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 أورفاب بيت الدعم االجتماعي مركز في السوريين لالجئين القانونية االستشارة ندوة

 دول إلى سوري ماليين 4 من أكثر نزحفقد . أمل أي دون من منازلهم ترك على السوريينالعديد من  السورية األزمةلقد أجبرت 

 همخلفيات القانوني وضعهمب تعلقت التي بالخدمات يتعلق فيما صعوباتال من العديد واواجه هجرتهمل األول اليوم منو . الجوار

 جنسيةوال العمل، وحوادث الزواج،ستفسار عن واال اإلقامة، هي تحاالال تسجيل أثناء نواجهها التي الرئيسية المشاكلإن . االجتماعية

بتقديم    IMPRقامت منظمة  االحتياجات لهذه ونتيجة. الخدمات على حصولال مشكلة السوريين الالجئين معظم ويواجه. التركية

 .للمستفيدين القانونية المعلومات توفير أجل من القانونية المشورة جلسات

 :القانونية االستشارةندوة  في نعرض أكثر األسئلة المطروحة هنا

 تركيا في السوريين لالجئين القانوني اإلطار

 األجانب قانون من 10 للمادة وفقا مؤقتة،ال حمايةال قانون ةتركيال جمهوريةال وزراء مجلس أصدر ،2104 عام أكتوبر 22 في

 األشخاص وكذلك سوريين، لمواطنينا هذا القانون على ينطبق المؤقتة، الحماية قانون من 0 رقم المؤقتة للمادة وفقا. الدولية والحماية

 .سوريا من القادمين والالجئين الجنسية عديمي

 :على الرابط اآلتي التركية باللغة هذا القانون متاح
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 تنطبق؟ على من و المؤقتة حمايةال قانون يه ما

 إلى العودة ستطيعوني الو الذين  هم،انبلد مغادرة على أجبروا الذين لألجانب الحماية ة بأنه توفيرمؤقتال حمايةال يعرف هذا القانون

 سعيا   الجماعي التدفق فترة خالل فردي بشكل أو جماعي بشكل حدودنا واعبر أو إلى واصلالذين و و ،منه الذي غادروا دالبل

 .الفردي التقييم أساسعلى  الدولية لحمايةل اتهمطلب تؤخذ أن يمكن ال الذينطارئة و  وأ مؤقتة حماية لحصول علىل

الذين  و الجغرافية، المنطقة أو البلد نفس من الزمن من قصيرة فترة خالل الوافدين من كبيرة أعدادوفود " أنهب الجماعي التدفق فيعر

 .الكبيرة همعدادأل نظرا ،الفردي من الناحية اإلجرائية و العملية ال يمكن إعطائهم حق اللجوء

 عديميالسوريين و والالجئين السوريين المواطنين لتستقب فإن تركيا ،ةتركيال حكومةال تطبقها التي ةالمؤقت الحماية قانون من كجزءو 

 جميععلى  ةالمؤقت الحماية قانون تطبيق يتمو . مإرادته ضد سوريا لىإ إعادتهم يتم ولن. الدولية لحمايةا يطلبون الذين الجنسية

و يشمل هذا  دولية، حماية إلى حاجةب هم الذين سوريا، من القادمين والالجئين الجنسية، عديمي واألشخاص السوريين المواطنين

 .ال يملكون أوراق ثبوتية شخاصاأل أيضا   القانون

. ةالمؤقت الحماية ضمن قانون أيضا تندرج المخيمات، خارج أو داخل يقيمون كانوا سواء السوريين، لالجئين منحت التي حقوقإن ال

 االجتماعية، اتالمساعد على والحصول التعليم على لوحصوال الصحية، الخدمات على الحصول بشكل عامالحقوق  هذه تشملو

 .العمل سوق إلى دخولوال

هي و المستقبل، في وضوحا أكثر كونيس العمل، سوقدخول  و االجتماعية اتالمساعد على الحصولك الحقوق، هذه بعض تنفيذإن  

 .االجتماعية سياساتال و األسرة ووزارة العمل وزارةك ،جهات الوزارية المعنيةال قبل من قيد الدراسة
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 تركيا؟ إلى الدخولقانون الحماية المؤقتة  ل يضمنه

دخول ال نظامعلى الحدود  التركية السلطات اعتمدتو قد . التركية السلطات قبل من تركيا إلى السوريين الالجئين دخول يتم إدارة

 أعداد إلستقبال لمخيماتل ة االستيعابيةقدرال زيادة  ةصعوب د و بسببجدال الوافدين داعدأ في السريعة الزيادة بسبب  التدريجي

 .الجدد الوافدين

 الرسمية الحدودية المعابر عبرة و دون أي قيود تأشير دون ا بشكل قانونيتركي الدخول إلى السورية السفر جوازات حامليبإمكان 

 .مفتوحةال

 عند كذلك و. التركية الجوازات شرطة قبل من الرسمية الحدودية المعابر عند سفر جوازات دونمن  السوريين لدخو في التحكم يتم

. الطارئة الطبية حاالتالب مقيد عموما السوريين دخول فإن التركية، البرية القوات أو الدرك قوات عليها تسيطر التي يةالحدود نقاطال

 و تركيا، إلى بشكل غير نظامي للدخول ونيسع صالحة سفر جوازات دون من السوريين من العديدفإن  الحدود، على للقيود ونظرا

 .المهربين مساعدةب هم يدخلونبعض

 القانوني غير دخولهم بسبب السوريين نعلى الالجئي إدارية غرامات فرضي الإنه ف ،ةالمؤقت الحماية قانون من ة الخامسةللماد وفقاو 

 .معقولة زمنية فترة خاللو  لتسجيلمن أجل ا  التركية السلطات إلى أنفسهم يقدموا أن شرطب تركيا، الى

 ؟التسجيل السوريين الجئينل يمكن أين

المديرية العامة  منحت ةالمؤقت الحماية قانون من( 01) المادة. التركية السلطات قبل من تركيا في السوريين الالجئين تسجيل يتم

 تحت تعمل مدنية مؤسسة يه DGMMو. مؤقتةال حمايةال الذين يشملهم قانون األجانب لتسجيل السلطة (DGMM) إلدارة الهجرة

  اتركياألعلى في  الوطني مجلسال هاعتمد الذي الدولية، والحماية األجانب قانون رعاية تحت أنشئت التيو  الداخلية، وزارة إشراف

 .2104 من العام أبريل في التنفيذ حيز ودخل 2102 عام نيسان ابريل في

 فيها يتم التي ةالفعلي إن المراكز. تركية ةمحافظ ثمانينالاإلحدى و  كل في البالد أنحاء جميع في جريي السوريين الالجئين تسجيلإن 

 التنسيق مراكز في أو ، الشرطةالوافدين لدى  مكاتب في التسجيلقد يجري  المثال، سبيل علىف. أخرى إلى مدينة من ختلفت تسجيلال

 .AFADالتي تديرها منظمة 

 .الوطنية قوانينال بموجب قانوني واجب هو السلطاتلدى  التسجيل 

. مإرادته ضد سوريا إلى شخص أي إعادة يتملن  أنه يعني هذا. القسرية اإلعادة محميين من تركيا في السوريين الالجئين جميعإن 

 .اتوالمساعد الخدمات على الحصول في ةعقبلشخص على ا شكلي سوف تسجيله عدمفإن  ذلك، ومع

 . قيد االنتظار السلطات تي وضعتهاال التسجيل عدد حاالتو الالجئين وجود مكان على اعتمادا للتسجيل االنتظار فترات تختلف قد

 التركية؟ السلطات لدى التسجيل على الوافد يجب لماذا

 الطبية اتالمساعد ذلك في بما العامة، الخدمات على للحصول القانوني األساس يشكل وفه تركيا في لألجانب جدا مهم التزام تسجيلال

 .والتعليم

 [تركيا من الهجرة قسم - كتيب] والخدمات الحقوق منجل و استفد س
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 الوالدة؟ حديثي األطفال تسجيل يتم و كيف ينأ

العديد  تركيا في مولودونال األطفال قد يواجه. الماضية سنواتهناك ثالثون ألف حالة والدة ألطفال سوريين في تركيا خالل الخمس 

 .تتعلق بالوالدة وثيقة أي شهادة ميالد أو أو وثيقة يمتلكوا لم ما الجنسية انعدام حالة مثل المشاكل من

 .الصحية والخدمات التعليم حقوقعلى  حصولال بإمكانية يتعلق فيما عتبر من األولوياتي سجل الميالد

 والتسجيالت والتجارة المبكر والزواج األطفال عمالة حاالت أي منالحماية  ، من خالل إثبات أعمارهم،ألطفالل يضمن سجل الميالد

 .القانونية غير

 لحماية دليل سجل الوالدة. اتبوقعو  محاكمل يخضعوا  أن ويمكن البالغين معاملتهم معاملة سيتم سجل والدة لديهم ليس الذين األطفال

 .األسرة ماسكت يضمن فإن سجل الوالدة األسرة، عن ينفصل أن إلى الطفل يحتاج، عندما األسباب من سبب ألي و. األسرة وحدة

 حديثي مأطفاله من أجل تسجيل المواليد تسجيل مكتب أقرب إلى لذهابا السورية ألسرعلى ا الضروري منإنه ف الحقائق، لهذه نظرا

 ليست تركيا في جنسيةالالحصوول على  بما أن. تركيا في المواليد تسجيل عن المسؤولة هي والمواطنة السكان مديريات إن .الوالدة

 قوانينلل وفقا .تركيا في على اساس والدته  التركية الجنسية يحصل على أن يمكن ال الطفل فإن التواجد في تركيا، أساس مبنية  على

 .ألقاربل الشهادة هذه تسجيل يمكن ال." لألجانب ميالد شهادة" تركيا في  الوالدة حديثياالجانب  األطفال إعطاء يتم

 : الالزمة والوثائق اإلجراءات

 المستشفى من الميالد شهادة( 0

 القانوني يعالرا/  ألبل / ألمل( كيملليك) زائروية اله( 2 

   .واألم اآلبقبل  من لفظي تأكيدفإن مكاتب تسجيل المواليد ستوافق على  ،(المنزل في أي) مستشفى في الوالدة حصلت لم إذا*  

 حمايةال لقانون وفقا الوالدةعلى أساس  التركية الجنسية على الحصول هميمكن الف الوالدة، حديثي الرضع السوريين لألطفال و بالنسبة

 اآلباء على يجب ثم ومن ،والدةال مستشفى من ميالد شهادة الحصول على بعد زائرال هوية على الحصول يمكنهم ولكن ،ةمؤقتال

 .التنسيق مركزل هاراظهإ

 تركيا؟ في التعليم على الحصول السوريين لألطفال يمكنهل 

 والثانوي ساسياأل التعليم على الحصول في الحق لديهم األجانب، ذلك في بما تركيا، في األطفال جميع التركي، الوطني للقانون وفقا

 أن ؤكدي ،2104 عام سبتمبر في الصادر (2104/  20رقم ) التعليم على األجانب حصول نع التركية التربية وزارةإن تعميم . مجانا

 تشرفالتي  مؤقتةال التعليم مراكز وأ المدارس في التعليمية الخدمات على الحصول يستطيعون المؤقتة الحمايةقانون  تحت األجانب

 .محافظة كل في المحلية التعليم مديرية عليها

 لجان قبل من القيد إجراءات تحديد ويتم. مؤقتةال تعليمال ومراكز التركية الحكومية المدارسب اإللتحاق السوريين الالجئين بإمكان

 .آخر إلى مكان من قليال تختلف أن ويمكن محافظة كل في لتعليما مديريات إشرافب أنشئت المحلية و التي التعليم

 يعيشون التي المحافظات في المحلية التربية مديرية ذهاب الىال التركية المدارس في راغبين بالتسجيلال األجانب الطالب على يجب

 حديدت قرار ويستند. فيه قبوله يتمس الذي الصف وتحديد المدارس في األطفال وضع عن المسؤولة هي لمحليةا التعليم لجانإن . فيها

 القرار هذا يستند سوف الوثائق، هذهعدم امتالك  و في حال. المنشأ بلد في إليه توصل الذي التعليم مستوى تبين وثائق على الصف

 .القصير يتقييمإلختبار كتابي  خضوعال أو مقابلةال على

دن الم بعض وفي المخيمات في المراكز هذه جداوتوت. السوريين لالجئين إنشاؤها تم (مدارس) مؤسسات هي مؤقتةال تعليمال مراكزإن 

 على األطفال يحصل الدراسي، العام نهاية في. السوري المنهج نع معدل نموذج باستخدام وذلك العربية، باللغة درسوت و القرى

في  المدارس الى الذهاب مخيماتال في المقيمة األسريجب على . نتائجها مع الدراسية السنة خالل همنجاح و حضورهم تثبت وثيقة
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 لمحافظةل ربيةالت مديرية الى يذهبوا أنعليهم  يجبف دن و القرىالم في يعيشون الذين أولئكأما . بالمدارس أطفالهم إللحاق اتمخيمال

 التربية المحلية مديريات تكون سوف. موقعهم بالقرب من اموجود هناك مركزا كان إذا ،ةمؤقتال التعليم كزامرب اإللتحاق أجل من

 أنب االنتباه يرجى. أعاله موضح هو كما فيه الطفل وضع سيتم الذي الصف وتحديد ةمؤقتال التعليم كزامرب الحاقهم عن ةمسؤول

 الحاالت، هذه مثل في. األطفال جميع استيعاب على قادرة كونت ال قد و المدن جميع في متوفرة تكون ال قد مؤقتةال تعليمال مراكز

 .ةالوطني رساالمد نظام في أبنائهم تسجيلب اآلباء ينصح

  المدرسة؟ في لتسجيل المطلوبة المستندات هي ما

 التركية السلطات لدى تسجيلهم يتم أن الضروري فمن ،ةمؤقتال التعليم كزامر أو التركية رسامدال أي في مسجلين يكونوا أن أجل من

 ( . Yabanci Tanitma Belgesi) الزائر بطاقة أو المؤقتة، الحماية هوية أو ،(ikamet) إقامة تصريح امتالكهم و

 االلتحاق بالمدارس  الطالب بإمكان بعد، استالمها يتم لم و المؤقتة الحماية هوية على للحصول طلب تقديم فيها تم التي الحاالت في

 .في المدرسة التسجيل وضع تعديل يتم سوف هوية،ال إصدار تمو عندما ي ". فوضيك"

 الصففسيتم تحديد  ،(ةيالمدرس تقريرال بطاقات مثل) للطفل السابقة التعليمية بالسيرة تتعلق وثائق أي يملكان ال الوالدان كان وإذا 

 منهم طلبي أن ويمكن األطفال مع شفوية مقابالت عقدت قد انها كما. الوالدين ةمناقش خالل من المحلية التعليم لجنة قبل من لطفلل

 .معرفتهم لتقييم قصير تحريري ختبارإل الخضوع

 ؟ةتركيال اتالجامع الدراسة في السوري الشباب هل بإستطاعة

 الطالب على. األكاديميةالللغوية و  متطلباتيلبوا ال أن شريطة التركية، الجامعات لدراسة فيلالتقديم  السوري الشباب بإمكان

قد تفرض . جامعة كل يديره الذيو ( YOS) األجانب الطالب امتحان اجتياز على تهمقدر إثبات تركيا في الدراسة في الراغبين

 .YOS ختبارإلعلى المتقدمين  رسوما الجامعات

 :الرابط على قديم طلبهمت التركية الجامعات في لدراسةا منحة على للحصول التقدمب الراغبين السوريين الطالب على يجب

www.turkiyeburslari.gov.tr 

 ؟من دون قيود تركيا داخل التحرك اللجوء وطالبي المسجلين السوريين لالجئينل يحق هل

 لالجئين وبالنسبة. منتظم بشكل النهار ساعات خالل المخيمات منللخروج  ذونات مؤقتةأ السوريين الالجئين المخيمات ومديريمنح 

 ومع. حاليا مطلوب غير أخرىأو محافظة  مدينة إلى للذهاب خاص إذن على الحصولف المخيمات، خارج يعيشون الذين السوريين

 استمرار ضمان أجل منذلك  أخرى، محافظة إلى أو مجموعة أشخاص الشخص انتقال حينما ةحال في السلطاتإبالغ  يتعين ذلك

 .الخدمات على الحصول

 لمشتريفيحق ل ،اعقار سوريشخص  اشترى حال في ولكن. يجوز ال عموما فهذا السوريين،  أسماءب  العقارات لتسجيل بالنسبة أما

 .العدل كاتب مسجال عند والبائع المشتري بين عقد هناك يكون أن ويجب. تركي مواطن بإسم عقارال تسجيل خالل من حقه يضمن أن

 تركيا؟ في عملال سوريال الجئا هل يستطيع

 أي هناك يكون لن اإلذن هذا وجود عدم حالة في. عمل إذن هناك يكن لم ما تركيا في لعملبا نيلسوريل يسمح ال التركي قانونال

 .صاحب العمل و العامل من كل سيعاقب العملأثناء  حوادث وقوع حال فيو . ضمان

 ؟ذوي االحتياجات الخاصة أو الطبية االحتياجات ذوي السوريين لالجئين هو الدعم المتوفر ما

 الالجئين لجميع الطبي العالج على لحصوال حريةمن أجل  تاليسهت فهناك  والطبية، الصحية الخدمات على بالحصول يتعلق فيما

 .المخيمات وخارج داخل المقيمين السوريين
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 الطبية اتوالمساعد الصحية الخدمات على الحصولب تعلقت التي الحالة بوضوح يحدد( 22 المادة) مؤقتةال حمايةال إن قانون

 .الطبية الخدمات تقديم على التركية المنسقة و المشرفة الصحة وزارة مع ،هذا القانون مشملهالذين ي لألشخاص

 وتقدم. الخاص به والدواء لعالجل أو والطارئة، األساسية الصحية الخدمات عن المريض من رسوم جمع يتم ال ،بموجب هذا القانون

 الرعاية على لحصولل[. SUT] ةيالصح إدارة الخدمات إطار ضمن العالج اندرج إذا من الدرجة الثالثة و الثانوية الصحية الرعاية

 اجتماعية نفسية خدمات تقديم المزمع ومن. حكومي مستشفى من حالةاإل إلى حاجة هناكف ة،الثالث من الدرجة أو الثانوية الصحية

 .الشركاء من وبدعم االجتماعية، والسياسات األسرة وزارة بها ستقوم التي أيضا،

 تراكواأل السوريين بين الزواج

 :تحقيقها ينبغي التي الشروط بعض هناك

 . أعزب الشخص هذا أنب ثبتت سوريا من شهادات هناك يكون أن ويجب قبل، من متزوجا الشخص يكون ال أن يجب( 0

 .الزواج عقد وتأكيد للمصادقة بلديةال مراجعة( 2

 (كيمليك) ضيفال هوية لكتيمأن  السوري الشخص على يجب( 2

 للمواطن يمكن الزواج، عقد تاريخ من سنوات ثالث بعد أيضا،(. الوالي) المحافظة رئيس قبل من المستندات مطابقة يجب( 4

 .التركية الجنسية على للحصول بطلب التقدم السوري

 .القانون بموجب عاقبي وبالتالي ،به عترفغير م فهو ،(الشيخعند )الديني  لزواجل بالنسبة أما


