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 تركيا في السوريين الالجئين حول المتداولة األسئلة

 

 جدول المحتويات

 اإلطار القانوني لالجئين السوريين في تركيا

 ما هو نظام الحماية المؤقتة وعلى من يطبق ؟

 هل يضمن نظام الحماية المؤقتة الوصول )الدخول( إلى تركيا؟

 أين يستطيع الالجئون السوريون التسجيل؟

السلطات التركية؟ التسجيل لدىلماذا يجب علي   

 هل يمكنني الحصول على تصريح إقامة؟

مخيمات معلومات عن التسجيل واأليواء في   

 كيف وأين يتم تسجيل األطفال حديثي الوالدة؟

كيف؟ و هل يمكن لألطفال السوريين الحصول على التعليم في تركيا؟  

المدرسة؟ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل في   

 هل بامكان الطالب السوريين التقديم للجامعات في تركيا؟

 هل يتم االعتراف بشهادات المدرسية أو الجامعية السورية في تركيا؟

للسوريين في تركيا؟ المتاحةما فرص التدريب على المهارات   

 ما هي أليات الدعم المتاحة لألطفال السوريين الالجئين الغير مصحوبين بذويهم؟

      ؟ما هو الدعم المتاح للالجئين السوريين ذوي االحتياجات الطبية أو ذوي األحتياجات األخرى 

 أين وكيف يمكنني الحصول على المساعدة الطبية؟

 في تركيا؟ ما ما هي المساعدات التي يحصل عليها الالجئين السوريين فيما اذا أصبحوا ضحايا لجريمة

 تركيا؟ داخلهل الالجئين السوريين المسجلين وطالبي اللجوء لهم الحرية في التنقل 

 في تركيا لضمان الحماية للالجئين السوريين؟ (UNHCR)ما هو دور المفوضية العليا لشؤون الالجئين لهيئة األمم المتحدة 

 في تركيا؟ (UNHCR) م المتحدة ما هي المساعدة التي تقدمها المفوضية العليا لشؤون الالجئين لهيئة األم

 السوريين؟الالجئين في تركيا   (UNHCR) هل تسجل المفوضية العليا لشؤون الالجئين لهيئة األمم المتحدة

 ؟في تركيا تعيد توطين الالجئين السوريين UNHCRهل المفوضية العليا 

  األسرة/العائلة شمل لم طلبات و الالجئين
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 .في تركيا UNHCRأنا لدي مشكلة حماية عاجلة وبحاجة إلى مساعدة المفوضية 

 

 اإلطار القانوني لالجئين السوريين في تركيا

من قانون  10مؤقتة، وفقا للمادة الحماية ال، أصدر مجلس وزراء الجمهورية التركية الئحة قوانين حول 2102تشرين األول 22ريخ تافي 

وكذلك األشخاص   سوريينالعلى المواطنين هذا القانون ينطبق  , من نظام الحماية المؤقتة( 0)   بموجب المادةو  الدوليةاألجانب والحماية 

 عديمي الجنسية والالجئين من سوريا.

 يمكنكم االطالع على الالئحة القوانين باللغة التركية في:

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

 

 ما هو نظام الحماية المؤقتة وعلى من يطبق ؟

يحدد  نظام حماية مؤقتة "الحماية المؤقتة" وضع الحماية الممنوحة لألجانب الذين أجبروا على مغادرة بالدهم ال يستطيعون العودة إلى 

خالل الفترة من تدفق الالجئين بأعداد كبيرة، لطلب الطوارئ  وصلوا او عبروا حدودنا بصورة جماعية او بشكل منفردالبلد التي تركوها, 

 .المؤقتة، والذي ال يمكن أن تؤخذ طلب الحماية الدولية تحت إطار تقييم فردي والحماية

يتم تعريف التدفق الجماعي ب "أعداد كبيرة من الوافدين خالل فترة قصيرة من الزمن من شخص من نفس البلد أو المنطقة الجغرافية،  

ناحية اإلجرائيةولمن ، نظرا ألعدادهم، او تحديد وضع الالجئ الفردي غير عملي من ال   

إن المواطنين السوريين والالجئين واألشخاص عديمي الجنسية من الذي وضعته الحكومة التركية,  الحماية المؤقتة كجزء من القانون

على يتم تطبيق نظام الحماية المؤقتة  . قصرا  الى سوريا  اعادتهملن تتم و سوريا والذي يطلب الحماية الدولية سوف يتم إدخالهم إلى تركيا

يملكون  وأولئك الذين ال  الذين هم في حاجة إلى حماية دوليةو والالجئين من سوريا جميع المواطنين السوريين واألشخاص عديمي الجنسية

في تركيا  توحة حاليا  في أحد المخيمات المف قبوليضمن كل هؤالء األشخاص ال بموجب نظام الحماية المؤقتة و وثائق تعريف شخصية 

  على الالجئين السوريين هذه المواد الواردة في نظام الحماية المؤقتة نطبقت  مجانا.  والعالج الطبي الغذاء و المأوىحيث يحصلون على 

والوصول إلى   المساعدة االجتماعيةو يةالتعليمتشمل الحصول على الخدمات الصحية و ووا يقيمون داخل أو خارج المخيمات سواء كان

 ستخضعفي المستقبل و أكثر  ضح تست مثل الوصول إلى المساعدة االجتماعية و سوق العمل إن تنفيذ بعض هذه الحقوق ،سوق العمل

 .ارة األسرة والشؤون األجتماعية وز و بما في ذلك وزارة العمل أخرى من قبل الوزارات ذات الصلة لقرارات

 الدخول إلى تركيا؟من نظام الحماية المؤقتة هل يض

على الحدود بسبب الزيادة  مراحلالعلى نظام الوافدين  التي اعتمدت إن دخول الالجئين السوريين إلى تركيا ينظم من قبل السلطات التركية

 الوافدين الجدد.  احتياجات المخيمات لتلبية األستيعابية في قدراتال رفع والصعوبات في  السريعة في عدد الوافدين 

 وليس هناك أي قيود للدخول. تأشيرة دخولبشكل قانوني بدون إلى تركيا ن أن يدخل السوريون الحاملون لجوازات سفر يمك 

إن دخول السوريين  .يتم تنظيم دخول السوريين بدون جوازات سفر في المعابر الحدودية الرسمية من قبل شرطة مراقبة الجوازات التركية 

. الطارئة  الطبية لحاالتا تحت سيطرة الدرك )الجندرمة( أو القوات البرية التركية يكون مقتصرا  على  في النقاط الحدودية التي تكون

جوازات سفر صالحة يسعون للدخول بطرق غير شرعية على  الغير حائزين نظرا  للقيود المفروضة على الحدود فإن الكثير من السوريين 

 .مهربينالبمساعدة يحاول الدخول والبعض   لتركيا

للسورين تواصل مساعيها مع الحكومة من أجل دخول غير مقيد  (UNHCR)إن المفوضية العليا لشؤون الالجئين لهيئة األمم المتحدة 

  على اللجوء للدخول بطرق غير قانونية. جبرونو للفت انتباه السلطات لمخاطر الحماية التي يواجهها السوريون عندما ي    لألراضي التركية

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf
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الحماية المؤقتة، ال يجوز تنفيذ الغرامات اإلدارية لالجئين السوريين بسبب دخولهم غير القانوني الى تركيا قوانين من الئحة  5وفقا للمادة 

  شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات لغرض التسجيل خالل فترة زمنية معقولة.

ن التسجيل؟أين يستطيع الالجئؤن السوريو  

تنص على ان التي الحماية المؤقتة الئحة قوانين من  01بموجب المادة   جئين السوريين في تركيا من قبل السلطات التركيةيتم تسجيل الال

المديرية العامة إلدارة الهجرة  .(DGMMتسجيل األجانب المشمولين تحت الحماية المؤقتة من مسؤولية  المديرية العامة إلدارة الهجرة )

في  اعتمده البرلمان التركي الذي  قانون األجانب والحماية الدوليةل وفقا  التي أنشئت  و  مؤسسة مدنية تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية يه

 .2102أبريل نيسان/حيز التنفيذ في  دخلتوالذي  2102عام  /أبريلنيسان

. الموقع الفعلي لألماكن التي يمكن  (10ال )  المحافظات التركية  تجري عملية تسجيل الالجئين السوريين في جميع أنحاء البالد في كل من

شرطة األجانب، أو في مكاتب  جري التسجيل في مكاتب ي. على سبيل المثال، قد أخرىعملية التسجيل قد يختلف من مدينة إلى  أن تتم فيها

AFAD  جب التشريعات الوطنية.السلطات هو التزام قانوني بمو لدىتحت اشراف مراكز التنسيق، التسجيل  

 ومع ذلك عنه رغما  ضد اإلعادة القسرية. هذا يعني أنه لن يتم إعادة أي شخص إلى سوريا  محصنين جميع الالجئين السوريين في تركيا 

مكان  على قد تختلف فترات االنتظار للتسجيل اعتمادا   على الخدمات والمساعدة. كفي حصول عقبةشكل ي سوفعدم تسجيلك مع السلطات 

 التسجيل  لدى السلطات. وعدد ملفاتوجود الالجئين 

السلطات التركية؟ لدىلماذا يجب علي التسجيل   

بما في ذلك المساعدة الطبية  بالنسبة لألجانب في تركيا ويشكل األساس القانوني للحصول على الخدمات العامة التسجيل هو التزام مهم جدا  

 .ةيوالتعليم

تصريح إقامة؟هل يمكنني الحصول على   

من قانون الحماية المؤقتة، هذه الوثائق التعادل  25وفقا  للمادة  ,على الرغم من إن وثائق تسجيل السوريين تمنحهم حق البقاء في تركيا

 (.ikametتصريح اإلقامة )

تشرين الحماية المؤقتة الصادر في  ما تبعه  من قانون  ، و2102عام ل نيسانقانون األجانب والحماية الدولية في  تطبيقمع بدء 

هؤالء الذين ال يرغبون االستفادة من إطارالحماية المؤقتة لسوريين بامكانهم التقدم بطلب للحصول على تصريح  ،2102لعام  /أكتوبراألول

ة وجب قانون األجانب والحمايالعامة لإلقامة األجانب بم هذه الطلبات إال إذا استوفت الشروط لن يتم تلبية ومع ذلك. (ikamet) اإلقامة

 األجانب في جميع أنحاء البالد.شرطة من هذا القبيل من مكتب  وجيهاتمزيد من التالخذ ومن الممكن أ الدولية

 معلومات عن التسجيل والتنسيب إلى مخيمات

في حين   الالجئين في تركيا مخيمات( هي المسؤولة عن إدارة AFAD) التركيةجمهورية لالتابع لان سلطة إدارة الطوارئ والكوارث 

 مراكز التسجيل داخل كل مخيم. تتواجدحيث  ل الالجئين المقيمين في المخيماتتسجي سلطةبتحتفظ وزارة الداخلية 

تمكن  والتي ن استخدامها كوثائق تحديد الهويةشرطة األجانب والتي يمكيحصل سكان المخيم على بطاقات التسجيل من  عند التسجيل

 بما في ذلك الرعاية الطبية. الحصول على عدد من الخدماتء من جىالال

في أي  سواء كان الالجئ السوري قد تم إيواؤه وتسجيله في مخيم أم ال و أن الطلب على المخيمات قد تجاوز قدرة االستيعاب في المخيمات

 الهجرة من قبل المديرية العامة إلدارة هديحدت فيتملسكن في المخيم ل بالنسبةأما  .التركيةفإنه يكون تحت تصرف الحكومة   كان مخيم  

المديرية  تم تحديدهم من قبلي الذينشخاص ذوي االحتياجات الخاصة لأل هي السكن في المخيمات أولوية ان وبالتنسيق مع المحافظات.

 . السلطات  من قبل العامة إلدارة الهجرة أو



 

4 
 

ومكاتب  (AFAD)في أن يتم إيواؤهم في المخيمات أن يراجعوا المكاتب اإلقليمية لـ يمكن للسوريين الموجودين مسبقا  في تركيا والراغبين 

 ستعالم عن امكانية ذلك.لإلالمحافظات 

 كيف وأين يتم تسجيل األطفال حديثي الوالدة؟

خالل ثالثين يوما من األجنبي فيه  يقيمفي مكان الذي  التي وقعت في تركيا تبليغ دائرة السكان )النفوس( عن الوالدة  على األجنبي ينبغي

للجد غياب الوالدين والوصي القانوني يمكن حال ي ف أو األب أو الوصي القانوني للطفل ومن قبل األم  يجب أن يتم اإلبالغ  تاريخ الوالدة.

 يتم تسجيل الطفل مجانا. دائرة السكان )النفوس(, وابلغأو األشخاص المرافقين للطفل أن ي األشقاء الكبارأو لجدةأو ا

خالل بيانات شفوية من قبل الشخص  من التبليغ  ، قد يتمن خالل تقديم الوثائق الرسمية  و إذا استحال ذلك م يمكن إجراء التبليغ عن الوالدة

دة األصلي التي تم التقرير الومصطحبين  فيها في المحافظة الذي يقيمون دائرة السكان )النفوس( يجب على السوريين مراجعة  ,المعني

في حال عدم  في سورية أو في تركيا(. ت)صدر / بطاقات شخصية أخرى  مع أي وثيقة من المستشفيات / المرافق الصحية  الحصول عليه

تسجيل رة السكان )النفوس( في المحافظة ، يجب على دائ لم تحدث في مستشفى / المؤسسة الطبية الوالدة إذا وجود أية وثيقة تثبت الهوية و

 طفل وإصدار شهادة الميالد بناء على إخطار من األشخاص المعنيين.ال

 .غير تركيينأبوين طفال الذين ولدوا في تركيا من تسجيل الوالدة/المواليد ال يمنح الجنسية التركية لأل

؟هل يمكن لألطفال السوريين الحصول على التعليم في تركيا؟ كيف  

ن تعميم أ.مجانأ الثانويةفي المدارس االبتدائية و التعليم يع األطفال في تركيا بما فيهم األجانب لديهم حق وفقا  للقانون الوطني التركي, جم

ن األجانب الذين هم تحت أعلى  ينص،  2102( والصادر في سبتمبر/أيلول 2102/20)بالمرقم  المتعلق باألجانب وزارة التربية الوطنية

على الخدمات التعليمية المقدمة من خالل المدارس والمراكز التعليم المؤقتة التي تشرف عليها مديرية الحماية المؤقتة يستطيعون الحصول 

 . التربية في كل محافظة

  حيث يتم تحديد إجراءات القيد من قبل لجان التعليم  ,مؤقتةالتعليم البإمكان الالجئين السوريين االلتحاق بالمدارس الحكومية التركية ومراكز 

 قليال من مكان إلى آخر. اجراءات التسجل لتعليم في كل محافظة وقد تختلفا مديرية إشرافتحت   لةالمشك

ن اللجان إ , التي يعيشون فيها المحافظة  في مديرية التربية مراجعةي المدارس التركية يودون  التسجيل فيجب على الطالب األجانب الذين 

.قبولهم فيهالتي سوف يتم  المرحلةاألطفال في المدارس وتحديد  يلتسجلمحافظات هي المسؤولة عن في االتعليم     

يتم  ي وفي حال عدم وجود أوراق ثبوتيةاالصل هلطالب في بلد يمستوى التعليماليستند على الوثائق التي تبين  المرحلة التعليمية ن تحديد إ

 لطالب بناءا  على تقييم كتابي قصير. المستوى التعليمي  تحديد 

وفي بعض المناطق وهذه المراكز موجودة في المخيمات  .مراكز التعليم المؤقتة ,عبارة عن معاهد )مدارس( أنشئت لالجئين السوريين

وتتدرس نسخ معدلة من المنهاج التعليمي السوري .في نهاية العام الدراسي يحصل الطالب على والتعليم فيها باللغة العربية  الحضرية

المقيمة في المخيمات مراجعة المدارس بشكل مباشر بغرض  ائالتونتائجهم واجتيازهم لسنة الدراسية . على الع شهادة تثبت حضورهم

عليم في المحافظات من أجل تسجيل أبنائهم في مركز الت األخرى فعليهم مراجعة مديريات التعليمتسجيل أبنائهم أما المقيمين في التجمعات 

مديريات التعليم في المحافظات هي المسؤولة عن التسجيل في مراكز التعليم المؤقتة ومسؤولة عن   منطقتهماذا كان موجودا في المؤقتة 

يرجى المالحظة بأن مراكز تعليم مؤقتة قد ال تكون متوفرة في جميع المدن وأنها قد ال تملك القدرة على  تحديد المستوى التعليمي للطالب .

 .الحاالت، ينصح اآلباء على تسجيل أبنائهم في النظام المدرسي الوطنيتسجيل جميع األطفال. في مثل هذه 

 

 ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل في المدرسة؟

بطاقة تصريح   حائزا  على تكونو   لدى السلطات التركية  التسجيل  المؤقت عليكمدرسة تركية أو مركز التعليم  ةمن أجل التسجيل في أي

 (.Yabanci Tanitma Belgesiهوية األجانب ) وثيقةأو   وثيقة هوية الحماية المؤقتةو أ(، ikametإقامة )
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أن يلتحق  في هذه الحالة لحصول على وثيقة هوية الحماية المؤقتة ولكن لم يتم استالم الوثيقة بعد يمكنافي الحاالت التي تم فيها تقديم طلب 

تتعلق  ة وثيقة في حال عدم توفر أيو وضعهيتم تعديل سهوية الستالم وثيقة ب "ضيف". وعندما يتم إصدار واكطالب بالمدارس الطال

من قبل لجنة التعليم  تحديد المرحلة التعليمية التي سيلتحق بها الطالب   سيتم  (، التسلسل الدراسي ) مثل بالخبرات التعليمية السابقة للطفل 

  قصيرإنجاز اختبار كتابي  منهطلب يويمكن أن  الطفلشفوية مع  مقابالت  اجراءمع الوالدين ومن الممكن  بعد التواصل المحافظةفي 

  . المستوي التعليمي للطفل لتقييم

 هل بامكان الشباب السوريين التقديم للجامعات في تركيا؟

مجلس  األخرى ,أعلن اديميةاللغة والمتطلبات األكة شرط تلبي قدموا للدراسة  في الجامعات التركية شريطةتن يالشباب السوريين أ بامكان  

 .  سوف تلغى  2102/2105لعام في الجامعات الحكومية   الوزراء أن الرسوم الدراسية للطالب السوريين

قد والذي تجريه كل جامعة على حدى ,  ( YOSللطالب األجانب ) الخاصالطالب الراغبين في الدراسة في تركيا اجتياز األمتحان على 

  (.YOSمتحان )ألا يودوون دخولرسومات من الطالب الذين الجامعات تطلب 

الطالب السوريين الراغبين في التقديم للحصول على منحة دراسية في الجامعات التركية ينبغي أن يقدموا الطلب على هذا العنوان 

www.turkiyeburslari.gov.tr حصول عليها ال  تنافسية وليس هناك ما يضمنمنحة دراسية المنحة وتعتبرهذه ال.  

. تم اإلعالن عن  DAFIكما تقدم المفوضية عدد محدود من المنح الدراسية للدراسة في الجامعات التركية من خالل برنامج المنح الدراسية 

( في تركيا UNHCRتفاصيل هذة الوضوع على موقع إلكتروني للمفوضية العليا لشؤون الالجئين لهيئة األمم المتحدة )

(www.unhcr.org.tr  )  

؟ ياكترشهادات المدرسية و الجامعية السورية في الهل يتم االعتراف ب  

بما فيها اإلجازات الجامعية والدرجات أو أية مؤهالت أخرى من قبل مديرية التربية في   يجب التحقق من صحة جميع الشهادات األجنبية

. يالمحافظة المعنية للحصول على الحق في مواصلة التعليم في المدارس أو مؤسسات التعليم العال  

 ما هي فرص التدريب المتاحة للسوريين في تركيا؟   

 التعليم الشعبية يات والدورات المهنية التي توفرها مراكز الغة التركية والمهارات والهوبإمكان الالجئين السوريين حضور دورات ال

HALK EGiTiM   وثيقة هوية الحماية المؤقتة مطلوبة من أجل التسجيل في الدورات التي توفرها هذه المراكز . الدورات تحدد  .مجانا

  من قبل هذه المراكز كما أنه يمكن فتح دورات جديدة بناءا  على الطلب المحلي.  

هم المشاركة في برامج التدريب على الحماية المؤقتة بأمكانب المشمولينأن األشخاص  والضمان االجتماعيأوضحت وزارة العمل 

وأيا   المزيد من المعلومات المتعلقة بطبيعة هذه الدورات علىفي األشهر المقبلة  المتوقع الحصولومن .  ISKUR   المهارات التي توفرها

 .ين  يلسورمنها ستكون متاحة ل

بذويهم؟ما هي أليات الدعم المتاحة لألطفال السوريين الالجئين الغير مصحوبين   

من  و . وبالتالي5215حماية جميع األطفال بغض النظر عن الجنسية مكفولة بموجب اإلطار القانوني لقانون حماية الطفل التركي رقم. 

بما فيهم القاصرين الغير مصحوبين  احتياجات الحماية لألطفال السوريين تلبيةالنظام القانوني الوطني لديه القدرة على  حيث المبدأ فإن

. ويهمبذ  

المتزايدة لألطفال الغير  الحتياجاتستمرار في تلبية االا على قدرة المؤسسات الحكومية في ب زيادة عدد الوافدين والذي أثرسلبا  بسب

 اإلطارتدابير بديلة لتلبية إحتياجات هؤالء األطفال ضمن د األيج تسعى الشؤون االجتماعية, فإن وزارة األسرة و مصحوبين بذويهم 

.القانونية  
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يواء األطفال الغير مصحوبين المؤقتة و بالتعاون مع وزارة األسرة والشؤون االجتماعية يجب إ (من قانون الحماية2)22استناد للفقرة  

 ة المؤقتةذويهم داخل مراكز اإلقامب  األطفال الغير مصحوبين يواءكن إيمAFAD  وبالتعاون مع  بذويهم. في حال توفر الشروط المالئمة

حة الطفل في جميع اإلجراءات المتعلقة به مصل راعى. يجب أن يداخل المخيمات وذلك تحت إشراف وزارة األسرة والشؤون االجتماعية

الغير طفال يم االبتدائي والعناية الصحية لأل, يتوجب توفير التعلوالمشروط بتسجيل الطفل لدى السلطات لمطبقضمن اإلطار القانوني ا

وتواصل المفوضية لتقديم التوجيه إلى السلطات على تحديد الترتيب الرعاية األنسب أن تخدم الظروف المحددة  . مصحوبين بذويهم 

يجب أن تحال األطفال السوريين الغير مصحوبين بذويهم إلى المفوضية، والتي سوف يتابع مع السلطات على الدعم واالستجابة . للطفل

 .المالئمة

؟ىخراألحتياجات ألأو ذوي ا ن السوريين ذوي االحتياجات الطبيةما هو الدعم المتاح للالجئي  

و خارجها الحصول على الخدمات أمكان جميع الالجئين السوريين داخل المخيمات بإفيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والطبية، 

من قانون الحماية المؤقتة الحاالت المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة لألشخاص المشمولين بالحماية  ٧٢تنظم الفقرة  .الصحية مجانا  

خالل مراجعته لقسم  رسومنه ال يتوجب على المريض دفع أية فإشراف وتنسيق وزارة الصحة. وفقا  للقانون إذلك تحت  والمؤقتة 

ألولية. وما يتطلب ذلك من أدوية أوعالج و يتم توفير الرعاية الصحية في المرحلة الثانية والثالثة االسعافات أو قسم الرعاية الصحية ا

 المرحلة في الصحية الرعاية على للحصول . ( SUT)  الصحية التوجيهات تنفيذ إطار في يندرج العالج كان إذا بالمثل وفق نفس القانون 

الخدمات النفسية واالجتماعية من قبل وزارة  توفير المزمع ومن  .الحكومية الطبية مستشفى من إحالة إلى حاجة هناك الثالثة، أو الثانية

التسجيل هو شرط مسبق للحصول على خدمة العالج الطبي . فيما يتعلق  .بدعم من بعض الشركاء األسرة والشؤون االجتماعية و

ة توضح الخدمات الصحية والتي تشمل المساعدة النفسية واالجتماعية من قانون الحماي ٨٤باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ، فالمادة 

وغيرها من المساعدات المطلوبة لألشخاص المعنيين وستعطى األولوية لهم في الحصول على هذه الخدمات والتي   والدعم وإعادة التأهيل

حة الطفل الفضلى وتنفيذ تدابير الوقاية والحماية القانون يسلط الضوء ايضا على مراقبة األجراءات التي ترعى مصلو  ستكون مجانية

        . القوانين الوطنية ذات الصلة .لضحايا العنف  ومساعدة وحماية األشخاص الذين يعتبرون ضحايا لعمليات األتجار بالبشر في ظل

 أين وكيف يمكنني الحصول على المساعدة الطبية؟ 

و خارجها الحصول على الخدمات أمكان جميع الالجئين السوريين داخل المخيمات بإ  والطبيةفيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية 

 .الطارئة-غير الطبية الرعاية كافة إلى الوصول أجل من مطلوب التسجيل. والخدمات االسعافية متاحة أيضا للجميع الصحية مجانا

خالل مراجعته لقسم االسعافات أو قسم الرعاية الصحية األولية و ما  سومال يتوجب على المريض دفع أي ر المؤقتة الحماية لقانونل ا  وفق

 الرعاية تغطية تم إذا  يتطلب ذلك من أدوية أوعالج و يتم توفير الرعاية الصحية في المرحلة الثانية والثالثة بالمثل وفق نفس القانون

% من تكلفة AFAD 11تتحمل   .الدولة مستشفى قبل من اإلحالة تم وإذا( SUT)  الصحية التوجيهات تنفيذ إطار ضمن من الصحية

تكاليف  جميعمن تكلفة األدوية , وفي بعض المحافظات على المريض تحمل  21األدوية الموصوفة في الصيدليات ويتكفل المريض ب%

 الدواء الموصوف .

المحددة للمستفيدين من  وفق تعميمات والصحية التوجيهات تنفيذ وفقتتحمل آفاد نسبة معينة من تكلفة العالج الطبي ويتم تحديد هذه النسبة 

التسجيل شرط مسبق للحصول على العالج الطبي . .الضمان الصحي العام   (Genel Sağlık Sigortası)   

ذا أصبحوا ضحايا لجريمة في تركيا؟إ ما هي المساعدات التي يحصل عليها الالجئين السوريين فيما   

هذا يعني بأنه يمكنهم فإن عمليا   و يمكن لجميع الالجئين السوريين أن يستفيدوا من حماية الحكومة التركية  الحماية المؤقتةفي سياق نظام 

 يطلبوا المساعدة من أجل أي جريمة ممكن أن تواجههم في تركيا. ينبغي التنويه إلى أنه يبلغوا و و بما في ذلك الشرطة  مراجعة السلطات

في جميع األحوال التسجيل هي الطريقة الوحيدة  ومن مراجعة مركز الشرطة وطلب المساعدة  ا  نعام اليشكلى السلطات عدم التسجيل لد

 . تركيا في  المتاحةكامل على الحماية والمساعدة الحصول اللضمان 

تركيا ؟التنقل داخل حرية المسجلين وطالبي اللجوء  هل لالجئين السوريين   
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مؤقتة لمغادرة المخيم خالل ساعات النهار ضمن ضوابط معينة , أما بالنسبة للسوريين المقيمين خارج  تراخيصيؤمن مدراء المخيمات 

عالم السلطات إ يجبلكن  والحالي  نتقال من مدينة ألخرى أو من محافظة ألخرى في الوقتاالذن عند إ يألالمخيمات فليس هناك داعي 

.تأمين الحصول على الخدمات المتاحة أجل ومن نتقال لمحافظة أخرىاالعند   

السوريين؟تركيا في ضمان حماية الالجئين  في ما هو دور المفوضية  

. جئين دعم نظام الحماية المؤقتة عن طريق تقديم نصائح تقنيةلقد طلبت السلطات من المفوضية العليا لشؤون الال  

العليا  والعاملين في المفوضية,   وهاتاي  أورفا و غازي عنتاب مدن في تركياتتواجد المفوضية العليا لشؤون الالجئين في جنوب شرق   

تحديد  و دارة المخيماتإو ات ويقدمون مساعدات تقنية في مجاالت التسجيلمة المخياريزورون المخيمات بشكل يومي ويتواصلون مع إد

. الصرف الصحي و تخطيط المواقع و يةلتغذاو  الصحةو  التعليمتقني في مجاالت الدعم لضافة لإلاب و العودة الطوعية و المعوقات    

خارج المخيمات  لدى المفوضية العليا لشؤون الالجئين فرق متحركة متعددة المهام تقوم بزيارات متكررة ألماكن تجمع الالجئين السوريين

قامة عالقات مع إيؤمن التواصل مع الالجئين السوريين ويهدف إلى  هناك العليا لشؤون الالجئين المفوضيةتواجد و  في جميع أنحاء البالد

و  KIZILAY الهالل األحمر التركي بالعمل مع الالجئين السوريين على األرض مثل لمعنيةالمؤسسات ا والمعنيين والسلطات المحلية 

الغير حكومية و الوحدات التقنية في مختلف  الدولية المنظماتوالمنظمات الغير حكومية  و AFAD  والطوارئ مديرية أدارة الكوارث

نجازات لإلالزيارات تسعى المفوضية العليا لشؤون الالجئين الى الوصول لفهم شامل  هذه خالل و دوائر الوزارات في المحافظات

الممارسات  بنشرضا  وتقوم المفوضية العليا لشؤون الالجئين أي والصعوبات التي تواجه السوريين سواء داخل المخيمات أو في المدن

 . إيجاد حلول نهائية و معايير الحمايةتطويرالمثالية التي لوحظت في المخيمات من أجل 

  ما هي المساعدة التي تقدمها المفوضية العليا لشؤون الالجئين لهيئة األمم المتحدة في تركيا؟

الوصول إلى اإلراضي  و تقنية في مجاالت الحماية كالتسجيلتزود المفوضية العليا لشؤون الالجئين  الحكومة التركية بسياسة ونصائح 

ستشارات القانونية وإدارة حاالت الالجئين في المدن )خارج المخيمات(.واإلالتركية والتوثيق   

حماية تسعى المفوضية العليا لشؤون الالجئين في تركيا لمساعدة إدارة المخيمات والسلطات المحلية في إيجاد حلول عملية لمسألة ال 

فيما يتعلق بالمساعدة المادية فإن المفوضية  العليا لشؤون الالجئين و ,ماكن تجمع السوريين أوالمسائل التقنية األخرى في المخيمات وفي 

ومجموعات التدريب المهني  المشمعات وأدوات المطبخ و البطانيات و كالخيم   في تركيا قدمت وستستمر في تقديم مواد غير غذائية

ألطفال.اومالبس   

جاهزة  وعيادات صحية من خالل توفير مراكز تسجيل متنقلة لتسجيل الالجئين خارج المخيمات التركيةتدعم المفوضية أيضا الحكومة  

ريج المياه والصرف صها و التي سيتم استخدامها داخل وخارج المخيمات على حد سواء لتقديم الخدمات الصحية لالجئين و متنقلة و

. رسلت للمحتاجينوأقين المعوالجئين لكما تم تأمين كراسي متحركة  ,الصحي لتحسين ظروف الصرف الصحي     

من المساعدات  كمية كبيرةدعمت المفوضية إنشاء وتمويل عدد من المراكز االجتماعية / مراكز خدمات متعددة الوظائف التي توفر  

  . الذين يعيشون في التجمعات خارج المخيمات والخدمات لالجئين السوريين

  ؟ في تركيا الالجئين السوريين العليا لشؤون الالجئين هل تسجل المفوضية

يتم  فإنه المؤقتةبما أن حمايتهم مكفولة بنظام الحماية   لسوريين في تركيااال تقوم المفوضية في تركيا بتسجيل أو تحديد وضع الالجئين 

. تسجيل الالجئين السوريين من قبل السلطات التركية  

الحكومة التركية والشركاء العاملين في المجال اإلنساني في تحديد الالجئين السوريين المعرضين للخطر و المحتاجين تدعم المفوضية 

 مدى حاجة الالجىء ى المفوضية بغرض تقييماألفراد المحالين ال , لحماية خاصة والذين قد تتطلب حمايتهم تدخالت إضافية / تكميلية

يعني تحديد الحل األنسب  أضافية حاجة لحمايةالتقييم مدى  .يمكن االتصال بهم من قبل موظفي المفوضية لمتابعة وضعهم أضافية  حمايةل

  لتلبية احتياجات الحماية الخاصة بك في بلد اللجوء, عملية تقييم الحماية ليست بعملية تسجيل .
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 بأعادة توطين الالجئين السوريين؟ العليا لشؤون الالجئين تقوم المفوضية هل  

عدد  . قال إلى بلد ثالثتناالإعادة التوطين والقبول األنساني هي عملية يستطيع من خاللها الالجئين الذين هم عرضة للخطر في بلد اللجوء 

ا في إعادة توطين السوريين من المنطقة وحاليا هناك فرص محدودة محدد من الحكومات أبلغت المفوضية العليا لشؤون الالجئين رغبته

و لن يتم إعادة توطين كل الجئ معرض للخطر. إلعادة التوطين لالجئين السوريين األكثر عرضة للخطر   

مكانهم الحصول بإمن الالجئين سيكون  عدد محدود جدا   و بل هو الحل األخير لالجئين األكثرعرضة للخطر اً حق تإعادة التوطين ليس

عادة التوطين من قبل البلدان المستقبلة وليس بإختيار بلد إعادة التوطين. يتم اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق الالجئين  يحقعلى ذلك . ال 

العليا لشؤون الالجئين.   المفوضيةمن قبل   

ذا إ و ن إعادة التوطين عملية مجانيةإ . ك من قبل موظفي المفوضيةسوف يتم االتصال ب لكدائم مناسب و إذا تم تحديد إعادة التوطين كحل 

. توطين فهو يمارس االحتيال وهذه جريمة يعاقب عليها القانون التركيالي شخص المال أو ادعى أنه يمكن أن يساعدك في إعادة إطلب   

يضا سحب ملفاتهم من أحالتهم الى التحقيق وسيتم إن عن طريق الغش والرشوة سيتم التوطيعادة إالالجئين الذين يحاولون الحصول على 

 . ن التوطي عادةقسم إ

 . ويجب ان يقوموا بالتسجيل لدى السلطات التركية المؤقتةجميع السوريين في تركيا مشمولين بقانون الحماية 

الجئين و طلبات لم شمل األسرةلا  

 لم شمل األسرة في تركيا

طلبات لم شمل األسرة في تركيا لألقارب )الزوجين واألطفال(المقيمين خارج تركيا والراغبين فإن من قانون الحماية  ٨٤للمادة  وفقا  

ة ومنظمات المجتمع العاموتنسيق مع المؤسسات  والتي بدورها تكون على تواصل DGMMم من قبل في تركيا تقي   بأسرهملتحاق باإل

 . التركيةللسلطات  مثل هذه الطلبات يجب ان ترفع مباشرة والمدني ذات الصلة 

 . لم شمل األسرة خارج تركيا

وفقا  لقوانين أغلب و أي شخص يريد تقديم طلب من أجل لم شمل العائلة ينبغي عليه أن يكون على اتصال مباشر مع السفارة ذات الصلة

من أجل البدء بمراجعة سلطات الهجرة هناك أوال   د أفراد العائلة في البلد الثالثأن يقوم أح تتطلب إجراءات لم شمل العائلة فإن  الدول

)الزوجين واألوالد تحت سن ل العائلة ألفراد العائلة من درجة القرابة األولى أغلب الدول تقبل فقط طلبات لم شم الالزمة , اإلجراءاتب

 (.01الـ

المثلى هي أن يقوم صاحب الطلب والذي لكن الطريقة  االستشارةالمساعدة عن طريق تقديم تستطيع  العليا لشؤون الالجئين المفوضية ن إ  

 ذات الصلة. البلد سفارة ةفي بلد آخر بمراجع لديه أقارب من الدرجة األولى

جراءات تسجيلهم لدى السلطات قبل إتمام إ العائلة ساس عملية لم الشملأعلى جميع السوريين المقبولين لدى البلد الثالث ) بلد الهجرة ( على 

 . منعهم من المغادرة في حال تخلفهم عن التسجيل أن يتم لتركيا ومن المحتملمغادرتهم 

الغير األطفال  تركيا هي على سبيل المثالفي العليا لشؤون الالجئين  المفوضية التي تدخل بشكل استثنائي ضمن اهتماماتالحاالت  

 مكاتبها تستخدم في تركيا العليا لشؤون الالجئين المفوضية فإن الحالةفي هذه  لديهم أبوين مقيمين في دولة ثالثة قدمصحوبين بذويهم والذين 

 في تركيا. لألطفال خالل فترة تواجدهم لتسهيل لم شمل سريع للعائلة بالتعاون مع السفارات ذات الصلة وتؤمن تدابير عناية مناسبة

 تركيا.في  جئين العليا لشؤون الال المفوضية أنا لدي مشكلة حماية عاجلة وبحاجة إلى مساعدة

 المفوضية الجئين السوريين. يمكن التواصل معالحكومة التركية مسؤولة عن تأمين الحماية لكل ال نفي سياق نظام الحماية المؤقتة فإ

UNHCR واإلحاالت إستشارة حول نظام الحماية المؤقتة للحصول على. 
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 هو  (UNHCR)للمفوضية العليا لشؤون الالجئين لهيئة األمم المتحدة  خط اإلتصال المباشر

 ةاالستشار -المباشر خط  66 80 405 (312 90+)  

 للسوريين المباشر خط  27 81 405 (312 90+)  

 TURAN@unhcr.orgويمكن أيضا  إرسال االستفسارات عن طريق اإليميل 

 في تركيا (UNHCR) المفوضية العليا لشؤون الالجئين لهيئة األمم المتحدة

  

 5102 يناير 
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