
عند انتهاك حقك

بخصوص استقاللية قرارك بشأن أمورك الجنسية

 



جنيس آخر أو استغالل جنيس إذا كنت قد تعرضت لالغتصاب قبل فرتة قصرية، أو 

تعرضت لعنف 

فال تغتسل/ال تغتسيل، وال تُغريي/تُغري املالبس  •   

اذهب إىل الطبيب حتى ولو مل تكن هناك آثار أو إصابات ظاهرة  •   

تواصل مع أرقام الهواتف املناوبة املجانية ملركز أزمات االغتصاب توكيناينني  •   

             )Tukinainen( أثناء فرتة املناوبة

   - بإمكانك أيضاً التواصل دون ذكر اسمك كمجهول 

                      - أنت الذي تقرر بنفسك بخصوص تقديم البالغ عن الجرمية عند

                              - البيانات بخصوص تواصلك تُحفظ طي الرسية حصولك عىل معلومات 

بشأن ذلك   

تواصل مع الرشطة  •   

تشّجع للحديث عن تجربتك لشخص ُمعني ُمقرب منك، ال تبقى مبفردك  •   



الجرمية الجنسية لديها أشكال كثرية

الجرمية الجنسية تعني انتهاك حق الشخص بخصوص استقاللية قراره بخصوص أموره الجنسية.

القانون الجنايئ الباب 20 يُحدد جميع أسامء الجرائم الجنسية وخصائصها التعريفية.

العنف الجسدي أو التهديد به ال يُعترب اليشء الوحيد الذي يتم التعرف عىل االغتصاب من خالله.

من املمكن أن يحدث االغتصاب بدون عنف أيضاً، ومن غري الرضوري أن يتسبب للضحية بأرضار 

جسدية. وباملثل فإن استغالل جهل الشخص أو مرضه أو إعاقته أو حالة الخوف لديه أو استغالل 

حالة أي عجز من نوع آخر تُعترب من خصائص االغتصاب باملعنى الذي يقصده القانون.

غالباً ما تكون الضحية يف هذه الحاالت عاجزة عن الدفاع عن نفسها أو التعبري عن إرادتها.

يف بعض الحاالت يكون األمر عبارة عن استغالل جنيس، عندما يتم ارتكاب الفعل من خالل استغالل 

الشخص لوضعه عىل سبيل املثال من خالل إرضاخ الضحية أو إخضاعها أو استغالل عدم نضجها أو 

اعتامدها عىل الجاين.

العنف الجنيس أو االستغالل الجنيس ال يُعترب جنساً، وإمنا انتهاك حق الشخص يف استقاللية قراره 

الجنيس.



العنف الجنيس

العنف الجنيس يتسبب بأزمة صادمة، حيث أنها حالة إرهاق شديدة نفسية وجسدية. حيث أنه 

يُؤثر بأشكال ُمتعددة عىل تصور الشخص عن نفسه وعن األناس اآلخرين وعن العامل. كام أن الشعور 

باألمان والقدرة عىل الثقة باآلخرين من املمكن أن تختل.

من املهم إبالغ السلطات كالطبيب عن حاالت الخوف وعن التوابع النفسية األخرى.



اإلرهاق الناتج عن الصدمة انتهاك الحق يف استقاللية القرار الجنيس تتسبب 

بشكل منوذجي بأعراض

• أعراض تكرار التجربة من جديد، حيث أن تجربة العنف أو أجزاء منها تعود إىل الذاكرة بشكل 

واضح ومن غري املمكن التحّكم فيه. كام أن الكوابيس الليلية شائعة أيضاً.

• أعراض التجنب، حينئذ يتجنب الشخص الذي تعرض للعنف بكل الوسائل التفكري يف الحدث أو 

تذكره أو املشاعر التي يُثريها. من املمكن أن يكون الشعور خاٍل من املشاعر. ال يشعر بأن التجربة 

شخصية أو حقيقية.

• تظهر األعراض املتعلقة باليقظة كتجارب جسدية وتقلبات مزاجية.يكون الجسم والفكر يف حالة 

يقظة وانتباه بشكل مستمر، ويف حالة استعداد للتنبؤ بالخطر والرد عليه. األعراض النموذجية هي 

أيضاً الجفل واضطرابات النوم وصعوبة الرتكيز. األعراض هي نتيجة لحدث يتجاوز القدرة عىل 

التحّمل، وليس عالمات ضعف أو أن الشخص الذي تعرض للعنف يسء.



من الطبيعي الشعور بـ
الخجل

العنف الجنيس هو عمل مقصود ومهني ومذل وقاهر. من املمكن أن مينع الخجل الشخص من أن 

يُبلغ عند تجربته ويطلب املساعدة. مشاعر الخجل تعود دامئًا إىل الجاين عىل كل حال وليس إىل 

الشخص الذي تعرض للعنف.

الشعور بالذنب

العديدون من األشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنيس يشعرون بالذنب وتحمل املسؤولية عن 

الحدث. املسؤولية عن العنف الجنيس تقع دامئاً عىل مسؤولية الفاعل عىل كل حال وليس الشخص 

الذي تعرض لها.

الخوف وعدم الشعور باألمان

انتهاك حق استقاللية القرار بخصوص االمور الجنسية غالباً ما يتسبب بحالة من العجز العميق أو 

حتى الخوف من املوت.

بعد الحدث من املمكن أن تُصّعب مشاعر الخوف من القدرة عىل الفعالية أثناء الحياة اليومية.

األمور التي تُذكّر بالحدث من املمكن أن تُثري فجأة مشاعر الخوف ونوبات من الخوف. من املمكن 

أيضاً أن يكون من الصعب عىل الشخص الثقة بنفسه وباألناس اآلخرين.

 



كُره الذات

تجربة العنف من املمكن أن تُثري كُره الذات. من املمكن أن يكون من الصعب النظر يف املرآة من 

املمكن الشعور بأن الجسد ُمتسخ ويتطلب اغتسال ُمتكرر.

من املمكن عىل كل حال باملساعدة يف حالة االزمات والتعامل مع التجربة، أن يعرث الشخص عىل 

عالقة إيجابية مع ذاته.

الغضب/الكراهية

من املمكن أن يكون من الصعب الشعور بالغضب أو بالكراهية ُمبارشًة بعد التجربة. من املمكن أن 

تنشأ مشاعر الغضب أو الكراهية فيام بعد تجاه الشخص نفسه أو تجاه األشخاص املقربني منه أو 

تجاه فاعل العنف. من املمكن أن يظهر الغضب عىل هيئة اختالق للمشاكل أو حاالت من الغضب 

أو نوبات من الغضب. من املفهوم والصحيح أن يغضب الشخص عندما يتعرض للظلم.

الحزن

الحزن هو عبارة عن نتيجة للتغريات والخسائر الناتجة عن تجربة العنف التي تنتهك األمور الجنسية 

للشخص. من املمكن أن يشعر الشخص بالحزن متأخراً، ولكن يُعترب الحزن رضورياً للتعامل مع ما تم 

التعرض له والتعايف منه.



إىل األشخاص املُقربني

ليس خيار الشخص أن يُصبح ضحية للعنف الجنيس أو لالستغالل الجنيس.

انتهاك السالمة الشخصية وعدم املساس بالشخص، يُؤثر بطرق ُمختلفة عىل حياة الشخص الذي 

تعرض لها.

دعم الشخص املُقرب يُعترب ُمهامً، يك يكون بإمكان الشخص الذي تعرض للعنف الجنيس التعامل مع 

ما تعرض له بهدء وأن يتامثل للشفاء.

من املمكن أن يُقدم الشخص املُقرب دعمه من خالل حضوره واستامعه وتصديقه واملساعدة بشأن 

االمور العملية والتشجيع عىل طلب املساعدة.

ال يجوز الندم عىل الحدث، ولكن بإمكان الشخص املُقرب مساعدة ضحية الجرمية الجنسية يك 

يتعاىف من تجربته.

كام أن الشخص املُقرب من املمكن أن يحتاج إىل الدعم. ال يحتاج الشخص ألن يتعاىف من ذلك 

مبفرده.



تشّجع لطلب املساعدة

غالباً ما يكون من الصعب التحدث عن انتهاك استقاللية إصدار القرار بشأن االمور الجنسية، وقد 

يبدو التقدم بطلب املساعدة أمرًا عظياًم.

يرغب الشخص بنسيان التجارب الصعبة وطردها من فكره. التجنب من املمكن أن يجعل الشخص 

يشعر بتحسن مؤقتًا، لكن الجرأة عىل التحدث عاّم حدث يساعد عىل التعايف.

من املمكن البدء يف معالجة الحدث، من خالل الجرأة عىل التحدث مع شخص ُمقرب موثوق فيه.

الشخص الذي تعرض للعنف الجنيس لديه الحق أيضاً يف املساعدة املهنية، وغالباً ما تكون أمراً 

أساسياً للتعايف.

ال يحتاج الشخص ألن يبقى منفرداً مع املشاعر واألفكار التي يُثريها العنف الجنيس. من املهم تذكّر 

أنه من املمكن التعايف من تجربة العنف الجنيس.



ً الدعم الحقوقي ُمتاحا

ال يحتاج الشخص ألن يخلص من عملية اإلجراءات القضائية مبفرده. ُمتاحة مساعدة ودعم حقوقي 

مجاين.

الضحية لديه الحق يف تداول قضايئ عادل ومعاملة مالمئة ومحرتمة.

هناك العديد من االمكانيات لتسهيل الوضع الحقوقي لضحية الجرمية الجنسية. هدفها هو التأكيد 

عىل إنجاز أمنك الحقوقي.

ضحية الجرمية الجنسية لديه دامئاً إمكانية الحصول عىل املشورة الحقوقية بشأن قضيته قبل تقديم 

البالغ عن الجرمية أو يف أي مرحلة من مراحل عملية اإلجراءات القانونية حتى ولو مل يُقدم بالًغا عن 

جرمية عىل اإلطالق.

الضحية لديه الحق يف الحصول عىل مساعد قانوين للتداول القضايئ منذ إجراءات املباحث األولية 

للجرمية.



مارس حقوقك لقد تم سنها من أجلك.

من املمكن الطلب من مساعد التداول القضايئ للمشاركة يف االستجواب الذي تُجريه الرشطة 

لصاحب القضية )= الضحية(.

صاحب القضية لديه الحق يف الحصول عىل مساعد قضايئ مّجاين من أجل التداول القضايئ أيضاً، 

عندما يرفع املدعى العام الدعوى القضائية، ويكون صاحب القضية قد طلب أثناء املباحث الجنائية 

عقوبة للفاعل ولديه طلبات بخصوص التعويض عن الرضر.

يقوم املساعد باملساعدة يف متابعة قضية طلبات التعويض عن الرضر.

ضحية الجرمية الجنسية لديه الحق يف الشخص الداعم، الذي من املمكن أن يعمل كمساعد 

وباإلضافة لذلك داعامً أثناء فرتة عملية اإلجراءات القضائية.

تم إعداد ترتيبات خاصة لحامية الضحية أيضاً يف قاعة املحكمة، يك ال يحتاج الضحية ملقابلة الفاعل.



بيانات االتصال:

 )Tukinainen( مركز األزمات بخصوص االغتصاب توكيناينني

www.tukinainen.fi هلسنيك ويوفاسكوال وروفانييمي )

مناوبة الطوارئ لألزمات املجانية

هاتف: 0800 97899
االثنني - الخميس، الساعة: 9.00 - 15.00 السبت - األحد، الساعة: 15.00 - 21.00

االستشارات القانونية املجانية

هاتف: 0800 97895
االثنني- الخميس، الساعة: 13.00 - 16.00

nettitukinainen.fi
املساعدة بخصوص االزمات والتوجيه واإلرشاد من خالل اإلنرتنت

senjanetti.fi
معلومات عن املسائل القانونية لألشخاص الذين تعرضوا لجرمية جنسية


