
Nacionalna SOS linija protiv trgovine ljudima

)خط االستغاثة الوطني ضد اإلتجار بالبرش(

تشغيل مأوى لضحايا االتجار بالبرش يف كرواتيا.

الهاتف: 0800-77-99

Zagreb pride  )زغرب برايد )كربياء

منظمة LGBTIQ التي تقدم الدعم القانوين والنفيس لضحايا جرائم الكراهية 

والتمييز باللغتني الكرواتية واإلنجليزية.

Pink Megaphone – خط هاتف لإلبالغ عن جرائم الكراهية والتمييز,

091/7846-278

)7 ايام يف االسبوع ,24 ساعة كل يوم(

info@zagreb-pride.net

ساعات العمل: من االثنني إىل الجمعة, 10:00 – 17:00 )بإشعار مسبق(

Andrije Žaje 43a, 10000 Zagreb

Hrvatski pravni centar  )مركز القانون الكروايت(

يوفر املعلومات واملشورة القانونية يف مجال مامرسة وحامية الحقوق مبوجب قانون 

الحامية الدولية واملؤقتة باللغتني الكرواتية واإلنجليزية.

hpc@hpc.hr

الهاتف: 01/4854-934

)اإلثنني,  األربعاء و الجمعة, اإلثنني 09:30-12:30 الثالثاء و الخميس 16:00-13:30 

Bednjanska 8a, 10000 Zagreb, Croatia

Médecins du monde  )أطباء دو موند(

يسهل الوصول إىل الرعاية الصحية ويوفر دعم الصحة العقلية لطالبي اللجوء مع 

الرتكيز بشكل خاص عىل الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

Sarajevska cesta 41, Zagreb ,عنوان الخدمات: مركز طالبي اللجوء يف زغرب

)08:00-16:00, اإلثنني – الجمعة(

UNHCR  )مفوضية شؤون الالجئني(

hrvza@unhcr.org

الهاتف: 555 3713 1)0( 385+

 Ul. Vjekoslava Heinzela 44/II, 10000 Zagreb

Centar za mirovne studije  )مركز دراسات السالم(

يقدم مساعدة قانونية مجانية لطالبي اللجوء واألشخاص الخاضعني للحامية الدولية 

واألجانب يف األمور املتعلقة باللجوء والوضع. كام يقدم الدعم لضحايا التمييز 

والعنف العنرصي باللغتني اإلنجليزية والكرواتية. الرتجمة إىل لغات أخرى قد تكون 

ممكنة عند الطلب.

يتم توفري املساعدة القانونية عرب الهاتف عىل الرقم: 091/330-0183

)13:00-17:00, اإلثنني – الجمعة(

cms@cms.hr :أ و عن طريق الربيد االلكرتوين

يف زغرب مسبًقا CPS يجب ترتيب االجتامع يف مكتب عن طريق الهاتف أو الربيد 

اإللكرتوين.

Isusovacka služba za izbjeglice  )خدمة اليسوعيني لالجئني(

تقديم الدعم القانوين والنفيس واالجتامعي واالندماج الكامل لالجئني وغريهم من 

املرشدين داخليا.

الهاتف: 098/952-502 

)08:00-16:00, اإلثنني – الجمعة(

Maksimirska cesta 286, 10040 Zagreb

Modus – Centar za djecu, mlade i obitelj

 )»Modus« تقديم املشورة لألطفال والشباب والعائالت(

يقدم استشارات نفسية لالجئني واألشخاص الخاضعني للحامية الدولية باللغتني 

اإلنجليزية والكرواتية )إذا لزم األمر ، هناك إمكانية للعمل مع مرتجم فوري(.

modus@dpp.hr

الهاتف: 01/4826-111      

Domine – organizacija za promicanje ženskih prava

)منظمة لتعزيز حقوق املرأة( 

يوفر الدعم النفيس واالجتامعي والقانوين الفردي ؛ مجموعة الدعم النفيس 

واالجتامعي ؛ استشارة قانونية عرب اإلنرتنت ؛ العالج املهني والوظيفي ، املساعدة 

القانونية األولية املجانية للنساء ضحايا العنف و  ضحايا العنف املنزيل واملستفيدين 

اآلخرين ؛ دعم ضحايا االتجار بالبرش ؛ أعضاء مفوضون من فريق االتجار املتنقل 

)باللغتني الكرواتية واإلنجليزية(.

udrugadomine@gmail.com

021/344-688, 099/602-2265

Bosanska 4, Split, Croatia

العنف الجنيس والجنساين

معلومات للمهاجرين والالجئني

وطالبي اللجوء

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za ravnopravnost spolova

الخدمات املتاحة

إذا كنت تعرف شخًصا تعرض للعنف الجنيس والجنساين ، فيمكنك مساعدته باخبار 

شخص بالغ تثق به. ميكنك أيًضا االتصال باملنظامت يف كرواتيا التي تتعامل مع 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

 Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

يوفر معلومات قانونية ودعاًم عاطفيًا وميكنه تقديم جها

ت اتصال باملنظامت واملهنيني اآلخرين ذوي الصلة ، فضالً عن املعلومات العملية 

لضحايا الجرائم والشهود عليها )باللغتني الكرواتية واإلنجليزية(.

pzs@pzs.hr

الهاتف املجاين: 116 006

)7 ايام يف االسبوع ,24 ساعة كل يوم(

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

يتلقى ادعاءات بشأن موضوع انتهاكات مبدأ املساواة بني الجنسني )مثل العنف 

القائم عىل نوع الجنس والتمييز عىل أساس الجنس( باللغتني الكرواتية واإلنجليزية.

ravnopravnost@prs.hr

01/4848-100

 Preobraženska 4/1, 10000 Zagreb

)08:30-16:30, اإلثنني – الجمعة(

Pucka pravobraniteljica  )أمني املظامل(

أمني املظامل كرواتيا يحمي ضد التمييز وسوء اإلدارة ويعزز ويحمي سيادة القانون 

وحقوق اإلنسان والحريات ، مبا يف ذلك األشخاص املحرومني من الحرية واملهاجرين 

وطالبي اللجوء ، باللغتني الكرواتية واإلنجليزية.

info@ombudsman.hr

الهاتف: 01/4851-855

Autonomna ženska kuca  )بيت املرأة املستقل(

يقدم املشورة النفسية والقانونية واملأوى للنساء الناجيات من العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي وأطفالهن )باللغات الكرواتية واإلنجليزية ولغات أخرى ، 

حسب الحاجة(.

 azkz@zamir.net

خط هاتف مجاين: 0800-55-44

)10:00-17:00, اإلثنني – الجمعة(

Ženska pomoc sada  )مساعدة النساء اآلن(

يقدم املشورة النفسية والقانونية واملأوى للنساء الناجيات من العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي وأطفالهن )باللغتني الكرواتية واإلنجليزية(.

الهاتف املجاين: 0800-655-222 ,01/4566-22

)7 ايام يف االسبوع ,24 ساعة كل يوم(

 Ženska soba – centar za seksualna prava  )مركز الحقوق الجنسية(

وهي تقدم املساعدة والدعم املبارشين للناجيات من العنف الجنيس داخل مركز 

ضحايا العنف الجنيس. الخدمات متوفرة باللغتني اإلنجليزية والكرواتية.

savjetovaliste@zenskasoba.hr

444-01/6119 )08:30-17:00, اإلثنني – الجمعة(

B.a.B.e.! Budi aktivna. Budi emancipiran

يوفر مالجئ للنساء واألطفال الناجني من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي ويوفر دعم قانوين و دعم نفيس باللغتني الكرواتية واإلنجليزية.

babe@babe.hr

خط هاتف اإلستغاثة: 0800-200-144

Selska cesta 112a, 10000 Zagreb

)08:00-17:00, اإلثنني – الجمعة(

)فوكوفار – مقاطعة سريميا( املنزل اآلمن

املنزل اآلمن: 098/9824-641

Centar za žene žrtve rata – Rosa  )مركز ضحايا الحرب النسائية(

يقدم املساعدة القانونية والنفسية واالجتامعية والدعم للنساء الناجيات من العنف 

الجنيس واالتجار بالنساء واملامرسات التقليدية الضارة والعنف املرتبط بالحرب. يتم 

تقديم الخدمات باللغات الكرواتية واإلنجليزية والعربية ولغات أخرى إذا لزم األمر.

www.czzzr.hr

الهاتف: 01/4551-142               

)10:00-18:00, اإلثنني – الجمعة(

خط املساعدة لضحايا االتجار بالبرش: 0800-77-99

)7 ايام يف االسبوع, 18:00-10:00(

Kralja Držislava 2, 10000 Zagreb, Croatia

يف حالة رغبتك يف اإلبالغ عن العنف الجنيس والجنساين:

اتصل بأي شخص رسمي تابع لوزارة الداخلية يف مركز 
االستقبال حيث تقيم أو اتصل بالرشطة الكرواتية: 112 أو 

192 ، أو املساعدة الطبية الطارئة: 112 أو 194  

للمطالبة بالحامية من االضطهاد:
ميكن تعريف العنف الجنيس والجنساين الذي ترتكبه جهات فاعلة 
غري حكومية )الرشكاء واألزواج وأفراد األرسة وغريهم( عىل أنه شكل 
من أشكال االضطهاد يف الحاالت التي تكون فيها الدولة غري راغبة أو 
غري قادرة عىل حامية األفراد منه. وبالتايل ، إذا كنت قد اختربت ذلك 
، فيمكنك طلب اللجوء عىل هذا األساس. عند طلب الحامية الدولية 
و / أو أثناء املقابلة الالحقة ، نشجعك عىل وصف تجربتك مع العنف 

الجنيس والجنساين.

قد يُنظر إىل انتهاك األعراف أو القوانني االجتامعية التي متيز بني 
الجنسني عىل أنه تعبري عن رأي سيايس فعيل أو مفرتض أو دين أو 

عضوية يف مجموعة اجتامعية معينة.

جميع اإلجراءات رسية ، مام يعني أن كل ما يقال أثناء اإلجراءات يصبح 
رًسا رسميًا وال ميكن ألي فرد أو دولة خارج اإلجراءات العثور عليه.

لديك الحق يف طلب مرتجم شفوي من نفس الجنس ومسؤول يقود 
اإلجراء. لديك الحق يف طلب مقابلة منفصلة – دون حضور أفراد 

األرسة.

قضيتك مهّمة!

)09:00-12:00 , اإلثنني – الجمعة(

)

)09:00-17:00, اإلثنني – الجمعة(



قاموس املصطلحات

الجنس = الخصائص البيولوجية والترشيحية املختلفة املحددة عند 
الوالدة.

الجنسية = الخصائص التي أنشأها املجتمع لكيفية ترصف النساء 
والرجال أو لباسهم أو التعبري عنه.

الهوية الجنسية = كيف تفكر ، يف رأسك ، يف تجربتك مع الجنس ، قد 
تتوافق أو ال تتوافق مع جنسك املحدد عند الوالدة.

األدوار النمطية = األدوار يف املجتمع حول كيفية الترصف والتحدث 
واللباس والعريس والترصف بناًء عىل الجنس املخصص لنا. من املتوقع 

عموًما أن ترتدي النساء والفتيات مالبس أنثوية وأن تكون مهذبة 
ومتوافقة ورعاية. يُتوقع من الرجال عموًما أن يترصفوا بصفتهم املعالني 

وأن يكونوا أقوياء وعدوانيني وجريئني.

االغتصاب = اإليالج املهبيل أو الرشجي أو الفموي بدون موافقة ذات 
الطبيعة الجنسية لجسد شخص آخر بأي جزء أو يشء من الجسد 

؛ األفعال األخرى غري التوافقية ذات الطبيعة الجنسية مع شخص ؛ 
التسبب يف انخراط شخص آخر يف أفعال ذات طبيعة جنسية غري 

توافقية مع شخص ثالث.

التحرش الجنيس = أي شكل من أشكال السلوك اللفظي أو غري اللفظي 
أو الجسدي غري املرغوب فيه ذي الطبيعة الجنسية بغرض أو نتيجة 

انتهاك كرامة الشخص ، وال سيام عند خلق بيئة تخويف أو عدائية أو 
مهينة أو مهينة أو مسيئة.

العنف الجسدي = السلوك املتعمد الرتكاب أعامل عنف جسدي ضد 
شخص آخر ، بغض النظر عام إذا كانت هناك إصابة جسدية ، مبا يف 

ذلك الرضب ، والدفع ، والخنق ، والقتل بالخنق ، ومنع الحركة جسديًا.

العنف النفيس = السلوك الذي يرض بشكل خطري بالسالمة النفسية 
للفرد من خالل اإلكراه أو التهديد.

العنف االقتصادي = أي فعل أو سلوك يسبب رضًرا اقتصاديًا للفرد ، 
مبا يف ذلك األرضار يف املمتلكات وتقييد الوصول إىل املوارد املالية أو 

التعليم أو سوق العمل.

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية = جميع اإلجراءات التي تنطوي عىل 
إزالة جزئية أو كلية لألعضاء التناسلية الخارجية لألنثى أو أي إصابة 

أخرى لألعضاء التناسلية األنثوية ألسباب غري طبية.

العنف القائم عىل الرشف = الجرائم املرتكبة باسم ما يسمى »الرشف« 
، مبا يف ذلك االدعاءات بأن الضحية قد انتهك األعراف الثقافية أو 

الدينية أو االجتامعية أو التقليدية أو عادات السلوك املناسب.

املطاردة = السلوك املتعمد لالنخراط املتكرر يف سلوك تهديد موجه إىل 
شخص آخر ، مام يجعله يخاف عىل سالمته أو حياته.

االضطهاد = الحرمان الشديد من الحقوق األساسية مبا يتعارض مع 
القانون الدويل بسبب هوية الجامعة أو الجامعة.

العضوية يف مجموعة اجتامعية معينة = مجموعة من األشخاص الذين 
يشرتكون يف خاصية مشرتكة بخالف خطر تعرضهم لالضطهاد ، أو الذين 

يُنظر إليهم عىل أنهم مجموعة منبوذة من قبل املجتمع
)عىل سبيل املثال, األشخاص املتحولني جنسياً ،          LGB مجموعة(.

ما هو العنف الجنيس والعنف الجنساين )SGBV(؟ 

العنف الجنيس والجنساين )SGBV( هو شكل من أشكال العنف 
املوجه ضد شخص عىل أساس الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية أو 
يؤثر بشكل غري متناسب عىل جنس واحد. من املحتمل أن ينتج عنه 

رضر أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية لشخص ما ، 
مبا يف ذلك التهديد مبثل هذه األفعال أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي 

من الحرية ، سواء يف الحياة العامة أو الخاصة.
يؤثر العنف الجنيس والجنساين عىل النساء والفتيات بشكل غري 

متناسب ، مام يجعلهن أكرب مجموعة مترضرة. غالبًا ما يُستخدم عدم 
احرتام املواقف التقليدية أو التناقضات يف السلوك التي تعامل املرأة 

عىل أنها تابعة للرجل أو تتعارض مع األدوار النمطية كمربر كاٍف 
للعنف واإلكراه. قد يكون الرجال والفتيان أيًضا ضحايا للعنف الجنيس 

والجنساين ، ولكن بسبب وصمة العار ، مل يكن أداؤهم متكرًرا.

العنف الجنيس و الجنساين ليس شأناً خاصاً!

ما هي أعامل العنف الجنيس والجنساين )SGBV؟(

يشمل العنف الجنيس أعامل االغتصاب ؛ االغتصاب الزوجي التحرش 
الجنيس؛ السلوكيات الجنسية التي يتم اإلكراه عليها باستخدام القوة 

و / أو التهديد والتي تشمل االتصال الجسدي مع املعتدي - اللمسات 
غري املرغوب فيها لألجزاء الحميمة من الجسم ؛ األنشطة الجنسية 

التي يتم التالعب بها عن طريق األكاذيب أو التهديدات أو الضغط 
؛ االستمناء القرسي االعتداء الجنيس واالستغالل الجنيس ؛ الدعارة 

القرسية وأكرث من ذلك بكثري.
تشمل األشكال األخرى للعنف الجنيس والجنساين أفعال اإلجبار عىل 

الزواج ؛ العنف املنزيل وعنف الرشيك الحميم ، مثل العنف الجسدي 
والنفيس واالقتصادي ؛ تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ التجارة لغرض 

السخرة أو االستعباد الجنيس أو االستغالل الجنيس التجاري ؛ الحمل 

القرسي أو اإلجهاض أو التعقيم ؛ املشاهدة اإلجبارية أو املشاركة يف 
املواد اإلباحية ؛ العنف عىل أساس الرشف؛ املطاردة وأكرث من ذلك 

بكثري.

العنف الجنيس و الجنسانيليس خطأ من نجى!

 أين ميكن أن يتعرض الشخص للعنف الجنيس والجنساين )SGBV؟(

ميكن أن يحدث العنف الجنيس والجنساين يف أي مكان - يف بلد املنشأ 
أو أثناء الرحلة إىل بلد آخر أو يف بلد املقصد. ميكن أن يحدث يف املنزل 

أو يف األماكن العامة ، يف العمل ، يف مراكز االحتجاز والسجون ، يف 
مخيامت الالجئني ، عند نقاط التفتيش أو أثناء التوقف العشوايئ. غالبًا 
ما يتضمن العنف الجنيس والجنساين أشكااًل متعددة من العنف خالل 

العمر - العنف الذي حدث يف مواقع مختلفة والذي ارتكب من قبل 
مجموعة متنوعة من الجناة.

من ميكنه ارتكاب العنف الجنيس والجنساين )SGBV؟(

ميكن ألي شخص أن يرتكب أعامل العنف الجنيس والجنساين. قد 
يكون الجاين أحد أفراد العائلة أو الزوج أو الرشيك الرومانيس أو 

صديًقا أو شخًصا له سلطة أو شخًصا غري معروف لك. عادة ما يرتكب 
شخص قريب من الناجي أفعال العنف الجنيس والجنساين.

ما هو النهج املتقاطع للعنف الجنيس والعنف الجنساين )SGBV ؟(

ميكن التعبري عن االضطهاد ألسباب العرق أو الدين أو الجنسية أو 
الرأي السيايس بطرق مختلفة ضد الرجال والنساء. عىل سبيل املثال ، 

قد يختار املضطهد تدمري الهوية العرقية و / أو ازدهار مجموعة عرقية 
/ دينية عن طريق قتل الرجال أو تشويههم أو حبسهم ، يف حني ميكن 

اعتبار النساء عىل أنهن ينرشن الهوية العرقية أو العرقية أو اآلراء 
الدينية ويتعرضن لالضطهاد يف بطريقة مختلفة ، مثل العنف الجنيس 

أو السيطرة عىل اإلنجاب.

ما هي عواقب العنف الجنيس والجنساين )SGBV؟(

يتسبب العنف الجنيس والجنساين يف رضر جسيم وطويل األمد 
للناجني. يتسبب الجانب الجسدي للعنف بشكل مبارش يف مشاكل 
صحية حادة ومزمنة ، مثل األمل املزمن وفقدان الذاكرة وآالم البطن 
ومشاكل أمراض النساء واملضاعفات أثناء الحمل واألمراض املنقولة 

جنسياً وغري ذلك الكثري. تتجىل العواقب النفسية يف صورة الغضب ، 
والخوف ، والقلق ، وتدين احرتام الذات ، واالكتئاب ، واضطراب ما بعد 
الصدمة ، ومحاوالت االنتحار ، وفقدان الرغبة الجنسية ، ونوبات الهلع 

، واضطراب الهلع وغري ذلك الكثري. ميكن أن يكون للعنف الجنيس 
والجنساين تأثري عىل الحياة االجتامعية بسبب مواقف إلقاء اللوم 

عىل الضحية والوصمة التي تسبب العزلة أو إعادة اإليذاء. املشاكل 
، مثل صعوبات الثقة يف الناس أو وجود مشاكل يف تكوين العالقات 

االجتامعية ، ميكن أن تؤثر أيًضا عىل الحياة االجتامعية للناجي. يف حني 
أن العواقب االقتصادية قد تستمر لسنوات ، فإن للعنف آثاًرا طويلة 
املدى عىل مستويات التعليم واملشاركة يف القوى العاملة وغري ذلك.

ماذا لو تعرضُت للعنف الجنيس والجنساين )SGBV؟( 

األجانب يف كرواتيا متساوون أمام املحاكم والهيئات الحكومية األخرى 
والهيئات ذات السلطة العامة. يتمتع الجميع بحقوق متساوية بغض 
النظر عن العمر والعرق ولون البرشة أو الجنس أو امليول الجنيس أو 
اللغة أو األصل القومي. يعاقب القانون جميع أشكال العنف الجنيس 

والجنساين.

لديك الحق يف التحرر من أي شكل من أشكال العنف!
انت لست لوحدك. فيام ييل الخطوات الخاصة بكيفية الوصول إىل 

املساعدة!

النساء,

يف حالة رغبتك يف اإلبالغ عن العنف الجنيس والجنساين:

اتصل بأي شخص رسمي تابع لوزارة الداخلية يف مركز 
االستقبال حيث تقيم أو اتصل بالرشطة الكرواتية: 112 أو 

192 ، أو املساعدة الطبية الطارئة: 112 أو 194  

للمطالبة بالحامية من االضطهاد:
ميكن تعريف العنف الجنيس والجنساين الذي ترتكبه جهات فاعلة 
غري حكومية )الرشكاء واألزواج وأفراد األرسة وغريهم( عىل أنه شكل 
من أشكال االضطهاد يف الحاالت التي تكون فيها الدولة غري راغبة أو 
غري قادرة عىل حامية األفراد منه. وبالتايل ، إذا كنت قد اختربت ذلك 
، فيمكنك طلب اللجوء عىل هذا األساس. عند طلب الحامية الدولية 
و / أو أثناء املقابلة الالحقة ، نشجعك عىل وصف تجربتك مع العنف 

الجنيس والجنساين.

قد يُنظر إىل انتهاك األعراف أو القوانني االجتامعية التي متيز بني 
الجنسني عىل أنه تعبري عن رأي سيايس فعيل أو مفرتض أو دين أو 

عضوية يف مجموعة اجتامعية معينة.

جميع اإلجراءات رسية ، مام يعني أن كل ما يقال أثناء اإلجراءات يصبح 
رًسا رسميًا وال ميكن ألي فرد أو دولة خارج اإلجراءات العثور عليه.

لديك الحق يف طلب مرتجم شفوي من نفس الجنس ومسؤول يقود 
اإلجراء. لديك الحق يف طلب مقابلة منفصلة – دون حضور أفراد 

األرسة.

قضيتك مهّمة!


