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 المقدمة
 

 العنف الجنســي أصــوات ناجي إلعالءمدني اجتمعوا المجتمع من مؤســســات المؤســســة   50أكثر من  ،2019على مدار عام  
یعد موضــوع العنف الجنســي من المواضــیع التي یصــعب  العنف الجنســي.  عن    مســائلةال في مقدمة المناقشــات حولووضــعھا 

تیعابھا.  یاـسات التي تعالج موضـوع العنفحیث تفـشل التطرق لھا واـس الجنـسي أحیاناً في أخذ واقع تجارب الناجین  القوانین والـس
ــأن العنف  ــائلة عن ھذه األفعال. یھدف إعالن المجتمع المدني بشـ ــلباً بالنتیجة على محاوالت المسـ بعین االعتبار، مما ینعكس سـ

   ن.ناجیال منظورجنسي من العنف الل افعأ موفھمالجنسي إلى تعزیز 

 عدمیـضمن   فھذا . في غایة األھمیةمن قبل العاملین في مجال مكافحة جرائم العنف الجنـسي أمٌر  الناجینیعد الفھم الجید لتجارب 
ــأنمن  ھمأو تقلیل الـعاملین  تـجاـھل ــل  اـلذي، العنف شــ ــكـّل   ،التعّرف علـیھ أحـیاـناً في ونـقد یفشــ ً اعترافـ كـما ویشــ تـجارب ب اً وإقرار  ا

ســیاســات وممارســات ذات واألفضــل لمفھوم العنف الجنســي یســاھم في تطویر قوانین إضــافة على ذلك، فإن اإلدراك  الناجین.
 فعالیة أكبر في مواجھة العنف الجنسي. 

حول كیفیة تفسـیر مفھوم العنف الجنسـي، اسـتنادًا  شـامالً  منظوراً لغایات، یقدم إعالن المجتمع المدني بشـأن العنف الجنسـي الھذا 
المتحصـــلة من المشـــاورات تم تعزیز المعلومات  .كذلك أنفســـھمیعرفون عن إلى المشـــاورات التي أجریت مع الناجین الذین 

ات. ـشكلت ھذه العملیة فرصـة ممیز یاـس   مكینة لتبمعطیات مقدمة من المجتمع المدني، مزاولین قانونیین، أكادیمیین، وصـناع الـس
باالستناد إلى مجموعة و باألساس على التجربة الحقیقیة ةمبنی وثیقةانتاج   في ھمالناجین باعتبارھم خبراء في ھذا المجال، مما سا

 في ھذا المجال بشكل مباشر. لین عاممن ال كبیرة

ما الذي یجعل فعالً "جنسـیاً" ولیحدد متى یتحول الفعل من فعل ذي  حولالتعدد الكبیر في التجارب لیقدم دلیالً یدمج ھذا اإلعالن  
ــیة إلى "فعل العنف الجنســـي".   وعلیھ، یقدم ھذا اإلعالن مرجعیة نقدیة حول العنف الجنســـي بطریقة تتمحور حول طبیعة جنسـ

بحیث یمنح اإلعالن أمثلة واقعیة مبنیة على خبرات الضــحایا وتجارب   ق.ة وذات صــلة بالســیاقدمیالناجین وشــاملة وحدیثة وت
 العاملین على مالحقة وتوثیق العنف الجنسي. 

یة لفھم المبادئ  اـس كل الوثیقة األـس ي ویـش أن العنف الجنـس مل تعلیقاً على إعالن المجتمع المدني بـش المرفق األول لھذا اإلعالن یـش
ھ وأمثلتـ  ددة لإلعالن ودالئـل ةھ. المتـع ــح التعلیق على وـجھ األھمـی دة على  المنطق، یوضــ ــتـن ددة المســ وراء إدراج العواـمل المتـع

 معطیات الناجین، كاألمثلة المزودة من قبلھم والتي توضح مالحظاتھم حول الموضوع. 

. ولتوضـیح  وكما ذكر، فإعالن المجتمع المدني بشـأن العنف الجنسـي مبني بشـكل أسـاسـي على آراء الناجین من العنف الجنسـي
ــاھـمات الـعدـید غیرھم، یبین المرفق الـثاني لـھذا اإلعالن  جمعكیف تم  ــتـخدام معطـیات الـناجین وغیرھم من الـفاعلین ومســ واســ

 المنھجیة المتبعة لتطویر ھذا اإلعالن.  

، العنف الجنسي. باإلضافة إلى اإلعالن  بشأنیشكل إعالن المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي ومرفقاتھ جزًء من مبادئ الھاي 
لقانون الجنائي الدولي، والذي یعد مصــدراً لتطبیق إعالن المجتمع المدني للعاملین في ل المبادئ التوجیھیةتتضــمن مبادئ الھاي 

ــح  ــمنةالمبادئ التوجیھیة لمجال القانون الجنائي الدولي. توضــ ــي المتضــ في إعالن  لقانون الجنائي الدولي أفعال العنف الجنســ
ــؤولیــة  المجتمع المــدني التي من الممكن أن ترتقي إلى جرائم دولیــة، وتبین أركــان مھمــة (كــالركن المعنوي، وأنمــاط المســ

 التحقیق والمالحقة الجنائیة الدولیة لھذه األفعال. في والجسامة)

شـكل دلیالً تي تلعنف الجنسـي، والكما وتتضـمن مبادئ الھاي حول العنف الجنسـي المبادئ األسـاسـیة لصـناع السـیاسـات حول ا
 لصناع السیاسات حول تطبیق إعالن المجتمع المدني لدى مواجھتھم للعنف الجنسي من خالل تطویر التشریعات والسیاسات.
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 الدیباجة 
 

تتجذّر ھذه االنتھاكات في كل المجتمعات كنتیجة  الطبیعة الجنـسیة لیـست بجدیدة ـسواء في أوقات الـسلم أو الحرب.  ياالنتھاكات ذ
 للسیطرة األبویة والعنصریة المستمرة، والتي تتفاقم في ظل عدم استقرار األوضاع كحاالت الصراع. 

أحیاناً یتصـف   إذالجنسـیة.  والسـالمةل الذاتي الجنسـي  كمفھوم عام، یضـم مصـطلح "العنف الجنسـي" جمیع االنتھاكات لالسـتقال
 الھیمنة والتدمیر.  وباإلذالل 

م واألمن عند اـستخدامھ كوـسیلة تھدیداً للـسالیـشكل ونھ كمن في جمیع الحاالت، و الجنـسيلعنف ل الطبیعة الفظیعةعلى الرغم من 
ــورال یوجد إال أنھ  1حرب، ــیة". إیذاءعالمي حول ما الذي یجـعل تجربة  تصــ یعزى ذلك إلى التنوع الكبیر في  أو عنف "جنســ

 أنماط التعبیر الجنسي، الھویات، المعاییر، والتصورات لدى العدید من الشعوب، المناطق، الثقافات، المجتمعات واألفراد. 

ي، رتحأو منع،  أو ،من األھمیة بمكان فھم اآلراء المتعددة حول ما الذي یشــكل فعل العنف الجنســي من قبل العاملین على توثیق
مالحقة أو التـصدي بأي ـشكل من األـشكال لجرائم العنف الجنـسي. یعد ذلك ـضروریاً لـضمان عدم التغاـضي عن أو التقلیل من أو 

 شأن العنف الممارس على الناجین، ولالعتراف بتجاربھم. 

لعنف الجنـسي، مبني بـشكل أـساـسي على معطیات  لھذه الغایات، یقدم إعالن المجمع المدني آراء مختلفة حول كیفیة تفـسیر مفھوم ا
العاملین في ھذا الناجین من العنف الجنسـي الذین یعرفون عن أنفسـھم كذلك، باإلضـافة إلى معطیات مقدمة من المجتمع المدني، 

 ، أكادیمیین، وصناع السیاسات.المجال

ـ من خالل الجمع بین اآلراء والتجارب المختلفة، یھدف إعالن المجمع المدن ع فھم مصــطلح العنف الجنســي یي إلى إعالم وتوـس
 . آثاره

ــي على األفراد  دني أثر العنف الجنســ درك إعالن المجتمع الـم ذي وـی ات، واـل ائالت والمجتمـع دمكن أن ییالـع دى أثره  مـت على ـم
 أجیال. 

ً بالغكان أي فرد سـواء  وضـدیقر إعالن المجتمع المدني أن العنف الجنسـي یمكن ارتكابھ في أي وقت، وأي مكان، ومن قبل    مأ  ا
بما في ذلك ، متعددة. كما ویقر اإلعالن إلى إمكانیة ارتكاب العنف الجنســي باســتخدام وســائل ذلك أنثى أو غیر مأ اً ، ذكراً قاصــر

ــیة أو اإلنجابیة، قدرة الفعن طریق التحكُّم ب ــي أو رد الجنسـ ــدإكراھھم على ارتكاب أفعال العنف الجنسـ اآلخرین، أو التطفل   ضـ
 الجسدیة أو العقلیة أو العاطفیة.    حریاتھمعلى 

ــیاغة القانون. األمثلة المدرجة في ھذا  األمثلة في عملیة تطبیقیعتمد اإلعالن على   ــة في ص ــاركة المدروس التجربة الحیة والمش
 الحصر.  الن مذكورة على سبیل المثال اإلعال

 المستقبلیة.  مراجعاتلل عرضةً كون سیباعتبار ھذا اإلعالن وثیقة حیة، 
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  عامة): المبادئ ال1الباب (

والتي، بحســــب الســــیاق، تعتبرھا   2،ة، أو متعددة، أو مســــتمرة، أو متقطعةیأفعال فردعلى  العنف الجنســــي  ینطوي .1
، و/أو مجتمعاتھم ذات طبیعة جنســیة. یجب وصــف ھذه األفعال بالعنیفة جنســیاً إذا انتھكت  مرتكب الجریمةالضــحیة،  

 أو سالمتھ الجنسیة.  شخصاالستقالل الجنسي لل
 األفعال التي: ذلك یشمل .2

 
، كالناتج عن الخوف من اً ید باسـتخدام القوة، أو قسـرأي باسـتخدام القوة الجسـدیة، أو التھد 3یتم ارتكابھا "بالقوة"، .أ

العنف، أو اإلكراه، أو االحتجاز، أو االضـطھاد النفـسي، أو اـساءة اـستعمال القوة ضـد أي ـشخص أو أـشخاص، أو 
 قسریة؛بیئة من خالل استغالل 

قد  4محددة ومســتمرة.و طوعیةوأو غیر راغب بإعطاء موافقة حقیقیة على  یتم ارتكابھا ضــد شــخص غیر قادر   .ب
تحثّة أو مسـ طبیعیة أو صـیب بعجز نتیجة ألسـباب أُ یكون الشـخص غیر قادر على إعطاء الموافقة ذات الصـلة إذا  

ة القراءب اإللمامالعمر. من ـضمن العوامل األخرى التي تؤثر على قدرة الـشخص على إعطاء موافقة حقیقیة بـسبب 
 والكتابة، الوصول إلى المعلومات، والمركز اللغوي، التعلیمي واالقتصادي؛ أو

 ال ینبغي اعتبار ردود الفعل الفسیولوجیة انعكاساً للموافقة أو اقتراحاً بأن الظروف لم تكن قسریة.  .ت
 

 الجنس أو النوع االجتماعي؛ أو یمكن ارتكاب أفعال العنف الجنسي من قبل وضد أي شخص، بغض النظر عن العمر، .3
 الحمیمیة؛  وأعائلیة لاأو بیئة، من ضمنھا الزوجیة،  ةیمكن ارتكاب أفعال العنف الجنسي في أي وقت وأی .4
 یمكن أن یكون الفعل جنسي بطبیعتھ حتى في ظل غیاب التالمس الجسدي؛ .5
 یحقق ھذه النتیجة؛  ال أنھ تحقیق اإلشباع الجنسي، أو قصد بھیمكن أن یكون الفعل جنسي بطبیعتھ حتى ولو لم یُ  .6
عمر، العرق، الجنس، الثقافة، الدین، الالطبیعة الجنســــیة وجســــامة الفعل جزئیاً من خالل الھویة، القدرة،  یمكن تحدید  .7

لـسیاق الذي فھم ا نحولذلك، باتخاذ ـصناع القرار خطوات الـسوابق التاریخیة، األـصالة وغیرھا من العوامل المتقاطعة. 
 ھ الفعل، بإمكانھم التحدید بشكل أفضل ما إذا كان الفعل جنسي بطبیعتھ، وتقییم مدى جسامة ھذا الفعل. فییحدث 

 

 طبیعة جنسیة ي: األدلة على كون الفعل ذ)2(الباب 

طبیعة جنسـیة، على أنھ ال یعتبر شـرطاً توفر ھذه األدلة للتوصـل إلى ھذا االسـتنتاج، كما أن  يكون الفعل ذب وحياألدلة التالیة ت
 ھذه القائمة مذكورة على سبیل المثال ال الحصر:

فوق من ذلك  بما في، جزء كذلكأو التالمس الجســـدي مع  5جنســـي"، يجســـد جزء"  الكشـــف عنالفعل على   انطواء .1
 المالبس؛

 
 مصطلح "فعل" الفعل اإلیجابي أو السلبي باإلضافة إلى االمتناع المقصود.  یعنيلغایات ھذا اإلعالن،  2
، المحكمة الجنائیة الدولیة، أركان الجرائم، 5یتوافق تعریف "بالقوة" مع أركان الجرائم الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة (أركان الجرائم، حاشیة رقم   3

2011  .( 
. الموافقة على الفعل الجنسي ذي الصلة یجب أن تكون محددة ومستمرة. لذلك، فإنھ ال تكفي موافقة الشخص على 16انظر أركان الجرائم، حاشیة رقم  4

فعل الجنسي من دون فعل مشابھ، أو موافقتھ السابقة على الفعل/األفعال ذات الصلة، أو إذا قدم موافقتھ في البدایة ثم قام بسحبھا، أو إذا تغیرت طبیعة ال
الفعل الجنسي  ما إذا كان) المتعلق بالعوامل التي قد تؤثر على 5ة. ال تعتبر الموافقة طوعیة في حال صدرت في لحظة ضعف. انظر الباب (بداء الموافقإ

  .محددة ومستمرةو وطوعیةقد تم ارتكابھ بناء على موافقة حقیقیة 
 .)3(انظر الباب  5
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ــدتوجھ  .2 ــیة، أو اعتباره كذلك من قبل   ينحو ارتكاب فعل ذ الجریمةمرتكب   قصـ أو   الشـــخص المتضـــررطبیعة جنسـ

 مجتمعھم؛
 نحو ذلك؛ قصدھمعلى اإلشباع الجنسي من الفعل، أو توجھ  6أو شخص ثالث مرتكب الجریمةل صُّ تح .3
 من ارتكاب الفعل، على الرغم من عدم كونھ فعالً جنسیاً بالضرورة، نحو التأثیر على اآلتي:  القصدتوجھ  .4

أو ، ویشــمل ذلك القدرة على خوض تجربة جنســیة، للشــخص المتضــرراالســتقالل الجنســي والســالمة الجنســیة  .أ
 الشعور بالرغبة الجنسیة، أو الخوض في عالقة حمیمیة؛

 ؛للشخص المتضررانیة المیول الجنسي أو الھویة الجنس .ب
 ؛للشخص المتضررالقدرة اإلنجابیة أو االستقالل اإلنجابي  .ت

 
أو   ـشخص المتـضررة للجنـسیة ـصریحة أو ـضمنیة بالنـسبإیحاءات أو لغة جنـسیة متـضمنة تلمیحات اـشتمال الفعل على   .5

 .مرتكب الجریمةمجتمعھ أو 
الجنســیة القدرة بالســوائل أو األنســجة المرتبطة  الحط منأو  التحكُّمأو التدخل في،  أو  اشــتمال الفعل على اســتخدام، .6

 ، حلیب الثدیین، أو المشیمة.الحیضالسائل المنوي، اإلفرازات المھبلیة، دم ذلك  بما في ، واإلنجابیة

 ھذه األدلة مذكورة على سبیل المثال ال الحصر.

 

 الجسد الجنسیة أجزاء: أمثلة على )3(الباب 

اء الجـسد الجنسیة تشمل الشرج، الثدیین، القضیب، الخصیتین، المھبل، جزمن المفھوم لدى معظم الثقافات، إذا لیس جمیعھا، أن أ
 الفرج، باإلضافة إلى البظر. و

الردفین، األذنین، الشعر، في بعض الثقافات، من ضمن أجزاء الجسد األخرى التي تعتبر جنسیة الظھر، خصوصاً أسفل الظھر، 
 الوركین، الشفتین، الفم، العنق، الفخذین، الخصر والرسغین.

 اء الجسد الجنسیة مذكورة على سبیل المثال ال الحصر.جزھذه األمثلة على أ

 

 : أمثلة على أفعال العنف الجنسي)4(الباب 

 یمكن أن تشمل أفعال العنف الجنسي على:  .1
 
 أفعال تم ارتكابھا من قبل شخص ضد شخص آخر؛  .أ

 ـضد ـشخص في ذلكأفعال یحمل ـشخٌص ـشخـصاً آخر على أن یقوم بارتكابھا ـضد نفـسھ، أو ـضد ـشخص ثالث (بما  .ب
 أو حیوان)، أو ضد جثة میتة؛ أو آخر

 أفعال منظمة أو میسرة من قبل جماعة، أو كیان سیاسي أو حكومي أو أي منظمة أخرى.  .ت
 

 یمكن اعتبار األفعال التالیة أمثلة على أفعال العنف الجنسي:  .2
 7ال العنف الجنسي؛فعالتسبب في قیام شخص بتشكیل قلق أو خوف معقول من أ .أ

 
 لغایات ھذا اإلعالن، یشمل مصطلح "الشخص الثالث" حیوان أو شخص، حي أو میت.  6
 من ھذا اإلعالن.  )4(كما ھو مدرج في الباب   7
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أو   9أو التعقیم القـسري، 8یضـھم إلى الحمل القـسري،، مثالَ من خالل تعراإلنجابيحرمان الـشخص من االـستقالل  .ب

ریة؛ أو من خالل منع 10،اإلنجابيالتخریب  یتم من اتخاذ القرارات  ھمأو األبوة القـس ائل منع  بما إذا ـس تخدام وـس اـس
 على االستمرار في الحمل حتى الوالدة؛   نالشخص أو إجبارھ الحمل، أو الخضوع للتعقیم، أو التسبب بحمل

ـ  .ت لى النـظاـفة أو العالج أو األدوـیة المتعلـقة ـبالحیض، أو الحـمل، أو الوالدة، أو عول حـصـــ خص من الحرـمان الـشــ
تقیم، أو فیروس نقص المناعة البـشریة أو غیرھا من األمراض التي تنتقل  رعایة الناـسور، أو ورم دموي في المـس

أو المتعلقة بالمسالك البولیة أو العالج باالتصال الجنسي، أو التشویھ الجنسي، أو التشوه، أو عالج أمراض النساء 
 البولي، أو أي جانب آخر من جوانب الصحة الجنسیة أو اإلنجابیة؛

 االستمالة لغرض النشاط الجنسي، بما في ذلك من خالل التواصل عبر اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي؛ .ث
رالجنســي  المیول ل أو الســخریة من شــخص بســبباإلذال .ج ، أو األداء الجنســي، أو ، أو الھویة الجنســانیةالمتصــوَّ

 11السمعة الجنسیة، أو االختیارات الجنسیة، أو النشاط الجنسي (أو عدم وجوده)، أو أجزاء الجسد الجنسیة؛
 12القیام بنقل فیروس نقص المناعة البشریة أو غیرھا من األمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي عن قصد؛ .ح
ة نـشاط جنسـ  منع الـشخص من .خ انیة، ي رضـائي بـسبب جنس ـشخص ما، أو میولممارـس ھ الجنـسي، أو ھویتھ الجنـس

 المحظور بموجب القانون الدولي؛  التمییز من أسبابعاقة، أو ألي سبب اإلأو 
 معاقبة شخص لرفضھ ممارسة نشاط جنسي؛ .د
على ر وَّ انیة، أو لوضـعھ المتصـ عدم امتثال للمعاییر الجنسـ ما ینظر إلیھ على أنھ معاقبة شـخص أو تحقیره بسـبب  .ذ

رسلوكھ الجنسي للیس ذكراً وال أنثى؛ أو  كونھ  میولھ الجنسي أو ھویتھ الجنسانیة؛  أو المتصوَّ
التحرش الجنسـي بشـخص من خالل ممارسـة سـلوك جنسـي غیر مرغوب فیھ (متكرر) والذي یمكن تفسـیره على  .ر

 یمكن أن یشمل السلوك الجنسي غیر المرغوب فیھ اآلتي:   مھین، أو مخیف في ظل الظروف.أو كونھ مسيء، 
 
 افتعال أصوات، أو تصریحات، أو إیماءات ذات دالالت جنسیة؛ .1
 إرسال رسائل جنسیة صریحة؛ .2
 استخدام الھواتف أو غیرھا من األجھزة للتعدي على الخصوصیة؛ أو  .3
أو الرغبة  ةجنســیالشــخص أداة  اعتبارتشــیر إلى  أنھاعلى  بشــكل معقول التحدیق بطریقة یمكن تفســیرھا  .4

 ؛الجنسیة
 

 االستغالل الجنسي؛ و  تتضمنإخضاع الشخص إلى الزواج المبكر أو إلى عالقة  .ز
 . كانت استقاللھ الجنسي أو سالمتھ الجنسیة، بأي وسیلةتھدید الشخص بانتھاك  .س

 

 
إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الوالدة غیر المشروعة بقصد  "الحمل القسري"نظام روما األساسي، "یعني (و) من  )2( 7 باالستناد إلى المادة 8

على  ثیر على التكوین العرقي ألیة مجموعة من السكان أو ارتكاب انتھاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي. وال یجوز بأي حال تفسیر ھذا التعریفالتأ
 نحو یمس القوانین الوطنیة المتعلقة بالحمل".

حرم مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر من القدرة البیولوجیة على "ییقع عندما  تبین أركان الجرائم الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة أن التعقیم القسري 9
یقیة منھم". اإلنجاب" و "أال یكون ذلك السلوك مبررا طبیا أو یملیھ عالج في أحد المستشفیات یتلقاه الشخص المعني أو األشخاص المعنیون بموافقة حق

نسل غیر الدائمة األثر من الناحیة العملیة" و "من المفھوم أن الموافقة الحقیقیة ال باإلضافة إلى أال یكون "المقصود بالحرمان أن یشمل تدابیر تحدید ال
، 5- ) 22) (ب) (2( 8، المادة 5 – ) (ز) 1( 7أركان الجرائم الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة، المادة تشمل الموافقة التي یتم الحصول علیھا بالخداع". 

 .  5–)6() (ھـ) 2( 8المادة 
 من العبث أو إتالف الواقي الذكري ووسائل منع الحمل األخرى.ھذا یتض 10
 . )3(انظر الباب  11
یار الشخص، مع على الرغم من اعتبار ھذا الفعل عنیف بطبیعتھ من قبل المجتمع المدني والناجین، إال أننا نقر باحتمالیة وقوع ھذا الفعل بناء على اخت 12

 .المعني وموافقة الشخص اآلخرعلمھ وقبولھ بالمخاطر المحفوفة، 
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ــي التي تحدث بالقوةأمثلة على أفعال العنف التالیة یمكن اعتبارھا  األفعال .3 ــخص غیر قادر أو غیر  13الجنس ــد ش أو ض

  14:ومحددةوطوعیة  راغب بإعطاء موافقة حقیقیة
 
 محصور مع شخص آخر؛ أن یكون الشخص  .أ

 آخر بقصد جنسي؛ جزءأو أي  15جنسي يجسد جزءعض  .ب
عري كامل أو جزئي أو خالل ممارسـتھ  تنشـر أو إنتاج صـور أو لقطات أو تسـجیالت صـوتیة لشـخص في حالة   .ت

ً یائضـ رطبیعة جنـسیة (ـسواء قـسراً أم   يلفعل ذ التواـصل عبر اإلنترنت أو وـسائل التواصل ) بما في ذلك من خالل  ا
 االجتماعي؛

ألفعال ذات طبیعة   مأو تعریضــھ 16،لعاریةا تعریض الشــخص إلى التعري، خصــوصــاً ألجزاء الجســد الجنســیة .ث
 بما في ذلك رؤیة أو سماع صور أو أوصاف أو لقطات أو فن أو تسجیالت صوتیة لھذه األفعال؛ 17جنسیة،

دبَّر أو ال إرـغام  .ج ا في ذـلك الزواج الـم ة، بـم ة أو حمیـم ة زوجـی اء في عالـق دخول أو البـق ــخص على اـل مؤـقت أو شــ
 الزائف أو نقل الزوج / الشریك؛

 التظاھر بالرغبة الجنسیة أو االستمتاع الجنسي؛على الشخص  إرغام .ح
 أداء حركات، بما في ذلك حركات رقص، ذات ارتباط جنسي؛على الشخص  إرغام .خ
بما في ذلك التدابیر  خاصتأدیتھا بشـكل بالعادة یتم ر، أداء وظائف جسـدیة، والتي بنظر الغیعلى لشـخص ا  إرغام .د

 ؛خالل فترة الحیضالمتعلقة بالنظافة 
إرغام الشخص على نزع مالبسھ بشكل كامل أو جزئي، بما في ذلك نزع غطاء الرأس في الثقافات التي تعتبر أن  .ذ

 على ارتداء مالبس ذات ارتباط جنسي؛ مإرغامھفي ذلك أثر جنسي، أو 
ــي أو ھویتھم   .ر ــوع إلى إجراءات أو طقوس من أـجل تـحدـید أو تغییر میولھم الجنســ ــخص على الخضــ إرـغام الشــ

 الجنسیة؛
 التسبب بحمل شخص، بأي وسیلة كانت؛ .ز

طبیة أو  حاجةأي   لذلكفحص األعـضاء التناـسلیة أو الـشرج أو الثدیین أو غـشاء البكارة لـشخص ما دون أن یكون  .س
 ؛ھاما شابھ

 18جسد جنسي؛ جزءتقبیل أو لعق شخص، خصوصاً  .ش
أو لمس   19جنســي لذلك الشــخص، يجســد جزءالتالمس الجســدي مع شــخص، بما في ذلك من خالل لمس أي   .ص

 أو من خالل الجلوس أو االستلقاء على شخص؛ 20جنسي، يجسد جزء بواسطةالشخص 
ً  .ض باســتخدام طرق ذات  عنف جنســي ، أو ناجٍ مناإلشــارة إلى شــخص على كونھ منحرف جنســیاً، أو نجســاً جنســیا

ً داللة ثقافی  م أجسادھم؛ اء رموز ذات إیحاءات جنسیة، أو وس، كإزالة الشعر، أو إرغامھم على ارتدا
ــویھ، أو حرق، أو تقلیص، أو  .ط ــد جزءإلـحاق األذى بأي طریـقة أخرى لتشــ ــي، بـما في ذلك بـعد وفاة   يجســ جنســ

 الشخص؛
 21، بواسطة عضو جنسي إنساني أو حیواني؛مدىاختراق جسد شخص، بغض النظر عن ال .ظ

 
 .أ.2.1انظر الباب  13
 .ب.2.1انظر الباب  14
 . )3(انظر الباب  15
 . )3(انظر الباب  16
 من ھذا اإلعالن. )4(كما ھو مذكور في الباب   17
 .)3(انظر الباب  18
 .)3(انظر الباب  19
 .)3(انظر الباب  20
 وطوعیة قیةفي العدید من األنظمة، من ضمنھا نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، یشكل ھذا السلوك اغتصاب إذا تم ارتكابھ بالقوة أو بدون موافقة حقی 21
  محددة ومستمرة. و
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 22، بواسطة أداة أو جزء جسدي؛شخص، بغض النظر عن المدىاختراق فتحة الشرج أو عضو تناسلي ل .ع
 طرف ثالث؛تھیئة شخص لممارسة نشاط جنسي مع  .غ
بما في ذلك رؤیة أو سـماع صـور أو  23عري أو مشـارك في أفعال ذات طبیعة جنسـیة،تمشـاھدة شـخص في حالة   .ف

 أوصاف أو لقطات أو فن أو تسجیالت صوتیة لھذه األفعال.
 

 أفعال یتم ارتكابھا كجزء من عنف ھیكلي أو مؤسسي:  .4

 ھ باإلمكان اعتبارع المدني العالمي تشیر إلى أنوالعاملین في ھذا المجال والمجتمالعنف الجنـسي  المعطیات المقدمة من قبل ناجي 
 من قبل الدول وغیرھا من الكیانات عنفاً جنسیاً. ویشمل ذلك:المرتكبة األفعال أو االمتناع عنھا 

ً  .أ  مندوبیھا؛) من قبل ممثلي الدولة أو ارتكاب أفعال العنف الجنسي (كما ھو مذكور سابقا
 : فيفشل السلطات الوطنیة  .ب

 
 حمایة األفراد من العنف الجنسي؛ .1
 مساءلة مرتكبي العنف الجنسي بموجب القانون الوطني أو إحالة المسألة إلى محكمة مختصة؛ و/أو  .2
 والمساعدة للناجین. ضمان سبل اإلنصاف .3

 
ز وتتیح إفالت مرتكب الجریمة من العقوبة، بما في ذلك من خالل العقوبات القانونیة أو  .ت تبني تشــریعات عنصــریة تعّزِ

 من الضحیة.  ھلھروب من العدالة من خالل زواجبالسماح لمرتكب الجریمة با

ً ھذه األمثلة مذكورة على ـسبیل المثال ال الحـصر. األفعال مرتبة أبجدی وبالتحدید،  .بأنھ ھناك تـسلـسل ھرمي بینھملتجنُّب االعتقاد  ا
  24جسامة من غیرھا.أكثر بالضرورة یھدف ذلك إلى تجنٌّب التصور بأن األفعال التي تتضمن اختراق الجسد تكون 

 

العوامل المؤثرة فیما إذا كان فعل العنف الجنسي قد تم ارتكابھ دون موافقة حقیقیة : )5(الباب 
 25وطوعیة ومحددة ومستمرة

  26في حال تم ارتكابھا بالقوة األفعال ذات الطبیعة الجنسـیة االسـتقالل الجنسـي والسـالمة الجنسـیةتنتھك ، )2(كما ذكر في الباب 
أخذھا تشـمل العوامل التي یمكن  27محددة ومسـتمرة.وطوعیة وغیر قادر أو غیر راغب بإعطاء موافقة حقیقیة أو ضـد شـخص 

 تحدید ما إذا كان الفعل قد تم ارتكابھ دون ھذه موافقة اآلتي: بعین االعتبار عند 

 وجود عالقة سلطة غیر متكافئة ما بین مرتكب الجریمة والشخص المتضرر نتیجة لعدة عوامل محتملة، بما في ذلك:  .1
 

 
 . السابقالمرجع  22
 من ھذا اإلعالن. )4(كما ھو مذكور في الباب  23
 الترتیب األبجدي غیر بائن في النسخ المترجمة لھذا اإلعالن.  24
 .ب.2.1انظر الباب  25
 .أ. 2.1انظر الباب  26
 .ب.2.1انظر الباب  27
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الشـــخص  ، مثل جنسبنظر مرتكب الجریمة اســـتراتیجیة فائدة ذاتضـــعف الشـــخص المتضـــرر نتیجة لعدة عوامل  .أ

الطبقة، أو الحالة االجتماعیة،  اإلعاقة، أو الفقر، أو، أو المیول الجنســي، أو الھویة الجنســانیة، أو العمر، أو المتضــرر
 أو الطائفة، أو اإلثنیة، أو األصالة، أو العرق، أو الدیانة، أو األمیة، أو ألیة أسباب أخرى؛

 التواجد ضمن إطار احتجاز، أو حبس، أو مؤسسة؛ .ب
 التواجد ضمن إطار ھجرة أو تشرید؛ .ت
 یة؛محلاسع النطاق أو منھجي، أو نزاع مسلح، أو اضطرابات التواجد ضمن إطار إبادة جماعیة، أو ھجوم و .ث
 حیازة مرتكب الجریمة على سالح، مع كون الشخص المتضرر غیر مسلح؛  .ج
 كون مرتكب الجریمة في موقع سلطة؛  .ح
ً كون الشــخص المتضــرر یعتمد على مرتكب الجریمة بأي شــكل (بما في ذلك اقتصــادی .خ ً ، قانونیا ً مھنی 28،ا ً ، عائلیا و/أو ،  ا

 تؤدي إلى خطر االستغالل؛) أو أي شكل آخر من أشكال العالقات التي اً شخصی
أو التحكم في ـسلوكھ بـسبب العمر، أو مرض عقلي، أو ـسكر  ةموافقالعدم قدرة أو عجز الـشخص المتـضرر على إبداء   .د

 مؤقت؛
لث، كعقاب على عدم إدراك الـشخص المتـضرر أن مرتكب الجریمة ـسبق لھ أن اـستخدم العنف ـضده أو ـضد ـشخص ثا .ذ

 متثال لطلبات مرتكب الجریمة؛ أواال
خوف من التعرض للعنف الجنســي بســبب حالة اإلرھاب التي الالتواجد في وضــع یبعث بشــكل معقول على الشــعور ب .ر

 أوجدھا مرتكب/مرتكبو الجریمة.

 ھذه األمثلة مذكورة على سبیل المثال ال الحصر. 

 
 ویشمل ذلك عندما یكون الشخص وصیاً أو معلماً. 28
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