
 منطقة سوء معاملة النساء
 خدمات الدعم للنساء اللواتي یتعرضن لسوء المعاملة

  
  

 تاریخ وفلسفة المنطقة
  
  

نف ضد المرأة ، ، افتتحت كاریتاس أمبروسیانا منطقة سوء المعاملة واالنزعاج الشدید للمرأة بھدف منع الع 1994في عام  
یتم تنفیذ   والعمل على السیاق الثقافي الذي یولده وفي نفس الوقت توفیر الحمایة والمرافقة للمرأة في مسار االستقالل الذاتي.

 .Farsi Prossimo ONLUS التدخل بالتعاون مع
  

 الغایة 
لمدني بشكل فعالزیادة االھتمام بمكافحة العنف ضد المرأة من خالل إشراك المجتمع الكنسي وا   – 

الدفاع عن حقوق المواطنة للمرأةدعم    – 
  – تعزیز أنشطة التوعیة والوقایة 

 – تقدیم التدریب 
 – االستماع ومرافقةالنساء اللواتي یعانین من سوء المعاملة والعنف 

 
  

 األنشطة
 – الدراسة والبحث  
الم والوعياإلع    – 

 – التدریب  
 – الترویج لخدمات جدیدة  

 – العالقات مع المؤسسات ووكاالت تطبیق القانون  
اصةتقدیم المشورة والتوجیھ والدعم لمجتمعات الرعیة ومراكز االستماع والخدمات العامة والخ    – 

خل المباشر مع النساء: االستماع ، واالستقبال، والضیافةالتد    – 
 
  
  

 التدخل مع النساء 
  

 خدمة المشقة للمرأة - Se.D مركز مناھضة العنف 
خدمة إزعاج النساء كمركز لمكافحة العنف وھي جزء من شبكة مناھضة العنف في بلدیة  - Se.D تعترف منطقة لومباردي بـ 

 .میالنو
االستماع والترحیب ، من أجل مرافقة المرأة "من خالل عالقة مساعدة المرأة بالمرأة" التخاذ خیارات واعیة لبناء  SeD یقدم 

 -مسار لالستقاللیة ، وحمایة حقھا وأطفالھا في مغادرة مجال العنف المنزلي من أجل إعادة اكتشافھا بشكل جید. 
والصفاء  الرفاھیة . 

  
 أجراءات 

 – االستماع إلى النساء اللواتي یتعرضن لسوء المعاملة  
 – تولي المسؤولیة وتطویر المشاریع الفردیة مع النساء  

ھیكلة مسارات فردیة للنساء غیر المتزوجات أو النساء ذوات األطفال ، من خالل الرعایة اإلقلیمیة أو في الھیاكل المحمیة ،     
   بالتعاون مع الخدمات االجتماعیة لإلقلیم
 – تقدیم االستشارات القانونیة والنفسیة  

 التعاون مع الشرطة 
ة النساء واإلبالغ عنھن ومرافقتھن الحتمال إدراجھن في مالجئ الشبكةتصفی    – 

 
 
 
  



 الضیافة في الھیاكل المحمیة 
 

ویرافق مسار كل امرأة مركز مناھضة العنف بالتعاون الوثیق مع مشغلي   تتم الضیافة المقدمة في ھیاكل سریة لحمایة المرأة. 
 .ھیاكل الضیافة

ة في حالة الطوارئ ، االستقبال األول حیث ترافق المرأة لتطویر وبدء وتنفیذ مشروع استقاللھا توجد أماكن لإلسعافات األولی 
 .الذاتي ، وأخیًرا أماكن االستقبال الثاني في الشقق التي یتم فیھا تعزیز المسار نحو االستقالل الذاتي

  
 
 
  

 جھات االتصال
  

 منطقة سوء معاملة النساء 
 

 كاریتاس أمبروسیانا 
 Via S. Bernardino  ،4  - 20122 Milano 

 www.caritasambrosiana.it 
02.76037.252ھاتف:    

02.76021676.07فاكس    
 maltrattamentodonne@caritasambrosiana.it :البرید اإللكتروني 

  
  

 Se.D - خدمة إزعاج المرأة  
Piazza S. Giorgio -2  

 20123 Milano  
13.00/  9.00من االثنین إلى الجمعة:     

(عن طریق الموعد ) ؛ 18.00/  14.00و   
02.76037.352ھاتف:    
3371175658الخلوي:    
02.25061574فاكس    

 maltrattamentodonne@caritasambrosiana.it :البرید اإللكتروني 
 donne@farsiprossimo.it 

 caritasambrosiana.it :المواقع 
 noneamore.caritasambrosiana.it 
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