
   
 النشاط المنظمة العنوان

في حالة االحتياج إلى الحماية يرجى التوجه إلى أقرب مركز 

 للشرطة
 األمن مديرية أمن المحافظة 

 )الشرطة( 511 

 )الجندرمة(  511

 هاتف الطوارئ

 الشرطة والجندرمة 

  

 الحماية/األمن

التسجيل هو الخطوة األولى للتمتع بجميع الخدمات، للتسجيل مع 

السلطات وطلب الحماية يرجى التوجه إلى مركز شرطة 

األجانب أو مديرية إدارة الهجرة )بالنسبة للسوريين( الموجود 

 في منطقتك للتسجيل األولي.

 التسجيل مديرية أمن المنطقة  

يرجى التوجه العنوان التالي باصطحاب هوية الحماية المؤقتة 

 وعريضة طلب لالحالة

مديرية إدارة الهجرة 

 في المحافظة
 اإلحالة الى المخيمات

 إذا كان بحيازتك وثائق تثبت درجة تعليمك 

 السابق في بلدك، يرجى التوجه إلى مديرية التربية المحافظة 

مديرية التعليم في 

 المحافظة

 التعليم

 )المرحلة االبتدائية(

إذا لم يكن بحوزتك وثائق تثبت درجة تعليمك السابق ، يرجى 

 التوجه إلى مديرية التربية المنطقة

مديرية التعليم في 

 المنطقة 

 التعليم

 )المرحلة االبتدائية(

للتسجيل بدورات التدريب المهني المتنوعة  ودورات اللغة 

 التركية يرجى التوجه إلى مديرية التعليم العام في المنطقة
 مديرية التعليم العام

التدريب المهني 

 واللغوي

لالستفسار عن المساعدات المالية والمادية يرجى التوجه إلى 

 مؤسسة التضامن والدعم االجتماعي المحلية في منطقتك.

مؤسسة التضامن 

 والدعم االجتماعي 

 الدعم

 )المالي والمادي( 

للتمتع بالدعم االجتماعي يرجى التوجه إلى مراكز الخدمة 

االجتماعية التابعة لوزارة األسرة والشؤون االجتماعية األقرب 

 إلى منطقتك في محافظتك.

وزارة األسرة 

 والشؤون اإلجتماعية

 الدعم

 )االجتماعي( 

للحصول على المساعدات االجتماعية يرجى الذهاب إلى مبنى 

 البلدية في منطقتك

بلدية المحافظة أو 

 المنطقة

 الدعم

 )االجتماعي( 

  511مركز االتصال:

 )تركي،عربي(

 الهالل األحمر التركي

)بدعم وزارة األسرة 

 والشؤون اإلجتماعية(

مركز اتصاالت 

المساعدة المالية 

 والمادية

في مدينة  (İŞKUR)الرجاء التوجه إلى أقرب مكتب 

 اقامتك لإلستعالم عن فرص التوظيف

وكالة التوظيف 

 التركية

(İŞKUR) 

 التوظيف

 571الخط الساخن  : 

 )تركي(

وزارة العمل 

 والضمان االجتماعي

خط هاتف المعلومات 

واالستشارات حول 

 تصاريح العمل 

 

 المعلومات والمصادر

 الالزمة للحماية من

 زواج األطفال

 والزواج القسري والعنف المنزلي
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للحصول على المساعدة الطبية يرجى التوجه إلى 

المراكز الصحية للمهاجرين أوعيادات األسرة أو 

مستشفيات الدولة في منطقتك. وإذا لزم األمر سوف يتم 

تحويلك من قبل الطبيب إلى المستشفيات الجامعية أو 

  المستشفيات الخاصة ذات الصلة

عيادات األسرة 

)المراكز الصحية( 

 ومستشفيات الدولة

 الصحة

 481الخط الساخن لوزارة الصحة : 

 )تركي(
 الصحةخط هاتف  وزارة الصحة

للحصول على المساعدات القانونية المجانية ، يرجى 

التوجه الى مكتب نقابة المحامين القانونية في منطقتك.  

مالحظة : مكاتب نقابة المحامين  تقّيم كل طلبات 

المساعدة القانونية وتحتفظ لنفسها بالحق في رفض 

 الخدمة.

 المساعدة القانونية نقابة المحامين

ساعة كل ايام االسبوع  ٤٢المراكز تعمل على مدى 

 لتوفير الدعم والحماية من أجل منع العنف .

  ŞÖNİM  

مركز رصد ومنع (

 العنف(

 المساعدة

 )الحماية للمرأة(

 481خط الطوارئ: 

 )تركي، عربي، انجليزي، لغة اإلشارة(
وزارة األسرة والشؤون 

 االجتماعية
حماية النساء واألطفال 

 وذوي اإلحتياجات الخاصة 

 451الخط الساخن: 

 )تركي، انجليزي، عربي، روسي(

المديرية العامة إلدارة 

 الهجرة 
 الخط الساخن لألجانب

 الخط الساخن:

  82 125 2140)خط االستشارات العامة( 

66  

 125 2140)خط استشارات للسوريين(  

8401   

 )عربي، فارسي، تركي، إنجليزي(

مفوضية شؤون 

 الالجئين

UNHCR 

خط هاتف اإلرشادات, 

 المعلومات

  68 48 444الخط الساخن  

)عربي، فارسي، تركي، 

 انجليزي(

ASAM / UNHCR 
خط هاتف اإلرشادات, 

 المعلومات 

   08 74 444الخط الساخن 

 تركي و عربي((

DRC 

 المجلس الدانمركي لالجئين

 خط هاتف الترجمة

 



جميع أشكال العنف الجنسيي واليقياعيى  يلي  

النوع االجتما ي، بما في ذلك العنف اليمينيزليي 

والزواج القسري، والزواج المبكر / زواج األطفيال  

يعتبر انتهاكاً لحقوق اإلنسان األساسية ويعاقي  

  ليها قانون العقوبات التركي.

هو زواج يكون فيييأ د يد الزواج المبكر/ زواج األطفال:  

  يييا ان(,  48الطرفين تحت سن الثيامينية عشيرة )

السن القانوني للزواج في تركيا هو الثامنية عشيرة ) 
48.) 

هو زواج د د الطرفين دو كليهما  بيدون الزواج القسري: 
موافقتأ / موافقتهيا وابيبيارج/ابيبيارهيا عيلي  اليزواج 

بممارسة  الضغط دو التهديد دو العنف مين قيبيف دفيرا  

 األسرة

: وهو ديُّ عنٍف بسديٍ دو بينيسييٍ دو العنف المنزلي

نفسيٍ دو لفظيٍ دو اقتصا ي ييتيعيره ليأ ا يد افيرا  
االسرة من قبف االسرة ذاتها. وقد يكون اليجيانيي د يد 

دفرا  العائلة و / دو األشخاص الذين يعتبرون د يد دفيرا  

 العائلة سواء كانوا يعيشون في نفس المنزل دو ال.

قد يكون لليزواج اليميبيكير اآلثار السلبية للزواج المبكر: 

تأثير سلبي وخطير عل  مستقبف الفتيات واليفيتيييان. 
 يا ان الزواج المبكر يحد من فرص اليحيصيول عيلي  

التعليم وبناء المهارات, والذي يؤ ي بدورج إل  األمييية 
. وقد توابأ الطفلية اليعيروخ ميخياطير والتبعيةوالفقر 

صحية تهد   ياتها, وغالبا ما تعاني من عواقب وخيمية 

عل  الصحة اإلنجابيية والصيحية الينيفيسييية بسيبيب 
مضاعفات الحمف والوال ة الميبيكيرة. وييحيد  اإلليتيزام 

برعاية األطفال من التنقف و رية الحركة لألم ميميا قيد 
يسبب لها العزلة االبتماعية. ويز ا  تيعيره اليطيفيلية 

العروخ لخطر العنيف اليجينيسيي واألسيري وإسياءة 

 المعاملة.

( قيبيف 48بعض دسباب وبوب االنتظار  يتي  بيليو  )

( قيبيف 48االنتظار  ت  سن الثامنية عشيرة )الزواج: 
الزواج يعطي البنين واليبينيات فيرصية دفضيف لييينيميوا 

ويصبحوا بالغين نابحين كأزواج وكيواليديين. ان اليزواج 
المبكر وغير المسجف ال يجلب الحميايية، بيف ييجيليب 

( 48المخاطر. فاالنتظار  ت  سن اليثيامينية عشيرة )

للبنات والبنين يزيد من امكانية  صولهم عيلي  فيرص 
التعليم، مما يساهم  في تحسيين  صيوليهيم عيلي  

فرص عمف وبالتالي تحقيق األستقرار الما ي للعيائيلية 

( قيبيف اليزواج 48بأكملها. إن بلو  سن الثامنة عشرة )

يزيد من الوعي والفهم لصحة األم اإلنجابية، ويقلف مين 
المخاطر التي يتعره لهيا األطيفيال  يدييثيي اليوال ة 

 ودمهاتهم. 

  هف دنت دو دي شخص تعرفأ ُمجيبيرون عيلي  اليزواج

 المبكر؟

  ُمجيبيرونع عيلي  اليزواج هف دنت دو دي شخص تعرفُأ

 رغماً عنكم؟
  

  /توابهي دي نوع من األذى اليجيسيدي دو هف توابأ

الجنسي دو النفسي من قبف دي شخص في عائلتيك 

 دو من شخص غريب؟
 

يمكنك طلب المساعدة والحماية واإلبال  عن 
 هذج الحوا ث لدى دقرب المكاتب د ناج:

 
 

 ( مخفر البوليس ائرة الشرطة) 
 ( الجاندرماقوات الدرك) 
 مديرية وزارة األسرة والسياسة االبتماعية فيي 

 انظر الملحق لمزيد من التفاصيف.المحافظة : 
  :انظر الملحق. مركز رصد ومكافحة العنف 
 :انظر الملحق.  مركز الخدمات االبتماعية 
  يمكنك التوبأ إل  المستشفييات اليحيكيومييية

 يا سيتم توفير المساعدة اليطيبييية إذا ليزم 
األمر، ومن ثم سيتم توبيهك لرفع الشكوى مين 
خالل إبال  السيليطيات واليبيدء فيي اإلبيراءات 

 .القانونية
  بغض النظر عن مكان توابدك، يميكينيك االتصيال

اليخياص بياألسيرة  481 ائماً بالخط السياخين 
والمردة واألطفال وذوي اال تييابيات اليخياصية و 

 .الخدمات االبتماعية وذلك لطلب المساعدة
 

 

 إجراءات الزواج في تركيا

 
   الالبئين الراغبين في الزواج ييخيضيعيون ليليقيوانييين

 واإلبراءات التركية
  وفقا للقانون المدني التركي، سن الزواج اليقيانيونيي

(. إن اليزواج اليميدنيي واليذي 48هو الثامنة عشرة )
يجرى من قبف المسؤولين الميخيولييين هيو اليو يييد 

 المعترف بأ قانونياً.
  الزواج الغير الرسمي من طفلة تحت السن القانيونيي

(, غير قانوني ويعاقب علييأ 48للزواج, الثامنة عشرة )

قانون العقوبات التركي,  يا انأ يعتبر اعتداءا بنسيا 

 (.48عل  طفف تحت سن الثامنة عشرة )
  وفقا للقانون المدني التركي، تيعيد  اليزوبيات غييير

قانوني في تركيا،  يا يعتبر بريمة استنا ا ليقيانيون 

العقوبات التركي ويخضع هؤالء األشخاص للعقاب بميا 
 في ذلك السجن. 

 
 

 نقاط هامة لألخذ بعين اإل تبار

 

  يطبق القانون التركي عل  عل  بيميييع األشيخياص

 في تركيا، بغض النظر عن بنسياتهم.
 

  ما مت مقيماً في تركيا، فأنت تحت  مايية اليقيانيون

التركي, وبالمقابف من المتوقع منك دن تيليتيزم بيهيذا 

 القانون وتحترمأ.
 

 .الزواج المبكر يعتبر بريمة ومخالفة للقانون التركي 
 

  مين قيبيف  في تركيا ، يجب دن تتم عملييات اليتيزويي

مسؤولي الزواج المرخص لهم بذلك ضمن السيليطية 
المحلية في المدينة )البلدية( التي يقيييم بيهيا د يد 

 الطرفين.
 

  يمكنك طلب المساعدة ليس فقيط فيي  يال كينيت

 ضحية للعنف، ولكن ديضا في  ال شعورك بالخطر.
 

  اذا اخترت رفع شكوى لدى السلطيات، سيييتيم اخيذ

 موافقتك الشخصية في بميع مرا ف واإلبراءات.
 

  سُتعامف بميع الشكاوى المقدمية إلي  السيليطيات

 بشأن الوضع الخاص بك بسرية تامة.


