
توصیات من أجل سالمتك في حاالت العنف بین الجنسین

انطالقاً من المجلس البلدي للمساواة (Concejalía de igualdad) نرید مساعدتك وتقلیل نسبة

الخطر الذي یعرضك ألي نوع من أنواع العنف بین الجنسین في أوقات الحجر الصحي ھذه.

ھل تظن إنھ یوجد خطر علیك في فترة الحجر الصحي من طرف زوجك؟

ھذا ما یمكنك فعلھ 

حافظ على االتصال الیومي )بالھاتف، الواتساب، الرسائل الھاتفیة...إلخ( اجعل ھاتفك المحمول

في یدیك دائما. اتصل أو یتصلوا بك.
1

في حالة ابتداء نقاش حاد ابتعد، ال تستعرض، تذكر أنھ یمكنك أن تخرج إلى الشارع.  2

ال تخاطر، وال تجعل الخوف یحطمك وفي حالة االعتداء علیك، أھرب وإن لم یكن ذلك ممكنا 

فدافع عن نفسك، وأصرخ طلباً للمساعدة.
3

استفد من األوقات التي تكون فیھا لوحدك. 4

في حالة االعتداء الجسدي أخرج من البیت مباشرة وأطلب المساعدة من الجیران.  5

اذھب إلى مركز صحي أو مستشفىC وأشرحC لھم وأطلب منھم تقریر لإلصابات، وال تعود إلى 

منزلك إذا كان المعتدي موجود إن استطعت ذلك.
6

قوات أمن الدولة في خدمتك، ال تتردد في االتصال بھم ألنھم موجودون لحمایتك.  7

بطریقة سریعة االتصال ونبھ على أوالدك 062 ، 091 ،112 Cاحفظ في ھاتفك أرقام الطواري 8
.Cوبناتك بأن تكون عندھم ھذه األرقام

.Cین فھم یعلمون كیف یرشدونك كن على اتصال دائم بالمختّصِ 9

  تستطیعC أن تتصل بوحدة العنف بین الجنسین لمجلس المساواة على األرقام التالیة: 

679306382 / 965105086        

 االتصال بالھیئة المختصة لرعایة حاالت العنف في قسم الشرطة المحلیة على األرقامC التالیة: 

965149537 / 659573639       

016ساعة على األرقام:C  24كذلك یمكنك االتصال بمركز المرأة  / 900580888  

       في ھذه كل االتصاالت ستجد من یساعدك ویقدم لك المشورة والمرافقة اإلنسانیة والمھنیة

نحن موجودون لمساعدتك.     والمتخصصة.



أو خطر في األسرة ھي ھل تظن أن إحدى النساء من محیط جیرانكم أو من
في خطر العنف بین الجنسین؟

ھذا ما یمكنك فعلھ 

أعلمھا بأنك تدعمھا، وأنك قریب منھا ویمكنھا االعتماد علیك. 1

حافظ على االتصال بھ ولو مرة كل یوم لتأمین وتأكید سالمتھا. فإذا اطمأنت لقربك فإنھا 2
سوف تلجأ إلیك عندما تشعر بالخطر.

استمع دون الحكم على األخر وبدون إیذاء اآلراء. فإن طلبت مساعدة فإنھا تحتاجھاC وھي 3
في خطر، فساعدھا.

شجعھا على إعالم سلطات األمن ألجل حمایتھا وإبعاد الخطر علیھا. 4

في حالة عدم إقناعھا والرجوعC إلى بیت الحجر الصحي، أبلغ عن حالتك للشرطة المحلیة 5
.091 / 112 Cوأرقام الطوارئ 659573639 / 965149637 في ألیكانتي

إن حضرت أو سمعت ناقش حاداً وقوي أو شتم، أو صراخ، أو ضرب، ال تترددC في
االتصال بالشرطة. بلغ عن الموقع والعنوان بأدق التفاصیل الممكنة. الشرطة ستتحرك إلى

الموقع مباشرة.

6

إن كان ھناك صدیق من األسرة أو المعارفC في ھذه الحاالت، یمكنك استشارة المختّصین 7
الذین سیرشدونك ویوجھونك بكیفیة القیام باإلجراءات الالزمة. اتصل بمجلس المساواة

ساعة 24 أو مركز المرأة 679306382 / 965105086 (Concejalía de Igualdad)

.016 Cأو بالرقم 900580888

واألھم ھو االتصال الیومي من خالل األدوات التي في متناولنا. 8

فلنبرھن كلنا نساء ً ورجاالً على قدرتنا على إیقاف ھذه العنف ضد النساء

. ان األو فوات اآلن وقبل


