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الثقافة
ال تبرر
اإلساءة

1

عنف الرجل ضد
املرأة عمل غير
مقبول أينما كنت
أو من أين أتيت.
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مرحبا ً

العنف االسري ميكن أن يؤثر على أي أحد.
و يحدث في كل مجتمع.
الكتيب ان يساعدك ان كنت قلقا على نفسك أو
ميكن لهذا
ّ
عائلتك أوشخصا تعرفه أو مجتمع ثقافتك.
من املهم ان ننمي هويتنا الثقافية اخلاصة .و لكن من غير املقبول
ان نتخذ ثقافتنا ذريعة للعنف االسري.
كتيب من نوعه كتبه فريق (شاكتي)  Shaktiبالتعاون
هذا هو أول َ
مع «حملة ال للعنف االسري» لبحث قضايا محددة تواجه
اجملتمعات العرقية في نيوزيلندا.

تعمل (شاكتي)  Shaktiمع
اجملتمعات اآلسيوية  ،و االفريقية
،و الشرق األوسط في نيوزيلندا.
تأسست شاكتي عام 1995بهدف
تقدمي خدمات مكافحة العنف
األسري ،مع تفٌهم الثقافات
اخملتلفة ،كما تعمل على تعزيز
حقوق النساء واألطفال ذوي االصول
التقافية و العرقية اخملتلفة.

الكتيب يُعرف العنف األُسري و يطرح أفكارا ً عملية للحد منه.
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ما هو العنف األسري؟
العائلة السليمة يعمها التآزر و الثقة و االمان .اليجب ان يخاف
اي شخص من احد افراد اسرته.
العنف االسري هو:
• اعتداء الزوج (الشريك)
• اإلعتداء على الطفل او إهماله
• اإلعتداء على املسنني أو اهمالهم
• اإلعتداء اثناء التواعد
• اإلعتداء في العالقات االسرية االخرى
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يتأذى االطفال
دوما ً بالعنف،
حتى وان لم
يحدث أمامهم.
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منعها من كسب املال أو االحتفاظ به أو ارساله خارج البالد
اخفاء معلومات األسرة املالية عنها أو منعها من ابداء رأيها فيها
معاملة النساء و الفتيات كاملمتلكات أواستغاللهن لتسديد دين
استغالل تقاليد املهر و تهديد االسرة لالستمرار فى عالقة زوجية جائرة
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التحكم فيما تفعله ،ومبن تلتقي
منعها من ابداء آرائها أو
معتقداتها املستقلة
قراءة البريد اخلاص بها و اإلستماع
الى مكاملاتها الهانفية
منعها من الوصول الى املوارد
املالية أو الوثائق الهامة
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السلطة والسيطرة
في مجتمعات
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استخدام
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االستهانة،و
االنكار ،و اللوم

استخدام
الترهيب

غير ال

• معاملتها كاخلادمة
• تفضيل العادات والتقاليد على حق
النساء و األطفال في الشعور باالمان
• التأثير على اجملتمع للضغط عليها
لتعود أو لتقبل بالعنف
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االدعاء بأن اإلعتداء لم يحدث أو أنه لم يكن جادا ً
لومها أو اتهامها بانها كانت السبب
القاء اللوم على الثقافة الغربية
نعتها باجلنون
اخبار الناس بأنها “مكتئبة /تفكر باالنتحار”

إخافتها
تدمير ممتلكاتها
االساءة الصدقائها و عائلتها
تهديدها باالذى اجلسدي  ،أو اجلنسي  ،أو النفسي
النظر اليها باحتقار أو معاملتها ببرود

استخدام
اإلكراه
والتهديد

• التهديد بايذاء االطفال أو اخذهم
لبلد املنشأ
• إجبار الفتيات على البغاء ،أو الزواج
املبكر ،أو مقايضتهن بالألموال أو
العقارات أو عملهن بالسخرة
• متييز الالطفال الذكور على اإلناث
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•
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االضطهاد
العاطفي
•
•
•
•

التهديد باستدعاء مكتب الهجرة
أو مكتب العمل والدخل
التهديد بإتالف جواز سفرها
ووثائقها الهامة
اجبارها على القيام بأشياء غير
قانونية أو جعلها تتوهم ذلك
التهديد بتركها أو إيذائها
التهديد بسحب اقامتها للهجرة

اشعارها باالحتقار (مناداتها باسماء مهينة،أو اجبارها
على االكل في املطبخ)
اتهامها بالتصرف كامرأة غربية/كيوية (نيوزيلندية)
اتهامها بالتواجد مع رجال آخرين
معاقبتها (منعها من أخذ ميراثها)
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العنف االسري ميكن ان يكون:
نفسي:

يجب علينا
احترام
بعضنا
البعض

التهديد ،أو املناداة باسماء مهينة ،أو الغيرة ،أو التحقير،
أو حتطيم األشياء ،أو التربص ،أو التحكم مبا يقوله أو
يفعله أو يرتديه شخص ما ،أو اإلجبار على الزواج أو زواج
االطفال ،أو منع شخص ما من رؤية أو االتصال بعائلته
أو اصدقائه ،أو االطالع على بريد شخص ،أو رسائله
النصية أو مكاملاته الهاتفية ،أو منع شخص من اخلروج
مبفرده أو منعه من الذهاب الى املدرسة أو اجلامعة أو
العمل أو التهديد بترحيل شخص خلارج البالد

جسدي:
الضرب ،أو الركل ،أو العض أو الدفع ،أو اخلنق ،أو
استخدام األسلحة أو القذف باألحماض ،أو بتر جزء
من العضو التناسلي لألنثى،أو التقييد
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جنسي:

روحاني:

اإلغتصاب ،أو اإلجبار على ممارسة عمل
جنسي ،أوإغتصاب الزوج للزوجة،أو
اللمس غير السوي ،أو ممارسة أي عمل
جنسي مع شخص دون سن الـ 16

منع شخص من التعبير عن معتقداته الروحية
أو الدينية ،أو إجبارشخص على الذهاب الى
الكنيسة  /أواملعبد  /أو املسجد ،أوإهانة
شخص أوالسخرية من معتقداته أو ثقافته،أو
اجباره على تناول طعام أو ارتداء شيء ال يريده

اإلهمال:
عدم توفير الغذاء أو املأوى ،أو التدفئة،
أو امللبس ،أو ترك االطفال في البيت
لوحدهم ،أوعدم احلصول على الرعاية
الطبية أو اخلدمات اإلجتماعية

املوارد املالية:
أخذ مال شخص ،أو اخذ دين حتت اسمه،
أو التحقق من كل الفواتير،أو الضغط
على شخص للتوقيع على اوراق رسمية
(كالوصايا أو أوراق الهجرة) ،أو استغالل املهر
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العنف

األسري

جرمية في نيوزيلندا
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العنف األسري مشكلة خطيرة في
نيوزيلندا يريد الناس التصدي لها
ينص القانون على ان العنف األسري ميكن ان
يكون جسدي ،أو جنسي ،أو نفسي ،و يتضمن
أيضا التهديد و اتالف املمتلكات و االساءة املادية.
ال يحق ألي شخص أن يؤذي شخص آخر
جسدياَ .و ينطبق هذا على األطفال ايضاَ.
ال يُسمح ألحد أن يتصل جنسيا ً بشخص آخر
دون إذنه .أي اتصال جنسي بشخص دون سن
الـ  16عاما ً يعد جرمية.
ال يحق لك الزواج قانونيا إذا كنت دون سن الـ 16
عاماً .اجبار شخص على الزواج هوغير قانوني.

ال يحق ألحد استخدام الترهيب أو التهديد
للسيطرة على شخص آخر.
يحمي القانون الناس في عالقاتهم املتعددة،
كاملتزوجني سواء زواجا ً عاديا أو مدنياً ،والعالقات
مثلية اجلنس ،و شركاء احلياةالسابقني ،والرفاق و
الرفيقات املنتظمني ،واالطفال و الشباب ،و شركاء
املسكن و أي أشخاص آخرين يتقاسمون املسكن.
تأخذ الشرطة واملؤسسات األخرى قضية
العنف األسري جدياً .ولديهم اشخاصا ً ميكنهم
تقدمي املساعدة .كما ميكنهم احضار مترجمني
يتكلمون لغتك .ال يتوجب عليك ترك عائلتك
للحصول على املساعدة.
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البد ان يُقدر
بعضنا البعض
بغض النظر
عن البلد التي
جئنا منها.
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الثقافة ال تبرر االساءة
هذه بعض األشياء التي يقولها الناس لتبرير
العنف:
• لقد جلبت العار لعائلتنا.
• لطخت شرف عائلتنا.
• يجب على الشباب احترام االكبر سناً.
• اصبحت تشبه النيوزلنديني كثيرا .عليك
االلتزام بالعادات و التقاليد.
• هذه طريقتنا املتبعة.
• البد أن ميتثل النساء/و الرجال/و االطفال
لثقافتنا و تقاليدنا.
دائما ما يجد الناس مبررا للعنف األسري .و
لكن العنف االسري غير مقبول في أي ثقافة.

«قد يكون هناك قيم
ثقافية فاضلة و لكن
ميكن ان حترف»
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ال تسمح ألحد أن
يسلبك كرامتك و
حريتك في التعبير
عن نفسك.
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كيف تتصرف؟

نريد حتقيق االمان و السعادة جلميع االسر .اتصل بالشرطة على  111اذا تعرض
أحد للخطر ،حتى لو لم تكن متأكدا.

اذا كنت تعيش في
جو من االضطهاد
فليس هذا ذنبك.ال يجب ان تشعر باخلجل أو
اخلزي .ويد العون ممدودة لك.
هناك أشياء ميكنك أن تفعلها لتكون وأهلك
أكثر أماناً.
اجلميع ميكنه تعلم كيفية التعبيرعن مشاعره
و السيطرة عليها دون أذى االخرين .هناك العديد
من اخلدمات في جميع انحاء نيوزيلندا التي
ميكنها دفعك نحو عالقة أسرية آمنة و مشرقة.

تكلم مع أشخاص تثق بهم و اطلب املساعدة.
ميكنك البوح لصديق ،أو قريب ،أو زميل عمل،
أو أستاذ أو متخصص  ،أو صاحب عمل ،أو
موظف في اجملال الطبي ،أو إحدى مؤسسات
احلماية من العنف االسري.
نقدم العون مجانا و بسرية تامة و بامكانك
االتصال على خط املساعدة أو بإحدى اخلدمات
دون إعطاء إسمك .ميكنك ان تطلب التحدث
الى طبيبة أو ضابطة شرطة.
ميكنك معرفة اخلدمات املتاحة في صفحة .18
ال بأس من طلب املساعدة.
13

اذا كنت
تستخدم العنف

اذا رغبت
مبساعدة أحد

اجلميع ميكنه تعلم كيفية التعبير
عن مشاعره و السيطرة عليها دون
ايذاء االخرين.

إذا كنت تعرف شخصا ً يعاني من العنف األسري
فالحرج في مساعدتهم.

العون متاح ملن يرغب بالتوقف عن
استخدام العنف أو االساءة.
ملعرفة ما هي اخلدمات املتاحة،
اذهب إلى صفحة .18

بإمكانك:
• إخبارهم بأن العنف االسري غير مقبول ولكن ال
بأس من طلب العون
• التحدث عن اخلدمات املتاحة و كيفية االتصال بهم
• الوقوف بجانبهم و تشجيعهم على االتصال
باخلدمات.
ما تقوله أو تفعله قد يحدث تغييرا.
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حاول :االستماع ،أو التحدث عن العنف و
اإلساءة  ،أو املساعدة العملية ،او رعاية
االطفال ،أو التواجد معهم ،أو احلصول على
املعلومات.
يجب عل البالغني تقدمي العون عند تعرض
االطفال لألذى .ال تخش من مضايقة شخص
بالغ من أجل حماية الطفل.
البالغني الذين يعانون من العنف بحاجة إلى
دعم التخاذ قرارراتهم عندما يكونون مستعدين
لذلك .من املهم أن تسايرهم .ميكن أن يستغرق
التغيير وقتا طويال .فال تستسلم.

ميكن ان
تتحسن
األمور
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ان أردت التغيير في
مجتمعك
لو اردنا القضاء على العنف االسري
فالبد لنا جميعا ً أن نفعل شيئا — كقبول
التحدث عنه .نحتاج الى قادة في اجملتمع
و الدين من جميع الثقافات لكي يتصدروا
الطريق .كل مجتمع يدري ما يناسبه.
املدن واألحياء ،وأماكن العمل واملدارس ودور
العبادة واألندية الرياضية في جميع أنحاء
نيوزيلندا ستجابه العنف األسري وتدعم
الطريق نحو أسرآمنة ومزدهرة.

ميكنك:
• أن جتمع املعلومات عن العنف األسري وتوزيعها
• أن تطلب من الرجال التحدث علنا ضد
العنف األسري
• أن تدعو شخصا ً للتحدث إلى مجموعتك
• أن تتلقى التدريب في مجال العنف األسري
• أن تضع املعلومات في الرسائل اإلخبارية اخلاصة بك أو
على لوحة االخبار اخلاصه مبجتمعك
• عرض امللصقات اجلدارية
• أن تبتكر شعاراتك اخلاصة وتطبعها في مقدمة اوراقك
• أن تشارك بطاولة للمعلومات ذات شعار «نحو أُسر أكثر
أمانا» خالل اليوم املفتوح أو في وقت املرح و البهجة لالسرة
• معرفة اخلدمات املتاحة
17
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بيانات االتصال
ومزيد من املعلومات

إذا كنت بحاجة إلى الدعم أواملشورة أو إذا كنت
بحاجة الى التحدث الى شخص ما ،ميكن لهذه
املنظمات أن تساعدك:

أواخلط اجملاني خلدمات االطفال و الشباب و االسرة
()Child, Youth and Family Services

في حالة الطوارئ اتصل بالشرطة على 111

اخلط املعلوماتي ملؤسسة غيرمقبول
It’s not OK Information Line

أنشئت مؤسسة (شاكتي)  Shaktiمنذ
عام  ،1995وتقدم خدمات للنساء واألطفال
والشباب واألسر من أصل أسيوي أو أفريقي أو
شرق أوسطي.
اتصل على اخلط اجملاني لألزمات
 0800 742 584على مدار الساعة
اخلط اجملاني مللجأ السيدات
()Women’s Refuge

0800 733 843
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0508 326 459

0800 456 450
اتصل على 09 623 1700خدمات العنف اجلنسي
HELP sexual abuse services

للمزيد من املعلومات قم بزيارة املواقع االلكترونية:
www.shakti.org.nz
www.areyouok.org.nz
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www.shakti.org.nz | 0800 742 584

www.areyouok.org.nz | 0800 456 450

IBN: 978-0-947513-28-3
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