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  .ضد المرأةالحقوق النوعیة لضحایا العنف 
 

1.  

كانون األول ، على تدابیر الحمایة /  دیسمبر 28القانون األساسي المؤرخ في  
 29 ، تاریخ 313النشرة الرسمیة االسبانیة رقم  ( لمرأةالعنف ضد اضد المتكاملة 
، یؤسس ویضمن للنساء اللواتي یقعن أو قد وقعن ضحایا كانون األول / دیسمبر  

تمكن ھن بأنفسھن من إنھاء تمجموعة من الحقوق من أجل أن  ، ضد المرأةللعنف 
 .واستعادة مشروعھم الحیاتي عالقة العنف ، 

   
وق عالمیة ، بمعنى بأنھ یضمن لجمیع النساء اللواتي عانین من ھي حقوھذه الحقوق 

أي نوع من أعمال العنف القائم على نوع الجنس نفسھ ، فإنھ یضمن لھن  وبغض 
  .النظر عن أصلھم أو دینھم ، أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتماعي 

 
 

  .ضد المرأةمن یكون ضحیة العنف 
 

1.1 

 دیسمبر كانون االول على 28 المؤرخ في 1/2004 األساسي  من القانون1المادة  (
 . ) العنف ضد المرأةتدابیر الحمایة المتكاملة ضد 

 
التي  ،  العنف ضد المرأة ، فإنھ تكون ضحیة 1/2004وألغراض القانون األساسي 

تكون ھدفًا ألي عمل من أعمال العنف البدني والنفسي ، بما في ذلك االعتداء على 
لجنسیة ، والتھدیدات ، واإلكراه أو الحرمان التعسفي للحریة ، والتي تمارس الحریة ا

علیھا من طرف أي شخص كان ، أو من الذي كان زوجھا ، أو من الذي یكون أو 
 .كان مرتبطًا بھا بعالقات عاطفیة مماثلة ، حتى بدون المعاشرة 

 
القات تسلط الرجال وعدم المساواة وعھذا النوع من العنف ھو أخطر من التمییز ، 

 .على النساء 
  

،  ، یشمل أبناء وبنات النساء 1/2004وباإلضافة إلى ذلك ، فإن القانون األساسي 
بمفھوم الضحیة اعتبارًا من عرض األسباب ، ویعترف لھم بعدد من الحقوق 

 ، في 66 ،65 ،63 ،61.2 ،19.5 و 14 و 7 و 5المنصوص علیھا في المواد  
   .17سبع عشر الحكم اإلضافي ال

 
 
 



3 

 

  .العنف ضد المرأةكیف تثبت حالة 
 

2.1 

 /دیسمبر  28 في المؤرخ 1/2004 األساسي القانون من 27.3 و 26 ،23 المواد( 
  .) العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على االول كانون

 
لموافقة لذلك  والتي تؤدي لالعتراف بالحقوق االعنف ضد المرأةبشكل عام ، فإن حالة 

وعلى قرار الحمایة لصالح الضحیة ، وبشكل تعتمد على حكم اإلدانة للمحكمة ، 
استثنائي فإن تقریر المدعي العام والذي یشیر إلى وجود أدلة بأن المدعیة ھي ضحیة 

 . الجنس اآلخر وحتى انتظار أمر الحمایة 
 

 المنظمة ، تحدد فإن لوائحھا الخاصة معینة بحقوق االعتراف أجل من ذلك، ومع
   .ضد المرأةماھي الوسائل من أجل إثبات حالة العنف 

 
 

.حق الحصول على المعلومات   
  

3.1 

 على ولألا كانون  / دیسمبر 28 في المؤرخ 1/2004 القانون من 18  المادة(
  .) العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر

 
  :التالیة  لبالوسائ المعلومات على الحصول حق ویضمن

 
. للمعلومات والمشورة القانونیة  016خدمة   

 
1.3.1 

 016: أرقام  ثالثة من رقم قصیر خالل من المجاني الھاتف.  
 

 من: الكالم أو / َو السمع وضعاف ذوي إعاقة األشخاص في متناول 
 ، المحمول الھاتف طریق عن ،016 116 900  الرقم  خالل

 . )DTS   (النصي الھاتف أو الرقمي، الشخصي والمساعد
 

  السنة  في یوما 365 ، الیوم في ساعة 24 جاھز على مدار.  
 

  والغاییغو  والكاتالونیة ، االسبانیة ، یتم تقدیم الخدمات باللغة : الشمولیة
 ، والعربیة واأللمانیة اإلنجلیزیة باللغة أیضا یعمل. ، والباسك 

 اعتبارًا من و : الروسیةو یة،الرومانو البرتغالیة،و الصینیة البلغاریة،
 ، ساعة 18:00 ىحت 8:00  ، ومن الساعة الجمعة حتىو االثنین
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 تتم التغطیة من مختلفة مستویات مع ، وھكذا.  أخرى لغة 42 فيو
 . بالكامل لغة 53 في معالجتھا

 
 المستخدمین بیانات سریة . 

 
 التالیة  الحاالت في المكالمات تحویل: 

  
o فیتم الطوارئ ،  المتعلقة بحاالتالمكالمات حالة في   

 .112 الھاتف إلى تحویلھا     
  في حالة مكالمات بشأن معلومات عامة عن المرأة ، فیتم تحویلھا

 .لمعھد المرأة 
  عندما تكون المكالمات تقتضي معلومات محددة لھا عالقة

 .بمقاطعة ذاتیة معینة 
 یلھا لرقم ھاتف المكالمات التي تتم من ِقَبل الًقّصر ، فیتم تحو- 

  . لألطفال والمراھقین  ANARأنار 
 
،  الصحة  لوزارة اإللكتروني الموقع خالل من تنشأ قد االستشارات التي  جانب إلى

  . والمساواة االجتماعیةوالخدمات 
 

العنف  ویب شبكة االنترنیت لموارد الدعم والوقایة من حاالت العنف 2.3.1
  .ضد المرأة

 
    :المساواة قسم في والمساواة ، ، والخدمات االجتماعیة الصحة وزارة موقع ىعل متوفرا كان

http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action 

الشرطة ، والعدالة ، ( الموارد لمختلف تسمح بالتحدید على الخرائط في الموقع 
 وبأنھ في اإلدارات العامة ، والھیئات االجتماعیة ، قد ،) والمعلومات ، واالستشارات 

  .العنف ضد المرأةتم وضع تحت تصرف المواطنین ، وضحایا 
 
 

.الحق في الحصول على الرعایة االجتماعیة الشاملة   
 

4.1 

 االول كانون /دیسمبر  28 في المؤرخ 1/2004 العضوي القانون من 19 المادة (
  .) العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على
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 من للنساء ویحق والمعنویة، البدنیة السالمة في حقھم وافعیب وصحیح  لجعل
 :االجتماعیة  الخدمات على القصر وأوالدھم  ،العنف ضد المرأة ضحایا

  
   االھتمام. 

 
  وارئ الط سعافات إ. 

 
  واالحتضان  الدعم . 

 
  المتكاملة  االستعادة. 

 
 العنف ، عن حاالت الناشئة االحتیاجات لتغطیة ھو الخدمات ھذه من الغرض
 من التخفیف األقل على أو معاناتھا ، قبل الضحیة كانت علیھ الذي الوضع واستعادة

 .آثارھا
 

 :للنساء أن  الممكن من ھاخالل من
 

 وحقوقھا  بھا القیام یمكن التي اإلجراءات بشأن المشورة تلقي. 
 

 الطبیة المواد جمع التوجھ إلیھا من أجل یمكن التي الخدمات على تعرف 
 . واالجتماعیة والنفسیة

 
 المؤقت، والمأوى،  الطوارئ (المساكن من المختلفة الموارد إلى الوصول 

 تیاجاتھماحو سالمتھم ضمان حیث یتم .)  ذلك إلى وما ، المحمیة والمواقع
 . األساسیة

 
 النفسیة أو / َو البدنیة قدراتھم استعادة . 

  
 النفسي الدعم وتلقي ، التوظیف إعادة أو واالندماج  ،إعدادھم  تحقیق 

 أجل من التام الشفاء من  االستعادة الكاملة مسار طول على واالجتماعي
  . المزدوج اإلیذاء تجنب

 
 بیئات في یعیشون الذین لألطفال االجتماعیة دةالمساع في الحق أیضا بھ لمَسالُم ومن

 عدد  معاالجتماعیة الخدمات ملھ یكون أن یجب. األسري  العنف ھناك أسریة حیث
،  رعایتھم  في خاصال إعدادھم  مع والموظفین ألطفالل متوقعةال األماكن من كاف

  . لھم والبدني  النفسي الضرر إلى تؤدي قد التي الحاالت وتجنب منع بغرض 
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. الفوریة والمتخصصة  المجانیةالحق في المساعدة القانونیة  5.1 
 

 كانون  /دیسمبر 28 في ، والمؤرخ 1/2004 القانون العضوي من 20 المادة (
  ، 1/1996 رقم قانونوال ، العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على االول

 والمرسوم ة المجانیة ، القانونی عدةالمساحول  ، الثاني كانون/ ینایر  10 المؤرخ
 القانونیة المساعدة توفیر ُیقر الذي ،تموز  / یولیو 25 تاریخ  ، 996/2003 الملكي

  .)المجانیة 
 

والنساء اللواتي ھن ضحایا العنف ضد المرأة ، یملكن الحق في المساعدة القانونیة 
یر ھذه المساعدة مباشرة ویتم توف. المجانیة ، بغض النظر عن وجود موارد للتقاضي 

في تلك االجراءات والقضایا االداریة ذات الصلة ، أو التي تنشأ أو تكون نتیجة 
  . العنفكونھن ضحایا

  
عند تقدیم ولغرض منح المساعدة القانونیة المجانیة ، فإن صفة الضحیة یتم اكتسابھا 

ظل ساریة المفعول وست تم البدء بدعوى جنائیة ،  قدقضائیة ، أو أنھشكوى أو دعوى 
ویتم فقدان . ما دامت الدعوى الجنائیة أو بعد انتھائھا ، قد تم صدور ُحكم إدانة 

صدور حكم براءة قطعي ، أو الحصول على االجراءات القانونیة المجانیة في حالة 
قد تم رفع ملف الدعوى الجنائیة بشكل نھائي ، بدون االلتزام بدفع تكالیف أنھ 

 .  ت تتمتع بھا بشكل مجاني حتى ذلك الحین الخدمات التي كان
 
 

 1.5.1  .الحق في المساعدة القانونیة المجانیة 
 

 :التالیة  على تقدیم الخدمات یشتمل المجانیة القانونیة المساعدة في الحق
 

 وقبل إجراءات الدعوى   ،مجانًا واإلرشاد النصح. 
 

 اإلجراءات في ووكیل محكمة محام والتمثیل المجاني من قبل  الدفاع 
  .واإلداریة القضائیة

 
 الرسمیة النشرات أو الصحف في إلعالناتل المجاني اإلدراج . 

 
 وأیضًا دفع لرفع الدعاوي والقضایا  الالزمة الرسوم دفع من اإلعفاء ،

 .االیداعات المطلوبة لتقدیم الطعون
 

  مجانا  الخبراء مساعدة. 
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 وثائقال وجبة على توثیقمن الرسوم المت٪ 80  تخفیضأو مجانا تلقي.  

 
یجب على مقدمة طلب الحق في المساعدة القانونیة المجانیة أن تشیر إلى الخدمات 

المساعدة بالحق في المساعدة .  لھا بھا بأن یتم االعترافالقانونیة التي ترغب 
 . القانونیة المجانیة تشمل في كل الحاالت اإلعفاء من دفع الرسوم والتأمینات المذكورة

  
االعتراف بالحق في المساعدة القانونیة المجانیة ، والدفاع عن مصالح الضحیة ، في 
كل الدعاوي ، إنما یتم بواسطة نفس المحامي الذي ینتمي للمساعدة المجانیة الخاصة 
بالعنف ضد المرأة، والذي یتم إقرارخ من قبل نقابة المحامین في مجاالت تخصصھم 

. 
 

.حقوق العمل   
  

.6.1 

 االول كانون  /دیسمبر 28 في المؤرخ 1/2004 العضوي القانون من 21 المادة (
  .) العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على

 
 ، إنما یھدف إلى تجنب العنف ضد المرأةوإن االعتراف بحقوق العمل للنساء ضحایا 

إنھا تعترف ومن أجل ذلك ، ف. ل بسبب العنف الذي یعانین منھ  ترك سوق العم
وضمان بحقوق تھدف إلى ضمان التوفیق بین العمل وحالة العنف ضد المرأة ، 

حمایتھم إذا ما أجبروا على ترك وظائفھم ، سواًء بشكل مؤقت أو بشكل نھائي ، 
 .وتسعى على إدخالھم في العمل في حالة أنھن ال یعملن  

    
، سواًء  العنف ضد المرأةلة من أجل ممارسة ھذه الحقوق للعامالت ، فیجب إثبات حا

، أو بشكل استثنائي ، وحتى  وأمر الحمایة  ،المعتديعن طریق الحكم الذي یدین 
صدور قرار الحمایة ، الصادر عن النائب العام والذي یشیر إلى وجود أدلة على أن 

 .  ضحیة للعنف الجنسي يالمرأة ھ
 

. حقوق العامالت لحساب اآلخرین   1.6.1 
 ، 45.1n  ، 48.6 ، 49.1 ، 52 d ، 55.5 b مكرر ، 40.3 ، 37.7المواد ( 

الموحد من النظام األساسي للعاملین ، والذي تم الموافقة علیھ بموجب من النص 
  .) آذار /  مارس 24 المؤرخ في 1/1995المرسوم الملكي 

 والتي ، األجور في تناسبي تخفیض مع العمل ساعات تخفیض في الحق 
 في  حقھا أو،  المرأة ضد العنف ضحایا من للنساء فعالة إلى حمایة تھدف

 . المتكاملة االجتماعیة المساعدة
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 الزمني الجدول تكییف طریق عن ، العمل أوقات ترتیب إعادة في الحق 
 العمل وقت ترتیبات أشكال من غیرھا أو بشكل مرن  العمل أوقات لتنفیذ
 . الشركة في استخدامھا یتم التي

  األولى الستة األشھر خالل مع حجز الوظیفة ، الجغرافي لالتنق في الحق 
.  

 الستة تتجاوز ال مبدئیة فترة ومع حفظ الوظیفة ، مع العمل تعلیق في الحق 
 .أشھر 

 ةالعامل عتبرت الحالة ھذه وفي ،ة العامل من بقرار العمل عقد إنھاء في الحق 
فإنھ  ، األخرى تطلباتالم تلبیة  ، وفي ھذه الحالة وبعدالقانونیة العطالة في

 . المعونة بسبب العطالة عن العمل أو البطالة إعاناتتلقي  یحق لھا

 مبررًا ، وذلك ضد المرأة العنف بسبب العمل عن تأخرال أو الغیاب ویعتبر  
  .الصحیة  والخدمات االجتماعیة الرعایة ِقَبل خدمات من ھذا  یحدد عندما 

 في احقوقھ ممارسة ، بسب لمرأةالعنف ضد ا ضحیة ةالموظف فصل بطالن 
  . العمل

 

.حقوق العامالت لحسابھن الخاص   
 

2.6.1 

 االول كانون /دیسمبر 28 في المؤرخ 1/2004 األساسي القانون من 21.5 المادة (
 ،20/2007 رقم القانونو  ،ضد المرأة العنف لمكافحة المتكاملة الحمایة تدابیر على

 والقانون ة للوائح العمل للحساب الخاص ،المنظم ،تموز / یولیو 20تاریخ 
 الحمایة من خاص نظامحیث یتم وضع   ، آب/ أغسطس  5 تاریخ ، 32/2010

 المرسوم و  العمال الذاتیین الذین یعملون لحسابھم الخاص ،نشاط بسبب التوقف عن 
 رقم القانون یطور الذي ،تشرین األول / أكتوبر 31 تاریخ ، 541/2011الملكي 

  . )آب/  أغسطس  5تاریخ  ، 32/2010
 

  على مایلي اقتصادیا تعتمد الخاص لحسابھم العاملین حقوق : 
 

  النشاط  ساعات تكییف ومالءمة  في الحق. 
   بینھما  المبرم العقد إنھاء في الحق. 
  العنف من طرف المرأة في حالة النشاط إلنھاء سببا مبررًا یكون أن 

 .ضد المرأة 
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  الحمایة وألغراض ة قانونیة من التوقف عن العمل ،  یكونون في حال سوف 
العامالت اللواتي یعملن لحسابھن الخاص  بالتوقف عن مزاولة نشاط العمل ،

 وبسبب ، دائم أو مؤقت بشكل واللواتي یتوقفن عن ممارسة نشاطھن  ، 
  . ضد المرأة العنف

 
 

.الحقوق في الضمان االجتماعي   7.1 
 
 االول كانون/  دیسمبر 28 في المؤرخ 1/2004 العضوي ونالقان من 21 المادة (

  .) العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على
 

.الحقوق في دفع مساھمات الضمان االجتماعي   1.7.1 
 

  ضحایا العامالت قبل من االجتماعي الضمان مع خاص اتفاق في االكتتاب 
 في تناسبي تخفیض مع عملھن ساعات خفضت اللواتيو  ،العنف ضد المرأة

 .األجور
 تشرین األول ،/ أكتوبر  13 ، تاریخ TAS/ 2865/ 2003القرار  ( 

  .)االجتماعي  الضمان نظام في الخاصة االتفاقیة
 
 أشھر للموظفات اللواتي یعملن  ستة لمدة حصص التأمین  بدفع االلتزام تعلیق

فعالة ،  الحمایة  جعلمن أجل واللواتي یوقفن نشاطھن   لحسابھن الخاص ،
  .االجتماعیة الكاملة  المساعدة في حقھن أو

 
 اللواتي موظفاتلل بالنسبة العمل تعلیق قتلو فعالة مساھمة فتراتاعتبار ك 

ایقاف دفع حصص الضمان للموظفات  ووقت  یعملن لحسابھن الخاص ،
 . عملھم طیھجرون نشاواللواتي یعملن لحسابھن الخاص 

في  المؤرخ ، 2005 /1335 الملكي المرسوم من  الوحیدضافياإل الحكم ( 
 الضمانمن   المعونات األسریةتنظیم  حیثت یتم ، الثاني تشرین /نوفمبر  11

  .) االجتماعي
  

 
.حقوق فیما یتعلق بالحصول على إعانات الضمان االجتماعي   2.7.1 

 
 لوقت اثلةمم حاالت عتبرت فإنھ واألبوة ، األمومة ألغراض المعونات بسبب 

ع حصص ف الزمینة المعتبرة وكأن فیھا یتم دلفتراتمزاولة العمل ، بالنسبة ل
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للموظفات الالتي یعملن لحسابھن الخاص ، التأمین االجتماعي الفعالة 
  . ضد المرأة للعنف ضحایا واللواتي یقعن  ولحساب الغیر ، 

 تنظیمم حیث یت ،آذار  / مارس 6، تاریخ  295/2009 الملكي المرسوم (
  واألبوة ، األمومةبسبب  االجتماعي الضمان لنظام ةالمالی المعونات

  .) الطبیعیة الرضاعة أثناء ومخاطر  الحمل فترة خالل والمخاطر 
 

 ضحایا نلكونھ نوظائفھ یتركن للنساء اللواتي المبكر التقاعد في الحق 
 . الشروط المطلوبة  ویلبین العنف ضد المرأة

 الذي ، االجتماعي للضمان الموحد العام قانونال من  ،2 ررمك 161 المادة (
  .)حزیران /یونیو 20 المؤرخ 1/1994 الملكي المرسومب تم إقراره

 
 ضحایا من للنساء والطالق االنفصال حاالت في األرملة معاش في الحق 

الشروط المطلوبة ، بالرغم من أنھن لسن   ، مع إثباتضد المرأة العنف
  .ة المعادلة مستحقات للنفق

 الذي ، االجتماعي للضمان العام للقانون الموحد النص من 174.2 المادة (
  .)حزیران  / یونیو 20 المؤرخ 1/1994 الملكي المرسومب تم إقراره

 
 القتل جریمة الرتكابھ نھائي بحكم أدین بسبب الذي األرملة معاش فقدان 

 بالجریمة الضحیة تكون عندما اإلصابة أو  ،األشكال من شكل بأي المتعمد
 السابق شریك حیاتھا أو السابق الزوج حیاتھا ، أو شریك أو  ،زوجھا نیكو

 .ألیتام اتم ُی معاش من في حالة ، وزیادة ،
 28 في المؤرخ 1/2004 العضوي القانون من األول اإلضافي المرسوم (

  المرأةالعنف ضد ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على  ،االول كانون /دیسمبر
 كانون/ دیسمبر  23 المؤرخ 3158/1966 المرسوم من 38 والمادة ،

 المعونات مقدار حددالتي ت العامة الالئحة على الموافقة یتضمن الذي ، األول
  . )وشروط استحقاقھا  ، االجتماعي للضمان العام للنظام المالیة

 
 الة العط ومساعدات البطالة إعانات على للحصول مؤھال تكون ولكي، 

 الوضع في ھو العامل أن یعتبر فھو ،الشروط المطلوبة  تلبیة إلى باإلضافةف
 كونھ نتیجة طوعي أساس على العمل تعلیق أو عقده إنھاء عند القانوني
 . ضد المرأة للعنف ضحیة

/  دیسمبر 28 في المؤرخ 1/2004 األساسي القانون من 21.2 المادة (
   َو) المواد ، العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على االول كانون

من القانون العام النص المعاد صیاغتھ  من واألربعین الثانیة  ) 208.1.2
 1/1994للضمان االجتماعي ، والذي تم إقراره بالمرسوم الملكي التشریعي 

    .)حزیران /  یونیو 20، تاریخ 
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.حقوق الشغل وإمكانیة الحصول على عمل    

 
8.1 

.برنامج خاص للعمالة    1.8.1 
 
 االول كانون/  دیسمبر 28 في المؤرخ 1/2004 العضوي القانون من 22 المادة (

 الملكي والمرسوم العنف ضد المرأة العنف ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على
 برنامج على الموافقةحیث تمت  الثاني ، تشرین  /نوفمبر 21 المؤرخ 1917/2008

  .) العنف ضد المرأة ضحایا للنساء بالنسبة عیًا وفي العمل اإلدماج اجتما
 
العنف ضد ضحایا  النساء من العنف لضحایا العمل  اجتماعیًا وفياإلدراج برنامجو

 ذلك في بما ، للعمل العامة التوظیف خدمات فيكطالبات عمل   تمسجالوال ، المرأة
  : التالیة التدابیر

 
 ل ، فردیًا ، ومعمول من ِقَبل أفراد مؤھلین دلیل لإلدماج االجتماعي والعم. 

  
 كموظف  وفي العملاالجتماعي االندماج لتعزیز خاص تدریب برنامج    

 .    لصالح الغیر 
 
 نشاط جدید للعمل الذاتي للحساب الخاص بدء لتشجیع الحوافز .  

  
 العنف ضد المرأة ضحایا توظف التي للشركات الحوافز . 

 
 الجغرافي نقلالت لتسھیل الحوافز . 

  
 األجور في الفوارق لتعویض حوافز. 

 
 العنف ضد المرأة ضحایا من للنساء التوظیف لتسھیل شركات مع اتفاقات  

 .    وتنقلھم الجغرافي 
 

 2.8.1  .العنف ضد المرأة ضحایا العامالتعقد مؤقت من أجل استبدال 
 
 االول كانون /دیسمبر 28 في المؤرخ 1/2004 األساسي القانون من 21.3  المادة(

  .) العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على
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 ضحایا یقعن الالتي  العامالت محل لتحل مؤقتة عقود تقوم بإجراء التي لشركاتا
 التنقل في استعملن حقھن أو ن ،عملھ عقود نعلق واللواتي ، ضد المرأة للعنف

الحق في الحصول تعویضات من مساھمة فلھن  ، العمل مكان  تغییرأو  ،الجغرافي
 . الشركة في الضمان االجتماعي 

 
.حوافز لتشجیع بدء العاملین بنشاط لحسابھم الخاص   3.8.1 

 
 حیث یتم تنظیم حزیران ،/ یونیو  5  ، تاریخTAS / 1622/2007المرسوم  (

  .)الحر  العمل لتشجیع المنح برنامج
 

 خدماتفي  عمل عن والمسجالت كباحثات  العنف ضد المرأة ضحایا من النساء
ت یعملن لحسابھن الخاص ، مستقال ثبتن كعامالت یواللواتي   ، العامة التوظیف

 الفوائد المفروضة من للحد تھدف والتي المالیة ،  منحةال من فیمكن لھن االستفادة
  . شركة وتنفیذ إنشاءمن أجل  االستثمارات لتمویل القروض على
 

 4.8.1  .العنف ضد المرأةالتي توظف ضحایا حوافز للشركات 
 
 )والعمالة  النمو لتحسین األول ، كانون/ دیسمبر  29 المؤرخ ، 43/2006  القانون(
. 

 ، لھن الحق في العنف ضد المرأةالشركات الالتي توظف النساء من ضحایا 
، الحصول على مكافآت في مساھمة الشركات  للضمان االجتماعي ، وتكون مختلفة 

 .بحسب أن یكون العقد إلى أجل غیر مسمى ، أو عقد مؤقت 
 
 
 

.حقوق موظفي القطاع العام   9.1 
 
 /دیسمبر  28 في المؤرخ 1/2004 العضوي القانون من 26 إلى 24 من  المواد(

 رقم القانونو  ،العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على االول كانون
 المادةوللموظف العام ،  األساسي قانونال  نیسان ، من /أبریل 12تاریخ  7/2007

 حیث یتم  ،تشرین األول  / أكتوبر 13 تاریخ TAS/2865/2003، والمرسوم  21
  .) االجتماعي الضمان نظام في خاصةال تفاقیةاال میتنظ
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 الجدول تكییف خالل من ، الیومساعات  توزیع إعادة أو تخفیض في الحق 
 العمل وقت تنظیم أشكال من غیرھا أو المرنة العمل اتأوق وتنفیذ ، الزمني

 . اإلدارة وضعتھا التي شروطال في
 

 العنف ضد المرأة  بسببالتنقل في الحق . 
 

 في الحق الھ الموظفة ، األولى الستة األشھر خالل.  مغادرةال في الفرد حق 
 سوبمح الفترة ھذه مثل أن باعتبار ،التي تقوم بھ  منصب عملھا في البقاء

 . االجتماعي الضمان نظام وحقوق  ، والمھنة ،ألقدمیةبسبب ا
  

 في مبررة عتبرت ، جزئي أو كاملبشكل  ، العنف ضد المرأة ضحایا تغیب 
 ، الصحیة الرعایة أو االجتماعیة الخدمات ھا تحدد التي الشروطو الوقت
 . االقتضاء حسب

  
  العنف  ضحایا ا تكونمعند االجتماعي الضمان مع خاص اتفاق في االكتتاب

 .األجور في نسبي انخفاض مع نعملھ ن ساعاتخفض قد،  ضد المرأة
 
 

.حقوق اقتصادیة   10.1 
ضد  العنف ضحایا إلى الخاصة االقتصادیة المساعدة تقدیم

 في خاصة صعوبات من نییعانالالتي  النساء من المرأة
.وظیفة  على الحصول  

1.10.1 

 
 االول كانون /دیسمبر  28 في المؤرخ 1/2004 ضويالع القانون من 27  المادة(

 الملكي والمرسوم  ، العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على
 قواعد استیفاءب والنظام المتعلق االول ، كانون /دیسمبر   2 تاریخ  1452/2005

 الذاتیة حیث المدینة أو  ،الحكم ذاتیةتم إقرارھا من قبل المقاطعة ال التيو اإلجراءات 
  . ) المعونة طلب تم 
 
 واللواتي   العنف ضد المرأة ضحایا ھي موجھة للنساء من المالیة المساعدات ھذهو

  : التالیة الشروط یستوفون
 

  األدنى الحد من %75 تتجاوز شھریا ، وأن تحسب التي الدخل وجود عدم 
 .عادیتین غیر ال الدفعتین من النسبي الجزء باستثناء المعمول لألجور
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 إلى واالفتقار ،لكبر السن  ًانظر ، عمل على للحصول الخاصة الصعوبات 
 من یتضح ما وھو ، االجتماعیة  أو الظروف المتخصصة أو اإلعداد العام 

 .للشغل الموافقة لذلك  العامة العمالة دائرة عن الصادر التقریر
 
 األشھر عدد أساس على محسوبال والمبلغ دفعة واحدة ، في تدفع المالیة المساعدة ھذه

 من أسرتھا ما للمرأة كان إذا ما علىإلعانات البطالة الموافقة لذلك ویعتمد ذلك 
 معترف  لدیھا بھا المعترف المعالین أو / و نفسھا المرأة كانت إذا وعما ،تعولھم أم ال 

 .العجز من درجةلھم  ب
 

 35/1995 رقم قانونلا في علیھا المنصوص تلك مع متوافقة ھي المساعدة ھذه
العنف  جرائم لضحایا والمساعدات المنح من كانون األول ، / دیسمبر 11 في المؤرخ

 غیرھا مع ةمتوافق غیر ي فھ ، ذلك من وعلى العكس.  الجنسیة والحریة ضد المرأة
  اإلدماجبرنامج في المشاركة عن فضال ، الغرض نفس  التي تحققالمساعدات من

 . للدخل الفعال
  
 غیر بغرض استالم المعونات  المحسوب الراتب ، الدخل االعتبار في یأخذ ال ذاھ

  . المساھمةالجبائیة
 

.دخل فّعال إدماجي   2.10.1 
 
 ظمنتوالتي  ، الثاني تشرین / نوفمبر 24 المؤرخ 1369/2006 الملكي المرسوم (

 حتیاجاتاال ذوي من العمل عن لعاطلینا برنامج  الفعال اإلدماجي من أجلالدخل
  .) عمل على العثورفي  صعوبةو الخاصة المالیة

 
 "          في والمشمولین  العمل عن للعاطلین  یتم االعتراف بھاالمالیة ةالمساعد ھذه

 زیادة إلى الرامیة األنشطة تنفیذیتم  خاللھا من التيو ، الدخل الفعال اإلدماجي برنامج
 . العمل سوق  فيدخولال فرص

  
 للحصول لةمؤھ كونتو الدخل الفعال اإلدماجي ،  برنامج في تضمینھا یتم من أجل أن

 أن تفي العنف ضد المرأة ضحیة المرأة  فإنھ یتوجب على ، مالیةال مساعداتعلى ال
  : التالیة المتطلباتب

 
 ضد المرأة للعنف ضحیة اأنھ إثبات . 

 
 ن مسجلة أن تكو امنھ یطلب ال ولكن ، العمل عن كباحثة مسجلة تكون أن

 . العمل عن كباحثة مستمر بشكل شھرا 12 لمدة
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 علیھا المعتدي مع عیشت ال أن . 

  
 45 سنة   عمرھایكون أن یشترط ال ولكن ، سنة 65 تحت أن یكون عمرھا 

  . أكثر أو
 

   وأن یكون أكثر في الحساب نوع أي من ،االفتقار لدخل خاص بھا ، 
 الجزء باستثناء بھا، المعمول جورلأل األدنى الحد من٪ 75 بنسبة الشھري 

 .للدفعتین الغیر عادیتین  النسبي
 

  لو حتى  الفعال اإلدمادجيللدخل جدید برنامج من ةمستفید كونت أن یمكن 
 الطلب تقدیم لتاریخ السابقة یوما 365 خالل آخر برنامج ت مستفیدة من كان

.  
 

 متعددة تأثیر لقوة ل للدخالعام المؤشر من٪ 80 ھو النشط دراجاإل دخل مقدار
)IPREM( ، والمعمول بھا في كل وقت   شھریة. 
 

لتغییر مكان  المرأة اضطرت إذا في دفعة واحدة ،  إضافیة مساعدة أیضا یشمل فإنھ
 البرنامج في قبولال طلب تسبق التي 12 األشھر في العنف ضد المرأة إقامتھا بسبب

 الدخل من أشھر ثالثة مبلغ مبلغ لیعاد ما أي ، األخیرة ھذه في اوجودھ أثناء أو
  . الفعال دراجاإل
 

.للنفقات الغذائیة  المسددة غیر السلف  3.10.1 
 
 بتنظیم المتعلق كانون األول ،/ دیسمبر  7 تاریخ ،2007 /1618 الملكي  المرسوم(

  .)الغذائي  الدفع ضمان صندوق عمل وسیر
 
نھ یتم ضمان دفع قیمة األغذیة یة ، فإئضمان الدفع للمواد الغذا صندوق خالل من

المعترف بھا والغیر مسددة ، والمنصوص علیھا في االتفاق المقر قانونًا ، أو وفق 
والطالق ، وإعالن بطالن  القضاء ، أو في قرار المحكمة في إجراءات االنفصال ،

 لھ صفة الدفع المسبق مبلغ دفع خالل من الطعام ، أو النسب بطالن إعالن الزواج ، 
.  

 
األبناء أصحاب الحق  عامة ، بصفة ھم  السلف  حقمن وإن األشخاص المستفیدین

 ، والذین یكون ةیاألسر وحدةال من ًاجزء نون والذین ُیكِو مسددة ، غیرو قانونًا للغذاء
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 مبلغ یتجاوز ال ، مفاھیمال جمیعبو ًا ، سنوی وتحسب ،ھم المالي ودخل ھم ردامو
 متعددة تأثیر العام المؤشر الدخل من السنوي المبلغ ضرب طریق عن تحسب

)IPREM( ، عددل ، وذلك وفقًاعامل الموافق بالُم السلف ، تطبیق وقت بھ المعمول 
  .ت الوحدة األسریة نالتي تضم القصر األطفال

 
بھ  حكمت  الذي الشھري المبلغ سداد على الحصول لألشخاص المستفیدین ویحق

 تدفع قد والتي الشھر، في یورو 100 حد مع ، ألغذیةا  قیمةلسداد كوسیلة المحكمة
 .ًا شھر عشر ثمانیة أقصاھا لمدة

 
 ھو) السلف  ویتلقى یطلب الذي أي (  القصراألطفال حضانة یتحمل الشخص أن حال في

 من السلفب لالعتراف ماسة حاجة ھناك أن المفھوم منو ، ضد المرأة لعنفا ضحیة
والذي یقتضي أن  ، ات في حاالت الطوارئ  جراءإل في طلب اوذلك ، الصندوق

  .الحّل وإعالم الطلب یجب أن یكون شھران تكون الفترة الزمنیة من أجل 
 
 

 العام والسكن االجتماعي السكن على الحصول في األولویة
.السن  لكبار  

4.10.1 

 
 االول كانون/  دیسمبر 28 في المؤرخ 1/2004 العضوي القانون من 28 المادة( 

 ، تاریخ 1/2013 والقانون  ‘ المرأةعلى العنف ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على
 مایو لتعزیز تدابیر الحمایة لمقترضي الرھن العقاري ، وإعادة ھیكلة الدیون 14

 أبریل ، حیث یتم 5 ، تاریخ 233/2013واالیجار االجتماعي ، المرسوم الملكي 
وإعادة تأھیل وإعادة تأھیل األبنیة ، تنظیم لوضع خطة الدولة بتأجیر المساكن ، 

  ) .2016 – 2013 الحضریة ،  األماكنوتجدید
 

 في األفضلیة حق لھن  مجموعةیشكلن  العنف ضد المرأة ضحایااللواتي ھن  النساء
 :مسكن الالحصول على 

 
   والتي تم كن المعتادة ، ا على المساالصداراتإمكانیة االستفادة من تعلیق

في تنفیذ وي قضائیة ، أو المنفذة خارج نطاق القضاء  في دعاإقرارھا
 .الرھن

 
  إمكانیة الحصول على الدعم االجتماعي في استئجار المساكن. 

http://www.imserso.es/imserso_01/fsva/index.htm 
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 ألغراض المعونات المنصوص " مفضل  كقطاع "یتم األخذ بعین االعتبار
على سكن بنظام  تعزیز فرص الحصول ىعلیھا في خطة الدولة والرامیة إل

  .االیجار للقطاعات التي تعاني من صعوبات اقتصادیة 
 
 

. الحق في التعلیم الفوري   .11.1 
 
   ، تاریخ1/2004 القانون من عشر السابع ضافيالمرسوم اإلو 5 المادة (

  .) العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على كانون األول ، / دیسمبر 28
 

 المتأتیة اإلقامة تغییرب یتأثرون الذینو  ، العنف ضد المرأة ضحایافإن أبناء وبنات 
 فلھم الحق في االلتحاق الفوري في المدارس حیث یكون ، العنف ضد المرأة أفعال من

  . الجدیدة إقامتھم مكان
 

  .العنف ضد المرأةالنساء األجنبیات ضحایا حقوق 
 

2.  

 1.2.  .العنف ضد المرأةوضع اإلقامة في إسبانیا للنساء األجنبیات ضحایا 
 
 االول كانون /دیسمبر  28 في المؤرخ 1/2004 األساسي القانون من 17.1  المادة(

 4/2000 العضوي والقانون  ،العنف ضد المرأة ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على
 إسبانیا في األجانب وحریات حقوق على الثاني كانون /ینایر  11 في الصادر

 بموجب الذي تم إقراره ، 4/2000 األساسي قانونال وأحكام واندماجھم االجتماعي ؛
 الملكي المرسومو أبریل ، / نیسان 20 المؤرخ ، 557/2011 الملكي المرسوم

 في واإلقامة الحركة حریةو  دخول ،حول شباط  /فبرایر 16 المؤرخ 240/2007
 األطراف الدول من وغیرھا األوروبي االتحاد في األعضاء الدول للمواطنین إسبانیا

  .) األوروبیة االقتصادیة المنطقة على االتفاقیة في
 

 تتضمن العنف ضد المرأة ضحایا األجنبیات لنساءل اسبانیا في اإلقامة حالة
  : التالیة الخیارات

 
 من مواطنل أسرة أفراد أنھن حالةلھن  اللواتي   النساء األجنبیات .1.1.2

 في التي ھي جزء  الدول إحدى أو  ،األوروبي االتحاد في عضو دولة
 . األوروبیة االقتصادیة المنطقة على االتفاق
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حول  شباط  /فبرایر 16 المؤرخ 240/2007 الملكي المرسوم من 9.4 المادة (
 االتحاد في األعضاء الدول مواطني من إسبانیا في واإلقامة الحركة حریةو ،دخول 

 االقتصادیة المنطقة على االتفاقیة في األطراف الدول من وغیرھا األوروبي
  .) األوروبیة

 
 الشراكة إنھاء أو أو الطالق ، ،فسخ الزواج   حالة في اإلقامة حق على للحفاظ

 األوروبي االتحاد في عضو دولة ایارع من تلیس التي المرأةفإن  ، كزوجین المسجلة
  ،األوروبیة االقتصادیة المنطقة على االتفاق في التي تكون جزءًا  الدول إحدى أو
  في ، أوالزواج خالل  ، ضد المرأة للعنف ضحیة  علیھا أن تثبت بأنھا كانت ینبغيف

 ا یوجد معند مؤقتة بصفة یمكن اعتماده للنظر ظرفال  فھذا، حالة شریكة حیاة مسجلة
عنف  عالمات وجود إلى شیری  الذي العام المدعي تقریر لصالحھا ، أو حمایة أمر

حدوث  تبینی  ، وبصفة نھائیة عندما یتم اتخاذ قرار نھائي للمحكمة حیث ضد المرأة
 .الظروف المزعومة 

 
أیًا  أصحاب یمكن أن یكن من  االوروبي االتحاد خارج  نساء أجنبیات من.2.1.2

  ، وھيالعنف ضد المرأة  ، بسبب المحدد والعمل ین من تصاریح اإلقامةمن النوع
  :التالیة 

 
   یتم لّم شملھن األجنبیات اللواتي  للنساء المستقل والعمل اإلقامة إذن تصریح

 :مع أزواجھن ، أو شركاء حیاتھن 
  /ینایر  11 في الصادر 4/2000 األساسي قانونال من 19.2 المادة (

 الحیاة في وإدماجھم إسبانیا في األجانب وحریات حقوق على الثاني كانون
 تم إقراره  الذي ، 4/2000 رقم القانون نظام من 59.2 والمادة ، االجتماعیة

  .)نیسان  / أبریل 20 تاریخ  2011/ 557 الملكي المرسومب
 

o ترخیص اإلقامة بمجرد صدور أمر الحمایة لصالح  على الحصول
 العام من المدعي  فعندما یكون ھناك تقریر لك ،وإذا تعذر ذ المرأة ، 

 . العنف ضد المرأة آثار وجود إلى یشیر
 

o  سنوات 5مدة تصریح اإلقامة ھو خمس . 
 

 في األجنبیات للنساء استثنائیة ظروف في والعمل المؤقتة باإلقامة التصریح 
 :قانوني  غیر وضع

 كانون  /ینایر 11 في الصادر 4/2000 رقم القانون من مكررا 31 المادة (
 االجتماعیة الحیاة في وإدماجھم إسبانیا في األجانب وحریات حقوق على الثاني
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الذي تم إقراره  ، 4/2000 األساسي القانون لوائح 134-131 المواد ؛
  .)أبریل  / نیسان 20 بتاریخ  ،557/2011 الملكي المرسومب

 
o أمر المرأة لصالح فیھ صدر الذي الوقت اعتبارًا من طلب التصریح 

 . عنف ضد المرأة آثار وجود تثبت التي الحمایة، أو صدور النیابة العامة
 

o الجنائیة بحكم ُمدین أو بقرار  اإلجراءات عندما تنتھي إذن التصریح منح
العنف ضد  ةیضح توقع قد  المرأة أنب ستنتاجاالحیث یتم  قضائي ،

لمدعى علیھ في عداد  بسبب العثور على االقضیة ملف ذلك في بما ، المرأة
  .علیھ  المدعى استبعاد أو المؤقت المفقودین ، أو الفصل

 
o  السنوات ھذه سیاق في ، ذلك ومع. سنوات  5: تصریح اإلقامة  مدة 

طلبھا،  على بناء األمد ، الطویلة اإلقامة حالة إلى الوصول یمكنھا الخمس
صریح اإلقامة تملك فیھ ت تكان الذي الوقت  یتم حسابھولھذا الغرض فإن
 .المؤقتة والعمل 

  
o الذین أو القصر، لصالح أوالدھم االستثنائیة الظروف بسبب  إذن إقامة 

 أو ، الخاصة الحتیاجاتھم موضوعي تقدیم على قادرین وغیر إعاقة لدیھم
وتكون ھي  عامًا، 16 من أنھم كانوا أكبر حال في رخصة إقامة وعمل 

 الوقت في جنبیةاأل المرأة من طلب:  الشكوى وقت في اسبانیا في موجودة
 ظروفال بسبب  اإلقامة المؤقتة والعمل إذن على الحصول  فیھطلبت الذي

ومنح .  الجنائیة اإلجراءات آخر یحدث خالل  أمر أي أو ، ستثنائیةاال
تھا یكون ضمن شروط اإلقامة المؤقتة والعمل ، بسبب ومد اإلقامة

  . نظامي غیر وضع في ات الموجوداتللنساء األجنبی ستثنائیةاال لظروفا
 

o  الظروف في الترخیص ھذا منحالتي ت المختصة اإلداریة السلطة 
 المرأة لصالح والعمل لإلقامة المؤقت الترخیص منحستقوم ب ، االستثنائیة

  ،والعمل المؤقتة اإلقامة أو اإلقامة تصاریح االقتضاء وعند ، األجنبیة
 موضوعیا ینقادرال وغیر إعاقة لدیھم الذین أو القصر أوالدھم لصالح
 وھذه . للشكوى وقت في إسبانیا في والذین یكونون ، احتیاجاتھم لتوفیر

، أو  المؤقت اإلذن التصاریح المؤقتة تنتھي في الوقت الذي یمنح فیھ 
  . ستثنائیةاال ظروفُیرفض الترخیص لل

 
لغیر ، والتي  لحساب اوالعمل المؤقتة اإلقامة تصریح تجدید سیتم .3.1.2

 أو  ،العمل عقد إنھاء حالة في صالحیتھا تنتھي وعندما تملكھا امرأة أجنبیة ، 
 .الجنسي  للعنف ضحیة لكونھا نتیجة العمل تعلیق
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 كانون/  ینایر 11 في الصادر 4/2000 األساسي قانونال من 38.6 المادة (

 االجتماعیة حیاةال في وإدماجھم إسبانیا في األجانب وحریات حقوق على الثاني
(.  

 
العنف ضد حمایة النساء األجنبیات في الحالة غیر النظامیة لضحایا 

  .المرأة
.2.2 

 
 الثاني كانون /ینایر  11 في الصادر  ،4/2000 رقم القانون من مكرر 31  المادة(

  والمواد ؛ االجتماعیة الحیاة في وإدماجھم إسبانیا في األجانب وحریات حقوق على
 المرسومب والذي تم إقراره ، 4/2000 األساسي القانون من لوائح  134لى  إ 131

  .)أبریل /  نیسان 20 تاریخ ، 557/2011 الملكي
 

   تبین أن ،ضد المرأة  العنف حالةكان عند تقدیم الشكوى ل إذا 
  :الوضع غیر نظامي بالنسبة للمرأة األجنبیة  

  
o موجودةالكونھ ةعقوبلفرض  إداریة إجراءات في الشروع عدم   

  .)  مخالفة خطیرة  (اإلسبانیة األراضي في قانوني بشكل غیر      
                       

o  ایقاف وتعلیق اإلجراءات اإلداریة التأدیبیة ، والتي تم 
 الشروع بھا من قبل لجنة التأدیب قبل تقدیم الشكوى ، وعند    
 في           افقة على العودة المو أو الطرد أوامر تنفیذ االقتضاء ،    
 .نھایة المطاف       
 
  الجنائیة اإلجراءات إتمام : 

 
   یةضح توقع المرأة والذي یتبین منھ أن قضائي قرار أو بحكم إدانة 

القضیة بسبب العثور على المدعى  ملف ذلك في بما ،ضد المرأة  العنف
علیھ ،  المدعى اداستبع أو المؤقت علیھ في عداد المفقودین ، أو الفصل

 الظروف بسبب  ،والعمل مؤقتة إقامة األجنبیات النساء منح یتم فإنھ
 أوالدھم لصالح التراخیص وطلب ، مناسبا ذلك كان وإذا ، االستثنائیة

 لتلبیة موضوعي توفیر على ینقادر وغیر إعاقة لدیھم الذین أو القصر،
  .الخاصة احتیاجاتھم
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 العنف ، والذي ال یتبین منھ حالة قرار مع أو اإلدانة وجود حكم عدم مع 
فإنھ یتم رفض إعطاء إقامة مؤقتة وعمل ، للمرأة األجنبیة  ضد المرأة ،

 التصاریح على ، مناسبا ذلك كان بسبب الظروف االستثنائیة ،  وإذا
 على قادرین وغیر إعاقة لدیھم الذین أو القصر ، ألوالدھم المطلوبة

 باإلضافة لذلك فإن .الخاصة  جاتھماحتیا لتلبیة موضوعي توفیر
الترخیص المؤقت لإلقامة والعمل والذي كان قد ُمنح للمرأة األجنبیة یفقد 

 والدھمأل الممنوحة ةالمؤقت التراخیص ، االقتضاء وعند فعالیتھ ، 
 لتلبیة موضوعي توفیر على ینقادر وغیر إعاقة لدیھم الذین أو القصر،

 التأدیبیة اإلداریة اإلجراءات مواصلة أودء ویتم الب.  الخاصة احتیاجاتھم
  . اإلسبانیة األراضي في القانونیة غیر اإلقامة بسبب

 
 

.حق اللجوء   .3.2 
 
 حق والذي ینظم األول ، تشرین / أكتوبر 30المؤرخ في  ، 12/2009  القانون(

  .)واإلعانة  اللجوء
 

 من  بسبب الخوف،لمرأة  الالجئة للنساء ضحایا العنف ضد ا بحالة یتم االعتراف
 أو،  الجنس أومعینة ،   اجتماعیة فئة إلى ابانتمائھ تتعلق ألسباب لالضطھاد التعرض

 بسبب وذلك ، ونیستطیع وال ، جنسیتھ بلد خارج  ویكون موجودًا، الجنسي التوجھ
 ، لجنسیةل المفتقرة المرأة أوالیریدون التمتع بحمایة ذلك البلد ،   ،المخاوف المذكورة 

 ھذه مثل بسبب أوة قادر غیر  تكوناألسباب لنفسو  المعتادة ا إقامتھ بلد خارج وجدتو
 :الترید العودة إلیھ  ،المخاوف 

 
 تكون المخاوف المبررة  أن الضروري فمن اللجوء بحق االعتراف من أجل

 خطیرة تكون التيو االضطھاد أعمال أساس علىللنساء اللواتي یتعرضن 
 العنف أعمال ذلك في بما ،النفسي  أو البدني لعنفا أعمال شكل وتتخذ

  .الجنسي
 

  في السائدة الظروف ظل في  ، فیتم االعتبار االضطھاد أسباب تقییممن أجل 
 محددة ، وتعتمد اجتماعیة جموعةم مفھوم في تضمینھا یتم  ، األصلي البلد

 ، أیضاو. الجنسیة  ھویةال أو الجنسیة المیول بین على میزات مشتركة
 الذین األشخاص ذلك في بما المنشأ ، بلد في الظروف السائدة  على اعتمادا
المخاوف الحقیقیة من االضطھاد على أساس  بسبب أوطانھم من یفرون

 .الجنس 
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 .برامج العودة الطوعیة للمھاجرین. 4.2

 
 تقدم إمكانیة برامج العودة الطوعیة التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي ،

جوء ، والالجئین ، للا وطالبيالمھاجرین ، ( عودة ألولئك األشخاص األجانب ال
في  ، والذین یعبرون عن رغبتھم ) معونة مع واألشخاص المتمتعین بنظام حمایة 

یتوفرون على المتطلبات المنصوص علیھا في أي من العودة إلى بلد منشأھم ، والذین 
   .البرامج 

 
ھي  ضد المرأة لعنفا ضحیة یقعن الالتي النساء ید منھاتستف أن یمكن التي البرامج

 :التالیة
 

  والتي: برنامج العودة الطوعیة بمساعدة ورعایة خاصة لألشخاص الضعفاء 
 نظام حمایة مع معونة یملكن واللواتي اللجوء ، اتیمكن أن یستفید منھا طالب

 عن  من خالل تقریر صادرویثبتن في وضع غیر قانوني واللواتي ھّن، 
سیر الخدمات االجتماعیة التابعة للبلدیة أو الھیئة المختصة التي تدیر وُت

 . ضحایا العنف النفسي ، أو البدني ، أو الجنسي ھن واللواتيالعودة ، 
  

  والذي یمكن أن  :برنامج العودة الطوعیة والمشتمل على الرعایة االجتماعیة
ومن . وضع نظامي إداریًا یستفید منھ األجنبیات الضعیفات والموجودات في 

ویتم یكّن في حالة من الحرمان وعدم االستقرار االجتماعي ، الضروري أن 
بتقریر صادر عن الخدمات االجتماعیة التابعة للبلدیة ، أو الھیئة  إثبات ذلك

 ضحایا العنف النفسي ، والبدني أو ھن واللواتيالمختصة في إدارة العودة ، 
 .الجنسي 

  
 تكمیلیة لدفع إعانات البطالة المتراكمة ، والمسبق لإلعانة ات برنامج مساعد

ب من خارج االتحاد األوروبي والذین یعودون بسبب البطالة للعمال األجان
ویمكن أن یستفید منھا اولئك الذین قد تم   : (APRE)طوعًا لبلد منشأھم 

ذلك لھم بحق تلقي المعونة بسب البطالة بشكل مسبق وتراكمي ، واالعتراف 
 اتفاقیة ثنائیة وأن یكونوا من رعایا الدول التي وقعتبھدف تسھیل عودتھم ، 

 . الضمان االجتماعيمجالمع إسبانیا في 
 
 
 

. حقوق ضحایا الجریمة والذین ھم أیضًا ضحایا العنف ضد المرأة   3.  
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و أ یعانین اللواتي للنساء المتكامل قانون یعترف التي الخاصة الحقوق إلى باإلضافة

ضد المرأة ، فإنھن یملكن الحقوق والتي تعترف بھا القوانین  للعنف أنھن تعرضن
  :یلي  ما ونسلط الضوء على لضحایا الجریمة ، 

 
 

 1.3. .الحق في تقدیم شكوى 
 
  . ) الجنائیة اإلجراءات قانون من یلیھا وما 259 المواد (
 

 .والتي لحقت بھن  أةضد المر العنف حاالت الشكایة عن في الحق للمرأة یكون
 

 یشكل قد فعل ارتكاب في المختصة السلطات  إعالم ومن خالل تقدیم الشكوى ، فیتم
  ، جنحة أو جریمة باعتباره الجنائي القانون یحدده الذي السلوك ویعني ، جنائیة جریمة

 .یقومون بتنفیذھا  الذین ألولئك عقوبةال أو التأدیب وتحدید 
  

 أنھ على أدلة ھناك أن رأت إذا ، القضائیة السلطة الى التھاحإو الشكوى تقدیم بعد
  . لذلك وفقا الجنائیة اإلجراءاتب  فیتم البدءإجرامیا، عمال ارتكب

 
 

.الحق في طلب أمر حمایة   .2.3 
 
 االول كانون/  دیسمبر 28 في المؤرخ 1/2004 العضوي القانون من 62  المادة(

 قانون من ter 544 والمادة المرأة ، ضد العنف ضد المتكاملة الحمایة تدابیر على
    .)الجنائیة  اإلجراءات

 
 في المختص الجھاز القضائي یصدره والذي المحكمة من أمر ھو الحمایة وأمر

 خطر حالة وجود تقدرو ، جنحة أو جنایة ارتكاب علىالتي یوجد فیھا أدلة  حاالتال
 . الجنائیة باإلجراءات خالل القیام  مایةلحا اتخاذ تدابیر تطلبت والتي  للضحیة حقیقیة

 
 المدنیة التحذیریة ذات الصبغة تدابیرال على واحدة وثیقة في  ینصالحمایة وأمر

 ،وإذا لزم األمر  ،لصالح المرأة ضحیة العنف ضد المرأة  العنف لضحایا والجنائیة
 من الضحیة حلصال المنصوص علیھا االجتماعیة الحمایة آلیات ویتم تفعیل ،ألبنائھا 

 من الضحیة صفةفإنھ یتم إثبات  الحمایة أمر معو  . المختلفة العامة السلطات قبل
 القانون علیھا نصی التي بالحقوق االعتراف إلى یؤدي الذيو  ،المرأة ضد العنف

 . 1/2004 العضوي
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لصالح المرأة ضحیة العنف ضد  یمكن للمحكمة أن تقرھا التي الحمایة تدابیروإن 

 یمكن إقرار و . والمدنیة الجنائیة سواء ،بنائھا أل یمكن ، االقتضاء وعندأة ، المر
 :واحدة أو أخرى من األمور التالیة 

  
 .األسرة  منزل من الجاني طرد .1
 .المنع من اإلقامة في بلدة معینة  .2
  منع الجاني من االقتراب نحو الضحیة وأقاربھا ، أو غیرھم من  .3

 .افة تحدد الحقًا األشخاص على مس  
  من االتصال بالضحیة ومع أفراد أسرتھا وغیرھم من الجاني منع .4

 . الخ ، والھاتف ، رسالة:  األشخاص بأي وسیلة كانت  
  ، الضحیة عمل مكان:  معینة مناطق  مناالقتراب من الجاني منع .5

   ..ذلك إلى وما ، األبناء  مدارسو  
  . الضحیة زلمنب المتعلقة البیانات حذف .6
  . القضائیة المكاتب في  الضحیة قضائیًا حمایة .7
  . حیازتھا وحظر األسلحة مصادرة .8

 
 : ھي اعتمادھا یمكن التي المدني الطابع  ذاتتدابیرال
  

 .وجھاز العروس  المنزلیة واألثاث والتمتع بالمسكن استخدام .1
 .القصر األطفال حضانة إسناد .2
 .األبویة  سلطةال ممارسة تعلیق .3
 الطریقة وبقاء األب مع األبناء ، أو والزیارات االتصاالت ، توقف نظام .4

االجتماع في نقطة  خالل من المثال ، سبیل على بھا ، القیام ینبغي التي
  .ما 

  .الغذائیة  اإلعانة تحدید  .5
الزمة من أجل إبعاد القصر عن الخطر أو  أخرى تكون تدابیر أي .6

   .ذى تجنب األ
 

 أو ،ومحامیھا  ،األقربین  وأقاربھا الضحیة نفسھا ، قبل من الطلب تقدیم ویمكن
 التي االجتماعیة الخدماتإن و ،إبالغ الشكوى  واجبب المساس دون.  العام المدعي

 أو لبدءا تعرف یتوجب علیھا إعالم الجھاز القضائي ، أو النیابة العامة ، من أجل
 .لحمایة أمر ا العتماد إجراءطلب 

 
وإن التدابیر المدنیة یجب طلبھا صراحة من قبل الضحیة ، أو من ممثلھا القانوني ، 

 .معوقین  أو قصر أطفال وجود عند ومن المدعي العام ،
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 یتم تقدیم  عندما الوقت نفس في الحمایة أمر على الحصول طلب  المستحسن من وإنھ

  . بالرغم منھ یمكن طلبھ في وقت الحق الشكوى ،
 

 یتعلق فیما   فإن طلب أمر الحمایة نفسھ لدیھ ھذا االعتبار ،، شكوى قدمت لم عندما
 .ھ فی عنھا لغَبالُم العنف وحاالت بالوقائع

  
 إلى االستماع وبعد تقدیمھ ، من ساعة 72 خالل الحمایة أمر إصدار للمحكمة ینبغي

 وتجنب حدة ، ٌل علىك االستماع جلسة تكون بأن القانون وینص. والمعتدي  الضحیة
  .بینھما  المواجھة

 
 

العرض  في طلب : الجنائیة  الدعوى أن تكون طرفًا في في الحق
 .شيء في المحكمة 

.3.3 

 
  .)الجنائیة  اإلجراءات قانون من 109  المادة(
 

 بإبالغ المحكمة ، فإن السكرتیر القضائي یقوم في لھا  مثول  ولأ وفي الشكوى تقدیم
 .الجنائیة  اإلجراءات في طرفا في أن تكون قھاح من الضحیة

  
ضد  العنف ضحایا من للمرأة الفّعالة المشاركة  یقتضيوالذي ، الحق ھذا ممارسة
 ممارسة وبعد الشكوى بعد  تستوفي الشكلیات والتي قضائیةال جراءاتاإل في المرأة ، 
المثول  خالل من تمالتي تو ، مدنیة دعوى ، االقتضاء وعند ، الجنائیة الدعوى

 یجبومن أجل ذلك ف"  الخاص المدعي  "اأنھ على الجنائیة اإلجراءات في شخصیًا 
 .ھا لتمثیل ووكیل محكمة  امصالحھ عن للدفاع محام توكل أن
  

 من أو للضحیة ، الحر االختیار طریق عن كونی أن المھنیین یمكن  ھؤالء وإن تعیین
 فإن األخیرة الحالة وفي. عنف ضد المرأة في ال المتخصصة القانونیة المعونة خالل

 .القانونیة المجانیة  المساعدة المرأة منح تم إذا مجانًا ، یكون والتمثیل المساعدة
 الضحیة ، أن الجنائیة ،  یعني اإلجراءات في طرفا والمثول شخصیًا ، وأن تكون

 رستھا ،مما في والتدخل للتحقیق ، تدابیر تقترح یمكن أن محامیھا ، خالل ومن
لم تكن  إذا ،ویجوز لھا ، باإلجراءات القیام  خالل صدرت التي القرارات كل ومعرفة
 .تقدیم الطعون الموافقة لذلك  ، موافقة

  
 أو إصابات عن والتعویض للجاني الضحیة إدانة یطلب قد خاصة، دعوى أیضا،

 .أضرار
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 إذا. الجنائیة  ءاتاإلجرا في والمصابین الضحایا مصالح عن الدفاع أسندت للنیابة
 إلى من تعتبره التھمةفتقوم بتوجیھ  ، جریمة ارتكاب تم  قد بأنھ االعتقاد إلىتوصلت 

 اإلجراءات في ت َمُثلقد  الضحیة تكان إذا ما عن النظر بغض المسؤول عن ذلك ،
 لم یتم التوصل إلى االقتناع المذكور ، فال یتم توجیھ االتھام ، اذاو.  أم ال الجنائیة

 إذا اعتبرت بأنھ لیس ھنالك أدلة المثال سبیل على یمكن أن تطلب ملف االجراء ، و
 .كافیة للحقائق 

  

 

، والتعویض عن األضرار والحق في استرداد القضیةالحق في 
. إصالح األضرار والتعویض عن األضرار الناجمة   

.4.3 

 
 . )الجنائیة  اإلجراءات قانون من 100  المادة(
 

 ھذهو.   الذي تسببت فیھة ، أو جنحة ، تلزم بإصالح الضرر واألذىارتكاب جریم
 األضرار عن ر والتعویضا وتصلیح األضر، الشيء إعادة تشمل  المدنیةالمسؤولیة

 . والمعنویة المادیة
  
)  المدنیة المسؤولیة ھذهب للمطالبة  (المدنیةترید متابعة الدعوى في حالة أن الضحیة  

 ُمدینًا ،  یكون الحكم  نأ شریطة تفرض الصادر، الحكم فيو ، یةالجنائ اإلجراءات في
وأیضًا العقوبة المفروضة على الجاني ، ویتم تحدید ماھیة المسؤولیة المدنیة عن 

 . الجریمة بسبب الضحیةب لحق الذي . األضرار الجسدیة والنفسیة أو المعنویة 

 

 منفصلة عملیة في مدنیة عوىد رفع في ھابحق حتفظیمكن أن ت الضحیة فإن ذلك، ومع
یتم القیام بممارسة دعوى  ال الجنائیة اإلجراءات أنھ في بحیث ، المدنیة المحاكم في

 . تتوافق قد ، المعنى ھذا فيوأیضًا یمكن التنازل عن أیة مطالبة ،  . مدنیة 

  

 

 

 المعلومات على القضایا المعروضة على تلقيالحق في  
.المحاكم   

5.3 
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فینبغي  الجنائیة ، اإلجراءات في التدخل ضحیة ال تقوم بممارسة حقھا  فيرغم أن ال
  . فیھا ، وبنطاق ، وتطور ، وتقدم االجراءات بدورھا  أن یتم إعالمھا

وإن إعالم الضحیة بحقوقھا یكون من مھمة قوات األمن ، والمحكمة ، ومكاتب 
  .الضحایا  مساعدة

  : يیل ما مل علىت یشالمعلومات ھذه مضمون

 

 عن  ال أو والتنازل الجنائیة الدعوى في طرفك  تمثل  أنفي الحق ھالدی
 عن الناجمة األضرار عن والتعویضات  وإصالح األذى، الشيء رد 
 . الجریمة 

  
  تشریعاتلل وفقًا   المساعدة طلب  من أجلجراءاتم باإلإالقی إمكانیة 

  . للتطبیق قابلة تكون قد التي  النافذةالحالیة 
 

 إلصداروكذلك ، لدراستھا ، القضائیة اإلجراءات حالة عن معلوماتلا  
 . ) للقضاء األساسي القانون من 234 المادة (والشھادات  النسخ 

  
  ا ، وأیضًا سالمتھ على یؤثر  یمكن أنقرار أي  أن یتم اإلبالغ عنیجب 

     والقرارات ، أخرى وقائیة تدابیر تعدیل أو واعتماد ، الحمایة أمر 
 المتھم التي یتم إقرارھا بالسجن أو الحریة المؤقتة للمتھم ، وحالة الجاني 
 . )الجنائیة  اإلجراءات قانون من مكرر 544   ،506,3   ،109  المواد( 

  
 785.3  المادة (المحاكمة وموعد مكان عن علم علىأن تكون  یجب ، 

 . ) الجنائیة اإلجراءات قانون من 966 و 962 
  

 عن قرار طعن ، االقتضاء عندو  ، الحكم كل ھا عنإخطار میت أن یجب 
 :القضائیة   للسلطة األساسي القانون من 270 المادة . (االستئناف  
 الجنائیة اإلجراءات قانون من 976.3 َو  973.2 ، 792.2  ،789.4 
 ( . 

  
 الدعوىعن وقف تنفیذ  خطاراإل یتم أن یجب . 

ضحیة في إطار االجراءات الحق في حمایة خصوصیة وكرامة ال
.المتعلقة بالعنف ضد المرأة   

.6.3 
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 االول كانون  /دیسمبر 28 في المؤرخ 1/2204 العضوي القانون من 63 المادة (
 قانون 232.2 المادةو ، المرأة ضد العنفب المتعلق المتكاملة الحمایة تدابیر على

  ومساعدة  حول عون، 35/1995 رقم قانونمن ال 15.5 والمادة ، القضائیة السلطة
 من  3.1 و)  a.2. والمواد  والحریة الجنسیة ، ضد المرأة ، العنف جرائم ضحایا

 القضایا في والخبراء الشھود حمایة بشأن 19/1994 القانون العضوي القانون
  .)الجنائیة 

 
 . الضحیة وخصوصیة للكرامة خاصة حمایة یوفر المتمم  القانون

  
واألشخاص   الخاصة بھا ، وأبنائھم الشخصیة البیانات أن على نصی ، ناحیة من

 .لھم طبیعة سریة  وصایتھا ، رعایتھا أو تحت الذین ھم 
 

 على یحافظ فقط لیس األبناء  مدرسة أو العمل مكانو ، الجدید المنزلسریة 
 البیانات ھذه  أنمنع  حین،لسالمتھا  ھامة أداة أیضا ھو وإنما الضحیة خصوصیة

  . المتھم معرفة إلى تصل أن یمكن
 

 ینص على أن الضحیة الحمایة أجل أمر  من الطلب فإن استمارة الھدف ، لنفس
لشخص آخر ، بحیث تستطیع قوات  ھاتف رقم أو عنوان إلى شیرت یمكن لھا أن 

 .التبلیغات   أو األجھزة القضائیة ایصال اإلشعارات أو األمن 
 

 أو الضحیة  طلب على بناء أو نفسھا تلقاء من تقرر أن للمحكمة یجوزف ، وبالمثل
 علنیة ، وأن یكون النظر في القضیة  غیر المحكمة إجراءات أن تكون  ، العامة النیابة

  .سریة  جلسة في
 
 

.مساعدات لضحایا الجریمة   .7.3 
 
 ةومساعد عون على االول كانون  /دیسمبر 11 في المؤرخ 35/1995 القانون (

 لضحایا المساعدات ونظام ، الجنسیة والحریة ضد المرأة ، العنف جرائم ضحایا
 /738 الملكي المرسومب والذي تم إقراره  ، الجنسیة الحریة  ، وضدالعنف جرائم

  .) أیار / مایو 23 تاریخ  ،1997
 

 عملیاتفي  المباشرة وغیر المباشرة الضحایا لصالح العامة المساعدات وھذه ھي
 أو وفاة إلى أدى مما ، إسبانیا في  تم ارتكابھاالتيو ، والعنف الجرائم المتعمدة 

 في وكذلك ، العقلیة أو البدنیة الصحة على خطیرة أضرار أو  ،خطیرة بدنیة إصابات
 . عنف دونولو أنھا ارتكبت من   ضحایا الجرائم ضد الحریة الجنسیة ،صالح
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 المحكمة قرار من إلى التوصل  وقبل ، مؤقتة مساعدات یوفر فإنھ ذلك ، على وعالوة
على أن یتم إثبات الحالة المالیة غیر المستقرة التي الجنائیة ،  اإلجراءات إلنھاء نھائي

 .آلت إلیھا الضحیة أو المستحقین معھا 
   

حیث  المساعدات  مثل ھذهمن االستفادة   ،ضد المرأة العنف ضحایا من لنساءویمكن ل
 . جریمة ضحایا ھن 

  
من  یعانونكانوا  إذا  ،مباشرین ضحایاك یكونون  المنح ھذه مناألشخاص المستفیدین 

 مباشرة كنتیجة العقلیة أو البدنیة ھاصحت في خطیرة ، أو إصاباتخطیر جسدي أذى
وأبناء األشخاص  ، الوفاة حالة في  ،ین المباشر غیر الضحایا طریق وعن  ، للجریمة

 .المتوفین 
 

، وتحسب اعتبارًا  واحدة سنة ھي المنح ھذه على للحصول طلب لتقدیم النھائي الموعد
 اإلجراءات بدایة من الفترة ھذه توقف  یتمف ، ذلك ومع . الجریمة وقوع تاریخ من

  . نھائيال قضائيال لقرارا صدور من أخرى مرة وتفتح الجنائیة ،
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 ھواتف االستعالمات 

 016 على الصعید الوطني 
  016 116 900سمع األشخاص مع إعاقة في ال

 999 200 900 األندلس
 405 504 900 أراغون

 112 جزر الكناري
 141 214 942 كانتابریا

 114 100 900 كاسِتّیا ال مانتشا 
 012 كاسِتّیا َو لیون

 120 900 900 كاتالونیا
 112 إكستریمادورا

 273 400 900 غالیثیا
 989/112 178 971 جزر البلیار

 010 711 900 ال ِریوخا
 012 مدرید
 012 ناباّرا

 111 840 900 باییس باسكو
 629 209 900 أستوریاس 

 112 مورثیا
  888 580 900 فالنسیا
 099 700 900 سبتة
 214 699 952 ملیلیة
 

  ، الذاتي الحكم  المساواة التابعة لمقاطعاتمؤسسات في:  المعلومات من مزید
 في الجریمة ضحایا رعایة ومكاتب ، والمحلیة إلقلیمیةا للمرأة الرعایة مراكز فيو

 المحامین ، لنقابات وفي خدمات التوجیھ القانونیة التابعة  ، المحاكم مقرات
  .واألجانب  نساءلل المختلفة والمنظمات

 
 :ضد المرأة  للعنف صفحة ویب على االنترنیت لمندوبیة الحكومة

http://www.seigualdad.gob.es/violenciaGenero/portada/home.htm 

 


