
زموږ په اړه

د اروپايي اتحادیې د حقونو، مساواتو او تابعیت برنامې لخوا متویل شوی 
)2020-2014(

https://eea.iom.int/PROTECT-project

د PROTECT خونديتوب پروژه، د کډوالو لپاره نړيوال سازمان )IOM( او همکارانو لخوا چليږي، موخه لري چي د 
جنيس او جنسيت پر بنسټ تاوتريخوايل قربانيانو لپاره د ميل مالتړ خدمات پياوړي کړي. د PROTECT هدف دا هم 

 LGBTI دي چي مهاجرينو، پناه غوښتوونکو او کډوالو ته، که ماشومان وي او که لويان او په شمول د هغه خلکو چې د
په توګه پيژندل شوي وي دغه خدمتونه وړاندې کړې۔

په ياد ولري!
SGBV ستاسو ګناه نه ده! 

په ټوله نړۍ کي ډيرې ښڅي، سړي، نجوين او هلکان په خپل ژوند کې د فزيکي يا جنيس يا د SGBV بل ډول 
ځورونې رسه مخ کيږې۔ هر څوک د جنيس او جنس پر بنسټ تاوتريخوايل قرباين کيدای يش.

تاسو يوازي نه ياست. مرسته شتون لري!
خلک شتون لري چي تاسو رسه مرسته وکړي، لکه ډاکټران، پوليس افرسان، او ټولنيز کارکوونکي. که تاسوSGBV رسه 

مخ شوي ياست، هغه چا ته ووايئ چي تاسو پرې باور لرۍ يا پورته ذکر شوي سازمانونو رسه اړيکه ونيسئ. 

د نورو رسه مرسته وکړئ او پخپله هم خوندي اوسئ!
که يو کس چي د SGBV رسه مخ شوی وي يا ورسه مخ وي او تاسو ته رايش، هغوي ته غوږ ونيسئ او دوي ته 

يادونه وکړئ چي SGBV د دوي ګناه نه ده او دا چي هغوي يوازي نه دي. دوي ته ووايئ چي مرسته موجود ده 
او دوي مرستي لټولو ته وهڅوئ. که دوي توافق کوي تاسو کويل شئ د پورته ټول ذکر شوي سازمانونو رسه اړيکه 

ونيسئ. 

دغه پاڼه او وډيو رشيکه کړئ چي نورو خلکو ته ورسيږي.  

 https://youtu.be/MDyzPoGDue0

د جنيس او جنس پر بنسټ 
تاوتریخوايل په اړه معلومات

https://eea.iom.int/PROTECT-project
https://eea.iom.int/PROTECT-project


ټول ماشومان او ځوانان په بلغاريه کي ورته بنسټيز حقونه لري، مهمه نه ده چي دوي څوک دي، د دوي عمر، جنيس دريځ يا د جنس 
پيژندنه، ژبه، مذهب يا مليت.

هیڅ څوک حق نلری چي تاسو ته زیان ورسوي. يو بالغ شخص ته ووايئ چې تاسو پرې باور لرئ که چريي دا تاسو ته پيښ يش. تاسو حق 
لرۍ چي د هر قسم تاوتریخوايل څخه خوندي شۍ. 

تاسو د مرستي او مالتړ غوښتنه کولو او ترالسه کولو حق لرئ!
 تاسو اړتيا نلرئ د دي مرستي لپاره په بدل کي تادیه یا هیڅ شی ورکړئ! 

)SGBV( جنيس او د جنس پر بنسټ تاوتریخوالی

جنيس تاوتريخوالی کې لږ تر لږه، په شمول د اجباري جنيس 
تريي/اجباري جنيس تريي هڅې، جنيس ځورونې،جنيس ناوړه ګټه 

اخيستنه جنيس ناوړه ګټه اخيستنه شامل دي۔  دا ډير ډولونه اختياوري 
لکه د بدن ناغوښتل شوي ملس کول, تناسيل اعضا ته زيان رسول، ناغوښتل 
شوي جنيس تبرصي څوک په زور سکس ته اماده کول، په يو کس په زور جنيس 

عملونه ليدل، په جرب لغړول۔ جنيس تاوتريخوايل د سکس کولو په مانا نه دی۔ دا د 
تاوتريخوايل، ناوړه استفاده کولو، ځورونې /يا کنټرول په مانا دی۔

کورنی تاوتریخوالی اصطالح ده چي د تاوتریخوايل بیانولو لپاره کارول کیږي کوم چي په کور 
يا فاميل کې د نږدي ملګرو ترمنځ او همدارنګه د کورين نورو غړو ترمنځه واقع 

کيږي۔ دا ځورونه بېال بېل ډولونه اختياروي او پکې فزيکي وهل او بريدونه، 
ګواښونه او ډار، ځورونه، سپکاوی او ازارونه، ګوښي کول، د پيسو او مايل کنټرولول 

او جنيس تاوتريخوالی شامل دي۔ معموال کورنی تاوتريخوالی د ‘ډارونې‘ يوه 
دوامداره بڼه ده چي د سپکاوي او کنټرول لپاره کارول کيږي.

د SGBV نورو مثالونه کې شامل دي: ګواښونه، سپکاوي، وهل، احساسايت ځورونه، 
واده ته اړه کول، د ماشوم زيږول يا اسقاط حمل ته اړ کول، ازارول )د ليد، ټکي 

رسه عملونه(، رضرناک دوديز مترينونه )د مثال په توګه ښځينه تناسيل مسخ کول/
غوڅول، وختي/ماشوم وايل واده(، د غريت په نامه جرمونه، د کرکي جرمونه لکه 
زنکه بازه، د هلکانو همجنيس، جنس بدلوونکي او/ يا نرښځينه )LGBTI(; او د 

پيسو په بدل کي بل هيواد ته ليږدل، جنيس عملونه يا کار اخيستنه.  

SGBV څه شی دی؟

د جنيس او جنسيت پر بنسټ تاوتريخوالی )SGBV( هر هغه عمل دی کوم چي د 
شخص د اجازي څخه پرته تررسه کيږي، د جنس په اصولو او غري مساوي اړيکو په 
اساس. په دې کې هغه عملونو شامل دي چي ممکن د فزيکي، جنيس، احساسايت، 

روحي يا مايل زيان يا ځورونې المل يش.  مرتکبین اکرث زور، جرب، غولونه یا په مهارت 
اداره کول کاروي.  

 

د SGBV کوم ډولونه موجود دي؟

د SGBV ډېړې بڼې شتون لري. جنييس تاوتريخوالی او کورنۍ تاوتريخوالی 
)کوم چي ځيني وختونه په يو وخت تر رسه کيږي( تر ټولو عام راپور شوي 

ډولونه دي.

  جنس، جنسيت او جنيس پېژندګلو څه توپیر لري؟ 

د يو شخص بیالوژیکي جنس ټول هغه فزیکي ځانګړتياوي دي چي نارینه او ښځینه وررسه زیږیديل 
وي، ولې جنسيت په دې مانا دی چې ټولنه څه فکر کوي چې خلک بايد د هغوي د بيالوژيکي جنس 
رسه سم )دوي باید په څه څیر ښکاري، د دوي دندي او مسولیتونه باید څه وي( څنګه چلند وکړي۔ 

جنيس پېژندګلو پدې مانا ده چې تاسو څه احساس کوئ، رسبريه له دې چې ټولنه څه وايي۔ دا ممکن د 
زیږیدين پر مهال تاسو ته درکړل شوي جنسيت رسه توپیر لري.  



د SGBV پاييل څه دي؟

SGBV فزيکي او احساسايت دواړه پاييل لريل يش. په فزيکي ډول SGBV کويل يش وجود ته د زيان، درد، رسايت المل وګرځي او ښځې 
او نجوين د نورو پايلو تر څنګ، پرته له غوښتني اميندواري کيدای يش۔ د SGBV په احساسايت پايلو کي ذهني ټکان، د ډار خوبونه، بې 
خوايب، د رس دردونه او ډير مختلف احساسات لکه غصه، رشمندګي، خفګان، ګناه، ډار شامل دي۔ ټول احساسات اتباري دي، او بلغاريه 

مسلکي او محرم خدمات لري چي د قربانيانو رسه مرسته وکړي. تاسو يوازي نه ياست۔

کوم ځاۍ SGBV پيښيديل يش؟

SGBV هر ځای پيښيدلی يش: ستاسو په خپل هيواد کي، يو بل هيواد ته ستاسو د سفر په جريان کي، او په هغه هيواد کي چي 
تاسو په کي اوس مهال پايت کيږئ. دا په ځانګړي کورونو او په عامه ځايونو کي مخې ته راتللی يش، لکه په ښوونځيو کي، په کار ځای 

کې، او د ستړي مشيو په مرکزونو کي.

ايا SGBV زما ګناه ده؟

SGBV هيڅکله د قرباين ګناه نه ده۔ د جنس دستورونه او غري مساوي خپلواک اړيکي د SGBV اصيل الملونه دي. جنايتکار واحد 
شخص دی چي تورن ګڼل کيږي.

څه به ويش که زه بريته جګړه ونه کړم؟

د يو بريد په جريان کي جګړه نه کول ډيره عادي خربه ده ځکه چي تاسو ممکن د ګډوډي احساس وکړي يا د زړه ماتوايل او نښتلو 
احساس وکړي او تاسو نه پوهيږي چي له دغه حالت څخه د وتلو لپاره څه وکړو. دا پدې مانا نه ده چي تاسو د تاوتريخوايل رسه 

موافقت کوئ۔ 

چا ته SGBV پيښيديل يش؟

SGBV هرچا ته پيښيديل يش او دا هيڅکله د قرباين ګناه نه ده. ښځي او سړي، هلکان او نجوين، لويان او ماشومان، خلک چي د 
SGBTI په توګه پيژندل کيږي ټول د SGBV قربانيان کيدای يش. SGBV هيڅکله د توجيه کېدو وړ ندي۔ 

په ياد ولري!
هر څوک د SGBV قرباين کيدای يش

SGBV هيڅکله د قرباين ګناه نه ده

SGBV تل د منلو وړ نه دي

تاسو د مرستي غوښتنه کولی شئ

څوک د LGBTI ټولني رسه تړاو لري؟

LGBTI یو وسیع اصالح ده چي د بیالوژیکي جنس، جنيس دريځ او جنيس پېژندګلوي، په شمول د، زنکه بازه، لوطيانو، دوه جنسه، 
جنس بدلونکي او نرښځینو خلکو په جنيس تنوع زور ورکوي۔

څوک کويل يشSGBV تررسه کړي؟

هر څوک د SGBV فعاليتونه تررسه کولی يش. جنايتکار يو پشپړه اجنبي کيداۍ يش يا هغه څوک چي تاسو يي پيژنئ، لکه د کورنۍ 
غړی، يو ملګری يا رومانتيکي ملګری.



موجود خدمتونه 

زه بايد څه وکړم که د SGBV رسه مخ شم يا يي شاهد شم؟

که تاسو د SGBV رسه مخ ياست کويل شئ يو پالغ ته الرسسی وکړئ چي تاسو پرې باور لرئ. دا ستاسو د کورنۍ څخه يو شخص 
کيدای يش، ستاسو ښوونکی، يو ټولنيز کارکوونکی، يو ډاکټر، يو ارواه پوه يا د سازمانونو څوک چي د کډوالو او مهاجرينو رسه کار 

کوي. 
که تاسو د SGBV يا تاوترېخوايل کوم بلې بڼې رسه مخ شئ يا يي شاهد شئ، تاسو کويل يش د بلغاريه پوليسو رسه متاس ټينګ کړئ۔

د بيړين زنګ )پوليس او اميبيولينس( 112 

تاسو د تاوتريخوايل قربانيانو لپاره ميل تودې کرښې ته زنګ وهلی شئ: 676 18 0800 / 7686 981 02

دغه توده ليکه د کورين تاوتريخوايل، جنيس تاوتريخوايل، انساين قاچاق اور د تاوتريخوايل نور ډولونو قربانيانو ته مرسته او مشوره 
وړاندې کوي. 

تاسو د ماشومانو لپاره ميل تودې کرښې ته هم زنګ ووهلی شئ: 116 111

څه وکړم که قانوين مرستي ته اړتيا ولرم؟ 
تاسو د الندي سازمانونو رسه اړيکي نيويل يش چي کډوالو او مهاجرينو ته قانوين مالتړ وړاندې کوي، د 

SGBV د قربانيانو په شمول: 

 :)IOM(  د کډوالۍ نړیوال سازمان
  02 939 4774/ iomsofia@iom.int

  :)BHC( د بلغاريا هيلسينکي کميټه
02 981 3318 / 02 980 2049 / refunit@bghelsinki.org

:)FAR( حقونو ته د الرسيس بنسټ
  02 879 32 80 / office@farbg.eu

:Voice in Bulgaria - د حقوقی مرستی مرکز
 0 2 981 0779 / voiceinbulgaria@gmail.com

څه که زه احساسايت يا روحي مالتړ ته اړتيا ولرم؟

تاسو د الندي سازمانونو رسه اړيکه نيولی يش، که تاسو احساسايت يا روحي مالتړ ته اړتيا لرئ:

 :)IOM( د کډوالۍ نړیوال سازمان
02 939 4774/ iomsofia@iom.int

د نادیه سنټر بنسټ:
 02 981 9300

  https://www.facebook.com/Centre-Nadja-298276110247911/
ACET سنټر:

 office@acet-bg.org 

  :)IOM(  د کډوالۍ نړیوال سازمان
02 939 4774/ iomsofia@iom.int

 :)CRW(  په بلغاریا کې د کډوالو ښځو شورا
 08 78 136 231 / 08 78 136 321 / 08 76 766 588 /

office@crw-bg.org

کاريټاس:
 02 869 6335 / 0888 509 837 /

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

  Bulgarian Red Cross
 :)BRC(

02 816 4700 / 02 816 4709 /
 secretariat@redcross.bg / m.stoyanova@redcross.bg

 :)BRC(  د بلغاریا سور صلیب
 02 816 4700 / 02 816 4709 /

 secretariat@redcross.bg / m.stoyanova@redcross.bg

د SGBV قربانيانو لپاره استوګنځاۍ:

د ژباړنې خدمات

فاونډيشن “ايسوسيشن اينيمس” 
02 983 5205 / 02 983 5305 / 02 983 5405

نور کوم خدمتونه موجود دي؟ 

ټولنيز مشوري او طبي خدمتونو رسه په تړاؤ همکاري:

:)IOM( د کډوالۍ نړیوال سازمان
02 939 4774/ iomsofia@iom.int

په بلغاریا کې د کډوالو ښځو شورا  
 :)CRW(

 08 78 136 231 / 08 78 136 321 / 08 76 766 588 /
   office@crw-bg.org

 :)BRC(  د بلغاریا سور صلیب
02 816 4700  / 02 816 4709

  m.stoyanova@redcross.bg / secretariat@redcross.bg

که تاسو د استوګنځاۍ په استقباليه مرکز کي په ځای شوي ياست، 

د کډوالو لپاره دولتي اداره )SAR( هم کويل يش چي تاسو ته ټولنيز 

مالتړ، په مرکز کي طبي خدمات يا دباندې خدماتو ته ستاسې رسه 

بدرګه يش۔ مهرباين وکړئ په مرکز کي د )SAR( ټولنيز يو متخصص 

رسه اړيکه ونيسئ. 


