
 اإلجابة عن أسئلة حول االعتداء الجنسي على الذكور
 

 ما هو االعتداء الجنسي على الذكور؟

غير  ،جنسيّ  فعل   ( االعتداَء الجنسي على الذكور بأنه ارتكاب أيّ SurvivorsUKتعّرف مؤسسة "سرفايفرز يُو كيه" )

 من حياته. مرحلة   مع رجل  أو صبّي في أيّ  ،مرغوب فيه أو بدون رضا

 َمن قد يقع هذا االعتداء؟على 

 فقد يتعّرض األفراد إلى مثل هذا االعتداء في سن الطفولة أو المراهقة أو البلوغ. بكّل بساطة، يمكن أن يقع على أي أحد.

 ما مدى انتشار مثل هذه االعتداءات؟

 تقع مثل هذه االعتداءات على نحو شائع أكثر مما يعتقد الناس.

هُم  16من الصبيان دون سن  %11( إلى أّن هناك 2007مكتب اإلحصاءات الوطنية ) تشير اإلحصاءات المنشورة عن

 ضحايا لنوع  ما من االعتداء الجنسي في أي وقت من األوقات.

ويشير ذلك إلى أّن عدد الناجين من الذكور  ألف ضحيّة. 700وبالمقارنة مع التعداد الحالي للسّكان، فإّن هذه النسبة تمثّل 

 الطفولة في المملكة المتحدة. مرحلةالبالغين يفوق مليونَي نسمة مّمن تعّرضوا العتداء جنسي في 

 905بما يشّكل  ،%5,3تعّرضوا العتداء جنسي نسبة الرجال الذين تبلغ  ،وتشير التقارير ذاتها إلى أنه في مرحلة البلوغ

 ألف حالة اغتصاب. 120آالف حالة اعتداء و

يقّدم ما يزيد عن ألف رجل  بالغات إلى و أكثر من مليون حالة اعتداء جنسي على الرجال البالغين.أّن هناك يعني ذلك 

من العدد الحقيقي  %10حكومة بأّن هذه البالغات تبلغ أقّل من الشرطة بتعّرضهم لالغتصاب كّل سنة، وتقّر الشرطة وال

 على األرجح.

 «نظرة عامة على الجرائم الجنسية في إنجلترا وويلز» 2013مكتب اإلحصاءات الوطنية لسنة الصادر عن تقرير ال يُفيد

 السابقة.ألف حالة في األشهر االثني عشر  72بأّن عدد االعتداءات الجنسية على الرجال بلغ 

 هل هناك معتِدياٌت إناث؟

من المعتدين جنسيّاً على جميع  %25تشير بحوث )أميركية وكندية وأسترالية( في مجملها إلى أّن ما تبلغ نسبته  نعم.

 انتهاك الصبيان جنسيّاً.حاالت تقريباً من  %40وتفيد الدراسات نفسها بأّن النساء يتحّملن مسؤوليّة  األطفال هُم إناث.

 اءة معلومات أكثرلقر

 .وتساعد هذه الصفحة في تفنيد بعض الخرافات -من األفكار الخاطئة حول االعتداء الجنسي  يتعامل الناجون مع كثير  

 .فاطّلعوا على صفحتنا حول هذا الموضوع في معرفة معلومات أكثر عن القانون واالعتداء الجنسيإْن رغبتم 
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