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 المقدمة 
 

العنف  أصسسوات ناجي إلعالءمدني اجتمعوا  المجتمع من مؤسسسسسسات المؤسسسسسسة  50أكثر من  ،2019على مدار عام 

يعد موضسو  العنف الجنسسي من المواضسيع العنف الجنسسي. عن  مسسائلةال في مقدمة المناقشسات حولووضسعها  الجنسسي

الجنسي أحياناً في أخذ    القوانين والسياسات التي تعالج موضو  العنفحيث تفشل التي يصعب التطرق لها واستيعابها.  

واقع تجارب الناجين بعين االعتبار، مما ينعكس سسسلباً بالنتيجة على محاوالت المسسسائلة عن اذف األفعال. يهدال إعالن 

   ن.ناجيال منظور جنسي من العنف الل افعأ موفهمالمجتمع المدني بشأن العنف الجنسي إلى تعزيز 

 فهذا .  في غاية األاميةمن قبل العاملين في مجال مكافحة جرائم العنف الجنسسسسسي أمر   الناجينيعد الفهم الجيد لتجارب 

ً اعترافكما ويشسسّكل  ،التعّرال عليه أحياناً في  ونقد يفشسسل  الذي، العنف شسسأنمن   همأو تقليل العاملين تجاال عدميضسسمن    ا

األفضسسسل لمفهوم العنف الجنسسسسي يسسسساام في تطوير قوانين إضسسسافة على ذلف، فان اإلدرا   تجارب الناجين.ب اً وإقرار 

 سياسات وممارسات ذات فعالية أكبر في مواجهة العنف الجنسي. و

حول كيفية تفسير مفهوم العنف الجنسي،   شامالً  منظوراً لغايات، يقدم إعالن المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي الهذا 

المتحصسسلة من تم تعزيز المعلومات  .كذلف  أنفسسسهميعرفون عن اسسستنادًا إلى المشسساورات التي أجري  مع الناجين الذين 

المشساورات بمعطيات مقدمة من المجتمع المدني، مزاولين قانونيين، أكاديميين، وصسنا  السسياسسات. شسكل  اذف العملية 

باألسسا  على التجربة   ةمبني  وثيقةانتاج   في امالناجين باعتبارام خبراء في اذا المجال، مما سسا  مكينة لتفرصسة مميز 

 في اذا المجال بشكل مباشر. لين عاممن ال كبيرةباالستناد إلى مجموعة و الحقيقية

ما الذي يجعسل فعالً "جنسسسسسيساً" وليحسدد متى يتحول الفعسل  حولالتعسدد الكبير في التجسارب ليقسدم دليالً يدمج اذا اإلعالن 

وعليه، يقدم اذا اإلعالن مرجعية نقدية حول العنف الجنسسسسي من فعل ذي طبيعة جنسسسسية إلى "فعل العنف الجنسسسسي". 

بحيث يمنح اإلعالن أمثلة واقعية مبنية   ق.ة وذات صسسسلة بالسسسسياقدميبطريقة تتمحور حول الناجين وشسسساملة وحديثة وت

 على خبرات الضحايا وتجارب العاملين على مالحقة وتوثيق العنف الجنسي. 

المرفق األول لهذا اإلعالن يشسمل تعليقاً على إعالن المجتمع المدني بشسأن العنف الجنسسي ويشسكل الوثيقة األسساسسية لفهم 

وراء إدراج العوامسل المتعسددة  المنطق، يوضسسسسح التعليق على وجسه األاميسةه. المبسادئ المتعسددة لالعالن ودالئلسه وأمثلتس 

 المستندة على معطيات الناجين، كاألمثلة المزودة من قبلهم والتي توضح مالحظاتهم حول الموضو . 

.  وكما ذكر، فاعالن المجتمع المدني بشسسأن العنف الجنسسسي مبني بشسسكل أسسساسسسي على يراء الناجين من العنف الجنسسسي

واستخدام معطيات الناجين وغيرام من الفاعلين ومساامات العديد غيرام، يبين المرفق الثاني  جمعولتوضيح كيف تم 

 لهذا اإلعالن المنهجية المتبعة لتطوير اذا اإلعالن.  

العنف الجنسي. باإلضافة إلى  بشأنيشكل إعالن المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي ومرفقاته جزًء من مبادئ الااي  

لقانون الجنائي الدولي، والذي يعد مصسسدراً لتطبيق إعالن المجتمع ل  المبادئ التوجيهية، تتضسسمن مبادئ الااي  اإلعالن

لقسانون الجنسائي السدولي أفعسال العنف المبسادئ التوجيهيسة لالمسدني للعساملين في مجسال القسانون الجنسائي السدولي. توضسسسسح 

في إعالن المجتمع المدني التي من الممكن أن ترتقي إلى جرائم دولية، وتبين أركان مهمة )كالركن   الجنسسي المتضسمنة

 التحقيق والمالحقة الجنائية الدولية لهذف األفعال. في المعنوي، وأنماط المسؤولية والجسامة(

شكل  تي  تلعنف الجنسي، والكما وتتضمن مبادئ الااي حول العنف الجنسي المبادئ األساسية لصنا  السياسات حول ا

دليالً لصسنا  السسياسسات حول تطبيق إعالن المجتمع المدني لدو مواجهتهم للعنف الجنسسي من خالل تطوير التشسريعات 

 والسياسات.
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 الديباجة 
 

تتجذّر اذف االنتهاكات في كل الطبيعة الجنسسسسسية ليسسسسس  بجديدة سسسسسواء في أوقات السسسسسلم أو الحرب.   ياالنتهاكات ذ

المجتمعات كنتيجة للسسسسيطرة األبوية والعنصسسسرية المسسسستمرة، والتي تتفاقم في تل عدم اسسسستقرار األوضسسسا  كحاالت 

 الصرا . 

يتصف  إذالجنسية.  والسالمةل الذاتي الجنسي كمفهوم عام، يضم مصطلح "العنف الجنسي" جميع االنتهاكات لالستقال

 الهيمنة والتدمير. وباإلذالل أحياناً 

م واألمن عنسد تهسديسداً للسسسسساليشسسسسكسل ونسه  كمن في جميع الحساالت، و الجنسسسسسيلعنف ل  الطبيعسة الفظيعسةعلى الرغم من 

يعزو  أو عنف "جنسسسية". إيذاءعالمي حول ما الذي يجعل تجربة   تصسسور ال يوجد إال أنه  1اسسستخدامه كوسسسيلة حرب،

ذلف إلى التنو  الكبير في أنماط التعبير الجنسسسي، الهويات، المعايير، والتصسسورات لدو العديد من الشسسعوب، المناطق، 

 الثقافات، المجتمعات واألفراد. 

منع،   أو  توثيق،من األامية بمكان فهم اآلراء المتعددة حول ما الذي يشسسسكل فعل العنف الجنسسسسي من قبل العاملين على 

مالحقة أو التصسسدي بأي شسسكل من األشسسكال لجرائم العنف الجنسسسي. يعد ذلف ضسسرورياً لضسسمان عدم  أو ي، ر تحأو 

 التغاضي عن أو التقليل من شأن العنف الممار  على الناجين، ولالعتراال بتجاربهم. 

هوم العنف الجنسسسي، مبني بشسسكل أسسساسسسي لهذف الغايات، يقدم إعالن المجمع المدني يراء مختلفة حول كيفية تفسسسير مف

على معطيات الناجين من العنف الجنسسسي الذين يعرفون عن أنفسسسهم كذلف، باإلضسسافة إلى معطيات مقدمة من المجتمع 

 ، أكاديميين، وصنا  السياسات.العاملين في اذا المجالالمدني، 

ع فهم مصسسطلح العنف يالمدني إلى إعالم وتوسسس من خالل الجمع بين اآلراء والتجارب المختلفة، يهدال إعالن المجمع  

 . يثارفالجنسي 

على أثرف  متدمكن أن ييالعائالت والمجتمعات، والذي  ويدر  إعالن المجتمع المدني أثر العنف الجنسسسسسي على األفراد 

 أجيال. مدو 

أي فرد سسسسواء   وضسسسديقر إعالن المجتمع المدني أن العنف الجنسسسسي يمكن ارتكابه في أي وق ، وأي مكان، ومن قبل 

ً بالغكان  . كما ويقر اإلعالن إلى إمكانية ارتكاب العنف الجنسسي باسستخدام وسسائل ذلف أنثى أو غير  مأ اً ، ذكر اً قاصسر  مأ ا

إكرااهم على ارتكاب أفعال العنف الجنسي أو رد الجنسية أو اإلنجابية، قدرة الفبما في ذلف عن طريق التحكُّم ب، متعددة

 الجسدية أو العقلية أو العاطفية.    حرياتهماآلخرين، أو التطفل على  ضد

التجربة الحية والمشساركة المدروسسة في صسياغة القانون. األمثلة المدرجة   األمثلة في عملية تطبيقيعتمد اإلعالن على 

 الحصر.  الن مذكورة على سبيل المثال في اذا اإلعال

 المستقبلية.  مراجعاتلل عرضةً كون سيباعتبار اذا اإلعالن وثيقة حية، 

 

 
، فقرة 2008حزيران/ يونيو  UN Doc. S/RES/1820 ،19( 2008)(، 2008) 1820انظر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، قرار  1

1  . 
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  عامة(: المبادئ ال1الباب )

والتي، بحسسسسب السسسسياق،  2،ة، أو متعددة، أو مسسسستمرة، أو متقطعةيأفعال فردعلى العنف الجنسسسسي   ينطوي .1

، و/أو مجتمعاتهم ذات طبيعة جنسسسية. يجب وصسسف اذف األفعال بالعنيفة مرتكب الجريمةتعتبراا الضسسحية، 

 أو سالمته الجنسية.  شخصجنسياً إذا انتهك  االستقالل الجنسي لل

 األفعال التي: ذلف يشمل .2

 

، كالناتج عن اً ديد باسسستخدام القوة، أو قسسسر أي باسسستخدام القوة الجسسسدية، أو الته  3يتم ارتكابها "بالقوة"، .أ

الخوال من العنف، أو اإلكراف، أو االحتجاز، أو االضسسطهاد النفسسسي، أو اسسساءة اسسستعمال القوة ضسسد أي 

 قسرية؛بيئة شخص أو أشخاص، أو من خالل استغالل 

محسددة و طوعيسةوأو غير راغسب بساعطساء موافقسة حقيقيسة على يتم ارتكسابهسا ضسسسسد شسسسسخص غير قسادر  .ب

صيب بعجز نتيجة ألسباب أ  قد يكون الشخص غير قادر على إعطاء الموافقة ذات الصلة إذا  4ومستمرة.

العمر. من ضسسسمن العوامل األخرو التي تؤثر على قدرة الشسسسخص على بسسسسبب تحثّة أو مسسسس طبيعية أو 

ءة والكتسابسة، الوصسسسسول إلى المعلومسات، والمركز اللغوي، التعليمي القرابس  اإللمسامإعطساء موافقسة حقيقيسة 

 واالقتصادي؛ أو

 ال ينبغي اعتبار ردود الفعل الفسيولوجية انعكاساً للموافقة أو اقتراحاً بأن الظروال لم تكن قسرية.  .ت

 

الجنس أو النو    أو يمكن ارتكاب أفعال العنف الجنسسسي من قبل وضسسد أي شسسخص، بغر النظر عن العمر، .3

 االجتماعي؛

 الحميمية؛  وأعائلية لاأو بيئة، من ضمنها الزوجية،  ةيمكن ارتكاب أفعال العنف الجنسي في أي وق  وأي .4

 يمكن أن يكون الفعل جنسي بطبيعته حتى في تل غياب التالمس الجسدي؛ .5

يحقق اذف  ال أنه  تحقيق اإلشسسسبا  الجنسسسسي، أو قصسسسد بهيمكن أن يكون الفعل جنسسسسي بطبيعته حتى ولو لم ي   .6

 النتيجة؛ 

عمر، العرق، الجنس، الثقافة، الالطبيعة الجنسسية وجسسامة الفعل جزئياً من خالل الهوية، القدرة، يمكن تحديد  .7

 نحولذلف، باتخاذ صسنا  القرار خطوات الدين، السسوابق التاريخية، األصسالة وغيراا من العوامل المتقاطعة.  

ه الفعل، بامكانهم التحديد بشسسكل أفضسسل ما إذا كان الفعل جنسسسي بطبيعته، وتقييم فيلسسسياق الذي يحد  فهم ا

 مدو جسامة اذا الفعل. 

 

 طبيعة جنسية  ي: األدلة على كون الفعل ذ(2)الباب 

طبيعة جنسية، على أنه ال يعتبر شرطاً توفر اذف األدلة للتوصل إلى اذا االستنتاج،  يكون الفعل ذب وحياألدلة التالية ت

 كما أن اذف القائمة مذكورة على سبيل المثال ال الحصر:

 
 مصطلح "فعل" الفعل اإليجابي أو السلبي باإلضافة إلى االمتنا  المقصود.  يعنيلغايات اذا اإلعالن،  2

، المحكمة الجنائية الدولية، 5يتوافق تعريف "بالقوة" مع أركان الجرائم الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية )أركان الجرائم، حاشية رقم   3

 (. 2011أركان الجرائم، 

. الموافقة على الفعل الجنسي ذي الصلة يجب أن تكون محددة ومستمرة. لذلف، فانه ال تكفي موافقة  16انظر أركان الجرائم، حاشية رقم  4

ت طبيعة  الشخص على فعل مشابه، أو موافقته السابقة على الفعل/األفعال ذات الصلة، أو إذا قدم موافقته في البداية ثم قام بسحبها، أو إذا تغير

( المتعلق بالعوامل التي قد 5ة. ال تعتبر الموافقة طوعية في حال صدرت في لحظة ضعف. انظر الباب )بداء الموافقإالفعل الجنسي من دون 

  .محددة ومستمرةو  وطوعيةالفعل الجنسي قد تم ارتكابه بناء على موافقة حقيقية  ما إذا كانتؤثر على 
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من ذلف  بما في، جزء كذلفأو التالمس الجسسدي مع   5جنسسي"، يجسسد جزء" الكشسف عنالفعل على   انطواء .1

 فوق المالبس؛

الشسسسسخص طبيعسة جنسسسسسيسة، أو اعتبسارف كسذلسف من قبسل  ينحو ارتكساب فعسل ذ الجريمسةمرتكسب  قصسسسسدتوجسه  .2

 أو مجتمعهم؛ المتضرر 

 نحو ذلف؛ قصدامعلى اإلشبا  الجنسي من الفعل، أو توجه  6أو شخص ثالث مرتكب الجريمةل صُّ تح .3

 ثير على اآلتي: من ارتكاب الفعل، على الرغم من عدم كونه فعالً جنسياً بالضرورة، نحو التأ القصدتوجه  .4

، ويشمل ذلف القدرة على خوض تجربة جنسية، للشخص المتضرر االستقالل الجنسي والسالمة الجنسية  .أ

 الشعور بالرغبة الجنسية، أو الخوض في عالقة حميمية؛أو 

 ؛للشخص المتضرر الميول الجنسي أو الهوية الجنسانية  .ب

 ؛للشخص المتضرر القدرة اإلنجابية أو االستقالل اإلنجابي  .ت

 

شسخص  ة للجنسسية صسريحة أو ضسمنية بالنسسبإيحاءات أو لغة جنسسية متضسمنة  تلميحات اشستمال الفعل على  .5

 .مرتكب الجريمةأو مجتمعه أو  المتضرر 

القدرة بنسسسجة المرتبطة السسسوائل أو األ الحط منأو  أو التحكُّمالتدخل في،  أو اشسستمال الفعل على اسسستخدام، .6

، حليسسب الثسسديين، أو الحيرالسسسسسسائسسل المنوي، اإلفرازات المهبليسسة، دم ذلسسف  بما في ، الجنسية واإلنجابية

 المشيمة.

 اذف األدلة مذكورة على سبيل المثال ال الحصر.

 

 الجسد الجنسية  أجزاء: أمثلة على (3)الباب 

اء الجسسسسسد الجنسسسسسية تشسسسسمل الشسسسسرج، الثديين، القضسسسسيب، جز جميعها، أن أمن المفهوم لدو معظم الثقافات، إذا ليس 

 الفرج، باإلضافة إلى البظر. والخصيتين، المهبل، 

في بعر الثقافات، من ضسسمن أجزاء الجسسسد األخرو التي تعتبر جنسسسية الظهر، خصسسوصسساً أسسسفل الظهر، الردفين،  

 ، الخصر والرسغين.األذنين، الشعر، الوركين، الشفتين، الفم، العنق، الفخذين

 اء الجسد الجنسية مذكورة على سبيل المثال ال الحصر.جز اذف األمثلة على أ

 

 : أمثلة على أفعال العنف الجنسي (4)الباب 

 يمكن أن تشمل أفعال العنف الجنسي على:  .1

 

 أفعال تم ارتكابها من قبل شخص ضد شخص يخر؛   .أ

 في ذلفأفعال يحمل شسخص  شسخصساً يخر على أن يقوم بارتكابها ضسد نفسسه، أو ضسد شسخص ثالث )بما  .ب

 أو حيوان(، أو ضد جثة ميتة؛ أو يخر  ضد شخص

 أفعال منظمة أو ميسرة من قبل جماعة، أو كيان سياسي أو حكومي أو أي منظمة أخرو.  .ت

 
 .(3)انظر الباب  5

 ن أو شخص، حي أو مي .  لغايات اذا اإلعالن، يشمل مصطلح "الشخص الثالث" حيوا 6
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 نسي: يمكن اعتبار األفعال التالية أمثلة على أفعال العنف الج .2

 7ال العنف الجنسي؛فعالتسبب في قيام شخص بتشكيل قلق أو خوال معقول من أ .أ

أو التعقيم  8، مثالَ من خالل تعريضسسسهم إلى الحمل القسسسسري،اإلنجابيحرمان الشسسسخص من االسسسستقالل  .ب

بما إذا من اتخاذ القرارات   همأو األبوة القسسسسرية؛ أو من خالل منع 10،اإلنجابيأو التخريب  9القسسسسري،

على  نالشسسخص أو إجبارا اسسستخدام وسسسائل منع الحمل، أو الخضسسو  للتعقيم، أو التسسسبب بحملسسسيتم 

 االستمرار في الحمل حتى الوالدة؛  

الحمسل، أو  لى النظسافسة أو العالج أو األدويسة المتعلقسة بسالحير، أوعول حصسسسس حرمسان الشسسسسخص من ال .ت

الوالدة، أو رعاية الناسسور، أو ورم دموي في المسستقيم، أو فيرو  نقص المناعة البشسرية أو غيراا من 

األمراض التي تنتقل باالتصسسال الجنسسسي، أو التشسسويه الجنسسسي، أو التشسسوف، أو عالج أمراض النسسساء أو 

 جوانب الصحة الجنسية أو اإلنجابية؛المتعلقة بالمسالف البولية أو العالج البولي، أو أي جانب يخر من 

االسسستمالة لغرض النشسساط الجنسسسي، بما في ذلف من خالل التواصسسل عبر اإلنترن  أو وسسسائل التواصسل  . 

 االجتماعي؛

ر الجنسسسسي  الميول ل أو السسسسخرية من شسسسخص بسسسسبباإلذال .ج ، أو األداء ، أو الهوية الجنسسسسانيةالمتصسسسو 

االختيارات الجنسسية، أو النشساط الجنسسي )أو عدم وجودف(، أو أجزاء  الجنسسي، أو السسمعة الجنسسية، أو 

 11الجسد الجنسية؛

القيام بنقل فيرو  نقص المناعة البشسسسرية أو غيراا من األمراض التي تنتقل باالتصسسسال الجنسسسسي عن  .ح

 12قصد؛

ه الجنسسي، أو اويته ي رضسائي بسسبب جنس شسخص ما، أو ميولمنع الشسخص من ممارسسة نشساط جنسس  .خ

 المحظور بموجب القانون الدولي؛  التمييز  من أسبابعاقة، أو ألي سبب اإلالجنسانية، أو 

 معاقبة شخص لرفضه ممارسة نشاط جنسي؛ .د

عدم امتثال للمعايير الجنسسسسانية، أو لوضسسسعه ما ينظر إليه على أنه  معاقبة شسسسخص أو تحقيرف بسسسسبب  .ذ

ر سسسلوكه الجنسسسي لأنثى؛ أو  ليس ذكراً وال   على كونهر  و  المتصسس  ميوله الجنسسسي أو اويته   أو المتصسسو 

 الجنسانية؛ 

التحرش الجنسسسي بشسسخص من خالل ممارسسسة سسسلو  جنسسسي غير مرغوب فيه )متكرر( والذي يمكن  .ر 

يمكن أن يشسمل السسلو  الجنسسي غير   مهين، أو مخيف في تل الظروال.أو  تفسسيرف على كونه مسسيء، 

 المرغوب فيه اآلتي: 

 

 افتعال أصوات، أو تصريحات، أو إيماءات ذات دالالت جنسية؛ .1

 إرسال رسائل جنسية صريحة؛ .2

 
 من اذا اإلعالن.  (4)كما او مدرج في الباب   7

إكراف المرأة على الحمل قسرا وعلى الوالدة غير  "الحمل القسري"نظام روما األساسي، "يعني )و( من  (2) 7 باالستناد إلى المادة 8

المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي ألية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرو للقانون الدولي. وال يجوز بأي  

 حال تفسير اذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل".

"يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة  يقع عندما   م الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية أن التعقيم القسريتبين أركان الجرائ 9

البيولوجية على اإلنجاب" و "أال يكون ذلف السلو  مبررا طبيا أو يمليه عالج في أحد المستشفيات يتلقاف الشخص المعني أو األشخاص 

باإلضافة إلى أال يكون "المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة األثر من الناحية  المعنيون بموافقة حقيقية منهم".

أركان الجرائم الخاص بالمحكمة الجنائية العملية" و "من المفهوم أن الموافقة الحقيقية ال تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخدا ". 

 . 5–)6(( )اس( 2) 8، المادة 5-( 22( )ب( )2) 8، المادة 5 –( )ز( 1) 7الدولية، المادة 

 اذا يتضمن العبث أو إتالال الواقي الذكري ووسائل منع الحمل األخرو. 10

 . (3)انظر الباب  11

ناء على اختيار  على الرغم من اعتبار اذا الفعل عنيف بطبيعته من قبل المجتمع المدني والناجين، إال أننا نقر باحتمالية وقو  اذا الفعل ب 12

 .المعني الشخص، مع علمه وقبوله بالمخاطر المحفوفة، وموافقة الشخص اآلخر
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 استخدام الهواتف أو غيراا من األجهزة للتعدي على الخصوصية؛ أو  .3

أو  ةجنسسسيالشسسخص أداة  ر اعتباتشسسير إلى  أنهاعلى بشسسكل معقول التحديق بطريقة يمكن تفسسسيراا  .4

 ؛الرغبة الجنسية

 

 االستغالل الجنسي؛ و  تتضمنإخضا  الشخص إلى الزواج المبكر أو إلى عالقة  .ز 

 . كان  استقالله الجنسي أو سالمته الجنسية، بأي وسيلةتهديد الشخص بانتها   . 

 

أو ضسد شسخص غير قادر   13بالقوةأمثلة على أفعال العنف الجنسسي التي تحد  التالية يمكن اعتباراا  األفعال .3

  14:ومحددةوطوعية  أو غير راغب باعطاء موافقة حقيقية

 

 محصور مع شخص يخر؛  أن يكون الشخص  .أ

 يخر بقصد جنسي؛ جزءأو أي  15جنسي يجسد جزءعر  .ب

عري كامل أو جزئي أو خالل  تنشسر أو إنتاج صسور أو لقطات أو تسسجيالت صسوتية لشسخص في حالة   .ت

ً يائضس ر طبيعة جنسسية )سسواء قسسراً أم  يممارسسته لفعل ذ التواصسل عبر اإلنترن  ( بما في ذلف من خالل ا

 أو وسائل التواصل االجتماعي؛

ألفعال ذات  مأو تعريضسه 16،لعاريةا  تعرير الشسخص إلى التعري، خصسوصساً ألجزاء الجسسد الجنسسية . 

بما في ذلف رؤية أو سسما  صسور أو أوصساال أو لقطات أو فن أو تسسجيالت صسوتية  17طبيعة جنسسية،

 لهذف األفعال؛

مؤق  شخص على الدخول أو البقاء في عالقة زوجية أو حميمة، بما في ذلف الزواج المدب ر أو ال إرغام  .ج

 أو الزائف أو نقل الزوج / الشريف؛

 التظاار بالرغبة الجنسية أو االستمتا  الجنسي؛على الشخص  إرغام .ح

 أداء حركات، بما في ذلف حركات رقص، ذات ارتباط جنسي؛على الشخص  إرغام .خ

بما في  خاصتأديتها بشسسسكل بالعادة  يتم ر، أداء وتائف جسسسسدية، والتي بنظر الغيعلى الشسسسخص  إرغام .د

 ؛خالل فترة الحيرذلف التدابير المتعلقة بالنظافة 

إرغام الشسسسخص على نز  مالبسسسسه بشسسسكل كامل أو جزئي، بما في ذلف نز  غطاء الرأ  في الثقافات  .ذ

 على ارتداء مالبس ذات ارتباط جنسي؛ مالتي تعتبر أن في ذلف أثر جنسي، أو إرغامه

إرغام الشسسسخص على الخضسسسو  إلى إجراءات أو طقو  من أجل تحديد أو تغيير ميولهم الجنسسسسي أو  .ر 

 اويتهم الجنسية؛

 التسبب بحمل شخص، بأي وسيلة كان ؛ .ز 

 حاجةأي  لذلففحص األعضاء التناسلية أو الشرج أو الثديين أو غشاء البكارة لشخص ما دون أن يكون  . 

 ؛هاما شابهطبية أو 

 18جسد جنسي؛ جزءتقبيل أو لعق شخص، خصوصاً  .ش

أو  19جنسسي لذلف الشسخص، يجسسد جزءالتالمس الجسسدي مع شسخص، بما في ذلف من خالل لمس أي  .ص

 أو من خالل الجلو  أو االستلقاء على شخص؛ 20جنسي، يجسد جزء بواسطةلمس الشخص 

 
 .أ.2.1انظر الباب  13

 .ب. 2.1انظر الباب  14

 . (3)انظر الباب  15

 . (3)انظر الباب  16

 من اذا اإلعالن. (4)كما او مذكور في الباب   17

 .(3)انظر الباب  18

 .(3)انظر الباب  19

 .(3)انظر الباب  20
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ً اإلشسارة إلى شسخص على كونه منحرال  .ض باسستخدام طرق  عنف جنسسي ، أو ناجٍ منجنسسياً، أو نجسساً جنسسيا

ً ذات داللة ثقافي  م أجسادام؛  اء رموز ذات إيحاءات جنسية، أو وس ، كازالة الشعر، أو إرغامهم على ارتدا

جنسسسي، بما في ذلف بعد  يجسسسد جزءتشسسويه، أو حرق، أو تقليص، أو إلحاق األذو بأي طريقة أخرو ل .ط

 وفاة الشخص؛

 21، بواسطة عضو جنسي إنساني أو حيواني؛مدواختراق جسد شخص، بغر النظر عن ال .ت

، بواسسسسطة أداة أو جزء  شسسسخص، بغر النظر عن المدواختراق فتحة الشسسسرج أو عضسسسو تناسسسسلي ل . 

 22جسدي؛

 تهيئة شخص لممارسة نشاط جنسي مع طرال ثالث؛ .غ

بما في ذلف رؤية أو سسما   23جنسسية،عري أو مشسار  في أفعال ذات طبيعة  تمشساادة شسخص في حالة  .ال

 صور أو أوصاال أو لقطات أو فن أو تسجيالت صوتية لهذف األفعال.

 

 أفعال يتم ارتكابها كجزء من عنف ايكلي أو مؤسسي:  .4

ه ع المسدني العسالمي تشسسسسير إلى أنس والعساملين في اسذا المجسال والمجتمالعنف الجنسسسسسي المعطيسات المقسدمسة من قبسل نساجي 

 من قبل الدول وغيراا من الكيانات عنفاً جنسياً. ويشمل ذلف:المرتكبة األفعال أو االمتنا  عنها  بار باإلمكان اعت

 مندوبيها؛ارتكاب أفعال العنف الجنسي )كما او مذكور سابقاً( من قبل ممثلي الدولة أو  .أ

 : فيفشل السلطات الوطنية  .ب

 

 حماية األفراد من العنف الجنسي؛ .1

 مساءلة مرتكبي العنف الجنسي بموجب القانون الوطني أو إحالة المسألة إلى محكمة مختصة؛ و/أو  .2

 والمساعدة للناجين. ضمان سبل اإلنصاال .3

 

ز وتتيح إفالت مرتكب الجريمة من العقوبة، بما في ذلف من خالل العقوبات  .ت تبني تشسسسريعات عنصسسسرية تعّزي

 من الضحية.  هلهروب من العدالة من خالل زواجالقانونية أو بالسماح لمرتكب الجريمة با

ً اذف األمثلة مذكورة على سسبيل المثال ال الحصسر. األفعال مرتبة أبجدي  .بأنه انا  تسسلسسل ارمي بينهم لتجنُّب االعتقاد  ا

جسسامة من أكثر بالضسرورة وبالتحديد، يهدال ذلف إلى تجنٌّب التصسور بأن األفعال التي تتضسمن اختراق الجسسد تكون 

  24غيراا.

 

 
  قيةفي العديد من األنظمة، من ضمنها نظام المحكمة الجنائية الدولية، يشكل اذا السلو  اغتصاب إذا تم ارتكابه بالقوة أو بدون موافقة حقي 21

  محددة ومستمرة. و وطوعية

 . السابقالمرجع  22

 من اذا اإلعالن. (4)كما او مذكور في الباب  23

 الترتيب األبجدي غير بائن في النسخ المترجمة لهذا اإلعالن.  24
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العوامل المؤثرة فيما إذا كان فعل العنف الجنسي قد تم ارتكابه دون موافقة  : (5)الباب 

 25حقيقية وطوعية ومحددة ومستمرة 

في حال تم ارتكابها  األفعال ذات الطبيعة الجنسسية االسستقالل الجنسسي والسسالمة الجنسسيةتنتهف  ، (2)كما ذكر في الباب  

تشسمل العوامل  27محددة ومسستمرة.وطوعية وغير قادر أو غير راغب باعطاء موافقة حقيقية  أو ضسد شسخص   26بالقوة

 تحديد ما إذا كان الفعل قد تم ارتكابه دون اذف موافقة اآلتي: أخذاا بعين االعتبار عند التي يمكن 

وجود عالقة سسسلطة غير متكافئة ما بين مرتكب الجريمة والشسسخص المتضسسرر نتيجة لعدة عوامل محتملة، بما في  .1

 ذلف: 

 

  ، مثل جنسبنظر مرتكب الجريمة اسسسستراتيجية  فائدة ذاتضسسسعف الشسسسخص المتضسسسرر نتيجة لعدة عوامل  .أ

الطبقة، أو  اإلعاقة، أو الفقر، أو، أو الميول الجنسسي، أو الهوية الجنسسانية، أو العمر، أو الشسخص المتضسرر 

 الحالة االجتماعية، أو الطائفة، أو اإلثنية، أو األصالة، أو العرق، أو الديانة، أو األمية، أو ألية أسباب أخرو؛

 التواجد ضمن إطار احتجاز، أو حبس، أو مؤسسة؛ .ب

 التواجد ضمن إطار اجرة أو تشريد؛ .ت

 ية؛محلاسع النطاق أو منهجي، أو نزا  مسلح، أو اضطرابات التواجد ضمن إطار إبادة جماعية، أو اجوم و . 

 حيازة مرتكب الجريمة على سالح، مع كون الشخص المتضرر غير مسلح؛   .ج

 كون مرتكب الجريمة في موقع سلطة؛  .ح

ً كون الشسسسخص المتضسسسرر يعتمد على مرتكب الجريمة بأي شسسسكل )بما في ذلف اقتصسسسادي .خ ً ، قانونيا ً مهني  28،ا ، ا

ً عائلي ً و/أو شخصي، ا  تؤدي إلى خطر االستغالل؛( أو أي شكل يخر من أشكال العالقات التي ا

أو التحكم في سسسسلوكه بسسسسبب العمر، أو مرض   ةموافقالعدم قدرة أو عجز الشسسسخص المتضسسسرر على إبداء  .د

 عقلي، أو سكر مؤق ؛

لث، كعقاب إدرا  الشسخص المتضسرر أن مرتكب الجريمة سسبق له أن اسستخدم العنف ضسدف أو ضسد شسخص ثا .ذ

 متثال لطلبات مرتكب الجريمة؛ أواالعلى عدم 

خوال من التعرض للعنف الجنسسسسي بسسسسبب حالة الالتواجد في وضسسسع يبعث بشسسسكل معقول على الشسسسعور ب .ر 

 اإلرااب التي أوجداا مرتكب/مرتكبو الجريمة.

 اذف األمثلة مذكورة على سبيل المثال ال الحصر. 

 

 
 .ب. 2.1انظر الباب  25

 .أ. 2.1انظر الباب  26

 .ب. 2.1انظر الباب  27

 ويشمل ذلف عندما يكون الشخص وصياً أو معلماً. 28
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 تعليق  :(1الملحق )
 

 المبادئ العامة :(1الباب )

( من إعالن المجتمع المدني بشسسأن العنف الجنسسسي يعدد  1الباب )

البيانات العامة التي تم تحديداا كمبادئ أساسية فيما يتعلق بالعنف 

الجنسسسسسي. تبنى اسذف المبسادئ على تجسارب النساجين من العنف 

دولسة، بساإلضسسسسافسة إلى المسدخالت المقسدمسة من  25الجنسسسسسي في 

المنظمسسات غير الحكوميسسة والعسساملين في المجسسال واألكسساديميين 

وغيرام من الخبراء. تشسسكّل المدخالت التي تم مشسساركتها خالل 

المشاورات اإلعالن بشكٍل كبيٍر، ويتم استخدامها كأمثلة في جميع 

ول عمليسة تطور اإلعالن، للمزيسد من المعلومسات ح 29اإلعالن.

 (: المنهجية. 2راجع الملحق )

ينطوي العنف الجنسييييي على أفعيال فرديية أو متعيددة أو  .1

والتي، بحسيييل السيييياب، تعتبر ا  30مسيييتمرة أو متقطعة

الضيحية وأأو مرتكل الجريمة وأأو مجتمعاتمم ذات طبيعة 

جنسييييية. يجل وذييييف  ل  األفعال بالعنيفة جنسيييييا  إذا 

 ل الشخص الجنسي أو سالمته الجنسية. انتمكت استقال

 

 يشمل ذلك األفعال التي: .2

أي بيياسييييتخييدا  القوة  31يتم ارتكييابمييا قبييالقوةق، .أ

الجسيييدية، أو التمديد باسيييتخدا  القوة أو بالقسييير، 

كييالينيياتيل عي  اليخيوف مي  اليعينيف، أو ا كيرا  أو 

االحتجاز أو االضييطماد النفسييي أو اسيياءة اسييتعمال 

 
للجمهور. ومع ذلف، سسسيتم االسسستشسسهاد بها في اذا نظًرا لطبيعة المشسساورات السسسرية، لن يتم إتاحة التقارير التي تتضسسمن نتائج المشسساورات  29

 اإلعالن.

 لغايات اذا اإلعالن، يعني مصطلح "فعل" الفعل اإليجابي أو السلبي باإلضافة إلى االمتنا  المقصود.  30

كمسة الجنسائيسة السدوليسة،  ، المح5يتوافق تعريف "بسالقوة" مع أركسان الجرائم الخساص بسالمحكمسة الجنسائيسة السدوليسة )أركسان الجرائم، حساشسسسسيسة رقم    31

 (. 2011أركان الجرائم، 

. الموافقة على الفعل الجنسسسي ذي الصسسلة يجب أن تكون محددة ومسسستمرة. لذلف، فانه ال تكفي موافقة 16انظر أركان الجرائم، حاشسسية رقم   32

في البداية ثم قام بسسحبها، أو إذا تغيرت طبيعة   الشسخص على فعل مشسابه، أو موافقته السسابقة على الفعل/األفعال ذات الصسلة، أو إذا قدم موافقته

( المتعلق بالعوامل التي قد 5الفعل الجنسسي من دون إبداء الموافقة. ال تعتبر الموافقة طوعية في حال صسدرت في لحظة ضسعف. انظر الباب )

 مستمرة. تؤثر على ما إذا كان الفعل الجنسي قد تم ارتكابه بناء على موافقة حقيقية وطوعية ومحددة و

( أن "أي شسكل ICTYفي القضسية المرفوعة ضسد أنتو فوروندزيجا، وجدت الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسسالفيا السسابقة ) 33

، حكم الدائرة  فوروندزيجاالمدعي العام ضسد أنتو (، ICTYمن أشسكال األسسر يفسسد الموافقة". المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسسالفيا السسابقة )

 .271، الفقرة 1998كانون األول/ديسمبر  IT-95-17/1-T ،10االبتدائية، 

، المدعي العام ضسد دراغوليوب كونارا ، رادومير كوفات  وزوران فوكوفيت  (، ICTYالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسسالفيا السسابقة ) 34

: "أدين المسسسستأنفون في اذف القضسسسية باغتصسسساب 132، الفقرة 2002ران/يونيو  حزي 12؛ IT-96-23&IT-96-23/1-A حكم االسسسستئناال،

النسسسساء المحتجزات في مقر القيادة العسسسسكرية المقام بحكم الواقع، ومراكز االحتجاز والشسسسقق التي يسسسستعملها الجنود كمسسسساكن لهم. من بين 

هم. عادة، تم اغتصساب النسساء من قبل أكثر من مرتكب الجريمة الظروال األكثر فظاعةً، اعتبر الخاطفون الضسحايا كفريسسة جنسسية شسرعية ل

واحد وبانتظام بشسسسكٍل ال يمكن تصسسسورف )تم معاملة أولئف الذين طلبوا المسسسساعدة أو قاوموا في البداية بدرجة أشسسسد من الوحشسسسية.( ترقى اذف  

(، ICTYلمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسسالفيا السسابقة )االعتقاالت إلى تروال كان  قهرية إلى حد ينفي أي احتمال للموافقة"؛ انظر أيضسا ا

؛ المحكمة الجنائية الدولية 396، الفقرة 2005شسسباط/فبراير  IT-98-30/1-A   ،28، حكم االسسستئناال،  المدعي العام ضسسد كفوتشسسكا ويخرون

شسسباط/فبراير  IT-05-87-T  ،26البتدائية،  ، حكم الدائرة االمدعي العام ضسسد ميالن ميلوتينوفيت  ويخرون(، ICTYليوغوسسسالفيا السسسابقة )

، حكم المدعي العام ضسد ميكو سستانيشسيت  وسستويان سسوبليانين(، ICTY؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسسالفيا السسابقة )200، الفقرة  2009

؛ المحكمسة 30-629، 603، 587، 489، 432، 430، الفقرات 2013يذار/مسار   IT-08-91-T  ،27، 3من  1السدائرة االبتسدائيسة، المجلسد 

 IT-00-39-T  ،27، حكم الدائرة االبتدائية، المدعي العام ضسسسسد مومشسسسسيلو كرايشسسسسنيف(، ICTYالجنائية الدولية ليوغوسسسسسالفيا السسسسسابقة )

 .333، الفقرة 2006أيلول/سبتمبر 

القوة ضييييد أي أييييخص أو أأييييخا  أو م   الل 

 استغالل بيئة قسرية؛

يتم ارتكيابميا ضييييد أييييخص لير قيادر على أو لير  .ب

اء موافقية حقيقيية وطوعيية ومحيددة راليل بيطعطي 

قيد يكون الشييييخص لير قيادر على  32ومسييييتمرة.

إعطياء الموافقية ذات الةييييلية في حيالية تيأثر  بيالعجز 

الطبيعي أو المسييتحأ أو المرتبب بالعمر. م  ضييم  

العوامل األ رى التي تؤثر على قدرة الشييخص على 

إعطياء موافقية حقيقيية ا لميا  بيالقراءة والكتيابية، 

ل إلى المعلومات، والمركز اللغوي، التعليمي الوذييو

 واالقتةادي؛ أو

ال ينبغي اعتبار ردود الفعل الفسييييولوجية انعكاسيييا    .ت

 للموافقة أو إيحاء  بأن الظروف لم تك  قسرية.  

 

يسسسستثنى من الموافقة التي يتم منحها بمحر اإلرادة الموافقة تلف 

 حسالسة تكون فيهساالتي يتم الحصسسسسول عليهسا بساإلكراف أو في أيسة 

الضسحية في مركز ضسعف بحيث تكون غير قادرة أو غير راغبة 

باعطاء الموافقة على فعل جنسسسي. حاالت الضسسعف التي قد تبطل 

أو  33الموافقة يمكن أن تكون نتيجة، على سسسسسبيل المثال، لألسسسسسر

أو أية تروال قمعية، بما في ذلف إسسسسساءة اسسسسستعمال  34االحتجاز
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( من اسسذا اإلعالن قسسائمسسة 5د البسساب )يحسسد  35القوة أو النزا .

بالعوامل التي تؤثر على ما إذا كان الفعل ذو الطبيعة الجنسسسية قد 

ارتكسب بسالقوة أو بسدون موافقسة حقيقيسة. في حين أنسه من المقبول 

بشسسسسكل واسسسسسع أال تكون الموافقة عامالً يؤخذ بعين االعتبار في 

اعيسة والجرائم حساالت الجرائم السدوليسة )بمسا في ذلسف اإلبسادة الجمس 

ضسسد اإلنسسسانية وجرائم الحرب( أو االنتهاكات الجسسسيمة لحقوق  

اإلنسسان، إال أنها ما تزال ذات صسلة في غيراا من اذف الحاالت، 

 " بشكل رئيسي. مثل الحاالت الداخلية وما يسمى "وق  السلم

 

يمك  ارتكياب أفعيال العنف الجنسييييي م  قبيل وضيييييد أي  .3

اليجينيو أو الينيو  أييييخيص، بيغي  الينيظير عي  اليعيمير أو 

 االجتماعي؛

ح جيداً في العديد من القضسسايا أمام المحاكم  كما او موثّق وموضسسّ

الدولية، يمكن ارتكاب العنف الجنسسسي من قبل وضسسد األفراد من 

 36أي نو  اجتماعي أو جنس.

بالتوافق مع المبدأ الثالث، يتم اسسسسستخدام لغة محايدة جنسسسسسانياً في 

جميع األشسخاص، بما في ذلف ثنائي جميع اإلعالن. من أجل ضسم  

يسستعمل اإلعالن عبارات محايدة )مثل "أنفسسهم" عوضساً   الجنس،

عن "نفسسه" أو "نفسسها"(. ينصسح باسستخدام لغة محايدة جنسسانياً  

في النسسخ المترجمة من اذا اإلعالن. إذا كان من الصسعب إعمال  

ينطبق على ذلف لغوياً، ينصح بوضع حاشية لتوضيح أن اإلعالن 

   جميع األشخاص بغر النظر عن الجنس أو النو  االجتماعي.

يمك  ارتكاب أفعال العنف الجنسيي في أي وقت وأية بيئة،  .4

 م  ضمنما الزوجية أو العائلية أو الحميمية؛

في السسنوات األخيرة، حظي موضسو  العنف الجنسسي في حاالت 

جموعة من النزا  بااتمام دولي غير مسسسبوق، كما او جلي في م

قرارات مجلس األمن السدولي التسسابع لألمم المتحسسدة حول العنف 

الجنسسسي والقمة العالمية للقضسساء على العنف الجنسسسي في حاالت 

.  تم صسسسسيساغسة اسذا اإلعالن 2014النزا  السذي عقسد في لنسدن عسام  

 
بريسا غوبساالن ودانييال كرافيتز وأديتيسا مينون، "إثبسات جرائم  35

براميرتز وميشسسسسيسسل جسسارفيس العنف الجنسسسسسي" في سسسسسيرج 

مقساضسسسساة العنف الجنسسسسسي المرتبط بسالنزاعسات في )محرران(، 
)مطبعة جامعة  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسسسسسالفيا السسسسسابقة

. انظر أيضسسسساً المحكمسة الجنسائيسة 135(، ص 2016أكسسسسسفورد، 

المسدعي العسام ضسسسسد  (، ICTYالدوليسة ليوغوسسسسسالفيسا السسسسسابقسة )
 IT-05-87/1-A ،27كم االسستئناال،  ، حفالسستيمير شسوريفيت 

نقالً عن ميلوتينوفيت   852، الفقرة 2014كسانون الثساني/ينساير 

 .200ويخرين، المرجع السابق، الفقرة 

انظر، على سبيل المثال كريس دوالن، "الضحايا من الرجال"  36

دليل أكسسسفورد للجنسسسانية في ال. ني أولين ويخرين )محررون(، 
. انظر أيضسساً  86( ص 2018أكسسسفورد، )مطبعة جامعة  والنزا 

المدعي (، ICTYالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسسالفيا السسابقة )
-IT-99، حكم الدائرة االبتدائية، العام ضسسسد رادوسسسسالال برانين

36-T  ،1  تم إجبار اثنين 824، الفقرة 2004أيلول/سسسسسبتمبر" :

كسسان من )...( من المحتجزين السسذكور، واحسسد منهم على األقسسل 

المسسسسلمين البوسسسسنيين، على أداء الجنس الفموي مع غيرام )...(  

ليشسسمل جميع أنوا  العنف الجنسسسي، بما في ذلف العنف الجنسسسي  

لق عليسه "بأوقات السسسسسلم". تم صسسسسيساغة الذي يتم ارتكسابه فيمسا يط

المبدأ الرابع السسسسستبعاد القيود المفروضسسسسة على سسسسسياق ارتكاب 

 األفعال المذكورة في اإلعالن.  

يعكس اذا المبدأ نتائج المشسسساورات مع الناجين حيث، باإلضسسسافة 

إلى مناقشسسسسة العنف الجنسسسسسي المرتبط بحاالت النزا ، وصسسسسف 

في إطار العائلة، الممار  المشسسساركون تجارب العنف الجنسسسسي 

على يد الزوج أو الشسسسسريف الحميم. توافق اذف   في أغلب األحيان

 –اإلجسابسات مع األبحسا  النسسسسسويسة، والتي تفيسد بسأن األشسسسسخساص 

معرضسسسسون لخطر العنف، بما في  –باألخص النسسسسساء واألطفال 

 ذلف العنف الجنسي، في اإلطار الحميم للبي  والعائلة.

ح أامية اإلقرار بامكانية ارتكاب العنف قد سسسسبق وأن تم توضسسسي

الجنسسسسي في اإلطار الحميم، وخاصسسسةً خالل المفاوضسسسات حول  

-1999أركسان الجرائم الخساص بسالمحكمسة الجنسائيسة السدوليسة من 

. سسع  بعر الدول إلى اسستبعاد العنف الجنسسي المرتكب 2000

السسيما عندما يمكن تبرير مثل   37فيما يسسمى "بالمجال الخاص"،

ف األفعسال بنساًء على المعتقسدات السدينيسة أو الثقسافيسة. على سسسسسبيسل اسذ 

المثسال، ذاسب البعر إلى وجوب التحسديسد في أركسان الجرائم أن 

جريمسة االغتصسسسساب ال تؤثر على "العالقات الجنسسسسسيسة الطبيعيسة 

والقسانونيسة بين الزوجين وفقساً للمبسادئ السدينيسة أو المعسايير الثقسافيسة 

لمختلفة"، وأن جريمة االسستعباد الجنسسي ال في القوانين الوطنية ا

تشسسسسمسل "الحقوق والواجبسات وااللتزامسات المتعلقسة بسالزواج بين 

الرجل والمرأة"، وأن جريمة الحمل القسسسري ال تشسسمل "األفعال 

المتعلقسة بسالعالقسات الجنسسسسسيسة الطبيعيسة بين الزوجين أو إنجساب 

بسادئ السدينيسة أو األطفسال وفق القوانين الوطنيسة المختلفسة وفقساً للم

تم رفر اذف االقتراحات، ولكنهسا تؤكد على   38المعسايير الثقسافيسة".

أامية وجود توجيهات واضسسحة للمحاكم والمجتمع الدولي بشسسكل 

عام، مما يوضسسسسح حقيقة أن العنف الجنسسسسسي المرتكب في إطار 

 مسألة تثير قلقاً بالغاً. الزوجية أو العائلة أو الحميمي او

أثنساء تعرضسسسسهم لالاسانسات العرقيسة."؛ المحكمسة الجنسائيسة السدوليسة  

 المدعي العام ضد دسكو تاديت ،(، ICTYليوغوسالفيا السابقة )

، 1997أيسسار/مسسايو  IT-94-1-T  ،7حكم السسدائرة االبتسسدائيسسة، 

 .730، 726، 692، 670، 237، 206الفقرات 

شسسسسكّل  مسسسسسألة المجاالت "الخاصسسسسة" مقابل "العامة" جزًء  37

أسسسسساسسسسسياً في العقود األخيرة من القرن العشسسسسرين. أصسسسسبح من 

المعترال به اآلن على نطاق واسع أن الفرق لم يعد ذا صلة. حيث 

يجب مقاضسسسساة أي جريمة، بما في ذلف جرائم العنف الجنسسسسسي، 

 المرتكبة في أي مكان.

اح مقسدم من البحرين، العراق، الكوي ، لبنسان، الجمساايرية اقتر 38

العربية الليبية، ع مان، قطر، المملكة العربية السسعودية، السسودان،  

الجمهورية العربية السسسورية، واإلمارات العربية المتحدة: بشسسأن 

أركسسسسسان السسسسسجسسسسسرائسسسسسم ضسسسسسسسسسد اإلنسسسسسسسسسسانسسسسسيسسسسسة، 

PCNICC/1999/GEC/DP.39 '  ،3   كانون األول/ديسسسسسمبر

تم  مناقشسسسسته في روزماري جراي، مقاضسسسساة الجرائم  ،1999

الجنسسسية والجنسسسانية في المحكمة الجنائية الدولية )مطبعة جامعة 

 .121-120(، ص 2019كامبريدج، 
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الفعل جنسيييي بطبيعته حتى في غل لياب يمك  أن يكون    .5

 االتةال الجسدي؛

( أن األفعال ذات الطبيعة الجنسسية، وبالتبعية أفعال 5يؤكد المبدأ )

العنف الجنسسي، ال تتطلب حدو  االتصسال الجسسدي، وال تشسترط 

أن تؤدي إلى إصسسسابة جسسسسدية. تشسسسير المدخالت المقدمة من قبل 

ى تأييد واسسسع لهذا المبدأ. كما الناجين والمجتمع المدني العالمي إل

( مع السسسسسوابق القضسسسسائيسة للمحساكم والهيئسات 5ويتوافق المبسدأ )

الدولية. ويسستخدم أيضساً مصسطلح العنف الجنسسي لوصسف األفعال 

التي ال تتضمن االتصال الجسدي أو تؤدي إلى اإلصابة الجسدية،  

 39مثل التعّري القسري.

يمك  أن يكون الفعل جنسيييي بطبيعته حتى ولو لم يدقةييد   .6

 به تحقيق ا أبا  الجنسي، وال يحقق  ل  النتيجة؛ 

( أن األفعسال ذات الطبيعسة الجنسسسسسيسة )وبسالتبعيسة، 6يؤكسد المبسدأ )

أفعال ’العنف الجنسسي((، ال ي شسترط أن تهدال إلى الحصسول على 

كلمسات أخرو، إلى تحقيق اسذف الغسايسة. بوال اإلشسسسسبسا  الجنسسسسسي، 

تتعلق بعر األفعال ذات الطبيعة الجنسسية باإلشسبا  الجنسسي، لكن 

ليس البعر اآلخر. قسد تكون الغسايسات البسديلسة للهيمنسة أو المعساقبسة 

 أو اإلذالل أو الترايب وغيراا.

( تسأييسداً واسسسسسعساً من قبسل النساجين والمجيبين على 6يلقى المبسدأ )

قبل مبادرات النسسسساء من االسسسستطال  عبر اإلنترن  الموّز  من 

والجهسات الفساعلسة في  40(،WIGJاالجتمساعي ) أجسل عسدالسة النو 

المجتمع المدني العالمي. يتوافق المبدأ أيضاً مع األنظمة األساسية 

بحيث ال يتطلب   41والسسوابق القضسائية للمحاكم والهيئات الدولية،

أي منها دليل على اإلشسسسسبا  الجنسسسسسي من أجل اسسسسستيفاء أركان 

 ريمة االغتصاب أو أي جريمة أخرو.ج

يمك  تحديد الطبيعة الجنسيييية وجسيييامة الفعل جزئيا  م   .7

 الل الموييية، القييدرة، العمر، العرب، الجنو، الثقييافيية، 

الدي ، السييوابق التاريخية، األذييالة ولير ا م  العوامل 

المتقاطعة. لللك، باتخاذ ذييييانعي القرار  طوات نحو فمم  

 
انظر على سسسسسبيسل المثسال المحكمسة الجنسائيسة السدوليسة لروانسدا   39

(ICTR ،)حكم السدائرة  المسدعي العسام ضسسسسد جسان بول أكسايسسسسسو ،

، الفقرة 2008أيلول/سسسسسبتمبر  ICTR-96-4-T  ،2االبتسدائيسة، 

10A لم يشسسكف قضسساة المحكمة الجنائية الدولية في قضسسية بيمبا .

في أن التعري القسسسري يشسسكل عنفاً جنسسسياً؛ بدالً من ذلف، يشسسير 

القرار إلى أن أفعسسال التعري القسسسسسري المزعومسسة لم تكن ذات 

لية، الدائرة  جسسسسامة كافية للمقاضسسساة. انظر المحكمة الجنائية الدو

، القرار المدعي العام ضد جان بيير بيمبا غومبوالتمهيدية الثالثة، 

بحق جان  بشسسسأن طلب المدعي العام باصسسسدار أمر بالقاء القبر

حزيران/يونيو  ICC-01/05-01/08 ،10بيير بيمبسسا غومبو، 

 .40، 39، الفقرة 2008

من أجسل جمع مسدخالت من مجموعسة واسسسسسعسة من أصسسسسحساب  40

بمسا في ذلسف المنظمسات غير الحكوميسة والعساملين في  المصسسسسلحسة،

المجال والخبراء وأعضساء من الجمهور العام، وكذلف لجمع أمثلة 

على أعمال محددة من العنف الجنسسسي من خلفيات ثقافية مختلفة، 

نشسسسسرت مبسادرات النسسسسسساء من أجسل عسدالسة النو  االجتمساعي 

الفعل، بطمكانمم تحديد ما إذا كان   السيييياب اللي يحدي فيه

 بشكل أفضل. ته وتقييم مدى جسام الفعل جنسي بطبيعته

( أن التجسسارب 7تعزيزاً لسسديبسساجسسة اسسذا اإلعالن، يؤكسسد المبسسدأ )

الجنسسية، وبالتالي األفعال الجنسسية والعنف الجنسسي، تختلف فيما 

 بين الثقافات. 

يعزز اذا المبدأ فكرة أن العاملين في اذا المجال سسيسستفيدون من 

اتخساذ خطوات إيجسابيسة أو اسسسسستبساقيسة لغسايسة فهم األاميسة الثقسافيسة 

و/أو   ل ذات الصسلة. مثالً، يمكن للقضساة أن يدعوا المحامينلألفعا

الخبراء و/أو غيرام من أصدقاء المحكمة ليقوموا بتقديم مذكرات 

 حول الموضو .

 (: األدلة على كون الفعل ذي طبيعة جنسية   2الباب )

تشييييير كل م  األدلة التالية إلى أن الفعل جنسييييي بطبيعته، لك  

ضيييرورية لمثل  لا االسيييتنتا ، كما أن  ل   ل  األدلة ليسيييت 

 القائمة ملكورة على سبيل المثال ال الحةر:

 42انطواء الفعل على الكشييف ع  قجزء جسييدي جنسيييق .1

فوب م  أو االتةييال الجسييدي مع جزء كللك، بما في ذلك 

 المالبو؛

لقد كشسسسسف  المشسسسساورات مع الناجين عن تأييٍد واسسسسسعٍ لفكرة أن 

األفعال المتضسسمنة الكشسسف عن أو االتصسسال الجسسسدي مع أجزاء 

( من اإلعالن( تشسكّل أفعاالً جنسسية. 3جسسدية معينة )انظر الباب )

تؤكّد اإلجابات على االسستطال  عبر اإلنترن  التأييد لهذف الفكرة. 

لمشساركون إلى أن الكشسف عن أو  في بعر المشساورات، أشسار ا

لمس أجزاء الجسسد ذات الصسلة ال يشسكل بالضسرورة فعالً جنسسياً؛ 

وإنما قد يعد اذا الفعل جزًء من إجراء طبي مشسرو ، على سسبيل 

المثال. بالنسسسبة لهؤالء المشسساركين، تصسسنيف الفعل باعتبارف فعالً 

 جنسياً يعتمد على نية مرتكب الجريمة.  

(WIGJاستطال  عبر اإلنترن  على أوسع نطاق واس ) .ع ممكن

تم تحميسل االسسسسستبيسان عبر اإلنترنس  بين تشسسسسرين الثساني/أكتوبر 

شخصاً من  525وتم تعبئته من قبل  2019ويب/أغسطس  2018

 : المنهجية(.2دولة )انظر الملحق  84

على سسسسسبيسل المثسال، في قضسسسسيسة المحكمسة الجنسائيسة السدوليسة   41

المسدعي العسام ضسسسسد رانكو ( ICTYليوغوسسسسسالفيسا السسسسسابقسة )
، رفر رئيس المحكمة ألفونس أوري صسسراحة حجة  شسسيشسسيت

الدفا  بأن إثبات نية الجاني "إلشسسسبا  أي مشسسساعر جنسسسسية" او 

عنصسسسر من عناصسسسر جريمة االغتصسسساب. ال يوجد سسسسبب لعدم 

تطبيق موقفسه مع إجراء مسا يلزم من تعسديالت على أي جريمسة 

عنف جنسسسسسي. المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسسسسسالفيا السسسسسابقة 

(ICTY ،) القرار المسسدعي العسسام ضسسسسسد رانكو شسسسسيشسسسسيت ،

، ص 2003تشسسسرين األول/أكتوبر  IT-95-10/1  ،8الشسسسفوي،

(، تم  مناقشسسسسته في 19)السسسسسطر  84(، ص 18)السسسسسطر  83

 .119، المرجع السابق الذكر، ص 2019جراي، 

 (.3انظر الباب ) 42
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 اسسذف األدلسسة لتعكس الحسساالت التي يقوم فيهسسا لقسسد تم النص على

الفاعل بلمس الشسخص المتضسرر أو الكشسف عن جزء من جسسدف  

تلف الحاالت التي يتسسسبب فيها الفاعل أن وللشسسخص المتضسسرر،  

يقوم الشسسخص المتضسسرر بلمس جسسسدف أو جسسسد الفاعل أو جسسسد  

 شخٍص ثالٍث أو إلتهار جزء من جسدف لشخص يخر. 

نحو ارتكياب فعيل ذي طبيعية  جريميةمرتكيل التوجيه قةييييد  .2

جنسييية، أو اعتبار  كللك م  قبل الشييخص المتضييرر أو 

 مجتمعمم؛

في العديد من المشسساورات، أشسسار المشسساركون إلى إمكانية اعتبار 

الفعل جنسسسياً حسسسب نية مرتكب الجريمة.  أشسسارت اإلجابات من 

اذا النو  إلى نية الحصسول على اإلشسبا  الجنسسي باإلضسافة إلى 

بمسا في ذلسف النيسة   –أي نيسة موجَسه نحو ربط الفعسل بسالجنسسسسسانيسة 

منحرفاً جنسسيا أو االنتقاص  لتمييز الشسخص المتضسرر على كونه

من رغبته الجنسسية في نظر اآلخرين. قد يشسمل ذلف مثالً االعتداء 

 بالمادة الحمضية بهدال التأثير على جاذبية الشخص لدو الغير. 

حتى وإن لم يقصسسد الفاعل أن يكون الفعل جنسسسياً، قد يتم اعتبارف 

اذف كذلف من قبل الشسخص المتضسرر أو مجتمعهم. لقد تم توضسيح 

النقطسسة في العسسديسسد من المشسسسسسساورات، كتلسسف التي أعسسّدت في 

األكوادور، على الوجسه التسالي "يعتمسد مسا يعتبر جنسسسسسي على مسا 

أحاول حمايته؛ إذا كان ما أحاول حمايته جنسسسي بالنسسسبة لي، فان 

 الفعل الذي ينتهف إرادتي يكون ذا طبيعة جنسية".

أفعسسال العنف  نظراً إلى كون النسساجين ام األكثر تضسسسسرراً من

ولكونهم المسسستفيدين الرئيسسسيين من أي عملية تسسسعى إلى تحقيق 

العسدالسة و/أو المسسسسسساءلسة و/أو التعوير عن االنتهساكسات، ينبغي 

اعتبار الفعل جنسياً كلما عرفوف كذلف. يجب أن يشمل اذا التفسير 

 أيضاً وجهة نظر عائلة ومجتمع األشخاص المتضررين. 

ل   .3 على ا أييبا   43و أييخص ثالأأ  مرتكل الجريمةتحةيي 

 الجنسي م  الفعل، أو توجه قةد م نحو ذلك؛

يمكن اعتبار الفعل جنسسسياً حتى ولو لم يهدال إلى الحصسسول على 

((. ومع 6اإلشبا  الجنسي، أو لم يحقق اذف النتيجة )انظر المبدأ )

ذلف، فقد أوضسح  المشساورات أن من أسسباب تصسنيف الفعل على 

الفعل اإلشسسسسبا  الجنسسسسسي للفاعل أو   يقتحقأنه جنسسسسسي بطبيعته  

 شخص ثالث، أو حيثما ي هدال إلى تحقيق اذف النتيجة. 

توجه القةييد م  ارتكاب الفعل، على الرلم م  عد  كونه  .4

 فعال  جنسيا  بالضرورة، نحو التأثير على اآلتي: 

المشسساركون في بعر المشسساورات إلى أن العنف الجنسسسي   شسسارأ

أو الرغبسسة الجنسسسسسيسسة أو العالقسسات يمكن أن يؤثر على القسسدرة 

الجنسسية؛ الهوية الجنسسانية؛ الميول الجنسسي أو القدرة واالسستقالل 

 
لغايات اذا اإلعالن، يشسمل مصسطلح "الشسخص الثالث" حيوان   43

 حي أو مي .  أو شخص،

اإلنجابي. ومع ذلف، لم يقدم المشسساركون رأياً حول ما إذا يصسسبح 

اذ اآلثار، عندما تكون اذف اآلثار اي النتيجة   بسسببالفعل جنسسياً 

 المقصودة.  

المشساركون أن حدو  مثل في بعر المشساورات األخرو، اعتبر 

 اذف النتائج يجعل الفعل فعل عنف جنسي. 

بناًء على اذف النتائج، يعتبر اإلعالن الفعل جنسسسسياً عندما يقصسسسد 

الشسسسسخص التسأثير على القسدرة أو الرغبسة الجنسسسسسيسة أو العالقسات 

الجنسسية؛ الهوية الجنسسانية؛ الميول الجنسسي أو القدرة واالسستقالل 

اإلنجابي للشسخص المتضسرر. بكلمات أخرو، إذا ارتكب شسخص  

رب( الذي أدو بشسسكل غير فعالً يتضسسمن عنف جسسسدي )كالضسس 

مقصسسسسود إلى فقسدان القسدرة اإلنجسابيسة، فسان العنف ال يصسسسسبح 

بالضسرورة عنفاً جنسسياً. إال أن الفعل يتحول إلى عنف جنسسي إذا 

مرتكسب الجريمسة التسأثير على القسدرة اإلنجسابيسة للشسسسسخص   قصسسسسد 

 استخدام العنف الجسدي. عن طريقالمتضرر 

ة للشيخص المتضيرر، االسيتقالل الجنسيي والسيالمة الجنسيي .أ

ويشيمل ذلك القدرة على  و  تجربة جنسيية أو الشيعور 

 بالرلبة الجنسية أو الخو  في عالقة حميمية؛

تبَيّن من خالل المشسسسساورات وجود اتفساق واسسسسسع حول احتمساليسة 

اعتبار األفعال جنسسسسية إذا أدت إلى فقدان الشسسسخص المتضسسسرر 

حافظة على االاتمام بالنشسسسساط الجنسسسسسي أو إلى صسسسسعوبة في الم

عالقسات حميميسة. على سسسسسبيسل المثسال، أفسادت العسديسد من النسسسسساء 

الالتي تعرضسسن للعنف الجنسسسي شسسعوران بالخوال من الرجال  

و/أو عدم قدرتهن على الوثوق )بشسسسريكهن بالتحديد، لكن أيضسسساً 

كشسسسعور عام( و/أو عدم ااتمامهن بالجنس كنتيجة للعنف. أفادت 

رتهن على مشسساركة الفراش بعر المشسساركات األخريات عدم قد 

أو عسدم قسدرتهن الجسسسسسديسة على ممسارسسسسسة الجنس كنتيجسة للعنف 

 الجنسي.   

يحظى الرأي الذي يعتبر أن األفعال جنسسسسسية إذا أثرت على قدرة 

أو رغبسة أو عالقسات الفرد الجنسسسسسيسة بسالسدعم في حجج الممثسل 

القسانوني للضسسسسحسايا )م.ق.ض.( في القضسسسسيسة المساثلسة أمام محكمة 

المدعي العام على فرانسسيس كيريمي يات الدولية المقامة من الجنا

بشسأن أعمال  موثورا وأواورو مويجي كينياتا ومحمد حسسين علي 

. 2008-2007العنف التي أعقبس  االنتخسابسات في كينيسا في عسامي 

في اسذف القضسسسسيسة، دفع الضسسسسحسايسا )من خالل محساميهم( بوجوب 

عنف جنسسسي ألنه تصسسنيف فعل الختان القسسسري للرجال على أنه 

"أحد  أثر ضسار عليهم جسسدياً ونفسسياً، بما في ذلف على قدرتهم 

على ممارسسة العالقة الجنسسية". على سسبيل المثال، لم يسستطع أحد  

الضسسسسحسايسا "الحفسات على انتصسسسساب ويعساني من القسذال المبكر"، 

وغيرف عانى من صسسسعوبات في ممارسسسسة الجنس ألنه تم وضسسسع 

    44فعه للتبول"."أنبوب في مجرو البول ليد 

المدعي المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة االبتدائية الخامسسسسسة،  44
، مالحظسات الضسسسسحسايسا على "طلسب  وكينيساتسا العسام ضسسسسد مثورا

( فيمسا يتعلق بجرائم 2)55االدعساء تقسديم إشسسسسعسار بموجسب المسادة 
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 الميول الجنسي أو الموية الجنسانية للشخص المتضرر؛ب. 

أشسارت بعر المشساورات إلى أنه يمكن اعتبار الفعل جنسسي إذا  

كان ي قصسسسد به التأثير على الميول الجنسسسسي أو الهوية الجنسسسسانية  

للشسخص. مثال ، أشسار المشساركون خالل النقاشسات التي عقدت في 

ات ) األفعسسال المكسسسسسيسسف إلى "نيسسة ’تحويسل( الضسسسسحسسايسا المثليسسّ

عسل جنسسسسسي بطبيعتسه. أشسسسسار (" كعسامسل بسامكسانسه جعسل الفالتقويميسة

 45المشسسسساركون إلى اذف النقطة في االسسسسستطال   عبر اإلنترن ،

حيث يمكن اعتبار الفعل جنسسسسي إذا ما أدو إلى "شسسسعور الناجي 

لقد أثار المشسساركون من  باالنقطا  عن شسسخصسسيته الجنسسسانية".

سسسوريا اذا التأثير، خصسسوصسساً ذلف الذي يطال الرجال الذين يتم 

   مستمر في سياق االعتقال.  اغتصابهم بشكل

في مثسل اسذف الحساالت، يمكن اعتبسار الفعسل األولي بساإلضسسسسافسة إلى 

يثارف ذا طبيعة جنسسسسية. مثال على ذلف ما يسسسسمى "االغتصسسساب 

ر. تعتبر  التقويمي" للنسسساء بهدال تغيير ميولهن الجنسسسي المتصسسو 

االغتصساب كفعل جنسسي قسسري  –اذف األفعال جنسسية بحد ذاتها 

يضساً لكون قصسدام يحمل يثار جنسسية )عندما تكون النية او وأ –

التأثير على الميول الجنسسسي للشسسخص(.  يلعب القصسسد انا دوراً  

اذا يعني أن الفعل األولي ال يجب أن يكون دائماً ذا طبيعة مهماً.  

جنسسسية، طالما تم ارتكابه بقصسسد التأثير على الميول الجنسسسي أو 

 الهوية الجنسية للفرد.  

حظى الرأي الذي يفيد باعتبار األفعال جنسسسية إذا كان القصسسد أو  ي

النتيجة او التأثير على الميول الجنسسي أو الهوية الجنسسانية للفرد 

بسالسدعم في دفو  الممثسل القسانوني عن الضسسسسحسايسا ينفسة السذكر في 

قضسية موثورا وكينياتا. في اذف القضسية، أبدو الضسحايا أنه يجب 

سري للرجال كعنف جنسي ألنه يؤثر على تصنيف فعل الختان الق

مفهومهم للهوية الجنسسسانية.  كما أوضسسح محامي الضسسحايا، "لقد  

كان لالعتداءات تأثير شسسسديد على ذكورة الضسسسحايا وشسسسعورام 

تم أيضسسسساً التطرق للشسسسسعور بسالرجولسة في تقرير  46بسالرجولسة."

مشساورات كينيا، حيث أوضسح أحد الناجين أن اإلشسارة إلى الرجل  

ونسه "أقرب إلى مرأة من رجسل" أو "أقسل من رجسل" يؤدي إلى بك

 التشكيف في اويته الجنسية والجنسانية. 

من األامية بمكان ذكر أن اإلعالن ال يفترض أن الميول الجنسسي 

والهوية الجنسسسسانية اما عامالن يمكن تغييراما. بل يفيد اإلعالن 

ال السذي  أنسه عنسدمسا تتوجسه نيسة مرتكسب الجريمسة إلى ذلسف، والهسد 

يسسعون إلى تحقيقه من خالل أي فعل يخر، فيمكن تصسنيفه كشسكل 

 من أشكال العنف الجنسي. 

 
تموز/يوليو  ICC 01/09-02/11-458 ،24معينسسة متهمسسة"، 

 .14، الفقرة 2012

، جان بول أكايسسو(،  ICTRالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ) 45

 .10A، الفقرة 2008أيلول/سبتمبر  2

تموز/يوليو  24وكينيساتسا،  مثوراائيسة السدوليسة، المحكمسة الجنس  46

 .14، المرجع السابق الذكر، الفقرة 2012

.ب حول 2.4لمزيسسد من التفسساصسسسسيسسل، انظر تعليقسسات البسساب  47

"حرمسان الشسسسسخص من االسسسسستقالل اإلنجسابي، مثالً من خالل 

 القدرة ا نجابية أو االستقالل ا نجابي للشخص المتضرر؛        . 

تنبغي اإلشسارة إلى أن المشساورات لم تشسر إلى تأييد كبير لمقترح 

القسدرة اإلنجسابيسة أو   إمكسانيسة اعتبسار الفعسل جنسسسسسي إذا أثر على

االسسستقالل اإلنجابي للشسسخص، أو إذا كان ي قصسسد تحقيق ذلف. مع 

 ذلف، تم ضم اذا المقترح في إلعالن لسببين. 

بل، عندما   أوالً، بشسكل عام لم يعارض المشساركون اذا المقترح.

تم سسسسؤالهم عن يرائهم حول اذا المقترح، نز  المشسسساركون إلى 

عنف الجنسسسسي )االغتصسسساب بشسسسكل توضسسسيح كيف تؤثر أفعال ال

رئيسي( على قدرتهم على الحمل واإلنجاب. توّضح اذف اإلجابات 

سسسسسوء إبالغ وفهم اسذا المقترح، وليس أنسه تم رفضسسسسسه. أثسار 

المشسسسساركون انتهسا  االسسسسستقالل اإلنجسابي الذي يتسسسسسم بحرمان 

الشسسسخص من إدارة قدرتهم اإلنجابية كشسسسكل من أشسسسكال العنف 

ذلف المتعلق باسسسستعمال، أو عدم اسسسستعمال، الجنسسسسي، وال سسسسيما  

وسسسسسسائسل منع الحمسل. اسذا يتعلق مثالً بسالعبسث أو إتالال الواقي 

   47الذكري وغيراا من وسائل منع الحمل.

ثانياً، تصسسنيف اذف األفعال على كونها أفعاالً جنسسسية يوفر طريقاً 

لمالحقسة اسذف األفعسال في المحكمسة الجنسائيسة السدوليسة وغيراسا من 

اكم. بالتالي، اذف فرصسسسسة أمام المجتمع المدني العالمي لدعم المح

أو في  –المسساءلة عن اذف االنتهاكات، األمر الذي تباطأت الدول 

  48في تجريمه بشكل صريح. –بعر األحيان ترددت 

اأييييتمال الفعل على تلميحات أو لغة جنسييييية متضييييمنة  .5

إيحاءات جنسييية ذييريحة أو ضييمنية بالنسييبة للشييخص 

 أو مجتمعه أو مرتكل الجريمة.المتضرر 

أوضسح المشساركون في العديد من المشساورات أن اسستعمال عبارة 

تتضسسمن إيحاءات جنسسسية صسسريحة أو ضسسمنية يشسسكّل فعل عنف 

جنسسي. بخصسوص مسسألة اإليحاءات الجنسسية، إحدو المشساورات  

في فلسسسطين تضسسمن  مثال السسسؤال عن الحالة االجتماعية للفرد 

إذا كان الشسسسخص متاح جنسسسسياً و/أو من أجل  كطريقة لمعرفة ما 

التلميح كم "محظوت" او زوجه. غالباً ما تكون الرسائل الضمنية 

مصسسسسحوبة بتعبيرات جسسسسسدية ذات ب عد جنسسسسسي، لكنها ليسسسسس  

 بالضرورة كذلف.

أشسار المشساركون بشسكل عام إلى اللغة المنطوقة، إال أنه ال يوجد  

رسسسسسال الرسسسسسائل  سسسسسبب السسسسستبعاد أفعال الخطاب األخرو، كا

تعريضسسسهم إلى الحمل القسسسسري أو التعقيم القسسسسري أو التخريب 

لقسسسسسريسسة؛ أو من خالل منعهم من اتخسساذ  اإلنجسسابي أو األبوة ا

القرارات بشأن استخدام وسائل منع الحمل من عدمه أو الخضو   

للتعقيم أو التسبب بحمل الشخص أو إجباران على االستمرار في 

 الحمل حتى الوالدة."

القسسسسسري( األولى  انظر روزماري جراي، "قضسسسسيسة ’الحمسل 48

(، مجلسة  2017للمحكمسة الجنسائيسة السدوليسة من منظور تساريخي" )

 .930-905(، ص 5)15العدالة الجنائية الدولية، المجلد 
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اإللكترونية والرسسسائل النصسسيّة والصسسور أو نشسسر الرسسسائل على 

 وسائل التواصل االجتماعي. 

يمكن أن يرَق االسسستخدام الصسسريح أو الضسسمني للغة الجنسسسية أو  

للغة ذات إيحاءات جنسسسية إلى مسسستوو التحّرش الجنسسسي، والذي  

 بدورف يمكن أن يرَق إلى مستوو العنف الجنسي.  

مال الفعل على اسيتخدا  أو التد ل في أو التحك م أو الحب اأيت. 6

م  السيوائل أو األنسيجة المرتبطة بالقدرة الجنسيية وا نجابية، 

 أو د  الحي  أو ا فرازات الممبلية بما في ذلك السيائل المنوي

 أو حليل الثديي  أو المشيمة.

بالقدرة الجنسسية  تم اعتبار اسستخدام السسوائل أو األنسسجة المتعلقة  

أو اإلنجابية على كونه فعل جنسسسي بطبيعته. يمكن أن يشسسمل ذلف 

العسديسد من األفعسال التي تهسدال أو تؤدي إلى إتالال السسسسسوائسل 

الشسسخصسسية. يمكن أن يشسسمل ذلف أيضسساً اسسستخدام اذف السسسوائل  

واألنسجة من أجل إيذاء أو إذالل أو معاقبة شخص يخر جسدياً أو  

 يخر ينتهف سالمة الشخص. معنوياً أو ألي سبب

أوضسح  البحو  التي أجري  في أسستراليا حول مشساركة حليب 

الثدي أن اإلرضسسسا  "مرتبط بشسسسكل وثيق بهوية المرأة كأم." مع 

أخذ ذلف بعين االعتبار، "يعتبر ]إضسسفاء الصسسفة الجنسسسية  على 

 حسسلسسيسسب السسثسسدي ااسستسسمسسامسساً جسسنسسسسسسيسساً غسسيسسر مسسرغسسوب فسسيسسه 

وبسالتسالي،  49، ]و  أو لسدوراسا كسأم".]للمرأة ، لجسسسسسداسا، ألطفسالهسا

فان الحفات على السسسسيطرة على حليب الثدي او مسسسسألة سسسسالمة 

والهوية. يمكن اعتبار انتها  اذف السسسسسيطرة شسسسسكال  من أشسسسسكال 

 العنف الجنسي، وفقاً لما أفادته النساء الالتي تم  مقابلتهن.

  ل  األدلة ملكورة على سبيل المثال ال الحةر.

 لجنسية(: أمثلة على أجزاء الجسد ا3الباب )

م  المفمو  ليدى معظم الثقيافيات، إذا ليو جميعميا، أن أجزاء 

الجسيد الجنسيية تشيمل الشير ، الثديي ، القضييل، الخةييتي ، 

 والفر ، با ضافة إلى البظر. الممبل،

في بع  الثقافات، م  ضييم  أجزاء الجسييد األ رى التي تعتبر 

األذني ، الشعر، جنسية الظمر،  ةوذا  أسفل الظمر، الردفي ،  

 الوركي ، الشفتي ، الفم، العنق، الفخلي ، الخةر والرسغي .

 ل  األمثلة على أجزاء الجسيييد الجنسيييية ملكورة على سيييبيل 

 المثال ال الحةر.

تتباين أجزاء الجسسسد الجنسسسية عبر المجتمعات والثقافات واألديان  

قائمة  وغيراا من العوامل. لذلف ال يجب فهم اذف القائمة على أنها

عالمية، بل اي قائمة توضسسسسح نتائج المشسسسساورات الشسسسسخصسسسسية 

 
بحث صسسادر عن ليبي سسسالمون كجزء من رسسسالتها الدكتوراف   49

حول التنظيم االجتمساعي والقسانوني لمشسسسساركسة حليسب الثسديين في 

 ة األسترالية.أستراليا، في الجامعة الوطني

المقدمة من قبل المجتمع  المدخالتو  االسسسستطال  عبر اإلنترن و

 المدني العالمي والخبراء. 

 (: أمثلة على أفعال العنف الجنسي4الباب )

غير حصسسسسريسة بساألفعسال ذات يهسدال اسذا البساب إلى توفير قسائمسة 

 عد أو ترتقي إلى مستوو العنف الجنسي. الطبيعة الجنسية، التي ت

في بعر المشسساورات، لم يميّز المشسساركون بين األفعال الجنسسسية 

والعنف الجنسسي. على سسبيل المثال، عندما سسئل المشساركون عن 

أمثلسة على األفعسال الجنسسسسسيسة، عسّدد بعضسسسسهم أفعساالً تعتبر عنيفسة 

أمثلة  بطبيعتها )كاالغتصسسسساب(. وفي المقابل، عندما سسسسسئلوا عن

على العنف الجنسسي، عّدد بعر المشساركين أفعاالً ال تعتبر عنيفة 

إال إذا تم ارتكسابهسا بسالقوة أو بسدون موافقسة حقيقيسة )كلمس جزء 

جسدي جنسي(. ال يتبنى اإلعالن منهج معاملة "األفعال الجنسية" 

 و"العنف الجنسي" كمفهومين قابلين للتبادل.  

فهومين، تم تقسسيم األفعال المدرجة لتمثيل االختالال بين اذين الم

في اسذا اإلعالن إلى فئتين: األفعسال العنيفسة بطبيعتهسا والتي بسالتسالي 

تشسسسكّل عنفاً جنسسسسياً بذاتها، واألفعال ذات الطبيعة الجنسسسسية التي 

تصسسسبح عنفاً جنسسسسياً إذا تم ارتكابها بالقوة أو ضسسسد شسسسخص غير 

طوعيسة ومحسددة  راغسب أو غير قسادر على إعطساء موافقسة حقيقيسة و

 ومستمرة. 

 . يمك  أن تشمل أفعال العنف الجنسي على:1

 أ. أفعال تم ارتكابما م  قبل أخص ضد أخص آ ر؛

ب. أفعال يحمل أيخص  أيخةيا  آ ر على أن يقو  بارتكابما ضيد 

نفسييه، أو ضييد أييخص ثالأ )بما في ذلك ضييد أييخص آ ر أو 

 حيوان(، أو ضد جثة ميتة؛ أو

ميسيرة م  قبل جماعة، أو كيان سيياسيي أو  . أفعال منظمة أو 

 حكومي أو أي منظمة أ رى.

يهسدال اسذا التفسسسسسير إلى توسسسسسيع المفساايم السدوليسة حول العنف 

من خالل تحفيز القّراء بشسسسسكسل صسسسسريح لألخسذ بعين  الجنسسسسسي

االعتبار جميع أشسسسسكال األفعال، بدالً من التركيز فقط على أفعال 

 مرتكب الجريمة. 

 األفعال التالية أمثلة على أفعال العنف الجنسي:. يمك  اعتبار 2

أ. التسييييبل بتشييييكيل ذعر أو  وف معقول لشييييخص م  أفعال 

 50العنف الجنسي؛

 ( من اذا اإلعالن.4كما او مدرج في الباب ) 50
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وصسسف المسسستجيبون في العديد من المشسساورات الوسسسط الذي تعد 

فيه األفعال الجنسسية القسسرية على األغلب أو بشسكل حتمي شسكالً 

ر بالخوال المسستمر من أشسكال العنف الجنسسي. يشسمل ذلف شسعو

 الناشئ عن حملة عنف جنسي واسعة النطاق. 

تقسّدم مشسسسساورات أوكرانيسا مثساالً على ذلسف، حيسث أفسادت النسسسسساء  

الالتي تعرضسن لعنف جنسسي في االعتقال أن "التواجد في مركز 

األسسسسسر ولّد لديهن شسسسسعور بالخطر والريبة. سسسسسبّب  لهن اإلقامة 

شسسسعور بالخوال واحتمالية  القسسسسرية في مكان مغلق مع الرجال ال

التعّرض لاليسذاء الجنسسسسسي من قبسل المحساربين." كمسا أوضسسسسحس  

إحسدو المشسسسسساركسات، في بعر مراكز األسسسسسر، "يمكن للمرء 

 الشعور بالعنف الجنسي في الهواء."

قسّدمس  النساجيسات اليزيسديّسات من العراق مثساالً على اسذا السذعر.  

من قبل المقاتلين أوضسسح  الناجيات أن اليزيديّات يتم اسسستهدافهن 

على وجه الخصسوص، حيث يتم اختطاال النسساء، وإجباران على 

زواج غير مرغوب به، وإسسسسساءة معساملتهن إذا أبدوا أية مقساومة، 

مما يسسبّب شسعور النسساء اليزيديات بالخوال أو الذعر من حدو   

 ذلف في أي وق . 

الدنر ضسد الواليات المتحدة  تم التطرق لهذا الموضسو  في قضسية  

ر أنه "بمجرد تعرير الشسخص إلى الخوال    ألمريكية،ا حيث تقر 

من وقو  الضسرر سسواء كان الفاعل يقصسد حقاً ذلف أو قادر على 

 إلحاق الضرر أم ال" يرتقي إلى مستوو االعتداء.  

تهدال الصسياغة المسستخدمة في اإلعالن إلى ترجمة اذف التجارب 

عاد المخاوال  إلى فعل. يسستخدم مصسطلح "الخوال المعقول" السستب

التي، وعلى الرغم من صسسسسدق الشسسسسعور بها، لم يكن من الممكن 

لمرتكسب الجريمسة توقعهسا. من الضسسسسروري أن يقوم القضسسسساة أو 

غيرام من صسانعي القرار باألخذ بعين االعتبار تجارب اآلخرين 

عندما يطبقون معيار "المعقولية". معيار المعقولية المقصسسسسود به 

الطبيعي بل او معيار ذلف الشسخص  انا او ليس معيار الشسخص 

الذي يتصسسسف بصسسسفات الضسسسحية، مثل العمر والنو  االجتماعي 

 والضعف. 

، أقّرت المحكمة الجنائية أكايسسسسوفي الحكم الصسسسادر في قضسسسية  

الدولية لرواندا أن "النسسسسساء النازحات من المدنيين قد عشسسسسن في 

خوال مسسستمر وقد تداورت صسسحتهن الجسسسدية والنفسسسية نتيجة 

 
، جان بول أكايسسو(،  ICTRالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ) 51

 .12A، المرجع السابق الذكر، الفقرة 1998أيلول/سبتمبر  2

نظام روما األسسسساسسسسي، ( )و( من 2) 7باالسسسستناد إلى المادة  52

المرأة عى الحمل قسسسسسرا وعلى "يعني "الحمل القسسسسسري" إكراف 

الوالدة غير المشسسسروعة بقصسسسد التأثير على التكوين العرقي ألية 

مجموعة من السسسسكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرو للقانون 

الدولي. وال يجوز بأي حال تفسسسسسير اذا التعريف على نحو يمس 

 القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل".

بسالمحكمسة الجنسائيسة السدوليسة أن تبين أركسان الجرائم الخساص  53

"يحرم مرتكب الجريمة شسسسخصسسسا أو  يقع عندما  التعقيم القسسسسري

أكثر من القسسدرة البيولوجيسسة على اإلنجسساب" و "أال يكون ذلسسف 

السسسسلو  مبررا طبيا أو يمليه عالج في أحد المسسسستشسسسفيات يتلقاف 

يتبنى اذا اإلعالن وجهة  51نف الجنسسسسي والضسسسرب والقتل."للع

نظر مفاداا أن اذا الخوال المستمر، عندما يقوم مرتكب الجريمة 

بالتسسسسبّب به عن قصسسسد، يمكن أن يرَق إلى مسسسستوو فعل العنف 

الجنسسي بحد ذاته، من خالل خلق بيئة تؤدي إلى الخوال المعقول 

 من العنف الجنسي. 

 الل حرمان الشيييخص م  االسيييتقالل ا نجابي، مثال  م    .ب

أو  53أو التعقيم القسييري 52تعريضييمم إلى الحمل القسييري

أو األبوة القسييييرييية؛ أو م   الل  54التخريييل ا نجييابي

منعمم م  اتخاذ القرارات بشيييأن اسيييتخدا  وسيييائل منع 

 الحمل م  عدمه أو الخضييييو  للتعقيم أو التسييييبل بحمل

الشييييخص أو إجبيار   على االسييييتمرار في الحميل حتى 

 الوالدة؛  

يف اذف األفعال المتباينة على أنها حرمان من االسسسسستقالل تصسسسسن

اإلنجابي يخدم غاية مهمة: إذ يشسير ذلف إلى أن الضسرر يتمثّل في 

حرمان الشسسسسخص من التحكم بقدرته اإلنجابية. من اذا المنطلق،  

، أو توفير وسائل منع بالضرورة ال يكون إجراء اإلجهاض مضر

كمن الضسسرر في حرمان الحمل أو التسسسبب بحمل شسسخص. إنما ي

 الشخص من االختيار. 

يمكن لمنع الشسسخص من اختيار اسسستخدام وسسسائل منع الحمل من 

عسدمهسا، أو إجراء عمليسة تعقيم، أو التسسسسسبسب بحمسل شسسسسخص، أو  

االستمرار بالحمل حتى الوالدة أن يأخذ عدة أشكال. ق صد صياغة 

 اذا العبارة بشكل واسع. وتشمل:

لق بوسسائل منع الحمل )ويشسمل  تقييد االختيار فيما يتع •

ذلف إجبار شسسخص على اسسستخدام وسسسائل منع الحمل  

 وحرمانه من الوصول لها(.

تم توتيف ممارسسة مطالبة الشسخص باسستخدام وسسائل منع الحمل  

من قبسل العسديسد من الفساعلين في النزاعسات المسسسسسلحسة، مثسل تنظيم 

والقوات المسسسلحة الثورية  55الدولة اإلسسسالمية في العراق والشسسام

الكولومبية في كولومبيا. في كولومبيا، غالباً ما اقترن  سسسسياسسسسة 

الشسسسخص المعني أو األشسسسخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم". 

ة إلى أال يكون "المقصسسسود بالحرمان أن يشسسسمل تدابير باإلضسسساف

تحسديسد النسسسسسسل غير السدائمسة األثر من النساحيسة العمليسة" و "من 

المفهوم أن الموافقة الحقيقية ال تشسسمل الموافقة التي يتم الحصسسول  

أركسان الجرائم الخسساص بسالمحكمسسة الجنسسائيسسة عليهسسا بسالخسسدا ". 

، 5-( 22( )ب( )2) 8ة ، المساد 5 –( )ز( 1) 7السدوليسة، المسادة 

 .  5–)6(( )اس( 2) 8المادة 

اسذا يتضسسسسمن العبسث أو إتالال الواقي السذكري ووسسسسسائسل منع  54

 الحمل األخرو.

ئيسة السدوليسة  اسل يمكن للمحكمسة الجنساانظر دينيكيسه دو فو ، " 55

المعهسد الجسامعي  مقساضسسسسساة وسسسسسسائسل منع الحمسل القسسسسسري "،

 .2016يذار/مار   14األوروبي، 

https://me.eui.eu/dieneke-de-vos/blog/can-the-icc-prosecute-forced-contraception/
https://me.eui.eu/dieneke-de-vos/blog/can-the-icc-prosecute-forced-contraception/
https://me.eui.eu/dieneke-de-vos/blog/can-the-icc-prosecute-forced-contraception/
https://me.eui.eu/dieneke-de-vos/blog/can-the-icc-prosecute-forced-contraception/
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اسستخدام وسسائل منع الحمل القسسري بسسياسسة اإلجهاض القسسري 

 56عندما تفشل وسائل منع الحمل.

تقييد االختيار فيما يتعلق بالتعقيم )ويشسمل ذلف التعقيم  •

 القسري والحرمان من إجراء التعقيم(؛

تقييد االختيار فيما يتعلق بالتسسبب بحمل شسخص يخر  •

)مثالً إجبار رجل على التسسسبب بحمل شسسخص يخر(. 

يمكن أن يشسسسسمسل التسسسسسبسب بسالحمسل التلقيح الطبيعي 

 والصناعي؛

 تقييد االختيار فيما يتعلق بالحمل. ويشمل ذلف: •

o  منع الشسسخص من الحصسسول على خدمات

اإلجهاض، كما حصسل في ألمانيا النازية، 

حيسسث تم منع النسسسسسسساء الالتي كسسان من 

المتوقع أن ينجبن أطفساالً يريين من القيسام 

يختلف اسسذا عن الحمسسل  57بسساإلجهسساض.

القسسسري، كونه ال يتطلب إثبات الشسسرو  

 على الحمل بالقوة؛ 

o  إجبار الشخص على الخضو  لالجهاض؛

 و 

o  .تقّدم مشساورات التسسبب باجهاض شسخص

شسسسسار الميكسسسسسيف مثاالً على ذلف، حيث أ

المشسساركون إلى كون اإلجهاض القسسسري 

الناتج عن الضسسسرب والتعذيب شسسسكل من 

أشسسسسكسال العنف الجنسسسسسي. تقسّدم محكمسة 

نورمبرغ، والمحكمسسة الجنسسائيسسة السسدوليسسة  

لرواندا، ومحكمة جرائم الحرب النسسسسوية 

الدولية بخصسسسوص االسسسستعباد الجنسسسسي 

العسسسسسكري في اليسابسان المزيسد من األدلسة 

ي الناتج عن العنف على اإلجهاض القسسر

  58الجسدي أو النفسي.

فيما يتعلق بالحمل القسسسري، في قرار اعتماد التهم ضسسد دومينيف 

أونجوين، أشسارت الدائرة االبتدائية إلى أن "جوار الجريمة )...(  

يتمثّل في وضسع الضسحية بشسكل غير قانوني في موضسع يحرمها 

." يتوافق اذا  59من اختيار ما إذا تقوم باالسستمرار في الحمل أم ال

مع الرأي السذي يتبنساف اإلعالن حول اعتبسار حرمسان شسسسسخص من 

 استقالله اإلنجابي كشكل من أشكال العنف الجنسي.  

 
كولومبيا: النسسسسساء، العنف الجنسسسسسي  ،  ABColombiaانظر  56

؛ 2013، تشسرين الثاني/نوفمبر  المرتبط بالنزاعات وعملية السسالم

سسي كارانزا فرانكو، انظر أيضساً فرانسسيسسكو جتيريز سسانين وفران

تنظيم النسسساء للقتال: تجربة القوات المسسسلحة الثورية الكولومبية "

(، مجلسة التغيير الزراعي، المجلسد  2017) في الحرب الكولومبيسة"

 .738-733(، ص 4)17

 .912جع السابق الذكر، ص ، المر2017انظر جراي،  57

 .917، و914، 911المرجع السابق، ص  58

كما وتشمل تاارة اإلكراف اإلنجابي التدخل في وسائل منع الحمل 

المخطط لها، والذي يطلق عليه اسسم " تخريب منع الحمل"، و/أو  

الشسسسسخص اإلنجابية، ما يسسسسسمى "اإلكراف على التدّخل في خطط 

 60الحمل".

كشسسسسف  المشسسسساورات مع الناجين الرجال من جنوب السسسسسودان  

وبورونسدي وجمهوريسة الكونغو السديمقراطيسة وأوغنسدا عن تساارة 

اإلجبار على "قبول حمل عن طريق االغتصساب لم يكن مسسؤوالً 

 عنه"، ما يسمى األبوة القسرية. 

ول على النظافة أو العال  أو حرمان الشيييخص م  الحةييي  .ت

األدويية المتعلقية بيالحي  أو الحميل أو الوالدة أو رعيايية 

الناسييييور أو ور  دموي في المسييييتقيم أو فيرو  نقص 

المنيياعيية البشييييرييية أو لير ييا م  األمرا  التي تنتقييل 

باالتةيال الجنسيي أو التشيويه الجنسيي أو التشيو  أو عال  

لك البولية أو العال  أمرا  النسيييياء أو المتعلقة بالمسييييا

البولي أو أي جانل آ ر م  جوانل الةيييحة الجنسيييية أو 

 ا نجابية؛

تبين من خالل المشساورات أن حرمان الحصسول على اإلجراءات 

أو التدابير أو المنتجات المرتبطة بالحير أو اإلنجاب أو الصسحة 

الجنسسية يمكن أن يشسكل فعل عنف جنسسي. يشسمل ذلف على سسبيل 

المثال التأخر في توفير الحماية أو الرعاية الصسسسحية، باإلضسسسافة 

 ترة الحير. إلى نفي النساء والفتيات أثناء ف

في مشساورات اإلكوادور، ذ كر أن منع الشسخص من التوعية حول  

الصسسحة الجنسسسية واإلنجابية، بما في ذلف بخصسسوص مواضسسيع 

وسسسسسائل منع الحمل والحير في إطار العائلة، يمكن اعتبارف في 

 بعر الحاالت شكل من أشكال العنف الجنسي. 

ألفراد على مثسال يخر على ذلسف من سسسسسوريسا يتمثّسل في إجبسار ا

إعطاء منتجاتهم المسسستعملة والمتعلقة بالنظافة خالل فترة الحير 

 للفحص. 

يفيسد مثسال يخر من تقرير نيبسال حول نظسام الشسسسسهوبسادي التقليسدي 

(Chhaupadi الشسائع في جنوب نيبال، حيث ي منع على النسساء ،)

دخول منسسازلهن وي جبرن على العي  في مكسسان يخر خالل فترة 

   الحير. 

المسدعي  المحكمسة الجنسائيسة السدوليسة، السدائرة التمهيسديسة الثسانيسة،  59
، قرار بشسأن تأكيد التهم الموجهة إلى العام ضسد دومينيف أونجوين

يذار/مسسار   ICC-02/04-01/15 ،23دومسيسنسيسسف أونسجسويسن، 

 .100-99، الفقرة 2016

ابيسث ميلير، بيسث جوردان، ريبيكسا ليفينسسسسسون، وجساي ج. إليز  60

سسسسسيلفيرمان، "اإلكراف اإلنجابي: ربط النقاط بين عنف الشسسسسريف 

(، 6)81(، منع الحمسل، المجلسد 2010والحمسل غير المقصسسسسود" )

 .459-457ص 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ABColombia_Conflict_related_sexual_violence_report.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ABColombia_Conflict_related_sexual_violence_report.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joac.12238
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joac.12238
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الل المشاورات مع الناجين الرجال من أوغندا وجنوب السودان  خ

وجمهوريسة الكونغو السديمقراطيسة وبورونسدي، قسّدم المشسسسسساركون 

 مثال "إجبارام على عدم االستحمام إلى حين عودة الزوج".

االسيتمالة لغر  النشياط الجنسيي، بما في ذلك م   الل   .ي

 ماعي؛التواذل عبر ا نترنت أو وسائل التواذل االجت

ينطوي فعل االستمالة على قيام الشخص ببناء عالقة شخصية مع 

قاصسسر أو شسسخص في موضسسع ضسسعف من أجل إنشسساء أو إتاحة 

الفرصة لفائدة جنسية. يمكن تحقيق ذلف من خالل وسائل مختلفة، 

بمسا في ذلسف التواصسسسسسل عبر اإلنترنس  أو وسسسسسسائسل التواصسسسسسل 

 االجتماعي.  

العمليسة التي يقوم من خاللهسا من األمثلسة على االسسسسستمسالسة او 

الشسسخص البالب باقنا  طفل أو مرااق أنهم في عالقة رومانسسسية 

رضسسائية من أجل اإلقدام على نشسساط جنسسسي يشسسعر الطفل أنه يتم 

بشسسكل رضسسائي، على الرغم من عدم قدرة القاصسسر على إعطاء 

 الموافقة أو على فهم موقفهم الضعيف. 

الميول الجنسييي   ا ذالل أو السييخرية م  أييخص بسييبل . 

ر أو الموية الجنسييييانية أو األداء الجنسييييي أو  المتةييييوو

السييييمعة الجنسييييية أو اال تيارات الجنسييييية أو النشيييياط  

  61الجنسي )أو عد  وجود ( أو أجزاء الجسد الجنسية؛

تم ذكر اذا العامل بشكل واسع من قبل الناجين خالل المشاورات. 

على سسسبيل المثال، في مشسساورات لبنان، أشسسار المشسساركون إلى 

"إاانة ]المرأة  بسسسسبب عدم إيجاداا القيام باألفعال الجنسسسسية مع 

زوجها ]اكذا وردت " كمثال على العنف الجنسي. في مشاورات 

ن "اسسستعمال الكلمات البذيئة المكسسسيف، أشسسار المشسساركون إلى أ

والمهينة ]و/أو  لغة تشسير إلى جسسد الضسحية أو ميولهم الجنسسي 

يعتبر أيضساً فعل جنسسي". في مشساورات تشسيلي، ذكر المشساركون 

اإلاانات المتكررة في أوسساط مراكز االعتقال بناء على المظاار 

الجسسسسسديسة واإلثنيسة. أشسسسسار المشسسسساركون إلى أن أكثر اإلاسانسات 

 دف  النساء بهدال "تجريدان من اويتهن النسوية". استه

 
 (.  3انظر الباب ) 61

فقسدت كرامتي(: العنف الجنسسسسسي  مجلس حقوق اإلنسسسسسان، ’ 62
ورقة مؤتمر مقدمة والجنسسساني في الجمهورية العربية السسسورية، 

من لجنسة التحقيق السدوليسة المسسسسستقلسة بشسسسسأن الجمهوريسة العربيسة 

يذار/مار   UN Doc. A/HRC/37/CRP.3  ،8السسسسسورية، 

 . 32، الفقرة 2018

عام ضسد المدعي ال(،  ICTRالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ) 63
، حكم االسسسسستئنساال، المحكمسة بولين نيورامساسسسسسواوكو ويخرون

كسسانون  IT-98-42 ،14(، ICTRالجنسسائيسسة السسدوليسسة لروانسسدا )

: "وجدت الدائرة االبتدائية أنه 540، الفقرة  2015األول/ديسسمبر 

م إلى 1994في بسدايسة حزيران/يونيو  ، أن نييرامساسسسسسواوكو قَسدي

ووزعوا الواقيات الذكرية سسسسسومو، بلدية نغوما، -قطا  سسسسسياروا

على االنترااساموي السسسسستخسدامهسا في اغتصسسسساب وقتسل النسسسسساء 

في سسسسسوريا، كشسسسسف  لجنة التحقيق الدولية المسسسسستقلة عن أفعال 

مشسابهة. حيث نادو ضسابط امرأة "بامرأة سسنيّة قذرة" بينما ذاب 

  62لغسل يديه بعد قيامه بأجراء فحص لألعضاء التناسلية.

لى أمثلة حول  ألق  المشساورات مع الناجين من أوكرانيا الضسوء ع

األسسسسسر. "في المثسسال المتعلق بسساإلاال  المتعمسسد للصسسسسفسسات 

الفسسسيولوجية للناجية واإلجراءات األخرو التي تهدال إلى انتها  

الهوية الجنسسانية المرأة، تم خلع مالبس األسسيرات والسسخرية من 

معالم بنيتهن الجسسسسسدية )’عيوب( القوام(، وقد كان يقال للناجيات 

نوثسة ]و  أن المعتسدين لن يقوموا بسأي اتصسسسسسال أنهن يفتقسدن لأل

جنسسي معهن ألنهم يشسعرون باالشسمئزاز تجااهن بسسبب عمران. 

وصسسسسف  إحدو الناجيات حالة اإلذالل التي تعرضسسسس  لها خالل 

األسسسسسر: نتيجة ألخذ الهرمونات، ’بدأ الشسسسسعر بالنمو في أسسسسسفل 

تهري... وعندما قاموا بتعريتي شسسسساادوا شسسسسعري وبدؤوا بأخذ  

(" يعكس اذا المثال أيضسسساً ممارسسسسة التعرية القسسسسرية .صسسسورال

 .ت(.  3.4)انظر الباب 

يشسسسسير تقرير مشسسسساورات النساجين من كسامبوديسا كيف يتم منساداة 

عامالت المصسسسنع بشسسسكل اسسسستفزازي "فتيات المصسسسنع"، والذي  

قد كن مع عدة  أنهن يوحي بأنهن سسسهالت المنال ولسسسن عذارو و

  شركاء جنسيين وإلى ما ذلف.

خالل اإلبادة الجماعية في  من المتعارال عليه كممارسسسسة شسسسائعة

رواندا رؤية نسسساء قبيلة التوتسسسي بصسسورة نمطية تتمثل بكونهن 

نسسساء فاتنات مرغوب بهن أكثر من نسسساء قبيلة الهوتو، مما أدو 

على  63إلى تعّرض نسساء قبيلة التوتسسي إلى أفعال العنف الجنسسي.

م جنود اإلنتراااموي بلمس أعضسساء سسسبيل المثال، أفاد شسسهود قيا

وأجزاء الجسسسد الجنسسسية لنسسساء التوتسسسي. تم إجبار مجموعة من 

النسسسسسساء في مخيم على خلع مالبسسسسسهن وأداء تمسارين من أجسل 

"عرض أفخاذ نسسساء التوتسسسي"، من ثم كان يتم اغتصسساب اؤالء 

النسسسسساء الحقساً على قول جنسدي االنترااساموي: "لنرو اآلن كيف 

 64امرأة التوتسي."يشعر مهبل 

القيا  بنقل فيرو  نقص المناعة البشييييرية أو لير ا م   .ح

 65األمرا  التي تنتقل باالتةال الجنسي ع  قةد؛

التوتسسسسسي في ذلسف القطسا . ووجسدت السدائرة االبتسدائيسة كسذلسف أن 

نييراماسسسواوكو أعطى األمر التالي للمرأة التي وزع  الواقيات 

السذكريسة: "اذابي ووزعي اسذف الواقيسات السذكريسة على أوالد   

سسستخدمونها الغتصسساب نسسساء التوتسسسي وحماية الشسسباب، بحيث ي

أنفسسسسسهن من اإليسدز، وبعسد أن يقوموا بساغتصسسسسابهن عليهم قتلهن 

جميعسساً. ال تسسدعو أي امرأة من التوتسسسسسي تنجو ألنهن يسسسسسلبن 

 أزواجنا".

 . 437المرجع السابق، الفقرة  64

على الرغم من اعتبسسار اسسذا الفعسسل عنيف بطبيعتسسه من قبسسل  65

نساجين، إال أننسا نقر بساحتمساليسة وقو  اسذا الفعسل المجتمع المسدني وال

بناء على اختيار الشسسخص، مع علمه وقبوله بالمخاطر المحفوفة، 

 .المعني وموافقة الشخص اآلخر
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ذكر المشسسسسساركون اسذا العسامسل ابتسداًء عنسدمسا تكلموا عن فيرو  

نقص المناعة البشرية وغيراا من األمراض التي تنتقل باالتصال 

الجنسسي باعتبارف نتيجة شسائعة لالغتصساب. في مشساورات أوغندا، 

أعطس  امرأة أمثلسة فيرو  نقص المنساعسة البشسسسسريسة وغيراسا من 

ي التي تم نقلهسا كنتيجسة األمراض التي تنتقسل بساالتصسسسسال الجنسسسسس 

 لالغتصاب، مما يصعب عملية إنجاب األطفال. 

عنسدمسا تم السسسسسؤال عمسا إذا يشسسسسكسل االنتقسال بحسد ذاتسه فعسل عنف 

جنسي، أجمع  اإلجابات تقريباً على ذلف في الحاالت التي يقصد 

مرتكب الجريمة انتقال المرض، من خالل فعل االغتصاب أو أية 

حاالت التي يوافق الشسخص المتضسرر وسسيلة أخرو. يشسمل ذلف ال

على إقسامسة عالقسة جنسسسسسيسة من دون العلم بنيسة مرتكسب الجريمسة 

)مثالً إذا أخفى مرتكب الجريمة إصسسابته بمرض ينتقل باالتصسسال 

 الجنسي أو كذب بشأن حالته(.

منع أييخص م  ممارسيية نشيياط جنسييي رضييائي بسييبل  .خ

 جنو أيخص ما أو ميوله الجنسيي أو  ويته الجنسيانية أو

ا عاقة أو ألي سيبل م  أسيباب التمييز المحظور بموجل 

 القانون الدولي؛

في تقرير اإلكوادور، شسسدد المشسساركون على الرأي الذي يفيد أن 

العنف الجنسسي ال يقتصسر فقط على األفعال التي يتم ارتكابها ضسد 

السسالمة الجنسسية للفرد؛ بل يمكن أن يشسمل أيضساً منع القيام بنشساط  

وتقييد الرغبة الجنسسسية للفرد. يتعلق ذلف بمفهوم جنسسسي رضسسائي  

"الجنسسسية الطبيعية" )بخالال "االنحراال الجنسسسي"( والذي كان 

 –ولكن ليس بشسسكل حصسسري   –ي عتبر بأنه يؤثر بشسسكل أسسساسسسي 

على أعضاء مجتمع مثلية الجنس، مثلي الجنس، مزدوج)ة( الميل 

الجنسسسسسي ومتحول)ة( جنسسسسسيًسا واألشسسسسخساص ذوي االحتيساجسات 

 الخاصة.  

يمكن اعتبار اذا المنع الشسسسخصسسسي و/أو العائلي و/أو المجتمعي 

للممارسسسسة الجنسسسسية عنف جنسسسسي بنيوي والذي، كما أوضسسسح   

بسادة أو  اإلالحسالسة في تسل النزا  في كولومبيسا، يمكن أن يؤدي إلى 

 66التطهير االجتماعي لألفراد "المنحرفين جنسياً".

 ؛معاقبة أخص لرفضه ممارسة نشاط جنسي .د

كشسسسف المشسسساركون في مشسسساورات أوكرانيا عن حاالت تعّرض 

الجنديات الالتي يرفضسسن المشسساركة في نشسساط جنسسسي للتحّرش 

والتهديد من قبل مسسسؤوليهم الرجال، وحيث أنه لم يكن يتم معاقبة 

 اذا التحرش في صفوال الخدمة العسكرية األوكرانية. 

كشسسسف  المشسسساورات مع الناجين اليزيديين عن قيام تنظيم الدولة  

اإلسسسالمية في العراق والشسسام بمعاقبة النسسساء لرفضسسهن ممارسسسة 

 الجنس بحرق وجواهن وأجسادان.  

 
جرائم كولومبيسا: "أجسسسسسساد منسدوبسة، ، منظمسة العفو السدوليسة 66

 ،مخفيّة": العنف الجنسسسي ضسسد النسسساء في حاالت النزا  المسسسّلح
AMR 23/040/2004 ،12  2004تشرين األول/أكتوبر . 

معاقبة أييييخص أو تحقير  بسييييبل ما ينظر إليه على أنه  .ذ

ر على  عد  امتثال للمعايير الجنسييانية أو لوضييعه المتةييوو

ر أو  كونه ليو ذكرا   وال أنثى؛ أو لسيلوكه الجنسيي المتةيوو

 ميوله الجنسي أو  ويته الجنسانية؛ 

في العسديسد من السدول، يسأخسذ اسذا العنف شسسسسكسل االغتصسسسسساب 

اإلصالحي، إال أنه يمكن أيضاً ارتكابه من خالل عنف جسدي أو  

نفسسسي عام. يعتمد العامل الجنسسسي لهذا العنف على السسسبب وراء 

 لعنف نفسه.العنف وليس على فعل ا

أعطى المشسسساركون في مشسسساورات المكسسسسيف مثال قيام مرتكب 

الجريمة باسسستخدام عنف ]غير محدد  ضسسد مثلية جنسسسياً من أجل  

"االنتقام منها ’لسسسسرقتها( نسسسساءام". أشسسساروا أيضسسساً إلى "لغة 

عنصسسرية بناء على الميول الجنسسسي، ولغة تهديدية بسسسبب الميول  

 الجنسي للضحية".

ي بشخص م   الل ممارسة سلوك جنسي التحرش الجنس .ر

لير مرلوب فيه )متكرر( واللي يمك  تفسيير  على كونه 

يمك  أن   مسيييييء أو ممي  أو مخيف في غيل الظروف.

 يشمل السلوك الجنسي لير المرلوب فيه اآلتي: 

 

i.  افتعيال أذييييوات أو تةييييريحيات أو إيمياءات ذات دالالت

 جنسية؛

ii. إرسال رسائل جنسية ذريحة؛ 

iii.  اسييييتخيدا  المواتف أو لير يا م  األجمزة للتعيدي على

 الخةوذية؛ أو 

iv.  التحديق بطريقة يمك  تفسيييير ا بشيييكل معقول على أنما

تشييييير إلى اعتبار الشييييخص أداة جنسييييية أو إلى الرلبة 

 الجنسية؛

برزت األمثلة على التحرش الجنسسي في العديد من المشساورات.  

مختلفة عديدة. غالباً ما تم  ذلف باإلجما  من خالل أشسكالإثارة تم  

اعتبار حاالت التحرش الجنسسسي بشسسكل واسسسع كشسسكل من أشسسكال  

 الجسدي.  االتصالالعنف الجنسي الذي ال يشمل بالضرورة 

في مشسسسساورات أوغنسدا، قسّدم أحسد المشسسسساركين مثسال القيسام بسأخسذ  

السسسسروال الداخلي المرأة، الذي تم تركه في الخارج بعد غسسسسله،  

كشسكل من أشسكال العنف الجنسسي الذي ال يشسمل اتصساالً جسسدياً. 

كما وقال المسسستجيبون أن النظر بطريقة توحي بالرغبة الجنسسسية 

 نسي غير الجسدي. يعد شكالً من أشكال االعتداء الج

في المكسسيف، تم ذكر العديد من أشسكال التحرش، بشسكل أسساسسي:  

"اإلاسانسات واإلذالل واللغسة البسذيئسة )مثالً عنسدمسا كسان الحرا  

يشسسسربون الحليب، كانوا يسسسسألون الضسسسحايا ’أال تردن القليل من 

https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/040/2004/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/040/2004/en/
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لَيّيب( )تصسغير َحليب(". يشسير الحليب انا إلى السسائل المنوي  الح 

 الذكري.

خصّسص تقرير فلسسطين باب مهم للتحّرش الجنسسي بكافة أشسكاله. 

أكد الناجون أن الفعل يعد شسكالً من أشسكال العنف الجنسسي عندما 

يتضسمن الفعل إيماءات لفظية وجسسدية وجنسسية مسسيئة للناجين من 

. أفساد النساجون أن اسذا فعسل  شسسسسائع  في فلسسسسسطين بحيسث أن العنف

ن لم يكن جميعهم، "قد تعّرضسسسسوا األغلبية العظمى من الناجين، إ

للتحرش اللفظي أثناء تنقلهم من مكان إلى يخر وفي األسواق وفي 

الشسسسسوار  والمتنزاات العامة، خصسسسسوصسسسسا  في أوقات األعياد  

والمناسسسسسبات الوطنية والثقافية". يشسسسسكل اذا الفعل فعالً جنسسسسسياً  

ل يهدال إلى التحّرش والتقليل من واسستغالل النسساء والفتيات. يشسم

التحّرش اللفظي التعليق على جسسسسسد المرأة من خالل الوصسسسسف 

التفصسيلي لجسسداا وأعضساء الجسسد الحميمية والثديين واألعضساء 

التنساسسسسسليسة. )مثال  إطالق التعليقسات التساليسة، "أنس  جميلسة"، "لسديسف  

ثسديين كبيرين"، تعليقسات حول طول أو مؤخرة فتساة أو امرأة، أو  

 الرجل الذي سيتزوجف."(تعليقات مثل "كم او محظوت  

ذكر المشسسساركون في مشسسساورات جمهورية إفريقيا الوسسسسطى أن 

إرسسال رسسائل الحب بشسكل مسستمر ألفراد ال يتجاوبون قد يرقى 

 إلى فعل التحّرش الجنسي. 

قّدم الناجون من البوسسنه مثال يخر يتمثّل بالقيام بحركات باللسسان  

 أمام شخٍص يخر تحمل داللة جنسية. 

لتحّرش الجنسسسسسي على مشسسسساعر وتصسسسسورات الشسسسسخص يعتمد ا

)األشسسسخاص( المتضسسسررين، بغر النظر عن ما إن ادال الفعل 

إلى خلق اذف المشسسساعر والتصسسسورات أم ال. يمكن أن يكون ذلف  

نتيجسسة لعسسدة أفعسسال، من قبسسل عسسدة مرتكبي الجرائم، في أمسساكن 

مختلفسة. يتوافق ذلسف مع مفهوم وتفسسسسسير األمم المتحسدة للتحّرش 

نسسسي والذي يقضسسي أن "التحّرش الجنسسسي يشسستر  مع الكثير الج

من غيرف من االعتداءات الجنسسسسية، سسسسواء وقع  في تل نزا ، 

 67في المنزل، أو الشار  ]،  أو أي مكان يخر".

إ ضيا  الشيخص إلى الزوا  المبك ر أو إلى عالقة جنسيية  .ز

 استغاللية؛

ر أثار المشسسساركون خالل المشسسساورات موضسسسو  الزواج المبك 

بشسكل واسسع باعتبارف فعل عنف جنسسي. اتفق المشساركون على 

وجوب منع أي نو  من أنوا  الزواج المبكّر باعتبارف فعل عنف 

 جنسي لتضمنه نشاط جنسي غير الئق مع األطفال. 

يمكن أن تشمل العالقات الجنسية االستغاللية على حاالت مختلفة. 

مثالً، يمكن أن تشسمل إجبار شسخص على عرض خدمات جنسسية 

 
نحو وضسسسع حد للتحرش الجنسسسسي:  ايئة األمم المتحدة للمرأة،  67

، METOO#  ،2018حالة اإللحاح وطبيعة التغيير في عصسسسر 

 .3ص 

االسستعباد الجنسسي.  بغر النظر عن العوض، كالبغاء القسسري أو 

 كما ويمكن أن تتضمن حاالت العنف المنزلي. 

اً عرض كشسسسسف  المشسسسساورات مع الناجين اليزيديين أنه يتم أحيان

 الفتيات على عائلة أخرو كجزء من تقليد التصالح. 

تمديد الشيييخص بانتماك اسيييتقالله الجنسيييي أو سيييالمته  . 

 الجنسية، بأي وسيلة كانت.

أدرج الناجون التهديدات كاحدو أام أشسكال العنف الجنسسي الذي 

الجسسسسدي.  يمكن توجيه التهديدات ضسسسد  االتصسسسالال يتضسسسمن  

الشخص المتضرر باإلضافة إلى طرال ثالث )خصوصاً إذا كان 

 معلوماً للشخص المتضرر(.

كما ويتضسسسمن اذا الفعل التهديدات الصسسسريحة بالعنف الجنسسسسي 

يه التهديدات ضسسسسد الشسسسسخص  ضسسسسد شسسسسخص يخر. يمكن توج

المتضسرر باإلضسافة إلى طرال ثالث )خصسوصساً إذا كان معلوماً 

 للشخص المتضرر(.

كما ويتضسسمن اذا الفعل التهديدات المشسسروطة بالعنف الجنسسسي، 

كالتهسديد بالعنف الجنسسسسسي في حال فشسسسسل الشسسسسخص باالمتثسال 

لشسروط معينة. على سسبيل المثال، كما تهر في مشساورات لبنان، 

ى المشساركون مثال قيام الشسخص )أ( بتصسوير فعل جنسسي أعط

مع الشسسسخص )ب( ومن ثم قيامه بالتهديد بنشسسسرف على اليوتيوب 

في حسال رفر الشسسسسخص )ب( بممسارسسسسسة المزيسد من األفعسال 

الجنسية. وحيث أن نشر الصور الجنسية يشكل فعل عنف جنسي 

 بذاته، فان اذا التهديد يشكل عنف جنسي بحد ذاته. 

ورات أوكرانيسا، تحسّد  الضسسسسحسايسا عن حساالت تم فيها في مشسسسسا

تهسديسدام مع نو  معين من العقساب: "وصسسسسفس  إحسدو النساجين 

اإلنا  كيف تفاعل جسسداا بسسبب الضسغط من صسور العنف التي 

تصسسسورتها في عقلها الناجمة عن التهديدات. في بعر األحيان، 

ايا لم تشسسر التهديدات إلى العنف الجنسسسي، ولكن تم تهديد الضسسح

بطريقسة جعلتهم يتصسسسسورون كسل السسسسسينساريواسات المحتملسة. 

وبالتالي، فسّسرت الناجيات جملة المقاتلين ’يمكننا أن نفعل كل ما 

نريدف لف( كتهديد، بما في ذلف العنف الجنسسسي. تحّد  الضسسحايا  

النقسل  –عن حساالت تم فيهسا تهسديسدام مع نو  معين من العقساب 

ا  مسسسستوو العنف الجنسسسسي إلى مراكز األسسسسر المعروفة الرتف

 فيها."

أمثلية على أفعيال العنف التياليية يمك  اعتبيار يا  األفعيال .3

أو ضيد أيخص لير قادر أو  68الجنسيي التي تحدي بالقوة

  69لير رالل بطعطاء موافقة حقيقية وطوعية ومحددة:

 

 محةور مع أخص آ ر؛ أن يكون الشخص  .أ

 .أ.2.1انظر الباب  68

 .ب.2.1انظر الباب  69

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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أثار المشسساركون خالل المشسساورات مع الناجين الرجال مثال أن 

يكون الشسسسسخص عسالقساً مع شسسسسخص من الجنس اآلخر في نفس 

المكان، خصسوصسا  في مراكز االعتقال. يتبنى اذا اإلعالن الرأي 

السذي يفيسد أن اسذا الفعسل يمكن توسسسسسعتسه ليشسسسسمسل جميع الميول 

لتالي، يمكن أن الجنسسية والهويات الجنسسانية حسسب السسياق. وبا

يكون الحتجاز الشسسسخص مع شسسسخص من نفس الجنس ولكن ذا 

ميول جنسسسسسي مختلف، في حسالسة من التعّري أو أيسة حسالسة محسددة  

ذات الصسسسسلة، ذات التأثير الذي يرتبه احتجازف مع شسسسسخص ذي 

اوية جنسسسسية مغايرة. كما وأثار المشسسساركون من سسسسوريا واقعة 

على ة تعّري.  احتجساز الشسسسسخص مع أشسسسسخساص يخرين في حسالس 

الرغم من قيام حالة التعّري بتفاقم التوتر الجنسسي، يكفي التقارب 

الشديد، بنظر الناجين، ليعتبر جنسي أو ليخلق الخوال من العنف 

 الجنسي. 

أو أي جزء آ ر بقةييييد  70ع  جزء جسييييدي جنسييييي .ب

 جنسي؛

تم إثارة العر باإلضسسسسافة إلى التقبيل ولعق شسسسسخص يخر خالل 

المشسساورات واألجوبة على االسسستطال  عبر اإلنترن . تم فصسسل 

اسذف األفعسال في اسذا اإلعالن ألنسه لم يتم اإلجمسا  على العر، 

على خالال التقبيسل واللعق، عنسدمسا يتم ارتكسابسه في كسافسة الظروال 

وعلى أي جزء جسسسسسدي. حتى يتم اعتبسار الفعسل جنسسسسسي، على 

يحمل  الشسسخص عر جزء جسسسدي جنسسسي أو جزء جسسسدي يخر

 (.2داللة جنسية )انظر الباب 

ذكر المشساركون من كولومبيا خالل المشساورات أن فعل العر،  

خصسسسوصسسساً فيما يتعلق بالحلمتين، يمكن اعتبارف شسسسكالً عام من 

 أشكال العنف الجنسي: "تدمير أعضاء الجسد".

المحكمة أمام  المدعي العام ضسسسسد دوسسسسسكو تاديت تقدم قضسسسسية 

حيث وجدت  مثاالً على ذلف، الجنائية الدولية ليوغوسسالفيا السسابقة 

أن إجبار أحد السسسجناء على تشسسويه سسسجين يخر الدائرة االبتدائية 

يعد جزًء من اعتداء   71جنسسسسسياً من خالل عر إحدو خصسسسسيتيه

 جنسي. 

كما ويمكن اسستخدام العر لوسسم شسخص كضسحية عنف جنسسي. 

 .ط للمزيد من المعلومات. 3.4انظر الباب 

نشيييير أو إنتا  ذييييور أو لقطات أو تسييييجيالت ذييييوتية  .ت

لشييخص في حالة تعري كامل أو جزئي أو  الل ممارسييته 

لفعل ذي طبيعة جنسييية )سييواء قسييرا  أ  رضييائيا ( بما في 

 
 (.  3انظر الباب ) 70

(، ICTYالمحكمسة الجنسائيسة السدوليسة ليوغوسسسسسالفيسا السسسسسابقسة ) 71

حكم الدائرة االبتدائية، المرجع السسسسابق الذكر، ، دوشسسسكو تاديت 

 .198الفقرة 

 (.  3انظر الباب ) 72

 ( من اذا اإلعالن.4كما او مذكور في الباب )  73

التواذييل عبر ا نترنت أو وسييائل التواذييل ذلك م   الل 

 االجتماعي؛

يتعلق اسذا المثسال على الفعسل ذي الطبيعسة الجنسسسسسيسة بسالتحسديسد  

التواصسل عبر اإلنترن  أو وسسائل بالمجتمعات التي تتمتع بتطور 

التواصسسل االجتماعي والتي يتم اسسستخدامها بشسسكل واسسسع من قبل 

األفراد، خصسوصساً المرااقين والبالغين. يتم ذكر ذلف بشسكل واسسع  

 خالل المشاورات.  

من األمثلسة على اسذف األفعسال، بمسا في ذلسف إرسسسسسال انسا  العسديسد 

صسسسور عارية غير مرغوب بها ومسسسسيئة أو ما يسسسسمى "االنتقام 

باإلباحية" )مثالً من خالل نشسسر لقطات وصسسور لشسسخص خالل 

 ممارسته لنشاط جنسي على اإلنترن  كنو  من االنتقام(.

في مشسساورات فلسسسطين، تم اإلشسسارة تحديداً إلى العنف الجنسسسي 

ذي يمار  من خالل وسسائل التواصسل االجتماعي كشسكل جديد  ال

من أشسسكال التحّرش وكوسسسيلة أسسساسسسية لالبتزاز. في الدول التي 

يعتبر فيها "الشرال" مقدّساً، قد تؤدي اذف األفعال إلى قتل األفراد 

 المتضررين، وام في أغلب األحيان النساء. 

ي،  ةييوذييا  ألجزاء الجسييد  .ي تعري  الشييخص إلى التعر 

أو تعريضييييمم ألفعيال ذات طبيعية  72الجنسيييييية العياريية،

بما في ذلك مشيا دة أو سيما  ذيور أو أوذياف   73جنسيية،

 أو لقطات أو أعمال فنية أو تسجيالت ذوتية لمل  األفعال؛

يتضسسسسمن اسذا الفعسل الحساالت التي يقوم بهسا مرتكسب الجريمسة 

بالكشسف عن أجزاء جسسدام، أو أجزاء معينة من جسسد الشسخص  

ضسرر أو يجعل الشسخص المتضسرر يقوم بالكشسف عن أجزاء المت

جسسسسدام، أو جسسسسد مرتكب الجريمة، أو جسسسسد طرال ثالث. كما 

ويشسمل تعرير الشسخص قسسرياً ألفعال جنسسية، سسواء أكان  اذف  

 األفعال رضائية أم قسرية.  

من األمثلة الشسسائعة على اذا الفعل ما يحصسسل في حاالت النزا ، 

حيسث تم إجبسار األفراد على مشسسسسااسدة   74كمسا حسد  في ميسانمسار،

 اغتصاب فرد من العائلة. 

باإلضسسسافة إلى كون اذا الفعل يشسسسكّل فعل عنف جنسسسسي ضسسسد 

الشخص الذي تم اغتصابه، فانه يمكن اعتبار فعل إجبار اآلخرين 

على مشسساادة اذا الفعل كشسسكل من أشسسكال العنف الجنسسسي ضسسد 

او معترال به من اؤالء الشسهود. شسكّل ذلف ممارسسة شسائعة كما 

والمحكمة الجنائية  (SCSL) 75المحكمة الخاصسة لسسيراليونقبل 

ملحق معهسد التحقيقسات الجنسائيسة السدوليسة ومنظمسة ريسدريس،  74
البروتوكول السسدولي لتوثيق والتحقيق في العنف الجنسسسسسي في 

 .7-6، ص 2018يذار/مار  ، النزاعات: ميانمار

المدعي العام ضسسد  (، SCSLالمحكمة الخاصسسة لسسسيراليون ) 75
-SCSL، حكم الدائرة االبتدائية، عيسسى حسسان سسيسساي ويخرون

04-15-T ،2   إجبسار رجسل  1194، الفقرتسان 2009يذار/مسار(

ب( و )أجبر الرجل على  1347على مراقبة زوجته واي ت غتَصسسسسَ

مرات وثم ت قتَل، أجبر الرجل على عد مشساادة واي ت غتَصَسب عدة 
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كما وقد تم إثارتها كمثال خالل  76الدولية ليوغوسسسسالفيا السسسسابقة،

 المشاورات من قبل ناجٍ من جنوب السودان.  

باإلضسافة إلى ذلف، أشسارت المعلومات المسستقاة من المشساورات  

إلى أن تعرير شسخص للصسور الجنسسية يمكن اعتبارف في بعر 

األحيان مؤشسراً على إجبار الشسخص على أداء أفعال جنسسية حية. 

على سسسبيل المثال، في مشسساورات لبنان، أشسسار المشسساركون إلى 

م اإلبساحيسة، وبعسد ذلسف "إلزام الزوجسة/المرأة على مشسسسسااسدة األفال

 على تقليد ما شاادته "كمثال على العنف الجنسي. 

تم إثسارة نقطسة إجبسار الشسسسسخص على مشسسسسااسدة األفالم اإلبساحيسة 

بساعتبسارف فعسل عنف جنسسسسسي من قبسل غسالبيسة المشسسسسساركين في 

 المشاورات في جميع الدول.  

كشسسسف  مشسسساورات اإلكوادور أنه حتى وإن لم تكن النية جنسسسسية 

ورة، فالتعرض للتعّري )أو إلى سسسلو  يتّصسسف باإلامال بالضسسر

الجنسسسسي( يمكن اعتبارف فعاًل جنسسسسيًا إذا أثّر على تصسسسور الفرد 

 الجنسي. 

تم اعتبسار إجبسار األفراد على رؤيسة/مشسسسسااسدة التعّري أو األفعسال 

الجنسسسية، إما القسسسرية أو الرضسسائية، بشسسكل عام انتهاكاً لحرية 

 77الفرد وسالمته الشخصية.

أييييخص على الد ول أو البقاء في زوا  أو عالقة  إرلا  . 

حميمية أ رى، بميا في ذليك الزوا  الميدبور أو المؤقيت أو 

 الزائف أو نقل الزو أالشريك؛

في العديد من المشساورات، أشسار المشساركون إلى الزواج القسسري 

أو غيرف من الصسسور )مثل الزواج المبكّر، وراثة الزوجة( كمثال 

 
ا كريس كولتر،   بيّ كل شسسخص يغتصسسب زوجته(. انظر أيضسسً سسسَ

الزوجات والجنديات الفتيات: حياة النسسساء خالل الحرب والسسسالم  
 (.2009)إيثاكا؛ لندن: مطبعة جامعة كورنيل،  في سيراليون

(، ICTYالمحكمسة الجنسائيسة السدوليسة ليوغوسسسسسالفيسا السسسسسابقسة ) 76

الدائرة   ، حكمعي العام ضسسد ميروسسسالال كفوتشسسكا ويخرونالمد 

، 2001تشسسسسرين الثساني/نوفمبر   IT-98 30/1-T ،2االبتسدائيسة، 

. انظر أيضسسسساً المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسسسسسالفيا  98الفقرة  

الدائرة االبتدائية،  ، حكمرادوسسسسالال برانين(، ICTYالسسسسابقة )

. ارتكبس  بعر 1013و 517المرجع السسسسسابق السذكر، الفقرتسان 

أعمال العنف الجنسسسسي أمام سسسسجناء يخرين في أومارسسسسكا. في 

إحسدو الحساالت، "دخسل رجسل مسسسسسلح منطقسة مطعم معسسسسسكر 

أومارسسسسسكا حيث كان السسسسسجناء يأكلون. كشسسسسف عن ثدي إحدو 

المحتجزات وأخرج سسسسكيناً ووضسسسعه على صسسسدراا لعدة دقائق. 

يقطع الثدي في  حبس المعتقلون اآلخرون أنفاسسسهم معتقدين أنه قد 

 (. 517أية لحظة ")الفقرة 

(، LDHRانظر المحامون واألطباء من أجل حقوق اإلنسسان ) 77

واألنماط واالنتشار واألثر المدمر للعنف  "مات  الروح": النماذج
، مار /يذار الجنسسي ضسد الرجال والفتيان في االعتقال السسوري

 .37-35، ص 2019

، تسأكيسد التهم، دومينيسف أونجوينالمحكمسة الجنسائيسة السدوليسة،  78

: "توافق  91، 90، 89، 87المرجع السسسسسسابق السسذكر، الفقرات 

عمسل كشسسسسريسف في السدائرة على أن إجبسار شسسسسخص يخر على ال

على العنف الجنسسسسسي. في ضسسسسوء اذف اآلراء، يعتبر اإلعالن أن 

فعسل السدخول في زواج أو البقساء فيسه قسد يكون ذا طسابع جنسسسسسي، 

. ، يصسسسسبح عنفًسا جنسسسسسيًساقيغير تواف إذا كسان قسسسسسريًسا أووالسذي 

العملية التي يتم )إلى الزواج المدب ر  بالضسرورةوبالتالي، ال ي نظر  

على أنه ( بها تعريف الزوجين على بعضسهما من قبل طرال ثالث

عنف جنسسي، ولكنه يمكن أن يصسبح عنفاً جنسسياً إذا تحقق قسسراً 

 .أو عن طريق االحتيال أو الخدا 

من   تهمة الزواج القسسري باعتبارفبناء تم   78في قضسية أونجوين،

اإلنسسسانية  المدرجة كجريمة ضسسد " األفعال الالإنسسسانية األخرو"

 القضسسائية للمحكمة الخاصسسة بسسسيراليون على أسسسا  السسسوابق

(SCSL)79  والدوائر االستثنائية في محاكم كمبوديا، حيث نّص 

يجبرون على السدخول في عالقسات زوجيسة "على أن الضسسسسحسايسا 

معساناة جسسسسسدية أو عقليسة أو  "ويتحملون " تحس  تروال قسسسسسرية

إصسسسابة خطيرة أو اجوم خطير على كرامة اإلنسسسسان بدرجة من 

بغيراسا من الجرائم ضسسسسسد   لتلسف الخساصسسسسسةالخطورة ممساثلسة 

  80".اإلنسانية

عالوة على ذلسف، أفساد المقرر الخساص لألمم المتحسدة المعني بحسالسة 

نسسسية والممارسسسات الشسسبيهة االغتصسساب المنهجي والعبودية الج

 العبودية الجنسسسيةكما تشسسمل  " بالرق خالل فترات النزا  المسسسلح

على سسسبيل  (.الزواج’النسسساء والبنات على  حاالت تضسسطر فيها

المثسال، إضسسسسافسة إلى الحساالت الموثقسة في روانسدا ويوغوسسسسسالفيسا  

السسسسسسابقسة، انسا  تقسارير وردت من ميسانمسار عن نسسسسسساء وبنسات 

اغتصسسسبن وأ ذين جنسسسسياً بوسسسسائل أخرو بعد أن اضسسسطررن إلى 

الزوجية قد يرقى في حد ذاته إلى فعل ذي طبيعة مشسابهة لألفعال 

( من النظام األساسي وقد يتسبب 1) 7مذكورة صراحةً في المادة 

عن عمد في معاناة كبيرة، ويمكن للزواج القسسسري، بشسسكل عام، 

من النظام  7أن يرَق إلى "أفعال الإنسسانية أخرو" بموجب المادة 

  من تصنيفه كجريمة استعباد جنسي".األساسي بدالً 

79 (SCSL ،)المدعي العام ضسد عيسسى حسسان سسيسساي ويخرون ،

تشسرين األول/أكتوبر  SCSL-04-15-A  ،26حكم االسستئناال،  

ب المتهم، بسسالقوة أو التهسسديسسد  736، الفقرة 2009 : "أن يتسسسسسبسس 

باسسسستخدام القوة أو اإلكراف، أو من خالل االسسسستفادة من الظروال 

القسسسرية، إلى عمل شسسخص واحد أو أكثر كشسسريف في الزوجية، 

وأن تكون أفعسال مرتكسب الجريمسة قسد ارتكبس  كجزء من اجوم 

واسسع النطاق أو منهجي موّجه ضسد السسكان المدنيين، وأن تؤدي 

إلى اإللحاق بمعاناة شسديدة، أو إلى إصسابة خطيرة للجسسد أو العقل 

سامة الجرائم ضد اإلنسانية أو الصحة البدنية تشبه بدرجة كافية ج

المدعي (، SCSLالمذكورة ". المحكمة الخاصسسسسة بسسسسسيراليون )
-SCSL، حكم االسسسسستئنساال، العسام ضسسسسد أليكس تسامبسا ويخرون

2004-16-A ،22  196، الفقرة 2008شباط/فبراير. 

القضسسسسية (، ECCCالدوائر االسسسسستثنائية في محاكم كمبوديا ) 80
-09-002/19التحقيق، ، أمر إغالق شسسسسيسا نوون ويخرون 002

2007-ECCC-OCIJ ،15  السفسقسرة 2010أيسلسول/سسسسسبستسمسبسر ،

1443. 

http://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-Violence-Report-English-for-release-copy.pdf
http://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-Violence-Report-English-for-release-copy.pdf
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حقول األلغام  كسسسسحأو إلى العمل في حمل األشسسسياء أو  (الزواج’

 81."للعسكريين

تم إضسسافة " )أو عالقة حميمة أخروالزواج "يشسسير اإلعالن إلى 

تشسسمل اذف الشسسروط االتحادات المدنية القسسسرية وكذلف  (. التأكيد 

الشسسسراكات المنزلية والجنسسسسيّة القسسسسريّة، التي ال ي عتبر أي منها 

 .ذات الصلة( الدول)زواجاً قانونياً في الدولة 

المؤق ، واو  الزواج  كما نقل المشسساركون في المشسساورات مثال

من . عنسدمسا يتم عقسد الزواج وانهسائسه بعسد وقس  قصسسسسير من الجمسا 

الواضسسسسح أن اسذف الزيجسات احتيساليسة ويتم إبرامهسا حتى ال يرتكب 

مرتكب الجريمة االغتصسسساب في نظرام أو في نظر مجتمعهم أو  

 .ثقافتهم

أثير مثسال يخر على الشسسسسراكسة الحميمسة التي يمكن أن ترَق إلى 

 .لجنسسسي خالل المشسساورات مع الناجين من ماليمسسستوو العنف ا

، التي بموجبها يجب على "زواج السسسلفة" ذكر المشسساركون عادة

ويشسسكل ذلف عمالً عنيفاً ضسسد . الرجال الزواج من أرامل إخوانهم

كسل من األرملسة والرجسل السذي أ جبر على السدخول في عالقسة لم 

اتحاداما،  سسسسسيتعين على كال الطرفين بعد ذلف أن يكمال.  يختراا

 .والذي ينطوي على االتصال الجنسي القسري أو غير التوافقي

إرليا  الشييييخص على التظيا ر بيالرلبية الجنسيييييية أو  .ح

 االستمتا  الجنسي؛

تم إثارة فعل إرغام الشسخص على التظاار بالرغبة أو االسستمتا  

الجنسسسسي وما يحمله من يثار في العديد من المشسسساورات في عدة  

ت لبنان مثالً، قال  إحدو المشسسساركات "أن مناطق. في مشسسساورا

مسسستمتعة خالل الفعل الجنسسسي، وإال سسسيقوم عليها التظاار بأنها 

شسسسريكها بضسسسربها وممارسسسسة مختلف أعمال العنف." اختبرت 

نساجيسة  أخرو من زيمبسابوي موقفساً مشسسسسابهساً وذكرت شسسسسعوراسا 

يمة باإلذالل الناتج عن إجباراا على االبتسام ومناداة مرتكب الجر

 باسمه أثناء اغتصابه لها.

كشسف  مشساورات فلسسطين عن قيام الرجال باجبار زوجاتهم على 

التظساار بسالرغبسة الجنسسسسسيسة دافعين بكون "اسسسسستمتسا  الرجسل أام 

شسسسسيء". تفيد العادات المجتمعية أن الرجل بامكانه "االسسسسستمتا  

بجسسسسسسد زوجتسه بسأي وقس  وتحس  جميع الظروال، مع أو بسدون  

لف فانه من الشسسسائع "إجبار الزوجة على ممارسسسسة موافقتها" ولذ 

 الجنس خالل فترة الحير أو الحمل".  

 
اللجنسة الفرعيسة لتعزيز وحمسايسة حقوق اإلنسسسسسان التسابعسة لألمم  81

التقرير النهسائي للمقرر الخساص لألمم المتحسدة المعني المتحسدة، 
االغتصسسسساب المنهجي والعبودية الجنسسسسسية والممارسسسسسات بحالة 

 UN، الشسسسسسبسيسهسسة بسسالسرق خسالل فستسرات السنسزا  السمسسسسسسلسح

Doc.E/CN.4/Sub.2/1998/13 ،1998 30، الفقرة. 

(، OHCHRمفوضسية األمم المتحدة السسامية لحقوق اإلنسسان ) 82

تقرير النتسائج التفصسسسسيليسة للجنسة التحقيق في حقوق اإلنسسسسسان في 

كشسسف  المشسساورات مع الناجين الرجال عن مثال "إجبارام على 

الهتاال بينما يتم ارتكاب أفعال جنسسسية ضسسد أنفسسسهم وغيرام من 

 األشخاص".  

إرلا  الشيخص على أداء حركات، ذات ارتباط جنسيي، بما  .خ

 في ذلك حركات رقص؛

تبين العسسديسسد من التقسسارير إجبسسار األفراد على أداء أي نو  من 

في حالة تعّري،  –لكن ليس بالضسسرورة  –وصسساً الحركات، خصسس 

أمام أو من أجل شسسخص يخر. يمكن أن يأخذ ذلف أشسسكاالً مختلفةً، 

بما في ذلف الرقص أو رياضة الجمباز أو أي تمارين بدنية أخرو 

 )مثل القرفصاء أو حركات أخرو مشابهة(. 

ذكر ناجون من بوروندي إجبارام على أداء رقصات جنسية أجل 

 خص يخر كمثال على العنف الجنسي.إرضاء ش

كما أضسسسح  لجنة التحقيق بشسسسأن حقوق اإلنسسسسان في جمهورية 

التسابعسة لألمم المتحسدة مثساالً يخر، إذ   كوريسا الشسسسسعبيسة السديمقراطيسة

وجدت بأن حرا  جمهورية كوريا الشسسسعبية الديمقراطية أجبروا 

  82األسرو على أداء القرفصاء وام عارون.

، باإلضسسافة إلى الفقه الدولي، فان إجبار طال االسسستكما تبين في 

شسسسخص على الظهور بشسسسكٍل عاٍر يعدُّ شسسسكالً من أشسسسكال العنف 

أمام المدعي العام ضسسسد جان بول أكايسسسسو الجنسسسسي. في قضسسسية  

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، تم توجيه تهمة العنف الجنسسسسي 

 83لفعل إجبار الضحايا على الظهور بشكٍل عاٍر. 

إرلا  الشييييخص على أداء وغائف جسييييدية، والتي بنظر  .د

الغير يتم تأديتما بشيكل  ا  بما في ذلك التدابير المتعلقة 

 بالنظافة الشمرية؛

ل أو   يمكن أن يشسسستمل اذا الفعل على إجبار الشسسسخص على التبوُّ

ز أو اسستعمال منتجات الحير بينما تتم مراقبته. على سسبيل  التبرُّ

ون من المكسسيف حالة إجبارام على أداء كل المثال، أثار المشسارك

 األفعال ينفة الذكر أمام الحرا  كمثال على العنف الجنسي. 

بشسكل مشسابه، وصسف  الناجيات الفلسسطينيات كيف يتم إجباران 

على اسسسسستخدام المرحاض ذي الطراز العربي، مما يعني وجوب 

ي القرفصساء حتى تتمكن األسسيرات من اسستعماله، األمر الذي يؤد 

إلى الكشسسسسف عن أجسسسسسادان أثناء اسسسسستعماله أمام الجنود الذين  

 يجلسون مقابل المراحير في غرفة زجاجية شفافة. 

 .UN Doc، الشسسسسعسبسيسسة السسديسمسقسراطسيسسة جسمسهسوريسسة كسوريسسا

A/HRC/25/CRP.1' ،7  416، ص 2014شسسسسبساط/فبراير-

422. 

، جان بول أكايسسو(،  ICTRالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ) 83

 . 437و 429حكم الدائرة االبتدائية، المرجع السابق الذكر، الفقرة  

https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f44114.html
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إرلا  الشييخص على نز  مالبسييه بشييكل كامل أو جزئي،  .ذ

بميا في ذليك نز  لطياء الرأ  في الثقيافيات التي تعتبر أن 

في ذليك أثر جنسييييي، أو إرلياميه على ارتيداء مالبو ذات 

 سي؛ارتباط جن

يشسسسسمسل اذا الفعسل فعليرن متفرعيرن، األول يتضسسسسمن متطلسب نز  

الشسخص لمالبسسه بشسكل كامل أو جزئي، والثاني يتضسمن متطلب 

ارتداء الشسسخص مالبس ذات ارتباط جنسسسي. تم إثارة الفعليرن من 

 قبل األغلبية العظمى من المشاركين في جميع المشاورات. 

حكمسة الجنسائيسة السدوليسة  يمكن تسدعيم الفعسل األول وفق مسا وجسدتسه الم

لرواندا في قضسية أكايسسو، حيث قضس  الدائرة االبتدائية "تشسمل 

أفعسسال العنف الجنسسسسسي ]ت  االعتسسداء الجنسسسسسي، كسسالتعّري 

أشسسار المشسساركون في مشسساورات كينيا إلى "نز   84القسسسري".

مالبس النسسسسساء واألطفال والرجال في العلن أو بحضسسسسور أفراد 

 عائالتهم". 

ى غطساء الرأ  يسأخسذ بعين االعتبسار اآلراء التي تم اإلشسسسسسارة إل

ذكراا في المشسساورات. على سسسبيل المثال، ذكر المشسساركون في 

مشسساورات تونس إجبار الشسسخص على نز  الحجاب كشسسكل من 

في كوسسسوفو، اعتبر المشسساركون "قيام  أشسسكال العنف الجنسسسي.

الشسخص بنز  الحجاب أو غيرف من المالبس بالقوة والكشسف عن 

 أجسادام أو أجزاء منه" كعنف جنسي. 

أشسسسسارت العسديسد من األمثلسة على أفعسال العنف الجنسسسسسي التي تم 

إثارتها في مشسسسساورات أوكرانيا إلى "إجبار أسسسسسرو الحرب من 

الرجسال على ارتسداء مالبس النسسسسسساء". تضسسسسمنس  األمثلسة حول  

اإلذالل الجنسسسسسي ذات الصسسسسلة "حالة قيام أعضسسسساء من القوات 

ليفة لروسسيا في لواانسسف باجبار رجل مدني تم إلقاء المسسلحة الح

القبر عليه بمالبس من جلد واصطحابه بطوق كلب. قام ممثلون 

عن جمهورية لواانسف الشعبية بتصوير اذا اإلذالل ونشر مقطع 

 الفيديو على اإلنترن ." 

اعتبر النساجون من جمهوريسة الكونغو السديمقراطيسة أن "إجبسار 

البس جذّابة ومثيرة " يشسسسكل فعل عنف الشسسسخص على ارتداء م

 جنسي. 

إرلا  الشخص على الخضو  إلى إجراءات أو طقو  م   .ر

 أجل تحديد أو تغيير ميولمم الجنسي أو  ويتمم الجنسية؛

تم إثارة اذا المثال في العديد من المشساورات. مثالً في مشساورات 

لبنان، أشسار المشساركون إلى "الفحص الالإنسساني ]اكذا وردت "  

 
 . 10Aالمرجع السابق، الفقرة   84

 .96المرجع السابق الذكر، ص ، 2019جراي،  85

( MADRE(، مسسادريسسه )CUNYكليسسة الحقوق في كوني ) 86

الغ إلى المسدعي العسام للمحكمسة الجنسائيسة الب(، OWFI) وأوفي

من نظام روما األسسسسساسسسسسي طلباً باجراء  15الدولية عمالً بالمادة 

دراسسسسسة أولية في حالة االضسسسسطهاد القائم على النو  االجتماعي 

والتعذيب كجرائم ضسسد اإلنسسسانية وجرائم حرب التي تم ارتكبتها 

للمثلية جنسسسسياً والمثلي جنسسسسياً ومزدوج الميل جنسسسسياً والمتحول  

في سسوريا. تم توثيق اذا الفعل  (LGBTI) جنسسياً وثنائي الجنس

لة تفيد بأنه تم إجبار المثليين جنسسسياً في في أماكن أخرو. انا  أد 

ألمانيا النازية على المشسسسساركة في اختبارات بيولوجية تهدال إلى 

وكمثسال حسديسث، فقسد قيسل إن السدولسة  85تغيير ميولهم الجنسسسسسي.

اإلسسالمية في العراق وبالد الشسام قام  بتفتي  ومصسادرة اواتف 

  86األفراد بحثاً عن أدلة على نشاط مثلي جنسياً.

 التسب ل بحمل أخص، بأي وسيلة كانت؛ .ز

يمكن أن يشسسسسمل التسسسسسبُّب بحمل شسسسسخص في اذف الحاالت على 

التلقيح الطبيعي والصسسناعي. يرتبط اذا الفعل بفعل "منع شسسخص  

من اختيار ما إذا كان يريد التسسسب ب بحمل شسسخص يخر أم ال". تم 

 فصل ااذين الفعلين لسببين.

ي الفعلين، في حالة منع شخص أوالً، يختلف الشخص المتضرر ف

من اختيار ما إذا كان يريد التسسبُّب بحمل شسخص يخر، فالشسخص 

المتضسرر او الذي يتسسب ب بالحمل. الشسخص المتضسرر في فعل 

 التسبُّب بحمل شخص ما او الذي يتم التسبُّب بحمله. 

ثسانيساً، يعسد حرمسان شسسسسخص من االختيسار فيمسا يتعلق بحقوقسه 

سسسسياً بذاته، أما فعل التسسسسبُّب بحمل شسسسخص ال اإلنجابية عنفاً جن

يرقى إلى مستوو العنف الجنسي إال إذا تم ارتكابه بالقوة أو بدون 

 موافقة حقيقية وطوعية ومحددة ومستمرة.

فحص األعضياء التناسيلية أو الشير  أو الثديي  أو لشياء   .ش

البكارة لشيخص ما دون أن يكون  نالك أي حاجة طبية أو 

 ما أابه؛

ذا المثال ما يسمى "بفحص العذرية". ما زال اذا الفحص يشمل ا

شسائعاً في أكثر من عشسرين دولة ويؤثر على ناجيات االغتصساب 

الالتي يسسسعن إلى العدالة، باإلضسسافة إلى اللواتي يرغبن بالزواج.  

في كلتي الحالتين، تخضسع النسساء إلى إجراءات فحص اقتحامية، 

ئل )بشسكل أسساسسي للتأكد من يتم إجراؤاا باسستخدام مختلف الوسسا

حالة غشسسسساء البكارة(، من أجل تحديد ما إذا كن ال يزلن عذارو. 

من الصسور األخرو الشسائعة لهذا الفحص او "فحص اإلصسبعين" 

والذي يتضسسمن إدخال إصسسبعين في المهبل للشسسخص المعني من 

يمكن اعتبار اذا شسسسكل من أشسسسكال   87أجل تحديد حجمه وليونته.

 ي أو غير التوافقي. االختراق القسر

من األمثلة التي تم اإلبالغ عنها بشسسكل واسسسع اي تفتي  فجوات 

الجسسسسسد، بمسا في ذلسف تفتي  المهبسل، تسااريساً بهسدال العثور على 

لبازار الكوكس  ٢٠١٧أشسسياء ثمينة أو وثائق. خالل زيارتها عام 

نوفمبر /تشسسسسرين الثساني 8، من قبسل السدولسة اإلسسسسسالميسة العراق

 .63، الفقرة 2017

فتيات  ،"ال يمكن إلصسسسبعيرن أن يقوال الحقيقة "دورين النتا،   87

؛ منظمسة الصسسسسحسة  2019شسسسسبساط/فبراير  18القسانون السدولي، 

األمم المتحدة  العالمية، المفوضسسية السسسامية لحقوق اإلنسسسان، ايئة 

، القضساء على اختبار العذرية: بيان مشستر  بين الوكاالتللمرأة، 

2018. 

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://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
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للقاء أفراد من الرواينغا الذين فروا من ميانمار، اسستمع  الممثلة 

خاصسسة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسسسي في حاالت النزا  ال

  88إلى العديد من الروايات مباشرة من الناجين عن اذف التفتيشات.

يشسسمل اذا الفعل أيضسساً الفحوصسسات النسسسائية. على سسسبيل المثال، 

أشسار المشساركون في مشساورات المكسسيف إلى "اللمس غير الالئق 

ناسسسسسلية " كمثال على العنف من قبل ]مختصسسسسي األعضسسسساء الت

الجنسسسي. ذكر المشسساركون أيضسساً "التفتيشسسات غير الضسسرورية 

)مثالً خالل المشسسي من منطقة إلى أخرو في نفس المكان، بحيث 

ال يوجسد أي إمكسانيسة إلى إخفساء شسسسسيء( والتي تشسسسسمسل اللمس 

 والتعّري" تح  إطار التفتي  األمني.

شسسسخصسسسية  تفتي بشسسسكل عام، يشسسستمل اذا الفعل على عمليات 

وجسسسسسدية غير مبررة وغير الئقة، والتي تنتهف حقوق اإلنسسسسسان 

 المعترال بها عالمياً. 

 89تقبيل أو لعق أخص،  ةوذا  عضو جسد جنسي؛ . 

ر بالقبلة  استناداً إلى أحد أمثلة الناجين في مشاورات جورجيا، "فكّي

القسسسرية. قد ال تؤدي إلى االسسستمتا ، لكنها ذات طبيعة جنسسسية، 

ألنها قد تجعل الشسخص يشسعر باإلحراج والخوال واإلذالل وعدم 

 الراحة عندما يتم ارتكابها خالفاً إلرادة الشخص". 

ضسافة إلى غيرف من األفعال، على يمكن أن يشستمل اذا الفعل، باإل

طرال ثسالسث. تم توضسسسسيح اسذا في قضسسسسيسة تساديت  أمسام المحكمسة 

الدولية الجنائية ليوغوسسسالفيا السسسابقة، والتي تعلق  بحادثة إجبار 

تمثّل  اذف الحالة أيضساً في  90أسسير على لعق مؤخرة أسسير يخر.

ية  أمام المحكمة الدولالمدعي العام ضسسد ميروزالال برالو قضسسية 

الجنائية ليوغوسسالفيا السسابقة، حيث أجبر مرتكب الجريمة أسسيرة 

 91على لعق قضيبه وتنظيفه بعد أن قام باغتصابها من الخلف.

االتةيال الجسيدي مع أيخص، بما في ذلك م   الل لمو  . 

أو لمو الشيخص  92أي عضيو جسيد جنسيي لللك الشيخص

أو م   الل الجلو  أو  93بواسييطة عضييو جسييد جنسييي

 االستلقاء على أخص؛

في إطار اذا اإلعالن، يشسمل ذلف قيام شسخص بالجلو  على أي 

جزء من جسسسسسد شسسسسخص يخر، سسسسسواء كان الطرفان مرتدي أم 

جنسسسسسياً من قبل  اعتبارفمنزوعي المالبس، طالما أن الفعل قد تم  

 
مجلس األمن السدولي التسابع لألمم المتحسدة، تقرير األمين العسام  88

 .UN Docالسمسرتسبسط بسسالسنسزاعسسات، عسن السعسنسف السجسنسسسسسسي 

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

 انظر الباب الثالث. 89

(، ICTYالمحكمسة الجنسائيسة السدوليسة ليوغوسسسسسالفيسا السسسسسابقسة ) 90

، حكم الدائرة االبتدائية، المرجع السسسسابق الذكر، دوشسسسكو تاديت 

 .206الفقرة 

َد به ذلف من قبل مرتكب الجريمة. تم  الشسخص المتضسرر أو ق صسي

 كر مثل اذا السيناريو في مشاورات المكسيف. ذ 

المدعي  يتوافق اذا الفعل مع السوابق القضائية الدولية. في قضية  

أمسام المحكمسة الجنسائيسة السدوليسة  إيمسانويسل روكونسدو  العسام ضسسسسسد 

لرواندا، ذكرت المحكمة أن فعل إجبار "االتصسسسال الجنسسسسي مع 

نز  تنورتها، ]الضسحية  من خالل فتح سسحاب سسرواله، ومحاولة 

واالسستلقاء فوقها بالقوة بينما يداعبها ويحتف بجسسداا إلى أن قذال 

كان "بشسكل واضسح ذا طبيعة جنسسية." توصسل  94وفقد انتصسابه"

 القضسسسساة إلى نفس االسسسسستنتاج فيما يتعلق "بتصسسسسرفات روكوندو

وأقواله، مثل إخباراا بأنها إذا ضسساجعته، فلن ينسسسااا أبداً، ]مما  

إليسه السدائرة من أن أفعسالسه كسانس  ذات طبيعسة  يسدعم مسا خلصسسسس 

 95جنسية".

كشسسسسف  المشسسسساورات مع الناجين الذكور من أوغندا وجمهورية 

الكونغو السديمقراطيسة وبورونسدي وجنوب السسسسسودان مثساالً على 

."  "استخدامهم كفرشة ي غتصب عليها يخر 

في المشسسساورات مع الناجين من كينيا، "تم االتفاق باإلجما  على 

ه انا  حاالت يمكن أن يتم فيها اتصسسال أجزاء الجسسسد الجنسسسية أن

دون اعتبار الفعل جنسسياً بالضسرورة". قد تشسمل األمثلة االتصسال 

غير المقصسود كالذي يحصسل على متن وسسائل النقل العام، وصف 

االنتظسار في المحالت التجساريسة، والمشسسسسي في األمساكن العسامسة 

لى أن "نيسة أي من الطرفين المزدحمسة. انصسسسسب  اإلجمسا  العسام ع

المعنيين تحدد ما إذا كان  مثل اذف االتصسساالت جنسسسية بطبيعتها 

 أم ال".

نيسة في األفعسال في مشسسسسساورات جورجيسا: " وفقساً الكمسا تم ذكر 

للناجين، فان الثدي، واألعضسسساء التناسسسسلية األنثوية ]،  والفخذين  

اي األجزاء الرئيسسسية للجسسسد التي تعتبر جنسسسية، إال أن أي جزء 

من الجسسد يمكن اعتبارف جنسسياً إذا تم لمسسه بنية جنسسية حميمة." 

ة جنسسسية إذا كان االتصسسال  بالنسسسبة للناجين، يكون الفعل ذا طبيع

بأجزاء الجسسد الجنسسية، وكذلف مع أجزاء الجسسد غير الجنسسية،  

لجنس وإذا كسان لسدو الفساعسل رغبسة ونوايسا جنسسسسسيسة ايحمسل معنى  

 أثناء االتصال.

( من اإلعالن، فيمسا 2األول تحس  البساب ) دليسليتعلق اسذا الفعسل بسالس 

 يتعلق بما يجعل الفعل جنسياً بطبيعته.

(، ICTYليوغوسسسسسالفيسا السسسسسابقسة )المحكمسة الجنسائيسة السدوليسة  91

-ITقرار االتهام األولي، المدعي العام ضسسسسد ميروزالال برالو، 

 . 25، الفقرة 1995تشرين الثاني/نوفمبر  2، 95-17

 انظر الباب الثالث. 92

 انظر الباب الثالث. 93

 المدعي العام ضسد   (،ICTR) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 94

-ICTR-2001-70دائرة االبتسدائيسة، حكم الس إيمسانويسل روكونسدو، 

T ،1  381، الفقرة 2010كانون األول/ديسمبر .  

 المرجع نفسه.  95
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لى أيييخص على أنه منحرف جنسييييا  أو نجسيييا   ا أيييارة إ .ط

جنسييييا  أو نا ن م  العنف الجنسيييي باسيييتخدا  طرب ذات 

داللة ثقافيا ، كطزالة الشيييعر أو إرلاممم على ارتداء رموز 

 ذات إيحاءات جنسية أو وسم أجساد م؛

على الرغم من أن اذا الفعسل لم يتم ذكرف أثنساء المشسسسساورات، ولم 

بر اإلنترن ، فمن المهم إدراجه في يتم طرحه في االسسسسستطال  ع

 اذا اإلعالن.

من األمثلة التاريخية على اذا الفعل إجبار الرجال المثليين جنسسياً 

في معسكرات االعتقال النازية على ارتداء رقعة على شكل مثلث 

وحلق شسسسسعر النسسسسساء اللواتي ات همن بممارسسسسسة  96وردي اللون،

عسد الحرب العسالميسة الجنس مع "العسدو"، كمسا حسد  في فرنسسسسسا ب

 97الثانية.

ومن األمثلسة الحسديثسة على اسذا الفعسل العنف الجنسسسسسي السذي تم 

ارتكابه ضسسد الرواينغا، والذي سسسلّط الضسسوء عليه التقرير حول  

العنف الجنسسي والجنسساني في ميانمار واألثر الجنسساني لنزاعاته 

تقصسي العرقية، الذي نشسرته بعثة األمم المتحدة الدولية المسستقلة ل

وفقاً لهذا التقرير، "  .2019الحقائق في ميانمار في أغسسطس/يب 

عسادةً مسا كسان مرتكبو الجرائم يتركون نسدبسة على النساجين ]من 

العنف الجنسسسسسي  من خالل العر على الخسسدين والفخسسذين ]،  

وأجزاء أخرو من الجسسسسسم فيمسا يبسدو أنهسا محساوالت ’لوسسسسسم 

 98أجسادام(."

األخرو على العالمات الوشسم، وخاصسة في إطار وتشسمل األمثلة 

 99العالقات المنزلية المسيئة أو االستغاللية.

تشييييوييه أو حرب أو تقليص أو إلحياب األذى بيأي طريقية  .غ

أ رى لجزء جسيييييدي جنسييييي، بميا في ذليك بعيد وفياة 

 الشخص؛

 
اساينز ايغر، "الرجسال ذو المثلسث الوردي" )ميرلين فيرالج،  96

1972.) 

حزيران/يونيو  5"، الجسارديسان، كرنفسال قبيحأنتوني بيفور، " 97

2009. 

العنف الجنسسي والجنسساني في ميانمار مجلس حقوق اإلنسسان،  98
 .UN Doc، واألثسسر السسجسسنسسسسسسسانسسي لسسنسسزاعسساتسسه السسعسسرقسسيسسة

A/HRC/42/CRP.4 22  75، الفقرتان  2019يب/أغسسسسطس 

. كما تم إثارة موضسسسسو  العر لوسسسسسم الناجيات من العنف 96و

الجنسسسسي في مانيشسسسا ناندان وماايبال سسسسينب سسسسانكهال ومايوري 

كوماري وكيرتي شسسسسارما وراجيف كومار، "التحقيق في حاالت 

دراسسسسسة   -االعتسداء الجنسسسسسي من خالل تحسديسد عالمسات العر 

مجلسة السدوليسة للمالئمسة والشسسسسسأن  ، ال2016اسسسسستعراضسسسسيسة" )

 (.9) 4االجتماعي، المجلد 

’حمل  اسسمه على جسسدي  انظر على سسبيل المثال يني كيلي، " 99

ت(: الناجون من االتجار الموشسومون يسستعيدون لمدة تسسع سسنوا

. انظر 2014تشسسسرين الثاني/نوفمبر   16"، الجارديان، ماضسسسيهم

لتغطية الوشسم والندبات وعالمات أخرو  حبر الناجينأيضًسا عمل 

 تغطي الناجين من العنف الجنسي.

تم تقديم أمثلة مختلفة خالل المشسسسساورات، بما في ذلف اسسسسستخدام  

الكهربسائيسة على األجزاء الخساصسسسسسة للمرأة" في "الصسسسسسدمسات 

على األعضساء  المكسسيف، أو اسستخدام مماثل للصسدمات الكهربائية

التناسسلية للمعارضسين السسياسسيين المحتجزين من قبل قوات القذافي 

في تقرير المشسسسساورات في كينيا، أثار المشسسسساركون  100في ليبيا.

في ذلف قطع  أيضسسساً أمثلة على تشسسسويه األعضسسساء الجنسسسسية، بما

 األعضاء الجنسية، وكذلف تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

أثيرت اسذف األفعسال في عسدة حساالت من قبسل المحكمسة الخساصسسسسة  

. خالل قضسسسسيسة الجبهسة المتحسدة الثوريسة (SCSL)لسسسسسيراليون 

(RUF في )المدعي العام ضسد عيسسى حسّسان سسيسساي ويخرون ،

األعضساء التناسسلية للذكور   تم  اإلشسارة إلى عدة أمثلة على قطع

المدعي العام ضسسسسد موانينا فوفانا ويليو  في قضسسسسية  101واإلنا .

)وت عَرال أيضسسسسساً بقضسسسسيسة قوات السدفسا  المسدني(، ذكر كونسديوا 

االدعاء ممارسسة وضسع الفلفل على األعضساء التناسسلية للرجال أو  

ومن األمثلسسة الممسساثلسسة التي أثيرت  102حولهسسا من أجسسل حرقهسسا.

مع الناجين الذكور "ربط الشسسسخص باألرض وتقطير  بالتشسسساور

 شمع الشمو  الساخن على خصيتيه وقضيبه".

تشويه األعضاء التناسلية او شكل شائع للغاية من أشكال التعذيب 

. يمكن العثور على العديد من األمثلة جنا الجنسسي ضسد جميع األ

على اسذف األفعسال المرتكبسة ضسسسسسد الرجسال، مثسل الضسسسسغط على 

المثال، باليد أو باغالق درج  أو الخصسيتين )على سسبيل  القضسيب

 2018عليهسا/عليهم( في التقرير السذي نشسسسسرتسه ايلين توكيسه عسام 

يتم ارتكاب تشسسويه  103.فيما يتعلق بالعنف الجنسسسي ضسسد الرجال

األعضساء التناسسلية األنثوية على نطاق واسسع ضسد النسساء والفتيات 

، الحظ  منظمة 2018خالل أوقات النزا  والسسسسسالم. حتى عام 

مليون فتساة وامرأة على قيسد  200الصسسسسحسة العسالميسة أن "أكثر من 

دولة في أفريقيا  30الحياة اليوم تم قطع أعضسسائهن التناسسسلية في  

ألوسسط ويسسيا التي تتركّز فيها ممارسسة تشسويه األعضساء والشسرق ا

 104التناسلية األنثوية".

المسدعي السدائرة التمهيسديسة األولى،  المحكمسة الجنسائيسة السدوليسة، 100
. طلب المدعي العام بشسأن معمر محمد العام ضسد القذافي ويخرين

أبو منير القذافي وسسسسيف اإلسسسسالم القذافي وعبد و السسسسنوسسسسي  

أيسسار/مسسايو  ICC 01/11-4-Red ،16، 58بموجسسب المسسادة 

 2) تقرير لجنسة التحقيق السدوليسة بشسسسسأن ليبيسا؛ 27، الفقرة 2011

 .45، ص UN Doc. A/HRC/19/68( 2012مار  /أذار

عيسسسسى حسسسسان (، SCSLالمحكمة الخاصسسسة لسسسسيراليون ) 101
، حكم الدائرة االبتدائية، المرجع السسابق الذكر، سسيسساي ويخرون

 .1208و 1307الفقرتان 

المدعي العام ضسسد (، SCSLالمحكمة الخاصسسة لسسسيراليون ) 102
-SCSL-04، حكم الدائرة االبتدائية، موينينا فوفانا وأليو كونديوا

14-T  ،2  520و 496، الفقرتان 2007يب/أغسطس. 

لن يتم اسسسسسكساتنسا. المشسسسسرو  السدولي للحقيقسة ايلين توكيسه،  103

. يمكن العثور على أمثلة أخرو لتشسسويه والحرق  2018، والعدالة

 LDHRبالكهرباء والحرق والضسرب وربط القضسيب في تقرير  

 .32-24، المرجع السابق الذكر، ص 2019لعام 

شسويه األعضساء التناسسلية األنثوية. تمنظمة الصسحة العالمية،  104

 . 2018، حقائق رئيسية

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/jun/05/women-victims-d-day-landings-second-world-war
https://www.theguardian.com/global-development/2014/nov/16/sp-the-tattooed-trafficking-survivors-reclaiming-their-past
https://www.theguardian.com/global-development/2014/nov/16/sp-the-tattooed-trafficking-survivors-reclaiming-their-past
https://www.theguardian.com/global-development/2014/nov/16/sp-the-tattooed-trafficking-survivors-reclaiming-their-past
https://www.survivorsink.org/
http://www.itjpsl.com/assets/ITJP_unsilenced_report-final.pdf
http://www.itjpsl.com/assets/ITJP_unsilenced_report-final.pdf
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


27 
 

في بعر الحاالت، يتبع تشسويه األعضساء التناسسلية أعماالً أخرو. 

شسسسار  الناجون الذكور من أوغندا وجنوب السسسسودان وبوروندي 

يتبعه  القسري الذيوجمهورية الكونغو الديمقراطية مثال "الختان 

المختون على تناول القلفة الخاصسة به أو إعطائها  إجبار الشسخص

لشسسسخص يخر )شسسسخص من أقربائه في كثير من األحيان( بحيث 

 يضطر إلى أكله".

ا تراب جسييد أييخص، ولو قليال ، بواسييطة عضييو جنسييي  . 

 105إنساني أو حيواني؛

أثير اسذا الفعسل بساإلجمسا  بين المشسسسساركين عبر المشسسسساورات.   

يالج بواسطة عضو جنسي، بما في ويغطي أي فعل من أعمال اإل

 سسسسستمسد . كمسا او مسذكور في الحساشسسسسيسة، تويذلسف الجنس الفم

في أركان الجرائم المذكور المصسطلحات من تعريف االغتصساب 

 للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تغطي الحاالت التي:

"]...  يعتدي مرتكب الجريمة على جسسد شسخص بأن يأتي سسلوكا 

أو  نسسي في أي جزء من جسسد الضسحيةإيالج عضسو جينشسأ عنه 

جسسد مرتكب الجريمة أو ينشسأ عنه إيالج أي جسسم أو أي عضسو 

يخر من الجسسد في شسرج الضسحية أو في فتحة جهازاا التناسسلي 

 ( تم إضافة التأكيد ." )مهما كان ذلف اإليالج طفيفا

تم تضسمين األجزاء غير المائلة من تعريف االغتصساب في جزئية 

( من اإلعالن. تم تفسسير اإلشسارة إلى العضسو 3أخرو من الباب )

الجنسسي انا لتشسمل اإليالج مع األعضساء التناسسلية البيولوجية أو  

 .االصطناعية

أثير مثسال اختراق األذنين خالل مشسسسسساورات جمهوريسة الكونغو 

ماري دي بروير أمثلة مشسسابهة الختراق -ين الديمقراطية. أعط 

األنف في تحليلها للعنف الجنسسسسي المرتكب أثناء اإلبادة الجماعية 

 106في رواندا.

أثير تورط الحيوانسات عسدة مرات. على سسسسسبيسل المثسال، تم ذكر 

البهيميسة، واي التي يجبر فيهسا شسسسسخص على مواقعسة حيوان، في 

 أفعال العنف الجنسي. مشاورات كينيا كواحدة من األمثلة على

إيال  فتحة الشير  أو عضيو تناسيلي لشيخص، ولو قليال ،  .غ

 107بواسطة أداة أو جزء جسدي؛

بخالال المثال السابق، يشير اذا المثال بالتحديد إلى إيالج الشرج 

أو األعضساء التناسسلية )المهبلية(. ال يشسترط أن يتم اإليالج بعضسو 

جزء من الجسسسسد. مرة  جنسسسسي؛ يمكن أن يتم بواسسسسطة أي أداة أو

 
في العسديسد من األنظمسة، من ضسسسسمنهسا نظسام المحكمسة الجنسائيسة  105

الدولية، يشكل اذا السلو  اغتصاب إذا تم ارتكابه بالقوة أو بدون  

 موافقة حقيقية وطوعية ومحددة ومستمرة.  

  )وولف وسسسسسأواصسسسسل العي ين ماري دي بروير ويخرون،  106

 (.2019القانونية للنشر، 

 المرجع السابق.   107

 . 20/ المر  السابق الذكر، ص 2018انظر توكيه،  108

اذف المصسسطلحات من عناصسسر الجرائم الخاصسسة  سسستمد تأخرو،  

 بالمحكمة الجنائية الدولية.

في العديد من المشساورات، عندما سسئل المشساركون عن أي أعمال  

عنف جنسسسسسي أخرو كانوا على علم بها، قدم المشسسسساركون أمثلة 

 على إدخال أدوات في األعضاء الجنسية.

الدكتورة ايلين توكيه، "مشسسسسرو  الحقيقة والعدالة يشسسسسير تقرير  

الدولية غير الصسسسسام "، إلى القضسسسسايا ذات الصسسسسلة واإلفادات  

األصسلية للشسهود: "في أربع حاالت، وضسع مرتكبو الجريمة أداةً  

حسادةً في المسسسسسسالسف البوليسة. تراوحس  األدوات مسا بين قطع من 

إلى جذ  ورقة األسسال ، وقطعة من القلم، وقضسبان معدنية رقيقة  

جوز الهنسد. قسام مرتكبو الجريمسة بربط الضسسسسحيسة إلى طساولسة من 

أجل إدخال األدوات. اذا النو  من التعسذيب يؤدي إلى إصسسسسابات 

 108خطيرة."

يمكن فهم "األداة" انا كعناصسسسر غير حيوية أو أسسسسطح تسسسستخدم 

كسسأداة. وعلى اسسذا النحو، ذكر النسساجون السسذكور من أوغنسسدا  

لسسسسسودان وجمهوريسة الكونغو السديمقراطيسة وبورونسدي وجنوب ا

 مثال إجبارام على "ممارسة الجنس مع ثقب في األرض". 

 تميئة أخص لممارسة نشاط جنسي مع طرف ثالأ؛ .ف

أثناء المشاورات مع الناجين الذكور، وصف المشاركون الحاالت 

التي تم فيها إجبار أفراد على إعداد شسسخص لممارسسسة الجنس مع 

بشسسكل أسسساسسسي(، بما في ذلف عن طريق  شسسخص يخر )مع قائد 

ينطوي ذلف على اتصسسال جسسسدي، ولكن  تحفيز الشسسخص جنسسسياً.

فعسل "إعسداد الشسسسسخص" يمكن أن يكون بحسد ذاتسه فعالً ذا طبيعسة 

 جنسسسسسيسة، حتى بسدون اسذا االتصسسسسال الجسسسسسدي. تقسدم قضسسسسيسة

دراجسولسجسوب كسونسساراتس  أمسسام السمسحسكسمسسة السجسنسسائسيسسة السسدولسيسسة  

حيسث تم  109االً يخراً على اسذا الفعسل،ليوغوسسسسسالفيسا السسسسسابقسة مثس 

)من خالل  وإعسداداساعلى االسسسسستحمسام  د.ب. إجبسار الشسسسسسااسدة

التهديدات( "لتلبية رغبة القائد". ثم بدأت النشساط الجنسسي لخوفها 

يمكن اعتبار إعداد الشسسسسخص لممارسسسسسة نشسسسساط   110من االنتقام.

ل فعابة  جنسسسي، وفقًا لهذا اإلعالن واسسستناداً إلى يراء الناجين، بمث

 عنف جنسي إذا تم ارتكابه بالقوة أو بدون موافقة.

ي أو مشييارك في أفعال ذات  .ب  مشييا دة أييخص في حالة تعر 

بما في ذلك مشيا دة أو سيما  ذيور أو   111طبيعة جنسيية،

أوذييياف أو لقطات أو أعمال فنية أو تسيييجيالت ذيييوتية 

 لمل  األفعال.

(، ICTYالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسسسسسالفيا السسسسسابقة ) 109

المسدعي العسام ضسسسسسد دراغوليوب كونسارات  ورادومير كوفسات  
 &IT-96-23-T، حكم السدائرة االبتسدائيسة، وزوران فوكوفيت 

IT-96-23/1-T ،22  2001شباط/فبراير. 

 . 219الرجع السابق/ الفقرة  110

 ( من اذا اإلعالن.4كما او مذكور في الباب ) 111
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يتم مراقبته أم ال. يشسمل اذا ما إذا كان الشسخص مدر  لحقيقة أنه 

كشسف الناجون من زيمبابوي كيف أجبرت النسساء على "الوقوال 

بشسسسسكسل عساٍر بينمسا يقوم الرجسال بمشسسسسسااسدتهن وإلقساء التعليقسات 

 عليهن".

يشسسسسمل ذلف مشسسسساادة شسسسسخص من خالل كاميرات المراقبة. في 

ع  مشاورات المكسيف، أشار المشاركون إلى قيام الحرا  "بالتجمُّ

بسسة السسسسسجينسسات من خالل كسساميرات األمن" في مكتسسب لمراق

 واالستمناء إلى مثل اذف اللقطات كمثال على العنف الجنسي.

وبسسالمثسسل، في المشسسسسسساورات مع النسساجين من فلسسسسسطين، ذكر 

المشسسسسساركون أنسه يتم مراقبتهم من قبسل الجنود والحرا  أثنساء 

اسسسستخدام المراحير، قائلين: "الكاميرات موجودة في كل مكان، 

تعمل. قال السجناء أنه توجد كاميرات في المراحير أثناء  ودائًما

 مرورام إلى قاعة المحكمة".

 أفعال يتم ارتكابما كجزء م  عنف  يكلي أو مؤسسي:  .4

تشيير المد الت المقدمة م  قبل ناجي العنف الجنسيي والعاملي  

في  ييلا المجييال والمجتمع المييدني العييالمي إلى أنييه بييا مكييان 

و االمتنيا  عنميا المرتكبية م  قبيل اليدول ولير يا اعتبيار األفعيال أ

 م  الكيانات عنفا  جنسيا . ويشمل ذلك:

ارتكاب أفعال العنف الجنسييي )كما  و ملكور سييابقا ( م   .أ

 قبل ممثلي الدولة أو مندوبيما؛

 فشل السلطات الوطنية في:  .ب

 

i. حماية األفراد م  العنف الجنسي؛ 

ii.  مسيياءلة مرتكبي العنف الجنسييي بموجل القانون الوطني

 أو إحالة المسألة إلى محكمة مختةة؛ وأأو 

iii. . ضمان سبل ا نةاف والمساعدة للناجي 

 

ز ويدتيح تبني تشييييريعيات عنةييييريية إفالت مرتكيل   .ت يدعز ِّ

الجريميية م  العقوبيية، بمييا في ذلييك م   الل العقوبييات 

بيالمروب م  القيانونيية أو بيالسييييمياح لمرتكيل الجريمية 

 العدالة م   الل زواجه م  الضحية. 

تشسسسسير مسدخالت النساجين والمجتمع المسدني العسالمي إلى أن أفعسال 

الدول واالمتنا  عنها يمكن أيضسسسساً أن ي نظر إليها على أنها عنف 

جنسسسسسي. وتشسسسسمل األمثلة ذات الصسسسسلة قلًة الحماية التي توفراا 

ي السسسسسيساق العسام. مثسال السدولسة، أو تبرير السدولسة للعنف المنزلي ف

أنسه يحمي  فَهميخر على ذلسف او عنسدمسا يحمي نظسام السدولسة أو ي  

مرتكسب الجريمسة بدالً من الضسسسسحيسة، والذي يعتبر بحسد ذاته عمالً 

 من أعمال العنف الجنسي.

 
 الترتيب األبجدي غير بائن في النسخ المترجمة لهذا اإلعالن.  112

 .ب.2.1انظر الباب  113

 ل  األمثلة ملكورة على سييبيل المثال ال الحةيير. األفعال مرتبة 

ل االعتقياد بيأنيه  نياك تسييييل  .سيييييل  رمي بينممأبجيدييا  لتجني 

ل التةييييور بيأن األفعيال التي  وبيالتحيدييد، يميدف ذليك إلى تجنيص

تتضييييم  ا تراب الجسييييد تكون بالضييييرورة أكثر جسييييامة م  

  112لير ا.

(: العواميل المؤثرة فيميا إذا كيان فعيل العنف  5البياب )

الجنسيييي قد تم ارتكابه دون موافقة حقيقية وطوعية 

 113ومحددة ومستمرة

(، تنتميك األفعيال ذات الطبيعية الجنسيييييية 2البياب )كميا ذكر في 

االسيييتقالل الجنسيييي والسيييالمة الجنسيييية في حال تم ارتكابما  

لير قيادر أو لير راليل بيطعطياء أو ضيييييد أييييخص  114بيالقوة

تشييمل العوامل   115موافقة حقيقية وطوعية ومحددة ومسييتمرة.

 التي يمك  أ يل يا بعي  االعتبيار عنيد تحيدييد ميا إذا كيان الفعيل قيد

 تم ارتكابه دون  ل  موافقة اآلتي: 

وجود عالقة سييييلطة لير متكافئة ما بي  مرتكل الجريمة  .1

والشيييخص المتضيييرر نتيجة لعدة عوامل محتملة، بما في 

 ذلك: 

ضييعف الشييخص المتضييرر نتيجة لعدة عوامل ذات  .أ

اسيييتراتيجية بنظر مرتكل الجريمة، مثل جنو  فائدة

الشيييخص المتضيييرر أو الميول الجنسيييي أو الموية 

الطبقة أو  الجنسيانية أو العمر أو ا عاقة أو الفقر أو

الحالة االجتماعية أو الطائفة أو ا ثنية أو األذييييالة 

 أو العرب أو الديانة أو األمية أو ألية أسباب أ رى؛

 ز أو حبو أو مؤسسة؛التواجد ضم  إطار احتجا .ب

 التواجد ضم  إطار  جرة أو تشريد؛ .ت

التواجد ضيييم  إطار إبادة جماعية أو  جو  واسيييع  .ي

النطاب أو منمجي أو نزا  مسييييلح أو اضييييطرابات 

 محلية؛

حيييازة مرتكييل الجريميية على سييييالح، مع كون  . 

 الشخص المتضرر لير مسلح؛ 

 كون مرتكل الجريمة في موقع سلطة؛  .ح

عتمد على مرتكل الجريمة كون الشيخص المتضيرر ي .خ

بأي أيييكل )بما في ذلك اقتةييياديا  وأأو قانونيا  وأأو 

ممنيا  وأأو عائليا  وأأو أييخةيييا ( أو أي أييكل آ ر 

 م  أأكال العالقات التي تؤدي إلى  طر االستغالل؛

عد  قدرة أو عجز الشييييخص المتضييييرر على إبداء  .د

الموافقة أو التحكم في سلوكه بسبل العمر أو مر  

 أو سكر مؤقت؛ عقلي

إدراك الشييخص المتضييرر أن مرتكل الجريمة سييبق  .ذ

له أن اسييتخد  العنف ضييد  أو ضييد أييخص ثالأ، 

كعقياب على عيد  االمتثيال لطلبيات مرتكيل الجريمية؛ 

 أو

 .أ. 2.1انظر الباب  114

 .ب.2.1انظر الباب  115
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التواجد في وضييع يبعأ بشييكل معقول على الشييعور   .ر

بالخوف م  التعر  للعنف الجنسييييي بسييييبل حالة 

 الجريمة. ا ر اب التي أوجد ا مرتكلأمرتكبو

  ل  األمثلة ملكورة على سبيل المثال ال الحةر. 

 ، يمكن ارتكاب فعل العنف الجنسي:1.2كما ذكر في الباب 

"بسالقوة"، أي بساسسسسستخسدام القوة الجسسسسسديسة، أو التهسديسد  .أ

باسسسسستخدام القوة أو بالقسسسسسر، كالناتج عن الخوال من 

العنف، أو اإلكراف أو االحتجاز أو االضسطهاد النفسسي 

اءة اسستعمال القوة ضسد أي شسخص أو أشسخاص أو اسس 

 أو أو من خالل استغالل بيئة قسرية؛

يتم ارتكسابهسا ضسسسسد شسسسسخص غير قسادر على أو غير  .ب

راغسسب بسساعطسساء موافقسسة حقيقيسسة وطوعيسسة ومحسسددة  

ومسسستمرة. قد يكون الشسسخص غير قادر على إعطاء 

الموافقة ذات الصسسسسلة في حالة تأثرف بالعجز الطبيعي 

أو المسسستحث أو المرتبط بالعمر. من ضسسمن العوامل  

 األخرو التي تؤثر على قسدرة الشسسسسخص على إعطساء

موافقة حقيقية اإللمام بالقراءة والكتابة، الوصسسول إلى 

 المعلومات، والمركز اللغوي، التعليمي واالقتصادي.

( إلى تكملة اذا المبدأ العام من خالل توفير، على 5) البابيسسعى  

أسسسسسا  المسدخالت المقسدمة من ناجي العنف الجنسسسسسي والمجتمع 

قسائمسة غير شسسسساملسة المسدني واألكساديميين والعساملين في القسانون، 

بالعوامل التي يمكن أن تؤثر على ما إذا كان فعل ذا طبيعة جنسية 

 قد ارتكب دون موافقة حقيقية وطوعية ومحددة ومستمرة.

أثيرت العسديسد من األمثلسة خالل المشسسسسساورات، وبعضسسسسهسا أكثر 

عمومية من اآلخر فيما يتعلق بالسسسسياقات )مثل الحبس أو الهجرة 

ا اآلخر أكثر دقّسة، مثسل عنسدمسا نقسل أحسد  أو االعتقسال(، وبعضسسسسهس 

المشسسسساركين من غينيسا مثساالً على العنف الجنسسسسسي السذي ارتكبته 

"الخوذات الزرقاء والقبعات الحمراء"، في اشارة الى قوات حفظ 

 السالم التابعة لألمم المتحدة وأفراد الجي .

ائمسة في يمكن العثور على بعر العوامسل المسذكورة في اسذف القس 

التشسسسريعات الوطنية و/أو الصسسسكو  الدولية واي مقبولة بالفعل 

على نطاق واسع



 (: المنمجية 2الملحق ) 

 يحدد اذا الملحق باعالن المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي )"اإلعالن"( العملية التي تم من خاللها تطوير اإلعالن.

  لفية ع  حملة قسمو األمور بأسمائماق  .1

( اي مؤسسسسة دولية تعنى  Women’s Initiatives for Gender Justice(WIGJمبادرات النسساء من أجل عدالة النو  االجتماعي ))

( واآلليات الوطنية. أطلق  مبادرات النسسساء من ICCبحقوق اإلنسسسان مناصسسرة لعدالة النو  االجتماعي من خالل المحكمة الجنائية الدولية )

بهدال تعزيز مفهوم ما  2018في شسسهر كانون األول/ديسسسمبر من عام  سسسمو األمور بأسسسمائها( حملة WIGJجتماعي )أجل عدالة النو  اال

 (.CRSVالذي يشكل فعل عنف جنسي، وبالتالي زيادة المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات )

مها بشسكل واسسع. انا  الكثير من الجهود الحالية لمعالجة  يعد موضسو  العنف الجنسسي من المواضسيع التي ليس من السسهل التطرق إليها وفه

العنف الجنسسسي بمعناف األوسسسع، بما في ذلف الجهود المبذولة لوضسسع سسسياسسسات لمعالجة األسسسباب الجذرية؛ تعزيز القوانين الجنائية الدولية 

العنف الجنسسسي ومالحقته ومقاضسساته؛ معالجة    والوطنية بشسسأن العنف الجنسسسي؛ تدوين بروتوكوالت لضسسمان العمليات المناسسسبة للتحقيق في

وصسسمة العار؛ ضسسمان يليات التعوير المناسسسبة؛ وأكثر. ومع ذلف، ال يوجد رأي عالمي لما يجعل الفعل جنسسسياً، وال يوجد رأي عالمي لما  

عنف الجنسسي تشسرح أو تعطي يحّول فعل العنف إلى فعل عنف جنسسي. ال توجد قوانين أو بروتوكوالت أو سسياسسات وطنية أو دولية بشسأن ال

 توجيهات بشأن ما قد يعتبرف الناجون فعالً جنسياً أو فعالً من أفعال العنف الجنسي.

،  لسسد الفجوة الحالية وتعزيز الفهم العالمي لما يجعل الفعل جنسسياً، وكذلف فهم متى يمكن للفعل الجنسسي أن يرَق إلى مسستوو العنف الجنسسي

ائها" بجمع المجتمع المدني والمنظمات والعاملين الخبراء واألكاديميين من جميع أنحاء العالم من أجل ترجمة قام  حملة "سمو األمور بأسم

إعالن المجتمع المدني بشسسأن العنف يراء وخبرات الناجين إلى دليل عملي ونقطة مرجعية أسسساسسسيّة للمهنيين حول ما يجعل العنف جنسسسيًا: 

 .الجنسي

رت الحملة عن وثيقتين إضافيتين. أوالً، تم وضع المبادئ التوجيهية للقانون الجنائي الدولي كأداة تنفيذية لالعالن  باإلضافة إلى اإلعالن، أسف

خاص بالعاملين في مجال القانون الجنائي الدولي. توضح المبادئ التوجيهية متى يمكن أن ترَق أفعال العنف الجنسي على النحو المنصوص  

في  )كالركن المعنوي وأنماط المسسسؤولية والجسسسامة(  تطبيقيةأركان عملية  و جرائم دولية، باإلضسسافة إلى تبيان  عليها في اإلعالن إلى مسسستو

ّمم  المبادئ األسسساسسسية لصسسانعي السسسياسسسات بشسسأن العنف الجنسسسي كأداة لتنفيذ  التحقيق والمالحقة الجنائية الدولية لهذف األفعال. ثانياً، صسس 

مبادئ الااي بشسسأن ن يعملون في مجال العنف الجنسسسي في حاالت النزا . تشسسكل الوثائق الثال  مجتمعة اإلعالن لصسسانعي السسسياسسسات الذي

 العنف الجنسي.

 عملية تطوير إعالن المجتمع المدني ومالحقه  .2

 تم تطوير اإلعالن ومالحقه من خالل عملية شاملة، على النحو الموصوال أدناف.

 البحأ المكتبي  2.1

الحملة اي إجراء بحث مكتبي مكثف حول اسستخدام مصسطلح "جنسسي" في مختلف المدونات القانونية بشسأن العنف كان  الخطوة األولى من 

ة أو الجنسسي في القوانين الجنائية الوطنية والدولية. سساام اذا البحث المكتبي في إدرا  أنه ال توجد قوانين أو بروتوكوالت أو سسياسسات وطني

تعطي توجيهات واضسحة بشسأن ما قد يعتبرف الناجون "فعالً جنسسياً" أو "فعاًل من أفعال العنف الجنسسي".   دولية بشسأن العنف الجنسسي تفسسر أو

 ينطبق اذا أيًضا على المستندات القانونية المتعلقة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

 االستطال  عبر ا نترنت 2.2



 إعالن المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي
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في ذلف المنظمات غير الحكومية والعاملين في المجال والخبراء  من أجل جمع مدخالت من مجموعة واسسسسعة من أصسسسحاب المصسسسلحة، بما

وأعضساء من الجمهور العام، وكذلف لجمع أمثلة على أعمال محددة من العنف الجنسسي من خلفيات ثقافية مختلفة، نشسرت مبادرات النسساء من 

م تحميل االسسسستبيان عبر اإلنترن  بين تشسسسرين ( اسسسستطال  عبر اإلنترن  على أوسسسسع نطاق ممكن. تWIGJأجل عدالة النو  االجتماعي )

 117لغة. 14كان االستطال  متاحاً بس  116دولة. 84شخصاً من  525وتم تعبئته من قبل  2019ويب/أغسطس  2018الثاني/أكتوبر 

محددين، مما مكّن  غير   وجه االسسسسستطال  ثمانية أسسسسسئلة إلى المسسسسستجيبين حول طبيعة ما يجعل العنف ’جنسسسسسياً(. اثنان منها كانا مفتوحين

المسستجيبين من تضسمين المزيد من المعلومات ووجهات النظر الشسخصسية حول مواضسيع محددة تتعلق باألسسئلة. تم  دعوة المسستجيبين لتقديم 

  اسمهم وبلدام األصلي ومعلومات االتصال الخاصة بهم، ولكن تم الترحيب أيضاً بالردود من مجهولي الهوية.

   عنف الجنسيالمشاورات مع ناجي ال 2.3

( مع العديد من منظمات WIGJ، تشسسسارك  مبادرات النسسسساء من أجل عدالة النو  االجتماعي )2019من يذار/مار  إلى أيلول/سسسسبتمبر 

 118دولة. 25المجتمع المدني الوطنية والمحلية بهدال إجراء مشاورات مع الناجين من العنف الجنسي، كما يعّرفون أنفسهم، من 

( WIGJجراء المشسسسساورات فيها بناًء على عدة معايير. أوالً، حددت مبادرات النسسسسساء من أجل عدالة النو  االجتماعي )تم اختيار الدول إل

، سسسواء حديث أو مسسستمر. قي م المعيار الثاني جدوو تنظيم (CRSVالعنف الجنسسسي المرتبط بالنزاعات )الدول التي لها تاريخ معروال في 

مة الناجين وسسسالمة وتوافر شسسركاء من المنظمات غير الحكومية المحلية الذين لديهم القدرة على إجراء اذف المشسساورات، بما في ذلف سسسال

المشساورات. الهدال الشسامل من ذلف او ضسمان قدر من التنو  الجغرافي والثقافي. في حين أن الناجين الذين تم  اسستشسارتهم يشسكّلون عينة 

قَر به   أنه ليس جميع المناطق والثقافات ممثّلة على قدم المساواة. من اآلراء ذات تنو  كبير، فمن الم 

من ناجي العنف الجنسسسي في المشسساورات. الغالبية العظمى منهم كانوا من النسسساء. وكنتيجة غير مقصسسودة، فقد لوحظ  450شسسار  حوالي 

لذكور أيضسساً، عمل  مبادرات النسسساء من أجل  التمثيل الزائد للناجيات بعد الجولة األولى من المشسساورات. لضسسمان سسسما  أصسسوات الناجين ا

( بالشسسسركة مع منظمات غير الحكومية محلية على إجراء مشسسساورات تهدال بشسسسكل خاص إلى جمع يراء WIGJعدالة النو  االجتماعي )

 الناجين الذكور.

من أشسكال العنف الجنسسي" من  لتشسجيع مجموعة واسسعة ومتنوعة من اإلجابات، ط لب من المشساركين تقديم أمثلة توضسيحية عن "أي شسكل

خالل الحوار الذي تطرحه األسسئلة المفتوحة. سسمح ذلف للمشساركين بالتعامل مع الموضسو  دون أي تعريفات مدركة مسسبقاً من شسأنها أن تحد 

 من المناقشة.

عدم الكشسسف عن الهوية إلى ( على اويات المشسساركين مجهولة. شسسجع WIGJحافظ  مبادرات النسسساء من أجل عدالة النو  االجتماعي )

جانب أسسسسسلوب الحوارات المفتوحة وغير المحدودة على إجراء مناقشسسسسات مفتوحة وصسسسسريحة. في بعر الدول، أفادت المنظمات المحلية 

ل  المشساركة في المشساورات أنها من خالل اذف المناقشسات حددت ممارسسات تعد عنفاً جنسسياً لم تكن معروفة لهن، حتى بعد سسنوات من العم

في مجال مواجهة العنف الجنسسي. َعَزت اذف المنظمات الفضسل إلى الطبيعة المفتوحة والمجهولة للمشساورات والتي اعتبرتها عامالً حاسسماَ  

 في السماح للناجيات بالكشف عن مجموعة واسعة من أشكال العنف الجنسي الذي تعرضن له أو شهدنه أو سمعن به.

 
 أرمينيا، أستراليا، النمسا، بنغالدي ، بيالروسيا، بلجيكا، البوسنة والهرسف، البرازيل،أفغانستان، األرجنتين،  116

 بلغاريا، بورما، كمبوديا، كندا، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشيلي، الصين، كولومبيا، ساحل العاج، كرواتيا،

 سا، جورجيا، ألمانيا، غواتيماال،جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، فرن

 ا،غينيا بيساو، غيانا، انغاريا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كينيا، كوسوفو، لبنان، ليبيا، ليتواني

 يجيريا،ماليزيا، مالي، مالطا، المكسيف، ميكرونيزيا، مولدوفا، موزمبيق، نيبال، اولندا، نيوزيلندا، النيجر، ن

 النرويج، باكستان، األراضي الفلسطينية، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، سان  لوسيا، صربيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا،

دة،  لكة المتحكوريا الجنوبية، جنوب السسسودان، إسسسبانيا، سسسريالنكا، السسسودان، السسسويد، سسسويسسسرا، سسسوريا، تنزانيا، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، المم

 الواليات المتحدة، فنزويال، زامبيا وزيمبابوي.

 رومانية،العربية، البنغالية، الصينية، اإلنجليزية، الفرنسية، األلمانية، اإلندونيسية، الهوسا، الكورية، الفارسية، البرتغالية، الروسية، ال 117

 االسبانية.

ا، جمهوريسة الكونغو السديمقراطيسة، اإلكوادور، جورجيسا، غينيسا، العراق، كينيسا، البوسسسسسنسة، بورونسدي، كمبوديسا، جمهوريسة إفريقيسا الوسسسسسطى، كولومبيس  118

 نيبال، نيجيريا، األراضي الفلسطينية، جنوب السودان، السودان، سوريا، تونس، أوغندا، أوكرانيا وزيمبابوي. كوسوفو، لبنان، مالي، المكسيف،
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م الشسخصسية أو تجاربهم بشسكل صسريح، بل دعوا إلى مشساركة أي معلومات يرغبون في مشساركتها،  لم ي طلب من الناجين مشساركة قصسصسه

سسسواء كان  شسسخصسسية أو عامة. في العديد من المشسساورات، قرر المشسساركون مشسساركة تجاربهم الخاصسسة أو تجارب األشسسخاص اآلخرين 

 قشات أخرو.المعروفة لهم، إال أن المحادثات تلّ  على مستوو أكثر عمومية في منا

 خالل المشاورات والمناقشات، تم إتاحة الفرصة للناجين بالحصول على الدعم النفسي.

وعقب المشسساورات، تم تزويد المشسساركين ببيان تقدير وامتنان لوقتهم وآلرائهم التي شسساركواا. كما وقد تم إبالغهم بما سسسيحد  لمدخالتهم  

إلى الشسركاء من  سسمو األمور بأسسمائهاسسال تحديث شسهري بخصسوص التطورات في حملة والعملية التي سسيتم بها صسياغة اإلعالن. يتم إر

ل المنظمات غير الحكومية الذين أجروا المشاورات مع الناجين، وحتى تقوم بدوراا بمشاركة التحديثات مع الناجين أنفسهم أيضاً. سيتم إرسا

 ة مع طلب تحديث الناجين المشاركين بخصوصه.اإلعالن النهائي إلى جميع الشركاء من المنظمات غير الحكومي

   عملية الةيالة ومراجعة الخبراء 2.4

، بناًء على المدخالت المسستمرة من الناجين، قام  الدكتورة روزماري جراي )جامعة سسيدني( وفريق 2019من نيسسان/أبريل إلى أيار/مايو 

 ة العمل األولى لالعالن.( باعداد مسودWIGJمبادرات النساء من أجل عدالة النو  االجتماعي )

 كما تم إعداد ملحقين:

 التعليق، الذي يوضح بالتفصيل كل بند من بنود اإلعالن؛ 

 المنهجية، التي توضح العملية التي تم من خاللها تطوير اإلعالن ومالحقه.

 وام:، تم  مراجعة مسودة العمل لالعالن ومسودة التعليق من قبل لجنة من الخبراء، 2019في أيار/مايو 

َسة لمركز المرأة والسالم واألمن بكلية  • البروفسورة كريستين تشينكن، أستاذة فخرية في القانون الدولي وزميلة باحثة ومديرة مؤسّي

 (، لندن، المملكة المتحدة؛  LSEلندن لالقتصاد والعلوم السياسية )

 لحقوق بجامعة ويسترن، أونتاريو، كندا؛البروفسورة فاليري أوسترفيلد، أستاذة مساعدة ومساعدة العميد في كلية ا •

السسيدة باتريشسيا ال. سسيليرز، المسستشسارة الخاصسة لشسؤون النو  االجتماعي لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الااي،  •

 اولندا؛

خبرة واسسعة في مجاالت   السسيدة بريا غوباالن، حقوق اإلنسسان، القانون الجنائي الدولي، وعاملة في مجال النو  االجتماعي ذات •

 العنف الجنسي والجنساني، سويسرا.

قسامس   اسسسسستنساداً إلى التعليقسات القيّيمسة التي قسدمهسا اؤالء الخبراء من خالل مكسالمسات جمساعيسة وتبسادل البريسد اإللكتروني والتعليقسات المكتوبسة،

 اإلعالن ومالحقه. ( بصياغة نسخة موحدة منWIGJمبادرات النساء من أجل عدالة النو  االجتماعي )

خبيراً بمن فيهم  30شسسسريف من المنظمات غير الحكومية و 50بعد ذلف تم إرسسسسال مشسسسرو  اإلعالن للمراجعة وإبداء المدخالت ألكثر من 

 األكاديميون والعاملون في المجال الدولي والوطني والمستشارون القانونيون لوفود الدول وشبكات الناجين.

   النمائيةالةيالة  2.5

، 2019دمج التعليقات والمالحظات من الشسركاء من المنظمات غير الحكومية والخبراء في المسسودة النهائية لالعالن. في أيلول/سسبتمبر تم 

 تم اعتماد النسخة النهائية من مشرو  اإلعالن ومالحقه من قبل حملة "سمو األمور بأسمائها".
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 تحليل واستخدا  المد الت  .3

من المجتمع المدني والخبراء  تطوير اإلعالن اسسسستناداً إلى مدخالت الناجين من العنف الجنسسسسي ومجموعة واسسسسعة من الجهات الفاعلةتم 

والعساملين في المجسال. وشسسسسمسل ذلسف عمليسة تتضسسسسمن تحليسل وتنظيم المسدخالت في المبسادئ واألدلسة واألمثلسة الواردة في اإلعالن. على وجسه 

 لية:التحديد، تضمن  العم

 تطوير عبارات تستوعب مجمو  التجارب التي وصفها المشاركون؛ •

 تشكيل الردود في صيغة موحدة، مثل وضع األمثلة التوضيحية المقدمة بهيئة ’أفعال( محددة؛ •

 إضافة مراجع من الفقه أو األبحا  األكاديمية لتفسير أو توضيح نقاط معينة؛ •

 ؛ وضمان أن يكون اإلعالن شامالً ويحتوي الجميع •

عند اإلمكان، وصف جميع األفعال بعبارات محايدة جنسانياً وتجنب التمييز ضد أفراد مجتمع المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي  •

 .(LGBTIQ)الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائي الجنس ومغايري الهوية الجنسانية 

 المراجعة المستقبلية  .4

مجموعة حية من الوثائق. من المتوقع أن يتم مراجعة اذف الوثائق وتحديثها بشسسكل  مبادئ الااي بشسسأن العنف الجنسسسيمن المتوقع أن تكون 

 دوري، وسيتم طلب التعليقات بشكل مستمر.
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