
 لقدرات الخارقة في
مقدورِك

 تمارسيها وستحمي نفسك
 من أي نوع من العنف

الجنساني!



This brochure has been created within the BRIDGE project for Terre des 

hommes (Romania). BRIDGE is implemented under the lead of the Regional 

Office of Terre des hommes for Europe together with partners from Belgium 

(Defense for Children International DCI-Belgia and FEDASIL), Greece 

(ARSIS), Malta (Kopin) and Romania (Terre des hommes in Romania). 

BRIDGE is supported by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union 

(2014 -2020). The content of this brochure represents only the views of its author and it is his/

her entire responsibility. The European Commission does not take responsibility for the use of 

the information it contains.

 هذا الكتيب موجه بشكل عام إلى األطفال والشباب الذين عانوا من حاالت العنف القائم على النوع
 الجنساني - والذين كانوا ضحايا مباشرة أو غير مباشرة لهذه الحاالت. نظرا ألن جميع اإلحصائيات
 تشير إلى أن العديد من الفتيات والنساء يقعن ضحايا للعنف الجنسي والعنف االجتماعي، فإن هذا

الكتيب موجه لهن على وجه الخصوص.

"gender violence" مالحظة: طوال هذا الكتيب سيُستخدم مصطلح "العنف الجنساني" لمعادلة المصطلح اإلنجليزي
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والعالقات األدوار  خالله  من  نحدد  أساسي  إطار  هو  االجتماعي  النوع  أو   الجنسانية 
واإلثنية والعرق  االجتماعية  الطبقة  جانب  إلى  معين.  مجتمع  في  والرجال  النساء   بين 
والعالقات األدوار  خاللها  من  المجتمع  يحدد  مهمة  اجتماعية  فئة  العمر  يعد   والتعليم، 

واألعراف المعاني  تلك  إلى  الجنسانية  وتشير  المجتمع.  في  والرجل  المرأة   بين 
إذا الخاصة.  االجتماعية  األنظمة  بعض  في  بالجنسين  المرتبطة  والثقافية   االجتماعية 

إلى تشير  فالجنسانية  والرجل،  المرأة  بين  البيولوجية  االختالفات  إلى  يشير  الجنس   كان 
االختالفات، هذه  أساس  على  وفرضها  إنشاؤها  تم  التي  والثقافية  االجتماعية   االختالفات 

يُنسب الجنس  كان  فإن  الجنسين.  بين  ما  تحيزات  إلى  األحيان  بعض  في  تتحول   والتي 
منتظمة، ليست  ولكنها  شاملة  الجنسانية  تُكتسب.  فالجنسانية  الوالدة،  عند  الشخص   إلى 

الجغرافي. والمكان  الزمان  حسب  نشطة  ديناميكية  فهي 

 الصور النمطية عن الجنسانية - مفاهيم مسبقة مفادها أن النساء والرجال لديهم خصائص وأدوار
لونية، مهنية، نمطية  الجنس. هناك صور  نوع  تكون مختلفة) ومحدودة حسب  ما   معينة (غالبا 
 عالئقية. يمكن أن تؤدي الصور النمطية إلى التحيز (مواقف غير مالئمة تجاه تلك المجموعة من

األشخاص) وأحيانا إلى التمييز (أفعال ذات آثار سلبية على تلك المجموعة).

 العنف الجنساني (العنف ضد الفتيات والنساء على وجه التحديد) يشير - وفقا التفاقية اسطنبول،
 إلى انتهاكات حقوق اإلنسان وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، كما يشير إلى جميع األعمال
 التي تسبب (أو قد تسبب) األذى الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو االقتصادي للمرأة ، بما في

 ذلك التهديدات بمثل هذه األعمال أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في األماكن
 العامة أو الخاصة ؛العنف الجنساني هو العنف الموجه ضد المرأة كونها امرأة أو العنف الذي

 يؤثر على المرأة بشكل غير متناسب؛ العنف الجنساني هو كذلك العنف المنزلي - جميع أعمال
 العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو االقتصادي التي تحدث في األسرة أو في المنزل أو بين
الزوجين أو الطليقين، بغض النظر عما إذا كان المعتدي يتقاسم مع الضحية المنزل نفسه أم ال.
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 أي شخص، بغض النظر عن البلد الذي ولد فيه أو المكان الذي يعيش فيه اآلن، بغض النظر
 عن نوع الجنس أو الجنسانية أو العمر أوالنوع اإلثني أو العرقي أو الطبقة االجتماعية أو

 مستوى المعيشة أو الدين أو التوجه الجنسي، أي شخص له الحق في عيش حياة حرة، خالية من
 العنف أياً كان نوعه - بدون ضرب أو إهانات أو مضايقات أو اعتداءات جنسية من أي نوع أو

تهديدات أو ترهيب. لكل فرد الحق في حياة طبيعية.

 من أجل منع ومكافحة العنف الجنساني، توجد قوانين ومعاهدات وطنية ودولية، كما أُنشئت
 مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية وعالمية لتتعامل بشكل مباشر مع هذه القضايا، فضالً عن

أشخاص متخصصين في هذه القضايا، يمكنهم مساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم.

 فقط المتعلمون والمطلعون منّا يمكنهم الوصول لمثل هذه الموارد ( أي القوانين والمؤسسات
 واألشخاص) وبالتالي فإن فرصهم أكبر لئاّل يتعرضوا لحاالت العنف الجنسي والجنساني وأاّل

 يصبحوا ضحايا لمثل هذا العنف وإن وجدوا أنفسهم في مثل هذه المواقف المأساوية، يعرفون ما
يجب عليهم فعله.

 يتعرض األطفال والشباب المهاجرون للعنف الجنساني وسوء المعاملة في بلد المنشأ وأثناء
 الرحلة وفي بلد المقصد. الغالبية العظمى من الفتيات والفتيان ال يدركون مخاطر العنف

 الجنساني التي تظهر أثناء الهجرة، خاصة إذا هاجروا بأنفسهم. وال يعرفون من أين يمكنهم
 الحصول على الخدمات أو كيفية الوصول إليها وبالتالي فإن هذه الثغرات الخطيرة يمكن سّدها

من قبل المتخصصين والعاملين االجتماعيين.

 من خالل المشروع  المسمى ب"Bridge- لبناء العالقات من خالل التطوير المبتكر للوعي
 بالعنف الجنساني في أوروبا "، مؤسسة  Terre des hommes وشركاؤها تساعد المتخصصين

واألطفال على معالجة حاالت العنف الجنساني ومنعها.

المقدمة
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 العنف الجنساني هو انتهاك خطير لحقوق اإلنسان العالمية. وبتعبير أدق، هو انتهاك للحق في الحياة
 والحرية واألمن الشخصي؛ الحق في الصحة البدنية والعقلية؛ الحق في الحركة والرأي والحق في التعليم

والتنمية الشخصية والحق في المشاركة الثقافية والسياسية والعامة، إلخ.

 يمكن أن يقع كل من النساء والرجال ضحايا للعنف الجنساني، لكن جميع اإلحصائيات في العالم تشير
 أن معظم ضحايا هذا النوع من العنف هو من الفتيات والنساء وهذا هو سبب استخدام مصطلحي العنف

الجنساني والعنف ضد المرأة بالتبادل.

 العنف الجنساني ھو شكل من أشكال عالقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة الذي أدى إلى هيمنة
الرجال على النساء وتمييزهن، فضال عن إعاقتهن من التقدم. (األمم المتحدة ، ٦۹۹۱).

العنف الجنساني قضية عامة وليست خاصة.

 العنف الجنساني ظاھرة ال يتم اإلفصاح عنھا بشكل حقيقي، وهي ظاهرة حاضرة في حياتنا اليومية أكثر
 مما تظهره األعداد. وألسباب متعلقة بوصمة العار االجتماعية والخوف والجهل وانعدام الثقة بمؤسسات

الدولة، ال يتم اإلعالن عن العديد من حاالت العنف الجنساني.

 العنف الجنساني ليس ظاهرة طبيعية. بغض النظر عن األعراف الثقافية التي تختلف من بلد إلى آخر وعن
 درجة تسامح بعض المجتمعات تجاه مختلف أشكال العنف، فال يعتبرالضرب والقتل والتشويه والتخويف
واالغتصاب والمضايقة أو تقييد الوصول إلى الموارد والخدمات االجتماعية تصرفات طبيعية وال عادية.

 ال ينبغي لوم ضحايا العنف الجنساني على ما تعرضوا له من ضرب أو اغتصاب أو تحرش أو تشويه (كما
يحدث في معظم األحوال).

 ما ھو وما ليس كذلك
 العنف الجنساني
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الطبقات جميع  يصيب  فهو  االجتماعي  النوع  على  القائم  للعنف  يقع ضحية  أن  شخص  ألي   يمكن 
االجتماعية والثقافات واألديان واألعراق واإلثنيات وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فهناك بعض الفئات أكثر ضعفاً وعرضة لهذه ألشكال هذا العنف:
• الفتيات والشابات.

• األشخاص المنتمين إلى خلفيات محرومة اقتصادياً واجتماعيأً، بغض النظر عن الجنس والجنسانية.
• المهاجرين.

• السكان في مناطق النزاع المسلح.

 عوامل الخطر القائمة
على العنف الجنساني
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هناك العديد من أشكال العنف الجنساني، مثل:

 • العنف الجنسي: االغتصاب، االعتداء الجنسي، سفاح القربى، االستغالل الجنسي، التحرش
الجنسي

• العنف الجسدي: االعتداء الجسدي أيا كان نوعه، االتجار بالبشر/ العبودية
• العنف العاطفي والنفسي: اإلساءة النفسية والحبس

 • الممارسات التقليدية المؤلمة/ الضارة: تشويه األعضاء التناسلية والزواج المبكر والزواج
القسري ومنع الحق في التعليم

 • العنف االجتماعي- االقتصادي: الحرمان من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والمهنة
والتهميش واالستبعاد االجتماعي وإنكار بعض الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية

 • العنف الَرقمي: المضايقات اإللكترونية، المطاردة عبر اإلنترنت، إصدارالمواد اإلباحية على
اإلنترنت بدون موافقة من يظهر فيها.

 • العنف الرمزي: عبارة عن مظاهر غير مرئية للعنف، مرتبطة بعواقب عالقات القوة
االجتماعية بين النساء والرجال التي غالبأُ ما تهيمن عليها األعراف والعادات والقيم الذكورية.

 أشكال العنف
الجنساني





13



1414

 يترك العنف الجنساني آثار جسدية وعقلية واجتماعية خطيرة على الضحايا، مرتبطة في المقام
 األول ب:

والكحول المخدرات  وتعاطي  وااللتهابات  واإلصابات  واألمراض  كالوفيات  صحية:    آثار    • 
واإلجهاض والحمل غير المرغوب فيه واألمراض المنقولة جنسيا.

 • آثار نفسية: كاالكتئاب والقلق والخوف والغضب والخجل وكراهية الذات وعدم تقديرها واألفكار
االنتحارية والشعور بعدم األمان.

• آثار اجتماعية واقتصادية: كالتهميش واالستبعاد االجتماعي والفقر وانعدام األمان.

 عواقب العنف
الجنساني:



1515

 يُنتج عن العنف الجنساني عدم المساواة والتمييز بين الجنسين، مما يؤدي بدوره إلى ظهور
 وانتشار العنف الجنساني.

 وبالتالي، فإن العنف الجنساني هو السبب ولكنه أيضا النتيجة للتحيز الجنسي والعنصرية ورهاب
األجانب والتعصب.

 عند التزام الصمت وعدم التصريح عن حاالت العنف الجنساني التي تكون أنَت/ أنِت  َمعني فيها
 بشكل مباشر أو غير مباشر يعني أنك تساهم في استمرار دوامة الصمت وبالتالي فإن العنف

الجنساني لن يصبح قضية عامة يمكن معالجتها من قبل مختلف السلطات والمؤسسات المختصة.
    

 دوامة العنف
الجنساني
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 إن كنت قد تعرضت أو تعيش حالة إساءة جسدية أو عقلية أو عاطفية أو اقتصادية أو تعرضت
 للترهيب أو المضايقة أو التهديد، فأنت بحاجة إلى استدعاء القوى الخارقة التي يمتلكها كل شخص

 منا. لكن لسوء الحظ ال يعرف الجميع كيفية زراعة هذه القوى واستخدامها من أجل السالمة الجسدية
والعقلية واالقتصادية له ولمن حوله.

 ستساعدك القوى الخارقة على استعادة حريتك واستقاللك والتحكم في حياتك وستحميك من أي شكل
من أشكال العنف.

 تتطور القوى الخارقة لديك إذا تعلمت تدريب نفسك يوميأُ، أي ستصبح قويأُ ومسيطرأُ على الموقف أمام
الصعوبات- وتزداد ثقتك بنفسك وبمن حولك ممن يمكنهم مساعدتك.

ستساعدك القوى الخارقة على الخروج من الحلقة المفرغة للعنف الجنساني ألنها ستمنحك الشجاعة كي:

تدرك أن حقوقك األساسية كإنسان تُنتهك وأّن صحتك الجسدية والنفسية وسالمتك في خطر.

 تتابع من يتعامل مع قضايا العنف الجنساني- أي تتعلم ما هو العنف الجنساني، أين ومتى يحدث، ما هي
أشكال هذا العنف وما هي المؤسسات التي تعمل على منع ومكافحة هذه القضايا .

 ترفض لوم الضحية! لن تلوم نفسك على ما يحدث لك. ستفهم أن العنف الذي تعرضت له ليس خطأك
ولكنه مشكلتك وعليك مواجهتها برفض أي نوع من التصنيفات تجاهك التي ال تمثلك وتُسيء إليك.

 كيف أخرج من الحلقة
 المفرغة للعنف

الجنساني؟
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العنف من  محتملة  حالة  في  تقع  وتستبصرعندما  تتوقع  أن  على  قادراً  ستكون  المبادرة.   تأُخذ 
 الجنساني. وإذا لزم األمر، ستقوم بالمبادرة وتتحدث مع شخص ما من العائلة أو صديق أو جار أو
 مدرس أو طبيب نفسي أو ممثل إحدى السلطات المحلية. ستطلب النصيحة والمساعدة ولن تنتظر

لتصبح ضحية للعنف ألنك ستثق بأنه لن يتم الحكم عليك وستتم مساعدتك بالتأكيد.

 تحكم على موقف العنف الجنساني بروح النقد. في حال حدث ذلك لآلخرين من حولك، فهذا ال
 يعني أنه أمر جيد وطبيعي. وفي حال قام البعض بإخبارك أّن هذا األمر طبيعي ألنك فتاة أو ولد أو
 ألنك من أصل عرقي أو من جنسية أخرى فهذا ال يعني أنهم على حق. وإن حاول بعض األشخاص
 إلقاء اللوم عليك على ما حدث لك فال تتحمل مسؤولية ذنب ال يخصك. ليست الضحية بمسؤول عن
 هذا العنف بل المعتدي والنظام والمجتمع ككل هو المسؤول عن حقيقة أن مثل هذا العنف موجود

وال يزال يتم التسامح معه وال يُعاقب عليه بشكل كاف.

الخارقة في مقدورك! القدرات 
مارسھا وستحمي نفسك من أي نوع من أنواع العنف الجنساني!

 توصية فھرسية: للحصول على مصطلحات أخرى في مجال المساواة بين الجنسين / العنف ضد المرأة:
h�ps://eige.europa.eu/thesaurus؟
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االعتداء الجنسي - أي نشاط جنسي يُفرض على شخص ما دون موافقته.

ً  إلقاء اللوم على الضحية - ظاهرة كثيراً ما يُعتبر من خاللها ضحية أحد أشكال العنف الجنساني، مسؤولة  كليا
أو جزئيأً عن الصدمة التي عانت منها الضحية.

 اتفاقية اسطنبول - االتفاقية  التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٤۱۰۲ وهي اتفاقية توفر إطارأً قانونياً شامألً لمنع
 ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وحماية الضحايا. تُعّرف االتفاقية بوضوح العنف ضد المرأة على

 أنه انتهاك لحقوق اإلنسان وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، كما تنص الوثيقة على أول تعريف ملزم قانونيا
 لمفهوم الجنسانية. وقعت رومانيا على هذه االتفاقية، لكن هناك العديد من الدول التي لم توقّع بعد (مثل بلغاريا

والواليات المتحدة األمريكية والمجر).

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - تم تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
 المرأة  وإطالقها للتوقيع من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارعام ۹۷۹۱. ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في
 ۳ سبتمبر ۱۸۹۱ في جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة وهي تعتبر ُمعاِدلة التفاقية حقوق اإلنسان للمرأة.
 وقد صادقت ۷۸۱ دولة على هذه االتفاقية بما فيها رومانيا، أما الواليات المتحدة األمريكية وعدد قليل من الدول

األخرى لم تفعل ذلك.

 التمكين – وهي عملية فردية وجماعية بشكل خاص لزيادة درجة االستقاللية وتقرير المصير والمسؤولية فيما
 يتعلق بمصالح واحتياجات فئة اجتماعية معينة من األقليات الضعيفة. توجد اليوم سياسات واستراتيجيات تدريبية

للنساء والغجر واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، إلخ.

من لمجموعة  أو  لشخص  تفضيلية  معاملة  أو  تقييد  أو  استبعاد  أو  تفرقة  عنه  ينتج  فعل  أي  الجنسي-   التمييز 
األشخاص، على أساس االنتماء إلى جنس معين بما يتعارض مع التشريع النافذ.

 معجم صغير
للمصطلحات
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التمييز المباشر (تمييز قائم على الجنسانية):
  معاملة شخص بأفضلية أقل من شخص آخر في وضع مماثل على أساس الجنس/الجنسانية، على •

عكس التشريع النافذ (على سبيل المثال، رواتب مختلفة للنساء والرجال عن نفس العمل).
 التمييز غير المباشر (تمييز قائم على الجنسانية): تطبيق أحكام أو معايير أو ممارسات تبدو محايدة •

 في ظاهرها ولكنها تؤثر سلبيا على النساء ( نادراً على الرجال) من خالل اآلثار التي تولدها؛ التمييز غير
 المباشر شكل من أشكال التمييز الجنسي وفي الكثير من األحيان يمر مرور الكرام لذلك يصعب توثيقه (على

سبيل المثال، إحدى معايير القبول في أكاديمية الشرطة أن يكون الطول األدنى للمرشحين ۰۸٫۱ متر).
 التمييز المتعدد (تمييز قائم على الجنسانية): التمييز على أساس عدة معايير يتم النظر فيها في •

 وقت  (على سبيل المثال، الجنس والعرق أوالجنس والعمر (على سبيل المثال، تعاني نساء الغجر من مشاكل
 التمييز الجنساني ألنهن نساء وألنهن غجريات على وجه الخصوص) ويحتوي التشريع الروماني على أحكام

متعلقة بمكافحة هذا الشكل من التمييز.

(النساء الضعيفة  الفئات  األشخاص/  لبعض  خاصة  معاملة   - اإليجابية)  (السياسات  اإليجابي   التمييز 
اآلخرون. بها  يتمتع  التي  الفرص  بنفس  التمتع  من  لتمكينهم  الالزم  بالقدر  والمهاجرين)   والغجر 

المحرومين األشخاص  لمنح  إيجابية  تدابير  شروع  يتم  ولهذا  التكافؤ  مبدأ  على  اإليجابي  التمييز   يعتمد 
تتواجد ما  عادة  معينة.  حقوق  على  للحصول  الحقيقية  فرصهم  لضمان  وذلك  المزايا،  من   عدداً 

(مثل اقصائها  تم  قد  المساوئ  أن  تبين  التي  التقييمات  بعد  وتتوقف  مؤقتة  لفترة  اإليجابية    التدابير 
الكليات). في  للغجر  الخاصة  األماكن 

الحياة في  لكل شخص  الكاملة  المشاركة  على ضمان  يقوم  اإلنسان  لحقوق  أساسي  مبدأ  هو   - الفرص   تكافؤ 
 االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية بغض النظر عن اإلثنية أو الجنس أو العرق أو الدين أو السن أو

اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو مستوى التعليم.

عندما نشير إلى جوانب الجنس/ النوع االجتماعي، فإننا نتحدث عن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

 تم تعريف مفهوم تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في رومانيا في القانون رقم. ۲۰۰۲/۲۰۲ حيث قامت رومانيا
قانونأً، مفهوم تكافؤ  .(۲۸۹۱-WADEC) المرأة التمييز ضد  اتفاقية القضاء على جميع أشكال   بتغيير أحكام 
للذكور واإلناث المختلفة  القدرات واالحتياجات والتطلعات  المرأة والرجل ومراعاة  بالعالج بين  يُعنى   الفرص 

والمساواة في المعاملة.
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 � اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 � اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري

 � الميثاق االجتماعي األوروبي
 � معاهدة روما

 � معاهدة أمستردام
 � الميثاق األوروبي للحقوق األساسية

 � (CEDAW)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 � اتفاقية اسطنبول

المصادر الفھرسیة الموصى بھا للتعمیق في الجوانب التشریعیة:
 http://europa.eu ؛

http://www.antidiscriminare.ro/anti-discriminare/legislaţie 

 �  يمكن االطالع على التشريعات األوروبية في هذا المجال على:
http://competentereale.ro/legislatia-uniunii-europene-in-domeniul-egalitatii-de-sanse-si-de-gen/

http://www.cncd.ro :يمكن االطالع على التشريعات الوطنية في هذا المجال على

 � ملخص للتشريعات الدولية والوطنية:
http://www.fonduri-ue.ro/images/fi les/documente-relevante/orientari_benefi ciari/Ghid.egalitate.sanse.1.pdf

 مصادر
لإلعالم

التشريع (مختارات)

ال يكفي وجود القوانين، يجب احترامھا كذلك!
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المؤسسات الوطنية والدولية المسؤولة عن مجال المساواة بين الجنسين والعنف الجنساني (مختارات)

لكل المؤسسات المذكورة أدناه أهداف مباشرة أو غير مباشرة لمعالجة قضية العنف الجنساني:

www.anes.gov.ro: (ANES)  الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل
www.cncd.ro: (CNCD) المجلس الوطني لمكافحة التمييز
www.salvaticopiii.ro :منظمة أنقذوا األطفال في رومانيا
www.worldvision.ro :World Vision Romania منظمة 
 � http://igi.mai.gov.ro/ro :مكتب الهجرة الروماني

www.cnrr.ro :المجلس القومي الروماني لالجئين
www.arca.org.ro :المنتدى الروماني لالجئين والمهاجرين - ARCA

www.jrsromania.org  :JRS Romania منظمة 
www.icarfoundation.ro :ICAR مؤسسة

 � www.filia.ro :مركز فيليا
www.tdh.ro :Terres des Hommes مؤسسة

 � اللجان الدائمة لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في البرلمان الروماني
 � (CONES) اللجنة الوطنية في مجال تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل

 � محامي الشعب
 � الوكالة الوطنية للغجر

 � مديرية حماية األشخاص ذوي اإلعاقات الخاصة التابعة لوزارة العمل والحماية االجتماعية واألسرة والمسنين
 � االتحادات النقابية

https://www.unhcr.org/en/ ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
www.unicef.ro :اليونيسف

(www.equinet) األوروبية لهيئات المساواة EQUINET شبكة 
www.wige.eu :العهد األوروبي للمساواة بين الجنسين  

الخ.

 جھات اتصال
 مفيدة في حاالت

الطوارئ:
لست وحدك. لن يتم الحكم عليك. ساعد (ي) نفسك حتى يمكن مساعدتك!

 �  هاتف األطفال (بال توقف):
116 111

 �  هاتف الطوارئ لضحايا العنف المنزلي (بال توقف):
0800500333

 � هاتف الطفل التابع للمديريات العامة للمساعدة االجتماعية وحماية الطفل في كل قطاع من قطاعات بوخارست وفي كل مقاطعة.
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These drawings were made in 
Bucharest by migrant children 
and teenagers in an event from 
the BRIDGE project, implemented 

by Terre des hommes Romania and supported by 
the Rights, Equality and Citizenship Programme 
of the European Union (2014 -2020)


