عناوين املراجعة

*وفقا لقوانني تركيا؛

مركز بورصا يلديريم االستشاري لصحة املرأة

موقع أدا كنت رقم 1 :يلديريم  /بورصا  C100محلة جحيوات زقاق

مركز بورصا يلديريم جي اس ام االستشاري لصحة املرأة
مركز صحة املغرتبني محلة معامر سنان جادة طريق أنقرة رقم:
 444/2يلديريم  /بورصا

مركز بورصا ملكافحة ومتابعة العنف

محلة يهيش زقاق قايا بايش رقم 7 :عثامن غازي  /بورصا

0 224 223 03 68

العنف نحو املرأة جرمية

النكاح الرسمي هو قبول زوجني ملتقيني بغاية الزواج
أمام موظف مخول لعقد النكاح بصورة مفتوحة للعامة،
وتوثيق هذا األمر
حاالت الزواج املحققة قبل عقد النكاح الرسمي جرمية

اإلجبار عىل العمل والتساؤل بالخداع
والضغط والتهديد و عىل الرغم من نفسه مبا
يف ذلك االستغالل الجنيس هو جرمية االتجار
بالبرش
ميكنكم االتصال برقم التلفون التايل ألجل هذه
الحاالت
مركز االتصال لألجانب (ييمر(157

سن الزواج متساوي للرجال والنساء .ميكن الزواج
للشباب والفتيات دخلوا سن  .18الزواج "يف سن
الطفولة" قبل السن املحدد يف القوانني للزواج هو جرمية

إجبار األشخاص عىل الزواج جرمية
ال ميكن الزواج يف نفس الوقت مع أكرث من شخص واحد

* جميع القوانني النافذة يف تركيا سارية املفعول يف حق األشخاص
األجانب املوجودين يف بالدنا أيضاً

يجب عىل من يريد الزواج ثانياً ان يثبت إنهاء زواجه
السابق .االغتصاب داخل الزواج جرمية؛ يعني ال ميكن
إجبار أحد عىل العالقة الجنسية يف وقت ال يرغب ،ويف
مكان ال يريد ،ويف صورة ال تقبل .كل فعل جنيس محقق
ضد طفل دون سن  18جرمية .الوساطة لهذا الفعل او
ضامن املحل لهذا العمل جرمية٠

اتصلوا بأرقام  155 ،156 ،183يف
حال مشاهدتكم لحالة عنف او
تعرضكم له

محاية األرسة
وماكحفة العنف
حنو املرأة يف تركيا

حماية األسرة في تركيا
ما هو العنف داخل املنزل؟
يفيد العنف داخل املنزل عىل ما حدد يف القانون برقم 6284
املتعلق بحامية األرسة و الحيلولة دون العنف ضد املرأة؛
جميع أنو اع العنف الجسدي و الجنيس و النفيس و االقتصادي
فيام بني أفر اد األرسة او الخانة او األشخاص اآلخرين املنسوبني
لألرس ة عىل الرغم من أال يكون ضحية العنف و مطبقه
مشاركني يف نفس املنزل

ما هو العنف ضد املرأة ؟
” العنف ضد املرأة” هو إخالل بحقوق اإلنسان ومتايز ضد
النساء .العنف ضد املرأة سواء وقع يف مجال عام او خاص هو
جميع أنواع أعامل العنف املعتمدة عىل النوع االجتامعي من
رضر و أملجسديأو جنسيأو نفسيأو اقتصادي مبا يف ذلك التهديد
بإجراء تلك األعامل او اإلجبار او تقييد الحرية بشكل عشوايئ.
[القانون برقم  6284املتعلق بحامية األرسة والحيلولة دون
العنف ضد املرأة [

ما هو االتجار بالبرش؟
وفقاً للامدة الـــ 80من قانون العقوبات الرتيك اإلجبار عىل
العمل ،واالضطرار للخدمة ،و االستغالل يف البغاء والدعارة
او اإلخضاع لألرس او تطبيق التهديدات و الضغط و القوة أو
العنف بغاية توفري منح األعضاء ،وإساءة استخدام النفوذ،
والتحايل او إدخال األشخاص يف البلد من خالل الحصول عىل
موافقتهم مستغالً إمكانية الرقابة عىل األشخاص او باستغالل
حالة يأسهم ،وإخراجهم اىل خارج البالد ،والقيام بتوفري ذلك،
واالختطاف ،والنقل او السوق من محل اىل محل او االستضافة
دون موافقة الضحايا كل هذه األمور جرمية

أين ميكن املراجعة؟
ان تعرضتم للعنف يف داخل األرسة او يف خارجها او تتنبئون
،باحتامل التعرض له او شاهدتم حالة عنف
ألجل الحيلولة دون العنف او إيقافه؛
ميكنكم مراجعة الجهات ذات العالقة بصورة مبارشة او تقديم
العرائض او االتصال عرب الهاتف

ميكن االتصال بخطوط هواتف مقدمة للمساعدات عىل
:مدى  24ساعة وذلك مجاناً
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خط اال ستشارية لألرسة و املرأة و الطفل و ذوي
االحتياجات الخاصة
الرشطة
الدرك
مركز االتصال لألجانب

ميكنكم مراجعة املؤسسات واملنظامت التالية:

الرشطة
الدرك
مديرية األرسة و السياسات االجتامعية يف املحافظة
مركز الحيلولة دون العنف واملتابعة شومني]
مركز الخدمة االجتامعية
الحكام املحليني (املحافظني ،القامئقامات
البلدية
رابطة املحامية
مؤسسات صحية
املنظامت النسائية غري الحكومية
مراكز الرعاية الصحية للمرأة

