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بتمويل من برنامج االتحاد األوريب للحقوق و املساواة و املواطنة
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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 



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

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. 

قد يكون العنف الجنيس والجنساين جسديًا أو عاطفيًا، وقد يتخذ من بني األشكال األخرى 
شكل:

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

عنف الرشيك الحميم - يحدث بني األزواج )املتزوجني أو املتعايشني يف نفس املنزل أو 
الصديق/الصديقة أو العالقات الوثيقة األخرى( وهو يتضمن االعتداء الجسدي واإلكراه الجنيس 

واإلساءة العاطفية وسلوكيات السيطرة.

اإلساءة العاطفية - تسبب األذى العاطفي، مبا يف ذلك تهديدات بالعنف الجسدي والجنيس والتخويف واإلذالل 
والعزل القرسي واملالحقة والتحرش اللفظي واالهتامم غري املرغوب واملالحظات واإلمياءات أو الكلامت املكتوبة ذات 

الطابع الجنيس و/أو املهددة بالخطر.

االعتداء الجسدي - عنف يتضمن الرضب أو الصفع أو الخنق أو القطع أو الدفع أو الحرق أو إطالق النار 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 - شخص يلمس فيه عن قصد شخًصا آخر جنسيًا دون موافقته أو يجرب شخًصا جسديًا عىل 
االشرتاك يف فعل جنيس ضد رغبته.

االعتداء الجنيس - عمل يقوم شخص من خالله بإجبار شخص جسديًا عىل االشرتاك يف فعل جنيس ضد رغبته. 

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(.

ما املقصود باملوافقة الجنسية؟

ما أنواع العنف الجنيس والجنساين األخرى املوجودة؟ ما أنواع العنف الجنيس والجنساين املوجودة؟

املوافقة الجنسية هي املوافقة عىل مامرسة النشاط الجنيس. فالنشاط الجنيس دون موافقة يعترب عنًفا جنسيًا. ُتنح 
املوافقة الجنسية بشكل طوعي دامئًا. وال ميكن منح املوافقة من قبل شخص تحت تأثري الكحول أو املخدرات 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. 

هناك العديد من أنواع العنف الجنيس والجنساين األخرى وتتضمن:

زواج األطفال/الزواج املبكر – عندما يكون أحد األشخاص أو كليهام أقل من 18 عاًما.

الزواج القرسي – عندما ال يعرب أحد األشخاص أو كليهام عن موافقته الكاملة والحرة عىل الزواج.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث/ختان اإلناث – 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.

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.



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.

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

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.

هل يعد العنف الجنيس والجنساين خطأي؟

ال يكون العنف الجنيس والجنساين خطأ الضحية أبًدا. تُعترب املعايري الجنسانية وعالقات القوة غري املتكافئة من
ملن ميكن أن يحدث العنف الجنيس والجنساين؟ األسباب الجذرية للعنف الجنيس والجنساين. ويُعترب الجاين الشخص الوحيد الذي يقع عليه اللوم.

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 )املثليات واملثليني 
وثنائيي الجنس واملتحولني جنسيًا واملخنثني( ضحية للعنف الجنيس والجنساين. وال ميكن أبًدا تربير العنف الجنيس 

والجنساين. 

من ميكنه ارتكاب العنف الجنيس والجنساين؟

ميكن ألي شخص ارتكاب أعامل العنف الجنيس والجنساين. قد يكون الجاين غريبًا تاًما 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 ويف مراكز االستقبال.

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.



ميكنك طلب املساعدة حتى لو مل تتحدث املالطية أو اإلنجليزية 
أو تشعر ببساطة بالراحة أكرث يف التواصل بلغتك. قد تتمكن 

املستشفيات والرشطة واألخصائيون االجتامعيون ومراكز 
االستقبال ومقدمو الخدمات اآلخرون من ترتيب توفري املرتجمني 

الفوريني الذين ميكنهم مساعدتك يف الحصول عىل املساعدة 
التي تحتاج إليها.

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. 

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

إذا كنت عىل اتصال مع منظمة تدعم املهاجرين والالجئني بالفعل، فال ترتدد يف طلب مساعدتهم.

ما الذي ميكنني فعله إذا كنت يف خطر مبارش و/أو أحتاج إىل

 مساعدة فورية؟

ميكنك االتصال برقم الهاتف 112 للتواصل مع خدمات الطوارئ لقوة رشطة مالطا واإلسعافات األولية.

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

إذا كنت تعيش يف أحد املراكز املفتوحة التي تديرها وكالة رعاية طالبي اللجوء )AWAS(، فيمكنك دامئًا أن تطلب من 
ويل أمرك أو من أي شخص من املوظفني مساعدتك.

يف مالطا، أي مهني يجب عليه االتصال بالرشطة يف حالة وجود أي أذى لحق بأي طفل.

ما الخدمات األخرى املتاحة؟

ميكنك االتصال بخط الدعم الوطني: 179

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

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 

من خالل موقع الويب 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.


