو  الجن�ســي  التوجــه  أو  الجنــس 

الدولــي؛ القانــون  بموجــب  عليــه  بنــاء  التمييــز  يحظــر  أخــرى 

االجتماعــي 	.  النــوع  ملعاييــر  يمتثــل  ال  أنــه  ُيعتقــد  مــا  شــخص  إهانــة  أو  معاقبــة 

توجههــم  أو  املتصــور  الجن�ســي  لســلوكهم  أو  أنثــى  أو  ذكــًرا  ليســوا  لكونهــم  أو 

الجنســانية؛ هويتهــم  أو  الجن�ســي 

44  تبيــن أركان الجرائــم الخــاص باملحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن التعقيــم القســري يقــع عندمــا »يحــرم مرتكــب 

الجريمــة شــخصا أو أكثــر مــن القــدرة البيولوجيــة علــى اإلنجــاب« و »أال يكــون ذلــك الســلوك مبــررا طبيــا أو يمليــه 

عــاج فــي أحــد املستشــفيات يتلقــاه الشــخص املعنــي أو األشــخاص املعنيــون بموافقــة حقيقيــة منهــم«. باإلضافــة إلــى 

أال يكــون »املقصــود بالحرمــان أن يشــمل تدابيــر تحديــد النســل غيــر الدائمــة األثــر مــن الناحيــة العمليــة« و »مــن 

الخــاص  الجرائــم  أركان  بالخــداع«.  عليهــا  الحصــول  يتــم  التــي  املوافقــة  تشــمل  ال  الحقيقيــة  املوافقــة  أن  املفهــوم 

باملحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 7 )1( )ز( – 5، املــادة 8 )2( )ب( )22( -5، املــادة 8 )2( )هـــ( (6)–5. 

45  هــذا يتضمــن العبــث أو إتــاف الواقــي الذكــري ووســائل منــع الحمــل األخــرى.

46  انظــر إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي، البــاب )3(، »أمثلــة علــى أجــزاء الجســد الجنســية«. 

https://www.icty.org/x/file/Outreach/sv_files/DPKO_report_sexual_violence.pdf
https://www.icty.org/x/file/Outreach/sv_files/DPKO_report_sexual_violence.pdf
https://www.icty.org/x/file/Outreach/sv_files/DPKO_report_sexual_violence.pdf
https://www.icty.org/x/file/Outreach/sv_files/DPKO_report_sexual_violence.pdf
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معاقبــة شــخص لرفضــه االنخــراط فــي نشــاط جن�ســي؛	. 

التحــرش الجن�ســي بشــخص مــا مــن خــال القيــام بســلوك جن�ســي غيــر مرحــب د. 

بــه يمكــن تفســيره علــى أنــه م�ســيء أو مهيــن أو مخيــف فــي ظــل هــذه الظــروف. قــد 

يشــمل الســلوك الجن�ســي غيــر املرحــب بــه اآلتــي:

i .إصــدار أصــوات أو تصريحــات أو إيمــاءات ذات طابــع جن�ســي؛

ii .إرســال رســائل جنســية صريحة؛

iii .اســتخدام الهواتــف أو أجهــزة أخــرى النتهــاك الخصوصيــة؛ أو

iv . التحديــق بطريقــة يمكــن تفســيرها بشــكل معقــول علــى أنهــا توحــي باعتبــار

الشــخص ك�ســيء جن�ســي أو بالرغبــة الجنســية؛

إخضــاع شــخص لــزواج مبكــر أو إلــى عاقــة جنســية اســتغالية. ذ. 

التــي  الجن�ســي  الطابــع  ذات  التاليــة  األفعــال   
ً
أيضــا املدنــي  املجتمــع  إعــان  يتضمــن   .18

قــد ترقــى إلــى مســتوى العنــف الجن�ســي مــن تجربــة ومــن منظــور الناجيــن إذا حدثــت 

حقيقيــة  موافقــة  إعطــاء  فــي  راغــب  غيــر  أو  قــادر  غيــر  شــخص  ضــد  أو  بالقــوة47 

فيهــا: بمــا  ومحــددة،48  وطوعيــة 

أن يحصــر شــخٌص مــع آخــر؛أ. 

الحــرق أو التقييــد أو الختــان بالقــوة أو إلحــاق األذى بــأي طريقــة أخــرى لجــزء ب. 

جســدي جن�ســي أو أي جــزء آخــر مــن الجســد بنيــة جنســية، بمــا فــي ذلــك بعــد 

وفــاة الشــخص؛

نشــر أو إنتــاج صــور أو لقطــات أو تســجيات صوتيــة لشــخص فــي حالــة تعــري ت. 

كامــل أو جزئــي أو خــال ممارســته لفعــل ذي طبيعــة جنســية بمــا فــي ذلــك مــن 
خــال التواصــل عبــر اإلنترنــت أو وســائل التواصــل االجتماعــي؛49

47   انظــر إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي، البــاب 2.1.أ.

48  انظــر إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي، البــاب 2.1.ب.

49  انظــر تقريــر عــن أنشــطة الدراســة األوليــة 2016، الفقــرة 94: » باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تصويــر املعتقليــن 

ضــد  الجن�ســي  العنــف  ألــم‘:  مليــون  مــن  »’أكثــر  للنســاء،  الاجئيــن  مفوضيــة  عــراة«؛  وهــم   ]...[ متكــرر  بشــكل   ]...[

الرجــال والفتيــان علــى طريــق وســط البحــر األبيــض املتوســط   إلــى إيطاليــا«، آذار/مــارس 2019.

 ألجــزاء الجســد الجنســية العاريــة،50 أو ث. 
ً
تعريــض الشــخص إلــى التعــري، خصوصــا

تعريضهــم ألفعــال ذات طبيعــة جنســية، بمــا فــي ذلــك مشــاهدة أو ســماع صــور أو 
أوصــاف أو لقطــات أو أعمــال فنيــة أو تســجيات صوتيــة لهــذه األفعــال؛51

إرغــام شــخص علــى الدخــول أو البقــاء فــي عاقــة حميميــة، بمــا فــي ذلــك الــزواج ج. 

ــر أو املؤقــت أو الزائــف أو نقــل الزوج/الشــريك؛ املدبَّ

إرغــام الشــخص علــى التظاهــر بالرغبــة الجنســية أو االســتمتاع الجن�ســي؛	. 

إرغام الشخص على أداء حركات، بما في ذلك حركات رقص، ذات ارتباط جن�سي؛	. 

بالعــادة د.  يتــم  الغيــر،  بنظــر  والتــي  أداء وظائــف جســدية،  الشــخص علــى  إرغــام 

الحيــض؛ فتــرة  بالنظافــة خــال  املتعلقــة  التدابيــر  ذلــك  فــي  بمــا  تأديتهــا بشــكل خــاص 

إلــى إجــراءات أو طقــوس مــن أجــل تحديــد أو ذ.  إرغــام الشــخص علــى الخضــوع 

الجنســية؛ هويتهــم  أو  الجن�ســي  ميولهــم  تغييــر 

نــزع ر.  ذلــك  فــي  بمــا  جزئــي،  أو  كامــل  بشــكل  مابســه  نــزع  علــى  الشــخص  إرغــام 

غطــاء الــرأس فــي الثقافــات التــي تعتبــر أن فــي ذلــك أثــر جن�ســي، أو إرغامهــم علــى 

ارتبــاط جن�ســي؛ ارتــداء مابــس ذات 

؛ز. 
ً
جعل حيوان يخترق جسد شخص بواسطة عضوه الجن�سي، مهما كان ضئيا

مــن س.  نــاٍج  أو   
ً
جنســيا  

ً
نجســا أو   

ً
جنســيا منحــرف  أنــه  علــى  شــخص  إلــى  اإلشــارة 

أو  الشــعر  كإزالــة   ،
ً
ثقافيــا داللــة  ذات  طــرق  باســتخدام  الجن�ســي  العنــف 

أجســادهم؛  وســم  أو  جنســية  إيحــاءات  ذات  رمــوز  ارتــداء  علــى  إرغامهــم 

تهيئــة شــخص ملمارســة نشــاط جن�ســي مــع طــرف ثالــث؛ش. 

التــي ص.  األمــراض  مــن  غيرهــا  أو  البشــرية  املناعــة  نقــص  فيــروس  بنقــل  القيــام 

الجن�ســي؛ باالتصــال  تنتقــل 

مشــاهدة شــخص فــي حالــة تعــري أو مشــارك فــي أفعــال ذات طبيعــة جنســية، ض. 

بمــا فــي ذلــك مشــاهدة أو ســماع صــور أو أوصــاف أو لقطــات أو أعمــال فنيــة أو 

تســجيات صوتيــة لهــذه األفعــال.

50  انظــر إعــان املجتمــع املدنــي بشــأن العنــف الجن�ســي، البــاب 3، »أمثلــة علــى أجــزاء الجســد الجنســية«. 

علــى  تنــص  التــي   (  94 الفقــرة   ،2016 األوليــة  الدراســة  أنشــطة  عــن  تقريــر  املثــال،  ســبيل  علــى  انظــر،    51

اإلباحيــة«(. واملــواد  التناســلية  لألعضــاء  متكــرر  بشــكل   ]...[ املعتقليــن  تعريــض  تــم  ذلــك،  إلــى  »باإلضافــة 
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افقة أو القوة أو التهديد باستخدام القوة أو القسر أو استغال  انعدام املو

افقة حقيقية بيئة قسرية أو عدم قدرة الشخص على إعطاء مو

افقــة )القانــون الدولــي العرفــي( انعــدام املو

كمــا هــو مذكــور أعــاه، اختلفــت الدوائــر االبتدائيــة فــي املحاكــم الخاصة فــي معالجتها   .19

ملســألة املوافقــة عنــد تحديــد أركان جريمــة العنــف الجن�ســي. فــي حكــم االســتئناف 

الوحيــد الــذي صــدر بخصــوص هــذا املوضــوع، وجــدت دائــرة االســتئناف فــي قضيــة 

دورديفيتــش أن انعــدام املوافقــة هــو ركــن مــادي مــن أركان الجريمــة.52 ومــع ذلــك، 
حرصــت الدائــرة علــى التأكيــد علــى مــا يلــي:

يمكــن إثبــات انعــدام املوافقــة مــن خــال »أي شــكل مــن أشــكال القســر، بمــا فــي أ. 

ذلــك مــن خــال أفعــال العنــف أو التهديــد بــه )الجســدي أو النف�ســي( أو إســاءة 

املحيطــة  والظــروف  اإلكــراه  مــن  أخــرى  أشــكال  أي  ]أو[  الســلطة  اســتخدام 
القمعيــة بشــكل عــام«؛53

املنازعــات ب.  أثنــاء  ســيما  وال  املوافقــة«،  »يبطــل  االحتجــاز  فــإن  عــام  وبشــكل 

54و املســلحة؛

جميــع أشــكال القســر، مثــل »أفعــال العنــف أو التهديــد بــه واالحتجــاز والظــروف ت. 
املحيطــة القمعيــة بشــكل عــام« هــي أدلــة تثبــت انعــدام املوافقــة.55

وفــي حكمــي االســتئناف فــي كونــاراك وآخريــن وجاكومبيت�ســي، تبنــت دوائــر االســتئناف   .20

فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة واملحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

لروانــدا، علــى التوالــي، وجهــة نظــر مماثلــة فيمــا يتعلــق بجريمــة االغتصــاب كجريمــة 

، ووجــدت أن 
ً
باملنازعــات والفظائــع واملنصــوص عليهــا قانونــا عنــف جن�ســي مقتــرن 

52  انظــر الفقــرة 8، أعــاه.

53  حكــم اســتئناف دورديفيتــش، الفقــرة 852.

وآخريــن،  ميلوتينوفيتــش  فــي  االبتدائــي  الحكــم   
ً
أيضــا انظــر   .852 الفقــرة  دورديفيتــش،  اســتئناف  حكــم    54

نــزاع مســلح،  املجلــد 1 مــن 4، الفقــرة 200 )الــذي يق�ســي بأنــه »عندمــا يتــم احتجــاز شــخص مــا، ال ســيما أثنــاء 

يمكــن االســتدالل علــى القســر وانعــدام املوافقــة مــن هــذه الظــروف«. تــم تأكيــد هــذه النتيجــة فــي حكــم اســتئناف 

.)851 الفقــرة  دورديفيتــش، 

55  الحكــم االبتدائــي فــي ميلوتينوفيتــش وآخريــن، املجلــد 1 مــن 4، الفقــرة 200 )تــم التأكيــد عليــه فــي االســتئناف 

فــي حكــم اســتئناف دورديفيتــش، الفقــرة 851(.

الفعــل الجرمــي يتكــون مــن »اختــراق جن�ســي« ارتكــب »بــدون موافقــة الضحيــة«.56 

هــو  املوافقــة  انعــدام  أن  االســتنتاج  يمكــن  القضائــي،  االجتهــاد  هــذا  إلــى   
ً
واســتنادا

ركــن مــن أركان جريمــة العنــف الجن�ســي بموجــب القانــون الدولــي العرفــي.

فيمــا بتعلــق بهــذا الركــن، وجــدت دوائــر االســتئناف فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة   .21

اآلتــي: لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  واملحكمــة  الســابقة  ليوغوســافيا 

؛57أ. 
ً
إثبــات مقاومــة الضحيــة كدليــل علــى انعــدام موافقتهــا ليــس متطلبــا

انعــدام ب.  علــى  واضًحــا   
ً
دليــا القــوة  باســتخدام  التهديــد  أو  القــوة  توفــر  بينمــا 

الجريمــة؛58 أركان  مــن   
ً
ركنــا ليســت  أنهــا  إال  املوافقــة، 

َهــم فيهــا بارتــكاب جرائــم ت.  ُيتَّ فــي معظــم القضايــا التــي  »الظــروف ]...[ التــي تســود 

 »لــن 
ً
حــرب أو جرائــم ضــد اإلنســانية ســتكون تقريًبــا فــي أغلبهــا قســرية« فمثــا

الحقيقيــة ممكنــة«؛59 و املوافقــة  تكــون 

إبــادة ث.  حملــة  »مثــل  الظــروف،  مــن  املوافقــة  انعــدام  علــى  االســتدالل  يمكــن 
الضحيــة«.60 احتجــاز  أو  مســتمرة  جماعيــة 

القــوة أو التهديــد باســتخدام القــوة أو القســر أو اســتغال بيئــة قســرية أو عــدم قــدرة 
التشــريعي( )القانــون  إعطــاء موافقــة حقيقيــة  علــى  الشــخص 

 
ً
ليســت ركنــا انعــدام املوافقــة  الدوليــة،   ألركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة 

ً
وفقــا  .22

نظــام  بموجــب  الجن�ســي«  العنــف  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  »أي  جريمــة  فــي   
ً
ماديــا

 عــن ذلــك، يجــب إثبــات أن الفعــل ذي الطبيعــة الجنســية 
ً
رومــا األسا�ســي. عوضــا

ِكــب »بالقــوة أو بالتهديــد بالقــوة أو القســر، مثــل ذلــك الناجــم عــن الخــوف 
ُ
قــد ارت

اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرات 127-128. انظــر أيضــا جاكومبيت�ســي ضــد املدعــي العــام،  56   حكــم 

 153-152 الفقــرات  جاكومبيت�ســي«(،  اســتئناف  )»حكــم   2006 يوليــو  تمــوز/   7 الحكــم،   ،ICTR-2001-64-A

فــي كونــاراك وآخريــن(. فــي حكــم االســتئناف  )والــذي اعتمــد التعريــف الــذي حددتــه دائــرة االســتئناف 

57  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 128.

58  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 129 ) الــذي يفّســر بــأن التركيــز الضيــق علــى القــوة أو التهديــد 

يوافــق عليــه  لــم  الــذي  الجن�ســي  النشــاط  عــن  املســؤولية  مــن  بالتهــرب  للجنــاة  يســمح  أن  يمكــن  القــوة  باســتخدام 

حكــم   
ً
أيضــا انظــر  البدنيــة«(.  القــوة  علــى  االعتمــاد  دون  القســرية  الظــروف  اســتغال  خــال  مــن  اآلخــر  الطــرف 

.155 الفقــرة  جاكومبيت�ســي،  اســتئناف 

59  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 130.

60  حكــم اســتئناف جاكومبيت�ســي، الفقــرة 155.
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91  المبــادئ التوجيهيــة للقانــون الجنائــي الدولي بشــأن العنف الجنســيمبــادئ الهاي بشــأن العنف الجنســي90

اســتخدام  إســاءة  أو  النف�ســي  أو االضطهــاد  االحتجــاز  أو  اإلكــراه  أو  العنــف  مــن 

خــال  مــن  أو  آخــر،  شــخص  أي  أو  األشــخاص  أو  الشــخص  هــذا  ضــد  الســلطة 

إعطــاء  علــى  األشــخاص  أو  الشــخص  هــذا  قــدرة  عــدم  أو  بيئــة قســرية  اســتغال 
حقيقيــة«.61 موافقــة 

يتضمــن  والــذي  حــرب،  جريمــة  أو  اإلنســانية  ضــد  كجريمــة  االغتصــاب  ســياق  فــي   .23

نفــس الركــن املــادي،62 أوضحــت دوائــر املحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنــه ألن »أركان 

ذلــك«.63  إلثبــات  وجــوب  ال   ]...[ الضحيــة  موافقــة  انعــدام  إلــى  تشــير  ال  الجرائــم 

 عــن ذلــك، »يعتبــر إنشــاء حالــة واحــدة علــى األقــل مــن الظــروف أو األوضــاع 
ً
عوضــا

إلــى »أي  املعنــي  الجنســية  الطبيعــة  الفعــل ذي  يرقــى  كافًيــا« ألن  املحــددة  القســرية 
الجن�ســي«.64 العنــف  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل 

بهــذه الظــروف أو األوضــاع القســرية، فقــد حــدد االجتهــاد القضائــي  وفيمــا يتعلــق   .24

61  أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــواد 7 )1( )ز(-6، 8 )2( )ب( )22(-6 و 8 )2( )هـــ( )6(-6، 

أو   / البغــاء كجرائــم ضــد اإلنســانية و  مــادي لاغتصــاب واإلكــراه علــى  أيًضــا ركــن  هــو  الركــن  هــذا  الركــن األول. 

كجرائــم حــرب. انظــر علــى التوالــي أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 7 )1( )ز(-1، 8 )2( )ب( )22(-

1 و 8 )2( )هـــ( )6(-1، الركــن الثانــي واملــادة 7 ) 1( )ز(-3، 8 )2( )ب( )22(-3 و 8 )2( )هـــ( )6(-3، الركــن األول.

الحــرب  وجرائــم  اإلنســانية  ضــد  الجريمــة  أن  علــى  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  فــي  الجرائــم  أركان  تنــص    62

املتمثلــة فــي االغتصــاب تتطلــب، مــن بيــن أمــور أخــرى، »أن يرتكــب االعتــداء باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها 

أو بالقــس، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن تعــرض ذلــك الشــخص أو الغيــر للعنــف أو اإلكــراه أو االحتجــاز أو 

االضطهــاد النف�ســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو باســتغال بيئــة قســرية، أو يرتكــب االعتــداء علــى شــخص يعجــز 

عــن التعبيــر عــن حقيقــة رضــاه«. انظــر املــواد 7 )1( )ز( -1، 8 )2( )ب( )22( -1، و8 )2( )هـــ( )6( -1، العنصــر الثانــي. 

الحكــم  105-106؛  الفقــرات  بيمبــا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم  965؛  الفقــرة  كاتانغــا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم    63

 .934 الفقــرة  نتاغانــدا،  فــي  االبتدائــي 

64  الحكــم االبتدائــي فــي كاتانغــا، الفقــرة 965؛ الحكــم االبتدائــي فــي بيمبــا، الفقــرات 105 )تنبغــي اإلشــارة إلــى 

أنــه بينمــا تمــت تبرئــة املتهــم فــي االســتئناف، فــإن دائــرة االســتئناف لــم تنقــض النتائــج القانونيــة التــي توصلــت إليهــا 

 ،ICC-01 / 05-01 / 08 A بيمبــا،  العــام ضــد  املدعــي  انظــر  أركان جريمــة االغتصــاب.  بشــأن  االبتدائيــة  الدائــرة 

الحكــم بشــأن اســتئناف الســيد جــان بييــر بيمبــا غومبــو ضــد »حكــم الدائــرة االبتدائيــة الثالثــة بموجــب املــادة 74 

فــي نتاغانــدا، الفقــرة  االبتدائــي  األسا�ســي«، 8 يونيــو/ حزيــران 2018، الفقــرات 196-198(؛ الحكــم  النظــام  مــن 

934. انظــر أيًضــا، حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 129 )التــي تنــص علــى أن التركيــز الضيــق علــى القــوة 

أو التهديــد باســتخدام القــوة يمكــن أن يســمح للجنــاة بالتهــرب مــن املســؤولية عــن النشــاط الجن�ســي الــذي لــم يوافــق 

عليــه الطــرف اآلخــر مــن خــال اســتغال الظــروف القســرية دون االعتمــاد علــى القــوة البدنيــة«( ؛ املدعــي العــام 

 / نيســان   28 والعقوبــة،  الحكــم   ،ICTR-95-1B-T بروانــدا  الخاصــة  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  موهيمانــا،  ضــد 
أبريــل 2005 ، الفقــرة 546 )التــي تنــص علــى أن »الظــروف الســائدة فــي معظــم القضايــا املتهــم بهــا بموجــب القانــون 

الجنائــي الدولــي، ســواء إبــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد اإلنســانية أو جرائــم حــرب، ســتكون باإلجمــاع تقريًبــا قســرية، 

ممــا يبطــل املوافقــة الحقيقيــة.«( ؛ حكــم اســتئناف جاكومبيت�ســي، الفقــرة 153.

يلــي: مــا  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 

القــوة: علــى الرغــم مــن إمكانيــة ارتــكاب العنــف الجن�ســي باســتخدام القــوة، إال أ. 
أن إظهــار القــوة ليــس ضرورًيــا إلثبــات الجريمــة.65

التهديــد بالقــوة أو القســر، مثــل ذلــك الناتــج عــن الخــوف مــن العنــف أو اإلكــراه ب. 

أو االحتجاز أو االضطهاد النف�ســي أو إســاءة اســتخدام الســلطة:

 .i التهديــد والتخويــف واالبتــزاز وغيــر ذلــك مــن أشــكال اإلكــراه التــي تتغــذى«
66.»

ً
علــى الخــوف أو اليــأس قــد تشــكل قســرا

ii .67.ال تتطلــب الظــروف القســرية وجــود القــوة الجســدية

iii . مــن األمثلــة علــى التهديــدات بالقــوة أو القســر مــا يلــي، علــى ســبيل املثــال

ال الحصــر:

تهديــد أو ترهيــب الشــخص باســتخدام ســا	؛68أ. 

التهديــدات املوجهــة للضحيــة مثــل التهديــد بالقتــل؛69ب. 

االحتجاز؛70ت. 

الفقــرة  أكايســو،  فــي  االبتدائــي  الحكــم  أيًضــا،  انظــر   .935-934 الفقــرات  نتاغانــدا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم    65

688؛ حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 129؛ املدعــي العــام ضــد تايلــور، SCSL-03-01-T، الحكــم، 18 

IT-04- وآخريــن،  برليتــش  ضــد  العــام  املدعــي  416؛  الفقــرة  تايلــور«(،  فــي  االبتدائــي  )»الحكــم   2012 مايــو  أيــار/ 

الفقــرة 70. أيــار/ مايــو 2013، املجلــد 1،  T-74، الحكــم، 27 

 الحكــم االبتدائــي فــي أكايســو، الفقــرة 688.
ً
66  الحكــم االبتدائــي فــي نتاغانــدا، الفقــرة 935. انظــر أيضــا

  ،
ً
أيضــا انظــر   .935 الفقــرة  نتاغانــدا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم  103؛  الفقــرة  بيمبــا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم    67

.416 الفقــرة  تايلــور،  فــي  االبتدائــي  الحكــم  688؛  الفقــرة  أكايســو،  فــي  االبتدائــي  الحكــم 

دياليتــش  فــي  االبتدائــي  الحكــم   
ً
أيضــا انظــر   .946  ،944 الفقــرات  نتاغانــدا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم    68

.962  ،958 الفقــرات  وآخريــن، 

 الحكــم االبتدائــي فــي كونــاراك وآخريــن، 
ً
69  الحكــم االبتدائــي فــي نتاغانــدا، الفقــرات 944، 977. انظــر أيضــا

.653  ،646-645 الفقــرات 

 حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، 
ً
70  الحكــم االبتدائــي فــي نتاغانــدا، الفقــرات 934، 976، 978. انظــر أيضــا

فوروندجيــا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم  542؛   ،464 الفقــرات  وآخريــن،  كونــاراك  فــي  االبتدائــي  الحكــم  132؛  الفقــرة 

الفقــرة 271؛ الحكــم االبتدائــي فــي بريمــا وآخريــن، الفقــرة 694.
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االضطهــاد النف�ســي والبقــاء فــي حالــة خــوف دائمــة؛71ث. 

مــن خــال اســتغال بيئــة قســرية: ت. 

i . فــي بيئــات معينــة، مثــل املنازعــات املســلحة أو 
ً

قــد يكــون القســر متأصــا
الوجــود العســكري لقــوات معاديــة بيــن الســكان املدنييــن.72

ii .:قــد تســاهم عــدة عوامــل فــي خلــق بيئــة قســرية، منهــا

عــدد األشــخاص ذو العاقــة فــي ارتــكاب الجريمــة؛أ. 

ما إذا تم ارتكاب العنف الجن�سي أثناء القتال أو بعده مباشرة؛73 وب. 

مــا إذا تــم ارتــكاب العنــف الجن�ســي مــع جرائــم أخــرى.74ت. 

يجــب إثبــات أن ســلوك الجانــي )الجنــاة( ينطــوي علــى »اســتغال« مثــل   .iii
القســرية.75 البيئــة  هــذه 

الشــخص ث.  يكــون  قــد  حقيقيــة.  موافقــة  إعطــاء  علــى  قــادر  غيــر  شــخص  ضــد 

غيــر قــادر علــى إعطــاء موافقــة حقيقيــة إذا تأثــر بعجــز طبيعــي أو مســتحث أو 

الحــال عنــد: بالعمــر،76 كمــا هــو  متعلــق 

i .77املعانــاة مــن مــرض أو إعاقــة؛

ii .أن يكــون تحــت تأثيــر مــادة؛78 أو

فــي كونــاراك وآخريــن،  االبتدائــي  الحكــم  أيًضــا  انظــر  الفقــرات 935-934.  نتاغانــدا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم    71

.782  ،780  ،762،765-761  ،759  ،570  ،747 الفقــرات 

945؛   ،935 الفقــرات  نتاغانــدا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم  103-104؛  الفقــرات  بيمبــا،  فــي  االبتدائــي  الحكــم    72

الحكــم االبتدائــي فــي أكايســو، الفقــرة 688؛ الحكــم االبتدائــي فــي دياليتــش وآخريــن، الفقــرة 495؛ حكــم اســتئناف 

كونــاراك وآخريــن، الفقــرات 129-130؛ الحكــم االبتدائــي فــي بريمــا وآخريــن، الفقــرة 694. 

73  الحكــم االبتدائــي فــي بيمبــا، الفقــرة 104؛ الحكــم االبتدائــي فــي نتاغانــدا، الفقــرات 935، 945.

74  الحكــم االبتدائــي فــي بيمبــا، الفقــرة 104؛ الحكــم االبتدائــي فــي نتاغانــدا، الفقــرات 935، 945.

75  الحكــم االبتدائــي فــي بيمبــا، الفقــرة 104؛ الحكــم االبتدائــي فــي نتاغانــدا، الفقــرة 935.

76  أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الحاشــية 16/ 51 و64؛  الحكــم االبتدائــي فــي بيمبــا، الفقــرة 

107؛ الحكــم االبتدائــي فــي نتاغانــدا، الفقــرة 981.

77  الحكــم االبتدائــي فــي سيســاي وآخريــن، الفقــرة 148.

78  الحكــم االبتدائــي فــي سيســاي وآخريــن، الفقــرة 148.

iii .79.بمــا يكفــي إلعطــاء موافقــة حقيقيــة 
ً
أال يكــون الشــخص كبيــرا

الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  اإلثبــات  وقواعــد  اإلجرائيــة  القواعــد  تتضمــن  كمــا   .25

قــد  الضحيــة  بــأن  للدفــاع  مقــدم  دليــل  أي  مقبوليــة  تحكــم  خاصــة  إثبــات  قواعــد 
مزعومــة.80 جن�ســي  عنــف  جريمــة  علــى  وافقــت 

درجــة الخطــورة املماثلــة

ثالــث للجريمــة  مــادي  الدوليــة علــى ركــن  تنــص أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة   .26

ضــد اإلنســانية أو جريمــة )جرائــم( الحــرب املتمثلــة فــي »أي شــكل آخــر مــن أشــكال 

العنــف الجن�ســي«. علــى وجــه التحديــد، كمــا هــو مذكــور أعــاه:

 لكــي يرقــى فعــل العنــف الجن�ســي إلــى جريمــة ضــد اإلنســانية، يجــب أن يكــون أ. 

املتعلقــة  األخــرى  اإلنســانية  ضــد  للجرائــم  مماثلــة  الخطــورة  مــن  درجــة  علــى 

األسا�ســي،  رومــا  نظــام  مــن  )ز(   )1(  7 املــادة  فــي  املدرجــة  الجن�ســي  بالعنــف 
وهــي: االغتصــاب واالســتعباد الجن�ســي واإلكــراه علــى البغــاء والحمــل القســري 

القســري.81 والتعقيــم 

لكــي يرقــى فعــل العنــف الجن�ســي إلــى مســتوى جريمــة حــرب فــي ســياق املنازعــات ب. 

مــن الخطــورة مماثلــة لخطــورة  يكــون علــى درجــة  الدوليــة املســلحة، يجــب أن 

أو  التعذيــب  العمــد؛  القتــل  وهــي:  جنيــف،  التفاقيــات  الجســيم  االنتهــاك 

إحــداث  تعّمــد  بيولوجيــة؛  تجــارب  إجــراء  ذلــك  فــي  بمــا  الاإنســانية،  املعاملــة 

معاناة شــديدة أو إلحاق أذى خطير بالجســم أو بالصحة؛ إلحاق تدمير واســع 

هنــاك ضــرورة عســكرية  تكــون  أن  دون  عليهــا  واالســتياء  باملمتلــكات  النطــاق 

79  الحكــم االبتدائــي فــي نتاغانــدا، الفقــرة 981؛ الحكــم االبتدائــي فــي كونــاراك وآخريــن، الفقــرات 591، 762؛ 

الحكــم االبتدائــي فــي سيســاي وآخريــن، الفقــرة 148.

تنــص،  والتــي  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  اإلثبــات  وقواعــد  اإلجرائيــة  القواعــد  مــن   70 القاعــدة  انظــر    80

بيــن أمــور أخــرى، علــى: »)أ( ال يمكــن اســتنتاج وجــود الرضــا مــن أي كلمــات أو ســلوك للضحيــة إذا فســدت  مــن 

أهليــة املوافقــة الطوعيــة والحقيقيــة للضحيــة بفعــل اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدام القــوة أو اإلكــراه أو 

 
ً
اســتغال بيئــة قســرية؛ )ب( ال يمكــن اســتنتاج وجــود الرضــا مــن أي كلمــات أو ســلوك للضحيــة إذا كان عاجــزا

 لاســتنتاج بــأن العنــف 
ً
عــن إعطــاء موافقــة حقيقيــة؛ ]و[ )ج( ال يشــكل ســكوت الضحيــة أو عــدم مقاومتــه أساســا

تــم برضــاه«. الجن�ســي املزعــوم 

املــادة 7 )1( )ز(-6،  املــادة 7 )1( )ز(؛ أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة،  81  نظــام رومــا األسا�ســي، 

الركــن الثانــي، التــي تشــير إلــى الجرائــم ضــد اإلنســانية املتمثلــة فــي: االغتصــاب أو االســتعباد الجن�ســي أو اإلكــراه علــى 

البغــاء أو الحمــل القســري أو التعقيــم القســري.
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تبــرر ذلــك وباملخالفــة للقانــون وبطريقــة عابثــة؛ إرغــام أي أســير حــرب أو أي 

شــخص آخــر مشــمول بالحمايــة علــى الخدمــة فــي صفــوف قــوات دولــة معاديــة؛ 

تعمــد حرمــان أي أســير  حــرب أو أي شــخص آخــر مشــمول بالحمايــة مــن حقــه 

فــي أن يحاكــم محاكمــة عادلــة ونظاميــة؛ اإلبعــاد أو النقــل غيــر املشــروعين أو 
الحبــس غيــر املشــروع؛ وأخــذ الرهائــن.82

لكــي يرقــى فعــل العنــف الجن�ســي إلــى مســتوى جريمــة حــرب فــي ســياق نــزاع مســلح ت. 

غيــر ذي طابــع دولــي،  يجــب أن يكــون علــى درجــة مــن الخطــورة مماثلــة لخطــورة 

وهــي:  األربــع،  جنيــف  اتفاقيــات  فــي  املشــتركة   )3( للمــادة  الخطيــر  االنتهــاك 

اســتعمال العنــف ضــد الحيــاة واألشــخاص، وبخاصــة القتــل بجميــع أنواعــه، 

الشــخص،  علــى كرامــة  االعتــداء  والتعذيــب؛  القاســية،  واملعاملــة  والتشــويه، 

أحــكام  الرهائــن؛ إصــدار  أخــذ  بالكرامــة؛  ــة 
ّ
املهينــة والحاط وبخاصــة املعاملــة 

 
ً

وتنفيــذ إعدامــات دون وجــود حكــم ســابق صــادر عــن محكمــة مشــكلة تشــكيا
نظامًيــا تكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة املعتــرف عموًمــا بأنــه ال غنــى عنهــا.83

معيــار  عالجــت  التــي  الوحيــدة  القضائيــة  الســابقة  فــإن  اللحظــة،  هــذه  حتــى   .27

»الخطــورة املماثلــة« هــي قــرار إلقــاء القبــض فــي قضيــة بيمبــا، بحيــث رفضــت فيــه 

دائــرة تمهيديــة باملحكمــة الجنائيــة الدوليــة إدراج تهمــة تتعلــق بأشــكال أخــرى مــن 

أشــكال العنــف الجن�ســي كجريمــة ضــد اإلنســانية بســبب فعــل »أمــر النــاس بخلــع 

مابســهم فــي األماكــن العامــة مــن أجــل إذاللهــم«.84 ســببت الدائــرة التمهيديــة قرارهــا 

 أخــرى مــن أشــكال 
ً

بالقــول أن »الوقائــع التــي قدمهــا املدعــي العــام ال تشــكل أشــكاال

82  نظــام رومــا األسا�ســي، املــادة 8 )2( )أ(؛ أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 8 )2( )ب( )22(-

6، الركــن الثانــي، التــي تشــير إلــى االنتهــاكات الجســيمة املتمثلــة بــــ: القتــل العمــد؛ التعذيــب أو املعاملــة الاإنســانية، 

بمــا فــي ذلــك إجــراء تجــارب بيولوجيــة؛ تعمــد إحــداث معانــاة شــديدة أو إلحــاق أذى خطيــر بالجســم أو بالصحــة؛ 

ذلــك  تبــرر  عســكرية  ضــرورة  هنــاك  تكــون  أن  دون  عليهــا  واالســتياء  باملمتلــكات  النطــاق  واســع  تدميــر  إلحــاق 

وباملخالفــة للقانــون وبطريقــة عابثــة؛ إرغــام أي أســير حــرب أو أي شــخص آخــر مشــمول بالحمايــة علــى الخدمــة 

فــي صفــوف قــوات دولــة معاديــة؛ تعمــد حرمــان أي أســير حــرب أو أي شــخص آخــر مشــمول بالحمايــة مــن حقــه فــي 

أن يحاكــم محاكمــة عادلــة ونظاميــة؛ اإلبعــاد أو النقــل غيــر املشــروعين أو الحبــس غيــر املشــروع؛ وأخــذ الرهائــن.

83  نظــام رومــا األسا�ســي، املــادة 8 )2( )ج(؛ أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 8 )2( )هـــ( )6(-

 لخطــورة: اســتعمال العنــف ضــد الحيــاة واألشــخاص، وبخاصــة 
ً
6، الركــن الثانــي: يجــب أن يكــون الســلوك مماثــا

وبخاصــة  الشــخص،  كرامــة  علــى  االعتــداء  والتعذيــب؛  القاســية،  واملعاملــة  والتشــويه،  أنواعــه،  بجميــع  القتــل 

ــة بالكرامــة؛ أخــذ الرهائــن؛ إصــدار أحــكام وتنفيــذ إعدامــات دون حكــم ســابق صــادر عــن 
ّ
املعاملــة املهينــة والحاط

 نظامًيــا تكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة املعتــرف عموًمــا بأنــه ال غنــى عنهــا.
ً

محكمــة مشــكلة تشــكيا

84  قرار إلقاء قبض بيمبا، الفقرة 39.

العنــف الجن�ســي ذات خطــورة مماثلــة ألشــكال العنــف الجن�ســي األخــرى املنصــوص 
عليهــا فــي املــادة 7 )1( )ز(« مــن نظــام رومــا األسا�ســي.85

بالجرائــم  مقارنتهــا  يمكــن  الخطــورة  مــن  درجــة  »علــى  عبــارة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر   .28

األخــرى« املســتخدمة فــي أركان الجرائــم فــي تعريــف جرائــم الحــرب املتمثلــة فــي »العنــف 

الجن�ســي« تختلــف عــن اللغــة املســتخدمة فــي نظــام رومــا األسا�ســي، التــي تحظــر »أي 

التفاقيــات  ا جســيًما 
ً
انتهــاك  »

ً
أيضــا يشــكل  الجن�ســي  العنــف  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل 

ا خطيــًرا للمــادة )3( املشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف األربــع.86
ً
جنيــف أو انتهــاك

فيمــا يتعلــق بجرائــم »أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي«، تشــير النتائــج   .29

العنــف  ناجــي  اســتهدفت  التــي  بأســمائها«  األمــور  »ســمو  حملــة  مــن  املســتخلصة 

أخــرى: أمــور  بيــن  مــن  إذا،  تتفاقــم  قــد  الفعــل  خطــورة  أن  إلــى  الجن�ســي 

التهديــد أ.  أو  مشــاركته  تمــت  أو  اآلخريــن،  مــرأى  علــى  أو  علًنــا  الفعــل  وقــع 

التكنولوجيــة؛ الوســائل  عبــر  بمشــاركته 

كــب الفعــل مــن قبــل عــدة جنــاة؛ب. 
ُ
ارت

ر الفعــل أكثــر مــن مــرة؛ت.  تكــرَّ

كان الفعــل مصحوًبــا بالعنــف الجســدي و/ أو النف�ســي )بمــا فــي ذلــك االنحطــاط ث. 

و/أو التحقير و/أو اإلهانة و/أو أي إســاءة لفظية أخرى(؛

كــب الفعــل ضــد طفــل أو شــخص ضعيــف آخــر؛ج. 
ُ
ارت

مــع 	.  أفعــال ذات طبيعــة جنســية  فــي  االنخــراط  علــى  املصــاب  الشــخص  إرغــام 

أفــراد األســرة؛ لــه، مثــل أحــد  شــخص معــروف 

كــب الفعــل ألهــداف مثــل الحصــول علــى معلومــات أو االعتــراف، أو العقــاب، 	. 
ُ
ارت

أو اإلهانة، أو الترهيب، أو القسر؛

كــب الفعــل علــى أســاس التمييــز مــن أي نــوع؛د. 
ُ
ارت

كــب الفعــل بقصــد اإلهــاك الكلــي أو الجزئــي ملجموعــة قوميــة أو إثنيــة أو ذ. 
ُ
ارت

عرقيــة أو دينيــة؛

القضائــي  االجتهــاد  فــي  توجــه  هنــاك  أن  ذلــك،  مــع  املاحظــة  تنبغــي   .40 الفقــرة  بيمبــا،  قبــض  إلقــاء  قــرار    85

 مــن أفعــال العنــف الجن�ســي. انظــر أعــاه، الفقــرة 
ً

الخــاص باملحاكــم الخاصــة يؤكــد أن التعــري القســري يعــد فعــا

.24 )ز( والحاشــية   11

86  نظــام رومــا األسا�ســي، املادتــان 8 )2( )ب( )22( و8 )2( )هـــ( )6(.
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املصــاب ر.  الشــخص  كان  مجموعــة  اضطهــاد  أو  إبعــاد  بقصــد  الفعــل  كــب 
ُ
ارت

منهــا؛ جــزًءا 

تعــرض الشــخص املتضــرر للرفــض مــن قبــل األســرة أو الــزوج أو املجتمــع نتيجــة ز. 

لهــذا الفعــل، بمــا فــي ذلــك إذا جعــل هــذا الشــخص يبــدو »غيــر صالــح للــزواج« 

فــي املجتمعــات التــي يكــون فيهــا الــزواج ضرورًيــا للقبــول االجتماعــي و/أو األمــن 

االقتصــادي؛

املناعــة س.  نقــص  أو فيــروس  ثانــوي  مــرض  أو  بعــدوى  صيــب الشــخص املصــاب 
ُ
أ

الفعــل؛ نتيجــة  ينتقــل عــن طريــق االتصــال الجن�ســي  آخــر  مــرض  أو أي  البشــرية 

عانــى الشــخص املتضــرر نتيجــة الفعــل مــن عواقــب اقتصاديــة ســلبية، بمــا فــي ش. 

ذلــك فقــدان القــدرة علــى تحقيــق الكســب أو ســبل العيــش؛

تعــرض الشــخص املصــاب لفقــدان االســتقالية اإلنجابيــة أو القــدرة اإلنجابيــة ص. 

جبــر فيهــا علــى التلقيــح أو »التكاثــر« 
ُ
نتيجــة الفعــل، بمــا فــي ذلــك الحــاالت التــي أ

أو الحمــل؛ أو حيــث أدى الفعــل أو اإلغفــال إلــى العقــم أو انقطــاع الطمــث أو 

فــي الحبــل أو  الحمــل أو خســارة الجنيــن أو اإلجهــاض غيــر اآلمــن أو صعوبــات 

الحمــل أو الــوالدة أو األبــوة؛

كــب الفعــل مــن قبــل مســؤولي األمــم املتحــدة أو أي جهــات إنســانية أخــرى؛ض. 
ُ
ارت

كــب الفعــل أو تــم تأييــده مــن قبــل مســؤولي الدولــة، أو ســمحت الدولــة بــه ط. 
ُ
ارت

ضمنًيــا كمــا يتضــح، مــن بيــن أمــور أخــرى، مــن خــال عــدم التحقيــق أو مقاضــاة 

 أو إحالتــه إلــى محكمــة مختصــة؛
ً
الفعــل حقــا

أو 	.  عائليــة  عاقــة  أو  ائتمانيــة  عاقــة  لديــه  شــخص  قبــل  مــن  الفعــل  كــب 
ُ
ارت

املصــاب؛ بالشــخص  حميمــة  عاقــة 

رضائــي ع.  الجن�ســي  نشــاط  فــي  االنخــراط  فــي  صعوبــة  املصــاب  الشــخص  واجــه 

الفعــل. نتيجــة 

الباب )2(
األركان المعنوية )القصد الجرمي(

املحاكــم الخاصــة

النحــو  علــى  الجن�ســي  للعنــف  الجرمــي  القصــد  أركان  الخاصــة  املحاكــم  حــددت   .30

لــي: التا

؛ وأ. 
ً
أن يرتكــب الجانــي منّفــذ الجريمــة الفعــل قصــدا

 أن يكــون الجانــي منّفــذ الجريمــة علــى علــم بــأن الفعــل قــد وقــع دون موافقــة ب. 
الضحيــة.87

كــر أعــاه، فــي حيــن أن جريمــة »أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي« 
ُ
كمــا ذ  .31

لــم يتــم إدراجهــا فــي األنظمــة األساســية للمحاكــم الخاصــة، فقــد تــم تكييــف أعمــال 
العنــف الجن�ســي ومقاضــاة مرتكبيهــا علــى أنهــا أفعــال أساســية لجرائــم حــرب أخــرى 

هــذه  مثــل  فــي  التحديــد.  وجــه  علــى  عليهــا  النــص  تــم  التــي  اإلنســانية  ضــد  وجرائــم 

فــي  االبتدائــي  الحكــم  201؛  الفقــرة   ،4 مــن   1 املجلــد  وآخريــن،  ميلوتينوفيتــش  فــي  االبتدائــي  الحكــم    87

فــي  االبتدائــي  الحكــم  فــي  عليــه  املنصــوص  الجن�ســي  االعتــداء  تعريــف  تبنــى  )والــذي   1768 الفقــرة  دورديفيتــش، 

الجن�ســي  االعتــداء  تعريــف  ــد 
ّ

أك )والــذي   851 الفقــرة  دورديفيتــش،  اســتئناف  حكــم  وآخريــن(؛  ميلوتينوفيتــش 

وآخريــن(.   ميلوتينوفيتــش  فــي  االبتدائــي  الحكــم  فــي  عليــه  املنصــوص 

https://www.icty.org/x/cases/djordjevic/tjug/en/110223_djordjevic_judgt_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/djordjevic/tjug/en/110223_djordjevic_judgt_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e1of4.pdf
https://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e1of4.pdf
https://www.icty.org/x/cases/djordjevic/acjug/en/140127.pdf
https://www.icty.org/x/cases/djordjevic/acjug/en/140127.pdf
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الرئيســية.88 للجريمــة  الجرمــي  القصــد  إثبــات  تــم  الحــاالت، 

نظــام رومــا األسا�ســي 

الجرمــي  القصــد  فــإن  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  األسا�ســي  النظــام  »بموجــب   .32

فــي  املتمثلــة  الحــرب  جرائــم  وجريمــة/  اإلنســانية  ضــد  الجريمــة  إلثبــات  املطلــوب 

»أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي« منصــوص عليــه فــي املــادة )30(، التــي 

علــى: تنــص 

جريمــة . 1 ارتــكاب  عــن  جنائيــا  الشــخص  ُيســأل  ال  ذلــك،  غيــر  علــى  ينــص  لــم  مــا 

لانتهــاكات علــى كرامــة  الجرمــي  القصــد  فــي قضيــة كونــاراك  االبتدائيــة  الدائــرة  املثــال، حــددت  88  علــى ســبيل 
الشــخص علــى النحــو التالــي: )1( » ارتكــب املتهــم أو شــارك عــن قصــد فــي فعــل أو امتنــاع عــن عمــل يمكــن اعتبــاره 
 علــى كرامــة اإلنســان«؛ و )2( »كان يعلــم أن الفعــل أو االمتنــاع 

ً
 أو اعتــداًء خطيــرا

ً
 أو إهانــة خطيــرا

ً
عموًمــا يلحــق إذالال

عــن الفعــل يمكــن أن يكــون لــه هــذا التأثيــر«. الحكــم االبتدائــي فــي كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 514. عنــد إدانــة رادوميــر 
كوفاتــش بارتــكاب جريمــة الحــرب املتمثلــة فــي االعتــداء علــى كرامــة الشــخص الرتــكاب أعمــال العنــف الجن�ســي، وجــدت 
 علــى طاولــة بينمــا يشــاهدهن املتهــم هــو تجربــة مؤملــة ومهينــة 

ً
الدائــرة أن املتهــم »كان يعــرف بالتأكيــد أنــه الوقــوف عاريــا

للنســاء الثاث ذات العاقة، خاصة بســبب صغر ســنهن«. وهكذا كانت الغرفة »مقتنعة بأن كوفاتش كان ال بد وأن 
يكــون علــى علــم بهــذه الحقيقــة، لكنــه أمرهــن مــع ذلــك بإرضائــه بالرقــص عــراة مــن أجلــه«. والحظــت الدائــرة كذلــك أن 
»النظــام األسا�ســي ال يتطلــب أن ينــوي الجانــي إذالل ضحيتــه، أي ال يشــترط أن يكــون قــد ارتكــب الفعــل لهــذا الســبب 
بالــذات. يكفــي أنــه علــم أن فعلــه أو امتناعــه يمكــن أن يكــون لــه هــذا التأثيــر. وهــذا واقــع الحالــة هــذه بالتأكيــد«. انظــر 
فــي قضيــة مارتيتــش، فيمــا يتعلــق  فــي كونــاراك وآخريــن، الفقــرات 773، 774، 766، 782-781.  االبتدائــي  الحكــم 
بالقصــد الجرمــي للتعذيــب كجريمــة حــرب وجريمــة ضــد اإلنســانية، وجــدت الدائــرة االبتدائيــة أنــه: )1( »يجــب أن 
ترتكــب أفعــال الجانــي أو امتناعــه عــن الفعــل لغــرض محظــور. ال يوجــد شــرط بــأن يكــون فعــل الجانــي قــد ارتكــب فقــط 
أو فــي الغالــب لخدمــة هــذا الغــرض املحظــور«؛ و )2( »باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب إثبــات أن الجانــي تصــرف أو امتنــع 
عــن التصــرف بقصــد مباشــر أو غيــر مباشــر«. عنــد إدانــة ميــان مارتيتــش بالتعذيــب كجريمــة حــرب وجريمــة ضــد 
اإلنســانية بســبب أعمــال العنــف الجن�ســي، وجــدت الدائــرة أنــه »فــي ضــوء جميــع الظــروف التــي تــم فيهــا الضــرب وســوء 
املعاملــة، تســببت هــذه األفعــال فــي معانــاة جســدية و/أو معنويــة خطيــرة للمحتجزيــن« وأنــه »فــي بعــض الحــاالت، تمــت 
ــد إســاءة املعاملــة ألغــراض محظــورة بهــدف الحصــول علــى معلومــات و/أو للتمييــز ضدهــم بســبب عرقهــم«. الحكــم  تعمُّ
االبتدائي في مارتيتش، الفقرات 77، 408، 288، 413، 415، 480. في مارتيتش، حددت الدائرة االبتدائية القصد 
الجرمــي لاضطهــاد باعتبــاره جريمــة ضــد اإلنســانية علــى أنــه »نيــة محــددة للتمييــز علــى أســس سياســية أو عرقيــة أو 
دينيــة« و »إلحــاق األذى بإنســان ألنــه ينتمــي إلــى جماعــة أو مجموعــة معينــة«. الحكــم االبتدائــي فــي مارتيتــش، الفقــرة 
120. عنــد إدانــة ميــان مارتيتــش باالضطهــاد كجريمــة ضــد اإلنســانية عــن نفــس أعمــال العنــف الجن�ســي، وجــدت 
ــذت مــع قصــد التمييــز علــى أســاس العــرق«. الحكــم االبتدائــي فــي مارتيتــش،  ِفّ

ُ
الدائــرة أن »جرائــم ]...[ التعذيــب ]...[ ن

الفقــرات 411، 120، 288، 416، 480. فــي قضيــة سيســاي وآخريــن، حــددت الدائــرة االبتدائيــة القصــد الجرمــي 
لجريمــة األفعــال الاإنســانية األخــرى كجريمــة ضــد اإلنســانية » قصــد املتهــم فــي وقــت الفعــل أو املتنــاع عــن الفعــل 
إلحــاق معانــاة شــديدة أو أذى خطيــر بالجســم أو بالصحــة العقليــة أو البدنيــة للضحيــة، أو ]...[ كان لديــه معرفــة 
معقولة بأن الفعل أو االمتناع عنه من املحتمل أن يلحق معاناة شديدة أو أذى خطير بالجسم أو بالصحة العقلية 
أو البدنيــة«. الحكــم االبتدائــي فــي سيســاي وآخريــن، الفقــرة 170. عنــد إدانــة كل متهــم بارتــكاب أفعــال الإنســانية أخــرى 
 الــزواج القســري، وجــدت الدائــرة أن »تصرفــات الجنــاة فــي اتخــاذ ‘زوجــات’ فــي 

ُ
الرتــكاب أعمــال عنــف جن�ســي، تحديــدا

كويــدو ســببت معانــاة شــديدة وأذى خطيــر للصحــة البدنيــة والعقليــة للضحايــا، وأن الجنــاة كانــوا علــى علــم بخطــورة 
أفعالهــم«. الحكــم االبتدائــي فــي سيســاي وآخريــن، فقــرات 1296، 1297 وصفحــات 678، 682، 685.

تدخــل فــي اختصــاص املحكمــة وال يكــون عرضــة للعقــاب علــى هــذه الجريمــة إال 

والعلــم. القصــد  توافــر  مــع  الجرمــي(  )الفعــل  املاديــة  األركان  تحققــت  إذا 

ألغــراض هــذه املــادة، يتوافــر القصــد لــدى الشــخص عندمــا:. 2

يقصــد هــذا الشــخص، فيمــا يتعلــق بســلوكه، ارتــكاب هــذا الســلوك؛أ. 

يقصــد هــذا الشــخص، فيمــا يتعلــق بالنتيجــة، التســبب فــي تلــك النتيجــة أو ب. 

يــدرك أنهــا ســتحدث فــي إطــار املســار العــادي لألحــداث.

 أنــه يوجــد . 3
ً
ألغــراض هــذه املــادة، تعنــي لفظــة »املعرفــة« أن يكــون الشــخص مــدركا

ظــروف أو ســتحدث نتائــج فــي املســار العــادي لألحــداث. وتفســر لفظتــا »يعلــم« 

أو »عــن علــم« تبعــا لذلــك«.

الجرمــي علــى  القصــد  يمكــن وصــف  الجن�ســي،  للعنــف  الجرمــي  الفعــل  إلــى  بالنظــر   .33
التالــي:89 النحــو 

أو أ.  شــخص  إرغــام  أو  جنســية  طبيعــة  ذي  فعــل  ارتــكاب  الجانــي  يقصــد  »أن 

جنســية؛ طبيعــة  ذي  فعــل  ممارســة  علــى  أشــخاص 

أن يكــون الجانــي:ب. 

i . قصــد ارتــكاب فعــل ذي طبيعــة جنســية أو إرغــام شــخص أو أشــخاص

علــى ممارســة فعــل ذي طبيعــة جنســية؛ أو

ii . ذا طبيعــة جنســية أو قــد يرغــم شــخص 
ً

ا أنــه أو أنهــا ســترتكب فعــا
ً
مــدرك

املســار  إطــار  فــي  جنســية  طبيعــة  ذي  فعــل  ممارســة  علــى  أشــخاص  أو 

لألحــداث؛ العــادي 

أو ت.  باســتخدامها  التهديــد  أو  القــوة  باســتخدام  علــم  علــى  الجانــي  يكــون  أن 

بالقســر أو باســتغال بيئــة قســرية أو عجــز الشــخص عــن التعبيــر عــن حقيقــة 

موافقتهــم؛

أن يكون الجاني على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك«.ث. 

89  حتــى تاريــخ الكتابــة، لــم تتــم مقاضــاة »أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي« كجريمــة ضــد اإلنســانية 

أو جريمــة حــرب بنجــا	 أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولــم يتــم توضيــح عناصــر القصــد الجرمــي للجريمــة فــي 

الفقــه القانونــي. تعكــس أركان القصــد الجرمــي املفصلــة هنــا األركان الــواردة فــي إرشــادات القانــون الجنائــي الدولــي 

املتطلبــات   :)Case Matrix Network‘s International Criminal Law Guidelines( ميتريكــس  كيــس  لشــبكة 

القانونيــة لجرائــم العنــف الجن�ســي والجنســاني، تمــوز/ يونيــو 2017، الصفحــات 65-64.
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)3( الباب 
 األركان السياقية

ضــد  جريمــة  يشــكل  الجن�ســي«  العنــف  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  »أي  أن  إلثبــات   .34

مرتبــط  ارتكابــه  املحظــور  الفعــل  أن  إثبــات  يجــب  حــرب،  جريمــة  أو  اإلنســانية 

أعــاه،  املاديــة واملعنويــة املوضحــة  إلــى األركان  بســياق محــدد. وبالتالــي، باإلضافــة 

التاليــة. الســياقية  العناصــر  إثبــات  يجــب 

املحاكــم الخاصــة

أن  برهنــة  يجــب  الخاصــة،  املحاكــم  أمــام  اإلنســانية  ضــد  جريمــة  ارتــكاب  إلثبــات   .35

العنــف الجن�ســي: )1( يشــكل جــزًءا مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد 

ّفــذ مــع العلــم أو املخاطــرة بأنــه جــزء مــن 
ُ
ن مجموعــة مــن الســكان املدنييــن؛ و )2( 

الهجــوم.90 مصطلــح »واســع النطــاق« يــدل علــى »الطبيعــة واســعة النطــاق للهجــوم 

وعــدد الضحايــا«.91 يشــير مصطلــح »منهجــي« إلــى »الطبيعــة املنظمــة ألعمــال العنــف 

وعــدم احتماليــة حدوثهــا بشــكل عشــوائي«، والتــي يمكــن برهنتهــا مــن خــال إثبــات 
الجرائــم«.92 »أنمــاط 

عنــد التطــرق إلــى موضــوع العنــف الجن�ســي باعتبــاره جريمــة ضــد اإلنســانية، ينبغــي   .36

التــي  التاليــة  الرئيســية  العوامــل  االعتبــار  بعيــن  يأخــذوا  أن  املجــال  فــي  للعامليــن 

الخاصــة: املحاكــم  حددتهــا 

أو أ.  النطــاق  واســعة  الفرديــة  الجن�ســي  العنــف  أعمــال  تكــون  أن  يشــترط  ال 

90  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرات 85، 102. انظــر أيًضــا، علــى ســبيل املثــال، الحكــم االبتدائــي 

فــي كفوتشــكا وآخريــن، الفقــرات 129، 121-122، 728، 737، 790 ) الــذي ق�ســى بــأن الجرائــم املرتكبــة فــي مخيــم 

الــذي  أومارســكا، والتــي تضمنــت العنــف الجن�ســي، »شــكلت جــزًء مــن هجــوم موجــه ضــد الســكان املدنييــن األمــر 

 لجميــع الذيــن عملــوا فــي املخيــم أو زاروه بانتظــام«(؛ الحكــم االبتدائــي ميلوتينوفيتــش 
ً
كان ينبغــي أن يكــون معلومــا

الجســدي  واالعتــداء  والتحــرش  االعتقــال  بــأن  الــذي ق�ســى   (  1187-1184 الفقــرات   ،4 مــن   2 املجلــد  وآخريــن، 
علــى املدنييــن، بمــا فــي ذلــك االعتــداء الجن�ســي علــى امرأتيــن، اللتيــن تــم »طردهمــا مــن القريــة بطريقــة منظمــة« مــن 

قبــل الشــرطة والقــوات العســكرية »يعــد هجــوم علــى الســكان املدنييــن« ويشــكل »جــزًءا مــن هجــوم واســع النطــاق 

ومنهجــي« علــى الســكان املدنييــن، والــذي يخلــص، فــي ضــوء التعليقــات املقدمــة، إلــى أن » الجنــاة الفعلييــن ]...[ كانــوا 

بــا شــك علــى علــم بأنهــم كانــوا يتصرفــون فــي ســياق هجــوم أكبــر علــى ]...[ الســكان«(.

91  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 94.

92  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 94.

األفعــال  هــذه  تشــكل  الــذي  الشــامل،  الهجــوم  يكــون  أن  يجــب  بــل  منهجيــة، 
منهجًيــا؛93 أو  النطــاق  واســع  منــه،  جــزًءا 

الجن�ســي ب.  العنــف  جرائــم  مــن  محــدود  عــدد  أو  واحــد  عــدد  تصنيــف  يمكــن 

كجريمــة ضــد اإلنســانية، مــا لــم تكــن هــذه الجرائــم منفصلــة بشــكل كبيــر عــن 
بــه؛94 صلــة  إيجــاد  يمكــن  ال  بحيــث  الشــامل  الهجــوم 

ليــس مطلوًبــا أن ت.  أنــه  إال  الهجــوم،  مــن  الفعــل جــزًءا  يكــون  أن  يجــب  فــي حيــن 

و كاٍف؛95  بشــكل  أنــه متصــل  الهجــوم، طاملــا  فــي وســط  ارتكــب  قــد  يكــون 

أو ث.  الشــخ�سي  الكســب  مثــل  الجن�ســي،  العنــف  ملمارســة  الجانــي  دوافــع  إن 

الشــعور بالرضــاء أو املعرفــة املســبقة بالضحيــة، ال ينفــي وجــود صلــة بالهجــوم 
بحتــة.96 شــخصية  ألســباب  اإلنســانية  ضــد  الجرائــم  ارتــكاب  يمكــن  إذ  الشــامل. 

إلثبــات جريمــة حــرب، يجــب برهنــة أن العنــف الجن�ســي كان »وثيــق الصلــة بالنــزاع   .37

موضــوع  إلــى  التطــرق  عنــد  العاقــة.97  بهــذه  علــم  علــى  كان  الجانــي  وأن  املســلح« 

العنــف الجن�ســي كجريمــة حــرب، يجــب علــى العامليــن فــي املجــال أن يأخــذوا بعيــن 

الخاصــة: املحاكــم  حددتهــا  التــي  التاليــة  الرئيســية  العوامــل  االعتبــار 

فــي ارتــكاب الجريمــة، إال أ.  ليــس مــن الضــروري إثبــات أن النــزاع املســلح تســبب 

أنــه يجــب علــى األقــل أن يكــون قــد لعــب دوًرا جوهرًيــا فــي )1( قــدرة الجانــي علــى 

ارتكابهــا؛ )2( قــرار الجانــي بارتكابهــا؛ )3( الطريقــة التــي تــم فيهــا ارتكابهــا؛ أو )4( 
الغــرض الــذي ارتكبــت مــن أجلــه؛98

ــا بشــكل كاف بالنــزاع املســلح، ب. 
ً
عنــد تحديــد مــا إذا كان العنــف الجن�ســي مرتبط

93  حكــم اســتئناف جاكومبيت�ســي، الفقــرة 102 ) الــذي ق�ســى بــأن الدائــرة االبتدائيــة خلصــت بشــكل معقــول 

، بحيــث كانــت الضحيــة 
ً

إلــى وقــوع هجــوم واســع النطــاق ومنهجــي وأن حقيقــة أن فعــل العنــف الجن�ســي كان معــزوال

 عــن الهجــوم الواســع النطــاق واملنهجــي(؛ حكــم اســتئناف 
ً
تعــرف املعتــدي عليهــا ســابًقا، ال يعنــي أن الفعــل كان معــزوال

كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 96.

94  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرات 96، 100؛ الحكــم االبتدائــي فــي تاديتــش، الفقــرة 649؛ املدعــي 

العــام ضــد مركشــيتش وسليفانتشــانين، IT-95-13 / 1-A، الحكــم، 5 مايــو / أيــار 2009، الفقــرة 41.

95  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 100.

اســتئناف  حكــم  الفقــرة103؛  جاكومبيت�ســي،  اســتئناف  حكــم  689؛  الفقــرة  كفوتشــكا،  اســتئناف  حكــم    96

.103 الفقــرة  وآخريــن،  كونــاراك 

97  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 55.

98  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 58.
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يمكــن أخــذ العوامــل التاليــة فــي االعتبــار:

i .صفــة الجانــي كمقاتــل؛

ii .صفــة الضحيــة كغيــر مقاتــل؛

iii .واقعــة كــون الضحيــة تنتمــي إلــى الطــرف الخصــم؛

iv . الهــدف تخــدم  أن  يمكــن  الجن�ســي  العنــف  جريمــة  بــأن  القــول  واقعــة 

و عســكرية؛  لحملــة  النهائــي 

v . إطــار فــي  أو  مــن  كجــزء  رتكــب 
ُ
ت الجن�ســي  العنــف  جريمــة  كــون  واقعــة 

الرســمية.99 الجانــي  واجبــات 

إلثبــات وجــود نــزاع مســلح، ليــس مــن الضــروري إثبــات وجــود »نــزاع مســلح فــي  ت. 

كل بوصــة مربعــة مــن املنطقــة العامــة«؛ » ال تقتصــر حالــة النــزاع املســلح علــى 

مناطــق القتــال العســكري الفعلــي بــل تمتــد فــي جميــع أنحــاء املنطقــة الخاضعــة 
لســيطرة األطــراف املتحاربــة«؛100

إلقامــة رابــط بيــن العنــف الجن�ســي والنــزاع املســلح، ال يشــترط وقــوع الجريمــة  ث. 

»أثنــاء حــدوث القتــال أو فــي مســر	 القتــال«؛ يكفــي »كــون الجرائــم علــى صلــة 

التــي  األرا�ســي  مــن  أخــرى  أجــزاء  فــي  تحــدث  التــي  العدائيــة  باألعمــال  وثيقــة 
النــزاع«.101 أطــراف  عليهــا  تســيطر 

نظــام رومــا األسا�ســي 

شــكل  »أي  يعتبــر  لكــي  أنــه  علــى  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الجرائــم  أركان  تنــص   .38

يلــي: مــا  إثبــات  يجــب  اإلنســانية،  ضــد  جريمــة  الجن�ســي«  العنــف  أشــكال  مــن  آخــر 

ضــد أ.  موجــه  منهجــي  أو  النطــاق  واســع  هجــوم  مــن  كجــزء  الســلوك  ُيرتكــب  أن 

99  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 59.

100  حكــم اســتئناف كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 64.

101  الحكــم االبتدائــي فــي كونــاراك وآخريــن، الفقــرة 568.

و مدنييــن؛102  ســكان 

أو ب.  النطــاق  واســع  هجــوم  مــن  جــزء  الســلوك  بــأن  الجريمــة  مرتكــب  يعلــم  أن 
ينــوي أن يكــون هــذا الســلوك جــزءا  منهجــي موجــه ضــد ســكان مدنييــن أو أن 

الهجــوم.103 ذلــك  مــن 

توضــح املــادة 7 )2( )أ( مــن النظــام األسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن »الهجــوم 
يتضمــن   

ً
ســلوكيا  

ً
»نهجــا إلــى  يشــير  املدنييــن«  الســكان  مــن  مجموعــة  أيــة  ضــد  املوجــه 

االرتــكاب املتكــرر لألفعــال املشــار إليهــا فــي ]املــادة 7 )1( مــن النظــام األسا�ســي[ ضــد أيــة 
بارتــكاب هــذا  أو منظمــة تق�ســي   بسياســة دولــة 

ً
الســكان املدنييــن، عمــا مــن  مجموعــة 

السياســة«.104 لهــذه   
ً
تعزيــزا أو  الهجــوم، 

»واســع  مصطلحــي  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  القضائــي  االجتهــاد  فســر  وقــد   .39

النطــاق« و»منهجــي« بمــا يتفــق مــع تفســير املحاكــم الخاصــة. علــى وجــه التحديــد، 

وعــدد  للهجــوم  النطــاق  الواســعة  الطبيعــة  إلــى  النطــاق«  »واســع  لفظــة  تشــير 

األشــخاص املســتهدفين، بينمــا تشــير لفظــة »منهجــي« إلــى الطبيعــة املنظمــة ألعمــال 

العنــف وعــدم احتماليــة حدوثهــا بشــكل عشــوائي. عــاوة علــى ذلــك، يشــير الطابــع 
الجرائــم«.105 »أنمــاط  وجــود  إلــى  للهجــوم  املنهجــي 

عنــد التطــرق إلــى موضــوع »أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي« كجريمــة   .40

ضــد اإلنســانية، يجــب علــى العامليــن فــي املجــال أن يأخــذوا بعيــن االعتبــار العوامــل 

الدوليــة: الجنائيــة  التــي حددتهــا املحكمــة  التاليــة  الرئيســية 

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت الصلــة املطلوبــة بيــن العنــف الجن�ســي والنــزاع املســلح أ. 
فــي  األخــذ  مــع  موضوعًيــا،  »تقييًمــا  تجــري  أن  املحكمــة  دائــرة  علــى  متوافــرة، 
و/أو  طبيعــة  و/أو  أهــداف  و/أو  خصائــص  الخصــوص،  وجــه  علــى  االعتبــار، 

و الفعــل«؛106  نتائــج 

مــن  املــادة 7)3(  الرابــع. توضــح  الركــن  7 )1( )ز(-6،  املــادة  الدوليــة،  الجنائيــة  باملحكمــة  أركان الجرائــم    102
املدنييــن«  الســكان  مــن  مجموعــة  أيــة  ضــد  موجــه  »هجــوم  عبــارة  أن  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الجرائــم  أركان 
يشــير إلــى »نهجــا ســلوكيا يتضمــن االرتــكاب املتكــرر لألفعــال املشــار إليهــا فــي املــادة 7، الفقــرة 1 ]مــن نظــام املحكمــة 
 بسياســة دولــة أو منظمــة تق�ســي بارتــكاب هــذا 

ً
الجنائيــة الدوليــة[ ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان املدنييــن، عمــا

الهجــوم، أو تعزيــزا لهــذه السياســة«.

103  أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 7 )1( )ز(-6، الركــن الخامــس.

104   انظــر أيضــا أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 7 )3(.

105  الحكــم االبتدائــي فــي بيمبــا، الفقــرة 163؛ الحكــم االبتدائــي فــي كاتانغــا، الفقــرة 1123.

106  الحكــم االبتدائــي فــي بيمبــا، الفقــرة 165.
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105  المبــادئ التوجيهيــة للقانــون الجنائــي الدولي بشــأن العنف الجنســيمبــادئ الهاي بشــأن العنف الجنســي104

عــن ب.  وظروفهــا  ســياقها  فــي  واضــح  بشــكل  »تختلــف  التــي  املنعزلــة«،  »األفعــال 

توافــر  وجــوب  بشــرط  تفــي  لــن  الهجــوم«  أثنــاء  تحــدث  التــي  األخــرى  األفعــال 
107 الصلــة.

العتبــار »أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي« جريمــة حــرب، يجــب إثبــات   .41

مــا يلــي:

»أن يصــدر العنــف الجن�ســي فــي ســياق نــزاع مســلح دولــي108 أو غيــر دولــي ويكــون أ. 

 بــه«؛109 و
ً
مقترنــا

التــي تثبــت وجــود ب.   »أن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى علــم بالظــروف الواقعيــة 
مســلح«.110 نــزاع 

حتــى تاريــخ الكتابــة، لــم تتــم مقاضــاة »أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجن�ســي«   .42

ســيتم  كيــف  رؤيــة  بانتظــار  نــزال  وال  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة  أمــام  بنجــا	 

معالجــة العناصــر الســياقية للجريمــة. ومــع ذلــك، يمكــن االســتدالل علــى ذلــك مــن 

ذات  تتضمــن  التــي  الجن�ســي  العنــف  مــن  محــددة  لجرائــم  املحكمــة  معاملــة  خــال 
الجن�ســي.111 واالســتعباد  االغتصــاب  مثــل  الســياقية،  األركان 

االغتصــاب  أن  االبتدائيــة  الدائــرة  وجــدت  كاتانغــا،  قضيــة  فــي  املثــال،  ســبيل  علــى   .43

امليليشــيات. قبــل  مــن  ارتكابــه  تــم  اإلنســانية  ضــد  وكجريمــة  حــرب  كجريمــة 

اســتيفاء  اســتنتاجها  فــي  التاليــة  الوقائعيــة  االســتنتاجات  علــى  الدائــرة  اعتمــدت   .44

اإلنســانية: ضــد  كجرائــم  الجن�ســي  واالســتعباد  لاغتصــاب  الســياقية  األركان 

انطــوى أ.  هجــوم  فــي  القــرى  إحــدى  فــي  املدنييــن  الســكان  امليليشــيات  اســتهدفت 
متعــددة؛112 أعمــال  ارتــكاب  علــى 

107  الحكــم االبتدائــي فــي بيمبــا، الفقــرة 165؛ الحكــم االبتدائــي فــي كاتانغــا، الفقــرة 1124.

108  أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 8 )2( )ب( )22(-6، الركــن الرابــع.

109  أركان الجرائــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــادة 8 )2( )هـــ( )6(-6، الركــن الرابــع.

110  أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، املواد 8 )2( )ب( )22(-6 و 8 )2( )هـ( )6(-6، الركن الخامس.

111  فيمــا يتعلــق بجريمــة االغتصــاب كجريمــة ضــد اإلنســانية وجريمــة )جرائــم( حــرب، انظــر أركان الجرائــم 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، املــواد 7 )1( )ز(-1، 8 )2( )ب( )22(-1، و 8 )2( )هـــ( )6(-1، الركــن الثالــث. بالنســبة 

للجريمــة ضــد اإلنســانية وجريمــة )جرائــم( الحــرب املتمثلــة فــي االســتعباد الجن�ســي، انظــر أركان الجرائــم للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة، املــواد 7 )1( )ز(-2، و 8 )2( )ب( )22(-2، و 8 )2()هـــ()6(-2، الركــن الثالــث.

112  الحكــم االبتدائــي فــي  كاتانغــا، الفقــرات 1138-1134.

النظــام ب.  مــن   )2(  7 املــادة  فــي  بــه  املقصــود  باملعنــى  امليليشــيات منظمــة  شــكلت 
الدوليــة؛113 الجنائيــة  للمحكمــة  األسا�ســي 

تــم تنفيــذ الهجــوم وفــق سياســة معينــة؛114ت. 

كان الهجــوم ذا طبيعــة منهجيــة.115ث. 

تــم ارتــكاب أعمــال العنــف، بمــا فيهــا االغتصــاب واالســتعباد الجن�ســي، مــن قبــل ج. 
امليليشــيات أثنــاء الهجــوم والتــي تــم توجيهــا ضــد الســكان املدنييــن.116

مــن  »ليــس  يلــي:  مــا  إلــى  الدائــرة  أشــارت  الجن�ســي،  العنــف  بأعمــال  يتعلــق  فيمــا   .45

 لهــا، بــل يجــب 
ً
 بالسياســة أو تعزيــزا

ً
كــب عمــا

ُ
الضــروري إثبــات أن كل فعــل قــد ارت

إقامــة صلــة بيــن الفعــل والهجــوم«.117 وجــدت الدائــرة كذلــك أن األفعــال »شــكلت 
منعزلــة.118  

ً
أعمــاال تشــكل  ولــم  الهجــوم،  مــن«  جــزًءا  موضوعــي  بشــكل 

اســتيفاء  اســتنتاجها  فــي  التاليــة  الوقائعيــة  االســتنتاجات  علــى  الدائــرة  اعتمــدت   .46

الجنســية: والعبوديــة  االغتصــاب  فــي  املتمثلــة  الحــرب  لجرائــم  الســياقية  األركان 

توفــر هنــاك نــزاع مســلح فــي املنطقــة ذات الصلــة وقــت الهجــوم؛119أ. 

كان النــزاع املســلح ذي طابــع غيــر دولــي؛120 وب. 

واالســتعباد ت.  االغتصــاب  ذلــك  فــي  بمــا  الجن�ســي،  العنــف  أعمــال  ارتبطــت 

ذلــك  فــي  شــاركوا  الذيــن  الجنــاة  وكان  الجاريــة،  العدائيــة  باألعمــال  الجن�ســي، 
النــزاع.121 وجــود  تثبــت  التــي  الواقعيــة  بالظــروف  درايــة  علــى  املســلح  النــزاع 

113  الحكــم االبتدائــي فــي  كاتانغــا، الفقــرات 1141-1139.

114  الحكــم االبتدائــي فــي  كاتانغــا، الفقــرات 1156-1142.

115  الحكــم االبتدائــي فــي  كاتانغــا، الفقــرات 1162-1157.

116  الحكــم االبتدائــي فــي  كاتانغــا، الفقــرات 1166-1163.

117  الحكــم االبتدائــي فــي  كاتانغــا، الفقــرة 1165.

118  الحكــم االبتدائــي فــي  كاتانغــا، الفقــرة 1165.

119  الحكــم االبتدائــي فــي  كاتانغــا، الفقــرة 1216.

120  الحكــم االبتدائــي فــي  كاتانغــا، الفقــرة 1218، 1229.

121  الحكــم االبتدائــي فــي  كاتانغــا، الفقــرة 1234-1233. 
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تبــدأ املعالجــة الفعالــة للعنــف الجن�ســي بفهــم مــا يشــكل فعــل العنــف الجن�ســي. يمكــن 

بجميــع   - الجن�ســي  العنــف  أهميــة  مــن  التقليــل  أو  تجاهــل  مخاطــر  مــن  التخفيــف 

فــي  العشــرة  املبــادئ  هــذه  دمــج  خــال  مــن  فعاليــة  أكثــر  بشــكل  ومعالجتــه   - أشــكاله 

القانونيــة  واإلجــراءات  التشــريعية  واالســتراتيجيات  السياســات  وتنفيــذ  تطويــر 

مــن  مســتمدة  الجن�ســي  بالعنــف  املتعلقــة  األساســية  العشــرة  املبــادئ  والقضائيــة. 

الجن�ســي. العنــف  بشــأن  املدنــي  املجتمــع  إعــان 

ال توجــد رؤيــة عامليــة ملــا يجعــل تجربــة أذى أو عنــف »جنســية«؛1 المبدأ 1: 

 فرديــة أو متعــددة أو مســتمرة أو 
ً

يشــمل العنــف الجن�ســي أفعــاال المبدأ 2: 
الجانــي  و/أو  الضحيــة  تعتبرهــا  الســياق،  وفــق  والتــي،  متقطعــة2 
األفعــال  يشــمل  وهــذا  جنســية.  طبيعــة  ذات  مجتمعاتهــم  و/أو 
رتكــب ’بالقــوة‘3 أو ضــد شــخص غيــر قــادر أو غيــر راغــب فــي 

ُ
التــي ت

ومســتمرة؛4 ومحــددة  وطوعيــة  حقيقيــة  موافقــة  إعطــاء 

عــدم  حالــة  فــي  حتــى  بطبيعتــه  جنســًيا  الفعــل  يكــون  أن  يمكــن  المبدأ 3: 
جســدي؛ اتصــال  وجــود 

1  ويرجــع ذلــك إلــى التنــوع الكبيــر فــي أنمــاط التعبيــر الجن�ســي، والهويــات، واملعاييــر، والتصــورات بيــن مختلــف 

األمــم واملناطــق والثقافــات واملجتمعــات واألفــراد.

2  ألغراض هذه املبادئ، يشير مصطلح ’فعل‘ إلى فعل إيجابي أو سلبي باإلضافة إلى االمتناع عن الفعل املتعمد.

3  ألغــراض هــذه املبــادئ، ال يقتصــر مصطلــح ’بالقــوة‘ علــى القــوة الجســدية ويمكــن أن يشــمل أيًضــا التهديــد 

االضطهــاد  أو  االحتجــاز  أو  اإلكــراه  أو  العنــف  مــن  الخــوف  عــن  الناتــج  ذلــك  مثــل  القســر،  أو  القــوة  باســتخدام 

بيئــة قســرية. هــذا  النف�ســي أو إســاءة اســتخدام الســلطة ضــد أي شــخص أو أشــخاص، أو مــن خــال اســتغال 

الركــن  7 )1( )ز(-3،  العنصــر األول؛  7 )1( )ز(-1،  املــادة  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  الجرائــم  أركان  مــع  يتفــق 

الركــن األول. )ز(-6،   )1( 7 األول؛ 

4  يجــب أن تكــون املوافقــة علــى النشــاط الجن�ســي ذي العاقــة محــددة ومســتمرة. وبالتالــي، لــن يكفــي إذا وافــق 

فــي  إذا وافــق  أو  فــي وقــت ســابق،  الجن�ســي ذي لعاقــة  النشــاط  إذا وافــق علــى  أو  الشــخص علــى ســلوك مشــابه، 

البداية لكنه ســحب هذه املوافقة الحًقا، أو إذا تغيرت طبيعة النشــاط الجن�ســي دون موافقته. ال ينبغي اعتبار أن 

 عــن إعطــاء 
ً
املوافقــة قــد أعطيــت بمحــض اإلرادة الحــرة عندمــا تحــدث فــي حالــة ضعــف. قــد يكــون الشــخص عاجــزا

املوافقــة املناســبة إذا تأثــر بعجــز طبيعــي أو مســتحث أو متعلــق بالعمــر. تشــمل العوامــل األخــرى التــي قــد تؤثــر علــى 

قــدرة الشــخص علــى إعطــاء موافقــة حقيقيــة معرفــة القــراءة والكتابــة والوصــول إلــى املعلومــات واملناصــب اللغويــة 

والتعليميــة واالقتصاديــة. ال ينبغــي اعتبــار التفاعــات الفســيولوجية علــى أنهــا انعــكاس للموافقــة.

المبادئ األساســية 
لصانعي السياســات 

بشــأن العنف الجنسي 
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بــه  لــم يقصــد  لــو  الفعــل جنســًيا بطبيعتــه حتــى  يكــون  يمكــن أن  المبدأ 4: 
ذلــك؛  ينتــج  أو  بالنتيجــة  الجن�ســي  اإلشــباع  تحقيــق 

ويمكــن  مجتمــع  كل  فــي  رة 
ّ

متجــذ الجن�ســي  العنــف  أفعــال  إن  المبدأ 5: 
ارتكابهــا فــي أي وقــت وفــي أي بيئــة، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق العاقــات 

الحميمــة؛ أو  العائليــة  أو  الزوجيــة 

يمكــن ارتــكاب أفعــال العنــف الجن�ســي مــن قبــل وضــد أي شــخص،  المبدأ 6: 
االجتماعــي؛ النــوع  أو  الجنــس  أو  العمــر  عــن  النظــر  بغــض 

يشــمل مفهــوم ’العنــف الجن�ســي‘، بشــكل واســع، جميــع انتهــاكات  المبدأ 7: 
الجنســية؛ والســامة  الجنســية  االســتقالية 

خــال  مــن   
ً
جزئيــا للفعــل  الجنســية  والخطــورة  الطبيعــة  تحــّدد  المبدأ 8: 

الهويــة والقــدرة والعمــر والعــرق  فــي ذلــك  بمــا  العوامــل الفرديــة، 
العوامــل  إلــى  باإلضافــة  والجانــي،  الناجــي  مــن  لــكل  والجنــس 
التاريخيــة  والســوابق  والديــن  الثقافــة  ذلــك  فــي  بمــا  الســياقية، 

املتقاطعــة؛ العوامــل  مــن  وغيرهــا  واألصالــة 

مــن  كذلــك  لكــن  الجن�ســي،  العنــف  بتأثيــر  األفــراد  يستشــعر  المبدأ 9: 
يســتمر  أن  يمكــن  والــذي  األســر والجماعــات واملجتمعــات،  قبــل 

؛ ل ألجيــا

الفعــل  طبيعــة  تحديــد  مــن  املجــال  فــي  العاملــون  ســيتمكن  المبدأ 10: 
عندمــا  أفضــل  بشــكل  األفعــال  هــذه  خطــورة  وتقييــم  الجنســية 
التــي  التجــارب  فهــم  املدروســة  املشــاركة  خــال  مــن  يحاولــون 
الفعــل.  فيــه  حــدث  الــذي  الســياق  وفهــم  الناجــون5  خاضعهــا 

5  مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، القــرار 2467 )2019(، 23 أبريــل / نيســان 2019، الفقــرة 16.
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