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

يهدف مرشوع PROTECT )حامية( إىل تعزيز خدمات الدعم الوطنية لضحايا 
العنف الجنيس والجنساين. كام يهدف PROTECT إىل إتاحة هذه الخدمات إىل 

الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين، سواء كانوا أطفاالً أو بالغني، مبا يف ذلك األشخاص 
الذين ينتمون إىل مجتمع امليم.

تذكر

العنف الجنيس والجنساين ليس خطؤك!  
يتعرض العديد من النساء والرجال والفتيات والفتيان يف جميع أنحاء العامل لإليذاء 

الجسدي أو الجنيس أو أشكال أخرى من العنف الجنيس والجنساين يف حياتهم. وقد 
يصبح أي شخص ضحية من ضحايا العنف الجنيس والجنساين.

أنت لست وحدك! املساعدة متاحة!
هناك أشخاص ميكنهم املساعدة، مثل األطباء وضباط الرشطة واألخصائيني 

االجتامعيني. 
إذا كنت قد واجهت عنًفا جنسيًا أو جنسانيًا أو تعاين منه، فأخرب شخًصا تثق به أو 

اتصل باملنظامت املذكورة أعاله. 

ساعد اآلخرين يف الحفاظ عىل سالمتهم أيًضا!
إذا قام شخص ما عاىن من العنف الجنيس و الجنساين بالتواصل معك، فاستمع إليه 

وامنحه ثقتك وذكّره بأن العنف الجنيس والجنساين ليس خطأه وأنه ليس وحده. 
أخربه أن املساعدة متاحة وشجعه عىل طلب املساعدة. إذا وافق عىل ذلك، فيمكنك 

االتصال باملنظامت املذكورة أعاله مًعا. 

شارك املنشور والفيديو حتى يصل إىل أشخاص أكرث!

 https://youtu.be/n4NcLVW42WA

معلومات حول العنف 
الجنيس والجنساين

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


يتمتع كل طفل يف كرواتيا بنفس الحقوق، بغض النظر عن العمر أو الهوية الجنسية أو امليل 
الجنيس أو اللغة أو الدين أو من أين أىت.

لديك الحق يف األمان والتمتع بحياة خالية من أي شكل من أشكال العنف. إذا كان شخص ما 
يؤذيك أو يهددك بإلحاق األذى بك أو بشخص تعرفه، فتذكر أن لديك الحق يف تلقي املساعدة 

والحامية.

أنت لست وحدك. املساعدة متاحة.

)SGBV( العنف الجنيس والجنساين

ميكن أن يتخذ العنف الجنيس أشكاالً متعددة 
ويتضمن االغتصاب وإصابة األجزاء الخاصة أو ملسها 
بشكل غري مرغوب فيه، واإلكراه عىل مامرسة الجنس مع 

شخص ما، أو اإلجبار عىل مشاهدة شخص آخر يُنتهك جنسيًا، أو 
اإلجبار عىل التعري، وغري ذلك املزيد. فالعنف الجنيس ليس جنًسا. 

فهو أمر يتعلق بالعنف والقوة والسيطرة.

تتضمن األمثلة األخرى عىل العنف الجنيس والجنساين العنف الذي 
يحدث داخل العائلة، واإلجبار عىل الزواج أو اإلنجاب أو اإلجهاض 

والتعرض للتحرش بالنظرات أو املالحظات أو اإلمياءات غري املرغوب فيها 
والنقل إىل دولة أخرى مقابل املال أو األفعال الجنسية أو العمل، وجرائم 

الرشف وتشويه األعضاء التناسلية واإلجبار عىل اتباع دين ال تريده أو 
التجسس عليك أو مالحقتك.

 
إذا كنت تعتقد أن هناك عنف يحدث لك أو تشتبه يف حدوثه أو حتى 

كنت غري متأكد، فيمكنك طلب املساعدة.

ما املقصود بـ SGBV؟

العنف الجنيس والجنساين )SGBV( هو أي فعل يُرتكب دون 
موافقة أحد األشخاص، بناًء عىل املعايري الجنسانية وعالقات 

القوة غري املتكافئة. وهو يتضمن أيًضا األفعال التي قد تسبب 
أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عاطفية أو نفسية أو 

اقتصادية. وغالبًا ما يستخدم الجناة القوة أو اإلكراه أو الخداع 
أو التالعب. يف معظم األحيان، ال يتم التعرف عىل العنف 

الجنيس أو الجنساين أو اإلبالغ عنه.

ما أنواع العنف الجنيس والجنساين املوجودة؟

هناك العديد من أشكال العنف الجنيس والجنساين. 
يعد العنف الجنيس من بني األنواع األكرث شيوًعا 

املبلغ عنها.

  ما الفرق بني الجنس والنوع والهوية الجنسية؟ 

جنس الشخص هو الخصائص البيولوجية املحددة عند الوالدة، يف حني أن النوع 
هو كيفية تفكري املجتمع حول طريقة ترصف األشخاص )ما عليهم ارتداؤه 

وكيف يقدمون أنفسهم وما أدوارهم ومسؤولياتهم، وما إىل ذلك( مبا يتوافق مع 
جنسهم البيولوجي. 

تشري الهوية الجنسية للشخص إىل خربة النوع الداخلية والفردية لكل شخص 
التي يشعر بها بعمق. قد يتوافق هذا األمر أو ال يتوافق مع الجنس املحدد 

عند الوالدة، مبا يف ذلك اإلحساس الشخيص بالجسم )والذي قد يشتمل، يف حالة 
اختياره بحرية، عىل تعديل املظهر الجسدي أو الوظيفة من خالل الوسائل 

الطبية أو الجراحية أو غريها من الوسائل( وأشكال التعبري األخرى عن النوع، مبا 
يف ذلك املالبس والكالم والسلوكيات.

ملن ميكن أن يحدث العنف الجنيس والجنساين؟

قد يحدث العنف الجنيس والجنساين ألي شخص وهو ليس خطأ الضحية أبًدا. ميكن أن يصبح 
كل من النساء والرجال والفتيات والفتيان والبالغني واألطفال ضحايا للعنف الجنيس والجنساين. 
يتم توجيه العنف يف بعض األحيان إىل شخص ما بسبب من يحبونه أو ألنهم معرضون للخطر. 

وبغض النظر عن ما هية العنف، إال أنه ال ميكن تربيره أبًدا. تتعلق أغلب حاالت العنف 
الجنيس والجنساين بالنساء والفتيات الاليئ ميثلن أكرب مجموعة مترضرة. ومع ذلك، فإن نقص 

البيانات حول حاالت العنف الجنيس والجنساين التي تُرتكب ضد الرجال والفتيان ال يعني أنهم 
ال يعانون من العنف الجنيس والجنساين، بل باألحرى ألن اإلبالغ عن ذلك ميثل مشكلة.



ما العواقب املرتتبة عىل العنف الجنيس والجنساين؟

أن  والجنساين عواقب جسدية وعاطفية. جسديًا، حيث ميكن  الجنيس  للعنف  يكون  أن  ميكن 
الجسدي واألمل والعدوى،  األذى  الجنيس والجنساين، من بني عواقب أخرى، يف  العنف  يتسبب 
الجنيس  للعنف  العاطفية  العواقب  أن  كام  رغبتهن.  دون  والفتيات حوامل  النساء  تصبح  وقد 
والجنساين قد تتضمن الصدمة والكوابيس واألرق والصداع والعديد من املشاعر املختلفة مثل 
الشعور بالغضب والخزي والحزن والذنب والخوف. وتعترب جميع هذه املشاعر صحيحة، وتقدم 

كرواتيا خدمات احرتافية ورسية لدعم الضحايا. أنت لست وحدك.

أين ميكن حدوث العنف الجنيس والجنساين؟

ميكن حدوث العنف الجنيس والجنساين يف أي مكان: يف بلدك وأثناء رحلتك إىل بلد آخر ويف 
البلد الذي تعيش فيه حاليًا. وقد يحدث يف األماكن العامة واملنازل الخاصة ويف العمل ومراكز 

االحتجاز والسجون وخالل نقاط التوقف العشوائية ونقاط التفتيش.

هل يعد العنف الجنيس والجنساين خطأي؟

ال يكون العنف الجنيس والجنساين خطأ الضحية أبًدا. تُعترب املعايري الجنسانية وعالقات القوة 
غري املتكافئة من األسباب الجذرية للعنف الجنيس والجنساين. ويُعترب الجاين الشخص الوحيد 

الذي يقع عليه اللوم.

ماذا لو مل أقاوم؟

من الشائع جًدا عدم املقاومة أثناء االعتداء ألنك قد تشعر بالذعر واليأس أو بالحصار وال 
تعرف ما يجب عليك فعله للخروج من هذا املوقف. وهذا ال يعني أنك وافقت عىل العنف. 

تذكر!

قد يصبح أي شخص ضحية من ضحايا العنف الجنيس والجنساين

ال يكون العنف الجنيس والجنساين خطأ الضحية أبًدا

العنف الجنيس والجنساين غري مقبول دامئًا

ميكنك طلب املساعدة

من ميكنه ارتكاب العنف الجنيس والجنساين؟

ميكن ألي شخص ارتكاب أعامل العنف الجنيس والجنساين. ميكن أن يكون مرتكب الجرمية شخًصا 
تعرفه، مثل أحد أفراد العائلة املقربني، صديق مقرب أو قريب، أو رشيك رومانيس أو أعضاء املجتمع 
املؤثرين الذين يشغلون مناصب يف السلطة، وكذلك األشخاص أو الكيانات غري املعروفة لك. تُرتكب 
معظم أعامل العنف الجنيس والجنساين من قبل شخص معروف للضحية. ميكن ألي شخص ارتكاب 
العنف الجنيس والجنساين، ولكن الجناة هم يف املقام األول من الرجال، الذين يستخدمون العنف يف 

كثري من األحيان لتأكيد امتيازاتهم وقوتهم وسيطرتهم عىل اآلخرين والحفاظ عليها. ومع ذلك، فيمكن 
أن تكون النساء أيًضا من الجناة، عىل سبيل املثال، األم التي تُجرب طفالً صغريًا عىل الزواج أو القوادة 

األنثى أو املتاِجرة بالبرش، إلخ.  ماذا لو طُلب مني الجنس مقابل املال أو املساعدة أو مصالح 
أخرى؟

ال أحد لديه الحق يف إجبارك عىل مامرسة الجنس أو لحملك عىل املوافقة عىل مامرسة الجنس 
مقابل يشء ما قد تحتاجه أو تريده. 

إذا أجربك شخص ما عىل مامرسة الجنس مقابل املال أو املساعدة أو أي مصالح أخرى، فيعترب 
ذلك استغالاًل جنسيًا وشكاًل من أشكال العنف الجنيس. 

يف كرواتيا، إذا كنت أقل من 16 عاًما، يعد األمر جرمية إذا عرض شخص ما عليك املال أو 
املساعدة أو أي مصالح أو خدمات يف مقابل الجنس.



الخدمات املتاحة

ماذا ميكنني أن أفعل إذا واجهت أنا أو شخص ما أعرفه عنًفا 
جنسيًا وجنسانيًا أو كنت شاهًدا؟ 

إذا واجهت أو شخص ما تعرفه عنًفا جنسيًا وجنسانيًا أو شاهدته، فيمكنك إخبار أحد أفراد 
العائلة أو قريب أو شخص بالغ آخر تثق به. 

أنت لست وحدك. ميكنك دامئًا طلب املساعدة من موظفي مركز اللجوء أو اإلقامة الذي تعيش 
فيه أو من ممثلك القانوين أو الويص عليك. هناك أشخاص آخرون أيًضا ميكنهم مساعدتك 

بطريقة رسية، مثل املعلمني واألخصائيني االجتامعيني وضباط الرشطة واألطباء. باإلضافة إىل 
ذلك، ميكنك االتصال مبنظامت املهاجرين والالجئني، ومنظامت النساء والشباب. 

ميكنك االتصال بأرقام الهواتف التالية للتواصل مع خدمات الطوارئ:
الرشطة الكرواتية: 112 أو 192

املساعدة الطبية الطارئة: 112 أو 194

قامئة جهات االتصال املفيدة يف كرواتيا

OMBUDSMAN لألطفال
هاتف: 01/4929-669

info@dijete.hr :الربيد اإللكرتوين
 www.dijete.hr :موقع الويب

Teslina 10, 10 000 Zagreb :العنوان

املجتمع للمساعدة النفسية - استشارات 
خاصة باألطفال والشباب والعائالت 

  ”MODUS“
يوفر االستشارات والدعم ألفراد العائلة 

املتأثرين من العنف املنزيل.
هاتف: 111-095/4826 ؛01/4621-554 

)من أيام االثنني إىل أيام الجمعة، 21.00-9.00(
modus@dpp.hr :الربيد اإللكرتوين

www.dpp.hr :موقع الويب
 Kneza Mislava 11, 10 000 :العنوان

Zagreb

DUGA ZAGREB، منزل لألطفال والبالغني
الهاتف املجاين ملركز االستشارات الخاص 
باألطفال والبالغني ضحايا العنف األرسي:

 0800 8898 
)من أيام االثنني إىل أيام الجمعة 16.30-19.30(

هاتف: 503 01/6383
 )يوميًا، 20.00-8.00(

هاتف للحصول عىل معلومات بشأن اإلدراج 
يف العالج النفيس ملرتكبي جرائم العنف 

املنزيل 
)أيام االثنني وأيام األربعاء: 14:00-20.00؛ 

من أيام الثالثاء إىل أيام الجمعة:
:)15.00-9.00 

 01 / 4590-560
الربيد اإللكرتوين:

tretman@duga-zagreb.hr 

هاتف BRAVE لألطفال 
إذا كنت تخىش عىل سالمتك و/أو حياتك، 
عندما يعرضك شخص تعرفه للخطر بأي 
طريقة، عندما تكون لديك مشكلة تريد 

التحدث عنها
الهاتف املجاين: 111 116 

)من أيام االثنني إىل أيام الجمعة
)20.00-9.00 

hrabrisa@ :الربيد اإللكرتوين
hrabritelefon.hr

 www.hrabritelefon.hr :موقع الويب

خط االستغاثة الوطني ضد االتجار
99 77 0800 – تم إنشاء خط االستغاثة 
بالتعاون مع املكتب الحكومي لحقوق 

اإلنسان واألقليات القومية واملنظامت غري 
الحكومية حيث ميكن طلب املساعدة 
والحصول عىل املعلومات واإلشارة إىل 
الحاالت املشتبه يف أنها متثل االتجار. 

باإلضافة إىل خط االستغاثة، هناك أيًضا ملجأ 
لضحايا االتجار يف البرش يف كرواتيا وبعض 

املنظامت غري الحكومية التي تقدم املساعدة 
القانونية واالستشارية والنفسية واالجتامعية 

لجميع ضحايا االتجار.

الصليب األحمر الكروايت 
إذا واجهت أنت أو شخص تعرفه اتجاًرا 
يف البرش، أو كنت تحتاج إىل النصيحة أو 
املساعدة أو تشتبه يف إمكانية االتجار يف 

البرش، فيمكنك االتصال بنا عىل: 
هاتف: 01/4655-814 

)أيام العمل، 16.00-8.00(
trafficking@hck.hr :الربيد اإللكرتوين

العنوان:
 ,Ul. Crvenog križa 14 

Zagreb 10 000


