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

يهدف مرشوع PROTECT )حامية(، الذي تديره املنظمة الدولية للهجرة )IOM( ورشكاؤها، 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.

بتمويل من برنامج االتحاد األوريب للحقوق و املساواة و املواطنة
)2014-2020( 

العنف الجنيس والجنساين

معلومات حول 

تذكر

العنف الجنيس والجنساين ليس خطأك. 
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 مساعدتك، 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 يواجه عنًفا جنسيًا أو جنسانيًا أو يعاين منه بالتواصل معك، فاستمع إليه

 وذكّره بأن العنف الجنيس والجنساين ليس خطأه وأنه ليس وحده. أخربه أن املساعدة متاحة
 وشجعه عىل طلب املساعدة. إذا وافقوا عىل ذلك، فيمكنك االتصال باملنظامت املذكورة أعاله مًعا. 

 

شارك املنشور والفيديو حتى يصل إىل أشخاص أكرث! 

 https://youtu.be/n4NcLVW42WA



هذه النرشة مصممة لشخص هاجر إىل مالطا من بلد آخر. ورمبا تكون أنت قد أتيت إىل هنا بحثًا عن الحامية
 أو العمل أو للدراسة أو للّم الشمل مع أفراد األرسة. 

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

لديك الحق يف التمتع 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

العنف املنزيل - العنف الذي يحدث داخل املنزل أو األرسة بني الرشكاء الحميمني وكذلك بني أفراد األرسة اآلخرين.

عنف الرشيك الحميم - العنف الذي يحدث بني الرشكاء الحميمني )املتزوجني أو املتعايشني يف نفس املنزل
 أو الصديق/الصديقة أو العالقات الوثيقة األخرى(، أو الرشكاء السابقني.

اإلساءة العاطفية - أمل عقيل أو عاطفي أو اإلصابة به، مثل التهديدات بالعنف الجسدي أو الجنيس أو الرتهيب 
أو العزل القرسي

اإلساءة االقتصادية - عندما يكون لدى رشيك حميم سيطرة عىل وصول الرشيك اآلخر إىل املوارد االقتصادية، ما 
يقلل من قدرة الشخص عىل إعالة نفسه ويجربه عىل االعتامد عىل الجاين ماليًا.

االعتداء الجسدي - فعل من أفعال العنف الجسدي غري الجنيس بطبيعته. ومن األمثلة عىل ذلك: الرضب أو
 الصفع أو الخنق أو أي فعل آخر يتسبب يف األمل أو اإلزعاج أو اإلصابة.

االعتداء الجنيس - هو االنتهاك الجسدي الفعيل أو عن طريق التهديد ذي الطابع الجنيس، سواء بالقوة أو
 يف ظل ظروف غري متكافئة أو قرسية.

التحرش الجنيس - هو فعل يلمس فيه شخص عن قصد شخًصا آخر جنسيًا دون موافقته.

العنف الجنيس والجنساين هو العنف املوجه ضد شخص ما
 بناًء عىل جنسه أو نوعه أو هويته الجنسية. يتضمن العنف
 الجنيس والجنساين األفعال التي تسبب أذى أو معاناة بدنية

 أو عاطفية أو جنسية والتهديدات مبثل هذه األفعال واإلكراه
 وغريها من أشكال الحرمان من الحرية. يف معظم األحيان،

 ال يتم التعرف عىل العنف الجنيس أو الجنساين أو اإلبالغ عنه.

ما الفرق بني الجنس والنوع والهوية الجنسية؟ 
  

يُحَدد جنس الشخص عند الوالدة بناًء عىل العوامل الترشيحية والبيولوجية، 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.

العنف الجنيس والجنساين غري مقبول تحت أي ظروف

يجب عدم التسامح يف العنف الجنيس والجنساين أو قبوله باعتباره حادثة فردية. يعد العنف الجنيس والجنساين
 انتهاكًا لحقوق اإلنسان ويشكل جرمية يعاقب عليها القانون. كام أن مالطا اعتمدت ترشيعات وطنية تحميك من

 العنف الجنيس والجنساين.

أميكنني طلب املساعدة؟

لديك الحق يف طلب املساعدة لنفسك أو للضحية التي تتواصل معك. يف مالطا، هناك خدمات متاحة لضحايا
 العنف الجنيس والجنساين. من املهم أن تتذكر أنك لست مضطرًا لدفع أو تقديم أي يشء ألي شخص أو كيان

 مقابل هذه املساعدة.

ما األنواع الرئيسية للعنف الجنيس والجنساين؟

قد يكون العنف الجنيس والجنساين جسديًا أو نفسيًا وقد يتخذ من بني األشكال األخرى شكل العنف املنزيل
 وعنف الرشيك الحميم واإلساءة االقتصادية واإلساءة العاطفية واالعتداء البدين واالعتداء الجنيس وجرائم

 الكراهية، مبا يف ذلك تلك التي تُرتكب ضد األشخاص الذين يُعرف انتامؤهم ملجتمع امليم )املثليات واملثليني
 وثنائيي الجنس واملتحولني جنسيًا واملخنثني(.  

ما املقصود بـ SGBV؟



ما العواقب املرتتبة عىل العنف الجنيس والجنساين؟

ميكن أن يكون للعنف الجنيس والجنساين عواقب جسدية وعاطفية. جسديًا، من بني عواقب أخرى، ميكن
 أن يتسبب العنف الجنيس والجنساين يف األذى الجسدي واألمل والعدوى والحمل غري املرغوب فيه. كام أن

 العواقب العاطفية للعنف الجنيس والجنساين قد تتضمن الصدمة والكوابيس واألرق والصداع والعديد من
 املشاعر املختلفة مثل الشعور بالغضب أو الخزي أو الحزن أو الذنب أو الخوف. لدى مالطا خدمات احرتافية

 ورسية لدعم الضحايا. أنت لست وحدك.

حتى إذا كنت بعيًدا عن موطنك وتشعر بالوحدة، فأنت لست وحدك كام أن املساعدة متاحة لك.

من ميكنه ارتكاب العنف الجنيس والجنساين؟

ميكن ألي شخص ارتكاب أعامل العنف الجنيس والجنساين. قد يكون الجاين غريبًا متاًما أو شخًصا تعرفه، مثل
 أحد أفراد العائلة أو صديق أو رشيك رومانيس. 

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. ميكن حدوثه يف املنازل الخاصة واألماكن العامة، مثل املدرسة وأماكن العمل ويف مراكز االستقبال.

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.

من ميكنه التأثر بالعنف 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، مبا يف ذلك األشخاص الذين يُعرفون بانتامئهم ملجتمع امليم

 ضحية للعنف الجنيس والجنساين. وال ميكن أبًدا تربير العنف الجنيس والجنساين. 

أنواع أخرى من العنف الجنيس والجنساين

االتجار باألشخاص – االتجار بالبرش الذي ينطوي عىل استخدام القوة أو االحتيال أو اإلكراه للحصول
 عىل نوع من العاملة أو أعامل الجنس التجارية و/أو أشكال االستغالل األخرى.

الزواج القرسي – اتحاد بني شخصني مل يعرب أحدهام و/أو كال الطرفني شخصيًا عن موافقته الكاملة
 والحرة عىل الزواج.

زواج األطفال/الزواج املبكر – اتحاد بني شخصني يكون عمر أحد الطرفني أو كليهام أقل من 
18 عاًما.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/ختان اإلناث – جميع اإلجراءات التي تنطوي عىل إزالة جزئية
 أو كلية لألعضاء التناسلية األنثوية الخارجية أو أي إصابة أخرى لألعضاء التناسلية لإلناث ألسباب غري طبية.

جرمية الرشف - أعامل عنف، وعادة ما تكون جرمية قتل، يرتكبها أفراد من العائلة الذكور ضد أفراد
 من العائلة من اإلناث يُعتقد أنهن جلنب العار عىل العائلة.

جرمية الكراهية - جرمية ذات دوافع متعصبة تحدث عندما يستهدف الجاين شخًصا بسبب عضويته/عضويتها
 يف مجموعة أو عرق اجتامعي معني مثل العنف ضد األشخاص الذين يُعرفون بانتامئهم ملجتمع امليم

 )مثليات ومثليني وثنائيي الجنس واملتحولني الجنسيني واألشخاص املخنثني(.

   

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



للحصول عىل مساعدة قانونية مجانية، ميكنك
 االتصال بـ:

Legal Aid Malta )وكالة حكومية( 
هاتف:4330 2567 

www.justice.gov.mt/en/legalaidmalta

مؤسسة حقوق النساء )منظمة غري حكومية(
هاتف:8615 7970 
 www.wrf.org.mt

مؤسسة Aditus )منظمة غري حكومية(
هاتف:6295 2010 

www.aditus.org.mt

الخدمات املتاحة

ما الذي ينبغي فعله إذا واجهت أو شاهدت أنا أو شخص ما أعرفه عنًفا

  جنسًيا وجنسانًيا؟  

تعد أعامل العنف الجنيس والجنساين جرمية. ويف حال واجهت أنت أو شخص ما تعرفه أيًا من أشكاله
 أو شاهدتها، ميكنك االتصال بقوة رشطة مالطا.

نداء الطوارئ:112
منع الجرمية: 119 

وحدة دعم الضحايا:2079/2160 2294

ميكنك أيًضا االتصال بخط الدعم الوطني: 179

خط املساعدة متاح عىل مدار 24 ساعة وهو مجاين ومجهول ورسي. لغات التحدث هي املالطية
 واإلنجليزية؛ وميكنك طلب مرتجم فوري.

ماذا لو كنت بحاجة إىل مساعدة قانونية؟   ما الخدمات األخرى املتاحة؟ 

املالجئ

ما الذي ميكنني فعله لو كنت بحاجة إىل مساعدة نفسية؟

ماذا لو كنت بحاجة إىل مساعدة طبية؟ 

ميكنك زيارة مامرس عام يف أحد املراكز الصحية دون أي موعد. 
 Mater Dei، بالنسبة لإلصابات الخطرية، ميكنك الذهاب إىل قسم الحوادث والطوارئ يف مستشفى

Dun Karm Street, Msida هاتف:4030 2545.

إذا كنت بحاجة إىل سيارة إسعاف، فيمكنك االتصال برقم الطوارئ 112.

خدمة Jesuit لالجئني )JRS(: الخدمات القانونية 
والعمل االجتامعي والدعم النفيس لالجئني وطالبي 

اللجوء املحتجزين ويف املجتمع.
هاتف:2751 2144 

www.jrsmalta.org

 Victim Support Malta
)VSM(: الدعم العاطفي واملساعدة القانونية والعملية 

لضحايا العنف الجنيس والجنساين.
هاتف:8333 2122

www.victimsupport.org.mt

مؤسسة St Jeanne Antide: الدعم االجتامعي
 لضحايا العنف املنزيل.

هاتف:8981 2180 
www.antidemalta.org

خدمات دعم Rainbow: الدعم االجتامعي
 ملجتمع امليم. 

هاتف:0006 7943  
www.maltagayrights.org

Dar Merhba Bik راهبات الراعي الصالح – مؤسسة
 Birbal Street, Balzan ,130

هاتف:035 40 214 
 www.darmerhbabik.org

Dar Papa Frangisku – ملجأ لييل للطوارئ للمرشدين 
الذكور، ممن ترتاوح أعامرهم بني 18 و 60 عاًما

Fleur de Lys Road, Birkirkara ,126
هاتف:6644 7702 / 8211 2788 

 Dar Maria Dolores – ملجأ لييل 
للطوارئ للمرشدين النساء، ممن ترتاوح 

أعامرهن بني 18 و 60 عاًما
 Fleur de Lys Road, ,69

 Birkirkara
هاتف:5431 2144 

ميكنكن االتصال بخدمة Agenzija Sedqa النفسية 
للتحدث مع أحد األخصائيني االجتامعيني.

هاتف:9000 2295 
www.fsws.gov.mt

 )MWAM( ميكنك التحدث مع جمعية النساء املهاجرات
– وهي منظمة غري حكومية توفر الدعم النفيس 

للمهاجرات.
هاتف:8945 7952 

www.migrantwomenmalta.org

ميكنك زيارة Kellimni.com - وهي خدمة دعم عرب 
اإلنرتنت )باللغة اإلنجليزية واملالطية( للمراهقني والشباب 

وهي مجانية ومجهولة ورسية. ميكنك التحدث عىل الدردشة 
املبارشة من شخص إىل شخص أو إرسال بريد إلكرتوين أو 

تنزيل التطبيق.

ميكنك االتصال بـ GBVSO/Violet Support Online عىل 
www.vso.org.mt - وهي خدمة الربيد اإللكرتوين واملحادثة 

الرسية واملجانية ألي ضحية من ضحايا العنف الجنيس 
والجنساين بعدة لغات


