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VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO

العنف اجلنيس و اجلنساين
(VSDG)



ما هو؟ ¿Qué es? (¿Cuándo se produce?)

ملاذا جيب أن َتطُلب الّدمع؟
¿Por qué deberías buscar apoyo?

La violencia de género es cualquier acto dañino de carácter físico, psicológico, 
social o sexual que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y 
que se traduce en amenazas, agresión física o verbal, violación, abuso económico, 
coerción, humillación, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, esterli-
zación forzada, entre otras. En este marco, la negación de recursos económicos, 
medios de vida, oportunidades o acceso a servicios sociales, sanitarios y educa-
tivos también son formas de violencia de género.

La violencia sexual, entendida como cualquier acto cometido contra la autonomía 
sexual de una persona, no sólo es un tipo de violencia de género sino que tam-
bién puede ejercerse contra los hombres, especialmente en algunos contextos.

Las personas LGTB+ son especialmente vulnerables frente a estas violencias, 
debido a que su orientación, identidad o expresión de género no son aceptadas 
por algunas personas o grupos discriminadores.

Los derechos sexuales y la autonomía corporal son derechos humanos.

La violencia sexual y de género puede tener efectos físicos y psicológicos en tu 
salud y causar trastornos psicológicos, malestar y miedo.

Por eso es importante acudir a servicios que pueden brindar atención, apoyo, 
protección y ayuda para estos problemas.

La violencia sexual y de género es un delito. Si estás sufriendo abusos, hay ser-
vicios y personas que pueden apoyarte y ayudarte a protegerte. Habla con pro-
fesionales, entre ellos médicos o médicas, enfermeras y responsables de centros  
de acogida o de centros sobre violencia sexual y de género.

Todo lo que digas será confidencial. La confidencialidad es un principio que to-
das las personas que trabajan en los servicios deben respetar siempre. 

No tienes que tener miedo.
?

فال دايع للخوف.

)VSDG( يناسنجلا و يسنجلا فنعلا

 ؟وه ام
 وأ فنعلل ،)ميم عمتجم( LGBT+ عمتجمل متنم صخش وأ ،ةأرما ضرعتت امدنع
 وأ يضفّللاو يندبلا ءادتعالا وأ باصتغالا كلذ يف امب ،يسنجلا ءادتعإلا وأ ديدهّتلا
 ،ةيوثنألا ةيلسانّتلا ءاضعألا هيوشتو ةناهإلاو ةيهاركلا وأ ،ةيداصتقإلا ةلماعملا ءوس
 ...خلإ يرابجإلا /يرسقلا ميقعّتلا و جاوّزلا

 ةيحّصلا تامدخلاو صرفلا و شيعلا لُبُس و ةيداصتقالا دراوملا نم نامرحلا بناج ىلإ
.ةلماعملا ءوسل لاكشأ اهلك ميلعّتلاو ةيعامتجإلا و

 نأ نكمي ثيح صخّشلا ةدارإ ّدض بكترُي لعف ّيأ نالمشَي يناسنجلاو يسنجلا فنعلا
 يف ففّرصتلا ةّيرحو ةيسنجلا قوقحلا .ايسنج وأ ايسفن وأ ايفطاع وأ ايدسج نوكي
.ةيناسنإ قوقح يه مسجلا

لافطألاو لاجّرلا ىلع آضيأ رّثؤي نأ يناسنجلا و يسنجلا فنٌعلل نكمي

 ؟معّدلا بُلطَت نأ بجي اذامل
 ةيسفن تابارطضا ىلإ يدؤي وأ ضرملا يف يناسنجلاو يسنجلا فنعلا ببستي دق
.فوخلاو قّيضلاب روعّشلاو

 معّدلاو ةدعاسملا رّفوت نأ نكمي يتلا تامدخلا ىلإ ءوجّللا ّمهملا نم ببّسلا اذهل
.لكاشملا هذه نم ةيامحلاو

 صاخشأ كانهف ءادتعا ةّيحض تنك نإ .ةميرج يناسنجلاو يسنجلا فنعلا ربتعي
 نم تاصتخم وأ نيصتخم ةراشتسا بلطا .كتدعاسمو كتيامح ىلع نورداق
.فنعلا ةحفاكم زكارم يف تالماعلاو نيلماعلا وأ ءاويإلا زكارم وأ ةّيحّصلا تامدخلا

 فرط نم آمئاد مرتحُي نأ بجي أدبم يه ةّيرِّسلا ةاعارم .ايرس هب حرصت ام لك ىقبيس
 .فوخلل يعاد الف .للاجملاا ااذهھھھ يف نيیلماعلاا صاخشألا
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فُّرصَّتلا


