
p. 1

#
H

e
re

fo
ru

s

#
انه

انلجأل

 COVID-19

املجتمع ودعم
يف أوقات

مع

 حملة حول رعاية املجت



p. 2 p. 3

 هذه أوقات غري مؤكدة. أثرت حالة الطوارئ الوبائية عىل حياة الناس يف جميع أنحاء العامل. تؤثر القيود الوبائية

 عىل حياتنا بطرق مختلفة. لكن هناك يشء واحد يربطنا: اآلن أصبح من الرضوري أكرث من أي وقت مىض إيجاد

 طرق للدعم املتبادل يف حياتنا اليومية. اآلن أصبح من الرضوري أكرث من أي وقت مىض البحث عن تعاوننا:

.الوقوف بجانب شخص يحتاج إلينا، للسامح لشخص ما مبساعدتنا. بعبارة أخرى: نحن هنا من أجلنا

 يف هذه الفرتة الصعبة، ما لدينا هو بعضنا البعض. #هنا ألجلنا هي حملة إعالمية تستند إىل الحاجة إىل إيجاد

طرق للرعاية املجتمعية والدعم املتبادل، من خالل تبادل املعرفة واملامرسات واألفكار

 هدف هذا املنشور هو املساعدة يف إنشاء طرق للرعاية والدعم، وتعزيز املساواة وحقوق اإلنسان ونرش املعلومات

املفيدة والداعمة لطالبي اللجوء والالجئني الذين يعيشون يف اليونان

 أثينا، ثيسالونييك، ليسبوس، ساموس: يتم تقديم الخدمات التالية مجانًا للنساء املهاجرات والالجئات ضحايا أي

شكل من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

 هذا املنشور يرمز إىل التضامن مع الالجئني يف اليونان. هذا املنشور يرمز إىل دعم الضعفاء. هذا املنشور هو تذكري

بأنك لست وحدك

 مركز ديوتيام هو منظمة غري حكومية نسائية متخصصة يف حامية ودعم الناجيات والناجني من العنف الجنيس

 برنامجنا ممول من قبل املفوضية ويهدف إىل تحديد مجموعة .(SGBV) والعنف القائم عىل النوع االجتامعي

متنوعة من الخدمات لالجئني ضعفاء. نعمل يف أثينا ثيسالونيكيليسفوس وساموس

 خالل حقبة الوباء، عندما تتغري القيود نتيجة لذلك، نحتاج إىل إيجاد أرضية مستقرة، أكرث من أي وقت مىض. هذه

 األرضية املستقرة هي األرضية املشرتكة التي ميكن للناس مشاركتها والشبكات الداعمة التي ميكن للمجتمع أن

 يبنيها. يهدف هذا املنشور إىل نرش املعلومات والتقنيات واإلرشادات، من أجل مساعدة ودعم وتعزيز الشبكات

املجتمعية بني الالجئني الذين يعيشون يف اليونان

هنا ألجلنامن نحن؟

ملاذا اآلن؟

مالحظة مهمة:هذا املنشور مقدمة فقط *
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 ميكن أن يؤدي تقييد السفر إىل الحد األدىن إىل حد ما كإجراء

 احرتازي ضد انتقال فريوس كوفيد-١٩، ولكن يف الوقت نفسه،

 ميكن أن يؤدي إىل العديد من املشكالت األخرى، خاصة الصحة

 العقلية والجسدية. يف هذه الحالة، تواجه النساء واألشخاص

 املزيد من الصعوبات ألنه يف كثري (LGBT) من املجتمع امليم

 من الحاالت، يؤدي حبسهم يف املنزل إىل تفاقم الوضع الصعب

والقمعي القائم بالفعل أو يؤدي إىل ظهور سلوك ميسء وعنيف

 بينام منر بهذه األشهر الصعبة مع الحظر املفروض عىل مغادرة

 املنزل، من الرضوري أن نكون عىل دراية بأي حاالت من العنف

 القائم عىل النوع االجتامعي قد نتعامل معها. من الرضوري

 أيًضا معرفة ما ميكننا القيام به لحامية أنفسنا، وحامية النساء

 األخريات يف عائلتنا أو مجتمعنا، وأصدقائنا ومعارفنا، وجرياننا. من

 املهم أن نتحدث ونهتم وندعم ونشجع بعضنا البعض من خالل

 جعل التضامن أقوى سالح لدينا ضد العنف القائم عىل النوع

االجتامعي

 العنف القائم عىل النوع االجتامعي هو ظاهرة يومية وعاملية

 تؤثر عىل الغالبية العظمى من النساء والفتيات وأفراد مجتمع

 امليم. عىل الرغم من أنه ميكن أن يحدث أيًضا عند الرجال، إال

 أنفي أغلب األحيان يرتكبه الرجال. ويشمل ذلك أي عمل يرض

 بكرامة وسالمة الناس الذين يعانون منه. بشكل أسايس يتخذ

األشكال التالية

 العنف الجنيس: أي شكل من أشكال االتصال الجنيس يحدث دون

موافقتنا

العنف الجسدي / االعتداء الجسدي

 اإلساءة النفسية / العاطفية: التسبب يف أمل أو رضر 

 عاطفي. تشمل األمثلة التهديدات بالعنف الجسدي أو

 الجنيس،والرتهيب،واإلذالل، والعزل القرسي، واملضايقات املستمرة،

وتدمري األشياء املفضلة، وما إىل ذلك

 االستغالل الجنيس: يف حاالت إساءة استغالل املنصب أو السلطة

أو الضعف أو الثقة ألغراض جنسية

 االتجار بالبرش: تجنيد األشخاص أو نقلهم أو تهجريهم أو تنصيبهم

 أو استقبالهم عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غري ذلك

من أشكال اإلكراه أو االختطاف ألغراض التشغيل

الرفض / الحرمان من املوارد املالية أو الفرص أو الخدمات 

 يعترب العنف القائم عىل النوع االجتامعي بجميع أشكاله فعالً

 إجرامياً )غالًبا ما يكون جرمية جنائية( ويعاقب عليه بشدة

مبوجب القانون اليوناين

ماذا أفعل إذا كنت يف خطر مبارش وال أستطيع الخروج؟

 يف حالة وقوع حادث عنيف يعرضك للخطر أنت أو أحد أفراد

 أرستك، ال ترتدد يف مغادرة املنزل أو االتصال بالرقم 100 أو اللجوء

 إىل أقرب مركز رشطة. حامية سالمتك الجسدية هي أولوية. إذا

 كنت بحاجة إىل االتصال بالرشطة (100) وال تريد أن يسمعك

 مجانية إىل الرقم 100 (SMS) أحد، ميكنك إرسال رسالة نصية

تفيد

 أ) العنوان ب) االسم األول واسم العائلة ج) نوع الطوارئ (مثالً

 “حيايت يف خطر”، “أنا ضحية للعنف من زوجي”). إذا مل تتمكن

 من االتصال بالسلطات، فاطلب من شخص تثق به (مثل قريب أو

 صديقة أو طبيب) القيام بذلك. إذا كنت ترغب يف مغادرة منزلك

 عىل الفور وليس لديك مكان تذهب إليه، فاتصل بالخط الساخن

SOS 15900 أو اتصل مبركز استشاري إلحالته إىل املنزل. ميكنك 

البقاء يف املنزل ملدة ثالثة أ أشهر
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العنف القائم عىل النوع االجتامعي

كيف ميكنني التعرف عليه

ما هي اختيارايت؟
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 مراكز االستشارة التابعة لألمانة العامة لسياسة األرسة واملساواة بني الجنسني والبلديات هي هياكل تقدم

خدمات مجانية للناجيات من العنف القائم عىل نوع الجنس / العنف املنزيل

تشمل الخدمات

االستشارات النفسية والقانونية والعاملية؛ •

اإلحالة و / أو املرافقة إىل املنازل واملستشفيات والسلطات وما إىل ذلك؛ •

 املساعدة القانونية بالتعاون مع نقابات املحامني،معلومات عن املساواة بني الجنسني والعنف والتمييز •

ضد املرأة

http://www.isotita.gr/emfyli-via/

 من األمانة العامة لسياسة األرسة واملساواة بني الجنسني هي خدمة تتيح لضحايا العنف القائم عىل ...

 الجنس / العنف املنزيل أو األطراف الثالثة التواصل عىل مدار 24 ساعة يف اليوم (كل يوم، طوال السنة)

 مع موظفني متخصصني (علامء النفس، علامء االجتامع، إلخ) الذين سيوفرون لهم املعلومات والدعم.

هناك أيًضا إمكانية االتصال عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل العنوان

sos15900@isotita.gr

 ال يحق للزوج / الزوجة استخدام العنف ضدك أو ضد أطفالك. العنف املنزيل جرمية يعاقب عليها بشدة القانون

رقم 3500/2006

 من الحكمة عمل خطة يف حالة وقوع حادث عنيف، لتكون قادرًا عىل الهروب من املنزل برسعة وأمان، وأن

تخطط ملن ستبلغه، وما الذي ستأخذه معك، وما األوراق التي ستحتاج، إلخ

يتم إبالغ الرشطة بالحادث عندما تقرر أنت ذلك. من املفيد دامئًا التحدث إىل شخص تثق به

من املهم للغاية دعم بعضنا البعض وبناء عالقات ثقة بيننا

 إذا كنت تعرف امرأة أو طفاًل يف خطر، ميكنك االتصال بـ 100 (رقم الرشطة) واإلبالغ عن الحادث،حتى دون

 الكشف عن هويتك. ميكنك أيًضا اإلبالغ عن الحادث ملكتب املدعي العام. إذا كنت شاهداً عىل إساءة معاملة

 لألطفال 1056، بشكل مجهول SOS الخط،“The Smile of the Child”“األطفال، فاتصل باملنظمة “ابتسام الطفل

أو ال

 حاول اإليجاد عىل عدة بدائل للبقاء عىل اتصال مع مجتمعك وأصدقائك عرب اإلنرتنت اآلن حيث ال ميكننا

التحرك بحرية

 ابحث أو تذكر ما يجعلك عىل اتصال بثقافة األشخاص الذين تشاركهم نفس الهوية من خالل األفالم

.واملوسيقى وما إىل ذلك. ميكن أن تعطيك الراحة youtube    واملسلسالت والكتب ومقاطع فيديو

 إن حامية سالمتك العقلية والجسدية أمر مهم خاصة بالنسبة ملشاكل العنف يف هذه املرحلة من العزلة

 والحبس. تذكر أنك لست مسؤوالً عن أي سلوك ميسء تعاين منه/تتلقاه. افعل ما تعتقد أنه رضوري لالبتعاد

 عن التوتر والعنف. قلل من اتصالك وتفاعلك مع األشخاص املسيئني. كن مستعًدا للبحث عن بدائل لبعدك

 عن املنزل (مثال: استكشف إمكانية استضافتك من قبل شخص ودود). إذا كنت تعتقد أن املوقف مرهق للغاية

أو خطري بالنسبة لك، فاترك املنزل عىل الفور

SOS 15900 الخط الساخن

خدمات الدعم للناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي

مركز “ديوتيام” للبحوث والدراسات حول املرأة

من املهم أن تتذكر

اقرتاحات عامة لألشخاص الذين ينتمون إىل مجتمعامليم

مركز “ديوتيام” للبحوث والدراسات حول املرأة

أثينا،ثيسالونييك،ليسبوس،ساموس: يتمتقدميالخدماتالتاليةمجانًاللنساءاملهاجراتوالالجئاتضحاياأيش

كلمنأشكااللعنفالقامئعلىالنوعاالجتامعي

(املساعدة القانونيةوالتمثيل أمام السلطات القضائية (أيضا للنساء اليونانيات

دعم نفيس اجتامعي عىل املدى القصري

املشاركة يف مجموعات دعم ومتكني املرأة
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 حتى لو كنت تشعر(ي)

بالعزلة، لست وحدك

 التآزر: قدرة األفراد املتنوعني، اجتامعيا وثقافياً، عىل تجربة

 املودة والقرب بشكل متناغم، من خالل االهتامم الفعال

ببعضهم البعض

الرعاية: عملية حامية شخص ما وتوفري ما يحتاجه الشخص

 الرعاية الذاتية: مامرسة القيام بدور فعال يف حامية وتحسني

رفاهيتك، السيام خالل فرتات التوتر

 وخاصة خالل فرتات اإلغالق ،COVID-19 خالل جائحة

 والتدابري الصارم التي تأيت بعده، هناك تركيز ويعىل »كيف

 ميكنني حامية نفيس من األمراض«. يؤدي هذه طريقة التفكري

 إىل اإلحباط والقلق وكذلك العزلة عن احتياجاتنا واحتياجات

 اآلخرين. السؤال الذي يجب أن يطرح هو ما ييل: »كيف

 ميكنني حامية نفيس واآلخرين من حويل حتى نتمكن أنا وهم

 من الحفاظ عىل صحتنا وقوتنا، جسديًا وعقليًا«. سيخلق هذا

 السؤال مساحة لالعتناء بأنفسنا بشكل شامل، عقليًا وجسديًا،

 وتعزيز نظام املناعة لدينا، ودعمو حامية من حولنا بنشاط، مع

 التباع إجراءات النظافة بطريقة بسيطة، كإجراء يومي رضوري

بدالً من أن تكون آليات كيف حرصية

 نبدأ بالرعاية الذاتية، ومعرفة ما هي ليست رعاية ذاتية، أكرث

 أهمية من معرفة ما هي الرعاية الذاتية. إن الرعاية الذاتية

 ليست شيئًا نجرب أنفسنا عىل القيام به، أو شيئًا يتسبب يف

 الضغط علينا. من املفرتض أن تكون الرعاية الذاتية شيئًا يغدينا

 بالطاقة، بدالً من أخذ الطاقة منا. إنه ليس عمال أنانيا. يتعلق

 األمر فقط بالنظر يف احتياجاتنا. تحديد ما نحتاجه من أجل

 االعتناء بأنفسنا، حتى نصبح بعد ذلك قادرين عىل رعاية

 اآلخرين أيًضا. بعبارة أخرى، إذا مل نعتني مبا يكفي برفاهيتنا،

 فنحن لسنا يف وضع يسمح لنا بالعطاء لآلخرين أيًضا.  بشكل

 إرشادي، قد تكون طرق االعتناء بأنفسنا هي الطرق التالية

 (قدر اإلمكان، مع األخذ يف االعتبار حقيقة الظروف املعيشية

(الصعبة

 

 

 

 دافع عن التآزر: إعادة تعريف

الرعاية يف أوقات الوباء
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 ملا نحقق أساسيات الرعاية الذاتية، منكن أنفسنا من رعاية

 األشخاص الذين يشكلون جزًءا من حياتنا اليومية، يف محيطنا

 املبارش. ميكن تعريف الرعاية بشكل أفضل عىل أنها العملية

 املستمرة لحامية اآلخرين من خالل سؤالهم و/أو تحديد ما

 يحتاجون إليه، وتحديد طرق لتغطية تلك االحتياجات. قد

 يواجها الوباء، وخاصة اإلغالق، بالخوف. ينتج عن هذه املواجهة

 القلق والتوتر. تلقائيًا، أثناء الشعور بالقلق والتوتر، قد نلجأ

 اىل أنفسنا ونغلق أنفسنا، يف محاولة لحامية طاقتنا. هذه

 االستجابة التلقائية يف معظم الحاالت تؤدي إىل نتائج معاكسة

 من املطلوبني. نفقد الطاقة، ونعز ألنفسنا، ويزداد الخوف ألننا

 نشعر بالوحدة يف محنتنا ونعيش فيهم أننا يف الواقع وحدنا

 يف هذا املوقف هذا تناقض كبري بالنظر إىل حقيقة أن السمة

 الرئيسية للوباء هي أنها تجربة عاملية. لذلك، فإن االستجابة

التي ستجلب لنا النتائج املرجوة تقف يف االتجاه املعاكس

 يجب أن نحافظ عىل مسافة جسدية، لكن يجب أن نحقق

 األلفة االجتامعية ونحافظ عليها. ال ميكن أن تعمل املسافة من

 بعضنا البعض ألننا نحتاج إىل بعضنا البعض خالل هذه األوقات

 الصعبة. االهتامم ببعضنا البعض يخلق الثقة والشعور باألمان.

وبهذه الطريقة يغري تصورنا وتجربتنا الواقع من حولنا

 ملا منارس الرعاية الذاتية ونعرب عن االهتامم ببعضنا البعض من

 خالل اإلجراءات، فإننا نتخذ تلقائيًا موقًفا بأننا #هون ألجلنا.

 نحن ندافع عن التآزر. معاً، ميكننا أن نعيش مع أفراد كتري

 متنوعني حولنا، بطريقة متناغمة، وهذا يخلق لنا ولآلخرين

تجربة من املودة والقرب. أمام تهديد أو خطر، مثل الوباء و/

 أو اإلغالق الصارم ويف ظل انعدام األمن بشأن ما سيحمله

 املستقبل، نعلم أننا لسنا وحدنا. نحن نعلم أنه ميكننا مشاركة

 مع الشخص الذي بجانبنا ما نحتاج إليه، وما يهمنا، وما يقربنا

 منم خاوفنا العميقة. نحن نعلم أننا نعيش عالق امتليئة

 بالرعاية ونحن عىل اتصال مع تلك التي ستحمينا عندما يكون

 ذلك رضوريًا و/أو مرغوبًا فيه. العمل الجامعي هو ما يبقينا

 أقوياء. العمل الجامعي هو عمل يومي يجب القيام به بدالً من

 كونه مثاليًا عىل اإلطالق ومل يتم الوصول إليه وتحقيقه. نحن

 نعتني بأنفسنا، ونعتني مبن حولنا، ونطلب منهم ما يحتاجون

 إليه، ونستمع إليهم بفاعلية، ونطرح األفكار مًعا حول كيفية

 تغطية االحتياجات التي يتم التعبري عنها بشكل أفضل. هذه

 هي األفعال التي تربطنا. هذه هي التجارب التي نحتاجه

التحديد األولويات وخلقها وحاميتها

 اإلغالق والحجر الصحي صعبة عىل الجمیع ولكن بالنسبة

للبعض منا یكون أصعب

 من الصعب أن تكون قاد ًرا عىل رؤیة عائلتك وأصدقائك

- المقربین فقط، ولكن سیكون أصعب إذا كانوا

كلھم عىل بعد آالف األمیال.

 یعد البقاءمغلق ًا يف منزلك أم  ًرا صعبًا ولكنھ یكون أصعب إذا -

كان منزلك كارافان أو خیمة

القيود واإلغالق صعب علینا جمیًعا ولكنھ أصعب عىل الالجئین

 ولكن بما أنك متكنت من الرحيل بعیًدا عن موطنك، فھذا یعين -

أنك تتمتع بالقوة الكافیة وأنك واجھت ظروف ًا أصعب

بكثیر من الحجر الصحي

 نحنجمیع ًا، ج من جمیع أنحاء العالم، تعلمنا منذ

الطفولةالرجال باألخص, أنھ »یجب أن نكون أقویاء يف جمیع

 األوقات«، وأنھ »ال یجب أن نخاف من أي يشء« وأن » الشباب

 أل يبىك« لقد تم تعليم النساء أنهن ضعيفات , وأنهن ال

يستطعن مواجهة التحديات

 لكننا نقول الحقیقةوھي:... أحیانا ً یمكن أن یكون الرجال

متوترین أو خائفین

قد یبيك الرجال أحیانًا ...

يف بعض األحيان تكون املرأة قوية للغاية

 قد يكون التعبري أحيانا عن الضعف , ذكرا أو أنثى, أقوى قوة

 عىل أألطالق

 نحن نقول إنھأحیانا ًیجب أن یشعر  الشخص بالحریة لقول ما

یيل:.الیوم ال أشعر بالقوة أو ال أشعر بالقوة عىل اإلطالق

أنا الیوم مضغوط وأرید البقاء يف السریر

أشعر بالحزن الیوم.

 الیوم أحتاجك وأرید أن أتحدث
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