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دليل املوارد

ضد جميع أشكال العنف الذكوري

تجاه املرأة



ضد العنف
تجاه النساء

 أبريرا

من مجلس مدينة أبريرا ومن منطلق التزامنا الراسخ بضّم جهودنا من أجل تحقيق هدف القضاء عىل كل أشكال العنف

 الذكوري تجاه املرأة، نريد أن نضع رهن إشارة جميع املواطن� واملواطنات املعلومات واملوارد من أجل معالجة شاملة لهذا

العنف، وتفعيال لتلك اإلرادة يرى النور هذا الدليل

 وملعالجة هذه الظاهرة ذات النطاق االجت®عي والبنيوي، يجب أن نتعرف عىل العنارص املختلفة التي ساهمت يف نشأتها ويف

آليات إعادة ¹ثيل نظام السلطة األبوية الذي يحافظ عليها وأن نوليها االهت®م الالزم

 وبهدف أن Åيض كلنا قدًما يف القضاء عىل كل أشكال العنف الذكوري، فإن املجتمع بأكمله مسؤوٌل عىل ذلك التغي¼ ويشكِّل

قطعًة أساسية فيه

 وعليه، سنجد يف هذا الدليل أقساًما مختلفة، بدًءا من قسم املعلومات والبيانات األساسية لفهم معنى هذه املشكلة ومدى تعقيدها

ثم التعمق يف العنارص التي ستسمح لنا بتحديدها؛ سواء يف البيئة املحيطة بالشخص، أو يف شخٍص قريب أو يف الشخص

 نفسه؛ سواء كان بسبب معاناتك من ذلك العنف أو بسبب م®رستك له، وإىل أي درجة. ك® سنكتشف كيف Íكننا املساهمة

 انطالقا من مبدأ عدم التسامح عىل اإلطالق تجاه كل أشكال العنف العنف الذكوري، باإلضافة إىل املوارد والخدمات

 املتخصصة يف كل مجال حتى نكون قادرين عىل الولوج إليها بأنفسنا يف كل حالة، وبهذه الطريقة، Íكن لتلك الخدمات

مرافقتنا عىل الوجه األنسب

 وإننا يف بلدية أبريرا نعتزم ض®ن مدينة خالية من كل أشكال العنف الذكوري وبيئة تسودها الح®ية وض®ن الحقوق لجميع

النساء. مدينة نسوية

مونتيس نابارو كارابايو

مستشارة يف املساواة والنسوية ومجتمعات "إل جي � � كيو

خيسوس ناهارو رودريغيث
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 هي جميع أشكال العنف التي تعاÛ منها النساء ال ليشء إالَّ لكونهن نساء، يف أي مجال من مجاالت حياتهن (الرشيك أو
الرشيك السابق، األرسة، العمل، الفضاء العام، شبكات التواصل االجت®عية، إلخ

  هذا العنف الجنساÛ تجاه املرأة هو عنف هيكيل. يحدث يف جميع املجتمعات ويف جميع الفئات العمرية ويف جميع الطبقات
االجت®عية

 يشتقُّ هذا العنف من نظام السلطة األبوية الذي يولِّد عالقة غ¼ متكافئة ب� الرجال والنساء، ويتغلغل يف الثقافة ويف كل
الديناميات ويف التنظيم االجت®عي عىل نحو يجعل منه شيئا طبيعيا، فيستمر يف إعادة نفسه

Íكن أن يظهر العنف الذكوري بطرق مختلفة جًدا

  هناك أشكال من العنف الرصيح (قتل النساء، جرائم القتل الناتجة عن العنف الجنساÛ، االغتصاب، إلخ) ولكن هذه ليست
 سوى ما يطفو عىل السطح. أما أشكال العنف غ¼ الرصيحة فنجدها يف املزاح أو يف الدعاية القاæة عىل نوع الجنس، عىل

سبيل املثال، وهي أشكال تدعم هيكل االضطهاد هذا تجاه النساء

 من ب� أشكال العنف هذه، يكون بعضها مرئيًا (تهديدات أو إهانات أو اعتداء جسدي، وما إىل ذلك) والبعض اآلخر Íر دون
أن يالحظه أحد (إذالل أو تقليل من القيمة أو احتقار، إلخ

)استعلم(ي

ما هي أشكال العنف الذكوري تجاه املرأة؟

كيف يتجّىل العنف الذكوري؟
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الجنيس االعتداء 

الجسدي االعتداء 

اإللغاء القيمة من  التقليل 

Ûالجنسا النوع  عىل  القاæة  الدعاية 



قتل النساء

 إنه سبب الوفاة الرئيس ب� النساء الال� ترتاوح أع®رهن ب� 15 و44 عاًما يف العاð (أكï من اإلصابة بالرسطان أو
)*أمراض القلب واألوعية الدموية

هل كنت تعلم(ين)...؟

 * تقرير األمم املتحدة 2002
Ûالبيانات مستمدة من الدراسة االستقصائية لعام 2019، املندوبية الحكومية ملناهضة العنف الجنسا ** 
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العنف ضد النساء

ðاالنتهاكات لحقوق اإلنسان انتشارا يف العا ïهو أك*

كل 1 من ب� امرأت�

** يف الدولة اإلسبانية تعرضت لنوع من أنواع العنف الذكوري خالل حياتهن

يؤثر العنف الذكوري

امرأة يف 11.688.411  عىل

**الدولة اإلسبانية

%8.4

**من النساء الال� تم استجوابهن يف كتالونيا تعرضن للعنف الجنيس خالل حياتهن

%50,9

** من النساء الال� تم استجوابهن يف كتالونيا رصَّحن أنهن تعرضن للتحرش الجنيس خالل حياتهن

%15,5

من النساء الال� تم استجوابهن يف كتالونيا رصَّحن أنهن تعرضن للمضايقة أو التحرش املتكرر من خالل شبكات التواصل

**االجت®عية

%41.4

** من النساء الال� تم استجوابهن يف كتالونيا تعرضن للعنف الذكوري يف محيط الرشيك خالل حياتهن



لنحطِّم األساط¼ الكاذبة

 ال عالقة للعنف الذكوري بالسن، أو املستوى الدرايس، أو الطبقة

االجت®عية، أو األصل، أو املستوى االقتصادي

 ال توجد امرأة عىل اإلطالق ُمذنِبة بتلقي أي نوع من العنف الذكوري. ال

.بسبب مالبسها وال بسبب أفعالها

املعتدي فقط هو املسؤول

الرجل املعتدي ليس مريًضا

تجاه املرأة

 غالبًا ما نستخف بالعنف الذكوري من خالل عزوه إىل مرض عقيل
 يصيب الرجل املعتدي، عىل الرغم من أن الصورة النمطية يف الواقع
 تتوافق عادًة مع صورة رجل "طبيعي عىل ما يبدو"، والذي يعتربه

معارفه شخًصا لطيًفا وودوًدا ومهذبًا

تجاه املعتدي

 إن إقامة هذه العالقة تقلل من خطورة هذا العنف وال تسمح بتسليط
 الضوء عىل مسألة السلطة الذكورية بصفتها السبب األصيل. Íكن أن

 يؤدي هذا االستهالك إىل زيادة ظهور العنف وتسهيله، لكن هذا العنف
 يكون موجودا أصال يف أساس الرجل املعتدي وما يفعله هو إخراجه إىل

الوجود

:قد تتعرض أي امرأة للعنف الذكوري

!

: :العنف ليس نتيجة استهالك الكحول أو مواد أخرى

رية

ذكو
طع مع الخطابات الذكورية              لنقطع مع الخطابات ال

نق
ل
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(ين)يجب أن تعلم

:ال يوجد ما يربر أي اعتداء

)استعلم(ي

 لقد خلقت األساط¼ حول مالمح الضحايا واملعتدين قصة يف الخيال الج®عي تحد من دراسة العنف الذكوري وتقلل من

!!أهميته، وغالبًا ما تحكم عىل الضحية نفسها. وقد حان الوقت لتحطيمها



أنواع العنف

 إلحاق الرضر أو اإلصابة الجسدية باليدين أو بأشياء
 أخرى من خالل الرضب، والدفع، وشد الشعر، وما

إىل ذلك

العنف
الجنيسالجسدي

العنف

العنف
الرقمي
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 الضغط أو اإلجبار أو اإلكراه عىل االتصال الجنيس
 دون مراعاة رغبات املرأة، أو سحب الواقي الذكري

 بدون موافقة اإلثن� أثناء الج®ع، أو العدوى املتعمدة
لألمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنيس

 وأيًضا اللَّمس غ¼ املرغوب فيه وأي اعتداء آخر ذي
üطبيعة جنسية غ¼ رضا

 ويشمل الزواج القرسي وختان اإلناث واالتجار بالبرش
... لغرض االستغالل الجنيس والتحرش الجنيس والَعرض

 هي أع®ل عنف قاæة عىل سلطوية الرجل وعىل
 كراهية النساء من خالل استخدام الشبكات االجت®عية،

 واملنتديات، والرسائل الفورية، والربيد اإللكرتوÛ، وما
 إىل ذلك، والتي تؤثر عىل كرامة املرأة وحقوقها التنمر

 اإللكرتوÛ، ونرش الجنس، واالبتزاز الجنيس
 ورسقة الهوية



 هو م®رسة العنف ضد ممتلكات املرأة ذات القيمة
 االقتصادية أو العاطفية، أو خلق بيئة تخويف من خالل
القيادة املتهورة، أو رضب األثاث والجدران، وما إىل ذلك

 هو السيطرة عىل األموال واملوارد، ومنع النساء من العمل أو
 الدراسة. ك® Íُارَس عندما يتجاهل الرجل، يف حالة االنفصال

أو الطالق، احتياجات األرسة أو ال يدفع النفقة، إلخ

العنف
النفيس

العنف
البيئي

العنف
االجت®عي

العنف
االقتصادي

العنف
بالنيابة

 يسعى إىل اإلذالل العلني للمرأة أو عزلتها الذاتية أو إىل
كِلَيْه®

 هو استخدام األبناء والبنات أو الحيوانات األليفة أو
 األشخاص الذين تقدرهم املرأة كأداة إليذاء األم أو

الرشيك السابق

 االعتداء عىل األبناء والبنات أو الحيوانات األليفة أو
حرمانهم من احتياجاتهم أو إساءة معاملتهم أو قتلهم

9

Ûيهدف إىل إلحاق الرضر النفيس والعاطفي بالشخص الذي يعا 
 منه. وهو أساس العالقات العنيفة واألصعب يف الكشف عنه، ال

من طرف املرأة وال من طرف محيطها

 Íكن أن يحدث عن طريق التهديدات، واإلذالل، واملضايقات،
 واالحتقار، والشتم، والسخرية الجارحة، والهجر العاطفي،

والسيطرة، واالبتزاز، والرتهيب، وما إىل ذلك

:يتجىل العنف النفيس أيًضا يف أنواع فرعية أخرى

)استعلم(ي



العنف ال يبدأ فجأة. فاملعتدي Íسك بالضحية ببطء دون أن تعي هي بذلك

 لهذه الدورة ثالث مراحل تتكرر من ح� آلخر، تتخللها فرتات من العنف مع فرتات من الهدوء واملودة وعالمات الندم،
وكل® تكررت، فإن لحظات العدوان تكï وتقل لحظات الندم

يف العالقات العاطفية 
العنف
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دورة



تراكم التوتر

املرحلة

1
 تظهر رصاعات صغ¼ة، بشكل متزايد. زيادة

 تهيُّج املعتدي؛ نقد ورصاخ وشتائم وما إىل ذلك،
والكّل يف تصاعد

 من املعتاد أن تحاول الضحية إرضاء
املعتدي ملحاولة منع تصاعد التوتر

انفجار العنف

املرحلة

2
 يندلع العنف وÍكن أن يتجىل يف جميع

 أشكاله: رصاخ، رضب، عزل، اعتداء لفظي
أو جنيس

 Íكن أن تتميز هذه املرحلة بفقداٍن كامل
 للسيطرة من قبل املعتدي، م® يؤدي إىل
 تخويف الضحية وإظهار السيطرة والقوة

عليها

املرحلة

تراجع وهدوء ِودِّي3

ذلك ما يُعرف ِب "شهر العسل

 يختفي العنف إلفساح املجال للتالعب
 العاطفي واملصالحة عندما يبدي املعتدي

 الندم ويرشع يف سلوكيات تعويضية أو يقدم
 وعوًدا كاذبة بالتغي¼ حتى ال تتخىل عنه

 املرأة. يصل إىل حالة من الهدوء الظاهري
وتبدأ الدورة مرة أخرى

 تتسارع الدورة وتتكثف يف كل مرة تبدأ فيها من جديد.
 و|ا أن هذا يتكرر، ينشأ لدى املرأة انعدام األمن،

 وتدÛِّ الثقة بالنفس، واالرتباك، والشعور بالذنب، وهذا
يخضعها أكï للمعتدي

"
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قد تسمعها تقول

ولكن عادة ما ال ترشح ما يحدث لها
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لدى املرأة التي Íكن أن تعاÛ منه يف إطار حياتها مع رشيك/زوج

 إن التنبه للعالمات ومعرفة املؤرشات يسمح لنا |ساعدة أولئك الذين قد يعانون من العنف الذكوري، وكذلك بالتعرف
عليه يف عالقتنا العاطفية

تعرَّف(ي

لدى املرأة التي Íكن أن تعاÛ منه يف إطار حياتها مع رشيك/زوج

Íكن مالحظة الالمباالة، أو عدم األمان، أو الحزن، أو الرشود، أو الذهول، أو عدم الثقة

قد يظهر القلق وتدÛِّ الثقة بالنفس

Íكن أن تنعزل عن األشخاص من حولها

قد تخاف من أن يتم الحكم عليها •

قد تخاف من العواقب، من أن يصبح الوضع أسوأ •

قد تخىش انتزاع أبنائها وبناتها منها •

قد تخاف من عدم القدرة عىل إعالة نفسها اقتصاديا، أو عدم معرفة إىل أين تذهب •

قد تخاف من رشيكها •

قد تكون يف كث¼ من األحيان مصابة بكدمات أو إصابات وال تريد رشح السبب •

•

•
•
•
•
•
•

•
•

ليس األمر خط¼ًا جًدا، لقد طلب مني أن أسامحه. لن يفعل ذلك بعد اآلن

لن تفهم عائلتي ذلك

أنا سبب ذلك، أنا أستحق ذلك
يجب أن أبذل جهدا أكرب، أنا ال أصلح ألي يشء

الجميع يقول إنه طيب جدا، لن يصدقني أحد

“

“

“

“

“

”

”

”

”

”

“هذا ذنبي، أنا أخطأ يف ترصفا� ”

(



لدى األبناء والبنات الذين يعانون منه يف املنزل

 ينأون بأنفسهم، كأÅا ال يشء

 يحدث: يشاهدون التلفزيون،

لون املوسيقى يُشغِّ

ينعزلون

 يتدخلون، يحمون األم، يرصخون

يترصّفون

 Íرون دون أن يالحظهم ويتبعون

الروت� املعتاد ك® لو ð يحدث يشء

بون يتهرَّ

تجاه العنف، يف املنزل
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قد تطرأ تغي¼ات يف أÅاط األكل والنوم 

قد يظهر قلق مفرط حيال االنفصال عن األم 

قد تظهر مشاكل يف السلوك 

قد تواجههم صعوبات يف التعلم واالنتباه ويف عالقتهم مع أقرانهم 

قد تظهر لديهم رغبة يف العزلة أو الخوف أو القلق تجاه الضوضاء العالية 

قد يعانون من القلق واالكتئاب، إلخ 

Íكنهم إعادة إنتاج العنف الذي عاشوه يف ألعابهم أو يف رسوماتهم 

Íكنهم البدء يف إعادة إنتاج ما عاشوه، سواء يف دور املعتدي أو يف دور الضحية 

يكونون بالتأكيد غ¼ قادرين عىل اكتشاف املواقف التعسفية يف بيئتهم، بسبب التسامح الكب¼ مع العنف 

قد يتّبعون سلوكًا عنيًفا أو يتعاطون املخدرات 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

...

...
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هل أعاÛ من العنف الجنساÛ؟

!

هل ينتقد طريقة لباسك واعتنائك بنفسك ويحاول تغي¼ مظهرك؟ 

هل يُسِكتُك، يجعلك تشعرين بالنقص، أو يسخر من معتقداتك أو آرائك؟ 

هل يديل بتعليقات مؤذية تجاهك ثم يقول إنه كان Íزح؟

هل يسخر منك عالنية؟ هل ينقض كالمك/قراراتك؟ هل يجعلك تشعرين بالنقص؟ 

هل Íنعك من أن تلتقي بأحد أو يشكك يف أين أو مع من تريدين أن تلتقي؟

هل Íنعك أن تلتقي بأحد أو يشكك يف أين أو مع من تريدين أن تلتقي؟

 هل يراقب هاتفك املحمول أو حاسوبك الخاص دون علمك، أو يجربك عىل أن تريه ما تفعل�

به؟ هل انتحل هويتك عىل اإلنرتنت ملراقبة من تتحدث� معهم وتتصل� بهم؟

هل يلومك عىل األشياء التي تحدث له أو يخطئ فيها؟

هل يتجاهلك، أو يظهر لك عدم االكرتاث، أو ينظر إليك بازدراء، أو يعاقبك بالصمت؟

هل يشتمك أو يخاطبك بأس®ء جارحة؟

هل يُظهر الغ¼ة أو يتهمك بإقامة عالقات مع أشخاص آخرين؟

هل يُظهر ح®ية زائدة عن الحد تجاهك؟

هل يتصل بك باستمرار أو يرسل رسائل إىل هاتفك املحمول ليعرف مكانك ومع من أنت ...؟

هل يغضب إذا ð ترد عىل الهاتف أو عىل رسائل الواتساب عىل الفور؟

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

أحيانا

نعمال

...رشيكك

 إذا كنت بحاجة إىل مساعدة، Íكنك اللجوء إىل مصلحة املساواة يف بلدية أبريرا: 937702911 أو
Ûاالتصال بالربيد اإللكرتو dones.igualtat@abrera.cat



15

!إنذار   بعض اإلشارات صفراء

استمّر(ي) يف التمتع بعالقة صحية ومحرتمة

كل اإلشارات خرضاء!رائع

!

)تعرَّف(ي

تعرَّف(ي) عىل

هل يبتزك عاطفياً ليحصل عىل ما يريد؟

 هل يجربك عىل الج®ع أو القيام |®رسات جنسية ال ترغب� فيها، أم يضغط عليك ويّرص
عليك حتى تستسلمي؟

هل يهدد |شاركة محتوى خاص بك إذا تركته أو ð تستسلمي إلرادته؟

هل يحرمك من الدراسة أو العمل أو يتحكم بشكل كامل يف كيفية إنفاق أموالك؟

هل يرضب الجدران أو األثاث أو يكرس أشياء ح� يغضب؟ هل كرس أو أتلف أشياء ذات
قيمة اقتصادية أو عاطفية بالنسبة لك؟ 

 هل يقود السيارة بتهور ليخيفك أو أجربك عىل الهبوط من السيارة تاركًا إياك وحيدة وبعيدة
عن كل يشء يف أي وقت؟

 هل سبق له أن اعتدى عىل أطفالك أو عىل حيوانك األليف أو رضبهم، أو حرمهم من أي
احتياجات أساسية؟

هل يغضب عىل نحو مفرط بسبب أشياء صغ¼ة؟

هل يعتذر بعد الغضب ويعدك بأنه سيتغ¼ أو يربر ذلك ألنه يحبك كث¼ًا؟

هل سبق أن دفعك أو رضبك؟

إذا أنهيت العالقة، هل يرفض قبول ذلك ويتبعك ويطلب منك العودة بكل طريقة ممكنة؟

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أحيانا

نعمال

...رشيكك

 لقد بدأت تظهر بعض سلوكيات العالقات

 التعسفية. من السهل جًدا أن ترتفع وت¼ة هذه

الديناميكيات وأن تدخيل يف دائرة العنف

هناك إشارة حمراء ِقف(ي)!

 ال Íكن الس®ح بالعنف الذكوري. أنت تعاÛ منه.

 ابتعدي واطلبي املساعدة إذا كنت بحاجة إليها
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هل أمارس أنا العنف الجنساÛ؟

!إذا كنت بحاجة إىل مساعدة للنظر يف شعورك ويف كيفية إقامتك للعالقات العاطفية، Íكنك اللجوء إىل مصلحة املساواة يف بلدية أبريرا
Ûأو االتصال بالربيد اإللكرتو 

 هل تعتقد أنها تستفز من خالل املالبس التي ترتديها أو بكيفية االعتناء بنفسها أو
بالصور التي تنرشها عىل الشبكات االجت®عية؟

 هل ¹نعها من أن تقرر أين تذهب ومع من تذهب ألنك تعتقد أنها إذا كانت تحبك 
فال داعي للذهاب مع أي شخص آخر؟

هل يزعجك أن تكون لها عالقات جيدة ومتينة مع األصدقاء أو العائلة؟

هل تشعر أنك ال تستطيع العيش بدونها؟ 

هل تشعر أنه إذا تركتك فلن تعرف ماذا تفعل؟

هل تسخر م® تفكر فيه، وم® تفعله، أو عندما ترشح لك ما يعجبها؟

هل تشتمها أو تخاطبها بأس®ء جارحة؟

 هل تتجاهلها، أو تظهر نفسك غ¼ مبال، أو تعاقبها بالصمت عندما تريد أن تعرب لك
عن غضبها؟

هل تشعر بالغ¼ة أو تتهمها بإقامة عالقات مع أشخاص آخرين؟

هل تعتقد أنه يجب عليك داæًا ح®يتها من الجميع ومن كل يشء ألنها وحدها لن
تعرف أو لن تكون قادرة عىل ذلك؟

هل أنت قلق من عدم معرفة مع من تكون وما الذي تفعله؟

 هل تتصل بها باستمرار أو تراسلها ملعرفة ماذا تفعل، وأين توجد ومع من؟ هل تراقب
الواتساب الخاص بها؟

1

2

3

4

5

6

7

2

9

10

11

12

أحيانا

نعمال

dones.igualtat@abrera.cat 937702911 

: 
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)تعرَّف(ي

 هل تطل عىل هاتفها املحمول أو عىل صفحاتها الشخصية يف الشبكات االجت®عية أو
 تطلب منها ذلك لتعرف ماذا تنرش ومع من تتحدث؟ هل انتحلت هويتها يف الشبكات

االجت®عية؟

هل تغضب إذا ð ترد عىل الهاتف أو عىل رسائل الواتساب عىل الفور؟

 هل تشعر بالرغبة يف الرصاخ يف وجهها "ر|ا بهذه الطريقة تفهم أكï ما تشعر به
بسببها"؟

هل تعتقد أن كل يشء سيكون أفضل لو قامت هي |ا تحتاج إليه أنت؟

هل تظن أنها هي التي تث¼ حاالت التوتر والشجار؟

عندما تغضب، هل ترصخ وتشتمها، رغم أنك تندم في® بعد؟

هل تشعر بفقدان السيطرة عندما تغضب؟

عندما تغضب، هل ترضب الجدران أو األثاث أو تحطم األشياء؟

هل سبق أن دفعتها أو رضبتها؟

إذا ð تكن ترغب هي يف م®رسة الجنس، هل تستمر أنت يف اإلرصار حتى تستسلم؟

 إذا أرادت ترك العالقة، فهل تهددها، أو تهددها |شاركة محتوى حميميًا معها أو بإيذاء
نفسك؟

إذا تركتك، فهل تبحث عنها بيأس وتتوسل إليها أن تعود؟

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

أحيانا

نعمال

لتكن عالقاتك داæا

قاæة عىل االحرتام والثقة

لتكن عالقاتك داæا

قاæة عىل االحرتام والثقة

!إنذار   بعض اإلشارات صفراءكل اإلشارات خرضاء!رائع

لقد بدأت تظهر بعض مؤرشات

العالقات التعسفية

هناك إشارة حمراء

 ال Íكن الس®ح

بالديناميكيات العنيفة

ِقف(ي)!
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)ترصّف(ي

إذا احتجت إىل أي يشء، يف أي وقت

Íكنك االعت®د عّيل يف أي يشء
،

أظهر(ي) دعمك، بتعب¼ك عن استعدادك وباالست®ع الفعال

ماذا Íكنك أن تقول(ي) لها؟

مشاركتك
أساسية

هل كل يشء يس¼ عىل ما يرام يف املنزل / مع الرشيك؟

هل هناك أي يشء أنت قلقة بشأنه Íكنني مساعدتك فيه؟

يف مواجهة العنف الذكوري ال Íكننا أن نغض الطرف. علينا أن نترصف

سواء ألننا نعرف شخًصا ما يف هذا املوقف، أو ألننا نعاÛ منه أو ألننا Åارسه، علينا أن نقوم بدور نشط لوضع حد لذلك

!

:إذا كنت تشك يف أن امرأة ما قد تعاÛ من العنف الذكوري
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:إذا كنت تعرف(ين) امرأة تعيش حالة عنف ذكوري

ما الذي تستطيع(ين) القيام به؟

استمع(ي) إليها وال تحكم(ي) عليها وال تشكك في® تخربك به أو تقلل منه

ال تضغط(ي) عليها. قد تكون خائفة أو مهددة أو ر|ا ð تدرك بعد أن ما يحدث لها هو عنف

احرتم(ي) وقتها واشكرها عىل ثقتها

ال تربر(ي) املعتدي أبدا

اخربها(يها) بأنها ال تستحق ما يحدث لها وأنك تريد مساعدتها

اخربها(يها) بأن هناك موارد عمومية للدعم واملشورة

احفظ(ي) رقم الهاتف 900900120، فسيقومون |ساعدتك يف أي وقت، مجانًا وبرسيِّة تامة

م(ي) لها أرقام الهواتف وعناوين االتصال املوجودة يف الصفحات 26  30 من هذا الدليل قدِّ

.حاول(ي) أال تنعزل عن الناس، ابق عىل اتصال معها

رافقها(يها). ساعدها(يها) يف طلب املساعدة

اتصل(ي) بالرشطة إذا كانت سالمتها يف خطر

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!



خالل ساعات العمل، Íكنك االنتقال إىل
الخدمات االجت®عية

C, Major, 3. • 93 770 29 11 /  dones.igualtat@abrera.cat

الرشطة املحلية يف أبريرا

C. Tarragona, 2
           93 770 09 81

موسوس ديسكوادرا (مارتوريل)

Av. Mancomunitats Comarcals, 11 
                                          93 693 51 10

 إذا كانت لديك إصابات فتوجهي إىل أقرب مركز صحي. ستخدين جميع املوارد والخدمات يف
 الصفحات 30 26 من هذا الدليل

!

رعاية 24 ساعة
900 900 120

خط هاتفي مجاÛ للنساء يف حاالت العنف الذكوري

• 

20

:إذا كنت تعان� منه

 أنت بحاجة إىل الخروج من
هذا املوقف

:

إذا كنت يف حالة طارئة، اتصيل بالرقم 112 

إذا كنت يف حالة طارئة، اذهبي إىل سلطة األمن املرجعية

•
•

••

:يحق لك طلب

أن تكوÛ بصحبة شخص تثق� به

املساعدة القانونية املجانية

خدمة الرتجمة

مساعدة محامي/محامية وقت تقديم الشكوى

أن تكوÛ عىل علم باملرافقة التي Íكن أن يقوم بها مكتب مساعدة ضحايا الجرائم

سكن طارئ إذا كان عليك مغادرة املنزل

إصدار أمر بالح®ية إذا كانت حياتك يف خطر

•
•
•
•
•

•
•

 (O<cina de Atención a la Víctima del Delito)
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ترصّف(ي

 ابحث عن مزيد من املعلومات يف قاæة املوارد يف
قسم "معرفة املزيد" يف الصفحة 30 من هذا الدليل

!

:

:

إذا كنت تعاÛ منه من خالل الشبكات االجت®عية

دك أحد، أو أخافك، أو أجربك، أو شارك صورك دون موافقتك، أو انتحل هويتك، إلخ إذا هدَّ •

إذا كنت ¹ارسه

راجع نفسك. الخطوة األوىل هي أن تكون مدركًا وتقبله وتنخرط يف تغي¼ه

 إذا كنت بحاجة إىل مساعدة للنظر يف شعورك ويف كيفية إقامتك للعالقات مع النوع األنثوي،

Ûكنك اللجوء إىل مصلحة املساواة يف بلدية أبريرا: 93770 2911 أو االتصال بالربيد اإللكرتوÍ 

dones.igualtat@abrera.cat. لن نحكم عليك

•
•

ابحثي عن شخص موثوق به وأخربيه

اطلبي املساعدة إذا كنت يف حاجة إليها

ابلغي عن الوقائع

•

•

•

•

•

اإلبالغ عن الوقائع فقط هو ما Íنع املعتدي من مواصلة أفعاله
هذه امل®رسات غ¼ قانونية وتشكل جرÍة

!

(



 هي تلك الترصفات الذكورية الخفيّة واليومية التي تظهر عىل نحو مسترت يف شكل الترصفات والتعليقات تجاه النساء، والتي
غالبًا ما تصبح طبيعية وغ¼ مرئية اجت®عيًا

 إن تسميتها "صغ¼ة" ال يساعد يف أخذها يف االعتبار وباألهمية التي تستحق، ألنها جزء من القاعدة الهيكلية التي ترسخ عدم
املساواة ب� املرأة والرجل

 

ال يوجد سلوك ذكوري "صغ¼" أو قليل األهمية، إنه سلوك سلطوي ذكوري يومي ال Íكننا التسامح معه

ما هي "السلوكيات الذكورية الصغ¼ة"؟

 Íكن أن يؤدي استخدام صفة "صغ¼ة" إىل التقليل من شأنها، ولكن يجب علينا
التعرف عليها وعدم التغايض عنها

22

ال يزال هناك الكث¼ م® يتع� القيام به للقضاء عىل العنف الذكوري
     كيف Íكنك املساهمة يف كل مجاٍل؟   

يف محيطك القريب (األصدقاء والصديقات، زمالء العمل
ضع(ي) النظارات البنفسجية

.1

 لقد رأينا أن العنف الذكوري متجذر يف فكرة أن الرجال متفوقون عىل النساء. فإن التخيل عن األفكار والقوالب
النمطية واألحكام املسبقة الجنسانية أمر رضوري للقضاء عىل العنف ضد املرأة

ساِهم(ي
 

(

•

 ...) 
!



 يصلح ل' نعي ونراجع أنفسنا من خالل النقد الذا� ملا نفكر فيه وما نفعله، وبشأن كيف نتواصل مع بعضنا البعض 
وحتى اللغة التي نستخدمها

 يصلح ل' نعي ونراجع أنفسنا من خالل النقد الذا� ملا نفكر فيه وما نفعله، وبشأن كيف نتواصل مع بعضنا البعض 
وحتى اللغة التي نستخدمها

الحصول عىل املعلومات هو الخطوة األوىل

التعليقات والُنكت املتحيزة جنسياً

 إنه من األهمية |كان أن تستنكر(ي) عالنية

23

،
. وها أنت تقوم/ين بذلك

•

يها وÍكن أن ¹سنا عن كثب يها وÍكن أن ¹سنا عن كثبتجاُهل املشكلة االجت®عية الكامنة يف العنف الذكوري يَنمِّ تجاُهل املشكلة االجت®عية الكامنة يف العنف الذكوري يَنمِّ •

•

املسلسالت واإلعالنات التليفزيونية املتحيزة جنسياً والتي تروج مل®رسات العنف •

باقي املحتويات املتحيزة جنسياً التي تظهر نتيجة التأث¼ االجت®عي والثقايف، مثل األغاÛ واألمثال واألقوال الشعبية، إلخ •

...



!?

العالقات غ¼ املتكافئة هي أساس الديناميكيات العنيفة واملسيئة

يتم التفاوض واالتفاق عىل كل يشء، ويتم التوصل إىل االتفاقات

كيف تكون العالقة السليمة؟

 ال ينبغي تطبيع التحيز الجنيس عىل شبكات التواصل من خالل نرش التعليقات أو النكت املتحيزة جنسياً أو من 

عىل شبكات التواصل
كُن(ي) جزءا من الحل 

.2
!

يف عالقاتك العاطفية
احرص(ي) عىل ربط عالقات سليمة

.3
!

•

 ال ينبغي الس®ح بالتعليقات أو التقيي®ت املتحيزة جنسياً في® يتعلق بصورة املرأة. األجساد حقيقية ومتنوعة وال
يتع� عليها اتباع Åوذج أو Åط مع� من الج®ل

•

 إذا تلقيت صوًرا حميمية من أشخاص آخرين، أوقف(ي) نرشها وعرب(ي) عن رفضك لهذه الترصفات. ال تدعها/تدعيها ¹ر.
الصمت يجعلك متواطئا/ة

•

 إذا كنت شخًصا يكسب ثقة شخٍص يعاÛ من العنف الرقمي، أظهر(ي) له مدى استعدادك للتحدث عندما يناسبه ذلك، 
مع إعطاء األولوية لالست®ع وتجنب تقديم النصائح

•

ر عرب اإلنرتنت، فال تترصف(ي) وكأن شيئًا ð يحدث، كن(ي) جزًءا من الحل إذا رأيت أو علمت بأي حالة من حاالت التنمُّ •

•

تكون قاæة عىل االحرتام املتبادل •

تسودها املساواة يف توزيع املهام واملسؤوليات داخل املنزل وخارجه •

دة ومتباينة ال توجد فكرة أنه ينبغي للرجال والنساء أن يتحلَّوا بسلوكيات محدَّ •

تُحرتَم حرية الشخص اآلخر واستقالليته •

24



ساِهم(ي
 

(

داخل األرسة
العيش عىل أساس املساواة والتعاون عىل الرتبية 

.4
!

كن(ي) قدوة وعلِّم(ي) أطفالك مبادئ املساواة

تكون الرتبية عىل أساس عالقات صحية ومتساوية •

 أقم(ي) تحالفات مع أشخاص آخرين أو مع كيانات أخرى يف محيطك للمساهمة يف اإلبالغ عن العنف الذكوري ومنعه
والقضاء عليه

•

شارك(ي) وتعاون(ي) يف األحداث واألنشطة املحلية املنظَّمة للحّد من العنف الذكوري •
انخرط(ي) يف املنظ®ت النسوية املحلية وتواصل(ي) بها •

شارك(ي) يف املجلس البلدي للمرأة يف أبريرا للمساهمة يف تعميم املنظور الجنساÛ يف السياسات العمومية لبلديتك   •

اقرتح(ي) خيارات واحرتم(ي) اختيارات أطفالك الشخصية •
عزز(ي) تربية العواطف التي تسمح لهم بالتعرف عىل العواطف والتنظيم الذا� لها •

علِّم(ي) أبناءك آداب الحوار، والتواصل باحرتام وتعاطف، وتقبُّل اختالف اآلراء •
عند وجود خالفات، تجنب(ي) الرصاخ وعزِّز(ي) الحوار والحل اإليجا� للنزاع

يف املجتمع
أظهر(ي) دعمك والتزامك

.5
!

•
عامل(ي) األبناء والبنات عىل قدم املساواة واحرص(ي) عىل توزيع األشغال املنزلية بغض النظر ع® إذا كانوا ذكورا أو إناثا •
 راقب(ي) بصحبة أطفالك ما يرونه عىل اإلنرتنت، وعىل التلفزيون، ويف اإلعالنات، إلخ، وتحدثوا عن املحتوى حتى يُطوِّروا

.وعيهم النقدي
•
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Android وApple

موسوس دي إيسكوادرا. مركز الرشطة |ارتوريل 
Av. Mancomunitats Comarcals, 11 (Martorell)

93 693 51 10
Ûخدمة معلومات عرب                       ضد العنف الجنسا 

900 900 120 

671 778 540

900900120@gencat.cat 

  الرشطة املحلية يف أبريرا
C. Tarragona, 2 Abrera

93 770 09 81

016 

600 000 016

016-online@igualdad.gob.es

قوات األمن

 (تطبيق الهاتف املحمول) 
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Ûاستجابة رسيعة يف حالة الطوارئ بسبب العنف الجنسا.

            حاالت الطوارئ

 موارد وخدمات متخصصة

):خط االتصال ضد العنف الذكوري (كاتالونيا

 رعاية ضحايا العنف الجنساÛ (يف جميع
):أنحاء إسبانيا

112

 601 001 122:

 متوفر ألجهزة

MY112

WhatsApp



  خدمة املعلومات واإلرشاد عرب اإلنرتنت لضحايا الجرائم
(SIOVD)

900 121 884
 من االثن� إىل الجمعة من الساعة 08:00 حتى الساعة 22:00

infovictimesdelicte.justicia@gencat.catV

https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-victima-de.../victima-delicte/
Oficines-datencio-a-les-victimes-del-delicte/index.html#googtrans(ca|es)

Ûاألمن القانو 

608  87 12 37
الثالثاء والخميس من الساعة 18:00 حتى الساعة 20:00

   Ûخدمة اإلرشاد القانو 

 خدمة الرعاية عن بعد واملشورة القانونية ضد العنف
الجنيس
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Ciutat de la Justícia, Edifici D - avda. Carrilet, 3, planta primera 
08902 Hospitalet de Llobregat, Barcelona  

93 422 15 45
من االثن� إىل الجمعة من الساعة 09:00 حتى الساعة 14:00

soj@icab.cat

https://www.icab.cat/es/servicios-a-la-ciudadania/justicia-gratuita/

(SOJ) 



(SIE) 

C. Major, 3 (Abrera)

93 557 24 20
 من االثن� إىل الجمعة من الساعة 09:00 حتى الساعة 15:00

siad@elbaixllobregat.cat

https://www.icab.cat/es/servicios-a-la-ciudadania/justicia-gratuita

 خدمات رعاية املرأة

مصلحة التدخل املتخصصة            بسان فليو دي يوبريغات
C. Joana Raspall 38-40 

(Sant Feliu de Llobregat)

93 000 05 21

siebll.tsf@gencat.cat

Parc Torreblanca, ctra. N-340 Sant Feliu de Llobregat

93 685 24 00 ext. 631
 من االثن� إىل الجمعة من الساعة 10:00 حتى الساعة 14:00، واألربعاء بعد الظهر من الساعة 16:00 حتى الساعة 19:00

sai@elbaixllobregat.cat 

https://www.elbaixllobregat.cat/lgbt

مصلحة التدخل املتخصصة           بسان بوي دي يوبريغات
C. Francesc Macià, 99-101 

(Sant Boi de Llobregat)

93 135 71 72
 من االثن� إىل الجمعة من الساعة 09:00 حتى الساعة 19:00

sie.santboi@dae.cat

خدمة إرشاد ومساعدة املرأة

مصلحة التدخل املتخصصة

 رعاية النساء يف مجتمع اإلل جي � � خدمة الرعاية الشاملة

وحدة دعم التالميذ يف حاالت العنف
900 923 098

من االثن� إىل الجمعة من الساعة 08:00 حتى الساعة 15:00

usav.educacio@gencat.cat

https://usav.educacio.gencat.cat/

 مصلحة املساواة والعمل االجت®عي - أبريرا
C. Major, 3 (Abrera)

93 770 29 11
 من االثن� إىل الجمعة من الساعة 09:00 حتى الساعة 15:00، واألربعاء بعد الظهر من

 الساعة 16:00 حتى الساعة 19:00

dones.igualtat@abrera.cat
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ملزيٍد من املعلومات

 (SIAD) 

 (SIE)

 (SAI)LGTB

(USAV)

(SIE) 



  جمعية مساعدة النساء املعتدى عليهن جنسياً             ، برشلونة
Carretera de la Bordeta, 58-60, local (Barcelona)

93 487 57 60
من االثن� إىل الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 14:00، والجمعة من الساعة 10:00 حتى الساعة 14:00

info@aadas.org.es

 الوحدة الوظيفية بشأن إساءة معاملة األطفال             مستشفى سانت
جوان دي ديو- إسبلوغيس دي يوبريغات

مركز طوارئ الرعاية األولية            ال سوالنا - سانت أندريو دي ال باركا

Passeig Sant Joan de Déu 2, 08950 Esplugues de Llobregat

93 487 57 60

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ar
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 موارد وخدمات متخصصة

مركز الرعاية األولية         أبريرا
C. Manresa, 15 Bajos (Abrera)

93 770 25 61
من االثن� إىل الجمعة من الساعة 08:00 حتى الساعة 20:00 والسبت من الساعة 10:00 حتى الساعة 12:00

الصحة

 رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية
C. Puig del Ravell, 10 (Martorell)

93 775 02 69 
 من االثن� إىل الخميس من الساعة 08:00 حتى الساعة 20:00 والجمعة من الساعة 08:00 حتى الساعة 15:00

ics/assirbln@ambitcp.catsalut.net

  مستشفى سانت جوان دي ديو - مارتوريل
Av. Mancomunitats Comarcals, 1-3 (Martorell)

937 74 20 20

santjoandedeu@hmartorell.es

C. Sant Felip Neri, 18 (Sant Andreu de la Barca)

93 635 66 51

 (CAP) 

 (ASSIR) 

(CUAP)

(AADAS)

(UFAM)
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محرك بحث املوارد ملعالجة العنف الذكوري
http://www.recursosviolenciamasclista.cat/

 النعهد املتالÛ للنساء
Ûمندوبية الحكومة ملحاربة العنف القائم عىل النوع الجنسا

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm
هيئة األمم املتحدة للمرأة

منظمة أوكسفام إنرتمون ضد العنف الذكوري
 https://www.oxfamintermon.org/es/nuestro-trabajo-contra-violencias-machistas

 لجنة األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

Ûدة ملكافحة العنف الجنسا  املنصة املوحَّ
قاæة جرائم قتل النساء وجرائم القتل الذكوري األخرى

 مركز الشباب للرعاية الجنسية

 موارد ملعالجة أشكال العنف الجنيس
مرصد العنف الجنيس يف بيئات الرتفيه الليلية وبيئات املخدرات
https://www.drogasgenero.info/noctambulas/

العنف اإللكرتوÛ الجنساÛ عىل اإلنرتنت
https://www.pantallasamigas.net/guia-violencia-sexual-en-internet/

 الوقاية من االعتداء الجنيس عىل األطفال 
 مؤسسة في' برناديت

جمعية الرجال من أجل التكافؤ
برنامج

Hotel de Entidades. Pl. de les Escoles Velles, 1

638 06 66 38 

aacvg@hotmail.es 

الجمعيات واملشاركة املواطناتية
لنساء أبريرا

Ûجمعية "أبريرا ضد العنف الجنسا

طلب التسجيل

 املجلس النساü البلدي

ملعرفة املزيد

"  (AAcVG)

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

https://dones.gencat.cat/ca/inici/ :(ICD)   

 https://www.unwomen.org/es :

(CEDAW)

https://www.violenciadegenere.org/ :
https://feminicidio.net/ :

https://centrejove.org/cast/ :

https://www.violenciessexuals.org/ :

https://prevensi.es/ :

https://www.fbernadet.org/es/ :( Vicky Bernadet)
  https://es.homesigualitaris.cat/ :

 https://viopet.es/ :(Viopet)
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أبريرا ٪100 نسوية
الطبعة األوىل: يونيو 2022

نرش: مجلس مدينة أبريرا
املحتويات: مصلحة املساواة والعمل االجت®عي - أبريرا



ليل تنزيل الدَّ

من نرشبدعم من

أبريرا تقول كفى من كل أنواع العنف الذكوري


