


 ما هي اإلساءة والتحرش الجنيس؟
الجنيس،  السلوك  مامرسة  طريق  عن  تنفذ  عنف  جرمية  هي  الجنيس:  والتحرش  اإلساءة 
كوسيلة ضغط دون أخذ موافقتها. تهدف إىل التسلط، إظهار القوة وإذالل الضحية وهذا 

السلوك يشمل:
تسميع الكالم والتعليقات الجنسية  •

اسرتاق النظرات  •
املالحقة الجنسية مثل ملس الجسد، أو كشف األعضاء التناسلية  •

املضايقة الهاتفية  •
طرح نكت ذات طابع جنيس  •

عرض صور أو أفالم جنسية  •
محاولة اغتصاب وليس من الرضوري أن تتم عملية اإلغتصاب بالكامل  •

اغتصاب وهو فرض السلوك الجنيس بالقوة عىل الضحية دون أخذ موافقتها  •
ارسال امييالت قد تحتوي عىل رسائل أو أفالم جنسية  •

ادعاءات وحقائق اإلساءة الجنسية  •
ادعاء: اإلساءة الجنسية ناتجة عن رغبة جنسية جامحة، ال يستطيع املعتدي السيطرة   •

عليها
حقيقة: اإلساءة الجنسية هي سلوك عنيف، يعرب عنه املعتدي مستخدمُا سلوكه الجنيس   •

وليس العكس .
ادعاء: اإلغتصاب هو رد فعل تلقايئ غري مخطط، يقوم به املعتدي عندما يشاهد إمرأة   •

غريبة قامت بإغراءه.
بني  مسبقة  معرفة  عىل  ومبنية  مسبقُا  لها  مخطط  اإلغتصاب  حاالت  أغلبية  حقيقة:   •

املعتدي والضحية.

الضحية وصفاتها:
تغري  وجميلة،  شابة  إمرأة  هي  الجنيس  والتحرش  لإلساءة  تتعرض  التي  املرأة  ادعاء:   •

مبظهرها الخارجي.
حقيقة: النساء اللوايت يتعرضن لإلساءة هن من كل األعامر ) أطفال، ومراهقات، بالغات   •
كن  إذا  أو  واللباس،  والترصف،  الخارجي،  باملظهر  عالقة  له  ليس  هذا  مسنات(،  وحتى 

متدينات محافظات أو غري ذلك.
ادعاء: هذا لن يحدث يل  •

حقيقة: كل شخص معرض لإلساءة الجنسية دون عالقة للسن، للمظهر الخارجي، للديانة،   •
للمكانة اإلجتامعية، أو الخلفية الثقافية.

املعتدي وصفاته: 
أو مجرمون جانحون يشعرون  املعتدون هم مرىض نفسياً، و مدمني مخدرات  ادعاء:   •

بالكآبة يف حياتهم الجنسية.
حقيقة: املعتدون يف األغلب رجال عاديون، من كل طبقات املجتمع، ومن وظائف ومهن   •
ومستويات ثقافية مختلفة، حياتهم اإلجتامعية والعائلية عادية، وال توجد عالقة بني الوضع 

العائيل، أو النفيس وبني اإلعتداء.

أين ومتى تحدث اإلساءة والتحرش الجنيس؟
ادعاء: اإلساءة والتحرش الجنيس تحدث يف مكان معزول، ومظلم وبعيد عن أعني الناس.  •
بيت  أو  الضحية،  بيت  يف  تحصل  الجنيس  والتحرش  اإلساءة  حوادث  حقيقة:أغلبية   •

املعتدي، يف أماكن العمل، املدارس، العيادات وغريها، ويف كل ساعات اليوم.
ردود فعل الضحية

ردود فعل نفسية وجسدية ناتجة عن الشعور بالتهديد، هذه الردود مشابهة لردود فعل 
اإلنسان الذي يعاين من أزمة أو تعرض ألزمات، وتتميز بعدم قدرة اإلنسان عىل استخدام 
الطرق التي إعتاد عىل استعاملها يف السابق للتعامل مع أي مشكلة واجهته، وتصبح انفعاالته 

حادة تخل توازنه وتؤثر عىل قدراته يف التفكري املنطفي.
من املشاعر التي ميكن أن تشعر بها ضحية اإلعتداء ما ييل:

الخوف   •  
الشعور بالعجز  •  
الشعور بالذنب  •  

الخجل  •  
الوحدة  •  

الشعور بالقرف  •  
البلبلة  •  

الشعور باإلهانة  •  
االكتئاب  •  

كيف ميكن املساعدة؟
كل ضحية تتعرض لإلساءة والتحرش الجنيس لها ردود فعل مختلفة عن ضحية أخرى.

الكثري من الضحايا يتغلنب عىل أزمة االعتداء بوجود أشخاص داعمني ومتفهمني لهن، مثل 
الداخلية والرغبة يف تخطي األزمة،  القوة  األهل واألصداقاء، مام يساعدهن عىل استعادة 
ويرتكز الدعم يف توفري الحامية للضحية أوالً، ومن ثم إعادة السيطرة عىل حياتها، وتشجيعها 

عىل التوجه ملراكز مختصة لتوفري خدمات إرشادية.
إن مسؤولية اإلعتداء الجنيس تقع عىل املعتدي وحده،

لِك الحق العيش بسالم.


