
البلدية البلديةمعلومات    معلومات 
  للرعاية الشاملةللرعاية الشاملة

  لضحايا العنفلضحايا العنف
واالعتداء عىل املرأةواالعتداء عىل املرأة

 تعزيز املساواة للقضاء عىل العنف
واالعتداء عىل املرأة
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 خدمات االستشارة
 القانونية

من يحتاج إىل هذه الخدمات؟
قانوني دعم  إىل  يحتاجون  الذين   لألشخاص 
االنفصال عن  ناجم  حرج  وضع  يف  ألنهم   محدد 
وبشكل  ، األرسية  والنزاعات  الصادم   الزوجي 
من أي  من  عانت  التي  أو  املعانية  للنساء   خاص 

حاالت العنف واالعتداء عىل املرأة.

ماذا تقدم هذه الخدمات؟
مجاالت من  مجال  أي  يف  واالستشارة   املعلومات 
 القانون )القانون املدني ، وقانون الزواج واألرسة ،
 واملرياث ، والقانون الجنائي وقانون العمل  بشكل
 أسايس( باإلضافة إىل توضيح الطريقة أو اإلجراءات

التي يجب اتباعها لتحقيق املطلوب.

أين أجد هذه الخدمات؟
يف واحد  يوم   ، األساسية  االجتماعية  الخدمة   يف 
3 الساعة  حتى  صباًحا   9 الساعة  من   ،  األسبوع 

مساًء ، عن طريق طلب موعد مسبق.

 خدمات االستشارة
النفسية

من يحتاج إىل هذه الخدمات؟
الذين يحتاجون إىل دعم نفيس محدد  لألشخاص 
 ألنهم يف وضع حرج ناجم عن االنفصال الزوجي
خاص وبشكل   ، األرسية  والنزاعات   الصادم 
حاالت من  أي  من  عانت  التي  أو  املعانية   للنساء 

العنف واالعتداء عىل املرأة.

ماذا تقدم هذه الخدمات؟
استشارات نفسية فردية

أين أجد هذه الخدمات؟
يف واحد  يوم   ، األساسية  االجتماعية  الخدمة   يف 
3 الساعة  حتى  صباًحا   9 الساعة  من   ،  األسبوع 

مساًء ، عن طريق طلب موعد مسبق.

باإلضافة إىل ذلك ، يمكنك الحصول عىل الخدمات البلدية التالية:

تعزيز املساواة للقضاء عىل العنف واالعتداء عىل املرأة

من تعاني  ألنك  خدمات  إىل  تحتاج  أو   / و  معلومات  عىل  بالحصول  ترغب  كنت   إذا 
حاالت كتلك املذكورة فيما سبق ، أو كنت تعرف شخًصا يعاني ويحتاج إىل املساعدة ،

 فاتصل مع:
أخصائي اجتماعي ومحامي وعالم نفس يف الخدمة االجتماعية األساسية.

يجب تحديد موعد مسبًقا عىل الهاتف 948199870
األخصائية االجتماعية باملراكز الصحية 948287540/94819830

ستحصل عىل االستشارة أيًضا 365 يوًما ، 24 ساعة يف اليوم ، عىل الهواتف التالية:
رشطة بلدية بارانياين: 626181000/948181000

رقم هاتف الطوارئ 112
هاتف 016



3

 العنف الجنيس واالعتداء الجنيس  والتحرش الجنيس
مرغوب غري  جنيس  محتوى  ذات  عروض  أو   )طلبات 

بها(.
وإرسال اآلخر  الجنس  عىل  اإلنرتنت  عرب   التعدي 
 الرسائل الجنسية )إرسال صور ذات محتوى جنيس
 دون موافقة الطرف اآلخر( واالبتزاز الجنيس )ابتزاز

الضحية بنية جنسية(.
بني التمييز  أساس  عىل  النساء  )قتل  النساء   قتل 

الجنسني(.
، راحة   ، طعام  األساسية:  االحتياجات  من   الحرمان 

وقت فراغ.
االستغالل الجنيس أو االستغالل يف العمل.

الزواج املدبر أو القرسي.
التجارة بالنساء والفتيات.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث.

اإلذالل والشتائم والسخرية واإلهانة.
الالمباالة واالزدراء.

العزلة عن األهل واألصدقاء والبيئة االجتماعية.
العاطفية القيمة  وذات  الشخصية  األشياء   إتالف 

الخاصة.
إعاقة الدراسة أو العمل.

، الجوال  الهاتف  )فحص  والسيطرة  الغرية   مظاهر 
واتس اب ، بريد إلكرتوني ، إلخ(.

التهديدات وإنكار السلطة أمام األبناء والبنات.
 عواقب سلبية عىل الفتيان والفتيات الذين يعيشون

يف بيئة يعم فيها العنف.
 السيطرة والحرمان عىل املال )عىل سبيل املثال ، عدم

دفع املعاشات التقاعدية(.
االعتداء الجسدي.

تعزيز املساواة للقضاء عىل العنف واالعتداء عىل املرأة

للعنف التصدي  عىل  للعمل   14/2015 رقم  املقاطعة  قانون  يف  ورد   كما 
عىل واالعتداء  العنف  هو  املرأة  عىل  االعتداء  تعريف  تم  املرأة  عىل   واالعتداء 
 النساء ألنهن نساء أو العنف الذي يؤثر عليهن بشكل كبري كظاهرة للتفريق بني
 الجنسني والذي يمكن أن يؤدي إىل تسبيب األذى أو األلم الجسدي أو النفيس أو
 الجنيس أو املادي, بما يف ذلك التهديد والتخويف واإلكراه او الحرمان التعسفي

 من الحرية يف الحياة العامة أو الخاصة.
وهو يشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان األساسية األكثر شيوعاً يف مجتمعنا.

ما هو العنف واالعتداء عىل املرأة؟

ما هي األشكال التي يتجىل بها العنف واالعتداء عىل املرأة؟
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إذا كنت ترغب بالحصول عىل
معلومات و / أو تحتاج إىل خدمات

أخصائي اجتماعي ومحامي وعالم نفس يف الخدمة
االجتماعية األساسية عىل الهاتف 948199870

األخصائية االجتماعية باملراكز الصحية
948287540/94819830

ستحصل عىل االستشارة أيًضا 365 يوًما ، 24 ساعة يف
اليوم ، عىل الهواتف التالية

رشطة بلدية بارانياين: 626181000/948181000
رقم هاتف الطوارئ 112

هاتف 016
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DACĂ DOREȘTI SĂ TE INFORMEZI 
ȘI/SAU AI NEVOIE DE AJUTOR:

• Lucrătoarea socială, avocata și psihologa din 
cadrul Serviciului Social de Bază (Servicio 
Social de Base). Înainte trebuie să vă faceți 
programare la telefonul 948 199 870.

• Lucrătoarea socială din cadrul Centrului 
sanitar, telefon: 948 198 330 / 948 287 540.

Vă stau la dispoziție, de asemenea, 365 de zile pe an, 24 ore pe zi:
• Poliția Municipală din Barañáin:

948 181 000 / 626 181 000
• Teléfono de emergencias 112
• Teléfono 016 ✃

:



BERDINTASUNAREN BIDEAN 
AURRERA EMAKUMEEN KONTRAKO 
INDARKERIA DESAGERRARAZTEKO

Laguntzailea:

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ 
POUR ÉRADIQUER LA VIOLENCE 
CONTRE LES FEMMES

Avec la participation de :

 تعزيز املساواة
 للقضاء عىل العنف

واالعتداء عىل املرأة
 التعاون مع

AVANZANDO EN IGUALDAD 
PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

Colabora:

ADVANCING IN EQUALITY 
TO ELIMINATE VIOLENCE 
AGAINST WOMEN

With the collaboration of:

AVANSÂND PE CALEA
ELIMINĂRII VIOLENȚEI 
ASUPRA FEMEILOR

Colaborează:

✃


