
زموږ په اړه

د اروپايي اتحادیې د حقونو، مساواتو او تابعیت برنامې لخوا متویل شوی 
)2020-2014(

https://eea.iom.int/PROTECT-project

PROTEC پروژه موخه لري چي د جنيس او جنسيت پر بنسټ تاوتريخوايل 
قربانيانو لپاره ميل مالتړ پياوړی کړي. د PROTECT هدف دا هم دي چي دا 

خدمات مهاجرينو، پناه غوښتوونکو او کډوالو ته، که ماشومان وي او که لويان او په 
شمول د هغه خلکو چې د LGBTI په توګه پيژندل شوي وي دغه خدمتونه وړاندې 

کړې۔

په ياد ولري!

SGBV ستاسو ګناه نه ده!  
په ټوله نړۍ کي ډيرې ښڅي، سړي، نجوين او هلکان په خپل ژوند کې د فزيکي يا جنيس يا د

 SGBV بل ډول ځورونې رسه مخ کيږې۔ هر څوک د جنيس او جنس پر بنسټ تاوتريخوايل قرباين
 کيدای يش.

تاسو يوازي نه ياست. مرسته شتون لري!
 خلک شتون لري چې مرسته کولی يش، لکه ډاکټران، پولیس افرسان، ټولنیز کارکوونکۍ. 

که تاسوSGBV رسه مخ شوي ياست، هغه چا ته ووايئ چي تاسو پرې باور لرۍ يا پورته ذکر شوي 
سازمانونو رسه اړيکه ونيسئ. 

د نورو رسه مرسته وکړئ او پخپله هم خوندي اوسئ!
که څوک د SGBV رسه مخ شوی وي او تاسو ته دريش، دوی ته غوږ ونیسئ، په دوی باور وکړئ او 

دوی ته یاد کړئ چې SGBV د دوی ګناه نه ده او دا چي دوي يوازي نه دي. دوي ته ووايئ چي 
مرسته موجود ده او دوي مرستي لټولو ته وهڅوئ. که دوي توافق کوي تاسو کويل شئ د پورته ټول 

ذکر شوي سازمانونو رسه اړيکه ونيسئ. 

دغه پاڼه او وډيو رشيکه کړئ چي نورو خلکو ته ورسيږي. 

 https://youtu.be/MDyzPoGDue0

د جنيس او جنس پر 
بنسټ تاوتریخوايل په اړه 

معلومات



په کرويشيا کي هر ماشوم ورته حق لري د عمر، جنيس پيژندنه، جنيس دريځ، ژبې، مذهب يا 
دوي د کوم ځای څخه راغيل په پام کي نيولو څخه پرته.

تاسو حق لرئ چي خوندي پايت شئ او له هر ډول تاوتريخوايل څخه پاک ژوند څخه خوند 
واخلئ. که څوک تاسو ته زيان اړوي يا درته د زيان اړولو ګواښ کوي يا څوک چي تاسو يي 

پيژنئ، په ياد ولرئ چي تاسو د مرستې او خونديتوب ترالسه کولو حق لرئ. 

تاسو يوازي نه ياست۔ مرسته شتون لري!

جنيس او د جنس پر
)SGBV( بنسټ تاوتریخوالی 

جنيس تاوتريخوالی ډېر ډولونه لري او اجباري جنييس 
تريی، ټپي کول يا ناغوښتل شوي تناسيل عضو ملس کول, 
د چا رسه اجباري جنيس عمل کول، يو کس اړ کول چې د 

جنيس تريي قرباين ته وګوري، په جرب بربنډول او دايس نور 
پکې شامل دي۔ جنيس تاوتريخوالی د جنيس عمل په مانا 

نه دی۔ دا د تاوتريخوايل، ځواک او کنټرول په مانا دی۔

د SGBV نور مثالونو کې شامل دي چي په کورنۍ کي پيښيږي; اجباري واده 
کول، په ماشوم زيږولو يا اسقاط حمل اړ کول، د ناغوښتل شوي ليد رسه تنګول، 

تبرصو يا اشارو رسه ځورول، د پيسو په بدل کي بل هيواد ته ليږدل، جنيس 
عملونه يا مزدوري، د غريت په نامه جرمونه، د ښځني تناسيل اعضا مسخ کول، د 
يومذهب په تعقيبولو اړ کول چې تاسې يې نه غواړئ، جاسويس کول يا تعقيب 

کول.

که تاسو فکر کوئ او شک کوئ چي تاوتريخوايل تاسو رسه پيښږي يا حتي تاسو باور نه 
لرئ، تاسو د مرستي لپاره غوښتنه کولی شئ۔   

 SGBV څه شی دی؟

 )SGBV( د جنيس او جنسيت پر بنسټ تاوتريخوالی
هر هغه عمل دی کوم چي د شخص د اجازي څخه 
پرته تررسه کيږي، د جنس په اصولو او غري مساوي 
اړيکو په اساس. په دې کې هغه عملونو شامل دي 

چي ممکن د فزيکي، جنيس، احساسايت، روحي يا مايل 
زيان يا ځورونې المل يش.  مرتکبین اکرث زور، جرب، 

غولونه یا پ مهارت اداره کول کاروي.  ډير وختونه 
SGBV نه پيژندل کيږي يا راپور کيږي

د SGBV کوم ډولونه موجود دي؟

د SGBV ډېړې بڼې شتون لري. جنيس تاوتريخوالی د ډير 
زيات راپور شوي ډولونو څخه دی.

  جنس، جنسيت او جنيس پېژندګلو څه توپیر لري؟ 

د يو شخص جنس بيالوژيکي ځانګړتياوي دي کوم چه د زيږون په وخت ورکول 
کيږي ولې جنسيت د ټولنه فکر ته ويل کيږې چې خلک د خپل بيالوژيکي جنس 

رسه سم څنګه چلند کوي )دوي بايد څنګه کايل واغوندي او خپل ځان وړاندي کړي، 
د هغوي رول او مسوليتونه څه دي او دې ته ورته(۔ 

د يو شخص جنسی پيژندگلوی د هر شخص په ژوره توګه احساس شوي داخيل او 
انفرادي د جنس تجريب ته اشاره کوي. دا ممکن د زيږيدين په وخت ورکړل شوي 

جنس رسه مطابقت ولري يا نه، د بدن شخيص احساس په شمول )کوم چي په کي 
ممکن شامل کيدای يش، که په خپل رضا غوره شوي وي، د طبي، جراحي يا نورو 

طريقو له الري د بدن ښکاره يڼه يا فعاليت بدلول( او د جنس نوري څرګندوين، په 
شمول کايل، خربي، او عادتونه.

چا ته SGBV مخې پیښیديل يش؟

SGBV هرچا ته پیښیديل يش او دا هيڅکله د قرباين ګناه نه ده. ښځي او سړي، هلکان او 
نجوين، لويان او ماشومان ټول د SGBV قربانيان کيدای يش. ځيني وختونه تاوتريخوالی په 
چا تررسه کيږي ځکه چي دوي ده هغه رسه مينه لري يا هغوي کمزوري وي. مهمه نه ده، 

تاوتريخوايل هيڅکله د توجيح وړ ندی.  د SGBV اکرثيت ښځو او نجونو ته اشاره کوي، کوم 
چي تر ټولو لوی اغيزمن شوي ډيل استازيتوب کوي. بيا هم، د SGBV پيښو چې د سړو او 

هلکان په وړاندي تررسه شوي وي په اړه د معلوماتو نه شتون په دي معني ندي چي دوي د 
SGBV څخه تېر شوي ندي, مګر په حقيقت کي د دي مخې ته راتلل ستونزمن دي.



د SGBV پاييل څه دي؟

SGBV فزيکي او احساسايت دواړه پاييل لريل يش. په فزيکي ډول SGBV کويل يش وجود ته 
د زيان، درد، رسايت المل وګرځي او ښځې او نجوين د نورو پايلو تر څنګ، پرته له غوښتني 
اميندواري کيدای يش۔ د SGBV په احساسايت پايلو کي ذهني ټکان، د ډار خوبونه، بې خوايب، 
د رس دردونه او ډير مختلف احساسات لکه غصه، رشمندګي، خفګان، ګناه، ډار شامل دي۔ ټول 
احساسات اتباري دي او کرويشيا مسلکي او محرم خدمات لري چي د قربانيانو مالتړ وکړي. 

تاسو يوازي نه ياست۔

کوم ځاۍ SGBV پيښيديل يش؟

هر ځاۍ مخې ته راتللی يش: ستاسو په خپل هېواد کي، بل هيواد ته د سفر په جريان کي او 
په هغه هيواد کي چي تاسو په کي اوس مهال ژوند کوئ. دا په عامه ځاينو کي او په شخيص 

کورونو کي مخې ته راتللی يش، په کار ځای کې، د توقيف په مرکزونو او ځندانونو کي، په 
اتفاقي دمي ځاينو کي او په چيک پوستو کي.

ايا SGBV زما ګناه ده؟

SGBV هيڅکله د قرباين ګناه نه ده. د جنس دستورونه او غري مساوي خپلواک اړيکي د 
SGBV اصيل الملونه دي. جنايتکار واحد شخص دی چي تورن ګڼل کيږي.

څه به ويش که زه بريته جګړه ونه کړم؟

د يو بريد په جريان کي جګړه نه کول ډيره عادي خربه ده ځکه چي تاسو ممکن د ګډوډي 
احساس وکړي يا د زړه ماتوايل او نښتلو احساس وکړي او تاسو نه پوهيږي چي له دغه حالت 

څخه د وتلو لپاره څه وکړو. دا پدې مانا نه ده چي تاسو د تاوتريخوايل رسه موافقت کوئ۔ 

په ياد ولري!
هر څوک د SGBV قرباين کيدای يش

SGBV هيڅکله د قرباين ګناه نه ده

SGBV تل د منلو وړ نه دي

تاسو د مرستي غوښتنه کولی شئ

څوک کويل يشSGBV تررسه کړي؟

هر څوک د SGBV فعاليتونه تررسه کولی يش. جنايتکار هغه څوک کيدای يش چي تاسو يي پيژنئ، 
لکه د کورنۍ نږدي غړی، يو رومانتيک ملګری، د ټولني نفوذ لرونکۍ غړي کوم چي د واک په مقام 

کي وي، همدارنګه اشخاص يا اداري چي تاسو يي نه پيژنئ. د SGBV ديرعملونه د هغه چا لخوا 
تررسه کيږي چي قرباين يې پيژين۔ هر څوک SGBV تررسه کولی يش، خو جنايتکار اکرث نارينه وي، 

څوک چي اکرث د خپل امتيازاتو ترالسه کولو يا ساتلو لپاره تاوتريخوايل کاروي، يا په نورو کسانو ځواک 
او کنټرول سايت. بيا هم، ښځي هم جنايتکارې کيدای يش، د مثال په توګه، يوه مور يو کوچني ماشوم 

څه که زما څخه د پيسو، مرستي شيانو په بدل کي د جنيس واده کولو ته اړايستل، يوه ښځينه دالله، يوه برشي قاچاقربه وغريه. 
عمل غوښتنه ويش؟

هيڅ څوک حق نلري چي تاسو رسه اجباري جنيس عمل وکړي يا تاسو په جنيس عمل اړ کړي 
د څه يش به بدل کي چي تاسو يي غواړئ يا ورته اړتيا لرئ. 

که څوک تاسو جنيس عمل ته اړ کوي د پيسو، مرستي يا نور شيانو په بدل کي، نو دا جنيس 
استحصال دي او د جنيس تاوتريخوايل يو ډول دي. 

په کرويشيا کي، که تاسو د 16 کلونو څخه ټيټ عمر ياست، نو دا يو جرم دي که څوک تاسو 
ته د پيسو، مرستي يا شيانو يا خدمتونو وړانديز کوي د سکس په بدل کي.



موجود خدمتونه

 SGBV زه څه کويل شم که زه يا بل څوک چي زه يي پيژنم
رسه مخ وي يا يې شاهد وي؟

 

که تاسو يا بل څوک چي تاسو يي پيژنئ SGBV رسه مخ وي يا يې شاهد وي تاسو کويل شئ 
د کورنۍ يو غړي ته، يو خپلوان ته يا بل يو بالغ ته چي تاسو پې باور کوي ووايئ. 

تاسو يوازي نه ياست۔ تاسو کولی شئ د پناه غوښتني مرکز له کارکوونکو څخه کوم ځای 
چي تاسو اوسيږئ يا له خپل قانوين استازي څخه يا رسپرست څخه تل مرسته وغواړئ. نور 
خلک شتون لري چي تاسو رسه مرسته کولےی يش، لکه ډاکټران، پوليس افرسان، او ټولنيز 

کارکوونکۍ. همداراز، تاسو کولی شئ د کډوالو او مهاجرينو سازمانونو، د ښځو او ځوانانو 
سازمانونو رسه اړيکه ونيسئ.  

تاسو کولی يش د بيړين خدماتو رسه د اړيکي لپاره الندي ټليفوين شمېرو ته زنګ ووهئ:

د کرويشيا پوليس: 112 يا 192
پيړين طبي مرسته  112 يا 194

په کرويشيا کې د ګټورو اړیکو ليست

د ماشومانو مدافع

ټليفون: 01/4929-669
info@dijete.hr :بريښناليک
 www.dijete.hr :ويب پاڼه

ادرس: ټيسلينا 10, 10 000 زيګريب

د رواين مرستې لپاره ټولنه - د 
ماشومانو ، ځوانانو او کورنیو لپاره 

 ”MODUS”مشوره

دا د کورنۍ غړو ته مشوره او مالتړ وړاندې 
کوي چې د کورين تاوتریخوايل څخه اغیزمن 

شوي وي.

ټليفون: 095/4826-111;  01/4621-554
)دوشنبي څخه تر جمعي; 9,00-21.00(

modus@dpp.hr :بريښناليک
www.dpp.hr :ويب پانه

 Kneza Mislava 11, 10 000 :ادرس
Zagreb

 DUGA
ZAGREB ، د ماشومانو 

او لویانو لپاره کور

د ماشومانو او لويانو د کورين تاوتريخوايل 
لپاره د وړيا ټيليفون د مشوري مرکز;

 0800 8898
 )دوشنبي څخه تر جمعي، )19.30-16.30(

ټليفون:  503 01/6383
)هره ورځ، 20.00-8.00(

د کورين تاوتريخوايل جنايتکاران په رواحي 
درملنه کي د شاملولو په اړه د معلوماتو 

لپاره ټيليفون )دوشنبي او جارشنبي(  سه 
شنبي څخه تر جمعي:

)15.00-9.00 20.00-14:00
01 / 4590-560 

tretman@duga-zagreb.hr:بريښناليک

د ماشومانو لپاره بريو ټليفون 

که تاسو د خپل خونديتوب او/ يا ژوند په 
اړه اندېښمن ياست،کله څوک چي تاسو 

يي پيژنئ تاسو په خطر کي اچوي، کله چي 
تاسو يوه ستونزه لري نو غواړي چي په اړه 

يي خربي وکړئ

وړيا ټليفون: 116 111 
)دوشنبي څخه تر جمعي، 20،00-9،00(

hrabrisa@hrabritelefon.hr:بريښناليک
  www.hrabritelefon.hr :ويب پانه

د قاچاق پروړاندې ميل SOS الین

  0800 77 99-SOS

الين د برشي حقونو لپاره د حکومت د دفرت 
رسه او ميل لږکيو او غري دولتي سازمانونو په 
همکارۍ جوړ شوی چريته چي امکان شتون 

لري چي مرسته ولټوئ او معلومات ترالسه 
کړئ او قضيي په ګوته کړئ چي د قاچاق 

په استازيتوب تورن وي۔  

د SOS الين رسه اضايف، په کرويشيا کي 
د انسانۍ قاچاق قربانيانو لپاره پناه ځای 
شتون لري او ځيني غري دولتي سازمانونه 

قانونۍ مشوري، او د قاچاق ټولو قربانيانو 
ته روانۍ او ټولنيز مرستي وړاندې کوي۔

کروشني سور صليب 

که تاسو يا يو کس چي تاسو يي پيژنئ 
د انساين قاچاق رسه مخ وي، مشوري ته 
مرستي ته اړتيا لرئ يا په انسانۍ قاچاق 

کي ښکېل کس مرسته کوئ۔ د برېښناليک 
له الرې زموږ رسه اړيکه ونيسئ په 

ټليفون:  01/4655-814 
)په کاري ورځو، 16.00-8.00(

trafficking@hck.hr :بريښناليک
 Ul. Crvenog križa 14, 10 000 :ادرس

Zagreb


