
ثقافة املوافقة

 قامئة التدقيق 
الجنسّية

املوافقة*الواقي الذكري
*هل حصلت عليها؟

هل َمن أنت يف عالقة حميمة معهم...

يسألون عّم تريد/تريدين حني يتعلق األمر بالجنس 	 
ويحرتمون الحدود؟ معظم االعتداءات الجنسيّة 

يرتكبها شخص تعرفه الضحيّة. ال ينبغي ألحد أن 
يضغط عليك أو يرغمك عىل فعل أي يشء جنيس، أو 

يؤذيك جسدياً.

يدعمون استقالليتك واهتمماتك؟ ال يجب أن مينعك 	 
أحد عن أهدافك املتعلقة بالحياة االجتمعيّة أو 

العمل أو التعليم.

يجب أن مينح الجنس شعوراً جيداً لجميع املشاركني، 
والعالقات الصحيّة هي تلك التي تدعم.

أرقام مهمة

رشطة إقليم العاصمة األسرتالّية
هاتف 444 131 )استجابة غري فوريّة(

هاتف 000 )الحاالت الطارئة(

أمن جامعة كانربا
هاتف 2222 6201

خدمة أزمات العنف املنزيل بكانربا
 هاتف 0900 6280 02 

)خط لألزمات عىل مدار 24 ساعة(

مركز كانربا ألزمات االغتصاب
هاتف 2525 6247 02 )7 صباًحا إىل 11 مساًء(

دعم للرجال الذين عانوا من االعتداء الجنيس أو 
)SAMSSA( سوء املعاملة يف املايض

هاتف 2525 6247 02

اليف الين
هاتف 14 11 13

canberra.edu.au/on-campus/health-and-childcare-services/medical-counselling

هاتف 2351 6201 02املركز الطبي واالستشاري



 املوافقة هي اتفاقّية سارية طوعّية ميكن إلغاؤها يف 
أي وقت.

حتى إذا كنت قد مارست الجنس مع شخص ما من 	 
 قبل، يظل من املهم طلب املوافقة يف كل مرة. أكرث 

 من نصف االعتداءات الجنسيّة يحدث يف إطار 
عالقات سارية.

إذا كان الشخص مثالً أو تحت تأثري املخدرات أو فاقداً 	 
للوعي أو نامئاً أو أكرث خوفاً من أن يرفض، فهو إذن 

ليس يف حال تسمح باملوافقة.

 هل تريد 
هذا؟
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