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يستند تاريخ مؤسسة التضامن مع المرأة على افتتاح 
أول مركز استشاري للمرأة في أنقرة في عام 1991 

بالتعاون مع إحدى البلديات بهدف دعم النساء اللواتي 
يتعرضن للعنف. تأسست مؤسسة التضامن مع المرأة 
في عام 1993، وهو نفس العام الذي افتتح فيه أول 

مأوى للنساء في تركيا بالتعاون مع إحدى البلديات 
أيضاً. نواصل عملنا كمركز استشاري للمرأة بشكل 
مستقل للتضامن مع النساء اللواتي تعرضن للعنف.

تؤكد مؤسسة التضامن مع المرأة على الكفاح ضد عدم 
المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة منذ تأسيسها. 

· نحن نشارك في المنابر التي تم انشاؤها لتحقيق 	
وتنفيذ اللوائح القانونية لمنع العنف ضد المرأة.

· نحن نعتبر أحد العناصر الهامة في مجال مكافحة 	
العنف ضد المرأة ونجمع بين المنظمات والمالجئ  

النسائية منذ عام 1998. 

· نحن عضو في منبر المراقبة في اتفاقية اسطنبول 	
في تركيا وعضو في الهئية التنفيذية للمجتمع المدني 

CEDAW بحسب التقارير التي تم تحضيرها من 
قبل منظمات المجتمع المدني تحت إطار اتفاقية 

   .cedawاسطنبول و

· نحن جزء مكون في الشبكة األوروبية لمكافحة العنف 	
)WAVE Network( الذي يجمع بين المنظمات 

النسائية لمكافحة العنف ضد المرأة في أوروبا. 
نشارك أيضاً كعضو منسق في المجلس التنفيذي في 

تركيا في ردهة المرأة األوروبية.

· نحن عضو أيضاً في لجنة التنسيق والمراقبة والتقييم 	
المحلية لمكافحة العنف ضد المرأة في أنقرة.
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حسابات وسائل التواصل اإلجتماعي في المستقبل



مبادئنا األساسية

نحن نؤمن أن النسوية التشاركية مهمة  ·●
في النضال ضد الهيمنة الذكورية.

نحدد جميع أعمالنا واألساليب المتبعة في  ·●
هذه األعمال من منظور نسوي.

نحن نؤمن بالتعاون المحلي والوطني  ·●
والدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

نحن نتخذ قراراتنا بشكل يشمل الجميع ·●

نحن نعمل بأساليب سلمّية ونعمل على  ·●
تطوير أساليب جديدة تمكن الجميع من 

التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل.

نقوم بتنفيذ عملياتنا الداخلية ونبني  ·●
عالقاتنا مع المؤسسات األخرى على 

أساس التنظيم األفقي.

نحاول استخدام مواردنا لدعم التنمية  ·●
الشخصية للمرأة

نحن نؤمن بأن العالقات المباشرة بين  ·●
النساء وعالقات الصداقة مهمة في تحقيق 

الوعي بالوضع المشترك للمرأة.

مركز معلومات المرأة

دراسات اللجوءخلق الوعي والدفاع عنه

في مركز اإلستشارة الخاص بنا، نقدم خدمات مجانية من 
أجل الدعم اإلجتماعي والقانوني والنفسي الذي يحتجن 

إليه النساء اللواتي يصارعن العنف. نحن نخلق بيئة تمّكن 
النساء من التعبير عن أنفسهن بشكل مريح، وليس من 
خالل المساعدة وإنما من خالل التضامن. ال نلوم النساء 

على العنف الذي يتعرضن له أبداً، فنحن نتصرف على 
أساس حكم مسبق وهو أنهن ال يستحقن العنف في أي 

وقت، ونعتمد تصريحات النساء كأساس. نقوم بالتضامن مع 
النساء ونقوي بعضنا البعض من خالل مقابالت يتم تنفيذها مع 
النساء بدون أن ننسى أننا لسنا ناجين من العنف وبدون إنشاء 

نظام هرمي.

يمكن التسجيل في المركز عن طريق الهاتف أو وجهاً لوجه 
أو عن طريق البريد اإللكتروني خالل ساعات العمل، ال نهتم 

باألوراق الرسمية مثل الهوية، وما إلى ذلك، خالل عملية 
التسجيل. إذا كان هناك حاجة لخدمات أخرى، غير الخدمات 

القانونية واإلجتماعية والنفسية، نقوم بتقديم المعلومات الالزمة 
والتوجيه إلى المؤسسات المعنية.

ننظم ورشات عمل للنساء اللواتي يرغبن بالتطوع في 
مؤسستنا؛ والطالب الذين نلتقي بهم في المدارس الثانوية 
والجامعات؛ والنساء اللواتي نلتقي بهن في أعمال الحي، 

من أجل رفع مستوى الوعي حول عدم المساواة بين 
الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة. نعمل بالتعاون مع 
المنظمات النسائية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، 

لتطوير التعاون وتبادل الخبرات.

ننظم دورات تدريبية للموظفين المسؤولين عن العنف 
ضد المرأة في الوحدات ذات الصلة من المؤسسات العامة 
والبلديات. نقوم بمراقبة عمل آليات مكافحة العنف وتنفيذ 
اإلتفاقيات الدولية وإعداد التقارير المتعلقة بذلك ونشرها. 
بهذه الطريقة نقوم بعرض تجارب النساء لمكافحة العنف 

والتحديات التي يواجهنها في هذه العملية، ونقوم بالنضال 
إلزالة المشكالت الموجودة في اآلليات الحالية

لمزيد من العملومات حول عملنا، يرجى زيارة موقعنا على 
االنترنت.

قامت مؤسسة التضامن مع المرأة بثالث دراسات 
حول المالجئ حتى اآلن، كانت الدراسة األولى في 
عام 1993 وهو العام الذي تم تأسيس المؤسسة 
فيه رسمياً. بدأت الدراسة الثانية للمالجئ في عام 

2003. تم تنفيذ كل من هذه الدراسات بالتعاون مع 
البلديات في أنقرة، ولكن تم إغالق الملجئين بسبب 

القرارات اإلدارية التي تم اتخاذها بعد اإلنتخابات 
وتغيير اإلدارة المحلية.

بين عامي 2005 و2016، أقمنا تضامناً مع 286 
امرأة و11 طفالً من خالل دراسة مالجئ النساء 
المتاجر بهن، قدمنا الدعم اإلجتماعي والقانوني 

والنفسي بلغتهن. وقد تم تنفيذ أنشطة المالجئ من 
قبل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة 

والمنظمة الدولية للهجرة والمديرية العامة إلدارة 
الهجرة وبلدية أنقرة الكبرى.

ماذا نفعل؟


