
في أي من 
الحاالت 

التي تهدد 
سالمة الحياة 
والممتلكات، 

بامكانكم 
االتصال 

على مركز 
االتصاالت 

العاجلة لطلب 
المساعدة.

حاالت الطوارئ
أرقام  من  المساعدة  وطلب  التالية  المؤسسات  مراجعة  يمكنكم 
قسرا  التشغيل  مثل  بالبشر  االتجار  حال  في  التالية  الهاتف 
المهاجرين،  تهريب  األعضاء،  تجارة  الفحوش،  ممارسة  و 
اإلحتيال، التزوير، عدم دفع االجور، السرقة، االغتصاب العنف 
السن وجميع  والزواج من صغار  المبكر  والزواج  المرأة،  ضد 

الحاالت التي تهدد أمن األموال واألرواح:
مركز 	   “  157 الخط  بواسطة  األجانب  باستطاعة   -

اتصاالت األجانب” أخذ اإلستشارات في جميع األوقات ) 
7 أيام – 24 ساعة( باللغات التركية، اإلنجليزية ،العربية، 

الروسية،األلمانية والفارسية.
- يتم دعم ضحايا االتجار بالبشر ببرنامج “ حماية الضحايا” 	 

المديرية  من طرف  واآلمنة”  الطوعية  العودة  برنامج”  و 
اإلتصال  يجب  الدعم  هذا  اجل  من  الهجرة.  لإلدارة  العامة 
مركز   “  157 الخط  أو  للمحافظة  الهجرة  إدارة  بمديرية 

اتصاالت األجانب”. 

يمكن الوصول للشرطة في جميع أنحاء تركيا من خالل الرقم المجاني 155 “ 	 
مساعدة الشرطة=النجدة” في كل وقت ) 7 أيام – 24 ساعة(.

الدرك )الجاندارما( تتواجد في القرى وفي المناطق التي ال توجد فيها الشرطة. 	 
يمكن الوصول للدركي في جميع أنحاء تركيا من خالل الرقم المجاني 156 “ 

مساعدة الدركي” في كل وقت ) 7 أيام – 24 ساعة(.
مخافر امن السواحل توجد في الموانئ. يمكن الوصول ألمن السواحل في جميع 	 

أنحاء تركيا من خالل الرقم المجاني 158 “ مساعدة أمن السواحل” في كل 
وقت ) 7 أيام – 24 ساعة(. 

بخصوص الخدمات الخاصة بالعائلة، المرأة، األطفال، المعاقين وكبار السن 	 
، يمكنكم اإلتصال على الرقم المجاني 183” خط الدعم اإلجتماعي”. اذا جاء 
البالغ بخصوص وقائع الشدة لخط الدعم اإلجتماعي، يتم إعالم وحدات امن 

التدخل.
عند مراجعة المستشفى بسبب اإلصابة الناجمة عن العنف االسري، يتم عمل 	 

اإلجراءات القانونية من طرف الشرطة الى جانب إجراءات العالج. في جميع 
الحاالت المشبوهة يتم البدء باإلجراءات القانونية من قبل شرطة المستشفى.

المرأة ، يمكنك اإلبالغ عن 	  الهاتف المحمول لمكافحة العنف ضد  مع تطبيق 
الحوادث العنيفة بنقرة واحدة.

المحافظة 	  بلديات  هيكل  في  الموجودة  اللجوء  وبيوت  النسائي  مراكزاإلرشاد 
والمقاطعة تقدم الخدمات للنساء واألطفال تحت سن 12 الذين تعرضوا للعنف 

داخل االسرة.
المساعدة 	  خدمات  تقدم  القانونية  والمساعدة  المحاميين  نقابة  إرشاد  مراكز 

القانونية واإلستشارية.
في أي من الحاالت التي تهدد سالمة الحياة والممتلكات، بامكانكم االتصال على 	 

مركز االتصاالت العاجلة لطلب المساعدة.

االتجار بالبشر
أو  القوة  باستخدام  التهديد  أو  القوة  باستخدام  بالبشر،  االتجار  مفهوم  معنى 
الغصب، التهريب، الغش ، الخداع، إساءة استخدام النفوذ، اإلستفادة من عجز 
اآلخرين ، تأمين األشخاص الستغالل اآلخرين من اجل تحقيق الربح ، نقله من 

مكان آلخر، تحويله، إسكانه وتسليمه 
انتهاكات  تسبب  جريمة  اإلجرامية،  الجماعات  تنظمها  جرائم  بالبشر  االتجار 
أو  المأسورين  الدعارة،  تخديمهم،  قسرا،  يعمل  الذي  اإلنسان.  لحقوق  خطيرة 

المسروقة أعضائهم تسمى كذلك االتجار بالبشر.  

تهريب المهاجرين
للدولة  قانونية  األجنبي بطرق غير  إدخال  أو  إخراج  يعني  المهاجرين  تهريب 
مقابل منفعة. الفرق األساسي بين تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر هو وجود 
الغير  المهاجر  عالقة  المهاجرين،  تهريب  في  التهريب.  في  الضحية  موافقة 
شرعي والتنظيم اإلرهابي تنتهي بعد مرور الحدود بطريقة غير قانونية. الهجرة 
بطريقة التهريب تكون دائما بطرق غير آمنة تحدث مشاكل خطيرة في األرواح 
واألمان و له عواقب سلبية. حتى لو وصل الشخص بشكل آمن الى الدولة، النه 

دخل بطرق غير قانونية ال يحصلون على وضع او حقوق في تلك الدولة. 



وظيفة رعاية وحماية 
األطفال البعيدين عن 

األم – األب، الذين 
سالمتهم الفردية 
في خطر ،الذين 

في مرحلة التطور 
البدني- الروحي او 
األخالقي في تركيا 

تعود لمديريات سياسة 
العائلية واإلجتماعية 

للمحافظة.

 

العنف االسري
تسبب أحد أفراد العائلة بضرر جسدي، نفسي، جنسي او اقتصادي 
ألحد أفراد العائلة االخريين يُعتبر عنف داخل األسرة. ال سيما النساء 
التركية  الجمهورية  قوانين  العائلي.  للعنف  يتعرضون  واألطفال 
التدابير من اجل منع وحماية  العائلي. تم وضع بعض  العنف  تمنع 
المصابين. هناك قانون “ حماية االسرة ومنع العنف ضد المراة”. 
الوحدات  مراجعة  االسري  العنف  من  يعاني  الذي  للشخص  يمكن 

المعنية ، وأخذ خدمات الحماية، اإلسكان، الحقوقية والطبية.

مراجعة األماكن لحماية األطفال
الذين  األب،   – األم  عن  البعيدين  األطفال  وحماية  رعاية  وظيفة 
سالمتهم الفردية في خطر ،الذين في مرحلة التطور البدني- الروحي 
العائلية واإلجتماعية  لمديريات سياسة  او األخالقي في تركيا تعود 
مؤسسات  التنفيذ،  قوى  واإلدارية،  القضائية  المؤسسات  للمحافظة. 
المحتاج  الطفل  إبالغ  عليها  التطوعية  المنظمات  والتعليم،  الصحة 

للحماية الى مديريات العائلة وسياسة اإلجتماعية للمحافظة.
األطفال من غير أم وأب ، المتزوجون بسن الطفولة، المتعرضين 
المتسولين  األطفال   ،14 سن  تحت  العاملين   ، الجنسي  لإلستغالل 
اإلجتماعية  وسياسة  العائلة  مديريات  للحماية.  محتاجون  اطفال  هم 

للمحافظة تأخذ هؤالء االطفال في نطاق الحماية. 
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