
حول املرشوع

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(

حول العنف
الجنيس والجنساين

معلومات

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. وميكن أن 
يكون 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 تواجه 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 والجنساين 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
  



لكل شخص يف سلوفينيا نفس الحقوق األساسية، بغض النظر عن عمرهم ومن أين أتوا واللغة التي يتحدثون بها وما 
ديانتهم أو جنسيتهم أو هويتهم الجنسية أو ميولهم الجنسية أو أي خلفية أخرى.

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. أخرب دامئًا شخًصا موثوقًا به إذا واجهت 

أي نوع من أنواع العنف. 

أنت لست وحدك. املساعدة متاحة.

)SGBV( العنف الجنيس والجنساين

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

ينطبق عنف الرشيك الحميم بشكل خاص عىل العنف الذي يحدث بني الرشكاء الحميمني )املتزوجني 
أو املتعايشني يف نفس املنزل أو الصديق/الصديقة أو العالقات الوثيقة األخرى(، ويعرف بأنه سلوك من جانب 
رشيك حميم أو رشيك سابق يتسبب يف أذى بدين أو جنيس أو نفيس، مبا يف ذلك سلوكيات االعتداء الجسدي 
واإلكراه الجنيس واإلساءة النفسية/العاطفية والسيطرة. وقد يتضمن هذا النوع من العنف أيًضا الحرمان من 

املوارد أو الفرص أو الخدمات.

اإلساءة العاطفية هي ترصف يسبب اإلصابة أو األمل العقيل أو العاطفي. ومن األمثلة عىل ذلك: اإلهانات 
وإطالق النار وتهديدات بالعنف الجسدي والجنيس والتخويف واإلذالل والعزل القرسي واالستبعاد االجتامعي 

واملالحقة والتحرش اللفظي واالهتامم غري املرغوب واملالحظات واإلمياءات أو الكلامت املكتوبة ذات الطابع 
الجنيس و/أو املهددة بالخطر، وتدمري األشياء العزيزة والتحرش الجنيس، إلخ.

االعتداء الجسدي هو فعل من أفعال العنف الجسدي غري الجنيس بطبيعته. من األمثلة عىل ذلك: 
الرضب أو الصفع أو الخنق أو القطع أو الدفع أو الحرق أو إطالق النار أو استخدام أي أسلحة أو االعتداءات 

باألحامض أو أي فعل آخر يتسبب يف األمل أو اإلزعاج أو اإلصابة.

االعتداء الجنيس هو االنتهاك الجسدي الفعيل أو املتوعد ذو الطابع الجنيس، سواء بالقوة أو يف ظل 
ظروف غري متكافئة أو قرسية، مثل االغتصاب واالعتداء الجنيس. وهو يتضمن االغتصاب الزوجي وهو فعل 

الجامع الجنيس مع الرشيك اآلخر دون موافقته.

اإلساءة االقتصادية شكل من أشكال العنف الجنيس والجنساين عندما يتحكم امليسء يف أموال الضحية 
ملنعها من الوصول إىل النقود أو املوارد األخرى أو العمل أو إحكام السيطرة عىل األرباح وتحقيق االكتفاء 

الذايت والحصول عىل االستقالل املايل.

جرمية الكراهية هي جرمية ذات دوافع متعصبة تحدث عندما يستهدف الجاين الضحية بسبب انتامئها )أو 
افرتاض انتامئها( ملجموعة اجتامعية معينة. عىل سبيل املثال، قد يزيد خطر تعرض األشخاص املنتمني ملجتمع 

امليم إىل جرائم الكراهية.

العنف الجنيس والجنساين هو العنف املوجه ضد شخص ما بناًء عىل 
جنسه أو نوعه أو هويته الجنسية. ويتضمن ذلك األفعال التي تسبب 
أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، والتهديدات 

مبثل هذه األفعال والحرمان من الحربية. وهي تتم بالقوة أو الخداع أو 
التالعب أو بدون موافقة أو رضا الشخص اآلخر.

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، عىل سبيل املثال، ما عليهم ارتداؤه 

وكيف يقدمون أنفسهم وما أدوارهم ومسؤولياتهم 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 والسلوك.

ما األنواع الرئيسية للعنف الجنيس والجنساين؟

قد يكون العنف الجنيس والجنساين جسديًا أو نفسيًا. وهو قد يتخذ شكل العنف املنزيل وعنف الرشيك الحميم 
واإلساءة االقتصادية واإلساءة العاطفية واالعتداء البدين واالعتداء الجنيس وجرائم الكراهية ضد األشخاص الذين يُعرف 

انتامؤهم ملجتمع امليم )املثليات واملثليني وثنائيي الجنس واملتحولني جنسيًا واملخنثني(. 

ما املقصود بـ SGBV؟



ما أنواع العنف الجنيس والجنساين األخرى املوجودة؟

تتضمن أنواع العنف الجنيس والجنساين األخرى: الزواج القرسي وزواج األطفال/الزواج املبكر؛ واإلجهاض غري املرغوب 
فيه؛ وجرائم الرشف؛ واالتجار بالبرش؛ وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. جميع هذه املامرسات ضد القانون يف 

سلوفينيا. ميكنك طلب املساعدة إذا واجهت أي نوع من أنواع العنف. 

ما العواقب املرتتبة عىل العنف الجنيس والجنساين؟

ميكن أن يكون للعنف الجنيس والجنساين عواقب جسدية وعاطفية. جسديًا، ميكن أن يتسبب العنف الجنيس 
والجنساين يف األذى الجسدي واألمل والعدوى. قد تصبح النساء والفتيات حوامل دون رغبتهن. كام أن العواقب 

العاطفية للعنف الجنيس والجنساين قد تتضمن الصدمة والكوابيس واألرق والصداع والعديد من املشاعر املختلفة 
مثل الشعور بالغضب والخزي والحزن والذنب والخوف. جميع هذه املشاهر صحيحة. لدى سلوفينيا خدمات احرتافية 

ورسية لدعم الضحايا. أنت لست وحدك.

من ميكنه ارتكاب العنف الجنيس والجنساين؟

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

أين ميكن حدوث العنف الجنيس والجنساين؟

 
ميكن حدوث العنف الجنيس والجنساين يف أي مكان: يف بلدك وأثناء رحلة هجرتك ويف البلد الذي تعيش فيه حاليًا. وقد 

يحدث يف األماكن العامة واملنازل الخاصة ويف العمل ومراكز االحتجاز والسجون وخالل نقاط التوقف العشوائية يف رحلة 
هجرتك 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 العنف؟

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.  

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 عنامهية العنف، إال أنه ال ميكن تربيره أبًدا.  
ميكن أن 

يكون أولئك 
املهاجرون إىل بلد 

آخر أكرث عرضة للخطر 
ألسباب مختلفة. فعادة ما 

يكونون ال يتحدثون اللغة املحلية 
أو قد يكونون دون دعم من أرسهم 

وأصدقائهم. ميكن أن تزيد نقاط الضعف من 
املخاطر والتعرض إىل العنف، مبا يف ذلك العنف 

الجنيس والجنساين.

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



الخدمات املتاحة

ماذا ميكنني أن أفعل إذا واجهت أو شاهدت أنا أو شخص ما أعرفه عنًفا جنسًيا 

وجنسانًيا؟ 

ميكنك دامئًا طلب املساعدة من موظفي مركز اللجوء أو منشأة اإلقامة التي تعيش فيها. 

هناك أشخاص آخرون أيًضا ميكنهم مساعدتك بطريقة رسية، مثل األخصائيني االجتامعيني وضباط الرشطة واألطباء. 

باإلضافة إىل ذلك، هناك العديد من منظامت املهاجرين والالجئني ومنظامت النساء والشباب املذكور أدناه ميكنها 
مساعدتك. ميكنك أيًضا طلب الدعم من أصدقائك أو أشخاص آخرين تثق بهم. 

ميكنك االتصال بأرقام الهواتف التالية للتواصل مع خدمات الطوارئ:

الرشطة السلوفينية: 113
املساعدة الطبية الطارئة: 112

 
 

قامئة جهات االتصال املفيدة يف سلوفينيا

مراكز العمل االجتامعي يف سلوفينيا
قامئة مراكز العمل االجتامعي املحلية مع جهات االتصال 

املصاحبة متاحة عىل موقع وزارة العمل والشؤون 

االجتامعية لألرسة وتكافؤ الفرص عىل الويب:
www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/

sociala/izvajalci/csd

خط مساعدة االستغاثة بالجمعية للنساء 
واألطفال - ضحايا العنف

يوفر املساعدة والدعم واالستشارات للنساء واألطفال. 
يديرون مالجئ للنساء واألطفال يف ليوبليانا.

p.p. 2726, 1001 Ljubljana :العنوان
خط مساعدة االستغاثة: 55 11 080 

)من أيام االثنني إىل أيام الجمعة 22.00-12.00؛ 
العطالت األسبوعية واإلجازات 22.00-18.00، متاح فقط 

باللغة السلوفينية(
drustvo-sos@drustvo-sos.si :الربيد اإللكرتوين

www.drustvo-sos.si :موقع الويب

جمعية التواصل بال عنف مخصصة ملنع 
العنف

وعواقبه وتقليلهام. وهي توفر برامج لضحايا العنف 
وكذلك ملرتكبي العنف.

Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana :العنوان
هاتف: 120 770 031 / 22 48 434 01

info@drustvo-dnk.si :الربيد اإللكرتوين
www.drustvo-dnk.si :موقع الويب

خدمة االستشارة النسائية 
توفر املساعدة النفسية واالجتامعية واملساعدة الذاتية 
للنساء الاليئ تعرضن للعنف. مركز األزمات الخاص بهم 
هو مكان آمن حيث ميكن للنساء العثور عىل ملجأ آمن 

عىل مدار 24 ساعة يف اليوم طول أيام العام. 
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana :العنوان

هاتف مركز األزمات: 211 233 031
املساعدة النفسية واالجتامعية: 02 16 251 01

الربيد اإللكرتوين:
 kc@svetovalnica.org 

zenska@svetovalnica.org 
موقع الويب:

www.drustvo-zenska-svetovalnica.si 

معهد Emma، مركز ضحايا العنف
يقدم املساعدة املتخصصة لألطفال واملراهقني والنساء.

Tržaška 2, 1000 Ljubljana :العنوان
هاتف: 33 21 080 / 32 47 425 01

zavod.emma@siol.net :الربيد اإللكرتوين
http://zavod-emma.si :موقع الويب

جمعية مكافحة االعتداء الجنيس
تقدم املساعدة لألطفال والكبار من خالل االستشارات 

والتعليم والوقاية والدفاع.

Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana :العنوان
هاتف: 80 28 080 

spolna.zloraba@siol.net :الربيد اإللكرتوين
www.spolna-zloraba.si :موقع الويب

جمعية Kljuc - مركز مكافحة االتجار 
بالبرش

يعرض الرعاية وبرامج )إعادة( الدمج لضحايا االتجار.

PP 1646, 1001 Ljubljana :العنوان
خط الهاتف املجاين )من االثنني إىل الجمعة من 9.00 

صباًحا إىل 1.00 مساًء(: 22 17 080
info@drustvo-kljuc.si :الربيد اإللكرتوين

www.drustvo-kljuc.si :موقع الويب

 Association Legebitra تعمل جمعية
يف مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان ملجتمع امليم 

والرعاية االجتامعية للشباب 

Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana :العنوان
هاتف: 44 51 430 01

info@legebitra.si :الربيد اإللكرتوين
https://legebitra.si :موقع الويب

 Transfeminist Initiative TransAkcija
توفر الدعم لألشخاص املتحولني جنسيًا ومغايري الهوية 

الجنسية واملخنثني يف سلوفينيا.

 info@transakcija.si :الربيد اإللكرتوين
http://transakcija.si/english :موقع الويب


