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ھ؟التوجّ  إلى أین یمكنكِ 

   
 

 

ماذاعلیك أن تفعلي
في حالة العنف ضد المرأة؟

اطلبي المساعدة!
 

أنواع العنف ضد المرأة
بموجب القانون رقم 2008/5، الصادر بتاریخ 24 أبریل، المتعلق 
بحق لنساء للقضاء على العنف ضد المرأة، قد یمارس العنف ضد  

المرأة بإحدى الطرق التالیة:
العنف البدني: وھو عبارة عن أي فعل أو إغفال یصدرعنھ استخدام 
القوة على جسد امرأة وھو ینطوي على خطرأو إحداث إصابة بدنیة 

أو أذى ما. 
العنف النفسي: وھو عبارة عن أي فعل أو إغفال بالنیة یصدرعنھ 
تخفیض قیمة المرأة أو معاناتھا، وھذا من خالل التھدید أو اإلھانة 
أو إساءة معاملتھا، أو طلب الطاعة أو الخضوع، أو القسراللفظي 

أو الشتائم أو عزلتھا أو أي تحدید آخر على نطاق حریتھا. 
العنف الجنسي واالعتداء الجنسي: وھما عبارة عن أي فعل ذي طابع

جنسي لم توافق علیھ المرأة، بما فیھ كل من االستعراض والمراقبة 
وفرض عالقات جنسیة على المرأة من خالل العنف، الترھیب والتسلط  
أو التالعب العاطفي، وھذا بغض النظر من نوع العالقة الواقعة بین 

المعتدي والمرأة أو القاصرة بحیث قد تكون ھذه العالقة زوجیة 
أوعاطفیة أو عالقة شراكة أو قرابة.

العنف االقتصادي: وھو عبارة عن الحرمان المتعمد وغیرالمبرر من 
الموارد المخصصة من أجل الرفاه البدني أوالعقلي عند المرأة  

وأوالدھا، إذا اقتضى األمر. كما ینطبق العنف االقتصادي على حالة   
تحدید توفرالموارد الذاتیة والمشتركة في نطاق العائلة أو الشراكة. 

إذا كنت تعانین من التحرش في الشبكات االجتماعیة،
      قد یعتبرھذا الفعل من أنواع العنف ضد المرأة أیضا.  

الطوارئ (على مدار 24 ساعة)
(112 / 900 900 120 )

إنھ الرقم المجاني لمحاربة العنف ضد المرأة

    
  



مركز الموارد والتوثیق للنساء
مركز كان جوردانا (Can Jordana) - شارع Ebre رقم 27

الھاتف: 237 351 936
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في حالة العنف أو االعتداء الجنسي
اطلبي شھادة طبیة. في حالة االعتداء الجنسي توجھي إلى مركز

صحي بدون ما تغسلین جسمك أو تغیرین مالبسك.
بعد الحصول على الشھادة الطبیة توجھي بھا إلى دائرة 

 .(Mossos d’esquadra) الشرطة المحلیة أو قسم الموسوس
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   
اتصلي باألرقام الخاصة بحاالت الطوارئ. یمكنكم أنت وأوالدك ترك

المنزل األسري والبقاء خارجھ لمدة 30 یوم، 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/DNI، إلخ.

معلومات ھامة أخرى
إن كنت بحاجة إلى التوجیھ والدعم االجتماعي

مركزاستقبال أولي
مركز كان نینیو (Can Ninyo) - شارع Major رقم 43، الھاتف: 220 351 936  

الرعایة الطبیة 
(Sant Joan de Déu) مركز الصحة سان جوان دي دیو

شارع Dr. Antoni Pujades رقم 42، الھاتف: 350 406 936   

مراكز للرعایة الصحیة األولیة في سان بوي    
مركز الصحة مونكال (Montclar)، شارع Pi i Maragall رقم  115

الھاتف: 116 529 936

مركز الصحة مولي نو (Molí Nou)، شارع Ronda Sant Ramon رقم 5
الھاتف: 300 543 936

مركز الصحة كامس بالنكس (Camps Blancs)، ساحة  Euskadi  بال رقم  
الھاتف: 130 529 936

مركز الصحة بینیتس (Vinyets)، شارع Ronda Sant Ramon رقم 187
الھاتف: 013 525 936

قسم الموسوس (Mossos d’esquadra) في سان بوي
شارع Joan Baptista Milà i Rebull رقم 2

الھاتف: 845 675 935

دائرة الشرطة المحلیة
الطوارئ: 092

شارع  Riera Fonollar رقم 2 الھاتف: 123 400 936

المحاكم
المحكمة المختصة  شارع  Carles Martí i Vilà رقم 4-2

الھاتف: 224 517 935
http://www.icab.cat/ من أجل طلب المساعدة القضائیة


