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د PROTECT پروژه د مهاجرت نړیوال سازمان )IOM( او د هغې ملګرو مؤسسو 
لخوا پرمخ وړل کیږي او موخه يې د جنيس او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی 
قربانیانو لپاره د ميل مالتړ خدمتونو پیاوړتیا ده. همداراز د PROTECT موخه 

دا هم ده چې دا خدمتونه مهاجرینو، پناه غوښتونکو او کډوالو ته چمتو کړي، که 
دوی ماشومان او یا هم لویان وي، د هغو خلکو په شمول چې د  LGBTI په توګه 

پېژندل کیږي.

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

د جنيس او جنسیت
 پر بنسټ د تاوتریخوالی

 په اړه معلومات

په یاد ولرئ!

SGBV  ستاسو غلطي نه ده! 
په ټوله نړۍ کې ډیری ښځې، نارينه، نجونې او هلکان په خپل ژوند کې د فزيکي 

یا جنيس ناوړه ګټه اخیستنې یا د SGBV نور ډولونه تجربه کوي. هرڅوک د 
جنيس او جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی قرباين کیدالی يش.

تاسو یوازې نه یاست! مرسته شتون لري!
داسې خلک شته چې تاسو رسه مرسته کوالي يش، لکه ډاکټران، د پولیسو افرسان 

او ټولنیز کارکونکي. که تاسو د SGBV تجربه کوئ او یا مو تجربه کړی وي، نو یو 
دايس چا ته ووایاست چې تاسو پری باور لرئ او یا هم پورته یاد شوي سازمانونو 

رسه اړیکه ونیسئ.

مرسته وکړئ تر څو نور خلک هم خوندي پاتی يش!
که کوم څوک SGBV تجربه کوي او یا یې تجربه کړی وي او تاسو رسه اړیکه 

نیيس، دوی ته غوږ ونیسئ او دوی ته یادونه وکړئ چې SGBV د دوی ګناه نه ده 
او دوی یوازې نه دي. هغوی ته ووایاست چې مرسته شتون لري او دوی هڅوي 

چې د مرستې غوښتنه وکړي. که دوی موافق وي تاسو کوالی شئ چې پورته لیکل 
شوي سازمانونو رسه اړیکه ونیسئ.

 
دا پاڼه او ویډیو رشیکه کړئ ترڅو

 دا نورو خلکو ته هم ورسیږي!
  

   https://youtu.be/MDyzPoGDue0
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دا معلومايت پاڼه د ھغه چا لپاره ډیزاین شوې ده چې د بل ھیواد څخه ھنګري ته کډوال شوي 
دي. تاسو ممکن دلته د امنیت په لټه کې، دندې، زده کړې، یا د کورنۍ د غړو رسه بیا یوځاي 

کیدلو لپاره راغيل یاست.

په هنګری کې هرڅوک د هغوي د عمر، جنيس هویت، جنيس متایل، ژبی، مذهب او یا دا چي 
له کوم ځای څخه راغلی دې، په نظر کې نیولو نه پرته مساوي حقوق لري.

تاسو حق لرئ چې د تاوتریخوالی د هر ډول څخه پرته د ژوند څخه خوند واخلئ. که چیرې 
تاسو ته څوک زیان رسوي یا تاسو ته د زیان رسولو او یا هم دايس یو کس ته د زیان رسولو 

ګواښ کوي چي تايس يي پیژنئ، په یاد ولرئ چې تاسو د مرستې او ساتنې  د ترالسه کولو حق 
لرئ.

تاسو یواځې نه یاست! مرسته شتون لري!

جنيس او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی 
 )SGBV(

DOMESTIC VIOLENCE AND INTIMATE PARTNER VIOLENCE
کورنی تاوتریخوالی او د ژوند د رشیک په وسیله تررسه کیدونکی تاوتریخوالی 

کورنی تاوتریخوالی د هغه تاوتریخوالی ترشیح کولو لپاره کارول کیږي چې په کور یا کورنۍ کې د ژوند د 
رشیکانو تر مینځ او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو تر منځ تررسه کیږي.

د ژوند د رشیک په وسیله تررسه کیدونکی تاوتریخوالی په ځانګړې توګه د ژوند د رشیکانو تر مینځ )واده شوی، 
یوځای اوسیدونکي، انډيوال/انډيوالې یا نور نږدې اړیکی لرونکو رسه( واقع کیږي، او یا د د ژوند یو رشیک یا پخوانی د 

ژوند د رشیک لخوا د فزیکي، جنيس یا رواين زیانونو المل کیږي. په دې کې د فزیکي تیری، جنيس زورزیاتی، رواين/عاطفي 
ناوړه چلند او کنټرولوونکي چلند شامل دي. په دا ډول تاوتریخوالی کې کیدی يش چې د رسچینو، فرصتونو او خدماتو څه 

مخنیوی هم شامل وي.

اقتصادي ناوړه ګټه اخیستنه
د ناوړه ګټې اخیستنې یوه بڼه ده چېرې چې ناوړه ګټه اخیستونکي د قربانې پیسی د دي لپاره کنټرولوی چې د هغه د 

رسچینو ته د الرسيس، دکار کولو او د عایداتو دکنټرول، د ځان بسیا کولو او/یا د مايل خپلواکي ترالسه کولو مخه ونیيس.

عاطفی ناوړه ګټه اخیستنه
عاطفی تاو تریخوالی یو داسی عمل دی چې د رواين یا احساسايت درد او ټپ سبب کیږي. بیلګې یې په الندې ډول دي: د 

فزیکي یا جنيس تاوتریخوالی ګواښ، ډارونې، سپکاوی، اجباري جالوالی، ټولنیز جالوالی، تعقیبول، شفاهي ځورونې، ناغوښتی 
توجه، تبرصې، د جنيس او یا ډاروونکي ماهیت لرونکي اشارې یا لیکل شوي کلمې، د ارزښتمنو شیانو ویجاړول، او جنيس 

ځورونې.

جنيس او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی )SGBV( هغه 
تاوتریخوالی دی چې د یو کس په وړاندې د جنسیت، جنډر 

او یا هم د جنسیتي هویت پر بنسټ تر رسه شوی وی. 
SGBV کې فزیکي، ذهني یا جنيس زیان یا ځورونې، 
د داسې اعاملو ګواښونه، زورزیايت او د آزادۍ څخه 
محرومیت سبب ګرځي شامل دي. عاملني اکرثه له 

ځواک، اجبار، فريب او يا غولولو نه کار اخلی. اکرثه 
وخت SGBV نه پیژندل کیږي او په اړه يې راپور نه 

ورکول کیږي.

د جنس، جنسیت او  جنسیتی 
هويت تر منځ څه توپیر دی؟

د انسان جنس د زېږېدين پر وخت د اناتومي او 
بیولوژیکي عواملونو پر بنسټ ټاکل کیږي، پداسې 

حال کې چې د ټولني په باور خلک باید څنګه د 
بیولوژیکي جنس له مخی چلند وکړي جنسیت ګڼل 

کیږي )باید دوی څنګه جامې واغوندي او ځانونه 
معرفی کړي، د دوی ونډې او مسؤلیتونه باید څه وي، 

او داسې نور(.

جنسیتي هویت د جنسیت په اړه د هر شخص لخوا په 
ژوره توګه محسوس شوي داخيل او انفرادي تجربو ته اشاره 

کوي. دا کیداي يش د زیږون په وخت کې تعین شوي جنسیت 
رسه تړاو ولري او یا هم ونلري، په شمول د بدن شخيص احساس 

)لکه، که په آزاده توګه غوره شوی وی، د جسمي بڼی تعدیل یا 
فعالیت د طبی، جراحي یا نورو وسیلو له الری( او د جندر نورې 

څرګندونې لکه جامې، ویناوې او آداب.

څوک د LGBTI ټولنې رسه تړاو لري؟

LGBTI یو غوره اصطالح ده چې موخه یې پر بیولوژیکي جنسیت، جنيس اړیکو او د 
جنسیتي هویت تنوع ټینګار کول دي، او په ځانګړي ډول اما نه یواځی ښځینه همجنسګرا، 
نارینه همجنسګرا، دوه جنسګرا، ترانسجنسیتي، بین الجنسیتي یا هم خلکو ته کارول کیږي. 

د SGBV اصيل ډولونه کوم دي؟

SGBV ممکن فزیکي یا رواين او دا کوالی يش چې د هغه خلکو پر وړاندی چي د 
LGBTI په توګه پېژندل کیږي د کورين تاوتریخوالی، د ژوند رشیک تاوتریخوالی، 

اقتصادي ناوړه ګټه اخیستنی، عاطفی ناوړه ګټه اخیستنی، فزیکي حملی، د جنيس 
تیریو او د هغو کسانو په وړاندې د نفرتی جرمونه بڼه خپله کړي.                

SGBV څه دی؟



د SGBV  نور کوم ډولونه شتون لري؟

د SGBV ډیر ډولونه شتون لري، په شمول د ناوړه دودیزې کړنې )لکه د ښځینه تناسيل عضو 
معیوبول /پریکول FGM / C((، اجباري واده او یا د ماشوم/ کم عمر واده(، ناموسی جرمونه 

او د خلکو قاچاق.

 د SGBV عواقب څه دي؟
SGBV کوالی يش جسامين او عاطفي عواقب ولري. د نورو عواقبو برسیره په جسامين توګه 
SGBV کوالی يش د بدنی زیان، درد، ساري ناروغيو او د ښځو او نجونو د ناغوښتلی حامله 
. د SGBV عاطفي عواقبو کې روحی رضبه، خپسکه، بیخوبی، د رس درد، او ډیری مختلف 
احساسات لکه دغوسی، رشم، غم، ګناه او د ویری احساس. ټول احساسات معترب دي، او هنګري 

د قربانیانو د مالتړ لپاره مسلکي او محرم خدمتونه لري. تاسو یوازې نه یاست.

څوک د SGBV مرتکب کیدی يش؟

هر څوک کوالی  يش د SGBV کړين تررسه کړي. مرتکب یو په بشپړ توګه پردی یا دايس څوک 
 SGBV .کیدی يش چې تاسو یې پیژنئ، لکه د کورنۍ غړي، یو ملګری یا یو رومانتیک ملګري

هم د دولت لخوا هم تررسه کیدی يش.

SGBV چیرته پیښیدلی يش؟

SGBV په هر ځای کې پیښیدلی يش: ستاسو په هیواد کې، بل هیواد ته د سفر کولو په ترڅ 
کې، او په هغه هیواد کې چیرته چې تاسو اوسمهال ژوند کوئ. دا ممکن په کورونو او په عامه 

ځایونو کې لکه ښوونځي، کار، او د استوګنې په مرکزونو کې پیښ يش .

آیا  SGBVزما غلطی دی؟

 SGBV هیڅکله هم د قرباين غلطی نده. د جندر نورمونه او په اړیکو کې نا برابروالی د 
SGBV اصيل الملونه دي. مرتکب یې یوازینی کس دی مالمت دی.

که بیرته می مبارزه ونکړه نو بیا؟

دا خورا عام دی چې د حملې پرمهال بیرته ګوزار ونکړئ ځکه چې تاسو شاید وډاریږئ، د نا 
امیدۍ او لومه کی احساس وکړئ او تاسو نه پوهيږئ چې د دې وضعیت څخه د وتلو لپاره څه 

وکړئ. دا د دې مانا نلري چې تاسو تاوتریخوايل ته رضايت لرئ.

فزیکي برید
فزیکي برید د فزیکي تاوتریخوايل یو عمل دی چې جنيس ماهیت لرونکی ندی. د مثال په توګه: ګوزار کول، په څپیړي 

وهل، زندۍ کول، پری کول، ټیله کول، سوځول، په مرمۍ ویشتل او یا د هر ډول وسلې نه کار اخیستل، د تیزابو بریدونه یا 
بل هر عمل کوم چې د درد، تکلیف او ژوبل کیدلو سبب ګرځی.

جنيس ناوړه ګټه اخیستنه
جنيس ناوړه ګټه اخیستنه د جنيس ماهیت لرونکی د حقیقي یا فزیکي مداخلې ګواښ دی، که هغه د زور او یا هم د غیر 

مساوي یا اجباري رشایطو الندې وي.

تعصبی جرم
تعصبی جرم یو داسی جرم دی کله چی یو مرتکب یو شخص دهغه په یوی ټولنیزی ډلی کې د  غړیتوب )یا هم انګیرل 
شوی غړیتوب( له امله هدف ګرځوي )د مثال په توګه: پر یو چا باندی د هغه د نسل، دین، د پوستکي رنګ او یا هم د 

جنسیتی هویت له امله برید کول ).

SGBV چا رسه پیښیدلی يش؟

SGBV  هر چا رسه پیښیږيدلی شی او دا هیڅکله د قرباين غلطی نده. ښځې او سړي، 
نجونې او هلکان، لويان او ماشومان، هغه کسان چې د LGBTI په توګه پېژندل کیږی ، ټول 

کیدی يش چې د SGBV قرباين يش. SGBV  ده هيڅکله مؤجه کیدلی نيش.

هغه 
کسان چې 

مهاجرت  کوی 
کیدالی يش چې ال ډ یر 

زیان منونکي وي ځکه چې امکان 
لری د دوی ژبه نه وي زده او کیدای 

يش چې د مقصد هیواد د کلتور او دودونو رسه 
پیژندګلوی ونلری. دوی کیدای يش د خپلو کورنیو او 

د ملګرو مرستې پرته وي. زیامننتوب کوالی يش د جنيس او 
جنډر پر بنسټ د تاوتریخوالی د  خطراتو امکان زیات کړي.

په یاد ولرئ!

هرڅوک د جنيس او جنډر پر بنسټ تاوتریخوايل قربانی کیدالی شی

د جنيس او جنډر پر بنسټ تاوتریخوالی هیڅکله هم د قرباين غلطي نه ده

د جنيس او جنډر پر بنسټ تاوتریخوايل تل د منلو وړ نه دی

تاسو کوالئ شی چې د مرستي غوښتنه وکړئ



موجوده خدمتونه

که چیری زه یا کوم څوک چی زه یې پیژنم SGBV تجربه 
کړي وی او یا یې شاهد وی څه وکړم؟

د هنګری  د جرایمو په قانون کې د جنسیت او جنډر پر بنسټ تاوتریخوالی ډیری ډولونه جرم ګڼل کیږی. په هغه صورت کې چې 
تاسو د هغه هر ډول تجربه کړی وی او یا يې شاهد یاست، تاسو کوالی  شئ چې د هنګری  پولیسو رسه په الندې شمېرو اړیکه 

ونیسئ:

د بیړنۍ اړیکی شمیره: 112 یا 107
د جرم د مخنیوی لپاره: 

 +3680 555 111
د اس.ام.اس لیکه د هغه خلکو لپاره چې غږ نه اوری: 

0107 900 +3620 

که زه رواين مرستې ته اړتیا ولرم نو څه 
کوالی  شم؟

تاسو کوالی شئ د شکنجې قربانيانو د بیارغونې لپاره د کورډیلیا فاؤنڈیشن رسه 
اړیکه ونیسئ.  هغوی د تاوتریخوالی قربانيانو، د شکنجه کیدو څخه ژغورل شوي او 
د ځورول شوی پناه غوښتونکو، کډوالو، مهاجرینو، او د هغوي د کورنۍ غړو ته د رواين، 

روان درملنې، او رواين-ټولنیز مشورې له الرې ذهني او ټولنیز مالتړ چمتو کوي.

cordelia@cordelia.hu  /   www.cordelia.hu/en    /   +361 349 14 50 
 facebook.com/CordeliaFoundation

نور کوم خدمتونه  شتون لري؟ 
تاسو په الندې لسټ کې د نورو اړوند خدماتو وړاندې کونکي موندلی شئ:

منیدیک - د کډوالو لپاره د مهاجرینو ټولنه
منیدیک د ټولنيز، تعليمي او فرهنګي پروګرامونو له الرې 
کډوالو او مهاجرینو رسه په ټولنیز ادغام کې مرسته کوي.

+361 322 1502
 menedek@menedek.hu

www.menedek.hu/en
facebook.com/menedekegyesulet

خدمات په انګلیيس او په مختلفو ژبو موجود دي.

HÁTTÉR ټولنه
 Háttér ټولنه په هنګری کې ترټولو سرته او تر ټولو د اوږدی 

مودی څخه راپدیخوا کار کوونکي مؤسسه ده چې ښځینه 
همجنسګرا، نارینه همجنسګرا، دوه جنسګرا، ترانسجنسیتي، 
بین الجنسیتي یا هم خنثى )LGBTQI( خلکو ته کار کوی. 

دوی د LGBTQI خلکو څخه مالتړلپاره خدمات وړاندی کوي، 
د LGBTQI خلکو د برشي حقونو څخه ساتنه کوي او د دوی 

په وړاندې د تبعيضی چلند نه مخنیوی کوی.
+361 238 0046 , +361 329 2670

 hatter@hatter.hu
www.en.hatter.hu

 facebook.com/HatterTarsasag

که زه حقوقي مرستو ته اړتيا ولرم؟
تاسو کوالی  شئ د وړیا حقوقي مرستې لپاره د هنګري د هلسینکي د کمیټي

 )Magyar Helsinki Bizottság( رسه اړیکه ونیسئ. HHC یوغیر دولتي د برشي حقونو 
سازمان دی چې د قانوين او عامه فعالیتونو له الرې د انساين وقار ساتنه کوی. دوی پناه 

غوښتونکو، کډوالو، بندیانو او د قانون پيل کوونکو لخوا د تاوتریخوالی قربانیانو ته وړیا مرستې 
چمتو کوي.

+361 321 4323, +361 321 4327, +361 321 4141
 helsinki@helsinki.hu
www.helsinki.hu/en

 facebook.com/helsinkibizottsag

د معلوماتو او مشورې ورکولو شمیره
 )هره ورځ له 18:00 بجو څخه تر 23:00 بجو پورې(

د اړیکی شمېره 13737  )وړيا(
+361 329 3380

segelyvonal :سکایپ
http://chat.hatter.hu :چټ

 )دوشنبه او پنجشنبه له 18:00 بجو څخه تر 23:00 بجو پورې(

د حقوقي مرستو خدمات
+361 6333 455

)د اونۍ په ورځو کې 20:00-8:00(
legalaid@hatter.hu

د اړتیا په صورت کې خدمات په انګلیسی ژبه هم شتون لري.

NANE د ښځو د حقونو ټولنه
NANE   یوغیر دولتی سازمان دی چې موخه یې د ښځو او 

ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی رسه مبارزه کول دي. دوی د 
مرستندویه کرښې له الرې مرستې چمتو کوي. 

لطفا د بریښنالیک او یا هم د فیسبوک پیغام له الری د دوی په 
انګلیسی خربې کوونکی کارکوونکو په اړه پوښتنه وکړئ.

 www.nane.hu/en
info@nane.hu

 facebook.com/NANEegyesulet

د کورنیو او جنيس تیري قربانيانو لپاره د مرستې کرښه
+3680 505 101

 دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه: 22:00-18:00  
چارشنبه: 14:00-12:00

 

د ميل بحران د مدیریت او د اطالعاتو ټیلیفونی خدمت 
)OKIT(

د OKIT لومړنی هدف د کورين تاوتریخوالی، د ماشومانو 
څخه ناوړه ګټه اخیستني، فحايش، او انساين قاچاق قربانیانو ته 

مرسته چمتو کول دي. که اړتیا وي نو OKIT کوالی يش چي 
قربانیانو لپاره خوندي هستوګنځای ترتیب کړي.

+3680 20 55 20
)24/7 د اړیکی وړیا شمېره(

 okit@csbo.hu
 /http://bantalmazas.hu

د اړتیا په صورت کې خدمات په انګلیسی ژبه هم شتون لري.
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