
 

اطالعات و منابع برای محافظت در برابر 

 ازدواج کودکان،

 ازدواج اجباری و خشونت خانگی

 

۷۱۰۲ 

 

  

 توضیحات سازمان نوع فعالیت    

 ریاست امنیت امنیت
به نزدیک ترین لطفاً برای نیازهای حفاظتی 

 ایستگاه پلیس مراجعه فرمایید

 امنیت/ حفاظت

 

خط تماس فوری 

 امنیت 

 

 155 : پلیس 

 156 :پلیس ژاندارمری

 ثبت نام 

ریاست امنیت منطقه 

و اداره استانی 

 مدیریت مهاجرت

(PDMM) 

ثبت نام اولین گام برای دسترسی به تمام 

اگر نیازمند خدمات خدمات می باشد،  

لطفا برای پیشحمایتی هستید   

ثبت نام )سوری ها( به پلیس اتباع خارجی  

استانی  هایواقع در منطقه خود و یا اداره 

 مدیریت مهاجرت مراجعه نمایید

(PDMM) 

معرفی و 

اسکان داده 

شدگان در 

 کمپ

اداره استانی مدیریت 

 مهاجرت

TPID  لطفا با کارت شناسایی 

اداره استانی مدیریت خود به  یو تقاضا نامه  

مراجعه فرمایید                            مهاجرت  

 آموزش ابتدایی
اداره استانی آموزش 

 و پرورش 

اگر اسناد و مدارکی بر اثبات سطح آموزش 
قبلی خود در کشور مبدا خود در اختیار دارید 

به اداره استانی آموزش و پرورش لطفاً 
 مراجعه فرمایید

 آموزش ابتدایی
مدیریت آموزش و 

 پرورش  ملی منطقه

اگرهرگونه اسناد و مدارکی بر اثبات سطح 
به اداره لطفاً آموزش قبلی خود دراختیار ندارید 

آموزش و پرورش ملی واقع در منطقه خود 
 مراجعه فرمایید

آموزش های 

فنی حرفه ای 

و دوره های 

 زبان

آموزش و پرورش 

 عمومی

برای آموزش های متنوع فنی و حرفه ای و 

به آموزش و پرورش عمومیلطفاً زبان ترکی   

واقع در منطقه خود مراجعه فرمایید   

کمک های 

مالی و 

 غیرمالی  

کمک های اجتماعی 

 و بنیاد همبستگی

برای کمک مالی و مادی به سازمان  کمک 

 های اجتماعی و بنیاد همبستگی،

زیرمجموعه ای از فرمانداری منطقه خود  

 مراجعه فرمایید

حمایت های 

 اجتماعی

وزارت خانواده و 

سیاست های 

 اجتماعی

برای حمایت اجتماعی به نزدیکترین مرکز 

خدمات اجتماعی، زیرمجموعه ای از وزارت 

خانواده و سیاست های اجتماعی واقع در  

 استان محل زندگی خود مراجعه فرمایید.

کمک های 

 اجتماعی

شهرداری منطقه و یا 

 شهر

به ساختمان لطفاً برای کمک های اجتماعی 

 شهرداری منطقه خود مراجعه فرمایید

مرکز ارتباطی 

کمک های 

مالی و غیر 

 مالی

کارت هالل احمر 

ترکیه ) توسط وزارت 

خانواده و سیاست 

 های اجتماعی (

  168مرکز تماس:

 )ترکی، عربی(

 استخدام

آژانس استخدام 

 ترکیه )ایش کور(

İŞKUR 

لطفاً به نزدیک ترین دفتر ایش کور در 

شهرستان محل اقامت خود برای تحقیق راجع 

 به فرصت های شغلی مراجعه فرمایید.

خط تلفن 

اطالعات و 

مشاوره در 

خصوص صدور 

 اجازه کار

وزارت کار و تامین 

 اجتماعی

وزارت کار و تامین : خط تماس فوری 170 

 اجتماعی

)ترکی(   

 توضیحات سازمان نوع فعالیت 

 بهداشت 

کلینیک خانواده 

)اولین گام مرکز 

بهداشت(  و 

بیمارستان دولتی 

  

برای دریافت کمک های پزشکی لطفاً به مراکز 

بهداشت مهاجران، کلینیک های خانواده و یا 

بیمارستان های دولتی در منطقه خود مراجعه 

کنید. اگر دکتر تشخیص دهد شما را به یک 

بیمارستان دانشگاهی و یا خصوصی ارجاع 

 خواهد داد )سومین گام مراکز بهداشت(

خط تماس 

 سالمت 
 وزارت بهداشت 

  4728 444 :خط تماس فوری ترجمه

 )روسی، انگلیسی، عربی و ترکی(

کمک های 

 حقوقی 
 کانون وکال

برای کمک های حقوقی قابل ارائه رایگان، لطفا 

به نزدیک ترین دفتر کمک های حقوقی کانون 

در استان محل زندگی خود مراجعه فرمایید.  وکال

لطفا توجه داشته باشید که  کانون وکالی  تمام 

درخواست کمک های حقوقی را ارزیابی کرده و 

حق عدم سرویس دهی به برخی درخواست ها 

 برایش محفوظ است.

 مساعدت
 (حمایت از زنان)

ŞÖNİM 

مرکز پیشگیری و 

نظارت بر خشونت 

 )شونیم(

مراکز به صورت همه روزه و شبانه روزی فعال 
بوده و برای بازماندگان خشونت  خدماتی از قبیل 

پشتیبانی و حفاظت  فراهم می کند.   

حمایت از زنان و 

کودکان و دیگر 

افراد با نیازهای 

 ویژه

وزارت خانواده و 

سیاست های 

 اجتماعی

 183 :خط تماس فوری 

 (ترکی، انگلیسی، عربی و زبان اشاره)

مرکز ارتباطی 

 اتباع خارجی 

پلیس اتباع 

 خارجی

 157 :خط تماس فوری 

 )ترکی، انگلیسی، عربی، روسی(

خطوط تماس 

اطالعات، 

  مشاوره 

کمیساریای عالی 

پناهندگان 

سازمان ملل 

 متحد

 خط تماس فوری 

خط عمومی مشاوره   : 0312 405 80  66  

 8127 405 0312:خط تماس مشاوره سوری ها

 )ترکی، انگلیسی، عربی و فارسی(

خط تماس 

اطالعات، 

  مشاوره 

کمیساریای آسام/

عالی پناهندگان 

سازمان ملل 

 متحد

 68 48 444 :خط تماس فوری 

 )ترکی، انگلیسی، عربی و فارسی(

خط تماس 

 ترجمه
DRC 

  08 74 444 :خط تماس فوری 

 (ترکی و عربی(

خط تماس 

 سالمت 
 وزارت بهداشت 

 184 :خط تماس فوری 

)ترکی(   



  سال استت   ۸۱مطابق قانون مدنی، سن قانونی ازدواج

و تنها ازدواج هایی قانونی قلمداد می شوند کته تتوستط 
 مقامات تعیین شده ثبت شده باشند.

  مطابق قانون کیفری، افرادی که قبل از ثبت ازدواج شتان

توسط مقامات تعیین شده ازدواج غیتر رستمتی، شتامتل 
 مراسم مذهبی، انجام دهند جریمه خواهند شد.

  در قانون ترکیه هر فردی که ازدواج فرد زیر سن قانونی   

سال( را تسهیل و یا فرد را به ازدواج مجبور کتنتد نتیتز ۸۱) 
 تحت  پیگرد قانونی قرار می گیرد.

 ( غتیتر قتانتونتی  ۸۱ازدواج با افراد زیر سن قانونی )ستال

است و جرم محسوب می شود. با توجه به قانون کیفتری 
 ترکیه پیگرد قانونی دارد.

  ازدواج با بیش از یک نفر در ترکیه با توجه به قانون کیفتری

این کشور غیر قانونی است. قانون جزای ترکیه ازدواج بتا 
بیش از یک نفر را جرم محسوب متی کتنتد و بترای فترد 

 مجرم مجازاتی از جمله زندان در نظر می گیرد.

 

 موارد مهمی که باید به خاطر داشته باشید

  قانون در برابر تمام افراد در ترکیه بتدون در نتظتر گترفتتتن

 ملیت آنها یکی است.

  با زندگی در ترکیه، شما تحت حمایت قانون تترکتیته قترار

می گیرید و از شما انتظار می رود که قتانتون را رعتایتت 
 کرده و به آن احترام بگذارید.

 .ازدواج کودکان جرم است و مغایر قانون این کشور است 

  ازدواج هایی که در ترکیه اتفاق متی افتتتد بتایتد تتوستط

 -مقامات محلی در جایی که یکی از طرفین زنتدگتی متی
 کنند ثبت شود.

  هر زمان که احساس کردید در خطر هستید و یا احتتتمتال

خشونت وجود دارد می توانید با متقتامتات تترا تتمتاس 
 بگیرید و درخواست کمک و حمایت کنید.

  ،اگر تصمیم گرفتید که نزد مقامات تترا شتکتایتت کتنتیتد

رضایت و توافق شما در تمام متراحتل رونتد کتار التزامتی 
 است.

  طبق قوانین ترکیه، تمام مقامات ترا موظف هستنتد کته

تمامی شکایت ها را با جدیت و اطمتیتنتان کتامتل دنتبتال 
 کنند.

  آیا شما و یا یکی از افرادی که می شناسیتد متجتبتور بته

 ازدواج زودهنگام شده اید؟

  آیا شما و یا یکی از افرادی که می شناسیتد متجتبتور بته

 ازدواج خالف میل خود شده اید؟

  آیا شما در معرض هر نوع آزار جستمتی، جتنتستی و یتا

 -روحی از طرف اعضای خانواده و یا افراد غریبه قرار گرفته 
 اید؟

شما می توانید به نزدیک ترین مراکز اشاره شده در زیتر بترای 
 کمک، حمایت و یا گزارش هر یک از این شرایط اقدام کنید:

 مراکز پلیس 

 ژاندارمری 

  مدیتریتت استتتانتی وزارت ختانتواده و ستیتاستت هتای

 برای اطالعات بیشتر به پیوست مراجعه کنید.اجتماعی: 

  :برای اطالعات بیشتتتر مرکز نظارت و جلوگیری از خشونت

 به پیوست مراجعه کنید.

  :برای اطالعات بیشتر به پیتوستت مراکز خدمات اجتماعی

 مراجعه کنید.

  شما می توانید در صورت نیاز برای دریتافتت کتمتک هتای

پزشکی به بیمارستان های عمومی مراجعته کتنتیتد و از 
روند شکایت از طریق ارائه گزارش به مقامات امتنتیتتتی و 

 شروع پروسه قانونی مطلع شوید.

  بدون توجه به محل اقامت تان همواره می توانید با شماره

متعلق به خدمات اجتماعی خانواده، زنان   ۳۸۱تلفن فوری 
 و کودکان معلول تماس بگیرید.

 

 روند ازدواج در ترکیه

  پناهندگانی که تمایل به ازدواج دارند تتابتع قتانتون و رونتد

 ترکیه هستند.

تمامی اشکال خشونت های جنسی شامل  خشلونلت 

های خانگی، ازدواج اجباری و ازدواج کلودکلان نل ل  
اساسی ح وق بشر است و با توجه به قانلون حل لوق 

 کیفری ترکیه قاب  پیگیری است.

فرد ازدواج کودکان به چه معناست؟  زدواجی  است که  ا

 ۸۱سال انجام می دهد. در ترکیه سن قانتونتی ازدواج  ۸۱زیر 

 سالگی است. 

و ازدواج اجباری چیست؟  ف  طتتر زدواجی است که یک  ا

یا هر دو طرف بدون رضایت یا رضایت شان و با فشار، تهتدیتد و 
 یا خشونت اعضای خانواده و یا افراد دیگر انجام می دهند. 

ونتتت جستتمتتی، خشونت خانگی چیست؟  هر نوع خشتت
جنسی، روانی، کالمی و اقتصادی بین قربانی و مجرم که متی 

تواند از طرف اعضای خانواده و یا افرادی که به عتنتوان اعضتای 

خانواده قلمداد می شوند باشد؛ چه در یک خانه زندگی کنند و 
 چه نکنند. 

زدواج کودکان می نتایج منفی ازدواج کودکان چیست؟  ا
تواند با محدود کردن دسترستی بته آمتوزش و فترصتت هتای 

مهارت یابی یک سری تاثیرات منفی بر روی توستعته و آیتنتده 

دختر و پسر بگذارد که می تواند سبب بی سوادی، وابستگتی 
و فقر به سبب دور بودن از زندگی اجتماعی و اقتصتادی شتود. 

کودکانی که زودهنگام ازدواج می کنند می تواننتد بتا ختطترات 

جدی در زمینه ی سالمتی در زندگی مواجه شوند و معموال به 
دلیل عوارض ناشی از بارداری زودهنگام و مشکالت زایتمتان از 

سالمت باروری و ذهنی رنج خواهند برد. مسئولیت نگهداری از 

کودا می تواند آزادی و حرکت مادر را محدود کند و این ستبتب 
انزوای اجتماعی می شود و خطر سوءاستفاده ی جتنتستی و 

 خشونت خانگی را افزایش می دهد. 

سالگی برای ازدواج  ۳۸برخی از دالیلی که باید تا سن 

ز ستتن صبر کرد چیلسلت؟  قتتبتتل ا زدواج  ستالتگتی  ۸۱ا

غیرقانونی است. ازدواج زودهنگامی که ثبت نشده بتاشتد بته 
ستالتگتی  ۸۱جای حمایت خطراتی را در پی دارد. تامل تا سن 

برای ازدواج بهترین فرصت را به دختران و پسران متی دهتد تتا 

بتوانند بزرگساالن، همسران و والدین موفقی شوند. همچنتیتن 
دسترسی بیشتری به فرصت های آموزشی خواهتنتد داشتت 

که این مساله سبب دسترسی بهتر آنتهتا بته فترصتت هتای 

شغلی و امنیت اقتصادی برای کل خانواده می شود. رستیتدن 
سالگی پیش از ازدواج آگاهی فرد در ارتباط با مادر بتودن  ۸۱به 

و سالمتی باروری را باال می برد و سبب کتاهتش ختطتر بترای 

 نوزادان و مادران می شود.


