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 اإلطار التشريعي .1
 2010 عام منذأشار ، كما 2004 عام منذنوع االجتماعي ال أساس على التمييز عدمقد كّرس الدستور التركي ل

 العملية. الممارسة في المساواة هذه ضمانالقاضي ب الدولةإلى واجب 

 2004 عام في العقوبات قانون تنقيح تم تركيا، فياالجتهادات القضائية و النسويةالحركات  لنضاالت ونتيجة

 .1همةمال اإلصالحات منعدد  إلدخال

 ضديمة جر من اعتبراه بدالا  أفراد ضد ترتكب جريمةعلى أنه  العقوبات قانون في الجنسي العنفبتّم االعتراف 

 العنف تعريفيرتكز . الزواج إطار فيحتى  الجنسي العنف تجريموتّم . العامة اآلداب أو األسرةأو  المجتمع

لم يعد " الشرف" بجرائمعرف ي   ماكما أن . الجسدية والمقاومة القوة واستخدام موافقة عدمإثبات  على الجنسي

 لمنظماتا دعوة من الرغم على، العقوبات قانون في، فلم يتم إدراجهما والتحرشتعقب الا مأ. مخففاا  ظرفاا يشّكل 

 إلى ذلك. ةائيالنس

 ثير، األمر الذي يينصراالق معاملة إساءة بشأن العقوبات قانون من 103 المادة إصالحمسألة  مناقشة حالياا  جريت

 تفسيراتفسح المجال أمام يالذي قد  اإلصالحبهذا  المرأة حقوق منظمات تندد الواقع، في. مخاوفلعدداا من ا

ا  12دون ) مختلفة عمرية فئات لىع األطفالمن خالل توزيع  موافقةال سنل متفاوتة  عاماا  15و 12 بين ،عاما

ا  15 وفوق ا للعمر يختلفالضرر  أن بحجة( عاما  القانوني الطريق مهدت أن األساس هذا علىيمكن لالجتهادات . تبعا

وتشير . والمبكر القسري الزواج لىإ الفتيات ودفع عاماا  12 إلى جنسية اتعالقإقامة  على الموافقة سن لخفض

                                                             
c12d-http://www.stopvaw.org/sites/3f6d15f4-4515- 8544مزيد من التفاصيل: لل  1

26b7a3a5a41e/uploads/summary_outcome_penal_code__wwhr_.pdf 

http://www.stopvaw.org/sites/3f6d15f4-c12d-4515-8544%2026b7a3a5a41e/uploads/summary_outcome_penal_code__wwhr_.pdf
http://www.stopvaw.org/sites/3f6d15f4-c12d-4515-8544%2026b7a3a5a41e/uploads/summary_outcome_penal_code__wwhr_.pdf
http://www.stopvaw.org/sites/3f6d15f4-c12d-4515-8544%2026b7a3a5a41e/uploads/summary_outcome_penal_code__wwhr_.pdf


2 

التي تستند إلى  يةالمستقبل أوبحكم األمر الواقع الماضية  الزواجحاالت بصل يت ما في العدل وزير تصريحات

 .2الخطر هذا إلىبشكل واضح " العائلة وموافقة القاصر موافقة"

 يعترفهو و. نساءال ضد العنف ومنع األسرة حمايةبشأن ( 6284) رقم القانونتمّ إقرار  ،2012 آب/أغسطس في

 وأفراد واألطفال النساء) المنزلي لعنفاألساسيين والثانويين ل ضحاياال ويحمينساء ال ضد العنف أشكال جميعب

 النفسي اإلرشاد وخدمات المالية اتوالمساعد المالجئ مثل ،الخدمات لتقديم إطاراا  القانونيوفر كما (. الناجين أسرة

 نوعال على القائم لعنفل وقائي عملرصد أي ي ال نهإذ إ القانونثمة نقص في هذا  ذلك،على الرغم من . والقانوني

 ن.لمرتكبيأو معاقبة ا الرصد،طبيق المالئم أو التيضمن  ال أنه كما ،تماعيجاال

 التوصياتغير أنه لم يتم أخذ سائر . القانون صياغةلقد تّمت استشارة المنظمات غير الحكومية عبر مختلف مراحل 

 الحكومية غير المنظماتحاالت العنف ضد النساء بالقدر الكافي، تحاول  ترصدال  الدولة أن وبما. االعتباربعين 

 .بأنفسهم الظاهرة هذه رصدالمناصرين لقضية المرأة  والصحفيين والفنانين األكاديميين وبعضائية النس

ا  تم لقد  ،(80 المادة) العقوبات قانون موجبب العمل أو الجنسي االستغالل ألغراض بالنساء االتجار تجريم أيضا

 عدد أن إلى تشير اإلحصاءات أن إال ."الدعارة لغرض االتجار" لشمل 2005 حزيران/يونيو في المعدلة بصيغته

ا  000,2 حوالي) الترحيل عمليات  غير" بشكل الجنس مجال في العمل خلفية على المجاورة البلدان إلى (سنويا

 مسألة أن الدراسات تبّين .2002 عام منذ تراجعي لم الجنسي االتصال برع تنتقل أمراضب اإلصابة وأ "قانوني

 عقبات كلها المسجالت غير المهاجرات النساء حاالتو المهاجرات النساء ضد والتحيز الدعارة في "الموافقة"

 رسمية تسجيل أوراق على المهاجرات النساء حيازة عدم مسألة إن .3تركيا في بالجنس االتجار منع تعيق كبيرة،

 أوروبا مجلس اتفاقية على تصدق دولة أول تركيا كانت لقد .هنترحيل إلى تؤديو القضاء إلى اللجوء من هنمنعت

 صادقت قد أنها كما .اسطنبول اتفاقية باسم المعروفة - ومكافحتهما منزليال والعنف نساءال ضد العنف من للوقاية

 )اللجنة سيداو لجنة قبل من للتقييم بانتظام تخضع هيو المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على

 1325 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار على تركيا وقعت كما .المرأة( ضد التمييز على بالقضاء المعنية

 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام على توقع لم أنها غير واألمن، والسالم نساءال بشأن

 اإلطار السياسي .2
األحكام و الشكاوى عداد، خاصة أتظمةبصورة من النساء ضد العنف حول البيانات جمعب التركية السلطات تقوم ال

 األخيرة السنوات فيقد أجرت  االجتماعية والسياسات سرةاأل وزارةغير أن  .ذلك إلى وماالتي تدين هذه الجرائم 

محتلف أشكال  انتشار مدى دراسةل 2014،4و 2008 يعام في تركيا، في المنزلي العنف عن ينشامل مسحين

 االستجابةبشأن و الظاهرة هذهبشأن  والنساء الرجال تصورات، فضالا عن الزمن مر على هتطورطريقة والعنف 

  .الحماية ونظام القضائية

 ودراسة جمعب قومالجهات الرئيسية التي تن لقضايا النساء هم يالمناصر نيواألكاديمي نيوالصحفين يالناشطإن 

 اإلحصائية النظم قبل مننساء ال ت سّجل كما ينبغي ال ضد العنف حاالتونظراا إلى أن . 5منتظم بشكل البيانات

ا  الشرطةركز ميعلن  المسجلة.تلك من  أعلى ليةعداد الفعاألتكون  أن المرجح فمن المؤسسية،  حصاءاتعن اإل سنويا

 نساء.ال ضد العنفالمتصلة ب حصاءاتالمتصلة بالجرائم، لكن من دون تحديد لإل
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 المشاكل من العديدثمة ، كما أن كاف غيرنساء ال ضد العنفمنع و األسرة لحماية 6284رقم  قانونطبيق التإن 

أما العاملين في . العنف من للناجينالمتاحة ( والقانوني والنفسي االجتماعي) الدعم أنظمة فيال تزال قائمة  التي

 في نووالعامل نواالجتماعيالمرشدون و القانونيالعاملون في المجال و الشرطةبما في ذلك ) تنفيذيةال الهيئات

؛ هذا باإلضافة إلى عدم وجود آلية القانون على هذالقون أي تدريب ، فال يت(ذلك إلى وما ةيالصحالرعاية  مجال

  الصحيحة. طريقةالبرصد لمدى تطبيق القانون 

ا قانوني اا حقكونه  من الرغم علىو المثال، سبيل على في  تسجيللل مناسب نظامما من  ،6284القانون رقم  كفلهي ا

 الدعمكما أن . اجينللنمجاني  قانوني دعم، فضالا عن انعدام توافر أي الصحية الخدمات أوالخاصة  رسامدال

 حماية"ل تحيزوجود  على يدل مما ،جداا  حدودم أطفالاللواتي ليس لديهن  لنساءإلى ا الوزارة قبل من المقدم المالي

 تماعي.جاال نوعال على القائم العنففراد من األ حماية من بدالا " األسرة

. 2015و 2012 يلعامنساء ال ضد العنف لمكافحة وطنية عمل خطة االجتماعية والسياسات األسرة وزارة أطلقت

 وزارة أصدرت كما. الحقةال والسنوات 2015 عام يتغطف الخطة لهذهعلى المدى األطول  ستراتيجيةأما اال

 خطةشمل وت. نساءال ضد العنف ومكافحةصد لر 2016 آذار/مارسفي  تعميماا  االجتماعية والسياسات األسرة

العاملين في مجال و القضائيوالمسؤولين عن تدريب الجسم  الشرطةسائر الجهات المعنية، خاصة  هذه العمل

ا أنه  ةجتماعيواال ةيالصحعاية رال  .العملية الممارسة في صحيحال شكلالب يحدث الوالتنسيق الذي ينبغي توافره علما

 ةوزير تعيين، ومع لكن. الوطنية العمل خطة إعداد في للمشاركةالنسائية  الحكومية غير المنظماتلقد تّمت دعوة 

غير و لحكومةل لمواليةوة، بدالا منها، تلك اودعالنسوية  الحكومية غير المنظماتتم تجاهل  ،2014 عام في ةجديد

 وذلك المتعاقبة، الوطنية العملخطط  وتأثيرالضعف في تطبيق  انتقادإلى  مستقلةال دراساتال تميل. المنتقدة لها

كما أن . واضحة زمنية وجداول معايير مع للرصد نظام وجود وعدملها  مخصصال التمويلفي  نقصال بسبب

 هذه الخطط. تنفيذضعيفة أيضاا في ما يتصل ب المستويات،مختلف  على الدولة، مؤسسات مساءلة

 ميزانية في مدرجالبند غير  هذانساء إذ أن ال ضد العنف ومكافحة لرصد محددة ميزانية هناك ليس الواقع، في

 الحكومة فيالعامة  مديرياتسائر ال ات بينالميزانيالتي ت عتبر من أدنى  المرأة، وضعالعامة المعنية ب المديرية

 وات.السن مر على كبير بشكل الميزانية هذه خفض تمباإلضافة إلى ذلك، فقد . التركية

 ءمناهضة العنف ضد النسا  .3

  إطار الحماية
 العنف منات للناجي فقط ليس خدمات مقدّ يو لدولةوهو تابع ل" 183 لوآ"عرف باسم ي   ساخن خط تركيا فيهناك 

 وكبار الخاصة االحتياجات وذواألشخاص  ذلك في بما ،األسري العنف من الناجينإنما أيضاا لسائر ونساء ال ضد

 حكومية غير منظمات تحادتابع ال آخر ساخن خطكما هناك .  القدامى والمحاربين" الشهداء أسر"و واألطفال السن

 .كاف غيرا عددهإال أن  SONIMت عرف باسم  النفسي لدعمل مراكز، فضالا عن نسوية

ا   ،الحكومية مالجئهذه ال إلى باإلضافة. مدينة 79 في للدولةاا تابعاا ملج 97 هناك ،2015عام حصاءات إل ووفقا

 هناك ،كعدد إجماليف. المحلية البلدياتجأ بإدارة مل 32و حكومية غير منظماتتعمل بإدارة  مالجئ ثالثة هناك

من تدني مستوى  المالجئ هذه منعديد لعاني ات. امرأة 3402ـل خدمات توفيرمع قدرة استيعاب وأ ملج 132

 الصحيين فيها. والعاملين النفسيين واألخصائيين االجتماعيينالمرشدين  عددا المادية، فضالا عن عدم كفاية هحالت

 والصدمات جتماعياال النوع أساس على القائم العنفكما أنها ال تمتلك المعارف والخبرات الالزمة في ما يتصل ب

 .النفسية

التي  المالجئ خدمات تنسيق عن سؤولة، وهي مŞÖNİMرصده، ت عرف باسم و العنفمركزاا لمنع  14 هناك

 100,000 منبلدية تضم أكثر كل  البلديات انونلزم قي. الوزارة أو تكون مرخصة من قبلهايجري تشغيلها من قبل 



4 

لهذا  االمتثال عدمل عقوبةنص على أي غير أن هذا القانون ال ي .العنف من الناجيات للنساء ملجأ تمويلب نسمة

 العدد المفترض. من بكثير أقلقائمة ال المالجئ عددالموجب، كما أن 

؛ وهي المباشر الخطر حاالت في حمايةأوامر وبعدم التعرض بإصدار أوامر  للسلطات سمحت قانونية أحكامثمة 

المعّرض  شخصال أو الضحية مسكن دخولتمنعه من  أو الضحية منزلبمغادرة  المنزلي العنف مرتكب تأمر

حصرية حق و النفقةفضالا عن  مالية، مساعدةعلى واجب الدولة بتقديم  القانون ينصكما . مبه التصالا أو للخطر

فضالا عن  ،مجاناا  والعالج التأهيل إعادةعلى خدمات  الناجينيضمن القانون إمكانية حصول . استخدام المنزل

 .أطفالاللواتي لديهن  لنساءغالباا ما يقتصر على او كاف غير المالي لدعمغير أن ا. الصحي التأمين

أو  الذعر رز"بعنوان  تجريبي مشروع المثال سبيل على هناكف. أخرى حماية أنظمةيتم العمل حالياا على تجربة و

 .التنفيذقيد  الطوارئ"

. الحاالت بعض في قاتلة كفاءة عدم إلى يؤدياألمر الذي  ،ضعيف جداا  وقائيةال تدابيرطبيق هذه الت رصدغير أن 

ا ف  شكوىب هنقدمت من الرغم على 2015 عام فيحتفها  امرأة 27لقيت  الحكومية، غير المنظمات لتقارير وفقا

  معتدين لهن.البعدم تعرض  أمرإصدار  أو/و

 األخصائيين وتدريب الوقائية التدابير
 دواراألو الجنسين بين المساواة حول يةوتوعأو  يةتعليمال تضم المناهج الدراسية على اختالف مستوياتها أي مواد 

 .النساء ضد االجتماعي النوع على القائم والعنفطريقة العنفية ب النزاعات وحل النمطية غيرالجنسانية 

 نيالمسؤولة ال تزال مستخدمة من قبل المحافظات والخطابات يديولوجياأل أن إلى اإلشارة تجدر ذلك، من بدالا 

 حتى وأحياناا  اإلجهاض،ويدينون  وزوجة، كأم فقط للمرأة نمطيال دورال عن وندافعذين يال والنواب نيالحكومي

 السالمة في بالحق النساء تمتعإلى حد كبير وبصورة سيئة على  السياسية البيئة هذهتؤثر . الجنسي العنف ونبرري

 نوعال على القائم للعنف منهجيلتصدي بشكل ل السياسية اإلرادةعكس ضعف ت، كما أنها والنفسية الجسدية

 تماعي.جاال

ن، ي)الشرطة والقضاة والمحامين واألطباء والممرضاألخصائيين  تدريب، ثمة نقص كبير في أخرى ناحية من

 فضالا  الناجين، وحقوق واحتياجات تماعي والكشف عنهجاال نوعال على القائم العنفمن  الوقايةعلى وغيرهم( 

 وبرنامج األمم المتحدة للسكان صندوق مثل ،المتحدة األمم برامجوقد قّدمت . للضحايا الثانوي اإليذاء منع كيفية عن

فترة ل ولكن االجتماعية، والسياسات األسرة وزارة مع بالتنسيق التدريبية لدوراتل دعمال ،اإلنمائي المتحدة األمم

 .ةمحدود

 قانونالغير ملمين ب الشرطة عناصر منعديد ال أنبالواقع  في االجتماعية والسياسات األسرة وزارةلقد اعترفت 

 النساء من فقط% 7 أنإلى  رسميةال بياناتال تشيرف. نساءال ضد العنفمنع و األسرة حمايةالمتعلق ب 6284رقم 

، في حين أنه "لم يتم اتخاذ 6أزواجهن معن قد تصالحن منه% 29 نأوبذلك  الشرطةقد أبلغن  العنف من الناجيات

نساء في العن رفض استقبال بعض  الحكومية غير المنظمات أفادتكما  .الحاالت من% 13 فيأي إجراء" 

 .عليهن المعتدينواضطرارهن إلى العودة إلى  المالجئ

على و. الدولة قبل من ليس كن، ولنسويةالو النسائيةأو المؤسسات  المنظمات قبل من توعية حمالت تنفيذ تمّ  قدل

 األحكام حول الوعي من نسبياا  جيد مستوىدّل على توافر ي 2014عام الذي أجري في مسح المن أن  رغمال

 ،(%11) جداا  منخفضة المؤسسات إلى الواقع فيلواتي يلجأن الالنساء المعنفات  نسبةغير أن  ،الوقائية القانونية

 على يدلّ وذلك . والدعم والحماية الوقايةونوعية خدمات  ةوجود التقليدية المعتقدات بين تتراوح أسبابعدة لوذلك 
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 في العاملينخصائيين واألبشكل عام  لسكانلكل من ا جيةومنهتدريب وتوعية أكثر شموالا  برامجضرورة تنفيذ 

 .والحماية الوقاية مجال

 فقد ذلك، ومع. عنها والمسلّط عليها الضوء المعلنحاالت العنف الجنسي  أعداد في زيادةمؤخراا  ركيالقد سّجلت ت

مقابل  الجاني الوحش" نوع من ومتطرفةمتناقضة  رؤىبناءا على  اإلعالم وسائلالعلن وعبر  في مناقشتها تتم

 وقضائية اجتماعيةأي إجابة  توفر وال تعقيدها في المشكلة تعالج وال النمطية الصور علىتقوم  ،الضحية اليائسة"

 مالئمة.

شكل عام أو األخصائيين ب للسكان، سواء ومنهجية شموالا  أكثرتوعية وتدريب  برامجوجوب تنفيذ  على يدلوذلك 

 القائمالجنسي والعنف  العنفمن أجل طرح مسألة  اإلعالم، وسائل عن فضالا  ،والحماية الوقاية مجال في عاملينال

 .هذا النوع من العنف على تشجع التي والقيم المعايير عن النقاب وكشف االجتماعي النوع على

 إمكانية الوصول إلى نظام قضائي وشرطة غير تمييزي

 لمحامينل يمكنكما  تماعي.جاال نوعال على قائم عنف قضية في المحكمة أمام شكوىب تقدمال تركيا فييجوز للمرأة 

 ولو حتى االستماع المضي بجلسات يلقاضلونساء ال ضد العنففي حاالت  موبمبادرة منه ممنصبه بحكم التحقيق

 القضائية السلطةتميل ف ،العملية الممارسة في، أقلّه من الناحية النظرية. أما الشكوى إلى سحب عمدت الضحية

 أو النساءقيمة أكبر من شهادات  الرجال شهاداتإعطاء  لىإ األحيان بعض فيالطابع الذكوري  عليها يهيمن التي

 والحماية االحترامكما أن ". المحكمة في السلوك حسن" بسببنساء ال ضد العنف لمرتكبي العقوبة تخفيضإلى 

 حد إلىن رهناا يزاال ال ،المعتديالحاجة إلى مواجهة  دونمن  نبشهادته دالءاإل إمكانية مثل ،اتللناجيين الممنوح

 .جداا  شائعاا  يزال الللضحايا  الثانوي اإليذاء، كما أن القاضي موقفب كبير

 هذه مع التعامل وكيفيةنساء ال ضد العنفمسألة  على القضاة من عددوعلى الرغم من تدريب  ذلك، لىباإلضافة إ

المعلن منذ )الحالي  الطوارئ قانون ظل فيفقد تّم توقيف العديد من القضاة والمحامين عن العمل  الحاالت،

 .القضائية لسلطةعارمة في ا فوضى لىأدى إ مما ،جرى حبسهم أو تحقيقأو أ خضعوا لل( 2016 تموز/يوليو

برلمان لالتابعة ل الطالقالوقاية من  لجنةاإلقناع؛ غير أن  أوبديلة للحّل  نماذجحالياا اعتماد أي  القانونيحّظر 

 انتقاداتب االقتراح هذاوقد جوبه . الزوجين بين اإلجبارية الوساطةبند عن  لشمل القانون تعديل اقترحتالتركي 

 إلى طالقللاللواتي يسعين  النساء تسليمإعادة  إلى ؤديإذ أنه قد ي النسوية الحكومية غير المنظمات قبل من شديدة

 .العنيف نزوجه

 في المجانية القانونية المساعدة على الحصول ،محدودةال االقتصادية الموارد ، ذاتالعنف منة الناجييمكن للمرأة 

 اإلنسان حقوقل مراكزفي تركيا  المحامين نقابةتمتلك  العملية، الممارسة فيو. معينة ظروف ظل في ، وذلكتركيا

المناصرين  والمحامينالنسوية  الحكومية غير منظماتيجوز لل كما. المدن مختلف في مجانية قانونية مساعدات تقدم

 بشكل تطوعي. القانونية المساعدة توفيرلقضايا المرأة 

 القانوني الوضعفي  األول المقام فيينظرون  الشرطة ضباطف ،المسجالت غير المهاجرات للنساء إحالة نظامما من 

هوية أو  بطاقة الديه كان إذا ،ةالالجئالمرأة  حالة في. شكوىب تقدمال منن منعه، األمر الذي ينتهاتأشيرونساء لل

 ،الترجمة مثل ،متخصصة خدماتغير أنه ما من . ةمواطنتتم معاملتها مثل الو شكواهايمكن معالجة  ،مؤقتةتعريف 

يتم و اتطوعيمالت جنس عاك النساء تعتبرغالباا ما  الدعارة، تحاال فيو. الثقافيةاعتبارات خاصة للفروقات  أو

 حقوق حماية من بدالا  األخالقية القيم وحمايةدعارة ال لمنع األولوية ةتركيال القانونية األحكامإذ تمنح  ،هنتجريم

 .الدعارةمجال  في العاملة لمرأةا

التي ي زعم  الجنسي، العنف ذلك في بما والتعذيب، المعاملةإساءة  حاالت من ال يستهان به عدد هناكفي الختام، 

 حقوق ومنظمات النساءتم تسجيلها من قبل والتي  واالحتجاز، االعتقال أثناء القانون إنفاذ عناصرارتكابها من قبل 

 الناحية منلم تخضع للتحقيق ولم تتم معاقبتها.  هذه الحاالت معظمغير أن  وات.السن مر على تركيا في اإلنسان
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إال (. 2012 عام منذ) الدستورية والمحكمة المظالم أمينلدى  االتالحاإلبالغ عن هذه  للضحاياجوز ي النظرية،

هو السائد ال يزال فاإلفالت من العقاب  ة،يفعالالوأنها على القدر الكافي من االستقاللية  تثبت لم المؤسسات هذهأن 

 الكردية المناطق في المسلح النزاع لتجدد حاليال السياقإن هذا الوضع مقلق بشكل خاص نظراا إلى إلى حد كبير. 

 .أصوات المعارضة بشكل تامو القضائية السلطة ضعفالذي ي الطوارئقانون و

 جوانب الضعف المحددة

ا  ا  49و 15 بين نأعماره تتراوحلواتي ال النساء من %26 ،2013 عام فيلمسح الذي أجري ل وفقا  نتزوج قدعاما

ات القاصر نسبة أن 2008 عام فيدراسة سابقة أجريت من قبل المعهد نفسه  أظهرتكما . القانونية السن دونوهن 

 الدولية االتفاقية حظرت. في هذه الظاهرة ملحوظتراجع  أيلم ي سّجل  أنه على يدلذلك و. %29 كانتالمتزوجات 

 المدني القانون. كما يحدد ثامنة عشرةال سن تحت الزواج الدول األطراف فيها،من  تركياد تع التي ،الطفل لحقوق

وبالتالي، فتركيا تخّل . الستثناءاتبا تسمحالتي  حكامغير أن ثمة العديد من األ ،عاماا  18ـب الزواج نس التركي

. القسري الزواج من نحمايته في فشلتو الفتيات ضدوتمارس التمييز  ودستورها الدولي القانون بموجب التزاماتهاب

ا الديني )غير المسجل(  القاصرات زواج، ال يزال تجريمال من الرغم وعلى  واسع، نطاق على ومقبوالا  جداا  شائعا

 %.50قد تبلغ نسبة الفتيات القاصرات المتزوجات  حيث الفقيرة الريفية المناطق في سيما ال

ا  النساء المثلياتأما   عرضةفضالا عن عامالت الجنس، فلطالما كن ، والمزدوجات الميل الجنسي والمتحوالت جنسيا

 القانونية حمايةالانعدام و فيه يعشن الذي والفقر يواجهنه الذي والتمييزالتي تلحق بهن  العار وصمة بسبب للعنف

 النساء المثلياتشؤون  تنظيمفي  المتخصصة لجمعياتالضمانات السيسية المتاحة أمامهن. لم تتوقف او

ا   في نإدراجهالدعوة والنضال من أجل  أو عامالت الجنس من والمزدوجات الميل الجنسي والمتحوالت جنسيا

كما . جدوى دونمن  ولكن والوقاية، والحماية لدعمخدمات واستراتيجيات ا وتنفيذ تصميم وفيات السياس نقاشات

 تلقهذه الفئة من النساء لم  لشمل الكراهية وجرائم التمييز مكافحةالمتصلة ب التشريعات إصالحب نمطالباتهأن 

 الرئيسيونمرتكبو العنف  هم الشرطة،عناصر  خاصة الدولة، في نوالمسؤولف ذلك، من بدالا . بدورها أي استجابة

ا  النساء المثلياتو الجنس عامالت ضد  الضحايا ونمنع، وهم الذين يوالمزدوجات الميل الجنسي والمتحوالت جنسيا

تصل إلى اآلليات القضائية، غالباا ما يتمتع المعتدون بفرصة  التي الحاالت في وحتى. العدالة آلياتلجوء إلى ال من

 .7العقاب مناإلفالت 

. نعمله ظروفاالعتراف بعدم و االجتماعية لحمايةافتقارهن ل بسببأخرى  ضعيفة فئةعامالت المنازل تشكل 

عدادهن، غير أن المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية وأن وضعه حولما من إحصاءات رسمية متوفرة 

Eurostats  اتحاد إنشاءالحركات النسوية  دعمتوقد . 2011 عام فيامرأة  230,000قد قّدر عددهن بحوالي 

 تحادجمعة التضامن النسائي، كما نظمت عامالت المنازل أنفسهن ضمن اال – İmeceت المنازل باسم مالالع

 غير لعمالةلمناهضة ا حمالتوينظم كال االتحادان . اسطنبول في( EVİD-SEN) المنازل عامالتل يالتضامن

 .4857 العمل رقم قانونشملهن بو المنازل لعامالتوضع قانوني  بإنشاءيطالبان ونساء ال ضد والعنف الرسمية

إنما تؤدي  المتاحة محدودةال اتتأشيرال وخيارات العمل تصاريح على الحصول على تركياالتي تفرضها  القيودإن 

 نظامهذا السبب، يحّول ل. تركيا يإذ يصبحن غير قانونيات ف المهاجرات النساء معظمدى ل هيكلي ضعفإلى 

 ستغاللإلى فئات من المقيمات غير القانونيات واللواتي ال يتمتعن باألمان ويتعرضن لال المهاجرات تركيال الهجرة

. عامالت جنس أو مصانعأو عامالت في  منازلمالت اعكالسوق القائمة على النوع االجتماعي  قطاعات في

 أو العملها في استغالل وها اإلنسانية أحقوقل انتهاكبشأن  شكوىب المرأة المهاجرة تقدم عند ذلك، لىباإلضافة إ

مع  ،اللجوء إلى القضاء من يمنعهاا غالباا ما ت منح األولوية لعدم قانونية وضعها، ممّ  الجنسي، لتحرشتعرضها ل

إذ  اللجوءات وطالبات لالجئهذه على ا الضعف نقاط. كما تؤثر المطاف نهاية فياحتمال أن تتعرض للترحيل 

ا   .تصريحإجازة أو  دونمن  العمل إلى نلجأي ما غالبا
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 الدولية الهيئاتتركيا مع أوروبا/  عالقات فينساء ال ضد العنف مكافحة .4

 

 ضد العنفللوقاية من  أوروبا مجلس اتفاقية"، أي اسطنبول اتفاقية" على األولى التي صادقت الدولةهي  تركيا

 وخطط نساءال ضد العنف ومنع األسرة حمايةبشأن  2012 عام قانونغير أن . منزلي ومكافحتهماال والعنفنساء ال

ئها مبادقائم على أساس  وشامل منظم نهج؛ وما من االتفاقية إطار االعتباربعين  تأخذ ال المتعاقبة الوطنية العمل

 .المتكاملة والسياساتعتدين الم محاكمةإلى الناجين و الدعمتقديم و والحماية الوقاية: ساسيةاألربعة األ

الذي  والالجئين المهاجرينبشأن  وتركيا األوروبي االتحاد بيناالتفاق  نكيف أ الحكومية غير المنظمات قتوثّ  قدل

 وجه على تماعي.جاال نوعال على القائم العنف من 8والفتيات النساء حماية في فشل قد 2016آذار /مارسوقع في 

 خدماتتقديم و للنساء آمنة أماكنتوفير  مثل الجنسانية الشواغلراعي ت ال والعبور االحتجاز مراكزف الخصوص،

االعتبارات المشار إليها أعاله بشأن إمكانية  وبسبب ،القائم على النوع االجتماعي العنف من لناجياتإلى ا دعمال

 حالة في الحماية في لحقمنحهن ا شأنه منإذ ذلك  تركيا في والالجئات للمهاجرات قانوني وضع على الحصول

 لعنفالتعرض ل
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 التوصيات .5

والقانون  التركي المدني والقانون التركي العقوبات وقانون التركي الدستور في النظر إعادة -

 أجل من تركيا، في المرأة حقوقيات عجمو نسويةالحركات ال مع بالتشاور وذلك ،6284رقم 

 على القائمالعنف  وتجريم ومنعهذه المساواة صون و الجنسين بين المساواةب الكامل االعتراف

 ؛اسطنبول اتفاقية ألحكام وفقا  منه  والفتيات النساء وحمايةتماعي جاال نوعال

 لشمل مشددةمقترنة بظروف  قتل مائجرك العقوبات قانون في الشرف جرائم تعريف ديحدت -

 الجنسي؛الميل  أساس علىالقائم  التمييز تجريم يجبكما  الشرف؛ باسم القتل جرائمسائر 

 103 لمادةينبغي ل الظروف؛أيا  تكن  هاوتجريمبشكل صريح  العذريةوينبغي حظر فحوصات 

 ؛عاما   15 دون لألطفال جنسية عالقاتإقامة  على موافقةصراحة أن ال شيء اسمه  وضحت أن

 المنصوص االستثناءات إلغاء بالتاليأيا  تكن الظروف و والقسري المبكر الزواجيجب تجريم 

 ؛المدني القانون في عليها

 من المزيد توفير الخصوص، وجه على ه؛آثار ورصد 6284 رقم لقانونطبيق الفعلي لتال -

)الشرطة والقضاة والمحامين األخصائيين  تدريبعمليات  لتطوير الحكومي التمويل

منتظمة ال الرصدعمليات و المرشدين االجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية(وا

 ؛الضرورة عندتصحيح التدابير واآلثار  لتقييم

 منات الناجي وتمكين حمايةمن أجل  الداعمة لنظمل الكافي تمويلتوفير الو تطوير مواصلة -

 تحسينفضال  عن  ،تحسين ظروفهاو هاقدرات وتعزيز اأعداده زيادة :مالجئخاصة ال) العنف

 ؛(ذلك إلى وما والقانوني، والصحيواالجتماعي  النفسيخدمات الدعم  نوعية

 من الناجيات النساء لجميع ةالقانونيوالمساعدة  والسكن ةالصحيالدعم في مجال الرعاية  تقديم -

 ؛التعليم على هنحصول فرص تسهيلفضال  عن  القانوني، نوضعه عن النظر بغض العنف،

العدالة في و المساعدة طلب والالجئات لمهاجراتل يمكن حيث اللغات متعددة خدماتوفير ت -

 عن النظرغض بوذلك  الجنسي، العنف وحال تعرضهن للعنف القائم على النوع االجتماعي أ

 .هنترحيلأن يؤدي ذلك إلى  دونمن و القانوني نوضعه

 على القائم العنف منات لناجيتسهيل هذه العملية على اوإمكانية اللجوء إلى القضاء  ضمان -

عاملين البين  والتنسيق تدريب خالل من سيما ال ثانوي، إيذاءأي  تجنبتماعي لجاال نوعال

 .واالجتماعية الصحية والمراكز العامة النيابة ومكاتب الشرطة مراكزاألخصائيين في 

 الجنسي، العنف وخاصةتماعي جاال نوعال على القائم العنف حول للتوعية إعالمية مواد إنتاج -

 الجامعات في الفعاليات وتنظيم واإلحصاءات، البحوث راءإج طريق عن البيانات وتوفير

 االجتماعي النوع على القائم العنف موضوعسمح بمناقشة ت التي االجتماعية األوساط وجميع

 قائم على احترام حقوق اإلنسان. سياقالعنف الجنسي ضمن و

 


