


ما هو العنف ضد المرأة
من أجل عالم حر، وعادل، وخال من العنف

إعداد

ترجمة 

يمكن االستفادة من هذا الكتيب الذي تم إعداده ضمن مشروع »فهم االحتياجات، وتعزيز التضامن 
: تطوير إمكانيات مركز التضامن النسائي من أجل توفير الدعم لالجئات السوريات« وذلك بشرط 

اإلشارة إلى المصدر.
ال يجوز طباعة أو استنساخ أي جزء من هذا الكتيب بأي شكل أو واسطة من وسائط نقل 

المعلومات، دون إذن مسبق من مؤسسة التضامن النسائي.

أنقرة كانون األول 9102

التصميم 

الطباعة

تم إعداد هذا الكتيب باالستناد إلى كتيب »مكافحة التمييز القائم على النوع االجتماعي والعنف 
ضد النساء الالجئات« الذي نشر في أيلول 8102 ، و« كتيب العنف ضد المرأة« الذي نشر عام 
7102 من قبل مؤسسة التضامن النسائي، وقد تم عند إعداد هذا الكتيب األخذ باالعتبار الشروط 

واالحتياجات الخاصة بالالجئات السوريات. 

تم إعداد هذا المنشور ضمن مشروع منفذ بدعم من برنامج حقوق اإلنسان التابع للسفارة الهولندية، 
إن األفكار الواردة في هذا المنشور جميعها تقع تحت مسؤولية مؤسسة التضامن النسائي، وال تمثل 

آراء السفارة الهولندية بأي شكل من األشكال . 

Ceren Salmanoğlu, Burçin Kalkın Kızıldaş

Abir Naeseh

Ceket Medya
www.ceketmedya.com

Şen Matbaa
Demirtepe-ANKARA
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مدخل:
إن عدد األشخاص الذين يجربون عىل مغادرة مدنهم وبيوتهم بسبب الحروب والنزاعات يتزايد 

برسعة مل يشهد لها التاريخ مثيال، وتأيت تركيا يف مقدمة دول الجوار التي لجأ إليها مغدوروا 

الحرب الذين اضطروا ملغادرة وطنهم بسبب تصاعد حدة النزاع والحرب يف سوريا بعد عام 

2011 ، هذا وتشكل النساء واإلناث من األطفال ما يقارب نصف مجموع السوريني الذين 
اضطروا للجوء إىل تركيا.1

إن الالجئات السوريات من بالغات وطفالت هّن 

أكرث املتأثرين من تجربة اللجوء القرسي الناتجة 

عن الحرب يف بالدهم، إضافة لذلك فهّن تتعرضن 

-بخالف الذكور- للتمييز والعنف الناتجني عن 

التفرقة الجنسية القامئة يف املجتمع، وتقوم 

السياسات واألفكار املغذية ملعاداة األجانب 

واملجتمع الذكوري بدورها يف ترشيع العنف 

وتحويله إىل مسألة عادية، بحيث مييس غري ملفت 

للنظر حتى، ولهذا السبب ال يكون من السهل علينا 

دوما أن نحدد ما إذا كنا نتعرض للعنف يف موقف 

معني أو ال، مع أن أول رشط يك نستطيع مقاومة العنف هو أن نحدده وننتبه له أوال، ألن عدد 

قليل فقط من الالجئات السوريات البالغات منهن أو الطفالت يتمكّن من اتباع آليات الحصول 

عىل دعم يف مواجهة اإلخالل بحقوق اإلنسان الذي يتعرضن له، بينام الغالبية العظمى من 

الالجئات تحاولن التعامل مع هذه املشكلة لوحدهن دون طلب املساعدة من أية جهة. 

تم تحضري هذا الكتيب التوجيهي بهدف إعالم الالجئات اللوايت يتعرضن للعنف مبختلف أشكاله 

سواء يف البيت أو خارجه باآلليات القانونية الالزم اتباعها للحصول عىل الدعم الالزم، وقد تم 

إعداد هذا الكتيب باالستناد إىل استامرات ومقابالت معمقة تم إجراؤها مع 67 سيدة من 

الالجئات السوريات املقيامت يف أنقرة، 

 حسب معطيات مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية فإن عدد السوريني املسجلني يف تركيا هو 3 مليون و 1
 613 ألف و644 شخص، وذلك حتى تاريخ 13 حزيران 2019، ويشكل الذكور 1 مليون و956 ألف و459، بينام تشكل
.اإلناث 1 مليون و657 ألف و185 من هذا املجموع
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ما هو التمييز االجتماعي بين الجنسين؟
إن السبب الرئييس الكامن وراء التمييز والعنف املوجه ضد املرأة هو التمييز االجتامعي القائم 

بني الجنسني، إن املفهوم االجتامعي للجنس يقوم بتحديد حياة النساء، وكيف سيعشنها، ومن 

أي اإلمكانيات سيستفدن وألية درجة ميكنهن االستفادة منها، وما الذي ميكنهن وال ميكنهن فعله، 

يطلق مصطلح الجنس عىل الخصائص البيولوجية والجسدية التي نخلق بها، لكن مسألة أن نخلق 

كذكر أو كأنثى أصبح سببا يف اختالف االدوار املمنوحة لنا يف املجتمع، واملسؤوليات والترصفات 

التي ينتظرها االخرون منا  ، إننا نبدأ منذ سن مبكرة بتعلم كيف يجب أن نترصف وأال نترصف 

بناء عىل كوننا ذكرا أم أنثى، إن مفهوم التمييز االجتامعي القائم عىل الجنس يعرب عن املسؤوليات 

واألدوار املختلفة التي يلقيها املجتمع عىل عاتق الذكور واإلناث، لكن هذه األدوار والوظائف 

ليست طبيعية وليست غري قابلة للتغيري، إن االعتقاد بكون هذه األدوار ثابتة من الوالدة وال 

تتغري هو السبب يف اإلميان األعمى بعدم املساواة بني الذكور واإلناث والقبول به دون محاكمة.

يتوقع من اإلناث قبول موقعهم كدرجة ثانية يف املجتمع دون مساءلة أو رفض، وهكذا فكون 

أحد الجنسني يصبح متفوقا عىل الجنس اآلخر ينتج عنه قيام الجنس املتفوق مبامرسة العنف 

والضغط عىل الجنس األدىن منه، والعنف ضد املرأة ينبع تحديدا من هذه الالمساواة املوجودة 

يف املجتمع.

ما هو العنف ضد المرأة؟ 
العنف ضد املرأة هو كل فعل مامرس ضدها من شأنه أن 

يسبب أي أمل أو رضر نفيس، جسدي، جنيس، أو اقتصادي، كام 

يعترب تعرضنا للتهديد بإلحاق األذى بنا، أو إجبارنا عىل فعل 

يشء ما، أو منعنا من فعل يشء نريد القيام به، او حبسنا يف 

مكان مغلق كلها من أنواع العنف، إن العنف ضد املرأة قد 

ميارس ضمن املنزل أو خارجه، يعرف العنف الذي ميارس من 

قبل أحد أفراد األرسة، أو من الزوج السابق أو الحايل، أو من 

الرشيك أو الحبيب، وسواء كان هذا العنف جسدي، جنيس، 

نفيس أو اقتصادي، يعرف باسم »العنف املنزيل«. 

ال ميكن ألي يشء قمنا بفعله أو امتنعنا عن القيام به أن يكون 

مربرا ملامرسة العنف ضدنا. 
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ميكن للعنف ضد املرأة أن يتجسد يف عدة أشكال ودرجات، وتختلف الوسائل القانونية التي 

ميكننا اللجوء إليها ملكافحة العنف حسب اختالف نوع العنف الذي تعرضنا له، لذا قمنا كام هو 

مبني أدناه بتصنيف أشكال العنف ضد املرأة، ميكنك التقدم بطلب إىل مؤسسة التضامن النسايئ 

يف حال تعرضت لواحد أو أكرث من أشكال العنف هذه، والحصول عىل دعم نفيس وحقوقي 

واجتامعي مجاين، وتجدون يف القسم الثاين من هذا الكتيب رشحا عن الوسائل القانونية 

والجهات التي ميكن اللجوء إليها عند التعرض للعنف. 

العنف النفسي أو العاطفي:   -1

أي ترصف أو كالم من شأنه أن يسبب لنا إحساسا بالضعف أو الوحدة أو العجز ميكن وصفه 

بأنه عنف عاطفي، إن العنف العاطفي ال يرتك آثارا تالحظ بالعني، لكن هذا ال يقلل من أهميته، 

إن العنف النفيس الذي يسبب لنا مشاعرا سلبية ميكن أن يرتك آثارا عميقة يف عواطفنا وصحتنا 

النفسية، وعموما فإن العنف النفيس يتبعه الحقا أنواع العنف االخرى، لذا فإننا عندما نتعرض 

لواحد أو أكرث من أشكال العنف املذكورة أدناه يجب علينا التحرك وإيجاد وسائل للخروج من 

هذا الوضع قبل أن يتحول إىل حالة دامئة.

اكرث أشكال العنف النفيس انتشارا هي: 

التعرض للرصاخ، اإلهانة، الشتم، التحقري، أو االستخفاف، سواء كنت وحيدة ام أمام اآلخرين	 

التعرض للتهديد بالقتل أو التسبب باألذى لنا أو ألطفالنا أو أحد أقربائنا	 

التهديد بأنه سيؤذي نفسه إن مل تقومي بفعل ما يريد، والتهديد بأنه سيأخذ األوالد أو 	 
يخطفهم

¬االبتزاز  	 

أن يقرر عنا ماذا سرنتدي، وإىل أين سنذهب، ومع من سوف نلتقي، وأن يتفقد أماكن 	 
تواجدنا، والضغط علينا يف هذه االمور

ال يوجد أي سبب يربر مامرسة العنف

إن العنف ضد املرأة هو إخالل بحقوق اإلنسان 
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مقارنتنا مع النساء األخريات	 

محاولة التفقد بشكل دائم بحجة الغرية 	 

وضع حدود للتواصل مع أصدقائنا، أقربائنا، وعائلتنا، )أو منعنا من التواصل معهم( 	 

منعنا من تطوير أنفسنا والوقوف عىل أقدامنا، وتعلم اللغة األجنبية	 

اتهامنا بأننا نحن السبب يف العنف الذي نتعرض له	 

وضع قيود عىل حياتنا بحجة )حاميتنا( و بحجة )العرض والرشف( 	 

التدخل يف تفاصيل حياتنا بحجة أننا نعيش يف بلد أجنبي 	 

الرتهيب )مثل رمي األغراض وتكسريها( 	 

العنف الجسدي:   -2

ميكن تعريف العنف الجسدي بكونه استخدام القوة 

الجسدية بهدف التخويف والتطويع والعقاب، باختصار هو 

أي نوع من أنواع االعتداء علينا جسديا ، ومن أكرث أشكاله: 

الرضب والصفع: الرفس والدفع، الصفع، شد الشعر، ثني 	 
الساعد، الخنق، الربط، رمي أجسام ثقيلة نحونا، وما 

شابه ذلك

التسبب باألذى ألجسادنا او ألحد أقربائنا أو لألشياء 	 
باستخدام أدوات قاطعة أو حارقة مثل األسيد أو املاء املغيل أو السجائر وغريها

التسبب باألذى ألجسادنا بحيث ال نستطيع االستفادة من العالج الطبي	 

التسبب مبشاكل صحية لنا	 

القتل العمد )جرائم الرشف، اإلجبار عىل االنتحار( 	 

الحبس يف مكان مقفل أو تركنا يف مكان نخاف منه أو مع أشياء نخاف منها	 
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العنف الجنسي:   -3

ميكن تعريف العنف الجنيس بأنه كل فعل نجرب عىل القيام به دون موافقتنا أو كل فعل يسبب 

لنا اإلزعاج، ميكن أن نتعرض للعنف الجنيس من قبل أشخاص نعرفهم )مثل الزوج، الحبيب، أحد 

أفراد العائلة، أحد الجريان، رئيسنا يف العمل أو ما شابه(، وكذلك ميكن أن نتعرض له من قبل 

أشخاص ال نعرفهم، ومن أكرث أشكال العنف الجنيس شيوعا: 

إجبارنا عىل العالقة الجنسية بشكل ال نريده، او يف زمان ومكان ال نريده )كل فعل جنيس ال 	 
نوافق عليه( 

التحرش بنا باستخدام األيدي أو التحرش اللفظي	 

إرسال رسائل من فيديوهات وصور ذات محتوى جنيس عرب العامل االفرتايض )مثل الفيسبوك 	 
واإلنستغرام والواتس أب وغريها من وسائل التواصل االجتامعي( 

التعرض لتالمس جنيس ال نرغب به مثل 	 
التقبيل، اللمس، أو املداعبة

إجبارنا عىل العالقة الجنسية من قبل الزوج 	 
الرسمي او الرشعي. 

إجبارنا عىل القيام بأفعال جنسية ال نريدها	 

االغتصاب 	 

االعتداء الجنيس أو القيام باالسغالل الجنيس 	 
ألحد أقربائنا أو معارفنا

التسبب باألذى ألعضائنا التناسلية 	 

مقارنتنا مع النساء األخريات من حيث مواصفاتنا الجنسية 	 

إجبارنا عىل اإلنجاب أو عىل اإلجهاض	 

إجبارنا عىل فعل الفاحشة	 

تزويجنا يف عمر مبكر 	 

إجبارنا عىل الزواج 	 
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العنف االقتصادي :   -4

يطلق مصطلح العنف االقتصادي عىل حالة استخدام املال كوسيلة للسيطرة والضغط علينا 

وتهديدنا وحرماننا من املصادر االقتصادية الالزمة الستمرارنا يف الحياة ، ومن اكرث األمثلة الشائعة 

عىل هذا النوع من العنف: 

منعنا من العمل 	 

يف حال كنا نعمل وضع اليد عىل دخلنا	 

أن يطلب منا إدارة أمور املنزل مع مقدار قليل جدا من املال	 

وضع اليد عىل أمالك تعود لنا أو عىل أمالك مشرتكة بيننا	 

منعنا من املشاركة يف الفعاليات والدورات التي تسهل حصولنا عىل العمل	 

تسبيب مشاكل لنا يف مكان العمل 	 

عدم السامح لنا باملشاركة يف القرارات املتعلقة بالجانب االقتصادي يف حياتنا 	 

منعنا من االستفادة من حقنا يف اإلرث 	 

إجبارنا عىل العمل يف مجال ال نريده 	 

المالحقة المستمرة من طرف واحد:   -5

هي كل ترصف يجعلنا نشعر بالعجز والخوف نفسيا او جسديا، وذلك باستخدام أي نوع من 

أنواع االتصال املكتوب أو اللفظي أو غريه. ميكن أن يكون الشخص املامرس للمالحقة املستمرة 

من طرف واحد أحد أفراد عائلتنا أو أصدقائنا كام ميكن أن يكون أي شخص ال نعرفه أبدا، إن 

فعل املالحقة يهدف لجعلنا نشعر بالخوف، وترهيبنا، وجعلنا نشعر بعدم األمان وبأننا تحت 

املراقبة. ومن أكرث امثلته شيوعا: 

قدوم الزوج السابق أو الحبيب السابق دون إخطار ودون توجيه دعوة من قبلنا إىل مكان 	 
عملنا أو إىل املنزل

قيام الحبيب أو الزوج الذي انفصلنا عنه أو ما زلنا عىل عالقة به مبالحقتنا بشكل مستمر 	 



إرسال رسائل وإمييالت بشكل مستمر رغام عنا أو اإلرصار يف االتصال بنا رغام عنا 	 

انتظارنا حيث مكان عملنا أو عند املنزل أو الظهور أمامنا فجأة دون سابق إنذار ودون 	 
سبب منطقي

مشاركة معلومات االتصال الخاصة بنا يف مواقع التواصل االجتامعي واإلنرتنت 	 

نرش أخبار كاذبة حولنا 	 

االتجار بالمرأة :   -6
هو قيام شخص ممن نعرفهم أو ال نعرفهم مبا ييل: 

إجبارنا عىل العمل 	 

إجبارنا عىل فعل الفاحشة أو العمل كخادمة	 

القيام بأرسنا 	 

القيام بتهريبنا إىل مكان آخر ضمن البلد الذي نعيش 	 
فيه أو إىل بلد آخر عن طريق خداعنا، أو مامرسة 
العنف والضغط والتهديد علينا، أو استغالل عجزنا.

ميكن أن يظهر تجار النساء أمامنا باستخدام وعود مثل 

مساعدتنا عىل الذهاب إىل بلد آخر أو الوعد بالزواج، أو 

بإيجاد عمل لنا، وميكن أن ميارسوا العنف ضدنا مستغلني 

عجزنا أو ظروفنا الصعبة، وميكن أن يكون هذا الشخص هو 

األب، الزوج، رئيسنا يف العمل، أو الحبيب. 

يف تركيا، وحسب االتفاقيات الدولية، يعترب إجبار املرأة فوق 

عمر ال18 عىل الزواج، أو تزويجها مقابل مبلغ من املال هو 

اتجار بالنساء. 
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إن الزواج يف عمر مبكر هو أحد أكرث أشكال استغالل األطفال انتشارا يف العامل، السن القانوين 

للزواج هو سن ال18 وتزويج األطفال دون سن ال18 يعترب جرمية. وحسب املادة 80 من قانون 

العقوبات الرتيك فإن كل شخص يقوم بإجبار األطفال عىل هذا النوع من العالقات أو يكون طرفا 

يف جعل األطفال يتزوجون فإنه يعترب قد ارتكب جرما. 

اإلجبار على الزواج:   -8

هو تعرض النساء لإلجبار عىل الزواج باستخدام الضغط والعنف والتهديد وذلك من قبل األب أو 

األم أو أحد أفراد العائلة، يف حال كان  أحد الطرفني ال يريد الزواج وال يقبل به، ويتعرض لإلجبار 

عىل الزواج رغام عنه فهذه الحالة تسمى اإلجبار عىل الزواج  

سفاح القربى:  -9

يطلق اسم سفاح القرىب عىل العالقة الجنسية بني أشخاص من املحارم قانونيا، وميكن إطالق اسم 

سفاح القرىب عىل الشخص  األكرث قوة وسلطة ضمن العائلة الذي يستغل الطفل من الناحية 

الجنسية 

10- أشكال العنف ضد المرأة الناتجة عن تطبيق العادات والتقاليد:

إن بعض العادات والتقاليد ميكن أن تتحول إىل شكل من أشكال العنف ضد املرأة وميكن أن 

ترشع العنف املامرس ضد املرأة، هناك أشكال عديدة لذلك مثل تعدد  الزوجات، الزواج املبكر، 

الخطيفة، املهر، الجرائم املرتكبة بحجة الرشف. 

السن القانوين للزواج يف تركيا هو 18 
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10.1 تعدد الزوجات/الزوجة الثانية: 

إن قيام الالجئات السوريات بقبول الزواج كزوجة ثانية بسبب الظروف االقتصادية ورشوط 

اللجوء والحرب التي جعلتها يف حالة من عدم األمان والحامية يسبب لهن التعرض للعنف 

والضياع لحقوقهن القانونية، حسب القانون الرتيك فإن املؤسسة الزوجية تشرتط املساواة بني 

الرجل واملرأة يف الحقوق والواجبات واملشاركة بالتساوي يف كل يشء، كام أن قيام الرجل املتزوج 

بالزواج من امرأة ثانية بعقد ديني هو خارج عن القانون، لكن وحسب القانون الرتيك حتى لو 

كنت متزوجة كزوجة ثانية وبشكل غري رسمي فإنه حني تعرضك للعنف الزوجي هناك وسائل 

وطرق ميكنك أن تطالبي من خاللها بحقوقك. 

العنف اإللكتروني :   -11

هو استخدام الوسائل التكنولوجية مثل االنرتنت والهاتف وغريها بغرض مراقبة الشخص أو 

معاقبته أو إزعاجه أو التضييق عليه أو إهانته، ومن أكرث أشكاله شيوعا:

- حرماننا من وسائل االتصال مثل االنرتنت والهاتف وغريها بغرض منعنا من التواصل مع 	 
أقربائنا وعائلتنا

- إجبارنا عىل إرسال صور أو مقاطع فيديو تخصنا، أو القيام بتصويرنا صور أو مقاطع فيديو 	 
بالقوة أو بالرس

- القيام بنرش صور وفيديوهات لنا سواء تم تصويرها مبوافقتنا أو بالقوة يف االنرتنت أو 	 
التهديد بنرشها

- الحصول عىل كلامت الرس الخاصة بنا يف وسائل التواصل االجتامعي والدخول إىل صفحاتنا 	 
هناك بغرض املراقبة والتحكم 

- القيام بكتابة تعليقات مهينة  لنا يف وسائل التواصل االجتامعي 	 

- القيام بتفقد هاتفنا أو الكمبيوتر الخاص بنا	 

- القيام بجمع معلومات حولنا بغرض أذيتنا، والقيام مبشاركة وثائق وصور من حياتنا 	 
الشخصية
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الترهيب أو التهجم في مكان عملنا:   -12

يطلق مصطلح الرتهيب او التهجم عىل كل ترصف يتضمن إهانة او عنف أو تهديد او معاملة 

سيئة من أي نوع كانت وبشكل منتظم من قبل شخص محدد أو أكرث يف مكان عملنا، مثال، أن 

يقوم صاحب عملنا بانتقادنا دامئا بشكل مختلف عن بقية العامل ، وأن يقوم بتكليفنا مبهام 

صعبة بشكل منتظم بسبب هوية الالجئ التي نحملها، أو أن يطلب منا العمل ساعات عمل 

إضافية وحني ال نبقى أو ال ننهي العمل املطلوب يف وقته أن يقوم بإهانتا امام باقي العامل 

تصرفات عنصرية:   -

منذ أن بدأ تدفق الالجئني السوريني إىل تركيا وقد تحول 

موضوعهم إىل واحد من أهم املواضيع العامة املطروقة 

يوميا يف تركيا، ويف بعض الحاالت كان هناك ترصفات 

وأقوال عنرصية  ضد السوريني يف تركيا، ومع الترصفات 

العنرصية التي نتعرض لها مثل النظر بعدم مساواة 

ملوضوع حصولنا عىل الخدمات العامة، أو االزدراء، أو 

العداوة الناتجة عن العداء ضد األجانب، ومنعنا من 

االستفادة من حقوقنا والتعرف عليها ومطالبتنا بها فإن 

خطر تعرضنا للعنف يزداد أكرث وأكرث. 

ما هي التفرقة العنرصية؟  ميكن أن نصف التفرقة 

العنرصية أو التمييز بأنه معاملة شخص او أكرث ممن 

يعيشون نفس الرشوط والظروف بطريقة مختلفة ودونية عن اآلخرين وذلك دون توفر أي 
سبب منطقي او مصلحة عامة من وراء ذلك2

منع االستفادة من الخدمات الصحية بشكل مزاجي	 

إقصاء األطفال السوريني يف املؤسسات التعليمية بسبب صفة »الجئ« و«سوري« و«ال 	 
يعرف اللغة«

نقال عن مقالة بعنوان )اإلعالم والتمييز( للكاتبة سيفيالي تشيلينك 2
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عدم توفري رشوط السكن الالزمة والصحية بسبب صفة »الجئني سوريني« ورفع أجور املنازل 	 

منعنا من االستفادة من ميزات اإلقامة	 

تشغيلنا بأجور منخفضة وترهيبنا يف أماكن العمل 	 

منعنا من استخدام املرافق العامة بشكل مزاجي	 

تعرضنا للمعاملة السيئة وعدم املساواة بسبب هويتنا ومواصفاتنا الجنسية 	 

إن االتفاقيات الدولية والتي تعترب تركيا بدورها طرف فيها، تصنف التفرقة والتمييز ضمن جرائم 

التفرقة، والسوريني املوجودين يف تركيا بصفة الحامية املؤقتة لهم الحق يف االستفادة من من 

القوانني واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالحريات والحقوق األساسية والتي تعترب تركيا طرفا رسميا 

فيها، لذا فنحن أيضا ميكننا املطالبة بحقوقنا باالستناد إىل تلك االتفاقيات وميكننا أن نحمي 

أنفسنا من التفرقة والتمييز، وميكننا أن نشارك حاالت التفرقة والتمييز التي تعرضنا لها مع 

منظامت الالجئني ومراكز املرأة املوجودة يف املدينة التي نعيش فيها . 
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