
	  

	  	  		فهھمم  	االعنفف  	االجنسي    
	  

االجنسي؟  	ااإليیذذااء  	وو  	ووااالعتددااء  	االتحررشش  	هھھھوو  	ما 	  
	  

	يیؤؤذذيي)  	بب(  	ووجسددهه؛  	ووجنسانيیتهھ  	بنفسهھ  	االشخصص  	إإحساسس  	يینتهھكك)  	أأ:  	(جنسي  	ططابع  	ذذوو  	فعلل  	أأيي  	هھھھوو  	االجنسي  	االعنفف  
	كننيیم.  	ااألمانن  	اانعدداامم  	بمشاعرر  	يیتسببب)  	جج(  	أأوو/وو  	وواالررووحيیة٬،  	وواالعاططفيیة  	وواالجسدديیة  	االعقليیة  	االشخصص  	سالمة  

.االجنسي  	االعنفف  	يیختبرروواا  	أأنن  	االجنسيیة  	االهھوويیاتت  	جميیع  	منن  	لألشخاصص 	  
	  

:ااألمثلة  	تشملل 	  

مالبسهھمم  	أأوو/وو  	ما  	شخصص  	جسمم  	أأعضاء  	عنن  	بهھا  	مررغووبب  	غيیرر  	تعليیقاتت  	:تحررششاال 	  

	أأوو/وو  	االمددررسة  	أأوو  	االعملل  	مكانن  	في  	بهھا  	مررغووبب  	غيیرر  	جنسيیة  	تقرّربب  محاووالتت  	:عتددااءااال  		إإلى  	االووصوولل  	لددىى    
	سابقق  	أأوو  	حالي  	شرريیكك  	ِقبَلل  	منن  	االجنسي  	عتددااءااال  	يیشملل  	بما  	غتصابب٬،ااال  	؛يیةاالمجتمع  	خددماتتاالوو  	برراامجاال  

االططفوولة  	أأثناء  	االجنسي  	وواالتحررشش  	االتأدديیبي؛  	غتصاببووااال 	  

	منن  	غتصاببااال  	االططفوولة؛  	أأثناء  	االجنسي  	االتحررشش  	ذذلكك  	في  	بما  	٬،مررةة  	منن  	أأكثرر  	يیحددثث  	االذذيي  	االجنسي  	االعنفف  	:ااإلساءةة  
	لووااقيیاتتاا  	ااستخدداامم  	ووررفضض  	االضغطط٬،  	أأوو  	االتهھدديیدد  تحتت  	االقسرريي  	االجنسي  	االنشاطط  	سابقق؛  	أأوو/وو  	حالي  	شرريیكك  	للبَ  ق ِ   

االنسلل  	محددددااتت  	أأوو/وواالووقائيیة    االسددوودد  	االذذكرريیة٬، 	  
	  
	  

االجنسي؟  	االعنفف  	شيیووعع  	مددىى  	ما 	  
	  

	أأنن  	يیُقَددَّرر  1		كلل  منن    3		وو  	نساء    1		كلل  منن    6		ووعلى.  	حيیاتهھمم  	في  	االجنسي  	االعنفف  	أأشكالل  	منن  	شكالً    	يیووااجهھوونن  	ررجالل    
	هھھھمم  	االذذيینن  	ااألشخاصص.  	اااالتبليیغ  	قلة  	بسببب  	أأعلى  	ااألررقامم  االحقيیقيیة  	تكوونن  	أأنن  	ررجحااأل  2SLGBTQ		االررووحح٬،  	ثنائيیوو(    

	االمغايیررةة  االجنسيیة  االميیوولل  أأصحابب  	متحوولوونن٬،اال  	االجنسيیة٬،  	االميیوولل  	ااززددووااجيیوو  	االجنسس٬،  	وومثليیوو  	مثليیاتت  /
	هھھھمم  	وواالذذيینن)  	متشككوونناال  BIPOC	نوونن  	أأصليیوونن٬،  سكانن  	سوودد٬،(   ضوونن  	)ُملَووَّ 	االجنسي  	االعنفف  	تجرربة  	لخططرر  	ُمعَررَّ  

	.غيیررهھھھمم  	منن  	أأكثرر  
	  

	  
االجنسي  	االعنفف  	عنن  	شائعة  	خرراافاتت

	  

.بالجنسس  	عنيم َ   	االجنسي  	االعنفف  	:االخرراافة 	  
.آآخرر  	شخصص  	على  	االسلططة  وواامتالكك  	بالسلططة  	عنيم َ   	االجنسي  	االعنفف:  	االحقيیقة 	  

	  
	االخرراافة  :  ً 	االجنسي  	ااالعتددااء  	يیررتكبب  	منن  	يیكوونن  	ما  	غالبا    ً 	شخصا    ً .غرريیبا 	  



	  

	االحقيیقة  :87%	.االناجي  	يیعررفهھ  	شخصص  	يیررتكبهھا  	االجنسيیة  	ااالعتددااءااتت  	منن   	  
	  

	عليیكك  	شرريیككك  	يیعتدديي  	أأنن  	يیمكنن  	ال:  	االخرراافة    ً .جنسيیا 	  
.االززووااجج  	ذذلكك  	في  	بما  	حميیمة٬،  	عالقة  	أأيي  	في  	يیحددثث  	أأنن  	االجنسي  	للعنفف  	يیمكنن  	:االحقيیقة 	  

	  

	االضحيیة  	على  	االجنسي  	االعنفف  	تجرربة  	في  	االكلي  	أأوو  	االجززئي  	االلوومم  	يیقع:  	االخرراافة  	.االناجي/   	  
	االضحيیة  	ضضعررُّ  تَ    	:االحقيیقة  		:يیكوونوواا  	لمم  	أأوو  	كانوواا  	لوو  	عما  	االنظظرر  	ضضغَ  ب ِ   	خططؤؤهه  	ليیسس  	االجنسي  	االعنفف  	لتجرربة  	االناجي/    

	  
	مالبسس  	أأوو/وو  	لجسمهھمم  	كاشفة  	مالبسس  	يیررتددوونن  •    ُ 	محتشمة  	غيیرر  	بررعتَ  ت  
	مخموورريینن  •  
	يیغاززلوونن  •  
	غاددرروواا  	أأوو  	بالررفضض  	هھھھووااووَّ  فَ  تَ    •  
	بالقبوولل  	هھھھووااووَّ  فَ  تَ    •    ً 	بعدد  	فيیما  	ررأأيیهھمم  	لوواابددَّ    	ثمم  	٬،مبددئيیا  
	لهھمم  	  االمسيء  	أأوو/وو  	االمعتدديي  	أأوو/وو  	االمتحررشش  	بالشخصص  	يیثقوونن  	أأوو/وو  	يیعررفوونن  	كانوواا  	أأوو  	للمعتدديي  	أأصددقاء  •  
	آآذذااهھھھمم  	االذذيي  	االشخصص  	يیحبوونن  	ززاالوواا  	ما  	أأوو/وو  	يیحبوونن  •  
	آآذذااهھھھمم  	االذذيي  	بالشخصص  	بعالقتهھمم  	يیستمرروونن  •  
	االتجرربة  	عنن  	غوواالّ ِ بَ  يیُ    	لمم  	أأوو/وو  	آآخرر  	أأحددااً    	يیخبرروواا  	لمم  •  
	حددووثهھ  ووقتت  	في  	وومقبوولل  	ططبيیعي  	لهھمم  	حددثث  	ما  	أأنن  	يیعتقددوونن  •  

	  


