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صحيفة وقائع: االعتداء الجنيس واالغتصاب		

العنف الجنيس هو أي فعل جنيس )أو محاولة الحصول عىل فعل جنيس(، أو تعليقات أو 
التهديدات  أو  اإلكراه  استخدام  أو  ما،  لالتجار بجنسانية شخص  أو ترصفات  تلميحات جنسية، 

بالضحية. النظر عن عالقته  البدنية من جانب أي شخص بغض  القوة  أو  باإليذاء 

االغتصاب هو اإليالج غري الرضايئ للمهبل أو الرشج أو الفم باستخدام القضيب أو أي جزء آخر من أجزاء الجسم. 
الضحية  باستخدام أي غرض. ميكن أن يرتكب االغتصاب شخص تعرفه  أو الرشج  للمهبل  ويشمل كذلك اإليالج 

ما يُشار إىل االغتصاب الذي يرتكبه شخصان أو أكرث باسم االغتصاب الجامعي. أو شخص غريب. وغالباً 

االعتداء الجنيس هو أي شكل من أشكال االتصال الجنيس غري الرضايئ ال يشمل أو يؤدي إىل اإليالج. وتشمل 
الجنسية واألرداف.  املرغوب لألعضاء  اللمس غري  أو  املداعبة  أو  التقبيل  االغتصاب وكذلك  أمثلته محاوالت 

التناسلية األنثوية  الحوادث االغتصاب إذ ال يحدث إيالج. برت/تشويه األعضاء  النوع من  وال يشمل هذا 
هو فعل اعتداء جنيس يؤثر عىل األعضاء الجنسية، ومن ثم فإنه يُصّنف عىل أنه فعل جنيس. 

هناك أنواع عدة من االعتداء الجنيس واالغتصاب التي تشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، ما ييل:

االغتصاب يف الزواج أو عالقات املواعدة. 	

االغتصاب من جانب غرباء. 	

االغتصاب من جانب جنود. 	

الخدمات. 	 الجنس مقابل  املطالبة مبامرسة  به، مبا يف ذلك  املرغوب  اللمس غري  أو  بها،  املرغوب  الجنسية غري  التلميحات 

أو جسدية. 	 عقلية  إعاقات  لديهم  الذين  لألشخاص  الجنيس  االنتهاك 

لألطفال. 	 الجنيس  االنتهاك 

الزواج القرسي، مبا يف ذلك زواج األطفال. 	

إكراه أي شخص عىل مامرسة البغاء. 	

تأثريات االعتداء الجنيس واالغتصاب
نطاقاً. وهناك  األوسع  املحلية، ومجتمعهن  الناجيات، وأرسهن، ومجتمعاتهن  عىل  سلباً  ويؤثر  أمر ضار  الجنيس  العنف 

العنف  يكون  أن  األجل. وميكن  وبعيدة  األجل  واالجتامعية قصرية  والنفسية  والعقلية  الجسدية  العواقب  العديد من 
املرأة  العنف ومدته وشدته وعمر  بنوع  العواقب وحدتها  للحياة. وتتأثر طبيعة  الجنيس، يف أسوأ حاالته، مهدداً 

تتلقاهام. اللذين  والدعم  والرعاية  واالجتامعية  النفسية  وظروفها  باملتعدي/الجناة  وعالقتها  منائها  ومستوى 
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العواقب الجسدية
اإلصابة والصدمة واملرض  الحادة، مثل  الجسدية  اآلثار  الجنيس  للعنف  الجسدية  العواقب  أن تشمل  ميكن 

املعوية  املزمن واالضطراب  اإلعاقة والعدوى واألمل  املزمنة، مثل  الصحية  والعدوى وكذلك املشكالت 
اإلنجابية، مبا يف  بالصحة  تتعلق  والنوم. وقد تكون هناك مشكالت مبارشة ومستمرة  األكل  واضطرابات 

الحمل. النساء وتعقيدات  الحيض وأمراض  املرغوب واضطرابات  اإلسقاط والحمل غري  ذلك 

الشائع  املثال، من  الحادث مبارشًة، بينام تظهر عواقب أخرى يف مرحلة الحقة. فعىل سبيل  العواقب بعد وقوع  قد تظهر بعض 
التشويش أو االرتباك وقد يشعرن باملرض  الناجيات للصدمة بعد االعتداء مبارشًة، وقد يشعرن بالربد أو اإلغامء أو  أن تتعرض 
الناجيات عن شعورهن  العديد من  أبلغت  الجنيس،  االعتداء  التي تعقب  الساعات واأليام واألسابيع  بالتقيؤ. ويف  الرغبة  وحتى 

بصعوبة يف النوم أو االستمرار يف النوم أو خفقان يف القلب وصعوبة يف التنفس أو الصداع أو آالم وأوجاع عامة أو الشعور 
التخدر أو مشكالت  العام وتوتر العضالت أو  الفزع بسهولة بسبب الضوضاء أو االضطراب  الغثيان أو  بالتعب واإلرهاق أو 
الطبية بعد أشهر  الرعاية  للحصول عىل  أيضاً  النساء  تتوجه  أن  أيضاً  الشائع  الشديدة للضوضاء. ومن  الحساسية  أو  األكل  يف 
الجنيس لألطفال،  االنتهاك  العنف ذاته. ويف حالة  الجسدية عىل  التأثريات  الجنيس. وتعتمد  العنف  أو حتى أعوام من وقوع 

قد ال تكون هناك عالمات جسدية واضحة. وال يعني غياب اإلصابات أو العالمات الجسدية أن العنف الجنيس مل يحدث.

العواقب النفسية والعاطفية
أو حتى مخفية  الداخلية وميكن أن تكون أقل وضوحاً  الخواطر واألفكار واملشاعر  النفسية بوجه عام إىل  العواقب  تشري 

الجنيس  للعنف  والعاطفية  النفسية  التأثريات  تكون  أن  املعلومات. ميكن  تقديم هذه  إىل  الناجيات  تحتاج  قد  ولهذا  متاماً، 
الذايت وردود فعل  واإليذاء  واالكتئاب  القلق  الجنيس  للعنف  الشائعة  النفسية  التأثريات  األجل. تشمل  فورية وطويلة 

أن لكل شخص  التمكني والخزي والغضب. ومن األهمية مبكان تذكر  الغامرة وفقد  الخوف  املزمنة ومشاعر  اإلجهاد 
الناس خاطئاً.  أمراً  يعترب  الناس ظاهرياً  بها  التي يترصف  الكيفية  الحكم عىل  العواطف وإن  التعبري عن  طريقته يف 

ردود  وتختلف  الثقافة.  ذلك  مبا يف  والسياق،  الفرد  بها وسلوكياتهم عىل  يترصفون  التي  الطريقة  وتعتمد  جميعهم مختلفون، 
الداعمني. األشخاص  بالعنف واستجابة  املحيطة  والظروف  الناجية، ووضع حياتها  أفعال من شخص آلخر، حسب عمر 


