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  جنسيإنهاء العنف ال
 في ألبرتا

 

What is sexual violence? 
Sexual violence is an act committed against 

someone's sexual integrity without that person’s 

freely given consent. It can be physical and/or non-

contact, affects all ages and genders, and the 

person committing the act may be known or a 

stranger. It is against the law. It includes, but is not 

limited to, sexual assault, harassment & 

exploitation.  

Sexual assault is any unwanted act of a sexual 

nature that is imposed on another person without 

their consent. It can include forced or unwanted 

kissing, touching, vaginal penetration, anal 

penetration or oral sex. 

Sexual harassment is unwanted or uninvited sexual 

remarks, gestures, sounds like leering or whistling,  ما

 و العنف الجنسي؟

 

 ما هو العنف الجنسي؟ 
هو فعل يُرتكب ضد السالمة الجنسية لشخص ما  العنف الجنسي

بدون اتصال دون موافقته الحرة. يمكن أن يكون جسديًا و / أو 

وقد يكون الشخص  واألجناس،ويؤثر على جميع األعمار  ،جنسي

ضد القانون. العنف الجنسي  الذي يرتكب الفعل معروفًا أو غريبًا. إن

والتحرش الجنسي عتداء اال الحصر،على سبيل المثال ال  شمل،ي هوه

 .الجنسي واالستغاللالجنسي 

 

هو أي فعل غير مرغوب فيه ذي طبيعة جنسية  االعتداء الجنسي

على األفعال يُفرض على شخص آخر دون موافقته. يمكن أن يشمل 

التقبيل أو اللمس القسرية أو غير المرغوبة من المعتدى عليه فيما يلي: 

 الفموي.ج في الشرج أو الجنس أو اإليالج في المهبل أو اإليال

 

أو نظرات أو وإيماءات أعبارة عن مالحظات  التحرش الجنسي

وأفعال تجعل  مدعو إليهاجنسية غير مرغوب فيها أو غير أصوات 

حتى لو ادعى  الراحة،أو عدم  اإلهانةالشخص يشعر بعدم األمان أو 

المتحرش أنه كان يمزح فقط. ويشمل أي سلوك جنسي غير مرغوب 

أو يمنع أي شخص من الحصول على وظيفة أو االحتفاظ في فيه يؤثر 

 .مة في سكن مابها أو الترقية أو اإلقا

 

عندما يستخدم شخص في موقع ثقة أو سلطة  االستغالل الجنسييحدث 

نشاط جنسي مع شخص آخر. يمكن تلك القوة لبدء أو محاولة ممارسة 

أن يكون من خالل اللمس المباشر أو غير المباشر أو العنف أو اإلكراه 

 .أو استخدام التهديدات

 

 من يتأذى من العنف الجنسي؟
إال  الجنسي،على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يتعرض للعنف 

تشير  ذلك،أن معظم الحوادث تقع ضد النساء والفتيات. باإلضافة إلى 

 اإلحصائيات إلى أن بعض الفئات أكثر عرضة للعنف الجنسي:

 نساء وفتيات الشعوب األصلية  • 

 األطفال والمراهقون  • 

 شخاص ذوي اإلعاقةاأل   •

 +LGBTQ2S مجتمعات من األشخاص  • 

 

 العنف الجنسي في ألبرتا

 43%تعرض ما يقرب من  ،2019اعتباًرا من عام • 
مليون في المجموع( للعنف  1.8من سكان ألبرتا )

 الجنسي في حياتهم

تعرضت اثنتان من كل ثالث  ،2019اعتباًرا من عام • 
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

 اعتداءاتهم،٪ من الناجين ال يبلغون الشرطة عن 95• 
مما يجعل العنف الجنسي من أكثر الجرائم التي ال يتم 

 اإلبالغ عنها في كندا.

 

. هيئة 2 ؛2020 ألبرتا،. رابطة خدمات االعتداء الجنسي في 1
 .2016 الكندية،. هيئة اإلحصاء 3؛  2019 الكندية،اإلحصاء 

 ماذا يعني القبول؟ 
القبول يعطي إعطاء اإلذن بحدوث شيء ما أو الموافقة على القيام 

ف الموافقة في القانون الجنائي الكندي على أنها  بشيء ما. تُعرَّ

االتفاق الطوعي على االنخراط في نشاط جنسي. السن القانوني 

في كندا. ال يعني الصمت أو السلبية الموافقة  16للموافقة هو 

قادرين على إلغاء الموافقة في  موافقونالويجب أن يكون الشركاء 

ال يمكن إعطاء الموافقة مسبقًا وال توجد موافقة  لذلك،أي وقت. 

 .ضمنية في القانون الكندي

 

يحتاج الشخص الذي يبدأ نشاًطا جنسيًا إلى اتخاذ خطوات معقولة 

إلثبات الموافقة والسعي إليها بنشاط أثناء النشاط الجنسي. الموافقة 

وليست حدثًا لمرة واحدة. ال ينبغي  مستمرة،ة أو محادثة هي عملي

عدم وجود "ال" ال يعني  إليها؛أبًدا افتراض الموافقة أو التلميح 

 .""نعم

 

 .لديك الحق في سحب الموافقة في أي وقت أثناء النشاط الجنسي
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 ساطير حول العنف الجنسيأ
 .الخرافة: االعتداء الجنسي يرتكبه في الغالب غرباء

الحقيقة: في حاالت االعتداء الجنسي حيث تم توجيه 

( 87%فإن غالبية الضحايا ) الشرطة،االتهام من قبل 

األكثر شيوًعا كمعارف  عليهم؛يعرفون المعتدي 

 .عرضي أو فرد من العائلة أو شريك حميم

الخرافة: ليس من المهم ممارسة الجنس مع شخص 

أو فقد ما بينما يكون الشخص في حالة سكر أو رجم 

 .الوعي

الحقيقة: إذا كان شخص ما فاقدًا للوعي أو غير قادر 

فال  المخدرات،على الموافقة بسبب تعاطي الكحول أو 

يعتبر اعتداء  موافقة،يمكنه منح موافقته قانونًا. بدون 

 .جنسي

الخرافة: الناجيات يكذبن ويختلقن قصًصا عن 

 .تعرضهن لالعتداء الجنسي

الكاذبة عن االعتداء الجنسي  الحقيقة: عدد البالغات

بما يتفق مع عدد التقارير الكاذبة عن  للغاية،منخفض 

 .جرائم أخرى في كندا

 

ما الذي تفعله الحكومة لمنع العنف 

 الجنسي ودعم الناجيات؟
 

التزمت ألبرتا على مستوى الحكومة بمنع العنف 

 .الجنسي وتحسين الدعم للناجين

 

 :مجاالت رئيسية ثالثيشمل االلتزام إجراءات في 

من خالل تعزيز ثقافة الموافقة  تغيير الثقافة   •

 والمساواة بين الجنسين

من خالل ضمان استجابة  تحسين االستجابة   •

النظم االجتماعية والصحية والعدالة والتعليم بفعالية 

 للعنف الجنسي

من خالل تمويل الوكاالت المجتمعية  دعم األفراد   •

 ناجين وتدير برامج التثقيف والوقايةالتي تساعد ال

 

يمكن للجميع أن يلعبوا دوًرا في منع 

 وإنهاء العنف الجنسي
 

أو  محدق،لمساعدة شخص في خطر  911اتصل برقم 

 .تدخل لمساعدة شخص ما باألمان،عندما ال تشعر 

 

 

 

 

 

 

 :كيف يمكنك التدخل

حتى كمتفرج يمكنك المساعدة في وقف العنف والتحرش    •

 الجنسي

كان القيام بذلك آمنًا ، فتحدث ودافع عن الضحية إذا  إذا   •

 شاهدت تحرًشا جنسيًا وقدم الدعم

 اتصل بالشرطة إذا كنت شاهداً على اعتداء جنسي   •

أخبر الشرطة إذا رأيت أي شخص يضيف شيئًا مريبًا    •

 لمشروب شخص آخر

تحقق مع أصدقائك وأي أفراد معرضين للخطر للتأكد من    •

 إلى المنزل بأمانوصولهم 

قل "ال" إذا حاول أي شخص مشاركة نصوص صريحة أو    •

 سناب شات

رفض االنضمام إلى المحادثات المهينة التي تبقي التحيز    •

 )والتعبير عن رفضك(مستمرين الجنسي والعنف الجنسي 

 

 :كيف تكون حليفاً وتدعم الناجين

 ال تلوم الناجي أبدًا   •

 عن الموافقة والعالقات الصحيةتحدث إلى أطفالك    •

 المشاركة في برامج التوعية العامة   •

 اجعل مؤسستك تعزز برامج التدريب للمهنيين   •

العنف  التطوع أو التبرع للمنظمات التي تعمل على منع   •

 نالجنسي ودعم الناجي

 رفع مستوى الوعي حول العنف الجنسي في مجتمعك   •

 

جنسي وتحتاج إلى من العنف ال إذا كنت ناج  

 مساعدة
 .911فاتصل برقم  محدق،إذا كنت في خطر 

 خط ألبرتا األول للعنف الجنسي

إذا كنت قد تعرضت ألي شكل من أشكال العنف الجنسي وتحتاج 

األزمات أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور في إلى دعم 

على خدمات دعم االعتداء الجنسي في ألبرتا. متوفر بأكثر من 

 .لغة 200

مجاني رقم )  8000-403-866-1: إلى اتصل أو أرسل رسالة نصية

 (مساءً  9صباًحا إلى  9من  يوميًايعمل 

 aasas.caعلى موقع:  الدردشة عبر اإلنترنت

 

 خدمات االعتداء الجنسي المحلية

وتحتاج إلى دعم إذا كنت قد تعرضت ألي شكل من أشكال العنف الجنسي 

 أو استشارة في األزمات.

 help-aasas.ca/get/: موقع الكترونيتوجه إلى ال

        aasas.ca  

 

  aasas.ca/get-help/    

 

 حول العنف الجنسي خرافات
 .خرافة: االعتداء الجنسي يرتكبه في الغالب غرباء

تم  التيفي حاالت االعتداء الجنسي ( 87%غالبية الضحايا )الحقيقة: 

الذين ؛ ينيعرفون المعتدكانوا  توجيه االتهام من قبل الشرطةفيها 

شريك  أو فرد من العائلة أوبشكل عارض  يكونون غالبًا من المعارف

 .حميم

 

شخص في حالة  معممارسة الجنس بالشيء الكبير س خرافة: لي

 .وعيلل انأو فقدُسكر أو  ثمالة

الحقيقة: إذا كان شخص ما فاقًدا للوعي أو غير قادر على الموافقة 

بسبب تعاطي الكحول أو المخدرات، فال يمكنه منح موافقته قانونًا. 

 .سيًاجن اعتداءً الفعل بدون موافقة، يعتبر 

 

لالعتداء  مقصًصا عن تعرضه قونويختل بونيكذ ونخرافة: الناج

 .الجنسي

الحقيقة: عدد البالغات الكاذبة عن االعتداء الجنسي منخفض للغاية، 

 .بما يتفق مع عدد التقارير الكاذبة عن جرائم أخرى في كندا

 

ما الذي تفعله الحكومة لمنع العنف الجنسي ودعم 

 ؟ن منهالناجي
 

بمنع العنف بأكملها التزمت ألبرتا على مستوى الحكومة 

 .الجنسي وتحسين الدعم للناجين

 

 :مجاالت رئيسية ثالثيشمل االلتزام إجراءات في 

من خالل تعزيز ثقافة الموافقة والمساواة بين  تغيير الثقافة   •

 الجنسين

من خالل ضمان استجابة النظم  تحسين االستجابة   •

عنف ضد الصحية والعدالة والتعليم بفعالية االجتماعية وال

 الجنسي

من خالل تمويل الوكاالت المجتمعية التي  دعم األفراد   •

 تساعد الناجين وتدير برامج التثقيف والوقاية

 

يمكن للجميع أن يلعبوا دوًرا في منع وإنهاء 

 العنف الجنسي
 

أو عندما ال  محدق،لمساعدة شخص في خطر  911اتصل برقم 

 .تدخل لمساعدة شخص مافي ال باألمانتشعر 
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