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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 والرشطة 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 عنف جنيس أو جنساين بالتواصل معك، فاستمع إليه 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

العنف الجنيس والجنساين

معلومات حول



ما الفرق بني الجنس والنوع والهوية الجنسية؟ 

يتمتع كل طفل يف أيرلندا بنفس الحقوق األساسية، بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم أو لغتهم أو دياناتهم أو 
جنسيتهم، إلخ.

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

يتضمن العنف الجنيس، عىل األقل، االغتصاب/محاولة االغتصاب واالعتداء 
الجنيس، واالستغالل الجنيس والتحرش الجنيس. ميكن أن يتخذ ذلك أشكاالً 

متعددة، مثل ملس الجسد غري املرغوب فيه وإلحاق إصابة باألعضاء الخاصة 
والتعليقات الجنسية غري املرغوبة، واإلكراه عىل مامرسة الجنس مع شخص 

ما أو اإلجبار عىل مشاهدة األفعال الجنسية أو اإلجبار عىل التعري. فالعنف 
الجنيس ال يتعلق فقط مبامرسة الجنس. فهو يتعلق بالعنف واالستغالل وإساءة 

استخدام القوة و/أو السيطرة.

العنف املنزيل هو اعتداء أحد األشخاص عىل شخص آخر ويحدث داخل املنزل أو األرسة، ويحدث بني 
الرشكاء الحميمني وكذلك بني أفراد األرسة اآلخرين. ميكن أن يتخذ هذا االعتداء أشكاالً متعددة وقد 

يتضمن الرضب الجسدي واالعتداءات والتهديدات والرتهيب والتنمر واإلهانات والتحرش والعزل 
والسيطرة عىل النقود واألمور املالية إىل جانب العنف الجنيس؛ وعادة ما يكون العنف املنزيل عىل 

شكل منط مستمر من سلوك “اإلكراه”، الذي يستخدم لإلذالل والسيطرة.

تتضمن األمثلة األخرى عىل العنف الجنيس والجنساين: التهديدات واإلهانات والرضب واإلساءة 
العاطفية واإلجبار عىل الزواج أو اإلنجاب أو اإلجهاض والتعرض للمضايقات )بالنظرات أو الكلامت 

أو األفعال( واملامرسات التقليدية الضارة )مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/ختان اإلناث، الزواج 
املبكر/زواج األطفال( وجرائم الرشف املزعومة وجرائم الكراهية ضد األشخاص الذين يُعرفون بأنهم 

 )LGBTI( مثليات و/أو مثليون و/أو ثنائيو الجنس و/أو مغايرو الهوية الجنسية و/أو املخنثون
والنقل إىل بلد آخر مقابل املال أو األفعال الجنسية أو العمل.

ما املقصود بـ SGBV؟

العنف الجنيس والجنساين )SGBV( هو أي فعل يُنفذ دون موافقة 
أحد األشخاص، بناًء عىل املعايري الجنسانية والعالقات غري املتكافئة. 

ويتضمن
 ذلك األفعال التي تسبب أو قد تسبب أذى أو معاناة جسدية أو 

جنسية
 أو عقلية أو مالية. 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 )SGBV(، ولكن
 العنف الجنيس واملنزيل من بني األنواع األكرث شيوًعا. 

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.

ما املقصود باملوافقة الجنسية؟

املوافقة الجنسية هي املوافقة عىل مامرسة النشاط الجنيس. فالنشاط الجنيس دون موافقة يعد عنًفا جنسيًا. ُتنح 
املوافقة الجنسية عن علم بحرية وبشكل طوعي دامئًا. سن الرضا الجنيس هو عمر الشخص الالزم للموافقة القانونية 

عىل النشاط الجنيس. ووفقا للقانون األيرلندي، يكون سن الرضا 17 عاًما. وال ميكن منح املوافقة من قبل شخص مخمور 
أو ُمخّدر أو شخص آخر نيابة عنك. فهناك حاالت قد ال تكون املوافقة فيها ممكنة بسبب إعاقات جسدية أو عقلية. 

تذكر: ميكنك دامئًا تغيري رأيك، حتى لو وافقت مسبًقا عىل نشاط جنيس. 



ما العواقب املرتتبة عىل العنف الجنيس والجنساين؟

ميكن أن يؤدي العنف الجنيس والجنساين إىل أذى جسدي وعاطفي عىل السواء، وميكن عالجه باملساعدة املهنية وبطريقة رسية. 
جسديًا، حيث ميكن أن يتسبب العنف الجنيس والجنساين، من بني عواقب أخرى، يف األذى الجسدي واألمل والعدوى، وقد 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 املشاعر صحيحة 

ويوجد دعم متاح ملساعدتك عىل التعامل معها. تذكر، أنت لست وحدك وأن الرعاية الرسية متاحة للجميع.

أين ميكن حدوث العنف الجنيس والجنساين؟

ميكن حدوث العنف الجنيس والجنساين يف أي مكان: يف بلدك وأثناء السفر 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. 

ماذا لو طُلب مني الجنس مقابل املال أو املساعدة أو مصالح أخرى؟

ال أحد لديه الحق يف إجبارك عىل مامرسة الجنس. إذا أجربك شخص ما عىل مامرسة الجنس مقابل املال أو املساعدة أو 
أي مصالح أخرى، فيعد ذلك استغالاًل جنسيًا وشكاًل من أشكال العنف. 

يف أيرلندا، يعد األمر جرمية إذا عرض شخص ما عليك املال أو املساعدة أو أي مصالح يف مقابل الجنس.

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 واألشخاص الذين يُعرفون بانتامئهم ملجتمع امليم ضحية للعنف

 الجنيس والجنساين. وال ميكن أبًدا تربير 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

من ميكنه ارتكاب العنف الجنيس والجنساين؟

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



ال يهم إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية - 
ال يزال بإمكانك طلب املساعدة. لدى 

املستشفيات والرشطة واألخصائيني 
االجتامعيني ومراكز االستقبال 

مرتجمون فوريون بإمكانهم التأكد من 
حصولك عىل املساعدة التي تحتاجها. 

الخدمات املتاحة

ماذا ميكنني أن أفعل إذا واجهت أو شاهدت أنا أو شخص

 ما أعرفه عنًفا جنسًيا وجنسانًيا؟

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

 

أنت لست وحدك. إذا كنت تعيش يف مركز استقبال، فيمكنك دامئًا طلب املساعدة من املوظفني. هناك أشخاص
 آخرون أيًضا ميكنهم مساعدتك بطريقة رسية، مثل املعلمني واألخصائيني االجتامعيني والرشطة واألطباء. ميكنك

 أيًضا االتصال مبنظامت املهاجرين والالجئني ومنظامت األطفال ومالجئ العنف املنزيل وشبكة أزمات االغتصاب.

يف حالة الطوارئ، إذا احتجت أو شخص تعرفه إىل مساعدة فورية، فيمكنك االتصال برقم الهاتف 112 أو 
999 للتواصل مع خدمات الطوارئ:

AN GARDA SÍOCHANA
 )قوات الرشطة األيرلندية( 

املسؤول التنفيذي للخدمات الصحية
 )HSE( 

ما الخدمات األخرى املتاحة؟ 

ميكنك العثور عىل بعض مقدمي الخدمات املعنيني اآلخرين يف القامئة أدناه:

خط املساعدة الوطني للعنف الجنيس: اطلب 88 88 77 1800

خط املساعدة الوطني للعنف املنزيل: اطلب 900 341 1800

خط الطفل )الجمعية األيرلندية ملنع القسوة عىل األطفال(: اطلب 666666 1800 أو رسالة نصية مجانًا عىل50101  
 

يعد االتصال والخدمات مجانية ومتاحة عىل مدار 24 ساعة يوميًا طول أيام األسبوع، كل يوم يف السنة. 

BARNARDOS  هي جمعية خريية لألطفال يف أيرلندا تدعم األطفال والشباب واألرس املحتاجة؛
 www.barnardos.ie 

http://www.cari.ie/،1890 92 45 67 العالج والدعم لألطفال املترضرين من االعتداء الجنيس؛ CARI توفر

LGBT IRELAND هي منظمة وطنية وخط مساعدة يدعم أعضاء مجتمعات املثليات واملثليني وثنائيي الجنس 
واملتحولني جنسيًا واملخنثني؛ https://lgbt.ie ؛929539 1890 

ميكنك أيًضا االتصال بشكل رسي بـ: 

ماذا لو مل أكن أتحدث اإلنجليزية؟ 

إذا كنت ضحية للعنف الجنيس، فيجب أن تذهب إىل أقرب مستشفى أو مركز 
صحي عام يف أقرب وقت ممكن لتلقي رعاية طبية فورية والتي قد تتضمن الحامية 

من األمراض املنقولة جنسيًا والحمل غري املرغوب فيه


