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  ترکيه شرقی جنوب  (GBV)جنسيتی و جنسی خشونت  ای زيرمجموعه گروه

 2020 نوامبر - فوری تماس وطخط و دور راه از  (GBV)  جنسيتی  و  جنسی  خشونت  زمينه  در   موجود خدمات

 

  حمايتی  های سيستم و اند شده محدود  خود   های خانه در افراد و  است  شده محدود ها جابجايی که  ، ١٩- کويد گير همه بيماری طی در
 .ميباشند  خانه  در  (SGBV)  جنسيتی  و  جنسی  خشونت  تجربه  معرض در  بيشتر ٬دختران  و  زنان  ويژه  به  افراد  از  برخی  ،  اند  شده  تضعيف

  می محافظت  هستند جنسيتی خشونت خطر  معرض در که افرادی   از   که  اجتماعی ساختارهای و ها سيستم    است ممکن اينکه به  توجه با
   زمينه   در   خدمات   به  مربوط  اطالعات  خواهد   می   شرقی  جنوب   جنسيتی  خشونت   زيرمجموعه   گروه  ،  شوند   پاشيده   هم  از  يا  ضعيف  ،  کنند

  در  افراد  و  بازماندگان که شود حاصل  اطمينان تا بگذارد  اشتراک به  و  مشخص  را است  دسترس در دور راه از که   جنسيتی خشونت 
 .باشند پشتيبانی دنبال به ، گير همه بيماری عليه فعلی اقدامات به توجه بدون توانند می که دانند می  جنسيتی و  جنسی خشونت  معرض

  بشردوست    حاميان  همکاری  وبا  جنسيتی  خطرخشونت  معرض  در  افراد   و  جنسيتی  خشونت  بازماندگان  از  حمايت  منظور  به   اطالعات  اين
 افراد   با  اطالعات  گذاشتن  اشتراک  به  يا  و  ارجاع  برای  جنسيتی  خشونتازغير   های  درزمينه  فعال  افراد  همچنين  و  ترکيه  شرقی  جنوب  در

ً   .است  شده  تنظيم  نيازمند   خشونت   زمينه  در   موجود  خدمات  تغيير  با  که  بگيريد  نظر   در   پردازش  حال  در  برگه   يک  عنوان  به   را  برگه  اين  لطفا
   .شد روزخواهد به ، جنسيتی

 
 ً   ترکيه ) UNHCR(ملل سازمان پناهندگان عالی  کميسياريای خدمات مشاور عنوان تحت اينترنتی برنامه يک که باشيد داشته توجه لطفا

  و  کند می فراهم  را بشردوستانه  خدمات  به دسترسی مورد در روز  به اطالعات  که است بصری و ساده آنالين س   يک اين .دارد وجود
 . است دسترس در مختلف زبانهای به

 
 https://turkey.servicesadvisor.org/en  :انگليسی
  https://turkey.servicesadvisor.org/tr      :ترکی
   https://turkey.servicesadvisor.org/ar     :عربی
  https://turkey.servicesadvisor.org/ps     :فارسی
 https://turkey.servicesadvisor.org/ku     :کردی
 
 
 

 
 !کنيد استفاده  سايت وب  ازاين کنيد سعی  لطفا

 
 

 و جنسی خشونت به مربوط تلفنی خطوط و دور راه از  خدمات که ترکيه شرقی جنوب حمايتی همکار های سازمان
  دهند می ارائه را (GBV) جنسيتی

 .ببينيد را فرم اين انتهای جدول لطفاً 
 

 :ميباشند دسترسی قابل شرقی جنوب استانهای در زير سازمانهای توسط شده ارائه خدمات

AAR ،المللی بين سازمان ژاپن  CARE جهانی ( کانسرن٬Concern Worldwide (، دانمارک پناهندگان شورای  (DRC)  
، )GOAL (، آبی هالل توسعه و امداد المللی بين بنيادIBC)  (، آسام ، )SGDD- ASAM  (،زندگی از پشتيبانی  ( STL) ،   

 تسکين و مراقبت سازمان اتحاديه ، (SAMS) سوری آمريکايی پزشکی جامعه ،) IOM( مهاجرت المللی بين سازمان
  (WHH) گرسنگی جهانی کمک ، (UOSSM)پزشکی
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 .کنند می پشتيبانی خدمات به شما دسترسی از ارجاع با ها سازمان همه همچنين
 

 پناهندگان عالی کميساريای و) UTBA( ترکيه وکالی های کانون اتحاديه مشترک پروژه( حقوقی خدمات به دسترسی
 )UNHCR( ملل سازمان

  کمک  به پناهجويان و پناهندگان دسترسی  برای  هاتای و  َعنتب قاضی  ، اورفا  شانلی  درشهرهای زير در  شده  ذکر  حقوقی  کلينيک سه
  تصميمات مانند مواردی  در پناهندگان از حمايت  شامل حقوقی  مختلف موضوعات  برای  حقوقی  مشاوره خدمات  .باشد  می حقوقی  های

  دسترس  در  کار  اجازه ، حقوق   به دسترسی ، طالق   ، ازدواج  جمله  از موارد ساير همچنين و  اخراج و  بازداشت  ، المللی بين حمايت
  .ميباشد

  

  

 

 

 کشور سراسر در مفيد های تلفن شماره

 ٠٨۵٠  ٨٨٨ ٠۵٣٩  :پناهندگان  پشتيبانی تلفنی  خط (UNFPA) متحد ملل جمعيت صندوق
o ای  تی بی جی ال افراد: پناهندگان کليدی گروههای  (LGBTI) ، وی  آی  اچ بيماری به مبتال که افرادی (HIV) و ميباشند 

  جنسی کارگران
o ميباشد موجود انگليسی و فارسی ، عربی ، ترکی زبانهای به ،) ساعت  ٢۴( وقت  تمام صورت  به هفته روزهای تمام . 

 

 ۴۴۴ ۴٨ UNHCR   :(۶٨(  ملل سازمان  پناهندگان  عالی  کميساريای مشاوره خط

روز ســاعت

ک حقو  لی
قا َعنتـب

ه -  جمعـه دوشـ 9:00-18:00
(0342) 322 67 00
(0342) 322 67 01

 
ترکی
عربی

Fatih Mahallesi, Maresal Fevzi 
Çakmak Bulvarı No:159/A İpek 
Apartmanı Kat:1, 27060 
Sehitkamil/Gaziantep

ک حقو  لی
هاتای

ه -  جمعـه دوشـ
9.15-12.30\ 13.30-

17.00 
0326 216 11 44

 
ترکی
عربی

Şehitler mah, Kurtuluş cad, 
Yavuz Sk. 1/1, Antakya/Hatay

ک حقو  لی
شان اورفــا

ه -  جمعـه دوشـ 9:00-18:00 (0414) 312 35 35
 
ترکی
عربی

Ertugrul Gazi, Yunus Emre Cd. 
108 A, 63300 Sanlıurfa 
Merkez/Şanlıurfa
Email: 
hukukklinigi@barobirlik.org.tr

آدرس
ــــاری ـ ــــاعات  روز و سـ

شـــماره تلفــــن ــــان ز
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o فارسی  ، عربی های زبان به ، ١۶:٠٠ تا ٩:٠٠ ساعت از  ها جمعه ، ١٧:٠٠ تا ٩:٠٠ ساعت از پنجشنبه تا دوشنبه روزهای  
  در   سومالی  و  کردی  ،  اردو  ،  فرانسوی  های  زبان  به  مشاوران  درخواست  صورت  در.  ميباشد  دسترسی  قابل  انگليسی  و  ترکی  ،

 .فرمائيد  ارسال UNHCR به  turan@unhcr.org  آدرس طريق  از را خود ايميل توانيد می همچنين .ميباشند دسترس
 

 ٠۵٣٠ ۶۶۴ KAMER:( ۴۴١٠( کاِمر  تلفن خط

o طريق از همچنين .ميباشد موجود کردی ، عربی ، ترکی زبانهای به ،) ساعت  ٢۴( وقت  تمام صورت  به هفته روزهای تمام  
 .ميباشد دسترسی  قابل نيز) WhatsApp( اپ  واتس

o روان  وسالمت روانشناختی پشتيبانی ،متخصص اقامت محل /امنيت : خدمات  )MHPSS/PSS  (تخصصی و  حقوقی  خدمات و  
 .جنسيتی و  جنسی خشونت  از  ديده آسيب دختران و زنان برای

 اجتماعی خدمات و  کار ، خانواده وزارت اجتماعی حمايت  خط  ١٨٣

 بهداشت   وزارت   ١٩-کويد  /کرونا ويروس  دوران ويژه تلفنی تماس خط ١٨۴

 پزشکی  های فوريت   خدمات  ١١٢/   ژاندارمری ١۵۶/   پليس ١۵۵

 ، فارسی ، روسی ، عربی ، انگليسی ، ترکی زبانهای به که مهاجرت  مديريت کل اداره) YIMER( خارجيان ارتباطات مرکز ١۵٧
 .ميباشد دسترسی  قابل پشتو و آلمانی

 

 )WGSS( دختران و زنان امن های خانه

  و  قضاوت از ترس بدون و کنند می راحتی احساس آن در دختران و زنان که هستند مراکزی) WGSS( دختران و زنان امن های خانه
  خشونت  به پاسخ و  پيشگيری منظور به ودختران زنان امن های  درخانه شده ارائه خدمات . بهره  مند   شوند بيان آزادی  از  ديدن آسيب

د  مورد ی جمله از جنسيتی   دختران  و زنان سازی توانمند و اجتماعی روانی پشتيبانی خدمات ، وباروری جنسی بهداشت خدمات ، رس 
 . است

 

 
  متحد ملل جمعيت صندوق/ آسام دختران و زنان امن های خانه:  هاتای

 Esentepe GGSM Esentepe Mh. 13. Sk.Altıncay Kartal Apt. Antakya-Hatay :آدرس
اجتماعی مددکار : Senem Onen Saz 

 30 55 427 0549 :تلفن
 

  متحد ملل جمعيت صندوق/ آسام  ريحانلی دختران و زنان امن های خانه:  هاتای
 Reyhanli GSM Yenisehir Mh. Abdulrezzak Alkan Cd. No:9 Reyhanlı-Hatay  :آدرس

اجتماعی مددکار : Nazlı Kaya 
 74 73 607 0546 :تلفن
 

  (UNFPA / TOG) متحد ملل جمعيت صندوق/جامعه داوطلبان بنياد ٬ آنتاکيا مرکزجوانان: هاتای
 Saray Mh.1. Sk.Doktorlar Sitesi No:3 Antakya-Hatay :آدرس
 Buket Ezgi Uzel :روانشناس
 24 23 724 0552 :تلفن
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 حران دانشگاه (UNFPA)/متحد ملل جمعيت صندوق٬ مقام اورفا دختران و زنان امن های خانه: اورفا شانلی
 Eyüp Nebi Mah. 3507. Sok, No 61, Eyyübiye, Şanlıurfa : آدرس             

 Tugce Tumkaya :متخصص خدمات اجتماعی
  Serhat Polat :هماهنگ کننده پروژه
 

  (UNFPA / KAMER)  متحد  ملل جمعيت صندوق/کاِمر  ٬دياربکر  دختران و  زنان امن های خانه: دياربکر 
 Ali Emiri 3.Sk. Dıskale Apt. 13/1 Yenisehir-Diyarbakır  :آدرس

مرکز کننده هماهنگ : Ms Hayriye Ascıoglu  
 62 76 516 0507 :تلفن
 

   (UNFPA / SGYD) متحد  ملل جمعيت صندوق/  بهداشت   به جوانان رويکردهای انجمن٬دياربکر  جوانان مرکز : دياربکر 
                                                                 Ali Emiri 4. Sk. Mir Apt. Kat:1 No:1 Yenisehir-Diyarbakir : آدرس

مرکز کننده هماهنگ : Berna Fatmaogullari 
 31 00 340 0538 :تلفن
 

 

 آنالين های برنامه

 KADES) خط با زنده صورت  به مکان يک گذاشتن اشتراک به برای) زنان  اضطراری کمک رسانی  اطالع سيستم  
 پليس  اضطراری

   https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.egm.kades&hl=en    : اندرويد
 iOS (     ps://apps.apple.com/tr/app/kades/id1360309770htt(:   آيفون گوشيهای سيستم

 
Kırmızı Işık ) ترکيه ُودافون   توسط آسان نجات) / قرمز  چراغ(Vodafone)  دکمه يک با فقط  اضطراری خدمات با  تماس برای  

 :دکمه يک  با خود اضطراری مخاطبين به کوتاه پيام ارسال  يا تماس و

                   http://turkiyevodafonevakfi.org.tr/en/projects/other-projects/easy-rescue/ 

 

 

 خطوط از و نکنيد سکوت ، رفتيد قرار اذيت و آزار مورد يا کرديد ترس خطرو احساس يا ديديد صدمه اگر
 از جلوگيری برای داريد حق شما. باشيد دور راه از محرمانه پشتيبانی دنبال به برگه اين در موجود راهنمای

 . کنيد مديريت تنهايی به را کار اين نيستيد مجبور و بگيريد کمک خشونت
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روز ساعت
سالم 

 
پزش

ه" دس 
"محـل اقامــت

ا  ی ش متخصص 
شــناخ  روا

سالمت 
MHPSS/PSSروان

حقو 
مک نقدی 
/ غ نقدی

ش  مع ترجمــه

AAR Japan Monday-Friday
9:30-12:30 /
 13:30-16:30

(Gaziantep) 05374410286 
(Sanliurfa) 05312626378     (Mardin) 

05317828343 
WhatsApp

عر 
کـردی

تر
x x

قـا َعنتـب
شــان اورفــا

مــاردین

ــه ســایر  افــراد بــر  ــ اطالعــات و ارجــاع  د مــوردی ، از جملــه     فعالیتهـای   رسـ
ــت فــردی.  ــا حما اسـاس ارز

CARE Monday-Friday
9:00-12:30 /
13:00-17:00

0850 420 00 27
عر 

ـــ ل ان
تر

x x
قـا َعنتـب

ـس ل ک
شــان اورفــا

شــناخ ســالمت روان  ــت روا ــا متخصــص حما طــه  ـک پناهنــده در را ـا کـه  * هن
ــم.                 ط ارجـاع  ده ـه ارائـه دهنـده خـدمات مـرت ـه مـا مراجعـه  کنـد آن را 

               
ـانوان اســت.                                                           ـژه  شـ مـا فقـط و * پروژه مع

                
نقـــدی را ارائـــه     مــک نقــدی / غ اشــد ،  که پرونــده دارای رســک حمــای  * درصــورت

  
ـم.   ده

Concern 
Worldwide

Monday-Friday 8:30 - 17:30
Hotline +90 0850 888 1122, CRM WhatsApp 

+90 0535 035 8622 
WhatsApp

عر 
تر

ـــ ل ان
کـردی

فـار

x x x x x x شــان اورفــا
ـه شـان اورفـا محـدود  شــود. در قــا  شـ فقـط  نقـدی و مع مـک هـای غ

ـا ارائــه  شــود.  ق  ـا ایـن خـدمات از طـ امـان و ماالت َعنتـب٬ آد

DRC Monday-Friday
9:00-12:30 /
 13:30-17:00

(Hatay) 0549 808 5681
 (Sanliurfa) 0549 465 1331

(Killis) 0549 812 1762                                                                                                                   
WhatsApp

عر 
تر

ـــ ل ان
x x x x x x

شــان اورفــا
ـس ل ک
هاتای

  (GBV / SGBV  ) سـی ـ و ج ان خشـونت ج ازمانـد ـژه ای بـرای  خـدمات و
شـ کـه بـرای  ا مع ی شـ ا ادغام خدمات    (LGBTI ) ــراد ال    آی وافــ
س اســت.  ســی ( GBV)  طــرا شــده اســت ، در دســ ان  خشــونت ج ازمانـد

GOAL Monday-Friday 8:00-17:00 0800 606 2727
 

ــان اســت خــط تلفــن را

عر 
تر

ـــ ل ان
x x x

قـا َعنتـب
شــان اورفــا

آدانــا

 
س اســت. در  مـه عشـایری سـوری در دسـ ا فقـط بـرای گروههـای عشـایری و ن ی شـ

ــای آن بهــره منــد شــوند.  ـارگران کشــاورزی فصــ ســوری نــ  تواننــد از مزا آدانــا  . 

IBC Monday-Friday 9:00-18:00  (Kilis) 0538 574 6309 WhatsApp
عر 

تر x x x x
شــان اورفــا

ـس ل ک
ـس اســت.  ل ـه اسـتان ک نقـدی محـدود  مک هـای غ

SGDD- ASAM Monday-Friday  9:00 -17:30

Ankara HQ: 0312 427 55 83 / 212 60 12
Gaziantep IFO: 0342 220 01 80

For other offices’ phone numbers, 
https://sgdd.org.tr/where-we-work/

Email: 
asamdestek@sgdd-

asam.org /   
info@sgdd-asam.org 

عر 
تر
فـار

x x x x x

قـا َعنتــب، شــان اورفــا
آدانــا ، مرســ 

ــا قهرمان مـرعش ، ماالت
ــه ، مــاردین ، هاتــای ، عثمان

س اســت. بـرای شـماره  ان سـوری و غـ سـوری در دسـ ا هـا بـرای پناهنـد ی شـ همه 
ــر  ـم در لینـک ز کن ـار م خـش مـا کجـا  ـه  ت آسـام  شـ ، لطفـا دروب سـا های تلفـن ب

ــد.  مراجعه کن
 <https://sgdd.org.tr/ Where-we-work / >

STL Monday-Friday 9:00-17:00 0850 441 7080
 Email: 

bilgi@hayatadestek.
org

عر 
تر

ـــ ل ان
کـردی

x x x x
آدانــا ، هاتــای ، شــان اورفــا مــاردین ، 

ــارکر ، مرســ  د

ســی ( GBV)  در هاتــای و آدانــا موجــود اســت.  ـژه خشـونت ج خدمات و
ـت عمـو شـامل خــدمات بــرای  ــارکر و مرســ : حما اتمــان ، اورفــا ، د در مــاردین ، 
اشــد.  ســی می ـا افـراد در معـرض خطرخشــونت ج سـی و  ان خشـونت ج ازمانـد

IOM Monday-Friday 9:00-17:00

0552 094 9494
0552 091 9191
0552 098 9898
 0530 042 1699 

(Sanliurfa)

عر 
تر

کـردی
x x x x

قـا َعنتــب،
شـان اورفــا ، هاتــای

ند ، اما بــرای  س سـی ( SGBV)  ن ـ و ج خدمات مخصـوص خشـونت ج
ــا درافــت ارجــاع از  ســی و افــراد در معــرض خطــر  ـ و ج ان خشـونت ج ازمانـد

ند.  س هســ سازمان ها در دسـ

SAMS Monday-Friday 9:00-17:00 05050909418
WhatsApp  or  

email: ehafiz@sams-
usa.net 

عر 
تر

ـــ ل ان
کـردی

x x x x قـا َعنتـب

      
ارتهـــای  مــاران ســالمت روا ،  ـا سـوری ( SAMS)   دارو بــرای ب جامعه پزشـ آم
 HK و  (PSS ) ــت روا ســته حما ــه عنــوان   GIK حمـل و نقـل داخــل قــا َعنتــب و
شــناخ ســالمت روا  ا روا ی شــ مک هـای مـا موجـود)  بـرای ذینفعـان مــرکز   ا   )
ــد:  ـه ایـن آدرس مراجعــه کن شـ لطفـا  کنــد. بـرای اطالعـات ب ( MHPSS)  فراهم م
https://turkey.servicesadvisor.org/en/service/50152-2      

UOSSM Monday-Friday
9:00-12:00 /
 13:00-17:00
Hotline 7/24

Hotline: 0544 479 1793
Gaziantep: 0531 894 8885 

Hatay: 0531 362 7622
Kilis: 0507 886 3654

عر 
ـــ ل ان

تر
x x ــس ل قـا َعنتـب، هاتـای،  ک

ــ جســ ( PTRC)  ومــرکز بهداشــت روان ( MHC)  کــه دارای خــدمات  خ ز توان  مــرا
اشــند ، در  ـه ناهنجـاری هـای رشـدی عصـ می ـان مبتـال  ـژه بـرای کود ـ و خ تـوان 
ــان  ــه ســه ز انه روزی   صـورت شـ ند. خـط تلـف درطـول هفتـه  از هسـ طول هفته 

ـ زانــان.  ل ـه جـز جمعـه هـا بـرای ان اشـد  اسـخگو می امـاده 

WHH
(Hatay & 

Gaziantep)
Monday-Friday

Hatay: 9:00-12:00 /
 13:00-16:00

Gaziantep: 8:00-12:00 /
 13:00-17:00

Hatay: 0532 111 10 77
Gaziantep: 0536 864 49 55

هاتای: عر 
قـا َعنتـب: 

عر ، تــر
x x x هاتـای، قـا َعنتـب

WHH
(Mardin)

Monday-Friday
8:00-12:00 /
 13:00-17:00

0534 111 1066
عـر ،
، تـر
کـرد

x x x x x مــاردین

محـل سـازمان در جنـوب  ادداشـتها

ما ارائه  دهــد.  ق ع خدما که سازمان مست " ن
 " ا  كننـد.  ی شـ ه سایر خـدمات  همه سازمان ها از مراجعه 

سازمان

ـاری روز و ساعات   
در صورت عدم وجود 
ار تلف چگونه  اعت

میتـوان از خــدمات بهــره 
مند شــد؟

شماره تلفن ان ز


