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واحدا من أكثر انتهاكات حقوق اإلنسدا  انتاداا ا وامدترراا ا وريدم  ا ا ناملنا ال،وومل و  املرأة والفتاة هو  يعد العنف ضدد  
ضّد املرأة  العنف    ينتارو  .يزل جمهوال إىل حد كب  بسبب ما حي،ط به من ظواهر اإلفالت من العقاب والصرت والوصم ابلعاا

نطاق وامدددددددد ا العديد من اول العا مل مد والوا ااتالب ا املمدددددددباب املاّايا له والعوابب النااا ننه ب  ه   الدولمل  نلى 
ا   ولكّن الظاهرة ريسددددترّر باددددكتي ناو نت،اا بقاب القوالب النرط،امل واملراامددددات واملعتقدات الثقاف،ا التقل،ديا ال  ري ددددّر ابملرأة

لسددددد،امدددددات ااكوم،ا النابعا من ريصدددددرحيات املسددددداول  ااكوم،  واإلالرابات الر ،ا ال  ريقوو  ا اجملترعاتمل  ابإلضدددددافا إ  ا
ااكوما اا  ه   الق دددددددددددد،امل وريعتة ه   الظاهرة  ددددددددددددكت من أ ددددددددددددكال التر،،ز ضددددددددددددد املرأة ا وه  رينطو  نلى جمرونا من  

ئم للعنف املمددددددددددددددر  و اإلااا ابلباددددددددددددددر والزوا  املبكر االنتهاكات املرريبطا ابلعنف القائم نلى نوع اجلنس مبا ا ذلك من الرا
 أو أضراا مارتكا.  أضراا بدن،ا أو النس،ا أو نفس،ا أو ابتصااياواالغتصاب وغ  ذلك من املمناط ال  ختلف 

العنف املرااس ضد املرأة أبنه أ  فعت نن،ف ريدفد إل،ه نصب،ا اجلنس ويرتريب نل،همل أو يرالح أ  وريعرب املمم املتحدة  
ريب نل،همل أذى أو معاانة للررأةمل مددددواب من الناح،ا اجلسددددران،ا أو اجلنسدددد،ا أو النفسدددد،امل مبا ا ذلك التهديد أبفعال من ه ا يرت 

القب،ت أو القسدددددددر أو اارما  التعسدددددددف  من ااريامل مدددددددواب حدأ ذلك ا اا،اة العاما أو الاصدددددددامل وال   بد يادددددددرت العنف 
يتسدبب ا حدوأ ضدرا السدد  أو النسد  أو نفسد مل مبا ا ذلك االنتداب اجلسدد   ال    املرااس من ببت الادريك املعا در

أما العنف  .والعالبات اجلنسددد،ا القسدددريا واإلي اب النفسددد  ومدددلوك،ات السددد،طرة ضدددرن نالبا معا دددرة أو من ببت  دددريك مددداب 
مته،دات النسدددددد،امل أو أيا  فهو يعين أ  نالبا النسدددددد،ا أو لاولا للحصددددددول نلى نالبا النسدددددد،امل أو أيا ريعل،قات أو اجلنسدددددد 

أنرال ريرم  إىل االااا جبنس الاددددو  أو أنرال موالها ضددددد النسدددده ابمددددتوداو اإلكرا  يقرتفها  ددددو   ار مهرا كانت  
يتعة االمددتهداب اللفظ  نلى املنرتنت أحد   مل كراالعالبا القائرا ب،نهرا وا أّ  مكا . وياددرت العنف اجلنسدد  االغتصدداب

 .1أنواع العنف ضد املرأة

الطاب اإلنالم  السدددددلك للحكوما  وا ريرك،ا ينتادددددر العنف ضدددددد املرأة نلى يو مقل مل ويرالد ه ا املمر إ  ريصددددداند  
ال  مددددددا ت ا و   ملالرتك،ا اا  املرأة إ  الانب مماامددددددات املالهزة املمن،ا واملامددددددسددددددات الق ددددددائ،ا من الن،ابا العاما والق دددددداة

ا العنف املمدر التغاضد  نن املادكلا ودةاة الرائم   مل نالوة نلى ذلك فقد مداهم اطاب الرئ،س  2العنف ضدد املرأة واصدوصد 
والد   انتة ف،ده أ  املرأة ل،سدددددددددددددددت نلى بددو    2014الرتك  االدب ي،دب أااوغدا  نن املسددددددددددددددداواة ب  املرأة والرالدت ا نوفرة  

 
 women-against-sheets/detail/violence-room/fact-https://www.who.int/ar/news، موقع منظمة الصحة العاملية، الرابط، املرأةالعنف املمارس ضد  - 1

2 Femicide in Turkey: What’s lacking is political will . Middle East Institute . December 18, 2019 . http://bit.ly/2Us8ljK   
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رط،ا السدائدة ضدد املرأة والنظرة السدلب،ا لدواها  املسداواة مد الرالت ا دةاة الرائم العنف ضدد املرأة نن يري  ريعر،  القوالب الن
 .3ا اجملترد 

انه،ك نن اخنفاض    2020اولا ا ما دددددددر املسددددددداواة ب  اجلنسددددددد  للعاو    153من ب    130حتتت ريرك،ا املركز الدددددددددددددددددددددد 
رأة ا معدالت املالوا ومعدالت التعل،م مقاانا ابلرالالمل وهو املمر ال   مددددددداهم بادددددددكت أمدددددددامددددددد  ا دةاة العنف ضدددددددد امل

مل ومن مث حتاول ه   الوابا ريغط،ا ب د،ا العنف ضدد املرأة ا ريرك،ا بتسدل،ط ال دوب نلى اإلياا القانوذ ال   مجرو  ،د 4اجملترد 
أنواع العنف ضددددد املرأة ا ريرك،امل ه ا ابإلضددددافا إ  الرتك،ز نلى ريصدددداند العنف املنز  ااات اجملترد الرتك  والرائم االغتصدددداب  

اددددر مبا ا ذلك الزوا  املبكر والقسددددر  للفت،اتمل ه ا إ  الانب  املراامددددات ااكوم،ا القرع،ا اا  الصددددحف،ات  واإلااا ابلب
وان طات اجملترد املدذ ال  يطلنب بوضد أف ت للررأة مد الرتك،ز نلى امتهداب النساب نلى املنرتنت كنوع من أنواع العنف 

 لبار كنوع من العنف ضد املرأة ا اجملترد الرتك . اللفظ  ضد املرأةمل مد ريصاند الرائم اإلااا اب

 

 

 

 

 
 

 

 

 

مل فقد ذكرت ودااة الداال،ا 2014ريظهر االحصددددددددددددائ،ات دةاة معدالت العنف ضددددددددددددد املرأة ا اجملترد الرتك  من  ناو 
وفداة  مل ممدا أاى إىل  2019و    2014حدااأ ننف ضدددددددددددددددد املرأة بدد وبعدت ب  ندام     337مل015مل1الرتك،دا أ  مدا جمرونده  

مل ب،نرا ريادددددددددد  ب،اانت منظرات اجملترد املدذ إ  ريصدددددددددداند ا ندا 5حتت نظاو اارايا 94امرأة ابإلضددددددددددافا إىل وفاة   1890
الوف،ات ب  النسدددداب بسددددبب العنف ضدددددهن االل نفس الفرتةمل ح،و مددددات ندا الوف،ات ضددددد املرأة بسددددبب العنف ا ناو  

 
   https://bbc.in/3gaFz04، 2014أردوغان املرأة ليست مساوية للرجل، بي بي س ي عربية ، نوفمبر  3

4 Global Gender Gap Report 2020 . World Economic Forumhttp://bit.ly/37zJkXx    
5 94 women killed despite state protection in Turkey in last five years . duvarenglish . December 20 2019 . http://bit.ly/2SG6C9N  
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  328أصددددددددبح   2016وىف ناو    303ل،سددددددددات   2015االل ناو   ا ح  ريصدددددددداند العدا  294فقط ما يقرب من   2014
إ  مددددددات    2019وىف العاو    440ل،صددددددبح    2018أمر   ب،نرا ريصدددددداند ا العاو   409حوا    2017ب،نرا أصددددددبح ا العاو 

 يبق ا لتقديرات  2248حالا وفاة ل،صددبح ندا الوف،ات القائم نلى العنف االالتران  ب  النسدداب ا ريرك،ا ما يقرب من   474
حدالدا ويددل هد ا املمر نلى   1890منظردات اجملترد املددذ الرتك،دا وفتلف هد ا الربم نن الربم الر   للحكومدا املقددا  وا   

 .6ريصاند أمناط العنف ضد املرأة ا اجملترد الرتك 

وال    ددددددهد ظهوا الائحا كواوان وال  داات من صددددددعوبا املوضدددددداع ال  ريع،اددددددها املرأة ا ريرك،امل    2020واالل ناو 
امرأة    275حالا حترشمل مد ريعرض   136الرميا بتتمل ابإلضددددددددافا إىل   255نلى النحو التا : ح،و بلغ ندا اجلرائم ضدددددددددها 

  89اجلدير ابل كر أ  مل  7امرأة نلى العرت ا اجلنس  775الباا امرأة وفتاة لالغتصدددابمل كرا   إ  92لإلمدددابةمل كرا ريعرضدددت 
ا   40ا املائا من النسدداب الالئ  يتعرضددن للعنف   يبلغن السددلطات أو يوال،هن التهم نلى املعتدين من أفراا املمددرةمل ويعاذ  

وحىت    2014رأة ا ريرك،ا من  العاو مل ويوضدح السد،اق السداب  ريصداند العنف ضدد امل8املائا من النسداب ا ريرك،ا من العنف املنز 
ا دةاة  نلى أاض الوابد  املمر ال   لعبت ف،ه مدد،امددات ااكوما مبا ف،ها من ريصددرحيات مددلب،ا نن املرأة ومماامددات    2020

 مستوةت العنف. 

 2019إلى  2014شكل يوضح تصاعد الوفيات بين النساء في تركيا بسبب العنف ضدهن من 

 

 
6 2019 Report of We Will End Femicide Platform  kadincinayetlerinidurduracagiz . 20.1.2020 http://bit.ly/3ba0r4x   
7 Men kill 31 women in November. Bianet https://bit.ly/3lBeVhR  
8 Turkey: Violence against women on the rise .  DW News . Jan 27, 2019 .http://bit.ly/37VRauZ   
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ائم العنف ضد املرأة في تركيا خالل     2020األولى من عام  11األشهر الـ جر

 

 

 

 

 

السدلطات الرتك،ا بعرت بع  اإلصدالحات الدمدتوايا والقانون،ا  دب ااد من ظاهرة    تباما مثان،نات القر  املاضد   
ال  ماامدتها منظرات اجملترد املدذمل ح،و نظرت    اتالعنف ضدد املرأة واصدوصدا العنف املمدر مل وذلك امدتاابا لل دغوي 

ض له املرأة اصوص ا ا املنادل من  االنتداب اجلسد  واجلنس  ال   ريتعر امرأة ا إمطنبول ضد    3000مس ة ري م أكثر من 
ببت أفراا املمدرةمل مما كا  له املرر ا إناداب وحدة حكوم،ا لاداو  املرأة ريسدرى املديريا العاما ملوضداع املرأة وماداكلها وال     

 .  4320ريل  ه ا إبراا بانو  محايا االمرة ابم  و  ملهتتم مباكالت العنف املمر   ه و   مل1990امتحدارها ناو  

لنسدددددددداب ال ين يتعرضددددددددوا ملذى من ببت أحد أفراا املمددددددددرة مد ا ددددددددوع اونلى الرغم من ريوف  ه ا القانو  نظاو ارايا  
مرريكب العنف لتداب  نقاب،ا خمتلفا نند ااريكاب أنرال ننف مثت ريرك املنزل ومصدددددددداااة املمددددددددلحا ال  ميلكها وافد ريعوي  

وحظر ريدم  ممتلكات أفراا املمدرة اخارين إال أ  القانو  حيتو  نلى مابت وحظر إدنا  املمدرة من االل ومدائت االريصدال 
ومن مث فهو يسددددتبعد فاات مع،نا من النسدددداب مثت  باددددكت ناومل بصددددوا ملنه يعاع العنف املنز  ااات املمددددرة ول،س ضددددد املرأة

إخفاق حاد: اإلصالحات القانونية تخفق في وضع حد لظاهرة العنف ضد المرأة 

 في تركيا
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أوامر اارايا املوتلفا للنسددداب أحد  النسددداب املطلقات وغ  املتزوالات وابلسددد،اق ميثت ريبايا االال السدددلطا الق دددائ،ا ا إصدددداا 
 .9املمباب وااب انتااا معدالت العنف ضد املرأة ا ريرك،ا

من أوائدت الددول ال  بدامدت ابلتوب،د نلى اريفداب،دا جملس أواواب باددددددددددددددد   مند ومكدافحدا    كداندت  ريرك،داونلى الرغم من أ   
العنف ضدد املرأة والعنف املنز  املعروفا ابمدم اريفاب،ا إمدطنبول وال  ريلزو الدول ابختاذ جمرونا من املعاي  ملكافحا العنف ضدد  

يا ال ددددددددددحاة ومعاببا مرريكك ه   اجلرائممل كرا ريلزو املرأة باددددددددددكت ناو والعنف املمددددددددددر  باددددددددددكت اا  مد اختاذ ريداب  ارا
إال أ  ريرك،ا   ريلتزو     االريفاب،ا املمر ال     مل10االريفاب،ا الدول،ا بتاريد القوان  ووضد الس،امات املنامبا لتحق،  ه ا املمر

ال  اللسددا االمددتعراض الدوا  املا ة   ددرواة التنف،  الكامت الريفاب،ا إمددطنبول ا بريرك،ا   مبطالباالنرويج وال،وان  انا كت من 
من الدمدتوا الرتك  إ     10مل وىف ه ا اإلياا رياد  املااة 11الس حقوق اإلنسدا  ابملمم املتحدةمب  2020يناير  28ا الرت 

ملرأة  التر،،ز نلى أمدددداس اجلنس ب  ا  12املسدددداواة ب  الرالت واملرأة ا ااقوق وندو التر،،ز ضددددد املرأةمل نلى ح  حتظر املااة 
  .12نلى ضرواة اافاظ نلى وحدة املمرة ومالمتها 42والرالتمل كرا رين  املااة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ونلى الرغم من الهوا ااكوما الرتك،ا مددابقا ال كر ا ااد من ظاهرة العنف املمددر  إال أ  املاباو املوتلفا ريادد  إىل 
حااأ ننف ضد املرأة بد   337مل015مل1ااريفاع ندا ضحاة العنف املمر  فقد ذكرت ودااة الداال،ا الرتك،ا أ  ما جمرونه 

حتت نظاو اارايا يبق ا لألاباو    94امرأة ابإلضدددددددددافا إىل وفاة   1890وفاة   مل مما أاى إىل  2019و    2014وبعت ب  نام   

 
9 COMBATING DOMESTIC VIOLENCEIN TURKEY . Göteborgs Universitet Sociologiska Institutionen 2008  . http://bit.ly/2uaaxlv  
10 Feminist Çeviri: İstanbul Sözleşmesi Sorular Cevaplar . kadincinayetlerinidurduracagiz 26.12.2018 . http://bit.ly/3941jG2  
11 Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review* Human Rights Council. January 2020  
12 Violence against Women in Turkey  .A Report to the Committee against Torture https://bit.ly/37FdyK6   
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مل ويرريبط ااريفاع ضدددددددددحاة العنف املمدددددددددر  ا ريرك،ا أبمدددددددددباب نديدة من ب،نها أ  الهوا ااكوما للحد من 13الر ،ا للحكوما
ض الوابد للحد من الظاهرةمل  الظاهرة  دددددددكل،ا ريتعل  يبراا مددددددد،امدددددددات وبوان، مل او  والوا مماامدددددددات والهوا حق،ق،ا نلى أا 

ابإلضددددددددافا إىل التغاضدددددددد  نن الطاابت املعاايا للررأة وال  ريكرس ملزيد من العنف املمددددددددر  ضددددددددد املرأة مل فوالوا جمرونا من  
القوان  ارايا املرأة من العنف املمددددددددددددددر  ال يعين محايتها ما   ريوالد مماامددددددددددددددات فعل،ا من ااكوما الرتك،ا للحد من الظاهرة  

 .14  الاكل  مجب أ  يتبعه جمرونا من الس،امات الفعالا القابلا للتطب، فالتغ

من بانو  العقوابت الرتك  نلى ارمي نرل،ات اإلااا ابجلنس والعرت القسدر  وريصدت   80وىف ه ا السد،اق رين  املااة 
ات بادددكت مسدددتررمل وابلسددد،اق ال  ناو وه  نقوبا غ  ااانا ابملرة وريسدددرح مبراامدددا ه   االنتهاك  12إىل  8العقوبا ف،ها من 

املترثلا ا الزوا    ال  ريقد نل،هنملمن العرت القسدددددر  أو االنتهاكات اجلنسددددد،ا    تالسدددددواة لالالااتريوالد محايا بانون،ا كاف،ا 
مل ويادددداد ه ا املمر نلى نرل،ات اإلااا ابلنسدددداب أب ددددكال خمتلفا ا ريرك،ا  15القسددددر  واملبكر واالمددددتغالل للعرت ا الدنااة

 و ما يعد نوع من أنواع العنف ضد املرأة. وه

من بانو  العقوابت الرتك  نلى معاببا أ   ددددددددو  يسددددددددهت االمددددددددتغالل اجلنسدددددددد     227وىف ه ا اإلياا رين  املااة  
لأليفال ويادداد نل،ه ابلسددان من أابعا إ  ناددرة مددنواتمل ونلى الرغم من ريوب،د ريرك،ا نلى كت االريفاب،ات الدول،ا الاصددا 

ضدددددحاة االااا ابلبادددددر مبا ا ذلك ملغراض االمدددددتغالل اجلنسددددد  ا ريرك،ا   يفال فال ريوالد محايا كاف،ا لأليفالابمدددددتغالل امل
اولا ا ما ددر امددتاابا الدولا لالمددتغالل واالنتداب اجلنسدد،  نلى امليفال وهو ما يفسددر  60من ب    18وال  حتتت املرريبا  

نام ا لكت من  18يبلغ السن القانوذ للزوا  ا ريرك،ا  مل نالوة نلى ذلك  16رك،ا  ريصاند ظاهرة الزوا  املبكر ب  الالالا  ا ري
من القانو  املدذ    124الرالال والنسددددددداب ولكن هناك بع  االمدددددددتثنابات ال  ريسدددددددرح لأليفال الصدددددددغاا ابلزوا  فتن  املااة 

نلى موافقا الوالدين وريسدددددددرح املااة نفسدددددددها ياملا أهنرا حيصدددددددال     17الرتك  نلى أنه ميكن للفىت أو الفتاة أ  يتزو  ا مدددددددن  
ا حاالت مع،نا ولكن ه   االمددتثنابات غ  لداة وخت ددد لتقدير الق دداة مبا  16للق دداة ابلسددراو بزوا  امليفال ا مددن 

مل ب،نرا يتم انتباا الدنااة  17الفت،اتميهد لعرل،ات للزوا  املبكر حتت ه ا االمدددددتثناب املمر ال   يسدددددهم ا دةاة العنف ضدددددد 
 .  18وهو ما يسهم ا نرل،ات العنف واإلااا ضد املرأة  5237من بانو  ابم    227مهنا بانون،ا يبق ا للرااة  

 
13 94 women killed despite state protection in Turkey in last five years . duvarenglish . December 20 2019 . http://bit.ly/2SG6C9N  
14 Combating domestic violence against women in Turkey.The role of women’s economic empowerment   .HAL Id  . 2017 . http://bit.ly/2txzGWX  
15 2019 Trafficking in Persons Report: Turkey. U.S. Department of State 2019 .https://bit.ly/3ehFZPL   
16 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN Turkey. Ecpat. https://bit.ly/2CrHAVX  
17 SYRIAN REFUGEES IN TURKEY PARTICULARLY AT RISK OF SEXUAL EXPLOITATION. Ecpat. FEBRUAR 2020  .https://bit.ly/2C1UeuR   

 https://bit.ly/3fyPTxX،  2019العربي اقتصاد الدعارة تحت حكم أردوغان، تركيا اآلن ، نوفمبر  18

 

http://bit.ly/2SG6C9N
http://bit.ly/2txzGWX
https://bit.ly/3ehFZPL
https://bit.ly/2CrHAVX
https://bit.ly/2C1UeuR
https://bit.ly/3fyPTxX
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كرا نرب بانو  العقوابت الرتك  الرميا االغتصاب نلى إهنا الرميا ضد السالما اجلسديا لأل وا  نن يري  إالباا 
مد ندو ريوض،ح نوع ه ا الاو  واالكتفاب ابإل ااة ال رن،ا ااالت د  و  أار...مل  و  مبرااما العرل،ا اجلنس،ا م

التحرش واملراامدات اجلنسد،ا املارى ال  ريقد ضدرن نطاق العرل،امل كرا الابت العقوابت ا القانو  بادكت متفاوت للغايامل  
امليفال والرائم الدنااة القسدريا واارت  من القانو  نلى أ  الرائم االنتداب اجلنسد  والتحرش اصدوصد ا ضدد   77فتن  املااة 

من ذات القانو  نلى أ  املوظف العروم  ال   يقوو بعرل،ات    94القسددددددددر  ه  الرائم ضددددددددد اإلنسددددددددان،امل ب،نرا رين  املااة 
االنتداب اجلنسددددد  والتحرش يعابب ابلسدددددان ملدة ريرتاوو ب  مثاذ وةس نادددددرة مدددددنامل ويادددددرت املوظف  ا ه ا املمر االال  

 .  19ا واملمن ا ريرك،االاري 

بامت بتارمي نرل،ا االغتصدددددددددددداب الزوال  ويرحها ضددددددددددددرن القوان     2005اجلدير ابل كر أ  ااكوما الرتك،ا ا العاو  
املوتلفامل كرا بامت يلغاب املااة ال  ريسدددددددقط هترا االغتصددددددداب نن مرريكب،ها ا حالا الزوا  من ضدددددددح،ا االغتصدددددددابمل ونلى  

ونلى اأمددددهم ائ،س الدولا وأن دددداب ااكوما   -اازب اااكم-رحيات بااة حزب العدالا والتنر،ا  ريصدددد الرغم من ه ا املمر ف   
وا  ال،ت نلى مل 20حترت ا ي،اهتا ريكريس للصدددددواة النرط،ا للررأة ا اجملترد نلى أهنا من ضدددددرن ممتلكات الرالت يتحكم  ا

و أوائت العاو    2016غتصددب للةملا  الرتك  ا العاو  ريقدو ندا من نواب اازب مباددروع بانو  يسددرى بدددددددددددددددددالزوا  من امل ذلك
 .  21نام ا بتانب العقوبا إذا ريزوالوا من ضحاةهم  18ويسرح القانو  للرالال املتهر  ابغتصاب فت،ات حتت من    2020

 وىف ه ا اإلياا ريرى مامدددسدددا مانت للسدددالو والتنر،ا وحقوق اإلنسدددا  أ  اإلياا القانوذ لتارمي الرائم االغتصددداب ا 
قوق اإلنسدددددا   االريفاب،ات واملوار،  الدول،ا ا يترا دددددى مد ريرك،ا ال يرريقى إىل محايا ااقوق اجلنسددددد،ا واجلسدددددديا للررأة نلى يو 

مثت اإلنال  العامل  اقوق اإلنسدددا  واريفاب،ا الق ددداب نلى  ،د أ دددكال التر،،ز ضدددد املرأةمل ا ح  يتم إااا  ه   اجلرائم ا 
العقوابت الرتك  حتت القسدددم الفرن  بعنوا  الرائم ضدددد النزاها اجلنسددد،ا وريقال،د املاالق ويعكس ه ا التصدددن،ف النهج بانو  

التر،،ز  ا التعامت مد ب دداة االغتصدداب اجلنسدد  ا ريرك،ا ب،نرا هناك امددترراا لعدو ارمي الرائم الاددرب وه  الرائم بتت مد  
اجملترد الرتك  وهتدا ورينتهك أكثر ااقوق اإلنسدان،ا املمدامد،ا للررأة مثت اا  ا مدب  اإلصدراا ريسدترر ا ريعق،م  ،د  درائح  

كرا أهنا ال ريقت أ ،ا نن الرائم االغتصاب ومن املركن إاااالها ضرن الرائم االغتصاب غ  املبا ر ملهنا معاببا نلى   ملاا،اة
را العالبا باددددكت بسددددر مل اجلدير ابل كر أ   نرل،ات النسدددد،ا ابلرتاضدددد  ب  يرف  يتدات يرب الو للق دددداب نلى أحد ي 

 
19 Criminal CodeLaw Nr. 5237 ،Turkish Criminal Code ،https://bit.ly/3hj0cX2   
20 Anti-Discrimination Committee Takes Up Situation of Women in Turkey  2005  https://bit.ly/2WIt3w5   
21 ‘Marry-your-rapist’ bill proposed to be introduced by lawmakers in Turkey. Independent. January 2020. https://bit.ly/32ItIkX  

https://bit.ly/3hj0cX2
https://bit.ly/2WIt3w5
https://bit.ly/32ItIkX
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من القانو     29يلغاب الرائم الاددرب املنصددو  نل،ها ا املااة  السدداب مللبت ريرك،ا ا اللسددا االمددتعراض االعديد من الدول ي 
 .  22اجلنائ  وارمي العنف اجلنس 

املمددددددر  بناب نلى الرائم الاددددددرب   من بانو  العقوابت الرتك  مماامددددددا الرائم العنف  29وىف ه ا السدددددد،اق ريكرس املااة 
 دب  إ  ريرك،ا    ريوص،ات  إمبان،ا واإلكوااوا وكواة والةاديت بدموا  املمر ال   انا ندا من الدول مثتامل كواة ا املااة ذاهتامل  

و االنرتاض  مل ب،نرا ريعتة أغلب ب دددددداة العنف املمددددددر  ا ريرك،ا متعلقا جبرائم الاددددددرب كرراببا نفا الزوالا أ23إلغاب ه   املااة
نلى مالبسدددددددهامل وابلسددددددد،اق هناك جمرونا من اجلرائم مرريبطا بثقافا اجملترد ال  ريكرمدددددددها ااكوما الرتك،ا من االل الطاابت 
املوتلفا وال  من ب،نها اطاب الرئ،س الرتك  أااوغا  نن اف  بع  النسدددددددداب لألموما ا مددددددددب،ت حتق،  االمددددددددتقالل املاا  

مماامدددا العنف املمدددر  ضدددد النسددداب الالئ    يتمديثه نن ندو املسددداواة ب  الرالت واملرأة ومن مث واالبتصددداا  ه ا إ  الانب ح
مل ويدلت ه ا نلى أ  مد،امدات ااكوما ملكافحا  24حيققن االمدتقالل االبتصداا  ويرف دن البقاب ا دمجات أو نالبات مسد،اا
 .اكا من اجملترد املدذالظاهرة ريتم أبملوب  كل  او  اختاذ اطوات نرل،ا وفعالا واو  ماا

 

 

 

نلى الرغم من والوا جمرونا من القوان  الرتك،ا ال  حتر  املرأة من العنف املمددددددر مل إال أ  النسدددددداب ا ريرك،ا يتعرضددددددن  
والصدددفد والرم  ابمل ددد،اب   وال دددرب املةو من ضدددرب ابملطااق والعصددداللعنف املمدددر  بنسدددبا كب ة مبا ا ذلك ريعرضدددهن للقتت 

والراي،م لداالا إحداأ كسدددوا ا العظاو وهتاددد،م اجلراالم وغالب ا ما ريكو  ه   االنتهاكات نلى يد الزو  أو املأل أو املبن 
اب ا ريرك،ا إىل ه   االنتهاكات  أو ااب،ب الساب  أو أحد املبااب مثت بن العم أو بن الالمل ف،تعرض أابعا من كت نارة نس

بسدددبب وبائد عا نالبا جبرائم الادددرب أو اغبا املرأة ا االمدددتقالل املاا  واملعنو  نن العائلا أو االفات مال،ا وابتصددداايا أو 
نف  أمددباب عا نالبا برف  نواة العالبا ب  دوال  منفصددل  أو اف  الصدددابامل ويتم ريعريف ه ا النوع من االنتهاكات ابلع

 . 25املمر 

امرأة   29بتت    2020نلى ح  رياددددد  التقااير ااقوب،ا إىل ااريفاع الرائم العنف املمدددددر  نلى يو مريبمل فف  نوفرة 
من املب اا  بناريهمل ا ح  باو  2من املبااب و  2نلى يد الرف،  أو الصدددددددددددي  و 5حاالت نلى يد الزو  و  10من ب،نهم  

 
   https://bit.ly/2ZM3XOV،  2020اإلنسان ، يناير ماعت تصدر تقرير عن نتائج استعراض تركيا في مجلس حقوق االنسان، ماعت للسالم والتنمية وحقوق  22
 مرجع سابق ذكره   23
   https://cnn.it/2vSCy1m،  2016مرات تحدث أردوغان "بعجرفة ذكورية" للنساء ، س ي أن أن ،   247
   http://bit.ly/2Us76B6،  التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان،  تف املحمول إلنهاء العنف األسري إستخدام تكنولوجيا الها 25

  

 معاملة وحشية: ارتفاع معدالت العنف األسري في المجتمع التركي

https://bit.ly/2ZM3XOV
https://cnn.it/2vSCy1m
http://bit.ly/2Us76B6
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وااأ القتت ا املنزل وابمدددددددتوداو املمدددددددلحا الناايا ابإلضدددددددافا إ  القتت نن يري  الغرق أأل بقتت أاتهمل ب،نرا كانت معظم ح
مل وىف ه ا 26ال  بُتلت بوحا،ا نلى يد دوالها )أ . ك( ا أنطال،اوأاوات التقط،دمل ومن ب  ه   اجلرائم الرميا بتت )  .  (  

حاالت لرف  الطالق والتصددددددددددا، مد الزو مل وكانت    9من ب،نهم    2020الرميا بتت للنسدددددددددداب ا أكتوبر   21السدددددددددد،اق وبعت  
مل وىف 27معظم حاالت القتت ابمددددددددددتوداو املمددددددددددلحا الناايا واملاوات ااااةمل نلى ح  حدرت معظم ه   اااالت ا املنادل

ا  بسدبب اغبتهم ا اختاذ برااات امدتقالل،ا ابا،اةمل وكانت معظم حاالت القتت 4امرأة من ب،نهم    16بتلت   2020مدبترة  
 . 28املنزل وابمتوداو اململحا الناايا

نسددداب نلى الف،ا أمدددباب ابتصددداايا ب،نرا     4امرأة وذلك ملمدددباب متعداة فقد بُتلن   27بُتلت   2020وا أغسدددطس 
  مل وىف ه ا السدد،اق 29أارين بسددبب اختاذ برااات خت  امددتقالل ح،اهتم نلى ح  بتلت واحدة بسددبب يلب الطالق 7بُتلن  

بسدددددددبب اغبتهم ا اختاذ  13حاالت ملمدددددددباب ابتصددددددداايا و 5من ب،نهم    2020الرميا بتت للنسددددددداب ا يول،و    36  ااريكاب 
بُتلوا   11حملاولا اختاذ براا بادددد   ح،اهتن نلى ح    14امرأة من ب،نهم    27بتلت    2020مل وىف يون،و  30برااات خت  ح،اهتم

كانت معظم اااالت املارى نلى را  والرميا نلى يد املأل ب،ن نلى يد املبااب 3ومل نل ال   كانوا متزوال   انلى يد الرال
 يد الصدي  أو الرف، .  

منهن وبُتلت رالرا منهم   17يتم الكادددددددددف نن مدددددددددبب مقتت   امرأة نلى أيد  الرالالمل و   21بُتلت    2020ا مايو 
نلى يد   ن  بتله 8أرناب لاولتها اختاذ براا باد   ح،اهتا والاب ريصدن،ف اجلرائم كالتا     نمنه ةواحد  تملمدباب ابتصداايا وبتل

الزو  وابب  اااالت كانت نلى يد املباابمل ورينونت ومددددددددددددائت القتت ب  املمددددددددددددلحا الناايا واملاوات ااااةمل ومن ب  ه    
انت نلى نالبا به نندما ارالت من املنزل لل هاب  منا وال  بتلت نلى يد االت ك 22البالغا من العرر  )غ . ك(  اااالت  
منهم حاولوا أ  يقراوا  4امرأة نلى أيد  الرالال بُتت ارنا  منهم  اا ابتصددددددددددداايا    20وىف  دددددددددددهر أبريت بُتلت    مل31إىل العرت

 2م نالبا ومنهم نلى أيد  االال ريربطهم   3أدواالهن وبُتت ارنا  منهم نلى أيد    ح،اهتم والاب ريصددددددددددن،ف اجلرائم كالتا مل
نلى يد والداها والباب  نلى يد املباابمل ورينونت ومدددددددائت القتت ب  املمدددددددلحا الناايا وأاوات التقط،د  انلى يد املبناب واحد 
 .  32والغرق وال رب املةو

 
26 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kasım 2020 Raporu . kadincinayetlerinidurduracagi https://bit.ly/3gi3kDt  
27 2020 October Report of We Will End Femicide Platform https://bit.ly/3getVkR   
28 2020 September Report of We Will End Femicide Platform https://bit.ly/37xuYIs   
29 2020 August Report of We Will End Femicide Platform https://bit.ly/3gfjWf3   
30 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temmuz 2020 Raporu https://bit.ly/3quRvOV   
31 2020 May Report of We Will End Femicide Platform. kadincinayetlerinidurduracagi. https://bit.ly/3gkHA8O  
32 2020 April Report of We Will End Femicide Platform kadincinayetlerinidurduracag.  https://bit.ly/3f2edb8   

https://bit.ly/3gi3kDt
https://bit.ly/3getVkR
https://bit.ly/37xuYIs
https://bit.ly/3gfjWf3
https://bit.ly/3quRvOV
https://bit.ly/3gkHA8O
https://bit.ly/3f2edb8
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  نبتت بسددددبب اغبته 4وبُتلت ارنتا  بسددددبب املن اا االبتصدددداايا  امرأة نلى يد الرالالمل   29  بتت    2020وىف مااس  
الاصدا مثت إناداب حسداب نلى ومدائت التواصدت االالتران مل أو يلب الطالق أو اف  العواة   نا اختاذ برااات باد   ح،اهت

ببت الرالال ا  امرأة من  22  ب،نرا بتتمل  33مد  دددددددددريكهم السددددددددداب مل ورينونت ومدددددددددائت القتت ب  أاوات التقط،د والغرق واارق
مل ومن ه   اجلرائم بتت االت ريرك  ابنته يالبا الثانو  ا ح  رياددوبوك ابلعاصددرا أنقرة بطلقات الرصددا  بسددبب  2020فةاير  

 واملألملرينونت أاوات القتت ب  اارق والغرق كرا  ددااك ا نرل،ات القتت الزو  واملبن . وبد 34نالبا نايف،ا مد صدددي  له
امرأة   22  بتت    2020وىف يناير   .ر  ف وس كواوان نلى دةاة حاالت العنف ضددددددددددددددد املرأة ا ريرك،اويدل ه ا اإلياا نلى أت

بسدددددددددددبب الرائم متعلقا ابلعنف املمدددددددددددر  وكانت املمدددددددددددباب ما ب  الرغبا ا الطالق أو الرائم الادددددددددددرب أو برااات عا نالبا 
نلى يد الزو    2نلى يد املب و 3نلى يد االبن و  5و  و نلى يد الز  5ابالمدتقالل ا اا،اة والاب ريصدن،ف اجلرائم كالتا   

ورينونت ومددددائت  القتت ما ب  أاوات التقط،د وبتت الناا  والغرق واارقمل ومن   ملالسدددداب  وابب  اااالت كانت ملبرابب أارين
 )أ. ك( الساب مل ب،نرا فقدت دوالهانام ا وال    يعنها حىت املوت نلى يد   19البالغا من العرر )غ. ك( ب  ه   اااالت 

مل ب،نرا كادددددفت املاباو  35)و . أ(دوالها   ببت نام امل ال  ريع،ش ا مدددددامسدددددو  القداة نلى الرايا نت،اا االنتداب نل،ها من  30
 .  202036 ااحت ضح،ا جلرائم العنف ا ريرك،ا من  يناير وحىت نوفرة من العاو م،دة 234  الر ،ا للحكوما الرتك،ا أ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
33 2020 March Report of We Will End Femicide Platform. Kadincinayetlerinidurduracag. https://bit.ly/3f2WaRV   

   https://bit.ly/39Hb5BE 2020جريمة شرف في تركيا تركي يقتل ابنته بسبب عالقة عاطفية مع زميلها بأنقرة، تركيا االن ، فبراير  34
35 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ocak 2020 Raporu . kadincinayetlerinidurduracagiz 3.2.2020 . http://bit.ly/2vQFcod  

  bit.ly/39Sq8bThttps//: 2020ضحية لجرائم عنف هذا العام، تركيا االن ، نوفمبر  234حكومة تركيا املتهمة بالتحرش تدافع عن املرأة:  36

https://bit.ly/3f2WaRV
https://bit.ly/39Hb5BE
http://bit.ly/2vQFcod
https://bit.ly/39Sq8bT
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 شكل يوضح عدد ضحايا القتل بين النساء الناتج عن العنف املنزلي في تركيا 

 

والعنف املنز  ضددددد املرأة إ  جمرونا من السددددرات العاما وه  أ  معظم وىف ه ا السدددد،اقري ريادددد  معظم حوااأ القتت  
أما بقرااات ابتصدددددداايا أو ا الرغبا ابختاذ برااات ابا،اةمل نلى ح  كانت معظم الرائم   احاالت القتت كانت ملمددددددباب متعلق

  يتم إالراب لاكرا ناالا و  يصدا   كر أنه  القتت ا املنزل وابمتوداو اململحا الناايا أو أاوات التقط،د أو الغرقمل اجلدير ابل
  اة الق دد       املاددتبه ف،هم واملتهر  والقتلا أحكاو ااانامل ه ا ابإلضددافا إ  ندو اهتراو اإلنالو الر   للحكوما الرتك،ا  

الفرتة القاامامل ومن مث ريوصددددد  مامدددددسدددددا   االل  العنف املنز  ضدددددد املرأة ا ريرك،ا  معدالت  وابلتا  من املتوبد ااريفاع ملوأمدددددبا ا
مانت للسدالو والتنر،ا وحقوق اإلنسدا  ااكوما الرتك،ا ب درواة ريطب،  القانو  وإالراب لاكرات ناالا يتم إنالهنا للرأ  العاو  

اااما الظاهرة ووضد ريوص،ات وحلول للحد منهامل وذلك لكت من ريواط ا نرل،ات القتت ضد املرأة ه ا ابإلضافا إ  ضرواة 
 .ونلى ه ا النحو رينتار الرائم الارب ا ريرك،ا نلى يو وامد 

 
 

أالهزة املمن الرتك،ا التهديد ابالغتصدددددداب اجلنسدددددد  واالنتدابات واإلمددددددابات اجلنسدددددد،ا ك ااة لل ددددددغط نلى ودو تريسدددددد
املعااضدددات وان دددطات حقوق اإلنسدددا مل فعرل،ات االغتصددداب حتدأ ااات مراكز الادددريا وب دددوب أا دددر من ااكوما او   

الحماية الهش: التساهل تجاه جرائم االعتداء الجنسي في 

 تركيا
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ه ا ابإلضددددافا إ  املسددددا ا ا انتادددداا    مل37قابوالوا نقاب أو ااع حق،ق  عممل مبا ميثت نرل،ات وامددددعا من اإلفالت من الع
الظاهرة ا اجملترد الرتك  نلى الف،ا مماامددا أالهزة املمن الرتك  عامل ومن مث ريطالب مامددسددا مانت للسددالو والتنر،ا وحقوق  

إ  الق ددداب   اإلنسدددا  ااكوما الرتك،ا ابلتوبف نن هتديد املعااضددد  بعرل،ات االغتصددداب اجلنسددد  وريقدمي مرريكك ه   الوبائد 
 للرحامبا.

ا اا     2019وحىت    2016ونلى ه ا النحو داات الرائم االنتداب اجلنسددد  ا الفرتة من  بصدددواة كب ة للغايا اصدددوصددد 
باو فراين من أن ددداب الادددريا الرتك،ا ابالنتداب نلى مددد،دة ريرك،ا بزنم ندو ااريدائها   2020النسددداب وامليفالمل فف  أغسدددطس  

مل وىف ه ا السددددد،اق 38صدددددح،حمل املمر ال   يوضدددددح الثقافا املمن،ا ا ريرك،ا ال  ريتعرد االنتداب نلى املواين الكراما بادددددكت  
مل وا 39إ  االغتصددداب من أحد ضدددباط الادددريا أكثر من مرة مما افعها إ  االنتحاا  2020ريعرضدددت فتاة ريرك،ا ا أغسدددطس 

ف اجلنسدددددد مل من ببت أفراا لبع  للاددددددريا الرتك،ا ا أحد املراكز  ريعرضددددددت معلرا هاابا من إيرا  لالنتداب والعن  2020يول،و  
يول،و وحدات ارن  من حراس   24الاصددا ينااة املواين  اعااب  إىل موينهم املصددل مل وبدمت املعلرا اإليران،ا  ددكوى ا 

 .40املمن املتواي  ا االنتداب اجلنس 

 

 

 

 

الرتك،ا وابعا انتداب النسددد  مرونا    يفلا مدددوايا معابا ذهن، ا من ببت مراه      دددهدت مدينا ان،ز وىف ه ا السددد،اق  
ا   ألقدت الاددددددددددددددريدا الرتك،دا القب  نلى موظف بدداا اإلفتداب ا لدافظدا الواوو  2020مل وا مدايو    41  2020ريرك  ا يون،و  

ب ددد،ا اغتصددداب فتاة ا الصدددف الرابد من املرحلا االبتدائ،امل مر ه ا املمر ابلتزامن مد ريصدددرحيات ملسدددتاددداا املمدددرة لبلدةت  
 .42حزب العدالا والتنر،ا م،بال أوام  ال  كانت ريدافد ف،ها نن دوا  القاصرات ا ريرك،ا

 
  https://bit.ly/3eITsQM،   2019جرائم السلطان التركي سجون العثمانلي أردوغان على خطى أجداده. تركيا الثانية عامليا في عدد املعتقلين، البوابة نيوز ، ديسمبر  37

38 İstanbul-Kadıköy - Polis’in görevi bumudur.  twitter. https://bit.ly/33NkyDK    
  https://bit.ly/3ou5zGI،  2020اغتصاب النساء في تركيا  ارتفاع معدالت العنف ضد املرأة ، أخبار الساعة ، نوفمبر  39
  https://bit.ly/3mIrZDz،  2020فضيحة.. أفراد تابعون للشرطة التركية يغتصبون معلمة إيرانية في محافظة وان، تركيا األن ، نوفمبر  40
   https://bit.ly/2CXrd3q 2020تركيا تسجل جريمة اغتصاب جديدة بحق طفلة سورية بمدينة دينزلي، تركيا األن ، يونيو  41
   https://bit.ly/2ZMy1tS 2020اعتقال سائق املفتي التركي بتهمة االعتداء الجنس ي على طفلة باالبتدائية، تركيا األن ، مايو   42

 

https://bit.ly/3eITsQM
https://bit.ly/33NkyDK
https://bit.ly/3ou5zGI
https://bit.ly/3mIrZDz
https://bit.ly/2CXrd3q
https://bit.ly/2ZMy1tS
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النا دددددطات السددددد،امددددد،  واملعااضددددد  من ببت أالهزة  ونلى الف،ا مماامدددددا نرل،ات االغتصددددداب واالنتداب اجلنسددددد  نلى 
بالت أحد النسداب من ااات مراكز االنتقال أهنا أصد،بت بترزق معو  بسدبب وضدد نصدا ااات فتحا الادر  املمن ا ريرك،امل  

مل ب،نرا ريقوو ااكوما ييالق جمرونا  43  2020الاصددددا  ا مد أالةها نلى اجللوس نلى ب دددد،ب اصددددطنان  وذلك ا يناير  
اريبانها نلى املنرتنت لتهديد املعااضدددد  والنا ددددط  ابالغتصدددداب مما مجة هاالب نلى ندو التحدأ ا السدددد،امددددا ومغاااة   من

ريرك،ا ا بع  املح،ا  وكا  من ب  هاالب ال ين ريعرضددددددددددددوا للتهديد وريركوا ريرك،ا ريوان ب،كل،فتش وه  ان ددددددددددددطا ا جمال حقوق  
 .44اإلنسا  

نام ا لل دددرب واالنتداب اجلنسددد  من ببت  دددوصددد  بعد  24ريرك،ا ريبلغ من العرر  ريعرضدددت امرأة   2019وىف أغسدددطس 
أصددددات لكرا أنقرة حكر ا ابلسدددان مدى    2019مل وىف ايسدددرة 45اصدددطحا ا بسدددرا  إىل مزانا ا مدينا اينز  غرب ريرك،ا

وكانت    2018ا ا مايو نام   23اا،اة نلى رياددددددغطا  اكسددددددو بسددددددبب القتت العرد للطالبا  ددددددو  ريادددددد،ت البالغا من العرر 
 .46الطالبا ريا،ت بد ريعرضت لالغتصاب وال رب حىت املوت و  إلقاب الثتها من الطاب  العارين من مبىن مرريفد ا أنقرة

 

 

بادددكت مطرامل املمر ال   يعزد من الرائم العنف ضدددد ريزايدت  دددبكات اإلااا ابلبادددر ااات ريرك،ا االل العاو ااا  
املرأة نلى يو وامددد بسددبب ريزايد الرائم الدنااة واالمددتغالل اجلنسدد  للررأةمل وىف ه ا اإلياا رينتاددر صددوا االمددتغالل اجلنسدد   

عرت ا الدنااة  للنسدددددددداب القاامات من مناي  خمتلفا من العا   دب العرت ا السدددددددد،احا أو الفنااق وال  يتم أالةهن نلى ال
وذلك بعد اريدها من كت الوائ  الر ،ا ال   ودهتا وومدائت االريصدال مبا ميثت انتهاك اقوبهنمل ه ا ابإلضدافا إ  االمدتغالل 
اجلنسددد  لالالاات السدددواةت ا أنادددطا الدنااة إ  الانب ريصددداند ظاهرة الزوا  املبكر والقسدددر  ما ب  الالالا مل مر ه ا 

من مد الكاددف نن ب دد،ا مددابقا ريثبت ريواط وفسدداا املسدداول  ا ريرك،ا نة ريسدده،ت نرت نصدداابت اإلااا ابلباددر املمر ابلتزا
ظهرت نلى   2020فف  مااس   نلى كافا املسددددددددتوةت مد والوا إياا بانوذ ضددددددددع،ف ال يقوو  رايا ضددددددددحاة ه   الظاهرة.

ات لإلااا ابلبادددر واالمدددتغالل اجلنسددد  للفت،ات وريسددده،ت  السددداحا ب ددد،ا ريواط جمرونا من املسددداول  املريراك ا ريسددده،ت نرل،

 
43 TORTURE-AND-ILL-TREATMENT-IN-TURKEY .silencedturkey. January https://bit.ly/3jq5q5f  
44 Turkey internet crackdown: Erdogan's army of online trolls forces dissidents to flee country .Telegraph .July 2020https://bit.ly/32GGlx9   

   https://bit.ly/3jugYVi،  2019غضب األتراك، وكالة نيو تركي بوست ، أغسطس  اغتصاب امرأة غرب تركيا يثير 45
   /2WJmGcehttps://bit.ly،  2019الحكم على رجل بالسجن مدى الحياة في تركيا بسبب اغتصاب وقتل طالبة، الشروق ، ديسمبر  46

جرائم االتجار بالبشر تزيد من نمط العنف ضد المرأة في 

 تركيا

https://bit.ly/3jq5q5f
https://bit.ly/3jugYVi
https://bit.ly/2WJmGce
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نرت ه   العصددداابتمل ومن ب،نهم أ اب ضدددباط من املوابرات الرتك،ا نرلوا بادددكت ور،  مد املادددتبه به املتهر  بتهرا االااا  
 .  47مقايعا إدم  غرب ريرك،اا   2011ابجلنس واجلرميا املنظرا وباموا بتسه،ت املهاو املوتلفا عم وريعوا ريفاص،ت الق ،ا للعاو  

  الكاددددف نن ب دددد،ا امددددتغالل لفت،ات من املغرب للعرت ا ريرك،ا ابلفنااق والسدددد،احا ب،نرا ومبارا    2020وىف يناير  
وصدددددددوعم إ  إمدددددددطنبول ريقوو العصددددددداابت ال  بامت ابمدددددددتدااالهم أبا  كت املتعلقات واملوااق الر ،ا الاصدددددددا  م وهواريفهم  

ابلدنااة واالمددددتغالل اجلنسدددد  ا ظت ندو والوا ابابا كفايا من الاددددريا الرتك،امل وريادددد  فتاة مغرب،ا وه   واةهم نلى العرت
أحد  ضددحاة ه   العرل،ا إ  أهّنا هاالرت إىل ريرك،ا  دب العرت ا فندق م دد،فا  أّ  الومدد،طا أبنعتها أبهّنا مددتتكفت جبر،د  

 الب ااهم مغريبمل ولكن مبارا أ      10ا إمددددددددطنبول مقابت أ  ريدفد إالرابات السددددددددفر ومددددددددتوفر عا العرت والسددددددددكن ا مدين
وصدددلت إىل إمدددطنبول   اريدها من كت الوائ  الاصدددا  ا و  أالةها نلى العرت ا الدنااةمل وما أصدددبها ئاا نفسددد،ا مددد،اا 

ر مقطد خمت النسدددددددد، ا مد صدددددددداحب  للغايامل كرا بالت نواة أهنا   يتم السددددددددراو عا ابلعواة إ  بالاها إال نندما بامت بتصددددددددوي
املكا  حىت ال ريقوو مبالحقتهم واإلبالغ نن أماكنهممل و اف ددددددت الفتاة افد انوى ب ددددددائ،ا ضددددددد الومدددددد،طا املغرب،ا أو  ددددددبكا  

 . 48الدنااة ا ريرك،ا اوفا  من نار الف،ديو اجلنس  الا   ا أو االنتقاو منها

اولا  15املوىل نلى مستوى أواواب ا الرائم اإلااا ابلبار كرا أهنا من ضرن أموأ املرريبا  حتتت  ريرك،ا   اجلدير ابل كر أ  
  200مل ونلى الرغم من ريعاو  ااكوما الرتك،ا مد حكومات الدول املالنب،ا نلى حتديد  49نلى مسدددتوى العا  ا ه   الظاهرة

  إبل،ر،ا لتقدميما إلاااة اعارة مكاريب محايا املديريا العاوأنادددددددددددد    2019ضددددددددددددح،ا ريرك،ا لترلا من العرت اجلة  االل العاو 
إناانت نقديا  ددهريا لل ددحاة من الظاهرة إال أ  ه   الطوات  ددكل،ا وضددع،فا للغايا ا ظت بانو  يسددرح ابنتادداا الظاهرة  

 باكت كب . 

الب، ددداب ومدددط وىف ه ا اإلياا   اصدددد حالا أابد فت،ات مغرب،ات وبعن ضدددحاة لالمدددتغالل اجلنسددد  ا مدين  الداا 
غرب املغرب ومكناس مشاال وذلك بعرض الزوا  نل،هن والسددددددددددفر إ  ريرك،ا للع،ش هناك ومن ب،نهم فتاة ريعرفت نلى ومدددددددددد،طا 
مغرب،ا نة موبد ف،سدددبوك نرضدددت نل،ها الزوا  من  ددداب مدددوا  يق،م ا لافظا مرمددد  النوب ريرك،امل وبعد أ  ريقدو لطبتها 

ج الااب بصعوبا ااصول نلى أت  ة إىل املغرب فسافرت ه  إىل ريرك،ا للزوا  منهمل لكنه من والدهتا نة ريطب،  واريساب حتا
بعد ب ددداب  دددهر معها ا  دددقا ماالرة ا ح  ب و اب دددا مبدينا إمدددطنبول ااتفى وأغل  هاريفه ويدل ه ا املمر نلى امدددتغالل 

مل  50ل وريعرب ه   الظاهرة ابمدددددم دوا  الاددددد، الفت،ات ا نرل،ات دوا  غ  مادددددرونا ريتم نة املنرتنت حتتوى نلى االمدددددتغال

 
47 Turkey’s spy agency officers involved in sex trafficking, human smuggling, wiretaps reveal  .Nordicmonitor May 31, 2020 https://bit.ly/3iUm7FP   

  https://bit.ly/32aIGQr 2020ابيات البريطانية ، يناير الحلم التركي ينقلب كابوس مغربيات ضحايا االتجار بالبشر، االنتد 48
   https://bit.ly/2Co9e6e،  2019تركيا أرض اإلتجار بالبشر، أحوال تركيا ، يونيو  49
   https://bit.ly/2W8FrWc 2020تركيا  شبكات لالتجار بالبشر تستهدف املغربيات، العربي الجديد ، يناير  زواج الشيخ  في 50

https://bit.ly/3iUm7FP
https://bit.ly/32aIGQr
https://bit.ly/2Co9e6e
https://bit.ly/2W8FrWc
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ب،نرا بامت أحد الفت،ات بتور،  ظواهر امددددددددتغالل الفت،ات املغرب،ات نة  امددددددددرة أريراك نة ال،وري،وب ويلبت يهناب مثت ه    
 .  51املراامات

وابلسدد،اق يتم امددتغالل الالاات مددواةت للعرت ا الدنااة ابلداات الرتك  أو نن يري  الزوا  املبكرمل ب،تم امددتغالل   
مل اجلددير ابلد كر أ  ريرك،دا حتتدت  52الالالادات للعردت ا الددندااة نظ  مقدابدت مداا  وذلدك ا ظدت محدايدا القدانو  الرتك  عد ا املمر

ريعتة مماامدددا الدنااة مهنا بانون،ا    5237من بانو  ابم    227اة الدنااة كرا أنه يبق ا للرااة املرريبا العا دددرة حول العا  ا اا
ألف من النسددددددداب يعرلن ابلدنااة وبع دددددددهن جمة نلى ه ا املمر نن يري  االاتطاب أو   100ا ريرك،امل كرا يوالد أكثر من 

مل،دااات اوالا كدت   4حام امددددددددددددددتثردااات بق،ردا   ألف ب،دت اندااة مرا  مد   15ااداالدا املداايدامل هد ا ابإلضددددددددددددددافدا إ  والوا  
مل ابلتا  فااكوما الرتك،ا ريف دددت املكامدددب االبتصددداايا نلى حسددداب حقوق النسددداب وذلك اباريفاع حاالت االمدددتغالل 53ناو

 اجلنس  للررأة وال   ميثت ننف ضدها ا ب،وت الدنااة املراصا.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

العرت اإلنالم،ا أو نلى يد أفراا    املالهزة يتعرض الصحف،ات ا ريرك،ا للعنف اجلسد  واللفظ  مواب ا أماكن 
املمن،امل ومن ب  ه   املراامات والوا م ايقات وحتر ات لفظ،ا والسديا من العامل  ال كوا ااات املامسات اإلنالم،امل 
مر ه ا ابلتزامن مد اإلهاانت واالنتدابات اجلنس،ا من ببت بوات املمن الرتك،ا أرناب ريغط،ا الصحاف،ات لق اة انتهاكات 

 .54 يقوو  ا أفراا من أالهزة املمن الرتك،ا املوتلفا اصوص ا أرناب ريغط،ا التظاهرات السلر،ا حقوق اإلنسا  املوتلفا ال 

 
  https://bit.ly/2AUxQTI،   2020مغربيه تزوجات عن طريقهم اللهم هدا منكر، اليوتيوب، يناير  3000سماسرة تركيا للتجارة في بناتنا  51
  https://bit.ly/3iTr2Xn،  2020أسرار استغالل النساء السوريات في الدعارة بتركيا تحت عيون شرطة أردوغان، تركيا األن ، أبريل  52

 https://bit.ly/3fyPTxXالعربي  اقتصاد الدعارة تحت حكم أردوغان، تركيا اآلن ، نوفمبر 2019 ،  53
54 Turkey’s female journalists doubly targeted in media crackdown . FREETURKEYJOURNALISTS . Feb 8, 2019 . http://bit.ly/2VSIsdI  

 

 استهداف ممنهج: العنف ضد الصحفيات والناشطات الحقوقيات في تركيا

https://bit.ly/2AUxQTI
https://bit.ly/3iTr2Xn
https://bit.ly/3fyPTxX
http://bit.ly/2VSIsdI
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لالنتقال أو اابس بسددددددددبب    ناجلدير ابل كر أ  بع  هاالب الصددددددددحاف،ات أو املدفعات نن حقوق اإلنسددددددددا  يتعرضدددددددد
الرتك،ا يغالق املنصددددات الصددددحاف،ا وااقوب،ا   أاابهم املناه ددددا لسدددد،امددددات ااكوما الرتك،ا بكافا اجملاالتمل كرا ريقوو ااكوما

ال  ريعرت نلى ب دددددددداة انتهاكات حقوق املرأة املوتلفا وريسددددددددتهدب ابلسدددددددد،اق ذاريه الصددددددددحاف،ات العامل   امل وبدل من ب،او 
 ن،هله ريقوو ا أغلب املح،ا  ابلقب  نل ن بد يتعرضدددد ااكوما الرتك،ا  رايا الصددددحاف،ات من العنف اجلسددددد  واللفظ  ال

 .  55نريوف  اارايا عنوضا نن  نومعاببته

أظهرت نتائج امدددددتطالع   وبد مل  56يبلغ ندا النسددددداب ال ين يعرلوا ا اجملال اإلنالم  برتك،ا حوا  رلو العامل  ابجملال
القدائر  نلى إاااة ا املدائدا من الصددددددددددددددحف،دات يتعرضددددددددددددددن للعنف من الداندب    53للرأ  أالرريده نقدابدا الصددددددددددددددحف،  الرتك،دا أ   

ا كث  من املح،ا  يتم احتااد الصحاف،ات  و  ملا املائا من ببت الهاد الاريا أرناب ريغط،ا نرلهن 45املامسات اإلنالم،ا و
بسدددبب الق،او بعرلهن إلنتا  الصدددحافا املوضدددون،ا وانتقاا حزب العدالا والتنر،ا اااكم والرئ،س االب ي،ب أااوغا  بتهم عا 

 .  57يج ابإلاهاب أو إهانا مامسات الدولانالبا ابلرتو 

 

 
 

 

 

وريوااله الصددددددحف،ات انتدابات نفسدددددد،ا والسددددددديا وريصددددددرحيات وهتديدات مه،نا وم ددددددايقات لفظ،ا من ببت مسدددددداول   
حكوم،  ويتعرض بع دددددددددهن للسدددددددددان واملالحقات املمن،ا والق دددددددددائ،ا ومن ب  ه   املمثلا ريعرض إيل،م اندل  الصدددددددددحف،ا ا 

  االنتداب ح،و  من ببت بوات املمن أرناب ريغط،ا مظاهرات أمهات السددددددبت السددددددلر،ا   هاهتديد  وال    صددددددح،فا إيفرينسدددددد،ت  
منعها من التصددويرمل وابلسدد،اق بالت الصددحاف،ا الولف،م كااالس أ  أغلب الصددحاف،ات يتعرضددن للعنف من ببت بوات  و نل،ها 

 . 58املمن أرناب الق،او بعرلهن

 
55 Survey shows female journalists in Turkey subjected to discrimination, violence . stochoim center for freedom .  March 6, 2018 . http://bit.ly/2wD5UkQ  
56 Pamela Moriniere. Twitter account . May 28, 2019 . http://bit.ly/2Tt48vf  
57 Survey shows female journalists in Turkey subjected to discrimination, violence  مرجع سابق ذكره  
58 Turkey’s female journalists doubly targeted in media crackdown .  مرجع سابق ذكره  

 

http://bit.ly/2wD5UkQ
http://bit.ly/2Tt48vf
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  وااتالق الق دددددددداة وريلف،  االهتامات عم ى العديد من الصددددددددحاف،اتوىف ه ا اإلياا بامت ااكوما الرتك،ا ابلقب  نل
ومن ب  هاالب الصدددددددحاف،ات اوكن  ملااكوما الرتك،ا  ريرريك،هابسدددددددبب الق،او بعرلهن ا ريغط،ا انتهاكات حقوق اإلنسدددددددا  ال  

 ملاالنتراب ازب العرال الكرامددددددددتاذابلرتويج لإلاهاب و   اوال    انتقاعا بسددددددددبب هتم متعلق  ملامي  بوكالا أنباب ما وااب النهرين
إال أ  السبب ااق،ق  ا انتقاعا كا  ااديو نن انتهاكات حقوق اإلنسا  والرائم العنف ضد النساب واالحتااالات نلى  

 .59ا البال إيدا الرتك،ا وريصاحب ه   العرل،ا ضرب وانتداب من ببت بوات املمن نل،ها

ب،نرا ريوااله الصددددحاف،ا ب،ل  أنكر هترا التادددده  واإلهانا وذلك بعد حديثها نن الفسدددداا ا  ددددركات ااكوما والقطاع  
وىف ه ا السددددد،اق بامت  مل  60أوااق اجلنا ويعتة منط من أمناط العنف ضدددددد املرأة   ريسدددددريبات موبد  العاو وه  الوبائد املوالواة ا

كرايا  يس غوذ وحظر املنصددات ااقوب،ا ال  ريتعامت معها بسددبب نادداط املا ة ا ااكوما الرتك،ا ابمددتهداب الصددحاف،ا ال
 .61نرض انتهاكات حقوق اإلنسا  املوتلفا ال  بامت  ا ااكوما الرتك،ا

وال ريكتف  ااكوما الرتك،ا مبراامددددا م ددددايقات ومالحقات أمن،ا نلى الصددددحاف،ات املريراك فقط ولكنها ريقوو مب ددددايقا  
املالانب فقد بالت صدحف،ا اومد،ا إهنا أبلغتها )الهاد أمن الدولا الرومد  ( أب  هاريفها بد أهدا وأ   دقتها بد الصدحاف،ات  

هدا دت جمروندا جمهولدا اعويدا   2020مدااس  2مل وىف  62ااكومدا الرتك،دا  الداندب  ريعرضدددددددددددددددت للتلف وأهندا ريتعرض للرالحقدا من
ا منادل رالرا صددددحف،  من ب،نهم صدددد  20إىل   15مالفا من  حاف،تا  يعرلوا ا وكالا أنباب مددددبورين،ك الرتك،ا وبدل من   ددددوصدددد 

التحق،  ا اااارا بامت ااكوما الرتك،ا ابحتااد وريفت،ش منادعم واالمددددددددددددددت،الب نلى معداهتم اإللكرتون،امل مبا ا ذلك أالهزة  
اكات املوتلفا ال  يتعرضددددددددددوا  ااكوما الرتك،ا ا ندو محايا الصددددددددددحاف،ات من االنته االكرب،ورير الاصددددددددددا  م مما يعة نن اغب

 . 63عا

ن،ود بسبب ريعرض الصحف،ا  ف  ري،روا   وىف ه ا اإلياا باو أابعا صحف،ات ابالمتقالا من موبد املاباا الرتك،ا اوكز
مل 64للتحرش اجلنسددددد  من ببت أحد الصدددددحاف،  ابملامدددددسدددددا ب،نرا   ريقوو إاااة املامدددددسدددددا ابختاذ إ  إالرابات ح،ال ه ا املمر

التعرض   د ال ريوالددد ريددداب  مع،نددا ريقوو  ددا ااكومددا الرتك،ددا ارددايددا الصددددددددددددددحف،ددات واجلهددات اإلنالم،ددا نندداجلدددير ابلدد كر أندده  
دات مع،نا نلى العكس من ذلك ريقوو ااكوما الرتك،ا يغالق  ،د اجلرع،ات ومنظرات حقوق اإلنسدددا  ال  ريتحدأ  لتهدي

 
59 Ruken Demir . welt 03.12.2019 .  http://bit.ly/2wDihgM   
60 Turkey: Legal attacks against Pelin Ünker for her Paradise Papers’ stories must stop . THE COALITION FOR WOMEN IN JOURNALISM .January 31, 2020  . 

http://bit.ly/2wCy7Ic   
61 Kurdish journalists appeal for international solidarity in the face of oppression . Morningstar .http://bit.ly/2IpwZdL  
62 VIOLENCE AND HARASSMENT AGAINSTWOMEN IN THE NEWS MEDIA:A GLOBAL PICTURE . International news safety institute .  p 29 . http://bit.ly/2TH1ykt   
63   Turkey: A new low as Turkey detains women journalists for reporting attack on their home .THE COALITION FOR WOMEN IN JOURNALISM .March 02, 2020  .

http://bit.ly/2VRkYpe   
64 safak timur . twitter account .  Nov 2, 2018 . http://bit.ly/38vEvOX  

http://bit.ly/2wDihgM
http://bit.ly/2wCy7Ic
http://bit.ly/2IpwZdL
http://bit.ly/2TH1ykt
http://bit.ly/2VRkYpe
http://bit.ly/38vEvOX
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ال بامت ااكوما الرتك،ا بتغرمي منظرا  ثنن انتهاكات حقوق النسدددداب اا  الصددددحاف،ات أو ريقوو ابلدفاع ننهممل فعل  مددددب،ت امل
ا  مبناه ددددددددا العنف القائم نلى النوع االالتران  ورينظم فعال،ات ريون،ا ريناو   2014اقوق املرأة أتمددددددددسددددددددت ا أنطاك،ا ناو 

ل ة ريرك،ا بسبب رينظ،م اواات نلى املنرتنت ريتناول انتهاكات   168مل51وريتابد ب اة العنف القائم نلى النوع االالتران  ب
 .65حقوق اإلنسا  اا  الصحاف،ات او  ااصول نلى إذ  مسب 

أ السددد،امددد،ا واالبتصددداايا واالالتران،ا مددد،تا وهو مركز أ اأ أناددد   إبراه،م كال   وابلسددد،اق أصددددات مامدددسدددا البحو 
ال   أصددبح مسددتادداا ا للرئ،س الرتك  االب ي،ب إااوغا  ريقرير نن التغط،ا اإلاباايا للودمات ابللغا الرتك،ا لسددبعا ومددائت  

بكداريبتده نلى ومددددددددددددددائدت التواصددددددددددددددت االالتردان    إنالو اول،دا اائددة رينداول التقرير هاوو نلى اإلنالم،دات ونرض لكدت مدا يقوموا
والتادددددددددك،ك ا أاالب،تهم مد التحري  ضددددددددددهممل وه ا يدل نلى موبف ااكوما الرتك،ا من ندو والوا أل،ات حق،قا حملاابا 

 انتهاكات حقوق اإلنسا  املوتلفا ال  حتدأ ضد الصحف،ات املريراك اصوص ا ريلك املتعلقا ابلعنف اللفظ  ضدهن. 

،ات ا ريرك،ا جملرونا من اعارات نة اإلنرتنت مبا ا ذلك امل ددايقات والتهديدات ومحالت التاددويه  ريتعرض الصددحفو 
وذلك بسدددددبب افانهم نن املسددددداواة ب  اجلنسددددد مل ورينبد أغلب ه   اعارات من مايد  مددددد،امدددددات اازب اااكم ا ريرك،ا 

االر يدافعن نن انتهاكات حقوق النسدددداب ا ريرك،ا وال  وه ا املمر انريج نن الصددددواة النرط،ا لديهم نن الصددددحاف،ات املريراك  
ة   "ناهرة"كونتها اطاابت وم،امات وبرااات ااكوما الرتك،امل ومن ب  الكلرات ال  يتم ريوال،ها إ  هاالب الصحاف،ات ة 

وددو كد ااة إلمددددددددددددددكدات  وكلردات من هد ا القب،دتمل اجلددير ابلد كر أ  املواا اإلابح،دا غ  التوافق،دا ريسددددددددددددددت "اانرة"ة    "فدامددددددددددددددقده"
 . 66الصحاف،ات املدافعات نن حقوق اإلنسا  ا أغلب املح،ا  

نة ريوري  بعد ريغط،تها الحتااالات ال،زة  وىف ه ا اإلياا فقد   امددددددتهداب مرامددددددلا يب يب مدددددد  ن،ود مدددددد،ل  ال يت
مل ب،نرا ريعرضددددددددددددت الصددددددددددددحاف،ا  67مبارونا من اإلهاانت والتهديدات املوتلفا من ببت مايد  الدولا الرتك،ا  2013اباك ناو 

ائت  املستقلا أما  اا  ،و املتوص  ا ريغط،ا الق اة الكرايا ا ريرك،ا ومواة جملرونا من امل ايقات من ببت املكراا والفص
املايدددين عددا بعددد ناددددددددددددددرهددا ريقرير الرائم اارب ال  ااريكبهددا املكراا اددا  املدددن،  ا حر م من الدددولددا الرتك،ددامل ومن ب  هدد    

 . 68امل ايقات التهديدات اجلنس،ا واالهتامات ابل،انا وأبهنا نرلت اساب ااكوما الرتك،ا

،ا الصدحف،ات واملدافعات نن حقوق اإلنسدا  والتاده   م  لحكوما الرتككرا يهاالم جمرونا من امل دوا  املايدين ل
والتهديد   ملبكت الطرق املركنا نة املنرتنت ه ا إ  الانب اارتاق حسدددددددددداابت ومددددددددددائت التواصددددددددددت االالتران  الاصددددددددددا  م

 
65 Turkey: Women’s Rights Defenders in the Crosshairs .  the World Organisation Against Torture (OMCT) . December 20, 2019 . http://bit.ly/3cFtJbZ   
66 Kadın gazeteciler dijital şiddeti anlattı: Şaşırmıyoruz ama mücadeleye devam!  Journo . 26 Kasım 2019 . http://bit.ly/3cwSaZj  
67 Kadın gazeteciler dijital şiddeti anlattı: Şaşırmıyoruz ama mücadeleye devam مرجع سابق ذكره  
68 CounteringOnline Abuseof Female Journalists . The Representative onFreedom of the Media 2016. p 28 . http://bit.ly/3cCXkCX   
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ا ريرك،ا الصدددددددددددحف،ا املذاب،اان،ا ال  ريعرت  هممل وىف ه ا السددددددددددد،اق ريعرضدددددددددددت أادو غ،بوالي،فا ،لنابالنتداب البدذ واجلنسددددددددددد  
مل  69لتهديدات ابالغتصدددددداب والعنف اجلسددددددد  نة املنرتنت وذلك اديثها غ  الالئ  نن مدددددد،امددددددات اازب اااكم ا ريرك،ا

ب،نرا ريعرضددددددت باددددددرى مدددددد،ب،تادددددد  املتوصددددددصددددددا ا نرض حكاةت النسدددددداب ا احملافظات الرتك،ا نن ح،اهتن إ  جمرونا من  
لف،س بوك بسددبب ما ريعرضدده من انتهاكات حقوق اإلنسددا  للنسدداب والعنف التهديدات نلى امددائت املارى بصددندوق الوااا اب

مل ب،نرا ريلقت الصدحاف،ا م،ل،س ألفا  جمرونا من الراوا ال  ريدل نلى الكراه،ا والعنف أرناب ريغط،تها ملحد  70ضددهم ا ريرك،ا
 .71مل موب يغتصبك السوايو "  ب اة الالالا  السواي  فقد بال أحد امل وا  من السكا  احملل،  عا "إ   اب هللا

وىف ه ا اإلياا من العنف اللفظ  يقوو جمرونا الصددددددددددددددحاف،  املايدين للحزب اااكم ا ريرك،ا مبها ا الصددددددددددددددحاف،ات 
مل كرا ريقوو موابد املاباا  72املدافعات نن حقوق النسددددداب ا ريرك،ا نة ريوري  يمدددددابات لفظ،ا والنسددددد،ا او  والوا نقاب عم  

وين والرمدائت اللفظ،ا القامد،ا اا  املعااضد  من الصدحاف،  نلى موبد ريوري  املايدة للحكوما الرتك،ا ابمدتوداو اطاابت التو
مت دددرنا ابلسددد،اق ذاريه الصدددحف،ات املريراك وهناك بع  الرمدددائت املارى ال  هتدب إىل إمدددقاط مصدددداب،تهم أماو الرأ  العاو  

 . 73ع  الصحاف،ات املريراك وإهانتهمالرتك مل ف،تم امتوداو كلرات مع،نا مثت "فتاة الاااع" وذلك لتاك،ك ا مصداب،ا ب

وكانت ااكوما الرتك،ا بد بامت ابالنتداب نلى مسددددددد ة ا إمدددددددطنبول ريدافد نن ضدددددددحاة االغتصددددددداب وريطالب الدولا 
مل كرا  74ابختاذ مزيد اإلالرابات لتعزيز وضددددددد املرأة ا مواالها العنف املنز مل كرا انتقلت املالهزة املمن،ا ندا من النا ددددددطات

انتدت الاددددددددددريا الرتك،ا نلى مسدددددددددد ة أمهات السددددددددددبت وانتقلت رالرا منهن وذلك نلى الف،ا االنرتاض نلى مدددددددددد،امددددددددددات  
جل ت الاددددريا الرتك،ا المددددتوداو القوة املفريا ملند مدددد،دات من رينظ،م مسدددد ة مبدينا إدم  غرب ريرك،ا للتعب   مل ب،نرا 75ااكوما

اوغا  ابلرو  من اريفاب،ا إمدددددددطنبول املتعلقا مبند ومكافحا العنف ضدددددددد نن امدددددددتنكااهن لتلر،ح نظاو الرئ،س االب ي،ب أا 
 املرأةمل ويدل ه ا املمر نلى امتهداب الاريا للرس ات النسويا باكت مسترر مبا ياكت نوع من أنواع العنف ضد املرأة.  

 

ا التاو ميكن القول أنه وابلرغم من والوا إياا بانوذ وامددددددددتوا  حير  املرأة ا ريرك،ا من العنفمل إال أ  املراامددددددددات 
العرل،ا للحزب اااكم وريصددرحيات املسدداول  املريراك اا  ب دداة العنف ضددد املرأة اعت منها بوان،   ددكل،ا ل،س عا أ  فائدة  

 
69 CounteringOnline Abuseof Female Journalists . p 37  
70 Online violence a rampant problem for women journalists in Turkey .Duvarenglish . November 26 2019 .http://bit.ly/2TwzqS9  
71 Online violence a rampant problem for women journalists in Turkey مرجع سابق ذكره  
72 Digital Populism:Trolls and Political Polarization of Twitter in Turkey ، Koç University, TurkeyUniversity of Oxford, UK 2017  ، http://bit.ly/38v8WVx  
73 Feature: Turkey trolls’ use of insults stifling reporting  ، international press institution . Sep 13, 2016 . http://bit.ly/3az002z  
74 Police break up Istanbul protest of violence against women . dw news . Dec 8, 2019 . http://bit.ly/39b0hYV  
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ريتو ها املالهزة املمن،ا الرتك،ا اا  النادددايات والصدددحف،ات وال  ريةا الرائم العنف ضدددد  ه ا ابإلضدددافا إ  السددد،امدددات ال  
ا مددد،امدددات التهديد ابالغتصددداب واعاوو اللفظ  نل،هن ا موبد التواصدددت االالتران  املوتلفا نة   املرأة ا اجملترد واصدددوصددد 

لعنف القائم نلى النوع ا ريرك،ا مثت بانو  الادددرب وبانو   املنرتنتمل ب،نرا متثت بع  القوان،  الرتك،ا نامت مسددداند ا دةاة ا
  -ريرا،  الدنااةمل ومن مث ريوص  مامسا مانت للسالو والتنر،ا وحقوق اإلنسا  مبا يل :

  . نلى ااكوما الرتك،ا ضرواة مسابلا مرريكك العنف ضد املرأةمل مبا ا ذلك ما يسرى جبرائم الارب والعنف املنز 
   الاصدا  رايا املمدرة وذلك لتفااى الرائم العنف املمدر    6284اريفاب،ا إمدطنبول ومواا القانو   ضدرواة ريفع،ت مواا

 وااد منها.
  ضددددددرواة إنااة النظر ا اطاابت املسدددددداول  املريراك املوتلفا وال  ريت ددددددرن بع  اإلحيابات ال  ريكرس لثقافا العنف

 املمر  ابلعقت اجلامد الاعك الرتك  بصواة غ  إااايا. 
  من بانو  العقوابت الرتك  ال  ريسددددددددددرح مبراامددددددددددا الرائم العنف املمددددددددددر  بناب نلى الرائم    29إنااة النظر ا املااة

 الارب امل كواة ا املااة ذاهتا.
  ضددرواة إصددداا بانو  وبرامج وإالرابات لداة للتبل،غ نن التر،،ز والعنف واإلمددابات ال  يتعرضددن عا الصددحف،ات ا

 وبف ااكوما نن امتوداو التهديد ابالغتصاب ضد النا طات لتحق،  املهداب الس،ام،ا.  ريرك،امل مد ضرواة ري
 .مرنا اختاذ اإلالرابات املتنونا ال  ريوفر اارايا ل حاة العنف املمر  وحتافظ نلى ح،اهتممل وندو التبايا  ا 
   مرريكك ه   الوبائد إىل الق اب للرحامبا.التوبف نن هتديد املعااض  بعرل،ات االغتصاب اجلنس  وريقدمي  ضرواة 
   ضددددددرواة وضددددددد إياا بانوذ بوى من ببت ااكوما الرتك،ا حملاابا ظاهرة اإلااا ابلباددددددر اا  الالالا  بصددددددوا  املوتلفا

 مواب كا  نن يري  ممااما الدنااة أو الزوا  القسر .
  ريرك،ا ابلسددد،احا ولكن  ق،قا املمر يتم امدددتغالعن  ضدددرواة فتح حتق،  ا ب ددد،ا امدددتغالل الفت،ات املغرب،ات للعرت ا

 ابلدنااة.
   ضددددددددرواة ريطب،  القانو  وإالراب لاكرات ناالا يتم إنالهنا للرأ  العاو وذلك لكت من ريواط ا نرل،ات القتت ضددددددددد

 ضرواة اااما الظاهرة ووضد ريوص،ات وحلول للحد منها.  إىلاملرأة ه ا ابإلضافا 


