
VIOLENCIA CONTRA  
LAS MUJERES
Qué es, cómo actuar, a dónde acudir



«Se entiende por violencia contra 

las mujeres la que se ejerce 

contra estas por el hecho 

de serlo o que les afecta de 

forma desproporcionada como 

manifestación de la discriminación 

por motivo de género y que 

implique o pueda implicar daños 

o sufrimientos de naturaleza 

física, psicológica, sexual o 

económica, incluidas las amenazas, 

intimidaciones y coacciones o la 

privación arbitraria de la libertad, 

en la vida pública o privada». 

(Ley Foral 14/2015 para actuar contra 

La Violencia hacia las Mujeres)

» La violencia psicológica, física, 

económica y sexual en la pareja o 

expareja, incluida su repercusión 

en los niños y las niñas que 

conviven en el entorno violento. 

» La agresión sexual, el abuso 

sexual, el acoso sexual 

cometido en las esferas familiar, 

comunitaria, educativa, laboral, así 

como en el espacio público.

» El feminicidio, que es el 

asesinato u homicidio de mujeres 

basado en la discriminación de 

género. 

» También son formas de violencia: 

la trata de mujeres y niñas con 

fi nes de explotación sexual, laboral 

o matrimonio servil; la explotación 

sexual; los matrimonios a edad 

temprana, concertados o forzados;  

la mutilación genital femenina y 

cualquier otra forma de violencia 

que lesione o sea susceptible de 

lesionar la dignidad, la integridad 

o la libertad de las mujeres.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES?
 



En Navarra existe el Protocolo de 

Actuación Coordinada derivado 

del Acuerdo Interinstitucional 

para coordinación efectiva en 

la atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres, 

con el objeto de lograr la 

máxima coordinación entre las 

Instituciones implicadas en la 

atención a las mujeres y sus hijas 

e hijos víctimas de violencia de 

género (sanitarias, policiales, 

jurídico-judiciales y sociales).

DÓNDE DIRIGIRTE
ANTE UNA AGRESIÓN
EN CASO DE URGENCIA

SOS-NAVARRA

LOS 365 DÍAS DEL AÑO
LAS 24 HORAS DEL DÍA
Es la central de coordinación de 

emergencias del Gobierno de 

Navarra, a través del teléfono gratuito 

112, provee de atención sanitaria, 

jurídica y policial para ti y tus hijas e 

hijos, y si es necesario de alojamiento 

de urgencia. 

Tienes que saber que lo que ha 

ocurrido no es responsabilidad tuya;

LA RESPONSABILIDAD 
ES DE QUIEN AGREDE.
Habla con las personas en las 

que confíes, familia, amistades 

o profesionales.

Para pedir ayuda no es necesario 

poner una denuncia.

INFORMACIÓN 

(no deja rastro en tu factura)

      848 421 576
Instituto Navarro para la Igualdad 



Solicítala en:

» Colegios de la Abogacía 

de Navarra:

 goo.gl/m1a00R

Pamplona: T 948 221 475

Estella: T 948 556 490

Tafalla: T 948 704 719

Tudela: T 948 825 671

» Equipo de Atención Integral a 

Víctimas de Violencia de Género 

(EAIV) del Gobierno de Navarra

Si quieres interponer una denuncia 

puedes dirigirte a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad que operan en 

Navarra. Pide siempre que te asista 

una abogada o abogado. 

TAMBIÉN
PUEDES ACUDIR 
A LOS SIGUIENTES
RECURSOS GRATUITOS

SI NECESITAS
INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
JURÍDICO

» Centro de Salud

» Servicio Social de Base

» Equipo de Atención Integral a 

Víctimas de Violencia de Género 

del Gobierno de Navarra:

Comarca de Pamplona, 

Noroeste y Noreste

T 948 00 49 52

Área de Tudela

T 948 40 36 65

Área de Estella

T 948 55 36 20 / 948 55 54 04

Área de Tafalla

T 948 70 34 28

» Ofi cina de Atención a las 

Víctimas del Delito

T 848 423 376

» Municipio de Pamplona: Servicio 

Municipal de Atención a la Mujer 

Avenida Marcelo Celayeta, 51 

(Edifi cio de La Carbonilla)

T 948 42 09 40



» المركز الصحي
goo.gl/yByyXX 

» الخدمة االجتماعیة األساسیة والخدمات البلدية المخصصة 
لرعاية المرأة

» فريق الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الرجالي  التابع لحكومة نفارّا:
 ھاتف: 576 421 848

» مكتب رعاية ضحايا الجرائم
ھاتف: 376 423 848  

إذا احتجت معلومات، اطلبیھا في:

» نقابات المحامین بنفارّا:

بامبلونا: ھاتف 475 221 948
استیا: ھاتف 612 550 948 

تفايا: ھاتف 719 704 948
توديال: ھاتف 849 528 176

» فريق الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الرجالي التابع لحكومة نفارّا

إذا أردت تقديم شكوى بإمكانك التوجه إلى أجھزة وقوات األمن العاملة في 
نفارّا. اطلبي دائماً أن تعاونك محامیة أو محامي.

» المركز الصحي

» الخدمة االجتماعیة األساسیة 

» فريق الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الرجالي التابع لحكومة نفارّا:

  منطقة بامبلونا، الشمال الغربي والشمال الشرقي
 ھاتف: 952 004 948

 منطقة توديال
 ھاتف: 665 403 948

 منطقة استییا
 ھاتف: 404 555 948 / 620 553 948

 منطقة تفايا
 ھاتف: 428 703 948

» مكتب رعاية ضحايا الجرائم
ھاتف: 376 423 848  

» بلدية بامبلونا: الخدمة البلدية لرعاية المرأة
Avenida Marcelo Ceyaleta, 15  :العنوان  

  (Edificio de la Carbionilla)

ھاتف: 940 420 948  

إذا احتجت معلومات، اطلبیھا في:

» نقابات المحامین بنفارّا:

بامبلونا: ھاتف 475 221 948
استیا: ھاتف 490 556 948 

تفايا: ھاتف 719 704 948
توديال: ھاتف 849 528 176

» فريق الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الرجالي التابع لحكومة نفارّا

إذا أردت تقديم شكوى بإمكانك التوجه إلى أجھزة وقوات األمن العاملة في 
نفارّا. اطلبي دائماً أن تعاونك محامیة أو محامي.

كما بإمكانك الذھاب إلى 
الموارد المجانیة التالیة

معلومات واستشارات قانونیة

goo.gl/m1a00R



إلى أين تذھبین إزاء حدوث 
اعتداءفي موقفطارئ

المعلومات
(الھاتف ال يترك أثراًفي الفاتورة)

848 421 576 
المعھد النفارّي للمساواة

Instituto Navarro para la Igualdad 

SOS-NAVARRA
أيام السنة الـ 365، 24 ساعة في الیوم

إنه مركز تنسیق الطوارئالتابع لحكومة نفارّا ويعمل على مدار ساعات الیوم الـ24 خالل 
أيام السنة الـ365، من خالل ھاتف الطوارئ المجاني 112. يوفر الرعاية الصحیة والقانونیة 

والشرطیة لك أنت ولبناتك وأبنائك، وفي حالة اللزوم، يوفر لك مسكناً للحاالت الطارئة.

في نفارا يوجد بروتوكول إجراءات منسقةمشتق من اتفاق مبرم بین المؤسسات من أجل 
التنسیق الفعلي للرعاية والوقاية من العنف ضد النساء، بھدف تحقیق أقصى التنسیق بین 

المؤسسات المشاركة في رعاية النساء وبناتھن وأبنائھن ضحايا العنف الرجالي (المؤسسات 
الصحیة والشرطیة والقانونیة - القضائیة واالجتماعیة). 

يجب أن تعرفي أن ما حدث لیس مسؤولیتك؛

إن المسؤولیة ھي مسؤولیة من يعتدي.
تكلمي مع األشخاص الذين تثقین فیھم أو مع األسرة أو األصدقاء أو األشخاص المھنیین. لطلب 

مساعدة ال يلزم تقديم شكوى.

س.و.س. - نفارّا

DL NA 2312-2017



"يفھم أن العنف ضد النساء ھو العنف الذي يمارس ضد المرأة لكونھا امرأة أو ھو 
العنف الذي يؤثر على النساء بصورة غیر متناسبة كتعبیر عن التمییز ألسباب 

تتعلق بالجنس، أو الذي ينطوي أو قد ينطوي على أضرار أو معاناة ذات طبیعة 
جسمانیة أو نفسیة أو جنسیة أو مالیة، بما فیه التخويف واإلكراه والقسر أو 

الحرمان التعسفي من الحرية، في الحیاة العامة أو الخاصة".

(القانون المحلي رقم ٥۱۰۲/٤۱ من أجل التصرف ضد العنف الذي يمارس ضد النساء)  

» إنه العنف النفسي والجسماني والمالي والجنسي الذي يمارس في العالقة الزوجیة أو 
خارج العالقة الزوجیة، بما فیه أثره على األوالد والبنات الذين يعايشون محیطاً يتسم بالعنف. 

» االعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والمضايقة الجنسیة التي تتم في المحیط األسري 
أو المجتمعي أو التعلیمي أو الوظیفي، إلى جانب المساحات العامة. 

» قتل النساء، وھو القتل العمد أو غیر العمد للنساء على أساس التمییز بسبب الجنس. 

» من أشكال العنف أيضاً: تجارة النساء والبنات بغرض استغاللھن جنسیاً أو وظیفیاً أو للزواج 
في ظل الخضوع؛ واالستغالل الجنسي أو الزواج في سن مبكر أو الزواج المتفق علیه أو 

القسري؛ ختان النساء وأي شكل آخر من أشكال العنف الذي يسبب إصابات أو قد يسبب 
إھانة كرامة أو سالمة أو حرية النساء. 

 

ما ھوالعنف
ضد النساء؟

المزيد من 
العنف ضد
المرأة



العنف
ضد النساء

ما ھو، كیفیة التصرف، وإلى أين تذھب المرأة


