
االعتداء الجنسي

الذكور
الناجون

من

القاق فيصل  الدكتور 

للتقييم  وا�ختصاصيين  العامة  الصحة  أطباء  دليل 
والتدبير

بدعم من السفارة الناروجّية في لبنان





2

   

الفهرس
المقدمة.....................................................................................................................................

 
1- الناجون الذكور من االعتداء الجنسي : دليل أطباء الصحة العامة

 واإلختصاصيين.....................................................................................................................  
                1.1   التعريف ..........................................................................................................
                1.2  رسائل رئيسية...............................................................................................
                1.3  الخلفية............................................................................................................

2- تقييم الناجين من االعتداء الجنسي.........................................................................
                2.1  العرض األولي.................................................................................................
               2.2   عرض الحالة...................................................................................................

3- تشخيص حاالت الناجين................................................................................................
              3.1  التاريخ الطبي السابق...................................................................................
             3.2  تقييم الحالة الطبية الحالية........................................................................
             3.3  الفحص السريري والكشف عن اإلصابات...................................................
             3.4  التشخيص التفريقي.....................................................................................
             3.5  الفحوصات المخبرية......................................................................................
             3.6   التصوير التشخيصي...................................................................................
             3.7  اختبارات أخرى..................................................................................................

4- العالج والتدبير.................................................................................................................
             4.1  التدبير.................................................................................................................
            4.2  المتابعة..............................................................................................................

5- المبادئ التوجيهية ........................................................................................................

        5.1  المضاعفات..............................................................................................................

      5.2  سير المرض..............................................................................................................

مراجع.........................................................................................................................................

3

4
4
4
5

9
10
12

14
14
14
15
18
19
19
19

20
20

23

24
25
25

26



3

   

مقدمة

الناجــون الذكــور مــن اإلعتــداء الجنســي عــادة مــا يأتــون الــى المؤسســات الصحيــة لتلقــي 
الرعايــة الطبيــة.

الرعايــة تختلــف مــن مؤسســة لمؤسســة، مــن هنــا الحاجــة لوضــع كتّيــب شــامل يســاعد 
العامليــن الصحييــن علــى توحيــد طريقــة التدّخــل مــع األشــخاص بعــد تعّرضهــم لإلعتــداء 

الجنســي.

الرعايــة الطبيــة الشــرعية والســريرية للناجيــن مــن العنــف الجنســي  هــذا الدليــل حــول 
يهــدف إلــى المســاهمة فــي الجهــود مــن قبــل الجهــات المعنيــة المختلفــة للتصــدي للعنــف 

الجنســي.

الجنســي ســريريا.  العنــف  فــي مواجهــة  الصحيــة  الرعايــة  دليــل ســوف يســاعد مقدمــي 
وســوف توفــر لألشــخاص الموجوديــن فــي المرافــق الصحيــة، المعــارف والمهــارات والمعلومــات 
لضمــان جميــع الناجيــن الذكــور مــن العنــف الجنســي بالحصــول علــى أفضــل مهنيــة فــي 
التّدخل.هــذا الدليــل يوجــه مقدمــي الرعايــة الصحيــة إلجــراء الفحــص الطبــي الشــرعي، وجمــع 
العينــات وتحليلهــا، وتوفيــر التدبيــر العالجــي الســريري للناجيــن. يحتــوي أيضــا هــذا الدليــل 
علــى قســم لإلرشــاد، للتأكيــد علــى ضــرورة تقديــم المشــورة وآثارهــا فــي التدبيــر العالجــي 

الســريري وتزويــد مقدمــي الرعايــة الصحيــة لتقديــم المشــورة األساســية.

إدارة  الرعايــة الصحيــة فــي  الدليــل فــي تطويــر مهــارات مقدمــي  نأمــل أن يســاهم هــذا 
للذكــور. الجنســي  العنــف  مــن  الناجيــن 
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 الناجون الذكور من االعتداء
 الجنسي : دليل أطباء الصحة

العامة واإلختصاصيين

1.1 التعريف

يعــّرف االعتــداء الجنســي لــدى الذكــور بــأي فعــل جنســي يقــوم بــه الذكــر دون موافقتــه 
فيهــا  بمــا  عوامــل،  عــدة  مــع  المطلقــة  الموافقــة  تتعــارض  قــد   .)2012 )بيتــس،  المطلقــة 
ــد واالحتيــال، والمــواد  ــة، اســتخدام القــوة والتهدي اســتغالل فــارق الّســن أو القــدرات الفكري

الكحــول. أو  كالمخــدرات 

المعتديــن  ؛ وعــادة ال يقــوم  بالغــزو والعنــف والســيطرة  القيــام   الجنســي هــو  االعتــداء 
"بإغــراء" الناجيــن منــه . ومــن المهــم التوضيــح بــأن الخطــأ ال يقــع اطالقــا" علــى الناجييــن.

ال يحظــى األطبــاء برؤيــة الحــاالت المرضيــة الناتجــة فقــط عــن اعتــداء جنســي ، وبالتحديــد 
ال يأتــي الناجييــن الــى الطبيــب بعــد تعرضهــم لالعتــداء الجنســي طلبــً لتلقــي العنايــة 
الطبيــة . عوضــا" عــن ذلــك، تتــم زيــارة الطبيــب للمعالجــة ، بشــكل غيــر مباشــر)مثال للتحقــق 
مــن انتقــال العــدوى الجنســية(، أو معالجــة اآلثــار النفســية والجســدية  الطويلــة االمــد الناتجــة 
عــن االعتــداء )علــى ســبيل المثــال حــاالت مــا بعــد الصدمــة، وااللتهابــات المتقدمــة، والعجــز 
الجنســي(. ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا أن يكــون للمعتــدي صلــة  تُمــّت بالناجــي، كمــا هــو 
الحــال علــى ســبيل المثــال فــي حــاالت العنــف المنزلــي أو الشــريك القريــب ، ممــا يقلــل مــن 

احتمــال االشــارة بوضــوح إلــى االعتــداء مــن قبــل الناجــي.

1.2 رسائل رئيسية

 االعتــداء الجنســي هــو أمــر شــائع جــدا، يشــهد رجــل واحــد مــن 33 علــى اعتــداء فــي 
مرحلــة الرشــد. و يفيــد  بــأن مــا يقــارب نصــف ضحايــا الذكــور)أي مــا يقــدر ب51.8% ( يتعرضــون 

التصــال جنســي غيــر مرغــوب بــه مــن قبــل أحــد معارفهــم.
وأخيــرا ، يكــون الجانــي ب 39.2٪ مــن الحــاالت لــدى الضحايــا الذكــور مــن جــراء العنــف الجنســي 
ــه مــن دون ســابق اتصــال مــن أحــد المعــارف، وب 30.9٪ مــن الحــاالت شــريك  ــر المرغــوب ب غي

حميــم، و 30.9٪ شــخص غريــب. )سي.دي.ســي، 2014( )كوكســال وشــركاه،1999(.

1
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 معظــم الناجيــن ال يبلغــون عــن االعتــداء الجنســي؛  لذلــك فــان الكثيــر مــن اآلثار الجســدية 
والنفســية تبقــى غيــر معالجة.

1.3 الخلفية:

ان الناجيــن الذكــور مــن االعتــداء الجنســي كالناجيــات، عــادة مــا يتــرددون فــي الحديــث عــن 
االعتــداءات أو الحضــور للتقييــم الطبــي. وعندمــا يقومــون بذلــك، يأتــون ألنهــم  يعانــون مــن 
االصابــات واالختــراق القســري. وتمنــع المواقــف االجتماعيــة واألســاطير المتعلقــة بالذكــور 
الناجيــن مــن االعتــداء الجنســي عــن مباشــرتهم بالبــوح . فمــن المرجــح تمامــا أن أكثرهــذه 

االعتــداءات ال يتــم االبــالغ عنهــا مقارنــة مــع حــاالت االعتــداء عنــد اإلنــاث.
ان "شــائعة االغتصــاب "هــي فرضيــة غيــر دقيقــة عــن االغتصــاب. علــى ســبيل المثــال، مــن 
االقاويــل الشــائعة التــي لهــا صلــة باغتصــاب الضحايــا الذكــور أن معظــم الحــاالت ترتكــب مــن 
قبــل رجــال مثليــي الجنــس علــى الرجــال المثلييــن، بينمــا فــي الواقــع نحــن نعلــم أن كل مــن 

الضحايــا والمرتكبيــن يميلــون إلــى التبايــن الجنســي.
)الناجي المملكة المتحدة، 13( )كوكسيل وكينغ، 1996(

تشــير اإلحصــاءات إلــى أن حوالــي 3٪ مــن الرجــال يشــهدون اعتــداء جنســي خــالل حياتهــم 
)دي فــور وســاكس، 2011( وتشــمل العوامــل الكامنــة وراء عــدم الكشــف مــا يلــي:

1. قلــة الوعــي حــول موضــوع االعتــداء الجنســي عنــد الذكــور ســواء مــن قبــل العامليــن فــي 
مجــال الرعايــة الصحيــة أو مــن الــرأي العــام
2. عدم وجود بيانات متاحة أو تاريخ داعم

3. معتقــدات غيــر دقيقــة ولكــن شــائعة حــول االغتصــاب )علــى ســبيل المثــال: ال يمكــن أن 
ُيجبــر رجــل علــى ممارســة الجنــس رغمــا عنــه الــخ...(

4. الخوف من المصداقية، التشهير أو التمييز، أو االلقاء بالمالمة من جراء االعتداء عليه
5. االنطواء ووصم الذات

ــالغ عــن االعتــداء الجنســي أيضــا بســابق معرفــة مــن الشــخص بالســلطات  6. يعتمــد االب
النافذة.)كوكســيل وكينــغ، 1996(
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تقييــم الضعــف:  عمليــا، يمكــن ألي شــخص أن يتعــرض لالعتــداء الجنســي، ولكــن هنــاك 
فئــات معينــة أكثــر عرضــة مــن غيرهــا. وتشــمل الفئــات الذكريــة االكثــر عرضــة لخطــر االعتــداء 

الجنســي أولئــك الذيــن ترتبــط حاالتهــم بالتالــي:

حاالت صحية مترابطة:
  مستخدمي الكحول )كحول مستهلكة اختياريا" أو عن طريق المشروبات الملغومة(

المشــروبات  عــن طريــق  أو  اختيــاري   )تعاطــي  المشــروعة  غيــر  المخــدرات  متعاطــي    
الحقــن  المخــدرات عــن طريــق  فــي ذلــك متعاطــي  بمــا  الملغومــة(، 

  حاالت تتعّلق بالصحة العقلية
  اإلعاقــة )بمــا فــي ذلــك الجســدية، اضطرابــات وصعوبــات التعلــم(. )هيرلــي وشــركاه، 2006(. 

)موراي وبــاول، 2008(.

 تاريخ سابق للعنف
  تجارب سابقة من االعتداء الجنسي

  تاريخ اعتداء جنسي في مرحلة الطفولة

ظروف حياتية أو عملية مثل:
  الفقر

  التشرد
  صناعة وتجارة الجنس

  الحجز والسجن
  السفر أو كونه طالب دولي

  مناطق الحروب واألزمات المدنية
  الميل الجنسي والهوية الجنسية المدركة )المتحولين )ات( جنسيا والغير مصنفين(

  االتجار
  العمال غير الشرعيين / المهاجرين

آخرين:
  مثليي الجنس

  األقليات العرقية

وقــد تــّم التركيــز علــى تصنيفــات نفســية متعــددة للمعتــدي الجنســي . ورفــض العديــد مــن 
الخبــراء مفهــوم االغتصــاب بأنــه فــي المقــام األول فعــاًل جنســيً، ولكنــه علــى غــرار ذلــك عمــاًل 
عنفيــً يعّبــر عنــه جنســيً، بــدال مــن كونــه ممارســة جنســية عنيفــة )لونــكار م.، وشــركاه، 2010، 

ليــم لــي، جــي وي ك.ب.، وو م. وشــركاه 2001، ايرنوهايــزي ومورفــي الفــوا 1998(.
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وفيمــا يتعلــق باألســاطير المتعلقــة باالغتصــاب واالعتــداء الجنســي مــن ذكر الــى ذكر، وجدت 
األبحــاث بــأن المعتقــدات الشــائعة فــي المجتمــع تشــير الــى كــون االغتصــاب عنــد الذكــور أمــر 
ــك  ــا يحــدث ذل ــى المقاومــة، ولكــن عــادة م ــى قــدرة الرجــل عل ــك ال ــادر الحــدوث، ويعــود ذل ن
فــي الســجون  لذلــك ينبغــي علــى الرجــل أن يكــون قويــا بمــا فيــه الكفايــة للتعامــل مــع 
هــذه الحالــة )كاســينغ ل.ر، بيزلــي دي و فــراي ل ل. 2005(. ومــن المهــم أن نفهــم  التصــورات 
الموجــودة عــن االغتصــاب والمغتصبيــن وضحايــا االغتصــاب فــي المجتمــع، ألنهــا تؤثــر علــى 
الطريقــة التــي يتعامــل بهــا المجتمــع وأفــراده مــع الضحايــا. وأشــارت األبحــاث إلــى أنــه عندمــا  
يزيــد الفــرد ايمانــه بهــذه المعتقــدات الشــائعة لالغتصــاب عنــد الذكــور، غالبــً مــا ينســب 
اللــوم الــى الرجــل الضحيــة ويحــد مــن إلقــاء اللــوم علــى المغتصــب )ســليث اي و بــول ر 2010(. 
وبالتالــي، تعتبرالتصــورات الذكوريــة  أكثــر تأثيــرا عندمــا نتكلــم عــن اغتصــاب الذكــور للذكــور 

مــن التصــورات األنثويــة فيمــا يتعلــق باغتصــاب الذكــور لإلنــاث.

فــي مقالــة نقديــة أجريــت عــن عــدة دراســات حــول تصــورات اغتصــاب  الذكــور للذكــور )ديفيــزم 
و روجــرز ب. 2006( تــم التأكيــد علــى أن ملخــص التصــورات الرئيســية المتعلقــة بالضحايــا 
الذكــور هــو تصويــر نمطــي: يلقــي الذكــور اللــوم علــى الضحايــا أكثــر مــن اإلنــاث، ويلقــى 
باللــوم علــى الضحايــا الذكــور أكثــر مــن اإلنــاث )ديفيــز م، بــوالرد ب وآرشــر جــاي 2001، جربــر ج.ل.، 
ــا مثليــي الجنــس  كرونيــن ج. م وســتايغمان ايتــش. 2004(. كمــا يلقــى باللــوم علــى الضحاي
أكثــر مــن الضحايــا متباينــي الجنــس )بــورت د. ل و ديميللــو ل. ر. 2002( . ويلقــى باللــوم علــى 
الضحايــا الراضخيــن أكثــر مــن الضحايــا المقاوميــن: ويعتبراالعتــداء )خاصــة مــن قبــل الذكــور 
المتباينــي الجنس(علــى الضحايــا الذكــور )خاصــة المثلييــن(  أقــل حــدة مــن االعتــداءات علــى 

اإلنــاث.

قــد يصــاب الناجيــن مــن االعتــداء الجنســي بمختلــف اإلصابــات الجســدية والنفســية، وصــوال 
إلــى الصدمــة لكافــة األعضــاء واالجهــزة المهــددة للحيــاة )ايرنوهايــزي ومورفــي الفــوا، 1998(. 

وتشمل االصابات االخرى:

 اضطــراب مــا بعــد الصدمــة )PTSD(: يمكــن أن يســبب ضررنفســي علــى المــدى الطويــل. 
)كريمــر، م.، بورغــس، بــي، وماكفراليــن، اي.ســي. 2001(.

 االلتهابــات منقولــة جنســيا )STIs(: تحــدث مباشــرة وتبعــً لطبيعــة الهجــوم الجنســي، و 
يمكــن أن تشــكل مصــدرًا للمراضــة والوفيــات الالحقــة.

ــب،  ــة، أمــراض القل ــدم، الســكتة الدماغي ــر عرضــة الرتفــاع الكوليســترول فــي ال  هــم أكث
مشــاكل فــي نظــام المناعــة ، كمــا يتــم االبــالغ بأنهــم يدخنــون أو يشــربون الكحــول بشــكل 
مفــرط بالمقارنــة مــع األشــخاص الذيــن لــم يتعرضــوا لالغتصــاب )ســميث، أس جــي وبرايدينــغ، 
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أم. جــاي. 2011(.

 يبلغــون أكثــر عــن اعتــالالت الصحــة العقليــة، وعــدم الرضــا للعيــش، والحــد مــن االنشــطة، 
ودعــم عاطفــي واجتماعــي أقــل )شــودهاري، اي، كوبيــن، جــاي وبوســارت، آر. ام. 2010(
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تقييم الناجين
من االعتداء الجنسي

مــن المهــم توفيــر الرعايــة للناجيــن مــن االعتــداء الجنســي باتبــاع نهــج متعاطــف ومتفهــم، 
بغــض النظــر عــن جنســهم. يجــب علــى الطبيــب المعالــج ادراك أن الناجــي قــد يكــون محرجــً 
وغيــر مســتعدًا إلعطــاء تاريــخ واضــح عــن االعتــداء، علــى الرغــم مــن أن هــذه المعلومــات 
هامــة للعــالج و/ أو للوقايــة مــن التهابــات معينــة فــي حينهــا )مثــل فيــروس نقــص المناعــة 
مــن  وبالتالــي  األمــر.  لــزم  إذا  للناجــي  الشــرعي  الطــب  وثائــق  تأميــن  ، وكذلــك  البشــرية( 
الضــروري تحديــد طبيــب ذو خبــرة ليكــون أول شــخص يتــم التواصــل معــه، فــي حــال تقــدم 

أحــد الناجيــن الذكــور مــن االعتــداء الجنســي إلــى العيــادة.

الــى  يعــود  االول  الخيــار  ولكــن  الطبيــب مهــم  جنــس  أن  إلــى  يشــير  دليــل  أي  يوجــد  ال 
.)1998 وهاريســون،  توملينســون  الجيــدة.  الممارســات 

يجــب المحافظــة علــى الخصوصيــة والســرية للناجــي فــي جميــع األوقــات؛ ينبغــي أن يتــم 
ــة للصــوت بشــكل جيد،ومريحــة، ويتــم توفيــر مســاحة آمنــة  العــالج فــي غرفــة خاصــة وعازل
األســئلة  علــى  لإلجابــة  باألمــان  يشــعر  حيــث  الطبــي،  الفحــص  إلجــراء  اســتعدادا  للناجــي 
الحساســة. يجــب أن تجــرى المقابلــة والفحــص بتمهــل ومــن دون انقطــاع أو مواقــف محايــدة. 
وبعبــارة أخــرى، ال ينبغــي اســتعجال الناجــي العطــاء المعلومــات مــن بعــد اجــراء الفحــص 
الطبــي، وينبغــي أيضــا عــدم التعــرض للناجــي بســلوكيات أو بيانــات متحّيــزة مــن قبــل 
الطبيــب المعالــج ، بغــض النظــر عــن الهويــة الجنســية، والميــول الجنســي والعمــر والحالــة 
االجتماعيــة و ظــروف العمــل، الجنســية، أو أي عامــل آخــر. كذلــك يجــب علــى العامليــن االخريــن 
عــدم االزعــاج أو اقتحــام الغرفــة. ومــن المهــم أيضــًأن نتذكــر بــأن الناجــي ســوف يكــون علــى 
اتصــال بالممرضيــن وموظفــي االســتقبال والمــدراء اإلدارييــن والمســاعدين، وغيرهــم مــن 
الموظفيــن الذيــن قــد يحتاجــون ألخــذ بعــض المعلومــات والتواصــل مــع الناجــي، لــذا فمــن 
المهــم أن يتــم تدريــب الموظفيــن المشــاركين علــى التواصــل الفعــال والتعاطــف، والتمييــز 

ــة. ــة مــن حيــث تقديــم الوقاي اإليجابــي والســلبي، فضــال عــن حساســية الحال

2.1 العرض األولي:

مــن الضــروري بنــاء عالقــة ثقــة مــع الناجــي خــالل الدقائــق األولــى مــن المقابلــة لمســاعدته علــى 

2
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الشــعور بالراحــة وليصبــح أكثــر اســتعدادا لإلجابــة علــى األســئلة الحساســة. تنشــأ مثــل هــذه 
العالقــة مــن خــالل تبنــي موقــف غيــر متحيــّز تجــاه الناجــي وتجربتــه، ويكــون ذلــك باســتخدام 
عبــارات مطمئنــة ومتعاطفــة، مثــل »الــكل يســتغرق وقتــا طويــال للتعامــل مــع االعتــداء«. 

لمزيــد مــن األمثلــة والتوصيــات بشــأن هــذه النقطــة، توملينســون وهاريســون، 1998(.

يرجى الرجوع إلى الجدول رقم 1.

إذا وجــدت صعوبــة فــي بنــاء عالقــة جيــدة،  يمكــن طــرح األســئلة األكثــر دّقــة فــي زيــارات 
المتابعــة. ومــع ذلــك، فمــن غيرالمستحســن االعتمــاد علــى زيــارات المتابعــة للحصــول علــى 
ــو  ــي الناجيــن مــرة أخــرى للمتابعــة، وحتــى ل ــه قلمــا يأت المعلومــات الحساســة والدقيقــة ألن

فعلــوا يصبــح تذكرهــم للتفاصيــل واألحــداث أقــل دّقــة.

يمكنــه  القانونيــة،  بالتعويضــات  المطالبــة  الناجــي  أراد  إذا  القانونيــة:  الجوانــب  تذكــر 
ــخ المــدّون واضحــً وشــاماًل  اســتخدام الدليــل الطبــي فــي المحكمــة، ويجــب أن يكــون التاري

ومقــروءًا مبينــً القيــود التــي تحملهــا الناجــي وتعامــل معهــا فــي ذلــك الوقــت.

وفقــا للمــادة 400 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي، إنــه اذا تــم خــالل توفيــر الرعايــة الصحيــة  
تحديــد فعــل تحــرش أو عنــف تمــت ممارســته علــى المريــض / الضحيــة وبحــال اســتوجب 
االضطهــاد )دون شــكوى(، يمكــن أن يعاقــب المســؤول عــن الرعايــة الصحيــة  بحــال لــم يبلــغ 

الســلطات المختصــة.

 وفيمــا يتعلــق بالمراهقيــن واألشــخاص دون الســن القانونــي، والمــادة 26 مــن قانــون حمايــة 
ــى أن إعــالم الســلطة المختصــة عــن تعــرض المراهــق للخطــر ال يعتبــر  المراهقيــن يشــير إل

انتهــاكا لالســرار الطبيــة.

 وردد ذلــك فــي برقيــة رقــم 58 مــن وزيــر الصحــة العامــة )12/6/26( حــث األطبــاء والممرضيــن 
وغيرهــم مــن المهنييــن الصحييــن علــى إبــالغ الســلطات المختصــة عــن حاالت ضحايــا العنف، 

وخاصــة إن كانــوا مــن المراهقيــن أو األطفــال.

ــه إذا كان ضحيــة االغتصــاب شــخص  ــى أن فــي حــاالت االغتصــاب، المــادة 7، البنــد 14، تشــير إل
بالــغ، يجــب علــى الطبيــب إبــالغ النائــب العــام بعــد موافقــة الضحيــة )ان الموافقــة إلزاميــة 
حتــى ال يعاقــب الطبيــب النتهــاك الســرية الطبيــة بموجــب المــادة 579 مــن قانــون العقوبــات(. 

إذا كانــت الضحيــة مراهــق أو تحــت الســن، يجــب علــى الطبيــب إبــالغ الســلطات المختصــة 
عــن القضيــة القائمــة مــن دون الحصــول علــى موافقــة الضحيــة )المــادة 7، البنــد 15(. فيجــوز 
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للطبيــب أن يلجــأ الــى قاضــي األحــداث وإذا كان الحــدث )مراهــق / دون الســن القانونيــة( 
معــرض للتحــرش أو تحــت التهديــد. حتــى فــي حــال رفض الوصــي القانوني للحــدث الموافقة، 

التــي قــد تهــدد الحــدث، يمكــن للطبيــب أن يلجــأ الــى قاضــي األحــداث.

الممارسات
اختر غرفة خاصة وتأكد من عدم

 المقاطعة.
                   

الــذي  الوقــت  مــّدة  الــى  بوضــوح  أشــر 
االستشــارة  وهيكليــة  تســتغرقه،  ســوف 

المتابعــة.   عــن  المســؤول  والشــخص 

تــدّون المالحظــات خــالل الوصــف األولــي  ال 
لالعتــداء.     

اســتمع اليجــاد دليــل يشــعره بأنــه المــالم 
الوقــت  فــي   بطمأنتــه  وقــم  المنتقــد  أو 

المناســب.  

احذر  من أن تسأل أسئلة مثال »لماذا
فعلت...«                             

الخاصــة،  مواقفــك  عــن  بالتعبيــر  تقــم  ال 
األمــر  لــزم  اذا  اال  ومشــاعرك  وحكمــك 
وللتطميــن فقــط وال تســاق الــى تكهنــات 
أو دوافــع  المعتــدي ..الــخ. مثــال: لمــاذا فعــل 

انــا؟                 لمــاذا  ذلــك؟ 

المنطق
لــدى  الثقــة  وتعزيــز  البــوح  تســهيل 
باألمــان. مفعــم  جــو  وتأمّيــن  الضحيــة 

تفــادي انهــاء المقابلــة فجــأة وتحديــد اطــار 
االستشــارة.

التفاصيــل  أنــك حصلــت علــى  أوالً   تأكــد 
بتدوينهــا.                   قــم  ثــم  الصحيحــة 

مــن  والتقليــل  الحــدث  بصدمــة  االعتــراف 
النفــس. لــوم 

تفــادي تفســير المعالــج بطريقــة انتقاديــة 
تلــوم الرجــل.

الحــدود  علــى  والحفــاظ  التواطــؤ  تجنــب 
لمهنيــة. ا

الجدول 1. مثال لممارسات جيدة أثناء تقييم الضحايا الذكور من االعتداء الجنسي
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2.2 عرض الحالة:

التاريخ:
ويهــدف التاريــخ األولــي والتقييــم  الــى تحديــد وجــود أي إصابــة خطيــرة أو مــرض واســتقرار 

الوضــع الصحــي وأي ظــروف ناشــئة تهــدد الحيــاة.

يجب الحرص على أن يكون التاريخ المرضي
1.  دقيق
2. حالي

3.  شامل
4.  هادف

5.  موجب لالحترام والحساسية
6.  ذكي ومصمم خصيصا بحسب الظروف والنتائ

يجب أن يكون الطبيب على علم بالمسائل التالية:
1.    األهميــة القانونيــة لــكل مــن األســئلة، واألجوبــة، ولكــن أيضــا علــى األســئلة التــى لــم تســأل     

واألجوبــة التــي لــم تعطــى؛ هنــا يلبــس الطبيــب قبعتيــن: العالجيــة والجنائية.
2.  وضع الناجي:  قد يكون متعبا، متألمً، وخائفً، وهذا قد يؤثر على االستدعاء.

3.  األســئلة والتصاريــح التــي يجــب تفاديهــا: أســئلة قياديــة، أســئلة متحيــزة، أســئلة افتراضيــة     
ناتجــة عــن حكــم مســبق، بمــا فيهــا االســئلة المخجلــة والتــي تلقــي اللــوم علــي الضحيــة.

مــن المهــم الحصــول علــى معلومــات مفصلــة قدراالمــكان، وتشــير المعلومــات المفصلــة هنا  
إلــى تلــك التــي تؤثــر علــى حالــة الناجــي الطبيــة والنفســية، فمــن المهــم تجنــب اســتجواب 
الناجــي عــن هويــة المعتــدي، ومالبــس الناجــي، ومــاذا كانــوا يفعلــون فــي الموقــع عندمــا 
حــدث الهجــوم. وينبغــي تشــجيع الناجــي، بقــدر المســتطاع، للحديــث باســتخدام اإلشــارات 
غيــر اللفظيــة حســب االقتضــاء، مثــل الحفــاظ علــى االتصــال بالعيــن واتخــاذ موقــف االســتماع.
اســأل الناجــي أن يــروي أحــداث االعتــداء، أكــد لــه بأنــه لديــه ملــىء الوقــت  للتذكــر والتحــدث 
عــن ذلــك. تحتــاج ألســئلة اضافيــة موجهــة لجمــع مزيــد مــن المعلومــات عــن طبيعــة األنشــطة 
الجنســية التــي فرضــت علــى الناجــي )ســواء حصلــت ام كانــت مجــرد محاولــة(، وننصــح بطــرح 

أســئلة تكــون اجابتهــا »نعــم /ال«.
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للمزيــد مــن المعلومــات والتوصيــات بشــأن هــذه النقطــة، يرجــى الرجــوع إلــى 
الجــدول 2. )يوافــق مــع أســئلة األعمــال الموجهــة(

ولوج  فموي        

ولوج شرجي       

ممارسات 
جنسية أخرى                                   

معلومات 
أخرى      

بواسطة القضيب

                  

هل وضع قضيبه 

في فمك؟    

   

هل وضع قضيبه 

في شرجك؟     

هل قام بعضك؟                     

   الجدول 2. طرح أسئلة عن طبيعة االعتداء والتي توجب الرد ب/ نعم أم ال

بواسطة األصبع

                     

هل وضع اصبعه 

داخل فمك؟       

هل وضع أصبعه 

داخل شرجك؟     

هل داعبك؟

هل هددك بعنف؟              

بواسطة جسم    

                 

هل وضع أي جسم 

من أي نوع في 

فمك؟

 من أي نوع داخل 

شرجك؟هل وضع أي 

جسم

هل هددك 

بواسطة جسم حاد 

كالسكين على 

سبيل المثال؟

له

هل وضع قضيبك 

في فمه؟

هل وضع قضيبك 

في شرجه؟

هل جعلك 

تداعبه؟
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تشخيص
حاالت الناجين

3.1 التاريخ الطبي السابق:

       هل كان للناجي في السابق أي جراحة شرجية ألعضائه التناسلية؟
       تاريــخ التهابــات جنســية ســابقة أو أمــراض قبــل االعتــداء )أي تاريــخ األمــراض المنقولــة       
جنســيا والتلقيــح، والســلوكيات المحفوفــة بالمخاطــر فيــروس نقــص المناعــة البشــرية،       
وآخــر اتصــال جنســي بالتراضــي، وممارســات جنســية )عــن طريــق الفــم، والشــرج، المهبــل(

       أي حلقات سابقة من االعتداء الجنسي
       األدوية الحالية / الحساسية

       التاريخ النفسي أو العقلي السابق

3.2 تقييم الحالة الطبية الحالية:

  هل لدى الناجي أي من أعراض معينة أو قلق في هذه اللحظة؟
       مكان وتاريخ ووقت االعتداء.

       تفاصيل شخصية حول السجل الطبي
       استخدام القوة الجسدية واألسلحة، أو أجسام غريبة.

       اإلصابات التي لحقت بالناجي / المعتدي.
       تــم اســتخدام أو عــدم اســتخدام  الكحــول أو المخــدرات مــن قبــل المعتــدي و / أو        

أو بعــد االعتــداء. أثنــاء  أو  الناجيــن قبــل 
       استخدام الواقي الذكري.

       خصوصيــات االغتصــاب، بمــا فــي ذلــك الشــرج واالختــراق عــن طريــق الفــم )عــن طريــق       
القضيــب، واإلصبــع، وأجســام غريبــة( مــص، لعــق، وعــض )المــكان( والمالطفــة.

       قــد قــام الناجــي أم ال بتغييــر مالبســه، اســتحم أو قــام بالممارســات الصحيــة األخــرى بعــد       
االعتداء.

       التبول األخير، التغوط.
        شــبكات الدعــم: هــل كان الناجــي مــن االغتصــاب قــادرا" علــى اخبــار أحــدا، ردود أفعالهــم،        

مــن يريــد أن يبــوح لــه الــخ...
       إشراك الشرطة )راجع القسم القانوني أعاله(.

3
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مــن الجديــر ذكــره بــأن الناجــي يكــون علــى معرفــة بأكثــر االحيــان بالمهاجميــن )جنيفــر. 
ماكــول ، 2009(؛ فــي مثــل هــذا الســيناريو، يجــب الحصــول علــى معلومــات تتعلــق بالحالــة 
ــة التهــاب الكبــد ، فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، وعوامــل  ــة للمعتــدي مثــل حال الصحي
الخطــر لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية بغــرض توثيــق تلــك المعلومــات مــن أجــل دعــم 
التقييــم الطبــي والقــرارات. ومــع ذلــك، بغــض النظــر عــن المعلومــات التــي لدينــا عــن وضــع 
المعتــدي، ينبغــي نصــح الناجــي بتلقــي العــالج الوقائــي الــالزم لفيــروس نقــص المناعــة 
البشــري والتهــاب الكبــد ب، والكــزاز، واألمــراض المنقولــة جنســيا األخــرى وفقــا للجــدول 

الزمنــي لالعتــداء.

3.3 الفحص السريري والكشف عن االصابات:

يجب أن يكون الفحص موّثق ودقيق

1.  ابدأ بأسس فحص الناجي من الصدمات المحتملة.

، لذلــك يجــب اعطــاء تفســيرًا                العاطفيــة  الناجيــن  إيــالء االهتمــام لحالــة  2.  كمــا ينبغــي 
ســتلي. التــي  والفحوصــات  لإلجــراءات  الفحــص  قبــل  كامــاًل 

3.  كمــا هــو الحــال مــع أي مــن الناجيــن، ينبغــي الحصــول علــى الموافقــة المســبقة لفحــص 
االغتصــاب الشــرعي إذا قــرر الناجــي المضــي قدمــا فــي ذلــك.

ــى  ــات المزعجــة لالعتــداء إل ــه قــد تعيــد بعــض التجــارب الذكري 4.  ومــن المفيــد التوضيــح أن
األذهــان، وال ســيما تنظيــر المســتقيم.

5.  وينبغــي البحــث عــن ادوات الســتخدام القــوة و / أو عــدم الموافقــة )علــى ســبيل المثــال، 
وجــود الــدم و / أو الحيوانــات المنويــة، وكدمــات، تمزقــات، وإصابات أخرى تتســق مــع المقاومة( 

6.  كما ينبغي البحث عن إصابات وأمراض أخرى خالل الفحص والمباشرة بمعالجتها. 
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بعــد ذلــك يليــه مراقبــة لكافــة أعضــاء الجســم، يكــون الناجــي عــاٍر تمامــً وتأخــذ بعيــن االعتبــار 
تفاصيــل االعتــداء. وبالتحديــد البحــث عــن االدلــة والوثائــق التاليــة:

أ.     أجسام غريبة
ب.   خزعة ظفر

ج.    بقع مني مجففة، سوائل مهبلية في الحاالت التي يكون فيها المعتدي أنثى
د.    خدوش وتمزقات وكدمات، شقوق، وإصابات المص والعض

حســب        المنــي  وبقــع  والعــض  المــص  عالمــات  مــن  مســحات  علــى  الحصــول  ويتــم  ه.    
البروتوكــول المعتــاد، والنظــر فــي الحصــول علــى مســحات مــن الفــم والبلعــوم والشــرج       

تحديدهمــا. وجــب  إذا  والكالميديــا  الســيالن  لمــرض 

ويمكن أن تشمل االصابات  العالمات التالية أثناء فحص الفم والبلعوم:
أ.     تمزق من الشفة أو لجام اللسان

ب.   خــدوش متعلقــة بالغشــاء المخاطــي و كدمــات بعــد ممارســة الجنــس قســرا عــن طريــق        
الفم. 

ج.    باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد نجــد حبــوب فــي جــدار البلعــوم الخلفــي والحنــك  بعــد االعتــداء        
أنــه يتــم العثــور علــى الحيوانــات المنويــة فــي البلعــوم بعــد        إلــى  بأيــام، وتجــدر اإلشــارة 
مضــي 12 ســاعة علــى االعتــداء علــى الرغــم مــن تنظيــف األســنان بالفرشــاة أو تنــاول الطعــام 

عــن طريــق الفــم.

يجــب أن يشــمل فحــص األعضــاء التناســلية  األعضــاء الخارجيــة ومنطقــة العجــان تفقــدًا 
لإلصابــة، والبحــث عــن مــواد غريبــة، ونتائــج أخــرى؛ تشــمل المجــاالت مــا يلــي:

العجــان،         القاعــدة، كيــس الصفــن،  البــول،  أ.     األرداف والفخذيــن والقلفــة، فتحــة مجــرى 
والخصيتيــن الحشــفة 

ب.    يجب توثيق حالة ختان الناجي.
ج.     يــدل تاريــخ الناجــي علــى االماكــن التــي ينبغــي تفتيشــها عــن كثــب، و تشــمل المناطــق        
التــي قــد أمســك بهــا / تــم االتصــال بهــا أو أجــزاء أخــرى مــن الجســم ، بحــال قــام المعتــدي 

بقــذف الســائل المنــوي فيهــا.
ــة الناجــي، يمكــن الحصــول علــى قّصــة        د.    إذا وجــد الســائل المنــوي جافــا علــى شــعر عان

مــن شــعر الناجــي. 
االكليــل، وقاعــدة       الرمــح،  القضيــب،  الحصــول علــى مســحات حشــفة  أيضــا  ه.   وينبغــي 

اللعــاب. القضيــب، ألنهــا قــد تحتــوي علــى اإلفــرازات الجافــة أو 
و.   اضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن تؤخــذ مســحة مــن كيــس الصفــن األمامــي حــول قاعــدة      
القضيــب، ألنهــا يمكــن أن تكــون مصــدرا غنيــً ألدلــة الحمــض النــووي فــي حــاالت الجمــاع       

عــن طريــق فــم المعتــدي للناجــي.
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فحــص الشــرج والمخــرج : كــن مســتعدا لتعديــل وتيــرة الفحــص تبعــً للناجــي بغيــة اضفــاء 
الراحــة. يجــب أن يتــم فحــص المنطقــة للتأكــد مــن:

ــر        ــف، احمــرار، ورم دمــوي، تغيي ــات والجــروح، النزي ــك التمزق ــة جســيمة، بمــا فــي ذل أ.     إصاب
ــف . ــادرًا نزي ــاق، هشاشــة؛ ون ــة، اختن ــون، طــراوة، تصــدع، أجســام غريب بالل

ب.   ينبغــي الحصــول علــى مســحات مــن المســتقيم عبــر ادخــال المســحة بمــا يقــارب 2 ســم       
فــي المســتقيم وبحركــة دائريــة خفيفــة. 

ج.    ان تنظيــر المســتقيم ليــس مجــرد روتينــً ولكــن ينبغــي النظــر بشــدة فــي الحــاالت        
التــي تــم فيهــا محاولــة  أو  اختــراق شــرجي أو التــي كان فيهــا الناجــي غائبــً عــن الوعــي.       
قــد يضيــف تنظيــر المســتقيم نتائــج إضافيــة لــدى الناجيــن للفحــص اإلجمالــي ان تــم أو       
لــم يتــم. علــى هــذا النحــو، يجــب النظــر فــي ســرد الناجــي لألحــداث والنتائــج اإلجماليــة عندمــا 

تــرى جــدوى لتنظيــر المســتقيم.

و بحــال وجــود ألــم شــديد وعــدم القــدرة علــى تحمــل الفحــص، فهــذا مــا يســتدعي الــى ادخال 
الناجــي للمشــفى لفحصــه تحــت التخديــر بحــال احتــاج لجراحة.

هنــاك أيضــا حــاالت خطــرة تســتدعي الجراحــة بمــا فــي ذلــك انثقــاب أو ورم دمــوي كبيــر وممتد 
علــى مســاحة واســعة فــي الشــرج، وهــذا مــا يســتلزم المشــورة الجراحيــة الطارئــة والدخــول 
الــى المشــفى. ومــع ذلــك، يمكــن إلصابــات الجســم أيضــا ان تتــراوح بيــن جــروح خفيفــة / 

خــدوش إلــى نزيــف قــوي )داخلــي أو خارجــي( وبيــن الكســور واصابــات األنســجة.

نقاط الممارسة

ــات فــي الجســم أو فــي  •   ليســت قاعــدة أن يصــاب الناجيــن مــن االعتــداء الجنســي بإصاب
األعضــاء التناســلية.

•   على الطبيب أن يقوم بدور المعالج و الطبيب الشرعي عند فحص الجاني.

النشــاط  اســترداد  الناجيــن  ليســتطيع  األفضــل  الرعايــة  تقديــم  علــى  الحــرص  يجــب     •
فقــط. كجســد  معاملتهــم  وعــدم  والســيطرة 

•   علــى الطبيــب أن ينظــر الــى التشــخيصات التفريقيــة بموضوعيــة، اســتنادا إلــى نتائــج 
التاريــخ الطبــي والفحــص.

•   ان معــدالت اإلبــالغ منخفضــة جــدا للناجيــن الذكــور. قــد ياتــي الناجيــن للفحــص مــع 
مباشــرة. عنهــا  يفصحــوا  ال  ولكــن  واألعــراض،  العالمــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
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3.4 التشخيص التفريقي

 اصابة في منطقة البطن، حادة
      اصابة في منطقة البطن، اختراق

      متالزمة الشريان التاجي الحادة
      تقييم الكحول وتعاطي المخدرات
      إصابة في الكاحل، األنسجة اللينة

      القلق
      الربو

      آالم الظهر، 
      لدغ، من قبل إنسان

      حروق، حرارية
      فطريات

      التهاب النسيج الخلوي
      تشنج العنق 

      القرحة التناسلية الّلينة
      متالزمة الحيز، االطراف

      كشط القرنية
      تمزق القرنية

      تورم غضروف الصدر 
      االكتئاب واالنتحار
      اإلصابات الحجابية

      خلع الكاحل
      خلع الكوع
      خلع القدم

      خلع اليد
      خلع الورك

      خلع ما بين عظام االصابع

3.5 الفحوصات المخبرية
والخضــوع  جنســيا  المنقولــة  لالمــراض  أساســي  بكشــف  بالقيــام  الناجــي  نصــح  يجــب 
الحيويــة  وتعطــى  المضــادات  االعتــداء.  وظــروف  طبيعــة  حســب  وافــق,  للفحــص  إن 

األولــي. الكشــف  نتائــج  عــن  النظــر  الوقائية بغــض 
يتضمــن الجــدول 3 الفحوصــات الكشــفية الموصــى بهــا عقــب التعــرض العتــداء جنســي 

حديــث.
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تشمل الفحوصات:
  الخضوع للفحوصات السيرولوجية للكشف عن مرض الزهري، والتهاب الكبد ب،

       و فيروس نقص المناعة البشرية إال بحال رفض الناجي. )يتطلب اختبار
       فيروس نقص المناعة البشرية المشورة ومتابعة الرعاية (.

 أخذ عينات للزراعة من المواقع المكشوفة من الجسم ) من الفم، والحلق،
      والمستقيم على سبيل المثال( بحسب الحاجة.

 

 اجراء فقط MC&S بما إن PCR غير متوفر لهذه المواقع  

3.6 التصوير التشخيصي 

  يشار إلى التصوير التشخيصي فقط للكشف عن مراضة مشتركة لالصابات

3.7 إختبارات أخرى

  لجمع األدلة:يجب أن يكون لدى المستشفيات والمراكز الصحية المعنية عدة إغتصاب
       جاهزة مع المعدات الالزمة واإلرشادات التفصيلية.

      لكن إذا ظهر الناجي من االعتداء الجنسي بعد أكثر من 72 ساعة على وقوع الحادث،
        بطلت الحاجة القانونية لعدة جمع األدلة

   الجدول 3: توصيات الكشوفات والفحوصات األولية  لألمراض المنقولة جنسيً  
      

الفحص

األجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية

 المستضد السطحي، واألجسام المضادة األساسية، 
واألجسام المضادة السطحية اللتهاب الكبد ب

 TPHA راجنة البالسما السريعة+ فحص

PCR فحص

فحص PCR  أو أخذ عينة للزرع والفحص تحت المجهر  
MC&S

MC&S  أخذ عينة للزرع والفحص تحت المجهر

الموقع )حسب التاريخ 
الشخصي(

الدم

الدم

الدم

أول عينة من البول  أو  مسحة 
من داخل المهبل 

أول عينة  من البول أو مسحة 
من الشرج أو مسحة من الحلق

أول عينة من البول ) فقط ان 
كان المتحرش أنثى (

االلتهاب 

فيروس نقص 
المناعة البشرية

التهاب الكبد ب

مرض الزهري

الكالميديا

مرض السيالن

مرض المشعرة 
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العالج
والتدبير:

4.1 التدبير

ــق قصتهــم،  ــى الناجيــن، وتصدي تختلــف بحســب ظــروف االعتــداء. مــن المهــم االســتماع إل
ولعــب دور داعــم وغيــر حاكــم.

ينصــح إعــداد الناجيــن إلــى التأثيــرات االعتياديــة للصدمــات مثــل الرجــوع لزمــن االعتــداء و / 
أو الكوابيــس.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يختبــر الناجــون أحاســيس مثــل زيــادة التهيــج والغضــب، ورداءة 
المــزاج وتباينــات فــي الرغبــة الجنســية.  إن هــذه األعــراض هــي أساســا ردود أفعــال طبيعيــة 

وتختفــي بعــد بضعــة أشــهر.

تــم تشــخيص أحــد هــذه  يركــز العــالج علــى الوقايــة مــن األمــراض المنقولــة جنســيا. إذا 
األمــراض، فيجــب التعامــل معهــا بالطريقــة المعتــادة والتركيــز علــى االتصــال بالشــركاء 
التراضييــن )إذا اقتضــى األمــر( والمتابعــة والخضــوع للعــالج فــي غضــون 2-3 أســابيع. مــن 
الضــروري اجــراء مناقشــة شــاملة حــول إحتماليــة إنتقــال التهــاب الكبــد B، C  وفيــروس نقــص 

المناعــة البشــرية، وشــرح كيفيــة انتقــال المــرض التــي قــد تهــدئ مــن مخــاوف الناجــي.

يتضمــن الجــدول 4 الوقايــة المقترحــة. يتــم اجــراء تلقيــح وقائــي ضــد التهــاب الكبــد ب لجميــع 
ــر الملقحيــن.  ــق الحقــن العضلــي للناجيــن غي الناجيــن. ينبغــي أن يعطــى اللقــاح عــن طري
أشــهر،   2-1 وتعطى الجرعة األولى في قســم الطوارئ، والجرعة الثانية في غصون 
والجرعــة الثالثــة فــي غصــون  4-6 أشــهر. فــي حــال عــدم تلقيــح الناجــي والتأكــد مــن إصابــة 
المعتــدي بالتهــاب الكبــد ب، ينبغــي النظــر فــي إضافــة الغلوبوليــن المناعــي إللتهــاب الكبــد 

.)HBIG(  ب

ويناقــش العــالج الوقائــي لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية لمــا بعــد التعــرض للتحــرش ولكــن 
ــا يعطــى، اال بحــال كان المعتــدي مصــاب بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية  و حضــر  ــادرا م ن

الناجــي خــالل 72 ســاعة مــن االعتــداء.

4
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ينبغي على المعالجة أن تشمل ما يلي :
  االتطالع على خيارات العالج.

       السماح للناجي قبول أو رفض خيارات العالج باستخدام طريقة اتخاذ القرارات
       المشتركة.

      االتطالع على الموارد المحلية - ، خدمات المشورة لالعتداء الجنسي أو مجموعات
       الدعم على سبيل المثال.

      األمراض المنقولة جنسيا وما ينبغي تقديمه على الفور.
      فحص الطب الشرعي إذا كان االعتداء حديث - يتعين القيام به من قبل أفراد

       مدربين بشكل مناسب، وبعد موافقة الناجي، ويفضل أن يكون ذلك في غضون
      72 ساعة من االعتداء.

      المتابعة -  قد يحتاج الناجون العودة للمتابعة بعد 2 و 6 و 12 أسبوع لمتابعة
       األمراض المنقولة جنسيً.

      استمرار مشاركتكم كطبيب/ة الناجي.

الجدول 4: العالجات الوقائية المقترحة لألمراض المنقولة جنسيً 

العالج

أزيثروميسين )1 غ فمويً(

تطعيم ضد إلتهاب الكبد ب( 1 مل حقنً في العضل(

سيفترياكسون )250 مغ حقنً في العضل(

أو سيبروفلوكساسين )500 مغ فمويً(  عند وجود حساسيات للمكورات

أو األموكسيسيلين )3 غ فمويً( والبروبينسيد )1غ فمويً(

البنزاثين بنسلين )1.8غ حقنً في العضل(

االتصال بأخصائي األمراض المعدية المحلي أو أخصائي الصحة الجنسية 

سريعً. يجب أن تعطى الجرعة األولية بعد 72 ساعة كحد أقصى

األمراض المنقولة جنسيً االخرى

العدوى المنقولة جنسيً 

الكالميديا 

إلتهاب الكبد ب

السيالن )فقط إذا كانت 

نسبة التعرض عالية(

الزهري )إذا كانت المخاطر 

عالية(

فيروس نقص المناعة 

البشرية )إذا كانت المخاطر 

عالية(

األمراض المنقولة 

جنسيً االخرى
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األســاطير  بعــض  معالجــة  يحــاول  أن  الطبيــب  علــى  الخاطئــة:  المعتقــدات  تصحيــح 
المتعلقــة باغتصــاب الذكــور، فهــذا لــه تأثيــر هــام علــى التعافــي مــن االعتــداء الجنســي.

1 -  هنــاك إعتقــاد ســائد يقــول بــأن االعتــداء الجنســي شــئ ال يمكــن أن يحصــل لرجــل بمــا إن 
األخيــر ال يمكنــه أن يجبــر علــى ممارســة الجنــس رغمــً عــن ارادتــه.  و هــذا يشــمل الفكــرة التــي 
تقــول أن الرجــل ال يســتطيع تحقيق االنتصاب، أو القذف مــا لــم يكــن يريــد ذلــك  أو إذا لــم 
يثــار جنســيا. ولكــن بينــت الدراســات أن اإلثــارة الفســيولوجية غيــر المحــددة قــد تســهل ردود 

اإلثــارة غيــر الطوعيــة للمثيــرات الجنســية، نتيجــة لتورطهــم فــي ظــروف مخوفــة أو مهــددة.

2-  التوقــع الخاطــئ بــأن الرجــل ينبغــي أن يكــون قــادرا علــى الدفــاع عــن نفســه فــي حــاالت       
االعتــداء الجســدي. فــي حيــن أن الدراســات تبيــن خضــوع وعجــز الرجــال الذيــن يعتقــدون        

أن حياتهــم فــي خطــر عنــد وقــت الهجــوم.

3-  إن الرجــل الــذي اعتــدي عليــه جنســيا مــن قبــل رجــل آخــر يجــب أن يكــون مثلــي الجنــس       
أو كان قــد تصــرف بطريقــة مثليــة. مــع إن هــذه العبــارة غيــر صحيحــة، فــإن الناجيــن يقلقــون 
كثيــرا أن يكونــوا قــد ُنظــر إليهــم علــى هــذا النحــو، ســواء من جانب المعتدي  أو آخريــن 
ــا ثيــاب  الجنــس اآلخــر أو  فــي شــبكتهم االجتماعيــة. حتــى ولــو كان الناجــي مثليــً أو مرتدي
متحــول جنســيً، فينبغــي تذكيــره أنــه مهمــا كان ســلوكه   و / أو هويتــه فهــي ال تعتبــر بــأي 
شــكل دافع"اســتفزازي" لالعتــداء. وهنــاك أدلــة كثيــرة علــى أن الدافــع الرئيســي الي إعتــداء 
جنســي ليــس اإلشــباع الجنســي، وإنمــا هــو تعبيــر عــن القــوة  أو الهيمنــة علــى الناجــي، كمــا 

ذكــر مــن قبــل.

4-  إن الرجــال أقــل عرضــة لإلعتــداء الجنســي مــن النســاء. ومــع أن هنــاك أدلــة محــدودة،       
يبــدو أن 54 ٪ مــن الرجــال يعانــون أعــراض مــا بعــد االعتــداء المتمثلــة بالمشــاكل النفســية     
التــي تشــمل االرتبــاك حــول التوجــه الجنســي، والعجــز الجنســي، اضطراب مــا بعــد الصدمــة، 

انعــدام الثقــة بباقــي الرجــال فــي جميــع الحــاالت، واالكتئــاب واالنتحــار.
]إيانماكلين، أفضل الممارسات والبحوث، التوليد وأمراض النساء السريرية 27 )2013( 4-39[
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4.2 المتابعة:

بالنظــر إلــى التأثيــر العاطفــي والنفســي علــى المــدى الطويــل لالعتــداء الجنســي علــى 
الناجيــن، فالرعايــة الالحقــة أمــر حيــوي. ينصــح بتعــدد زيــارات المتابعــة للتحقــق مــن األمــراض 

ــة الالحقــة فــي عمليــة الشــفاء.  ــة جنســيً  وتوفيــر عنصــر الرعاي المنقول

يتضمن الجدول الخامس برنامج المتابعة المقترح.

  الجدول 5: برنامج المتابعة

 بعد 2-3 أيام 
تقييم شفاء االصابات إذا وجد

بعد  أسبوعان
نتائج الفحوصات، والشفاء، والتكيف

فحوصــات المتابعــة: فيــروس نقــص المناعــة، والكالميديــا، والســيالن، )حســب التفشــي 
المحلــي والممارســات(

 بعد 3 أشهر
فحوصــات ســيرلوجية متابعــة لفيــروس نقــص المناعــة البشــري، وإلتهــاب الكبــد ب، 

والزهري 

بعد 6 أشهر )في حال خطورة إحتمال اإلصابة بإلتهاب الكبد ج(
فحوصــات ســيريلوجية متابعــة اإللتهــاب الكبــد ج، فــي حــال الخضــوع للفحــص فــي 
البداية إفحــص و خــذ المســحات، حســب االقتضــاء، كل المناطــق العرضــة للعــدوى اثــر 

ــداء االعت
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المبادئ
التوجيهية

يمكــن  المتاحــة.  للمــوارد  الالزمــة  باإلحالــة  الناجــي  لتوفيــر  ممكــن  جهــد  كل  بــذل  يجــب 
أن تتطلــب إحالــة الناجيــن الذيــن يعانــون مــن إصابــات متعــددة أو أعــراض نفســية  إلــى 
األطبــاء النفســيين أو خدمــة رعايــة الناجيــن، باإلضافــة إلــى تأميــن الخدمــات المناســبة لهــم. 
وبالتالــي فإنــه مــن المهــم تقييــم وإعــادة تقييــم التأقلــم النفســي للناجــي مــع االعتــداء. 
يقــدم الجــدول 6 سلســلة مــن األســئلة غيــر الموحــدة او المقيمــة رســميا ولكنهــا فعالــة فــي 

الممارســة العمليــة.

يوصــى باإلحالــة إلــى طبيــب نفســي للحصــول علــى الدعــم والتدخــل المناســبين إذا ســجل 
الناجــي نتيجــة 4 أو أكثــر علــى اإلجابــات، فذلــك يشــير إلــى أنــه ال يتكيــف مــع تداعيــات الهجوم.

 السلوك 
الدعم المتاح/ مدى االقرار 

 المشاعر 
الشعور بالعزلة

 السلوك 
إحساس بالتقييد بسبب الخوف أو 

اإلكتئاب أو إنعدام الثقة 

 السلوك
االنسحاب من المجتمع وتدني إحترام الذات

 السلوك
أي سلوك متهرب غير عقالني 

 المشاعر 
رهاب المثليين، عدم الشعور باألمان أو 

السيطرة 

1

2

3

4

5

6

   الجدول 6: طرق مقترحة لتقييم درجة التكيف بعد االعتداء 

هل كنت قادرًا على إخبار أحد؟

هل تشعر بأنك مقّرب أو بعيد عن العائلة واألصدقاء؟ هل 
أحسست بتغيرات في العالقات الجنسية؟ هل شعرت 

بالعزلة؟ 

هل حصلت أي تغيرات في عملك؟ هل حصلت أي تغيرات 
في حياتك االجتماعية؟

هل حصلت لديك تغيرات في طريقة تالقيك أناس جدد؟

هل يمكنك الخروج بمفردك إلى أماكن عادًة ما تقصدها؟ 
)في حال مواجهة الصعوبات إحصل على السياق 

والتفاصيل(

هل تعتقد أن أحاسيسك تجاه الرجال قد تغيرت؟

5
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ــات البالغــة ينبغــي نقــل الناجــي إلــى أحــد مراكــز الصدمــات اإلقليميــة بعــد  فــي حــال االصاب
التشــاور الجراحــي.

5.1 المضاعفات

  األمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية
      ردود االفعال االجهاد ما بعد الصدمة  واالضطرابات

      االختالالت الجنسية )االضطراب الجنسي ، عدم القدرة على االنتصاب(
      المراضة والوفاة )الناجمة عن اإلصابات الجسدية التي تكبدها خالل االعتداء الجنسي(

5.2 سير المرض

       ان المستقبل المرضي للناجين من االعتداء الجنسي عادًة ما يكون جيد  بحال
       توفرت الرعاية المستمرة الكافية لمساعدة هؤالء الناجين في المعافاة بعد

       تعرضهم للحادثة.

 السلوك 
أي سلوك متهرب غير عقالني 

 السلوك 
صعوبة االنتصاب والتشّوش

 المشاعر 
كراهية الجسد، الشك في التوجه 

الجنسي

 المشاعر
تدني إحترام الذات- تجنب التفاعل مع 

اآلخرين

 طرق أخرى 
درجة البصيرة، والتجنب

متى آخر مرة شعرت باإلرتياح تجاه رجل آخر إجتماعيً أو في 
العمل؟

هل حصلت لديك تغيرات في عالقاتك الجنسية؟

هل حصل أي تغير بكيفية شعورك تجاه مظهرك؟ هل 
حصل أي تغير في شعورك الجنسي؟

هل تشعر بأن اآلخرين يمكنهم أن يعرفو ا أنك قد
تعرضت إلعتداء؟ 

هل تغير أي شيء معك منذ حصول االعتداء؟

7

8

9

10

11
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