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اإلطار القانوني لمكافحة التمييز القائم على
النوع االجتماعي والعنف ضد النساء الالجئات

وفقًا لبيانات األمم املتحدة ،هناك  22.5مليون الجئ و 2.8طالب لجوء يف العامل ،اعتبا ًرا من نهاية
عام  .2016تشكل النساء والفتيات نصف عدد الالجئني يف العامل .هناك ما يقارب من  4ماليني
الجئ وطالب لجوء يف تركيا اعتبا ًرا من بداية .1 2019مبعنى آخر ،أن اللجوء ال يعني مشكلة
جديدة للحصول عىل اللجوء يف بلدان أخرى .لكن كانت بداية الحرب يف سوريا عام  2011نقطة
تح ّول بالنسبة لرتكيا .كانت هذه الحادثة أكرب موجة هجرة تواجهها تركيا عرب تاريخها ،إذ أصبح
األمر أكرث وضوحاً من أي ٍ
وقت مىض يف األرايض الرتكية ،حيث أصبحت القضية تشغل مكاناً أكرب
ضمن جدول أعامل املجتمع املدين.
بخالف الالجئني الذكور ،تتعرض النساء الالجئات الاليت تشكل َن أكرث من نصف الالجئني للعنف
والتمييز بسبب عدم املساواة بني الجنسني .لهذا السبب ،يجب دراسة قضية مكافحة العنف ضد
النساء الالجئات بشكل منفصل .يف هذا القسم من الكت ّيب ،سيتم رشح اآلليات القانونية التي
ميكن استخدامها ملكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد النساء الالجئات بشكلٍ ٍ
خاص،
بعد تقديم معلومات موجزة عن اإلطار القانوين العام بشأن النساء الالجئات.
) (http://www.unhcr.org/tr/تاريخ الوصول1 18.05.2019 :
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 .Iحقوق الالجئ – اإلطار القانوني
يف اللغة اليومية ،غالباً ما يستخدم مصطلح الجئ ،طالب لجوء ،مهاجر ،األجنبي الطالب
بالحامية ،الجئ مرشوط ،عديم الوطن ،املستفيد من الحامية الثانوية والخاضع للحامية املؤقتة
بذات املعنى .ومع ذلك ،هناك اختالفات قانونية بني هذه املفاهيم .لن يتم تناول كل هذه
التعاريف يف هذا الكتيّب .حيث سيتم تعريف مفهموم الحامية املؤقتة من حيث السوريني يف
تركيا عرب مصطلح الالجئ ،وتقديم معلومات حول اإلطار القانوين املتعلق بهذه األوضاع .بعد
تحديد االختالفات القانونية ،سيتم استخدام مصطلح الجئ يف هذا الكتيب بشكل يشمل جميع
املفاهيم يف اللغة اليومية املذكورة أعاله ،مبا يف ذلك تعريف السوريني تحت الحامية املؤقتة كام
هو الحال يف الساحة الدولية.
الوثائق الوطنية

الوثائق الوطنية
• البيان العاملي لحقوق اإلنسان لعام 1948

• قانون األجانب والحامية الدولية ()2014
• اتفاقية األمم املتحدة لعام ( 1951اتفاقية
• الالئحة التنفيذية بشأن الحامية املؤقتة
جنيف) وبروتوكول عام  1967الخاصني
()2014
بوضع الالجئني
• الالئحة التنفيذية بشأن تنفيذ قانون
• االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام
األجانب والحامية الدولية ()2016
1950
من هو الالجئ؟

تم تعريف مفهوم الالجئ ألول مرة يف القانون الدويل .تُع ّرف املادة األوىل من اتفاقية جنيف
لعام  ،1951التي تم تعديلها يف عام  ،1967مفهوم الالجئني عىل النحو التايل« :هم األشخاص
الذين يتواجدون خارج بلد جنسيتهم أو بلد إقامتهم املعتادة ،وغري قادرين عىل االستفادة
من حامية ذلك البلد نتيجة خوفهم املربر من تعرضهم لالضطهاد بسبب العرق ،أو الدين ،أو
الجنسية ،أو االنتامء إىل مجموعة اجتامعية معينة أو أفكار سياسية» .وفقاً لهذا التعريف ،فإن
الالجئ هو:
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• الشخص املقيم خارج بلد جنسيته.
• الشخص الغري محمي من قبل بلد جنسيته.
• الشخص الذي غادر بلده خوفاً من التعرض لالضطهاد.
• الشخص الذي يكون خوفه حقيق ًيا ومرب ًرا من التعرض لالضطهاد.
• خطر تعرضه لالضطهاد ناتج عن عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل مجموعة اجتامعية
معينة أو أرائه السياسية.
يُشبِه تعريف الالجئ يف املادة رقم  61من قانون األجانب والحامية الدولية (القانون رقم )6458
الصادر يف عام  2014باتفاقية جنيف ،باستثناء النطاق الجغرايفُ .ينح وضع الالجئ يف تركيا فقط
لألشخاص الذين أُ ْج ِبوا عىل القدوم إىل تركيا من الدول األوربية .إذ ميكن لألشخاص الذين أجربوا
عىل القدوم إىل تركيا من خارج الدول األوربية التقديم بطلب إىل تركيا فقط من أجل طلب
لجوء يف ٍ
بلد ٍ
ثالث .يُطلق عىل هؤالء األشخاص اسم الالجئني املرشوطني ،ويُسمح لهم (لالجئني
املرشوطني) بالبقاء يف تركيا إىل حني وصولهم إىل ٍ
بلد ٍ
ثالث.
من هو طالب اللجوء؟
يف اللغة اليومية ،غالبًا ما يتم الخلط بني مفهوم الالجئ ومفهوم طالب اللجوء .طالب اللجوء،
"هو الشخص املوجود خارج بالده ،والذي يشعر بالقلق ألسباب مربرة من التعرض لالضطهاد
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل مجموعة اجتامعية معينة أو بسبب أرائه
السياسية ،والذي ال يستطيع أو ال يريد أن يبقى تحت حامية بلده أو العودة إليه خشية التعرض
لالضطهاد" ،مبعنى أنه الشخص الذي يستويف املعايري املطلوبة للحصول عىل وضع الجئ لكنه
مل يحصل عليه بَ ْعد من قبل السلطات الرسمية .يف الوقت ذاته ،يُطلق عىل األشخاص الذين مل
يتقدموا بطلب اللجوء بَ ْعد أو الذين ينتظرون اإلجابة باسم طالبي اللجوء.
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ما هي الحماية التي يوفرها وضع الالجئ؟ (مبدأ عدم إعادة الالجئ)

كام ذكرنا أعاله يف عنوان حقوق الالجئ – اإلطار القانوين ،أنه ال يُع َّرف كل ٍ
شخص يُجرب عىل
الخروج من بلده للبحث عن ملجأ يف بلد آخر بأنه الجئ يف املجال القانوين .يعتمد الحصول
عىل وضع الجئ عىل عدد معني من الرشوط واإلجراءات .فبمجرد تحقيق هذا الوضع ،فإنه يوفر
أوسع نطاق من الحامية الدولية يف هذا املجال .يخضع الالجئون للحامية الدولية عندما يكونون
خارج بلدهم ،ألنهم مل يعودوا قادرين عىل االستفادة من حامية بلدهم األصيل.
إن املبدأ األسايس لحامية الالجئني هو مبدأ عدم اإلعادة القرسية ( .)non-refoulementتم
تعريف هذا املبدأ يف الفقرة األوىل من املادة رقم  33من اتفاقية جنيف كام ييل“ :ال يجوز ألية
دولة متعاقدة أن تطرد الجئاً أو ترده (“ )”refoulerبأية صورة من الصور إىل حدود األقاليم التي
تكون حياته أو حريته مهددتني فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل فئة اجتامعية
معينة أو بسبب آرائه السياسية .يف القسم الذي يحمل عنوان "من هو طالب اللجوء" أعاله،
ذكرنا أن طالب اللجوء هو الشخص الذي مل يحصل عىل وضع الجئ بَ ْعد والذي ينتظر إجابة
عن إجراءات اللجوء .لهذا السبب ،يجب أن يستفيد طالبو اللجوء أيضً ا من مبدأ عدم اإلعادة
القرسية والذي يُ َعد املبدأ األسايس لحامية الالجئني ومن معايري املعاملة اإلنسانية.
ما هو وضع الالجئين السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا بسبب الحرب؟

بعد بدء الحرب يف سوريا عام  2011واجهت تركيا أكرب موجة هجرة يف تاريخها ،إذ يُطلق عىل
حامية السوريني الذين لجؤوا إىل تركيا بعد أن أُ ْج ِبوا عىل مغادرة بلدهم اسم "الحامية املؤقتة".
يُع ّرف األشخاص الخاضعون للحامية املؤقتة وفقاً للامدة رقم  91من قانون األجانب والحامية
الدولية بأنهم “األجانب الذين أ ْج ِبوا عىل مغادرة بالدهم ،والذين ال يستطيعون العودة إىل بلد
املغادرة ،ووصلوا إىل حدودنا أو عربوا حدودنا بشكل مجموعات كبرية من أجل إيجاد حامية
طارئة ومؤقتة".
تنص املادة األوىل املؤقتة من الئحة الحامية املؤقتة الصادرة وفقًا للامدة رقم  91من قانون
األجانب والحامية الدولية عىل" :وجوب حامية الالجئني وعدميي الوطن من املواطنني السوريني
القادمني إىل تركيا بشكلٍ جامعي أو فردي بسبب األحداث التي تجري يف الجمهورية العربية
السورية اعتبا ًرا من تاريخ  28نيسان  ."2011ووفقًا لذلك فإن السوريني املتواجدين يف تركيا
ليسوا بوضع الجئني أو الجئني مرشوطني ،إمنا بوضع حامية مؤقتة.
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إن الحامية املؤقتة هي شكل من أشكال الحامية التي تم تطويرها إليجاد حلول طارئة لحاالت
التدفق الجامعي ،وبالتايل فهي حامية استثنائية من حيث وضع الحامية الدولية وتعني حامية
أقل من وضع الالجئ .ال يجوز لألشخاص الخاضعني للحامية املؤقتة التقدم بطلب للحصول
عىل وضع حامية دولية بشكل فردي (الالجئ أو الالجئ املرشوط) .فوضع الحامية املؤقتة هذا
املمنوح للسوريني يتعارض يف بعض النواحي مع املعايري الدولية .عىل سبيل املثال ،يتمتع مجلس
الوزراء بسلطة تحديد مدة حالة الحامية املؤقتة ومصريها.
اللوائح الدولية األساسية

فيام ييل االتفاقيات الدولية الرئيسية والقوانني الوطنية واللوائح األخرى املتعلقة بالنساء
الالجئات ،مبا يف ذلك النساء السوريات الخاضعات للحامية املؤقتة.
 . iالبيان العالمي لحقوق اإلنسان

إن أول ملف تعتمده األمم املتحدة بشأن حقوق األنسان هو البيان العاملي لحقوق اإلنسان،
فهو ال يزال مهامً بالنسبة للجميع يف يومنا هذا ،مبن فيهم الالجئني ،بسبب الحقوق والحريات
األساسية التي يتضمنها .ينص البيان العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن جميع الناس يولدون أحرا ًرا،
ومتساوون يف الكرامة والحقوق (املادة  ،)1وأنه يتمتع الجميع بالحقوق والحريات الواردة يف
البيان دون متييز (املادة  ،)2/1وأن لكل فرد الحق يف الحياة والحرية واألمن (املادة  ،)3وعدم
تعريض أي شخص للتعذيب أو املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادة ،)5
واالعرتاف بالشخصية القانونية لكل فرد (املادة  ،)6وحق املساواة أمام القانون والتمتع بحامية
القانون دون متييز (املادة  )7وحق الزواج بحرية وبرضا الطرفني املزمع زواجهام رضا ًء كامالً
(املادة  .)2/16تتضمن بقية البنود حقوقًا مثل حق العمل ،وحق الضامن االجتامعي ،وحق
الصحة وحق التعليم وما إىل ذلك.
مل يقدم البيان الصادر يف عام  1948تعريفًا لالجئ ،ولكن النص املدرج يف املادة رقم  14من
حق التامس ملجأ يف بلدان أخرى والتمتُّع به خالصاً من االضطهاد» ،أعلن أن
البيان ِّ
«لكل فرد ُّ
حق اللجوء حق إنساين أسايس.
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 . iiاتفاقية األمم المتحدة لعام ( 1951اتفاقية جنيف) وبروتوكول عام 1967
الخاصين بوضع الالجئين

صيغت اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني يف جنيف عام ِ 1951
ووضعت حيز التنفيذ يف
تاريخ  ،1954وهي أول اتفاقية تتناول الالجئني عىل وجه التحديد .اقترص السياق األول لإلتفاقية
يف تعريف الالجئ عىل «األحداث التي وقعت قبل عام  .»1951وفقًا لذلك ،كانت اتفاقية الالجئني
لعام  1951سارية فقط عىل الالجئني األوربيني بعد الحرب العاملية الثانية .مع الربوتوكول اإلضايف
الذي صدر يف عام  ،1967تم توسيع نطاق االتفاقية زمن ًيا وجغراف ًيا عىل ٍ
حد سوا ٍء.
صادقت عىل اتفاقية عام  1951التي تشكل أساس حقوق الالجئني الدوليني  145دولة ،مبا يف
ذلك تركيا .ولكن قامت تركيا بتوقيع اتفاقية جنيف بوضع تحفّظ جغرايف .ووفقًا لهذا التحفظ،
لن تقبل تركيا األشخاص القادمني من خارج الدول األوربية كالجئ .لذلك فإن عدد األشخاص
الذين حصلوا عىل وضع الجئ يف تركيا ضئيل جدا ً .ولكن األشخاص القادمني من خارج أوروبا
مثل أفغانستان والعراق وإيران ميكنهم البقاء يف تركيا مؤقتاً بوضع الجئ مرشوط حتى يتم
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نقلهم إىل ٍ
بلد ٍ
ثالث .وكام ذكرنا أعاله ،أن السوريني الذين قدموا إىل تركيا أيضً ا بشكل جامعي
بعد عام  2011يقيمون يف البالد تحت وضع الحامية املؤقتة ،وليس وضع الجئ.
 .iiiاالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان

ت ُعد االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان الصادرة من قبل املجلس األوريب ،وتركيا أحد أعضاءه ،بعد
الحرب العاملية الثانية الئحة إقليمية مهمة بسبب الحقوق والحريات األساسية التي تتضمنها
لجميع الالجئني ،كام هو الحال يف البيان العاملي لحقوق اإلنسان .ال تتناول االتفاقية قضايا حق
اللجوء والالجئني بشكل مبارش ،ولكن تنطبق األحكام املتعلقة بحق الحياة ،ومنع التعذيب
والعقاب ،ومنع التمييز عىل الالجئني أيضً ا .إن املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ،محكمة ميكن
لالجئني التقدم بطلب إليها بزعم انتهاك حقوقهم .لدى املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
قرارات سابقة عديدة بعد قبول الطلبات الفردية املقدمة من الالجئني .ووفقًا لهذه القرارات،
لن يتم ترحيل أو إعادة شخص إىل بلده األصيل يف حال وجود احتامل تعذيبه أو عقابه يف بلده
األصيل ،حتى لو كان هذا الشخص ُرفض طلبه يف ٍ
بلد ما ومل ُينح له وضع الجئ.
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اللوائح الوطنية األساسية
 .iقانون األجانب والحماية الدولية:

تم إدخال أول قانون يتناول قضايا اللجوء يف تركيا حيز التنفيذ يف تاريخ  11نسيان من عام
 ،2014بعد إعداده وقبوله يف عام  ،2013وهو القانون رقم  6458الذي يخص األجانب والحامية
الدولية .ومبوجب هذا القانون ،تم تنظيم القواعد واإلجراءات املتعلقة بدخول األجانب إىل تركيا
وبقائهم فيها وخروجهم منها ،إضاف ًة إىل نطاق وتطبيق الحامية إىل طالبي اللجوء يف تركيا.
ومع صدور هذا القانون ،تأسست املديرية العامة إلدارة الهجرة التابعة لوزراة الداخلية والتي
ستكون مسؤولة عن تنفيذ معامالت جميع األجانب ،خاص ًة طالبي اللجوء والالجئني.
يف املادة رقم  3من القانون :أن األطفال غري املصحوبني بذويهم ،واملعوقني ،وكبار السن،
والحوامل ،واألمهات أو اآلباء الذين لديهم أطفال ،واألشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو االعتداء
الجنيس أو أي عنف نفيس أو جسدي أو جنيس خطري يعتربون من ذوي االحتياجات الخاصة.
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة األولوية يف االستفادة من الحقوق والخدمات املقدمة
لالجئني.
 . iiالالئحة التنفيذية لقانون األجانب والحماية الدولية

توضّ ح الالئحة الصادرة يف عام  2016كيفية تطبيق أحكام القانون رقم  6458بشأن األجانب
والحامية الدولية .وتوضح أيضاً األعامل واملعامالت املتعلقة باألجانب يف الحدود واملعابر
الحدودية أو يف تركيا بنا ًء عىل طلبات الحامية الفردية لألجانب بشكل تفصييل.
 . iiiالئحة الحماية المؤقتة (التنظيمات المتعلقة بالالجئين السوريين في تركيا)

تم إصدار الئحة الحامية املؤقتة يف تركيا بتاريخ  22ترشين أول عام  2014لبيان إجراءات
الحامية املؤقتة و بيان حقوق والتزامات األشخاص الخاضعني للحامية املؤقتة يف تركيا ،وخاص ًة
طالبي اللجوء السوريني.
12

■ مكافحة التمييز القائم عىل النوع االجتامعي والعنف ضد النساء الالجئات ■

يوفر وضع الحامية املؤقتة للسوريني:
• حق الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم واملساعدات االجتامعية وسوق العمل،
• حق الحامية ضد الرتحيل،
• حق البقاء يف تركيا بشكلٍ قانوين.
من املهم التسجيل لدى الدولة للتمتع بحقوق وخدمات الئحة الحامية املؤقتة واللوائح القانونية
األخرى.
 .IIاإلطار القانوني لمكافحة التمييز القائم على النوع االجتماعي والعنف
ضد النساء الالجئات
فيام ييل االتفاقيات الدولية الرئيسية والقوانني الوطنية واللوائح األخرى التي ميكن الرجوع إليها
وتطبيقها يف مجال مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد النساء الالجئات ،مبا يف ذلك
النساء السوريات الخاضعات للحامية املؤقتة.
الوثائق الوطنية

الوثائق الدولية

• الدستور

• البيان العاملي لحقوق اإلنسان لعام 1948

• القانون املدين

• االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لعام 1950

• القانون الجنايئ

• اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد
املرأة 1979 -

• القانون رقم 6284
• الالئحة القانونية رقم 6284

• اتفاقية إسطنبول لعام 2011
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اللوائح الدولية األساسية

يف البداية ،وكام هو الحال يف وثائق حقوق اإلنسان ،ال يوجد تنظيم منفصل بشأن الالجئات الاليت
يعانني من العنف والتمييز يف اللوائح الدولية والوطنية املتعلقة بحقوق الالجئني .وباملثل ،فإن
اآلليات املعنية بحقوق الالجئني مل يكن لديها وعي ونهج محدد ملختلف مشاكل واحتياجات
الالجئات الاليت تعرضن للعنف .فقد أصبحت حقوق الالجئات ملحوظة ومراقَ َبة عندما احتلت
حقوق املرأة والحقوق اإلنسانية للمرأة مكانًا يف الساحة القانونية بشكلٍ واض ٍح .تنص املبادئ
التوجيهية الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بعد عام  2000عىل“ :االعرتاف
بالنساء الاليت يسعني للحصول عىل مركز الجئ "كالجئات" بسبب خوفهن املرشوع من التعرض
لالضطهاد لألسباب املذكورة يف اتفاقية عام  1951وبروتوكول عام  ،1967مبا يف ذلك االضطهاد
من خالل العنف الجنيس أو االضطهاد املرتبط بالنوع االجتامعي" .بعبارة أخرى ،يوىص بأن يُعترب
االضطهاد القائم عىل النوع االجتامعي سب ًبا للجوء.
كام سيتم رشحه بالتفصيل أدناه ،تم االعرتاف بشكلٍ رصي ٍح بأن العنف القائم عىل النوع
االجتامعي هو شكل من أشكال االضطهاد ضد النساء الالجئات من خالل اتفاقية إسطنبول لعام
شكل من
 .2011تعد اتفاقية إسطنبول مهمة للغاية ليس فقط ألنها تعترب العنف ضد املرأة ً
أشكال االضطهاد فحسب ،بل مهمة أيضً ا من حيث املعايري التي وضعتها بخصوص التدابري التي
يتعني عىل الدول اتخاذها يف مكافحة العنف ضد املرأة .وتعد اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل
جميع أشكال التمييز ضد املرأة أهم معاهدة ميكن أن تستفيد منها النساء الالجئات فيام يتعلق
بالعنف والتمييز الناشئ عن كونهن نساء ،قبل اتفاقية إسطنبول.
 .iالبيان العالمي حقوق اإلنسان

ترتبط الحقوق والحريات األساسية مثل مبدأ املساواة وحظر التمييز وحق الحياة يف بيان عام
 1948ارتباطًا وثيقًا مبكافحة العنف ضد املرأة .كان البيان العاملي لحقوق اإلنسان مصد ًرا
التفاقية جنيف لعام  1951واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية
إسطنبول التي أعدت بعده.
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 .iiاالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان

ال توجد الئحة تنظيمية مبارشة يف االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان بشأن مكافحة العنف ضد
املرأة ،كام هو الحال يف البيان العاملي لحقوق اإلنسان .ومع ذلك ،فإن األحكام املتعلقة بحق
الحياة ،ومنع التعذيب والعقاب ،ومنع التمييز وحامية الخصوصية هي أيضً ا آلية حامية َج ّدية
للنساء ضحايا العنف .ترتبط العديد من أحكام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بشأن حق
الحياة ومنع التعذيب والعقاب وحامية الخصوصية ،بالنساء ضحايا العنف مبا يف ذلك الالجئات.
 . iiiاتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

يشار إىل االتفاقية أيضاً باسم ، CEDAWالذي يتكون األحرف اإلنكليزية األوىل السم االتفاقية.
 189دولة هي أطراف يف االتفاقية التي صدرت يف عام  .1979تم توقيع االتفاقية من قبل تركيا
يف عام  1985ودخلت حيز التنفيذ يف عام .1986
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ( )CEDAWهي أول اتفاقية دولية للقضاء
عىل جميع أشكال التمييز القائم عىل النوع االجتامعي ضد املرأة وحامية الحقوق اإلنسانية
للمرأة ،وت ُعرف أيضً ا باسم دستور الحقوق اإلنسانية للمرأة.
يف البداية ،مل تكن تتضمن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عىل الئحة مبارشة
بشأن العنف ضد املرأة .لكن ،مع التوصية العامة 2رقم  12املتخذة يف عام  1989والتوصية
العامة رقم  19املتخذة يف عام  ،1992تم قبول العنف ضد املرأة باعتباره متيي ًزا وانتهاكًا لحقوق
اإلنسان ،وكانت الدول األطراف يف االتفاق مسؤولة عن منع العنف ضد املرأة.
يف ضوء التغيريات والتطورات يف فرتة الـ  25سنة بعد التوصية العامة رقم  ،19قامت لجنة اتفاقية
القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ( )CEDAWبتحديث براهينها وتقييامتها وتوصياتها
وإرسالها إىل الدول األعضاء بقرار التوصية العامة رقم  35بشأن مكافحة العنف ضداملرأةتركز
2 https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/CEDAW/tavsiتاريخ الوصول إليهye_kararlari/CEDAW%20Komitesi%20Tavsiye%20Kararlar%C4%B1_(1-29).pdf) :
20.02.2018
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قامت اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة بتعريف التمييز ضد املرأة عىل النحو
التايل:
إن التمييز ضد املرأة هو ،أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد قائم عىل أساس التمييز بني الجنسني
ويكون من أغراضه منع أو إحباط اإلعرتاف بالحقوق اإلنسانية للمرأة والحريات األساسية
القامئة عىل املساواة بني الرجل واملرأة يف املجاالت الشخصية أو غريها يف امليادين السياسية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أى ميدان آخر ،أو منع أو إحباط متتع املرأة
بهذه الحقوق أو مامرستها لها ،برصف النظر عن حالتها الزوجية.

االتفاقية عىل ثالث قضايا رئيسية للقضاء عىل التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة بني الرجل
واملرأة.
	•يجب حظر التمييز بني الجنسني والقضاء عليه.
	•ينبغي تحقيق املساواة بني املرأة والرجل يف كل جانب من جوانب الحياة ،و ضامن املساواة
الفعلية.
	•تقع عىل عاتق الدول األطراف مسؤولية حظر التمييز ضد املرأة والقضاء عليه وضامن
املساواة يف النتائج.
 . ivاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف
المنزلي(3اتفاقية إسطنبول)

فُ ِتح باب التوقيع عىل اتفاقية إسطنبول يف مدينة إسطنبول بتاريخ  11أيار من عام  2011والتي
كانت تركيا أو من وقعت عليها .دخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف  1آب  .2014حيث أُ ِع ّدت
خصيصا ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات ومكافحة العنف املنزيل ،وهي االتفاقية
االتفاقية
ً
األوىل والوحيدة حول هذه القضية يف النطاق األوريب.
مل يتم استخدام مصطلح العنف األرسي يف الرتجمة الرتكية الرسمية ،يف حني تم استخدام مصطلح العنف املنزيل يف 3
.اللغة االنجليزية التي هي اللغة األصلية لالتفاقية .العنف املنزيل هو تعريف أوسع يشمل العنف األرسي أيضاً
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وفقًا لالتفاقية  ،يُعد العنف ضد املرأة متيي ًزا وانتهاكًا لحقوق اإلنسان .مبوجب االتفاقية ،أن
العنف القائم عىل نوع االجتامعي ضد املرأة يعني ،العنف القائم ضد النساء فقط ألنهن نساء،
أو العنف الذي يؤثر عىل النساء بشكلٍ جائرٍ( .املادة  / 3د)

وفقاً لالتفاقية ،ينبغي أن تستند التدابري املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة إىل سياسات متكاملة
وأسس املنع والحامية واملقاضاة.
تطبق االتفاقية يف حاالت النزاع املسلح أيضً ا ،كام هو الحال يف أوقات السلم .ألن أشكال العنف
الواردة يف االتفاقية ال تنرصم أثناء فرتات النزاع املسلح ،بل ميكن أن تصبح أكرث شيو ًعا وجز ًءا
منهج ًيا من الجرائم ضد اإلنسانية .يف الواقع ،تعد فرتات النزاع املسلح من أهم األسباب التي
ت ُجرب النساء عىل أن يصبحن الجئات .فالعديد من الجرائم التي ت ُرتكب خالل هذه الفرتات ،مثل
االعتداءات الجنسية الجامعية ،تكون بشكل خاص ضد النساء.
كام تنص االتفاقية عىل أن األشخاص املستضعفني أكرث عرض ًة للمخاطر مثل العنف ،أو اإلصابة،
أو الخيانة ،أو اإلهامل ،أو اإلهامل ،أو سوء املعاملة ،أو االستغالل يف منازلهم وخارجها عىل ٍ
حد
سوا ٍء ،كام تلفت االنتباه إىل تدابري خاصة بهم وتقديم خدمات مختلفة وفقًا الحتياجاتهم .ألن
الجناة يستهدفون عىل وجه التحديد األشخاص الذين يعرفون أنهم أكرث ضعفًا بسبب أوضاعهم.
إن األشخاص الذين هم يف الحاالت الصعبة وفقًا لالتفاقية هم :النساء الحوامل ،واألطفال الصغار،
واألشخاص ذوو اإلعاقة ،مبا يف ذلك اإلعاقات العقلية واملعرفية ،واملقيمني يف املناطق الريفية
والنائية ،ومدمني املخدرات ،والذين يعملون الفواحش ،وأفراد األقليات القومية أو العرقية،
واملهاجرين ،واملثليني جنسياً ،واملثليات ،ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية،
وحاميل فريوس نقص املناعة البرشية ،وعدميي املأوى ،واألطفال واملسنني4 .

.منصة حقوق اإلنسان املشرتكة .2012 .كتيب توضيحي :منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل
 http://www.ihop.org.tr/31/01/2012/acklayc-kitapck-kadnlaraتاريخ الوصول إليه20.02.2018 :yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-soezleme/
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تحتوي االتفاقية عىل قسم خاص بعنوان الهجرة واللجوء .حيث ت ُعدد التزامات الدول األطراف
مؤكدة عىل أن النساء املهاجرات والالجئات وطالبات اللجوء ،مبن فيهن الاليت ليس لديهن وثائق،
أكرث عرض ًة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي .ووفقًا لذلك:
	•يجب أن تتم مكافحة العنف ضد املهاجرات الاليت يطلنب اللجوء بطريقة تراعي الفوارق بني
الجنسني.
	•ينبغي منح املهاجرات الاليت يتعرضن ألعامل العنف القائم عىل النوع االجتامعي وضع
إقامة مستقلة.
	•ينبغي اعتبار العنف القائم ضد املرأة عىل أساس النوع االجتامعي شكل من أشكال
االضطهاد ،واعتباره سب ًبا للجوء (املادة .)60
	•ينبغي تقديم تفسري يراعي النوع االجتامعي عند تحديد وضع طالب اللجوء.
	•ينبغي تطوير إجراءات ومبادئ توجيهية وخدمات دعم تراعي النوع االجتامعي يف إجراءات
اللجوء.
	•يجب أيضً ا تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القرسية عىل النساء ضحايا العنف.
	•يجب أال تعيد أو تر ّحل الدولة الضحية الطالبة للجوء إىل أي بلد تتعرض فيه حياتها أو
حريتها للخطر( .املادة )61
اللوائح الوطنية األساسية

فيام ييل اللوائح الوطنية الرئيسية التي ميكن استخدامها يف مكافحة العنف القائم عىل النوع
االجتامعي ضد النساء الالجئات ،مبا يف ذلك النساء السوريات الخاضعات للحامية املؤقتة.
 .iالدستور

ال يوجد نص مبارش يف الدستور بشأن العنف ضد املرأة .ومع ذلك ،فإن االلتزام باملادة العارشة
( )10التي تتناول حق املساواة بني الرجل واملرأة هو أيضاً مفتاح مكافحة العنف ضد املرأة.
تنص املادة رقم  10من الدستور عىل أن «النساء والرجال متساوون يف الحقوق .والدولة ملزمة
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بضامن تنفيذ هذه املساواة» .إذ تم فرض التزام خاص عىل الدولة من أجل تحقيق املساواة بني
الجنسني من حيث مبدأ املساواة أمام القانون ،وال ميكن تفسري التدابري التي يتعني اتخاذها لهذا
الغرض عىل أنها تتعارض مع مبدأ املساواة.
بخالف مادة املساواة يف الدستور ،هناك أيضً ا لوائح تنظيمية أساسية ،تم رسدها أدناه ،ميكن
تطبيقها يف مجال مكافحة العنف ضد املرأة.
	•لكل فرد حقوق وحريات أساسية مرتبطة بشخصيته ،ال ميكن املساس بها ،غري قابلة
للتحويل وال غنى عنها( .املادة )12
	•لكل شخص الحق يف الحياة ،وحامية وتطوير وجوده املادي واملعنوي .ال ميكن مالمسة
سالمة جسم الشخص ،إال للرضورات الطبية ويف الحاالت التي ينص عليها القانون .ال ميكن
إخضاع شخص للتجارب العلمية والطبية دون موافقته ،وال ميكن تعذيب أي شخص أو
إيالمه( .املادة )17
	•لدى كل فرد حرية وأمن شخصيني( .املادة )19
	•لكل شخص الحق يف طلب احرتام حقوق الخصوصية لديه( .املادة )20
	•األرسة مبنية عىل املساواة بني الزوجني( .املادة )41
باإلضافة إىل كل هذه اللوائح التنظيمية ،فإن املادة رقم  90من الدستور مهمة أيضاً .وفقًا
للامدة  ،90فإن االتفاقيات الدولية التي دخلت حيز التنفيذ بعد التصديق عليها تب ًعا للمبادئ
لها حكم القانون .يجب أن تؤخذ أحكام االتفاقية الدولية كأساس ألي نزاعات قد تنشأ بسبب
وجود اختالفات تتعلق بذات القضية بني أحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة بالحقوق والحريات
األساسية وأحكام القانون .إذ ال ميكن مراجعة املحكمة الدستورية بزعم وجود تناقضات للدستور
يف االتفاقيات الدولية.
 .iiالقانون المدني التركي (القانون المدني)

يعد القانون املدين أحد األدوات املهمة لتحقيق املساواة بني الجنسني ومنع العنف القائم
عىل النوع االجتامعي ضد املرأة .وينظم العالقات األرسية والرتاثية وامللكية والديون .يف عام
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 ،2002تم إجراء تغيريات مهمة لضامن املساواة بني الرجل واملرأة .يف القانون املدين ،األرسة هي
رشاكة تقوم عىل املساواة بني الرجل واملرأة .إذ يقوم األزواج بإدارة الزواج واتخاذ القرارات م ًعا
ويتولون الحضانة عىل ٍ
حد سوا ٍء إذا كان لديهم أطفال .يتم تقاسم األموال املكتسبة خالل الزواج
بالتساوي يف حال انتهاء الزواج.
وفقًا للقانون املدين ،ال ميكن للرجل أو املرأة الزواج ما مل يبلغ سن السابعة عرشة .ومع ذلك،
يجوز للقايض أن يسمح بزواج رجل أو امرأة بلغوا سن السادسة عرشة يف ظروف استثنائية
ولسبب مهم للغاية .يشكل الزواج دون السن املحدد يف القانون املدين جرمية اعتداء بحق
األطفال يف قانون العقوبات .ومبوجب القانون املدين ،يتم الزواج مبوافقة الطرفني وال ميكن إجبار
أي شخص عىل الزواج .مبوجب املادة رقم  143من القانون املدين ،ال ميكن إقامة مراسم زواج
دينية دون إبراز شهادة عائلية.
يتم االعرتاف بالحالة االجتامعية لالجئني يف بلدهم األم يف تركيا أيضً ا ،مبا يف ذلك الحالة
االجتامعية لطالبي اللجوء من السوريني .يتم تطبيق القانون املدين الرتيك يف أمور زواج أو طالق
الالجئني يف تركيا .يتوجب إثبات الحالة االجتامعية بوثيقة رسمية .يف حال مل تكن هناك وثيقة
تثبت الحالة الزواجية/االجتامعية يف بلد املنشأٍ ،
حيئذ ميكن استخدام الوثيقة الصادرة من إدارة
الهجرة اإلقليمية كأساس .ويف حال كان الزواج الديني يحل محل الزواج الرسمي يف بلد املنشأ،
يتم االعرتاف به أيضاً يف تركيا كزواج رسمي.
 .iiiالقانون الجنائي التركي (قانون العقوبات)

تم تصنيف العنف ضد املرأة مع فئات مختلفة من الجرائم يف سياق قانون العقوبات .وهذه
القامئة :االتجار بالبرش (املادة  ،)80القتل عم ًدا (املادة  ،)81االنتحار (املادة  ،)84الجرح عم ًدا
(املادة  ،)86جرمية التعذيب (املادة  ،)96االعتداء الجنيس املرتكب ضد الحصانة الجنسية (املادة
 ،)102االعتداء الجنيس (املادة  )103وجرائم التحرش الجنيس (املادة  )105هي أكرث الجرائم
شيو ًعا التي ترتكب ضد النساء .وميكن إضافة جرائم الحرمان من الحرية (املادة  ،)109واإلجبار
عىل الدعارة (املادة  ،)4/227وانتهاك املسؤولية الناشئة عن قانون األرسة (املادة  )233واختطاف
األطفال (املادة  .)234ال يتم االعرتاف بالزواج املعقد يف البلدان األخرى تحت السن املحدد
يف القانون املدين كام ذكر أعاله ،يف تركيا ،ويعترب الزواج املعقد من الطفل اعتدا ًء عىل األطفال
(االعتداء الجنيس) مبوجب قانون العقوبات ،ويتم معاقبة الفاعل.
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مبوجب القانون الجنايئ (قانون العقوبات) ،يتم تطبيق القانون الرتيك عىل مرتكبي الجرائم يف
تركيا بغض النظر ما إذا كان الجاين مواط ًنا ترك ًيا أو أجنب ًيا .لذلك ،يعاقب مرتكبو الجرائم ضد
الالجئات ،مبا يف ذلك النساء السوريات ،بتطبيق ذات األحكام املتعلقة بالجرائم.
يتم توفري مرتجم شفوي لألشخاص الذين ال يتكلمون اللغة املعنية يف التحقيقات الجنائية وتعيني
محامي إلزامي مجاناً من قبل الدولة يف بعض الجرائم ،مثل االعتداء الجنيس والجرائم التي تصل
عقوبتها القصوى إىل  5سنوات.
 .ivقانون حماية األسرة ومنع العنف ضد المرأة (القانون رقم )6284

تم قبول قانون حامية األرسة ومنع العنف ضد املرأة يف  8أذار  2012ودخل حيز التنفيذ يف 20
أذار  .2012وصدرت الالئحة التنفيذية للقانون بتاريخ  18كانون الثاين من عام  .2013كانت
اتفاقية إسطنبول التي تم توقيعها يف عام  2011مصد ًرا للقانون رقم  .6284تنص املادة األوىل من
القانون عىل أن اتفاقية إسطنبول كانت أساس تشكيل هذا القانون.
ألول مرة ،يتضمن نص الئحة قانونية عىل أن مفهوم الجنس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
ضد املرأة يؤديان إىل التمييز العنرصي وانتهاك الحقوق اإلنسانية.
إن القانون ال يحمي النساء املواطنات فحسب ،بل يحمي جميع النساء الالجئات ،مبا يف ذلك
طالبات اللجوء من النساء السوريات ضحايا العنف ضد املرأة والعنف املنزيل ،بغض النظر عن
وجود عالقة زوجية رسمية مع الجاين .مبوجب القانون ،تم قبول املطاردة املستمرة كشكل من
أشكال العنف أيضً ا ومتت حامية جميع ضحايا العنف من هذا النوع .ومع ذلك ،فمن أوجه
القصور املهمة عدم تعريف املطاردة املستمرة كجرمية يف القانون الجنايئ.
لقد تم اإلفصاح عن هدف القانون يف املادة األوىل عىل النحو التايل :حامية النساء واألطفال
وأفراد األرس ضحايا العنف أو املعرضني لخطر العنف وضحايا املطاردة املستمرة من جانب واحد
ومنع العنف املرتكب ضدهم.
ينظم القانون رقم  6284التدابري القصرية األجل التي يتعني اتخاذها من أجل َمن يتعرضون
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لخطر العنف وضحايا العنف ومرتكبي الجرائم .حيث تنقسم التدابري الواردة يف القانون إىل
قسمني ،تدابري وقائية للضحايا ووتدابري وقائية للجناة مرتكبي العنف:
ميكن أن تكون التدابري الوقائية املتخذة لصالح الضحية عىل النحو التايل:
	•الحامية املؤقتة،
	•توفري السكن (مثل اإليواء يف ملجأ)،
	•توفري املساعدة املالية املؤقتة،
	•تغيري مكان عمل الشخص،
	•تحديد مكان إقامة منفصلة عوضً ا عن اإلقامة املشرتكة ،يف حال إذا كان الشخص متزو ًجا.
ميكن أن تكون التدابري االحرتازية املتخذة للجناة مرتكبي الجرائم عىل النحو التايل:
	•االمتناع عن إظهار سلوكيات مهينة أو استخدام كلامت تتضمن تهديدات بالعنف أواإلهانة
واإلذالل تجاه ضحايا العنف.
	•منع إزعاج الشخص الخاضع للحامية عرب وسائل االتصال أو بأي طريقة أخرى.
	•اإلبعاد الفوري من السكن أو املوقع املشرتك ،وتخصيص السكن املشرتك للشخص املحمي.
	• منع اقرتاب الجاين من األشخاص املحميني ومنازلهم ومدارسهم وأماكن عملهم.
	•يف حال وجود قرار بإقامة عالقة شخصية مع األطفال ،يجب إجراء هذه العالقة الشخصية
مبعية مرافق أوالحد من العالقة الشخصية أو إلغائها بالكامل.
	•إذا لزم األمر ،يجب منع الجاين من االقرتاب من أقارب املحمي وشهوده وأطفاله حتى لو مل
يتعرضوا للعنف مع التحفظ إن وجدت عالقة شخصية بينه وبني األطفال.
	•االمتناع عن إلحاق أرضار باملمتلكات الشخصية واملنزلية لدى الشخص املحمي.
	•تسليم األسلحة التي يسمح القانون بامتالكها أو حملها إىل الرشطة.
	•تسليم السالح الذي يف ذمته إىل مؤسسته بسبب هذه املهمة ،حتى لو كان يؤدي واج ًبا
عا ًما يلزم بحمل األسلحة.
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	•االمتناع عن تناول الكحول أو املواد املخدرة واملنشطة يف أمكان وجود الشخص املحمي،
أو عدم االقرتاب من األشخاص الخاضعني للحامية وأماكن وجودهم عند الوقوع تحت
تأثري هذه املواد ،وينبغي توفري الفحص والعالج ،مبا يف ذلك الدخول إىل املستشفى يف حالة
اإلدمان .إذ يجب عليه مراجعة مؤسسة صحية من أجل الفحص أو العالج وتلقي املعالجة.
لقد منح القانون رقم  6284قايض محكمة األرسة سلطة اتخاذ جميع أنواع التدابري االحرتازية
ضد الجاين لحامية الضحية من العنف .يف بعض الحاالت ،قد تصدر السلطة املحلية أيضً ا تدب ًريا
احرتازية لحامية الضحية .باإلضافة إىل ذلك ،يف الحاالت الطارئة التي ال ميكن تأجيلها ،قد يتم
اتخاذ بعض التدابري االحرتازية والوقائية التي يتعني عىل السلطة املحلية اتخاذها مؤقتًا من قبل
مدير قوى األمن .يقدم مدير قوى األمن قرارات التدابري املؤقتة وفقا لطبيعتها إىل موافقة القايض
أو السلطة املحلية يف الوقت املناسب.
ت ُقام عملية متابعة وتنفيذ التدابري املتخذة من قبل مراكز منع ومراقبة العنف ))(ŞÖNİM
التابعة لوزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية ،وكاالت ومنظامت أخرى ذات صلة باألمن
بتنسيق من املديرية املحلية لألرسة والعمل والخدمات االجتامعية .عىل سبيل املثال ،يتطلب
اتخاذ قرار بشأن التدبري الصحي التعاون مع وزارة الصحة ،ويتطلب اتخاذ قرار بشأن التعليم
التعاون مع وزارة التعليم .كام ينبغي اتباع التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارات الهجرة
اإلقليمية من أجل متابعة وتنفيذ قرار وقايئ بشأن الالجئني مبن فيهم الالجئني السوريني.
ميكن تطبيق السجن القرسي عىل الجناة الذين ال ميتثلون لقرارات التدابري االحرتازية .لذلك ،من
املهم إبالغ سلطات األمن أو مكتب املدعي العام أو محاكم األرسة بأنه قد تم انتهاك قرارات
التدابري االحرتازية .ميكن للقايض فقط أن يقرر بالسجن القرسي.
 .vالحقوق واللوائح القانونية األخرى

ترسي أحكام القانون رقم  5718بشأن القانون الدويل الخاص والقانون اإلجرايئ بسبب وجود
«عنرص أجنبي” يف قضايا القانون الخاص التي يفتحها األشخاص غري املواطنني ،مبا فيهم الالجئني
السوريني ،يف املحاكم الرتكية .عىل سبيل املثال ،تطبق القوانني الوطنية املشرتكة للزوجني يف
القضايا املتعلقة بالطالق واالنفصال .سوف يتم تطبيق القانون الرتيك يف حال تعارض القانون
املعمول به بالنظام الرتيك العام بشكلٍ واض ٍح.
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ميكن للسوريني طالبي اللجوء يف تركيا ،مبن فيهم الالجئني ،االستفادة من خدمات املساعدة
القانونية ومساعدة املحاماة املجانية يف الدعاوي الجنائية إذا استوفوا الرشوط املطلوبة.
يجوز لالجئني تقديم طلب إىل املحكمة املحلية ،وكذلك املحكمة الدستورية ،مدعني أن حقوقهم
وحرياتهم قد انتهكت.
يحق لالجئني أيضً ا االستفادة من خدمات التعليم األسايس والصحة واملساعدة االجتامعية .وبعد
صدور الالئحة التنظيمية بشأن تصاريح العمل لألجانب ذوي الحامية املؤقتة يف عام ،2016
ُسمح للسوريني أيضً ا بالتقدم بطلب للحصول عىل ترصيح عمل بعد ستة أشهر من حصولهم عىل
وضع الحامية املؤقتة.

حقوق النساء الالجئات
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حق التعليم
والصحة

ضــا االســتفادة مــن خدمــات التعليــم
يحــق لالجئيــن أي ً
األساســي والصحــة والمســاعدة االجتماعيــة التــي
تقــدم فــي تركيــا.

حق العمل

يمكــن لطالبــي اللجــوء فــي تركيــا والمتقدميــن للحصــول
علــى الحمايــة الدوليــة والالجئيــن والالجئيــن المشــروطين
واألشــخاص الخاضعيــن للحمايــة المؤقتــة العمــل فــي
تركيــا عبــر الحصــول علــى تصريــح عمــل مــن وزارة
العمــل والضمــان االجتماعــي.
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ال يمكــن إجبــار الالجئــات ،بمــا فــي ذلــك الالجئــات
ـن مبكـ ٍـر فــي
الســوريات علــى الــزواج قسـ ً
ـرا وفــي سـ ٍ
حق الزواج
ضــا بالحالــة االجتماعيــة
تركيــا .يتــم االعتــراف أي ً
والطالق
لهــؤالء النــاس فــي بلدانهــم األصليــة فــي تركيــا،
ولكــن ينطبــق القانــون المدنــي التركــي علــى قضايــا
زواج أو طــاق الالجئيــن فــي تركيــا .يتوجــب إثبــات
الحالــة االجتماعيــة بوثيقــة رســمية.
فــي حــال لــم تكــن هنــاك وثيقــة تثبــت الحالــة الزواجية/االجتماعيــة
مــن بلــد المنشــأ ،حينئ ـ ٍذ يمكــن اســتخدام الوثيقــة الصــادرة مــن إدارة
الهجــرة اإلقليميــة كأســاس .وفــي حــال كان الــزواج الدينــي يحــل محــل
ضــا فــي تركيــا
الــزواج الرســمي فــي بلــد المنشــأ ،يتــم االعتــراف بــه أي ً
كــزواج رســمي.

يمكــن لالجئيــن فــي تركيــا تمثيــل أنفســهم فــي المحاكــم
التمثيل
بواســطة محامــي .إذا كانــت ظروفهم مناســبة ،فيجوز
في المحاكم
لهــم طلــب محامــي مجانــي للمســاعدة القانونيــة.
والمساعدة
يمكنهــم االســتفادة مــن مســاعدة المحامــي اإللزامــي
القانونية
مجا ًنــا فــي اإلجــراءات الجنائيــة ودعــم المترجميــن
الشــفويين فــي المحاكــم .ويمكنهــم التقديــم بطلــب فــردي
إلــى المحكمــة الدســتورية.

الحماية من
العنف

يعتبــر العنــف ضــد الالجئــات بمــا فــي ذلــك الســوريات
ضــا جريمــة فــي تركيــا ويعاقــب
طالبــات اللجــوء ،أي ً
مرتكبــو هــذه الجرائــم بموجــب القانــون الجنائــي.
يمكــن الطلــب مــن قاضــي محكمــة األســرة أو المشــرف
المدني/الســلطة المحليــة أو المشــرف األمنــي اتخــاذ
قــرار بشــأن التدابيــر االحترازيــة والوقائيــة لضحايــا
العنــف.
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.IIIآليات مكافحة العنف ضد المرأة
فيام ييل الئحة باملؤسسات واملنظامت الرئيسية التي تقدم خدمات يف مجال مكافحة العنف ضد
الالجئات ضمن اإلطار القانوين املذكور أعاله ،التي ميكن االتصال بهم والتعاون والتنسيق معهم:

الآلليات
المفوضية
تــم اتخــاذ بعــض التدابيــر لالجئيــن وطالبــي اللجــوء
السامية لألمم
بعــد الحــرب العالميــة األولــى ،لكــن بعــد الحــرب
العالميــة الثانيــة ،تــم تأســيس المفوضيــة الســامية
المتحدة لشؤون
لشــؤون الالجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة فــي
الالجئين
عاــم  .1950إلــى جانــب وجــود مقــر للمفوضيــة
()UNHCR
الســامية لشــؤون الالجئيــن فــي مدينــة أنقــرة ،هنــاك
ضــا مكاتــب فــي مدينــة فــان وبعــض المحافظــات
أي ً
األخـ�رى .منـ�ذ  10أيلــول  ،2018قامــت المفوضيــة بإيقــاف
اســتقبال تســجيالت األجانــب الذيــن يرغبــون فــي التقــدم للحصــول
علــى الحمايــة الدوليــة فــي تركيــا .يتوجــب علــى أولئــك الذيــن لجــؤوا
إلــى تركيــا ويرغبــون فــي التقــدم بطلــب للحصــول علــى حــق اللجــوء
فيهــا التســجيل لــدى المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة فــي أماكــن
وجودهــم .بعــد التقديــم والتســجيل ،ســيقوم موظفــو هــذه المؤسســات
بإبالغــك حــول اإلجــراءات والمســؤوليات الخاصــة بــك .يمكنــك أيضـا ً
االتصــال بالمفوضيــة للحصــول علــى المعلومــات والدعــم خــال هــذه
المرحلــة.
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وف ًقــا لالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،فــإن
المحكمــة األوربيــة لحقــوق اإلنســان هــي محكمــة
دوليــة تســمح بتقديــم طلبــات اللجــوء بشــكل فــردي
المحكمة األوربية
لالجئيــن الذيــن انتهكــت حقوقهــم وحرياتهــم .إذ
لحقوق اإلنسان
أصبحــت هــذه المحكمــة آليــة حمايــة جديــة لالجئيــن
وطالبــي اللجــوء عبــر قــرارا ٍ
ت اتخذتهــا .فــإن شــرط
التقــدم بالتِمــاس أمــام المحكمــة األوربيــة لحقــوق
اإلنســان هــو اســتنفاذ الســبل المحليــة .يجــب علــى الشــخص
راض عــن القــرارات الصــادرة فــي المحاكــم واســتنفاذ ســبل
الغيــر ٍ
االنتص�اـف المحليةــ أن يتقـ�دم بطل��ب إلىــ المحكم�ةـ ف��ي غضــون  6أشــهر.
بع��د عاــم  ،2012أصبحــت المحكمــة الدســتورية آليــة
المؤسسات المعنية األخرى
تطبيــق مهمــة لالجئيــن الذيــن تنتهــك حقوقهــم فــي القانون
(المحكمة الدستورية ،المحاكم ،مكاتب
المحلــي .مــن أجــل التمكــن مــن التقــدم إلــى المحكمــة
النيابة العامة ،الشرطة والدرك ،نقابات
الدســتورية ،يجــب أوالً التقــدم إلــى المحاكــم المحليــة
المحامين ،منظمات المحافظات واألحياء
أو المحاكــم الجنائيــة (المدعــي العــام) أو المدنيــة وف ًقــا
التابعة لوزارة األسرة والعمل والخدمات
للقضيــة وإتمــام عمليــة التقديــم بشــكل كامــل .فــإن
االجتماعية ،مراكز منع ومراقبة العنف،
أول مرجــع يجــب التقــدم بطلــب عليــه عنــد التعــرض
خطوط الهاتف في حاالت الطوارئ ،رئاسة
إدارة الكوارث والطوارئ والهالل
لجريمــة مثــل العنــف هــو قــوى األمــن (الشــرطة أو
األحمر)
الــدرك) ومكتــب المدعــي العــام للجمهوريــة .فــي حالــة
المســاعدة القانونيــة ،مــن الضــروري التقديــم علــى نقابــة
المحاميــن المتواجــدة فــي المحافظــة.
إن وزارة األســرة والعمــل والخدمــات االجتماعيــة هــي الــوزارة
المســؤولة عــن تقديــم الخدمــات للنســاء ضحايــا العنــف .تعــد مؤسســات المحافظــات واألحياء
التابعــة للــوزارة ،ومراكــز منــع ومراقبــة العنــف مــن أولــى المؤسســات التــي يمكــن علــى
مــن يتعرضــون للعنــف ،بمــن فيهــم الالجئــات ،التقديــم بطلــب إليهــا.
هنــاك خطــوط هاتفيــة متوفــرة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع لحــاالت الطــوارئ،

أهمهــا .183 ,156 ,155 ALO :باإلضافــة إلــى ذلــك ،مركــز اتصــاالت األجانــب (ALO
 ،)157وخــط المســاعدة االجتماعيــة (.)143 ALO
توفــر رئاســة إدارة الكــوارث والطــوارئ ( )AFADالتابعــة للــوزراة والهــال األحمــر
التركــي ( )Kızılayمســاعدات إنســانية علــى الحــدود ومراكــز اســتقبال وإيــواء ونقــل
الالجئيــن ،تحــت إشــراف مديريــة الهجــرة وخدمــات الالجئيــن.
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هــي منظمــة تابعــة لــوزارة الداخليــة ومكلفــة بتنفيذ
الشــؤون والمعامــات المتعلقــة بالهجــرة ،بمــا فــي
المديرية العامة
ذلــك شــؤون ومعامــات الالجئيــن .هنــاك مديريــة
إلدارة الهجرة
إقليميــة فــي كل محافظــة .مــن المهــم والضــروري
تســجيل طالبــي اللجــوء فــي المديرية العامــة إلدارة
الهجــرة فــي أقــرب وقــ ٍ
ممكــن لالســتفادة مــن
ت
ٍ
وضــع الحمايــة الدوليــة أو الحمايــة المؤقتــة وحقوقهــم.
يمكــن الحصــول علــى الخدمــات والحقــوق التــي تقدمهــا المديريــات
فــي المحافظــة التــي تــم فيهــا التســجيل.

هنــاك العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملة
مــن أجــل الالجئيــن .جمعيــة التضامــن مــع طالبــي
المنظمات غير
اللجــوء والمهاجريــن هــي واحــدة مــن هــؤالء
الحكومية
المنظمــات .هنــاك العديــد مــن المنظمــات النســائية
تعمــل فــي مجــال مكافحــة العنــف ضــد المــرأة
علــى وجــه الخصــوص .وفــي الســنوات األخيــرة،
أصبحــت العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي
أنشــأها الالجئــون الســوريون تعمــل فــي هــذا المجــال .عنــد
الحاجــة إلــى دعــم ،ســيكون مــن المفيــد االتصــال بالمنظمــات غيــر
الحكوميــة فــي محافظتــك التــي تعمــل فــي مجــال مكافحــة العنــف ضــد
المــرأة وحقــوق الالجئيــن.
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دراسات بشأن الالجئات السوريات في مراكز
االستشارة النسائية

 . Iالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة
إن عدم املساواة بني الجنسني هو السبب الرئييس لظهور العنف والتمييز ضد املرأة .تتعرض
النساء للعنف والتمييز بأشكال مختلفة يف جميع أنحاء العامل نتيج ًة ألنهن ولدن نساء .يحدد
مفهوم النوع االجتامعي حياة املرأة ،وما الذي ميكنها وما ال تستطيع فعله ،وكيف تعيش ،وما
هي الفرص التي ميكن أن تستفيد منها.
يف حني أن كونك امرأة هو سبب للتمييز يف حد ذاته ،فإن كونك امرأة تنتمي إىل مجموعات
معينة يعني التعرض لتمييز إضايف .عىل سبيل املثال ،النساء املنتميات إىل مجموعات أقلية،
الالجئات ،النساء املهاجرات ،النساء الاليت يعشن يف املجتمعات الريفية أو الالمركزية ،النساء
الاليت يف املؤسسات أو تحت املراقبة ،الفتيات ،النساء ذوات اإلعاقة ،النساء املسنات والنساء
الاليت يعشن يف ظروف نزاع مسلح أكرث عرض ًة للعنف والتمييز.
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الجنس – النوع االجتماعي

يتم تعريف الخصائص البيولوجية والفسيولوجية والجينية الناشئة من الوالدة كذكور وإناث ،عىل
أنها نوع الجنس أو النوع االجتامعي .إن النوع االجتامعي هو عملية يتشكل فيها األفراد عرب
تحركات اجتامعية مختلفة وقيم ثقافية مختلفة مع اإلشارة إىل الجنس البيولوجي.
تتم هذه العملية من خالل قنوات عدة .إن املجاالت كاألرسة واملدرسة والكتب والشوارع
والصداقة واألعامل التجارية واإلعالم والقوانني والدين والتقاليد والعادات ،هي املجاالت التي
نتعلم فيها عن القيم والسلوكيات املتعلقة بالنوع االجتامعي.
تقسيم الوظائف القائمة على النوع االجتماعي

يُسمى تقسيم الوظائف بني الجنسني وفقاً ملا يعتربه املجتمع مناسبًا للنوع االجتامعي بتقسيم
الوظائف القامئة عىل النوع االجتامعي .فغالبًا ما يتم تعريف وظيفة املرأة يف املجال الخاص عىل
أساس عمل األمومة واألرسة ،بينام يُنظر إىل العمل العام عىل أنه وظيفة للرجال.
بشكلٍ عام :يتكون «عمل املرأة» من الوظائف غري املؤهلة ذات املكانة املتدنية واألجور
املنخفضة واملؤقتة وغري اآلمنة ،يف حني يتكون «عمل الرجل» من وظائف عالية األجور ومستمرة
وآمنة تتطلب سلطة ومسؤولية.
المساواة

من أجل فهم أفضل ملفهوم املساواة بني الجنسني ،من الرضوري النظر إىل مفاهيم املساواة
واالختالف .املساواة :إنها مجموعة من املبادئ واملفاهيم التي تهدف إىل ضامن عدم التمييز بني
األفراد من حيث الحقوق والفرص يف الحياة االجتامعية وإزالة الفروق املوجودة.
إن مفهوم املساواة ال يعني معاملة الجميع بالطريقة نفسها .ألن معاملة الجميع بالطريقة
نفسها تجلب معها خطر تجاهل االحتياجات واألوضاع املختلفة.
كام أن كل الناس ليسوا متامثلني ،الرجال والنساء أيضً ا ليسوا متامثلني .فاملساواة ال تعني التامثل
والتشابه .املساواة هي أن ترى الناس متساوين ،مع قبول كل االختالفات.
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التمييز

«التمييز :يعني أي تفضيل له غرض أو أثر مرض أو أي متييز أو استبعاد أو تقييد يف االعرتاف عىل
قدم املساواة بجميع الحقوق والحريات لدى جميع األفراد عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس
أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غريه أو األصل القومي أو االجتامعي أو امللكية أو امليالد
أو أي وضع آخر ،ومنع جميع األفراد من االستفادة منهم عىل قدم املساواة أو من االستخدام
املتساوي من قبل جميع األفراد».5
التمييز القائم عىل النوع االجتامعي“ :هو أي متييز أو استبعاد أو تقييد عىل أساس األدوار
والقواعد الجنسانية املنظمة اجتامعيًا التي متنع الفرد من التمتع الكامل بحقوقه اإلنسانية».6
يؤدي التمييز بني الجنسني بالنسبة للمرأة وعدم املساواة يف الوصول إىل املوارد والفرص،
والتعرض للعنف ،وعدم القدرة أو مواجهة عقبات يف استخدام الخدمات األساسية ،واملشاركة
املحدودة يف الحياة العملية والسياسة ،إىل اختالل توازن القوى يف العالقات الشخصية مع
الرجال.
العنف ضد المرأة

يحدث العنف ضد املرأة بأشكال عديدة مختلفة ويظهر بشدة ،ويؤثر سل ًبا عىل حياة النساء،
ويرض بسالمتهن البدنية والعقلية ،ويؤدي يف بعض األحيان إىل نهاية حياتهم .فيام ييل أشكال
مختلفة من العنف ضد املرأة .التعريفات األساسية للعنف ضد املرأة يف اتفاقية إسطنبول كانت
عىل النحو التايل:
العنف ضد املرأة ،يُفهم أنه شكل من أشكال التمييز ضد املرأة نتيجة انتهاكه لحقوق اإلنسان.
عمل استبدايًا يحرمها من
رسا أو ً
ويعني أي عمل قائم عىل النوع االجتامعي يتضمن تهدي ًدا أو ق ً
حريتها أو قد يتسبب يف رضر أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية للنساء ،سوا ًء
يف الساحة العامة أو الخاصة.
.لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،تعليق عام ،رقم ،18 :حظر التمييز .7 ،1989/11/10 ،الفقرة أ
https://www.tmmob.org.tr/sayfa/cinsiyet-ayrimciligi-hakkinda

5
6
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«العنف املنزيل» يعني أي فعل من أعامل العنف البدين أو الجنيس أو النفيس أو االقتصادي بني
الزوجني السابقني أو الحاليني أو الرشكاء ،سوا ًء يف األرسة أو يف املنزل أو كانت الضحية تشارك
.7
نفس املنزل مع الجاين
العنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد املرأة ،يعني العنف القائم عىل املرأة بسبب كونها امرأة
.8
والذي يؤثر عىل النساء عىل نح ٍو جائ ٍر
 .iالعنف الجسدي

جميع أنواع الهجامت والتهديدات والسلوكيات تجاه السالمة البدنية للمرأة .استخدام القوة
البدنية كوسيلة للتخويف والقمع والعقاب .عىل سبيل املثال:
	•الرضب ،الصفع ،الركل ،الهز ،البصق ،ثني األطراف ،سحب الشعر ،العض ،الحرق بالسجائر،
إطعام مادة غري مرغوب فيها ،سكب املواد الكاوية عليها ،الجرح باستخدام العيص أواملالقط
أوأدوات ثاقبة أو جارحة.
	•تركها جائعة ،منعها من النوم ،تركها يف ج ٍو بار ٍد وحبسها.
	•إعاقة املرأة (فقدان البرص ،السمع ،فقدان األعضاء والذراع والساق).
	•التسبب بعيشها يف ظروف غري صحية.
	•منعها من االستفادة من الخدمات الصحية.
	•قتل النساء (جرائم القتل التي ترتكب تحت ستار الرشف واالنتحار).
 .iiالعنف الجنسي

جميع أشكال السلوك الجنيس الذي ال توافق عليه املرأة ،واستخدام الجنس كأداة للتهديد
والرتهيب والسيطرة .عىل سبيل املثال،
7

يستخدم مفهوم العنف األرسي بدال من مفهوم العنف املنزيل يف تركيا .ومع ذلك ،تم استخدام مفهوم العنف املنزيل
نتيجة استخدام مفهوم العنف املنزيل يف اتفاقية اسطنبول األصلية وألن هذا املفهوم هو تعريف أوسع ويشمل العنف
.األرسي ايضأ
.اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل 8
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	•التحرش بالكالم أو باليد ،إرسال صور أو مقاطع متحركة أو رسائل ذات محتوى جنيس عرب
البيئة الرقمية.
	•االتصال الجنيس غري املرغوب فيه ،مثل التقبيل أو اللمس أو املداعبة.
	•اإلجبار عىل األفعال الجنسية غري املرغوب فيها.
	•اإلجبار عىل عالقة جنسية.
	•اإلجبار عىل الدعارة ،االتجار بالنساء.
	•االعتداء أو االستغالل الجنيس من قبل األقارب (جنس املحارم).
	•الزواج القرسي ،الزواج القرسي يف سن مبكر.
	•االعتداء الجنيس.
 .iiiالعنف النفسي/العاطفي

جميع أنواع املواقف واالعتداءات والسلوكيات تجاه السالمة النفسية للمرأة .إنه ينطوي عىل
استخدام العواطف كوسيلة للقمع والتهديدات وسوء املعاملة .عىل سبيل املثال:
	•التهديد (باإليذاء أو الرتك أو بأخذ األطفال)
	•جعل املرأة تشعر بإحباط ،رصف كلامت وسلوكيات جارحة لشخصية وثقة املرأة.
	•اإلهانة ،التقليل من الشأن ،الشتم ،االستدعاء بألقاب بذيئة ،القول بأنها عاجزة وبائسة ال
حول لها.
	•إلقاء اللوم باستمرار عىل املرأة.
	•التخويف (كرس وتحطيم أمتعة املنزل ،اإلساءة إىل حيوان يف املنزل)
	•سلوكيات السيطرة :لتدمري سيطرة املرأة عىل حياتها ،وعدم السامح لها برؤية أطفالها أو
أرستها ،وعزلها ،وحبسها يف مكانٍ ما ،القيام بأعامل تؤدي إىل تدهور عالقاتها ،وإجبارها عىل
تقديم حساب أو مساءلة.
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 .ivالعنف االقتصادي

استخدام املوارد االقتصادية واملال كوسيلة للضغط والتهديد والسيطرة عىل النساء .عىل سبيل
املثال:
	•منع املرأة من العمل.
	•االستيالء عىل أرباحها إذا كانت تعمل.
	•السامح لها باالستفادة من راتبها بأخذ كمية قليلة من املال فقط.
	•طلب تدبري معيشة املنزل منها برتك القليل من املال.
	•االستيالء عىل املمتلكات.
	•منعها من املشاركة يف الدورات واألنشطة التي تسهل توظيفها.
	•إحداث شغب يف مكان عمل املرأة.
	•االستبعاد من القرارات االقتصادية.
	•إلحاق رضر باملمتلكات املشرتكة.
	•منعها من االستفادة من حق املرياث.
 . vالعنف الرقمي/اإللكتروني

استخدام األدوات التكنولوجية (اإلنرتنت ،الهاتف املحمول ،إلخ) إلذالل الشخص وتقييده
وإزعاجه ومعاقبته والسيطرة عليه .عىل سبيل املثال:
	• تتبع والتحكم يف حسابات وسائل التواصل االجتامعي/الربيد اإللكتورين عن طريق تلقي
كلامت املرور.
	•إرسال رسائل بشكلٍ مستمرٍ ،االتصال وانتظار رد فوري عىل هذه املكاملات.
	•متابعة األماكن التي متت زيارتها واألنشطة التي تقوم بها باستمرار.
	•املتابعة املستمرة للصور التي تنال إعجابًا عىل مواقع التواصل االجتامعي ،ومتابعة ما يتم
الحديث معه وطلب توضيح بشأنه.
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	• طلب مشاركة موقعها بغرض السيطرة والتحكم.
	•التحقق من سجالت الهاتف املحمول ،وحسابات الربيد اإللكرتوين ،وطلب توضيح بنا ًء عليه.
	•إجبار الرشيك عىل إرسال صور ذات محتوى جنيس دون موافقته والتهديد بنرش هذه
الصور.
	•ترصفات وتعليقات مهينة للشخص عىل وسائل التواصل االجتامعي.
 . vعنف الحبيب

هو تعرض الشخص للعنف البدين أوالجنيس أوالنفيس أوالرقمي من قبل حبيب/رشيك الحياة.
وبهذه الطريقة ،يهدف الجاين إىل إقامة السيادة وإظهار سيطرته والتحكم بالشخص من خالل
العالقة الودية.
 . viالمطاردة المستمرة من طرف واحد9

إظهار أي موقف أو سلوك شفهي أو كتايب باستخدام أي من وسائل االتصال ،يجعل الشخص
يشعر بالخوف واليأس بدنيًا أو نفسيًا ويسبب له القلق بشأن األمان .ميكن أن يكون الشخص
املتابع بشكلٍ مستم ٍر أحد أفراد العائلة أو صديق أو غريب.
	•املطاردة واملراقبة.
	•إجراء مكاملات هاتفية غري مرغوب فيها بشكلٍ مستمرٍ ،وإرسال رسائل عرب الهاتف أو الربيد
التقليدي أو الربيد اإللكرتوين.
	•االنتظار يف مكان العمل أو يف مكان املعيشة والظهور أمام الشخص دون سبب وجيه.
	•إرسال هدايا دون موافقة الشخص.
	•نرش معلومات االتصال للشخص عىل شبكة اإلنرتنت أو عىل وسائل التواصل االجتامعي.
	•نرش شائعات كاذبة عن الشخص.
يف إعداد هذا القسم والقسم املعنون «االتجار بالنساء» أدناه ،تم االستفادة من كتيب وقف تضامن املرأة حول
.العنف ضد املرأة

9
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	•الترصف للتأثري عىل إرادة الفرد ،مثل استغالل العواطف (القول أنه سينتحر إذا مل يلتقِ بها،
إلخ)
	•قدوم الحبيب أو الزوج السابق إىل املنزل أو العمل أو املدرسة دون دعوته أو إشعاره
مسبق ،وظهوره أمام الشخص يف كل مكان.
	•تقديم وإرسال هدايا أو زهور بشكل مستمر.
	•التواصل مع أصدقاء الشخص ومحاولة الحصول عىل معلومات عنه.
	•إلحاق الرضر مبمتلكات الشخص.
	•(وقف تضامن املرأة ،كتّيب العنف ضد املرأة ،صفحة )2017 ،10
 .viاالتجار بالنساء

إن االتجار بالنساء هو :العمل القرسي للنساء من قبل املتاجرين أو إجبارهن عىل الخدمة
والدعارة أو أخذهن من أرسهن أو إجبارهن عىل إعطاء أعضاء الجسم أو االستيالء عليهن
واالحتفاظ بهن خارج البالد أو يف مكان آخر داخل البالد من خالل التهديد/الضغط/الجرب
واالستفادة من عجزهن أو خطفهن عن طريق الخداع.
(وقف تضامن املرأة ،كتّيب العنف ضد املرأة ،صفحة )2017 ،11
مبكر
سن
 .viالزواج في ٍ
ٍ

الزواج املبكر هو الزواج الذي يتم دون سن  18عا ًما ،مبعنى أنه الزواج/التزويج يف سن الطفولة.
إنه أحد أكرث أشكال استغالل األطفال شيو ًعا يف العامل“ .يتم تعريف معظم هذه الزيجات عىل
أنها زيجات مبكرة وجربية ألنها تتم دون موافقة الطفلة الواعية .إذ يؤدي زواج األطفال إىل
فصلهم عن عائالتهم وأصدقائهم ،ويعرضهم للعنف املنزيل ويعرض منوهم وفرصهم يف مجاالت
التعليم واملجاالت االجتامعية واملهنية للخطر”10.

أك تبه وأطاي10 2017 ،
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 .viiالزواج القسري

هو إجبار األفراد عىل الزواج من خالل التهديد أو اإلكراه أو العنف من قبل آبائهم أو أفراد
أرسهم .إذا مل يوافق أحد الطرفني عىل الزواج أو يقبله ،يُطلق عىل هذا الزواج الذي أُ ِ
جب
الشخص عىل قبوله ضد إرادته بالزواج القرسي.
 .viiiالتحرش

يتم تعريفه عىل أنه عبارة عن كلامت ومواقف وأشكال أخرى من السلوكيات ذات املحتوى
الجنيس والغري قامئة عىل الرضا والتي ال يكون فيها متاس جسدي بني الضحية والجاين .ميكن
اعتبار األعامل املتكررة بشكلٍ مستمر أو عمل واحد بنا ًء عىل السياق واملكان الذي وقع فيه
الحدث كنوع من أنواع التحرش الجنيس .االستمرارية ليست رشطًا مسبقًا .ميكن أن يتعرض أي
شخص من أي ميل جنيس أو عمر للتحرش الجنيس»11 .
 .ixاالعتداء الجنسي

«هو انتهاك حصانة جسم الشخص من خالل السلوك الجنيس غري القائم عىل الرضا .يُعترب
االعتداء الجنيس انتهاكًا لحصانة الجسم من خالل استخدام العنف الجسدي و/أو النفيس،
والتهديد والقمع والتخويف واالحتيال والخداع عرب التعرض لسلوك جسدي يحمل محت ًوى
جنسياً12 ».
 .xجنس المحارم

يتم تعريف جنس األقارب مبوجب القانون عىل أنه االتصال الجنيس بني األشخاص الذين لديهم
روابط دموية .ال شك أن هذا التعريف محدود للغاية .بينام يتم تعريف جنس املحارم كجرمية
يف قوانني بعض البلدان ،فال يتم اعتباره كجرمية بحد ذاتها يف قوانني الدول األخرى.
«وفقًا لتعريف املكتب األمرييك للصحة والتعليم والحامية يف عام  :1980يعترب جنس املحارم
مبثابة اإليذاء الجنيس للطفل من قبل األشخاص الذين لديهم سلطة وحكم وشخصية الوالدين
داخل األرسة13».
11 https://citob.metu.edu.tr/cinsel-taciz-ve-saldiriya-iliskin-tanimlar
12 https://citob.metu.edu.tr/cinsel-taciz-ve-saldiriya-iliskin-tanimlar
13 http://www.nd.org.tr/images/other/282.pdf
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إن حقيقة كون غالبية ضحايا جنس املحارم من النساء والفتيات وأن غالبية مرتكبي هذه األفعال
من الذكور يف األرسة يجعل هذا الفعل شكالً من أشكال العنف ضد املرأة.
 . xiأشكال العنف ضد المرأة من خالل الممارسات الثقافية/التقليدية

ميكن أن تصبح بعض املامرسات والتقاليد الثقافية للمجتمعات من أشكال العنف ضد املرأة .عىل
سبيل املثال :جرائم القتل التي ترتكب عىل أساس الرشف ،طلب مال عند زواج املرأة من قبل
والدها ،التزويج يف املهد ،االختطاف ،تبادل النساء ،تعدد الزوجات ،ختان اإلناث وطقوس مختلفة
تؤدي إىل إصابات جسدية لدى املرأة.
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 .IIمشاكل واحتياجات النساء الالجئات في سياق المساواة بين الجنسين
اضطر العديد من السوريني الفارين من الحرب األهلية يف سوريا يف مارس  2011إىل اللجوء
إىل البلدان املجاورة .جزء كبري من الالجئني السوريني توجهوا نحو تركيا .حيث أن هناك حوايل 4
ماليني الجئ سوري يف تركيا .جزء ضئيل من هؤالء الالجئني يعيشون يف املخيامت ،بينام تعيش
الغالبية العظمى يف مدن مختلفة من تركيا .تشكل النساء واألطفال أكرث من نصف الالجئني
السوريني الذين يعيشون يف تركيا .تعاين معظم النساء والفتيات السوريات املعرضات للهجرة من
مشاكل مختلفة بسبب جنسهن ،ويحتجن إىل متطلبات مختلفة.
العنف القائم على النوع االجتماعي ضد النساء الالجئات

«بالنظر إىل تقارير األمم املتحدة حول الهجرة ،فإن  80٪من الالجئني هم من النساء واألطفال،
ومن الواضح أن معظم النساء الاليت تم تهجريهن يواجهن العنف الجنيس وعدم املساواة
االقتصادية وانتهاكات حقوق اإلنسان»14.
أثناء مسرية الهجرة وبعدها ،تواجه النساء أشكاالً مختلف ًة من التجارب مقارنة بالرجل بسبب
جنسهن ،وبالتايل يواجهن أنوا ًعا مختلف ًة من التمييز والعنف وسوء املعاملة.
مبعنى آخر ،تواجه الالجئات عقبات مختلفة يف مامرسة حقوقهن األساسية والوصول إىل املوارد
والفرص املتاحة بسبب أنوثتهن ووضع اللجوء.
صنفت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف
خمس فئات يف دورة اللجوء.
 . iأثناء النزاع ،قبل الهروب:

املضايقات من ِقبل أشخاص من السلطة ،وبيع النساء ألغراض جنسية ،واالعتداء الجنيس،
واالغتصاب ،واالختطاف عىل أيدي أفراد مسلحني من األطراف املتورطة يف النزاع ،واالغتصاب
الجامعي والحمل القرسي.
.نقله :كايا ،273 :2015 ،توماس14 2008 ،
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 .iiأثناء الهروب:

اعتداء جنيس عىل أيدي قطاع الطرق وحرس الحدود والقراصنة ،واالحتجاز من قبل تجار العبيد
والبرش.
 .iiiفي بلد اللجوء:

االعتداء الجنيس ،واإلكراه ،واالبتزاز من قبل أشخاص مفوضني :االعتداء الجنيس عىل األطفال
املنفصلني عن أرسهم أثناء الرعاية والعنف املنزيل واالعتداء الجنيس يف مرافق العبور وأثناء جمع
الحطب وجلب املاء.
الدعارة القرسية للبقاء عىل قيد الحياة واالستغالل الجنيس وتكرار املامرسات التقليدية الضارة
عند محاولة الحصول عىل وضع قانوين أو الحصول عىل املساعدة واملوارد يف بلد اللجوء.
 .ivأثناء العودة:

العودة القرسية ،واالعتداء الجنيس عىل النساء واألطفال املنفصلني عن عائالتهم ،واالعتداء
الجنيس من قبل األشخاص املوجودين يف السلطة ،وقطاع الطرق ،واالغتصاب عىل أيدي حرس
الحدود.
 .vأثناء عملية إعادة اإلدماج/التكيف:

املضايقة الجنسية للعائدين كشكل من أشكال العقوبة ،والتسلط الجنيس لتنظيم الوضع
القانوين ،واستبعاد النساء من عمليات صنع القرار ،ومنع الوصول إىل املوارد ،والحصول عىل
الوثائق الشخصية ،وعدم السامح لهن باستعادة املمتلكات15.
«إن الالجئات ،غالبًا ما يُخبنئ تجربته ّن ألنه ّن يخشني الجناة وعائالتهم أو رد الفعل املحتمل من
املجتمع ،وعدم ثقته ّن يف أن السلطات ستعامله ّن بنزاهة وعدل .ميكن أن تكون األعراض النفسية
مثل االنحالل والتجنب ،وكذلك الخوف من الخزي وإلصاق وصمة عار لها من بني أسباب هذا
اإلخفاء «16.
مفوضية األمم املتحدة لالجئني .)2003( .العنف القائم عىل النوع االجتامعي والعنف الجنيس عىل الالجئني 15
والعائدين إىل بلدانهم واملرشدين داخل بلدانهم :املبادئ التوجيهية للوقاية واملكافحة ،أيار 2003
.نقله :بارين ،2015 ،جرانفيل شامبان16 2004 ،
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مشاكل واحتياجات الالجئات السوريات

أعلنت املديرية العامة إلدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية ،أنه اعتبا ًرا من تاريخ  12حزيران
 ،2019وصل عدد الالجئني السوريني الذين تم تسجيلهم عرب البيانات البيومرتية يف تركيا إىل
 3,613,644نسمة .من هذا الرقم 1.956.459 :ذكور و  1.657.185إناث .بينام يعيش 228.918
شخصا سوريًا يف مراكز اإلقامة املؤقتة ،ويعيش  3.237.345منهم خارج هذه املراكز .تتكون
ً
الغالبية العظمى من السوريني يف تركيا من الشباب واألطفال .إذ يقدم الجدول أدناه معلومات
عن الفئات العمرية لالجئني السوريني17.
الفئة العمرية

الذكور

اإلناث

المجموع

المجموع

1.956.459

1.657.185

3.613.644

4-0

269.013

251.136

520.149

9-5

254.793

239.853

494.646

18-10

348.269

307.636

655.905

24-19

315.955

228.243

544.198

34-24

373.975

270.545

644.52

44-35

198.987

164.529

390.516

59-45

139.123

134.456

273.579

+90-60

56.344

60.787

117.131

توضح هذه األرقام أن أكرث من نصف السوريني يف بلدنا هم من النساء واألطفال .إن العديد من
التجارب واملشاكل التي تواجهها النساء املذكورة يف دورة الالجئني التابعة للمفوضية أعاله ،تشمل
أيضً ا الالجئات السوريات الاليت لجأن إىل تركيا.
ميكن تلخيص مشاكل الالجئات السوريات تحت العناوين التالية :األمن واإلسكان ،وكذلك
االحتياجات امللحة للتعليم والعمل والنقل وعدم القدرة عىل الوصول إىل املرافق الصحية
واإليذاء الجنيس والبدين والزواج املبكر وتعدد الزوجات واالختالفات الثقافية والعزلة االجتامعية
17 https://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_4713_378_363_icerik
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بسبب املشاكل اللغوية واالغرتاب والشعور بالوحدة .وعىل وجه الخصوص ،فإن مشكلة اللغة
تشكل عقبة عامة وهامة يف الوصول إىل الفرص والحقوق املتعلقة بجميع العنواين املذكورة .إن
عيش الالجئني السوريني بجانب بعضهم البعض خارج املخيامت ،وعدم قدرة املرأة عىل املشاركة
يف الحياة االجتامعية واالقتصادية بسبب األدوار الجنسية أو مشاركتهن بنسبة أقل بكثري من
الرجال تشكل عقبة مهمة يف عملية تعلم اللغة واالنسجام االجتامعي.
 .iمشاكل السكن واالحتياجات األساسية

تعد قضية اإلسكان والسكن واحدة من املشاكل الرئيسية التي تواجه الالجئات السوريات.
فالالجئون الذين يعيشون يف املخيامت يسكنون يف بيوت سكنية صناعية/حاويات سكنية وخيام،
بينام يسكن معظم الذين يعيشون خارج املخيامت يف شقق سكنية ومنازل .ومع ذلك ،يعيش
بعض الالجئني السوريني يف ظروف صعبة للغاية« .يعيش  13٪من طالبي اللجوء الذكور و 16٪
من النساء طالبات اللجوء يف حالة خراب وأنقاض ،و  10٪من كل طالب وطالبة لجوء يعيشون
يف بيوت حامية بالستيكية أوترتيبات مهملة ومؤقتة .وهكذا ،تبني هذه النسب املئوية أن ما
يقرب من ربع طالبي اللجوء الذكور وأكرث من ربع طالبات اللجوء يعيشون يف حالة خراب أو
ترتيبات مهملة ومؤقتة أو تحت حامية بالستيكية أو يف املجال املفتوح18».
باإلضافة إىل ذلك ،هناك مشاكل تتعلق بقضايا اإلسكان مثل املساحات املعيشية املزدحمة للغاية،
والسكن يف ظروف غري مالمئة للصحة ،ومشاكل املياه والتدفئة ،وعدم وجود ما يكفي من األمتعة
املنزلية ،وكون اإليجارات أعىل من املعتاد عليه ومشاكل انعدام األمن بسبب عدم وجود عقد
أجار .عالوة عىل ذلك ،تواجه النساء السوريات الوحيدات واألرامل مشاكل مختلفة يف العثور
عىل منزل.
 . iiالمشاكل المتعلقة بالصحة

تعد املشاكل املتعلقة بالصحة واحدة من أهم املشاكل التي تواجهها الالجئات السوريات الاليت
يعشن يف املخيامت وخارج املخيامت .من أبرز املشاكل يف هذا املجال هي مشكلة الصدمات
الناتجة عن الحرب والهجرة ،واملشاكل النفسية واالجتامعية الناتجة عن اإلجهاد والضيق الناجم
.إدارة الكوارث والطوائ18 34 :2013 ،
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عن محاولة التمسك بالحياة يف بلد أجنبي بعد الحرب ،ومشاكل الوصول إىل الخدمات الصحية،
واملشاكل املتعلقة بالرعاية الذاتية والتغذية ،واملشاكل املتعلقة بالصحة اإلنجابية ،واملشاكل
تواجه خاص ًة أثناء الحمل والوالدة والرضاعة ،وندرة الوحدات مثل مراكز االستشارة ومراكز إعادة
التأهيل ،وقلة/عدم وجود مراكز دعم وتطبيق لحاالت االعتداء واالستغالل الجنيس.
«أفادت  52٪من الالجئات السوريات أنهن وأقاربهن بحاجة إىل الدعم النفيس .بلغت نسبة
النساء الاليت ذكرن حاجتهن أو أقاربهن إىل الدعم النفيس يف املخيامت  55يف املائة ،بينام كانت
النسبة خارج املخميات  49يف املائة .يجب أخذ حالة ترصيح حاجة النساء الاليت يعشن داخل
املخيامت إىل دعم نفيس أكرب من النساء الاليت يعشن خارج املخيامت يف االعتبار والرتكيز
عليها19».
 .iiiالمشاكل المتعلقة بالتوظيف:

من املشاكل الرئيسية التي تواجهها الالجئات السوريات الاليت يعشن داخل املخيامت وخارجها
هي العقبات والحواجز التي تواجهه ّن يف مجال التوظيف .وفقًا لبيانات إدراة الكوارث والطورائ،
فإن  22٪من النساء السوريات الاليت يعشن خارج املخيامت يتحملن مسؤولية إدارة املعيشة
املنزلية20.
ت ُظهر تقارير إدراة الكوارث والطورائ أن غالبية الالجئات السوريات ال يعملن ،وأن املجموعة
العاملة تعمل يف القطاع الزراعي بشكلٍ موسمي ،أو يف ورش عمل النسيج ،والتنظيف ،أو يف
صاالت التجميل أو كعاملة مساعدة يف املتاجر .إن مشكلة عدم صالحية الشهادات السورية لدى
الالجئات السوريات صاحبات املهن ،أو طول فرتة عملية تصديقها ،أو عدم معرفتهن لهذه الطرق
تؤدي إىل عدم استطاعتهن عىل التوظيف أو اضطرارهن للعمل يف وظائف متدنية األجر.
إن العمل يف وظائف محفوفة باملخاطر وذات جودة وأجر منخفضني ،والعمل عىل نوبات طويلة،
والتعرض للتحرش الجنيس والضغط يف العمل ،وعدم القدرة عىل الحصول عىل أجر أثناء العمل،
والتسول مع األطفال ،تشكل املشاكل التي تواجهها الالجئات السوريات يف مجال العمل.
.إدارة الكوارث والطوائ19 38 :2014 ،
.إدارة الكوارث والطوائ20 2014 ،

45

■ مكافحة التمييز القائم عىل النوع االجتامعي والعنف ضد النساء الالجئات ■

.ivالمشاكل المتعلقة بالتعليم

هناك مشاكل أخرى تواجه الالجئات واألطفال السوريني وهي املشاكل التي تواجههم يف مجال
التعليم.
إن األطفال السوريون الذين يعيشون خارج املخيامت يف تركيا وقسم قليل ج ًدا من الشباب/
الشابات ميكنهم االستفادة من الفرص التعليمية« .تركيا تلبي جميع احتياجات السوريني الذين
تم قبولهم يف املخيامت ،وكذلك احتياجات التعليم .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أنه ال تزال
هناك بعض املشاكل يف وصول األطفال السوريني الذين يعيشون خارج املخيامت إىل الخدمات
التعليمية .يف الواقع ،يف حني أن غالبية األطفال السوريني الذين يعيشون يف املخيامت يواصلون
تعليمهم ،فإن ثالثة أرباع األطفال الذي يعيشون خارج املخيامت ال يواصلون تعليمهم21».
وضع التعليم

داخل المخيم

خارج المخيم

العدد

النسبة  %العدد

العام

النسبة  %العدد

النسبة %

أمي (غير متعلم)
ّ

554

17,5

720

24,5

1.274

20,9

متعلم

193

6,1

291

9.9

484

7,9

المرحلة االبتدائية

1.217

38,5

925

31.5

2.142

35,1

المرحلة المتوسطة

692

21,9

518

17.7

1.210

19,8

المرحلة الثانوية

344

10,9

265

9

609

10

الجامعة فما فوق

165

5,2

214

7.3

379

6,2

المجموع

3.165

100

2.933

100

6.098

100

جدول وضع تعليم املرأة السورية ،املصدر :إدارة الكوارث والطورائ2014 ،

عندما ننظر إىل الجدول أعاله ،نرى أن الالجئات السوريات يف تركيا ذوات املستوى التعليمي
املنخفض ،أو النساء غري املتعلامت تشكل الغالبية العظمى .يشري هذا الوضع إىل رضورة القيام
بالعديد من األعامل واإلجراءات يف مجال التعليم للمرأة السورية.
.أكبينار ،تيومان21 2017 .
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 .vالزواج المبكر ،الزواج القسري ،وتعدد الزوجات

واحدة من أعمق املشاكل التي تواجه الالجئات واألطفال السوريني الالجئني هي الزواج املبكر
وتعدد الزوجات.
الزواج املبكر يف سوريا هي مامرسة رشعية شائعة ،وزادت الحرب والهجرة يف سوريا من نسبة
الزواج املبكر .تزوج العائالت التي جاءت إىل تركيا نتيجة الحرب يف سوريا بناتهن ألسباب
مختلفة« .أسباب هذا الزواج هي حامية بناتهن ،وتأمني حياتهن الخاصة من خالل روابط القرابة
الجديدة وتلبية احتياجاتهن االقتصادية22».
ت ُعطى الفتيات املتزوجات يف سن مبكر بشكل عام للرجال األكرب س ًنا كزوجة ثانية وثالثة،
ومعظمهن محرومات قانونيًا بسبب عدم وجود زواج رسمي .باإلضافة إىل ذلك ،يواجهن العديد
من املشاكل االجتامعية واالقتصادية والنفسية والجنسية يف املنزل ،مثل التعرض للعنف والقمع
واالستغالل واإليذاء والعمل القرسي والعزلة والطرد والحمل املبكر.

.نقله :بارين :2015 ،أردوغان22 2014 ،
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 .IIIدعم الالجئات السوريات في مراكز االستشارة النسائية
واحدة من أهم وسائل مكافحة العنف ضد املرأة هي مراكز االستشارة النسائية واملالجئ .تلعب
مهم يف تسليط الضوء عىل العنف ضد املرأة ويف تطوير
مراكز االستشارة النسائية أيضً ا دو ًرا ً
السياسات واالسرتاتيجيات املعنية .يتم إجراء العديد من الفعاليات وتقديم الخدمات االستشارية
لحل املشاكل وتلبية احتياجات النساء الاليت يتقدمن إىل مراكز االستشارة النسائية .تشمل هذه
الفعاليات مجاالت مثل إكساب ثقة املرأة يف نفسها ،وتعزيزها ،ومتكينها من تعلم حقوقها
القانونية ،وتزويدها مبعلومات حول املؤسسات العامة املعنية وتوجيهها ،وتقديم املشورة
النفسية والقانونية املجانية .يتم تنفيذ جميع هذه الفعاليات طو ًعا يف مراكز االستشارة النسائية
من خالل فهم التضامن ووجهة نظر املرأة.
تتعرض النساء والفتيات السوريات الاليئ يجربن عىل الهجرة إىل بالدنا بسبب الحرب يف سوريا
النتهاكات الحقوق والتمييز والعنف وسوء املعاملة يف مختلف املجاالت لألسباب املوضحة أعاله.
ومع ذلك ،فإن نسبة قليلة فقط من الالجئات والفتيات السوريات ميكنهن اللجوء إىل آليات
تلقي الدعم حول قضايا انتهاكات الحقوق .تحاول األغلبية التعامل مع هذه املشاكل مبفردها
دون االستعانة بأي مؤسسة.
مع أن مراكز االستشارة النسائية التي تديرها املنظامت النسائية هي واحدة من األدوات الفعالة
ملكافحة هذه املشاكل .مراكز االستشارة النسائية هي املراكز التي ميكن للنساء الالجئات الحصول
عىل خدمات املشورة املختلفة ،وتوجيههن إىل املؤسسات العامة املناسبة وفقًا الحتياجاتهن،
وإبالغهن بحقوقهن .الخطوة األوىل للنساء الالجئات السوريات لتقدم إىل هذه املراكز واالستفادة
منها هي اكتساب املنظامت النسائية مع مراكز االستشارة النسائية املعرفة والوعي حول حقوق
الالجئات.
يجب أن تكون مراكز االستشارة النسائية قادرة عىل االستجابة لطلبات الالجئات ،وأن تأخذ يف
االعتبار بعض القضايا واملعايري املعنية ،وأن تكون عىل استعداد للقيام بفعاليات يف هذا املجال.
فعاليات تجاه الالجئات السوريات في مراكز االستشارة النسائية

الهدف الرئييس :دعم النساء والفتيات السوريات يف مجاالت مثل االستشارات النفسية/القانونية
والتدريب املهني والصحة اإلنجابية والحامية واإلحالة إىل الخدمات التي يحتجن إليها وتطوير
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مامرسات التضامن ومتكني املرأة من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني ومكافحة العنف ضد
املرأة.
النهج:
	•ينبغي إجراء الدراسات بطرق ومبادئ تستند إىل املساواة بني الجنسني ووجهة نظر املرأة.
	•يجب معرفة مشاكل واحتياجات الالجئات وطالبات اللجوء واملهاجرات ومعرفة املعلومات
األساسية حول هذا املجال.
	•يجب أن تكون النساء والفتيات املترضرات من بيئات الحرب والرصاع قادرات عىل التعبري
عن مشاكلهن وصعوباتهن دون تردد.
	•يجب مراعاة مبدأ الرسية يف جميع الظروف ،ومراعاة خصوصية النساء واألطفال.
	•يجب تطوير الحلول مع مقدمات الطلب.
	•يجب أن يكون األشخاص الذين سيجرون الدراسات خالون من األفكار املسبقة قدر اإلمكان.
	•ال ينبغي اتخاذ قرار نيابة عن املرأة مهام كان املوضوع.
	•يجب أال يطلق املوظفون أحكاما مسبقة عىل مقدم الطلب وأال يعاملوه مببدأ التهميش.
أصل وأن تتم قراءته من قبله.
	•يجب أن يؤخذ بيان مقدم الطلب ً
	•يف الحاالت التي يتم فيها استخدام مرتجم شفهي ،يجب االنتباه للعمل مع مرتجمة/امرأة
شفهية .باإلضافة إىل ذلك ،من املهم أن تكون املرتجامت الاليت سوف يعملن يف هذا املجال
مزودات مبعلومات حول حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني وقضايا أخرى تتعلق بهذا
املجال.
	•ينبغي إقامة تعاون مع املؤسسات واملنظامت املعنية (مؤسسات رسمية ،منظامت غري
حكومية ،جامعات ،بلديات ،قطاعات خاصة).
مجاالت العمل :ميكن تلخيص مجاالت العمل التي يتعني القيام بها للنساء الالجئات السوريات
يف مراكز االستشارة النشائية تحت  4عناوين.
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 .iفعاليات االستشارة والتعزيز

فعاليات
االستشارة:

تشمل تسليط الضوء عىل مشاكل النساء وتعريفها وحلها ،ودعم النساء
من خالل مجموعة من األساليب والتقنيات لتجنب اآلثار السلبية لهذه
املشاكل.

تشمل أنشطة االستشارة املقدمة للنساء واألطفال الذين يتقدمون إىل
مركز االستشارات النسائية مبا يتامىش مع احتياجاتهم ومطالبهم املجاالت
التالية :االستشارة النفسية ،واالستشارات القانونية ،واالستشارات التجارية ،واالستشارات
الصحية (خاصة الصحة اإلنجابية) ،واإلحالة إىل املؤسسات واملنظامت املعنية.

فعاليات التعزيز/
التمكين:

تشمل فعاليات مختلفة للتخلص من اآلثار السلبية للمشاكل التي
تواجهها الالجئات الاليت يتقدمن إىل مركز االستشارة النسائية ،والسامح
لهن مبواصلة حياتهن من خالل استعادة التقدير واالحرتام لذاتهن.

هذه الدراسات :أنشطة املهارات الحياتية ودورات اللغة والتدريب املهني
وتدريبات/دراسات التوعوية (النوع االجتامعي وحقوق املرأة والطفل والعنف
ضد املرأة ومعلومات عن املؤسسات واملنظامت التي ميكنهم التقدم لها والحصول عىل الدعم)
وأنشطة خارج املراكز (الرحالت والنزهات والزيارات املؤسسية وغريها) والصحة اإلنجابية
والحقوق القانونية اجتامعات حول قضايا الزواج املبكر والقرسي والعالجات الجامعية ودراساتها
واجتامعات زيادة التوعية وما شابه ذلك.
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 .iiفعاليات التقييم والمراقبة
الوسائل التي ستستخدمها املراكز يف فعاليات التقييم هي عىل النحو التايل :النامذج املستخدمة يف
الدراسات الخاصة بالالجئات الاليت يقدمن إىل مراكز االستشارة النسائية ويلقني الدعم منها ،وتحويل
البيانات الناتجة من هذه النامذج إىل إحصاءات ،وإعداد وكتابة تقرير عن جميع أنواع الدراسات التي
قامت بها املراكز وأرشفة هذه املعلومات .كام ستكون هذه الوسائل دليالً للدراسات والخطط واالسرتاتيجية
الجديدة للنساء الالجئات .تعد مشاركة تقارير البيانات مع الجمهور مهمة أيضً ا من حيث التعاون وتطوير
الخدمات يف هذا املجال.
يتم تحديد مؤرشات املراقبة مبا يتامىش مع القواعد واملعايري التي تستند إليها االتفاقيات الدولية ،وتنفيذ
فعاليات املراقبة يف املناطق املحددة .تعد مشاركة نتائج املراقبة مع الجمهور واألطراف املعنية جز ًءا من
هذه العملية.
تعترب نتائج املراقبة مهمة من حيث تطوير اسرتاتيجيات وأساليب جديدة حول املوضوع ومهمة أيضاً من
حيث تقديم البيانات واملعلومات التي يتم استخدامها يف أعامل الدعوة

 .iiiفعاليات ودراسات ألطفال النساء المتقدِّ مات إلى مراكز االستشارة النسائية
أثناء العمل من أجل الالجئات يف مراكز االستشارة النسائية ،ينبغي مراعاة أوضاع األطفال وإجراء تخطيط
لتلبية احتياجاتهم .ألن النساء الاليت يتقدمن بطلب إىل املراكز عاد ًة ما يواجهن هذه املشاكل مع أطفالهن.
	•يجب التخطيط للعمل بشأن األطفال مع محرتفني يف املجاالت املعنية .ويجب أن يكون العاملني يف
مراكز االستشارة النسائية مدربني عىل العمل مع األطفال من أجل القيام بهذه الفعاليات.
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ٍ
حينئذ
	•يف حال قالت املرأة التي تقدمت بطلب إىل مركز االستشارة أن أطفالها عانوا من العنف أيضً ا،
يجب تقييم وضع الطفل واألم م ًعا.
	•يجب عىل القائم بإجراء املقابلة أن يسأل عن وضع األطفال وما إذا كانوا قد تعرضوا للعنف أم ال،
حتى لو كانت املرأة التي تقدمت إىل املركز بسبب العنف مل تحدد ذلك عند الحديث عن العنف يف
األرسة.
	•يجب اتخاذ القرارات املتعلقة بالطفل مبشاركة الطفل وفقًا للعمر والحالة.

 .ivمكافحة ممارسات التمييز الواقعة/المحتمل وقوعها في المجتمع ضد الالجئين
أحدى األنشطة املهمة التي يجب تطويرها تجاه النساء الالجئات يف مراكز االستشارة النسائية هي مكافحة
املواقف واملامرسات والخطابات التمييزية التي قد تنشأ/تظهر خاص ًة يف هذه املجموعات.
إن مثل هذه املامرسات تخلق لغة الكراهية ولديها القدرة عىل التحول إىل التمييز والعنف تجعل حياة
هذه املجموعات أكرث صعوبة بسبب وضع اللجوء.
لهذا السبب ،ينبغي مراعاة األمور التالية عند القيام بأعامل تتعلق بهذا املجال:
	•من الرضوري خلق الوعي يف املجتمع من خالل إدراج هذه القضية يف جميع األعامل التي تقوم بها
املنظامت النسائية مع مراكز االستشارة النسائية.
	•يجب عىل املراكز تنظيم اجتامعات تدريبية وإعالمية تتعلق بهذ القضية ألعضائها واملتطوعني
واملوظفني.
	•يجب إرشاك الالجئات السوريات يف أنشطة تطوعية وتوفري مشاركتهن يف أنشطة املنظامت غري
الحكومية.
	•يجب تعزيز التواصل والتعاون مع املنظامت غري الحكومية األخرى التي تعمل محليًا يف مجال
الالجئات ،وخاصة تلك املؤسسات أو املنظامت غري الحكومية التي أنشأتها هذه املجموعات إن
وجدت.
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	•يجب استخدام لغة وأساليب السالم والحوار.
	•يجب الجمع بني النساء الرتكيات والالجئات يف الفعاليات والدراسات التي تجرى ،من أجل التعرف
عىل بعضهن البعض وتدمري األفكار السلبية والحكم املسبق.
	•يجب أن تكون النساء الالجئات أيضً ا جز ًءا من العمل عند القيام بتخطيط لتنظيم فعاليات ودراسات
تتعلق بهن.
	•يجب تغيري نظرة «العاجز ،الضحية» تجاه السوريني يف املجتمع من خالل فعاليات تظهر نقاط القوة
لدى الالجئات.
يجب ذكر اآلثار السلبية للغة وترصفات التمييز والتهميش يف املجتمع ،والتعبري عنها يف جميع الدراسات
والفعاليات والبيئات عىل أنها تشكل انتهاكًا لحقوق اإلنسان.
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الجهورية الرتكية.
 ( .)2018كتيب قانون النساء الالجئات :حقوق الالجئات وطالبات اللجوء  -تركيا،B1%B1nlar-Hukuk-El-Kitab%C4%Multeci-Kad%C4/15897370/https://tr.scribd.com/document
تم الوصول إليه يف20.02.2018 :
 ( .)2005كتيب قانون النساء الالجئات :حقوق املرأة يف بلد اللجوء ،تركيا ( .)2003العنف القائم عىل النوع االجتامعي والعنف الجنيس عىل الالجئني والعائدين إىل بلدانهم واملرشدينداخل بلدانهم :املبادئ التوجيهية للوقاية واملكافحة ،تركيا
 ( .)2002املجموعة التدريبية عىل النوع االجتامعي والكتيب املرجعي بخصوص حامية الالجئني ،تركيامنصة حقوق اإلنسان املشرتكة .)2012( .كتيب توضيحي :منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل .تم
الوصول إليه يف20.02.2018 :
acklayc-kitapck-kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-/31/01/2012/http://www.ihop.org.tr
/oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-soezleme
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( .)2011اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل .تم الوصول إليه يف:20.02.2018
kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-/17/05/2011/http://www.ihop.org.tr
/bunlarla-muecadeleye-dair-avrupa-konseyi-soezlemesi
كايا ،محمود ،)2015( .الضيافة عند الجار :العيش يف تركيا من وجهة نظر جمعيات الالجئني املنشأة من قبل
طالبي اللجوء السوريني .مجلة دراسات العلوم االجتامعية األكادميية.279-263 ،39 ،
وقف تضامن املرأة .)2017( .كتيب العنف ضد املرأة ،أنقرة :إزجي أوفست والطباعة.
املنظمة الدولية للهجرة ،تركيا .)2012( .الهجرة غري النظامية يف تركيا ،تركيا.
جمعية التضامن مع الالجئني .)2010( .كتيب ألعضاء الصحافة .إزمري :رشكة جينار املحدودة للطباعة والصناعة
والتجارة.
اتحاد غرف املهندسني واملعامريني األتراك ،غرفة مخططي املدن فرع إسطنبول( .متوز  .)2017تقرير تقييم
املسؤوليات املحلية من حيث الالجئني الحرضيني والتخطيط .إسطنبول :رشكة كورومسال املحدودة لخدمات
الطباعة والتجارة والصناعة.
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البيان العاملي لحقوق اإلنسان
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
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الئحة الحامية املؤقتة
6284 الئحة القانون رقم
الئحة مركز منع ومراقبة العنف
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