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 عندما املعتدي مل يطبق أو تظن أنه مل يلتزم
  بتطبيق اإلجراءات املثبتة من املحكمة لحاميتك

الخدمات املستعجلة التي ميكنك اإلتصال بها

 إذا وقعت حالة عدم التطبيق يف املسار العام، أن يدخل يف أقرب مكان حيث يكون أناس ال

تفر إىل مكان تجدين نفسك وحدك فيه

 اتصل بالرقم١١٢ وانتظر حتى تلتحق الرشطة ملساعدتك وأنذري بالخطر إذا كنت تتوفرين

عىل الخدمات الهاتفية للرعاية والحامية للضحاية املتعرضة للعنف الجنيس

.S.A.V.G ساعة24 خدمات الرعاية للنساء الضحية للعنف الجنيس

S.A.V.G الهاتف ٩٠٠٢٢٢١٠٠         أن تبني رغبتك باالتصال بالفريق التقني ٢٤ ساعة  

 الفاكس ٩١٤٠٦٢٠٧٦

E-mail: savg24h@madrid.es

.U.A.P.M وحدة الرعاية وحامية املرأة واألطفال واملسنني للرشطة البلدية

الهاتف ٩٠٠٢٢٢١٠٠

Paseo de la Chopera, 4 • 28045 Madrid

١١٢ املستعجالت  

 هذه الخطة األمنية موجهة لحاميتك بأكرب
 ضامنة إذ كان التخيل عن إجراء قانوين

للحامية

 يعني بعض النصائح األمنية بصفة عامة
اللوايت سيطبقن يف حالتك الخاصة

  وميكننك استقبال أكرث املعلومات والتوجيهات والرعاية الخاصة يف نقط البلديات

(P.M.O.R.V.G.) للمراقبة الجهوية للعنف الجنيس  

P.M.O.R.V.G. I:
   الهاتف ٩١٤٠٦١٦٥٨
الفاكس ٩١٤٠٦١٦٦١

E-mail: puntomunicipalop@madrid.es
إذا كنت ساكنة يف دائرات براخس،سنطرو،شمرطني،شمربي،سيوداد لينيأل، فونكّرال-

الربد،أرطليز، ُهنكلوا-أرفاكا، موَرتالز، ريطريو،سلمنكا، سن بالس، تطوان وفيكالَفُر

P. M.O.R.V.G. II:
  الهاتف ٩١٤٧٢٢٠٠١

الفاكس ٩١٤٧٢١٠٠٤

E-mail: puntomunicipalop2@madrid.es
 إذا كنت ساكنة يف دائرات أرَغنزول، كاربانشل، لتينا، بونط دفاجيكس، أسري، فيال

دفاتيكس و فيال فريد

 خطة أمنية للنساء
 بإجراءات قانونية

للحامية



 حافظي عىل نسخة لإلجراء القانونية للحامية واحملها دامئا معك واحفظها نسخة أخرى بشكّل

آمن

 اذهبي شخصيا إىل قسم الرشطة الدولية والرشطة البلدية لدائرتك لإلتصال بهم لإلخبار

بتوفرك عىل اإلجراء القانوين للحامية

 إذا بقيت يف منزلك اليومي، يستحسن، حسب إمكانيتك أن تغري كالون الباب بأخرى جديدة.

 إذا غرّيت منزلك لتأمينك ال تنرشي عنوانك ألّن منازل األرس واألصدقاء األوىل التي يلتجئ إليها

املتعدي املشتبه فيه

إذا املتعدي حرض إىل املنزل، يكون السبب مهام كان، لن تسمحي له بالدخول

حاويل أن تغرّيي أرقام هاتفك، مهام كان أريض أو محمول

  استعميل بطريقة أمنية التكنولوجية الجديدة والشبكة العنكبوتية اإلجتامعية، حددي

 الدخول إىل بياناتك، اختاري إسام مستعارا عَوض اسمك الشخيص الصحيح. التقبيل طلب

 الصداقة مع األشخاص الغري معروفني أو من النواحي من طرف املعتدي أو املشبوه فيه.

واختاري بدقة املعلومات الشخصية والصور الفيديوت التي تريدين وضعها

ال تذهبي إىل األماكن املعروفة يف العادة عند املشتبه فيه. غرّي مسارك أو/و طريقك

فكّري يف احتامل تغّيري مركزك الصحي أو الطبيب والتوقيت للتجنب من اللقاءات املصادفة

 أخربي يف عملك الشخص الذي تثقني فيه بأن عندك اإلجراء القانوين للحامية واطلبي منه

التعاون معك إذا املتعدي عليك  اتصل أو حرض إىل هناك

خبئي نسخة واحدة من اإلجراءت القانونية يف العمل

ميكنك طلب تغيري مكان عملك  أو توقيتك وأن يضمنوا لك برسية تامة

اعطي ألشخاص الحراسة وألصدقائك صورة للمتعدي عليك

حاويل أن ال تذهبي وحدك للفطور وال للغذاء

 عليك بوضع خطة يف وقت الخروج من العمل. ابحثي عىل مرافق ليك تذهب يف السيارة أو

املواصالت العمة إذا كان ممكن تغيري طريقك للوصول للمنزل

إذا اتصل املعتدي عليك بعملك، خبئي الرسالة وكذلك الرسائل اإللكرتونية وادعيه

خربي عن هذه الحالة إلدارة املدرسة بأنك تتوفر عىل إجراء قانوين للحامية

 اطلبي منهم أن يخربوا أساتذة أوالدك وبناتك أن يسلموا األطفال إالّ لك فقط عند الخروج من

         املدرسة باستثناء إالّ يف الحكم أو التعهد املنظم يقول بأن األب الزم يأخذهم من املدرسة

 أخربي يف حالة عدم قدرتك عىل أخذهم أو الذهاب من ورائهم ميكنهم تسليمهم للشخص الذي

يتوفر عىل إذٍن موقع منك

 اتصيل بالرشطة يف حالة عدم توفر رشوط اإلبتعاد وأنذري بالخطر إذا عندك الخدمات الهاتفية

 للرعاية والحامية للضحايا املتعرضة للعنف الجنيس                      ويف حالة عدم توفرك عىل هذه

الخدمة ميكنك مطالبتها من العاملة اإلجتامعية للنقطة البلدية للمراقبة الجهوية للعنف الجنيس

ارفعي دعوة يف حالة التخيل عن إجرأء قانوين للحامية واحتفظي عىل أي نوع من اإلشارة وبلغي به

 إذا كان املتعدي يتبعك يف الشارع حاويل أخذ سيارة األجرة واطلبي منه أن يأخذك إىل قسم الرشطة

و ال تذهبي إىل منزلك ألي سبب كان ومن النصائح أن تكون بَحوزتك دامئا مصارف أو نقود

 إذا يف أمر الحامية مل يقوم بإجراءات مدنية بالنسبة للقارصين وليست عندك، اطلب من محاميك

أن يعرف طلب الطالق  أو اإلجراءات األبوية يف أقرب وقت

 إذ يف أمر الحامية يقوم بإجراءات مدنية بالنسبة للقارصين تبثوا أن تسليم األطفال وإرجاعهم أن

 يكون عرب نقطة اللقاء األرسوي، فرق نفساين اجتامعي للحكومة هو الذي يقوم باإلجراءت املناسبة

مع نقطة اللقاء األرسوي لتوفر نظام الزيارات التي طلبت سابقا من طرف أحد الولدين

 قبل تبوت إجراء قانوين للحامية وكان عندك حكم أوتعهد منظم بنظام الزيارات الذي كان يسمح

 لألب بأخذهم من منزلك، اطلبي من محاميك التغيري ليك القايض يتبث تسليم وإرجاع األفال

 سيكون عرب نقطة اللقاء األرسوي، وحتى الحصول عليه،يحذف ذلك نظام الزيارات. وبينام يقرر

 القايض يف هذا الطلب، ال ميكن القيام بالزيارات يف منزلك، وإذا طليقك ذهب إىل منزلك يجب

 عليك متابعته قضائيا للتخيل عن إجراء اإلبتعاد، يكون تسليم وإرجاع األبناء من غري املنزل عرب

طرف ثالث حتى يحل القايض هذه القضية

٢.يف عملك

٣.يف مدرسة أوالدك وبناتك

يف منزلك ويف حياتك اليومّية

إذا كان عندك أوالد/بنات قارصين

 إجراءات أمنية التي يليق
اإلتّجاذ

(ATENPRO)


