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 PROTECT .تقویت خدمات حامیت ملی برای قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی است PROTECT  هدف پروژهء
همچنین هدفمند است که این خدمات را در دسرتس پناهندگان ، پناهجویان و مهاجران قرار دهد ، چه آنها کودک 

باشند و چه بزرگسال وافرادی که  منحیث LGBTI شناخته می شوند.

به یاد داشته باشید!
خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( تقصیر شام نیست! 

در رسارس جهان ، بسیاری از زنان ، آقایان ، دخرتان و پرسان در طول زندگی خود سوء استفاده جسمی یا جنسی یا 
سایر اشکال خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV(را تجربه می کنند. هر کس می تواند قربانی خشونت جنسی و 

جنسیتی شود.

شام تنها نیستید! کمک موجود است!
افرادی هستند که می توانند به شام کمک کنند ، مانند پزشکان ، افرسان پلیس و مددکاران اجتامعی. اگر خشونت 
جنسی و جنسیتی )SGBV( را تجربه کرده اید یا تجربه مینامیید ، به شخصی بگویید که به آن اعتامد دارید یا با 

سازمان های فوق الذکر متاس بگیرید. 

به دیگران کمک کنید ، و در امان باشید!

اگر کسی که خشونت جنسی و جنسیتی SGBV را تجربه کرده است و یا تجربه مینامید ، به شام به متاس میشود 
، به آنها گوش دهید و به آنها یادآوری کنید که خشونت جنسی و جنسیتی SGBV تقصیر آنها نیست و آنها تنها 

نیستند. به آنها بگویید که کمک موجود است و آنها را تشویق به درخواست کمک منایید. در صورت موافقت آنها ، 
شام می توانید با سازمان های فوق الذکر متاس بگیرید. 

جزوه )بروشور( و فیلم را به اشرتاک بگذارید تا به دسرتس
 تعداد بیشرتی از افراد قرار گیرد!  

 https://youtu.be/LQXrr-FZLvA

اطالعات در
 مورد خشونت

 جنسی و جنسیتی
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همه کودکان و نوجوانان بدون توجه به سن و جنس ، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی ، زبان 
، مذهب یا ملیت در بلغاریا دارای عین حقوق اساسی هستند.

هیچ کس حق ندارد شام را آزار دهد.
اگر این اتفاق برای شام رخ داد ، به بزرگساالنی بگویید که اعتامد دارید.

شام حق دارید از هرگونه خشونت در امان باشید.

حق دارید درخواست کمک و پشتیبانی کنید!
نیازی نیست در ازای پرداخت یا پرداخت چیزی بپردازید!

)SGBV(خشونت جنسی و جنسیتی

خشونت جنسی حداقل شامل تجاوز جنسیاقدام به تجاوز جنسی  
، سوءاستفاده جنسی ، استثامر جنسی و آزار جنسی میشود.  این 
موارد می تواند اشکال مختلفی از قبیل ملس ناخواسته بدن ، آسیب 
دیدگی در قسمت های خصوصی ، اظهار نظر جنسی ناخواسته ، مجبور 

شدن برای داشنت رابطه جنسی با شخصی، مجبور شدن به متاشای اعامل جنسی ، 
مجبور به برهنه شدن ، را به خود بگیرد. خشونت جنسی تنها داشنت رابطه جنسی 

نیست. بلکه شامل خشونت ، بهره برداری و یا سؤ استفاده از قدرت میباشد.

خشونت خانوادگی اصطالحی است که برای توصیف خشونت در خانه یا خانواده میان محارم و همچنین میان سایر 
اعضای خانواده به کار می رود. این سوءاستفاده می تواند اشکال مختلفی داشته باشد و می تواند 

شامل رضب و شتم جسمی و تجاوز ، تهدید و ارعاب ، زورگویی ، توهین و آزار و اذیت ، انزوا ، 
کنرتل پول و دارایی و خشونت جنسی شود معموالً خشونت خانوادگی شامل یک الگوی رایج از رفتار 

اجباری است که برای تحقیر و کنرتل طراحی شده است.

منونه های دیگر خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( شامل: تهدید ، توهین 
، رضب و شتم. سوء استفاده عاطفی ،مجبور کردن به ازدواج ، بچه دار شدن یا 

سقط جنین ،مورد آزار و اذیت قرار گرفنت )با نگاه ها ، کلامت ، اعامل(؛ روشهای 
سنتی زیان آور )مثالً قطع کردن دستگاه تناسلی زنان ، ازدواج زودهنگام( ؛ به 

اصطالح جنایات ناموسی؛ کینه ورزی بر علیه افرادی همجنسگرا ، همجنسگرای ، 
دوجنسگرا ، تراجنسیتی و / یا بینابینی )LGBTI( شناخته می شوند. و در عوض 

پول ، اعامل جنسی یا کار به کشور دیگری منتقل می شوند.  

خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( چیست؟   

خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( عملی است که بدون رضایت 
شخص، براساس هنجارهای جنسیتی و روابط قدرت نابرابر انجام می 

شود. این شامل مواردی است که ممکن است باعث آسیب یا رنج 
جسمی ، جنسی ، عاطفی ، روانی یا اقتصادی شود.  عامالن غالباً از 

زور ، اجبار ، فریب یا دستکاری استفاده می کنند.  
  

 )SGBV(چه نوع خشونت جنسی و جنسیتی
وجود دارد؟

اشکال زیادی ازخشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( وجود 
دارد. خشونت جنسی و خشونت خانوادگی )که بعضی 

اوقات با هم تداخل و یا همپوشانی دارند( از جمله شایع 
ترین انواع خشونت گزارش شده اند.

  تفاوت بین جنسیت )روابط جنسی( ، جنسیت و هویت جنسیتی در چیست؟ 

جنسیت بیولوژیکی یک فرد متام خصوصیات بدنی است که زن و مرد با آنها به دنیا می آیند ، در حالی 
که جنسیت بر حسب جامعه آنست که افراد طبق رفتارهای بیولوژیکی خود باید رفتار کنند )آنچه باید 

به نظر برسد ، نقش ها و وظایف آنها باید باشد(. هویت جنسیتی علیرغم آنچه جامعه می گوید عبارت 
از احساس جنسیت است. )احساس جنسیتی را که شام میکنید(. این ممکن است متفاوت از جنسیتی 

باشد که هنگام تولد برای شام تعیین شده است.  



پیامد های خشونت جنسی و جنسیتی کدام ها اند؟ 

خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( میتواند پیامد های فزیکی و روحی داشته باشد. از نظر جسمی خشونت جنسی و جنسیتی 
)SGBV( می تواند باعث صدمات بدنی چون درد و عفونت شود و از جمله پیامدهای دیگرآن این که زنان و دخرتان می توانند بدون 
میل به بارداری باردار شوند ،  عواقب عاطفی خشونت جنسی و جنسیتی SGBV می تواند شامل تروما ، کابوس ، بی خوابی ، رسدرد 
و احساسات مختلف مانند عصبانیت ، رشم ، غم ، احساس گناه ، ترس باشد. همه احساسات معترب است ، و بلغاریا خدمات حرفه ای 

و محرمانه برای حامیت از قربانیان دارد شام تنها نیستید.

خشونت جنسی و جنسیتی)SGBV(در کجا میتواند رخ دهد؟

خشونت جنسی و جنسیتی)SGBV(می تواند در هر جایی اتفاقی بیفتد: در کشور خود ، در طول سفر به کشور دیگری ، و در 
کشوری که اکنون در آن زندگی می کنید. ممکن است در خانه های خصوصی و اماکن عمومی مانند مدرسه ، محل کار و مراکز 

پذیرش اتفاق بیفتد.

آیا خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( تقصیر من است؟

خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( هیچگاهی تقصیر شخص قربانی نیست. هنجارهای جنسیتی و روابط نابرابر قدرت از دالیل 
اصلی خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( است. مرتکب تنها کسی است که برایش باید جزا داده شود.

اگر من مبارزه)جنگ( نکنم چطور؟

اینکه در جریان تجاوز مبارزه ننامیید بسیار متداول است زیرا ممکن است شام وحشت زده شده و احساس ناامیدی کنید یا به دام 
بیافتید و منی دانید برای خارج شدن از اوضاع چه کاری باید انجام دهید. این بدان معنا نیست که شام به خشونت رضایت داده 

ایدو یا راضی بوده اید. 

برای چه کسی خشونت جنسی و جنسیتی)SGBV( می تواند 
اتفاق بیفتد؟

خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( می تواند برای هر کسی اتفاق بیفتد و هرگز شخص قربانی مقرص نیست. زنان و مردان ، 
دخرتان و پرسان ، بزرگساالن و کودکان و افرادی که به عنوان LGBTI شناخته می شوند ، همه می توانند قربانی خشونت جنسی و 

جنسیتی SGBV شوند. خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( هرگز قابل توجیه نیست. 

به یاد داشته باشید!

خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( هیچگاهی تقصیر شخص قربانی نیست. 

هنجارهای جنسیتی و روابط نابرابر قدرت از دالیل اصلی خشونت جنسی و 

جنسیتی )SGBV( است. مرتکب تنها کسی است که برایش باید جزا داده شود.

چه کسی به LGBTI تعلق دارد؟

LGBTI به اصطالح یک چرت یا پناهگاه است که قصد دارد تاکیدی بر تنوع جنسی بیولوژیکی ، گرایش جنسی و هویت جنسیتی 
داشته باشد ، و نه به طور انحصاری به افراد لزبین ، همجنسگرا ، دوجنسگرا ، ترانسجندر و بینابینی اشاره دارد.

چه کسی می تواند خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( را 
مرتکب شود؟

هر کسی می تواند اعامل خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( را مرتکب شود. مرتکب می تواند یک شخص کامآل بیگانه یا شخصی 
باشد که شام می شناسید ، مانند یک عضو خانواده ، یک دوست یا یک رشیک رمانتیک.



خدمات موجود

در صورت تجربه یا مشاهده خشونت جنسی و جنسیتی 
)SGBV( چه کاری باید انجام دهم؟  

اگر خشونت جنسی و جنسیتی )SGBV( یا هر نوع خشونت دیگری را تجربه مینامیید یا شاهد آن هستید ، می توانید با پلیس 
بلغاریا متاس بگیرید.

متاس اضطراری )پلیس و آمبوالنس(: 112

همچنین می توانید از طریق خط تلیفون ملی برای قربانیان خشونت ، متاس بگیرید:
7686 981 02 / 676 18 0800 

این خط تلفن خدمات پشتیبانی و توصیه ای را برای قربانیان خشونت خانوادگی ، خشونت جنسی ، قاچاق انسان و انواع دیگر 
خشونت ها ارائه می دهد. 

همچنین می توانید با شامرهء تلفن ملی برای کودکان متاس بگیرید: 116111

اگر نیاز به کمک حقوقی داشته باشم چطور؟ 

شام می توانید با سازمان های زیر که برای مهاجران و پناهندگان ، از جمله قربانیان خشونت 
های جنسی و جنسیتی SGBV ، پشتیبانی حقوقی ارائه می دهند ، به متاس شوید. 

 :)IOM(  سازمان بین املللی مهاجرت
 02 939 4774 / iomsofia@iom.int

 :)BHC( کمیته هلسینکی بلغاریا
 02 981 3318 / 02 980 2049 / refunit@bghelsinki.org

 :)FAR( بنیاد دسرتسی به حقوق
 02 879 32 80 / office@farbg.eu

مرکز کمکهای حقوقی - صدا در بلغاریا:
 0 2981 0779 / voiceinbulgaria@gmail.com

اگر به حامیت عاطفی یا روانی نیاز داشته باشم چه می شود؟

در صورت نیاز به حامیت روانی می توانید با سازمان های زیر متاس بگیرید:

:)IOM(  سازمان بین املللی مهاجرت
  02 939 4774 / iomsofia@iom.int

مرکز بنیاد نادیا: 
 02 981 9300 / https://www.facebook.com/Centre-Nadja-298276110247911/

:ACET  مرکز
 office@acet-bg.org

 :)IOM(  سازمان بین املللی مهاجرت
02 939 4774 / iomsofia@iom.int

:)CRW(  شورای زنان پناهنده در بلغاریا
   08 78 136 231 / 08 78 136 321 / 08 76 766 588 /

 office@crw-bg.org

 :CARITAS
02 869 6335 / 0888 509 837 /

  https://www.facebook.com/CaritasSofiaBG/

 :)BRC(  صلیب رسخ بلغاریا
02 816 4700 / 02 816 4709 / secretariat@redcross.bg /

  m.stoyanova@redcross.bg

:SGBV رسپناه برای قربانیان خشونت های جنسی و جنسیتی

خدمات ترجمه:

بنیاد “انجمن انیموس”
02 983 5205 / 02 983 5305 / 02 983 5405

چه خدمات دیگری موجود است؟ 

مشاوره اجتامعی همرا با خدمات پزشکی:

 :)IOM(  سازمان بین املللی مهاجرت
 02 939 4774 / iomsofia@iom.int

 :)CRW(  شورای زنان پناهنده در بلغاریا
08 78 136 231 / 08 78 136 321 /

   08 76 766 588 / office@crw-bg.org

:)BRC(  صلیب رسخ بلغاریا
02 816 4700 / 02 816 4709 / secretariat@redcross.bg /

   m.stoyanova@redcross.bg

 

اگر در یک مرکز ثبت نام و پذیرش سکونت داشته باشید ، ادارهء دولتی 

پناهندگان )SAR( همچنین می تواند کمک های اجتامعی ، خدمات 

پزشکی در مرکز همرا  با خدمات پزشکی خارجی را در اختیار شام قرار 

دهد. لطفا با یکی از کارشناسان اجتامعی SAR در مرکز متاس بگیرید. 

www.facebook.com/CaritasSofiaBG%20

