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 ومؤسسات لجمعیات الدولي االتحاد( لإلفال الدولیة التوجیھات تتبعھا التي المواد شیر الىالشعار ی ھذا 
.القراءة في صعوبات من یعانون الذین لألشخاص بالنسبة أوروبا فيو) المكتبات  

السھلة لقراءةل وسكاديأ:  طرف من وإقرارھا الوثیقة ھذه مراجعة تمت   

                                 باالو سیرجیو:  التألیف ,التوضیحیة الصور  
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945 019 327 / 945 019 316
violenciacontramujeres@euskadi.eus

تذكري أنك  لست وحدك  

عا   من  العنف  ضد المرأة أو شك    ذلك ؟ فعل   إذا  كنت ت ماذا ت

ص   112 أو اذه   أقرب مركز طة س     ، ات ح إذا كنت ت

ا ! زن  إرت

ص  ب 112 ! تق   أقرب مركز ط  أو ات إذا    ، ان  

http://www.euskadi.eus/serviciossociales/

http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac
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لعنف ضد المرأةا
 -ھو الضرر الذي یلحقھ الرجل بالمرأة فقط ألنھا امرأة. 

             ضد المرأة یمكن أن یكون: العنف 
ضرر مادي: عندما یؤلمك  ویترك إشارات على جسمك(یضربك، یدفعك، 

یرمي األشیاء على وجھك، یكسر األشیاء علیك، یعطیك الدواء بدون سبب أو 
لتناول الطعام، النظافة، اعدك إذا كنت تحتاجین المساعدة یمنعك منھ، ال یس

)اللباس، الخ   
الضرر النفسي: ال یمكن مشاھدتھ، لكنھ یجعلك تشعرین بالسوء واأللم(یھینك، أو یسخر 

اتك االجتماعیة، ونفقاتك، یتحكم في مكالماتك، ورسائلك وشبك ،في وجھكمنك، یصرخ 
دث مع أصدقائك وعائلتك)، رتداء المالبس، ویمنعك من رؤیة والتحإطریقتك في  وینتقد  

 یتجاھلك
…إذا كنت خائفة  

في اعتبارك أن ھذا النوع من العنف یمكن أن یكون لھ عواقب وخیمة على ضعي  
 صحتك وصحة أطفالك

األذى الجنسي: عندما یجبرونك على ممارسة الجنس،  یقومون بلمسك 
على ممارسة في العمل أو في مسكنك، یجبرونك  دون إذن منك، یضایقونك

 الدعارة...
 

 یمكن أن یأتي العنف
.السابق شریكك أو شریكك من   
عائلتك في رجل من   

الترفیھ أو العمل في زمیل إقامة، رفیق الرعایة، مقدم الوصي،( مقرب رجل من  
آخر رجل أي من   
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 كان لو حتى ،أوفي وضعیة غیر قانونیة أجنبیة كنت لو حتى  صامتة، تبقي وال تكلمي  
.إعاقة لدیك  
 العائلة، المختصین،: فیھم تثقین أشخاص من واطلبي المساعدة لك، یحدث ما عن تحدثي 

....والجیران األصدقاء   
.حیاتك تغییر بإمكانك فإنھ ، وصعبة طویلة ستكون العملیة أن رغم   

  من مختلف االعمار والمستویات االجتماعیة مثلك النساء من العدید ھناك أن تذكري   
.المعاناة بنفس یمّرون أو مّروا  

  

 یحق للمرأة أن 
 

                      عنف بدون حیاتھا تعیش  
وبجسدھا حیاتھا في بھ القیام ترید ما تقرر أن    
 غیر كانت أو بھ تقتنع لم شيء ھناك كان إذا ال تقول أن 

منھ متأكدة   
بخیر یكونوا وأن معاناة بدون أطفالھا یعیش أن   
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112 SOS Deiak   
http://www.euskadi.eus/web01-a2bapps/es/

contenidos/informacion/app_sosdeiak/es_tecnol/index.shtml

إرتزنتزا للشرطة مركز أقرب إلى إذھبي   
:  المحمول ھاتفك على التالي التطبیق بتنزیل قومي  

 
 أن یجب إعاقة لدیك كان إذا(  الھاتف عبر الحدیث أو النصیة الرسائل طریق عن التواصل یمكنك -

.)بذلك تخبریھم   
 
 

112 بالرقم إتصلي     

االجتماعیة بالخدمات االتصال   
المحدق بك الخطر لدرجة وفقا لحمایتك تدابیر تقدیم      

 لتحدید نظام مع محمول ھاتف أو ھاتفي بتطبیق تزویدك
  طلب تستطیعین أو مكانك تحدید من یتمكنوا حتى المواقع

  .خطر حالة في كنت إذا المساعدة

الیوم في ساعة 24   
 

http://www.euskadi.eus/web01-a2bapps/es/contenidos/informacion/app_sosdeiak/es_tecnol/index.shtml
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 ماذا یمكنك أن تفعلین؟

   ھذه في لك تسبب الذي الشخص عن وأخبریھم لطبي القریب منكا كزالمر إلى ذھبيإ 
  اإلصابات

                               

  متى : 24 ساعة في الیوم

الشرطة لدى شكوى لتقدیم  تحتاجینھ  قد الذي الطبي التقریر من بنسخة تزویدك    
المحكمة إلى الطبي تقریرال من نسخة إرسال   
)نتزایإرزا( الشرطة أو االجتماعیة  بالخدمات یتصلون سوف ، األمر لزم إذا     
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أنت من ایسألو أن دون بمكالمتك یھتمون و إلیك یستمعون سوف   

الھاتف فاتورة في تظھر ولن مجانیة المكالمة   
ذوي األشخاصب یھتمون أیضا و لغة 51بـ  الھاتفیة المكالمات یستقبلون مختصین ھناك 

  .الكالمیة أو السمعیة اإلعاقات
والجنسي النفسيو الجسدي العنف ضحایا النساء كل برعایة یقومون    

.باألمر المعنیین والمھنیین وعائالتھم أقاربھم عایةر وأیضا  

 

    
 ماذا یمكنك أن تفعلین؟   

 الخدمة( في  11840 900 بالرقم ياتصل
الھاتفیة) والرعایة    

SATEVI  
    .بذلك أخبریھم إعاقة لدیك تكان إذا 

 متى: 24 ساعة في الیوم



8

تفعلین؟ ان یمكنكِ ماذا 

 ألبا .
18, شارع غاستایز, فیتوریا غاستایز  

   900180414الھاتف: 
 بیسكایا   

  5-3بانییز دي بیلباو, في بیلباو: إ
900400028: الھاتف  

ن  \ونیرا , س في باراكالدو: بیدي أ   
944001031: الھاتف  

            
بھا تسكنین التي للبلدیة جتماعیةإلا الخدمات قسم إلى واذھبي موعدا حددي 

 للحالة وفقًا اتباعھا علیك یجب التي األولى الخطوات على لتتعرفین ویساعدونك یدعمونك سوف
.تعیشینھا التي   

(         SAV الضحایا رعایة خدمة(إلى والذھاب موعد تحدید أو   المعروفة ب  
 

 أین ؟

غیبوسكوا 
  1تیریزا دي كالكوتا, في سان سیباستیان, ساحة    

900100928 : الھاتف       
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 متى:        
 من االثنین الى الجمعة ( من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانیة بعد الزوال)

)مساءا الى الساعة السابعة بعد الزوال من(الساعة الرابعة ضا الثالثاء واألربعاء,أی  
في شھر یولیو وغشت : كل یوم من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانیة بعد  -

   الزوال
 

 

 ماذا سیفعلون؟
الشكوى) وبعد وأثناء قبل( تقدیمھا تریدین التي الشكوى مراحل كل في سیساعدونك   

وأیضا     تخصك التي والحقوق  اتباعھا یمكنك التي اإلجراءات إلى سیرشدونك   
.منھا تستفیدین قد التي والموارد المالیة المساعدات   

لیھا.أو اإلجتماعیة إذا كنت بحاجة إ صحیةال خدماتال نفسیة،ال مساعدةال علیك یعرضون     
   القضائیة اإلجراءات في یرافقونك سوف 

الجمعیات
النسائیة الجمعیات   
اإلعاقات ذوي جمعیات   

:إعاقة لدیك كان إذا   

  فضاءات المساواة   
البلدیة للمجالس  التابعة المساواة فضاءات     
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 المساعدات المالیة

  الباسك حكومة في االجتماعیة الخدمات مدیریة تمنحھا: ة واحدال المنحة  
یمكنھم مساعدتك في الحصول   ) SAV (  او خدمة رعایة الضحایا االجتماعي األخصائي   

  علیھا.
) النبیدي طلب ھذه المساعدة یقدم في,        RGI ) ضمان المداخیل  دخل    

خدمة التوظیف الباسكیة) (   
 

 

 
والموارد الخدمات على الحصول لك یحق قد للعنف كضحیة  

 السكن
Etxebide تفضیلي وبشكل  النقاط من المزید یعطونك سوف   )الباسكیة السكن خدمة( في 

                    سكن استئجار طلبك عند
 طلب یمكنك ،منیةأ مشكلة  ولدیك الباسك حكومة برامج ألحد تابع سكن في تعیشین كنت إذا 

المسكن تغییر   
.  تنتظرین دورك في الرعایة كنت إذا سكن استئجار طلب تقدیم یمكنك الحاالت، بعض في 

.بذلك طلبا یقدم من ھو بك الخاص المدینة مجلس أو البلدیة  
 

  العمل والتكوین
 سیقوم النساء ضد العنف بحاالت مختص مستشار یوجد) الباسكیة التوظیف خدمة(   دالنبی في 

 سوق الى ولوجك لتسھیل معینة مھنة في بتكوین القیام في أو عمل عن البحث في كتدعبمسا
.العمل  

 التعلیم
ُ  دراسیة منح توجد      ألطفالك أو لك مُ قدّ ت

      بذلك للقیام بمساعدتك م یقومونفإنھ ألبنائك بالنسبة المدرسة تغییر أردت إذا
 

 
 


