als@santboi.cat

ﻣﺎذا ﻋﻠﯾك أن ﺗﻔﻌﻠﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة؟
اطﻠﺑﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة!

ﻣﺎذاﻋﻠﯾك أن ﺗﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة؟
اطﻠﺑﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة!

serveissocials@santboi.cat

ﻣرﻛز اﻟﻣوارد واﻟﺗوﺛﯾﻖ ﻟﻠﻧﺳﺎء
ﻣرﻛز ﻛﺎن ﺟورداﻧﺎ ) - (Can Jordanaﺷﺎرع  Ebreرﻗم 27
اﻟﮭﺎﺗف936 351 237 :

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻧف أو اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ

اطﻠﺑﻲ ﺷﮭﺎدة طﺑﯾﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺗوﺟﮭﻲ إﻟﻰ ﻣرﻛز
ﺻﺣﻲ ﺑدون ﻣﺎ ﺗﻐﺳﻠﯾن ﺟﺳﻣك أو ﺗﻐﯾرﯾن ﻣﻼﺑﺳك.
ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟطﺑﯾﺔ ﺗوﺟﮭﻲ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ داﺋرة
اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﻗﺳم اﻟﻣوﺳوس ).(Mossos d’esquadra
ﻟو ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺷﮭود ،ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن أن ﯾراﻓﻘوك.
ﻗﺑل ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺷﻛوى اﻗرﺋﯾﮭﺎ وﺗﺄﻛدي ﻣن أن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ﯾﺗطﺎﺑﻖ ﻣﺎ
ﺻرﺣت ﺑﮫ .اطﻠﺑﻲ ﻧﺳﺧﺔ اﻟﺷﻛوى ﻟك.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل

www.igualtatsantboi.cat

اﻟﮭﺎﺗف931 357 172 :

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﺳﺮ(

www.aixonoesamor.cat / www.igualtatsantboi.cat

ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗو ّﺟﮫ؟
إﻟﻰ أﯾن
ِ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﺎﻣﺔ أﺧرى

Cooperativa Carrer Pau Casals, 7 Tel. 936 402 108
rrer Girona, 1 Tel. 936 529 845
ra Carrer Mallorca, 30 Tel. 936 548 950
aça Gegants, 1 Tel. 936 400 334
ﺷﺎرع  Francesc Maciàرﻗم 101-99

اﺗﺻﻠﻲ ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻟطوارئ .ﯾﻣﻛﻧﻛم أﻧت وأوﻻدك ﺗرك
اﻟﻣﻧزل اﻷﺳري واﻟﺑﻘﺎء ﺧﺎرﺟﮫ ﻟﻣدة  30ﯾوم ،وھذا طﺎﻟﻣﺎ ﻛﻧت ﻗد
ﻗدﻣت اﻟدﻋوى ﻟﻠﺻﺣول ﻋﻰ اﻧﻔﺻﺎل ﻗﺿﺎﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .ﻗﺑل ﻣﻐﺎدرة
اﻟﻣﻧزل ،ﺧذي أﻏراﺿك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋﻖ )دﻓﺎﺗر ﻣﺻرﻓﯾﺔ،
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن ،اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،اﻟﺷﮭﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ ،ﺟوازات اﻟﺳﻔر أو
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋﻖ )دﻓﺎﺗر ﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن ،اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ ،اﻟﺷﮭﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ ،ﺟوازات اﻟﺳﻔر أواﻟﮭوﯾﺔ  ،NIE/DNIإﻟﺦ.

ﻛﺻﺎل ﺳﯾوﺗﺎت ﻛوﺑﯾراﺗﯾﺑﺎ ،ﺷﺎرع 7 Pau Casals
اﻟﻠوﻟﯾﻔﯾرا  ، l’Oliveraﺷﺎرع 1 Girona
ﻛﺎن ﻣﺎﺻﺎﯾﯾرا ،ﺷﺎرع 30 Mallorca
ﻻ ﻏراﯾﺎ  ، La Grallaﺳﺎﺣﺔ 1 Gegants

اﻟﮭﺎﺗف936 402 108 :
اﻟﮭﺎﺗف936 529 845 :
اﻟﮭﺎﺗف936 548 950 :
اﻟﮭﺎﺗف936 400 334 :

اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ

ﻣرﻛز اﻟﺻﺣﺔ ﺳﺎن ﺟوان دي دﯾو )(Sant Joan de Déu
ﺷﺎرع  Dr. Antoni Pujadesرﻗم  ،42اﻟﮭﺎﺗف936 406 350 :

ﻣراﻛز ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺎن ﺑوي

ﻣرﻛز اﻟﺻﺣﺔ ﻣوﻧﻛﻼ ) ،(Montclarﺷﺎرع  Pi i Maragallرﻗم  115اﻟﮭﺎﺗف936 529 116 :
ﻣرﻛز اﻟﺻﺣﺔ ﻣوﻟﻲ ﻧو ) ،(Molí Nouﺷﺎرع  Ronda Sant Ramonرﻗم  5اﻟﮭﺎﺗف936 543 300 :
ﻣرﻛز اﻟﺻﺣﺔ ﻛﺎﻣس ﺑﻼﻧﻛس ) ،(Camps Blancsﺳﺎﺣﺔ  Euskadiﺑﻼ رﻗم اﻟﮭﺎﺗف936 529 130 :
ﻣرﻛز اﻟﺻﺣﺔ ﺑﯾﻧﯾﺗس ) ،(Vinyetsﺷﺎرع  Ronda Sant Ramonرﻗم  187اﻟﮭﺎﺗف936 525 013 :

ﻗﺳم اﻟﻣوﺳوس ) (Mossos d’esquadraﻓﻲ ﺳﺎن ﺑوي

ﺷﺎرع  Joan Baptista Milà i Rebullرﻗم  2اﻟﮭﺎﺗف935 675 845 :

داﺋرة اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

اﻟطوارئ092 :

ﺷﺎرع  Riera Fonollarرﻗم  2اﻟﮭﺎﺗف936 400 123 :

اﻟﻣﺣاﻛم

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺷﺎرع  Carles Martí i Vilàرﻗم 4-2
اﻟﮭﺎﺗف935 517 224 :
ﻣن أﺟل طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ http://www.icab.cat/

من الممكن أن يت ّم العنف ضد المرأة بطريقة إما منفردة أو متك ّررة،
وبشكل من األشكال التالية:
أ) العنف الجسدي:
وهو عبارة عن أي فعل يصدر عنه استخدام القوة على جسد امرأة ،والذي يتسبّب
منه أو ينطوي على مخاطرة إصابة جسدية أو أذى ما.
ب) العنف النفسي:
وهو عبارة عن أي فعل أو إغفال بالنية يصدر عنه تخفيض قيمة المرأة أو معاناتها،
وهذا من خالل التهديد أو اإلهانة أو إساءة معاملتها ،أو التحقير أو اإلذالل أو طلب
الطاعة أو الخضوع ،أو القسر اللفظي أو الشتائم أو عزلتها أو أي تحديد آخر على
حريتها .كما يت ّم العنف ضد المرأة عن طريق التهديد أو ممارسة العنف الجسدي أو
النفسي ضد الوسط العاطفي للمرأة ،وخاصة أوالدها وبناتها أو أفراد العائلة اآلخرين
الذين يسكنون مع المرأة أو الذين لديهم عالقة مباشرة معها ،طالما يستهدف هذا
االعتداء المرأة .ويض ّمن العنف النفسي أيضا ً العنف البيئي ،الذي يت ّم عن طريق
إساءة ممتلكات وسلع المرأة التي قد تحمل قيمة اقتصادية أو عاطفية بالنسبة لها ،أو
عن طريق إساءة معاملة الحيوانات التي لديها عالقة عاطفية معها ،طالما تهدف هذه
الممارسة إلى إصابتها أو خلق محيط مهدِّد.
ج) العنف الجنسي:
وهو عبارة عن أي فعل من شأنه المساس بالحرية الجنسية والكرامة الشخصية
لدى المرأة ،وقد يحدث هذا الفعل بسبب تهيئة ظروف معينة أو بسبب استغالل
ظروف معينة والتي تفرض على المرأة ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،ممارسة
جنسية دون موافقتها أو إرادتها ،وهذا كله بغض النظر من نوع العالقة القائمة
بين المرأة والمعتدي أو المعتديين .ويض ّمن العنف الجنسي كل من التصرّفات
التالية :اإليالج الجسدي وختان اإلناث أو خطر التعرّض له ،والزواج القسري،

واإلتجار بالنساء بهدف االستغالل الجنسي ،والتحرّش الجنسي والتحرّش القائم
على أساس الجنس ،والتهديد الجنسي ،والعرض ،والمراقبة وفرض أي نوع من
أنواع الممارسة الجنسية ،وغيرها من التصرّفات.

د) العنف المتعلق بالوالدة وبانتهاك الحقوق الجنسية واإلنجابية:
وهو عبارة عن إعاقة أو تصعيب الحصول على المعلومات الصحيحة والتي قد
تكون ضرورية من أجل اتّخاذ قرارات مستقلّة ومستنيرة .وقد يؤثر هذا النوع
من العنف على مجاالت مختلفة من الصحة البدنية والعقلية ،بما فيها الصحة
الجنسية واإلنجابية .كما قد تنطوي ممارسة هذا النوع من العنف على إعاقة أو
ّ
ّ
وميولهن الجنسي
بممارساتهن الجنسية
تصعيب المرأة عند اتّخاذ قرارات متعلقة
ً
ّ
وبإنجابهن وبالظروف التي تت ّم بها تلك الممارسات ،وفقا لالفتراضات المشار
إليها في القانون القطاعي الواجب التطبيق .ويتض ّمن هذا النوع من الجنس ما
يلي من األفعال :التعقيم القسري ،والحمل القسري ،ومنع اإلجهاض في الحاالت
المنصوص عليها في القانون ،وصعوبة الحصول على وسائل منع الحمل أو على
الوسائل للواقية من أمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية وعلى
الوسائل للمساعدة على اإلنجاب ،عالوة على الممارسات المتعلقة بعالج أمراض
النساء وبالتوليد التي ال تحترم قرارات المرأة وال جسمها وال صحتها وال العمليات
الوجدانية التي قد تم ّر بها.
ه) العنف االقتصادي:
ّ
وهو عبارة عن الحرمان المتع ّمد وغير المبرّر من الموارد التي توفر رفاهية
المرأة الجسدية أو النفسية ،وإذا لزم األمر رفاهية أوالدها وبناتها الجسدية أو
النفسية ،من خالل عدم تسديد النفقة المنصوص عليها في تسوية االنفصال أو
الطالق ،بشكل متكرّر وغير مبرّر؛ أو من خالل تعويق توفير الموارد الخاصة
بالمرأة أو المشتركة في نطاق العائلة أو في نطاق العالقة الزوجية ،ومن خالل
االستيالء غير القانوني لممتلكات المرأة.

و) العنف الرقمي:
وهو عبارة عن ارتكاب أو تحريض أو تكبير أو تفاقم أعمال عنيفة ضد المرأة على
اإلنترنيت ،أو ارتكاب أو تحريض أو تكبير أو تفاقم أعمال ذات طابع متعلق بكراهية
المرأة ضد المرأة .وينطوي هذا النوع من العنف القيام بإحدى الممارسات المذكورة
أعاله ،كامالً أو جزئياً ،من خالل استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
ومنصات الشبكات االجتماعية ،ومواقع أو منتديات إليكترونية ،والبريد اإلليكتروني
وأنظمة التراسل اآلني ووسائل أخرى متشابهة قد تؤثر على كرامة المرأة وحقوقها.
وتتسبّب هذه األعمال في الضرر النفسي وحتى الجسدي؛ كما وهي تع ّزز القوالب
النمطية وتؤدي إلى النيل من كرامة المرأة وتشويه سمعتها؛ وتش ّكل أيضا ً انتهاك
خصوصية المرأة وحرية تصرّفاتها؛ وتسبّب خسائر اقتصادية للمرأة كما تعوّق
مشاركة المرأة في السياسة وحرية تعبيرها.
ز) العنف من الدرجة الثانية:
وهو عبارة عن ممارسة العنف الجسدي أو النفسي باإلضافة إلى القيام باالنتقام
واإلهانة ومالحقة األشخاص الذين يدعمون ضحايا العنف ضد المرأة .ويتض ّمن
هذا النوع من العنف كافة األعمال التي تقف ضد حماية النساء المعنّفات والتي
ّ
ّ
ّ
وتعافيهن.
ورعايتهن
حالتهن
تمنع كشف
ح) العنف النائب:
وهو عبارة عن ارتكاب أي عمل عنيف ضد األوالد أو البنات بهدف إصابة ضرر
نفسي لدى األ ّم.

اﻟطوارئ )ﻋﻠﻰ ﻣدار  24ﺳﺎﻋﺔ(
) (112 / 900 900 120
إﻧﮫ اﻟرﻗم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة

