
نبذة عنا

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. 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 وافق 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 إسبانيا 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 إسبانيا 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 وعنف الرشيك الحميم
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. ويتضمن هذا األمر سلوكيات االعتداء 

الجسدي واإلكراه الجنيس واإليذاء النفيس/العاطفي والسيطرة. وقد يتضمن هذا النوع من العنف أيًضا 
الحرمان من املوارد أو الفرص أو الخدمات.

اإلساءة االقتصادية
أحد جوانب سوء املعاملة حيث يتحكم امليسء يف أموال الضحية ملنعها من الوصول إىل املوارد أو العمل أو 

إحكام السيطرة عىل األرباح و/أو تحقيق االكتفاء الذايت و/أو الحصول عىل االستقالل املايل.

اإلساءة العاطفية
اإلساءة العاطفية هي ترصف يسبب اإلصابة أو األمل العقيل أو العاطفي. ومن األمثلة عىل ذلك: تهديدات 
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.

العنف الجنيس والجنساين هو العنف املوجه ضد شخص ما بناًء عىل جنسه 
أو نوعه أو هويته الجنسية. يتضمن العنف الجنيس والجنساين الترصفات 

التي تسبب أذى أو معاناة بدنية أو عقلية أو جنسية والتهديدات مبثل هذه 
األفعال واإلكراه وغريها من أشكال الحرمان من الحرية. 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 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.

من ينتمي إىل مجتمع امليم )املثليات واملثليني واألشخاص ثنائيي الجنس ومغايري الهوية 

الجنسية واملخنثني LGBTI(؟

مصطلح امليم )LGBTI( هو مصطلح جامع يُقصد به التأكيد عىل تنوع الجنس البيولوجي والتوجيه الجنيس والهوية 
الجنسية يف إشارة، عىل سبيل املثال ال الحرص، إىل املثليات واملثليني واألشخاص ثنائيي الجنس ومغايري الهوية الجنسية 

واملخنثني.

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 ضد 

األشخاص الذين قد يُعرفون بانتامئهم ملجتمع امليم.

ما املقصود بـ SGBV؟



ما أنواع العنف الجنيس والجنساين األخرى املوجودة؟

هناك العديد من أنواع العنف الجنيس والجنساين، مبا يف ذلك املامرسات التقليدية الضارة )مثل تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث/ختان اإلناث )FGM/C( والزواج القرسي وزواج األطفال/الزواج املبكر( وما يسمى بجرائم الرشف 

واملتاجرة باألشخاص.  

ما العواقب املرتتبة عىل العنف الجنيس والجنساين؟

ميكن أن يكون للعنف الجنيس والجنساين عواقب جسدية وعاطفية. 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. وتعترب جميع هذه املشاعر صحيحة، وتتمتع 

إسبانيا بخدمات احرتافية ورسية لدعم الضحايا. أنت لست وحدك.

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. كام ميكن للدولة أيًضا ارتكاب العنف الجنيس والجنساين.

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. 

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
االعتداء الجنيس هو االنتهاك الجسدي الفعيل أو املتوعد ذو الطابع الجنيس، سواء بالقوة أو يف ظل ظروف 

غري متكافئة أو قرسية.

جرمية الكراهية
جرمية الكراهية هي جرمية ذات دوافع متعصبة تحدث عندما يستهدف الجاين الضحية بسبب انتامئها )أو 

افرتاض انتامئها( ملجموعة اجتامعية معينة )عىل سبيل املثال، الهجوم عىل شخص ما بسبب عرقه أو دينه أو 
لونه أو هويته الجنسية(.

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

ميكن ميكنك طلب املساعدة
أن يكون 
األشخاص 
الذين يهاجرون 
أكرث عرضة للخطر 
ألنهم قد ال يتحدثون 
اللغة ورمبا ال يعرفون ثقافة 
بلد الوجهة أو عاداتها. وقد يكونون 
دون دعم من أرسهم وأصدقائهم. ميكن 
أن تزيد نقاط الضعف من التعرض ملخاطر 
العنف الجنيس والجنساين.



االتحاد الحكومي للمثليات واملثليني 
واملتحولني جنسًيا وثنائيي الجنس

يوفر االتحاد الرعاية والدعم لشباب مجتمع امليم 
وعائالتهم.

+34 913 604 605
http://www.felgtb.org

الخدمات املتاحة

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

شاهًدا؟

تُجرم معظم أشكال العنف الجنيس والجنساين يف القانون الجنايئ اإلسباين. ويف حال واجهت أيًا من أشكاله أو شاهدتها، 
ميكنك االتصال بالرشطة الوطنية والحرس املدين.

نداء الطوارئ: 016 و 062 
جرائم الكراهية: 091 100 062/900 101 900 34+

م: 152 152 900 34+ رقم الهاتف الخاص بالنساء الصُّ

ما الذي ميكنني فعله لو كنت بحاجة إىل مساعدة نفسية؟

من خالل االتصال بالرقم 016، سيقوم املتخصصون بخدمة ATENPRO بإحالتك إىل شخص مؤهل بشكل 
خاص لتقديم الرد املناسب لحالتك، وإذا لزم األمر، تعبئة املوارد البرشية واملادية األخرى.

ميكنك أيًضا االتصال مبركز الخدمة االجتامعية أو املركز الطبي يف املكان الذي تعيش فيه.
خدمة 016

atenpro-sessi@msssi.es

ما الخدمات األخرى املتاحة؟  

أنشأت DGVG صفحة ويب للموارد التي تدعم ضحايا العنف الجنيس والجنساين:

https://wrap.igualdad.mpr.gob.es/recursos-vdg/search/SearchLocation.action

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

ماذا لو كنت بحاجة إىل مساعدة قانونية؟  

ميكنك االتصال بالرقم 016، معلومات ومشورة قانونية هاتفية مجانية، عىل مدار 24 ساعة 
طوال أيام األسبوع وبـ 51 لغة. يتم تقديم املساعدة للمواطنني واملهاجرين وطالبي اللجوء 

والالجئني.

ميكنك أيًضا استخدام LIBRES، وهو تطبيق للهواتف املحمولة، مصمم بشكل رئييس للنساء 
الاليئ يعانني أو عانني من العنف الجنيس والجنساين وألي شخص يكتشف موقًفا محتماًل 

لالعتداء يف بيئته.

لجنة التحقيق يف سوء معاملة النساء 

اللجنة هي منظمة غري هادفة للربح تتألف من مهنيات 
نسويات يعملن من أجل الدفاع عن حقوق املرأة، من أجل 

املجتمع بأرسه، بهدف تحقيق مجتمع تسوده املساواة وخاٍل 
من العنف.

+34 91 308 27 04
comision@malostratos.org

http://malostratos.org

LUZ CASANOVA مؤسسة

وهي منظمة غري هادفة للربح تعمل مع األشخاص 
املرشدين والنساء والضحايا الصغار للعنف الجنيس 

والجنساين.

+34 91 445 41 69
info@proyectosluzcasanova.org

http://www.proyectosluzcasanova.org

االتحاد النسايئ التقدمي

ستتلقى يف هذا االتحاد مساعدة متخصصة ومتكاملة 
تهدف إىل دعم تعافيك وتأهيلك الشخيص.

+34 900 502 091
violencia@fmujeresprogresistas.org

https://fmujeresprogresistas.org

جمعية الوقاية وإعادة التأهيل ودعم 
)APRAMP( العاهرات

الهدف من جمعية APRAMP هو اسرتداد األفراد 
الذين عانوا من االستغالل الجنيس واالتجار بالبرش 

لحريتهم وكرامتهم ولتأكيد حقوقهم.

+34 609 589 479
apramp@apramp.org

https://apramp.org


