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 على ممارسة الجنس قسًرا على شخص آخر بال موافقتھ. االعتداء االعتداء الجنسي ینطوي
 الجنسي شائع ویحدث للرجال والنساء والفتیان والفتیات.

 
 . الجنس القسري جریمة حتى بین شخصین متزوجین.االعتداء الجنسي جریمةفي أسترالیا، 

 
 معاناة كبیرة لألشخاص الذین تعرضوا العتداء جنسيإنھا 

 ویمكن أن تحصل لھم صعوبات عدیدة الحًقا. لیس ھناك شعور صحیح أو خاطئ بعد
 معاناة االعتداء الجنسي. قد یستغرق التعافي والشعور بالراحة ثانیة وقًتا طویًال.

 لیھا.من المھم أن تعتني بنفسك، وتحصل على المساعدة إذا كنت في حاجة إ
 
 

 تأثیرات االعتداء الجنسي على المدى القصیر
 

 قد...  

 تشعر بالوحدة، عدم اآلمان أو الخوف •

 رتباك، وعدم القدرة على التفكیرتشعر باإل •

 تعاني من مشاكل في النوم والشعور بالتعب  •

 تصاب بالكوابیس •

 تشعر بالتوعك الصحي وال تستطیع تناول الطعام •

 تشعر بالذنب والعار •

 تشعر بالغضب أو الحزن •

 تفكر كثیًرا بما حدث •

 تشعر بآالم في الجسم وبالصداع •

 تشعر بأنھ ال یمكن الوثوق بأحد •

 تشعر بالتداعي والتوتر •

 تشعر بأنك سيء وقذر •
  
 
 
 

 قد...  

 تشعر بالحزن دائًما  •

 تفكر دائًما بما حدث •

 تشعر بالغضب الشدید  •

 تشعر بعدم اآلمان وتتربص الخطر دائًما •

  تفكر "ھل حدث لي ذلك فعًال؟" •

 تقلق على مستقبلك •

 تبقى بعیًدا عن الناس •

 تحلم أحالًما سیئة جًدا •

 رتباكتشعر بالوحدة واإل •

 تؤذي نفسكتشعر بأنك ترید أن  •

 تشعر برغبة بالكحول والمخدرات •

 

 
 

 تأثیرات االعتداء الجنسي على المدى الطویل
 

 االعتداء الجنسي 

 بعض النصائح حول العنایة بنفسك
 

 ال                       نعم        
 

 
 تشرب الكحول أو تتناول المخدرات  •

 تتخلى عن األشیاء التي تحبھا •

 یھمھم أمرك نتبقى بعیًدا عن األسرة/ األصدقاء الذی •

 تبقي األمور عالقة في ذھنك •

 تدع المشاعر السیئة تنتابك •

 تجاذف بشكل یؤذیك •

 تلم نفسك •

 اطلب المساعدة الطبیة ألیة مشاكل صحیة •

 إمض وقًتا مع أشخاص یھمھم أمرك •

 اقض وقًتا مع أشخاص تثق بھم •

 جاھزتكلم عندما تشعر أنك  •

 احصل على بعض الراحة واالسترخاء •

 ستطعتاقم بالقلیل من التمارین إن  •

 قم باألشیاء التي تحبھا •



 
 

 اإلجراءات التي یمكنك القیام بھا
 

 إذا أصبت بجروح، اذھب إلى المستشفى أو الطبیب لتلقي العالج. ھذا مھم.◄ 

االعتداء الجنسي. إذا كنت غیر متأكد مما یجب عملھ فقد ترغب في التحدث بھذا األمر مع  عامل في الغ أو عدم إبالغ الشرطة عن إبأنت صاحب القرار ب◄ 

 إحدى الخدمات المبینة أدناه. إذا قررت إبالغ الشرطة، اتصل بفرقة الشرطة الخاصة باالعتداء الجنسي (انظر الرقم أدناه).

 داء، یمكنك الذھاب إلى عیادة إلجراء فحوصات (انظر أدناه). إذا كنت تعتقد أنك أصبت بعدوى أو مرض جنسي جراء االعت◄ 

یمكنك  یجد بعض األشخاص أن تلقي المشورة مفید. تنطوي المشورة على التحدث إلى شخص مھتم ومدّرب ال یحكم علیك جراء التجربة التي مررت فیھا. ◄ 

 طلب استخدام مترجم فوري لدى تلقي المشورة. 

 
                                                     

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 )SARCمركز الموارد لالعتداء الجنسي (
 ) والذین تعرضوا لالعتداء الجنسي كبالغین أو لألذى الجنسي كأطفال.وأكثرسنة  13الدعم المجاني لألشخاص (الذین تبلغ أعمارھم  SARCیقدم 

  للعدوى  حصفأسبوعین بعد االعتداء). یمكنھم وصف الدواء للتقلیل من فرص الحمل، والقیام بیوجد أطباء یمكنھم معاینتك مباشرة بعد اعتداء جنسي (حتى 

 تتوفر المشورة المجانیة أیًضا، ویمكن ترتیب مترجم فوري.

 (مجاًنا من خط أرضي) 1800 199 888أو  )08( 6458 1828على الرقم  SARCیمكنك االتصال بـ 

 

 

 

 الخدمات
 SARC ) 64581828    الخدمات الطبیة واإلرشادیة عقب االعتداء الجنسي -)الموارد لالعتداء الجنسيمركز 
 ASeTTS )92272700      المشورة وغیرھا من الدعم -) رابطة الخدمات للناجین من التعذیب والصدمات 
  93281200  المساندة والدعم للنساء من ثقافات مختلفة اللواتي یعانین من العنف في المنزل  -خدمة دعم النساء المتعددات الثقافة 
 93282699     المشورة وغیرھا من الدعم – مركز الخدمات المتعددة الثقافات في غرب أسترالیا 
 Ishar -  والدعم، الخدمات الطبیة، العنف المنزلي، األذى الجنسي والصحة العقلیة وخدمات دعم للنساء من كل الثقافاتمعلومات عن المشورة  

            93455335 
 93455755     دعم األشخاص من الثقافات المختلفة -مركز الموارد المتروبولیة للمھاجرین 
 93368282  أزمة اإلقامة، الوصول إلى خدمات الصحة العقلیة وبرامج االستیطان لالجئین والمھاجرین – مركز فریمانتل المتعدد الثقافات 
  94902258     المشورة والرعایة الصحیة للنساء من كل الثقافات  – للنساءخدمة غوسنیلز الصحیة 
 94281600       للتبلیغ عن اعتداء جنسي    -فرقة الشرطة لالعتداء الجنسي 

 .)ظ.ب 5 بعد( 131444

          تذك 

 الجنسي بعد االعتداء   العنایة

 غلطتك. یساالعتداء ل •

 ‘.مجنوًنا’أنت لست  •

 یمكنك أن تشعر بالصحة والعافیة من جدید. •
 

 
 

 أشخاص یمكنك التحدث معھم.ھناك  •

 أنت لست وحدك. •

 شعورك طبیعي.  •
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	الإجراءات التي يمكنك القيام بها

