
 القانون واالعتداء الجنسي على الذكور

 يمكن تقسيم االعتداء الجنسي على الّرجال إلى فئتين: االعتداء على القّصر واالعتداء على البالغين. ،المنظور القانوني في

 االعتداء على القّصر

(، ويقع هذا الجرم حين CSA) "االعتداء الجنسي على األطفالـ"( ب16يُشار عموماً إلى االعتداء على القّصر )حتى سن 

 يستغّل أحد البالغين أو المراهقين طفالً ما أو مراهقاً أصغر سنّاً لغرض اإلثارة الجنسيّة.

شمل الطلب من أحد األطفال أو الضغط عليه باالنخراط يوقد يتخذ االعتداء الجنسي على األطفال أّي شكٍل من األشكال، و

إجراء  وأعرض مواد إباحية أمام طفل،  وأالكشف عن العورة أمام طفل،  وأجها(، في أفعال جنسيّة )بغّض النظر عن نتائ

النظر إلى عورة الطفل من دون مالمسة جسديّة، أو  وأمالمسة جسديّة فعليّة لعورة الطفل،  وأاتصال جنسّي فعلّي مع طفل، 

 استغالل طفل في إنتاج مواد إباحيّة.

 االعتداء على البالغين

 على البالغين ضمن الفئات العريضة التالية:يقع االعتداء 

 االغتصاب 
أو شرج أو فم الذكر أو  ،، يُعد إيالج الذكر لقضيبه في مهبل األنثى2003تحت قانون الجرائم الجنسيّة لسنة 

، غير أّن 1994وقد اعترف القانون بتجريم اغتصاب الذكور منذ سنة  األنثى من دون رضاهم جريمةً.

 جعلت جنس ضحايا االغتصاب محايداً.قد  2003التشريعات لسنة 
 االعتداء باإليالج 

يقع هذا الُجرم عندما يلج ذكر أو أنثى مهبل أو شرج شخص آخر من دون رضاه. ويتمثّل ارتكاب هذا الجرم حين 

يقع اإليالج بواسطة أحد أطراف الجسم )ومثالً إصبع( أو أي شيء آخر )ومثالً غرض ما( بنيّة ارتكاب فعل 

 .جنسي
 جنسيالعتداء اال 

 من دون رضاه. ةً جنسيّ مالمسةً داً شخصاً آخر عمّ متيقع هذا الُجرم عندما يلمس ذكر أو أنثى 

 ؟‘الّرضا’ماذا يعني 

شخصين قبل اإلتيان بأّي فعل أو أّي يعني الّرضا بعبارات بسيطة الّسماح )أو الموافقة(. وال بُّد من اتضاح هذا الجانب بين 

 أن يغيّر رأيه في أي وقت. للشخص المعنيسلوك جنسي، ويمكن 

 خدمات قد ترغبون في وضعها في االعتبار

صديق أو حبيب لكم أحد الناجين، ورغبتم في كان إن كنتم قد تعّرضتم العتداء جنسي على الذكور، سواًء كنتم أنتم أو 

 ٍة أولى.كخطو المحادثة عبر الويب أو المحادثة )بالرسائل( النصيّة تجربةالتحدث إلى أحٍد ما فيمكنكم 

وإن أردتم معرفة المزيد عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونيّة في أعقاب اعتداء جنسي على الذكور، فقد ترغبون في االطالع 

 .(ISVAsالجنسي ) المستقلّين للعنف رشدينالمُ  أكثر على خدمات
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