هل تعلم(*) أن:
 أكثر أشكال العنف شيوعا تأتي من الشريك الجنسي .واحدة من ثالث نساء ،في مرحلة ما من حياتها،
سوف تتعرض للضرب واالغتصاب أو سوء معاملة أخري من شريكها الحميم.
 031 مليون امرأة وفتاة عانت من تشويه األعضاء التناسلية.
 %55 - %55 من النساء ضحايا العنف المنزلي ال يبلغن عن المشكلة.
 يُقدر أن ما بين  500,000و 2,000,000شخص في العالم ،معظمهم من النساء واألطفال ،يتم تهريبهم
سنويا لالستغالل الجنسي والعمل القسري.
(*) المصدرhttp://www.un.org/ :

أشكال وتعاريف العنف:


العنف المنزلي

يُعرف العنف المنزلي بأنه أي عنف جسدي أو جنسي أو نفسي يرتكبه الزوج أو الخليل السابق أو الحالي أو فرد
من أفراد أسرته .تشمل المظاهر الرئيسية للعنف المنزلي العنف بين الزوجين أو الخليلين وهجمات المراهقين
على الوالدين وإساءة معاملة أفراد العائلة القاصرين أو المسنين واستغاللهم.
وقد يحدث العنف داخل األسرة بأشكال مثل العنف النفسي واالستغالل االقتصادي واإليذاء البدني والجنسي.
من أكثر أشكال العنف شيوعا هو العنف الذي يتجلى من الزوج أو الخليل (السابق أو الحالي) ضد الزوجة أو
الخليلة علي التوالي.
(قانون رقم  ،3511/6112اتفاقية إسطنبول – قانون رقم )1530/6102


االغتصاب

االغتصاب هو إكراه شخص على الجماع أو عمل خليع أخر أو التغاضي إزاء هذه األفعال باستعمال القوة البدنية
أو التهديد بخطر جسيم وفوري( .المادة  ،332فقرة  0من قانون العقوبات) .ان االغتصاب أبشع جريمة .انها
جريمة استعراض القوة والسيطرة التي تسئ الي شخصية الضحية وكرامتها.
يشمل العنف الجنسي ،بما في ذلك االغتصاب ،ما يلي:
.0أ .ارتكاب اإليالج غير الرضائي في فرج أو شرج أو فم شخص آخر عن طريق استعمال أي عضو من الجسم
أو أي شيء أخر.
ب .ارتكاب أفعال أخري غير رضائية ذات طابع جنسي مع شخص ما.
ج .اجبار شخص آخر على االنخراط في أعمال غير رضائية ذات طابع جنسي مع شخص ثالث.
 .6الموافقة يجب أن ت ُعطي طوعا كنتيجة إلرادة الشخص الحرة التي يتم تقييمها في هذه الظروف.
(اتفاقية إسطنبول – قانون رقم  ،1530/6102مادة .)32


التحرش الجنسي

التحرش الجنسي ينطوي على سلوك ذات طابع جنسي أو على سلوك تحتوي على تمييز خطير ينتهك بشكل
صارخ كرامة أولئك الذين يعانون منه.

التحرش الجنسي في العمل ،الذي قد يأتي من أصحاب العمل أو المشرفين أو الزمالء ،يساعد في خلق جو من
الخجل واإلحراج والتقييد وحتى اإلهانة أو العداوة فيصبح جو خانق للضحية خاصة عندما تتقبل البيئة األوسع هذه
السلوكيات على انها نكات أو كأنها لم تحدث إذا لم يكن هناك شهود.
في كثير من األحيان المتحرشون يستغلون رفض أو قبول سلوكهم كأساس ألخذ قرار قد يؤثر على حصول
الضحية على التدريب المهني أو االستمرار في العمل أو الترقية أو الراتب أو قد يؤثر على ظروف العمل.
المتحرشون يجعلون الضحية تشعر بالتواطؤ .عندما يحدث التحرش الجنسي بصورة منتظمة ومستمرة ينتج عنه
آثار نفسية واجتماعية في حياة الشخص الذي يعاني منه ويخلق بيئة عمل غير آمنة وغير مستقرة وخطيرة.
التحرش الجنسي قد يحدث أيضا خارج مكان العمل :في أماكن التعليم والرياضة والعبادة الدينية والمؤسسات
االجتماعية وأيضا في أي مجال من مجاالت الحياة االجتماعية حيث من المحتمل أن يكون التسلسل الهرمي
وعالقات السلطة من عوامل االستضعاف واإليذاء.
(المادة  333من قانون العقوبات ،قانون رقم )3896/2010


االتجار Trafficking

التعريف الرسمي لالتجار  traffickingمستمد دوليا من "بروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار
باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،ألغراض االستغالل الجنسي واالقتصادي" ويشمل تجنيد ونقل واستقبال
أشخاص من خالل التهديدات أو استخدام القوة أو غيرها من أشكال اإلكراه واالختطاف والخديعة والتضليل
وإساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام وضع ضعيف أو تقديم أو قبول فائدة اقتصادية أو غيرها وذلك من أجل
أن يحصل شخص يمارس السيطرة أو السلطة على موافقة شخص آخر بغرض استغالله.
ويشمل االستغالل على استغالل الدعارة او غيرها من أشكال االستغالل الجنسي والعمل القسري أو تقديم الخدمات
أو تكوين ظروف العبودية أو أخذ أعضاء جسدية .هذا التعريف معروف باسم "بروتوكول باليرمو" ( )6111أو
"بروتوكول اإلتجار ."Trafficking
(قانون رقم ( 4216/2013الجريدة الرسمية أ  ،)266المواد  46-52من قانون رقم ( 3386/2005الجريدة
الرسمية أ  )212المادة  31فقرة  3من قانون رقم ( 3274/2004الجريدة الرسمية أ  ،)195قانون رقم
( 3064/2002الجريدة الرسمية أ  ،)248المرسوم الرئاسي ( 233/2003الجريدة الرسمية أ .)611


المطاردة Stalking

تعرف المطاردة  Stalkingبأنها مراقبة أو مضايقة غير واضحة .يظهر الجاني سلوك هوسي ،غالبا بمراقبة
منزلك وحياتك االجتماعية وبإرسال رسائل مزعجة الي جوالك وازعاج عائلتك ،الخ.
(اتفاقية إسطنبول – قانون رقم .)1530/6102

األمانة العامة للمسواة بين الجنسين في وزارة الداخلية هي الهيئة الحكومية المسئولة عن تخطيط وتنفيذ ورصد
تنفيذ السياسات واإلجراءات الرامية الى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجاالت الحياة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية وهي أيضا الجهة المسئولة عن الوقاية من العنف ضد النساء ومكافحته.
وألول مرة أنشئت شبكة متكاملة من الهياكل في جميع أنحاء البالد لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف ضد النساء.
وتضم الشبكة:

 خط المساعدة  SOSرقم  00911على مدار  42ساعة
خط المساعدة  SOSرقم  00911هي خدمة على مستوى الدولة التي تمكن النساء ضحايا العنف أو األطراف
الثالثة من االتصال المباشر مع هيئة تواجه العنف الجنساني .وقد زود هذا الخط بأخصائيين النفس وعلماء
االجتماع الذين يقدمون مساعدة فورية في حاالت الطوارئ والحاالت العاجلة على مدار  61ساعة 325 ،يوما
في السنة .وفي الوقت نفسه هناك إمكانية لالتصال بالبريد اإللكتروني للنساء من خالل العنوان:
sos15900@isotita.gr

يمكنك العثور علي مترجم للغة العربية والفارسية علي خط المساعدة  SOSرقم  05511أيام االثنين واألربعاء
والخميس من الساعة  00:11الي الساعة  03:11ويوم الثالثاء من الساعة  02:11الي الساعة .02:11
خط المساعدة  SOSرقم  00911موجه الي النساء اللواتي:
 يتعرضن للعنف الجسدي
 يعانين من عنف نفسي أو عاطفي أو لفظي
 يعانين من العنف االقتصادي
 تعرضن لالغتصاب أو محاولة االغتصاب
 وقعن ضحية البغاء أو االتجار trafficking
 تعرضن للتحرش الجنسي في العمل أو المحيط االجتماعي أو العائلة

وموجه أيضا:






الي المواطنين والهيئات لالطالع على المواضيع المتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء والتصدي له
للحصول على معلومات عن قضايا المساواة بين الجنسين
لتقديم المشورة النفسية واالجتماعية المتعلقة بالعنف ضد النساء
إلحالة الحوادث في النُ ُزل الي مراكز االرشاد ضد العنف والخدمات الصحية وغيرها من الوكاالت المتعاونة

المستشارون:

 يقدمون خدمات المشورة المتخصصة من خالل فهم المشاعر وتقديم اإلغاثة للنساء.

 يحافظون علي سرية المشورة ويبلغون ال ُمشاورة أنهم يحترمون قواعد السرية.
 يشجعون النساء على الخروج من العزلة وفهم أنهن لسن وحدهن وليس لهن مسئولية عن العنف الذي يتعرضن
له

 20 مركز استشاري في جميع أنحاء البالد
أ) مراكز استشارية :األمانة العامة للمسواة بين الجنسين  /مركز البحوث لمسائل المساواة بين الجنسين
في سياق اإلجراءات المتخذة لمكافحة العنف ضد النساء تدير األمانة العامة للمسواة بين الجنسين مراكز
استشارية لتوفير المعلومات والخدمات االستشارية المجانية للنساء اللواتي توجهن اليها.
تفدم المراكز االستشارية الخدمات االتية:
 تقديم ونشر المعلومات عن المساواة بيت الجنسين والتصدي للعنف والتمييز المتعدد ضد المرأة
 الدعم االجتماعي والنفسي والقانوني وفي مجال العمل (القائم على أساس نوع الجنس)
 إحالة أو مرافقة النساء -عند الضرورة – الي بيوت الضيافة ،ومراكز الشرطة ،ومكاتب النيابة،
والمحاكم ،والمستشفيات ،والمراكز الصحية ،ومراكز الصحة العقلية ،ومؤسسات تقديم الرعاية
واالعانات ،وهيئات تشجيع التوظيف ومباشرة األعمال الحرة ،ومنظمات حماية ودعم األطفال ،الخ.
 المساعدة القانونية بالتعاون مع نقابات المحامين.
وفي الوقت نفسه ينفذون إجراءات لوقاية وإعالم وتوعية المجتمعات المحلية.


المركز االستشاري في أثينا

العنوان :شارع نيكيس رقم  ،00سينتاغما )(Nikis 11, Syntagma
الهاتف210 33 17 305-6 :
الفاكس210 33 15 78 :
البريد اإللكترونيisotita4@otenet.gr :



المركز االستشاري المتعدد التخصصات

العنوان :شارع كراتينو رقم  ،03-00أومونيا )(Kratinou 11-13, Omonia
(الطابق الثاني)

الهاتف210 5202.800 :
الفاكس210 5202.801 :
البريد اإللكترونيpolykentro@isotita.gr :



المركز االستشاري في يوانينا

العنوان :شارع ماريكاس كوتوبولي رقم  15115 ،22يوانينا
)(Marikas Kotopouli 68, 45445 Ioannina
الهاتف  -الفاكس2651077449 :
البريد اإللكترونيioannina@isotita.gr :



المركز االستشاري في هيراكليون

العنوان :شارع ستنيماخو رقم  30315 ،3هيراكليون كريت
)(Stenimachou 3, 71305 Heraklion Crete
الهاتف  -الفاكس2810 341387 :
البريد اإللكترونيirakleio@isotita.gr :



المركز االستشاري في ثيسالونيكي

العنوان :شارع أليكساندروبوليوس رقم  51263 ،01ثيسالونيكي (مدخل المدينة الغربي)
)(Alexandroupoleos 10, 54627 Thessaloniki
الهاتف:

2310 528984-988

الفاكس:

2310 528980

البريد اإللكترونيthessaloniki@isotita.gr :



المركز االستشاري في كيركيرا

العنوان :الطريق الوطني في باليوكاستريتسا رقم  15011 ،3كركيرا
)(Paliokastritsa National Road 7, 49100 Corfu
الهاتف  -الفاكس26610 47396 :
الفاكس26610 80344 :
البريد اإللكترونيkerkyra@isotita.gr :



المركز االستشاري في كوزاني

العنوان :شارع ماكرياني ي .رقم  51001 ،66كوزاني )(Makrigianni I. 22, 50100 Kozani
الهاتف24610 49672 :
الفاكس2461049673 :
البريد اإللكترونيkozani@isotita.gr :



المركز االستشاري في كوموتيني

العنوان :شارع كونستاندينو باليولوغو (في سوق البلدية) 25036 ،كوموتيني
)(Konstantinou Palaiologou, 69132 Komotini
الهاتف25310 33290 :

الفاكس25310 33370 :
البريد اإللكترونيkomotini@isotita.gr :



المركز االستشاري في الميا

العنوان :شارع ليونيذو رقم  35033 ،00-5الميا )(Leonidou 9-11, 35133 Lamia
الهاتف22310 20059 :
الفاكس22310 20308 :
البريد اإللكترونيlamia@isotita.gr :


المركز االستشاري في الريسا

العنوان :شارع غالينو رقم  10666 ،1الريسا )(Galinou 4, 41222 Larisa
الهاتف2410 535840 :
الفاكس2410 538365 :
البريد اإللكترونيlarisa@isotita.gr :



المركز االستشاري في ميتيليني

العنوان :شارع باباذياماندي رقم  20036 ،6ميتيليني )(Papadiamanti 2, 81132 Mytilini
الهاتف22510 34470 :
الفاكس22510 34471 :

البريد اإللكترونيmytilini@isotita.gr :



المركز االستشاري في باترا

العنوان :شارع كاناكاري رقم 010ب 262 21 ،باترا )(Kanakari 101b, 262 21 Patras
الهاتف  -الفاكس2610 620059 :
البريد اإللكترونيpatra@isotita.gr :



المركز االستشاري في بيريه

العنوان :طريق إثنارخو ماكاريو ،نيو فاليرو ،الرمز البريدي 185 47
)(Ethnarchou Makariou Avenue, Neo Faliro, P.C. 185 47
(داخل ستاد الصداقة والسالم  ،SEFالدور األرضي – مدخل الصحفيين – صالة د)
الهاتف 210 48 28 970 :و210 48 25 372
الفاكس210 48 22 425 :
البريد اإللكترونيpeiraias@isotita.gr :



المركز االستشاري في سيروس

العنوان :شارع فوليغاندرو رقم  21011 ،6إرموبولي )(Folegandrou 2, 84100 Ermoupoli
الهاتف22810 76496 :
الفاكس22810 76497 :
البريد اإللكترونيermoupoli@isotita.gr :



المركز االستشاري في تريبولي

العنوان :ميدان سوق البلدية الجديد 66030 ،تريبولي
الهاتف2710 241814 :
الفاكس2710 239592 :
البريد اإللكترونيtripoli@isotita.gr :

المراكز االستشارية التابعة للسلطات المحلية
عالوة على ما ذكر أعاله هناك مراكز استشارية تابعة للسلطات المحلية والتي تقدم أيضا الخدمات المذكورة
أعاله.
وهذه المراكز هي:


المركز االستشاري في أليكساندروبوليس

العنوان :حمام سباحة البلدية المغطى الجديد
الهاتف  -الفاكس2551025629 :
البريد اإللكترونيisotita@alexpolis.gr :
الصفحة على الفيس بوكΣυμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αλεξανδρούπολης :
الموقعisotitalexpolis.blogspot.com :



المركز االستشاري في أرتا

العنوان :شارع تزافيال رقم  ،61الرمز البريدي (Tzavela 24, P.C. 47131) 13030
الهاتف  -الفاكس2681077400 :
البريد اإللكترونيwomenaid@arta.gr ،skgarta@gmail.com :
الصفحة على الفيس بوك:



Συμβουλευτικό Γυναικών Δήμου Αρταίων

المركز االستشاري في فيريا

العنوان :شارع كابتان أغرا رقم 3أ ،الرمز البريدي(Capetan Agra 3A, P.C. 59131) 55030
الهاتف23310 65304 :
الفاكس23310 64530 :
البريد اإللكترونيisotita@veria.gr :
الصفحة على الفيس بوك:
Συμβουλευτικό κέντρο υποστήριξης γυναικών Δήμου Βέροιας



المركز االستشاري في زاكينثوس

العنوان :غايتاني (مكتب المجتمع) )(Gaitani Community Office
الهاتف  -الفاكس2695025997 :
البريد اإللكترونيsymvouleftikozakynthos@gmail.com :
الصفحة على الفيس بوكΣυμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ζακύνθου:



المركز االستشاري في ثيفا

العنوان :شارع كيبرو رقم  ،3الرمز البريدي  ،3611ثيفا )(Kyprou 3, P.C. 3200, Thiva
الهاتف  -الفاكس2262 0 89574 - 2262 0 89576 :
البريد اإللكترونيsymvouleutiko@thiva.gr :
الموقعwww.sumvouleutikothivas.blogspot.gr :



المركز االستشاري في كافاال

العنوان :شارع ك .باليولوغو رقم  ،5بيكبا سابقا )(K. Palaiologou 9, ex PIKPA
الهاتف2513500442 ،2513500165 ،2513500194 ،2513500190 :
الفاكس2510451397 :
البريد اإللكترونيwomensaid@dkavalas.gr :
الصفحة على الفيس بوكΣυμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καβάλας:



المركز االستشاري في كاالماتا

العنوان :تقاطع شارع بيروتو مع شارع مانديكلو )(Perrotou & Mantiklou
الهاتف  -الفاكس27210 99225 ،27210 99212 :
البريد اإللكترونيksg@kalamata.gr :
الصفحة على الفيس بوكΣυμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καλαμάτας :
الموقع( www.kalamata.gr :موقع بلدية كاالماتا)



المركز االستشاري في كاستوريا

العنوان :منطقة خلوي ) (Chloeمنازل العمال الجديدة
الهاتف  -الفاكس2467022122 :
البريد اإللكترونيcounsellingwomenkastoria@gmail.com :
الصفحة على الفيس بوكΣυμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καστοριάς :
الموقعhttp://supportwomenkastoria.blogspot.gr/ :



المركز االستشاري في كاتيريني

العنوان :شارع أفغوستينو رقم  ،60كاتيريتي )(Avgoustinou 21, Katerini
الهاتف  -الفاكس2351036678 :
البريد اإللكترونيwomenaid@katerini.gr :



المركز االستشاري في كيراتسيني – ذرابيتسونا

العنوان :تقاطع شارع  65مارس مع شارع ذومينيكو ثيوتوكوبولو ،ذرابيتسونا02212 ،
)(25th Martiou & Domenikou Theotokopoulou, Drapetsona, 18648
الهاتف2104614575 :
الفاكس2104614641 :
البريد اإللكترونيskkeratsini@gmail.com :

:الصفحة على الفيس بوك
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας

www.womenaid.wix.com/keratsini :الموقع

المركز االستشاري في كيفالونيا



(P. Charokopou 46, 28100 Argostoli)  أرغوستولي62011 ،12  خاروكوبو رقم. ب:العنوان
26710 20022 :الهاتف
26710 20025 :الفاكس
kesy@kefallonia.gon.gr :البريد اإللكتروني
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κεφαλονιάς :الصفحة على الفيس بوك
kesykefallonia.blogspot.gr :الموقع

المركز االستشاري في كورينثوس



(Ethnikis Anexartisias 58) 52  شارع أثيكيس أنيكسارتيسياس رقم:العنوان
27410 74670 :الهاتف
skgyndk@otenet.gr :البريد اإللكتروني

المركز االستشاري في كوس



العنوان :تقاطع شارع  65مارس مع أ .كيابوكا ،زيباري ،كوس
)(25th Martiou & E. Kiapoka (corner), Zipari, Kos
الهاتف22420 67420 :
الفاكس22420 67429 :
البريد اإللكترونيwomen@kos.gr :
الصفحة على الفيس بوكΚέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω :



المركز االستشاري في بيريستيري

العنوان :شارع إثنارخو ماكاريو رقم (Ethnarchou Makariou 1) 0
الهاتف  -الفاكس210-5783265 :
البريد اإللكترونيskg@peristeri.gr :
الصفحة على الفيس بوكΣυμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Περιστερίου :
الموقعwomenaidperisteri.blogspot.gr :



المركز االستشاري في بريفيزا

العنوان :شارع إيونياس رقم  ،2بريفيزا )(Ionias 6, Preveza
الهاتف  -الفاكس2682089667 - 2682024444 :
البريد اإللكترونيwomenaid@1485.syzefxis.gov.gr :
الصفحة على الفيس بوك:
Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Πρέβεζας



المركز االستشاري في بيرغوس – إليا

العنوان :تقاطع شارع يمناسيارخو ذوكا مع شارع كسانثو
)(Gimnasiarchou Douka & Xanthou
الهاتف2621020532 :
البريد اإللكترونيpirgoswomen@outlook.com :
الصفحة على الفيس بوكΣυμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Πύργου :



المركز االستشاري في ريثيمنو

العنوان :شارع ل .كونتوريوتو رقم (L. Kountouriotou 98) 52
الهاتف  -الفاكس28310 56607 :
الفاكس28310 21270 :
البريد اإللكترونيisotitavia.reth@gmail.com :
الصفحة على الفيس بوك:
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης



المركز االستشاري في رودوس

العنوان :ميدان أيون أبوستولون – بجانب مكتب خدمة المواطنين (Agion Apostolon Square) KEP
الهاتف  -الفاكس2241067155 – 2241067120 - 2241067128 :
الفاكس2241067123 :

البريد اإللكترونيksymbouleytikorodou@gmail.com :
الصفحة على الفيس بوكΣυμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρόδου :
الموقعwww.rhodes.gr :



المركز االستشاري في سيريس

العنوان :شارع إيونوس ذراغومي رقم  – 01سيريس – الرمز البريدي 26066
)(Ionos Dragoumi,10 – Serres – P.C. 62122
الهاتف2321022253 :
الفاكس2321022268 :
البريد اإللكترونيwww.womenaid@serres.gr :
الصفحة على الفيس بوكΣυμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Σερρών :
الموقعhttps://womenaidserres.wordpress.com :



المركز االستشاري في بالدية تريكاال

العنوان :تقاطع شارع ثيوذوروبولو مع شارع تزوماياس )أمام شركة الكهرباء (DEH
)(Theodoropoulou & Tzoumagias
الهاتف24310-27943 :
الفاكس24310-25287 :
البريد اإللكترونيskg@trikalacity.gr :

https://www.facebook.com/supportwomentrikala.gr/ :الصفحة على الفيس بوك
http://supportwomen.trikalacity.gr/ :الموقع

المركز االستشاري في فلورينا



(Kontopoulou 49, Florina, 53100) 53011 ، فلورينا،15  شارع كوندوبولو رقم:العنوان
2385024081 :الهاتف
2385024083 :الفاكس
symv.kentro.flo@gmail.com :البريد اإللكتروني
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Φλώρινας :الصفحة على الفيس بوك
https://www.facebook.com/symvouleutikokentroflorinas/
http://womenaidflorina.blogspot.gr/ :الموقع

المركز االستشاري في فيليس



(I. Kampoli 23 – Ano Liosia)  – آنو ليوسيا63  كامبولي رقم. شارع ي:العنوان
210-2483360 : الفاكس- الهاتف
ksfylis@fyli.gr :البريد اإللكتروني
:الصفحة على الفيس بوك
www.facebook.com/Συμβουλευτικό-Κέντρο-Γυναικών Δήμου Φυλής

المركز االستشاري في خاالنذري



العنوان :شارع ستراتيغو أل .باباغو رقم (Stratigou Al. Papagou, 7) 3
الهاتف  -الفاكس210 6899916 :
البريد اإللكترونيwomenaidhalandri@gmail.com :
الموقعhttp://womenaidhalandri.wordpress.com/ :



المركز االستشاري في خالكيذا

العنوان :تقاطع شارع أيو بانديلييمونوس مع شارع بوليتخنيو
)(Agiou Panteleimonos & Polytechneiou
مكتب البلدية في فاسيليكو ( Vasilikoقسم بلدية ليالنديون )Lilantion
الرمز البريدي  31116فاسيليكو )(P.C. 34002 Vasiliko
الهاتف2221351826-7 :
البريد اإللكترونيskg.xalkideon@dchalkideon.gr :
الصفحة على الفيس بوكΣυμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Χαλκιδέων :



المركز االستشاري في خيوس

العنوان :شارع فيريتي رقم  ،63كامينوس بيرغوس )(Veriti 27, Kammenos Pyrgos
الهاتف  -الفاكس 2271350040 :و2271351933
البريد اإللكترونيwomanaid@outlook.com :
الصفحة على الفيس بوكΚέντρο Συμβουλευτικής Δήμου Χίου :
الموقعwww.chioscity.gr :



المركز االستشاري في كارذيتسا

العنوان :شارع إيروون بوليتخنيو رقم (Iroon Polytechneiou, 22) 66
الهاتف2441077122 ،2441071594 :
الفاكس2441075141 :
البريد اإللكترونيwckarditsa@gmail.com ، info@wck.gr :
الصفحة على الفيس بوكΚέντρο Γυναικών Καρδίτσας :
الموقعwww.wck.gr :

 41 بيت ضيافة
تتيح بيوت الضيافة السكن اآلمن للنساء ضحايا العنف وأطفالهن وتقدم أيضا الدعم النفسي االجتماعي اإلضافي
واالستشارات في مجال العمل والمشورة القانونية من خالل المراكز االستشارية ،وتسهيل الحصول على
الخدمات الصحية ،وتسجيل األطفال في المدارس.

تقدم جميع الخدمات بالمجان.
الهدف من جميع الخدمات هو تمكين النساء ضحايا العنف ومساعدتهن على اعادة ثقتهن بالنفس وتحمل
المسؤولية عن حياتهن المهنية والشخصية واألسرية واتخاذ أفضل القرارات بشأن مستقبلهن.
اعتبارا من  65مارس  ،6102ينطبق في بلدنا القانون رقم  4531/2018الذي صدق على اتفاقية إسطنبول
(اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية والكفاح ضد العنف تجاه النساء والعنف المنزلي) .تشدد االتفاقية على الوقاية من
العنف الجنساني عن طريق برامج تعليمية وتوعية متخصصة كما تقدم أيضا ،ضمن أمور أخري ،تدابير محددة
لحماية النساء ضحايا العنف من أجل تجنب اإليذاء التبعي.
يعبر محتوي هذا الموقع عن آراء المؤلف/المؤلفة فقط وهي علي مسئوليته/مسئوليتها الشخصية .اللجنة
األوروبية ال تقبل أي مسؤولية بسبب أي استخدام للمعلومات الواردة فيه.

