إنهاء العنف الجنسي
في ألبرتا
العنف الجنسي في ألبرتا

ما هو العنف الجنسي؟
العنف الجنسي هو فعل يُرتكب ضد السالمة الجنسية لشخص ما
دون موافقته الحرة .يمكن أن يكون جسديًا و  /أو بدون اتصال
جنسي ،ويؤثر على جميع األعمار واألجناس ،وقد يكون الشخص
الذي يرتكب الفعل معروفًا أو غريبًا .إن العنف الجنسي ضد القانون.
وهه يشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،االعتداء الجنسي والتحرش
الجنسي واالستغالل الجنسي.
االعتداء الجنسي هو أي فعل غير مرغوب فيه ذي طبيعة جنسية
يُفرض على شخص آخر دون موافقته .يمكن أن يشمل على األفعال
القسرية أو غير المرغوبة من المعتدى عليه فيما يلي :التقبيل أو اللمس
أو اإليالج في المهبل أو اإليالج في الشرج أو الجنس الفموي.
التحرش الجنسي عبارة عن مالحظات أوإيماءات أو نظرات أو
أصوات جنسية غير مرغوب فيها أو غير مدعو إليها وأفعال تجعل
الشخص يشعر بعدم األمان أو اإلهانة أو عدم الراحة ،حتى لو ادعى
المتحرش أنه كان يمزح فقط .ويشمل أي سلوك جنسي غير مرغوب
فيه يؤثر في أو يمنع أي شخص من الحصول على وظيفة أو االحتفاظ
بها أو الترقية أو اإلقامة في سكن ما.
يحدث االستغالل الجنسي عندما يستخدم شخص في موقع ثقة أو سلطة
تلك القوة لبدء أو محاولة ممارسة نشاط جنسي مع شخص آخر .يمكن
أن يكون من خالل اللمس المباشر أو غير المباشر أو العنف أو اإلكراه
أو استخدام التهديدات.

من يتأذى من العنف الجنسي؟
على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يتعرض للعنف الجنسي ،إال
أن معظم الحوادث تقع ضد النساء والفتيات .باإلضافة إلى ذلك ،تشير
اإلحصائيات إلى أن بعض الفئات أكثر عرضة للعنف الجنسي:
• نساء وفتيات الشعوب األصلية
• األطفال والمراهقون
• األشخاص ذوي اإلعاقة
• األشخاص من مجتمعات LGBTQ2S+

لمزيد من المعلومات:

اعتبارا من عام  ،2019تعرض ما يقرب من %43
•
ً
من سكان ألبرتا ( 1.8مليون في المجموع) للعنف
الجنسي في حياتهم
اعتبارا من عام  ،2019تعرضت اثنتان من كل ثالث
•
ً
إناث وواحد من كل ثالثة رجال في ألبرتا للعنف الجنسي
في حياتهم.
• النساء أكثر عرضة من الرجال لتجربة السلوكيات
الجنسية غير المرغوب فيها في األماكن العامة وعلى
اإلنترنت وفي مكان العمل
•  ٪95من الناجين ال يبلغون الشرطة عن اعتداءاتهم،
مما يجعل العنف الجنسي من أكثر الجرائم التي ال يتم
اإلبالغ عنها في كندا.
 .1رابطة خدمات االعتداء الجنسي في ألبرتا2020 ،؛  .2هيئة
اإلحصاء الكندية 2019 ،؛  .3هيئة اإلحصاء الكندية.2016 ،
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ما الذي تفعله الحكومة لمنع العنف الجنسي ودعم
منه؟تفعله الحكومة لمنع العنف
مانالذي
الناجي
الجنسي ودعم الناجيات؟
التزمت ألبرتا على مستوى الحكومة بأكملها بمنع العنف
وتحسين
الجنسي
للناجين.الحكومة بمنع العنف
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الجنسي وتحسين الدعم للناجين.
يشمل االلتزام إجراءات في ثالث مجاالت رئيسية:
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الجنسينتغيير الثقافة من خالل تعزيز ثقافة الموافقة
•
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النظم االجتماعية والصحية والعدالة والتعليم بفعالية
الجنسيخالل تمويل الوكاالت المجتمعية التي
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التثقيف والوقاية
منبرامج
وتدير
الناجين
الوكاالت المجتمعية
خالل تمويل
•
األفراد
تساعد دعم
التي تساعد الناجين وتدير برامج التثقيف والوقاية
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يمكن للجميع أن يلعبوا ً
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وإنهاء العنف الجنسي
اتصل برقم  911لمساعدة شخص في خطر محدق ،أو عندما ال
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عندما ال تشعر باألمان ،تدخل لمساعدة شخص ما.

لمزيد من المعلومات:

كيف يمكنك التدخل:
• حتى كمتفرج يمكنك المساعدة في وقف العنف والتحرش
الجنسي
• إذا كان القيام بذلك آمنًا  ،فتحدث ودافع عن الضحية إذا
شاهدت تحر ً
شا جنسيًا وقدم الدعم
• اتصل بالشرطة إذا كنت شاهدا ً على اعتداء جنسي
• أخبر الشرطة إذا رأيت أي شخص يضيف شيئًا مريبًا
لمشروب شخص آخر
• تحقق مع أصدقائك وأي أفراد معرضين للخطر للتأكد من
وصولهم إلى المنزل بأمان
• قل "ال" إذا حاول أي شخص مشاركة نصوص صريحة أو
سناب شات
• رفض االنضمام إلى المحادثات المهينة التي تبقي التحيز
الجنسي والعنف الجنسي مستمرين (والتعبير عن رفضك)
كيف تكون حليفا ً وتدعم الناجين:
• ال تلوم الناجي أبدًا
• تحدث إلى أطفالك عن الموافقة والعالقات الصحية
• المشاركة في برامج التوعية العامة
• اجعل مؤسستك تعزز برامج التدريب للمهنيين
• التطوع أو التبرع للمنظمات التي تعمل على منع العنف
الجنسي ودعم الناجين
• رفع مستوى الوعي حول العنف الجنسي في مجتمعك

إذا كنت ناج من العنف الجنسي وتحتاج إلى
مساعدة
إذا كنت في خطر محدق ،فاتصل برقم .911
خط ألبرتا األول للعنف الجنسي
إذا كنت قد تعرضت ألي شكل من أشكال العنف الجنسي وتحتاج
إلى دعم في األزمات أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور
على خدمات دعم االعتداء الجنسي في ألبرتا .متوفر بأكثر من
 200لغة.
اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى( 1-866-403-8000 :رقم مجاني
يعمل يوميًا من  9صبا ًحا إلى  9مسا ًء)
الدردشة عبر اإلنترنت على موقعaasas.ca :
aasas.ca

خدمات االعتداء الجنسي المحلية
إذا كنت قد تعرضت ألي شكل من أشكال العنف الجنسي وتحتاج إلى دعم
أو استشارة في األزمات.
توجه إلى الموقع الكترونيaasas.ca/get-help/ :
aasas.ca/get-help/
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