
 

 الالجئين السوريين في تركيا

 األسئلة المكررة

 المحتويات

 2017يناير  

 القانونياإلطار 

 تحت الحماية المؤقتة في تركيا الموجودين اإلطار القانوني لالجئين السوريين

 المؤقتة، وعلى من يطبق؟ما هو نظام الحماية 

 ؟الحماية الدولية في تركياهل يمكنني كمواطن سوري التقديم على 

 هل يضمن نظام الحماية المؤقتة حق الدخول الى تركيا؟

 الدخول الى تركيا بال تأشيرة أيضاً؟ من سوريان والقادمن ولفلسطينيهل يستطيع ا

  المؤقتة وتم رفضي. ماذا يمكنني أن أفعل في هذه الحالة؟ الحمايةلقد قمت بالتقديم على 

   قانوني؟ما يحصل في حال دخولي وإقامتي في تركيا بشكل غير 

 التسجيل لدى السلطات التركية

 ؟التسجيل لدى السلطات التركيةهل يجب علي 

 ما هو تطبيق التحقق نحو السوريين؟

. هل يمكني البقاء في تركيا تحت أي لتركيةالسلطات ا تحت حماية الجئال أريد الحصول على وضع 

 وضع آخر؟

 طلبت الحماية المؤقتة من السلطات التركية إال أنه تم رفض طلبي. ما يمكنني أن أفعل؟

 لجوئي الى بلدان أخرى؟السلطات التركية على إمكانية  لدىهل يؤثر تسجيلي 

 ؟مخيمات الالجئين / مراكز اإليواء المؤقتةكيف يمكنني السكن في 

 التجوال حرية

 بحرية داخل تركيا؟السفر هل يمكن لالجئين السوريين المسجلين الذين تحت الحماية المؤقتة 

  هل يمكنني كالجئ سوري تحت الحماية المؤقتة تبديل المحافظة التي سجلت/أقيم بها في تركيا؟

 يحصل في حال عدم إقامتي في المحافظة التي سجلت بها؟ ذاما

 تركيا؟هل يمكنني كسوري تحت الحماية المؤقتة السفر من وإلى 



 

 حقوق والتزامات السوريين المسجلين ضمن نظام الحماية المؤقتة

 ما هي حقوقي في إطار الحماية المؤقتة؟

 القيام بها خالل فترة إقامتي في تركيا؟هل هناك أية وظيفة ومسؤولية يجب علي 

 التعليم

 هل يمكن لألطفال السوريين الذين تحت الحماية المؤقتة االستفادة من خدمات التعليم في تركيا؟ كيف؟

  ي المدارس التركية ومراكز التعليم المؤقتةاإلجراءات والوثائق المطلوبة للتسجيل ف

 تعليمهم في تركيا؟ الكما( عند شهادةيمكن للطالب الالجئين الحصول على تقرير )هل 

 ي تركيا؟ل تعليمهم فاكما يمكن للطالب الالجئين الحصول على شهادة تخرج عندهل 

  يالجامععلى خدمات التعليم  الحماية المؤقتة السوريين تحت حصول

 لجامعات التركيةبامتطلبات االلتحاق 

 للسوريين في تركيابرامج المنح الدراسية 

 البرامج التدريبيةواالنترنت على دورات 

 الجامعات غير المسجلة التي تعمل في جنوب شرق تركيا

 في تركياا سوريات الصادرة من رس والجامعالمداالعتراف بشهادات ا

 لذهاب إلى بلد ثالث؟ا كان هدفهمالمدارس في تركيا حتى لو بأطفال الالجئين  تسجيلمهم من اللماذا 

 فرص التدريب المهني للسوريين في تركيا

 التركية؟للغة  همالجئين وأطفالالمهم تعلم ال منلماذا 

 برامج التدريب اللغوي للسوريين

 سبل العيش

 ؟ماهي شروط العمل بشكل قانوني في تركيا كوني سوري تحت الحماية المؤقتة 

 الحماية المؤقتة؟ألشخاص تحت ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تصريح عمل ل

 عمل، وكيف يمكن الحصول عليه؟الما هو إعفاء تصريح 

 ؟ما المقصود بحصة التوظيف المتاحة؟ وكيف يتم تطبيقها 

 للعمال الموسميين؟ نسبية هل هناك حصة



 
 ؟هل يمكن لالجئين السوريين تحت الحماية المؤقتة تأسيس أعمالهم الخاصة 

 ؟المؤقتة االستفادة منها إلنشاء استثمارهم خاصهل توجد منح مالية يمكن للسوريين تحت الحماية  

 ؟ما هي فرص تنمية المهارات والتدريب المهني للسوريين الذين تحت الحماية المؤقتة في تركيا 

 يمكنني العثور على عمل بعد االنتهاء من التدريب المهني؟هل 

 عملة األجنبية( في تركيا؟ليرة تركية أو أي ) بنكحساب  فتحهل يمكنني 

 من خالل المعامالت المصرفية؟ وإلى الخارجمن يمكنني تلقي أو إرسال األموال هل 

 الخدمات الصحية، والدعم النفسي واالجتماعي واالقتصادي والطبي، واألمن 

 ؟ما هي خدمات الرعاية الطبية المتاحة للسوريين تحت الحماية المؤقتة 

 ؟أعاني من مشاكل نفسية، هل يمكنني الحصول على الدعم 

 ؟أعاني من مشاكل صحية. هل الخدمات الصحية مجانية في تركيا 

 ؟أين تقدم الخدمات الصحية، وكيف يمكنني الوصول الى هذه الخدمات 

 عاني من إعاقة؟اعدة إذا كنت أين يمكنني الحصول على المسا

 ؟إنا شخص كبير في السن وال أتلقى على أية مساعدات في تركيا. هل يمكنني الحصول على دعم 

او  رأة او رجللقد تعرضت للعنف الجنسي و/او االقتصادي و/او النفسي و/او الجسدي بسبب كوني ام 

متحول جنسياً و/او بسبب خياراتي الجنسية او المرتبطة بنوعي االجتماعي. هل يمكنني الحصول على 

 ؟أي دعم

 العنف؟عن حادث  المحلية لسلطاتل يبعد إبالغ يحصل ما

اجيات من العنف الجنسي والقائم على نوع ساء النلنللنساء املجأ في  ةتوفرالم اتنوع المساعد ما هو

 الجنس؟

 .أواجه مشكلة أمنية وأحتاج الى مساعدة 

 ؟ي تركياما هو الدعم المتاح للسوريين تحت الحماية المؤقتة إذا وقعوا ضحية لجريمة ف 

هل يمكنني كسوري تحت الحماية المؤقتة االستفادة من المساعدات االجتماعية المقدمة من قبل  

 ؟الجمهورية التركية

 ؟المؤقتةهل تقدم مفوضية شؤون الالجئين أي دعم مالي للسوريين الذين تحت الحماية  

 األطفال

 ؟ما هي آليات الدعم المتاحة لألطفال الالجئين السوريين غير المصحوبين بذويهم 

 افعل؟يمكنني أن وحدي في تركيا. ماذا لسنة و  18 تحت ال أنا

 مساعدتي؟ مال أريد البقاء هنا. هل بإمكانكلكنني طفل أو مخيم لألطفال. وللمؤسسة لقد وضعت في 



 

 قانونيةالمساعدة ال

 سوري مسجل؟ كونيأين يمكن أن أتلقى المساعدة أو الدعم القانوني 

 دور المفوضية

  السوريين؟هل تقوم مفوضية شؤون الالجئين في تركيا بتسجيل الالجئين  

 ؟ما هو دور المفوضية في تركيا لحماية لالجئين السوريين تحت الحماية المؤقتة 

 ؟تركياما هي خدمات الدعم التي توفرها مفوضية شؤون الالجئين في  

 ؟يةمجانئها شركاوقدمها المفوضية تجميع الخدمات التي هل 

 إعادة التوطين

هل تقوم مفوضة شؤون الالجئين في تركيا بإجراءات إعادة توطين الالجئين السوريين المقيمين تحت  

 ؟االحماية المؤقتة في تركي

 إعادة التوطين؟التقديم على  من الممكن هل

 ؟في حال قبولي إلعادة التوطين فما هي الخطوات التي يجب علي إتباعها 

 ؟اإلستيطانما متوسط فترة االنتظار بعد مقابلة  

 ؟هل من الممكن إضافة افراد جدد الى ملف الجيء تم تسليمه فعلياً الى دولة اإلستيطان 

 ؟هل يمكن تسريع اجراءات الملف التي استمرت طويال في انتظار اعادة التوطين 

 ؟كيف يمكن لالجئي متابعة إجراءات إذن المغادرة 

 ماذا يستطيع الالجئ العمل إذا تم رفض ملفه من قبل دولة إعادة التوطين؟

 ؟هل يوجد أمل إلعادة التوطين مرة اخرى في حال تم الرفض

 قيل لي أنه إذا دفعت مبلغ من المال لشخص ما، سيتم إعادة توطيني. هل هذا صحيح؟

 تتبع األسر ولم الشمل

 ؟لقد فقدت أفراد عائلتي كيف يمكنني العثور عليهم

 العودة الطوعية إلى الوطن

 هل يمكنني العودة إلى سوريا إن أردت؟

 المسائل المدنية

في تركيا في حالة زواج اثنين من الالجئين  ما هو القانون الساريهل يمكنني الزواج رسميا في تركيا؟ 

  أو الجئ مع مواطن تركي؟



 
العديد من الالجئين يتزوجون بالطرق الدينية و / أو التقليدية في تركيا. هل من الضروري الزواج 

 بطريقة رسمية في تركيا؟

 ما هو السن القانوني للزواج في تركيا؟

 سنة الزواج في تركيا؟ كيف؟ 18هل يمكن لألشخاص تحت ال

ما هي العقوبات القانونية وفقا للقانون التركي لألشخاص الذين يتزوجون بشكل غير رسمي تحت السن  

 ؟القانوني للزواج

 ما هي الشروط األخرى للزواج في تركيا؟

 ؟يسمح في بعض البلدان بتعدد األزواج. هل هذا مسموح به في تركيا أيضاً  

 كيف يتم إجراء الزواج في تركيا؟

 ما هي الوثائق التي أحتاج أن أقدمها للسلطات من أجل الزواج؟

 ة؟يكيف يمكنني الحصول على "وثيقة العزوب

إذا كانت الشهادة اللفظية اثناء التسجيل كافية الثبات العزوبية، فماذا يمكن ان يحدث اذا تزوجت زواجاً 

 ؟ثانياً في تركيا مخفياً زواجي السابق في بلدي؟ 

 ؟هل يجب علي إعالم جهات اخرى بعد اتمام زواجي الرسمي المتوافق مع القوانين التركية 

 أين يمكنني الحصول على معلومات حول إجراءات الزواج؟ من

 الطالق

تزوج العديد من الالجئين في بالدهم او في البالد التي كانوا مقيمين فيها سابقاً قبل المجيء الى تركيا.  قد 

 ؟هل يمكن لهؤالء األشخاص تحقيق إجراءات الطالق في تركيا

 إجراءات الطالق؟خالل ما هي إجراءات الطالق؟ هل يمكنني الحصول على الدعم القانوني 

 ؟هل أواجه مشاكل في إجراءات الطالق إذا كنت ال املك شهادة زواجي الصادرة من بلدي األصلي 

 ؟هل يمكن لالجئين الذين تزوجوا بعقد ديني في بالدهم ان يتطلقوا في تركيا

د يكن قفي بلد المنشأ أو في بلد ثالث، أو أو قد يقيم أحد الزوجين ، السفربعض األسر أثناء  انفصاليتم 

 ؟في تركيا لحصول على الطالقا / للزوجةلزوجليمكن هل . في مثل هذه الحالة، مكانه/مكانها مجهول

 ؟بالحكم أخرى جهاتبالطالق فهل علي إعالم  المحكمة لي حكمت إذا 

 أين يمكنني الحصول على معلومات حول إجراءات الطالق؟من 

  الوالدة تسجيل

 في تركيا؟ يتسجيل والدة طفلما أهمية 

 تسجيل والدة طفلي؟يمكنني كيف وأين 



 
 تسجيل المواليد؟لإلى وزارة السكان  تقديمهاالوثائق التي أحتاج ما هي 

  ؟ة بوالدة الطفلالمحافظ في الهجرةة مديري إعالم يكفي هل 

 ؟يمكنني تسجيل طفلي رسمياً في حال والدته من عالقة غير زوجية هل 

هل اطفال الالجئين المولودين في تركيا والمسجلين في مديرية السكان، لهم حق الجنسية التركية بعد 

 ؟حصولهم على شهادة الوالدة

 يمكنني الحصول على معلومات حول تسجيل المواليد؟ كيف

 وتزوير احتيال 

 ؟ة شؤون الالجئينيمفوض والى من االجابات تلقيشكواي وو الخاصة رسائلي إيصال يمكنني كيف 

 أخرى

 ؟ماذا علي ان افعل. لى مترجمأنا بحاجة إ

 ؟تامساعدالمزيد من المعلومات حول الحقوق واليمكنني الحصول على  كيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القانوني اإلطار

 المؤقتة في تركياالحماية نظام لمستفيدين من ا نسوريللاإلطار القانوني 

الحماية المؤقتة قوانين حول  تنظيمات قانونية 2014تشرين االول  22ة في تاريج تركيالجمهورية المجلس وزراء لقد أصدر 
(TP وفقا للمادة ،)من الئحة الحماية المؤقتة، ان هذه  1. ووفقًا للمادة االنتقالية ــمن قانون األجانب والحماية الدولية 91

لمؤقته . تشمل الحماية اكذلك األشخاص عديمي الجنسية والالجئين من سوريابق على المواطنين السوريين، و اللوائح تنط
 ا.سوريفي  2011 نيسان 28األشخاص المذكورين الذين قدموا الى تركيا نتيجة لالحداث ما بعد 

  اللوائح تتوفر باللغة التركية في الرابط التالي:
. 1.pdf-15-http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022 

 

 ما هو نظام الحماية المؤقتة، وعلى من يطبق؟

ي أعداد للتعامل مع الزيادة المفاجئة والكبيرة ف دوليةوفقا للمعايير التم إنشاء نظام الحماية المؤقتة من قبل الحكومة التركية 
 .الالجئين الذين يعبرون الحدود

المديرية العامة لإلدارة الهجرة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن جميع إجراءات اللجوء في تركيا بما في ذلك الحماية  
 المؤقتة.

لحماية ا ونيطلبمن سوريا الذين القادمون ئين وعديمي الجنسية كجزء من نظام الحماية المؤقتة، المواطنين السوريين والالج
دم إعادتهم وينبغي أيضا عكما  الحماية المؤقتة في ظل الظروف العادية في تركيا.ومنحهم من السلطات التركية يتم قبولهم 
  .بأنفسهم لقيام بذلكا واإلى بلدانهم األصلية إال إذا طلب

ضمن اقامة تت تيالمستفيدين من الحماية المؤقتة الحماية والمساعدة في تركيا، وال توفير يجبفي ظل نظام الحماية المؤقتة 
ث يتم تناول ترتيبات االستقبال حي والحصول علىحل أكثر ديمومة، الحماية من اإلعادة القسرية،  توفر قانونية في تركيا حتى
 االحتياجات العاجلة

شخاص يجب ان تشملهم الحماية المؤقته بما فيهم األ الذين يطلبون الحمايةقته و جميع السوريين المستفيدين من الحماية المؤ 
من قبل السلطات التركية حسب المواد ذات  عكس ذلك قررتإال إذا ، غير قادرين على تقديم أي وثائق هوية من سورياال

 الصلة من الئحة الحماية المؤقتة.

من ضمن  ، تعدسواء كانوا يقيمون داخل أو خارج المخيماتية المؤقته الحقوق المضمونه للسوريين المستفيدين من الحما 
كرس مجموعة من الحقوق والخدمات والمساعدة بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية ني تال، الئحة الحماية المؤقتة

  والتعليم والمساعدة االجتماعية والوصول إلى سوق العمل.

من لمؤقتة الحماية اللحصول على تسعى أنك ة، تحتاج إلى إبالغ السلطات التركية إذا كنت ترغب في الحصول على الحماي
 دارة الهجرة.إلمديريات المحافظات او  المديرية العامة لإلدارة الهجرة-الدولة التركية

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf


 
 ؟الحماية الدولية في تركياهل يمكنني كمواطن سوري التقديم على 

( ال يتم معالجة التطبيقات الفردية للحماية الدولية للسوريين 1والمادة المؤقتة رقم  16وفقًا لالئحة الحماية المؤقتة )المادة رقم 
بسبب الحوادث  2011نيسان  28)السوريين، واألشخاص عديمي الجنسية، والالجئين القادمين الى تركيا اعتبارًا من تاريخ 

خالل فترة تطبيق الحماية المؤقتة في تركيا، حتى في حالة تقديمهم  داخل نطاق الحماية المؤقتة الواقعة في سوريا( من هم
الحماية سوف يتم شملهم ب 2011 نيسان 28حماية الدولية قبل ال بطلب الذين تقدمواطلب للحماية الدولية. أما األشخاص 

 المؤقتة بناء على طلبهم.

 خول الى تركيا؟هل يضمن نظام الحماية المؤقتة حق الد

والموانئ  لجوية)البرية وا الحدودية ونقاط العبور الحدودية المنافذجميع . تدار من قبل السلطات التركيةيدار دخول إلى تركيا ال
ضع متقلب للغاية بسبب تغير الو النظرا إلى أن الوضع على الحدود من قبل السلطات التركية بصورة محكمة.  البحرية(
 لطات التركية بتحديد المنافذ الحدودية او نقاط العبور الحدودية المفتوحة لدخول السوريين.، تقوم الساألمني

مفتوحة دون التركيا عبر الحدود البرية  الى قانونيا الدخولسوري السفر الحاملي جواز  يستطيعفي ظل الظروف العادية، 
ثالث خالل منافذ الدخول الجوية على السوريين القادمين من بلد  2016يناير كانون الثاني عام ولكن اعتبارا من  تأشيرات.

ري المفعول جواز سفر سا حيازةعدم تأشيرة دخول ليتم قبول ادخالهم الى تركيا. ة حيازة جواز سفر ساري المفعول و البحريو 
   الذي قدموا منه.ثالث البلد الوتأشيرة قد يؤدي إلى إعادتهم إلى 

ركية، الى تركيا بدون جواز سفر بدقة شديدة من قبل السلطات الت نقاط العبور الحدودية المفتوحةن من تتم رقابة دخول السوريي
 ، واللقاءات األسرية. الطبية العاجلةالحاجة حاالت ويحدد العبور عمومًا ب

دولة و  الالجئينمفوضة األمم المتحدة السامية لشؤون ال تزال المفاوضات المرتبطة بموضوع الدخول الحر الجارية بين 
طرق التي قد يواجهها السوريون المراجعون ل راخطاألاالنتباه إلى  في نطاق المفاوضات لفتيو الجمهورية التركية تستمر، 

 .دخول غير قانونية

يمكنكم االستفادة من خدمات الحماية المؤقتة الموفرة من قبل الجهات التركية في حال السماح لكم بالدخول الى تركيا قادمين 
عية على إضفاء الشر من سوريا او من بلد ثالث )مع تأشيرة سارية(. ولو دخلتم الى تركيا عن طرق غير قانونية فيمكنكم 

ما هي ظروا: ان لمسائل ذات الصلةمديريات إدارة الهجرة في المحافظات )الرجاء ل م في تركيا قائمين بالتسجيل فيوضعك
قامتي فيها بشكل غير مسجلغير قانوني الحاالت التي قد تواجهني بتركيا في حال دخولي الى البالد بطريقة  (؟ة، وا 

  

 الدخول الى تركيا بال تأشيرة أيضاً؟ من سوريان والقادملفلسطينيون هل يستطيع ا

يخضع الفلسطينيون القادمون من سوريا الى تركيا للقواعد التي يخضع لها السوريون. يتم نطاق الئحة الحماية المؤقتة توفير 
الى تركيا ان يستفيدوا من الخدمات الموفرة للسوريين. أما الفلسطينيون القادمون من بلدان  من سورياالقادمين لفلسطينيين ا

وية او بحرية فالبد ان يحملوا جواز سفر وتأشيرة ساري كما كان للسوريين. فقد تتم إعادة ثالثة الى تركيا عبر معابر ج
 األشخاص الذين ال توجد معهم تأشيرة سارية الى البلد الثالث الذي قدموا منه وذلك في نطاق التطبيقات المنفذة حتى اليوم.

طاق الحماية المقيمين في سوريا ولكن قدموا من بلدان ثالثة، في نيمكن تقييم الالجئين وعديمي الجنسية بما فيهم الفلسطينيين 
 المؤقتة. ومع ذلك، قد تقّيم السلطات التركية هؤالء األشخاص في نطاق مراجعات الحماية الدولية أيضًا بدل الحماية المؤقتة.



 
  الحالة؟ماذا يمكنني أن أفعل في هذه . المؤقتة وتم رفضي الحمايةلقد قمت بالتقديم على 

، وطلبتم الحماية المؤقتة من الجهات التركية 2016أكتوبر  22قبل تاريخ ان قدمتم الى تركيا من بلد ثالث )غير سوريا( 
فقد يكون طلبكم مرفوضًا بسبب دخولكم الى البلد عبر بلد ثالث. إال أن الجهات التركية بدأت بعد التاريخ المذكور بتقييم 

الى تركيا من بلدان ثالثة للحماية المؤقتة أيضًا. لهذا السبب، يمكنكم مراجعة مديرية الهجرة في طلبات السوريين القادمين 
  المحافظة التي تقيمون فيها.

ان قمتم بإتباع اإلجراءات السابقة وتم رفض طلبكم للحماية المؤقتة من قبل الجهات التركية ثانيًا، فقد تكون السلطات 
م. وفي هذه الحالة لديكم حق االستفادة من الدعم والمساعدة القانونية أو هويتك مماضيكحول مختلفة  مخاوفالتركية لديها 

من أين يمكنني الحصول على م )الرجاء االطالع على القسم التالي "أسباب رفض طلبكالالزمة بغاية معرفة 
صريح تالمراجعة ل حماية الدوليةالو األجانب  قانون؟"(. ومع ذلك، يمكنكم بموجب الدعم/المساعدة القانونية كسوري مسجل

كأي أجنبي عايش في تركيا. ال يوفر لكم إذن اإلقامة الحقوق التي في نطاق الحماية المؤقتة مثل الحماية من  اإلقامة
إعادتكم الى بلدكم، واالستفادة من الخدمات الصحية مجانًا. يمكنكم في هذا الصدد الحصول على المساعدات الضرورية 

ة األمم يمفوضالمعلومات حول الخطوات التي البد ان تتبعوها من من مديريات إدارة الهجرة في المحافظة، والحصول على 
 .المتحدة السامية لشؤون الالجئين

   ما يحصل في حال دخولي وإقامتي في تركيا بشكل غير قانوني؟

 رال يتعرض األشخاص الذين دخلوا تركيا بطرق غير قانونية للتقديم على الحماية المؤقتة او المقيمين في البلد بشكل غي
( في حال رؤيتهم من قبل الجهات التركية الغرامات اإلداريةمسجل للعقوبات بأي شكل من األشكال )مثال؛ ال يعاقبون ب

طرق حول الدخول الى البلد ب تحديد عذر مقبولأثناء الدخول الى البلد او ذهابهم الى الجهات التركية خالل فترة معقولة ل
هذا السبب، ان دخلتم للبلد بطرق غير قانونية فالبد من أن تذهبوا الى الجهات التركية غير قانونية، واإلقامة بدون تسجيل. ل

في أقصر وقت ممكن للتسجيل، مع توضيح سبب اضطراركم للجوء لطرق غير مسموح بها أثناء دخول البلد، وخالل فترة 
 اإلقامة به. 

 التسجيل لدى السلطات التركية

 ؟لتركيةالتسجيل لدى السلطات اهل يجب علي 

دولة الجمهورية التركية هي المطبقة األساسية لخدمات الحماية المنفذة داخل الحدود التركية. لذلك، تسجيلكم لدى السلطات 
التركية مهم للغاية من أجل ضمان حقوقكم في تركيا. عملية التسجيل عملية ضرورية إلقامة األجانب في تركيا بشكل 

لعامة. وينخفض مع إجراء التسجيل خطر إعادتكم الى بلدكم. ال يمكن للسوريين غير قانوني، واستفادتهم من الخدمات ا
يم الصحة والتعلموفرة من قبل الجمهورية التركية مثل  خدمة أو مساعدة ةأيالمسجلين لدى السلطات ان يستفيدوا من 

، ينمم المتحدة السامية لشؤون الالجئة األيمفوض. ان لم تقوموا بالتسجيل فقد تواجه العمل رصةوالمساعدة االجتماعية وف
أيضًا موانع في أنشطة المساعدة نحوكم. لذلك،  منظمات المجتمع المدنيوالمؤسسات األخرى التابعة لألمم المتحدة او 

 تسجيل جميع السوريين لدى السلطات التركية مهم للغاية.

 ؟التسجيل لدى السلطات التركيةكيف يمكنني 

الحماية  من قبل السلطات التركية. وفقًا لالئحة تحت الحماية المؤقتةوريين الموجودين في تركيا يتم تسجيل الالجئين الس
المؤقتة المديرية العامة إلدارة الهجرة هي المسؤولة عن اإلجراءات متعلقة بتسجيل األشخاص الذين في نطاق نظام الحماية 



 
قانون األجانب والحماية الدولية هي المديرية العامة إلدارة  بموجب قضية اللجوءالمؤقتة. المؤسسة الحكومية المخولة في 

   الهجرة القائمة باألنشطة ضمن وزارة الداخلية.

تتم إجراءات تسجيل السوريين في جميع أنحاء تركيا عدى بعض محافظات. البد ألجل البدء بإجراءات التسجيل من مراجعة 
يها فتبينون طلبكم للتسجيل. يتوقع منكم أثناء إجراءات التسجيل تقديم مديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي توجدون ف

براز الوثائق التي حصلتم عليها من الجهات السورية، وبذلك مساعدتكم للسلطات التركية.  معلومات صحيحة حول هويتكم، وا 
مترجم أثناء  الشخصية. ان احتجتم الى ان لم توجد لديكم أية وثيقة صادرة من الجهات السورية فتتم إجراءاتكم وفقًا لبياناتكم

إجراءات التسجيل فيتم توظيف مترجم مجاني ألجلكم من قبل مديرية إدارة الهجرة في المحافظة. تتم إجراءات التسجيل في 
  المحافظة الموجود فيها.

تسجيل ات الحماية ان يقوموا بالالبد للسوريين القادمين الى تركيا الذين قاموا بطلب االستفادة من خدم 2016اعتبارًا من عام 
األولي ]المبدئي[ لدى السلطات التركية قبل ان يؤخذوا في نطاق الحماية المؤقتة. يتم أثناء التسجيل األولي أخذ بيانات عائدة 

وظفي من قبل م ومعلومات االتصال وبصمات األصابع والصور الشخصية المعطية لالجئالبيانات لصاحب المراجعة مثل 
األمن شعبة األجانب. يمكنكم الحصول على معلومات حول عنوان ومحل الذي تتم إجراءاته فيه من مديرية إدارة  مديرية

   الهجرة في المحافظة التي تتواجدون فيها.

 تقدم لكم أثناء التسجيل األولي وثيقة التسجيل األولي من قبل مديرية إدارة الهجرة في المحافظة. البد من ان تذهبوا مع هذه
يومًا فتحصلوا على بطاقة الهوية للحماية المؤقتة. تظهر وثيقة التسجيل  30الوثيقة الى مديرية المحافظة ذات الصلة خالل 

 األولي أن لديكم حق اإلقامة قانونًا في البلد، وهي تقدم مجانًا. 

الفترة قد تمتد حسب الزحمة الموجودة  يومًا. إال أن هذه 30خالل هذه الفترة التي هي  إجراءات الفحص األمنييتنبأ استكمال 
في مديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي راجعتموها و/او بسبب أوضاع شخصية مرتبطة لصاحب المراجعة. يستحق 

ان وجد  .االحتياجات الطبية العاجلةريون خالل فترة التسجيل األولي االستفادة من خدمات الصحة في حال حاجتهم الى و الس
د حديث الوالدة فتريدون تسجيله لدى الجهات ذات العالقة فسيعطى مولدوكم األفضلية في إعداد شهادة بطاقة الحماية لكم مولو 

 المؤقتة في حال إبرازكم شهادة والدة او وثيقة سارية. 

جب على ي. الفحص األمني كماجتياز سوف تخضعون لمقابلة ثانية من قبل مديرية إدارة الهجرة في المحافظة في حال عدم 
مديرية إدارة الهجرة في المحافظة إعداد تقارير خاصة بالشخص حول من لم يدخلوا في نطاق نظام الحماية المؤقتة تبين 
أسباب القرار. يمكن االعتراض على هذا القرار عن طريق المحكمة كما يمكن على كافة القرارات اإلدارية، ويمكن للذين لم 

حصل في ما يس القرار المتخذ من قبل مديرية إدارة الهجرة في المحافظة )انظروا للقسم: يجتازوا الفحص األمني إثبات عك
قامتي في تركيا بشكل غير قانوني؟  (. حال دخولي وا 

يتم تنظيم شهادات بطاقة الحماية المؤقتة على اسم أصحاب المراجعة الذين اجتازوا الفحص األمني بنجاح، فسيحصل 
ق االستفادة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها بموجب الئحة الحماية المؤقتة. قد األشخاص موضوع البحث على ح

تختلف فترة االنتظار في هذه المرحلة مرتبطًا ألمور مثل المدينة التي يوجد صاحب المراجعة فيها، وعدد المراجعات المقدمة 
 الى الجهة ذات العالقة كما سبقت اإلشارة اليها. 

التسجيل لالجئين المقيمين في المخيمات من قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة عن طريق مكاتب التسجيل يتم تحقيق إجراءات 
 .المخيماتالموجودة في كافة 



 
ى الموجودين في تركيا ليعودوا الى سوريا. ال يعاد أي الجئ ال الذين تحت الحماية المؤقتةال يضغط على الالجئين السوريين 

         ذلك بنفسه. سوريا طالما لم بطلب

 نحو السوريين؟ التحققما هو تطبيق 

التحقق هو طريقة تراجعها الجهات ذات العالقة، دولة الجمهورية التركية في هذه الحالة لتحديث البيانات  ما هو التحقق؟ .أ
ضافة بيانات جديدة الى ملفكم، واستكمال البيانات الناقصة، واستفادتكم  التابعة لكم وألسرتكم في مرحلة التسجيل، وا 

لوصول الى الخدمات والمساعدات الموفرة لكم في تركيا. قد كالجئ سوري من المعلومات الحديثة والمفيدة في قضية ا
يكون بعد اإلجراء األول المحقق من قبل الدولة التركية ظهرت هناك حوادث مثل الوالدة والوفاة والزواج والطالق ومغادرة 

للغاية من  مهمة م. مرحلة التحققمعلومات االتصال الخاصة بكبعض أفراد األسرة تركيا او تغيرت حوائجكم وعنوانكم و 
حيث تسجيل هذه التغيرات، فبذلك تتمكن دولة الجمهورية التركية وموفرو الخدمة اآلخرون من تقديم خدمات أفضل لكم. 
 ومع ذلك تحقيقكم معلوماتكم لالتصال مرتين له أهميته ألجل الوصول اليكم حين ضرورة مشاركة أية معلومة معكم. 

م تنفيذ مرحلة التحقق من قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة التابعة لدولة الجمهورية يت من يقوم بإدارة مرحلة التحقق؟ .ب
التركية بالتعاون مع مديريات إدارة الهجرة في المحافظات. يتم القيام اإلجراءات المتعلقة بشخصكم من قبل مديرية إدارة 

ة إدارة مساعدة لمديري السامية لشؤون الالجئينمفوضة األمم المتحدة الهجرة في المحافظة التي توجدون فيها. تكون 
  الهجرة في المحافظة في تنفيذ اإلجراءات الموضوعة للبحث.

ركية تضطر دولة الجمهورية الت ما هي الغاية من تطبيق التحقق المنفذ من قبل مديرية إدارة الهجرة في المحافظة؟ .ت
عليها ان تكون حديثة ومفصلة بغاية تحديد حوائج  وموفرو الخدمة اآلخرون ان تتأكد من المعلومات التي حصلت

الالجئين المقيمين في البلد، والتمكن من التدخالت الضرورية. تتضمن هذه المعلومات تفاصيل مثل إمكانية الحصول 
المقدمة لموفري الخدمات الصحية، وموفري الدعم من األشخاص والمنظمات،  اإلحاالتعلى ترخيص العمل، و 

 رسية لألطفال أيضًا. وتسجيالت المد
يتم التحقق من جميع المعلومات المأخوذة في مرحلة ما هي المعلومات التي يتم التحقق منها في هذه المرحلة؟  .ث

التسجيل من االسم ومعلومات االتصال والعنوان والبيانات المتعلقة بأفراد األسرة، والحوائج الخاصة. يتم في هذا النطاق 
بصمات األصابع التابعة لشخصكم وأفراد أسرتكم أيضًا، ويتم تسجيلها ان لم تكن مسجلة.  التحقق من الصور وبيانات

كما يتم في هذه المرحلة تسجيل جميع الحوادث الجديدة فيما يتعلق بالوضع الراهن الذي يوجدون فيه مثل الزواج والوفاة 
   واإلعاقة والطالق، والبيانات الناقصة والتغيرات األخرى أيضًا.

ير تطبيق التحقق ساري لالجئين السوريين الذين تحت الحماية المؤقتة في تركيا؛ وبتعب حق من يتم تطبيق التحقق؟في  .ج
آخر ساري في حق جميع السوريين المسجلين من قبل دولة الجمهورية التركية، والحاملين لبطاقة منفذة للحماية المؤقتة. 

ذه ين في نفس الوقت. تتكون عملية تطبيق التحقق من مراحل، وتتم هومع ذلك، ال يتوقع تسجيل جميع الالجئين السوري
تقويم التحقق المرتبط بالمحافظات األخرى حينما أتى  المراحل في أوقات مختلفة ومناطق مختلفة من البلد. يتم إعداد

عالمكم بذلك من قبل المديرية العامة إلدارة  جرة الهجرة، ومديرية إدارة الهدورها من قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة، وا 
 . مفوضة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينفي المحافظة، و 

ال يتم إدخال من لم تستكمل إجراءاتهم للتسجيل بعُد او الذين استكملوا التسجيل  على من ال ينطبق تطبيق التحقق؟ .ح
 2016في تاريخ مارس  تحت الحماية المؤقتة الذيناألولي المطبق كمرحلة أولى في اإلجراءات المتعلقة بالالجئين 

 ولكنهم منتظرين للتسجيل حاليًا في تطبيق التحقق.



 
ال يتم إدخال الالجئين اآلخرين الذين ليسوا مواطنين سوريين في نطاق التطبيق. تدخل األسر التي يكون أحد الزوجين  

غير سورية متزوجة برجل سوري او من فقد زوجه السوري او مرأة  ةامرأ)مثال؛ رجل غير سوري متزوج بمرأة سورية او 
   التحقق. مطلقة لديها أطفال مواطنين سوريين( في نطاق مرحلة

ما هي الخطوات التي البد من إتباعها في حال عدم دعوتي و/او دعوة أسرتي للتحقق او عدم الحضوري  .خ

 ثاني، وبيان عدم حضوركم للموعد األول للموظفين. في هذه الحالة يرجى الحصول على موعد  للموعد المقدم؟
سوف يتم تقييمكم في نطاق نظام الحماية المؤقتة المطبق من قبل  هل تؤثر عملية التحقق على وضعي في تركيا؟ .د

الجمهورية التركية طوال الفترة التي تقيمون في تركيا. ال تحصل هناك أي تغيير في وضعكم الفردي، والخدمة التي 
عليها من الجهات التركية. يتم القيام بعملية التحقق بغاية إثبات إقامتكم في تركيا، وتحديث بياناتكم، وتسجيل  تحصلون

التغييرات الواقعة في وضعكم ان وجدت. وبذلك، يستمر االعتراف بكم من قبل الجمهورية التركية، واالستفادة من الحقوق 
 يدين من نظام الحماية المؤقتة في تركيا. والخدمات والمساعدات الموفرة للسورين المستف

. ال ال أيضاً حينما قمت بعملية التحقق؟ مفوضة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينهل أكون مسجالً لدى  .ذ
يتم القيام بإجراءات التسجيل المتعلقة بالسوريين في تركيا إال من قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة و/او مديريات إدارة 

 فتكون مساعدة للجهات التركية في قضية مفوضة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينالهجرة في المحافظات. أما 
تسجيل فقط الذين تم استكمال إجراءاتهم لل الذين تحت الحماية المؤقتةتوفير المساعدات والخدمات للمواطنين السوريين 

  حاليًا.
. سوف يتم البالد في جميع أنحاءيتم البدء بتطبيق التحقق في تاريخ مختلفة  أين ومتى يتم البدء بتطبيق التحقق؟ .ر

إعالمكم من قبل مديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي تقيمون فيها حين يبدأ التحقق. يمكنكم االتصال لمزيد المعلومات 
او صفحة  www.goc.gov.trالتابع المديرية العامة إلدارة الهجرة زيارة صفحة  مركز االتصالل 175برقم 

www.unhcr.org/turkey.    
يكفي للحصول على الموعد ذهاب رئيس األسرة او زوجه او  كيف يمكنني الحصول على موعد لعملية التحقق؟ .ز

صغير العائلة الى مركز التحقق فطلب الموعد منه. الرجاء عدم إرسال أطفالكم او أي صديق لكم او قريبكم للحصول 
ة زيارة التابع المديرية العامة إلدارة الهجر  مركز االتصالل 175على الموعد. يمكنكم االتصال لمزيد المعلومات برقم 

 .www.unhcr.org/turkeyاو صفحة  www.goc.gov.trصفحة 
البد من ان يصاحبكم جميع أفراد األسرة،  ما هي األوراق التي البد من ان أجلبها معي للحصول على الموعد؟ .س

ت الحماية المؤقتة التابعة لهم، وجوازات السفر، وبيانات شخصية صادرة من دولة سوريا، وجميع وتأتون معكم ببطاقا
 األوراق األخرى.

ال توجد لدينا في الوقت الراهن أية معلومة متعلقة بهذه القضية.  من يمكنه الحصول على الموعد لي وألسرتي؟ .ش
جرة في المحافظة من قبل رئيس األسرة. يرجى عدم إرسال لكنه يوصى بالحصول على الموعد من أقرب مديرية إدارة اله

األوالد او أي صديق او قريب لكم للحصول على الموعد. الرجاء التأكد من وجود جميع معلومات الشخصية الرسمية 
في  ةالتابعة لشخصكم وأسرتكم بما فيها وثائق بطاقة الحماية المؤقتة أيضًا معكم قبل الذهاب الى مديرية إدارة الهجر 

 المحافظة. 
ة ان لم تقم بالتسجيل لدى الجهات التركي ماذا أفعل في حال عدم تسجيلي في مديرية إدارة الهجرة في المحافظة؟ .ص

بعد فالرجاء الحصول على الموعد إلجراءات التسجيل مراجعين ألقرب مديرية إدارة الهجرة في المحافظة في أقصر وقت 
عالمكم حول اإلجراءات الضرورية عندما حان وقتها. ممكن. سوف يتم إدخالكم في عملية ال  تحقق بعد إجراء التسجيل، وا 

http://www.goc.gov.tr/
http://www.unhcr.org/turkey
http://www.goc.gov.tr/
http://www.unhcr.org/turkey


 
الرجاء ال تنسوا أنه البد من التسجيل لدى الجهات التركية لالستفادة من خدمات مقدمة من قبل الجمهورية التركية مثل 

 ماعية، ومن نظام الحماية الدولية. الرعاية الصحية األساسية وخدمات التعليم ومراجعة إذن العمل والمساعدات االجت
القيام  يمكنكم هل أحصل على الموعد من المدينة التي قمت بالمراجعة فيها أم من المدينة التي أقيم فيها حالياً؟ .ض

م المتحدة السامية مفوضة األمبتحقيق إجراءاكم التحقق في المدينة التي تقيمون فيها حاليًا وفقًا للمعلومات التي جمعتها 
  . كما يمكنكم التأكد من هذه المعلومة ذاهبين الى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي تقيمون فيها.ون الالجئينلشؤ 

عادة التوطين. ال  هل سيتم توطيني في بلد ثالث بعد إجراءات التحقق؟ .ط ال يوجد هناك عالقة بين عملية التحقق وا 
هل  المعينة حول طلبات إعادة التوطين، وينظر أوالً معايير البعض  تتوفر فرصة إعادة التوطين للجميع. لقد تم تحديد

على  ير مالئمغهذه الشروط متوفرة فيكم أم ال. تقوم الجهات التركية بإحالة الملفات العائدة لألشخاص الذين في وضع 
قييم األسر ذات ان يدخلوا في نطاق إعادة التوطين. أما أعمال التحقق فتكون مساعدة للجهات المعنية من حيث ت

 الحاجات الحساسة في نطاق إعادة التوطين.
ي عدم مشاركتكم ف ما هي الخطوات المتبعة في حال عدم مشاركتي في تطبيق التحقق او عدم رغبتي فيها؟ .ظ

تطبيق التحقق يكون عليكم، يوصى بمشاركتكم في هذا التطبيق بشدة. قد تتفكر الدولة التركية في مغادرتكم تركيا او 
تنازلكم عن طلبكم للحماية المؤقتة. كما قد تؤدي هذه الحالة الى عدم استقرار وضعكم )غير قانوني( فتصبح مانعة دون 

اعدات الموفرة. كذا قد تواجهون خطر الترحيل من تركيا في حاالت أكثر جديًا. لهذا السبب، استفادتكم من الحقوق والمس
   يوصى لجميع الالجئين السوريين المشاركة في عملية التحقق بشدة ذاهبين الى الجهات ذات العالقة.

عة جميع الالجئين يتوقع مراجتتم عملية التحقق بعد إدخال جميع السوريين في تطبيق التحقق.  متى تتم عملية التحقق؟ .ع
 السوريين الى مديريات إدارة الهجرة في المحافظات الستكمال عملية التحقق. 

. هل يمكني البقاء في تركيا تحت أي وضع لدى السلطات التركية الالجئال أريد الحصول على وضع 

 أخر؟

يمكن لالجئين السورين الذين ال يريدون االستفادة من نظام الحماية المؤقتة من الجهات التركية المراجعة إلذن اإلقامة. 
تختلف أوضاع إذن اإلقامة حسب قانون األجانب والحماية الدولية، وال يتم وفقًا لذلك القانون أيضًا إال تقييم مراجعة من 

تلك في حسابه البنكي مبلغًا كافيًا من المال، ويوفر الشروط المنصوص عليها إلذن يحمل جواز سفر ساري المفعول، ويم
اإلقامة. يمكنكم الحصول على معلومات مفصلة حول الشروط األخرى المرتبطة بإذن اإلقامة من مديريات إدارة الهجرة في 

 المحافظات. 

تحدة مفوضة األمم الماالستفادة من الدعم الذي توفره  ومع ذلك، يمكن لالجئين غير المريدين الحماية من الجهات المعنية
ات ذ مفوضة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينتحت شروط عادية. تنشأ هذه الحالة من كون  السامية لشؤون الالجئين

 صالحية لتقديم المساعدات لالجئين والمهاجرين في تركيا.

 أنه رفض طلبي. ماذا أفعل؟ طلبت الحماية المؤقتة من السلطات التركية إال

لسامية مفوضة األمم المتحدة اان قمتم بطلب الحماية من السلطات التركية ولكن لم تتم الموافقة على طلبكم فالرجاء إعالم 
مفوضة األمم المتحدة السامية لشؤون بهذا الوضع. وبذلك قد تكون  منظمات صاحبة المصلحةو/او  لشؤون الالجئين

  مساعدة لكم لتدخلوا في إطار الحماية المؤقتة. كما يمكنكم في هذه الحالة االستفادة من الدعم القانوني أيضًا. الالجئين



 
 ؟هل يؤثر تسجيلي لدى السلطات التركية على إمكانية لجوئي الى بلدان أخرى

جوء يحددها، ى. توجد لكل بلد قوانين لوفقًا للقوانين ال يحّد تسجيلكم لدى الجهات التركية من إمكانية لجوؤكم الى بلدان أخر 
  .الحتماء به كالجئينويتم تقييم مراجعتكم وفقًا للقوانين ذات الصلة للبلد الذي تريدون ا

  ؟كيف يمكنني السكن في مخيمات الالجئين / مراكز اإليواء المؤقتة

في تركيا. إال أنها تتحركم مع المديرية )أفاد( هي المسؤولة عن إدارة مخيمات الالجئين  رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ
العامة إلدارة الهجرة في قضية اإلسكان في المخيمات. لهذا السبب، على األشخاص الذين يريدون اإلسكان في المخيمات 

ان يذهبوا الى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي يقيمون بها فيبرزوا عريضة تظهر طلباتهم ومبرراتهم. سوف تقوم 
 [رئاسة إدارة الكوارث والطوارئيريات إدارة الهجرة في المحافظات باالتصال مع المحافظات ذات العالقة، وموظفي أفاد ]مد

، واحتمال اإلسكان الحصص في المخيماتعبر المركز )المديرية العامة إلدارة الهجرة( فيما يتعلق بموضوعات وضع 
   فإعالمكم ان تتم الموافقة على طلبكم.

بد من التذكير بأن الطلبات المقدمة حاليًا تفوق حجم المخيمات الموجودة. قضايا مثل إسكان أي الجئ سوري في ولكن ال
مخيمة من المخيمات او عدم إسكانه فيها، وفي أية مخيمة يتم إسكانه هي تقدير دولة الجمهورية التركية. وفقًا لالئحة 

ن يتم تثبيتهم من قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة او المحافظات الحماية المؤقتة يعطى أصحاب الحاجة الخاصة الذي
   األفضلية في مرحلة اإلسكان في المخيمات.

 التجوال حرية

 ؟بحرية داخل تركياالسفر هل يمكن لالجئين السوريين المسجلين تحت الحماية المؤقتة 

خارج المخيمات ان يراجعوا مديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي يقيمون الذين تحت الحماية المؤقتة يجب على السوريين 
بها فيطلبوا وثيقة إذن السفر. وثيقة إذن السفر سارية المفعول لفترات محددة، وتوفر الفرصة خالل هذه الفترة للشخص 

الى  الحماية المؤقتة بالبيانالسفر الى مدن أخرى. أما في بعض المناطق فيكون من الضروري قيام السورين الذين تحت 
من خالل التوقيع/البصمة. قيام السوريين المقيمين بالمحافظات التي يشترط فيها  فترات منتظمةسلطات ذات عالقة في 

 البيان، بالبيان المنتظم ضروري. 

ر داخل المخيم للسف أما السوريون المقيمون في المخيمات تحت الحماية المؤقتة فيجب عليهم الحصول على اإلذن من إدارة
المحافظة التي يقيمون فيها. أما اذا أرادوا السفر الى مدينة أخرى فالبد ان يحصلوا على وثيقة إذن السفر المذكورة أعاله 

      من مديرية إدارة الهجرة في المحافظة.

  ؟اهل يمكنني كالجئ سوري تحت الحماية المؤقتة تبديل المحافظة التي سجلت/أقيم بها في تركي

ان كنتم سوريًا حاصاًل على خدمة الحماية المؤقتة، وتريدوا تبديل المحافظة التي سجلتم/تقيمون فيها فالبد ان تذهبوا الى 
مديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي توجدون فيها وتبرزوا عريضة مظهرة المدينة التي ترغبون االنتقال اليها مع األسباب. 

مدينة غير التي سجلتم فيها فيمكن تقديم طلبكم لتبديل المدينة الى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة ان كنتم مقيمين في 
التي توجدون فيها. مديرية إدارة الهجرة في المحافظة أما تستلم طلبكم او تطلب منكم الى المدينة التي سجلتم فيها فإبراز 

 طلبكم الى الجهات المعنية بها.



 
ظة اإلقامة/التسجيل بالقوانين الساري بشروط مثل روابط أسرية او مشاكل صحية. يتم تقديم المعلومات بت ربط تبديل محاف

 لكم في قضية قبول طلبكم او عدمه من قبل مديريات إدارة الهجرة في المحافظات. 

 ؟ماذا يحصل في حال عدم إقامتي في المحافظة التي سجلت بها

تي سجلتم فيها فال يمكن لكم االستفادة من الحقوق والخدمات في المدينة التي توجدون ان لم تكونوا مقيمين في المحافظة ال
فيها. ان ترغبون في االستفادة من الحقوق والخدمات والمساعدات المقدمة لكم في تركيا فالبد من ان تقيموا في المحافظة 

  (.أنظروا الى إجابة السؤال السابق) التي سجلتم بها او تنقلوا سجلكم الى المدينة التي توجدون فيها حالياً 

ترات فمن الضروري في بعض المناطق قيام السوريين الذين تحت الحماية المؤقتة بالبيان الى سلطات ذات عالقة في 
 من خالل التوقيع/البصمة.  منتظمة

ي لياتكم المنصوص عليها ففقد تواجهون غرامات إدارية مالية او المنع من الحقوق الموجودة في حال عدم التزامكم بمسؤو 
 الئحة الحماية المؤقتة.

 ؟والى تركياهل يمكنني كسوري تحت الحماية المؤقتة السفر من 

ال. ان تقوموا بالسفر من تركيا الى بلد آخر )الى سوريا او أي بلد ثالث( فسيتم إلغاء حقكم في االستفادة من خدمات 
عابر الم) المعابر الحدوديةراجعة الى السلطات ذات الصالحية التي في الحماية المؤقتة. وفي هذه الحالة لديكم حق الم

برية، والمطارات والموانئ البحرية( فطلب الحماية ثانيًا. إال أنه ال يوجد هناك أي ضمان بأنه يتم تقييم طلبكم من قبل ال
  الجهات التركية او الموافقة عليه.

فالبد ان تحصلوا على إذن المغادرة من المديرية العامة إلدارة الهجرة عبر مديرية  بشكل دائمان كنتم تريدون مغادرة تركيا 
 إدارة الهجرة في المحافظة التي توجدون فيها. 

 حقوق والتزامات السوريين الذين تحت نظام الحماية المؤقتة

 ما هي حقوقي في إطار الحماية المؤقتة؟

عد استكمال تسجيلكم لنظام الحماية المؤقتة. يمكنكم بعد استالم بطاقتكم سوف يقدم لكم بطاقة لنظام الحماية المؤقتة ب
االستفادة من عديد الحقوق والخدمات والمساعدات الموفرة من قبل الجمهورية التركية مثل اإلقامة الى جود حل أكثر ثباتًا، 

جات ذات االحتياتتم من خالل تلبية  والحماية ضد الضغوط لتعودوا الى بلدكم، والوصول الى خدمات القبول األولي التي
 .األولوية

تضمن الئحة الحماية المؤقتة كافة الحقوق المقدمة لجميع السوريين الذين يستفيدون من خدمات الحماية المؤقتة بما تحتوي 
لعمل ا على خدمات الصحة والتعليم الموفرة حاليًا، والمساعدة بالترجمان، والمساعدات االجتماعية، والوصول الى فرص

أيضًا وذلك بغض النظر عن إقامة األشخاص في المخيمات او خارج المخيمات. انظروا األقسام التالية للمزيد من 
  المعلومات المرتبطة بالحقوق المذكورة.

 هل هناك أية وظيفة ومسؤولية يجب علّي القيام بها خالل فترة إقامتي في تركيا؟

يق الحماية الموجودة بشكل فعال طوال فترة وجودكم في تركيا فالبد من االمتثال نعم. ان كنتم تريدون االستفادة من تطب
براز جميع األوراق  للقواعد والشروط المحددة بالقوانين. البد من تقديم معلومات صحيحة حول هويتكم أثناء التسجيل، وا 

كم الذهاب الى السلطات ذات العالقة المثبتة لهويتكم الى الجهات ذات الصلة، ومساعدة السلطات التركية. وان طلب من



 
للبيان بفترات منتظمة فيجب ان تقوموا بهذه المسؤولية. كذا عليكم إعالم الجهات ذات العالقة بكافة التغيرات الواقعة في 

لعمل ابياناتكم الشخصية او موضعكم المدني )مثل العنوان، الحالة المدنية، حاالت الوالدة والوفاة الحادثة في األسرة، وضع 
 الرسمي( وذلك خالل عشرين يومًا من أيام العمل بعد حدوث التغير. 

او يتعرضون  اريةلعقوبات اإلدقد يواجه السريون الذين ال يمتثلون بالواجبات والمسؤوليات المحددة من قبل الجمهورية التركية ل
الطبية  بعض الحقوق غير التعليم وخدماتللتطبيقات الجزائية المنصوص عليها بالقوانين التركية. قد يحد وصولكم الى 

العاجلة من قبل الجهات التركية في حال عدم إيفائكم واجباتكم. لهذا السبب، البد من االمتثال لجميع القواعد والقوانين 
 ات طوال فترة إقامتكم في تركيا. والواجب

 التعليم

 خدمات التعليم التي في تركيا؟من  االستفادةالذين تحت الحماية المؤقتة هل يمكن لألطفال السوريين 

 كيف؟

وفقًا للقوانين التركية يحق لجميع األطفال العائشين في تركيا بما فيهم األجانب أيضًا االستفادة من خدمات التعليم االبتدائي 
  بشكل مجاني. والثانوي

عليم التسجيل في المدارس التي في تركيا، وفي مراكز الت تحت الحماية المؤقتةالموجودين  نيالجئين السوريألطفال ايمكن ل
، في المحافظة طنيةالتربية الو التي في ضمن مديرية  المحافظاتفي لجان التعليم من قبل  المؤقتة. يتم تحديد إجراءات التسجيل

. ان تريدون التسجيل في مدرسة حكومة او مركز للتعليم المؤقت فالرجاء بنفس الطريقة عموما في جميع المحافظاتوهي 
ها من في المحافظة التي تقيمون فيها مع األوراق والشهادات التي حصلتم علي ]التربية والتعليم[ التربية الوطنيةمراجعة مديرية 

  لم توجد لديكم أية وثيقة أيضًا. السلطات السورية. يمكنكم الذهاب الى المؤسسات ذات العالقة للتسجيل حتى وان

تم التي يتم وضع األطفال فيها. ي الصفوفارس، وتحدد وضع األطفال في المد مسؤولة عن المحافظاتفي لجان التعليم 
تكمله أوراق الطفل الرسمية المبينة المستوى التعليمي الذي اسوضع الطفل المريد للتسجيل وفق  الصف الذي يتم فيهتحديد 

 ير.جارية مع الطفل وتقييم تحريري قص مقابلةوفي حاالت عدم وجود وثيقة رسمية يتحقق إجراء الوضع بعد  .في سوريا

قوم هذه المراكز . تتحت الحماية المؤقتةالموجودين  مراكز التعليم المؤقتة هي مراكز تعليمية مؤسسة ألجل الالجئين السوريين
. المدن. اللغة التعليم فيها عربية، ويتم فيها تطبيق المنهج الدراسي السوريالتعليمية بتقديم الخدمات في المخيمات او في 

تحدد في هذه الشهادات الدرجات التي حصلوا عليها شهادات المشاركة والنجاح، و  تقدم لألطفال في نهاية كل عام دراسي
يمكن لألسر المقيمة في المخيمات تسجيل أطفالها في مدارس المخيمات مباشرة. أما األسر المقيمة في المدن فالبد  أيضًا.

 ديريةمالتربية الوطنية في المحافظة ان ترغب في تسجيل أطفالها في مراكز التعليم المؤقتة. قد توجه  مديريةمن مراجعتها ل
 مراكز التعليم المؤقتة الستكمال إجراءات التسجيل.  التربية الوطنية في المحافظة األسر الى

جهودًا خاصة في قضية دراسة األطفال السوريين في مدارس الجمهورية التركية. يطلب من جميع  تبذل وزارة التربية الوطنية
-2016لدراسي ة العام ااو الصف األول اعتباراً من بداي المؤسسات التعليمية ما قبل المدرسةاألطفال السوريين الذين يبدؤون ب

المشاركة في الدروس المعالجة بالمنهج الدراسي التركي. ومع ذلك يتم فتح صفوف الدعم اللغوي بغاية مساعدة األطفال  17
السوريين. تعاهد وزارة التربية الوطنية بتقديم مواد دراسية إضافية بغاية مساعدة األطفال السوريين، وتوفير حفاظ األطفال على 

  م في لغتهم األم.كفاءته



 
خارج أوقات الدراسة، وفي نهاية األسابيع، وعطلة نصف السنة، والعطلة الصيفية ألجل  التعويض وبرامج دروسيتم تحقيق 

 . هدعمالتعليم اإلضافي و المحتاجين الى و األطفال غير المداومين لفترة طويلة 

 ومراكز التعليم المؤقتةاإلجراءات والوثائق المطلوبة للتسجيل في المدارس التركية 

المتعلق بتسجيل األطفال الالجئين السوريين في مدارس الجمهورية التركية ومراكز التعليم المؤقتة  تم تحديد اإلطار القانوني
تم تحديد اإلجراءات المتبعة في المحافظات من قبل مديريات ي(. إال أنه 2014/21من قبل وزارة التربية الوطنية بتعميم )

المحافظات  الجارية مع مديريات التربية الوطنية في مقابالتنتيجة ال. تم إعداد المعلومات التالية ة الوطنية في المحافظاتالتربي
    .جنوب شرق األناضولالتي في منطقة 

ال تتضمن  الجارية. مقابالتالرجاء تعلم اإلجراءات المحددة من قبل مديرية التربية الوطنية في المحافظة ذات العالقة خالل ال
 .جنوب شرق األناضولالمعلومات التالية إال التطبيقات المشتركة المنفذة في منطقة 

 ؟هل يمكن للطالب الالجئين الحصول على تقرير )شهادة( عند اكمال تعليمهم في تركيا

 اتطاقبالمسجلين في مدارس الجمهورية التركية ان يحصلوا على الذين تحت الحماية المؤقتة يمكن للطالب الالجئين 
رة التربية الوطنية، وزا من قبل العالمات اتبطاقفي مدارس تركيا. يتم تنظيم التي فترة التعليم والتربية  في نهاية العالمات

 وهي معتبرة دوليًا.

 ؟في تركيا هل يمكن للطالب الالجئين الحصول على شهادة تخرج عند اكمال تعليمهم

 12الحصول على وثيقة التخرج )الدبلوم( في حال استكمالهم الصف الــ الذين تحت الحماية المؤقتةالالجئون يستحق الطالب 
 في مدارس الجمهورية التركية بنجاح. الشهادات الصادرة من مدارس الجمهورية التركية الحكومية معترف بها دوليًا.

ضرورة التسجيل في الثانوية الحرة في حق الطالب الالجئين  2016لتعليم والتربية[ في عام وضعت وزارة التربية الوطنية ]ا
المتخرجين من مراكز التعليم المؤقتة، ودخول بعض االمتحانات في هذا النطاق. راجعوا مديريات إدارة الهجرة في المحافظات 

 المعلومات حول إجراءات التسجيل.من مزيد لل

 تركيامدارس الالتسجيل في 

في ؤولون . سوف يقوم المستركياالبد لألسر مراجعة مديريات التربية الوطنية في المحافظات لتسجيل أطفالهم في مدارس 
ي يتم تسجيل ( المدرسة الذii) الصف( iالقرار في قضيتين: )بعد هذه المراجعة بأخذ مديريات التربية الوطنية في المحافظات 

   الحاصل عليه الطفل في السابق، ومهاراته الموجودة.المستوى التعليمي  تماشيًا معالطفل فيها 

مراكز التعليم المؤقتة من وجود تسجيلكم لدى السلطات التركية، ووثيقة إذن اإلقامة سارية  وا تركياالبد للتسجيل في مدارس 
باألجانب. أما في حاالت المراجعة للتسجيل لدى السلطات ذات العالقة بطاقة التعريف المفعول او بطاقة الحماية المؤقتة او 

 إال أنه لم يتم إعداد بطاقة الهوية بعد فيمكن التسجيل في المؤسسات التعليمية بوضع الطالب "الضيف". 

لمبينة للمستوى . تكون األوراق امعادلةاالعتراف والهيئة عموماً من قبل  يتخذ القرار المرتبط بالصف الذي يتم وضع الطفل فيه
وأما في حاالت عدم وجود أية وثيقة فيتم أخذ القرار التعليمي الذي حصل عليه الطفل في بلده محددة في هذه المرحلة. 

  جارية مع الطفل وتقييم تحريري قصير. مقابلةالمعني بعد 

  :تركيافي مدارس األوراق التالية للجهات المعنية ألجل التسجيل ان تبرز  البد لألسر



 
  عريف بطاقة التوثيقة إذن اإلقامة او بطاقة الحماية المؤقتة او  -لدى السلطات التركية المثبتة لتسجيلكم األوراق

 باألجانب؛
 الصادرة من مدارس تركيا )ومراكز التعليم المؤقتة( او الصادرة من مدارس سورية )ان وجدت(؛ بطاقة العالمات 
  اإلقامة الموجودة )ان وجدت(. تكون هذه األوراق مساعدة لتسجيل الطفل في أقرب مدرسة من  عنواناألوراق المبينة

 موقع إقامته. 

يتم تسجيل الطالب المراجين للجهات التركية للتسجيل ولكنهم لم يحصلوا على رقم البطاقة بعد في وضع "الطالب الضيف". 
ات العائدة رسمياً بعد استالمهم بطاقاتهم. يتم تسجيل البياندراسة فيها يمكن تسجيل هؤالء الطالب في المدارس التي تداومون ال

[ أيضًا. نباب األجطاللمعلومات لمعالجة النظام او نظام يوبيس ] المدرسة اإللكترونيةللطالب في الوقت نفسه في نظام 
اإلجراءات المذكورة تلقائيًا. تقع مسؤولية إعالم المدرسة بالوضع بعد استالم البطاقة، وتحديث وضع  ال تتمولكن ال تنسوا أنه 

   التسجيل على عاتق الالجئ.

ة المراجعات المقدمة بدعوى عدم معرفة األطفال اللغ ال ترفضال حاجة الى إلمام الطفل بالتركية قبل التسجيل في المدرسة. 
  التركية.

 راكز التعليم المؤقتةالتسجيل في م

اإلجراءات المرتبطة بالتسجيل في مراكز التعليم المؤقتة بشكل كامل فقد تختلف عن مرحلة التسجيل في مدارس  توحيدلم يتم 
 لذلك البد من تقييم التطبيقات المنفذة في المنطقة قبل تقديم المعلومات لالجئ صاحب المراجعة.  الجمهورية التركية.

  التسجيل في مراكز التعليم المؤقتة المقدمة للخدمات في المدنإجراءات 

 : تركياالبد لألسر ان تبرز األوراق التالية للجهات المعنية ألجل التسجيل في مدارس 

  وثيقة إذن اإلقامة او بطاقة الحماية المؤقتة او بطاقة التعريف  -األوراق المثبتة لتسجيلكم لدى السلطات التركية
 باألجانب؛

 الصادرة من مدارس تركيا )ومراكز التعليم المؤقتة( او الصادرة من مدارس سورية )ان وجدت(؛ بطاقة العالمات 
  اإلقامة الموجودة )ان وجدت(. تكون هذه األوراق مساعدة لتسجيل الطفل في أقرب مدرسة من  عنواناألوراق المبينة

 موقع إقامته. 

 نوب األناضول مراجعة مراكز التعليم المؤقتة مباشرة إلجراءات التسجيل. يمكن في العديد من المحافظات في منطقة ج

 إجراءات التسجيل في مدارس المخيمات

 لألسر المقيمة في المخيمات مراجعة مراكز التعليم المؤقتة الموجودة في المخيم المقيمة فيه مباشرة لتسجيل أطفالها. على

 في الجامعات الحماية المؤقتة الذين تحت إمكانية دراسة الالجئين السوريين

. تطلبات األكاديميةالم، وتلبيتهم المهارات اللغوية الالزمةيمكن للشباب السوريين مراجعة الجامعات في تركيا في حال إلمامهم ب
راسية. دقد بين مجلس الوزراء أنه ال تأخذ الرسوم التعليمية من الطالب السوريين الدارسين في الجامعات الحكومية للسنوات ال

  يجدد مجلس الوزراء هذا القرار كل سنة.



 
تركيا ان ينجحوا في امتحان الطالب األجانب، وقبولهم من قبل أية جامعة في بالدراسة في البد للطالب األجانب الراغبين 

أمريكي دوالر  50الطالب األجانب رسوم محدودة )تكون هذه الرسوم حوالي المنظمة المتحان تركيا. قد تطلب الجامعات 
  عمومًا( مقابل االمتحان.

البد من دفع رسوم امتحان الطالب األجانب الى الجامعات التي راجعتموها للتسجيل. لذلك من المهم ان تقوموا بالدراسة حول 
جامعات مختلفة، والبحث عن المجال الذي تريدون الدراسة فيه بشكل مفصل. توجد برامج التعليم وشروط القبول على صفحات 

جامعات. كما يمكنكم الحصول على المعلومات حول مراجعات الطالب األجانب من صفحات الجامعات على االنترنت ال
   أيضًا.

 متطلبات التسجيل في الجامعات التركية

  لسماح لهم بدخول الجامعات التركية.اجواز سفر ساري المفعول ليتم  على حيازتهمعادة، يطلب من الطالب األجانب 

العديد من  تفويض يتم ان إال. (مجلس التعليم العالي)يوك الرغم من ان سياسة التعليم العالي يتم تحديدها من قبل  على
 وهذا قد يؤدي إلى اختالفات طفيفة في الممارسة العملية بين الجامعات.. للجامعاتالمهام والصالحيات 

كون يتم تسجيلهم لدى السلطات وي انمن أجل االلتحاق الجامعات في تركيا، يحتاج الطالب السوريين  :الهوية بطاقة
 .(باألجانب فالتعري بطاقة المؤقتة، الحماية هوية)إذن اإلقامة،  لديهم وثيقة هوية سارية المفعول صادرة عن السلطات التركية

 تقوم  وسوف كمل. االجانب للطالب نافذ سفر جواز على الحصول شرط الجامعات ارخت لقدالسوريين،  للطالب بالنسبة
 بقبول وثائق الهوية الرسمية الصادرة عن السلطات التركية بدال من جواز السفر. الجامعات

الطالب الراغبين في الدراسة في تركيا إلى إثبات أنهم قادرون على اجتياز  يحتاج :األجانب الطالب فحص/يوس
وس. فحص ي لخوضالجامعات قد تفرض رسوما على الذين يتقدمون  )فحص يوس( الذي تتم إدارته من قبل كل جامعة.

  دوالرا. هذه الرسوم غير قابلة لالسترداد(. 50كان متوسط تكلفة هذه االمتحانات  2014)في عام 

          :الجامعاتيوفر الرابط التالي معلومات عن تواريخ امتحانات يوس في مختلف 
http://kurslar.metropolegitimkurumlari.com/2015-yilinda-yos-yabanci-uyruklu-ogrenci-
sinavi-duzenleyecek-olan-universiteler 

إذا كان الطالب  .12الصف  اتمامهميجب أن يكون الطالب قادرين على إثبات  :(12)صف  الثانوية الدراسة إتمام دليل
يم في تركيا، تعلللة أخرى من وزارة التربية الوطنية )مثل الهيئة السورية يفي سوريا أو تحت أي هيئة دراس 12أكمل الصف 

من شهادة  نسخة تقديم ليهع يجب( ةالليبي التعليم وزارة تركيا، في السورية التعليم لجنة)مثال؛  وزارة التربية والتعليم الليبية(
  مؤسسات التعليم. اعتمادوالتعليم ووحدة  التربية وزارة قبلتخرج المرحلة الثانوية مصدقة من 

بنجاح شهادة نجاح رسمية، فيمكن  12الـ ـتعتبر الشهادة الصادرة من وزارة التربية الوطنية بعد إثبات استكمال الصف 
  استخدامها في مرحلة التسجيل لدى الجامعات التركية، والمراجعة لبرامج المنحة الدراسية.

 تعليمهم العالي كليا او جزئيًا في سوريا أكملواالطالب الذين 

لكليات التي لمصطلح "االكمال األفقي" يعني قبول الدروس المكملة في بلد غير تركيا. شروط االكمال األفقي تطبق فقط 
ن م. يتم قبول المواد التي اكملت في السابق ويسمح للطالب باكمال دراستهم من غير الحوجة للبدء ابُتدأت ولم ُتكمل بعد

 الصف األول. 

http://kurslar.metropolegitimkurumlari.com/2015-yilinda-yos-yabanci-uyruklu-ogrenci-sinavi-duzenleyecek-olan-universiteler
http://kurslar.metropolegitimkurumlari.com/2015-yilinda-yos-yabanci-uyruklu-ogrenci-sinavi-duzenleyecek-olan-universiteler


 
حصل الطالب على شهادة جامعية في بلد غير تركيا واراد اكمال الدراسة في المرحلة التالية )كالدراسات العليا او الدكتوراه(  إذا

 . باالعتماديسمى هذ االجراء 

 .إجراءات االكمال األفقي يتم تحديدها والعمل بها بشكل مختلف بين الجامعات المختلفة

د ُيمهل ق التسجيل السابق، وكشف الدرجات الصادرة من الجامعة التي في سوريا:إثبات 
الطالب الى نهاية فترة دراستهم )مثاًل حتى اكمال السنة األخيرة من الجامعة( إلبراز شهاداتهم الثانوية الحاصلين عليها من 

  تعليمهم الجامعي الذي لم يكملوه.مدارس سورية، وكشف الدرجات المبينة نجاحهم في المواد التي درسوها طوال 

   "طالب خاص"كــ التسجيل

يمكن للطالب الذين ال يملكون وثائق دراساتهم السابقة او المنتظرين استكمال مرحلة االكمال األفقي التسجيل كــ"طالب 
مجرد االمتحانات. بخاص". يوفر وضع الطالب الخاص فرصة حضور الدروس، وتسليم الواجبات المنزلية، والمشاركة في 

تسليم األوراق المطلوبة للتسجيل في الجامعة او بعد استكمال مرحلة االكمال األفقي يمكن للطالب تعديل اوضاعهم ويصبح 
التحاقهم معتمدًا لدى الجامعة بشكل رسمي ويتم كذلك اعتماد المواد اللتي اكملت بنجاح. يمكن لجميع الجامعات الحكومية 

  الطالب السوريين بوضع طالب "ضيف" او "خاص".في تركيا ان تقبل 

من المهم على الطالب متابعة التقويم األكاديمي للجامعات اللتي يرغبون بالتسجيل لديها للحصول على المعلومات اللتي 
 بتخص متطلبات التسجيل في تلك الجامعات، كالوثائق المطلوبة، وتواريخ المراجعة، وتواريخ امتحانات الطالب األجان

 )يوس(. 

 إلعانات المالية وبرامج المنح الدراسية المتوفرة للطالب السوريين في تركياا

 بالمراجعة قومواي ان التركية الجامعات في للدراسة وفرةتالم الدراسية المنحة إمكانيات من االستفادة في الراغبين الطالب على
تعتبر هذه المنحة الدراسية تنافسية وال يوجد ضمان ألعطاء هذه . للتقديم[ www.turkiyeburslari.gov.tr] عنوان عبر

]مبادرة  DAFIتقدم مفوضة األمم المتحدة كذلك منح للدراسة في الجامعات التركية عن طريق منحة . المنحح لكل المتقدمين
فوضية شؤون معلى صفحة  تقديميتم نشر التفاصيل المرتبطة بال صندوق ألبرت أينشتاين األلماني األكاديمي لالجئين[.

يوجد كذلك برامج منح دراسية مقدمة من قبل منظمات دولية غير . [www.unhcr.org/turkey] في تركياالالجئين 
 الجامعات بمنطقة جنوب األناضول.حكومية الطالب الذين يريدون الدراسة في 

(syria.eu/turkey/-http://spark.) 

 المنح الدراسية المتاحة للسوريين للدراسة خارج تركيا

ا. بعض الحكومات ييوجد العديد من برامج المنح الدراسية التي أنشئت للسوريين الذين انقطعت دراستهم بسبب الصراع في سور 
 والجامعات والمؤسسات الخاصة تقوم باإلعالن عن منح للدراسة في الخارج. اثنين من هذه األمثلة:

 برنامج [ الهيئة األلمانية للتبادل األكاديميDAAD] 
 منح [Chevening]  إنجلتراقبل  منالدراسية. 

هذه الفردي عن الفرص المتاحة وتقديم الطلبات بأنفسهم لُينصح الالجئين الذين يرغبون في الدراسة خارج تركيا بالبحث 
 البرامج.

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/
http://spark-syria.eu/turkey/


 
في بعض األحيان يواجه الالجئون صعوبات في الحصول على تأشيرات سفر بعد الحصول على المنحة من قبل المؤسسات 

 المانحة. يختلف مستوى الدعم الذي تقدمه هذه الجهات او الحكومات المختلفة.

 التدريبية على االنترنتالدورات والبرامج 

باإلضافة إلى امكانية االلتحاق ببرامج التعليم العالي، تقدم بعض المؤسسات برامج تدريبية على االنترنت. ليس كل البرامج 
في تركيا أو دول أخرى. لذلك يجب على الطالب التحقق من  سواء-على شبكة اإلنترنت معترف بها كمؤهالت معتمدة 

  اعتماد البرامج والمؤهالت المقدمة عن طريق اإلنترنت قبل دفع ثمنها.

  االناضولجنوب شرق  فيغير الرسمية  الجامعات

اخطرت مفوضية شؤون الالجئين بوجود عدد من الجامعات الخاصة التي تعمل في جنوب شرق تركيا تقوم بتقديم دورات 
تدرس باللغة العربية وتمنح شهادات عن طريق جامعات في دول العالم الثالث )مثل اليمن والسودان(. هذه المؤسسات غير 

 .ح أن تحمل شهادات هذه المؤسسات صالحية إكمال الدراسة في تركياالمرج ومن غيرمعترف بها من قبل السلطات التركية 

 لتياتحث مفوضية شؤون الالجئين المنظمات غير الحكومية ان ال تنشر معلومات عن البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات 
  .بشكل غير قانوني في تركيا تعمل

 تركيا االعتراف بشهادات المدراس أو الجامعات السورية في

، يجب ان تصّدق من قبل المديرية اإلقليمية للتعليم 12جميع شهادات المدارسة األجنبية، بما في ذلك شهادات الصف 
الوطني حتى يصبح من الممكن تقديمها لاللتحاق بالمدارس أو مؤسسات التعليم العالي. الطالب الذين تخرجوا من المدرسة 

 في تركيا يجب أن يتقدموا الى وحدة االعتماد في المديرية اإلقليمية للتعليم الثانوية في سوريا ويرغبون في اكمال دراستهم
 الوطني وذلك للحصول على وثائق االعتماد الالزمة.

( هو المسؤول عن التحقق من صحة الشهادات والمؤهالت التي تم الحصول عليها في بلدان YÖKمجلس التعليم العالي )
   .YÖKاإلجراءات الواجب اتباعها من موقع ال  أخرى. ويمكن الحصول على معلومات عن

ما أهمية التحاق أطفال الالجئين في المدارس في تركيا، حتى في حال رغب الالجئين بالسفر إلى بلد 

 ثالث؟

حتى في حالة قبولك إلعادة التوطين في بلد ثالث، فأن االجرائات تستغرق وقتا طويال قبل أن تغادرفعليًا من تركيا. خالل 
 . الوقت، من المهم ألطفالك أن يكون في المدرسة هذا

  .كلما طال الوقت وأطفالك بعيدين عن الدراسة، كلما ازدادت صعوبة تكيفهم مع انظمة التعليم الجديد بعد إعادة التوطين

لد جديد. بحضور المدرسة له فوائد اجتماعية وعاطفية مهمة من شأنها كذلك أن تساعد طفلك على التكيف مع الدراسة في 
حضور المدرسة يمنح األطفال روتينًا له فوائد عاطفية هامة؛ كما أنه يسمح لهم باالختالط والتفاعل مع أشخاص خارج األسرة 

  .المباشرة مما يساعد على تطوير مهارات اجتماعية هامة تكون ضرورية عندما يبدأون حياتهم في بلد جديد

يد الدولي. كن متأكدًا في حال دخل اطفالك المدارس في تركيا، بعد سفركم نظام التعليم التركي معترف به على الصع -
 .الى بلد االستيطان سوف يكون من األسهل عليهم التكيف عند دخول المدارس في بلد آخر



 
 فيه. كمنستيطاإطالت مدة ابتعاد طفلكم من المدرسة كلما يصعب تكيفه مع نظام التعليم في البلد الذي يتم  كلما -
  .لالجئينالذهاب إلى المدرسة يجلب العديد من الفوائد االجتماعية والعاطفية -المدرسة ليست فقط للتعلم  -
 .تعلم اللغة التركية يسهل على طفلك تعلم لغات أخرى -
 .تأكد من أخذ بطاقات التقارير )كارني باللغة التركية( الصادرة في نهاية كل فصل دراسي -

 في تركيا كلما كان اسهل عليهم التكيف اثناء دراستهم في الدولة الجديدة.  اءهبقتعلم طفلكم اثناء  كلما

 قدرتهم على كذلكو  التعليمي االطفال اداء على المدى بعيد تأثير الى يؤدي قد تركيا في البقاء اثناء التعليم من سنوات فقدان
اجهم الى خارج المدرسة كلما زاد احتي الطفل بقاء فترة زادت وكلما. بلدهم الى يعودون عندما او الجديد البلد في التكيف على

 ئيالدعم عند عودتهم الكمال تعليمهم )في بلدكم او بعد االستيطان الى بلد ثالث(. وهناك ايضا مخاطر قد تؤدي الى اداء س
  /الوظيفية.العملية حياتهم فرص على يؤثر قد بدوره ياو ترك الدراسة والذ

 ةالحماي نظام من المستفيدين للسوريين المهني والتدريب المهارات تنمية فرص

 :تركيا في المؤقتة

حضور دورات لغة تركية، تعلم مهارات، هوايات، ودورات تدريب  بإمكانهم تركيا في المؤقتة الحماية نظام منالمستفيدين \
الحماية الموؤقتة مطلوبة للتسجيل لدى  هوية. مجاني بشكل( Halk Egitimالعام ) التعليم مراكزمهني متاحة من قبل 

 لب. التى يمكن تدريسها وكذلك قد يفتتح دورات تدريب بناء على الط الدورات نوعيةمراكز التعليم العام. كل مركز تعليم يحدد 

االشخاص تحت الحماية المؤقتة االلتحاق ببرامج التدريب المهني  بامكانالى انه  االجتماعي والضمان العمل وزارة أشارت
الى ذلك، هناك فرص عديدة متاحة  باالضافة( . كل ادورات الموجودة متاحة لالجئيين السوريين. ISKURالمتاحة من قبل )

 : ظتكممحاف في احةالمت يالمهن التدريب دورات على للتعرف يالضغط على الرابط التال برجاءمن قبل مفوضية شئون االجئين. 
http://imprhumanitarian.org/en/contact/  

https://drcstepup.org/en/  

http://istanbulmaharatcenter.org/  

us/jobseeker/courses.aspx-http://www.iskur.gov.tr/en 

 واطفالهم؟ لالجئين التركية اللغة تعلم هميةا ام 

 :لالطفال بالنسبة

االطفال لتعلم اللغة التركية لكي يكون باستطاعتهم التعلم في المدرسة، ليكون بامكانهم تكوين صداقات وان يكونوا  يحتاج
 . فيهجزءا من المجتمع الذي يعيشون 

من المفيد لالطفال تعلم اللغة التركية الن هذه  سيكوونفي حال رغبتكم في االنتقال الى دولة اخرى)اعادة توطين(  حتى
لغة اضافية ذو اهمية متزايدة في العالم وفي النجاح في الحصول على  تعلمالمهارات ستكون مفيدة عند تعلم لغة اخرى. 

 فرص عمل في المستقبل. 

 

 

http://www.iskur.gov.tr/en-us/jobseeker/courses.aspx


 
 : للباغلين

بالتركية هو واحد من المهارات األساسية الضرورية للحياة في تركيا! فتعلم اللغة التركية يساعد في الحياة اليومية  التحدث
استخدام المواصالت العامة(، يساعد في بناء عالقات مع اخرين يعيشون في نفس المنطقة ويساعد  ،ويجعلها اسهل )التسوق

 اللغة التركية كذلك مهم جدا في البحث عن عمل.  تحدثالشرطة(.  في حاالت الطوارئ )التخاطب مع االطباء او

 :للسوريين التركية اللغة تعلم برامج

طلب عال على دروات اللغة من قبل المستفيدين من الحماية المؤقتة الذيين يودون التخاطب بشكل افضل مع من  يوجد
ن المنظمات غير الحكومية والمراكز المجتمعية توفر م عددحولهم، لاللتحاق بالجامعات والدخول الى الى سوق العمل. 

(. هذه الدورات Halk Egitim)اللغة تتوفر ايضا بشكل مجاني من قبل مراكز التعليم العام  دوراتدروس لغة مجانية. 
 Halkلدى مراكز التعليم العام ) A2و  A1 مستوىات(. في الوقت الحالي يتم توفير Halk Egitim)من قبل  معتمدة

Egitim .) 

 شخصا او اكثر لطلب الدراسة.  12هذه الدورات عندما يتقدم لها  تفتح

 .مدينتكم في المتاحة اللغة دورات عن معلومات اعطاء بامكانهم( ASAM, HRDF) الالجئين لشئون المفوضية شركاء

  TOMERالتعلم اللغة التركية بمراكز  دورات

( ويجب الحصول على شهادة Tomerبالجامعات إكمال برنامج اللغة ااألكاديمي )يجب على الطالب الراغبين في االلتحاق 
موجودة ايضا في بعض المخيمات  (. برامج التومرA1 ،A2 ،B1 ،B2 ،C1 ،C2)هناك ستة مستويات:  C1مستوى 

 )الرئاسة الخاصة بألتراك في الخارج( YTB والمدن عن طريق

  

يجب على الذين يرغبون في االلتحاق بالجامعة معرفة ما هو مستوى شهادة الكفاءة المطلوب في اللغة من قبل جامعاتهم. 
للدخول إلى برامج البكالوريوس، ولكن ينبغي أن يكون الطالب قادرا على الحصول  B2بعض الجامعات تقبل شهادة مستوى 

 .قبل التخرج C1على شهادة 

 .التركية مصدقة ومعترف بها على نطاق واسع، ولكنها قد تكون مكلفة إذا دفعت من قبل الطالب دورات التومر للغة

.  

اإلجراءات المتبعة للسوريين تحت الحماية المؤقتة الراغبين في الجلوس المتحان 

TOEFL في تركيا 

التقديم  تواجههم صعوبات، إما عندتم اعالم مفوضية شؤون الالجئين بأن بعض السوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا 
أو في يوم الجلوس لالمتحان بسبب عدم قبول وثيقة الهوية الصادرة لهم من قبل السلطات التركية على أنها  المتحان التوفل

هوية مقبولة في مراكز االمتحان. تتبع مؤسسة امتحان التوفل سياسة صارمة حول الهويات الضرورية لجلوس االمتحان وذلك 
ية الحيلولة دون التزوير. العديد من السوريين في تركيا لم يستطيعو تلبية الوثائق المطلوبة من الراغبين في الجلوس بغا

المتحان التوفل خارج بلدهم األصلي، بينما وثائق إثبات الهوية الصادرة للسوريين المستفيدين من الحماية المؤقتة في تركيا 
 لة في مراكز فحص التوفل.لم تدرج كواحدة من الوثائق المقبو 



 
مفوضية شؤون الالجئين في تواصل مع المؤسسات المنفذة المتحان التوفل لفهم اإلجراءات المرتبطة بالسوريين المقيمين في 
تركيا. وقد تم أعالم المفوضية أن السوريين في تركيا ينبغي أن يتبعو اإلجراءات العامة للتسجيل تحت "غير قادر على تلبية 

 ETS / TOEFL.1الهوية" المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية على صفحة  متطلبات

 :لالتوف امتحان مراكز قبلمعتمدة  هوية علىيجب اتباعها للحصول  تيال اإلجراءات

فل( خدمة االختبارات التعليمية )التو  مكتبالذي يرغب في الجلوس المتحان توفل يجب عليه مراجعة  الشخص مسؤلية من
 الستخدامإذن خاصة  ثيقةو ان يطلب  وعليه[ شخصيًا، OTI – Office of Testing Integrityللتحقق من االختبار ]

 على سبوع)قبل أ االختبار تاريخكاف من  وقت قبلان تتم المراجعة  يجب. التركية الجهات قبل من الصادرة الهوية بطاقات
 من االختبار(. األقل

مسجاًل في االختبار حاليًا، وحاصاًل على رقم التسجيل للتوفل او رقم بطاقة خدمة  المتقدمالمهم ان يكون الشخص  من
   [.ETSاالختبارات التعليمية ]

 [TSReturns@ets.org] االلكتروني بريدالإرسال الرسائل المتعلقة بالطلبات عن طريق  جبي

   TURKEY REFUGEE – verification of ID documents :االلكتروني البريد عنوان في التعبير هذا ذكر من البد

 البريدنوان البريد االلكتروني على ع رسائلان مراكز االمتحان تستقبل الكثير من  حيث للطلبات االستجابةسيعجل في  هذا
 المذكور.  االلكتروني

 من وجود المعلومات التالية في رسائل البريد اإللكتروني التي يتم إرسالها:  البد

 المراجعة صاحبل الكامل االسم 
 تنبيه: هذه المعلومة ضرورية( التسجيل للتوفل او رقم بطاقة خدمة االختبارات التعليمية رقم( 
 تنبيه: البد ان تكون هذه الوثيقة مرفقة في البريد االلكتروني(  المراجع هوية من صورة( 
 (مدينةالإجراء االختبار ) كانم 
 (وجد)ان  االختبار تاريخ 
 (تلفون رقم الكتروني،)بريد  التوفل ختبارال الجلوس في يرغب الذيالمراجع  معالتواصل  معلومات 

 يمكنبذلك . و يواجهونها التيبالمشكلة  ةيالمفوض إعالم المراجعة مرحلةيواجهون اي مشاكل في  الذينمن السوريين  يرجى
 بالوضع.  االختبارات نزاهة مكتبإخبار  يوفراخطار الشخص المسئول عن 

 ميعج تكون ان)ينبغي  تماماً  الهوية على المحرر لالسمالتأكد من ان اسم الشخص المتقدم يجب ان يكون مطابقا  الرجاء
شاراتو  الحروف  (.طابقةم الترقيم ا 

 :االنترنت على التوفل صفحة في المذكورة المعلومات الى للوصول
www.ets.org/toefl/ibt/register/id 

                                                 
 للمزيد من المعلومات. /https://www.ets.org/toefl/ibt/register/idالرجاء زبادة موقع 1 

mailto:TSReturns@ets.org
http://www.ets.org/toefl/ibt/register/id
https://www.ets.org/toefl/ibt/register/id/


 
 الشروط المتعلقة ببطاقة الهوية إستيفاءحال عدم  في

 نزاهة مكتبمع  لتواصلا عليكم فيجبال تقدرون على تلبية شروط الهوية؛  اوطالبي اللجوء، او الجئين  منكنتم  ان
. سوف تستلمون التسجيل تاريخ من األقل على أيام سبعة قبل[ ETSخدمة االختبارات التعليمية ]ل التابع( OTI) االختبارات

وراق المطلوبة بتوصيل جميع األ لتقديم استعداد على كونوا. قبل تسجيلكم االختبارات نزاهة مكتبقبل  منبريدا إلكترونيا 
يسمح لكم  لذلك لم ونتيجة االختبارات نزاهة مكتبحال عدم التواصل مع  في .االختبارات نزاهة مكتبلمرحلة التقييم الى 
 .االختبار أجرة تعاد فال تعلن لم او اختباركم نتائج إلغاء تم اوبالجلوس لالختبار 

 (OTI – Office of Test Integrity) االختبارات نزاهة مكتب

    5430-406-609-1: هاتف

ية في الواليات الرسم العطل أيام باستثناء ،التوقيت الصيفي الشرقي للواليات المتحدة بحسب، 17:30-7:30الجمعة -االثنين)
  المتحدة(

 9709-406-609-1: فاكس

 TSReturns@ets.org: االلكتروني البريد

 الهوية بيانات حول العامة الشروط

 هوية يجب ان:  كل. اتستثناءاالبعض  مع كاملةبيانات الهوية الشروط التالية  تتضمنان  البد

 الصالحية منتهية الوثائق تقبل ال ؛ساريةتكون  انالوثائق.  نسخال تقبل  ؛أصليةتكون  ان 
 لترقيم، ا -الكتابة إشاراتوثيقة الهوية المستخدمة للتسجيل، من غير  فيالهوية االسم كامال كما هو  تحملان  البد

شارات لهجة او الفراغ   . تماما  وا 
 وتوقيعكم على الهوية )البد ان يكون االسم في الهوية والتوقيع على الوثيقة  ،تحتوي على صورة حديثة وواضحة  ان

 (. متوافقان

 الطفال الالجئين المستمرين في دراستهم؟  دعم اية شؤون الالجئين يوضمف قدمت هل

 تركية ليرة 150ـب يقدرالمفوضية دعما ماليا ) تقدم. المفوضية لدىالمسجلة  لألسردراسية  منحاة شؤون الالجئين يفوضم تقدم
مرين في يكون االطفال مست انلتقديم هذه المعونة المالية  يشترطلكل طفل مسجل في المدرسة( يقدم في كل فصل دراسي.

 . للمساعدة الطلب تقديم عند بالدراسة االطفال التحاق على تدل المفعول سارية شهادة ارفاق يجبدراستهم. 

 على المساعدة الدراسية، تحتاج الى:  للتقديم

  ة شؤون الالجئينيفوضم دىل)نشط(  ساري تسجيل رقم -
 الوثيقة ىعل الحصول يمكن. (عشر الثاني لللصف االول الصف من) التركية بالمدارس االطفال التحاق إثبات وثيقة -

 :التسجيل وثيقة في التالية البيانات ذكر من البد. المدارس من المذكورة
 الطالب اسم ‹
 المدرسة اسم ‹
 الطفل فيه المسجل الصف ‹
 الوثيقة صدور تاريخ ‹

mailto:TSReturns@ets.org


 
 المدرسة مدير توقيع ‹
 للمدرسة ختم ‹

  .الالجئيين شئون بمفوضيةطلبات المنح والمساعجدات الدراسية يجب ان يسجل عليها رقم الملف  كل: هاالنتباه لـ:  الرجاء

 ([.ASAM/HRDF)الطلبات يجب ان ترسل لمفوضية شئون الالجئيين او ان يتم تسليمها لمكاتب  كل

توفر المبالغ المالية سيوف يتم اخطاركم او يمكنكم  بمجرد. ةيالمفوض قبل من الدراسيةالمساعدات  طلباتتقييم  يتمس
الى  للوصول. [ ً /http://results.unhcr.org.tr] االلكترونيعلى نتيجة طلبكم عن طريق ويارة الموقع  الحصول

 معلوماتكم يجب ادخال رقم ملفكم لدى المفوضية، وتاريخ الميالد. 

 المعيشة إكتسابفرص 

 ماهي شروط العمل بشكل قانوني في تركيا كوني سوري تحت الحماية المؤقتة؟

 لمدة ةالمؤقت الحماية تحت مسجال يكون نوأ ،99 ب مرقمة هوية على حاصال مؤقتةال الحماية من المستفيد يكون ان بد ال
و يجب كذلك ان ال يكون مقدم الطلب قد حصل  االقامة محليجب كذلك تقديم الطلب في المحافظة  و ،االقل على اشهر 6

 على إذن عمل سابق.

 تماعياالج والضمان العمل وزارةطلب الذن العمل من  بتقديمتحت الحماية المؤقتة شخصان يقوم من يريد توظيف  يمكن
 يريدون نم ،إذن العمل الحر على لحصولل الضرورية الشروط على الحائزين األشخاص أما. بوابة الدولة االلكترونيةً  عبر
الحكومة  وقعماالجراءات المتعلقة بطلبات اذونات العمل تتم عبر  جميع  .مباشرة التقديمفيمكنهم  مثال، الخاصة اعمالهم انشاء
. خطوات تقديم الطلب هي مبسطة وتقدم الموفضية خدمة الدعم عن طريق شركاءها التنفيذيين لطالبي االلكتروني التركية

 شركاء مع لالتواص عناوين على على للحصول التالية الروابط مراجعة الرجاءالعمل والمستخدمين الراغبين في تشغيلهم. 
 .العمل اذونات على الحصول في يتعلق فيما الدعم يقدمون الذين المفوضية

http://imprhumanitarian.org/en/contact/  

https://drcstepup.org/en/  

http://istanbulmaharatcenter.org/  

 جتماعياال والضمان العمل وزارة منالعمل  إذنالشخص الذي تحت الحماية المؤقتة على  حصولإرسال القرار المتعلق ب يتم
 راجعةم" على نظام الطلبات تعقبيمكن متابعة القرار المذكور من خالل "نظام  كماااللكتروني.  البريدب العمل صاحب الى
 الشركةى ال وترسلشكل بطاقة،  علىوثيقة إذن العمل  تحضير تميقبل وزارة العمل.  من والمدارالعمل على االنترنت  إذن
 عن طريق البريد. 2من قبل وزارة العمل والضمان االجتماعي اهبالعمل  داير  التي

  

 ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تصريح عمل لألشخاص تحت الحماية المؤقتة؟

 وعقد المراجعة، لصحاب وصورة ،لألجانب 99بــ المبدوء البطاقة رقم عليها الموجود المؤقتة الحماية بطاقة إبراز من البد
كلمة المرور للحكومة اإللكترونية التابعة لصاحب العمل، واألوراق و  والعامل، العمل صاحب قبل من عليه الموقع العمل

                                                 
يمكنكم الوصول الى "نظام متابعة المراجعة" من خالل عنوان: 2 

state=gk5i6d192_3-https://app2.csgb.gov.tr/yabancilar/faces/basvuruSorgulaDiskurum.jspx?_adf.ctrl  

http://results.unhcr.org.tr/
http://imprhumanitarian.org/en/contact/
https://drcstepup.org/en/
http://istanbulmaharatcenter.org/
https://app2.csgb.gov.tr/yabancilar/faces/basvuruSorgulaDiskurum.jspx?_adf.ctrl-state=gk5i6d192_3


 
 عمل،ال صاحبل الشراكة صفةرأس المال و  وثائق احدثاوراق رسمية أخرى،  ،الشركة األخرى ذات العالقة )مستند النشاط

 الحاجة.  حسبوما الى ذلك(  توكيلال حدث،مال الضريبة بيان

 الوصول الى نماذج العريضة والعقد من صفحة وزارة العمل والضمان االجتماعي على االنترنت:  يمكن
http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni/sozlesme-ve-dilekce-ornekleri/ 

 ؟ما هو إعفاء تصريح العمل، وكيف يمكن الحصول عليه

، البد ومع ذلك .العمل إذن منة الزراعية والحيوانية الموسمية معافون في األنشط نيالعاملتحت الحماية المؤقتة  االشخاص
قديم الدعم ت يمكنهم الشركاء المنفذين للمفوضية .بها ينسجلمالالعمل والعمالة في المحافظة  شؤونإعالم مديرية  من لهم

 :اليك االقرب المكتب مع للتواصل ادناه للرابطهذه االجراءات، الرجاء الرجوع  لمتابعة
http://imprhumanitarian.org/en/contact/ 

 تطبيقها؟ يتم وكيف ؟حصة التوظيف المتاحةب المقصود ما

 لعاملينا مقابل( 10)%في المئة  عشرة عنيزيد  ال ان يجب شركةالحماية المؤقتة العاملين في أي  تحتاألشخاص  عدد
الجئين سوريين. يمكن ايضا توظيف  10 توظيف فبامكانكتركي  ظفو م 100على سبيل المثال، اذا كان لديك  .األتراك

 . واحد تركي موظف حتى او اتراك، موظفين 10 من اقل لديك كان اذاالجئ سوري واحد 

 ؟هل هناك حصة نسبية للعمال الموسميين

حيوانية الزراعية وال المجاالتالحماية المؤقتة العاملين في  تحتلألشخاص  لتوظيف متاحةال حصةال حسابات تطبق. ال ال
  الموسمية.

 الخاصة؟  أعمالهمتحت الحماية المؤقتة تأسيس  السوريين لالجئين يمكن هل

. الصلةسسات ذات المؤ  لدىاستثماراتهم  تسجيل للسوريين تحت الحماية المؤقتة يمكنالمواطنين االتراك  مثليمكنهم ذلك.  نعم
 ثلمشؤون الالجئين تدعم برامج تدريبية  مفوضيةشخصيًا للحصول على إذن العمل.  المراجعة االستثماراتالبد ألصحاب 

 طريق عن الدعم كذلك المفوضية تقدم. الناشئة للشركاتمدينة استانبول  فيالحاضنة  المشاريع ودعم الحرة االعمال ريادة
 :ابطو الر  على المعلومات هذهيمكن الحصول على  الجديدة،شركائها لتسجيل االستثمارات 

http://imprhumanitarian.org/en/contact/  

https://drcstepup.org/en/  

http://istanbulmaharatcenter.org/  
 خاص؟ هماستثمار نشاءإل ايمكن للسوريين تحت الحماية المؤقتة االستفادة منه مالية منح توجد هل

كن للسوريين . يمإلنشاء استثمار امحدود ادعمالتي في تركيا  األخرى الدوليةة شؤون الالجئين والمنظمات ي. توفر مفوضنعم
  :خالل منالمؤسسات ذات العالقة  مراجعة مساعداتال هذه من االستفادة يريدون الذين

http://imprhumanitarian.org/en/contact/  

https://drcstepup.org/en/  

باالضافة الى ذلك، تقدم الحكومة التركية محفزات لبدأ مشاريع حرة. يمكنكم الوصول الى المعلومات الالزمة من خالل: 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi  
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http://imprhumanitarian.org/en/contact/
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https://drcstepup.org/en/
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi


 
 في تركيا؟ الذين تحت الحماية المؤقتة لسوريينلفرص تنمية المهارات والتدريب المهني  يه ما

 اتوايهالمشاركة في دورات اللغة التركية، وتنمية المهارات، واكتساب  الذين تحت الحماية المؤقتة السورين لالجئين يحق
م الدورات. يت هذه في للتسجيل مطلوبةالحماية المؤقتة  بطاقة. (Halk Egitim) العام التعليم مراكز قبل من مجانا تقدم مهنو 

 الطلب. عندتحديد الدورات التي تفتح من قبل مراكز التعليم العام، ويمكن فتح دورات جديدة 

 من ةالمقدم التدريب برامج في المشاركة حق المؤقتة الحماية تحت لألشخاص انالعمل والضمان االجتماعي  وزارة أعلنت
جميع الدورات وبرامج  المشاركة في تحت الحماية المؤقتة السوريين لالجئين يمكن(. ISKUR) وكالة العمل التركية قبل

 عن يمكن الوصول الى المعلومات ،الالجئين شؤون مفوضية قبل من متاحة عديدة فرص هناك ذلك، الى باالضافة .التدريب
 من خالل: الدعم امكانية او الدورات

http://imprhumanitarian.org/en/contact/  

https://drcstepup.org/en/  

http://istanbulmaharatcenter.org/  

http://www.iskur.gov.tr/en-us/jobseeker/courses.aspx 

  المهني؟ تدريبال الأكم بعدما ملع على الحصول يمكنني هل

االولى  لخطوةاالعمل الموجودة بشكل أفضل.  فرصل مطابقتكم الحتمالية تهيئكمالتدريب المهني  برامج منالمكتسبة  المهارات
 االستشارية التركية الشركات لدى تقدم انذلك  بعد يمكن .عمل لتجد( ISKUR) التركية العمل وكالةهي ان تسجل لدى 

( ISKURالدعم للتقديم لدى وكالة العمل التركية ) لطلبمفوضية شؤون الالجئين  شركاءمراجعة  يمكن. للمووارد البشرية
( العطاء ISKUR) التركية العمل وكالة قبل من معدادناه  الرابطالتركية االستشارية للمووارد البشرية.  الشركاتمع  لتواصللو 

 :بالعربية وقريبا التركية باللغةمعلومات اوفر 
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/isarayan/aig_prog/mek.pdf 

http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/isarayan/aig_prog/ek3_mesleki_egitim_kurs
lari.pdf  

و العملة األجنبية( في تركيا؟هل يمكنني الحصول على حساب مصرفي )بالليرة التركية أ   

 يمكنك الحصول على حساب مصرفي شريطة أن تقوم بتقديم

 جواز سفر ساري المفعول،• 

 بطاقة هوية الحماية المؤقتة الصادرة من قبل السلطات التركية،• 

 تقدمفي حال لم يكن لديك جواز سفر ساري المفعول، يمكنك التقديم للحصول على حساب البنك شريطة أن • 

 بطاقة هوية الحماية المؤقتة الصادرة من قبل السلطات التركية،• 

 وثيقة أو فاتورة تبين عنوان إقامتك،• 

 رقم الضريبية الخاصة بك والصادرة من مؤسسة الضريبة التركية )مكاتب الضرائب(.• 

 العملة األجنبية. ة التركية وحسابسيقوم البنك بتقييم طلبك. في حال تم قبول الطلب، يمكنك الحصول حساب مصرفي باللير 

http://imprhumanitarian.org/en/contact/
https://drcstepup.org/en/
http://istanbulmaharatcenter.org/
http://www.iskur.gov.tr/en-us/jobseeker/courses.aspx
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/isarayan/aig_prog/mek.pdf
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/isarayan/aig_prog/ek3_mesleki_egitim_kurslari.pdf
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/isarayan/aig_prog/ek3_mesleki_egitim_kurslari.pdf


 
إذا واجهتك مشاكل أخرى لفتح حساب مصرفي في تركيا فيمكنك الحصول على مزيد من المشورة من المفوضية وشركائها 

 المنفذين.

 هل يمكنني استقبال اوإرسال أموال إلى الخارج من خالل المعامالت المصرفية؟

 فيذ المعامالت في البنوك التركية.طالما لديك حساب مصرفي في تركيا، يمكنك تن

 واألمن ،االجتماعي واالقتصادي والطبيوالصحية، والدعم النفسي  الخدمات

  ؟تحت الحماية المؤقتة يينرلسول المتاحة الطبية الرعايةخدمات  يه ما

جيل الحماية المؤقتة )المستكملين إجراءات التس تحتالسورين  جميع ،الطبية والرعاية الصحةيخص الوصول الى خدمات  فيما
 المقدمة ةالطبي الخدمات من المجانيةاالستفادة  حق لهم خارجها وأ المخيمات داخل المقيمين سواءافي وضع الحماية المؤقتة( 

   تركيا. في للجميع متاحة فهيارئ و . أما خدمات الطالصحةً  لوزارة التابعة المؤسسات قبل من

والدعم  حيةالص بالمساعدة المرتبطة القضاياواضح  بشكل تشرح بها والتعميمات المتعلقة( 27)المادة  الحماية المؤقتة اجرائات
 الحماية المؤقتة.  المستفيدين من نحو الطبي

 Saglik Uygulama) الصحي التبليغتطبيق  بموجب تدفعة يالثالث وأالثانية  ،يةاألول سواءاالعامة  ةيالصح خدماتال تكاليف
Tebligi )االتراك المواطنين معالمساواة  قدم على.   

 اإلحاالت الصادرة من باستثناء-الخاصة الصحية المؤسسات قبل من المقدمة الخدمات من المجانية االستفادة يمكنكم ال
 .الطوارئ حاالتفي  واالمؤسسات الصحية ذات العالقة، 

ة المؤقتة تحت الحماي للسوريين انشأت والتيصحة المهاجرين  مراكزب يسمى مافي بعض المدن  وجدي ،ذلك الى باإلضافة
. يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول مراكز صحة المهاجرين من مواقع لعربيةيتحدثون اللغة ا موظفين ولديها

 : سطنبولا مدينةمراكز صحة المهاجرين في  قائمةالى  للوصول اليتال العنوان زورواوزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية. 
http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/kurumsal/kuruluslar/gocmen-sagligi-merkezleri .  

خطيرة.  حالة صحية مناالستشارة والمساعدة لألشخاص الذين يعانون  خدمات وشركائهامفوضة شؤون الالجئين ايضا  تقدم
 . التنفيذيين شركائها اوؤون الالجئين شة يمفوضمع  بالتواصلهذه الخدمات  من االستفادةيمكنكم 

 ؟هل يمكنني الحصول على الدعم ،نفسية مشاكلمن  أعاني

 مفوضية ركاءش قبل والدعم منوزارة األسرة والسياسات االجتماعية  من بتنسيق االجتماعي النفسي الدعمتنفيذ خدمات  يتم
األسرة  ةمديرياالجتماعية التابعة ل ة. ان كنتم تحتاجون الى المساعدة النفسية يرجى مراجعة مراكز الخدمالالجئين شؤون

 مديرياتجميع  يف للترجمةالمحافظة التي تقيمون بها. ولكن البد من التذكير بأنه ال توجد خدمات  فيوالسياسات االجتماعية 
 . النفسي الدعم خدماتتواجهون موانع في الوصول الى  دقف المحافظات في االجتماعية والسياسات األسرة

 تقيمون لتيا المدينة في النفسية المساعدة خدمات تقدم التي الحكومة مستشفيات او األسرة صحة مراكز مراجعة كذلك يمكنكم
 .المراكز هذهفي  المساعدات لتلقي عائقا تشكل قداللغة  ان ايضامع العلم  ،بها

 توفرالحاجة  وفي حال المؤقتة، الحماية من للمستفيدينالمساعدة النفسية  خدمات ايضاة شؤون الالجئين يمفوض شركاء يقدم
  .مساعدةل الحوجةفي حال  شركائها اوشؤون الالجئين  ةيمفوضب اتصلوا. الحكومية لمؤسساتل التقديم عندخدمة الترجمة 

http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/kurumsal/kuruluslar/gocmen-sagligi-merkezleri


 
  ؟تركيا فيمجانية  صحيةال خدماتال. هل صحية مشاكلمن  أعاني

الطبية  الخدمات من االستفادة حق لهم سواءا المقيمين داخل المخيمات أوخارجها الحماية المؤقتةب المشمولين السورين جميع
  مجانًا.

 الخدمات؟ هذه الى الوصول يمكنني وكيف الصحية، الخدمات تقدم أين

 من يةالمجاناالستفادة  حق لهمخارجها  أوفي المخيمات  المقيمين سواءا لحماية المؤقتةاتحت  المسجلين السورين جميع
 . لجميعل. أما الخدمات الطبية الطارئة فتقدم العامة الصحية المنشئات في المقدمة الطبية الخدمات

الصحية والدعم الطبي نحو المستفيدين  بالخدمات( تشرح بشكل واضح القضايا المرتبطة 27الحماية المؤقتة )المادة  لوائح
 .الطبية خدماتوادارة ال لتنسيق الصحة وزارة وبقيادة ،من الحماية المؤقتة

 اما .وأدوية عالج من ومايتبعها ةالطارئو  يةاألولالصحية  للخدماتحصة المساهمة  أجرةتأخذ  الالالئحة المذكورة  بموجب
 (Saglik Uygulama Tebligiبموجب تطبيق التبليغ الصحي ) فتدفعة يو الثالثأالخدمات الصحية الثانية  لتكاليف بالنسبة

 Saglikلصحي )التبليغ ا بتطبيق المحددة للرسوم وفقاً دفع تكاليف العالج من قبل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ )أفاد(  يتم
Uygulama Tebligiلدى والً أ التسجيل من البد الصحية الخدماتمن  لالستفادة. ( للمستفيدين من التأمين الصحي العام 

  .السلطات

  ؟إعاقة جسديةوجدت لدى  ان المساعدةيمكنني الحصول على  أين

 عاقةإال" حول طبيةال هيئةال"تقرير  على الحصول من أوالً  فالبدذوي االعاقة  شخصلال المتاحة خدماتالمن  لالستفادة
 من المعاق لشخصل المناسبة المساعدةتعيين  يتم حتى المحافظة في االسرة شؤون لمديرية التقريرهذا  تقديمومن ثم  المذكورة

  .التركية السلطات قبل

 يتم لصحية.ا والحالة ةعاقاإلوضع  نيتبيل مؤهلمستشفى حكومي  مراجعةمن  فالبد الطبيةالهيئة  تقرير على للحصول أما
 التسجيلبد من  ال التقرير هذا. للحصول على 2016أغسطس  15من تاريخ  اعتباراً استخراج هذا التقرير بشكل مجاني 

 :التالية المستندات توفير من بد البطاقة الحماية المؤقتة.  على والحصول التركية لسلطاتا لدى

 ونسختهاالحماية المؤقتة  بطاقة 
 األخيرة 6الـ ـخالل األشهر  مأخوذةصور بيومترية  5 عدد 
 الصحة( من قبل وزارة ةالموفر  معوقينرعاية ال اجرة طلب)مثاًل؛  طلب عريضة بكتابةاو  جهة اي من رسمية إحالة وثيقة 
 مراجعة الوالدين او أي وصي آخر  من فالبد ،وجود القدرة العقلية الكافية عدم وأ، 18حال كون الشخص تحت سن  في

   شهادة الوصاية الصادرة من المحكمة. احضار مع للمستشفى

 االجتماعية والسياساتاألسرة  ةمديريمراجعة  يمكنكم يومًا( 20حوالي  يستغرق الذي) الطبيةتقرير الهيئة  على الحصول بعد
  المعوقين.رعاية  اجرة على للحصول[ SYDDاالجتماعي ]والتضامن  دعمال موسسة- ظةالمحاف في

 دعم؟. هل يمكنني الحصول على اتركي فيعلى أية مساعدات  تلقىأ الوفي السن  كبير شخص اإن

 ةالمحافظ في ةاالجتماعي والسياساتاألسرة  ةمديريفيمكن مراجعة  اتركي فيفي السن وال تحصل على مساعدات  كبيرا كنت ان
 تواجدينم وشركائها شؤون الالجئين  ةيالتركية فمفوض لسلطاتا مع صلاو تال على قادرا تكن. ان لم الدعمعلى  لحصولل

جراءاتتوفير خدمات االستشارة الضرورية،  ألجل   .الممكنة الخدمات على لحصولكم الالزمة االحالة وا 



 
او  لاو رج امرأة كوني/او الجسدي بسبب و النفسي/او و/او االقتصادي ولعنف الجنسي ل تعرضت لقد

االجتماعي. هل يمكنني الحصول على  ينوعالجنسية او المرتبطة ب خياراتي بسببو/او  اً جنسي متحول

  ؟أي دعم

ابعة الت العنف ومتابعة)مراكز منع  اليكم "شونيم" ركزم أقرب بمراجعةهذا الشكل فقم  من عنف يأل تعرضكم حال في
ي إدارة الهجرة ف ةاو مديري ،او الدرك ،او مخافر الشرطة ،وجد ان( المحافظات في االجتماعية والسياساتاألسرة  مديرياتل

الوصول  في ةمشكل تكواجه. ان الحماية خدمات. البد من ان تكونوا مسجلين لدى السلطات التركية لالستفادة من ةالمحافظ
 نيينالمع الشركاء/او ومفوضية شؤون الالجئين ( فيمكنكم االتصال مع مثال اللغة انعكم) بسب يأل الخدمات هذهالى 

 للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالرعاية الصحية الضرورية والدعم النفسي واألمن / السالمة واإلجراءات القانونية.
 توجد في تركيا أماكن اإليواء يمكن للرجال والنساء المعرضين للعنف اللجوء اليها. ،ذلك الى باالضافة

مع منظمات  بالتعاون( LGBTIلتقديم الدعم الضروري لألفراد المثليين ) جهد اقصى علىشؤون الالجئين  ةيمفوض تعمل
 المثليين في تركيا.

ة يمفوض وأ ،في محافظتك االجتماعية والسياسات األسرة وزارة مديربةمراجعة  فبامكانكللعنف الجنسي  تعرض طفالً  كنت إذا
لك بعد اتخاذ  لاالفض الوضع لتقييم األسرة وزارة مديربة الى بتحويلك سيقوموا بدورهم والذين شركائها أوؤون الالجئين ش

 للحصول كتأسر  مع التواصلالمفوضية او شركائها  من دتري والحال عدم رغبتك اخبار والديك بوضعك  في. االجرات الالزمة
 تخصصينم خبراء مع كمعلوماتقد يحتاج الى مشاركة بعض  ولكنهذا.  طلبكاحترام  يتمفسوف  كلمقابلتعلى الموافقة 

  الخدمات لكم بشكل أفضل. لتقديم

عن حادثة عنف؟ إبالغ السلطات ماذا سيحدث بعد  

 

السؤال السابق سوف يتم تقييم آليات الدعم تقدم لك بناءا على بعد اإلبالغ عن حادثة عنف إلى احدى السلطات المذكورة في 
 الحالة الفردية الخاصة بك.

 

وأحد الناجين من العنف المنزلي، سوف يتم تقديم الدعم لِك من قبل السلطات التركية على الشكل  إذا كنت امرأة في خطر
 التالي:

 مل: إخالء الجاني من المنزل عن طريق تطبيق القانون ووقفسوف تتبع التدابير الوقائية من قبل القاضي ويمكن أن تش -
 الجاني من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.

يتم منح التدابير الوقائية من قبل الوالي / جهات إنفاذ القانون والتي قد تحتوي على: اإلقامة المؤقتة )المأوى امرأة(،  -
 جتماعية.والمساعدة المالية المؤقتة والمساعدة النفسية واال

 

كنت طفاًل تعرض للعنف الجنسي فبامكانك مراجعة مديربة وزارة األسرة والسياسات االجتماعية في محافظتك، أو مفوضية  إذا
شؤون الالجئين أو شركائها والذين بدورهم سيقوموا بتحويلك الى مديربة وزارة األسرة لتقييم الوضع االفضل لك بعد اتخاذ 

عدم رغبتك اخبار والديك بوضعك وال تريد من المفوضية او شركائها التواصل مع أسرتك للحصول  االجرات الالزمة. في حال



 
على الموافقة لمقابلتك فسوف يتم احترام طلبك هذا. ولكن قد يحتاج الى مشاركة بعض معلوماتك مع خبراء متخصصين 

 لتقديم الخدمات لكم بشكل أفضل. 

أن تتواصلي مع المفوضية وشركائها لتقديم المشورة لِك واتخاذ إجراءات فورية  إذا كنت طفلة متزوجة من زوج مسيء، يجب
حالة القضية إلى الجهات الحكومية ذات الصلة إليجاد مركز مناسب السكانك تحت رعاية  البعادك من مكان سكنك الحالي وا 

 وزارة شؤون األسرة والسياسات االجتماعية حيث تكوني في حماية من الضرر.

المساعدة التي توفرها مالجئ النساء الناجيات من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس؟ما نوع   

عند طلبك من المسؤولين في الدولة حمايتك من التهديدات من قبل الجاني، سيتم اسكانك في ملجأ للنساء، وهذا يعني أنِك 
 ستكونين تحت حماية السلطات التركية. 

 ريات المحافظات إلدارة الهجرة. يوفر ملجأ للنساء الخدمات التالية.مالجئ النساء تدار من قبل مدي

 اإلقامة، -

 المساعدة النفسية واالجتماعية، -

 مساعدة مالية، -

 مساعدة قانونية، -

 التوجيه واإلرشاد، -

 ستحصلين على معلومات أكثر تفصيال عن الخدمات من موظفي مديرية الهجرة قبل اسكانك.

معك خالل هذه العملية وكنت قد قبلت اسكانِك في ملجأ النساء، فيجب ان تعلمي أن اطفالك الذكور فوق إذا كان أطفالك 
 سنة لن يبقوا معك في ملجأ للنساء، وسيتم وضعهم في احدى مؤسسسات االطفال قريبا منك. 12

 وأحتاج الى المساعدة.  يةأواجه مشكلة أمن

متهم في وتوفير أمنهم وسال ،الذين تحت الحماية المؤقتة السوريين الالجئين جميع حماية عن المسؤولة هيالتركية  الحكومة
الشرطة  افرمخكالتركية  السلطات مراجعة يجبطارئة  مشكلة الي تعرضكحال  فينطاق نظام الحماية المؤقتة. لهذا السبب، 

االتصال بأرقام الهواتف التالية أيضًا  يمكنك التي انت بها. ةاو مديريات إدارة الهجرة في المحافظ )الجندرما( او الدرك
 لالستفادة من خدمات االستشارة واإلحالة الضرورية: 

 155: التركية ةشرطال

   156: )الجندرما( دركال

 157: الهجرة إلدارة العامة لمديريةا

 68 48 444: االجئين شؤون مفوضية

  TURAN@UNHCR.ORGااللكتروني  البريد عنوان على استفساراتكم رسالإ ميمكنك أيضاً 
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 ؟ما هو الدعم المتاح للسوريين تحت الحماية المؤقتة إذا وقعوا ضحية لجريمة في تركيا

 يعني هذا. اتركي ةدول قبل من الموفرة الحماية خدمات من االستفادة حق لهمتحت الحماية المؤقتة الالجئين السوريين  جميع
 الجندرما() والدرك الشرطة مثل المعنية سلطاتال منالمساعدة  طلبتركيا  فيفي حال تعرضهم ألي عمل إجرامي  بامكانهم ان
يل التسج ان اال ،المساعدة طلبلمخافر الشرطة  راجعةم منيمنع  الالسلطات  لدىالتسجيل  عدم انمالحظة  مع. ةتركيال

 . التركية الجمهورية قبل من الموفرة الحمايةمن خدمات  الكاملة ةداستفاال من للتأكد الوحيدة الطريقة هو

المساعدات االجتماعية المقدمة من قبل  من االستفادةالحماية المؤقتة  تحتيمكنني كسوري  هل

 الجمهورية التركية؟ 

اعدة المس ومؤسساتالمساعدات االجتماعية من قبل وزارة األسرة والسياسات االجتماعية  سيقتن يتم. ذلك يمكنكم نعم،
 دفعات شكل علىاالجتماعية  المساعدات تقدم .(Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakfı) االجتماعيوالتضامن 

يين يمكن للسور  منتظمة او مرة واحدة لحاالت مثل اإلعاقة والترمل باإلضافة الى خدمات الصحة والتعليم واإلسكان. مالية
 قبل من المقدمة المساعدات معظماالستفادة من  99الذين تحت الحماية المؤقتة والذين يبدأ رقم بطاقتهم للحماية المؤقتة بــ

 . التركية الجهات

 اقربعة . يرجى مراجقائالوث بعض وجود طلبتتالمساعدة والتضامن االجتماعي  مؤسساتالمساعدات الموفرة من قبل  بعض
 ثائقو الو  لك ةتاحالم لمساعداتامن المعلومات حول  للمزيد تكمحافظ فيمكاتب مؤسسات المساعدة والتضامن االجتماعي 

 . المطلوبة

   ؟الذين تحت الحماية المؤقتة لسوريينلة شؤون الالجئين أي دعم مالي يمفوضهل تقدم 

ليرة تركية حسب عدد أفراد  900الى  600 بين ةمساعدال هذه تتراوح. فقط الشتوية مساعدةالمفوضية شؤون الالجئين  توفر
األسرة. يتم تقديم المساعدات المذكورة في شكل بطاقات السحب اآللي. إال أنه ال يمكن سحب النقود بهذه البطاقات من أجهزة 

ة )قراب أسرة 64.000 الى المساعدات بإيصال وشركائهامفوضية شؤون الالجئين  قامتاالونة األخيرة  فيالسحب اآللي. 
يمكن المراجعة الشخصيًة للحصول على هذه  الأسرة.  96.000هو الوصول الى  سنويال هدفوال (فردا 320.000
  .عالمهموتقوم با الشريكةطريق المنظمات  عن العائالت باختيارمفوضية شؤون الالجئين  تقوم بل المساعدات،

 األطفال

  ؟بذويهم غير المصحوبين طفال الالجئين السوريينلأل المتاحةآليات الدعم  يه ما

ل رقم تركي لقانون حماية الطفال، هو حق مكفول بموجب اإلطار القانوني تهمالحماية لجميع األطفال بغض النظر عن جنسي
 ( هي الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم والمساعدة لألطفال في تركيا.MoFSP. وزارة األسرة والسياسات االجتماعية )5395

 لهم. ىفضلالمن تقييم الفائدة  مبذويه ينل غير المصحوباطفبشأن االألي إجراء  البد

لموفرة من بترتيبات الرعاية المناسبة ا األطفال غير المصحوبين بذويهم حوائج توفير من البدتحت اإلطار القانوني القائم، 
 إمكانيات الحكومة وقدرتها لذلك. حسبالصحية شريطة التسجيل لدى السلطات  الرعايةو  التعليم نم اتركيقبل دولة 

. الخاصة همعاوضاحسب  أفضل الخدمات لألطفال لتوفيرالمعنية  للجهات الدعم تقديم فيمفوضية شؤون الالجئين  تستمر
 والتي ،نالى مفوضية شؤون الالجئي أسرهم عن المنفصلين اوالسوريين غير المصحوبين بذويهم  األطفال احالة ايضا يمكن
   .الضرورية والخدمات المساعدات إيصال متابعةب ً ةالتركي مع السلطات تقوم بدورها



 
 سنة و لوحدي في تركيا. ماذا يمكنني أن افعل؟ 18أنا تحت ال 

دعم لالستفادة من المساعدات وال في محافظتكم إدارة الهجرة ةمديري اواالجتماعية  والسياساتاألسرة  ةمديريمراجعة  يمكنكم
 الوضع لفهم حقكم يفالوضع االفضل  تقييمب الدعم قديمت وشركائهامفوضية شؤون الالجئين ل كذلك يمكنالمناسب لحوائجكم. 

 ومع. المذكور لتقييما بعد فيما أيضاً  معكم باالستشارة لكم والحلول الخيارات أنسب تحديد يتم. أفضل بشكل فيه توجدون الذي
أي محظور  لم يالحظ انالى أفراد أسرتكم اآلخرين أيضًا  للوصولمفوضية شؤون الالجئين و  التركية الجهات تساعدكم ذلك

  بين أفراد األسرة. الشمل لمفي موضوع 

   

ل ه وضعي في مؤسسة لألطفال / وحدة مخصصة لألطفال في المخيمات. إال أنني ال أريد البقاء هنا. تم

 ؟ بإمكانكم مساعدتي

األسرة  مديريات ياتتمثيلإثبات العالقة العائلية بينكم وبينهم فيمكنهم مراجعة  وتم أسرتكم، من آخرون أفراد تركيا في وجد ان
 الخدمة ظفيمو  قبل منبعد التقييم  الشمل لمتتم عملية إعادة  .الشمل لم إعادة بطلباالجتماعية في المحافظات  والسياسات
 .ةالمحافظ في االجتماعية والسياساتاألسرة  مديرياتل االجتماعية

لم يوجد أي فرد من أسرتكم في تركيا، وتم وضعكم في مؤسسات األطفال، وتتعرضون للمشاكل في المؤسسة التي تم  ان
قوم المؤسسات ت قد. كبوضع عاجالً  شركائها/او ومفوضية شؤون الالجئين او  التركية السلطاتإسكانكم فيها فيمكنكم إعالم 

ومساعدتكم لالستفادة من خدمات الرعاية المؤقتة  ،ذات العالقة بتقييم وضعكم وتقديم خدمات االستشارة الضرورية لكم
 المناسبة. 

 القانوني الدعم

 كسوري مسجل؟ ةالقانوني/المساعدة الدعم على الحصول يمكنني أين من

الحماية المؤقتة  تحت لسوريينا. (BARO) لمحامينا رابطة جمعية توجدكل محافظة  وفيو /مدينة محافظة 81 تركيا في توجد
 توظيف يتم. يواجهونها التيطلب الدعم القانوني من رابطة المحامين في المراحل القانونية المرتبطة بالحاالت  حق لهم

 تمثيلكم.  بغية طلبكم بموجب محامي

 مادية ةمكانيإ وجود عدم إثبات حال وفي. المالي وضعكم حسب قبلكم من القانوني بالدعم المتعلقة التكاليف دفع يطلب قد
 منضلالستفادة من خدمات المحاماة فيمكنكم االستفادة من الخدمات المقدمة من قبل مكاتب الدعم القانوني الموجودة في 

 رابطات المحامين في تركيا مجانًا.  جميع

 ،ذلكلأيضاً مساعدات قانونية لالجئين، وتساعدكم في مراجعاتكم لرابطات المحامين.  وشركائهامفوضية شؤون الالجئين  توفر
ية شؤون مفوضفيمكنكم طلب المساعدة من مكاتب  ان لم تكونوا تملكون إمكانيات مادية لالستفادة من المساعدات القانونية

 االلكتروني. ريدبالو  هاتفالطريق أرقام  عنوضية المف مع االتصالببها او  تقيمون التي المحافظة في وشركائها اوالالجئين 

 68 48 444شؤون االجئين:  مفوضية

  TURAN@UNHCR.ORGالبريد االلكتروني  عنوان
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 ة األمم المتحدة لشؤون الالجئينيمفوض دور

  السوريين؟ الالجئين تسجيلب تركيا فيمفوضية شؤون الالجئين  تقوم هل

 بنظام لةم مكفو حمايته الن لسوريينل وءجلال وضع تحديدالتسجيل او  إجراءاتبتركيا  فيمفوضية شؤون الالجئين  قومت ال
 التركية.  سلطاتال قبل من يتمالسوريين  الالجئين تسجيل وبالتالي. الحماية المؤقتة

تحت الحماية  ينالسوري الالجئين حاالتفي تثبيت  اإلنسانية منظماتالو  ةتركيال الحكومة عمتدمفوضية شؤون الالجئين أن  إال
 االتصالبمفوضية شؤون الالجئين  موظفو يقوم قد. تكميليةاو  إضافية دخالتتل والمحتاجين خاصة حاجات ذوي من المؤقتة

لول التقييم المذكور بغاية تحديد أنسب الح حققتي. حالتهم ومتابعة وضعهم تقييملالى المفوضة  ينالمحال األشخاص مع
   عملية التسجيل. عنمختلف  امرالحماية  تقييملحوائجكم للحماية في البلد الذي لجأتم اليه. 

  ؟تحت الحماية المؤقتة السوريين لالجئين حمايةلتركيا  فية يمفوضالهو دور  ما

يع الحماية المؤقتة، والمساعدة في مواض نظامالدعم التقني في نطاق  توفيرمفوضية شؤون الالجئين  من سلطاتال تطلب
 .تحت الحماية المؤقتة السوريون الالجئون فيها يقيم التي المدن جميع في الطوعية ةمرتبطة بمتابعة حاالت العود

شانلورفا وهاتاي من منطقة جنوب شرق األناضول. تقوم و في مدن غازي عنتاب  تمثيلياتمفوضية شؤون الالجئين ل توجد
 التسجيل مثل مواضيع في التقني الدعم وتقدم منتظمة، بفترات الالجئين مخيمات بزيارةمفوضية شؤون الالجئين لالفرق التابعة 

دارة  .لمساحةا وتخطيط ،مياه الصرف الصحيو  والتغذية والصحة والتعليم الطوعية، والعودة الحوائج، وتحديد المخيمة، وا 

 سكانية كثافة يهاف التي للمواقع المتكررة بالزيارةمفوضية شؤون الالجئين ل التابعة المتنقلة الفرقالمخيمات، تقوم  خارج أما
جئين السوريين الال الى الوصولالصورة  بهذهمفوضية شؤون الالجئين  تستهدف. البالد أنحاء جميع في السوريونعالية من 

 يفمع المؤسسات المحلية وأصحاب المصلحة والمنظمات التي تقوم  وثيقة عالقات وتأسيس ،الحماية المؤقتةالذين تحت 
 والمنظمات مراألح والهالل)رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ(،  أفاد مثل السوريين لالجئين فعال بشكل الخدمات بتقديمالميدان 
ية مفوض تستهدف. التقني الدعم ذات ومكاتبهاللوزارات  التابعة والمديريات[، USTÖ] الدولية المدنية والمنظمات المدنية،

تقوم المفوضة  .بها قاموالتي  واالنجازاتالصعوبات التي يواجهها الالجئون السوريون،  فهمهذه الزيارات  منشؤون الالجئين 
يجاد الحماية معايير تطوير بغايةالجيدة  االمثلةونشر  بتوثيق كذلك    .عملية حلول وا 

 تركيا؟  فيمفوضية شؤون الالجئين  توفرها التيخدمات الدعم  يه ما

 الوصول الى مثل الحماية أنشطة في السياسي والدعم ةالتقني مساعداتال التركية للجمهوريةمفوضية شؤون الالجئين  تقدم
دارة  التسجيل،و  الحدود،  فيمفوضية لا. كما تساهم الحضرية المناطقفي  الالجئين شؤونوالتوثيق، واالستشارة القانونية، وا 

ملة في التقنية المحت لمشاكلل عملية حلول ايجاد بغاية لحمايةا توفيرل المحلية والسلطات المخيمات في المسؤولين دعم
  .السوريين الالجئين من سكانية كثافة فيها التي المدنو  المخيمات

خيم أو ال ثلم غذائية غير مساعدات توفير في تركيا فيمفوضية شؤون الالجئين في نطاق المساعدات المادية فتستمر  أما
 الوقت يفمفوضية المواد المأوى والبطانيات واألغطية وأدوات المطبخ وأدوات التدريب المهني ومالبس األطفال. كما تساعد 

ادات المتنقلة المخيمات، وتزويد العي خارج الالجئين لتسجيلالتسجيل المتنقلة  مراكز توفيرخالل  منالتركية  الحكومةنفسه 
 توفير ايةبغ الغسل حاوياتو  ،المستخدمة في تقديم الخدمات الصحية للسوريين المقيمين في المخيمات وخارجها الجاهزة
 . متحركةسي اكر باالحتيات الخاصة  ذوي لالجئينا بتزويد أيضاً  وقامت .المخيمات في النظافة



 
تعددة م خدميةال/جتماعيةالا مراكزالتأسيس وتمويل الكثير من  بدعممفوضية شؤون الالجئين  قامتاآلونة األخيرة  وفي

لمقيمين ا تحت الحماية المؤقتة السوريين لالجئينالتي توفر المساعدات وخدمات الدعم في العديد من المواضيع  األغراض
 خارج المخيمات. اتالمجتمع في

على اذن العمل والوصول الى سوق العمل  التقديمبل المفوضية وشركائها لدعم العديد من الخدمات المتاحة من ق يوجد
 قم بزيارة الروابط التالية لمزيد من المعلومات: الى برامج ريادة األعمال. باالضافةوالتدريب المهني 

http://imprhumanitarian.org/en/contact/  

https://drcstepup.org/en/  

http://istanbulmaharatcenter.org/  
 ؟ يةمجانئها شركاوقدمها المفوضية تجميع الخدمات التي هل 

ية شؤون مفوضموظفي  احد منك طلب اذا. مجانية جميعها وشركائهامفوضية شؤون الالجئين الموفرة من قبل  الخدمات. نعم
 بالغمعدم دفع أية  فالرجاءالمقدمة  الخدماتمن  اي مقابل ماالً مفوضية الباسم  أي شخص ثالث او شركائها اوالالجئين 

 الدعم خطب واالتصالا ،استخدام صناديق الشكوى طريق عن الوضع بهذامفوضية شؤون الالجئين  باعالم وقم فوراً  مالية
                         بريدها االلكتروني او تعبئة االستمارة عبر عنوان اومفوضية شؤون الالجئين ل

http://www.unhcr.org/php/complaints.php  

 التوطين إعادة

تحت  المقيمين السوريين الالجئين طينتو إعادة بإجراءاتتركيا  فيالالجئين  شؤون مفوضة تقوم هل

 في تركيا؟ الحماية المؤقتة

الد التي الب من الخاصة الحاجات ذوي الالجئينتوطين  عادةإ بغاية متبعةهي إجراءات  االنساني والقبول التوطين إجراءات
إال  ،الراهن الوقت في السوريين الالجئين بقبولهامفوضية شؤون الالجئين أعلمت بعض الدول  قدثالث.  بلد الى ليهاا لجئوا

اجة خاصة ح ذو سوري كلليس  .تضرراً األكثر  السوريين فقط تتضمنو محدودة للغاية  حالياً التوطين  إعادةأن إمكانيات 
 .في إعادة التوطين يشمل

م أخذ القرار . يتالتوطين إلعادة االنسباألشخاص  تحديدالعامة إلدارة الهجرة في  المديرية معمفوضية شؤون الالجئين  تعمل
 . المفوضية ال لالجئين، المضيفةقبل البلدان  من التوطينالنهائي في موضوع 

 اً حتاجا كثرأللالجئين ا حل آخر هي التوطين. إعادة المراجعة على بناءً  به القيام يمكن إجراءاً  الو  حقاً  التوطين إعادة ليست
 يتم. فيه نهمتوطيال يتم تطبيق هذا الحل إال لعدد محدود من الالجئين فقط. ال يحق لالجئين اختيار البلد الذي تتم إعادة  و

 .الالجئين تقبل التي البلدان قبل من التوطين عموضو  في القرار أخذ

 إعادة اتإجراء. إعالمكم من قبل مفوضية شؤون الالجئين يتمفس لكم اسبمن حلال هي التوطينحال تثبيت أن إعادة  في
 ريمةج هذهمحتال وتعتبر  فهو التوطينبادعاء مساعدتكم العادة  دياً ما بالً اي شخص يطلب منكم مقا مجانية. التوطين
 . التركي القانون تحت المعاقبة تقتضي

 حتى اشرةمب إجراءاتهمالغاء  او/و توقيف سيتمعلى اعادة توطين  للحصول احتيالحال تورط احد الالجئين في عملية  في
 .التحقيق يتم

http://imprhumanitarian.org/en/contact/
https://drcstepup.org/en/
http://istanbulmaharatcenter.org/
http://www.unhcr.org/php/complaints.php


 
لدى السلطات  لتسجيويجب عليهم ال ياترك فيتحت الحماية المؤقتة الالجئين السوريين  جميعل مستمر المؤقتة الحماية نظام

 . تركيةال

 ؟هل من الممكن التقديم على إعادة التوطين

ين هي آخر التوط إعادة. ئينالالج حقوق حقاوهي ليست من  ،المراجعة على بناء به القيام يمكن إجراءاً  التوطين إعادة ليست
 حل لالجئين األكثر احتاجًا و ال يتم تطبيق هذا الحل إال لعدد محدود من الالجئين فقط. 

المديرية العامة إلدارة الهجرة في تحديد األشخاص االنسب إلعادة التوطين. يتم أخذ القرار  معمفوضية شؤون الالجئين  تعمل
 النهائي في موضوع التوطين من قبل البلدان المضيفة لالجئين، ال المفوضية. 

 قبل من ددةالمحو للغاية بسبب الحصص المتاحة  منخفضة وءاللج صفة على الحاصلين لالشخاص التوطينإعادة  احتماالت
 .لالجئين المضيفةهذه البلدان 

  .التوطينحال دخولكم في نطاق إعادة  فيمفوضية شؤون الالجئين إعالمكم من قبل  يتمس

 إتباعها؟ علي التي يجب الخطوات يما هف التوطين عادةإل قبوليحال  في

مفوضية ال فواموظ يقومشؤون الالجئين.  مفوضيةقبل  من التوطيناألسرة الداخلين في نطاق إعادة  أفرادو إعالم األشخاص  يتم
األخرى  قالوثائ وجميع هوياتهموجلب  للمقابلة األسرة أفراد جميع حضور منمع األشخاص المذكورين. البد  مقابلة بإجراء

 ذات العالقة معهم.

لدول  همملفات تسلم ال الالجئين بعض. التوطين باعادةالمتعلقة  ملفاتهمتقييم  بنتيجةالالجئين  ابالغ يتماتمام مقابلة ،  بعد
 .التوطين عادةال الالزمة الشروط اتمامهم عدمبسبب  االستيطان

  .فيهتوطينهم  إعادةيحق لالجئين اختيار البلد الذي يتم  الو  االستيطان دول تقييمب كذلكالمفوضية  تقوم

 .أوضاعهم حسب لهم األنسب الدول في االستيطان لشروط وفينستالم الالجئين توطين اعادة تتم

وتاريخها  مقابلةال انبمكالمتعلقة  المعلوماتب الالجئينتبليغ  يتمو . المختارينمع الالجئين  مقابلة بإجراءاالستيطان  دول تقوم
 [.IOM] الدولية الهجرة منظمة او[ UNHCR]مفوضية شؤون الالجئين قبل  من

 السفر.  اجراءات في الشروعفي  يتمسكان القرار إيجابيًا ف ذاا. من قبل دولة االستيطان اتخذ الذي بالقرار إعالمكم يتم

  ؟ستيطاناإل مقابلة بعدمتوسط فترة االنتظار  ما

تستمر  قد التوطين إعادة عملية. التوطين إلعادة مقبولك تعني ال االستيطان مقابلة دخولكماخباركم اثناء المقابلة،  تم كما
 التابعة النتائج صفحة بزيارة قوموا. فيه المتبعةاإلجراءات  حسب فيه التوطينمن سنة حسب البلد الذي يتم  أكثرأشهرًا او 

 .[4444868] برقم الالجئين دعم خطو/او اتصلوا  [www.results.unhcr.org.tr] عنوان منمفوضية شؤون الالجئين ل

 .التوطين إعادةمعكم في جميع مراحل  صلواالتبمفوضية شؤون الالجئين  ستقوم

 ؟اإلستيطان دولة الى فعلياً  تسليمه تم الجيء ملفالى  جدد افرادمن الممكن إضافة  هل

 لالجئ قرابتهمن التي تبي الوثائق واقدميالبد ان  بعدهاو  التركية، السلطات لدى مسجلين يكونوا ان المراجعة ألصحاب اوالً  البد
 .المتاحة لخياراتا وتوضيح المقدمة الوثائق لتقييممفوضية الة شؤون الالجئين. سوف تتصل بكم يالى مفوض الملف صاحب

http://www.results.unhcr.org.tr/


 
 ؟التوطين اعادة انتظار في طويال استمرت التيالملف  اجراءات تسريعيمكن  هل

جراءاو  الشخصي، وضعكمو  متعددة، عواملعلى  ةتوقفم التوطين إجراءات  فترةل طو  يؤثر. ال ذلك الى ومااالستيطان  دول ا 
 تودونديدة وثيقة ج او جديدة معلومة لديكم كانو ا ،كمأوضاعتغيرات في  تحدث ذاا. جراءاتاإل تسريع علىإقامتكم في تركيا 

 بذلك.  التركية سلطاتوالمفوضية شؤون الالجئين فالرجاء إعالم  مهايتقد

مفوضية شؤون الالجئين ل النتائج التابعة صفحة بزيارة التوطينمعرفة اإلجراءات المرتبطة بكم والقرار المتخذ في قضية  يمكنكم
 [.4444868دعم الالجئين ] خطب اتصالب/او و[ www.results.unhcr.org.tr] موقع على

 المغادرة؟ إذن إجراءاتيمكن لالجئي متابعة  كيف

لالجئين مفوضية شؤون ا قومت سوف. اجراءات في الشروع فسيتم االستيطان دولة قبل من التوطين اعادة ملف قبول بمجرد
 وبغاية حصولكم على إذن المغادرة من السلطات التركية.  تركيا منبمغادرتكم  المرتبطة باالجراءات

 المحافظة في الهجرة إدارة مديرية الى الذهاب منكم ويطلبمفوضية شؤون الالجئين إعالمكم بتاريخ المغادرة من قبل  يتم
 المرحلة هذه في مشكلة ألية تعرضتم حال في[ IOM] الدولية الهجرة لمنظمة التابع العاجل بالخط اتصلوا. المغادرة إذن لطلب

    .كمبوضعمفوضية شؤون الالجئين  إعالمبمنظمة الهجرة الدولية  موظفو يقومسو 

 ؟االستيطان دولةقبل  من هرفض تمفي حال  يفعل ان لالجئي يمكن ماذا

 إرسال حال يفإعالمكم  يتمو ة شؤون الالجئين يقبل مفوض مندول االستيطان إعادة فحص جميع الملفات المرفوضة من  تتم
 . التقييم إعادة نتيجة حسباو عدم إرساله  ىخر ااستيطان  ةدولالملف الى 

. األخرى لدولاالستئناف ضد قرارات للقرارات السلبية. ال يوجد حق لاالستئناف بحق  تقبل فقطاألمريكية المتحدة  الواليات
ة شؤون الالجئين مفوضيل توجد الو  ،نفسها دولال قبل من تتخذ االستيطان قرارات ولكن ههذك حالة فيخيبة أملكم  فهمتن إننا

  او تبديلها. القرارات هذه في للتدخل صالحية

 رفض؟ال تمحال  في اخرى مرة التوطين عادةإل أمل يوجد هل

 بلد الى ملفالإرسال  عدم او بالرفض اعالمكموتم  اإلستيطان مقابلة دخلتم. ان كنتم جدا محدودة للتوطين الشاغرة االماكن
 .للغاية صعبة ملفكم فحص إعادة احتمال إنف االستيطان

 . هل هذا صحيح؟ االشخاص الحد ياً مال مبلغاً  تفي حال دفع توطيني اعادة يتمس إنه ليقيل 

 األشخاص عضب. يحاول وال يتم استيطانكم أموالكم فتخسروا العرض هذا قبلتم. ان لكمعي كذبال تم قدل. بصحيح ليس ال،
 انهماعكم اقن بغية معلوماتعلى  طلعوكمي قد. ممكنة طريقة بكل عنهماالبتعاد  الرجاء. اوضاعكم استغاللمن هذا القبيل 

 .األشخاص هؤالء تصدقو الة شؤون الالجئين. يمفوضب مرتبطون

 وىاكالش دوقصن طريق عن المفوضية معالااجراءات ملفاتكم فالرجاء  فييزعمون مساعدتكم  أشخاص معكم تواصل ذاا
الجئين او ال دعم برقم االتصالطريق  عن وا لدينا االستشارة يموظف قبل من بكم االتصال اثناءاو  مكتبناخارج  الموجودة

 .ملفكمع وض على ثرؤ ي نل ذلكو . كاملة وسرية بجدية سيأخذ طلبكم ة شؤون الالجئين.يلمفوض الشريكة منظماتلا ارقام
 . اذا رغبتم بذلك ملفكم رقم او كمماسغير ذكر  منشكواكم  تقديم ايضايمكنكم 

يرجى اعالمنا باستخدام فشارك في أي نوع من أنواع االحتيال  قدالمفوضية  يموظف احد انأي معلومات  مإذا كان لديك
 .كمعلوماتب ادلي، و (UNHCR Make a Complaintتعبير ) على شبكة اإلنترنتالبحث ب قمصندوق الشكاوى، أو 

http://www.results.unhcr.org.tr/


 
    ة شؤون الالجئين:يفي حق موظفي مفوض للشكاوى

http://www.unhcr.org/php/complaints.php 

 شملال لموإعادة  األسرةالبحث عن  اجراءات

 ؟لقد فقدت أفراد عائلتي. كيف يمكنني العثور عليهم

 -نظام العامالقانون وال إدارة فرع -لألمن العامة)المديرية  الشرطة راجعواأفراد أسرتكم المقيمين في تركيا  احدحال فقدان  في
. المفقودين بكماقار  ايجاد فيالشرطة  مساعدةلالمراجعة  أثناءالضرورية  التفاصيل بتقديم قوموالمفقودين(. األشخاص  ةشعب
 : (التركية)باللغة  التالية الرابطبزيارة  قم لتفاصيلامن  لمزيد

http://www.asayis.pol.tr/Sayfalar/kayip_ve_aranan_sahislar.aspx 

 ومقاطعات ظاتمحاف معظمالهالل األحمر التركي الذي يقوم بتقديم الخدمات في  ثيلياتتممراجعة  يمكنكم لذلك، الى باالضافة
 .آخر بلد أي او تركيا في أسرتكم أفراد إقامة احتماليةالنظر عن  بغض اتركي

 Kayip Arastirma)المفقود عن البحث لطلب استمارة تعبئة األحمر الهالل تمثيلياتيطلب منكم حين مراجعة  سوف

Talebi Formu) االلكتروني البريد طريق عن التركيالهالل األحمر  مع التواصل. كما يمكنكم :
[tracing@kizilay.org.tr] 

 لعملل وشركائهامفوضية شؤون الالجئين حال عدم الحصول على المساعدة من القنوات المذكورة فيمكنكم مراجعة  وفي
  مع الهالل األحمر التركي والسلطات التركية األخرى. بالتعاون

 ؟بهمبعض أفراد أسرتي في سوريا او في بلد آخر. هل يمكنني االجتماع  يقيم

 تركيا في األسرةشمل  لم إعادة

ائهم والجمع مع أقرب شملاللم األشخاص المقيمين في تركيا إلعادة  طلبات( يتم تقييم 49لالئحة الحماية المؤقتة )المادة  وفقاً 
 الجاري التعاونبفي اإلتيان الى تركيا من قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة  راغبينالاو  تركيا خارج)زوج او أوالد( الموجودين 

مع هياكل مثل المؤسسات والمنظمات ذات العالقة، والمنظمات الدولية، والمنظمات المدنية. يمكن تقديم الطلبات المعنية الى 
 فيدين من خدمات الحماية المؤقتة. الجهات التركية مباشرة من قبل األشخاص المقيمين في تركيا والمست

 تركيا خارج في األسرةشمل  لم إعادة

. مباشرة سفارات الدول المعنية مع يتواصلوتركيا ان  خارج الموجيدين أسرهمب همشمل لم إعادةلألشخاص الذين يريدون  البد
 هناك جرةالى إدارات اله الدولة تلكأفراد األسرة المقيمون  يذهبان  ةاألسر لم شمل لقوانين كثير من الدول البد إلعادة  وفقاً 
ون )األزواج واألطفال د رةاالس خارج لألشخاص لم شمل إعادة الدولمن  العديد تقبل. ال شملاللم ببدء عملية إعادة  يقومواو 

  (.18سن 

 أسرتكم رادأف مع الشمل للم الفعالةولكن أكثر الطرق  ضرورية معلوماتعلى  حصولال فيمفوضية شؤون الالجئين  تساعد
 .مباشرة المعنية الدولسفارات  مراجعةطريق  عنبلد آخر هي  فيالمقيمين 

لدى  من قبل البلدان الثالثة ان يقوموا بالتسجيل األسرة شمل للملجميع السوريين الذين تمت الموافقة على طلباتهم  البد
ال قد ال يسمح  قبل التركيةالسلطات   . بالمغادرة لهممغادرة تركيا. وا 

http://www.unhcr.org/php/complaints.php
http://www.asayis.pol.tr/Sayfalar/kayip_ve_aranan_sahislar.aspx
mailto:tracing@kizilay.org.tr


 
، األطفال تركيا، على سبيل المثال فيالمفوضية  على تعرضالتي و  الخاصة الحاجة ذوي من االستثنائيةلحاالت لبالنسبة 

 ةشمل األسر  ملتركيا مساعيها الحميدة لتسهيل  فيالمفوضية  تفي بلد ثالث، استخدم الوالدين حيثغير المصحوبين بذويهم 
 في تركيا.اقامتهم  اثناءألطفال لمن خالل االتصال مع السفارات المعنية، وضمنت ترتيبات الرعاية المناسبة 

 مراجعة الهالل األحمر التركي.  ايضاً  يمكنم الشمل لم إلجراءات

 العودة الطوعية

 ؟ذلكاردت  اذايمكنني العودة الى سوريا  هل

نفيذ يتم ت بها. سجلت التي المحافظة في الهجرة إدارة مديرية مراجعة من لك فالبد طواعيةً العودة الى سوريا  اردت ذاا
اإلجراءات المتعلقة بطلبات السوريين الذين تحت الحماية المؤقتة للعودة الطوعية من قبل مديريات إدارة الهجرة في المحافظات. 

 تريدون كونكم دوتأكياألمني في سوريا،  الوضعب عالمكمإلالجارية  تمقاباللا اثناء حاضرةمفوضية شؤون الالجئين  تكون قدو 
 .طواعيةً الرجوع 

    لقوانين الدولية.ل مخالف ذلكوأن  ،كراهيةً  سوريا الى المؤقتة لحمايةا تحت الذين السوريون إعادةب اليسمح أنهبمن تذكير  البد

 القانون المدنيبالمسائل المتعلقة 

الجئين او الجئ  رغب حال في تركيافي  الساري القانون هو ما رسمياً؟ تركيا في الزواج يمكنني هل

 ؟في تركيا الزواجومواطن تركي 

اإلجراءات المرتبطة بزواج الالجئين الذين في تركيا حسب القوانين التركية. يمكن وفقًا للقوانين التركية زواج مواطن  تتحقق
 الوحيدهو  لوائجهو التركية. القانون المدني التركي  سلطاتالمراجعة  بعد مختلفة، جنسيات من الجئين بيناو  ،الجئيبتركي 
في  ةالمبين الرسمي الزواج بحاالت إال التركية الجمهورية تعترف ال. اتركي في تتم اللتيفي جميع حاالت الزواج  الساري

 القانون المدني التركي.

في  ميرسال زواجال اجراء يجبو/او طرق تقليدية. هل  ديني بعقدالعديد من الالجئين في تركيا  يتزوج

  تركيا؟

 بإبرازلزواج ا فقط. تبدأ عمليات المخولين التزويج موظفي قبل منيسمح في تركيا إال بحاالت الزواج الرسمية المنعقدة  ال
األطراف المعنيين األوراق الضرورية الى دائرة النكاح في المدينة التي يقيمون فيها. البد من القيام بالمراجعات تحريريًا او 

من حيث  سميالر الزواج غير الرسمية مقبولة. من المهم للغاية عقد النكاح  أنواعشفويًا. ال تعتبر الجمهورية التركية كافة 
اإلمام إال  بنكاح ًا حقوق النساء واألطفال. ال يسمح بالنكاح الديني المعبر عنه ]في تركيا[ضمان حقوق األزواج وخصوص

  بعد عقد النكاح الرسمي.

 ما هو السن القانوني للزواج في تركيا؟

  .18هو  في تركيا القانوني الزواج سن إنان يتزوجوا.  17يمكن وفق القانون المدني التركي لمن لم يستكمل سن  ال



 
 ؟ سنة الزواج في تركيا؟ كيف 18يمكن لألشخاص تحت الهل 

 ان 16كمل سن است لمن يمكنيستثنى في القانون المدني التركي فيما يتعلق بسن الزواج القانوني إال عدة حاالت فقط.  ال
الوالدين او الوصي القانوني فقط. أما  برضاف 17استكمل سن  منبإذن المحكمة ورضا الوالدين او الوصي القانوني،  يتزوج

  لقانوني.حال موافقة وصيهم ا فيسن الزواج القانوني ولكن ليسوا أصحاب أهلية فيمكنهم الزواج  استكملوا نيالذاألشخاص 

ما هي العقوبات القانونية وفقا للقانون التركي لألشخاص الذين يتزوجون بشكل غير رسمي تحت السن 

 القانوني للزواج؟ 

في هذا  للقوانين التركية. يعاقب الفاعلون وفقاً ' لألطفال'استغالل ورسمي  غير عقدالزواج مع فرد في سن الطفولة  يعتبر
المؤسسات الحكومية،  على يجب 5395 رقمقانون حماية األطفال  بموجبالنطاق بعقوبة السجن بموجب القوانين التركية. 

 الى افةبالض. لخطرل المعرضينالمدنية إعالم السلطات ذات العالقة باألطفال  والمنظمات الصحية والتعليمية، والمنظمات
  إخبار السلطات المعنية. جريمةكل من شاهد  يلزم ،ذلك

 الشروط األخرى المرتبطة بالزواج في تركيا؟ يه ما

 :أعاله المذكور السنلشرط  باالضافةلمن يريدون الزواج توفير الشروط التالية بموجب القانون المدني التركي،  البد

 زواج.االعاقة الذهنية تعتبر مانعا من ال يسمح إال بزواج من لديهم القدرة العقلية بمستوى يمكنهم اتخاذ قرارات منطقية. ال

اء أبنو  والخاالت والعمات واألعمام واألخوال/األخوات األخوة الوضع هذا يتضمن. الحميمة األقارب بين بالزواج يسمح ال
      .فسخ النكاح بسبب القرابة القريبة تم ولو حتى– انيالث الزوج أسرةبالزوجين  أحداصول  مع نسلو خوة/األخوات، اإل

 .سابق زواج إنهاء قبل ثان زواج عقد يمكن ال

 بأزواجهم.  والالحميم  أقاربهمبالتبني مع األطفال الذين تبنوهم وال ب األطفال لوالدي يسمح ال

يومًا بعد الطالق. ولكن ان تحصل المرأة  300يمكن لمرأة تزوجت سابقًا ولكن انتهى زواجها ان تتزوج ثانيًا حتى يمر  ال
  يومًا في حقها للزواج ثانيًا. 300المذكورة على تقرير صحي بأنها ليست حاماًل فال يطلب شرط مرور 

 تركيا أيضاً؟يسمح في بعض البلدان بتعدد األزواج. هل هذا مسموح به في 

سارية المفعول في حق الالجئين أيضًا. ال يسمح  النكاح وأنواع. الشروط المنصوص عليها في القانون المدني التركي ال
القانون المدني التركي بتعدد األزواج. لذلك ال يمكن لالجئين الزواج ثانيًا طالما لم ينهوا زواجهم السابق. يعاقب من قام بأفعال 

  التركي بعقوبة السجن. ائيالجند او زواج مزور بموجب القانون مثل زواج متعد

 كيف يتم إجراء الزواج في تركيا؟

 الوثائقم من تقدي الزواج على المقدمينللبلديات. البد لألزواج  ينالتزويج التابع موظفيإجراء عقود الزواج من قبل  يتم
   الى البلديات. الضرورية

 أقدمها للسلطات من أجل الزواج؟ما هي الوثائق التي أحتاج أن 

 البد من إبرازها لدوائر التزويج التابعة للبلديات:  التي الوثائق

 evlenme) الزواج بيان ب اةالمسم الزوجين قبل من عليها والتوقيع تعبئتها يتم التي العريضة: الزواج عريضة ‹

beyannamesi)، 



 
اية وضع الحم صاحب هوية ،الدولية لحمايةا طلب مقدم هوية: الدولية لحمايةا تحتصاحب المراجعة  ليسجت وثيقة ‹

 الحماية المؤقتة هويةالدولية، بطاقة 
 قالتوثيوالمحتوية على بيان  الموقعةو  القانوني الوصي رضال المكتوبةالمبينة  العريضةالراشدين،  لغير ‹
 المراجعة، أصحاب زواج من مانع مرض أي وجود عدم المبين الصحي التقرير ‹
 صور، أربعة عدد ‹
 . سابقزواج  عدم مبينة ةيالعزوب شهادة ‹

 ؟ةييمكن الحصول على شهادة العزوب كيف

 هادةش ستخراجال بالدهم سلطات مراجعة هممن يطلب فال واالضطهادتركوا بالدهم مخافة التعرض للظلم  عادة الالجئون
 او المقدمة ألوراقل وفقاً من قبل مديرية إدارة الهجرة في المحافظة  المدني وضعه تبين وثيقة المعنيالشخص  يمنح. ةيالعزوب

ة وذلك بموجب أثناء التسجيل لدى السلطات التركي معه الجارية مقابلةالفي  )الشهادة اللفظية( بها ادلىالشخصية التي  البيانات
 الصادر 2015 أكتوبر 13 بتاريخ الصادرمن الئحة المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية للزواج، والتعميم  13المادة الــ

 .والجنسية السكان لشؤون العامة المديرية من

زواجاً  تزوجت إذاكانت الشهادة اللفظية اثناء التسجيل كافية الثبات العزوبية، فماذا يمكن ان يحدث  إذا

 ثانياً في تركيا مخفياً زواجي السابق في بلدي؟ 

بأفعال  قام من يعاقب تاليوبالتركيا.  في الجرائم مرتكبي كل يعاقب فالقانون التركية واللوائح للقوانين االمتثال منلالجئين  البد
  القضائية. جراءاتالل تبعاالمزيف بالسجن وفقًا للقانون الجنائي التركي  والزواجامثل الزواج المتعدد 

 مع القوانين التركية؟ وافقتمال الرسمي يزواج اتمام بعد اخرى جهات إعالم علي يجب هل

 المدني وضعكمب المرتبطة التغيراتمن إعالم مديرية السكان ومديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي تقيمون فيها بجميع  البد
من قانون األجانب  90والمادة الــ السكان، خدماتمن قانون  8وذلك بموجب المادة الـ التغيرات حدوثيومًا بعد  20خالل 

 من الئحة الحماية المؤقتة.  33والحماية الدولية، والمادة الـ

 ؟من أين يمكنني الحصول على معلومات حول إجراءات الزواج

ة مفوضو مديريات إدارة الهجرة في المحافظات،  مراجعة يمكنكم الزواجللحصول على المزيد من المعلومات حول إجراءات 
 [.SGDD /İKGV] ةيللمفوض ينالمنفذ الشركاء ،المتحدة السامية لشؤون الالجئين األمم

 الطالق

تزوج العديد من الالجئين في بالدهم او في البالد التي كانوا مقيمين فيها سابقاً قبل المجيء الى تركيا.  قد

 هل يمكن لهؤالء األشخاص تحقيق إجراءات الطالق في تركيا؟ 

 التركية القوانين يقتطب يتمحين  فيالمنشأ من قبل الجهات التركية.  دبال لقوانين وفقاً  أخذوها التيالحالة المدنية  تقبل. نعم
 ألحكاما يتبعن ا تركيا في الطالق في الرغبة حال في الجئال. يجب على في تركيا الالجئين بطالق المتعلقة اإلجراءات في

  المدني التركي. لقانونل وفقاً المنصوص عليها 



 
اإلجراءات الضرورية للطالق؟ هل يمكنني الحصول على الدعم القانوني فيما يتعلق بإجراءات  يه ما

 الطالق؟ 

رابطة التابعة ل القانوني الدعم مكاتب مراجعة يمكنكم كما. المعنية الطالق الى محكمة األسرة طلب ةعريض تقديممن  البد
 - مثلكملي الرابطة قبل من محامي توظيف يتم سوف طلبكم، حال وفيالمرتبطة بالطالق.  اإلجراءاتالمحامين للدعم في 

 . القانونية المراحل الكمال الماديةإمكانياتكم  عدم اثبات تمحال  فيمجاني  بشكل

 هل أواجه مشاكل في إجراءات الطالق إذا كنت ال املك شهادة زواجي الصادرة من بلدي األصلي؟

 الزواج هادةشللطالق. البد من إبراز  مراجعتكمتطلب منكم محكمة األسرة إبراز جميع األوراق التي في حوزتكم لتقييم  سوف
األوراق  رازإب من فالبدالمدنية. ان لم تكن لديكم أية وثيقة  حالتكم تبين التي العالقة ذات األخرى األوراق الى باإلضافة

 في نهالوذلك  ،المحكمة الى داعمة كوثيقةالصادرة من مديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي تبين حالة الشخص المدنية 
 وثائق ىعل للحصول بالدهم سلطات مراجعة او بالدهم من الضرورية األوراق طلب على قادرين غير الالجئين االحين اغلب
 .جديدة

 هل يمكن لالجئين الذين تزوجوا بعقد ديني في بالدهم ان يتطلقوا في تركيا؟ 

الديني  احالنك دانالبل ضعبالتركية. تعبر  الجهاتسارية من قبل  الدهمبمع قوانين  الموافقةحاالت الالجئين المدنية  تعتبر
في حكم النكاح الرسمي. يقبل النكاح الديني لهؤالء األشخاص القادمين من هذا النوع من البلدان من قبل الجمهورية التركية 

 الهجرة دارةإ مديريات لدى التسجيل إجراءات أثناء بذلك الشخص بيانالنكاح الرسمي في بلدهم. في حال  حكم أنه وجه على
 إبراز يتم لم وانحاالت الزواج المحققة بطرق تقليدية أخرى أيضًا من قبل الجمهورية التركية  تقبل وكذلك ،المحافظات في
يتم فسخ حاالت الزواج المعترف بها من قبل السلطات التركية وفقا ألحكام القانون  ،حال كلوعلى  .سارية رسمية وثيقة أية

     المدني التركي.

قد يقيم أحد الزوجين في بلد المنشأ أو في بلد ثالث، أو قد يكن يتم انفصال بعض األسر أثناء السفر، أو 

  مكانه/مكانها مجهول. في مثل هذه الحالة، هل يمكن للزوج/ للزوجة الحصول على الطالق في تركيا؟

ي وفي حال عدم حضور أحد الزوجين ف .بالطالق المحكمة تحكمحتى  ستعقد التي الجلسة في الزوجين كال حضور من البد
ي أن عدم حضور أحد الزوجين ف إالالجلسة فالبد من تمثيله من قبل محامي. يحق لالجئين رفع دعوى الطالق في تركيا. 

 . الفترة وتطيليمكن للمحكمة إنهاء عملية الطالق  الالجلسات 

 بالحكم؟ أخرى جهاتبالطالق فهل علي إعالم  المحكمة لي حكمت إذا

 ضعكمو السكان ومديرية إدارة الهجرة في المحافظة التي تقيمون فيها بجميع التغيرات المرتبطة  خدمات مديرية إعالم من البد
من قانون األجانب  90من قانون السكان، والمادة الــ 8يومًا بعد وقوع التغيرات وذلك بموجب المادة الـ 20خالل  المدني

  من الئحة الحماية المؤقتة. 33والحماية الدولية، والمادة الـ

 الطالق؟ إجراءات حول المعلومات على الحصول يمكنني أين من

مراجعة مديريات إدارة الهجرة في المحافظات، ومكاتب  يمكنكم الطالق إجراءات حول المعلومات من المزيد على للحصول 
   .[SGDD /İKGV] لمفوضةا شركاء مكاتبو  ،مفوضة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين



 

  الوالدة تسجيل

 ما أهمية تسجيل والدة طفلي في تركيا؟

 والدة حالة كل المإع منلإلطار القانوني  وفقاً . البد بما فيهم الالجئون أيضاً  لألجانب ومسؤولية حق تركيا في الوالدة تسجيل
تسجيل الوالدة  .يوماً  30 خالل أخرى منطقة أية في او الوالدة بها الواقع المنطقة في الموجودة السكان لمديرية تركيا في واقعة

 المسجلين او غير من الحقوق مثل التعليم والصحة. قد يتعرض األطفال ةستفاداالو  ،على الهوية الطفل ليحصلمهم للغاية 
. البد (لجنسيةعديم ا وضعالجنسية ) فقدان خطرل تعرضونوي جنسياتهم، إثبات في لمشاكل والدة شهادات لهمالذين ال توجد 

 طفالاأل وزواج األطفال وعمالةالبشر  تجارةعمر الطفل، والحماية من مخاطر محتملة مثل  إثباتمن تسجيل الوالدة بغاية 
 فيوفر والديهو . كما يثبت تسجيل الوالدة في الوقت نفسه عالقة القرابة بين الطفل الجنسي واالستغالل القانوني غير والتبني
  األسرة في حال انفصال أفراد األسرة عن بعضهم البعض في المستقبل. شمل لم الممكن من كوني وبذلك. األسرة ُأصر

 الوالدة؟ حديث طفلي تسجيل يمكنني وأين كيف

لوالدين او قبل ا منينبغي القيام باإلعالم  .تركيا في الحادثة بالوالدة للمحافظات التابعة السكان مديريات إعالم من البد
القانوني فالبد للجدة والجد واألخوة الكبار او األشخاص اآلخرين  والوصيا. أما في حال عدم وجود الوالدين قانونيال وصيال

 خالل المذكور المباإلع القيام من المعنيةالذين يرافقون الطفل ان يقوموا بإعالم مديرية السكان. يجب وفقًا للقوانين التركية 
 يومًا.  30 مرور بعد إلعالم عدمل مالية بغرامة األشخاص يعاقب. يوماً  30

 ما هي الوثائق التي أحتاج تقديمها إلى وزارة السكان لتسجيل المواليد؟

 .للتسجيل أيضاً  كافياً  يالشفو  بيانكم فيعتبر رسمية وثيقة أية ديكملبإبراز األوراق الرسمية. وان لم توجد في  الوالدة تسجيل يتم
لمأخوذ من في المنزل فالتقرير ا تمت انو  فيه، الوالدة تمت ان المستشفى من الصادرة الوالدة شهادة الرسمية األوراق تتضمن

 الهجرة دارةإ مديريات من الصادرة الهوية)بطاقات  الوالدين هوية إبراز منمع األوراق المذكورة أعاله  والبدالطبيب او القابلة. 
 .السكان لمديريات أيضاً ( المحافظات في

الجئة إبراز الوثيقة الرسمية المقدمة لها من مديرية إدارة  وامرأةلطفل مولود من عالقة غير زوجية بين مواطن تركي  ينبغي
 من قبل األم.  مع الوثائق المذكور فيها بياناتها الشخصية الهجرة في المحافظة التي تبين وضعها المدني

    ؟الطفلبوالدة  ةالمحافظ في الهجرة ةمديري إعالم يكفي هل

انوني في وضع الطفل الق دتحد هوية بطاقة تنظيم ألجلمديريات إدارة الهجرة في المحافظات بوالدة الطفل مهم للغاية  إعالم
دوليًا  يةسار ال الوالدة شهادةتركيا. إال أنه من الضروري إعالم مديرية السكان بالوالدة. سوف تقوم مديرية السكان بإعداد 

 تصادر قد. يهاكما يمكن استخدامها ف طلبكم. تعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول من قبل الدول األخرى أيضاً  على بناءً لطفلكم 
 ومعركيا. ت فيالوضع القانوني للشخص المذكور  نهايةمن مديريات إدارة الهجرة في المحافظات بعد  صادرة هوية بطاقات
 تركيا.  تر غاد إذايمكن لألسرة جلب شهادات الوالدة معها حتى  ذلك،

 يمكنني تسجيل الطفل رسمياً في حال والدته من عالقة غير زوجية؟  هل

 .زوجية غير عالقة من الطفل ولدتحقيق إجراءات الوالدة من قبل مديريات السكان حتى وان  يتم

  



 
صولهم بعد حهل اطفال الالجئين المولودين في تركيا والمسجلين في مديرية السكان، لهم حق الجنسية التركية 

 على شهادة الوالدة؟

 . يةالجنس طلب مراجعات عن تختلفالوالدة  تسجيالت. للطفل التركية الجنسية حقتركيا  في الوالدة. ال توفر ال

 الوالدة؟ تسجيل حول المعلومات على الحصول يمكنني أين من

مراجعة مديريات إدارة الهجرة في المحافظات،  يمكنكم الوالدة تسجيل إجراءات حول المعلومات من المزيد على للحصول
 .  [SDGG /İKGV] للمفوضة ينالمنفذ والشركاء ،ة شؤون الالجئينيمفوض مكاتب السكان، ومديريات

 االحتيال أعمال

 ؟ة شؤون الالجئينيمفوض ىوال من االجابات تلقيشكواي وو الخاصة رسائلي إيصال يمكنني كيف

 وىاالشك قو صند يف هاعوضو  رسائل كتابةب ،ة شؤون الالجئينيالى مفوض تقديمهاجميع المعلومات التي تريدون  إيصال يمكن
في  سمكما. ليس من الضروري ذكر المنفذين المفوضية شركاء مكاتبو أمفوضية شؤون الالجئين  مقر خارجفي  الموجودة
. يتم لمعنيينامفوضية شؤون الالجئين لموظفي  إال الشكاوىتمنح صالحية الوصول الى صناديق  الالعلم انه  مع. رسائلكم

لمقدمة في فترات منتظمة فيتم فحص رسائل العودة ا المعنيينمفوضية شؤون الالجئين فتح هذه الصناديق من قبل موظفي 
 .الالزمة المتابعةبالتالي  ومن قبلكم 

 االلكتروني البريد طريق عنمفوضية شؤون الالجئين يمكنكم إرسال رسائلكم وشكواكم الى  ذلك الى باالضافة
[turan@unhcr.org ومراجعة طاوالت االستشارة و/او االتصال بأحد أرقام االستشارة الموجودة في هذا ،]جيهيالتو  الدليل . 

   

مرتبطة بالوضع الراهن لكم او أفعال احتيال او أفعال جرائم مرتكبة تجاهكم او تجاه  وشكواكم اوان تكون رسائلكم  يمكن
ن مفوضية شؤو /او جميع المواضيع التي تريدون إعالم و شركائها/او ومفوضية شؤون الالجئين شخص آخر او سلوك 

 . بهاالالجئين 

 أخرى قضايا

 . ماذا علي ان افعل؟لى مترجمأنا بحاجة إ

ومديريات إدارة الهجرة في المحافظات موظفون عارفون بالعربية. إال أن عدد الموظفين  صحيةال ؤسساتمالفي بعض  يوجد
ضية شؤون مفو المذكورين غير كافي لتلبية حاجة السوريين في تركيا. لذلك يمكنكم في حاالت طوارئ طلب المساعدة من 

)المجلس  لمنظمات مدنية العائد الترجمة لدعم 4447408 خط. كما يمكنكم االستفادة من المنفذين شركائها/او والالجئين 
 . الترجمةالتي توفر لكم دعم  [(DRCالدانمركي لالجئين ]

 ؟تامساعدالمزيد من المعلومات حول الحقوق واليمكنني الحصول على  كيف

 جميع نم مبه االتصال يمكن التيمفوضية شؤون الالجئين ل المنفذ الشريك( ASAM -SGDD) االسام منظمةلاالستشارة  خط
 4444868 :تركيا أنحاء

 (.يةبالعرب عارفون موظفون)يوجد  الهجرة إلدارة العامة للمديريةالذي هو خط االستشارة  157يمكنكم االتصال بخط ألو  كما

 :تركيا فيمفوضية شؤون الالجئين تلفون  خطوط

mailto:turan@unhcr.org


 
 .بالحماية المرتبطة لالموريقدم الخدمات  -)خط االستشارة العام(  66 80 405 (90312+)

 10:00)يخدم كل يوم بين  المرتبطة بالحماية. لالمورالخدمات  يقدم -( السوريين الالجئين)خط  27 81 405 (90312+)
 (17:30 الى

 يف وجودكم اثناء بوضعكمالخدمات نحو األسئلة المرتبطة  يقدم -)خط االستشارة االجتماعية(  7006 409 (90312+)
 .تركيا

عادة  يقدم -( ستشارةاال خط) 7005 409 (90312+)  .التوطينالخدمات في مواضيع العودة الطوعية وا 

 (16:00-15:00 ساعات بين األسبوع خالل الخميسيوم  في يخدم)

 عنوان عبر ملفكم متابعة فيمكنكممفوضية شؤون الالجئين  لدى ملف لديك كان اذا

( http://sonuçlar.unhcr.org.trاو http://results.unhcr.org.tr)   

 [ أيضًا. TURAN@unhcr.org] االلكتروني البريد عبر أسئلتكم إرسال يمكنكم كما

 أخرى التي قد تساعدكم: اتتلفون أرقام

من النساء واألطفال وكبار السن والمعاقين،  لخطرل المعرضيناألسرة والسياسات االجتماعية )تقدم الخدمات لألفراد  وزارة
 )يوجد خيار العربية(  183 ألو ( مركز االتصال:وغيرهم المثليينو 

 184االتصال لوزارة الصحة:  مركز

 155: الشرطة النجدة

 156: الدرك النجدة

 )التركية واالنكليزية والعربية( 4444728الصحة:  وزارة

 (والعربية)التركية  4447408 :الترجمة دعمل [DRCالمجلس الدانمركي لالجئين ] خط

خدمات وال لحقوقاعن  لمعلوماتالمحافظة التي تقيمون بها  فيمفوضية شؤون الالجئين  شركاء مع التواصل يمكنكم
 .الموجودةوالمساعدات 

http://sonuçlar.unhcr.org.tr/
http://sonuçlar.unhcr.org.tr/
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