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خاص عائلتك، أو یحتقرك أمام أشیعجبھ أن تكون لدیك صداقات، و ال یحب أن تزوري : الیعزلك
بالقول أن الخطأ خطئك و أنك دائما تخطئي أوأخرین، یصرخ في وجھك و یعاتبك باستمرار

.هإمرالكونك التحرش لتحرش الجنسي أو أنك تتعرضین لداخل محیط عملك إذا كنتي تشعرین

إن العنف .كنتي تعانین أو عانیتي من العنف من طرف شریك حیاتك أو شریك حیاتك السابقإذا
العنف عندما تشعري أن شریك حیاتك أو االعتداءات البدنیة أو الجنسیة. كذلك أنت تعانین لیس فقط

شریك حیاتك السابق:

ھاتفیا، یرسل لك الرسائل القصیرة و الرسائل االلكترونیة باستمرار؛ یراقبك بكیتصل: یراقبك
عبر الواتساب أو یراجع صفحاتك في الشبكات االجتماعیة؛ یفرض علیك التفسیرات حول أین و 

تقولي؛ یراقب مالك؛ أو یراقب ماذا ترتدي و یطلب منك أن مع من ذھبتي أو حول ماذا تفعلي أو
تغیري مالبسك عندما ال یعجبھ ذلك

تخافین منھ، یشتمك أو یھینك، یھددك باالنتحار أو أخذ ابنائك و بناتك، یحتفظ بوثائقك :یخیفك
، یبتزك، الخ.یرغمك على فعل أشیاء ال ترغبین فیھاالمھمة كجواز السفر أو كتیب البنك، 

تتناولین الطعام، أو لتتناولي الدواء، من أجل التطھر التي تحتاجین لكيیحرمك من المساعدة:
الشخصي، من أجل إجراء تحویالتك، الخ.

من طرف أحد الذكور في عائلتك، لیس شریك حیاتك و ال العنف البدني و النفسي أو الجنسيتعانین أو عانیت
شریك حیاتك السابق.

اعتداء جنسي، مضایقة جنسیة، تحرش جنسي، تعري ضحیة جریمة ما ضد الحریة الجنسیة:أو كنتي ضحیةأنت 
و استفزاز جنسي، االجبار على الدعارة، االستغالل الجنسي، استغالل القاصرین و الختان االنثوي، دعارة النساء 

التعقیم القسري...و الطفالت، الزواج القسري، 

الجنسي و كذلك اإلھمال و التفریط في الرعایة لعنف البدني، النفسي أو لما و تعرضتي إعاقة إذا كنتي تعانین من 
من طرف شریك المنزل أو االقامة، المربي، الولي، الطاقم الطبي...
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في حیاة خالیة من العنف؛ ال تخافي إن كنتي في وضعیة غیر قانونیة. الحق النساء لدینانحن جمیع

جسدك و أنت التي تقرري ما تحبین فعلھو سیدة علىأنت سیدة على حیاتك
: لیكن في علمك أنھم أیضا سیكون أبنائك و بناتك في حالة حسنة، إن كنتي أنت في حالة حسنة

ضحایا مباشرین لھذا العنف
یفترض علیك فعلھتنخدعي بالصور المزیفة أو بماال

ال تترددي، ما، ا لم تقنعي بشيء؛ من أجل ذلك ثقي فیما تحسین بھ؛ إذ!اللدیك الحق لكي تقولي 
. قولي ال

. إنھا طریقة من أجل حمایة واجھي وضعیتك.م جدا أن ال یراك االخرین كشخص ضعیفمن المھ
نفسك.

موثوق بھ إنھا طریقة جیدة للمرور قدما. إبحثي على الدعم لدى صدیقة إحكي ما یجري لك لشخص 
أو صدیق، لدى شخص من العائلة أو من الجیران أو لدى متخصص أو متخصصة.

قرار إتخذتيأنك نلكن مع مرور الوقت ستفرحیإعلمي أنھ في بدایة المسار سیكون االمر صعبا، 
تغییر حیاتك.

وضعیات اجتماعیة أو جنسیات مختلفة مروا أو یمرون و ھناك الكثیر من النساء من أعمار مختلفة، 
االن.یواجھكمن ھذا الذي 

!لستي وحیدة
. قولي ال



ھا. كذلك ستتم إحالتك على المصالح و الموارد المناسبة. (الصفحة    )
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في الحین و ستضع قید التطبیق االرثشانتشاستحضر شرطة 112متصلي بالرقفي وضعیة الخطر، إإذا كنتي
’SOS Deiak 112‘للتطبیق الولوج ) او یمكنك كذلك 6(صفحةالتدابیر الوقائیة المناسبة لحالتك.

سابقا، حیث یمكنك بإنزالھ، اذا قمتي )

ة أو تعانین من قصر السمع ا لم تستطیعي التكلم في تلك اللحظاالتصال صوتیا او عن طریق الرسائل النصیة (إذ
أو الكالم). أخبریھم في حالة إذا كنتي ال تستطیعین التحرك بحریة.

من قام و أخبري عنمركز صحيا، إذھبي الى أي ھیلإنھ یمكنك التعرض أو تشكي أإذا كانت لدیك  إصابات جسدیة او نفسیة
).7الحاق ذلك بك. سیسلمون لك نسخة من التقریر الطبي و یحیلون محضر االعتداء الى المحكمة المناسبة (الصفحةب

90084011124

8

10

المصالح االجتماعیة التابعة لبلدیتكم ، یمكنك طلب موعد من ك على مھنیین حضوریاأن تعرضي حالتيرغبتإذا 
(االیواء المؤقت لدیك الحق فیھام توجیھك حول كل الموارد و الخدمات التي یث سیتح، أو المجموعة الحضریة

القانونیة، الخ...) و حیث سیقومون بدعمك و توجیھك االستشارة، إذا كان ضروریا، الولوج الى المساعدة النفسیة
). كذلك یمكنك االتصال بمصلحة مساعدة xحول القرارات التي ستتخدینھا من أجل تحسین جودة حیاتك. (صفحة 

).900100928و غیبوثكوا 900400028، بیثكایا 900180414(ألبا (SAV)لإلقلیمكالضحیة التابعة 
القانونیة و النفسیة التي المعلومات و المساعدة االجتماعیة وقدم لك ھذه المصلحة التابعة للحكومة الباسكیة ست

ینتحدد

الحكومة الباسكیة و وحدات أخرى رھن إشارتك ھذه الخدمات و الموارد.تضع

http://www.euskadi.eus/web01-a2bapps/es/
contenidos/informacion/app_sosdeiak/es_tecnol/index.shtml

، لدیك شك حول الذي یقع لك ھل ھو عنف أو عرض حالتك على مھنیین بطریقة سریةترغبین في يإذا كنت
(خدمة طیلة الرقماالخرى من أجل حل المشكلة، اتصلي بالبدائلتریدین االستشارة حول 

). سیستمعون لك، سیوجھونك و سیخبرونك بكل الحقوق و الخدمات الموجودة رھن إشارتك. كذلك ساعة
ن ضروریا و أیضا سیتتبعونك ھاتفیا طیلة مسارك إذا كنت ترغبین سیحیلونك الى مصالح أخرى في حالة إذا كا

.)(الصفحة في ذلك

http://www.euskadi.eus/web01-a2bapps/es/contenidos/informacion/app_sosdeiak/es_tecnol/index.shtml
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االرتشانتشا:
یستقبلونك في حالة االستعجال

ساعة24الشكایات طیلة تستقبل

باتخاذ تدابیر الحمایة المناسبة حسب مستوى الخطر.سیوفرون لك التتبع الشخصي

جل أن ي من تثبیتھ في ھاتفك، من أمكنھاتفا، إذا لم تتھاتفك الشخصي أو علىل إنزالھ أجسیقدمون لك تطبیقا من 
التابع لكم في حالة الخطر، و كذلك مع المصلحة المتخصصة للمساعدة االرتشانتشاتتصلي مباشرة مع مركز 

نظام التموضع ساعة، و في حالة الضرورة عبر یمكن ھذین التطبیقین من تحدید مكانك بواسطة 24الھاتفیة 
.GPSالجغرافي 

الى الجیران أو الى المارةرددین أخرجي للبحث عن الدعم: إذھبيال تتفي حالة الخطر، 

(" 112SOS Deiakكذلك عندما ستنزلین التطبیق " 

(
http://www.euskadi.eus/web01-a2bapps/es/contenidos/informacion/

app_sosdeiak/es_tecnol/index.shtml
التواصل شفویا أو عن طریق الرسائل النصیة (إذا لم تستطیعي التكلم في تلك اللحظة أو یمكنك في حالة االستعجال

ي نظام لدیك إعاقة قصر السمع و/أو صعوبة النطق) مع مركز تنسیق حاالت الطوارئ في إیوسكادي. فعل
على ھاتفك. الجغرافي GPSوضع التم

http://www.euskadi.eus/web01-a2bapps/es/contenidos/informacion/app_sosdeiak/es_tecnol/index.shtml
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للنساء في كذلك بالنسبة عدل(م SOS DEIAKأو اتصلي عبر التطبیق 112اتصلي بالرقم 
عاقة السمع و/أو الكالم).حالة إ

الطبیة، سیرافقونك الى المركز الطبي.ةالى المساعدینتحتاجيإذا كنت
.إذا كنتي تحتاجین ذلكك للمساعدةاحتیاجأخبري عن عاھتك و

تداءات أو التحرش الجنسي، أو إذا وقعت لك جروح جسدیة، سواء بفعل االعتداءات الجسدیة أو بفعل االع
و أشرحي لھم سبب أو مستشفىمراكز الصحیةأو تظنین أنھ یمكنك التعرض لھا، إذھبي الى أحد كدمات نفسیة 
تلك الجروح.

ال تشربي الماء، ال تستعملي المرحاض و ال تغتسلي و ال تغییري مالبسك. سیتم استقبالك : في حالة العنف الجنسي
من طرف مصلحة طب النساء و التولید و الطب الشرعي معا.

المحاكمة في حالة إذا كانت ھنالك شكایة.تحتاجینھ في وف ي سالذ، سیسلمون لك نسخة من التقریر الطبي

لمحكمة المناسبة.شھادة العجر الطبي على اھناك سیحیلون من 

سیحیلونك الى المصالح االجتماعیةإذا احتجت الى ذلك،

.االرتشانتشاحضور شرطة سیتم طلب في حالة إذا كنتي معرضة للخطر،
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التحدث مع مھنیین فوریا، سریا و دون الكشف احتجتإذا 900840111بالرقم اتصلى
ساعة من الیوم.24عن ھویتك، طیلة 

الولوج الى المصلحة المتخصصة في تقدیم المعلومات و االستقبال الھاتفي الخاص یمكنك
24بالنساء ضحایا العنف ضد النوع طیلة 

عن العمل و/أو العطل)، سواء من وارد (خاصة في التوقیت الخارجللمعلومات حول الخدمات و الم
الضبطیة، الخ.و القضائیة و الناحیة االجتماعیة أو الصحیة

الخوف أو عدم االمان.حسین بالخجل وأو تلدیك شكوك
صمتكحاجزتحتاجین الى تكسیرآلنكإسماع صوتك 

قرارات جدیدةاتخاذ
المناسب مع احتیاجاتك الخاصة بوضعیك الراھنة

في الحكومة الباسكیة رھن إشارتك ھذه الخدمة الھاتفیة المتخصصة التي تستقبل كل النساء االجتماعیةتضع مدیریة المصالح 
.لمھنیین الذین یطلبون المعلومات أو االستشارةاالمقربین منھم و االھاليالضحایا، و االسر أو 

فوریة، ال یكشف فیھا عن الھویة، سریة و مجانیة، و ال تترك أثرھا في فاتورة الھاتففھي
یوم من السنة.365ساعة من الیوم، و طیلة 24طیلة ةمتوفر

یسھر علیھ مھنیین متخصصین
لغة و یستقبل االشخاص ذوي إعاقة قصر السمع و أو الكالم عن طریق قناة مخصصة لذات 51یتم االستقبال ب 

الغرض.
حاالت:یتم استقبالو لكن قبل الشریك أو الشریك السابق حاالت النساء ضحایا العنف ضد النوع الممارسة مناستقبالفقطال یتم

، المتاجرة في النساء و الطفالت، ستفزاز الجنسي، الدعارة القسریة، التحرش، التعري و االاالعتداء، االبتزاز
و التزویج االجباري كذلك.األنثويالختان 

بسبب الجنس في المحیط المھنيالتحرشالتحرش الجنسي و/أو 



9

 
 

المجموعة الحضریة، یمكنك تحدید موعد مع المصالح االجتماعیة التابعة لبلدیتكم أو 
:حیث سیوفر لك

حول القرارات التي حیثو توجیھك حولالستشارة من أجل تحلیل ما یقع لكالدعم و ا
ستتخدینھا من أجل تحسین جودة حیاتك.

االیواء المؤقت، الخدمات التوجیھ و الولوج الى موارد أخرى إذا رغبتي في ذلك: 
القانونیة، النفسیة، االجتماعیة التربویة، الخاصة بالسكن، الخاصة بالشغل، الخ.

معلومات حول الحقوق التي یمكنك الولوج لھا.

و مساعدة النساء ضحایا العنف. التي تعمل من أجل حمایةالجمعیاتكذلك یمكنك االعتماد على دعم 
.كتمكینك حول حقوقك و مرافقتك في مسار یمكن لھذه الجمعیات مساعدتك و إخبار

االشخاص ذوي االعاقة.یات، كذلك یمكنك اللجوء الى منظماتالى ھذه الجمعباإلضافةإعاقة، إذا كنتي امرأة ذات 

، و أیضا في لماكونديكذلك عن طریق الجمعیات یمكن لطلباتك أن یكون لھا صوت في اللجنة االستشاریة 
.األخرىلحوارفضاءات ا

الولوج الى معلومات خاصة حول العنف ضد النساء: خریطة لماكونديیمكنك من خالل البوابة االلكترونیة 
خاصة بالتمكین و المشاركة: دلیل الجمعیات في جھة إقلیم المعلومات التقاریر... أیضاالمعطیات، الالموارد، 

الباسك، مدارس التمكین...

    
 

 
ورشات الحمایة الذاتیة النسائیة و التمكین ستساعدكإن التمكین مسار مستمر لذلك

ھذه الورشات سواء قرارات التي ستحسن حیاتك. توفر اتخاذ الخرى من وأشیاء أ
المساوات في البلدیات و من أجنحة انطالقاالحركات الجمعویة، أو من قبل

العماالت.

http://www.emakunde.euskadi.eus  ·   emakunde@euskadi.eus   ·   945 01 67 00
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900 400 028 (gratuito)
94 401 64 87

Palacio de Justicia 
Ibáñez de Bilbao, 3-5 · 48001 Bilbao

94 400 10 31 
Palacio de Justicia

Bide Onera, s/n · 48901 Barakaldo

900 180 414 (gratuito)
945 00 48 95

Palacio de Justicia 
Avda. Gasteiz, 18  · 01008 Vitoria-Gasteiz

900 100 928 (gratuito)
943 00 07 68

Palacio de Justicia Plaza Teresa de Calcuta, 1
20012 Donostia / San Sebastián

من أجل الحصول على موعد:

أربا-ألبا

بیثكایا:

غیبوثكوا:

التوقیت:
14.00الى 9.00من الساعة :من االثنین الى الجمعة

18.30الى 16.00من الساعة :ن الثالثاء الى الخمیسم
14.30الى 9.00یولیوز و غشت: من الساعة 

 

یمكنك تحدید موعد مع مصلحة استقبال الضحایا، المتواجدة في قصر العدالة في 
غاستایس، بیلباو، باراكالدو و دونوستي/ سان سیباستیان.-بیتوریا

           للمزید من المعلومات

، إذا قمتي بتقدیم شكایة أو ال. ھذه المصلحة خدمة مجانا، سریا، فردیا و بطریقة شخصیةمدیریة العدل في الحكومة الباسكیة ھذه الخدمة توفر لكي
یمكنك الولوج لھا من أجل:

المسطرة.إنتھاءة و إجراء تتبع لھذه االخیرة حتىالحصول على المعلومات قبل وضع الشكای
.أحسن حل بالنسبة للنتائج المخلفة بسبب الجریمةالحصول على التوجیھ حول 

التي یمكنك التوفر علیھا).الموارد النفسیة االجتماعیة 
إحالتك على الخدمات الصحیة و االجتماعیة المختصة و المناسبة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مرافقتك طیلة ھذه المساطر و باألساس في المساطر القضائیة.

www.justizia.eus/victima
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التعلیم:
ألبنائك و سواء بالنسبة لك أو بالنسبة الغیر الجامعیةمنح للدراسة الجامعیة ویضع قسم التربیة رھن إشارتك -

بناتك.
سیتم القیام بإجراءات انتقاالت الملفات االكادیمیة.ألبنائك و بناتك، سي درفي حالة تغییر المركز الم

شریك حیاتك أو شریك حیاتك ھو علیك اعتدىإذا كان من 
السابق

قمتي بإنھاء العالقة نھائیا معھ
د الصالحیة نك ضحیة العنف ضد النساء قیأاعترافلدیك كان

سنة.و صادر عن المحكمة لمدة تقل عن
في سجالت القید المدني في إقلیم أشھر 6تتمتعي  بأقدمیة تفوق 

الباسك
المعمول بھاالحد االقصى تتجاوز مداخیلك االقتصادیة لم

راتب االدماج، ین ولم تتقاضین ضو ال تتقالم یكن لدیك شغل
(RAI).بسبب العنف ضد النساء ،

:إذا كنتي تستوفین الشروط التالیةراتب ضمان الدخللك الحق في 
.ضحیة العنف ضد النساءكتتوفري على اعتراف 

بإثبات التسجیل في القید المدني لمدة سنة و االقامة الفعلیة في إقلیم الباسكقمتي
سنة18لدیك على االقل 

 ھذه الخدمات و الموارد:یمكنك الولوج الى 

المساعدات المالیة:
تقوم بإجراءاتھا مدیریة الخدمات االجتماعیة في التي المالیة ذات التسدید الوحیدالمساعدة لدیك الحق في 

الحكومة الباسكیة إذا:

الشروط الموالیة:مراعاةیجب 

إذا كنتي تتقاضین مساعدة أخرى بسبب العنف ضد النوع (مساعدة الراتب الوحید أو راتب 
ان ملراتب ضنظر السومة كدخل بالبالعنف ضد النوع)، ال یتم احتساب، الخاص RAIاالدماج، 

الدخل.
إدماجك بمرافقة ستفادة من مرافقة شخصیة في مسارمن االیمكنك تقاضي راتب ضمان الدخل

العنف ضد النوع.مجالشخص وصي في

إذا اضطررتي لمغادرة بیتك الحالي و االنتقال للعیش في بیت االقارب و االصدقاء أو أشخاص 
أخرین كنتیجة لحالة العنف، مؤقتا ال تعتبر ملكك تلك المداخیل التي تخص األشخاص اآلخرین 

الذین یعیشون معك.



 

12

945 01 93 27 945 01 93 16 

violenciacontramujeres@euskadi.eus
  http://www.euskadi.eus/web01-a1gizar/es/

Donostia / San Sebastián, 1. 
01010 Vitoria-Gasteiz

إتصلي ب:
مدیریة المصالح االجتماعیة

قسم التشغیل و السیاسات االجتماعیة
الحكومة الباسكیة

االستشارة التقنیة االستشارة القانونیة

الشغل و التكوین:
شخص متخصص في العنف ھناكللمساعدة و االستشارة الفردیة من أجل البحث عن العمل، كنتي تحتاجینإن

ھا.صلحة الباسكیة للتشغیل. إسئلي عنالم-في كل مكتب في النبیديضد النوع

من أجل تسھیل اندماجك في سوق الشغل و دروس التكوین.شخصيمسارسیوفر لك 

السكن:
للسكن المندرج في برنامج الكراء:كطالبةالتسجیل في إیتشیبیدي كنتي ضحیة العنف ضد النوع یمكنك إن-

نقاط زائدة خالل وقت محدد.10ستحصلین على 
لم تثبتي أنك تتوفرین على على الرغم أنكیمكنك التسجیل 

أو ال تصلي الى الحد االدنى المطلوب.مداخیل 
إجباریا في في القید المدنيال یتحتم علیك أن تكوني مسجلة

المقاطعات التي تطلبینھا.
في بعض الحاالت، حتى لو كنتي تتوفرین على سكن في ملكیتك، 

یمكنك الولوج الى ھذه الخدمة.

في مركز لإلیواء و لم تستطیعي الولوج للسكن، یمكنك انطالقا من بلدیتك أو عمالتكم طلب نكنتي تقطنیإن
حین تستوفین المتطلبات الخاصة.دائما استثنائیا سكن مندرج في نظام الكراء

التغییر في حالة إذا تقرر وجودلب كنتي تسكنین في سكن للكراء تابع ألحد برامج الحكومة الباسكیة یمكنك طإن
الخطر.

مباشرة لدى اللجوء الى مركز لإلیواءفي حالة إذا أرغمتي على مغادرة بیت العائلة نتیجة العنف، یمكن طلب 
المركز الصحي، الخ.و طریق شرطة االرتشانتشا، عن المصالح االجتماعیة االولیة البلدیة و االقلیمیة أو 


