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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 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

معلومات حول
 العنف الجنيس

 والجنساين



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

يتمتع كل طفل يف املجر 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 – أيًا كان – 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.

يستخدم مصطلح العنف املنزيل لوصف العنف الذي يحدث داخل املنزل أو األرسة 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 والعنف الجنيس. 

وعادة ما يتكون العنف املنزيل من منط مستمر من السلوك “القرسي” املصمم 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 

ما املقصود بـ SGBV؟

العنف الجنيس والجنساين )SGBV( هو أي فعل يُرتكب 
دون موافقة أحد األشخاص، بناًء عىل املعايري الجنسانية 
وعالقات القوة غري املتكافئة. وهو يتضمن أيًضا األفعال 

التي قد تسبب أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو 
عاطفية أو نفسية أو اقتصادية. 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. يعد العنف 
الجنيس والعنف املنزيل )اللذان يتداخالن يف بعض األحيان( من بني 

األنواع األكرث شيوًعا املبلغ عنها.

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 
يعترب عنًفا جنسيًا. ُتنح املوافقة الجنسية عن علم بحرية وبشكل طوعي دامئًا. 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. 

الرشف املزعومة وجرائم الكراهية ضد األشخاص الذين يُعرفون بأنهم مثليات و/أو 
 )LGBTI( 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 الفرق بني الجنس والنوع والهوية الجنسية؟ 



ما العواقب املرتتبة عىل العنف الجنيس والجنساين؟
أن  والجنساين عواقب جسدية وعاطفية. جسديًا، حيث ميكن  الجنيس  للعنف  يكون  أن  ميكن 
الجسدي واألمل والعدوى،  األذى  الجنيس والجنساين، من بني عواقب أخرى، يف  العنف  يتسبب 
الجنيس  للعنف  العاطفية  العواقب  أن  كام  رغبتهن.  دون  والفتيات حوامل  النساء  تصبح  وقد 
والجنساين قد تتضمن الصدمة والكوابيس واألرق والصداع والعديد من املشاعر املختلفة مثل 
الشعور بالغضب والخزي والحزن والذنب والخوف. وتعترب جميع هذه املشاعر صحيحة، وتقدم 

املجر خدمات احرتافية ورسية لدعم الضحايا. أنت لست وحدك.

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. 

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 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.

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.



الخدمات املتاحة
ماذا ميكنني أن أفعل إذا واجهت أنا أو شخص ما أعرفه عنًفا 

جنسًيا وجنسانًيا أو كنت شاهًدا؟

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 بهذا الصدد أيًضا.

يعد العنف الجنيس والجنساين )SGBV( جرمية. إذا واجهت عنًفا جنسيًا أو جنسانيًا أو 
شاهدته، فيمكنك االتصال بالرشطة املجرية عىل األرقام التالية:

نداء الطوارئ: 112 أو 107 
مكافحو الجرمية: 111 555 3680+ 

خط الرسائل القصرية لضعاف السمع: 0107 900 3620+

ما الخدمات األخرى املتاحة؟
ميكنك العثور عىل بعض مقدمي الخدمات املعنيني اآلخرين يف القامئة أدناه.

ماذا لو كنت بحاجة إىل مساعدة قانونية؟

 )Magyar Helsinki Bizottság( ميكنك االتصال  بلجنة هلسنيك املجرية
للحصول عىل مساعدة قانونية مجانية. HHC هي منظمة غري حكومية 

لحقوق اإلنسان تحمي كرامة اإلنسان من خالل األنشطة القانونية والعامة. 
وهي توفر املساعدة لطالبي اللجوء والالجئني واملحتجزين وضحايا عنف 

إنفاذ القانون.

+ 361 321 4323، + 361 321 4327، + 361 321 4141
 helsinki@helsinki.hu

https://www.helsinki.hu/en
 www.facebook.com/helsinkibizottsag

الخدمات متاحة باللغة اإلنجليزية. يف حالة الحاجة، تتوفر خدمة 
الرتجمة الفورية إىل لغات مختلفة أيًضا.

MENEDÉK - الرابطة املجرية للمهاجرين
تساعد Menedék عىل االندماج االجتامعي لالجئني 

واملهاجرين من خالل مجموعة من الربامج االجتامعية 
والتعليمية والثقافية. وهي تشعر باملسؤولية تجاه 

األطفال املهاجرين بشكل خاص.

+ 361 322 1502
menedek@menedek.hu
https://menedek.hu/en

 https://www.facebook.com/menedekegyesulet

الخدمات متاحة باللغة اإلنجليزية وبعدة لغات.

HÁTTÉR SOCIETY
Háttér Society هي أكرب وأقدم منظمة تشغيل 

للمثليات واملثليني وثنائيي الجنس ومغايري الهوية 
الجنسية والشواذ واملخنثني )LGBTQI( يف املجر. وهي 
توفر خدمات الدعم ألفراد LGBTQI وحامية حقوقهم 

ومكافحة التمييز ضدهم.

+ 361 329 2670، + 361 238 0046
 hatter@hatter.hu

http://en.hatter.hu
 https://www.facebook.com/HatterTarsasag

الخط الساخن للمعلومات واالستشارات )كل يوم 
)23:00-18:00

الخط الساخن 13737 )مجاين(
+ 361 329 3380

 Skype: segelyvonal
 http://chat.hatter.hu :دردشة

)أيام االثنني وأيام األربعاء 23:00-18:00(
lelkisegely@hatter.hu / hotline@hatter.hu

خدمة املساعدة القانونية
 455 6333 361 +)أيام األسبوع 20:00-8:00(

legalaid@hatter.hu

يف حالة الحاجة، الخدمات متاحة باللغة اإلنجليزية 
أيًضا. 

جمعية NANE لحقوق املرأة
NANE هي منظمة غري حكومية تهدف إىل مكافحة 

العنف ضد النساء واألطفال. وهي تقدم املساعدة من 
خالل خطوط املساعدة الخاصة بهم. 

يرجى االستفسار عن مدى إتاحة مشغيل خط املساعدة 
الناطقني باللغة اإلنجليزية عرب الربيد اإللكرتوين أو رسالة

 www.nane.hu/en
info@nane.hu

 facebook.com/NANEegyesulet

خط املساعدة لضحايا االعتداء املنزيل والجنيس
+36 80 505 101

االثنني، الثالثاء، الخميس، الجمعة: 22:00-18:00
األربعاء: 14:00-12:00 

مؤسسة KÉK VONAL ألزمات األطفال
تتمثل املهمة األساسية ملؤسسة Kék Vonal يف االستامع 
إىل األطفال والشباب ومساعدة املحتاجني. ميكن للبالغني 

املهتمني بسالمة الطفل ورفاهيته االتصال بنا للحصول 
عىل املشورة املهنية.

https://www.kek-vonal.hu/index.php/en
 

خط مساعدة األطفال:  111 116)مجانًا عىل مدار 24 
ساعة(

الخط الساخن لألطفال املعتدى عليهم واملفقودين 
)وللبالغني املهتمني بطفل(: 000 116 

)مجانًا عىل مدار 24 ساعة( 

 116000@kek-vonal.hu

يف حالة الحاجة، الخدمات متاحة باللغة اإلنجليزية أيًضا. 
يرجى االتصال بهم يف ساعات عمل املكتب عىل 

1029 354 361+ أو الكتابة إليهم عىل:
 info@kek-vonal.hu 


