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حقوق

ةمدني
(الحقوق والخدمات)مشروع تعزيز وصول المرأة إلى العدالة 

:البرنامج اإلقليمي إلنهاء العنف ضد المرأة في غرب البلقان وتركيا

«تطبيق المعايير وتغيير العقليات»

2021أبريل ومايو 

التدريب الميسر
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.الطالقفيالحقللمرأة

عندماالطالقعلىالحصوليمكنهاامرأةكلأنتعتقدهل

الطالق؟يتماللماذاإليه؟تحتاج

.أزواجهنمنإذندونوالعملالتقديمالنساءلجميعيحق

فلماذا؟تنجحلمإذاهذا؟تنفيذيمكنفهل

طفل،هو18سنقبلشخصكلفإنالتركي،للقانونوفقًا

.عاًما18هوالزواجسنفإنوبالتالي

يتزوجلماذا؟18سنقبليتزوجوناألطفالأنتعتقدهل

عاًما؟18سندوناألطفال
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القانون المدني

النوعىعلالقائمبالعنفيتعلقفيمااألساسيةالقوانينأحدإنه

.والرجلالمرأةبينوالمساواةالمرأةضداالجتماعي

أموريفاألفرادبحقوقالمتعلقةالقوانينالمدنيالقانونيشمل

.والميراثوالملكيةاألسرةمثل

(اءعزبمتزوجة،)سوريافيالسوريةللمرأةاالجتماعيةالحالة

زواجىعلالتركيالمدنيالقانونينطبق.تركيافيبهامعترف

.تركيافيالسورياتطالقأو
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حقوقنا؟نعرفهل

.الزواجإلجبارسببًاليستالخطوبة•

.17سنيبلغواحتىيتزوجواأنامرأةأولرجليمكنال•

.الزواجالناسبعضعلىيحظرالقانونوبحسب•

الزواجلألشقاءيمكنال

،أختهابنةمنالزواجتستطيعالعمةزالتماالعم،العم

زواجهمفيضررالأنهطبيبتقريرثبتإذاإالالزواجنفسيةبأمراضللمصابينيجوزال.

.تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العامصعوبة، يمكنه في حالة وجود . ال يمكن إجبار أي شخص على الزواج•

.(الزواجمنسنوات5غضونفيالدعوىهذهرفعيجب).الزواجلفسخدعوىرفعالزواجعلىإجبارهتمالذيللشخصيمكن•

.قانونيغيرالعروسمقابلالمالمنمبلغدفع•

.المشاركةونفقةالفقرونفقةالمؤقتةالنفقة:النفقةمنمختلفةأنواع3مناالستفادةللمرأةيمكن•
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عائشةجسيتزوإنهوقالهذامقابلماليمبلغأمراهمنعائشةوالدطلب.عائشةمنالزواجريديأنهعائشةلوالدأمراهعائشةحبيبأعلن

.مبلغأعلىعطىيلمن

غريبمنتتزوجالحتىزوجهاقشقيمناتزويجهنسرينعائلةتريد.نسرينزوجمات.

أنعلمت،يومذاتالمنزلإلىماسينعادتعندما.آخرشخصمنسينمتزوجأنتريدماسينوالدةلكن.كثيرا ًتحبهشخصسيناملدى

ااتخذتالعائالت .تحبهالالذيالرجلهذامنماسينسيزوجونوأنهمقرار 

ا25العمرمنتبلغشابةسليمة ا.العمهةسليمزواجيريدون.14هوالعقليالعمرلكن.عام  إمكانيةتوجدالأنهتعتقدالعائلةألننظر 

.للغايةجيدبشكلسيعاملهاأنهاالعتقادوهسليميقبلعمهألنبالسعادةشعورالآخر،شخصمنةسليملتزويج

نمتتمكنلنالطالقحالةفيأنهاتعتقدلكنها.للعنفتعرضتأنهاأساسعلىعاما12منذتزوجتهالذيزوجهامنالطالقتريدنوران

.أطفالهاإلعالةشيءبأيزوجهامطالبة

طويلة،فترةمنذخطبنالقدعامين؟لمدةبياستمتعتهل":حليمقالعامين،لمدةلهمخطوبةكانتالذيحليمتركنورانأرادتعندما

."تتركنيأنيمكنكال.يعرفالجميع
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لمنةعائشسيتزوجإنهوقالهذامقابلماليمبلغأمراهمنعائشةوالدطلب.عائشةمنالزواجريديأنهعائشةلوالدأمراهعائشةحبيبأعلن•

ا17العمرمنيبلغلممايتزوجأنالمرأةأوللرجليمكنال).مبلغأعلىعطىي (.قانونيغيرالعروسمقابللالهلالمالدفع.عام 

.(وايتزوجأنيمكنالاألخوات).غريبمنتتزوجالحتىاشقيقهمننسرينمنتزويجهانسرينعائلةتريد.نسرينزوجمات•

العائالتنأعلمتيوم،ذاتالمنزلإلىسينمعادتعندما.آخرشخصمنسينمتزوجأنتريدسينموالدةلكن.كثيرا ًتحبهشخصسيناملدى•

ااتخذت قديمتيمكنهصعوبة،وجودحالةفي.الزواجعلىشخصأيإجباريمكنال).تحبهالالذيالرجلهذامنسينمسيزوجونوأنهمقرار 

(.العامالمدعيمكتبإلىجنائيةشكوى

ا25العمرمنتبلغشابةسليمة• ا.العمهةسليممنالزواجيريدون.14هوالعقليالعمرلكن.عام  ويجلتزإمكانيةتوجدالأنهتعتقدالعائلةألننظر 

إذاإاليتزوجواأنينالنفسيللمرضىيمكنال)للغايةجيدبشكلسيعاملهاأنهاالعتقادوهسليميقبلعمهألنبالسعادةالشعورآخر،شخصمنةسليم

(.أختهة/ابنمنالزواجعلىقادرةغيرتزالالالخالةالعم،،الحال.زواجهمفيضررالأنهطبيبتقريرثبت

بةمطالمنتتمكنلنالطالقحالةفيأنهاتعتقدلكنها.للعنفتعرضتأنهاأساسعلىعاما12منذتزوجتهالذيزوجهامنالطالقتريدنوران•

(المشاركةونفقةالفقرونفقةالمؤقتةالنفقة:مختلفةنفقات3مناالستفادةللمرأةيمكن).أطفالهاإلعالةشيءبأيزوجها

الجميعطويلة،فترةمنذخطبنالقدعامين؟لمدةبياستمتعتهل":حليمقالعامين،لمدةلهمخطوبةكانتالذيحليمتركنورانأرادتعندما•

.(الزواجإلجبارسبب اليسالخطوبة)."تتركنيأنيمكنكال.يعرف
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هل نعرف حقوقنا؟

خر للزوج اآلالزنا، فيمكن ارتكب أحد الزوجين الطالق، وإذا للمرأة الحق في •

.طلب الطالق
المخزي، يمكن ألحد الزوجين التقدم بطلب للطالق على أساس السلوك •

.المعاملةوالعنف، وتهديد الحياة، وسوء 
بة في نصف الممتلكات المكتسالوفاة، فإن في حالة انتهاء الزواج بالطالق أو •

ة بعد هذا يتم احتساب حصص الميراث على الحصة المتبقي. الزواج تعود للمرأة

.النصف
.عاًما ألمهاتهم15عادة ما يتم إعطاء حضانة األطفال الذين تقل أعمارهم عن •
رؤية ك الطفل، فيمكنإذا تم منح حضانة الطفل لألب ولم يسمح لك األب برؤية •

.طفلك من خالل التنفيذ ومعاقبة األب
لحكم عليه متابعة إجراءات التنفيذ واالنفقة، فيمكنك إذا لم يدفع زوجك المطلق •

.بالسجن
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امرأةزوجسيتأنهباستمرارابإخبارهيهاعلالعاطفيالعنفزوجهايمارس.زوجهاقبلمنباستمرارلإلذالليليشجونتتعرض•

.افيةكوغيرةجميلتليساألنهأخرى

الناحيةمنمنهاأقوىزوجهاألنأطفالهاحضانةعلىالحصولتستطيعالأنهاتعتقدإيلينلكن.زوجهامنالطالقتريدأيلين•

.معروفشخصوهوالمالية

جميعقالالطالق،أرادتعندماذلك،بعد.آخرشخصمعيخونهازوجهاأنيومذاتاكتشفتلكنها.سعيدزواجلديهشكران•

.أخرىمشاكلمنتعانيالألنهاالقاضييطلقهاولنسعيد،زواجهاألنالطالقلهاينبغيالشكرانإنأصدقائها

اذلك،ومع.عامينمنذزوجهاسيماطلقت• الماليةفرصالبسببأفضلبشكلبأطفالهيعتنيأنيمكنأنهعتقدتتكاناألنهنظر 

.اأطفالهؤيةبرالهسمحيالالسابقازوجهلكن.أطفالهمستقبلاالعتبارفياألخذمعوالده،معأطفاللحضانةتسمحفقدلوالده،

.اموالأييعطوهالنإنهمالمتوفىزوجهاأسرةقالت.جولبيريزوجتوفيت•
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األنهأخرىأةامرسيتزوجأنهباستمرارابإخبارهيهاعلالعاطفيالعنفزوجهايمارس.زوجهاقبلمنباستمرارلإلذالليليشجونتتعرض•

.(ملةالمعاوسوءالحياة،وتهديدوالعنف،المخزي،السلوكأساسعلىطالقدعوىرفعالزوجينألحديجوز)كفءوغيرةجميلتليس

شخصوهوماليةالالناحيةمنمنهاأقوىزوجهاألنأطفالهاحضانةعلىالحصولتستطيعالأنهاتعتقدإيلينلكن.زوجهاتطليقتريدأيلين•

ا15عنأعمارهمتقلالذيناألطفاليُمنحماعادة ً).معروف .(أمهاتهمحضانةعام 

إنهاأصدقائجميعقالالطالق،أرادتعندماذلك،بعد.آخرشخصمعيخونهازوجهاأنيومذاتاكتشفتلكنها.سعيدزواجلديهشكران•

ارتكبذاوإالطالق،فيالحقللمرأة).أخرىمشاكلمنتعانيالألنهاالقاضييطلقهاولنسعيد،زواجهاألنالطالقلهاينبغيالشكران

.(الطالقطلباآلخرللزوجفيمكنالزنا،الزوجينأحد

اذلك،ومع.عامينمنذزوجهاسيماطلقت• فقدلوالده،لماليةاالفرصبسببأفضلبشكلبأطفالهيعتنيأنيمكنأنهعتقدتتكاناألنهنظر 

حضانةنحمتمإذا).اأطفالهبرؤيةالهسمحيالالسابقازوجهلكن.أطفالهمستقبلاالعتبارفياألخذمعوالده،معأطفاللحضانةتسمح

(األبومعاقبةالتنفيذخاللمنطفلكرؤيةفيمكنكالطفل،برؤيةاألبلكيسمحولملألبالطفل

األصولفنصفإنالوفاة،أوبالطالقالزواجانتهاءحالةفي).اموالأييعطوهالنإنهمالمتوفىزوجهاأسرةقالت.جولبيريزوجتوفيت•

(المتبقيةالحصةعلىالميراثنصيباحتسابيتمالنصف،هذابعد.للمرأةتعودالزواجفيالمكتسبة
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.معًامنزلهماالزوجانيختارالمدني،للقانونوفقًا•

لنالمرضهذاأنرسميبتقريرالتأكيدوتمعقليًامريًضاالزوجينأحدكانإذا•
.الطالقطلبتقديماآلخرللزوجيمكنيختفي،

غبترإذاالخاصلقبهاوكذلكرسميًا،زوجهالقبتستخدمأنامرأةلكليمكن•
.ذلكفي

هذال.زوجهامعفيهتعيشالذيالمنزلفيحقوقهاحمايةفيالمرأةترغبقد•

عند.لمنزلاملكيةسندعلى"األسرةلمقرتوضيحيتعليق"وضعيجبالسبب،

يعهبأورهنهأوبيعهأوالمنزلتأجيرللزوجيمكنالالعملية،هذهمناالنتهاء
.المرأةإذندون

.يضبالتعوالمطالبةللعنفتعرضتالتيللمرأةيحقالطالق،حاالتفي•
نمالنفقةطلبيمكنالطالق،وجودعدمحالةفيحتىاالنفصال،حالةفي•

.بمنزلهيعتنيالالذيالزوج

الخمريشربالذيزوجكعالجأجلمنالمحكمةإلىطلبتقديميمكنك•
.المحكمةمنبقراروالعنف
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إضافيةمعلومات مالحظات 

للميسر
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الوثائق الدولية

دستور

القانون المدني

قانون العقوبات

 6284القانون رقم

 6284الئحة القانون رقم

الوثائق الدولية

1948-اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

1950- االتفاقية األوروبية لحقوق

اإلنسان

1979-سيداو

2011-اتفاقية اسطنبول

ها هي القوانين والعقود التي يمكن للمرأة السورية االستفادة من
:كالتالي
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إعالن حقوق اإلنسان

في ق المساواة، وحظر التمييز، والحمبدأ األساسية، مثل كما يمكن للمرأة أن تستفيد من الحقوق والحريات . 1948تم التوقيع عليه عام 

.عالنتوجد الئحة منفصلة لمنع العنف ضد المرأة في هذا اإلذلك، ال ومع . عند مكافحة العنفاإلعالن، خاصة يتضمنها الحياة، التي 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

تعلق بمكافحة مهمة فيما يالخصوصية، أحكاًما التمييز وحماية وحظر وحظر التعذيب، الحياة، تعتبر األحكام الواردة في اتفاقية الحق في 

.العنف ضد المرأة

(سيداو)اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
من األحرف األولى باختصار باللغة ، يتكون (CEDAW)باسم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروف ، االتفاقية

للمرأة، هي اتفاقية مهمة ( CEDAW)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 1986دخلت حيز التنفيذ في عام . اإلنجليزية

مسؤولية الدولة كما تؤكد االتفاقية على. أحكاًما بشأن مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقترح آليات حماية خاصة للمرأةتتضمن 

.في حظر وإزالة التمييز ضد المرأة
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(اسطنبولاتفاقية)المنزليوالعنفالمرأةضدالعنفومكافحةمنعبشأنأوروبامجلساتفاقية

.2011عامفياالتفاقيةهذهعلىتركياوقعت

هذاحولوحيدةوالاألولىاألوروبيةاالتفاقيةإنها.المنزليوالعنفوالفتياتالنساءضدالعنفمكافحةبشأنالتحديدوجهعلىاسطنبولاتفاقيةإعدادتم

.الموضوع

.اللجوءطالباتوالنساءالسورياتبالالجئاتتتعلقخاصةأحكامهناكاالتفاقية،منواللجوءالهجرةالمعنونالقسمفي

للعقد؛وفقا

الجنسينبينالفوارقتراعيبطريقةاللجوءطالباتوالنساءالمهاجراتضدالعنفمكافحةتتمأنيجب.

مستقلةإقامةالنوعأساسعلىعنفألعمالتعرضنالالئيالمهاجراتتُمنحأنيجب.

يراعيتفسيرإجراءيجب.للجوءسببًااعتبارهويجباالضطهادأشكالمنشكلأنهعلىالمرأةضداالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفإلىيُنظرأنيجب

.الالجئوضعتحديدعندالجنسينبينالفوارق

اللجوءإجراءاتفياالجتماعيللنوعالمراعيةالدعموخدماتالتوجيهيةوالمبادئاإلجراءاتتطويريجب.

اللجوءتطلبأوجوءاللتطلبللعنفضحيةامرأةأيتسلمأوتعيدأنللدولةيجوزال.العنفضحاياالنساءعلىالقسريةاإلعادةعدممبدأتطبيقينبغيكما

.للخطرحريتهاأوحياتهافيهتتعرضبلدأيإلى
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اللوائح الوطنية

دستور

".والدولة ملزمة بضمان تنفيذ هذه المساواة . للمرأة والرجل حقوق متساوية”الدستور، من 10وفقا للمادة •

(12المادة . )لكل فرد حقوقه وحرياته األساسية التي ال يجوز المساس بها أو التصرف فيها أو التصرف فيها•

وز إخضاعه للتجارب ال يج. االلتزامات الطبية والحاالت المنصوص عليها في القانونللشخص، باستثناء ال يمكن المساس بالسالمة الجسدية . لكل فرد الحق في الحياة وحماية وتطوير وجوده المادي والروحي•

(17المادة . )يجوز تعذيب أحد أو تعذيبهالشخص، وال العلمية والطبية دون موافقة 

(19المادة . )لكل فرد الحرية الشخصية واألمن•

(20المادة . )لكل فرد الحق في المطالبة باحترام خصوصيته•

(41المادة . )األسرة أساسها المساواة بين الزوجين•

القانون المدني التركي

.يعتبر القانون المدني من األدوات المهمة في ضمان المساواة بين الجنسين ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي ضد المرأة

قانون العقوبات التركي

:المواد المتعلقة بالعنف ضد المرأة في قانون العقوبات التركي هي كما يلي

، والحصانة (96المادة )، والتعذيب (86المادة )المتعمدة ، واإلصابة (84المادة )الجنسي على الحصانة الجنسية ، واالعتداء (96المادة )، والتعذيب (86المادة )المتعمدة ، واإلصابة (84المادة )االنتحار 

جريمة الحرمان من . والجرائم ضد المرأة هي أكثر الجرائم شيوًعا التي تُرتكب ضد المرأة( 105المادة )والتحرش الجنسي ( 103المادة )الجنسي ، واالعتداء (( 102المادة )واالعتداء الجنسي . الجنسية

واختطاف األطفال ( 233المادة )كما يمكن إضافة جرائم انتهاك التزامات قانون األسرة (. من قانون مكافحة اإلرهاب232المادة )المعاملة ، وسوء (227/4المادة )على البغاء ، واإلكراه (109المادة )الحرية 

ألطفال مع طفل يعتبر إساءة لتركيا، والزواج الزيجات التي تتم في بلدان أخرى دون سن الزواج المحددة في القانون المدني غير معترف بها في أعاله، فإن كما هو مذكور . إلى هذه القائمة( 234المادة )

.وفقًا لقانون العقوبات ويعاقب الجناة( اعتداء جنسي)
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.2012دخل قانون حماية األسرة ومنع العنف ضد المرأة حيز التنفيذ في عام 

.التأكيد ألول مرة على أن العنف والتمييز القائم على النوع االجتماعي يعد انتهاًكا لحقوق اإلنسانالقانون، تم وبهذا . هذه هي أهمية هذا القانون

.ج رسمي مع الجانييقعن ضحايا للعنف ضد المرأة والعنف األسري دون السعي إلى رباط زواالسوريات، الالئي فيهن طالبات اللجوء الالجئات، بمن قام أيًضا بحماية جميع فحسب، بل لم يحمي القانون النساء المواطنات 
.مهمحقيقة أن المطاردة لم يتم تعريفها كجريمة في قانون العقوبات هي عيبذلك، فإن ومع . أيًضا حماية جميع ضحايا هذا العنفالعنف، ويتم قبول المطاردة المستمرة أيًضا كنوع من القانون، يتم بموجب 

:وفيما يلي اإلجراءات الوقائية والتدابير الوقائية التي تضمنها القانون
:اإلجراءات الوقائية للضحية

الحماية المؤقتة•

،(في مأوىالمثال، اإلقامة على سبيل )توفير المأوى •
مساعدات مالية مؤقتة•

تغيير مكان العمل•

تحديد تسوية منفصلة عن التسوية المشتركةمتزوًجا، يجب إذا كان الشخص •

:قد تشمل التدابير الوقائية لمرتكبي أعمال العنف ما يلي
.ضحية العنفتجاه تحقيرأو عدم استخدام الكلمات والسلوكيات التي تتضمن التهديد بالعنف أو اإلهانة أو اإلذالل •
الوسائل،عدم إزعاج الشخص المحمي عن طريق االتصال أو غيره من •

المحمي،النقل الفوري من المسكن المشترك أو من موقعه وتخصيص المسكن المشترك للشخص •

عملهم،عدم االقتراب من األشخاص المحميين أو محل إقامتهم أو مدرستهم أو مكان •

تماًما،أن تكون العالقة الشخصية محدودة أو يجب إزالتها مرافق، ويجب أن تكون العالقة الشخصية مصحوبة بشخص األطفال، فيجب إذا كان هناك قرار بإقامة عالقة شخصية مع •

الشخصية،المساس بظروف إقامة العالقات للعنف، دون لو لم يتعرض وأبنائه، حتى يقترب الشخص المحمي من أقاربه وشهوده الضرورة، ال إذا اقتضت •

عدم اإلضرار بالممتلكات الشخصية والسلع المنزلية للشخص المحمي ،•

القانون،تسليم األسلحة التي يُسمح قانونًا بامتالكها أو نقلها إلى وكالة إنفاذ •

الواجب،يسلم البندقية المختلسة إلى مؤسسته بسبب هذا سالح، فإنه حتى إذا كان يؤدي واجبًا عاًما يُطلب منه حمل • 

يين وأماكنهم تحت عدم االقتراب من األشخاص المحمفيها، أو حالة عدم استخدام األشخاص المحميين للكحول أو المخدرات أو المواد المنشطة في األماكن التي يتواجدون االستشفاء، في في ذلك والعالج، بما لتوفير الفحص • 

.التقدم لمؤسسة صحية للفحص أو العالج وتقديم العالج. حالة اإلدمانالمواد، وفي تأثير هذه 

KADAV: المصدر
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.تركيافيالمقدمةواالجتماعيةالصحيةالمساعدةوخدماتاألساسيالتعليممناالستفادةفيالحقلالجئين•

المؤقتةالحمايةبوضعيتمتعونالذيناألشخاصأوالمشروطينالالجئينأوالالجئينأوالدوليةالحمايةعلىللحصولوالمتقدمينتركياإلىلجأواالذينلألشخاصيمكن•

.االجتماعيوالضمانالعملوزارةمنبإذنالعمل

فيأيًضابهامعترفاألصليبلدهمفياألشخاصلهؤالءاالجتماعيةالحالة.تركيافيمبكرةسنفيالزواجعلىالسوريات،الالجئاتفيهنبمنالالجئات،إجباريمكنال•

.االجتماعيةالحالةتوثيقيجب.تركيافيالالجئينطالقأوزواجعلىينطبقالتركيالمدنيالقانونلكنتركيا،

باعتبارهالدينيالزواجقبولتمإذا.كأساساإلقليميةالهجرةإدارةقدمتهالذيالمستندعرضعندئذ  فيمكناالجتماعية،الحالةإلثباتاألصليالبلدفيمستندإحضاريتملمإذا•

.تركيافيرسميًازواًجاباعتبارهبهاالعترافيتماألصلي،البلدفيرسميًازواًجا

المساعدةمنفادةاالستيمكنهم.القانونيةالمساعدةمنمجانيمحام  طلبيمكنهممناسبة،الظروفكانتإذا.محامبواسطةالمحكمةفيأنفسهمتمثيلتركيافيلالجئينيمكن•

.يةالدستورالمحكمةإلىفرديةطلباتتقديميمكنهم.المحاكمفيالفوريالمترجمدعممناالستفادةويمكنهممجانًاالجنائيةاإلجراءاتفياإللزاميةالقانونية

قد،6284رقمالقانونطاقنفي.العقوباتلقانونوفقًاالجرائمهذهمرتكبوويعاقبأيًضا،تركيافيجريمةالسوريات،اللجوءطالباتفيهنبمنالالجئات،ضدالعنفيعتبر•
.للجناةوقائيةوأوامرالعنفلضحاياوقائيةأوامرإصدارالقانونإنفاذمسؤولأوالمحليةالسلطةأوالمختصاألسرةمحكمةقاضيمنيُطلب
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/HayataDestek

/Support2lif
e

/hayatadestek

يدة محتواه هو المسؤولية الوح. يتم تنفيذ هذا التدريب بدعم مالي من االتحاد األوروبي

.وال يعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبيHayata Destekلـجمعية 

https://instagram.com/hayatadestek/
http://www.facebook.com/hayatadestek

