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 عرضت للتعذيب من شخص انا ضحية التعامل العنصري

 اذا كنت ضحية تعذيب او هجوم او تهديد او تخويف او تجريح لسبب

 اصلك او بلدك
 قوميتك  

 لون بشرتك 
 فئتك  

 ديانتك 
 

 انواع التعذيب العنصري الذي يعاقب عليه القانون ويعتبر خرق للقانون المدني

 
القاربه او اصدقائه او التهديد او التخويفالتعرض الئي شخص بالسب او   

تعذيب او احداث اضرار جسميا او جروح باستخدام او ال ادوات واسلحة مثال)سكين او قارورة او سلسلة حديدية او او 
 شاكوش او مفتاح ( او االغتصاب واالغتصاب الجنسي

ك او كتابة اي سب او شتيمة علي اي ممتلكاتكماحداث اضرار بالبيت او اي شي بملككم مثال ) كسر االبواب اوالشبابي   ) 
 الدخول بالبيت او اي ازعاج السرتكم 

 التهديد بالهجوم بارسال رسائل تهديد او عن طريق المكالمة التليفونية من اي مجموعة للتخويف او عن طريق المزح

 

 من هم االشخاص الذين يرهبون ويهددون ويستخدمو العنف

 
وحتي الشرطة واعضائها او اي موظف حكومي في اي وظيفة حكومية مهما ان كانت او اي شخص ممكن ان يكون 
 اي نوع من انواع السلطة

 اين ممكن ان يحدث التعرض للتعذيب لو حدث
في الشارع في البار او في اي مكان عام في البيت او في المدرسة او في مكان عملك في مركز الشرطة او في 

المستشفيات او في اي ادارة حكومية اماكن تجمع المهاجرين في   
 متي ممكن ان يحدث الهجوم

في اي لحظة ووقت يجب ان تتصرفو وبسرعة تامة ان الهجوم حدث اخر ثالثة شهور يجب ان تحضرو وتخبرونا 
 به بسرعة

 
 اعتقد اني ضحية هل استطيع ان اطلب مساعدة

 
هم لو اي من تلك التصرفات حدثت معكمالهجوم العنصري غير قانوني يجب ان يبلغ عنهم ويجب معاقبت  

يجب ان تحاولو ان تتذكرو الحدث بجميع التفصيالت متي حدث الهجوم واين كيف حدث لكم او الي شخص من  
اقاربكم ومن هو الشخص او الجهه التي قامت بموهاجمتكم واي شخص شاهد علي الحدث باالمكان شهادته او هل 

بسيارة او دراجة نارية والرقم اذا ممكن االشخاص الذين قامو بالهجوم هربو   
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يجب ان تبلغو منظمة اطباء العالم او المنظمة اليونانية للمهاجرين جي سي اار او اي منظمة غير حكومية ممكن ان 
 تساعدكم

وللمعلومات االخري احضرو لنا لتسئلونا 11111يجب ان تخبرو اي مدعي عام بمساعدة محامي او اتصلو برقم    

 

ء العالم ومنظمة المهاجرين جي سي اار سوف تتلقون مساعدة طبية واجتماعية ومساعدة محامين في اطبا
 متخصيصن للمساعدتكم ان تريدون االبالغ للجهات المعنية بالحدث والشكوي ورفع دعوة رسمية

 عنوان الجهات المعنية للمساعدة 
 اطباء العالم 

اثينا امونيا  11سابفوس رقم   
1112112011او  1112112111رقم التلفون   

عصرا 1صباحا الي الساعة  9من يوم االثنين الي الجمعة من الساعة ال   
 منظمة المهاجرين جي سي اار

منطقة اكسارخيا اثينا المركز 11سولمو   
1112011991رقم التليفون   

 من يوم االثنين الي يوم الجمعة 
ظهرا 2ونصف صبحا الي الساعة  0من الساعة   

ان تتوجهو الي اميلتسطيعو ايضا   E-MAIL: enough@mdmgreece.gr 
 وجميع المعلمومات التي تخصكم تحفظ سريا ويوجود الشرف المهني بحفظ المعلومات الشخصية

 

 

With the support of 


