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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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اإلطار القانوني ملكافحة العنف والتمييز القائم على النوع االجتماعي املمارس ضد املرأة 
الالجئة

بلغ عدد الالجئين في العالم، وفق بيانات األمم املتحدة حتى تاريخ نهاية عام 2016، اثنين وعشرين مليوًنا 
وخمسمئة ألف الجئ )22.500.000(، فيما وصل عدد طالبي اللجوء إلى مليونين وثمانمئة ألف طالب لجوء 
)2.800.000(، شكلت النساء والفتيات نصف عددهم في العالم )1(. بينما بلغ عددهم في تركيا في بدايات عام 
2019 أربعة ماليين الجئ وطالب لجوء. إن مسألة اللجوء أو الهجرة إلى دول أخرى ليست مشكلة وليدة. لكن 
2011 كانت نقطة تحول مهمة بالنسبة إلى تركيا. كان الوضع في تركيا  الحرب التي اندلعت في سورية عام 
)التي باتت في مواجهة أكبر موجات الهجرة الجماعية في تاريخها( أكثر وضوًحا من أي وقت م�ضى؛ إذ بدأت 

القضية تشغل حيًزا أكبر في جداول أعمال وأجندات مؤسسات املجتمع املدني. 

للعنف  الرجال(  الالجئين  )بعكس  الالجئين  نصف  من  أكثر  يشكلن  الالئي  الالجئات  النساء  وتتعرض 
والتمييز، بسبب عدم املساواة االجتماعية بين الجنسين. لذلك من الضروري تناول قضية مكافحة العنف 
تقديم  بعد  الكتيب،  من  الجزء  هذا  في  سيحدث  ما  مستقل.  منفصل  بشكل  الالجئة  املرأة  ضد  املمارس 
معلومات موجزة حول اإلطار القانوني العام الذي يعني الالجئات أيًضا، شرح اآلليات القانونية التي يمكن 

تطبيقها في مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي ضد املرأة الالجئة.

حقوق الالجئ- اإلطار القانوني

تستخدم في اللغة اليومية، في كثير من األحيان، مفهومات الالجئ، وطالب اللجوء، واملهاجر، واألجنبي 
والشخص  الثانوية،  الحماية  من  املستفيد  وكذلك  الجنسية،  وعديم  املشروط،  والالجئ  الحماية،  طالب 
املوضوع تحت الحماية املؤقتة باملعنى نفسه. ولكن ثمة اختالفات عدة من الجانب الحقوقي القانوني بين 
هذه املفهومات. لذا، لن نتطرق إلى هذه املفهومات كلها في هذا الكتيب. وسنعّرف مفهوم الحماية املؤقتة 
القانوني املتعلق بهذا  إلى تركيا، وسنقدم معلومات حول اإلطار  إلى الواجهة مع لجوء السوريين  الذي برز 
الوضع. وبعد إيضاح االختالفات القانونية وتحديدها، سنستخدم في هذا الكتيب -كما هو الحال في املستوى 
الدولي- مصطلح »الجئ«، بالشكل الذي يشمل املفهومات جميعها املستخدمة في اللغة اليومية واملعدودة 

أعاله، بما في ذلك تعريف السوريين املشمولين بالحماية املؤقتة.

)1(  )http://www.unchr.org/tr/ 18.05.2019 :تاريخ الوصول

http://www.unchr.org/tr/
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من هو الالجئ؟ 

ُعّرِف مفهوم الالجئ ألول مرة في القانون الدولي. فقد عرفت املادة األولى من اتفاقية جنيف التي جرى 
يحمل  التي  بلده  خارج  يوجد  الذي  الشخص  »هو  اآلتي:  النحو  على  الالجئ  مفهوم   1967 عام  تعديلها 
جنسيتها، ويخ�ضى ألسباب محقة من التعرض فيها لالضطهاد والظلم، بسبب عرقه أو دينه أو جنسه، أو 
بسبب انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه السياسية، وال يستفيد من حمايتها...«. وعليه فإن 

الالجئ، بحسب هذا التعريف: 

• هو الشخص املوجود خارج بلده التي يحمل جنسيتها.	
• الذي ال يستفيد من حماية البلد التي يحمل جنسيتها.	
• ا من التعرض للظلم واالضطهاد.	

ً
من غادر وطنه خوف

• من يكون خوفه من التعرض للظلم محًقا وحقيقًيا.	
• فئة 	 إلى  انتمائه  بسبب  أو  جنسه،  أو  دينه  أو  عرقه  بسبب  للظلم  بالتعرض  مهدًدا  يكون  من 

اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه السياسية.

6458، الصادر عام  الدولية رقم  61 من قانون األجانب والحماية  املادة  في  الوارد  وكان تعريف الالجئ 
2014، مشابًها للتعريف الوارد في اتفاقية جنيف، إال في ما يتعلق بالنطاق الجغرافي. غير أن وضع )مركز( 
الالجئ في تركيا يمنح فقط للذين أجبروا على املجيء إلى تركيا من دول أوروبا. أما من اضطر إلى القدوم إلى 
تركيا من خارج البلدان األوروبية، فيحق له فقط التقدم فيها بطلب للتمكن من الحصول على حٍق للجوء 
في دولة ثالثة، حيث يطلق عليهم صفة الالجئين الشرطيين الذين يسمح لهم بالبقاء في تركيا، إلى أن يجري 

توطينهم في دولة ثالثة.

من هو طالب اللجوء؟

ا ببعضها في الحياة اليومية، هما مفهوما اللجوء وطلب اللجوء. فطالب اللجوء 
ً
إن أكثر املفردات اختالط

»هو من يخ�ضى -ألسباب محقة- من التعرض في بلده التي يحمل جنسيتها لالضطهاد والظلم، بسبب عرقه 
أو دينه أو جنسه أو بسبب انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب أرائه السياسية، ومن العودة إليها، أو 
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كان مقيًما في بلد ال يحمل جنسيتها وغادرها بسبب الخوف والخشية من التعرض لالضطهاد فيها، بسبب 
عرقه أودينه أو جنسه، وال يرغب في العودة إليها واالستفادة من حمايتها«. أي إنه الشخص الذي استوفى 
املعايير الالزمة ألن يكون الجًئا، غير أنه لم يمنح صفة الالجئ بعد من السلطات الرسمية. ويسري التعريف 
ينتظرون  ولكنهم  بطلبات  تقدموا  الذين  أو  بعد،  بطلبات  يتقدموا  لم  الذين  األشخاص  على  أيًضا  نفسه 

اإلجابة عليها. 

ما نوع الحماية التي يوفرها وضع اللجوء؟ )مبدأ عدم اإلعادة(

كما بّينا سالًفا بعنوان اإلطار القانوني وحقوق الالجئين، فإنه على الصعيد الدولي ال يوصف كل من أجبر 
على مغادرة بلده واللجوء إلى بلد آخر بأنه الجئ. فالحصول على مركز الالجئ مرتبط بمجموعة من الشروط 
واإلجراءات الواجب توافرها. إذ إن اكتساب هذا الوضع يوفر أوسع الحمايات الدولية في هذا املجال، ألنه 
عندما يكون الالجئون خارج وطنهم، فهم تحت الحماية الدولية، بسبب عدم إمكانهم االستفادة من حماية 
بلد جنسيتهم. واملبدأ األسا�ضي لحماية الالجئين هو مبدأ عدم اإلعادة القسرية، فقد أفادت الفقرة األولى 
من املادة الثالثة من اتفاقية جنيف أنه: »ليس ألي دولة طرف؛ أن تعيد بأي شكل من األشكال أّي الجئ إلى 
حدود البلدان التي تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر والتهديد، بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو انتمائه 
اللجوء«، أن  أو أفكاره السياسية«. وكنا قد ذكرنا أعاله بعنوان »من هو طالب  إلى فئة اجتماعية معينة 
طالبي اللجوء هم أشخاص لم يحصلوا على وضع الالجئ، ولكنهم في انتظار إجابة بشأن إجراءات اللجوء. 
ولهذا، يجب أن يستفيد طالبو اللجوء أيًضا من مبدأ عدم اإلعادة القسرية ومن معايير املعاملة اإلنسانية 

التي تعد من املبادئ األساسية لحماية الالجئين.

ما وضع ومركز السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا بسبب الحرب؟

نت  ّمِ
ُ
واجهت تركيا مع اندالع الحرب في سورية عام 2011 أكبر موجة للهجرة الجماعية في تاريخها. وقد أ

ُعّرِف  بـ »الحماية املؤقتة«. إذ  إلى تركيا، بما سمي  حماية السوريين الذين أجبروا على ترك ديارهم ولجؤوا 
بأنهم: »األجانب  91 من قانون األجانب والحماية الدولية،  في املادة  األشخاص الخاضعون لهذه الحماية، 
أو عبروها  التي غادروها، ووصلوا حدودنا  البالد  إلى  العودة  جبروا على مغادرة بالدهم، وال يمكنهم 

ُ
أ الذين 

ا عن الحماية العاجلة واملؤقتة«.
ً
بشكل جماعي بحث

 91 1 من الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة الصادرة باالستناد إلى املادة  وقد نصت املادة املؤقتة رقم 
من قانون األجانب والحماية الدولية على أن: »يخضع املواطنون السوريون، وعديمو الجنسية، والالجئون 
السورية،  العربية  الجمهورية  في  التي وقعت  أو جماعات، بسبب األحداث  الذين قدموا من سورية فرادى 
ابتداء من تاريخ 28 نيسان/ أبريل عام 2011، للحماية املؤقتة«. وبناًء على ذلك، فإن الوضع الذي يتمتع به 

السوريون املوجودون في تركيا، هو وضع الحماية املؤقتة، وليس وضع الالجئين أو الالجئين الشرطيين.
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فالحماية املؤقتة، هي شكل من أشكال الحماية التي جرى تطويرها إليجاد حلول فورية والتعامل مع وقائع 
التدفق الجماعي. ولذلك، تعد هذه الحماية، حماية استثنائية وتشير إلى مستوى حماية أقل من وضع حماية 
اللجوء. إذ ال يمكن لألفراد الخاضعين للحماية املؤقتة التقدم بطلب للحصول على وضع الحماية الدولية 
)بوصفهم الجئين أو الجئين مشروطين( بشكل فردي. فحالة الحماية املؤقتة هذه املمنوحة للسوريين، ال 
تتوافق في بعض النواحي مع املعايير الدولية. على سبيل املثال، فإن سلطة تحديد مدة وضع الحماية املؤقتة 

ومصير هؤالء األشخاص، هي من اختصاص مجلس الوزراء. 

املواثيق الدولية األساسية

يأتي أهم االتفاقات الدولية والقوانين الوطنية واألنظمة األخرى املتعلقة بالالجئات، بمن فيهن  وفي ما 
السوريات الخاضعات للحماية املؤقتة.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 	

يحافظ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يعد أول وثيقة دولية اعتمدتها األمم املتحدة بشأن حقوق 
فيهم  بمن  الجميع  إلى  بالنسبة  أهميته  على  يتضمنها(،  التي  األساسية  والحريات  الحقوق  )بسبب  اإلنسان 
الالجئون، إلى يومنا هذا، وقد نظم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ونص في مواده على أن: »جميع البشر 
والحريات  بالحقوق  األفراد  كافة  تساوي  وعلى   ،)1 )املادة  والحقوق  الكرامة  في  ومتساوين  أحراًرا  يولدون 
الشخصية  الحياة والحرية والسالمة  في  الحق  لكل فرد  1/2(، وأن  )املادة  تمييز  في اإلعالن ودونما  الواردة 
)املادة 3(. وعلى عدم إخضاع أي شخص للتعذيب أو العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
)املادة 5(، وأن لكل فرد الحق في الحصول على االعتراف بشخصيته القانونية )املادة 6( وبالحماية القانونية 
واملساواة أمام القانون )املادة 7(، وعلى أن يكون الزواج بمطلق الحرية وبكامل الرضا واإلرادة )املادة 2/16(. 

كما نص في مواد أخرى؛ على الحق في العمل، وفي الضمان االجتماعي، والحق في الصحة والتعليم ...«. 

لم يرد في اإلعالن املؤرخ عام 1948 أي تعريف لالجئ، ولكن بالعبارة التي مفادها »أن لكل إنسان الحق في 
التقدم بطلب اللجوء إلى بلدان أخرى واالستفادة من إمكانات اللجوء، تجاه الظلم واالضطهاد ». الواردة في 

علن أن حق اللجوء، هو حق من حقوق اإلنسان األساسية.
ُ
املادة 14، وبهذا فقد أ

اتفاقية األمم املتحدة )اتفاقية جنيف لعام 1951( والبروتوكول الخاص بوضع الالجئين . 		
لعام 1967 

ت اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئين، وهي االتفاقية األولى التي تناولت الالجئين بشكل  عدَّ
ُ
أ

في  1954. حيث ُوضع قيد حول تعريف الالجئ  التنفيذ في عام  1951 ودخلت حيز  خاص، في جنيف عام 
الصيغة األولية من العقد على شكل »األحداث التي وقعت قبل عام 1951«. وبناًء على هذا التحديد، كانت 
اتفاقية عام 1951 الخاصة بالالجئين تسري فقط على الالجئين األوروبيين في عقب الحرب العاملية الثانية. 
ولكن جرى توسيع نطاق االتفاقية من حيث الزمان والجغرافيا، بالبروتوكول اإلضافي الذي صدر عام 1967. 
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وهناك 146 دولة )بما فيها تركيا( طرف في االتفاقية التي تشكل األساس القانوني الدولي لحقوق الالجئين. 
غير أن تركيا وقعت على اتفاقية جنيف بعد إدراج تحفظ جغرافي عليها، إذ إنها ال تقبل القادمين من خارج 
الالجئ  الذين حصلوا على وضع  فإن عدد األشخاص  لذلك  التحفظ- بوصفهم الجئين.  -وفق هذا  أوروبا 
في تركيا منخفض للغاية. أما القادمون من خارج أوروبا من دول كأفغانستان والعراق وإيران، فلهم الحق 
نوا في دول ثالثة. وكما تحدثنا آنًفا، فإن 

َّ
بالبقاء في تركيا مؤقًتا تحت وضع الالجئين الشرطيين، إلى أن ُيوط

السوريين الذين قدموا جماعًيا بعد عام 2011، ال يتمتعون في تركيا بوضع الالجئين، بل يقيمون في البالد 
تحت وضع الحماية املؤقتة.

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. 			

األوروبي  املجلس  عن  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  الصادرة  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  االتفاقية  تعد 
الذي تعد تركيا عضًوا فيه، من املواثيق اإلقليمية املهمة بسبب تضمنه -على غرار اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان- على الحقوق والحريات األساسية الشاملة للجميع، بما في ذلك الالجئين. االتفاقية ال تشير صراحة 
ومباشرة إلى حق اللجوء والالجئين، ولكن األحكام الواردة فيه واملتعلقة بالحق في الحياة وحظر التعذيب 
يمكن  محكمة  هي  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  واملحكمة  أيًضا.  الالجئين  على  تنطبق  والتمييز،  والتنكيل 
لالجئين التقدم أمامها بطلبات في حال االدعاء بانتهاك حقوقهم وحرياتهم. فهناك عدد من القرارات املماثلة 
الالجئين. وبموجب هذه  املقدمة من  الفردية  الطلبات  بقبول  اتخذتها املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 
ل خارج الحدود حتى إن ُرفض طلبه أو لم يكن قد حصل بعد على مركز  القرارات، لن ُيعاد أي شخص أو ُيَرحَّ

الالجئ في بلد ما، إذا كان في إعادته إلى بلده احتمال تعرضه للتنكيل أو التعذيب أو االضطهاد.

املواثيق الوطنية األساسية

قانون األجانب والحماية الدولية . 	

عد قانون األجانب والحماية الدولية ذو الرقم 6458 الذي يعد أول قانون تركي يتناول اللجوء، واعُتمد 
ُ
أ

عام 2013، ليدخل حيز التنفيذ في 11نيسان/ أبريل عام 2014. إذ جرى بموجبه تنظيم األصول واإلجراءات 
املتعلقة بدخول األجانب إلى تركيا وبقائهم فيها ومغادرتهم لها، وكذلك األصول واإلجراءات املتعلقة بنطاق 

ر لألجانب املتقدمين بطلب الحماية.
َّ
تطبيق الحماية التي سُتَوف

وجرى بموجب القانون أيًضا، إحداث املديرية العامة إلدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية املسؤولة عن 
إدارة اإلجراءات الخاصة باألجانب كافة وتسييرها وتنفيذها وفي مقدمتهم الالجئين وطالبي اللجوء. 

السن،  وكبار  واملعوقين،  بذويهم،  املصحوبين  غير  األطفال  من؛  كل  القانون  من   3 املادة  عدت  وقد 
، وكذلك األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو 

ً
والحوامل، واألمهات واآلباء الوحيدين املصطحبين أطفاال

االعتداء الجن�ضي أو غيره من أشكال العنف النف�ضي أو الجسدي أو الجن�ضي الخطرة، من ذوي االحتياجات 
الخاصة. ومنحتهم حق األولوية في االستفادة من الحقوق والخدمات املقدمة لالجئين. 
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الالئحة التنفيذية املتعلقة بتطبيق قانون األجانب والحماية الدولية. 		

والحماية  األجانب  قانون  أحكام  تنفيذ  كيفية  لتفسير   2016 عام  الصادرة  التنفيذية  الالئحة  جاءت 
الدولية. حيث إنها احتوت على إيضاحات مفصلة في ما يتعلق بإجراءات األجانب ومعامالتهم على الحدود 
واملعابر الحدودية وفي داخل تركيا، وما الواجب فعله في ما يتعلق بطلباتهم املتعلقة بالحماية الفردية في 

تركيا.

الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة )الالئحة الخاصة بالالجئين السوريين املوجودين في . 			
تركيا(

في 22 تشرين األول/ أكتوبر من عام 2014 صدرت الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة، بغية بيان الحقوق 
اللجوء  طالبو  رأسهم  وعلى  اللجوء،  طالبي  لألشخاص  املؤقتة  بالحماية  الخاصة  واإلجراءات  وااللتزامات 

السوريون املشمولين في تركيا بالحماية املؤقتة. ويوفر وضع الحماية املؤقتة للسوريين:

• الحق في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم واملساعدة االجتماعية وسوق العمل.	
• الحماية من الترحيل خارج الحدود.	
• حق البقاء واإلقامة في تركيا قانونًيا.	

ومن املهم إجراء التسجيل لدى الدولة، لالستفادة من الحقوق والخدمات الواردة في الالئحة التنفيذية 
للحماية املؤقتة واللوائح التنظيمية األخرى.

اإلطار القانوني ملكافحة العنف والتمييز القائم على النوع االجتماعي املمارس ضد املرأة . 	
الالجئة

إن االتفاقيات الدولية األساسية والقوانين الوطنية واألنظمة األخرى التي يمكن تطبيقها ملكافحة العنف 
القائم على النوع االجتماعي املمارس ضد الالجئات، ومنهن السوريات الخاضعات للحماية املؤقتة، هي كما 

يأتي:
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املواثيق واالتفاقات الدولية األساسية

في البداية وكما هو في مواثيق حقوق اإلنسان، لم تكن هناك أنظمة ولوائح مستقلة تتناول الالجئات 
الالتي يتعرضن للعنف والتمييز، في املواثيق الدولية والقوانين الوطنية املتعلقة بحقوق الالجئين. وباملثل، 
يتعلق  ما  في  الالجئين، وعي ونهج خاص  في مجال حقوق  واملكلفة  املسؤولة  لدى األجهزة  يتوافر  يكن  لم 
باملشكالت واالحتياجات املختلفة لالجئات الالتي تعرضن للعنف. ومع إدراج حقوق املرأة وحقوق اإلنسان 
 للمالحظة واملراعاة. وجاء 

ً
الخاص باملرأة بوضوح في املجال القانوني، أصبحت حقوق الالجئات أيًضا محال

 ،2000 عام  بعد  الالجئين  املتحدة لشؤون  لألمم  السامية  املفوضية  الصادرة عن  اإلرشادية  الدالئل  في 
»بوجوب االعتراف بالنساء الالتي يسعين للحصول على وضع اللجوء بسبب خشيتهن ألسباب محقة من 
التعرض للظلم واالضطهاد عن طريق العنف الجن�ضي لألسباب املذكورة في اتفاقية عام 1951 وبروتوكول 
بعبارة  أي  كالجئات...«.  أيًضا،  االجتماعي  بالنوع  املتعلق  االضطهاد  يتضمن  الذي  بالشكل   ،1967 عام 
أخرى، بدأت التوصية بعّد االضطهاد القائم على النوع االجتماعي املمارس ضد املرأة، سبًبا من أسباب 

اللجوء.

وقد جرى االعتراف صراحة بالعنف القائم على النوع االجتماعي على أنه نوع من أنواع االضطهاد بالنسبة 
2011، كما سنشرح بالتفصيل أدناه. فاتفاقية إسطنبول مهمة  للمرأة الالجئة في اتفاقية إسطنبول لعام 
 من أشكال االضطهاد، وإنما بسبب املعايير املتعلقة 

ً
للغاية، ليس فقط ألنها عدت العنف ضد املرأة شكال

باإلجراءات والتدابير التي يجب على الدول اتخاذها في مكافحة العنف ضد املرأة التي جاءت بها أيًضا. أما ما 
قبل اتفاقية إسطنبول، فإن أهم االتفاقيات التي يمكن للمرأة االستفادة منها في ما يتعلق باالضطهاد املمارس 

ضدها بسبب كونها امرأة، فهي االتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز كافة ضد املرأة )سيداو(. 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 	

وحظر  املساواة  كمبدأ   ،1948 عام  الصادر  اإلعالن  في  الواردة  األساسية  والحريات  الحقوق  ترتبط 
ا وثيًقا بالنضال ومكافحة العنف ضد املرأة، إذ كان اإلعالن مرجًعا ومصدًرا 

ً
التمييز والحق في الحياة، ارتباط

1951 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة،  لالتفاقيات التي تلته كاتفاقية جنيف لعام 
واتفاقية إسطنبول. 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. 		

تتعلق  الئحة  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  االتفاقية  في  ترد  لم  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن  وكما 
وبحظر  الحياة،  في  بالحق  املتعلقة  أحكامها  فإن  ذلك،  ومع  مباشرة.  بصورة  املرأة  ضد  العنف  بمكافحة 
التعذيب والتنكيل، وبحظر التمييز، وبحماية خصوصية الحياة الخاصة، كانت آلية حماية حقيقية وجدية 
في قضايا  اإلنسان  األوروبية لحقوق  املحكمة  الصادرة عن  القرارات  أغلب  وكانت  العنف.  ضحايا  للنساء 
الحق في الحياة وحظر التعذيب والتنكيل وحماية خصوصية الحياة الخاصة، متعلقة بالنساء بمن فيهن 

الالجئات ضحايا العنف.
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اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(. 			

تعرف االتفاقية التي صودق عليها عام 1979، اختصاًرا باسم )CEDAW(، وهي األحرف األولى من عبارة 
»القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة« باللغة اإلنكليزية. وقد وقعت تركيا على االتفاقية )التي صادقت 

عليها 189 دولة( في عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ عام 1986. 

فاتفاقية )CEDAW( التي تعد دستور حقوق اإلنسان املرأة، هي أول اتفاقية دولية من أجل القضاء على 
جميع أشكال التمييز القائم على النوع االجتماعي املمارس ضد املرأة، ولحماية حقوق اإلنسان الخاصة بها. 

لم تتضمن اتفاقية )CEDAW( في البداية على الئحة تتعلق مباشرة بالعنف ضد املرأة. ولكن، ومع قرار 
التوصية العامة رقم 12 املتخذ عام 1989 وكذلك قرار التوصية العامة)2( رقم 19 املتخذ عام 1992، اعُتمد 
دِرجا في نطاق االتفاقية وجرى تحميل الدول 

ُ
ا لحقوق اإلنسان، إذ أ

ً
العنف والتمييز ضد املرأة بوصفه انتهاك

والتطورات  التغييرات  ضوء  -في   )CEDAW( لجنة  وحّدثت  املرأة.  ضد  العنف  مكافحة  مسؤولية  األطراف 
التي حدثت في مّدة الـ 25 عاًما التي تلت قرار التوصية العامة رقم -19 قراراتها وتقييماتها وتوصياتها للدول 
األطراف بشأن مكافحة العنف ضد املرأة بقرار التوصية العامة رقم 35. وعرفت التمييز ضد املرأة في املادة 

رقم 1 باآلتي: 

»يأتي التمييز ضد املرأة بمعنى؛ كل تفرقة أو إقصاء أو تقييد على أساس الجنس الذي ينتج آثاًرا تنال من 
االعتراف للمرأة بالحقوق والحريات األساسية القائمة على املساواة بين املرأة والرجل في املجاالت السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والشخصية، وغيرها من املجاالت، أو إبطال االعتراف بحقوق اإلنسان 

والحريات األساسية للمرأة أو التمتع بها أو ممارستها، بغض النظر عن حالتها املدنية«. 

وتركز االتفاقية على ثالث قضايا رئيسية من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة وضمان املساواة بين 
املرأة والرجل، هي:

• ضرورة حظر التفرقة على أساس الجنس والقضاء عليه.	
• ضرورة تحقيق املساواة الفعلية بين املرأة والرجل في مجاالت الحياة جميعها، وضمان تحقيق 	

املساواة في النتائج.
• عاتق 	 على  هي  النتائج،  في  املساواة  وضمان  عليه  والقضاء  املرأة  ضد  التمييز  حظر  مسؤولية 

الدول األطراف في االتفاقية.
اتفاقية املجلس األوروبي املتعلق بمكافحة العنف ضد املرأة ومكافحة العنف املنزلي)3( . 		

)اتفاقية إسطنبول(

)2( https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/CEDAW/tav 

siye_kararlari/CEDAW%20Komitesi%20Tavsiye%20Kararlar%C4%B1_)1-29(.pdf )erişim tarihi: 20.02.2018(

عنه  عوًضا  التركية  الرسمية  الترجمة  في  استخدم  فقد  لالتفاقية،  األصلية  اللغة  في  املنزلي  العنف  اإلنكليزي  املصطلح  الستخدام  نظًرا    )3(
مصطلح العنف األسري، الذي يعد تعريًفا أوسع يشمل العنف املنزلي.

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/CEDAW/tav
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تركيا  وكانت   ،2011 عام  مايو  أيار/  من   11 الـ  في  إسطنبول  في  إسطنبول،  اتفاقية  على  التوقيع  جرى 
آب/ أغسطس عام  األول من  في  التنفيذ  التي دخلت حيز  االتفاقية  عدت 

ُ
أ وقد  عليها.  املوقعة  الدول  أولى 

االتفاقية  وهي  املنزلي.  العنف  ومكافحة  والفتيات  النساء  ضد  العنف  مكافحة  أجل  من  خصيًصا   ،2014
األولى والوحيدة التي جرى إعدادها في املستوى األوروبي حول هذا املوضوع.

أنواع  من  ونوع  اإلنسان  حقوق  من  لحق  ا 
ً
انتهاك االتفاقية،  وفق  املرأة  ضد  املمارس  العنف  ويعد   ...«  

التفرقة والتمييز، وإن العنف القائم على النوع االجتماعي املمارس ضد املرأة، هو العنف الذي تتعرض له 
النساء مباشرة لكونهن نساء فحسب، أو الذي يؤثر تأثيًرا غير متناسب عليهم...«. )املادة 3/ د(. 

وبحسب االتفاقية، يجب أن تستند اإلجراءات التي يجب اتخاذها ملكافحة العنف ضد املرأة إلى سياسات 
متكاملة وعلى أسس الوقاية والحماية واملقاضاة. 

وكما أن االتفاقية تسري وقت السلم، فهي تنطبق وقت الحروب والنزاعات املسلحة أيًضا، ألن أشكال 
العنف الواردة في االتفاقية ال تتوقف وال تنقطع خالل النزاع املسلح؛ بل على العكس من ذلك تماًما، فهي 
قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد اإلنسانية وتصبح جزًءا منها بسبب انتشارها وشيوعها بشكل ممنهج. حيث 
إن فترات النزاع املسلح تعد من أهم األسباب التي تجبر املرأة على اللجوء. إذ ترتكب كثير من الجرائم خالل 

هذه املراحل كاالغتصاب الجماعي الذي يستهدف املرأة خصوًصا.

وتنص االتفاقية على أن األشخاص املستضعفين هم أكثر عرضة للمخاطر؛ كالعنف واإلصابة وسوء 
املعاملة واإلهمال وسوء االستعمال واالستغالل، سواء داخل منازلهم أم خارجها، وتلفت االنتباه إلى ضرورة 
الفاعلين والجناة  التدابير الخاصة ملصلحتهم وتقديم خدمات مختلفة وفًقا الحتياجاتهم. حيث إن  اتخاذ 
يستهدفون هؤالء األشخاص على وجه التحديد لعلمهم بأن هؤالء هم أكثر عرضة للخطر بسبب وضعهم. 
الصغار، واملعوقون  الحوامل، واألطفال  النساء   ...« وبموجب االتفاقية فإن األشخاص املستضعفين هم 
واملدمنون،  والريفية،  البعيدة  املناطق  في  واملقيمون  والذهنية،  العقلية  اإلعاقات  أصحاب  ضمنهم  ومن 
القومية  األقليات  وأبناء  الجن�ضي،  امليل  ومزدوجو  واملثليات  واملثليون  والسحاقيات،  البغاء،  وممارسو 
والعرقية، وغير املوثقين، وطالبو اللجوء واملهاجرون، واملصابون بمرض نقص املناعة املكتسب )اإليدز(، 

واملشردون، واألطفال واملسنون)4(...«. 

وتضمنت االتفاقية قسًما خاًصا بعنوان الهجرة واللجوء. وعددت مسؤوليات الدول األطراف والتزاماتها، 
من خالل التأكيد أن املهاجرات وطالبات اللجوء من النساء، بما في ذلك غير املوثقات منهن، هن أكثر عرضة 

للعنف القائم على النوع االجتماعي. وعلى ذلك يجب:

• فيه 	 تراعى  الذي  بالشكل  املهاجرات  مع  اللجوء  يطلبن  اللواتي  النساء  ضد  العنف  ُيكافح  أن 
حساسية النوع االجتماعي.

)4(  منصة حقوق اإلنسان املشتركة. 2012. كتيب توضيحي: منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزلي. تاريخ الوصول: 20.02.2018
http://www.ihop.org.tr/2012/01/31/
 acklayc-kitapck-kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-soezleme/
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• النوع 	 أساس  على  عنف  ألعمال  تعرضن  الالئي  للمهاجرات  املستقلة  اإلقامة  بحق  االعتراف 
االجتماعي.

• أن ُينظر إلى العنف القائم على النوع االجتماعي ضد املرأة على أنه شكل من أشكال االضطهاد، 	
وأن ُيحسب على أنه أحد أسباب اللجوء. )املادة 60(.

• إجراء تفسير يراعي حساسية النوع االجتماعي، عند تحديد وضع طلب اللجوء	
• تطوير األسس واملبادئ التوجيهية وخدمات الدعم املراعية للنوع االجتماعي في إجراءات اللجوء.	
• تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القسرية على ضحايا العنف من النساء. وعلى الدولة أال تعيد أي امرأة 	

طالبة لجوء أو ضحية عنف، إلى أي دولة تتعرض فيها حياتها أو حريتها للخطر. )املادة 61(.

القوانين واللوائح الوطنية األساسية

في ما يأتي: اللوائح واألنظمة الوطنية الرئيسية التي يمكن الرجوع إليها ملكافحة العنف القائم على النوع 
االجتماعي املمارس ضد الالجئات، بمن فيهن السوريات الخاضعات للحماية املؤقتة.

الدستور. 	

لم يرد في الدستور نص يتناول قضية العنف ضد املرأة مباشرة. لكن االلتزام الوارد في مادة املساواة بين 
املرأة والرجل في املادة الـ 10 منه، هو املفتاح ملكافحة العنف املمارس ضدها. 

ولكن املادة 10 من الدستور التي نصت على أن »النساء والرجال متساوون في الحقوق. والدولة ملزمة 
بضمان تحقيق هذه املساواة ». فرضت التزاًما خاًصا على الدولة من أجل تحقيق املساواة في النوع االجتماعي 
من حيث مبدأ املساواة أمام القانون، وحددت عدم إمكانية تفسير التدابير املتخذة بهذا املقصد بصورة 

تتعارض مع مبدأ املساواة.

وإضافة إلى مادة املساواة الواردة في الدستور، فإن املواد اآلتية هي لوائح أساسية يمكن اللجوء إليها في 
مكافحة العنف ضد املرأة:

• لكل فرد حقوق وحريات أساسية مرتبطة بشخصيته، وهي مصونة وغير قابلة للتصرف وغير 	
قابلة للتنازل عنها. )املادة 12(.

• بغير حاالت 	 يمكن  املادية واملعنوية وتطويرها. وال  الحياة وحماية ممتلكاته  في  الحق  لكل فرد 
الضرورات الطبية واالحوال املنصوص عليها في القانون املساس بالسالمة الجسدية لإلنسان، 
أو  أحد  تعذيب  يجوز  وال  رضاه،  دون  من  والطبية  العلمية  للتجارب  إخضاعه  يجوز  ال  كما 

التنكيل به. )املادة 17(.
• لكل فرد الحق في األمان والحرية الشخصية. )املادة 19(.	
• لكل فرد الحق في املطالبة باحترام خصوصية حياته الشخصية. )املادة 20(.	
• ترتكز بنية األسرة عل املساواة بين الزوجين )املادة 41(.	
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إلى جانب هذه اللوائح كلها، تعد املادة 90 من الدستور مهمة أيًضا. فوفًقا للمادة 90 املذكورة، تكتسب 
االتفاقيات  تعد  لذلك  القانون.  قوة   ،

ً
أصوال التنفيذ  حيز  وتدخل  عليها  ُيصادق  التي  الدولية  االتفاقيات 

الدولية هي املرجع واألساس في النزاعات التي قد تنشأ بسبب احتواء االتفاقيات الدولية املتعلقة بالحقوق 
والحريات األساسية وأحكام القانون على أحكام مختلفة، حول املوضوع نفسه. لدرجة أنه ال يمكن الرجوع 

حتى إلى املحكمة الدستورية بدعوى عدم دستورية االتفاقيات الدولية.

القانون املدني التركي )الحقوق املدنية(. 		

القائم  العنف  الجنسين، ومنع  بين  للمساواة  الضامنة  واألدوات  الوسائل  أهم  املدني من  القانون  يعد 
على النوع االجتماعي ضد املرأة. وهو ينظم عالقات األسرة وامليراث واألشياء والديون. وقد أجريت تغييرات 
مهمة عام 2002 من أجل ضمان املساواة بين الجنسين. إذ إن األسرة في القانون املدني هي شراكة تقوم على 
القرارات وحضانة األطفال مًعا، ويجري  الزواج واتخاذ  إدارة  الزوجان على  بين الجنسين. فيعمل  املساواة 
يمكن  ال  املدني،  للقانون  وفًقا  الزوجية.  انتهاء  عند  بالتساوي  الزواج  أثناء  في  املكتسبة  املمتلكات  تقاسم 
للرجل أو املرأة الزواج ما لم يتما السابعة عشرة من العمر. إال أن القا�ضي أجاز زواج من أكمل السادسة 
عشرة من عمره في حاالت الضرورة وألسباب مهمة للغاية. وتشكل الزيجات التي تتم دون السن املحددة في 
القانون املدني جريمة إساءة معاملة األطفال واستغاللهم الواردة في القانون الجنائي. ويجري الزواج وفًقا 
للقانون املدني بموافقة الطرفين، وال يمكن إجبار أحد على الزواج. وبحسب املادة 143 من القانون ال يمكن 

إجراء املراسم الدينية للزواج قبل إبراز البطاقة األسرية.

وبالنسبة إلى الالجئين ومن بينهم الالجئون السوريون، فقد جرى االعتراف بحالتهم املدنية املمنوحة لهم 
في بلدانهم التي قدموا منها، في تركيا أيًضا. حيث تخضع وقائع زواج الالجئين وطالقهم للقانون املدني التركي، 
ثبت الحالة املدنية بالوثائق الالزمة، فإن لم تتوافر وثيقة تثبت الحالة املدنية من البلد األصلي، فيمكن 

ُ
وت

عندئٍذ إبراز الوثيقة املمنوحة من إدارة الهجرة في الوالية بوصفها مستنًدا للحالة. وإذا كان الزواج الديني 
يعّد زواًجا رسمًيا في بلد القدوم، فيعتد به زواًجا رسمًيا في تركيا.

قانون العقوبات التركي )قانون الجزاء(. 			

ُيدرج العنف ضد املرأة في سياق القانون الجنائي في فئات جرائم مختلفة. فجريمة اإلتجار بالبشر )مادة 
80(، والقتل العمد )مادة 81(، والحض على االنتحار )مادة 84(، وجريمة اإليذاء العمد )مادة 86(، وجريمة 
التعذيب )مادة 96( ، واالعتداء الجن�ضي على الحصانة الجنسية )مادة 102(، واالستغالل الجن�ضي )املادة 96(. 
103( والتحرش الجن�ضي )مادة 105(، هي أكثر الجرائم املرتكبة ضد املرأة شيوًعا. وتضاف جرائم الحرمان 
الجنائي  )القانون  املعاملة  إساءة  وجريمة   ،)4/227 )املادة  الدعارة  على  واإلكراه   ،)109 )املادة  الحرية  من 
232(، وجريمة انتهاك االلتزامات املتولدة عن الحقوق األسرية )املادة 233(، وجرائم الخطف الواقعة على 
األطفال )املادة 234(، إلى هذه القائمة. وكما جاء ذكره آنًفا، فإن الزيجات التي تتم في البلدان األخرى تحت 
السن القانونية املحددة في القانون املدني ال يجري االعتراف بها في تركيا، وتندرج تحت جريمة إساءة املعاملة 

الواقعة على الطفل املنصوص عنها في قانون العقوبات، ويعاقب فاعلها بجرم )استغالل الطفل(.
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وفًقا للقانون الجزائي، تطبق أحكام القانون التركي على الجرائم املرتكبة في تركيا، بغض النظر عما إذا 
كان مرتكب الفعل أو املغدور مواطًنا تركًيا أو أجنبًيا. وعليه فإن األحكام نفسها تطبق على جرائم العنف 

املرتكبة ضد الالجئات، بمن فيهن السوريات، ويعاقب مرتكبوها.

وقد ألزم القانون في مرحلة التحقيق واالستجواب الجنائي، توفير مترجمين ملن ال يجيدون اللغة وتعيين 
محام من قبل الدولة مجاًنا في بعض الجرائم، كاالعتداء الجن�ضي والجرائم التي تستوجب في حدها األعلى 

العقوبة ألكثر من 5 سنوات.

القانون املتعلق بحماية األسرة ومنع العنف ضد املرأة )القانون رقم 6248(. 		

صودق على قانون حماية األسرة ومنع العنف ضد املرأة في الـ من 8 آذار/ مارس عام 2012، ودخل حيز 
التنفيذ في الـ 20 من آذار/ مارس عام 2012. في حين صدرت الالئحة التنفيذية للقانون املذكور في الـ 18 من 
كانون الثاني/ يناير عام 2013. وكانت اتفاقية إسطنبول املوقعة عام 2011 مصدًرا للقانون رقم 6284. إذ 
نصت املادة 1 من القانون على تبني اتفاقية إسطنبول أساًسا ومرجًعا له. وللمرة األولى يجري إدراج مفهوم 
النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي ضد املرأة املؤدي إلى التفرقة والتمييز وانتهاك حقوق 
اإلنسان، في نص الئحة قانونية. ولم يأت القانون ليحمي املرأة املواطنة فقط، وإنما أتى ليحمي الالجئات 
جميعهن بما فيهن طالبات اللجوء السوريات الالئي يقعن ضحايا للعنف ضد املرأة والعنف األسري بغض 
النظر عن وجود الرابطة الزوجية بين املرأة ومرتكب العنف ضدها. وقد عّد القانون اإلصرار على املالحقة 
 من أشكال العنف الذي يجب حماية املتضررات منه. غير أن قصور القانون الجزائي عن 

ً
واملطاردة شكال

تجريم املالحقة يعد نقًصا على درجة كبيرة من األهمية فيه.

النساء واألطفال وأفراد  التي نصت على: حماية  األولى  مادته  في  القانون  الغرض من  إيضاح  وقد جرى 
ينظم  إذ  املمارس ضد هؤالء األشخاص.  العنف  والقضاء على  املالحقة من جانب واحد،  األسرة وضحايا 
6284 التدابير قصيرة املدى التي يجب اتخاذها تجاه املعرضين لخطر العنف، وتجاه فاعلي  القانون رقم 
العنف ومرتكبيه. حيث تقسم اإلجراءات املنصوص عليها في القانون إلى قسمين: تدابير حماية للضحية، 

وتدابير احترازية بحق مرتكب الجريمة:

أما التدابير املتخذة من أجل حماية الضحية:

• وضعها تحت الحماية املؤقتة	
• تامين املأوى	
• تقديم مساعدات مادية مؤقتة.	
• تغيير مكان عمل الشخص.	
• تأمين مكان سكن وإقامة مستقل عن أماكن السكن املشتركة إذا كان الشخص متزوًجا.	
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وأما التدابير االحترازية التي يمكن اتخاذها ضد مرتكبي أعمال العنف فهي ما يأتي:

• منعه من اإلدالء بأي عبارات أو القيام بتصرفات تتضمن التهديد بالعنف أو اإلهانة أو اإلذالل 	
تجاه ضحايا العنف.

• منعه من إزعاج الشخص املحمي عبر وسائل االتصال أو غيره من الوسائل.	
• إبعاده عن مكان اإلقامة املشترك في الحال، وتخصيص ذلك املكان السكني للشخص املحمي.	
• منعه من االقتراب من األشخاص املحميين ومساكنهم ومدارسهم وأماكن عملهم.	
• إذا كان هناك قرار سابق بإقامة عالقة شخصية تتعلق باألطفال، فيجب أن يكون إجراء هذه 	

العالقة الشخصية بصحبة مرافق، أو تقييد العالقة الشخصية أو إلغائها تماًما.
• من 	 الفاعل  اقتراب  منع  والشهود،  األقارب  مع  العالقات  ببناء  املتعلقة  باألحوال  التحفظ  مع 

أطفاله حتى لو لم يكن الشخص املحمي قد تعرض للعنف، وذلك في األحوال التي تتطلب ذلك.
•  منعه من إلحاق األذى والضرر باألشياء الشخصية للشخص املحمي وبأشيائه املنزلية.	
• تسليم األسلحة املسموح قانوًنا باالحتفاظ بها أو حملها، إلى وحدة التسليح املختصة قانوًنا.	
• تسليم السالح الذي بحوزته إلى وحدة التسليح، حتى لو كان يؤدي وظيفة عامة تفرض عليه 	

حمل السالح. 
• األشخاص 	 فيها  يوجد  التي  األماكن  في  املنشطة  واملواد  الخدرة  واملواد  الكحول  تعاطي  عدم 

الطبية  واملعاينة  العالج  وتأمين  املواد.  هذه  تأثير  تحت  وهو  منهم  االقتراب  وعدم  املحميون، 
الالزمة له في حاالت اإلدمان، وتأمين إيوائه في مستشفى أو في مؤسسة صحية إلجراء الفحوصات 

الطبية واملعالجة الالزمة الستشفائه.

وقد منح القانون رقم 6284 قاعدة عامة، لقا�ضي محكمة األسرة صالحية اتخاذ كافة القرارات االحترازية 
ضد الفاعل، وجميع أنواع التدابير الالزمة لحماية الضحية. ويمكن لرئيس السلطة اإلدارية ]املحافظ أو 
ذلك،  إلى  إضافة  الضحية.  أجل  من  االحترازي  التدبير  قرارات  يتخذ  أن  الحاالت،  بعض  في  مقام[  القائم 
يجوز لرئيس الضابطة اإلدارية أن يتخذ بصورة مؤقتة بعض اإلجراءات الوقائية واالحتياطية التي يتعين 
على القا�ضي أو رئيس السلطة اإلدارية اتخاذها في حاالت الطوارئ التي ال تحتمل التأخير. ويعرض رئيس 
الضابطة اإلدارية قرارات التدابير املؤقتة املتخذة على القا�ضي أو السلطة اإلدارية، تبًعا لطبيعتها في غضون 

املهلة الزمنية املحددة للمصادقة عليها. 

تجري متابعة القرارات املتعلقة بالتدابير االحترازية وتنفيذها، من قبل ŞÖNİM ]مراكز مراقبة ومكافحة 
الضابطة  قبل  ومن  االجتماعية،  والخدمات  والعمل  األسرة  وزارة  في  املعنية  املؤسسات  وهي  العنف[، 
اإلدارية واملؤسسات واملنظمات األخرى ذات الصلة، بالتنسيق مع مديريات وزارة األسرة والعمل والخدمات 
وزارة  مع  التعاون  يستوجب  صحي  بتدبير  املتعلق  القرار  ذلك؛  على  واألمثلة  املحافظات.  في  االجتماعية، 
الصحة، والقرار املتعلق بتدبير تربوي يستوجب التعاون مع وزارة التربية والتعليم الوطني، ومراقبة القرارات 
املتعلقة بالالجئين وتنفيذها بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون، يستوجب التعاون والتنسيق مع املديرية 

العامة إلدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية. 
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ويجوز إيقاع عقوبة الحبس الحبري بحق الفاعلين الذين ال يمتثلون للقرارات االحترازية. لهذا، من املهم 
تبليغ وحدات تنفيذ القانون ومكتب املدعي العام أو محاكم األسرة بانتهاك تلك القرارات. والقا�ضي وحده 

املخول بفرض عقوبة الحبس الجبري.

القوانين واللوائح والحقوق األخرى. 	

تطبق في الدعاوى املدنية الخاصة في تركيا التي يقيمها األشخاص من غير املواطنين بمن فيهم الالجئون، 
أحكام القانون الدولي الخاص رقم 5718 وأحكام القانون املتعلق بأصول املحاكمات، وذلك بسبب وجود 
»العنصر األجنبي«. فتطبق في قضايا الطالق والتفريق على سبيل املثال، القوانين الوطنية املشتركة للزوجين. 

لكن في حال تعارض القانون املعمول به مع النظام العام التركي، فيطبق القانون التركي حينئذ.

ويستفيد الالجئون، بما فيهم الالجئون السوريون املوجودون في تركيا، من املعونة القضائية ومن خدمة 
توكيل املحامين املجاني في الدعاوى الجزائية، في حال توافر الشروط الالزمة لديهم من االستفادة من تلك 

الخدمات. 

وكما يمكن لالجئين مراجعة املحاكم املحلية، فلهم حق اللجوء إلى املحكمة الدستورية بدعوى انتهاك 
حقوقهم وحرياتهم أيًضا.

واملساعدات  الطبية  والخدمات  األسا�ضي  التعليم  خدمات  من  االستفادة  في  أيًضا  الحق  ولالجئين 
الصادرة  املؤقتة  للحماية  الخاضعين  بتصاريح عمل األجانب  الخاصة  التنفيذية  الالئحة  االجتماعية. ومع 
عام 2016، أذن للسوريين بالتقدم بطلب الحصول على تصاريح بالعمل بعد مرور ستة أشهر على حصولهم 

على وضع الحماية املؤقتة.

حقوق املرأة الالجئة

حق التعليم والصحة

لالجئين الحق في االستفادة من خدمات التعليم األسا�ضي والصحة، ومن حق الرعاية االجتماعية املقدمة 
في تركيا

حق العمل

يمكن لألشخاص أصحاب طلب الحماية الدولية والالجئين، والالجئين الشرطيين والخاضعين للحماية 
املؤقتة، العمل بعد الحصول على اإلذن الالزم من وزارة العمل والضمان االجتماعي.
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حق الزواج والطالق 

ال يمكن إكراه الالجئات وطالبات اللجوء السوريات في تركيا على الزواج، أو دفعهن على الزواج املبكر. 
وُيعترف لهم بالحالة املدنية التي يتمتعون بها في بالدهم االصلية في تركيا أيًضا. ولكن تخضع معامالت زواج 

ثبت الحالة االجتماعية بوثيقة.
ُ
الالجئات وطالقهم في تركيا للقانون التركي. وت

إن لم تتوافر وثيقة تثبت الحالة املدنية من البلد األصلي، فيمكن عندئٍذ إبراز الوثيقة املمنوحة من إدارة 
الهجرة في الوالية بوصفها مستنًدا للحالة. وإذا كان الزواج الديني يعد زواًجا رسمًيا في بلد القدوم، فيعتد به 

بوصفه زواًجا رسمًيا في تركيا.

املعونة القضائية والتمثيل أمام املحاكم 

يمكن لالجئين املوجودين في تركيا أن يوكلوا من يشاؤون من املحامين لتمثيلهم أمام املحاكم. ويمكنهم 
طلب توكيل محام بال أتعاب إذا كانت الشروط مالئمة لذلك. ويمكنهم االستفادة من التمثيل اإلجباري بمحام 
في القضايا الجزائية. والحصول على خدمة الترجمة املجانية في املحاكم ومراجعة املحكمة الدستورية فردًيا

الحماية من العنف 

يعاقب فاعلها  تركيا جريمة  في  السوريات  اللجوء  بينهن طالبات  الالجئات ومن  الواقع على  العنف  يعد 
بموجب قانون العقوبات. ويمكن في نطاق القانون رقم 6248 طلب اتخاذ تدابير الحماية لضحايا العنف، 
وطلب التدابير االحترازية بحق الفاعلين من محكمة األسرة أو من رئيس السلطة املدنية أو من رئيس وحدة 

الضابطة اإلدارية.

آليات مكافحة العنف املمارس ضد املرأة الالجئة 

املؤسسات واملنظمات الرئيسية التي يمكن التواصل معها والتعاون والتنسيق لتقديم خدمات في مجال 
مكافحة العنف املمارس ضد الالجئات في سياق اإلطار القانوني املذكور أعاله هي:

اآلليات 

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئين 

العاملية  اللجوء، وبعد الحرب  بالالجئين وطالبي  العاملية بعض اإلجراءات الخاصة  اتخذت بعد الحرب 
1950. وتوجد للمفوضية  الثانية أنشئت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR( عام 
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئين مكاتب في تركيا في كل من أنقرة وفان وفي بعض املقاطعات األخرى. 
وقد أنهت املفوضية منذ الـ 10 من أيلول/ سبتمبر عام 2018، عمليات تسجيل األجانب الذين يرغبون في 
التقدم بطلبات الحماية الدولية في تركيا. لذلك فقد وجب على الالجئين وطالبي اللجوء في تركيا والراغبين 
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في طلب اللجوء، مراجعة املديرية العامة إلدارة الهجرة في الوالية، في األماكن التي يقيمون فيها. وسيبلغهم 
موظفو هذه املؤسسات بعد التقدم والتسجيل بإجراءاتهم ومسؤولياتهم. إذ يمكنهم الحصول على الدعم 

واملعلومات الالزمة حول العملية من خالل مراجعة املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئين أيًضا.

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

حقوقهم  انتهكت  الذين  لالجئين  يمكن  التي  املحكمة  اإلنسان؛  لحقوق  األوروبية  لالتفاقية  وفًقا  هي 
الالجئين  آلية حماية جادة وحقيقية لجهة  اتخذتها،  التي  بالقرارات  وحرياتهم مراجعتها فردًيا. وقد شكلت 
ويستطيع  الداخلية.  القوانين  في  التقا�ضي  طرائق  استنفاد  إليها،  التقدم  شروط  من  لكن  اللجوء.  وطالبي 
طرائق  استنفاد  من  أشهر   6 مّدة  خالل  أمامها  التقدم  بحقه،  الصادر  بالقرار  يقبل  لم  الذي  الشخص 

التقا�ضي الداخلية.

املؤسسات األخرى ذات الصلة

ووزارة  املحامين،  ونقابات  والدرك  والشرطة  العامة،  النيابة  ودوائر  واملحاكم،  الدستورية،  )املحكمة 
هاتف  وخطوط   ،)ŞÖNİM( ومكافحته  العنف  مراقبة  ومراكز  االجتماعية،  والخدمات  واألسرة  العمل 

الطوارئ، و AFAD، والهالل األحمر(

في  حقوقهم  تنتهك  الذين  لالجئين  مهمة  مرجعية  آلية   ،2012 عام  بعد  الدستورية  املحكمة  أصبحت 
 وقبل كل �ضيء، سلوك طرائق املحاكم املحلية 

ً
القانون املحلي.  ويشترط للتقدم  إلى املحكمة الدستورية أوال

بحسب اختصاصاتها وموضوعها كاملحاكم الجزائية )دوائر النيابة العامة( أو املحاكم املدنية وإنهاء عملية 
اإلدارية  الضابطة  هي  العنف،  مثل  لجريمة  التعرض  عند  إليها  اللجوء  يجري  جهة  فأول  الطلب.  تقديم 
)الشرطة أو الدرك( ومكاتب النيابة  العامة. وفي حالة الحاجة إلى مساعدة قضائية يلزم التقدم إلى نقابة 

املحامين في الوالية. 

وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية هي الوزارة املسؤولة واملكلفة بتقديم الخدمات للنساء الالئي 
يتعرضن للعنف. وتعد املؤسسات التابعة للوزارة في الواليات واملناطق،  ومراكز مراقبة العنف ومكافحته 
)ŞOMİN( هي من بين املؤسسات الرائدة التي يمكن لألشخاص املعرضين للعنف بمن فيهم الالجئات، من 

مراجعتها والتقدم إليها. وهناك خطوط هاتفية تعمل عل تقديم الخدمات

 .)ALO: 155, 156, 183( يمكن االتصال بها في حالة الطوارئ. أبرزها )على مدار الساعة واألسبوع )24/7 

إضافة إلى هذه الخطوط، هناك خطوط يمكن االتصال بها كمركز اتصاالت األجانب )ALO 157(، وخط 
 .)ALO 143( املساعدة االجتماعية

وإيوائهم  الالجئين  استقبال  ومراكز  الحدودية  املراكز  في  لالجئين  اإلنسانية  املساعدات  تقديم  ويجري 
وترحيلهم من قبل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ )AFAD( التابعة لرئاسة الوزراء، ومديرية خدمات 
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.)K	Z	LAY( الهجرة والالجئين، والهالل األحمر التركي 

املديرية العامة إلدارة الهجرة

)GİGM(

وهي مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية مكلفة بتسيير الشؤون واإلجراءات املتعلقة بالهجرة والالجئين. وتوجد 
في كل والية مديرية لها. ومن املهم والضروري أن يبادر األشخاص الذين لجؤوا إلى البالد، إلى التسجيل هنا 
في أقصر وقت ممكن، من أجل االستفادة من الحماية الدولية أو وضع الحماية املؤقتة ومن الحقوق التي 

توفرها. ويتم الوصول إلى الحقوق والخدمات، في الوالية التي جرى تسجيلهم فيها.

املنظمات غير الحكومية )منظمات املجتمع املدني(

هناك عدد من املنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل الالجئين. في مقدمتها جمعية التضامن مع 
مجال  في  خاص  بشكل  النسائية  املؤسسات  من  عدد  ويعمل   .)SGDD-ASAM( واملهاجرين  اللجوء  طالبي 
مكافحة العنف ضد املرأة. في السنوات األخيرة عمل عدد من املنظمات غير الحكومية التي أسسها الالجئون 
االتصال  دعم،  إلى  بالحاجة  تشعرون  عندما  لكم  املفيد  فمن  لذا،  املجال.  هذا  في  أنفسهم  السوريون 

باملنظمات غير الحكومية العاملة في واليتكم في مجال مكافحة العنف ضد املرأة وحقوق الالجئين.
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الدراسات والنشاط املتعلق باملرأة السورية الالجئة في مراكز استشارات املرأة

املساواة في النوع االجتماعي والعنف املمارس ضد املرأة

إن عدم املساواة في النوع االجتماعي بين الجنسين هو السبب الرئي�ضي لظهور العنف والتمييز ضد املرأة. 
شتى.  العالم  أنحاء  في  والتفرقة  العنف  من  مختلفة  ألشكال  أنثى،  بوصفها  والدتها  بسبب  املرأة  وتتعرض 
ومفهوم النوع االجتماعي هو املحدد لحياتها، ولكيفية معيشتها، ومدى استفادتها من الفرص واإلمكانات، 

وما يمكنها فعله، وما ال يمكنها ذلك.

يعني  معينة  مجموعات  إلى  فانتماؤها  والتمييز،  للتفرقة  سبب  ذاته  بحد  هو  امرأة  املرأة  كون  فمحض 
في  يعشن  الالئي  والنساء  واملهاجرات،  والالجئات،  األقليات،  أفراد  من  فالنساء  التمييز.  من  ملزيد  تعرضها 
الصغيرات،  والفتيات  املؤسسات،  بعض  في  للمراقبة  الخاضعات  والنساء  النائية،  أو  الريفية  املجتمعات 
غيرهن  من  عرضة  أكثر  هن  املسلح،  الصراع  أوضاع  في  يعشن  الالئي  والنساء  واملسنات  املعّوقة،  واملرأة 

للعنف والتمييز.

الجنس- النوع االجتماعي

واملرأة(،  )الرجل  الجنسين  بين  بالوالدة  املكتسبة  والوراثية  والفيزيولوجية  البيولوجية  الصفات  عرف 
ُ
ت

وقيم  اجتماعية  ديناميات  خالل  من  األفراد  فيها  يتكّون  عملية  هو  االجتماعي،  فالنوع  االجتماعي.  بالنوع 
ثقافية مختلفة من خالل أخذ النوع البيولوجي مرجًعا. وتتحقق هذه العملية من خالل عدد من القنوات. 
فاألسرة، واملدرسة، والكتب، وعالقات الصداقة في الشارع، والعمل والحياة التجارية، واإلعالم، والقوانين، 
من  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  والسلوكات  القيم  نكتسب  مجاالت  كلها  هي  واألعراف،  والتقاليد  والعادات 

خاللها.

أقسام العمل املستندة إلى النوع االجتماعي

على  العمل  بتقسيم  منهما،  ألي  مالئًما  يعد  ملا  وفًقا  الجنسين  بين  املجتمع  في  الوظائف  تقسيم  يسمى 
أساس النوع االجتماعي. ففي الوقت الذي يستند فيه عمل املرأة إلى األعمال الخاصة في املنزل وتربية األطفال 

واألمومة، تتصف األعمال في املجال العام بأنها من عمل الرجال. 

وبشكل عام؛ يتكون »عمل املرأة« من وظائف غير آمنة ومتدنية األجر، مؤقتة وغير مؤهلة، بينما يتكون 
»عمل الرجل« من وظائف عالية األجر ودائمة وآمنة، تتطلب السلطة واملسؤولية. 
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املساواة

إلقاء نظرة على مفهومي املساواة واالختالف.  النوع االجتماعي،  في  ينبغي من أجل فهم مفهوم املساواة 
فاملساواة هي مجموعة املبادئ واملفهومات التي تهدف إلى عدم التمييز بين األفراد من حيث الحقوق والفرص 
في الحياة االجتماعية، ونبذ االختالفات القائمة. ومفهوم املساواة ال يعني بالضرورة معاملة الجميع على قدم 
املساواة. إذ إن معاملة الجميع على قدم املساواة ينطوي على أخطار تجاهل االحتياجات والحاالت املختلفة. 
فكما أن الناس ليسوا متماثلين كلهم، فإن النساء والرجال ليسوا متماثلين أيًضا. أن تكون متساوًيا ال يعني 

، املساواة هي رؤية الناس متساوين من خالل قبول االختالفات كلها.
ً

أن تكون متماثال

التمييز

االعتراف  ا من شأنه اإلضرار ومنع 
ً
يحمل هدف إقصاء  أو  قيد  أو  تفضيل  أو  تفرقة  »التمييز)5( هو، كل 

املتساوي بكافة الحقوق والحريات على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي 
السيا�ضي أو أي فكر غيره، أو األصل القومي واالجتماعي، أو امللكية، أو املولد أو أي وضع آخر.. ويحول دون 

استعمال األفراد جميعهم لهذه الحقوق والحريات على أساس املساواة في ما بينهم، واستفادتهم منها«. 

أما »التمييز القائم على النوع االجتماعي)6( فهو، تعرض الفرد ألي نوع من أنواع التمييز أو االستبعاد أو التقييد 
القائمة على األدوار واملعايير الجنسانية املهيكلة اجتماعًيا التي تمنعه من التمتع الكامل بحقوق اإلنسان«.

العنف املمارس ضد املرأة

)5(  لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، التعليق العام، رقم: 18، حظر التمييز، 10.11.1989، الفقرة السابعة- أ.

)6(  حول التمييز بحسب الجنس-
 http//:www.tmmob.org.tr/sayfa/cinsiyet-ayrımcılığı-hakkında

http://www.tmmob.org.tr/sayfa/cinsiyet-ayrımcılığı-


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

22

بسالمتها  ويضر  املرأة  حياة  في  سلًبا  ويؤثر  مختلفة،  ودرجات  بأشكال  املرأة  على  املمارس  العنف  يظهر 
الجسدية والروحية، ويؤدي في بعض األحيان إلى نهاية حياتها. وقد وردت أدناه أشكال مختلفة من العنف 

ضد املرأة. وبحسب اتفاقية إسطنبول، فإن التعريفات األساسية للعنف ضد املرأة هي كما يأتي:

ُيفهم العنف ضد املرأة على أنه انتهاك لحقوق من حقوق اإلنسان وشكل من أشكال التمييز ضد املرأة. 
أو  أذًى  لها  أن تسبب  املمكن  أو من  التي تسبب  النوع االجتماعي  ترتكز على  التي  به كافة األفعال  وُيقصد 
معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، أو التهديد بهذه األفعال، أو التي تسبب في حرمانها من 

حريتها كرًها أو طوًعا، سواًء أحدث هذا العنف على الصعيد الخاص، أم على الصعيد العام.

العنف )داخل املنزل( األسري)7(، ُيقصد بالعنف األسري، كل فعل عنٍف جسدي أو جن�ضي أو نف�ضي 
أو اقتصادي يحدث داخل األسرة أو في املنزل، أو بين الزوجين السابقين أو الحاليين، أو الشركاء )الخالن(، 

سواًء كانت الضحية تشارك الفاعل املنزل نفسه أم ال.

العنف القائم على النوع االجتماعي املمارس ضد املرأة )8(، يراد به العنف الذي تتعرض له املرأة ملحض 
كونها أنثى، والذي يؤثر فيها بشكل مفرط وغير متناسب.

العنف الجسدي. 	

هو كل اعتداء أو تهديد أو سلوك يستهدف السالمة الجسدية للمرأة، واستخدام للقوة الجسدية بوصفها 
وسيلة للترهيب والضغط والعقاب. واألمثلة على ذلك:

• الضرب والصفع والركل والهز، البصق ولوي األطراف وشد الشعر والعض، الحرق بالسجائر، 	
أو  ملقط  أو  عصا  باستخدام  الجرح  عليها،  كاوية  مواد  سكب  فيها،  مرغوب  غير  مادة  إطعام 

أدوات قاطعة وحادة.
• التجويع واملنع من النوم والترك في البرد، والحبس.	
• التسبب في العجز )كفقدان البصر والسمع، وخسارة إحدى األطراف كالساق والذراع(.	
• ترك املرأة تعيش في أوضاع صحية غير سليمة.	
• منعها من االستفادة من الخدمات الصحية.	
• التسبب في قتل املرأة )كجرائم القتل بدعوى الشرف، والدفع على االنتحار(.	
العنف الجن�سي. 		

هو اإلقدام بأي نوع من أنواع السلوك الجن�ضي أو استخدام الجنس أداة للتهديد والتخويف والسيطرة 
على املرأة من دون رضاها. واألمثلة عليه: 

 من مفهوم العنف املنزلي. ولكن بسبب استخدام مفهوم العنف األسري )داخل املنزل( في 
ً
)7(  يستخدم في تركيا مفهوم العنف األسري بدال

النص األصلي التفاقية إستانبول التي توفر تعريًفا أوسع لهذا املفهوم. فقد استخدم مفهوم العنف األسري ألنه يحتوي على العنف املنزلي أيًضا.

)8(  اتفاقية املجلس األوروبي املتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف األسري.
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• التحرش اللفظي واليدوي، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو في الوسط الرقمي.	
• حاالت التماس الجن�ضي غير املرغوب فيها كالتقبيل أو واملالمسة أو التمسيد.	
• اإلجبار على إقامة عالقة جنسية.	
• اإلكراه على ممارسة الفحشاء واإلتجار باملرأة.	
• االستغالل واالعتداء الجن�ضي على األقارب )سفاح األقارب(.	
• اإلكراه على الزواج في سن مبكرة.	
• االغتصاب.	
العنف النف�سي والعاطفي. 		

هو كل اعتداء أو تهديد أو سلوك يستهدف السالمة النفسية للمرأة. إنه ينطوي على استخدام العواطف 
أداة لإلكراه والتهديد واالستغالل. واألمثلة على ذلك:

• التهديد )كالتهديد باإليذاء والهجر وأخذ األطفال(.	
• وثقتها 	 قيمتها  املرأة  تفقد  بتصرفات  والقيام  حالتها،  بسوء  املرأة  تشعر  مؤذية  بكلمات  التفوه 

بنفسها.
• اإلهانة، واالستخفاف واالستحقار، والسب وإطالق األلقاب، وإشعار املرأة بالعجز واليأس.	
•  إلقاء التهم عليها باستمرار.	
• التخويف )ككسر األشياء وتحطيمها ورميها، وإيذاء الحيوانات األليفة في املنزل(.	
• السلوكات الرقابية: كالقضاء على سيطرة املرأة على األمور التي تخص حياتها، وعدم السماح لها 	

بمقابلة أطفالها أو أسرتها، وعزلها وحبسها في مكان ما، والقيام بتصرفات من شأنها أن تؤدي 
إلى تدهور عالقاتها، وإجبارها على املساءلة.

العنف االقتصادي. 	

هو استخدام املوارد االقتصادية واألموال وسيلة للضغط والتهديد والسيطرة على املرأة. كـ:

• منع املرأة من العمل.	
• وضع اليد على مكاسب املرأة املادية في حال عملها.	
• السماح للمرأة باستعمال مصروفات الجيب فقط من مكاسبها.	
• وضع اليد على أموالها.	
• منعها من املشاركة في الدورات التي من شأنها تسهيل عثورها على عمل.	
• افتعال األحداث واملشكالت في مكان عمل املرأة.	
• إبعادها عن القرارات االقتصادية.	
• اإلضرار باألموال املكتسبة بشكل مشترك.	
• الحيلولة دون استفادتها من الحقوق اإلرثية.	
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العنف الرقمي )اإللكتروني(. 		

هو استخدام األدوات والوسائل التكنولوجية )اإلنترنت والهاتف املحمول. إلخ( إلذالل الشخص وتقييده 
وإزعاجه ومعاقبته ومراقبته والسيطرة عليه. وأمثلته:

• مراقبة حسابات وسائل التواصل االجتماعي والسيطرة عليها عن طريق الحصول على كلمات 	
مرور وسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني.

• االتصال وإرسال الرسائل واملكاملات وانتظار الرد الفوري على هذه املكاملات.	
• متابعة النشاط واألماكن التي تزورها باستمرار.	
• ومراقبة 	 االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  بها  اإلعجاب  جرى  التي  الصور  عن  املرأة  مساءلة 

ومتابعة من تتحدث معهم.
• املطالبة بمشاركة املوقع بغاية التحقق واملراقبة.	
• ا من ذلك.	

ً
مراقبة سجل الهاتف املحمول وحساب البريد اإللكتروني، ومساءلة املرأة انطالق

• إجبار الشريك على إرسال صور ذات محتوًى جن�ضي من دون رضاه، والتهديد بنشرها.	
• القيام بتصرفات وإدراج تعليقات على وسائل التواصل االجتماعي من شأنها إذالل الشخص 	

واالستخفاف به.
العنف الرومان�سي )عنف املغازلة(. 			

هو تعرض الشخص لتصرفات جسدية وجنسية ونفسية ورقمية عنيفة من الشريك )الحبيب(. ويهدف 
ممارس العنف بهذه الطريقة، إلى السيطرة على الضحية، وإظهار القوة والسيادة لديه عبر عالقة الحب 

بينهما.

املطاردة واملالحقة مع اإلصرار من جانب واحد)9(. 		

كل موقف أو سلوك، سواًء أكان لفظًيا أم عملًيا وباستخدام أي وسيلة اتصال كانت، يشعر اإلنسان 
بالخوف أو اليأس أو العجز الجسدي أو النف�ضي، وتسبب له القلق على أمنه. ويمكن أن يكون الشخص 

املمارس للمالحقة والتعقب، أحد أفراد العائلة أو صديًقا أو أجنبًيا. وأمثلتها:

• املراقبة والترصد.	
• اإلصرار على إجراء اتصاالت هاتفية، أو إرسال رسائل غير مرغوب فيها.	
•  االنتظار في مكان العمل أو السكن، واعتراض طريق الشخص من دون وجه حق.	
• إرسال الهدايا للشخص من دون رضاه.	
• نشر معلومات االتصال الخاصة بالشخص على اإلنترنت أو على وسائل التواصل االجتماعي.	
• نشر وبث إشاعات كاذبة عن الشخص.	
• القيام بتصرفات من شأنها التأثير في إرادة الشخص واستعطافه واستغالل مشاعره وأحاسيسه 	

)9(  جرت االستفادة في إعداد هذا القسم والقسم التالي الذي يحمل عنوان »اإلتجار باملرأة«، من كتيب العنف املمارس ضد املرأة الصادر عن 
مؤسسة التضامن مع املرأة.
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)كالقول بأنه سيقدم على االنتحار في حالة عدم اللقاء.. إلخ(.
• إقدام الزوج أو الحبيب السابق على اعتراض طريق الشخص في كل مكان، في محاولة لاللتقاء 	

به من دون علم أو دعوة. أو املجيء إلى منزله أو مدرسته أو مكان عمله. 
• شراء الهدايا والورود وإرسالها باستمرار.	
• السعي لالتصال باألصدقاء املحيطين بالشخص ومحاولة الحصول منهم على معلومات.	
• اإلضرار باألشياء الخاصة بالشخص ومقتنياته. 	

االتجار باملرأة. 	

يعد؛ إكراه املرأة على العمل من قبل تجار البشر، وإجبارها على ممارسة الفحشاء والدعارة، وسجنها، 
وإجبارها على التبرع بأحد أعضاء جسمها واستخدام التهديد بالقوة ضدها، واالستفادة من يأسها، وخداعها 

لنقلها إلى مكان آخر داخل البالد أو خارجه عبر اختطافها، من قبيل اإلتجار باملرأة.

الزواج املبكر. 		

الزواج املبكر)10(، هو الزواج الذي يحدث قبل سن الثامنة عشرة، أي في سن الطفولة. وهو أحد أكثر 
أشكال استغالل وإساءة معاملة األطفال شيوًعا في العالم. ونظًرا ألن معظم هذه الزيجات تحدث من دون 
ر�ضى الطفل وإدراك منه، لذا فهو يتصف بالزواج املبكر والقسري. إذ إن هذا الزواج يفصل األطفال عن 
التعليمية  املجاالت  في  وفرصهم  نموهم  ويعرض  املنزلي،  للعنف  عرضة  ويجعلهم  وأصدقائهم،  عائالتهم 

واالجتماعية واملهنية للخطر«.

الزواج الجبري. 			

هو إجبار الشخص على الزواج عن طريق التهديد أو اإلكراه أو عبر ممارسة العنف عليه من أبويه أو 
من أحد أفراد أسرته. فإن كان أحد األطراف غير راض عن هذا الزواج واضطر إلى قبوله رغًما عنه، وحدث 

بمعزل عن إرادته، فيعد الزواج حينئذ زواًجا قسرًيا.

التحرش الجن�سي. 				

التي تحدث من مع  أنه »األلفاظ واملواقف وأشكال السلوك األخرى ذات املحتوى الجن�ضي  ُيعّرف على 
أو  الواحد  الفعل  الشخص، من دون رضاه«. ويمكن اعتماًدا على السياق الذي يقع فيه الحدث، اعتبار 
ا مسبًقا. كما يمكن ألي شخص من أي توجه 

ً
ا جنسًيا. واإلصرار ليس شرط

ً
االفعال املتكررة بإصرار تحرش

جن�ضي ومن أي عمر، أن يتعرض للتحرش الجن�ضي)11(«.

)10(  Aktepe ve Atay, 2017.

)11(  التعريفات املتعلقة بالتحرش واالعتداء الجن�ضي
 .https//:citob.metu.edu.tr/cinsel-taciz-ve-saldırıya-ilişkin-tanımlar
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االعتداء الجن�سي. 		

ُيعّرف بأنه »انتهاك للحرمة الجسدية ألحدهم من خالل سلوكات جنسية من دون رضاه«. يعد االعتداء 
على  يحتوي  جسدي  لتصرف  الشخص  تعريض  خالل  من  الجسدية  الشخص  لحصانة  ا 

ً
انتهاك الجن�ضي 

مضامين جنسية عن طريق استخدام القوة الجسدية أو النفسية، أو اإلكراه، أو التهديد والتخويف، أو 
القمع والترهيب، أو الحيلة والخداع )12(«.

سفاح األقارب. 	

ُيعرَّف سفاح القربى في القوانين، بأنه العالقة الجنسية بين األشخاص الذين تربطهم رابطة الدم. ومما 
ال شك فيه أن هذا التعريف قاصر للغاية. فبينما يعد سفاح القربى جريمة في حد ذاتها في قوانين بعض 
البلدان، إال أنه لم يدرج بوصفه جريمة مستقلة عن باقي الجرائم الجنسية األخرى في قوانين بعض آخر منها. 

»وبحسب تعريف لدائرة الصحة والتعليم والحماية األميركية عام 1980؛ فقد ُعّد سفاح األقارب على 
داخل  وسطوتهم  وسلطتهم  األبوين  شخصية  يملكون  الذين  أولئك  قبل  من  جنسًيا  الطفل  استغالل  أنه 

األسرة )13(«.

من  هم  الفاعلين  أغلب  وكون  والفتيات،  النساء  من  هم  األقارب  سفاح  ضحايا  أغلب  كون  وبسبب 
 من أشكال العنف ضد املرأة.

ً
الشخصيات الذكور في األسرة، يجعل من هذا الفعل في الوقت ذاته شكال

أشكال العنف ضد املرأة التي تحدث من خالل املمارسات الثقافية- التقليدية. 		

 من العنف ضد املرأة. فمثال؛ 
ً

يمكن أن تصبح بعض املمارسات والتقاليد الثقافية للمجتمعات أشكاال
الجرائم املرتكبة بدعوى الشرف، ومهر املرأة ]ثمنها الذي يسمى بالنافجة أو السياق[، وحز املهد ]عادة تركية 
قديمة يقرر بموجبها اآلباء على الوعد بتزويج املولودة من فالن عند بلوغ اإلثنين سن الزواج، حيث يقومون 
بحز سريرها في إشارة لذلك[، وخطف البنت، وزواج املبادلة )الشغار(، وزواج الضرة، وختان األنثى، وما إلى 

ذلك من طقوس وعادات مختلفة تؤدي إلى إصابة املرأة بأذيات وإعاقات جسدية.

االحتياجات واملشكالت التي تعانيها املرأة الالجئة في سياق املساواة في النوع االجتماعي

اضطر عدد كبير من السوريين الفارين من الحرب األهلية التي بدأت في سورية في آذار/ مارس عام 2011 
إلى اللجوء إلى الدول املجاورة. فقد توجه أغلب هؤالء الالجئين السوريين إلى تركيا. إذ بلغ عددهم فيها حوالى 4 
ماليين الجئ سوري. وفي حين كان جزء كبير من هؤالء الالجئين يعيش في املخيمات، توزعت األغلبية العظمى 
الذين  أكثر من نصف عدد الالجئين السوريين  النساء واألطفال  في مدن تركيا املختلفة. وقد شكلت  منهم 

)12(  التعريفات املتعلقة بالتحرش واالعتداء الجن�ضي
 .https//:citob.metu.edu.tr/cinsel-taciz-ve-saldırıya-ilişkin-tanımlar

)13(  http://www.nd.org.tr/images/other/282.pdf 

https://citob.metu.edu.tr/cinsel-taciz-ve-
http://www.nd.org.tr/images/other/282.pdf
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يعيشون في تركيا. معظم النساء والفتيات السوريات اللواتي اضطررن إلى الهجرة بسبب جنسهن، يواجهن 
مشكالت عدة ويشعرن باحتياجات مختلفة.

العنف القائم على النوع االجتماعي الذي تعانيه النساء الالجئات 

يتبين من مراجعة تقارير األمم املتحدة ذات الصلة، وبشكل الفت أن %80 من الالجئين هم من النساء 
واألطفال، وأن معظم النساء الالتي اضطررن للهجرة، يواجهن العنف الجن�ضي وعدم املساواة االقتصادية 
وانتهاكات حقوق اإلنسان)14( . وتواجه النساء خالل عملية الهجرة وبعدها وبسبب جنسهن تجارب تختلف 
بعبارة  أي  املعاملة.  وسوء  والعنف  التمييز  من  مختلفة   

ً
أشكاال يواجهن  ثم  ومن  الرجال،  عن  تجارب  عن 

أخرى، تواجه الالجئات عقبات مختلفة في مجاالت تتعلق بممارسة حقوقهن األساسية، والوصول إلى املوارد 
والفرص املتاحة بسبب أنوثتهن ووضعهن بوصفهن الجئات. وقد تناولت املفوضية السامية لألمم املتحدة 

السامية لشؤون الالجئين قضية العنف القائم على النوع االجتماعي من حيث مراحله في خمس فئات:

في أثناء االشتباكات وقبل عملية الفرار. 	

التحرش من قبل أصحاب السلطة، بيع املرأة ألغراض جنسية، االعتداء جن�ضي، االغتصاب، الخطف 
من قبل أفراد األطراف املتنازعة، وعناصر قوات األمن، االغتصاب الجماعي والحمل القسري.

في أثناء الفرار. 		

االعتداء الجن�ضي من قطاع الطرق وحرس الحدود والقراصنة، واالحتجاز من تجار البشر وتجار العبيد.

في بلد اللجوء. 			

االعتداء الجن�ضي واإلكراه واالبتزاز من أشخاص مسؤولين، االعتداء الجن�ضي على األطفال املنفصلين عن 
ذويهم في أثناء الرعاية، العنف األسري، االعتداء الجن�ضي في أثناء وجودهم في مرافق العبور، وفي أثناء جمع 

الحطب والحصول على املياه.

اإلكراه على الدخول في عالقة جنسية- الدعارة القسرية من أجل البقاء، واالستغالل الجن�ضي في أثناء 
املمارسات  وتكرار  واملوارد،  املساعدة  الحصول على  أو  اللجوء  بلد  في  قانوني  الحصول على وضع  محاولة 

التقليدية الضارة.

في أثناء العودة. 		

االعتداء الجن�ضي على النساء واألطفال املنفصلين عن ذويهم، واالعتداء الجن�ضي من أصحاب السلطة، 
واالغتصاب من قطاع الطرق، وحرس الحدود، واإلعادة القسرية.

)14(  Aktaran; kaya, 2015: 273; Thomas, 2008. 
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في مرحلة االندماج. 	

القانوني،  الوضع  لتنظيم  الجن�ضي  والتنمر  العقاب،  أشكال  من  كشكل  بالعائدين  الجن�ضي  التحرش 
إلى املوارد والوثائق الشخصية واسترداد  وإقصاء النساء عن صنع القرار، والحرمان أو املنع من الوصول 

املمتلكات) 15(.

ا من الجناة أو من عائالتهم أو من 
ً
»تعمد النساء الالجئات في األغلب إلى إخفاء معاناتهم وتجاربهم إما خوف

ردة الفعل املحتملة من املجتمع، ومن عدم ثقتهم في تلقي معاملة عادلة ومالئمة من السلطات واملسؤولين. 
ويضاف الخجل والخوف من وصمة العار، إلى جانب بعض األعراض النفسية كاالنفصام واالنعزال« )16(.

مشكالت املرأة السورية الالجئة وحاجاتها

وفق  املسجلين  السوريين  الالجئين  عدد  ان  الداخلية  وزارة  في  الهجرة  إلدارة  العامة  املديرية  أعلنت 
البيانات البيومترية قد وصل في 12 حزيران/ يونيو عام 2019، إلى 3.613.644 شخًصا. وقد بلغ عدد الذكور 
1.956.459 شخًصا من أصل هذا الرقم، فيما بلغ عدد اإلناث 1.657.185 شخًصا. ويعيش 109.726 سورًيا 
املراكز. ويؤلف  الذي يعيش فيه 3.237.345 شخًصا منهم خارج هذه  الوقت  في  في مراكز اإليواء املؤقت، 
الشباب واألطفال، األغلبية العظمى من السوريين املوجودين في تركيا. ويقدم الجدول أدناه معلومات تتعلق 

بالفئة العمرية لالجئين السوريين )17(.

)15(  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، 2003. العنف الجن�ضي القائم على النوع االجتماعي ضد الالجئين والنازحين. مبادئ 
إرشادات الوقاية واالستجابة، مايو 2003.

)16(  Aktaran; Barın, 2015; Granville-Charpman, 2014. 

)17(  https://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik 

https://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
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املجموعاإلناثالذكورالفئة العمرية

من  عدًدا  وإن  واألطفال.  النساء  من  هم  بالدنا  في  السوريين  نصف  من  أكثر  أن  إلى  األرقام  هذه  تشير 
أيًضا  تشمل  أعاله،  املذكورة  السامية  املفوضية  لجوء  دائرة  في  النساء  عانتها  التي  واملشكالت  التجارب 
الالجئات السوريات الالتي لجأن إلى بلدنا. وتتلخص املشكالت التي تعانيها املرأة السورية الالجئة إضافة إلى 
االحتياجات العاجلة بصورة عامة في العناوين اآلتية: األمن، والسكن، والتعليم، والعمل، واملواصالت، عدم 
التمكن من الوصول إلى الخدمات الصحية، والشعور بالغربة والوحدة والعزلة االجتماعية بسبب التعرض 
لالستغالل الجن�ضي والجسدي، والزواج املبكر، وتعدد الزوجات، واالختالفات الثقافية، ومشكالت اللغة. 
وباألخص مشكلة اللغة التي تشكل أهم العقبات وأكبرها في طريق الوصول إلى الفرص والحقوق املتعلقة 
باملسائل املبينة أعاله جميعها. إن إقامة السوريين خارج املخيمات مًعا في املدن املختلفة على شكل غيتوهات، 
وعدم مشاركة املرأة أو ضعف مشاركتها )مقارنة بالرجال( في الحياة االجتماعية واالقتصادية الناجم عن 

نوعها االجتماعي، شكل عقبة مهمة في تعلم اللغة وفي عملية التكيف واالندماج.

مشكالت السكن واإليواء واالحتياجات األساسية. 	

تعد مسالة السكن واملأوى من املشكالت الرئيسية التي تواجه الالجئات السوريات. إذ إن الالجئين الذين 
خارج  يعيشون  من  أغلب  بينما  الصنع،  مسبقة  بيوت  في  أو  الخيام  في  يقيمون  هنا  املخيمات  في  يعيشون 
املخيمات في املدن، يقيمون في املنازل وشقق العمارات. لكن هناك قسم من السوريين يعيشون في أوضاع 
10 في  16 في املئة من الالجئات في الخرابات، ويعيش  13 في املئة من الذكور و  غاية في الصعوبة. »يعيش 
املئة من كل من الالجئين الذكور واإلناث في أماكن مؤقتة، غير منتظمة بنيت على عجل ويحتمون بأسقف 
الالجئات  ربع  من  وأكثر  الذكور،  الالجئين  ربع  يقارب  ما  أن  املئوية  النسب  هذه  تظهر  وهكذا،  بالستيكية. 

يعيشون في أماكن خربة، مؤقتة تحت حماية بالستيكية أو في أماكن مكشوفة« )18(.

AFAD .35 :2013 ،18(  املديرية العامة إلدارة الكوارث واألحوال الطارئة، آفاد(



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

30

في  املعيشة املكتظة، واإلقامة  تتعلق بمسألة اإليواء، كأماكن  إلى ذلك، هنالك مشكالت أخرى  إضافة 
املياه والتدفئة، وعدم وجود أدوات منزلية كافية، وإيجارات أعلى من  ظل أوضاع غير صحية، ومشكالت 
النساء السوريات الوحيدات واألرامل على  الثقة بسبب عدم وجود عقود إيجار. كما أن  املعتاد، وانعدام 

وجه الخصوص، يواجهن مشكالت مختلفة في مسألة العثور على منزل.

املشكالت الصحية. 		

تعد املشكالت املتعلقة بالصحة من أهم القضايا التي تواجه الالجئات السوريات اللواتي يعشن داخل 
املخيمات وخارجها. فالصدمات واألزمات التي خلفتها مراحل الحرب والهجرة، واألزمات واملشكالت النفسية 
على  الحصول  ومشكالت  الحرب،  بعد  أجنبي  بلد  في  بالحياة  التمسك  ضغوط  عن  الناجمة  واالجتماعية 
الحمل  وبخاصة  اإلنجابية،  الصحة  ومشكالت  والتغذية،  الذاتية  الرعاية  ومشكالت  الصحية،  الخدمات 
والوالدة والرضاعة الطبيعية، وندرة الوحدات االستشارية ومراكز إعادة التأهيل، ومحدودية مراكز تقديم 

، وقضايا التحرش واالعتداء الجن�ضي، هي من أبرز املشكالت في هذا املجال.
ً

طلبات الدعم أو غيابها أصال

52 في املئة من الالجئات السوريات أنهن وأقاربهن بحاجة إلى دعم نف�ضي. وبلغت نسبة النساء  »أفادت 
الالتي ذكرن حاجتهن إلى الدعم النف�ضي ألنفسهن أو ألقاربهن داخل املخيمات 55 في املئة، وفي خارج املخيمات 
49 في املئة. وهذا ما يؤكد حاجة النساء املقيمات داخل املخيمات إلى الدعم النف�ضي، أكثر من النساء اللواتي 

يعشن خارجها« )19( .

املشكالت املتعلق باالستخدام )التوظيف(. 			

ومن املشكالت التي تواجهها الالجئات السوريات الالتي يعشن داخل املخيمات وخارجها، هي الصعوبات 
والطوارئ  الكوارث  إلدارة  العامة  املديرية  لبيانات  ووفًقا  االستخدام.  مجال  في  تعترضهم  التي  والعقبات 
)AFAD(، فإن 22 في املئة من النساء السوريات الالتي يعشن خارج املخيمات، يتبنين مسؤولية تأمين سبل 

العيش األسرية)20(.

وتظهر تقارير إدارة الكوارث والطوارئ )AFAD( أن األغلبية العظمى من الالجئات السوريات ال يعملن، 
التنظيف،  وفي  النسيج،  وورشات  الزراعي،  القطاع  في  موسمية  كعمالة  العاملة  املجموعة  تشتغل  بينما 
تحملها  التي  واملهنية  الدراسية  الشهادات  صالحية  عدم  وبسبب  املتاجر.  في  وعامالت  الشعر،  وتصفيف 

النساء السوريات، في تركيا. فإن أغلبهن ال يعملن، أو يضطررن للعمل في وظائف متدنية الوصف.

في وظائف منخفضة األجر والوصف ومن دون ضمانات، والعمل لساعات طويلة، والتعرض  فالعمل 
للتحرش الجن�ضي واملضايقة في مكان العمل، وعدم القدرة على تحصيل األجور، والتسول مع أطفالها، هي 

من الصعوبات التي تواجهها املرأة الالجئة في مجال االستخدام.

AFAD .38 :2014 ،19(  املديرية العامة إلدارة الكوارث واألحوال الطارئة، آفاد(

AFAD .2014 ،20(  املديرية العامة إلدارة الكوارث واألحوال الطارئة، آفاد(
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املشكالت املتعلقة بالتعليم. 		

لها  يتعرضون  التي  املشكالت  هي  السوريون،  الالجئون  واألطفال  النساء  تعانيها  التي  األخرى  املشكلة 
خارج  يعيشون  الذين  السوريون  والشباب  األطفال  من  فقط  بسيط  جزء  يستفيد  إذ  التعليم.  مجال  في 
الذين  السوريين  لكافة احتياجات  تلبيتها  إلى جانب  التعليم. » »تعمل تركيا  في تركيا، من فرص  املخيمات 
قبلتهم في املخيمات، على تلبية االحتياجات التعليمية إلى حد كبير أيًضا... لكن من الواجب ذكره، أنه ما تزال 
هناك بعض التحديات في ما يتعلق بوصول األطفال السوريين -وباألخص الذين يعيشون خارج املخيمات- 
إلى التعليم. فبينما يواصل األطفال السوريون املوجودون داخل املخيمات تعليمهم غالبا، فإن ثالثة أرباع 

)3/4( األطفال خارج املخيمات لم يتمكنوا من متابعة تعليمهم« )21(.

AFAD، 2014 :جدول يوضح املستوى التعليمي للمرأة السورية الالجئة. املصدر

عامخارج املخيماتداخل املخيماتالوضع التعليمي

ولدى تفحص الجدول الوارد أعاله، يتبين أن أغلب النساء الالجئات السوريات املوجودات في تركيا، هن 
غير متعلمات، أو أنهن في مستوى تعليمي ضعيف. وهو ما يفرض ضرورة القيام بكثير من الدراسات في ما 

يخص تعليم املرأة السورية.

املشكالت املتعلقة بالزواج املبكر والزواج القسري وتعدد الزوجات. 	

الزواج  قضية  السوريون،  األطفال  وكذلك  الالجئة  السورية  املرأة  تعانيها  التي  املشكالت  أعمق  من  إن 
سورية،  في  ومشروعة  شائعة  ممارسة  يعد  الذي  املبكر  الزواج  فحاالت  الزوجات.  وتعدد  والقسري  املبكر 
على  عملت  الحرب  بسبب  تركيا  إلى  قدمت  التي  والعائالت  أكبر.  بشكل  والهجرة،  الحرب  مع  تزايدت  قد 
تزويج الفتيات ألسباب مختلفة. »منها حماية البنات وتأمين حياة أفضل لهن من خالل تلبية احتياجاتهن 

)21(  Akpınar, Teoman. 2017 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

32

االقتصادية بفضل روابط القرابة الجديدة الناشئة عن هذه الزيجات«)22(.

وبخاصة أن الفتيات الالتي يجري تزويجهن في سن مبكرة، ُيمنحن في العادة بوصفهن زوجة ثانية أو وثالثة 
الزيجات  في هذه  الرسمية  لغياب  القانوني،  باملعنى  يغدو معظمهن ضحية  ولذلك  منهن سًنا،  أكبر  لرجال 
]القانون التركي ال يتيح تعدد الزوجات، إذ ال يعتد بالزواج الثاني بوجود الزوجة األولى، زواًجا رسمًيا. إضافة 
إلى مواجهة عدد من املشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية والجنسية؛ كالعنف والقمع واالستغالل 
املنزل،  من  والطرد  والعزلة،  القسري،  والتشغيل  املنزل،  داخل  وأوالدها  األولى  الزوجة  من  املعاملة  وسوء 

والهجر، والحمل املبكر.

دعم املرأة السورية الالجئة في مراكز استشارات املرأة

ضدها.  املمارس  العنف  مكافحة  وسائل  أهم  من  اإليواء،  ودور   )KDM( املرأة  استشارات  مراكز  تعد 
السياسات  وتطوير  عنها،  والكشف  املرأة  ضد  العنف  مسألة  طرح  في  مهمة  وظيفة  املراكز  هذه  تؤدي  إذ 
جرى فيها دراسات وتقدم خدمات استشارية مختلفة من أجل حل مشكالت 

ُ
واالستراتيجيات املتعلقة بها. إذ ت

النساء الالتي يراجعنها وتلبية احتياجاتهن. تشمل هذه الدراسات والنشاط، مجاالت عدة منها؛ زيادة ثقة 
العامة  املؤسسات  لدخول  وتوجيهها  القانونية،  حقوقها  إلى  التعرف  من  وتمكينها  وتقويتها،  بنفسها،  املرأة 
ذات الصلة بعد تعريفها بها، وتقديم املشورة النفسية والقانونية املجانية لها. وينفذ هذا النشاط كله في 

املنظمات النسائية طواعية من منظور املرأة وفي إطار مفهوم التضامن معها.

تتعرض النساء والفتيات السوريات اللواتي اضطررن للهجرة إلى بلدنا بسبب الحرب في سورية، النتهاكات 
الحقوق والتمييز والعنف وسوء املعاملة في مختلف املجاالت، لألسباب املوضحة أعاله. لكن نسبة قليلة 
فقط من الالجئات والفتيات السوريات يتمكن من الوصول إلى اآلليات التي تستطعن بها تلقي الدعم في ما 
التعامل مع هذه املشكالت بمفردهن، من دون مراجعة أي من  بانتهاك حقوقهن. فأغلبهن يحاولن  يتعلق 

املؤسسات.

)22(  Aktaran; Barın, 2015; Erdoğan, 2014. 
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يمكن  التي  الفاعلة  األدوات  إحدى  هي  النسائية،  املؤسسات  تديرها  التي  املرأة  استشارات  فمراكز 
خدمات  لتلقي  إليها  اللجوء  الالجئات  للنساء  يمكن  التي  املراكز  وهي  املشكلة.  هذه  ملكافحة  استخدامها 
التي تالئم احتياجاتهن، وتعريفهن بحقوقهن.  العامة  إلى املؤسسات  ثم توجيههن  استشارية مختلفة، ومن 
والخطوة األولى ملراجعة الالجئات السوريات لهذه املراكز واالستفادة منها، تتمثل في اكتساب الوعي واملعرفة 

حول حقوق املرأة الالجئة من خالل املؤسسات النسائية التي تمتلك مراكز استشارية.

لكن باملقابل، على هذه املراكز أن تكون قادرة على االستجابة لطلبات الالجئات، وأن تكون على استعداد 
إلجراء الدراسات الالزمة في هذا املجال، وأن تضع في الحسبان بعض القضايا واملعايير املحددة عند تنفيذ 

الدراسات. 

الدراسات واألبحاث املتعلقة باملرأة السورية الالجئة في مراكز استشارات املرأة

واالجتماعي  النف�ضي  اإلرشاد  مجال  في  السوريات  والفتيات  للنساء  الدعم  تأمين  األساسية:  الغاية 
والقانوني، والتدريب املنهي، والصحة اإلنجابية، والحماية، وتوجيههم إلى الخدمات التي يحتجنها بغية تطوير 

املساواة في النوع االجتماعي ومكافحة العنف ضد املرأة، وتطوير ممارسات التضامن وتمكين املرأة.
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النهج: 

• يجب تنفيذ الدراسات من وجهة نظر املرأة، وبأساليب ومبادئ قائمة على املساواة بين الجنسين.	
• املعلومات 	 ومعرفة  واحتياجاتهن  واملهاجرات  اللجوء  وطالبات  الالجئات  مشكالت  تعلم  يجب 

األساسية حول هذا املجال.
• يجب تمكين النساء والفتيات املتضررات من الحرب والصراع من أجل التعبير عن مشكالتهن 	

وصعوباتهن من دون تردد.
• يجب االلتزام بمبدأ السرية واالهتمام بخصوصية املرأة والطفل في األحوال كلها.	
• يجب تطوير مقترحات الحلول باملشاركة مع مقدمة الطلب.	
• يجب أن يكون األشخاص العاملون في هذا املجال متجردين من األحكام والتصورات املسبقة 	

بقدر اإلمكان.
• يجب عدم اتخاذ أي قرار باسم املرأة أو بالنيابة عنها.	
• يجب على العاملين عدم محاكمة مقدمة الطلب أو تهميشها.	
• يجب االستناد إلى بيانات مقدمة الطلب والوقوف إلى جانبها.	
• يجب في الحاالت التي تتطلب االستعانة بمترجم، الحرص على العمل مع ترجمان من العنصر 	

مدربات  يكن  أن  بهن،  يستعان  اللواتي  املترجمات  إلى  بالنسبة  جًدا  املهم  من  ولكن  النسائي. 
ومؤهالت في موضوع املساواة في النوع االجتماعي وحقوق املرأة.

• الرسمية 	 )كاملؤسسات  الصلة  ذات  واملنظمات  املؤسسات  مع  تعاون  عالقات  إقامة  يجب 
واملنظمات غير الحكومية والجامعات والبلديات والقطاع الخاص(.

مراكز  في  الالجئة  السورية  املرأة  يخص  ما  في  نَجز 
ُ
ت التي  العمل  مجاالت  إيجاز  يمكن  العمل:  مجاالت 

استشارات املرأة بأربعة عناوين:

نشاط االستشارة والتمكين. 	

النشاط االستشاري

ويشمل الدعم املقدم للنساء من خالل مجموعة من األساليب والتقنيات من أجل تحديد املشكالت التي 
تعانيها الالجئة وتعريفها وإيجاد الحلول والتخلص من اآلثار السلبية لها. يشمل نشاط االستشارة الخاص 
املجاالت  ومطالبهم  احتياجاتهم  سياق  في  واملقدمة  املرأة  استشارات  ملركز  املتقدمين  واألطفال  بالنساء 
الصحة  )خاصة  الصحية  االستشارة  العمل،  استشارات  القانونية،  االستشارة  النف�ضي،  اإلرشاد  اآلتية: 

اإلنجابية(،والتوجيه إلى املؤسسات واملنظمات ذات الصلة.

نشاط التمكين

وتتضمن دراسات متنوعة تمكن الالجئات الالتي يتقدمن ملركز استشارات املرأة من التخلص من اآلثار 
الدراسات؛  هذه  حياتهن.  ومواصلة  لذاتهن  واحترامهن  بأنفسهن  ثقتهن  واستعادة  ملشكالتهن،  السلبية 
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)النوع  التوعوية  الدراسات  التدريب/  املنهي،  التدريب  اللغة،  ودورات  الحياتية  باملهارات  يتعلق  نشاط  هي 
يمكنهم  التي  واملنظمات  املؤسسات  عن  ومعلومات  املرأة،  ضد  العنف  والطفل،  املرأة  حقوق  االجتماعي، 
التقدم إليها والحصول على الدعم(، ونشاط خارجي )كالرحالت، والنزهات، والرحالت الترويجية للشركات(، 
الجماعي  والعالج  والقسري  املبكر  الزواج  حول  واجتماعات  القانونية،  والحقوق  اإلنجابية،  والصحة 

والدراسات ولقاءات رفع الوعي، وما إلى ذلك.

نشاط املتابعة والتقييم . 		

النماذج املستخدمة في الدراسات املتعلقة بالالجئات اللواتي يتقدمن إلى مراكز استشارات املرأة لتلقي 
الدعم منها هي األدوات التي يستخدمها املركز في نشاط التقييم، وإحصاء البيانات التي جرى الحصول عليها 
من خالل هذه النماذج ، وكتابة وإعداد التقارير عن جميع أنواع األعمال التي يقوم بها املركز، وأرشفة هذه 
املعلومات. وهي في الوقت نفسه، مصادر إرشادية للدراسات والخطط واالستراتيجيات الجديدة الخاصة 
من  العامة،  مع  البيانات  من  عليها  الحصول  يجري  التي  التقارير  مشاركة  بمكان  األهمية  ومن  بالالجئات. 
جرى دراسات املتابعة واملراقبة في املجاالت املحددة، بعد 

ُ
ناحية التعاون وتطوير الخدمات في هذا املجال. ت

بيان مؤشراتها في سياق القواعد واملعايير التي تستند إليها االتفاقيات الدولية. كما أن مشاركة نتائج املراقبة 
تقديم  لجهة  أيضا  أهميتها  إلى  إضافة  العملية.  هذه  من  جزء  أيًضا  هي  الصلة،  ذات  واألطراف  العامة  مع 

البيانات واملعلومات الستخدامها في تطوير استراتيجيات وأساليب جديدة، وفي دراسات املناصرة.

الدراسات املتعلقة بأطفال املرأة الالجئة املتقدمة إلى مراكز استشارات املرأة. 			

األطفال  مراعاة  املرأة،  استشارات  مراكز  في  بالالجئات  املتعلقة  والدراسات  األعمال  تنفيذ  عند  يجب 
وتخطيط النشاط لتلبية احتياجاتهم. ألن النساء اللواتي يتقدمن إلى املراكز عادة ما يواجهن هن وأطفالهن 

هذه املشكالت.

• طط للدراسات املتعلقة باألطفال، مع محترفين في املجاالت ذات الصلة. إذ يجب 	
َ

يجب أن ُيخ
تدريب العاملين في مراكز استشارات املرأة الذين سيجرون مثل هذه الدراسات على التعامل 

مع األطفال.
• إذا ذكرت املرأة التي تقدمت إلى مركز االستشارة أن أطفالها تعرضوا للعنف أيًضا، فيجب حينها 	

تقييم حالة الطفل مع حالة أمه.
• حتى إذا كانت املرأة التي تقدمت إلى مركز االستشارة تتحدث عن العنف األسري، فيجب على 	

القائم بإجراء املقابلة أن يسأل عن حالة الطفل وما إذا كان قد تعرض للعنف أم ال، حتى وإن 
لم تأت األم على ذكر ذلك.

• تخذ القرارات املتعلقة بالطفل بمشاركة الطفل ووفًقا لسنه و وضعه.	
ُ
يجب أن ت

حالة الطفل وما إذا كان قد تعرض للعنف أم ال، حتى وإن لم تأت األم على ذكر ذلك.
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تخذ القرارات املتعلقة بالطفل بمشارك
ُ
يجب أن ت

مكافحة املمارسات العملية املتعلقة بالتمييز التي تنشأ، أو التي قد تنشأ في . 	
املجتمع ضد الالجئة

من أنواع النشاط املهمة التي يجب تطويرها في مراكز استشارات املرأة في ما يخص الالجئات، مكافحة 
ممارسات التمييز وخطابات التفرقة التي قد تنشأ في املجتمع وبخاصة تجاه هذه الفئة. 

إن مثل هذه املمارسات التي تخلق لغة كراهية وتمييز قد ينقلب إلى عنف، يزيد من معاناة هذه املجموعات 
 صعوبات مختلفة بسبب اللجوء وتجعل حياتها أكثر صعوبة. ولهذا السبب:

ً
التي تعاني أصال

ذ في هذا املجال املعايير اآلتية: نفَّ
ُ
يجب أن تؤخذ في الدراسات التي ست

• رفع مستوى الوعي في املجتمع من خالل إدراج هذه القضية في نشاط والفعاليات التي تقوم بها 	
مراكز استشارات املرأة التي تمتلك مؤسسات نسائية.

• تدريب األعضاء واملتطوعين والعاملين على املوضوع، وتنظيم اجتماعات إعالمية.	
• ضمان مشاركة املرأة الالجئة في نشاط املنظمات غير الحكومية، من خالل إشراك الالجئات في 	

األعمال التطوعية لعمل املراكز.
• تطوير التعاون مع املنظمات غير الحكومية األخرى العاملة في شؤون الالجئات محلًيا، والتواصل 	

معها ومع املنظمات غير الحكومية التي أنشأتها هذه املجموعات، إن وجدت.
• استخدام لغة السالم والحوار وأساليبه.	
• ببعضهن، لضمان 	 وتعريفهن  بالالجئات  التركيات  النساء  الدراسات على جمع  أثناء  في  العمل 

القضاء على األحكام والتصورات املسبقة.
• ضمان جعل الالجئات صلب املوضوع في الدراسات املخطط لها من أجلهن.	
• العمل على تغيير نظرة املجتمع إلى الالجئة على أنها »فقيرة، مسكينة، ضحية« من خالل دراسات 	

تكشف نقاط القوة لديها.
• التعبير عن اآلثار السلبية لخطاب الكراهية والتمييز واملواقف اإلقصائية في املجتمع، والتذكير 	

بأنها انتهاك لحقوق اإلنسان في الدراسات واألوساط جميعها.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

37

املصادر:

AFAD ، )2013(. الالجئون السوريون في تركيا، نتائج الدراسة امليدانية 2013، أنقرة: الجمهورية 	 
https://www.afad.gov.tr/upload/ .التركية. رئاسة مجلس الوزراء، مديرية إدارة الكوارث والطوارئ

2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_-Node/2376/files/60
tr.pdf، الوصول: 03.04.2017

AFAD، )2014(، النساء السوريات في تركيا. 	 
https://www.afad.gov.tr/upload/ Node/17934/xfiles/turkiye_deki-suriyeli-

,kadinlar_-2014_2_.pdf

     تاريخ الوصول: 03.04.20176.

Akpınar, Teoman )2017( املشاكل والصعوبات التي يواجهها األطفال السوريون الالجئون والنساء الالجئات 	 
في تركيا في سياق السياسة االجتماعية. مجلة البلقان والشرق األدنى للعلوم االجتماعية، 3، 29-16.

املناهج 	  واالجتماعية.  النفسية  والعواقب  األطفال  زواج   )Aktepe، Evrim & Atay، İnci Meltem )2017
الحديثة في الطب النف�ضي. 9 )4(، 420-410.

Barın, Hilal )2015(. املشاكل التي تعاني منها النساء السوريات في تركيا في السياق االجتماعي، ومقترحات 	 
الحلول. مجلة أبحاث الهجرة، 2، 56-10.

لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، التفسير العام، رقم 18، حظر التمييز، 10.11.1989، الفقرة السابعة.	 
اللجوء 	  وطالبي  لالجئين  االستشارة  دليل  كتيب   .)2017( الالجئين.  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية 

املوجودين في تركيا- تركيا.

- )2008(. الدليل القانوني للنساء الالجئات: حقوق الالجئات وطالبات اللجوء وحقوق الالجئات - تركيا. تاريخ الوصول: 
.20.02.2018

https://tr.scribd.com/document/15897370/Multeci-Kad%C4%B1nlar-Hukuk-El-Kitab%C4%B1  

- )2005(. الدليل القانوني للنساء الالجئات: حقوق املرأة في بلد اللجوء، تركيا.

- )2003(. املبادئ اإلرشادية للوقاية واالستجابة في حاالت العنف الجن�ضي والعنف القائم على النوع االجتماعي الذي 
يتعرض له الالجئون واألشخاص العائدون والنازحون، تركيا.

- )2002(. حول دليل املصادر ومجموعة أدوات التدرب على النوع االجتماعي لالجئين، تركيا.

 املنصة املشتركة لحقوق اإلنسان )IHOP(. )2012(. كتيب توضيحي: منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف األسري. 
تاريخ الوصول: 20.02.2018

acklayc-kitapck-kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-/31/01/http://www.ihop.org.tr/2012
/oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-soezleme

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2376/files/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2376/files/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2376/files/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2376/files/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf
https://tr.scribd.com/document/15897370/Multeci-Kad%C4%B1nlar-Hukuk-El-Kitab%C4%B1
http://www.ihop.org.tr/2012/01/31/acklayc-kitapck-kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-soezleme/
http://www.ihop.org.tr/2012/01/31/acklayc-kitapck-kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-soezleme/
http://www.ihop.org.tr/2012/01/31/acklayc-kitapck-kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-soezleme/
http://www.ihop.org.tr/2012/01/31/acklayc-kitapck-kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-soezleme/


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

38

- )2011(. اتفاقية املجلس األوروبي بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزلي. تاريخ الوصول: 20.02.2018

kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-/17/05/http://www.ihop.org.tr/2011
/bunlarla-muecadeleye-dair-avrupa-konseyi-soezlemesi

التي 	  الالجئين  جمعيات  منظور  من  تركيا  في  العيش  الجوار:  لدى  الضيافة  في   ،)Kaya, Mahmut. )2015
أنشئت لطالبي اللجوء السوريين. مجلة دراسات العلوم االجتماعية األكاديمية، 39، 279-263.

مؤسسة التضامن مع املرأة. )2017(. كتيب العنف ضد املرأة، أنقرة: Ezgi لألوفست والطباعة. 	 
املنظمة الدولية للهجرة- تركيا. )2012(. الهجرة غير النظامية في تركيا- تركيا.	 
والطباعة 	  للوكاالت   Çınar شركة  إزمير:  الصحافة.  ألعضاء  كتيب   .)2010( الالجئين.  مع  التضامن  جمعية 

والصناعة والتجارة املحدودة.
تقييم 	  تقرير   .)2017 يوليو  )تموز/  إسطنبول  فرع  األتراك،  املعماريين  واملهندسين  املهندسين  غرف  اتحاد 

املؤسساتية  الطباعة  خدمات  شركة  إسطنبول:  والتخطيط.  املدن  لجوء  ناحية  من  املحلية  املسؤوليات 
والصناعة والتجارة املحدودة

التشريعات القانونية.

اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول عام 1967.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

االتفاقية االوروبية لحقوق اإلنسان.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد املرأة )سيداو(.

إسطنبول(  )اتفاقية  املنزلي  والعنف  املرأة  ضد  العنف  ومكافحة  منع  بشأن  االوروبي  املجلس  اتفاقية 
والكتيب التوضيحي.

الدستور.

قانون األجانب والحماية الدولية.

القانون املدني.

القانون الجزائي.

القانون رقم 6284.

الالئحة التنفيذية لقانون األجانب والحماية الدولية.

الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة.

http://www.ihop.org.tr/2011/05/17/kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-avrupa-konseyi-soezlemesi/
http://www.ihop.org.tr/2011/05/17/kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-avrupa-konseyi-soezlemesi/
http://www.ihop.org.tr/2011/05/17/kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-avrupa-konseyi-soezlemesi/
http://www.ihop.org.tr/2011/05/17/kadnlara-yoenelik-iddet-ve-ev-ci-iddetin-oenlenmesi-ve-bunlarla-muecadeleye-dair-avrupa-konseyi-soezlemesi/


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

39

الالئحة التنفيذية للقانون رقم 6284.

الالئحة التنفيذية لـ ŞONİM )مراكز مراقبة ومكافحة العنف(.

اقع اإللكترونية املو
 https://www.tmmob.org.tr/sayfa/cinsiyet-ayrimciligi-hakkinda
 https://citob.metu.edu.tr/cinsel-taciz-ve-saldiriya-iliskin-tanimlar
 http://www.nd.org.tr/images/other/282.pdf
 /http://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi
 Haklarimi_Biliyorum_Istanbul.pdf/11/http://sgdd.org.tr/wp-content/uploads/2016
 https://rm.coe.int/1680462545
 https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/
.)29-CEDAW/tavsiye_kararlari/CEDAW%20Komitesi%20Tavsiye%20Kararlar%C4%B1_ )1
 )pdf )erişim tarihi: 20.02.2018

https://anayasagundemi.com/201702/08//cedaw-komitesinin-toplumsal-cinsiyete-
dayali-siddete-karsi-tavsiye-kararinin-ozet-cevirisi/ )erişim tarihi: 15.09.2018( 

https://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik

املالحظات 

https://www.hyd.org.tr/attachments/article/540/Mu%CC%88lteci%20Kad%C4%B1nlara%20
Y%C3%B6nelik%20Toplumsal%20Cinsiyet%20Temelli%20Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1k%20
ve%20%C59%Eiddetle%20M%C3%BCcadele%20-%202019.pdf

https://www.hyd.org.tr/attachments/article/540/Mu%CC%88lteci%20Kad%C4%B1nlara%20Y%C3%B6nelik%20Toplumsal%20Cinsiyet%20Temelli%20Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1k%20ve%20%C5%9Eiddetle%20M%C3%BCcadele%20-%202019.pdf
https://www.hyd.org.tr/attachments/article/540/Mu%CC%88lteci%20Kad%C4%B1nlara%20Y%C3%B6nelik%20Toplumsal%20Cinsiyet%20Temelli%20Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1k%20ve%20%C5%9Eiddetle%20M%C3%BCcadele%20-%202019.pdf
https://www.hyd.org.tr/attachments/article/540/Mu%CC%88lteci%20Kad%C4%B1nlara%20Y%C3%B6nelik%20Toplumsal%20Cinsiyet%20Temelli%20Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1k%20ve%20%C5%9Eiddetle%20M%C3%BCcadele%20-%202019.pdf


24

قسم الترجمة


	الإطار القانوني لمكافحة العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي الممارس ضد المرأة اللاجئة
	حقوق اللاجئ- الإطار القانوني
	من هو اللاجئ؟ 
	من هو طالب اللجوء؟
	ما نوع الحماية التي يوفرها وضع اللجوء؟ (مبدأ عدم الإعادة)
	ما وضع ومركز السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا بسبب الحرب؟
	المواثيق الدولية الأساسية
	المواثيق الوطنية الأساسية
	المواثيق والاتفاقات الدولية الأساسية
	القوانين واللوائح الوطنية الأساسية
	حقوق المرأة اللاجئة
	آليات مكافحة العنف الممارس ضد المرأة اللاجئة 

	الدراسات والنشاط المتعلق بالمرأة السورية اللاجئة في مراكز استشارات المرأة
	المساواة في النوع الاجتماعي والعنف الممارس ضد المرأة
	الاحتياجات والمشكلات التي تعانيها المرأة اللاجئة في سياق المساواة في النوع الاجتماعي
	مشكلات المرأة السورية اللاجئة وحاجاتها
	دعم المرأة السورية اللاجئة في مراكز استشارات المرأة

	المصادر:
	التشريعات القانونية.
	المواقع الإلكترونية




