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تحديث 2020
صادر عن المجلس األوربي لالجئين والمنفيين
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شكر و منهجية البحث
تم البحث و صياغة مسودة التقرير األصلي و التحديث األول من قِبل حقوق الالجئين في تركيا و تم تحريرها من قبل المجلس
األوروبي لالجئين والمنفيين .وتم البحث و صييييياغة التحديثات منذ  2017من قِبل مسييييتمييييار مسييييتقل و تم تحريرها من قِبل
المجلس األوروبي لالجئين والمنفيين.
بُني تحديث التقرير لعام  2020على بحوث مكتبية ومعلومات تم جمعها من منظمات المجتمع المدني واألوسييييييياي األكاديمية
وممارسي المهن القانونية في مدن من جميع أنحاء تركيا وتم جمع المعلومات عن يريق مقابالت باستخدام برنامج زوم بسبب
وباء كوفيد . 19-ويبقى الوصييييول للمعلومات الرسييييمية المتعلقة بوصييييع األمييييخاد تحت الحماية الدولية أو الم قتة في تركيا
محدودا ً حتى اآلن.
إن آخر تحديث لجميع المعلومات الواردة في هذا التقرير هو بتاريخ  31كانون األول  2020إال إذا ذُكر غير ذلك.

قاعدة بيانات اللجوء
تم تنسييييييييق العمل على قاعدة بيانات اللجوء من قِبل المجلس األوروبي لالجئين والمنفيين .و تهدق إلى تقديم معلومات حديثة
عن عملية اللجوء في  23بلداً .و هذا يتصمن  19دولة من أعصاء االتحاد األوروبي و هي (النمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرد
وألمانيا وإسييبانيا وفرنسييا واليونان وكرواتيا وهنغاريا وإيرلندا وإيياليا وماليا وهولندا وبولندا والبرتغال و رومانيا والسييويد و
سيييلوفينيا) وأربعة دول من خارج االتحاد األوروبي و هي (سييييبيريا و سيييويسيييرا و تركيا والمملكة المتحدة) ولدى الباحثين و
المحيياميين و الممييارسيييييييين الحقوقيين والعيياميية صيييييييالحيييات الوصيييييييول لهييا من خالل الموقع االلكتروني على الميييييييبكيية
 .www.asylumineurope.orgوتحاول قاعدة البيانات أن تعزز تنفيذ و إدراج التميييييييريع األوروبي المتعلق باللجوء بما
يعكس أعلى معايير الحماية الممكنة بما يتوافق مع القانون الدولي لالجئين و حقوق اإلنسان باالعتماد على أفصل الممارسات.
وإن هذا التقرير هو جزء من قاعدة بيانات اللجوء ( )AIDAالممولة من البرنامج األوروبي لالندماج و الهجرة (،)EPIM
وهي مبادرة تعاونية من قِبل مييبكة الم سييسييات األوروبية ،و صييندوق اللجوء الهجرة و االندماج ( .)AMIFإن محتويات هذا
التقرير هي مسييي ولية المجلس األوروبي للجوء وحدال وال يمكن اعتمادها لتعكس آراء البرنامج األوروبي لالندماج والهجرة أو
آراء المفوصية األوروبية.
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املعجم و قائمة االختصارات
AFAD

سلية إدارة المخاير و الكوارث

CCTE

تحويل المال المريي للتعليم

CIMER

مركز تواصل الرئاسة

CODEM

مركز دعم اليفل

DGMM

المديرية العامة إلدارة الهجرة

ECHR

اتفاقية حقوق اإلنسان األوروبية

ECTHR

محكمة حقوق اإلنسان األوروبية

ESSN

مبكات األمان االجتماعي لليوارئ

GEM

مركز التعليم الم قت

GSS

تأمين الصحة العام

HEP

برنامج التعليم السريع

IKGV

م سسة تيوير الموارد البمرية

IPEC

هيئة تقييم الحماية الدولية
وكالة العمل التركية

ISKUR
LFIP

قانون األجانب والحماية الدولية

MUDEM

مركز دعم الالجئين
مديرية إدارة الهجرة

PDMM
RFIP

األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية

SGDD-ASAM
SIHHAT
التركية)
SONIM

رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء

صييييحات (تحسييييين الحالة الصييييحية للسييييوريين تحت الحماية الم قتة والخدمات المتعلقة من قبل السييييليات
مركز القصاء على العنق

SUT

توجيهات التيبيقات الصحية

TPR

أنظمة الحماية الم قتة

UNHCR

المفوصية العليا لم ون الالجئين

YIMER

مركز تواصل األجانب

YKN

رقم تعريق األجانب

YTB

رئاسة جاليات األتراك في الخارج و الجاليات األخرى

YTS

مقاتل أجنبي إرهابي
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قائمة ضوابط وصيغ المديرية العامة إلدارة الهجرة DGMM
أ ُ صدرت ال صوابي من قِبل المديرية العامة إلدارة الهجرة و لكن هذال ال صوابي ال تخ صع لمعايير وا صحة و متوفرة للعامة .و
ال يند القانون على تيبيق و تنظيم هذال الصوابي ولكن من المرجح أنها في الدوائر الداخلية والتعليمات الداخلية لإلدارة.
وتمير كل من الحروق لمجموعة مختلفة من األمخاد .حرق األلق  Aيمير إلى قرارات المحكمة وحرق السين  Cيمير
إلى حظر دخول م قت و يمييير حرفي الجيم و الواو  Gو  Oإلى حظر الدخول بينما الحرق نون  Nيمييير إلى الدخول بناء
على تصريح عمل .و فيما يلي مجموعة أمثلة لهذال الصوابي:
99A

غير قادر على مغادرة تركيا

114C

أجنبي قيد اإلجراءات الجنائية

116C

أجنبي يهدد األخالق العامة و الصحة العامة

119C

أجنبي تحت غرامة إدارية تبعا ً للقانون رقم  4817للعمل غير المعلن

120C

تأميرة \ انتهاك إلذن اإلقامة

137C

المخد مدعو للرحيل

141C

حظر دخول

78G

مرض

82G

نمايات صد األمن الويني

87G

األمن العام

89G

مقاتل أجنبي إرهابي

42H

جنح مرتبية بالمخدرات

82N

تصريح عمل – نمايات صد األمن الويني

99N

تصريح عمل – نمايات أخرى

100O

حظر دخول – وإلغاء اللجوء

71V

موقع غير معروق

74V

مخد ييلب إذن بالخروج

84V

دخول لفترة قصيرة ( 180\90يوم)

87V

أجنبي عائد بإرادته

89V

عائد من اليونان

91V

يحمل الحماية الم قتة و ييلب اإلذن بالخروج

92V

أجنبي الحق التسجيل

26Y

نماي إرهابي غير مرعي

و لدى المديرية العامة إلدارة الهجرة أرقام مختلفة لصيغ أُعييت ألمخاد في إجراءات الهجرة و يلبات اللجوء .و هذال أمثلة
تتصمن التالي:
1T

ترحيل \ يلب دخول غير نظامي
9

2T

يلب دعوة لمغادرة البالد

6T

يلب قرار مراقبة إدارية ييالب بإيالق سراح من مركز الترحيل و التعهد بالتبليغ
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اإلحصائيات
تُزود المديرية العامة إلدارة الهجرة باإلحصائيات الموجودة عن تركيا و تنمر المعلومات عن العدد الكامل لألمخاد المستفيدين
من ا لحماية الم قتة و الحماية الدولية ،باإلصافة إلى بيانات عن التسجيل في تركيا في جميع الواليات .و ال يتوفر عدد القرارات
عن الحماية الدولية التي أصدرتها المديرية العامة إلدارة الهجرة.
المتقدمين للحماية الدولية 2020
العدد الكلي

31,334

أفغانستان

22,606

العراق

5,875

إيران

1,425

أخرى

1,428

المصدر :المديرية العامة إلدارة الهجرة ،الحماية الدوليةhttps://en.goc.gov.tr/international-protection17 :
المسجلين من المستفيدين من الحماية المؤقتة 17 :آ

ذار 2021

المستفيدون
-

3,663,336

العدد الكلي

98.4%

3,605,404

خارج مراكز اإلقامة الم قتة

1.6%

57,932

داخل مراكز اإلقامة الم قتة

التفاصيل في  15والية أساسية
الوالية

السوريين الالجئين المسجلين

العدد الكلي في الوالية

النسبة من العدد الكلي

اسينبول

523,067

15,011,868

3.48%

غازي عنتاب

449,356

2,085,795

21.54%

هاتاي

435,881

1,654,907

26.34%

مانلي أورفا

423,419

2,108,013

20.09%

أصنة

253,981

2,244,748

11.31%
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ميرسين

226,188

1,839,975

12.29%

بورصة

179,104

3,057,247

5.86%

إزمير

148,018

4,365,022

3.39%

قونية

118,720

2,224,384

5.34%

كلس

105,442

141,454

74.54%

أنقرة

100,646

5,506,786

1.83%

قهرمان مرعش

93,521

1,164,273

8.03%

ماردين

89,172

851,922

10.47%

قيصري

79,643

1,402,941

5.68%

كوجايلي

55,351

1,983,505

2.79%

المصدر :المديرية العامة إلدارة الهجرة ،الحماية الم

قتةhttp://bit.ly/2Bn2gMI .
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القوانين األساسية المرتبطة بالحماية الدولية والحماية المؤقتة
العنوان
القانون رقم  6458المتعلق
باألجانب و الحماية الدولية11 ،
نيسان 2013

تم تعديله بموجب مرسوم
اليوارئ رقم  ،676في 29
تمرين األول 2016

العنوان (باللغة التركية) االختصار
قانون األجانب
والحماية الدولية

العنوان االلكتروني
)http://bit.ly/1fATdsC (EN

https://bit.ly/2ISX0RA
)(TR

تم تعديله بموجب المرسوم رقم
 7070في األول من مباي
 2018بناء على تمريعات تدابير
اليوارئ

)http://bit.ly/2z0t3wh (TR

تم تعديله بموجب المرسوم رقم
 703للمواءمة بين القوانين في 9
تموز 2018

http://bit.ly/2S5DZzL
)(TR

تم تعديله بموجب القانون رقم
 7148المتعلق بتعديل العديد من
القوانين في  26تمرين األول
2018

تم تعديله بموجب القانون رقم
 7196بتعديل العديد من القوانين
في  6كانون األول 2019

https://bit.ly/2WAu8nx
)(TR

http://bit.ly/2EqekOa
)(TR

http://bit.ly/2jtRexU

القانون رقم  6735المتعلق باليد
العاملة الدولية في  13آب عام
2016
القانون رقم  2577المتعلق
بإجراءات المحكمة اإلدارية في
 6كانون الثاني 1982

)http://bit.ly/2jtRexU (TR

http://bit.ly/1KcDTzg
)(TR
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القانون رقم  1136المتعلق
بالمحاميين في  19آذار 1969

)http://bit.ly/1fATsUx (TR

القانون رقم  1512المتعلق
بكتّاب العدل في  18كانون الثاني
1972

http://bit.ly/1Rw8wyN
)(TR
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المبادئ األساسية للمراسيم التنفيذية و اإلدارية و التشريعات المتعلقة بالحماية الدولية و الحماية المؤقتة
العنوان

العنوان (باللغة االختصار
التركية)

المرسوم الرئاسي رقم  4في 15
تموز 2018

العنوان االلكتروني

http://bit.ly/1Rw8wy
)N (TR

التمريع رقم  29656المتعلق بتنفيذ
قانون األجانب والحماية الدولية 17
آذار 2016

RFIP

قانون تمريع الحماية 6883\2014
في  22تمرين األول

https://bit.ly/2WA
u8nx

http://bit.ly/1Rw8wy
)N (TR

http://bit.ly/2ANlhVE
)(EN

http://bit.ly/1He6wvl
)(TR

http://bit.ly/1JiGVSl
)(EN

تم تعديله بموجب التمريع رقم
 8722\2016في  5نيسان 2016

http://bit.ly/209ErLl
)(TR

تم تعديله بموجب التمريع رقم
 11208\2018في  16آذار 2018

تم تعديله بموجب التمريع رقم
 1851/2019في  25كانون األول
2019

https://bit.ly/2GynE4
)b (TR
https://bit.ly/2WPeM
1w

تعميم المديرية العامة إلدارة الهجرة
 8\2016المتعلق بتنفيذ إجراءات و
مبادئ الحماية الم قتة في  5نيسان
2016

تعميم أنظمة الحماية
الم قتة 2016/8

تعميم المديرية العامة إلدارة الهجرة
 10 \2017المتعلق بالمبادئ
واإلجراءات لألجانب الخاصعين
للحماية الم قتة في  29تمرين الثاني
2017

تعميم أنظمة الحماية
الم قتة 2017/10

https://bit.ly/1S5rET
)G (TR
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تعميم المديرية العامة إلدارة الهجرة
 1 / 2019المتعلق بإنهاء وصع
السوريين بسبب العودة اليوعية في
 7كانون الثاني 2019

تعميم أنظمة الحماية
الم قتة 2019/1

القانون رقم  29695المتعلق
بتصريح العمل للمتقدمين للحماية
الدولية و أولئك المتمتعين بالحماية
الدولية في  26نيسان 2016

قانون تصريح العمل

القانون رقم  29594المتعلق
بتصريح العمل لألجانب الخاصعين
للحماية الم قتة في  15كانون الثاني
2016

قانون تصريح العمل
في أنظمة الحماية
الم قتة

القانون رقم  28980المتعلق
بم سسة و عمليات مراكز االستقبال
و اإلقامة و مراكز الترحيل 22
نيسان 2014

قانون مراكز الترحيل

http://bit.ly/1Ln6Ojz
)(TR

قانون رقم  25418المتعلق
بالمساعدة القانونية لرابية المحامين
في  30آذار 2004

قانون الحماية القانونية

http://bit.ly/1dg9Nwd
)(TR

تعميم اتحاد رابية المحاميين
 59/2013المتعلق بالمساعدة
للسوريين
المقدمة
القانونية
الخاصعين للحماية الم قتة في 22
تموز 2013

تعميم الحماية القانونية
59/2013

https://bit.ly/2IY5JC7
)(TR

القانون المتعلق بتنفيذ قانون كاتبي
العدل في  13تموز 1976

قانون كاتبي العدل

http://bit.ly/1dgakOF
)(TR

تعميم قانون كاتبي العدل 3/2016
المتعلق بالملفات و بياقات التعريق
الصادرة عن قاعدة قانون األجانب
والحماية الدولية في  2آذار 2016
تعميم وزارة الصحة رقم 9468
المتعلق باالستحقاقات الصحية
للمستفيدين من الحماية الم قتة في 4
تمرين الثاني 2015

http://bit.ly/2z08v74
)(TR
http://bit.ly/2ApyMKf
)(EN
http://bit.ly/2Aso4H0
)(TR

http://bit.ly/2AYqdqH
)(EN

تعميم قانون
العدل 3 / 2016

كاتبي

https://bit.ly/2Yd9Gd
)V (TR

http://bit.ly/1NLbaz5
)(TR
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قانون إجراءات الزواج في  10تموز
 1985المعدل بقانون تعديل قانون
إجراءات الزواج في  8كانون األول
2016

http://bit.ly/1KabY1f
)(TR
http://bit.ly/2AP9I3d
)(TR

رقم

تعميم وزارة الداخلية
E-010.07.01-40004962
المتعلق بالزواج و تسجيل أيفال
الالجئين و المستفيدين من الحماية
الم قتة في  13تمرين األول 2015

https://bit.ly/2IVMsk
)R (TR

قانون وزارة الداخلية رقم 29656
المتعلق بمكافحة االتجار بالبمر
وحماية الصحايا في  17آذار 2016

قانون مكافحة االتجار
بالبمر

https://bit.ly/1VeEOn
)5 (TR

قانون وزارة السياسات االجتماعية و
العائلة رقم  29656المتعلق بمراكز
منع أو الحد من العنق

قانون SONIM

https://bit.ly/1ppy1L1
)(TR

القانون رقم  28519المتعلق بتأمين
المأوى للنساء في  5كانون الثاني
2019

قانون تأمين المأوى
للنساء

https://bit.ly/2Uj8IO0
)(TR

قانون وزارة السياسات االجتماعية و
العائلة رقم  152065المتعلق
باأليفال الغير مصيحبين في 20
تمرين األول 2015

https://bit.ly/2pKR7x
)h (TR

الالئحة رقم  28741بمأن منح
التعليم الجامعي للمديرية العامة
للم سسات في  20آب 2013

https://bit.ly/3cjU2q
m

تعميم وزارة األسرة والعمل
والخدمات االجتماعية حول تنظيم
ووظائق المديرية العامة لخدمات
المعوقين والمسنين في  27آذار
2020

https://bit.ly/3pjyu0X

الالئحة رقم  2324حول م سسات
تنفيذ العقوبات واالجراءات األمنية
في  29آذار 2020

https://bit.ly/3pnKMp
1
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مراجعة ألهم التغيرات منذ آخرتعديل للتقرير
إن آخر تعديل للتقرير كان بتاريخ آذار .2020
بالنسبة لألمخاد الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية في تركيا في عام  ،2020فإن كوفيد 19-يعني أنه من الصعب
للغاية التقدم بيلب للحصيييول على الحماية الدولية وغالبا ً ما يكون صيييعبا ً للغاية بسيييبب ممييياكل االقتصييياد ويبيعة عمل معظم
الالجئين ،إلى جانب محدودية الوصييييول إلى خدمات الدعم .كان هناك ما مجموعه  31334متقدم على الحماية الدولية في عام
 ،2020وهو عدد انخفض من  56417متقدم في عام  .2020ومع ذلك ،ارتفع عدد المسيييتفيدين من الحماية الم قتة المسيييجلين
من  3589289في  2019إلى  3663336في عام .2020
وتقريبا ً تم تعليق جميع األنميييية المتعلقة باللجوء خالل كوفيد 19-ويميييمل ذلك إغالق مكاتب التسيييجيل في المديريات اإلقليمية
إلدارة الهجرة من آذار إلى حزيران  2020في جميع أن حاء البالد .و بال تالي ،تم تأج يل الم قابالت وم عال جة يل بات الح ما ية
الدولية .وبمكل ممابه ،تم تعليق خدمات إعادة التويين لنفس الفترة ،واستمر التوقق العالمي للرحالت الدولية بين آذار وأيلول
 .2020وينيبق هذا أيصييييا ً على عمليات العودة .كان هناك صييييعوبة في الوصييييول إلى جميع الم سييييسييييات الحكومية بالنسييييبة
للمحامين والالجئين على حد سيييييييواء يوال العام .لجأت العديد من المنظمات غير الحكومية إلى الخدمات عبر اإلنترنت .وهذا
يعني تفاقم الصيييعوبات في الوصيييول إلى مراكز الترحيل .تم تقييد إمكانية الوصيييول إلى الخدمات الصيييحية من خالل تعديالت
على التمريعات في كانون األول  2019على الرغم من أن الوصول إلى فحوصات والخدمات المتعلقة بكوفيد 19-كانت متاحة
للجميع .كافح العديد من األمخاد الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية من أجل تحمل تكاليق معدات الحماية األساسية
ومنتجات النظافة وبينما كان هناك إمدادات لهذال المعدات من مصادر أخرى وبمكل متقيع.
واصيييييييل االتحاد األوروبي تقديم التمويل بما في ذلك خدمات التعليم وبرامج المسييييييياعدة النقدية .في سيييييييياق تنفيذ بيان االتحاد
األوروبي وتركيا في الفترة ما بين  4نيسييييان  2016و  1نيسييييان  ،2021أعادت تركيا قبول ما مجموعه  2139مييييخد من
اليونان بما في ذلك مواينين من باكسيييتان وسيييوريا والجزائر وأفغانسيييتان والعراق وبنغالديش 1.في عام  ،2021أعيد تويين
 28340سوري الجنسية (منذ عام  )2016في االتحاد األوروبي بموجب نظام 2.1 :1
ومييهدت الصييورة السييياسييية األكبر دفع تركيا نحو منيقة آمنة '' في مييمال مييرق سوووريا وتمييجيع على العودة إلى سوووريا.
كانت هناك أيصيييييييا ً حالة من الجمود بين االتحاد األوروبي وتركيا في أوائل عام  2020حيث فتحت تركيا حدودها إلى أوروبا
بينما أغلقت اليونان حدودها بمكل م قت ،بما في ذلك أمام الالجئين ،مما أدى إلى عمليات يرد لالجئين وظروق غير انسانية
على الحدود اليونانية التركية 3.ما يقارب  13000من الالجئين (معظمهم ال يحملون وثائق ميييييييخصيييييييية) تجمعوا على حدود
بازاركوله في أدرنة .كان لهذال األحداث تأثير إصيييافي حيث هناك احتمال تغريم أولئك الذين عادوا إلى المدن المخصيييصييية لهم
بعد ذلك في يريق العودة ،وعلى األغلب أنهم باعوا جميع ممتلكاتهم ،وواجهوا احتمال اعتبار يلباتهم للحصييييول على الحماية
الدولية مسحوبة
وبالنظر للمستقبل ،لن تكون المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدة اإلنسانية األوروبية نمية في تركيا بعد 10
سنوات وستصبح المساعدات اإلنسانية معونة دائمة تحكمها وزارة األسرة والم ون االجتماعية 4.ستتم مراجعة ممروع مبكة
األمان االجتماعي في حاالت اليوارئ لدعم أولئك الذين يمكن توظيفهم في سوق العمل من خالل التدريبات المهنية .ستدعم
وزارة األسرة والخدمات االجتماعية الخدمات المستمرة مثل دعم اللغة ورعاية األيفال والنساء والمعوقين .سيتم تحويل
مماريع الحماية والخدمات األساسية من المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدة اإلنسانية األوروبي إلى وفد االتحاد

 1المفوصييييية السييييامية لألمم المتحدة لميييي ون الالجئين ،العائدون من اليونان إلى تركيا  31 ،كانون الثاني  ،2020متوفر على الموقع
: http://bit.ly/38XgArI2
 2انظر المديرية العامة إلدارة الهجرة ،الحماية الم قتة علىhttps://bit.ly/3wm3j97 :
 3بيان حول الوصع على الحدود اليونانية التركية  3 ،آذار  ،2020متاح على. : https://bit.ly/2QVyzJ2
ً
 4غيرت وزارة األسييييييرة والخدمات االجتماعية والعمل اسييييييمها وأيلق عليها اسييييييم وزارة األسييييييرة والخدمات االجتماعية اعتبارا من
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األوروبي واللذي سيعمل بالتعاون مع السليات الوينية التي ستقوم بإدارة هذال المجاالت .في وقت كتابة هذا التقرير في نيسان
 ،2021تستمر جائحة كوفيد 19-وال تزال تمثل ممكلة كبيرة في تركيا.
الحماية الدولية
إجراءات الحماية الدولية
❖ الوصول إلى األراضي :كان لوباء كوفيد 19-آثار خييرة في إيران اعتبارا ً من آذار  2020مما أدى إلى حدوث
انخفاض في عدد الالجئين والمتقدمين للحصول على الحماية الدولية الذين دخلوا إلى تركيا من الحدود اإليرانية.
وأغلقت الحدود وكانت األحوال الجوية قاسية في المتاء .كان الوصول إلى الحدود الجوية صعبا ً أيصا ً حيث تم تنفيذ
إجراءات صارمة في الميارات التركية بسبب الوباء ،وممل ذلك فترات من الحجر الصحي اإلجباري باإلصافة إلى
محاولة إعادة األمخاد إلى بلدانهم األصلية عند سماح قيود السفر بذلك.
❖ التسجيل :توقق تسجيل يلبات الحماية الدولية إلى حد كبير بسبب كوفيد 19-حيث تم إغالق مكاتب مديريات الهجرة
في الواليات من آذار إلى حزيران ،و أدى ذلك إلى زيادة التأخير في الوصول إلى إجراءات الحماية الدولية ،وخالل
فترة االنتظار هذال ،تُرك األمخاد المحتاجون إلى الحماية معوزين مع وصول محدود إلى الخدمات األساسية
ومعرصين لخير انتهاكات حقوق اإلنسان ،بما في ذلك الفئات العُرصة.
❖ لم تتحسن جودة إجراءات المحكمة االبتدائية :بمكل ممابه لعام  ،2019فإن الممارسات المتعلقة بالفحد وصنع
القرار في المحكمة االبتدائية ليست موحدة عبر الواليات .خالل العام ،تم اإلبالغ عن مخاوق معينة فيما يتعلق بجودة
المقابالت ،وتقييم األدلة ،وعدم تحديد الفئات العُرصة ،ونقد تدريب خبراء الهجرة باإلصافة إلى نقد المترجمين
الفوريين .وكذلك قامت المحاكم اإلدارية بتحديد بعض الفجوات في الجودة في المحاكم االبتدائية .تممل الممكالت
الهيكلية في إجراءات يلب الحماية الدولية عدم وجود تيبيق موحد للقواعد اإلجرائية في المديريات العامة إلدارة
الهجرة في الواليات ،وعدم وجود معلومات حول "فتح" و "إغالق" المدن المخصصة ،ونقد خدمات الترجمة المفوية
الكافية في المديريات العامة إلدارة الهجرة في الواليات  ،والرفض المفهي لليلبات دون وجود أسباب قانونية ومرعية
 ،واستخدام آليات االنسحاب الصمني ،مانعين بذلك الالجئين من الوصول إلى الخدمات األساسية ،والوصول المحدود
إلى المساعدة القانونية.
❖ الحماية من اإلعادة القسرية :في كانون األول  ، 2020قصت المحكمة الدستورية في التأثير اإليقافي لليعون اإلدارية
على قرارات الترحيل .وقالت المحكمة إن االستئناق يجب أن يوقق عملية الترحيل وإال فإنه ينتهك حظر سوء المعاملة
والحق في سبيل انتصاق فعال5.
❖ المساعدة القانونية :يواصل ممروع المساعدة القانونية الذي ينفذال اتحاد نقابات المحامين في تركيا بالتعاون مع
المفوصية السامية لألمم المتحدة لم ون الالجئين تقديم المساعدة القانونية المجانية ليالبي اللجوء في جميع مراحل
إجراءات الحماية الدولية ،واالعتقال ،وكذلك في مسائل القانون المدني وحقوق النساء 6.في عام  ،2020أصبح
الوصول إلى المحامين أمراً صعبا ً للغاية بسبب إحجام بعصهم عن تقديم خدمات مخصية بسبب الوباء؛ وكذلك استحالة
وصولهم إلى المباني اإلدارية أو عمالئهم في مراكز الترحيل بسبب قيود كوفيد الصارمة .تعرصت نقابات المحامين
نفسها لصغوي في عام  2020من خالل تعديالت على قانون المحامين في تركيا و تخمى نقابات المحامين من تهديدها
بإسكاتهم7.
❖ الوصول إلى المعلومات :ال يزال الوصول إلى المعلومات المتعلقة بإجراءات الحماية الدولية والحقوق وااللتزامات
الواجبة التيبيق مصدر قلق بالغ في الممارسة العملية .تم اإلبالغ عن قلق خاد بمأن المعلومات المتعلقة بأي من

5

 ، 03.12.2020 ، 29420/2017 ،K.Sمتاح علىhttps://bit.ly/3wN67MD . :

 6المفوضيييييياة الليييييياماة للمؤ المتحجئ ل يييييي األ الث اات  ،لية ا تجاي الت يييييي الاة
http://bit.ly/3d0MsyY.
 7انظة خطاب نقاية المحامات

ة اا  6 ، 2019مارس  ، 2020متاح على:

اسطنبول إلى مجلس لارايا  24 ،يوناو  ، 2020متاح علىhttps://bit.ly/3tNc5ul. :
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مكاتب المديريات العامة إلدارة الهجرة في الوالية كان مفتوحا ً خالل كوفيد .19-فصالً عن استحالة الوصول إلى
الخدمات المخصية واالستمارية .ومع ذلك ،تم توفير موارد المعلومات على وجه التحديد حول فيروس كورونا مثل
كيفية العناية بصحتك ،والتدابير الحكومية بمأن حظر التجول وقيود السفر ،وكيفية الوصول إلى المساعدة الحكومية،
باللغات التركية والعربية واإلنجليزية والفارسية ،على سبيل المثال بواسية رابية التصامن مع المهاجرين ويالبي
اللجوء.8
❖ الوضع في المنطقة العازلة :بعد محاوالتهم الفاملة لعبور الحدود اليونانية التركية في أوائل عام  ،2020اصير
العديد من الالجئين إلى العثور على سكن في حقل مفتوح في المنيقة العازلة في اليقس البارد وفي ظل ظروق
النظافة السيئة في الفترة الممتدة من  27مباي و  26آذار  .2020لم يتم توفير مأوى ال من قبل الدولة وال المنظمات
غير الحكومية في المنيقة العازلة" .بنى" الالجئون مالجئ م قتة من األكياس البالستيكية وأغصان األمجار .وقدم
الهالل األحمر التركي و المديرية العامة إلدارة الهجرة و سلية إدارة المخاير والكوارث إمدادات من المعونة الغذائية
األساسية ،لكنها لم تكن كافية .كما أن عدد المراحيض ووحدات الغسيل كان غير كاقٍ آلالق األمخاد في المنيقة،
كما تم اإلبالغ عن انعدام األمن والحوادث ذات الصلة.
❖ الوصول إلى السكن :ال يزال أحد أبرز أوجه القصور في اإليار القانوني للجوء في تركيا هو عدم االلتزام بتوفير
سكن ممول من الدولة ليالبي اللجوء .وي دي ذلك إلى قصايا مهمة تتعلق بالتمرد أو ظروق معيمية متدنية مما
يعرصهم لخير التمييز واالنتهاكات الجسيمة .ساءت الظروق المادية لالجئين بمكل كبير بسبب تأثير جائحة كوفيد-
 19وأثر زلزال إزمير في تمرين األول  2020أيصا ً على العديد من األمخاد الذين يبحثون عن الحماية الدولية
في تلك المنيقة.
❖ الوصول إلى سوق العمل :نظرا ً ليبيعة عملهم وعمليات اإلغالق المتكررة وتأثير كوفيد 19-على االقتصاد ،كافح
العديد من الالجئين ويالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الم قتة للعثور على عمل وتغيية احتياجاتهم األساسية بما
في ذلك معدات الحماية المخصية ومنتجات النظافة .في بحث أجرته رابية التصامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء
في نيسان  2020مع  1162من حاملي الحماية الم قتة والحماية الدولية ،قال  ٪ 89من األمخاد الذين تمت
مقابلتهم إنهم عايلون عن العمل بعد كوفيد 19-مقارنة بـ  ٪ 18قبل الوباء.
❖ الوصول إلى التعليم :لعب الوباء مرة أخرى دورا ً كبيرا ً في الوصول إلى التعليم منذ أوائل عام  2020مع إغالق
غالبية المدارس لمعظم الفئات العمرية لمعظم العام .قدمت الحكومة التركية تلفزيون مبكة معلومات التعليم (أيبا) التي
تقدم خدمات تعليمية ألولئك الذين ال يستييعون الذهاب إلى المدرسة .تم توفير التعليم لليالب في مقايع فيديو مدتها
عمرين دقيقة على ثالث قنوات على راديو التلفزيون التركي .أظهرت األبحاث أن القيود الناجمة عن الفيروس أثرت
على عمليات التعلم لأليفال المهاجرين قسرا ً حيث كانت هناك مماكل في الوصول إلى اإلنترنت أو األجهزة مثل
أجهزة التلفزيون أو األجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر أو وجود مساحة خاصة بهم للدراسة ،باإلصافة إلى ذلك،
يند التعديل الحديث لالئحة منح التعليم الجامعي من المديرية العامة للم سسات إن أي عمل غير قانوني ينتهك قانون
األجانب والحماية الدولية وقانون جواز السفر سي دي إلى فقدان اليالب األجانب لمنحهم الدراسية.
❖ خدمات ذوي اإلعاقات :تم تعديل التعميم الخاد بتنظيم ووظائق المديرية العامة لخدمات ذوي اإلعاقة والمسنين
الصادر بتاريخ  27آذار  .2020المديرية العامة هي اآلن مس ولة أيصا ً عن ذوي اإلعاقة والمسنين المستفيدين من
الحماية الم قتة.

اعتقال طالبي اللجوء
❖ مكان االعتقال :انخفصيييت الياقة االسيييتيعابية لالعتقال بميييكل يفيق من حوالي  20ألق مكان في عام 2019
إلى  16800مكان في عام  2020بعد إغالق مركزي ترحيل.
❖ تم تعليق اإلعادة القسوورية و اإلجبارية من آذار  2020حتى الخريق وكان هناك عدد أقل من اإلعادة القسييرية
في عام  2020بسيييبب قيود السيييفر وغيرها من القيود والحدود المغلقة بسيييبب الوباء .تم اتخاذ إجراءات الحجر

 8متاح علىhttps://bit.ly/2wDx2jQ :
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الصحي قبل وصع األمخاد في مراكز الترحيل .تم إيالق سراح األمخاد من مراكز الترحيل لصمان عدم
ازدحام المراكز وتم منحهم التزامات اإلبالغ بدالً من ذلك.
❖ بدائل االعتقال :تصيييييييمنت التعديالت الجد يدة على القانون في كانون األول  2019المادة ( 57أ) من قانون
األجانب والحماية الدولية التي تصيييييع بدائل لالعتقال قبل الترحيل بما في ذلك :اإلقامة في عنوان محدد ،والعمل
على أسيياس تيوعي من أجل الصييالح العام ،وواجبات اإلبالغ ،العائد األسييري ،واالسييتمييارات المتعلقة بالعودة،
والصمانات المالية ،والتعقب اإللكتروني .ال يجوز تيبيق هذال التدابير ألكثر من  24مهر ،و يكون عدم االمتثال
سببا ً لفرض االعتقال قبل الترحيل .أدى عدم وجود الئحة تنفيذية في عام  2020إلى عدم تنفيذ التدابير باستثناء
واجبات اإلبالغ .بدأ مميييييييروع اسيييييييتمييييييياري بين المديرية العامة إلدارة الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة .في
اسينبول ،بدا وجود ارتباي بين واجبات اإلبالغ والتدابير األمنية بموجب القانون الجنائي9
❖ االستئناف ضد وامر االعتقال :لم يتم تيبيق حد السبعة أيام بمكل موحد في جميع أنحاء تركيا ،عندما تم تيبيقه
ت سبب في صعوبات للمحامين فيما يخد تقديم اال ستئناق لموكليهم في الوقت المنا سب .و أ صبح الو صول إلى
مراكز االعتقال الصعب باألصل أكثر تعقيدا ً في عام  2020بسبب قيود كوفيد.19-

محتوى الحماية الدولية
❖ ت صاريح اإلقامة واإلجراءات اإلدارية األخرى :كانت هناك تأخيرات في جميع اإلجراءات اإلدارية في تركيا في
عام  2020بسييييييبب الوباء وكان من الممكن القيام يمكن بإجراء تغييرات صييييييغيرة على البيانات مثل تسييييييجيل
المواليد وتصحيح الوثائق عبر اإلنترنت.
❖ إعادة التوطين :توقفت إعادة التويين بين آذار  2020حتى أيلول بسبب كوفيد ،19-وقد أثر وصع كوفيد19-
بمكل كبير على عملية إعادة التويين؛ ومع ذلك ،تم وصع إجراءات المقابالت عن بعد في خمسة مواقع في جميع
أنحاء تركيا بالتعاون مع المديرية العامة إلدارة الهجرة ،مما سمح باستئناق المقابالت التي تم تعليقها من آذارإلى
حزيران بمكل تدريجي .أثر الوباء أيصا ً على المغادرين إلعادة التويين بسبب التوقق العالمي للرحالت الدولية
بين آذار وأيلول ،واعتباراً من نهاية تمرين األول  ،2020قدمت المفوصية أكثر من  5633يلب إعادة تويين
ئ ( 2،602سوري
( 4625سوري و  1008الجئ من جنسيات أخرى) إلى  18دولة؛ بينما غادر  3،382الج ً
و  780من جنسيات أخرى) إلعادة التويين في  14دولة10.
الحماية الم قتة:
إجراءات الحماية الم قتة
❖ التسجيل :تنيبق القصايا المذكورة أعالال بمأن تسجيل المتقدمين للحصول على الحماية الدولية أيصا ً على تسجيل
األفراد الخاصعين إلجراءات الحماية الم قتة ،على سبيل المثال :عدم الوصوح بخصود المدن المفتوحة  /المغلقة
للتسجيل ،وعدم وجود وثائق الهوية مما ي دي إلى تعرض المهاجرين غير المرعيين لخير الترحيل واالعتقال
اإلداري) .تتعلق القصايا اإلصافية بالتأخيرات الكبيرة في الفحوصات األ/نية والتسجيل األولي والتي قد تستغرق عدة
أمهر حسب الوالية .يتفاقم هذا بسبب نقد المترجمين الفوريين والعوائق العملية األخرى للتسجيل مثل األخياء من
جانب مس ولي المديرية العامة إلدارة الهجرة ،والتي ال يمكن تصحيحها إال بعد تدخل قانوني يستغرق وقتا ً يويالً.
❖ العودة الطوعية :استمر التعبير عن مخاوق جدية من قبل العديد من أصحاب المعنية فيما يتعلق بالتوقيع القسري على
نماذج العودة اليوعية في عام  ،2020ال سيما الخوق من االعتقال 11.ومع ذلك ،لم تكن المنظمات غير الحكومية
والباحثين المستقلين حاصرين ونادرا ً ما تحصر المفوصية المقابالت ،لذلك من الصعب معرفة جودة المعلومات

 9المعلومات المقجمة مت لتج لصحاب المصلحة  ،مارس .2021
 10المفوضييييييياة اللييييييياماة للمؤ المتحجئ ل ييييييي األ الث اات
https://bit.ly/3esx9AE.

ة اا  ،لية ا تجاي الت ييييييي الاة  ، 2020مارس  ، 2021متاح على:

 11انظة على سيييييييبال المنال  ،منظمة العفو الجالاة  ،ة اا :ةتال الليييييييوريات ي يييييييرل قاة قانون إلى الحةب قبل المنطقة ا منة
المتوقعيية  25 ،ل توية  /يييييييةيت ا ال  ، 2019متيياح علىhttps://bit.ly/2XTTa4V :؛ اهاومت رايتس اا ش  ،ة اييا:
سوريوأل يتؤ ةتالهؤ إلى الخطة  24 ،ل توية  /ةيت ا ال  ، 2019متاح علىhttps://bit.ly/2VFjCw7. :
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المقدمة .يُعتقد أن الغالبية العظمى من حاالت العودة من مراكز التركيل لم تكن يوعية ،على الرغم من وجود عدد
أقل منها في عام .2020
❖ الوصول إلى الخدمات عند العودة إلى تركيا :أوصحت نمرة المديرية العامة إلدارة الهجرة في  7كانون الثاني 2019
أنه يجب السماح لألمخاد العائدين إلى تركيا اعتبارا ً من  1كانون الثاني  2019بعد التوقيع على "وثيقة العودة
اليوعية"  ،وخاصة النساء الحوامل وكبار السن واأليفال بالوصول إلى الخدمات ، 12لقد نجح هذا في بعض الواليات
وفمل في واليات أخرى ،وقد الحظ العديد من أصحاب األيراق المعنية صعوبات في الحصول على "إعادة تفعيل"
وصع الحماية الم قتة بمجرد عودة األمخاد إلى تركيا.

محتوى الحماية المؤقتة
❖ السكن :استمر عدد المقيمين في مراكز اإليواء الم قت في االنخفاض في عام  ،2020وانخفض عدد المقيمين من
 64،048في مباي  2019إلى  56،970في نيسان .2021

 12منمور المديرية العامة إلدارة الهجرة لعام  1/2019بمأن وقق وصع السوريين بسبب العودة اليوعية 7 ،كانون الثاني 2021
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مقدمة عن سياق اللجوء في تركيا
تستصيق تركيا حاليا ً أكثر من  3ماليين الجئ من سوريا المجاورة لها و بصع مئات األلوق من يالبي اللجوء و المتمتعين
بالحماية من جنسيات أخرى و بمكل أساسي من العراق و فغانستان و إيران و دول أخرى .و تخصع هذال المجموعتان من
يالبي الحماية لمجموعتين مختلفتين من قوانين اللجوء و اإلجراءات .و على ذلك فلدى قانون اللجوء التركي هيكل ثنائي.
تحافظ تركيا على التقييد الجغرافي بناء على اتفاقية اللجوء لعام  1951و تيبقها فقي على الالجئين من الدول األوروبية .ففي
نيسان عام  2013تبنت تركيا قانون مامل و مستوحى عن االتحاد األوروبي يتعلق باألجانب و الحماية الدولية و الذي يند
على إيار قانوني مخصد للجوء في تركيا و ي كد التزام تركيا بواجباتها تجاال كافة األمخاد الذين يحتاجون الحماية الدولية
بغض النظر عن البلد الذي أتوا منه .ا قًا للمفوضاة اللاماة للمؤ المتحجئ ل األ الث اات  ،إأل المرتلبات ا اراياة مجال
ةيعات اللجوء التة اة يفضل هذا اإلصثح 13.و أسس القانون أيصا ً مديرية إدارة اللجوء
اللجوء ا الهجةئ ااضحة للعااأل
كوكالة مس ولة عن الهجرة و اللجوء الت جةي إ ةاءات حجيج الوضع.
وفي نهاية عام  ،2018استلمت مديرية إدارة الهجرة كافة المهمات المتعلقة ب الحماية الدولية و أما المفوصية السامية لم ون
الالجئين و مريكها التنفيذي ،رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء ،فقد توقفتا عن تسجيل المتقدمين للحماية الدولية
في  10أيلول  . 2018و تبقى المفوصية السامية لم ون الالجئين على اتصال مع السليات المس ولة و لديها اتفاقية مع الدولة
المستصيفة في تركيا و التي تم توقيعها في  2016و دخلت حيز التنفيذ في  1تموز .14 2018
يوفر قانون األجانب والحماية الدولية ثالثة أنواع من وصع الحماية الدولية وفقا ً لسياسة "التقييد الجغرافية" لتركيا بمأن اتفاقية
الالجئين لعام :1951
 .1األمييييخاد الذين يقعون صييييمن تعريق الالجئ في اتفاقية  1951وينتمون إلى "بلد المنمييييأ األوروبي" 15م هلون
للحصول على وصع الالجئ بموجب قانون األجانب والحماية الدولية ،مع االعتراق الكامل بالتزامات تركيا بموجب
اتفاقية .1951
 .2األمخاد الذين يندرجون صمن تعريق الالجئ التفاقية  1951ولكنهم ينتمون إلى ما يسمى "بلد المنمأ غير
األوروبي" ،يتم منحهم وصع الالجئ الممروي بموجب قانون األجانب والحماية الدولية .وصع الالجئ الممروي هو
مفهوم قانوني تركي قدمه قانون األجانب والحماية الدولية لغرض التمييز في المعاملة بين الالجئين بموجب اتفاقية عام
 1951القادمين من دول "غير أوروبية" وأولئك الذين ينحدرون من دول "أوروبية".
 .3األمخاد الذين ال يستوفون معايير األهلية للحصول على وصع الالجئ أو وصع الالجئ الممروي ولكنهم سيتعرصون
لعقوبة اإلعدام أو التعذيب في بلدهم األصلي إذا تمت إعادتهم ،أو سيكونون عرصة "لخير فردي بالعنق العموائي"
بسبب أوصاع الحرب أو النزاع المسلح الداخلي لديهم األهلية في الحصول على حالة الحماية الفرعية بموجب قانون
األجانب والحماية الدولية .يعكس الوصع القانوني التركي للحماية الفرعية تعريق الحماية الفرعية المنصود عليه
في توجيه االتحاد األوروبي الخاد باألهلية.
تنفذ تركيا نظام حماية م قت لالجئين من سوريا و الذي يمنح المستفيدين منه حق البقاء القانوني و فرصة الحصول على الحقوق
األساسية و الخدمات إلى حد ما .و يمكن الحصول على وصع الحماية الم قتة على أساس ظاهر وعلى أساس المجموعة
للمواينين السوريين والفلسيينيين القادمين من سورية .و تكون المديرية العامة إلدارة الهجرة السلية المس ولة عن التسجيل و
قرار الحاالت وفق نظام الحماية الم قت والذي يستند إلى البند رقم  91من قانون األجانب والحماية الدولية و قانون الحماية
الم قتة في  22تمرين األول .2014
تماميا ً مع اإليار التمريعي ،ينقسم هذا التقرير إلى قسمين :األول عن الحماية الدولية والثاني عن الحماية الم قتة.

 13يريق يويل للعودة  2حلول دائمة لالجئين السييييوريين في تركيا  ،ديسييييمبر  ، 2019متاح على، https://bit.ly/3aLCnEJ :
د -13 .تم الحصول على المعلومات من خالل مقابلة مع مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين جرت في سبتمبر ( 2019الحامية
.)102
 14المفوصية السامية لم ون الالجئين تركيا :أهم مستجدات العمليات  ،2018و موجودة على موقع https://bit.ly/2Cr3tBB
ً
"دوال
 15لغرض "التقييد الجغرافي" فيما يتعلق بتفسييييييير اتفاقية عام  ، 1951تعتبر حكومة تركيا الدول األعصيييييياء في مجلس أوروبا
أوروبية منمأ"
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الحماية الدولية
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إجراءات اللجوء
عام
مخطط ياان

طلبات في االحتجاز لمديرية
إدارة الهجرة

طلبات على األراضي لمديرية
إدارة الهجرة

إبالغ للمدينة التابعة ( 15يوماً)

تسجيل الطلب لدى مديرية إدارة الهجرة

الطعن

اإلجراء المعجل  (8يام )
لدى مديرية إدارة الهجرة

مجلس الدولة

الرفض

اإلجراء االعتيادي (6
شهر )لدى مديرية إدارة
الهجرة

حالة الالجئ
حالة لجوء شرطية
حماية ثانوية

إيقاق

استئناف
المحكمة اإلدارية

الطعن
المحكمة اإلدارية
اإلقليمية/مجلس الدولة
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لنواع اإل ةاءات:

مؤشرات :نواع اإلجراءات
❖ ماهي أنواع اإلجراءات الموجودة في بالدك؟
❖ اإلجراء االعتيادي:
● االختبارات ذات

األولوية1

نعم

X

ال

نعم

X

ال

نعم

ال

X

❖ إجراءات دبلن:

نعم

ال

X

❖ إجراءات القبول:

نعم

❖ إجراءات الحدود:

نعم

● المعاملة

المعجلة1

X

ال
ال

❖ اإلجراءات المعجلة:1

نعم

X

ال

❖ أخرى

نعم

X

ال

X

هل هناك أي من اإلجراءات الموجودة في القانون ليس قيد التيبيق؟
نعم

قائمة يالللطات الت

ال

تجخل

X

ل ااتجئ مت مةاتل اإل ةاءات

مرحلة اإلجراءات

السلية المختصة (باللغة االنكليزية)

اليلب

مديرية إدارة الهجرة

تحديد حالة الالجئ

مديرية إدارة الهجرة

االستئناق

المحكمية التنفييذيية لهيئية تقييم الحميايية
الدولية

اليعن

مجلس الدولة

السيييييييلية المختصييييييية (باللغة
التركية)
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مديرية إدارة الهجرة

اليلب الالحق

عجد الموظفات اطباعة سلطة المحرمة االيتجائاة
االسم باللغة االنكليزية

عدد الموظفين

الوزارة المس ولة

مديرية إدارة الهجرة

غير متوفر

وزارة الداخلية

هييييل هنيييياك أي تييييدخييييل
سيييييياسيييييي ممكن من قِبل
ا لوز ير ا لمسيييييييي ول في
صييينع القرار في الحاالت
الفردية من قبل السيييييييلية
المس ولة؟

نعم

 Xال

إن هيكل مديرية إدارة الهجرة هو هيكل وكالة مدنية فهي لديها مديريات إلدارة الهجرة في  81والية في تركيا .و قد أسيييييييس
قرار مجلس الوزراء في مباي  36 2018مديرية إلدارة الهجرة في  16والية تحت مس ولية مديرية إدارة الهجرة المناسبة.16
وتمت مراجعة وظائق و هيكلية مديرية إدارة الهجرة في  2018بعد تنصيييييب النظام الرئاسييييي في تركيا .وقد ألغى المرسييييوم
الرئاسييي رقم  4كافة المجالس السييابقة في مديرية إدارة الهجرة مثل مجلس سييياسييية الهجرة و المجلس االسييتميياري للهجرة و
الذين كانوا مس ولين عن تيوير السياسات في المنيقة.17
وتسييتمر المفوصييية العليا لم ي ون الالجئين بدعم مديرية إدارة الهجرة ببناء القدرات فيما يخد قانون اللجوء و قدمت التدريب
للموظفين .وبمييكل ممييابه ،يواصييل مكتب دعم اللجوء األوروبي ( )EASOتقديم الدعم للمديرية العامة إلدارة الهجرة ولمديرية
الهجرة بمأن منهجيات العمل في عملية اللجوء ،ال سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالفئات العُرصة ،من خالل تنفيذ خارية
يريق محسّنة للفترة 18.2021-2019
مةا عة قصاةئ إل ةاء اللجوء
لتسجيل يلب الحماية الدولية ،يُيلب من المتقدمين المستقبلين أن يحصروا إلى أحد مراكز مديرية إدارة الهجرة لتسجيل يلبهم.
فابتدا ًء من  10أيلول عام  ، 2018لم تعد المفوصية السامية لحقوق الالجئين معنية بتسجيل اليلبات .و إن كانت مديرية إدارة
الهجرة غير قادرة على تسجيل اليلب ،تيلب من المتقدم أن يتقدم بوالية أخرى (المدينة التابعة) خالل  15يوما ً في المكان الذي
يُيلب منه أن يسكن و أن يسجل اليلب هناك .وال يتم تغيية نفقات المواصالت ولكن تقوم المديرية العامة إلدارة الهجرة بإحالة
األمخاد المحتاجين إلى منظمات غير حكومية مثل رابية التصامن مع الهجرة ويالبي اللجوء .إن الممارسات غير موحدة
حيث ترفض يلبات التسجيل ألمخاد دون أن يتم إرسالهم إلى مديرية أخرى من مديريات إدارة الهجرة.
يحق للمتقدم للحماية الدولية البقاء على األراصي خالل فترة إجراءات اللجوء ولكن يُيبق على المتقدم االستثناء في حاالت
تتعلق ب "السالمة العامة"" ،الصحة العامة" ،و "االنتماء لمجموعة إرهابية أو مجموعة إجرامية" .و قد أصدرت المحكمة
 16قرار مجلس الوزراء  11464/2018في  19مييييباي  .2018انظر أيصييييا ً في أناصييييولو “ilçeye İlçe Göç İdaresi 36
 ”Müdürlüğü kurulacakفي  29آذار  2018و متوفر باللغة التركية على الموقعhttps://bit.ly/2TCRGWV :
 17الييبيينييييد رقييم  167 – 158ميين الييمييرسيييييييييوم الييرئيييياسيييييييييي رقييم  4فييي  15تييمييوز  2018و هييو مييتييوفيير عييلييى الييمييوقييع
https://bit.ly/2HHXsnG
 18المعلومات الواردة مقدمة من قِبل محامي في رابية محامي إزمير في آذار 2019
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الدستورية حكم تجريبي في حالة المدعو ي .ت .في  2018لتبدأ اإلجراءات النموذجية لتدرس ما إذا كانت اليلبات من أجل
التدابير الم قتة التي تلقتها تنبع من ممكلة هيكلية في الحماية من العودة القسرية و إن كان األمر كذلك ،ما هي اإلجراءات التي
يجب اتخاذها .نمرت المحكمة قرارها في  22تموز  19،2019يند قرار المحكمة علىأنه يجب مراجعة تيبيق المادتين 53
( )3و  54من قانون األجانب والحماية الدولية ،وأن اليعون صد الترحيل يجب أن يكون لها أثر إيقافي خاصة عندما يمكن أن
ي دي الترحيل إلى انتهاكات خييرة لحقوق اإلنسان .أعيت المحكمة السليات الحكومية سنة واحدة إلجراء التغييرات القانونية
الالزمة أو ستفحد جميع اليلبات المقدمة ليلب إجراء م قت لوقق الترحيالت من حيث المصمون .تم إجراء التعديل القانوني
من قبل السليات في كانون األول  20.2019تمتثل السليات للحكم واآلن كثيرا ً ما توقق اليعون الترحيل ،لذلك تم تعزيز
حقوق منع اإلعادة القسرية .ومع ذلك  ،كانت هناك مخاوق من أن هذا كان له تأثير غير مبامر على زيادة "العودة اليوعية"
(انظر القسم الخاد بالترحيل واإلعادة القسرية).
و تهدق مديرية إدارة الهجرة تحت قانون األجانب و الحماية الدولية إلى أن تصييدر قرار للمحكمة االبتدائية خالل  6أمييهر في
اإلجراءات االعتيادية .و إن هذال المدة الزمنية ليسيييييت ُم ِلزمة و يمكن تمديدها إن كان ذلك صيييييرورياً .و من خالل اإلجراءات
المعجلة يجب إجراء المقابلة المخصية خالل  3أيام من تاريخ التقديم و يجب إصدار القرار خالل  5أيام من المقابلة وبالنتيجة
ما مجموعه  8أيام.
و يقدم قانون األجانب والحماية الدولية مجموعة من سبل اإلنصاق المختلفة صد أي قرار صدر تحت اإلجراء االعتيادي مقارنة
باإلجراءات المعجلة و قرارات القبول .ويجب إرسال اليعون القصائية صد أي قرار سلبي تحت اإلجراءات المعجلة و قرارات
القبول خالل  15يوماً .و يمكن اليعن في أي قرار سلبي في اإلجراءات االعتيادية في هيئة تقييم الحماية الدولية خالل  10أيام
أو من خالل المحكمة التنفيذية المختصة خالل  30يوماً ،و فعليا ً فإن الحل األخير هو الذي يُيبق .و تحمل كل اليعون المتعلقة
بالحماية الدولية بمكل عام أثر إيقافي و تتصمن حق المتقدم بالبقاء في تركيا حتى انتهاء كافة سبل االنصاق ما عدا األمخاد
الذين يواجهون الترحيل على خلفية "السالمة العامة"" ،الصحة العامة" ،و "االنتماء لتنظيم إرهابي أو إجرامي".

 19المحكمة الدستورية ،قرار رقم  30 ، 22418/2016آيار  ، 2019باللغة التركية على الرابيhttp://bit.ly/33ieKk8. :
 20المادتان  )3( 53و  54من قانون األجانب والحماية الدولية وتم تعديل هاتين المادتين بموجب القانون رقم  7196بتعديل عدة
قوانين 6 ،كانون األول  ، 2019متاحان باللغة التركية علىhttp://bit.ly/2TSm0zU :
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حق االستفادة من اإلجراء و التسجيل
تق االستفادئ مت البقاء

ا رض ا اإل بار على الةتال

م مرات :حق االستفادة من البقاء في األرض
 .1هل هناك أي تقارير (تقارير صيادرة عن منظمات غير حكومية ،إعالم ،ميهادات ،إلخ) لألميخاد الذين لم يُسيمح لهم
بالدخول على الحدود و عادوا دون دراسة حاجتهم للحماية؟
نعم  Xال
 .2هل يوجد نظام مراقبة للحدود؟
نعم  Xال
❖ في حال وجود نظام مراقبة ،من هو المس ول عن مراقبة الحدود؟
السليات
الوينية

منظمات
غييييييييييير
حكومية
أخرى

❖ في حال وجود نظام مراقبة ،فكم مرة يتم إجراء مراقبة للحدود؟
بميييكل
متكرر

نادرا ً

 .1.1أبدا ً
البية
الدخول عبر الحدود ر
قامت تركيا ببناء حائي بيول  144كم على الحدود مع إيران ومع ذلك ،يُزعم في بعض المصادر أنه تم االنتهاء من 3.5
ال
نعم
كيلومتر فقي من الجدار حتى اآلن 21.مع أن بعض أصحاب المصلحة قد مككوا في فعالية هذا الحائي .22غالبا ً ما يتم اإلبالغ
عن وافدين غير نظاميين إلى فان ،آغري ،و أرزورم في المرق وموغال ،آيدن ،إزمير وتماناكالي وإدرنة واسينبول في
الغرب .و بحسب إحصائيات مديرية إدارة الهجرة ،كانت الجنسية األفغانية هي الجنسية األكثر من حيث االعتقال بسبب الهجرة
غير المرعية في  2020فقد بلغ العدد  50161من إجمالي  122302مخد تم القبض عليهم .ويمثل هذا انخفاض كبير في
عدد المهاجرين غير المرعيين الذين تم القبض عليهم منذ  )454662( 2019وهو العام الذي سجل فيه أعلى رقم منذ بدء
التسجيل23.

21

https://bit.ly/3q26u4U

" TRT22وصيييييييع الحائي لتحسيييييييين األمن على يول الحدود التركية-اإليرانية"  8تميييييييرين الثاني  2018و هو متوفر على الموقع
https://bit.ly/2C0ppDB
 23المديرية العامة إلدارة الهجرة  ،إحصاءات الهجرة غير المرعية ،متوفرة على. https://bit.ly/3ng8jbj :
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وتسبب الوصول المتزايد عبر الحدود اإليرانية إلى اتخاذ تدابير تقييدية و اعتقال عموائي و ممارسات ترحيل (انظر إلى مكان
الترحيل) و تصدر صيغة قرار  1T24الترحيل بحق الذكور األفغان العازبين بمكل أساسي .و تصدر صيغة قرارات الترحيل
على خلفية احتجاز إداري في أحد مراكز الترحيل أو في مركز للمرية و تُخزن في نظام إدارة الملفات اإللكتروني الخاد
بالمديرية العامة إلدارة الهجرة و يسمى " ."Goc-Netوال يستييع المخد التقدم إلى الحماية الدولية إن صدر قرار الترحيل
و يمكن اليعن بالقرار عن يريق اليعن القصائي فقي .25
كان لوباء كوفيد 19-آثار خييرة في إيران في آذار  2020مما أدى إلى انخفاض في عدد الالجئين الذين دخلوا تركيا من
الحدود اإليرانية .تم إغالق الحدود وكانت األحوال الجوية في المتاء قاسية .على الرغم من أن عدد األمخاد كان أقل مقارنة
بعام  ،2019إال أنه ارتفع مرة أخرى في أيار وكان كثير من الناس عرصة لخير التجمد .في حزيران ،فقد  65مخد حياتهم
بعد غرق قارب في بحيرة فان 26.حتى آذار  ،2021كانت هناك ثالث حاالت وفاة في أوزالب بسبب التجمد ،أحد الحاالت في
باسكليه وثالثة من هجمات الحيوانات البرية .في تمرين األول  ،2020أفادت منظمات غير حكومية ووسائل إعالم عن مقتل
 73الجئ (من بينهم  33من الجنسية األفعانية و  37من الجنسية الباكستانية و  2من الجنسية العراقية) تم تهريبهم في سيارة
مكتظة .وذكر مواين أفغاني في مهادته أنه كان هناك أمخاد أغمي عليهم بسبب نقد الهواء في الماحنة ،لكن المهرب
تجاهل يلبهم للمساعدة على الرغم من قيامهم بلكم األبواب والصراخ 27.وعادة ً ما يترك المتاجرين بالبمر الالجئين في وسي
المجهول والعديد يموت وحيدا ً في الجبال ،ودُفنت جثث في حقل فخار في فان في أكثر من  200قبر28.
كانت هناك بالفعل تقارير عن عمليات صد لالجئين من اليونان إلى تركيا في  .201929وساعد المحامين العديد من الحاالت
في فان وسليوا الصوء على المخالفات في إجراءات الترحيل30 .
بعد إعالن السليات التركية أنها ستفتح الحدود مع اليونان وبلغاريا في  27مباي  ،2020مجع مس ولين في الدولة الالجئين
على مغادرة والياتهم المسجلين فيها والذهاب إلى بوابة بازاركوليه الحدودية .تم وصع التزامات اإلبالغ جانبا ً ولم يتخذ أي
اجراء بخصود مركات السفر التي تقوم بنقل الالجئين من مدن مختلفة إلى بازار كوليه من دون تصريح سفر .غردت وزارة
الداخلية بأن اليرق مفتوحة أمام الالجئين المتجهين إلى الحدود الغربية ،وأعادت المديرية العامة إلدارة الهجرة تغريدها .عادة ً
ما تُمنح تصاريح اليريق كتابةً ،لكن فجأة أصبح من الممكن السفر بدون تصريح يريق .تم إحصار الناس بحافالت إلى أدرنه
من مدن مختلفة .كان هناك الكثير من المتاجرين بالبمر في اليريق ،ووفقا ً لبيانات ممثلي المنظمات غير الحكومية ،تم إفراغ
مراكز الترحيل .كما أكد الالجئون األفغان غير الموثقين أن السليات مجعتهم .أدى هذا التحريض إلى تجمع ما يقارب من
 13000الجئ (معظمهم غير موثقين) عند حدود بازاركوليه في أدرنة .على الرغم من وجود أمخاد من العديد من البلدان
المختلفة ،إال أن النمياء العاملين في الميدان أفادوا أن الغالبية العظمى كانت من األفغان.
ردا ً على إعالن الدولة التركية ،اختارت الحكومة اليونانية عسكرة الحدود البرية .بعد محاوالتهم الفاملة لعبور الحدود ،اصير
العديد من الالجئين إلى العثور على سكن في حقل مفتوح في المنيقة العازلة في اليقس البارد وفي ظل ظروق صحية سيئة.
لم يتم توفير مأوى ،ال من قبل الدولة وال المنظمات غير الحكومية في المنيقة العازلة" .بنى" الالجئون مالجئ م قتة من

 24انظر إلى مبكة المحللين األفغان "الترحيل الجماعي لألفغان من تركيا :آالق المهاجرين تم إعادتهم إلى بالدهم كإجراء ترحيل" 21
حزيران  2018و هو متوفر على الموقع https://bit.ly/2lMx4Ni .
 25تم تزيد المعلومات من قِبل جهة معنية في آذار 2020
 26قةية قااؤ تول اضيييييييع الث اات ا
. https://bit.ly/31Y38mq

يييياأل

ييييا فيييياأل ،ياتلاس ،تق إنلييييييياييييا ا ف  23 ،مو  .2020متيييياح على:

 27الييةايييطيييية الييييجالييايييية لييحييقييو الييث ييايياييت ،تييييادليييية الييتييهييةييييي
. https://bit.ly/31MQMgM

الييت ي اقييعيييي

 28الموناتور ،لن ييييييييي ت مقييياطعييية تيييجاديييية ة اييية ل بة تقيييل خ ا
. https://bit.ly/3wp4Vio

ي

يييياأل ي 4

ييييييييةيييت ا ال  ،مييتيييياح عييلييى:

البثد ليييج ت الث اات 13 ،مو  ، 2020متييياح على:

 29انظة على سبال المنال ديل صباح  ،ة اا جعو الاوناأل لوقف عملاات صج المها ةيت قاة القانوناة27 ،
 ،على. https://bit.ly/3bI5Q2p :

ةيت ا ال 2019

 30المعلومات الت قجمها محام مت نقاية المحامات األ  ،شيييباط  .2020انظة ليضيييا ً تقو اإلنلييياأل  ، ° 360المجتمع المجن الاونان
يطل قااؤ المفوضاة ا اراياة ي أل اتتةام ضمانات قانوأل اللجوء اال حاد ا اراي على الحجاد الاوناناة  28 ،نالاأل ، 2021
متاح على. https : //bit.ly/3besxgJ :
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األكياس البالستيكية وأغصان األمجار .وقدم الهالل األحمر التركي و المديرية العامة إلدارة الهجرة وسلية إدارة المخاير
والكوارث إمدادات من المعونات الغذائية األساسية ،لكنها لم تكن كافية .كما أن عدد المراحيض ووحدات الغسيل كان غير كاقٍ
آلالق األمخاد في المنيقة.
أصدرت اليونان مرسوم تمريعي يارئ في  2آذار  2020يعلق الحق في يلب اللجوء لألفراد الذين يدخلون اليونان لمدة
مهر ولعودتهم إلى بلدانهم األصلية أو العبور .يتوفر مزيد من المعلومات في تقرير  AIDAعن اليونان .بعد ذلك  ،بسبب جائحة
كوفيد ،19-تم تعليق خدمات اللجوء اليونانية بمكل م قت في  13آذار 31.2020
وأفيد أن حرس الحدود اليونانيين استخدموا رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والمياال ذات الصغي العالي وحتى الرصاد
الحقيقي ،مما أدى إلى العديد من اإلصابات .وبحسب ما ورد كانت المساعدة اليبية المقدمة في المستمفى الميداني الذي يديرال
فريق اإلنقاذ اليبي الويني غير كافية .لم يمكن توفير األدوية الكافية للمرصى المصابين بأمراض مزمنة .نظرا ً لعدم توفر
إمكانية الوصول إلى فحوصات كورونا ،ال توجد بيانات موثوقة حول عدد حاالت كوفيد.19-
تفاقمت أزمة بازاركوليه الحدودية مع تفمي الوباء .بعد أول حاالت كورونا م كدة رسميًا في البالد ،تم إخبار الالجئين أنه يمكن
نقلهم يواعية إلى اسينبول .تم التخلي عن المجموعة األولى من العائدين من أدرنة في محية الحافالت دون أي مساعدة أو
إجراءات حجر صحي .اصير معظمهم إلى البقاء في محية الحافالت نظرا ً لعدم تقديم خدمة حافالت بسبب الوباء .واعتبارا ً
من  26آذار  ،2020تم نقل بقية الالجئين في بازاركوليه بالقوة من المنيقة العازلة ووصعوا في الحجر الصحي لمدة  14يوم
في مراكز الترحيل أو السكن الجامعي التابع للدولة 32.وبعد فترة  14يوم ،تم اإلفراج عنهم دون مساعدة أو تمت إحالتهم إلى
مدن عموائية خالل إجراءات اإلغالق على مستوى الدولة .تم تسجيل بعض الالجئين غير الموثقين في الوالية حيث تم وصعهم
في الحجر الصحي .تسببت هذال الممارسات غير المتسقة في انتهاكات خييرة لحقوق اإلنسان .تم إيالق سراح مجموعة من
 100مخد ،معظمهم من األفغان في إزميربعد يومين من الحجر الصحي .أفاد ممثلو المنظمات غير الحكومية أنه نظراً ألن
مركات النقل لم تكن تعمل بسبب الوباء ،اصير بعض أفراد المجموعة إلى الممي لمدة  4-3ساعات إلى محية الحافالت33.
سمح للصحفيين بالذهاب إلى المنيقة العازلة وتوثيق محاولة الالجئين لعبور الحدود ظروفهم المعيمية .لكن في
في البدايةُ ،
وقت الحق ُ
يلب منهم الحصول على إذن .اصير الالجئون الذين أرادوا مغادرة المنيقة الحدودية للذهاب إلى منيقة مركزية
أكثر لتلبية احتياجاتهم إلى إعياء بصماتهم لصباي الدرك في لمديرية العامة إلدارة الهجرة .لم يُسمح للوافدين الجدد إلى المنيقة
العازلة بعد  8آذار .2020
بسيييبب الظروق الجوية غير المواتية ،أصيييبحت التدفئة مميييكلة خييرة ألولئك الموجودين على الحدود 20 .دورة مياال مسيييبقة
الصنع كانت غير كافية الزدحام السكان .بسبب مخاوق تتعلق بالسالمة ،ال يمكن للسيدات الذهاب إلى الحمام بدون مرافق في
المساء .ذكرت العديد من النساء اللواتي تمت مقابلتهن أنهن لم يستيعن االستحمام ألن الخيار الوحيد كان االستحمام في النهر
أو بالماء البارد مع مالبسهن .تم تنسيق المساعدات اإلنسانية من قبل الهالل األحمر التركي وسلية إدارة المخاير والكوارث،
وكانت منظمات غير حكومية فاعلة في هذا المجال .لم تكن هناك خية بميييأن توزيع المسييياعدات ولم يتم أخذ الفئات العُرصييية
بعين االعتبار .وسييرت المديرية العامة إلدارة الهجرة والدرك على المداخل والمخارج من المنيقة العازلة عن يريق فحد
ب صمات األ صابع .انتظر المباب ،على وجه الخ صود ،في اليابور لمدة  5-4ساعات للخروج للبحث عن اليعام والمأوى.
وورد أن الدرك أجبروا الموجودين في اليابور بالقوة الجسييدية على الوقوق والبقاء على مقربة من بعصييهم البعض .وحصييل
ب عض الالجئين على زجاجة ماء أو رغيق خبز بعد انتظارهم في يابور المسيييييياعدات الغذائية لسيييييياعات .كان وقت االنتظار
التقريبي  5-4ساعات.
أعرب بعض الالجئين عن قلقهم على سييالمتهم المييخصييية وأميياروا إلى المميياكل األمنية في المنيقة .لم يُتخذ أي إجراء محدد
صيييد حاالت العنق القائم على النوع االجتماعي .تجاهلت السيييليات الفئات العُرصييية التي كانت أهدافًا مفتوحة للعنق الجنسيييي
والجسدي .لم يتم وصع أي خية عمل لحماية المثليين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية
 31عييائمييييييييية دجليية أرغن ،ميياذا حييدث على الحييدود بين اليونييان وتركيييا في أوائييل عييام 2020؟ :تحليييل قييانوني،VerfBlog ،
 ، 30/9/2020متاح على. https://bit.ly/3dBMnmG :
 32اسيييييييومييييييييتييد بريس" تركيييا تنقييل المهيياجرين من الحييدود اليونييانييية وسيييييييي جييائحيية الفيروس"  27 ،آذار  ،2020متيياح على:
. https://bit.ly/3bhU3YQ
 ، ADMiGOV 33حميييياييييية الالجئين في تركيييييا خالل المرحليييية األولى من جييييائحيييية كوفيييييد ، 2020 ،19-متيييياح على:
. https://bit.ly/39WV6if
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والنسيياء وذوي اإلعاقة  ،إلخ .وكان التحرش اللفظي سييائد .قالت فتاة أفغانية تبلغ من العمر  17عا ًما إن صييبيا ً صييغيراً تعرض
لالغتصيياب ً
ليال خلق الحمامات العامة .أفاد سييبعة من المثليين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسييي ومغايري الهوية
الجنسيييانية أنهم أخفوا هويتهم الجنسيييية بدافع الخوق .أخفت زوجتين مثليتين عالقتهما وتعرصيييت امرأة إيرانية للهجوم من قبل
الجئين آخرين ألنها كانت تحمل علم قوس قزح .ال يمكن للنساء واألمخاد من مجتمع المثليين والمثليات والمثليين ومزدوجي
الميل الجنسيييييييي ومغايري الهوية الجنسيييييييانية الوصيييييييول إلى الفوي الصيييييييحية أو الواقي الذكري .كان العديد من الالجئين في
بازاركوليه من القصر .كان هناك أيفال غير مصحوبين بذويهم أيصاً .بسبب الفوصى وعدم اليقين ،لم يتم تقديم أي دعم نفسي
اجتماعي منهجي لأليفال .كانت هناك مساحة تسمى "المساحة الصديقة لليفل المتنقل" في المنيقة حيث قام عاملين في الهالل
األحمر بتنظيم أنمية لأليفال ولكن الغالبية لم يتأثروا ألنهم إما ال يريدون ترك أسرهم أو أن عائالتهم ال تسمح لهم بذلك .كما
أصيب األيفال بصدمات نفسية بسبب القصق المستمر بالغاز من الجانب اليوناني34.
في نيسيييييييان  ،2020تم نقل  50الجئ (بما في ذلك األفغان والسيييييييوريون والباكسيييييييتانيون والجزائريون) في المنيقة العازلة
اليونانية التركية إلى جانب النهر قرب حرس الحدود التركي وأعيدوا قسيييييرا ً إلى اليونان بعد أن دفعتهم القوات اليونانية بالقوة
إلى تركيا ،صوب أحد صباي المرية التركية مسدسه نحو رأس أحد الالجئين من المجموعة وهددهم بمغادرة تركيا35.
بعد أحداث بازاركوليه ،كان هناك من يحتاجون إلى رعاية صحية لكن اليريقة الوحيدة لتسجيلهم كانت من خالل "المعارق"
 ،حيث ال يمكن تسجيل حتى المريصين جدا ً من السوريين في اسينبول .تم احتجاز األمخاد في مراكز الترحيل بغرض
الحجر الصحي .صدرت أوامر ترحيل في بعض األماكن إليجاد أساس مرعي العتقالهم .كان الوصع القانوني مجهوالً لمئات
من الالجئين .عاد أولئك الذين تم تسجيلهم إلى المدن المخصصة لهم ،ولكن بالنسبة ألولئك الذين لم يتم تسجيلهم كان من الصعب
معرفة ما إذا كان قرار الترحيل قد صدر أم ال .ثم تم فرض عقوبات إدارية على األمخاد في يريق عودتهم إلى المدن
المخصصة حيث تم تسجيلهم عندما عادوا إليها .واجه الناس مماكل أكثر ألنهم باعوا جميع ممتلكاتهم قبل الذهاب إلى بازاركوليه.
ُ
وزعم أنه ال يوجد بيان مكتوب يفيد بأنه يمكنهم الذهاب إلى بلد ثالث آمن ،فقد تم اعتبار يلبات الحماية الم قتة  /الدولية الخاصة
بهم مسحوبة بواسية المديرية العامة إلدارة الهجرة و قيل للبعض إنهم فاتهم يوم التوقيع.
أصيب العديد من الرجال بحروق مديدة أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى اليونان .توجد أسوار في الحقل على يول النهر بين
بازاركوليه واليونان بعيدا ً قليالً عن قوات الدرك .حاول  5-4رجال أفغان القفز إلى الجانب اليوناني عند منتصق الليل ،لكن
جندي يوناني قام بسكب الماء المغلي على وجوههم .وبحسب ما ورد أُرسلت قصية إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان36.
ً
تمت مناقمة الوصول إلى األراصي عبر الحدود البرية السورية بالتفصيل في الحماية الم قتة :القبول في األراصي.
 .1.2الدخول عبر الميار
تستمر ميارات اسينبول (صبيحة غوكتمه و ميار اسينبول) بالخدمة كمركز دولي رئيسي للرحالت الجوية من المنايق التي
يأتي منها الالجئين إلى وجهة اللجوء في أوروبا و منايق غربية أخرى .و يجب اإلمارة إلى أن القيود المفروصة على التأميرة
تنيبق على المواينين السوريين القادمين من دول ثالثة عبر الجو أو البحر منذ  .2016الميار الرئيسي اآلن هو ميار إسينبول
الجديد وكان الوصول إليه قد تحسن بمكل كبير قبل جائحة كوفيد.
في عام  ،2020تم تنفيذ إجراءات صارمة في الميارات التركية بسبب كوفيد 19-لكل من الركاب المسموح لهم والركاب
غير المسموح لهم وأوقات االنتظار تغيرت بالكامل .تم وصع الركاب في الحجر الصحي لمدة  14يوم في غرق صغيرة في
الميار حتى صيق  .2020في وقت الحق ،وبحسب الحالة الفردية ،تم نقل األمخاد إلى مراكز الترحيل أو المباني التي
تسمى بيوت الصيافة وتم إيالق سراحهم من هناك .أُعيد البعض مبامرة إلى بلدانهم األصلية ،على الرغم من ظهور مماكل

 34تقرير تنسييييق ومراقبة وتقييم حقوق الالجئين حول وصيييع الالجئين على الحدود اليونانية التركية  11-8-آذار  28 ، 2020ميييباي
 ، 2021متاح على. https://bit.ly/3dTkqGO :
 35تقرير ميييييييبكيية مراقبيية العنق الحييدودي " ،لقييد ُ
يلييب منهم إبقيياء ر وسيييييييهم منخفصييييييييية"  17 ،نيسيييييييييان  ،2020متيياح على:
. https://bit.ly/3wR3R7p
 36انظر ديلي صييباح  ،أربعة من يالبي اللجوء يتقدمون إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسييان للعدالة صييد الوحمييية اليونانية 16 ،
آذار  ،2020متاح على. https://bit.ly/3ngr4v8 :
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في حالة القيود المفروصة على السفر .بصرق النظر عن محاوالت إعادة األمخاد إلى بلدانهم األصلية ،تمت معاملة المواينين
األتراك بنفس اليريقة37.
في األحوال العادية ،تمثل الميارات ممكلة وال يمكن لألفراد تقديم يلباتهم للحصول على الحماية الدولية الخاصة .انتهت سياسة
الباب المفتوح في تركيا بالتوقيع على بيان االتحاد األوروبي وتركيا في عام  2016ومنذ ذلك الحين تم قبول عدد قليل جداً من
اليلبات على الحدود 38.يبدو أن الممارسة تتمثل في رفض اليلبات صراحة أو بمكل صمني  -عدم معالجة اليلبات المقبولة.
بعد جائحة كورونا ،تم نقل الناس من ميارات اسينبول و وصعهم في مراكز الترحيل ومن ثم أيلق سراحهم .كانت هذال
ممارسة جيدة حيث يمكن ليالبي اللجوء بالتالي دخول البالد ،حتى لو كانوا خاصعين اللتزامات باإلبالغ بمكل دوري في
اسينبول.
عندما كان المخد ملزم بإعياء توقيعه بانتظام كجزء من عملية اإلبالغ ،كانت هناك مماكل في بعض األحيان وكان عليهم
الذهاب إلى مدينة أخرى بسبب إغالق اليلبات في اسينبول ،وفي حاالت معينة ،عندما أراد مخد االنتقال إلى مدينة أخرى
للتقدم بيلب الحماية الدولية ،لم يتم قبول اليلب ألن المخد كان ملزم بتقديم توقيعه بمكل دوري في اسينبول .يستغرق نقل
االلتزام بالتوقيع في مدينة التسجيل وقتًا يويالً بسبب صعق التواصل بين مديريات إدارة الهجرة في الواليات39.
التةتال ا اإلعادئ القلةية
.2.1

االستثناء من مبدأ اإلعادة القسرية

يحق للمتقدمين للحماية الدولية البقاء على األراصي التركية خالل اإلجراءات .40لكن كان هناك استثناء لهذال القاعدة كمرسوم
يوارئ في تمرين األول  2016و يقر بأن قرار الترحيل "يُ خذ في أي وقت خالل إجراءات الحماية الدولية" صد أي متقدم
لألسباب التالية )1( :قيادة أو االنتماء أو دعم منظمة إرهابية أو مجموعة إجرامية هدفها الفائدة المادية )2( ،تهديد لألمن العام
أو الصحة العامة ،او ( )3االنتماء لمنظمات إرهابية معرفة من قِبل م سسات أو منظمات دولية 41 .و تم تعزيز ذلك اإلصالح
بالقانون رقم  7070في األول من مباي .2018
يوصح تعديل حديث للقانون با لنسبة لألجانب الذين تمت إدانتهم بجرم معين أن المدعي العام سييلب رأي وزارة الداخلية فيما
إذا كان يجب ترحيلهم من البالد أم ال42 .
و يمكن القانون بمكل فعال من الترحيل غير القانوني ليالبي اللجوء ،و المتمتعين بالحماية الدولية و المتمتعين بالحماية الم قتة
(انظر ا لحماية الم قتة :الحماية من الترحيل) بناء على األسباب السابق ذكرها و التي تبقى غاية في الغموض و يمكن تفسيرها
بمكل واسع 43 .و تعرض هذا التعديل الذي قدمه المرسوم للنقد ألنه يسهل و يفاقم خير الترحيل غير الممروع و يعرض حياة
وسالمة الالجئين للخير44.

 37معلومات مقدمة من جهة معنية في آذار .2021
 38معلومات مقدمة من جهة معنية في آذار .2021
 39معلومات مقدمة من جهة معنية في آذار .2021
 40البند رقم ( )1(80ي) قانون األجانب والحماية الدولية
 41البند رقم  )2( 54قانون األجانب والحماية الدولية ،كما تم تعديلها بالبند رقم  36بمرسييييييوم اليوارئ  676في  29تمييييييرين األول
 .2016و يمير التقديم إلى البند رقم ( )1( 54ب) و (ك) قانون األجانب و الحماية الدولية ،و قد أُدخِ ل األخير عبر مرسوم اليوارئ
.676
 42البند رقم  77من القانون رقم  28578بما يتعلق بميييروي إيالق السيييراح المميييروي في  5آذار  2013كما تم تعديله في البند رقم
 1من القانون رقم  30631في  20كانون األول .2018
 43رابييية محييامي إزمير İzmir Geri Gönderme Merkezlerinde Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde
 ،Yaşanan Sorunlar Raporuفي تموز  2017و متوفر باللغة التركية على الموقع 25، ،http://bit.ly/2Dyc87X
 44انظر إلى منظمة العفو الدولية "الالجئين المعرصين لخير الترحيل بسبب حالة اليوارئ في تركيا" في  22أيلول  ،2017أوروبة
 . 2017/7157/44وبالنسييبة لألمييخاد القادمين من دول وسييي آسيييا ،انظر في قانون هارك" ،المهاجرين في وسييي آسيييا في تركيا
مهددون بخير التصنيق كإرهابيين  23تمرين الثاني  2017ومتوفر على الموقع http://bit.ly/2ytEIQ J
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وقد استمرت حاالت الترحيل تحت البند ( )1( 54ب)( ،د) و (ك) من قانون األجانب والحماية الدولية في  .201945و تمير
الحاالت التي قدمها المحامون إلى تحريات تتعلق بالجرائم ،حتى لو لم تنتهي باإلدانة ،أو اعتقال إداري بهدق الترحيل (انظر
في أسس الترحيل).
ويرتبي الترحيل على أسس األمن و األمان العام بصوابي أمنية وصعتها مديرية إدارة الهجرة ،و هو ممارسة ال تحكمها معايير
واصحة أو متوفرة للعامة . 46وإن تيبيق و تنفيذ هذال الصوابي غير موصوعة في القانون ولكن على األغلب موجودة في
تعميمات داخلية وتعليمات داخل اإلدارة.
منذ أن أصبح ميار إسينبول الميار الرئيسي في اسينبول ،تحسنت عملية التقديم من الميار وأصبحت عمليات الترحيل من
صبيحة كوكتمن نادرة اآلن .في أوائل عام  ،2019كانت هناك حالة ترحيل من ميار أتاتورك في اسينبول (مغلق منذ نيسان
 )2019لمعارض سياسي مصري يقال إنه مسجون اآلن في مصر47 .تم فتح قصية جنائية صد الصباي الذين نفذوا الترحيل.
و تبدو الصوابي المتعلقة باألمن مثل " "89Gالمتعلق بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب و " "87Gلألمن العام تبدو أنها مازلت
تيبق ولكن بمكل أساسي في منايق محددة من البالد مثل غازي عنتاب .48و تتم صياغة تقييم المخاير الذي ينفذال قسم تحليل
المخاير بما يتعلق بالميارات  49باإلمارة إلى معايير واسعة و قد تكون تعتمد في التيبيق على المظهر أو نقية الدخول
للمخد ،مثل الحدود التركية-السورية  .50و ت دي االستخبارات من الدول األخرى غالبا ً إلى إصدار صوابي أمنية على الرغم
من أن محتوى و نوعية االستخبارات تختلق تبعا ً للبلد الذي تصدرال. 51
و يمكن اليعن بالقيود األمنية فقي أمام المحكمة اإلدارية في أنقرة بما أنهم قد صدروا من قِبل مديرية إدارة الهجرة .إن المستندات
السرية التي تقدمها مديرية إدارة الهجرة غير متوفرة لألفراد وال لمحاميهم في حاالت اليعن بإصدار القيود ،ويمكن الوصول
إلى هذال المستندات لصاحب العالقة فقي عن يريق السجل في المحكمة اإلدارية في أنقرة 52 .و تترك المحكمة بمكل عام هامش
تقديري واسع لمديرية إدارة الهجرة بما يتعلق بإصدار القيود .و لم تتخذ نهج موحد تجاال تدقيق القيود ،و توجد بعض األحكام
التي تلغي إصدار القيود لعدم وجود أدلة و أحكام أخرى تعزز إصدارها 53 .في إزمير ،حقق المحامون بعض النجاح في قيود
االستئناق بسبب أخياء إجرائية من قبل اإلدارة التي لم تتمكن في بعض األحيان من تقديم معلومات حول األساس القانوني
لتيبيق القيد ،أو عندما يكون هناك نقد في اإلخيار القانوني أو الترجمة .ال يوجد في إزمير ملق تعريق محدد لألمخاد
الذين يتم تخصيد قيود لهم ،ويمكن تخصيد قيد ألي مخد ،حتى األمريكيين أو األلمان 54.
و في العديد من الحاالت 55تتعرض أحكام المحكمة اإلدارية التي تلغي إ صدار القيود للنقض الحقا ً من قِبل محاكم ابتدائية أعلى
درجة 56.في أحد أحكام كانون الثاني  ،2019أعلنت المحكمة الدسيييتورية عدم االختصييياد للبت في ميييكوى تتعلق بإلغاء أحد
القيود 57.امع ذلك ،ان هناك قضيييياتاأل مناة األ لثهتمام عام  2020تاث قضيييي المحرمة الجسييييتورية يالحق اتتةام
ة اا
ة اا لقام ي رل قانون
اتجئ ا سةئ لمواطت مت اال حاد الةاس مت العة ال ا ان مع لريعة لطفال ا ا ة

 45المعلومات مقدمة من محامي في رابية محامي قيصيييري في ميييباي  :2019و محامي من رابية محامي أنقرة في آذار  ،2019و
محامي من رابية محامي إزمير في آذار .2019
 46المعلومات مقدمة من محامي في رابية محامي اسينبول في مباي .2019
 47خبر ترك' ،هييل تم تسيييييييليم السيييييييجين المصيييييييري المحكوم عليهم بيياإلعييدام؟'  6 ،ميييييييبيياي  ،2019متيياح بيياللغيية التركييية على:
https://bit.ly/2xx5VqV.
 48المعلومات مقدمة من محامي في رابية محامي أنياكية في مباي 2019
 49قرار ،Risk analiz merkezi kapılarını KARAR'a açtı’ ،في  28نيسييييان  ،2016و هو متوفر على الموقع باللغة
التركية https://bit.ly/2GaDXEO
 50المعلومات مقدمة من رابية حقوق الالجئين الدولية في مباي .2018
 51المعلومات مقدمة من رابية حقوق الالجئين الدولية في مباي  ،2019محامي من رابية محامي غازي عنتاب في مباي .2019
 52المعلومات مقدمة من رابية حقوق الالجئين الدولية في مباي 2019
 53مثال قرارات تلغي القيد  87Gبسيييييييبب عدم توفر األدلة ،انظر المحكمة اإلدارية األولى في أنقرة ،القرار رقم 13 ،2207/2018
مباي  :2019القرار  14 ،524/2018آذار .2018
 54معلومات قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير ،مباي .2020
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لمدة ثالث سييييييينوات .أصيييييييدرت المديرية العامة إلدارة الهجرة قيد  G-87وحظر دخول إلى تركيا .يعن مقدم اليلب بالقيد
وحظر الدخول لكنه خسييييييير القصيييييييية على المسيييييييتوى المحلي .وجدت المحكمة الدسيييييييتورية انتهاك ومنحته الحق في إعادة
المحاكمة 58.في عام  ،2020ألغت المحكمة اإلدارية األولى في أنقرة أيصيييييييا ً قيد  G-87صيييييييادر بحق عراقي ألن المديرية
العامة إلدارة الهجرة لم تستيع تقديم مواد جوهرية تثبت عالقة مقدم اليلب بالمنظمة اإلرهابية المزعومة59.
تسييمح تعديالت بقانون األجانب والحماية الدولية في عام  2019بتحمل تكاليق سييفر الترحيل من قبل ال ُمرحل .إذا لم يكن لدى
الفرد ما يكفي من المال ،فسييييييتتحمل النفقات المديرية العامة إلدارة الهجرة ،ولكن نفس المادة تند على أن "األموال المملوكة
لألجنبي ،بصيييرق النظر عن المبلغ الميلوب لتلبية االحتياجات األسييياسيييية التي تحددها المديرية العامة ،سييييتم تسيييجيلها كدخل
للخزانة  . 60ال توجد معلومات حتى اآلن حول كيفية تيبيق ذلك في الممارسة العملية.
تم إ صدار الئحة جديدة ب مأن م س سات تنفيذ العقوبات وتنفيذ العقوبات والتدابير األمنية في  29آذار  .2020وفقا ً للمادة ،52
تنيبق المبادئ التالية على المحكوم عليهم الذين سيتم ترحيلهم:
()1
أ .يتم إرسييييال المرسييييوم الخاد باليرد إلى مكتب رئيس المدعين العامين حيث يتم تسييييجيله في دفتر التنفيذ
وإرساله إلى أعلى سلية أمنية و وحدات إدارة الهجرة.
ب .قبل إصييدارال من الم سييسيية ،تقوم إدارة الم سييسيية بإبالغ أعلى سييلية أمنية في ذلك المكان ووحدات إدارة
الهجرة عن تاريخ االفراج عن المحكوم عليه .في تاريخ اإلفراج ،يتم تسيييييييليم المحكوم عليه إلنفاذ القانون
إلجراءات الترحيل.
ت .يتم تنفيذ ترحيل المدانين غير المقيمين في الم سسات من قبل وحدات إدارة الهجرة.
) (2التقييمات المتعلقة بإجراءات ترحيل المدانين تتم من قبل وزارة الداخلية.
تم تعليق عمليات الترحيل من تركيا إلى حد كبير من آذار إلى آب  2020بسبب وباء فيروس كورونا .ومع ذلك ،بحلول أيلول
 ،2020تم ترحيل حوالي  7300أفغاني 61.وتجدر اإلمارة إلى أن هناك نقد في المعلومات القيرية حول عمليات العودة،
لذا فمن غير الواصح ،على سبيل المثال ،عدد العائدين من السوريين أو غير السوريين62.
2.2

اليعن أمام المحكمة اإلدارية

أوصحت المحاكم أنه يجب إخيار األفراد بالقرار بمكل مناسب ،إما كتابيا ً أو مفهيا ً و يجب إصافة أي معلومات تتعلق بإمكانية
النقض 63.إن نقض قرار ترحيل هو بمكل عام هو عبارة عن حل مختلق عن الحلول في إجراءات الحماية الدولية .64فاآلن
لدية أثر إيقافي تلقائي بعد مراجعة لقانون األجانب والحماية الدولية في تعديالت على القانون منذ كانون األول  2019وحذق
استثناءات لحق البقاء على األراصي65.
امع ذلك ،يج الطعت يقةارات التةتال لمام المحرمة اإلدارية قضيييوأل سيييبعة ليام مت اإلخطار 66.يقول المحاموأل إنه مت
سييبعة ليام ،خاصيية إذا ان القضيياة يحا ة إلى لعمال ة مة لا ان
الصييع لل اية مع ل المعلومات ا تاية اسييتانا
هناك صعويات الوصول إلى عمال معتقل .هذا الحج ال من القصاة له لاة سلب على ل مت حقاق العجالة ا ودئ العثقة

 58المحكمة الدستورية 16 ، 6143/2018 ،AG ،كانون األول .2020
 59رقم جدول محكمة أنقرة اإلدارية األولى ،2032/2019 :رقم القرار 8 ، 1057/2020 :آيار .2020
 ،Mülteci-Der 60تقييم مميييييييترك :التعديالت المقترحة في قانون األجانب والحماية الدولية لتركيا  4 ،كانون األول  ، 2019متاح
باللغة التركية على. http://bit.ly/2IRYoVQ :
 61ميييييبكة المحللي ن األفغان  ،الهجرة الجماعية األفغانية :غادر المهاجرون في تركيا ليدافعوا عن أنفسيييييهم  22 ،كانون األول ،2020
متاح علىhttps://bit.ly/2QOCtWV . :
 62المعلومات مقدمة من أحد الجهات المعنية في إزمير ،مباي .2020
 63محكمة والية إزمير ،الغرفة السييادسيية ،القرار رقم  ،1109/2017في  15أيلول  .2017نقصييت المحكمة قرار المحكمة اإلدارية
األولى في إزمير والتي اعتبرت أن اليعن غير مقبول بسبب انتهاء مهلة الخمسة عمر يوماً.
 64البند رقم  53من قانون األجانب والحماية الدولية.
 65القانون رقم  7196الذي يعدل عدة قوانين 6 ،كانون األول  ،2019متاح باللغة التركية على. http://bit.ly/2TSm0zU :
 66المادة  ) 3( 53من قانون األجانب والحماية الدولية تم الحكم على هذال المهلة بما يتمامييى مع الدسييتور التركي :المحكمة الدسييتورية
 ،القرار  14 ، 135/2016تموز  ،2016متاح باللغة التركية على. http://bit.ly/2DQwB8m :
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بين المحامي والموكل 67.واعتبرت هذال الحدود الزمنية الجديدة واحدة من أكثر التغييرات السيييلبية في عام  2020فيما يخد
حماية الالجئين .تمارس بعض المحاكم حكم السييبعة أيام بمييكل صييارم وهذا يخلق ممييكلة كبيرة ألن قرارات المحكمة اإلدارية
ب مأن يعون الترحيل هي اآلن نهائية .يعني اال ستئناق صد قرارات الترحيل واالعتقال اإلداري ممار سات مختلفة في واليات
مختلفة نظرا ً لعدم وجود هيئات ق صائية أعلى أو سلية أعلى لت صع ممار سات معيارية .وجد المحامون صعوبة في التح صير
وتقديم استئناق في مثل هذال الفترة الزمنية الق صيرة 68.اإلخيار هو أي صا ً ممكلة مائعة في مراكز الترحيل .تبدأ مهلة السبعة
أيام باإلخيار بقرار الترحيل  ،لذلك فهي ذات أهمية خاصيييييية .عندما يتم إرسييييييال ملق مقدم اليلب إلى المحكمة من قبل إدارة
الهجرة  ،اليكون هناك إخيار في بعض األحيان .في هذال الحالة ،تتصيييييييمن مديرية إدارة الهجرة أحيانا ً مالحظة مثل "رفض
إعياء توقيعهم" قبل إرسيييال الوثائق إلى المحكمة .تم اليعن في هذال الممارسييية غير القانونية في محكمة واحدة 69.في فان ،لم
يتم تيبيق حد السبعة أيام بصرامة ولكن أولئك الذين تمكنوا من الحصول على مساعدة من محام كانوا أقلية70.
نظرا ً ألن االسييتئناق اآلن يوقق عملية الترحيل والممارسيية تتوافق مع القانون ،لم يعد المحامين بحاجة إلى التقدم إلى المحكمة
الدستورية لوقق عمليات الترحيل .يحتاج المحامون اآلن فقي للتقدم عندما تقوم هيئة إدارية بترحيل موكليهم بمكل غير قانوني
أو لتأمين تيبيق محتمل للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان71.
في عام  2020خالل الوباء ،كان من الصيييييييعب على العمالء الذين ليس لديهم هوية دخول قاعة المحكمة .وتمكنوا جميعا ً من
الدخول في نهاية المياق ولكن بمساعدة محاميهم72.
نظرا لعدم ممييييياركة قرارات المحكمة اإلدارية االبتدائية بميييييكل علني في تركيا ،فمن الصيييييعب على الخبراء والمحامين تقييم
ً
فعالية وجودة المراجعة القصييييائية .في الماصييييي لم يكن هناك تيبيق موحد لمبدأ عدم اإلعادة القسييييرية في مراجعات المحكمة
اإلدارييية لقرارات الترحيييل .وحتى في الحيياالت التي أوقفييت فيهييا المحيياكم اإلدارييية تنفيييذ الترحيييل ،ورد أن االمتثييال ألوامر
المحكمة كان تعسييفيا ً ويعتمد على أفراد المييرية المعنيين .ال يزال من السييابق ألوانه تقييم تأثير الالئحة الجديدة ،لكن الحاالت
التالية توصح التيورات في عام .2019
كان هناك قرار إيجابي من المحكمة اإلدارية األولى في فان بمأن ترحيل مسيحي إيراني في عام  .2019كانت أسباب القرار
اإليجابي هي تقديم أدلة مترجمة من قصييية المحكمة الجنائية للمتقدم من إيران .تم القبض على مقدم اليلب في فان بدون بياقة
هوية وتم إرساله إلى مركز الترحيل ليتم ترحيله .لم تقبل إدارة مركز الترحيل يلبه للحصول على الحماية الدولية بدون رسالة
إحالة من محاميه .تم إخبار العميل بأنه سيييييييتم تيبيق اإلجراء المعجل ولكنه لم يتلقى رد من مديرية إدارة الهجرة في فان لمدة
 11مييييييهرا ً كان خاللها رهن االعتقال .لم يُقبل يلبه إال بعد صييييييدور حكم إيجابي من محكمة فان اإلدارية األولى بإلغاء قرار
الترحيل .ولم يتم إخيار محاميه بإخالء سييييبيله من مركز الترحيل .بعد ثالثة يلبات لإلفراج عنه من مركز الترحيل ُرفصييييت
جميعها دون أي أسييييباب قانونية ،أُيلق سييييراحه على أسيييياس أن "فترة االعتقال كانت يويلة بما يكفي" واصييييير إلى إعياء
توقيعه بمكل أسسبوعي في فان .بمجرد تسجيله في فان وحصوله على الحماية الدولية ،تقدم بيلب لم ممل األسرة73.
في قصية مهمة في إزمير ،تم قبول االستئناق بنا ًء على الحاجة إلى إجراء تقييم دقيق وفقا ً للمادة  )2( 55من قانون األجانب
والحماية الدولية .كان العائد المحتمل من مالي على الرغم من أن الحكومة ادعت أنه كان يكذب وأنه في الواقع من الكاميرون،
وذلك كان سبب للترحيل .وقصت المحكمة بعدم وجود ما يكفي من العناية الواجبة ونقد في التقييم لمعرفة االسم الحقيقي للعائد
ا نلاته ،لذلك يج إل اء التةتال .لؤ يتؤ إ ةاء قااؤ الجنلاة يطةيقة عالة ما هو مطلوب المادئ  )2( 55مت قانوأل ا ان
74
االحماية الجالاة.

 67المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في اسينبول ،مباي .2020
 68معلومات من أصحاب المصلحة في إزمير ،آذار 2021
 69معلومات من أحد أصحاب المصلحة  ،آذار  .2021ال يوجد مرجع للحالة.
 70معلومات من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 71معلومات قدمها محام من نقابة المحامين في اسينبول  ،مباي 2020
 72معلومات من أحد أصحاب المصلحة  ،آذار .2021
 73المحكمة اإلدارية األولى فان رقم القصية  2558/2018رقم القرار  981/2019تاريخ .2019/04/30
 74محكمة إزمير اإلدارية األولى  ،القصية رقم .1331/2019 692/2019
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يُعتقد أن الغالبية العظمى من عمليات العودة من مراكز الترحيل ليسييييييت يوعي  ،على الرغم من وجود عدد أقل منها في عام
 75.2020أعرب المحامون في فان وإزمير وإسييييينبول وأنياكيا عن مخاوق مييييديدة بمييييأن إجبار العمالء على التوقيع على
نماذج العودة اليوعية.
يتم تنفيذ عمليات الترحيل من فان إلى دول اللذين يتم ترحليهم إذا كانوا من إيران أو أفغانستان أو إلى دولة أخرى تعتبرها تركيا
آمنة .في مركز الترحيل في فان ،توجد منمورات وإعالنات عن العودة اليوعية ولكن ال توجد معلومات عن الحماية الدولية أو
المساعدة القانونية .وهكذا يفترض المحامون أن النظام موجه نحو العودة .تم ترحيل عمالء حتى بعد تقديم استئناق .كان هناك
ادعاءات أنه تم إعياء العائدين المحتملين معلومات خايئة أو احتيالية لحملهم على التوقيع على وثيقة العودة اليوعية .في معظم
الحاالت ،يتم أخذ التوقيعات دون حصور محام .من بين ثالث حاالت الستمارات العودة اليوعية قام محام بتقييمها في فان ،لم
يكن أي منها "يوعيًا" في الواقع .في إحدى الحاالت ،وقع إيرانيان على النموذج ألنهما لم يرغبا في البقاء في مركز الترحيل.
في حالة أخرى ،ألقت المرية القبض على عميل يحمل تصريح إقامة يويل األمد في تركيا في بودروم بينما كان يقصي إجازة
مع صديقه .عندما عثرت المرية على قارب بالستيكي في سيارته افترصوا أنه يريد مغادرة تركيا بمكل غير قانوني .76تم
إرساله إلى مركز الترحيل ليتم ترحيله إلى إيران .إنه اآلن في إيران لكنه يريد العودة إلى تركيا .ومع ذلك ،هناك قيد على اسمه
ومنع من دخول تركيا لمدة  18مهر.77
قرارترحيل سييوري يُلغي وصييعه القانوني بمييكل تلقائي .تم اسييتئناق العديد من هذال القرارات بنجاح أمام المحكمة اإلدارية في
إزمير .بعد أن تقرر المحكمة لصييالح الالجئ ،يعاد تفعيل وصييع الحماية الم قتة .ومع ذلك ،إذا لم يتمكن الالجئ من الوصييول
إلى محام في مركز الترحيل ،فمن المرجح أن يتم التوقيع على اسييتمارة العودة اليوعية بسييبب الصييغي النفسييي ،ويعود معظم
السييوريين إلى تركيا بعد ترحيلهم .بعصييهم ال يريد أن يتقدم بيلب الحماية بسييبب الخوق ،ويبقوا غير مسييجلين .يتم ممارسيية
صغوي نفسية على السوريين في مراكز الترحيل إذا لم يوقعوا على استمارة العودة اليوعية و يتم تهديدهم باالعتقال اإلداري
لمدة عام واحد .في بعض الواليات  ،يخلق هذا مميييكلة ألن القرارات التي يمنحها قصييياة من الدرجة األولى نهائية .تدار مراكز
الترحيل مثل السييييجون .حتى القرار بعدم المالحقة القصييييائية ال يمنع الالجئين من االعتقال لمدة  6أمييييهر إلى سيييينة واحدة في
مركز الترحيل .هناك الكثير من العمليات ومداهمات للميييييييرية تتعلق بداعش ومن دون وجود أسيييييييباب موصيييييييوعية لبعض
التحقيقات .يتم أخذ الناس إلى الحجز .قد تسيييتغرق قرارات عدم المالحقة القصيييائية  3أيام ولكن يمكن اعتقال ميييخد في نفس
الوصع لمدة  10أمهر78.
حكم على عدد من حاالت العودة من مركز الترحيل في إزمير بأنها ليسيييييييت "يوعية" .أفاد الناس أنه تم إجبارهم على التوقيع
على االستمارات عن يريق التهديد أو تم إعيا هم معلومات خايئة 79.على الرغم من أنه يتم تمجعيهم بمكل عام على العودة
يوعياً .كان هناك ادعاءات أيصيييا ً بخصيييود سيييوري أمي كسييير أصيييبعه أثناء إجبارال على وصيييع بصيييمة على االسيييتمارة.
اسييتغرقت العودة اليوعية "الحقيقية" وقتًا أيول .على سييبيل المثال ،اسييتغرقت العودة اليوعية لالجئ باكسييتاني  3أِمييهر80.
األميييييييخاد الذين ال يوافقون على العودة المقترحة يمكن نقلهم إلى مراكز ترحيل غازي عنتاب و أنياكيا ،حيث يقال إن
ممارسييييات سييييوء المعاملة وإجبار الالجئين على التوقيع على اسييييتمارات العودة اليوعية تحت الصييييغي الجسييييدي هي األكثر
ميييوعًا .81وقع فرع الهثل ا تمة التة االمجيةية العامة إلدارئ الهجةئ يةا و ول يلييمل للهثل ا تمة التة ياإلشييةا

 75معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة،آذار 2021.
 76يس عند نقية عبور حدودية وفقا ً للمادة  )1( 5من قانون األجانب والحماية الدولية.
 77معلومات قدمها محام من نقابة المحامين فان ،مباي .2020
 78معلومات من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
أيصييييا:
 79معلومات قدمها أصييييحاب المصييييلحة في إزمير في مييييباي  .2020للتعرق على كيفية توقيع نماذج العودة اليوعية .انظر
ً
مراقبة الترحيل في بحر إيجه" ،االسييتسييالم لسييجن هارماندالي للترحيل  -كيق ت دي سييياسييات االتحاد األوروبي إلى يرد المهاجرين
وإسيييييييياءة معاملتهم وترحيلهم إلى تركيا"  4 ،حزيران  ، 2019متاح علىg https://bit.ly/3aeDHi :؛ حول الظروق في مركز
الترحيل انظر 'Harmandalı ،Bianet English
مركز هييييارمييييانييييدالي للترحيييييل من الييييداخييييل :البيييييارييييية ،محيييياوليييية االنتحييييار ،المرض ،الموت 23 ،تموز  ، 19متيييياح على:
https://bit.ly/3bmYOjM.
 80المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير ،آذار .2020
 81معلومات من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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على توقيع نماذج العودة اليوعية في عام  .2020اعتبارا ً من صيييييق  2020لم يكن هناك إمييييراق من مفوصييييية ميييي ون
الالجئين أو الهالل األحمر التركي أو أي منظمة غير حكومية أخرى على نماذج العودة في إزمير82
في المنيقة الجنوبية الميييرقية ،ال تزال عمليات العودة اليوعية من مراكز الترحيل مسيييتمرة ،ومعظم العائدين من السيييوريين.
على غرار العام الماصي ،ال يوجد إمراق من المفوصية على عمليات العودة اليوعية التي تتم من المراكز.
يعتقد النمياء أنه كان هناك بعض حاالت العودة اليوعية في عام  2020بسبب الوصع االقتصادي و كوفيد .19-كانت عمليات
العودة اليوعية من المديرية العامة إلدارة الهجرة أكثر "يوعية" من تلك من مراكز الترحيل .في عام  2020في اسينبول،
كان يُعتقد أن األمخاد الذين يرغبون في العودة من منيقة مديرية الهجرة في كوم كابي يعودون على أساس يوعي إلى حد
ما على الرغم من أن الباحثين المستقلين والمنظمات غير الحكومية لم يتمكنوا من حصور مقابالت "العودة اليوعية" ونادراً ما
تحصر المفوصية .هذا يعني أنه ال يعرق الكثير ع ن المعلومات المقدمة إلى األمخاد في االجتماعات وما إذا تم تزويدهم
بمعلومات مفصلة حول الوصع في سوريا .كانت هناك قصية من مركز ترحيل أيفاجيك في تماناكاليه حيث وقع إيراني على
استمارة عودة يوعية بعد رفض يلب الحماية الدولية الخاد به .قالت زوجته إن ذلك كان يوعيا ً ،وبحسب ما ورد فحصت
المفوصية وصع هذا المخد أيصا ً.
تم تعديل المادة ( 60أ) من قانون األجانب والحماية الدولية بخصيييييييود العودة اليوعية المدعو مة في كانون األول 2019
إلصافة إمكانية تقديم الدعم العيني أو النقدي لألمخاد الذين تعتبرهم المديرية العامة إلدارة الهجرة مناسبين لتلقيها في حاالت
العودة اليوعية إلى بلدهم األصيييلي 83.لم ترد تقارير عن الممارسييية العملية في عام  .2020من المتوقع أن يكون هناك تمويل
كبير للعودة اليوعيية .لدى المنظمية ا لدوليية للهجرة بروتوكول مع الميدير ية العيا مة للهجرة و تدعم المنظمية ا لدوليية للهجرة
العائدين في مراء تذاكر الييران واإلمراق على عمليات العودة اليوعية.
أفاد العديد من أصيييييحاب المصيييييلحة أن األميييييخاد الذين تم إقناعهم بالتوقيع على نموذج العودة اليوعية من مراكز الترحيل
يعودون عموما ً إلى تركيا .يوفر قانون الحماية الم قتة فرصييية قانونية للقدوم من جديد ،حيث يند القانون على أن إعادة تقديم
اليلب سيعيد تفعيل بياقات الهوية .ومع ذلك ،فمن الناحية العملية ال ي ستييع األ مخاد الو صول إلى الت سجيل أو يتم رفض
يلباتهم وعليهم االستئناق صد القرار84.
في األيام األولى من كوفيد ،19-تم إغالق الحدود لفترة يويلة .تم تعليق عمليات الترحيل من أذار إلى أيلول  2020بسبب
الوباء .تم إيالق سراح األمخاد الذين ال يمكن ترحيلهم من مراكز الترحيل .است نفت عمليات الترحيل مرة أخرى في أيلول
 ، 2020وتم ترحيل مواينين أفغان وباكستان وسوريين ،ومع ذلك ،تم ترحيل عدد أقل من األمخاد مقارنة بعام .2019
وكان معظم الذين تم ترحيلهم متوريين في قصايا جنائية .كما تم ترحيل المدانين السابقين بحجة النظام العام .في السابق ،عندما
كان المحامون يقدمون يلب لتعليق الترحيل ،كان ال بد من إرسال إخيارات مكتوبة إلى المديرية العامة إلدارة الهجرة .بسبب
كوفيد ،19-يمكن للمحامين اآلن إخيارهم عبر البريد اإللكتروني و هذا مثال على الممارسات الجيدة85.
 .2.3رفع المكوى أمام المحكمة الدستورية
إن إجراء المكوى الفردي متوفر أمام المحكمة الدستورية والذي تم تصميمه ليمبه إجراء المكوى الفردي أمام المحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان والتي تهدق بمكل جزئي إلى تخفيض العدد الكبير من المكاوى صد تركيا في المحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان .يمكن لألفراد أن يرسلوا يلب المكوى عن يريق المحكمة الدستورية بدعوى انتهاك "أحد الحقوق األساسية أو الحريات
التي يقدمها الدستور التركي و تحميها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وبروتوكولها" خالل  30يوما ً من استنفاذ كافة سبل
االنتصاق اإلداري و القانوني86.
ال تحمل المكاوى الفردية للمحكمة الدستورية أي أثر إيقافي و لكن يمكن للمتقدم يلب تدبير م قت بمكل عاجل كما جاء في
المادة  73من الئحة المحكمة بسبب "خيورة حقيقية على حياة المتقدم و سالمته البدنية والمعنوية ".إن يلب اإلجراء العاجل
 82معلومات من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 ، Mülteci-Der 83تقييم مميييييييترك :التعديالت المقترحة في قانون األجانب والحماية الدولية لتركيا 4 ،كانون األول  ،2019متاح
علىhttp://bit.ly/2IRYoVQ. :
 84معلومات من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 85معلومات من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 86البند رقم  51-45من القانون رقم  6216المتعلق بتمكيل وإجراءات المحكمة الدستورية.
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هذا من قِبل المحكمة الدستورية في حاالت خير الترحيل الوميك عندما يدعي المخد المعني أن حياته في خير أو أنه معرض
لخير التعذيب في حال عودته هو ممابه بيبيعته القانون رقم  39في إجراءات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.
وعلى الرغم من أن إجراء المكوى الفردي في المحكمة الدستورية في تركيا ليس ذو أثر إيقافي تلقائي و يتيلب تقديم يلب
تدبير م قت مختلق و تقررال المحكمة كل حالة على حدة ،وجدت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان Sakkal and Fares.
vفي تركيا أن هذا اإلجراء م ّك َل حالً مجديا َ آخذين بعين االعتبار السوابق القصائية من المحكمة الدستورية التي أوقفت الترحيل
من تركيا .وقد أُعيي التدبير الم قت للمرة األولى في  2014في حالة معارض سياسي جزائري كان قد تعرض للتعذيب و
السجن بسبب آرائه السياسية 87.و عملياً ،يبدو أن المحكمة الدستورية تمنح تدابير م قتة في قصايا مختلفة مثل حق الحصول
على محامي أو منع الترحيل88 .
منذ بدأ العمل بمرسييييوم اليوارئ رقم  ،676كان السييييبيل الفعال الوحيد لمنع الترحيل هو المييييكوى أمام المحكمة الدسييييتورية
باإلصيييييييافة إلى يلب التدابير م قتة .وهذا تغير في  .2019قدمت المحكمة حكما ً تجريبيا ً في حالة المدعو ي .ت .في 12
حزيران  ، 2018و أيلقت اإلجراء التجريبي للبحث فيما إذا كانت هذال اليلبات للتدابير الم قتة آتية من مميييكلة هيكلية للحماية
من الترحيل وإن كان األمر كذلك فما هي التدابير التي يمكن اتخاذها 89 .في قرارها المنميييييييور في تموز  ،90 2019قالت
المحكمة إنه يجب مراجعة المادتين  )3( 53و  54من قانون حماية األسييييرة ،وأن اليعون صييييد الترحيل د يجب أن يكون لها
أثر إيقافي ،ال سيما إذا كان الترحيل قد يخلق م مكلة هيكلية وانتهاكات خييرة لحقوق اإلن سان .أعيت المحكمة ال سليات سنة
واحدة إلجراء التغييرات القانونية الالزمة وإال سيييييييتنظر المحكمة في جميع اليلبات المقدمة التي تيلب تدبير م قت لوقق
عمليات الترحيل من األ ساس .وفقا ً للمحكمة ،كان هناك  1545يلب من هذا القبيل بين  29ت مرين األول  2016و  8ني سان
 . 2019كما قبلت المحكمة يلب مقدم اليلب بعدم الترحيل وحكمت بالتعويصييييات والرسييييوم القانونية .تم إجراء تعديل قانوني
على هذال المواد وغيرها من بنود قانون األجانب والحماية الدولية في كانون األول 91.2019
ال يزال بعض المحامين يتقدمون بيلبات إلى المحكمة الدستورية عندما تقوم هيئة إدارية بترحيل موكلهم بمكل غير قانوني أو
لتأمين إمكانية التقدم إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان92.
عندما تقوم المحكمة الدستورية بمنح التدابير الم قتة ،فهذا يعود إلى الممثل القانوني للمتقدم ليقوم بنقل اليلب من مديرية إدارة
الهجرة لكي يمنع تنفيذ قرار الترحيل 93 .وكانت هناك حاالت حدث فيها الترحيل بسبب فمل المحامين بإخبار مديرية إدارة
الهجرة بوجود تدابير م قتة.

 87المحكميية الييدسيييييييتورييية ،رصيييييييييا بودرا ،القرار رقم  ،9673/2013في  30كييانون األول  .2013انظر في ،Mülteci.net
’ ‘Anayasa Mahkemesi İlk “Geçici Tedbir” Kararını Verdiفي  24مباي  2014و هو متوفر على الموقع باللغة
التركية https://bit.ly/2pKkXSi
 88المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسييييييان ،صييييييقال و فارس في تركيا ،اليلب رقم  ،15/52902الحكم الصييييييادر في  7تموز ،2016
الجزء  .64وعلى الرغم من أن المحكمة كانت قد أعيت القانون رقم  39تدبير م قت في  26تمييرين األول  ،2015رفصييت اليلب
على أنه غير مقبول.
 89المحكمييية اليييدسيييييييتوريييية ،القرار التجريبي  ،22418/2016في  12حزيران  2018و متوفر بييياللغييية التركيييية على الموقع:
https://bit.ly/2SaX5sn
 90المحكمة الدستورية  ،القرار  30 ، 22418/2016أيار  ، 2019متاح باللغة التركية على. https://bit.ly/2wHa3Eq :
 91قانون رقم  7196يعدل عدة قوانين 6 ،كانون األول  ،2019باللغة التركية على العنوان. http://bit.ly/2TSm0zU :
قانون رقم  7196يعدل عدة قوانين  6 ،كانون األول  ، 2019باللغة التركية على ا. http://bit.ly/2TSm0zU :
 92معلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في اسينبول ،مباي .2020
 93وعلى العكس ،تُعيى مديرية إدارة الهجرة إخيارا ً بقرارات المحكمة اإلدارية بما أنها أحد أيراق الدعوى.
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لجال طل اللجوء

مؤشرات :التسجيل
 .1هل يند القانون على مواعيد زمنية محددة ليالبي اللجوء لتقديم يلباتهم؟
نعم

ال X
❖ إن كان األمر كذلك ،ما هي الفترة الزمنية المحددة لتقديم اليلبات؟

نعم

ال X

 .2هل الفترة الزمنية المحددة لتقديم اليلبات منصود عليها في القانون؟
نعم

ال X
❖ إذا كان األمر كذلك ،فما هو الحد الزمني لتقديم اليلب؟
 oعلى المتقدم أن يسجل في المديرية العامة إلدارة الهجرة خالل  15يوماً.

 .3هل يعتبر التسجيل والتقديم مرحلتين منفصلتين في القانون أو في الممارسة؟
نعم

ال X

 .4هل السليات التي يتم التقديم عليها هي نفسها المس ولة عن فحد اليلبات؟
نعم

ال X

 .5هل من الممكن التقديمي السفارات ،القنصليات أو التمثيالت الخارجية؟
نعم

ال X

وفقا ً لقانون األجانب والحماية الدولية ،فإن مديرية إدارة الهجرة هي السييلية المسيي ولة عن اسييتقبال وتسييجيل اليلبات للحماية
الدولية94 .
 .3.1اليلبات على األرض
تقدم اليلبات للحماية الدولية إلى الواليات بحصور صاحب العالقة وهذا معناال أنه يُتوقع من المتقدم الحصور مخصيا ً إلى مديرية
محام أو ممثل قانوني.
إدارة الهجرة و تقديم اليلب بنفسه 95 .وليس من الصروري أن تُقدم اليلبات للحماية الدولية عن يريق
ٍ
ولكن يمكن للمتقدم أن يتقدم عن باقي أفراد عائلته المرافقة له ،و هذا يعني الزوج(ة) واأليفال والقاصرين كما ورد في البند
 )1(3من قانون األجانب والحماية الدولية 96 .في حال كان المتقدم يريد تقديم يلب نيابة عن أحد أفراد العائلة الرامدين ،فيجب
الحصول على موافقتهم الخيية.

 94إن تركيا مقسيييييييمة إداريا ً إلى  81والية .و إن مجلس الوالية هي السيييييييلية اإلدارية األعلى في كل والية .وبناء على ذلك ،تقوم كل
مديرية في الوكاالت الحكومية بتقديم التقارير إلى مكتب الحاكم .و إن الوكالة المسييييي ولة عن تسيييييجيل كل اليلبات للحماية الدولية هي
مديرية إدارة الهجرة و التي تعمل تحت سلية مجلس الوالية.
 95البند رقم  )1(65من قانون األجانب والحماية الدولية
 96البند رقم  )3(65من قانون األجانب والحماية الدولية
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ووفقا ً للقانون ،بالنسبة للمتقدمين الغير القادرين جسديا ً على الحصور إلى مبنى مديرية إدارة الهجرة من أجل تقديم اليلب
للحماية الدولية ،يمكن لموظفي مديرية إدارة الهجرة أن يأتوا إلى مكان إقامة المتقدم الستكمال عملية التقديم 97 .و في السياق
صر غير المصحوبين و األمخاد اآلخرين غير القادرين على الحصور إلى المبنى
نفسه ،يمكن أن تتم مقابالت التسجيل للقُ ّ
المخصد للتسجيل ،يمكن أن تتم في مكان إقامتهم 98.وال يوجد أي دليل أن هذال األحكام هي بالفعل قيد التنفيذ حتى اآلن.
ال يفرض البند رقم  65من قانون األجانب والحماية الدولية أي فترة زمنية محددة على األمخاد بغية تقديم اليلبات مثل
صرورة تواجدهم في البالد ،في االحتجاز أو على الحدود .ولكن يبدو أن البند رقم  )4( 65يفرض على المتقدمين مس ولية
الحصور إلى السليات المختصة "خالل فترة زمنية معقولة" كمري لتجنب عقوبة الدخول أو البقاء غير القانوني .و يتم تقييم ما
إذا كان اليلب قد قُدم "خالل فترة زمنية معقولة" على أساس فردي99.
ويند قانون األجانب والحماية الدولية على أنه يجب أن تُسجل اليلبات للحماية الدولية من قِبل مديرية إدارة الهجرة 100.ويمكن
للمتقدمين يلب خدمات الترجمة الفورية ويتم تقديم هذال الخدمات لهم من أجل مقابلة التسجيل والحقا ً من أجل المقابلة
المخصية101.
ولقد تغير فعليا ً حق الحصول على إجراء الحماية الدولية إلى حد كبير في  .2018وبينما كان هناك اتفاق تسجيل ممترك معمول
به بين مديرية إدارة الهجرة و المفوصية السامية لم ون الالجئين ،حيث سجلت المفوصية و مريكها المنفذ رابية التصامن مع
المهاجرين و يالبي اللجوء اليلبات في أنقرة و من ثم حولوا المتقدمين إلى المدن المخصصة لتقديم يلباتهم عند مديرية إدارة
الهجرة 102 ،أعلنت المفوصية السامية لم ون الالجئين في  10أيلول  2018إنهاء نماياتها التسجيلية في تركيا103.
ويجب أن تُسجل يلبات الحماية الدولية اآلن عن يريق مديرية إدارة الهجرة فقي في أي من الواليات الواحد والثمانون .ولكن
فعلياً ،إذا جاء يالب لجوء إلى مديرية إدارة الهجرة فلن يستييع الحصول على اليلب ،فتقوم بتحويل المخد إلى مدينة
مخصصة بغية تسجيل اليلب هناك 104.ويجب على المتقدمين أن يسجلوا أمام مديرية إدارة الالجئين في المدينة المخصصة
خالل  15يوماً .و ي دي عدم الحصور خالل  15يوما ً إلى اعتبار اليلب ملغي .ال تقوم المديرية العامة إلدارة الهجرة بتوفير
مساعدة لنفقات المواصالت ولكن يمكن أن تقوم بإحالة المتقدمين إلى منظمات غير حكومية مثل رابية التصامن مع المهاجرين
ويالبي اللجوء للحصول على مساعدات.
ال يُقر البند  69من قانون األجانب والحماية الدولية أي صوابي زمنية إلنهاء التسجيل عن يريق مديرية إدارة اللجوء على
الرغم من أن الالئحة ا لتنفيذية (األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية) تند على أن يتم تسجيل المتقدمين "خالل أقصر
فترة ممكنة على نظام برمجيات مديرية إدارة الهجرة 105 .و تند األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية على أن السليات
المتعلقة بتقديم اليلبات ستقوم بإخيار المتقدم بتاريخ لموعد مقابلة التسجيل خالل التقديم إن أمكن ،أو في مرحلة الحقة106 .
مت الناتاة العملاة ،لدى ول المجيةية العامة إلدارئ الهجةئ على العملاة ليلول  2018إلى عقبات لمام الوصول إلى إ ةاءات
اللجوء ،ااستمةت القضايا عام  2019ا اد التعلف يعج ول لجال قاة اللوريات 107.امت الصع قااؤ النظام العام نظةا ً
لعجم ا ود طلباق موتج 108.امع ذلك ،يبجا لأل اللااسة العامة الةئالاة ه ةك ا شخاص قاة ملجلات ايالتال د عهؤ لم ادرئ

 97البند رقم  )1(65من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 98البند رقم  )2(65من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 99البند رقم  )1(65من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 100البند رقم  )1(69من قانون األجانب والحماية الدولية
 101البند رقم  )2(70من قانون األجانب والحماية الدولية
 102لمزيد من التفاصييييييييل ،انظر في قاعدة بيانات اللجوء ،بلد التقرير تركيا ،تحديث  ،2017آذار  ،2018و هو متوفر على الموقع
https://bit.ly/2I1S9fS 27 – 28.
 103المفوصية السامية لم ون الالجئين" ،ستنهي المفوصية عملية التسجيل في تركيا في  10أيلول  ،"2018و هو متوفر على الموقع
https://bit.ly/2HRy2FO
 104المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي .2019
 105البند رقم  )4(70األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 106البند رقم  )2(66األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 107المعلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 108معلومات قدمها محام من نقابة المحامين في فان ،آذار .2020
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ة اا ،اخاصة ا األ ،ياستنناء الحاالت العُةضة .109ايذلك يتؤ إيقاء ا األ مها ةيت قاة ملجلات اقاة شةعاات نظام
110
عام  ،2020فاقم
اإل ةاء المعجل عنج لق طلبهؤ للحصول على الحماية الجالاة.
الهجةئ لا يتؤ التعامل معهؤ يمو
الم ا ل يلب و اج.19-
إن مهمة مقابلة التسجيل هي تجميع معلومات و ملفات من المتقدم للتعريق بهويته ،أسباب الهروب ،ما مر به بعد تركه لبالدال،
يريق السفر ،يريقة وصوله إلى تركيا وإن كان هناك أي يلبات مقدمة سابقا ً للحماية الدولية في بلد آخر 111 .و يمكن أن تقوم
مديرية إدارة الهجرة بالقيام بتفتيش جسدي و تفتيش على الممتلكات المخصية للمتقدم من أجل التأكد أن جميع المستندات مقدمة
لديها 112 .عندم ا يكون المتقدم غير قادرعلى تقديم المستندات إلثبات هويته ،تقوم السليات المتعلقة بالتسجيل باالعتماد على
تحليل البيانات المخصية و المعلومات الحاصلة عليها من بحث آخر .عندما تكون إجراءات تحديد الهوية هذال غير قادرة على
تقديم المعلومات ذات الصلة ،يُقبل ما يقوله المتقدم على أنه حقيقي113.
اليبي114.

عندما يكون هناك أي قلق من أن يكون لدى المتقدم أي حالة صحية تهدد الصحة العامة ،يمكن أن يُرسل إلى الفحد
وستُسجل المعلومات عن أي حاالت خاصة 115 .قامت رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء بتحديد حاالت احتياجات
خاصة محتملة من خالل نظام التسجيل الممترك السابق .و ليس واصحا ً كيق تقوم مديرية إدارة الهجرة بالتعامل مع التسجيل
منذ إنهاء نماي التسجيل للمفوصية السامية لم ون الالجئين في  .2018ويظهر أنه على الرغم من ذلك يُسمح بالتسجيل بمكل
استثنائي ليالبي اللجوء الذين يواجهون حاالت يارئة مثل الحمل أو األمراض الخييرة ويتم تسجيلهم من أجل التأكد من
حصولهم على المساعدة اليبية116.
وفي وقت التقديم ،يقوم يالب اللجوء بتقديم رسالة مكتوبة بخي اليد و موقعة و تتصمن معلومات عن يلب الحماية الدولية
مكتوبة بلغة يستييع المتقدم التعبير بها عن نفسه .و تحتوي الرسالة على معلومات تتعلق بأسباب دخول تركيا و أي حاجات
خاصة للمتقدم 117.ويعفى من هذا اليلب المتقدمون األميون .وباإلصافة إلى ذلك ،تقوم مديرية إدارة الهجرة بالحصول على أي
مستندات يمكن أن يملكها المتقدم وتعبئة يلب رسمي للحماية الدولية وسيُقدم لمديرية إدارة الهجرة في مقرها الرئيسي خالل 24
ساعة.
و في نهاية مقابلة التسجيل يقوم المتقدم بقراءة دقيقة لكافة المعلومات التي تم تسجيلها على مامة النظام االلكتروني وسيكون
لديه الفرصة للتصحيح 118.وسيحصل المتقدم على نسخة ميبوعة من يلب التسجيل التي تم مل ها الكترونياً119.
ويند القانون على أنه بعد انهاء عملية التسجيل 120،يحصل المتقدم على وثيقة متقدم مسجل للحماية الدولية ويتم تجديد وتمديد
البياقة من قبل الوزارة 121.واعتبارا ً من  24كانون األول ،ند قانون األجانب والحماية الدولية على إصدار هذال الوثيقة لمقدمي
اليلبات الخاصعين لإلجراءات المعجلة أو أحكام عدم المقبولية122.
وبعد هذا اإلصالح ،فإن مديرية إدارة الهجرة ال تُصدِر وثيقة تسجيل عندما تحول يالب اللجوء إلى "المدينة المخصصة" بغية
تسجيل يلب الحماية الدولية .وإن الوثيقة الوحيدة التي يحصل عليها المتقدم هي بياقة تعريق متقدم للحماية الدولية تكون صالحة

 109معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ومحام من نقابة المحامين في فان ،آذار .2020
 110معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 111البند رقم  )2(69من قانون األجانب والحماية الدولية
 112البند رقم  )2(69من قانون األجانب والحماية الدولية ،البند رقم  )4(69األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 113البند رقم  )3(69من قانون األجانب والحماية الدولية ،البند رقم  )3( 69األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 114البند رقم  )6(69من قانون األجانب والحماية الدولية.
 115البند رقم  )5(70من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 116المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي .2019
 117البند رقم  )5(65من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 118البند رقم  )6( 70من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 119البند رقم  )7(70من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 120المادة  ) 1( 76من قانون األجانب والحماية الدولية ،بصييييييييغتها المعدلة بموجب المادة  35من القانون رقم  7148بتاريخ 18
تمرين األول 2018.
 121المادة  ) 1( 76من قانون األجانب والحماية الدولية ،بصييييييييغتها المعدلة بموجب المادة  81من القانون رقم  7196الم رخ 24
كانون األول .2019
 122المادة  )2( 76من قانون األجانب والحماية الدولية.
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لمدة  6أمهر بعد أن يسجل اليلب مع مديرية إدارة الهجرة في الوالية المحددة 123 .وهذا معناال أنه يجب على يالبي اللجوء أن
يسافروا إلى الوالية المحددة دون الحصول على الوثائق إلثبات نيتهم بالحصول على الحماية الدولية .وبالفعل فإن العديد من
الناس يتم إلقاء القبض عليهم من قِبل دوريات المرية في مختلق أنحاء البالد وهم في هذال الحالة في خير النقل إلى مراكز
الترحيل (انظر في اعتقال يالبي اللجوء) واعتبارا ً من  24كانون األول  ،2019تم إلغاء االلتزام بتجديد بياقات التعريق كل
ستة أمهر124.
تم تعليق التسييجيل على الحماية الدولية  /الم قتة من آذار إلى حزيران  2020في كل مدينة تقريبا ً في تركيا بسييبب كوفيد19-
كان يمكن تقديم يلبات الحماية الدولية والم قتة في عدد قليل جدا ً من المدن ولم يتم ممييييياركة هذال المعلومات علنا ً .كانت هناك
مائعات عن فتح التقديم في يالوفا في يوم واحد ،ولكن بعد ذلك تم إغالقها بعد أسبوعين .واجه كل من الالجئين غير المسجلين
والوافدين الجدد مماكل في الوصول إلى اإلجراءات والتسجيل.
كانت هناك ممياكل إصيافية مثل الوصيول الميخصيي إلى مباني مديرية إدارة الهجرة في الواليات بسيبب تدابير كوفيد 19-كما
هو الحال مع معظم الم سييسييات العامة األخرى .تم يلب رمز  ،HESوهو رمز مييخصييي تنفذال وزارة الصييحة من أجل تتبع
الحاالت اإليجابية لكوفيد ، 19-من المحامين لدخول مباني المديرية العامة إلدارة الهجرة 125.في إزمير ،لم يتمكن المحامون
في اسيييييييينبول من دخول مباني المديرية العامة إلدارة الهجرة على اإليالق ،وخاصييييييية مديرية الهجرة في كومكابي .يمكن
للمحامين التحدث إلى األمن عند الباب فقي ،ولم يتمكنوا من التحدث إلى أحد الموظفين اإلداريين .قام حارس األمن بتدوين
الرسييييييائل ونقلها إلى المكتب اإلداري .كان االتصييييييال بين اإلدارة والمحامين صييييييعبا ً ،مما أثار مخاوق فيما يتعلق بالحق في
الحصول على سبيل انتصاق فعال 126.حتى في مدينة فان ،تم استدعاء المتقدمين بيلبات اللجوء من المفوصية السامية لألمم
المتحدة لمييي ون الالجئين وإخيارهم برفض يلبهم .وكانت المجموعة األكثر إميييكالية هم من تم اعتبار يلباتها مسيييحوبة من
قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة127.
في وسييي األناصييول ومنيقة مرمرة ،كان الحصييول على رمز  HESإلزاميا ً أيصييا ً للدخول إلى مباني المديرية العامة إلدارة
الهجرة ،وقد تسييييبب ذلك في مميييياكل للمتقدمين ألول مرة والالجئين الذين تم رفض يلباتهم نظرا ً لعدم امتالكهم رقم هوية ولم
يتمكنوا من التقدم للحصول على رمز  .HESأولئك الذين لم يكن لديهم هاتق ذكي واجهوا أيصا ً صعوبات في الحصول على
رمز ودخول المديريات العامة إلدارة الهجرة .خالل كوفيد ،19-كانت التزامات التوقيع مرنة لمدة  5-4أمييهربمييكل نسيييبي.
لم تعمل المديرية العامة إلدارة الهجرة بكامل ياقتها وكان بعض الموظفين يعملون من المنزل.
بقي العديد من الالجئين في اسيييينبول دون تسيييجيل .حاول الالجئين الوصيييول إلى واليات التسيييجيل دون تصيييريح يريق وفي
انتهاك اللتزاماتهم بالتوقيع ،لكنهم لم يتمكنوا من التسيييييييجيل .أفاد الالجئون في إزمير وموغال وآيدن ومرمرة ومنيقة وسيييييييي
األناصييييول بأنهم لم يتمكنوا من الوصييييول إلى الموظفين اإلداريين (موظفي الهجرة) في مكاتب المديرية العامة إلدارة الهجرة
وقام حراس األمن "بإبالغهم" بما يجب عليهم فعله .حتى أن حراس األمن أحالوا الناس إلى مدن أخرى .أصييييبح هذا ممارسيييية
ميييائعة في جميع أنحاء تركيا ،وهو أمر يثير القلق نظرا ً ألن حراس األمن ليس لديهم معرفة قانونية .في مرمرة ،أراد ميييخد
كان قد وقع على اسييتمارة العودة اليوعية التقديم مرة أخرى .رغم أنه كان لديه الحق في إعادة التقديم ،فقد أخبرال أحد الحراس
أنه ال يستييع ذلك128.
كانت أوقات التسجيل للحماية الدولية تعتمد على المكتب وكانت على النحو التالي:

 123المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي .2019
 124المادة  ) 1( 76من قانون األجانب والحماية الدولية ،بصييييييييغتها المعدلة بموجب المادة  81من القانون رقم  7196الم رخ 24
كانون األول .2019
 125رمز  HESاختصار لـييييييتعبير ممكن للبيت أن يستوعب الحياة و هو تيبيق التتبع والتعقب التركي لتقييم مخاير كوفيد ،19-راجع
موقع الرمز . HES: https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes -eng.html
 126معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 127معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 128معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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مواعيد التسجيل على إجراءات الحماية الدولية 2020
خالل اسبوع

أصنة ،أماسيا ،بورصة ،أرزورم ،كيرمهير ،ميرسين ،سيفاس

خالل مهر واحد

أنقرة ،تماناكالي ،قونية ،ماالييا ،مانيسا ،إسبرية ،سامسونغ،
ترابزون

بين مهرين و ستة أمهر

دنيزلي ،إزمير ،قيصري ،ماردين ،نيق مهير ،نيغدال ،فان

أيول من  6أمهر

باليك أسير ،تمورم ،سكاريا ،مانلي أورفا

غير معروق

كهرمان مرعش و قونية

المصدر :معلومات تم جمعها بعد مقابالت ميدانية مع جهة معنية و تم الحصول عليها في آذار .2021

في عام  ،2020عمل المحامون في اسينبول على العديد من حاالت تصحيح لوثائق التسجيل من خالل نظام المساعدة القانونية.
كانت هناك قصايا تتعلق بتسجيل األيفال وحصانتهم .كانت هناك أيصا ً حاالت تم فيها كتابة اسم عائلة المخد بمكل غير
صحيح في السجالت ،أو عندما يتم توثيق المخد المتزوج على أنه أعزب ،أو عندما يتم توثيق مخد عازب على أنه متزوج.
كانت هذال أخياء ارتكبتها مديرية الهجرة في الوالية في وقت التسجيل129.
 .3.2اليلبات من مكان االحتجاز وعلى الحدود
عندما يتم تقديم يلب للحماية الدولية إلى إحدى وكاالت إنفاذ القانون 130على األرض أو على البوابات الحدودية ،يتم إخيار
مديرية إدارة الهجرة "في الحال" و يتم معالجة اليلب 131.و يتم أيصا ً إخيار مديرية إدارة الهجرة "في الحال" فيما يتعلق
بيلبات الحماية الدولية المقدمة من أمخاد في الحجز 132.وباإلصافة لمراكز الترحيل من أجل الحجر لما قبل الترحيل ،هناك
منمأة واحدة في منيقة العبور في ميار إيسنبوغا في أنقرة و الذي يستخدم لحجز أمخاد في مرحلة العبور أو خالل محاولتهم
الدخول إلى تركيا (انظر في مكان الحجز).
بالنسبة لألمخاد الذين تصدر يلبات الحماية الدولية الخاصة بهم بينما هم محتجزون ،يتم إخالء سبيلهم من مراكز الترحيل
أو مخافر المرية و يتم إعيا هم استمارة قرار مراقبة إدارية )İdari Gözetim Kararı Sonlandırma Tebliğ
 (Formuو يُعرق أيصا ً باسم "ت  " 6والذي ييلب منهم أن يزوروا أحد مراكز مديرية إدارة الهجرة المحددة .و يمكن أن
تكون مديرية إدارة الهجرة المحددة هذال في واليتهم ويمكن أن تكون في مكان آخر (انظر في بدائل االحتجاز) 133.وأصبحت
استمارة "ت  "6أكثر ميوعا ً في  .2018134في عام  2019في يالوفا وكارابوك ،كان هناك اتجاال إلجبار غير السوريين على
الحصول على نموذج  T6ليتم تعيينهم في مدينة معينة 135.في إسينبولُ ،منحت مراكز الترحيل تصريح سفر بنموذج  T6في
عام  ،2019لذلك لن يكون هناك خير احتجاز أو ترحيل أثناء السفر إلى مدينة اإلحالة136.

 129معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 130في تركيا ،بينما تقول الميييييييرية الوينية بممارسييييييية واجبات إنفاذ القانون في المنايق السيييييييكنية و البوابات الحدودية ،يقوم الدرك
بممارسة واجبات المرية خارج المنايق السكنية.
 131البند رقم  )2(65من قانون األجانب والحماية الدولية.
 132البند رقم  )5(65من قانون األجانب والحماية الدولية.
 133المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي .2019
 134معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2019
 135معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 136معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة في اسينبول ،آذار .2020
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وعلى الرغم من الصمانات القانونية التي يقدمها قانون األجانب والحماية الدولية لصمان الحصول على إجراءات اللجوء ،يستمر
الناس في مراكز الترحيل بمواجهة العديد من المصاعب الكبيرة في تسجيل يلباتهم للحماية الدولية لدى مديرية إدارة الهجرة137.
138
مة التةتال عام  2019موعج مقايلة يعج  1.5سنة.
األ ،لقى طال لجوء إيةان
لم يكن الو صع أ سهل في عام  2020ب سبب م ماكل كوفيد. 19-لم يكن أ صحاب الم صلحة على علم بأي يلب للحماية الدولية
من مركز الترحيل أو من الحدود تم قبوله في عام 139.2020
لم يتم تزويد األمييييخاد في مركز الترحيل في منيقة وسييييي األناصييييول بمعلومات حول التقدم بيلب للحصييييول على الحماية
الدولية إال إذا تمكنوا من الوصييييول إلى منظمة غير حكومية .نصييييحت المنظمات غير الحكومية موكليها بتقديم التماسييييين إلى
إدارة مركز الترحيل ،أحدهما ليلب محامي المسييييياعدة القانونية واآلخر لتقديم يلب الحماية الدولية .لم تُحال هذال االلتماسيييييات
إلى نقابات المحامين ومراكز المسيياعدة القانونية ،ال سيييما في قيصييري ،رغم أنهم كانوا في أرزورم .تم تجاال التماس لمييخد
في قيصري ليلب محامي المساعدة القانونية  5مرات قبل أن ينجح في محاولته السادسة140.
قد يكون من الصعب أيصا ً التقدم بيلب للحصول على الحماية الدولية من مركز الترحيل في منيقة مرمرة .ال يتم تقديم
اإلخيارات القانونية لمحامي المساعدة القانونية خييا ً ولذلك يتعين على المحامين االتصال بمركز الترحيل قدر المستياع.
الحاالت حساسة للوقت ،ال سيما في اإلجراءات المعجلة ،ولكن في عام  2020لم يكن من الممكن االتصال بمراكز الترحيل
يوميا ً بسبب الوباء 141.كان مركز ترحيل ماالييا إمكاليا ً أيصا ً في موصوع تقديم يلبات الحماية.
س ِمح لهم بالدخول مجددا ً إلى تركيا .وبينما تعهد المادة 64
و الحصول على اإلجراء في االحتجاز يخد أيصا ً األمخاد الذين ُ
س ِمح لهم بالدخول إلى
من قانون األجانب والحماية الدولية لوزارة الداخلية بتأسيس إيار خاد باإلجراءات لألمخاد الذين ُ
تركيا مجددا ً بنا ًء على اتفاقيات إعادة الدخول ،لم يكن هناك أي أداة لتمريع دخول األمخاد الذين تم قبولهم مجدداً في إجراءات
الحماية الدولية حتى اآلن.
وفي سياق تنفيذ بيان تركيا في االتحاد األوروبي منذ  4نيسان  2016و  31كانون الثاني ،قامت تركيا بإعادة قبول ما مجموعه
2054مخد من اليونان منهم  738قادمين باألصل من الباكستان ،و  373من سورية ،و 204من الجزائر و  140من
أفغانستان و  127من العراق و  104من بنغالديش 142.قامت مديرية إدارة الهجرة بتأسيس رمز محدد "ق  "8و يُسمى
"اليونان – العودة" ولكن األيراق المعنية لم تمر إلى استعمال ذلك على أرض الواقع .تمت إعادة قبول  139مخد من
اليونان في عام  143،2020وتم إيقاق عمليات إعادة القبول اعتبارا ً من  16آذار  ،2020وكانت تركيا ال تزال ترفض إعادة
القبول اعتبارا ً من نيسان  2021بسبب مخاوق الصحة العامة ووباء كوفيد  144.19-انظر تقرير آيدا القيري :اليونان .2020
توثق التقارير المتعلقة بحالة حقوق اإلنسان للسوريين بعد عودتهم انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان مثل االحتجاز التعسفي
والترحيل دون الحصول على المساعدة القانونية والحماية الدولية (انظر في المساعدة القانونية في مراجعة االحتجاز)145.

محام في
محام في رابية محامي اسييييينبول ،في مييييباي  ،2019و
 137المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مييييباي ،2019
ٍ
ٍ
رابية محامي أنياكية في آذار .2019
 138معلومات قدمها محام من نقابة المحامين في فان ،آذار .2020
 139معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 140معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 141معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 142مديرية إدارة الهجرة ،إحصائيات العودة ،متوفرة على http://bit.ly/2AMI7g5
 143وزارة الهجرة واللجوء ،التقرير السيييييييينوي لوزارة الميييييييي ون الخييييارجييييية  ،2020كييييانون األول  ،2020متيييياح على:
 ، https://bit.ly/3uBkAJCد5.
 144معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 145جامعة كوتش ،نظرة عامة على الصفقة بين االتحاد األوروبي وتركيا ،نيسان http://bit.ly/33oZLol :2019
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االجراءات
اإل ةاءات المعتادئ
 .1.1عام (النياق والحدود الزمنية)
مؤشرات :اإلجراءات المعتادة :عام
 .1الفترة الزمنية المحددة في القانون للسييييليات صيييياحبة القرار التخاذ القرار بما يخد يلب اللجوء في المحكمة
االبتدائية:
 6أمهر
 .2هل يتم مماركة األسباب التفصيلية للرفض في المرحلة االبتدائية ليلب اللجوء مع المتقدم كتابياً؟
نعم

ال X

 .3األعمال المتأخرة للقصايا المعلقة في المرحلة االبتدائية منذ  31كانون األول  :2020غير متوفرة
سيتم دراسة يلبات الحماية الدولية والبت فيها من قِبل مديرية إدارة الهجرة"146.خبراء الهجرة" قسم الحماية الدولية هم
المس ولون بمكل خاد عن معالجة اليلبات في المقر الرئيسي و مديرية إدارة الهجرة في الوالية.
وسيتم إصدار قانون خالل  6أمهر من تاريخ التسجيل 147.ولكن إن هذا الحد الزمني ليس ملزما ً ألن القانون يقر أنه في حال لم
يتم التوصل إلى قرار بمأن اليلب خالل  6أمهر ،سيتم إعالم المتقدم بذلك .وفعليا ً يُالحظ الكثير من التأخير في إتمام إجراءات
الحماية الدولية على خلفية نقد القدرات في مديرية إدارة الهجرة في الوالية .يمكن أن ينتظر المتقدمون لسنوات التخاذ قرار
بمأن يلباتهم148.
و ليس هناك أي إحصائيات عن عدد القرارات التي اتخذتها مديرية إدارة الهجرة في  2017و  .2020وإن أحدث اإلحصائيات
المتوفرة تمير إلى  30380قرارا ً تم اتخاذهم في  2016وكان منهم  23886مقبولين و  6494مرفوصين149.
ال توجد إحصييييييياءات حول عدد القرارات التي اتخذتها المديرية العامة إلدارة الهجرة في  .2020-2017أميييييييارت أحدث
قرارا سيييييلبيًا .تم
قرارا إيجابيًا و 6.494
قرارا تم اتخاذال في عام  ، 2016منها 23,886
اإلحصييييياءات المتاحة إلى 30,380
ً
ً
ً
رفصه لهذا السبب .في إزمير  ،2019كانت هناك مخاوق من وجود حصة لعدد القرارات اإليجابية في غصون عام بعد إخبار
مقدم اليلب بأن يلبه قد تم رفصيييييييه لهذا السيييييييبب .في مديرية إدارة الهجرة في إزمير ،ال يتم رفض يلبات الحماية الدولية
الخاصة باألمخاد اللذين تم اعتبارهم الجئين من قبل مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين150 ،على الرغم من وجود حكم
من المحكميية اإلدارييية األولى في بولو حيييث تم رفض يلييب للحميياييية الييدولييية قييدمييه مواين إيراني معترق بييه من قبييل
المفوصية151.
بمكل عام ،الممارسة فيما يخد االمتحان واتخاذ القرار في المحكمة االبتدائية ا ليست موحدة عبر الواليات .فقد تم اإلبالغ عن
مخاوق فيما يتعلق بجودة المقابالت ،وتقييم األدلة ،واالفتقار إلى تحديد الفئات العُرصة ،ونقد تدريب خبراء الهجرة وكذلك
نقد المترجمين الفوريين المتوفرين .عالوة على ذلك ،تم التأكيد أيصا ً على فجوات الجودة في المحكمة االبتدائية من قبل
المحاكم اإلدارية في بعض القصايا .في عام  ،2020كانت هناك مخاوق من إصدار قرارات سلبية دون إعياء مبررات
 146البند رقم  78قانون األجانب والحماية الدولية
 147البند رقم  )1(78من قانون األجانب والحماية الدولية.
محام في رابية محامي اسينبول ،في مباي .2019
 148المعلومات مقدمة من
ٍ
 149مديرية إدارة الهجرة ،تقرير الهجرة السنوي  2016و متوفر باللغة التركية على  74 https://bit.ly/2TQdqU4و .75
 150معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة في إزمير ،مباي .2020
 151المحكمة االدارية األولى في بولو  ،قصية  ،428/2019القرار 70/2019
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صحيحة 152.ال يتم عادة ً مماركة نسخ من استمارة المقابلة ،ومع ذلك ،فإن مكتب إدارة الهجرة في وسي األناصول وقيصري
يقومون بإعياء نسخة من استمارة المقابلة لمقدم اليلب .لقد أعدوا إرمادات جديدة للحماية الدولية ونموذج مقابلة جديد .يذكرون
سبب الرفض عن يريق تحديد المربع ذي الصلة في النموذج .إذا كانوا يعتقدون أن مقدم اليلب قد أدلى ببيان كاذب في المقابلة،
فإنهم يصعون عالمة في هذا المربع في االستمارة ولكن ال يقدمون المزيد من التفاصيل حول األسباب القابلة للتيبيق153.
 .1.2الدراسات ذات األولوية و التعقب السريع للمعامالت
سيييييتم إعياء األولوي ة لألمييييخاد ذوي االحتياجات الخاصيييية بما يتعلق بجميع الحقوق واإلجراءات المتعلقة بإصييييدار األحكام
ليلبات الحماية الدولية 154.وفعليا ً وعلى الرغم من كل العقبات المتعلقة بالتسجيل ،استفاد األمخاد ذوي االحتياجات الخاصة
مثل النسيياء في المراحل المتقدمة من الحمل و األمييخاد ذوي االحتياجات الصييحية المييديدة ،أو األيفال غير المصييحوبين قد
اسيييتفادوا من األولوية في التسيييجيل على يلبات الحماية الدولية في مديرية إدارة الهجرة 155.ومع ذلك ،ال تتوفر أرقام مفصيييلة
عن عدد األمخاد المعنيين بترتيب األولويات المذكور.
 .1.3المقابلة المخصية

مؤشرات :اإلجراءات المعتادة :المقابلة الشخصية
 .1هل يتم إجراء المقابلة المخصية ليالب اللجوء في معظم الحاالت فعليا ً في االجراءات المعتادة؟
نعم  Xال
❖ إذا كان األمر كذلك ،هل يتم توفير المترجمين الفوريين فعليا ً في المقابالت؟
نعم  Xال
 .2في اإلجراءات المعتادة ،هل يتم إجراء المقابلة عن يريق السلية المس ولة عن اتخاذ القرار؟
نعم  Xال
 .3هل يتم إجراء المقابالت عبر االنترنت على الفيديو؟
بمكل متككر

احيانا ً

ابدا ً X

نعم  Xال

نعم  Xال

 152معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 153معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 154البند رقم  67من قانون األجانب والحماية الدولية.
 155المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي .2019
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يجب على مديرية إدارة الهجرة المختصة في اإلجراءات المعتادة أن تقوم بمقابلة مخصية مع المتقدمين خالل  30يوما ً من
التسجيل 156،ويجب أن تتم عن يريق مخد مختد بهذا المجال مثل قانون الالجئين و حقوق اإلنسان و معلومات عن بلد
المنمأ157.
ويتم إخيار المتقدمين بمكان وزمان المقابلة المخصية في نهاية مقابلة التسجيل 158.وإن لم يكن باإلمكان إجراء المقابلة في
الموعد المحدد ،يجب إقرار موعد مقابلة جديد 159.و يجب أن يكون الموعد الالحق للمقابلة بعد  10أيام على األقل من الموعد
السابق .ويمكن إجراء مقابالت أخرى مع المتقدم إن كان ذلك صرورياً 160.ولكن فعليا ً يواجه المتقدمون تأخيرا ً كبيراً و معظم
األحيان لعدة مهور قبل المقابلة األولى.
ويمكن أن يصيحب المتقدم إلى المقابلة( :أ) أفراد العائلة( ،ب) محاميه كمراقب( ،ت) مترجم فوري( ،ث) يبيب نفسي،
أخصائي تربوي ،خبير أيفال أو عامل اجتماعي و (ج) الممثل القانوني إن كان المتقدم يفالً161.
ويمكن تسجيل المقابلة بمكل صوتي أو فيديو على الرغم أنه في الممارسات الحالية لم يتم استخدام أي فيديو أو تسجيل صوتي.
بمكل عام إن الممارسات غير موحدة في الواليات ونوعية اإلجراءات تعتمد على الموظق المس ول الذي يعالج

الحالة162.

يوجد مركزين تجريبين التخاذ القرار في اسيييييييينبول وأنقرة .ومع ذلك ،وبحسييييييييب المجتمع المدني والمحامين ،تظل جودة
المقابالت منخفصة في معظم مكاتب إدارات الهجرة في الواليات.
بميييكل عام ،أفاد أصيييحاب المصيييلحة في عام  2019أن مقابالت تحديد وصيييع الالجئ لم يتم إجرا ها في كثير من األحيان في
ظل ظروق مناسييييبة ،وفي كثير من األحيان لم يتم النظر في نقاي العُرصيييية ،ويبدو أن يلبات األفغان للحصييييول على الحماية
الدولية قد تم رفصييها بمييكل تلقائي 163.على سييبيل المثال ،أفاد موظفي المييرية في كارابوك أنهم قاموا بإجراء مقابالت تحديد
و صع الالجئ وقاموا برفض العديد من الحاالت خا صة صد األفغان .لم تكن هناك قرارات إيجابية ب مأن تحديد و صع الالجئ
بحلول أوائل عام  2020من منيقة غازي عنتاب .تلقى األفغان على وجه الخصود تلقائي في إيالزيغ ،ماالييا وأديمان 164
أيصيييييا زيادة مزعومة في رفض يلبات األفغان في عام  .2019في بعض الحاالت ،أخيرت المديرية
 .في إزمير ،كان هناك
ً
العامة إلدارة الهجرة بمواعيد مقابلة جديدة ألولئك الذين تم االعتراق بهم بالفعل كالجئين من قبل مفوصيييييييية األمم المتحدة
ال سامية لحقوق اإلن سان  -خا صة بالن سبة لألفغان الم سجلين في دنيزلي وت ماناكالي .كان عدد حاالت الرفض مرتفع في هاتين
المدينتين بمكل عام .في فان ،انخفصت جودة مقابالت تحديد وصع الالجئ بمكل كبير بعد تولي المديرية العامة إلدارة الهجرة
في الوالية و استمرت المماكل في عام  2020مع مماكل إصافية في الوصول إلى المترجمين بسبب الوباء  -ويرجع ذلك إلى
قلة عدد األمييخاد العاملين بما في ذلك المترجمين الفوريين ،ولكن أيص يا ً بسييبب وجود مميياكل في الوصييول إلى مكاتب إدارة
الهجرة ومراكز االعتقال لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المترجمين.

ال تعتمد المقابالت على معلومات ذات مصييييداقية عن بلد المنمييييأ أو أنه يوجد ممارسييييات تمييزية صييييد مجموعات معينة مثل
األكراد القادمين من العراق .ليس من الواصح ما إذا كان يتم النظر في نقاي العُرصة عند مجموعات معينة .يبدو أن هناك ميل
عام إليجاد يريقة لرفض اليلبات واألسس القانونية للقرارات المرفوصة سيحية تماما ً165.
في عام  ،2020لم يتم إجراء المقابالت في الغالب من آذار إلى حزيران في سياق كوفيد19.-

 156البند رقم  )1(75من قانون األجانب والحماية الدولية.
 157البند رقم  )2(81من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 158البند رقم  )5(69من قانون األجانب والحماية الدولية.
 159البند رقم  )4(75من قانون األجانب والحماية الدولية
 160البند رقم  )5(75من قانون األجانب والحماية الدولية
 161البند رقم  )1(82من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 162المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي .2019
 163معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 164معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 165معلومات قدمها محام من نقابة المحامين في فان ،آذار .2020
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في عام  ، 2020قصت المحكمة الدستورية بأن قرار ترحيل كاراماي ترك من االتحاد الروسي يستند إلى بحث غير كاق عن
بلد المنمأ ألنه لم يأخذ في االعتبار مبدأ عدم اإلعادة القسرية ،وبالتالي ينتهك مبدأ حظر إساءة المعاملة .وقصت المحكمة بمبلغ
 3000ليرة تركية (حوالي  300يورو في وقت كتابة هذا التقرير) كتعويض غير مالي166.
الترجمة الفورية
يتم تقديم خدمة الترجمة الفورية للمتقدمين إن يلبوا ذلك من أجل المقابلة المخصية عند تقديم اليلب و التسجيل و مراحل
المقابالت المخصية167.
و بالنسبة لجودة الترجمة الفورية خالل المقابلة المخصية ،سيتم تأجيل المقابلة المخصية لموعد الحق عندما يكتمق المس ولون
أن المتقدم و المترجم الفوري لديهم صعوبات في فهم بعصهم البعض 168.ويخبر المخد الذي يجري المقابلة المترجم الفوري
بنياق المقابلة و القواعد التي يجب االلتزام بها169.
في عام  ، 2019كان االفتقار إلى األعداد الكافية من المترجمين الفوريين يمثل صعوبة كبيرة .في بعض األحيان ،لم تقبل
المديرية العامة إلدارة الهجرة المترجمين الذين توفرهم منظمات المجتمع المدني إذا لم يكونوا مترجمين مفويين تحت القسم170.
في المدن الصغيرة ،ال يرغب كتاب العدل في الذهاب إلى مراكز الترحيل ولكن إدارات مراكز الترحيل ال تزال تيلب مترجمين
تحت القسم 171.في أنياكيا ،ال يرغب كتاب العدل في الذهاب إلى مراكز الترحيل على اإليالق في عيل نهاية األسبوع مما
يسبب مماكل . 172و في الواليات األصغر ،يأتي بعض األفراد من مجتمع يالبي اللجوء المسجلين كمترجمين فوريين .ويُظهر
المتقدمون بمكل عام القلق حيال مراعاة ه الء المترجمين المحليين لسرية المعلومات التي يماركونها وجودة الترجمة .كما
كانت هناك مخاوق من قبل السليات بمأن أمخاد يعملون بصفة غير رسمية كمترجمين.
في معظم الواليات ،هناك نقد في المترجمين الفوريين في بعض اللغات النادرة التي يتكلم بها بعض المتقدمين .باإلصافة لذلك،
يبقى عدد المترجمات اإلناث قليل جداً 173.وكانت هناك تقارير عن انعدام الحساسية والمسائلة إزاء ما يقوله المتقدم حول مزاعم
متعلقة بالميول الجنسية والهوية الجنسية 174.أعرب المحامون عن مخاوفهم بمأن جودة الترجمة المفوية في مراكز الترحيل بما
في ذلك المقابالت المهمة عند العودة 175.استمرت الممكالت في عام .2020
التقرير
ينبغي للموظق المس ي ول عن المقابلة أن يسييتعمل قالب موحد يدعى "اسييتمارة مقابلة للحماية الدولية" لتسييجيل ما يقوله المتقدم
خالل المقابلة المييخصييية .وهذال االسييتمارة هي عبارة عن قالب يتكون من مجموعة من األسييئلة المعرفة سييابقا ً و التي يجب أن
تُعيى للمتقدم و تغيي المعلومات األساسية والملق الموجز وأسباب الهروب والخوق من العودة باإلصافة ألمور أخرى176.
ويُيلب من الموظق المس ول عن المقابلة أن يقرأ مصمون استمارة مقابلة الحماية الدولية للمتقدم في نهاية المقابلة و أن يسأل
المتقدم ما إذا كان هناك أي ميء في هذال االستمارة يريد تصحيحه و ما إذا كان هناك أي معلومات إصافية يود إظهارها177.

 166المحكمة الدستورية ،قصية كمال سيلباغاروق ،القرار  16 ، 12809/2016كانون الثاني 2020.
 167البند رقم  )2(70من قانون األجانب والحماية الدولية
 168البند رقم  )2( 86من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 169البند رقم  )3(83من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 170المعلومات مقدمة من رابية محامي أصنة في مباي .2019
 171معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 172المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي .2019
 173المعلومات مقدمة من م سسة التصامن النسائية في مباي .2019
 174المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي .2019
 175معلومات قدمها محام من نقابة المحامين في أنياكيا ،مباي .2020
 176البند رقم  )5(81من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 177البند رقم  )3(86من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
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و سيتم صياغة مسودة تقرير المقابلة في نهاية المقابلة وسيوقع المتقدم عليها وسيحصل على نسخة منها 178.وفعلياً ،ال يُعيى
المتقدمون نسخة من تقرير المقابلة 179.في اسينبول في  ،2020لم يتم تسليم نسخة من استمارة المقابلة إلى المتقدمين ولم يتم
إبالغ المتقدمين بأسباب القرارات السلبية180.
 .1.4االستئناق
مؤشرات :اإلجراءات المعتادة :االستئناف
 .1هل يتيح القانون االستئناق صد قرار المحكمة االبتدائية في اإلجراءات المعتادة؟
نعم  Xال
❖ إن كانت اإلجابة نعم،
قصائي  Xإداري
❖ إن كان قصائي ،فهل هو إيقافي
نعم  Xال
 .2متوسي الوقت الالزم لهيئة االستئناق التخاذ القرار :غير متوفر
يجب أن ترسل القرارات كتابياً 181.يجب أن يوصح إخيار القرار السلبي (الرافض) األسباب الموصوعية و األسس القانونية
محام يمثله .باإلصافة لذلك ،سيعيي
لهذا القرار .يجب أن يعلم المتقدم بالعواقب القانونية للقرار و آلية اليعن في حال لم يكن لديه
ٍ
اإلخيار بالقرارات صمن مجال قانون األجانب و الحماية الدولية االهتمام الواجب "لألمخاد المعنيين كمواينين أجانب" و
سيصدر تعميم منفصل من قِبل مديرية إدارة الهجرة لتقديم تفاصيل عن أساليب اإلخيار الخيي 182.وفعلياً ،فإن القرارات مكتوبة
باللغة التركية و لكنها تترجم من قبل مديرية إدارة الهجرة إلى لغة المتقدمين183.
ِ
ويقدم قانون األجانب والحماية الدولية سبيلي انتصاق للتظلم صد القرار السلبي الصادر عن اإلجراء المعتاد؛ أحدهم يعن
اختياري إداري ،واآلخر يعن قصائي .وعندما يواجه المتقدم قرار حالة سلبي من مديرية إدارة الهجرة صمن اإلجراء المعتاد،
يمكنه أن184:
 .1تقديم اليعن اإلداري عن يريق هيئة تقييم الحماية الدولية خالل عمرة أيام و يمكن أيصا ً أن يقدم اليعن القصائي عن
يريق المحكمة اإلدارية المختصة فقي إذا كان اليعن اإلداري المبدئي غير ناجح ،أو
 .2يقدم يعن قصائي مبامر للمحكمة اإلدارية المختصة خالل  30يوماً.
وفعلياً ،إن سبيل التظلم األخير هو المعتمد .وكال أساليب اليعن لها أثر إيقافي تلقائي .ووفقا ً لقانون األجانب والحماية الدولية،
يُسمح للمتقدمين بمكل عام أن يبقوا في تركيا حتى استنفاذ جميع أساليب التظلم المقدمة من قانون األجانب والحماية الدولية
لليعن بالقرار السلبي 185،الخاصعة لالستثناءات التي تمت مناقمتها في اإلعادة و الترحيل .
 178البند رقم  )6(75من قانون األجانب والحماية الدولية
 179المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي 2019
 180معلوما مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 181البند رقم  )6(78من قانون األجانب والحماية الدولية
 182البند رقم  100من قانون األجانب والحماية الدولية
 183المعلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2018
 184البند رقم  80من قانون األجانب والحماية الدولية
 185البند رقم ()1(80ي) من قانون األجانب والحماية الدولية
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كان هناك ممروع تجريبي في عام  2020إلجراء جلسات استماع إلكترونية ،لكن هذا لم يممل محاكم الصلح أو المحاكم
اإلدارية 186.وتم تأجيل قصايا المحكمة في آذار نيسان  ،2020كما تم تعليق الحدود الزمنية القانونية من آذار إلى حزيران
187.2020
 .1.4.1اليعن اإلداري أمام هيئة تقييم الحماية الدولية
يمكن نقض القرار السلبي في اإلجراءات المعتادة في هيئة تقييم الحماية الدولية خالل عمرة أيام من اإلخيار الخيي

بالقرار188.

ويُنظر إلى هيئة تقييم الحماية الدولية على أنها هيئة لليعن اإلداري التخصصي و تخدم بموجب تنسيق مقرات مديريات إدارة
الهجرة 189.ويمكن إنماء هيئة تقييم للحماية الدولية أو أكثر من واحدة تحت رعاية مقرات المديرية العامة إلدارة الهجرة و  /أو
مديرية إدارة الهجرة.
ويرأس كل لجنة أحد ممثلي المديرية العامة إلدارة الهجرة وسيتصمن موظفا ً آخرا ً من المديرية العامة إلدارة الهجرة و ممثالً
من وزارة العدل و وزارة الخارجية .يمكن أن تُدعى المفوصية السامية لم ون الالجئين لتعيين ممثل كمراقب 190.و سيُعين
المس ول من المديرية العامة إلدارة الهجرة المرسل إلى هيئة تقييم الحماية الدولية لمدة سنتين بينما يعين ممثلو وزارة العدل و
وزارة الخارجية لسنة واحدة .ويُنظر لهيئة تقييم الحماية الدولية على أنها تعمل كمحكمة لجوء متخصصة متفرغة و لذلك لن
يوكل إلى أعصائها أية مهام أخرى191.
إن هيئة تقييم الحماية الدولية متخصصة بتقييم و اتخاذ القرار بما يتعلق باليعن صد القرارات

التالية192:

أ .قرارات الوصع السلبي الصادر عن يريق اإلجراء المعتاد
ب .قرارات أخرى سلبية مت علقة بالمتقدمين و حاملي وصع الحماية الدولية ،والتي ال تمت ألمور وصع الحماية الدولية
بصلة مثل:
ت .إيقاق أو سحب القرارات المتعلقة بالوصع
ومن جانب آخر فإن قرارات االحتجاز اإلداري و قرارات عدم القبول و القرارات في اإلجراءات المعجلة تقع خارج اختصاد
هيئة تقييم الحماية الدولية.
تقوم هيئة تقييم الحماية الدولية بمراجعة مبدئية لقرار مديرية إدارة الهجرة بما يتعلق بالحقائق و القانون 193.و يمكن أن تيلب
الهيئة ملق القصية كامالً من مديرية إدارة الهجرة إن تيلب األمر .و لهيئة تقييم الحماية الدولية الحق بمقابلة المتقدمين إن تيلب
األمر أو اليلب من إحدى مديريات إدارة الهجرة المختصة أن تجري مقابلة إصافية مع المتقدم.
وبينما ال يحدد قانون األجانب والحماية الدولية فترة زمنية محددة إلنهاء اليعون المقدمة لهيئة تقييم الحماية الدولية ،يند البند
رقم  )3( 100من قانون األجانب والحماية الدولية أن الهيئة ستبت بأمر اليعون المقدمة و تخير المتقدم خالل  15يوما ً من
تاريخ استالم اليلب و يمكن التمديد لخمسة أيام أخرى.
ال تملك هيئة تقييم الحماية الدولية السلية بإلغاء قرارات مديرية إدارة الهجرة .يمكن للهيئة أن ترفض اليعن و بناء عليه ت يد
قرار مديرية إدارة الهجرة المبدئي و يمكن أن للهيئة تيلب من مديرية إدارة الهجرة أن تعيد النظر في قرارها المبدئي بما يتعلق
بالحقائق و القانون 194.وبناء على ذلك ،ال يمكن اعتبار قرارات هيئة تقييم الحماية الدولية ملزمة لمديرية إدارة الهجرة .فإن

 186لمزيد من المعلومات حول جلسييييات االسييييتماع االلكتروني  ،راجع موروأوغلو أرسييييفين ،العدالة االفتراصييييية في تركيا :أين نحن
وماذا نتوقع من المستقبل؟  7كانون الثاني  ، 2021متاح علىhttps://bit.ly/2TeIXQ8. :
 187مقال قدمه أحد أصحاب المصلحة.
 188البند رقم ()1(80أ) من قانون األجانب والحماية الدولية
 189القانون رقم  115من قانون األجانب والحماية الدولية :البند رقم  164المرسوم الرئاسي رقم 4
 190البند  145من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية.
 191البند  146و  147من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية.
 192البند رقم  )2(115من قانون األجانب والحماية الدولية
 193البند رقم  )1(100من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 194البند رقم  )2(100من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
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اختارت مديرية إدارة الهجرة أن تلتزم بقرارها المبدئي السلبي ،يتوجب على المتقدم أن يتقدم باستئناق قصائي في المحكمة
اإلدارية المختصة.
لمحام
و في الماصي ،يبدو أن هيئة تقييم الحماية الدولية ال تدرس اليعون صد القرارات السلبية .و في إحدى الحاالت المعروفة
ٍ
تقدم بيعن لهيئة تقييم الحماية الدولية ،لم يتلق المحامي أي معلومات لعدة أمهر 195.و يبدو من خالل المحامين والخبراء في
هذا المجال أن هيئة تقييم الحماية الدولية ليست آلية يعن إدارية فعالة و يفصل المتقدمون أن يتقدموا بيعون قصائية أمام
المحكمة اإلدارية196.
 .1.4.2اليعون القصائية في المحكمة اإلدارية
ويمكن اليعن بالقرارات السلبية في اإلجراءات المعتادة بمكل مبامر عن يريق المحكمة اإلدارية المختصة خالل  30يوما ً من
اإلخيار الخيي بالقرار 197.ال يمتري للمتقدم أن يستنفذ خيوة اللجوء لهيئة تقييم الحماية الدولية قبل ألن يتقدم لليعن القصائي
صد قرار سلبي .ولكن إن اختار المتقدم أن يتقدم بيعن إداري عن يريق هيئة تقييم الحماية الدولية أوالً ،و بناء على نتائج هذا
اليعن ،يمكنه اليعن بقرار الهيئة السلبي الحقا ً في المحكمة اإلدارية.
بموجب القانون التركي ،يتوجب تقديم يعون المحكمة اإلدارية في نفس المكان حيث صدر

القرار198.

بينما لم يمكل قانو ن األجانب و الحماية الدولية محكمة متخصصة باللجوء و المهاجرين ،سيحدد مجلس تركيا األعلى للقصاة
والمدعين العامين إحدى غرق المحكمة اإلدارية في الوالية القصائية المحلية المحددة و ستكون مس ولة عن اليعون في
القرارات اإلدارية صمن مجال قانون األجانب والحماية الدولية 199.في  ،2015أصدر المجلس قرارا ً يحدد فيه الغرفة األولى
في كل المحاكم اإلدارية لليعون صد القرارات السلبية صمن مجال قانون األجانب والحماية الدولية .وبناء على ذلك ،تستمر
هذال الغرق المختصة بالتعامل مع كافة أنواع القصايا و ال تخدم بمكل حصري كهيئة استئناق للجوء والهجرة .كانت هناك
مخاوق في الماصي بمأن جودة القرارات وارتفاع معدل تبدل القصاة في محاكم الصلح مما يعني أنه ليس لديهم دائما ً الوقت
الكافي للتعرق على هذا النوع من القصايا200.
وليست هناك أي حدود زمنية مفروصة على المحاكم اإلدارية للبت في اليعون صد القرارات السلبية في اإلجراءات المعتادة.
و يتم الفصل في يلبات المحكمة اإلدارية بمكل عام كتابياً .ونظرياً ،يمكن للمتقدم أن ييلب جلسة استماع والتي يمكن أن تمنحها
المحكمة المختصة في بعض األحيان.
إن المحاكم اإلدارية مكلفة بمراجعة قرارات مديرية إدارة الهجرة بما يتعلق بالحقائق و القانون .فإن نجح اليلب يقوم القصاء
بإبيال قرار مديرية إدارة الهجرة ،و لكنه ال يلغيه .وبناء على القانون اإلداري ،يتوجب على السلية االبتدائية أن تراجع القرار
الميعون به أو أن تيعن بقرار المحكمة اإلدارية في مجلس الدولة ) (Danıştayخالل  30يوماً201.
ت كد االجتهادات القصائية للمحاكم اإلدارية وجود ثغرات مستمرة في جودة قرارات المحاكم االبتدائية وتعتبر المحاكم اإلدارية
في أنقرة و اسينبول بمكل خاد المحاكم األكثر خبرة واختصاصا ً في قصايا الالجئين .تقوم كال المحكمتين و بجد بدراسة ما
إذا كانت القرارات السلبية على يلب الحماية الدولية متوافقة مع مبدأ عدم الترحيل و لقد أبيلت العديد من القرارات الصادرة
بعد تقييم خايئ من مديرية إدارة الهجرة .فعلى سبيل المثال ،كانت هناك حالة لمتقدم ايراني مسيحي 202ورفصت المحكمة
اإلدارية في أنقرة الحجة المقدمة من مديرية إدارة الهجرة و قررت أنه ،استنادا ً إلى البند رقم  93من قانون األجانب والحماية
الدولية ،كان يجب على مديرية إدارة الهجرة أن تجمع المعلومات و تقيّم المزاعم معتمدة ً على دالئل موصوعية و غير موصوعية

محام في رابية محامي إزمير ،آذار .2019
 195المعلومات مقدمة من
ٍ
 196المعلومات مقدمة رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء
 197البند رقم  )1(80من قانون األجانب والحماية الدولية
 198ال يوجد محكمة إدارية في كل الواليات في تركيا .ويتم خدمة الواليات الصيييغيرة التي ال تملك محكمة إدارية من قِبل محاكم تعمل
تحت رعاية المحكمة اإلدارية األقرب .وتُقسم المحكمة اإلدارية في كل والية إلى عدد غرق ذوات أرقام.
 199البند رقم  101من قانون األجانب والحماية الدولية
 200قيييياعييييدة بيييييانييييات آيييييدا" ،تركيييييا :المراجعيييية القصيييييييييييائييييية لقرارات االعتقييييال اإلداري" 28 ،آيييييار  ،2018متيييياح على:
. https://bit.ly/3exWd8t
 201البند رقم  28من قانون إجراءات المحكمة اإلدارية
 202المحكمة اإلدارية األولى في أنقرة ،القرار رقم  ،849/2015في  22نيسان 2015
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مثل الوصع الراهن للمسيحين في إيران اعتمادا ً على المفوصية السامية لالجئين و منظمات دولية غير حكومية ،باإلصافة إلى
ما يقوله المتقدم .وذ ّكرت المحكمة أنه كان على مديرية إدارة الهجرة أن تقيّم في كل حالة أن المتقدم يمكن أن يكون محمي
كالجئ أو كلجوء ممروي أو تحت حماية فرعية.
 .1.4.3اليعن الالحق أمام مجلس الدولة
يمكن للمتقدمين أن يتقدموا باليعون الالحقة أمام المحكمة اإلدارية اإلقليمية ومن ثم أمام مجلس الدولة خالل  30يوماً 203.وليس
هناك أي توقيت محدد لمجلس الدولة ليتخذ قرارا ً للبت في اليلب .ويمكل قرار مجلس الدولة المتعلق باليعن الالحق سيمكل
القرار النهائي على اليلب بما أنه ال يمكن اليعن به الحقاً.
و من الصعب إع ياء رقم محدد للقرارات المرفوصة والمقبولة من مجلس الدولة .ولكن الحالة التالية تقدم أمثلة من السوابق
القصائية:
•

•

في حالة كانت المحكمة اإلدارية في أنقرة قد رفصتها ،وافق مجلس الدولة على قرار المحكمة المتعلق بيلب الحماية
الدولية لعائلة أفغانية كانت قد صرحت في المقابلة المخصية أن سبب دخولهم لتركيا كان "للحصول على خدمات
صحية أفصل ليفلتيهما المعاقتين" والذي ال يمكل أساسا ً قانونيا ً للحماية الدولية204.
وفي حالة أخرى تتعلق بمتقدم إيراني لم يمثل أمام مديرية إدارة الهجرة في المدينة المخصصة ،وافق مجلس الدولة
على رفض القرار الصادر عن المحكمة اإلدارية في قونيا و الذي قرر أن المتقدم لم يقدم أي دليل أو بيان لتأخرال في
تنفيذ واجباته اإلدارية .وزعم المتقدم أنه "كان يعاني من االكتئاب في ذلك الوقت" في اليعن الذي تقدم به لمجلس
الدولة205.

 .1.5المساعدة القانونية

مؤشرات :اإلجراءات الطبيعية :المساعدة القانونية
 .1هل المساعدة القانونية متاحة ليالبي اللجوء في المحكمة االبتدائية فعلياً؟

نعم

ال X

بصعوبة

❖ هل تغيي المساعدة القانونية المجانية:
التمثيل في المقابلة
االستمارة القانونية

 .2هل المساعدة القانونية متاحة ليالبي اللجوء في اليعون صد القرارات السلبية فعلياً؟
نعم

ال X

بصعوبة

❖ هل تغيي المساندة القانونية التمثيل في المحكمة و االستمارة القانونية؟
التمثيل في المقابلة

X

االستمارة القانونية

X

 203البند رقم  28من قانون إجراءات المحكمة اإلدارية
 204مجلس الدولة ،الغرفة العامرة ،القرار رقم 4288/2017
 205مجلس الدولة ،الغرفة العامرة ،القرار رقم  5137/2017في  27تمرين الثاني 2017
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محام بما يتعلق بالقرارات القانونية في مجال الحماية
لدى المتقدمين و المستفيدين من الحماية الدولية الحق بالتمثيل من قِبل
ٍ
الدولية في قانون األجانب و الحماية الدولية بمري أن يدفعوا أتعاب المحامي بنفسهم206.
ومن حيث المبدأ ،يجب توفر توكيل قانوني ليستييع المحامي تمثيل يالب اللجوء 207إال إذا كان المتقدم مستفيداً من خدمة
المساعدة القانونية و في هذال الحالة ستكون رسالة الموعد كافية لتمثيل المتقدم .وبناء عليه ،كان هناك أخبار عن محامين مقدمين
للحماية القانونية كانوا غير قادرين على الدخول إلى مبنى مديرية إدارة الهجرة دون هذا التوكيل القانوني وبالخصود المحامين
المباب208.
في عام  ،2019في سيفاس وكيركاليه  ،كانت هناك أحكام قصت فيها المحكمة صد توجيه االتهام إلى المحامين الذين يمثلون
يالبي اللجوء دون توكيل رسمي بقيمة  100ليرة تركية (حوالي  15يورو)209.
بناء على ما ورد في تعميم اتحاد الكتّاب بالعدل  3/2016في  2آذار  ،2016فإن بياقة تعريق متقدم للحماية الدولية (و وثيقة
التسجيل الصادرة سابقاً) هي من صمن قائمة الوثائق التي يقبلها الكاتب بالعدل .ولكن تنيوي متيلبات توكيل محامي تكاليق
إصافية والتي تختلق حسب الموقع و تفرض عوائق كبيرة للمتقدم في االحتجاز.
 .1.5.1المساعدة القانونية في المحكمة االبتدائية
يمكن للمحامين و الممثلين القانوني الحصور مع المتقدمين خالل المقابلة المخصية 210.ويُعيى المحامون الممثلون القانونيون
حق الوصول إلى الوثائق المتعلقة باألمن الويني ،حماية النظام العام ومنع الجريمة 211.ويمكن للمتقدمين للحماية الدولية
والحاصلين على اإلقامة أن ييلبوا خدمات استمارية تقدمها منظمات غير حكومية212.
و تسجل هذال الصمانات على أنها "حريات" وليست "استحقاقات" يمكنها أن تجبر الحكومة إيجابيا ً على حماية حق الحصول
فعليا ً على استمارة ومساعدة و خدمات التمثيل القانوني .ولقد منعت مديرية إدارة الهجرة في بعض الحاالت ،وليست بالصرورة
حاالت مرتبية بإجراء الحماية الدولية ،منعت المحامين من تقديم استمارة مفهية للموكلين في غياب التوكيل القانوني.
ويبقى التقديم الفعلي للمساعدة القانونية المجانية الجيدة ليالبي اللجوء في تركيا محدودا َ بسبب عقبات فعلية .وبناء على ذلك ،تم
توجيه تمويل االتحاد األوروبي المخصد لتسهيالت الالجئين في تركيا إلى المفوصية السامية لم ون الالجئين واتحاد رابية
المحامين األتراك بممروع قيمته  5ماليين يورو بدأ في كانون الثاني  2018لتأمين المساعدة القانونية ليالبي اللجوء والالجئين
في  18والية 213.وقد أدت هذال الجهود إلى تحسينات في هذا المجال ،فأصبح هناك المزيد من نقابات المحامين التي انخريت
في مجال الحماية الدولية و الحماية الم قتة.
و قامت هذال النقابات في الواليات الثمانية عمر التي تعمل صمن ممروع المساعدة القانونية (في أنقرة ،إزمير ،اسينبول،
غازي عنتاب ،مانلي أورفا ،أنياكية ،قيصري ،أصنة ،دينيزلي ،بورصا ،تماناكاليه ،كلس ،ميرسين ،يرابزون ،إدرنه ،فان،
إرزورم) قامت بعمل قوائم منفصلة من المحامين المتدربين في قانون الالجئين للتعامل مع جملة من األمور المتعلقة بإجراءات
الحماية الدولية .و يُسمح للمحامين المتدربين بمكل خاد لتولي قصية214.

 206البند رقم  )1(81من قانون األجانب والحماية الدولية
 207لهذال النقية ،انظر المحكمة الد ستورية القرار رقم  87/2015في  8ت مرين األول  2015و هو متوفر باللغة التركية على الموقع
http://bit.ly/2E3xSIn .
محام في رابية محامي اسينبول في آذار .2019
 208المعلومات مقدمة من
ٍ
 209معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 210البند رقم  )3(75من قانون األجانب والحماية الدولية
 211البند رقم  )2(94من قانون األجانب والحماية الدولية
 212البند رقم  )3(81من قانون األجانب والحماية الدولية
 ‘Hukuksuz uygulamanın iptalini İzmir Barosu sağladı، Izgazete213في  20كانون الثاني  2018و هذا متوفر
باللغة التركية على  . http://bit.ly/2DI9UmOانظر أيصييييا ً في المفوصييييية السييييامية لميييي ون الالجئين في تركيا :تقوية الحماية
القانونية و حق الحصول على العدالة ،في أيار  2018و متوفر على الموقع https://bit.ly/2HTqCAk
 214معلومات مقدمة من اتحاد نقابات المحامين في تركيا ،مباي .2019
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وتهتم بالقصايا التي تتعلق بالترحيل و إجراءات الحماية الدولية و الحماية الم قتة ونزاعات القانون المدني بينما تستثني القصايا
المتعلقة بسوق العمل واإلجراءات الجنائية215.
في عام  ، 2020تمت إصافة ثالثة واليات إلى ممروع تعزيز اتحاد نقابة المحامين في تركيا وهي إيسكيمهير وسكاريا
وتمانكيري .سيتم افتتاح عيادة قانونية جديدة في كيلس في عام  .2021وبحسب المفوصية السامية لألمم المتحدة لم ون
الالجئين ،تلقى  3800الجئ ويالب لجوء الممورة القانونية من خالل العيادات القانونية في عام 216.2020
وبمكل عام كان الممروع مفيد إلى حد كبير 217.تصمنت الفوائد زيادة وصول الالجئين إلى العدالة والمعلومات ،كما يتصح من
المواد اإلعالمية المعروصة في مراكز الترحيل التي يستهدفها الممروع ولكن ليس في مراكز أخرى ،والتي ليست مدنا ً
للممروع 218.وقد تم اإلعراب عن بعض المخاوق من عدم تعيين المحامين بالسرعة الكافية في القصايا الحساسة للوقت مثل
حاالت الترحيل .باإلصافة إلى ذلك ،يتم تحديد ميزانيات المساعدة القانونية وفقا ً لعدد المحامين والمواينين في المحافظة ،ولكن
ال يتم أخذ غير المواينين مثل المتقدمين للحصول على الحماية الدولية في االعتبار عند تخييي الميزانية 219.الحصول على
المساعدة القانونية بموجب المخيي على الرغم من أن الوصع في هذال النقية غير واصح220.
يمكن ليلبات الحصول على المساعدة القانونية أن تصدر عن يريق يالب اللجوء ،يرق ثالث أو مركز الترحيل .منظمات
المجتمع المدني هي المصدر الرئيسي لإلحاالت للحصول على المساعدة القانونية مع اليلبات المبامرة من الالجئين والمهاجرين
ولكن حتى هذال المجموعة ال تزال منخفصة .وقد وفر هذا الزخم لمخيي المساعدة القانونية ليممل األمخاد الذين يسعون
للحصول على الحماية الدولية ،وفي بعض الحاالت ،لنقابات المحامين التخاذ خيوات إصافية للمساهمة في حماية الالجئين في
تركيا 221.ولكن فعليا ً ال تقبل كل نقابات المحامين اإلحاالت من منظمات غير دولية أو يرق ثالث222.وتخصد نقابات المحامين
الحاالت من خالل نظام آلي و تقرر ما إذا كانت الحاالت تستحق المساعدة القانونية صمن الممروع أو تحول إلى برنامج
المساعدة القانونية العام الخاد بها و الذي سيُناقش أدناال223.
باإلصافة إلى ذلك ،ال تعتبر جميع القصايا التي يتم إحالتها من قبل المنظمات غير الحكومية م هلة للمساعدة القانونية 224.وتوجد
قصية عملية متعلقة بتقديم المساعدة القانونية صمن الممروع تتعلق بيالبي اللجوء الذين صدر بحقهم رمز أمني مثل  87Gأو
" 89Gاألمن العام" و "مقاتل إرهابي أجنبي" فه الء ال يمملهم ممروع المساعدة القانونية المدعوم ماديا ً السابق ذكرال ويعود
األمر لنقابة المحامين لتغيية التكاليق اإلصافية إذا كان باستياعتهم225.
وبدأ اتحاد نقابات المحامين في تركيا بخدمة الترجمة الهاتفية لموظفي المحكمة والمحامين والتي تقدم المساعدة القانونية للمتقدمين
السوريين وغير السوريين في لغتين .ولكن ال يمكن استعمال هذال الخدمة في مراكز الترحيل ألنه ال يُسمح للمحامين بحمل
هواتفهم في مراكز االحتجاز 226باستثناء إزمير وأنياكيا وفان وغازي عنتاب ومانل أورفا ،حيث يتم توفير خي ثابت
للمحامين227.
باإلصافة إلى عمل نقابات المحامين ،كان هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم معلومات قانونية متواصعة و
خدمات المساعدة و لكنها ال تملك الموارد أو القدرات التمغيلية لتأسيس مستوى جيد إلثبات الوجود في هذا المجال في مختلق
أنحاء البالد .باألخذ بعين االعتبار عدد يالبي اللجوء و سياسية التوزيع الجغرافية في تركيا (انظر في حرية التنقل) ال يملك
 215نفس المصدر السابق
 216الم فوصييييييييييية السيييييييييياميييية لألمم المتحيييدة لمييييييي ون الالجئين في تركييييا ،أبرز المالمح التميييييييغيليييية لعيييام  ،2020متييياح على:
. https://bit.ly/3esx9AE
 217معلومات مقدمة من محام من نقابة المحامين في إزمير ،مباي .2020
 218معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 219معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 220معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 221حقوق الالجئين في تركيا  ،الوصيييييييول إلى خدمات المسيييييييياعدة القانونية الممولة من الدولة ليالبي اللجوء والمهاجرين في تركيا:
التحديات والفرد ،كانون الثاني  ، 2019متاح علىhttp://bit.ly/33m3P :
 222نفس المصدر السابق
محام في رابية محامي إزمير في مباي .2019
 223المعلومات مقدمة من
ٍ
 224معلومات مقدمة من محام من نقابة المحامين في اسينبول.
 225معلومات مقدمة من اتحاد نقابات المحامين في تركيا ،مباي .2019
 226المعلومات مقدمة من رابية حقوق الالجئين الدولية في مباي 2019
 227معلومات مقدمة من أصحاب المصلحة في إزمير ،أنياكيا ،فان ،غازي عنتاب ،مانلي أورفا ،آذار .2020
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أغلب يالبي اللجوء في معظم األماكن حق االستمارة القانونية التخصصية و خدمات المساعدة من منظمات غير حكومية في
المحكمة االبتدائية .و تصم هذال المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية و تمثيل يالبي اللجوء رابية التصامن مع
المهاجرين و يالبي اللجوء ،دعم الحياة ،رابية حقوق الالجئين الدولية ،حقوق الالجئين في تركيا Mülteci-Der ،و م سسة
بودرم للتصامن مع المرأة ،ورابية المظلة الحمراء لحقوق اإلنسان و الصحة الجنسية باإلصافة لمنظمات أخرى .وفي غياب
أي دعم مادي مخصد من الدولة لدعم خدمات المساعدة القانونية من ِقبل المنظمات غير الحكومية ليالبي اللجوء ،وبسبب
العدد المحدود من المماريع المدعومة ماديا ً من الخارج المتوفرة لمزودي المنظمات غير الحكومية ،و بسبب عدم تحديد
األولويات بمكل كاقٍ لنمايات الخدمات القانونية المبامرة في برامج المانحين و بسبب المتيلبات البيروقرايية الصارمة لدعم
المماريع مادياً ،كل ذلك يجعل األمر صعبا ً على المنظمات غير الحكومية المتخصصة بتقديم الخدمات القانونية بالنموء و
االزدهار .تم تقييد الوصول إلى المنظمات غير الحكومية بمكل أكبر خالل كوفيد 19-بسبب تعليق األنمية واستحالة تقديم
خدمات مخصية (انظر الوصول إلى المنظمات غير الحكومية والمفوصية).
يمكن للمركاء بالتنسيق مع مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين تقديم خدمة االستمارات القانونية فقي إذا لم يكن لدى مقدم
اليلب "أي ممتبه به فيما يتعلق باإلرهاب" 228.يحيلون المكاوى أو اليلبات إلى مراكز المساعدة القانونية .إذا لم يكن اليلب
عاجالً ،فسيستغرق األمر حوالي عمرة أيام لتحديد موعد مع محامي المساعدة القانونية من خالل مكاتب المساعدة القانونية ألن
هناك أيصا ً إجراء موافقة من مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين لكل موعد229.
 .1.5.2المساعدة القانونية في اليعون القصائية
يُحال األمخاد الذين ال يملكون القدرة المادية للدفع لمحامي إلى برنامج الدعم القانوني الذي تدعمه الحكومة ماديا ً لليعون
القصائية في إجراءات الحماية الدولية 230.ويقوم قانون األجانب و الحماية الدولية باإلمارة إلى برنامج الدعم القانوني الموجود
و هو متاح نظريا ً لكل األفراد المحرومين ماديا ً في تركيا بمن فيهم المواينين األجانب.
يعمل برنامج المساعدة القانونية تحت رعاية نقابات المحامين في كل والية وهو خاصع لمعايير "الوسائل واألسس" بناء على
تقدير هيئات نقابات المحامين .يختلق تقييم "الوسائل" عبر النقابات ففي مرسين و كهرمان مرعش يُيلب وثيقة تثبت حاجة
المخد المادية بينما ال تيلب هذال الوثيقة في أماكن أخرى مثل غازي عنتاب و مانلي أورفا231.
وهناك عقبة عملية تعيق االنخراي الفعال لنقابات المحامين و هي مح الدعم المادي للمساعدة القانونية بمكل عام المقدمة لنقابات
المحامين من ميزانية الدولة .وبينما تقع كل أنواع "خدمات المحامين" تقنيا ً صمن مجال الدعم القانوني كما ورد في القانون
التركي الخاد بالمحامين ،ولكن عمليا ً يقدم برنامج الدعم القانوني تمثيالً قانونيا ً للجهات المستفيدة بما يتعلق باإلجراءات القصائية
كميء منفصل عن االستمارة القانونية و الخدمات االستمارية التي ال تتوفر في إجراءات المحكمة .وهذا بالفعل مبدأ ي كدال البند
رقم  )2(81من قانون األجانب والحماية الدولية والذي يند على أنه يمكن للمتقدمين للحماية الدولية أن ييلبوا المساعدة القانونية
المدعومة ماديا ً من قِبل الحكومة المتعلقة باليعون القصائية المرتبية بأي قرارات صمن إجراءات الحماية الدولية.
وتتصمن التكاليق المرتبية بتقديم قصية أمام المحكمة اإلدارية في تركيا أجور الكاتب بالعدل للحصول على توكيل قانوني،
وترجمة معتمدة الوثائق المخصية و يلب التقديم للمحكمة و أجور أخرى قصائية و بريدية .ورغم أن برنامج الدعم القانوني
يغيي أتعاب المحامين بمكل متواصع ،يجب على المتقدمين التكفل بهذال الرسوم على نفقتهم على الرغم من أنه يوجد إمكانية
يلب اعفاء من هذال الرسوم من المحكمة ،لدى القصاة سلية تقديرية لمنح مثل هذا االعفاء و في بعض األحيان رفصه دون
إعياء أي سبب ملموس232.
إن مستوى التعويض المادي المقدم للمحامين صمن برنامج المساعدة القانونية المدعم ماديا ً من الحكومة متواصع و يهدق لجذب
المحامين المباب في المراحل األولى من مسيرتهم المهنية .إن الدفع لمحامي الدعم القانوني يأتي على أساس نوع العمل القانوني

 228معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 229معلومات مقدمة من رابية التصامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء ،غازي عنتاب ،مباي .2020
 230البند رقم  )2(81من قانون األجانب والحماية الدولية
محام في نقابة محامي مانلي أورفا في مباي 2019
 231المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي  2019من
ٍ
 232قرر مجلس الدولة في واحدة من القصييييييايا أن حق يلب اعفاء من هذال الرسييييييوم يجب أن يُدرس من قِبل المحكمة اإلدارية في كل
حالة :القرار رقم  1830/2016في  31آذار 2016
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و ليس على أساس الساعات في العمل على القصية 233.وبالنتيجة ،ليس هناك دافع كاقٍ لمحامي المساعدة القانونية لتكريس
وقتهم وجهودهم لحاالت اللجوء .وبناء عليه ،يند ممروع المساعدة القانونية السابق ذكرال الذي أنمأته المفوصية السامية
لم ون الالجئين ورابية نقابات المحامين على إعياء دعم مادي لثمانية عمر نقابة في الحاالت المتعلقة بالحماية الدولية و
الحماية الم قتة.
في قصية مثيرة لالهتمام حول المساعدة القانونية ،قصت المحكمة الدستورية في عام  2020بأن قرار المحكمة االبتدائية بعدم
تقديم المساعدة القانونية لمواين روسي من أصل ميماني ينتهك حق مقدم اليلب في الحصول على سبيل انتصاق فعال .وقد
منحته المحكمة الدستورية حق إعادة المحاكمة 234.بعد احتجازال في مركز الترحيل وقرار الترحيل الصادر بحقه ،رفصت
المحكمة اإلدارية يلب المساعدة القانونية الذي قدمه .على الرغم من أنه كان معرصا ً لخير التعذيب في حالة ترحيله إلى
روسيا ،لم يُنظر إلى االستئناق ألنه لم يتم دفع الرسوم القانونية .س .ب قام باإلستئناق أمام المحكمة الدستورية النتهاك "الحق
في الحياة"  ،و "حظر التعذيب" ،و "الحق في محاكمة عادلة"  ،و "الحق في سبيل انتصاق فعال"و قصت المحكمة بأن هناك
انتهاك للحق في الحصول على سبيل انتصاق فعال وعلقت ترحيل المواين س .ب حتى يتم االستماع إلى االستئناق ،على
الرغم من رفض ميالبته بالتعويض في النهاية235.
ديلت
سار فيها.
بما أن تركيا ليست عصوا ً في االتحاد األوروبي فإن نظام دبلن غير ٍ
إ ةاءات القبول
.3.1

عام (النياق ،المعايير والحدود الزمنية)

بناء على البند رقم  )1(72من قانون األجانب والحماية الدولية هناك أربع قواعد على أساسها يمكن أن يُعتبر اليلب غير مقبول:
أ يلب الحق عندما "يتقدم المتقدم بنفس اليلب دون إصافة أي عنصر جديد"
ب يلب تم تقديمه من مخد ،و كان قد تم التعامل معه كفرد من أفراد عائلة و وقع إعفاء للتنازل عن حقه بتقديم يلب
مخصي ،ثم قام الحقا ً بتقديم يلب مخصي )1( :إما بعد رفض اليلب األصلي دون إبراز أي عنصر إصافي ،أو ()2
في أي مرحلة خالل إجراء عملية اليلب األصلي دون إعياء أي سبب منيقي.
ت يلب تم تقديمه من مخد وصل إلى تركيا من بلد اللجوء األول
ث يلب تم تقديمه من مخد وصل إلى تركيا من بلد آمن ثالث
ويمكن اتخاذ قرار الرفض "في أي مرحلة من مراحل اإلجراءات" عندما تكون معايير الرفض معرفة 236.ولكن دراسة معايير
الرفض صمن البندر رقم  72من قانون األجانب والحماية الدولية يجب أن تتم من خالل مديرية إدارة الالجئين خالل مرحلة
التسجيل237.
واعتماداً على نتائج تقييم الرفض من قِبل مديرية إدارة الهجرة
❖ إن كان المتقدم يقع صمن المعايير (أ) و (ب) المذكورة سابقاً ،تُصدر مديرية إدارة الهجرة قرار الرفض و تقوم بإخيار
المقر العام للمديرية العامة إلدارة الهجرة خالل  24ساعة ولكن ليس هناك فترة زمنية محددة إلنهاء تقييم قرار الرفض
من قِبل مديرية إدارة الهجرة.

 233على سيييييييبيل المثال ،في  ،2018أعيت نقابة محامي آيدن  933ليرة تركية للمرافعة أمام محكمة الصيييييييلح و  1980ليرة تركية
للمرافعة أمام المحاكم المدنية :نقابة محامي آيدن  revlendirmeleriِِ Adli Yardım Gـ cret Tarifeleriو هو متوفر باللغة
التركية على الموقع https://bit.ly/2umZFNk
 234المحكمة الدستورية 2 ،19758/2017 ،S.B ،كانون األول 2020.
 235بيانت" ،رفض يلب المسيياعدة القانونية لالجئين هو انتهاك للحق في الحصييول على سييبيل انتصيياق فعال" (باللغة التركية) 10 ،
نيسان  ،2021متاح علىhttps://bit.ly/3fTEQCm. :
 236البند رقم  )2(72من قانون األجانب والحماية الدولية و البند رقم  )3(74من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 237البند رقم  73من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
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❖ إن كان المتقدم يقع صمن المعايير (ت) و (ث) المذكورة سابقاً ،تقوم مديرية إدارة الهجرة بإرسال الملق إلى المقر
العام للمديرية العامة إلدارة الهجرة والتي ستقوم بالبت بقرار الرفض و يمكن أن (ال) تُصدِر قرار الرفض .و ليس
هناك فترة زمنية محددة لإلحالة للمقر العام للمديرية العامة إلدارة الهجرة وللبت النهائي في قرار الرفض.
و يجب إرسال قرار الرفض إلى المتقدم
.3.2

خيياً238.

المقابلة المخصية

مؤشرات :إجراءات القبول :المقابلة الشخصية
مييثييييل مييقييييابييليييية اإلجييراءات
المعتادة

X

 .1هل تجري المقابالت المخصية ليالبي اللجوء في معظم الحاالت فعليا ً عن يريق إجراءات القبول؟
نعم  Xال
❖ إن كان األمر كذلك ،هل تنحصر األسئلة بالهوية و الجنسية و يريق السفر؟
نعم

ال X

❖ إن كان األمر كذلك ،هل يتوفر المترجمون الفوريون فعليا ً للمقابالت؟
نعم

ال

الدولية على أن تقوم مديرية إدارة الهجرة بإجراء المقابالت
والحماية
باألجانب
المتعلقة
إجراء األنظمة
يتم ) 1من
رقمهل(74
االنترنت؟
الفيديو على
خالل
المقابالت من
يند البند .2
للمتقدمين قبل اتخاذ قرار الرفض.
احيانا ً
ابدا ً X
بمييييييييييييكيييييل
 .3.3اليعن
متكرر

 238البند رقم  )3(72من قانون األجانب والحماية الدولية
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مؤشرات :إجراءات القبول :الطعن
مثل اإلجراءات المعتادة
 .1هل يند القانون على اليعن صد قرار الرفض؟
نعم  Xال
❖ إن كان األمر كذلك ،يكون اليعن
قصائيا ً  Xإداريا ً
❖ أن كان األمر كذلك ،هل يكون اليعن إيقافي؟
نعم  Xال
يمكن اليعن بقرارات الرفض من قِبل المحكمة اإلدارية المختصة 239.يجب اليعن في هذال القرارات خالل  15يوما ً من اإلخيار
الخيي للقرار على عكس الثالثين يوما ً في اإلجراءات المعتادة :اليعن .240يحمل اليلب للمحكمة اإلدارية أثر إيقافي تلقائي.
تم االعتراض على المدة الزمنية ( 15يوماً) لليعن بقرارات الرفض أمام المحكمة اإلدارية ألنها غير دستورية على أساس أنها
غير مناسبة بسبب عدم قدرة المتقدم على الحصول على المساعدة القانونية في هذال الحاالت (إجراءات الرفض :المساعدة
القانونية) .ووجدت المحكمة أن البند رقم ()1(80ث) من قانون األجانب والحماية الدولية متناسبا ً مع الدستور التركي ،معتبراً
أن قوانين الرفض ليس معقدة لدرجة أنها تمنع المتقدم من اليعن في القرار السلبي بمكل مخصي خالل المدة الزمنية المحددة
بخمسة عمر يوماً241.
في عام  ،2020بدا أن هناك اتجاال مفادال أن يالبي الحماية الدولية الذين نُقلوا إلى مراكز الترحيل بعد صدور قرار ترحيلهم،
صدر قرار بعدم قبول يلبات الحماية الدولية الخاصة بهم أثناء احتجازهم .يبدو أنه بينما كان مقدم اليلب محتجزا ً في مركز
ترحيل في مدينة واحدة ،صدر قرار بمأن يلب الحماية الدولية من قبل إدارة الهجرة في مدينة مختلفة .بدت القرارات سلبية في
الغالب242.
.3.4

المساعدة القانونية

 239البند رقم ()1(80أ) من قانون األجانب والحماية الدولية
 240البند رقم ()1(80ث) من قانون األجانب والحماية الدولية
 241الييمييحييكييميييية الييييدسيييييييييتييورييييية ،الييقييرار رقييم  134/2016فييي  14تييمييوز  2016مييتييوفيير بييييالييلييغيييية الييتييركييييييية عييلييى الييمييوقييع
http://bit.ly/2rU0GOE.
 242معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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مؤشرات :إجراءات الرفض :المساعدة القانونية
مثل اإلجراءات المعتادة X
 .1هل لدى يالبي اللجوء الحق بالحصول على المساعدة القانونية في المحكمة االبتدائية فعلياً؟
ال

نعم

X

بصعوبة
❖ هل تغيي المساعدة القانونية المجانية التمثيل في المقابلة و النصيحة القانونية؟
نعم

ال X

. .2هل لدى يالبي اللجوء الحق بالمساعدة القانونية المجانية في اليعن صد قرارا الرفض فعلياً؟
نعم

بصعوبة  Xال

❖ هل تغيي المساعدة القانونية المجانية:
التمثيل في المحكمة

X

النصيحة القانونية

X

وتعد القوانين و الممارسات في اإلجراءات المعتادة :المساعدة القانونية سارية.
اإل ةاءات الحجادية (الحجاد ا مناطق العبور)
ال يستوجب قانون األجانب و الحماية الدولية إجراءات حدودية معينة على الرغم من أن األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية
الدولية تذكر أنه يجب إخيار مديرية إدارة الهجرة فورا ً بأي يلب تم تقديمه على الحدود243.
تخصع اليلبات المقدمة بعد عبور الحدود للقوانين العامة التي وصعها قانون األجانب والحماية الدولية .ولكن بما يتعلق باليلبات
المقدمة قبل عبور الحدود ،في المنايق العبور في الميارات أو بعد أن لم يُسمح للمخد بالعبور على الحدود ،تقوم السليات
الحدودية بإخيار مديرية إدارة الهجرة المختصة التي تقوم بالتعامل مع اليلب .ويقوم موظفون معينون من مديرية إدارة الهجرة
"بتحديد" ما إذا كان يجب على اليلب أن يكون خاصعا ً لإلجراءات المعجلة "بما أنها مسألة ذات أولوية"244.
وتوجد المرافق التي يوصع فيها األمخاد الذين يتم إلقاء القبض عليهم لعدم وجود وثائق صالحة في ميار اسينبول في
اسينبول وميار صبيحة كوكتمن في اسينبول و ميار ايسنبوغا في أنقرة و ميار عدنان مندريس في إزمير .الميار الرئيسي
في اسينبول اآلن هو ميار اسينبول وقد تحسنت اجراءات التقديم (انظر إلى الوصول إلى الميار).

 243البند رقم  )1(67من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 244نفس المصدر السابق.
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اإل ةاءات المعجلة
 .5.1عام (النياق واألسس لإلجراءات المعجلة و الحدود الزمنية)
يصع البند رقم  )1(79من قانون األجانب و الحماية الدولية  7أُسس تقر مروي إحالة متقدم إلى اإلجراءات المعجلة إن كان
المتقدم:
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.
خ.

لم يثير أي قصية متعلقة بالحماية الدولية عند تقديم اليلب.
أصل الحكومة بتقديم وثائق كاذبة أو معلومة ووثائق مصللة أو بعدم تقديم معلومات او وثائق يمكن أن يكون لها أثر
سلبي على القرار.
تخلد من هويته أو وثيقة سفرال عن سوء نية في محاولة لمنع معرفة هويته وجنسيته.
قام بتقديم يلب للحماية الدولية بعد أن تم حجزال بغية ترحيله.
كان قدم تقدم للحماية الدولية فقد من اجل منع أو تأجيل تنفيذ قرار الترحيل.
يمكل خيرا ً على النظام العام أو األمن أو كان قد تم ترحيله من تركيا بسبب واحدة من هذال األسباب.
قام بتقديم يلب الحق بعد أن تم اعتبار يلبه السابق صمنيا ً مسحوب.

يجب أن تتم دراسة معايير اإلجراءات المعجلة تحت البند رقم  79من قانون األجانب و الحماية الدولية من قِبل مديرية إدارة
الهجرة خالل مرحلة التسجيل245.
سيتم إجراء المقابلة المخصية خالل  3أيام من تاريخ تقديم اليلب أثناء التعامل مع اليلبات المقدمة تحت اإلجراءات المعجلة،
وسيتم إصدار القرار خالل  5أيام من المقابلة المخصية 246.وبما أنه ال يمكن االلتزام بهذال المدة الزمنية يمكن سحب المتقدم من
اإلجراءات المعجلة و إحالته إلى اإلجراءات المعتادة247.
وكما ورد في احتجاز يالبي اللجوء يسمح البند رقم  68من قانون األجانب والحماية الدولية بالحجز اإلداري للمتقدمين للحماية
الدولية خالل معالجة يلبهم لمدة  30يوماً .وتقنيا ً فإن المتقدم الذي يخصع لإلجراءات المعجلة يمكن أن (ال) يُحتجز بناء على
تقييم مديرية إدارة الهجرة المختصة لظروق المتقدم على خلفية سبب االحتجاز.
ويتم تنفيذ اإلجراءات المعجلة فعليا ً مثالً في حاالت األمخاد المحتجزين في مراكز الترحيل على الرغم من أن اإلحصائيات
غير متوفرة علنياً 248.ووفقا ً لمنظمات غير حكومية و محامين في هذا المجال ،تخصع اليلبات لإلجراءات المعجلة ويلتزم
مس ولو مراكز الترحيل بالمدة الزمنية المحددة في القانون .و لكن تم اتخاذ القرارات دون احترام المدة الزمنية ( 8أيام)249.
وفي إزمير ،في حالة واحدة من اإلجراءات المعجلة ،تلقى مقدم اليلب القرار في عام  2019بعد  5سنوات 250.تختلق اإلجراءات
أيصا ً بين مديرية هجرة و أخرى .على سبيل المثال ،تتبع مديرية الهجرة في أصنة أجراءات معجلة لألمخاد في مركز
الترحيل في أصنة .ومع ذلك ،فإن مركز الترحيل في أنقرة أكيورت يتبع اإلجراء المعتاد 251.أعرب المحامون عن مخاوفهم من
عدم إبالغ المتقدمين بحقهم في الحصول على المساعدة القانونية252.
فيما يتعلق بتيبيق اإلجراءات المعجلة في منيقة مرمرة  ،تبدأ فترة الـييييييي  15يوم من تاريخ اإلخيار الكتابي لمقدمي اليلبات.
ومع ذلك ،ال يتم إبالغ محامي المسيياعدة القانونية بمييكل قانوني وال يتم إخيار المتقدمين أيص يا ً .غالبا ً ما يتم إخيارهم "بمييكل
مييييفهي" .تم اسييييتئناق ممارسيييية اإلخيار غير القانوني في مراكز الترحيل ،ولكن من الناحية العملية ،يتم رفض معظم يلبات
االستئناق عادة ً بسبب عدم احترام المهلة الزمنية 253.

 245البند رقم  73من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 246البند رقم  )2(79من قانون األجانب و الحماية الدولية
 247البند رقم  )3(79من قانون األجانب والحماية الدولية و البند رقم  )3(80من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 248المعلومات مقدمة من المفوصية السامية لم ون الالجئين في مباي 2019
 249المعلومات مقدمة من رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء في مباي 2018
 250معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة في إزمير ،آذار .2020
 251معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 252معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 253معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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في عام  2020في إسينبول ،تم إصدار إجراءات معجلة وقرارات رفض لمقدمي يلبات الحماية الدولية في الميار 254.كما تم
منح قرارات الرفض من خالل اإلجراءات المعجلة من قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة حيث ظلت اليلبات معلقة لفترة يويلة
تصل إلى  6أمهر أو سنة واحدة في بعض الحاالت255.
.5.2المقابلة المخصية

مؤشرات :اإلجراءات السريعة :المقابلة الشخصية
مثل اإلجراءات المعتادة X
 .1هل تتم المقابلة المخصية ليالبي اللجوء فعليا ً في معظم الحاالت في اإلجراءات المعجلة؟
نعم  Xال
❖ إن كان األمر كذلك ،هل األسئلة محدودة بالهوية و الجنسية و يريق السفر؟
نعم

ال X

❖ إن كان األمر كذلك ،هل يتوفر المترجمون فعليا ً في المقابالت؟
نعم  Xال
 .2هل تتم المقابالت من خالل الفيديو على االنترنت؟
بميييييييييييكيييييل  Xاحيانا ً
متكرر

ابدا ً

X

يند البند رقم  )2(80على أن اإلجراءات المعجلة "سوق تمنع تقييم اليلب بالتفصيل" .و لكن التقييم ليس مامالً و تفصيليا ً
بالفعل .تتم المقابالت المخصية لمتقدمي الحماية الدولية في مراكز الترحيل من ِقبل مس ولي مراكز الترحيل و تتيلب من 5
إلى  10دقائق عموماً 256.و أفادت التقارير عن مالحظات مبيهة لمقابالت في الميار :تم اإلبالغ عن حاالت قام فيها األمخاد
الذي يجرون المقابالت بإمكانية "التالعب" بما يقوله المتقدم ومحاولة الوصول إلى نتيجة أن الحاجة االقتصادية هي السبب في
دخولهم تركيا.

 254معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 255معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 256معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2018
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 .5.3اليعن
مؤشرات :اإلجراءات المعجلة :الطعن
مثل اإلجراءات المعتادة X
 .1هل يند القانون على اليعن صد القرار في اإلجراءات المعجلة؟
نعم  Xال
❖ إن كان األمر كذلك ،هل هو قصائي أم إداري؟
قصائي  Xإداري
❖ إن كان األمر كذلك ،هل هو إيقافي؟
نعم  Xال
هناك العديد من االختالفات المهمة بين اليعن في اإلجراءات المعتادة و اليعن في اإلجراءات المعجلة .يجب اليعن في القرارات
السلبية في اإلجراءات المعجلة مبامرة أمام المحكمة اإلدارية المختصة .ولدى اليلب للمحكمة اإلدارية أثر إيقافي تلقائي.
و على عكس اليعن في اإلجراءات المعتادة ،يجب أن تقرر المحكمة فيما يخد اليعن خالل  15يوما ً في اليعون التي تأتي
من اإلجراءات المعجلة .إن قرار المحكمة اإلدارية نهائي .و ال يمكن اليعن به أمام محكمة أعلى.
درست المحكمة اإلدارية حاالت في اإلجراءات المعجلة و في بعض الحاالت أبيلت القرار االبتدائي .فعلى سبيل المثال ،في
حكمها في حالة امرأة عراقية كانت قد تقدمت بيلبها للحماية الدولية بعد  3سنوات من دخول تركيا .قيمت المحكمة اإلدارية في
تركيا أن المزاعم المتعلقة بالعنق حسب الجنس للمتقدمة لم يتم تقييمها ودرستها بمكل كاقٍ من قِبل السليات العامة و أبيلت
القرار السلبي 257.و في حكم حديث ،أبيلت المحكمة اإلدارية قرارا ً ابتدائيا ً تم اتخاذال في اإلجراءات المعجلة يتعلق برجل يواجه
االصيهاد الديني في إيران258.

 257المحكمة اإلدارية األولى في أنقرة ،القرار رقم  3192/2017في  29كانون األول 2017
 258المحكمة اإلدارية األولى في إزمير ،القرار رقم  894/2018في  22تمرين األول في 2018
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مؤشرات :اإلجراءات المعجلة :المساعدة القانونية

مثل اإلجراءات المعتادة X
 .1هل لدى يالبي اللجوء الحق بالمساعدة القانونية المجانية في المحكمة االبتدائية فعلياً؟

بصعوبة

نعم

ال X

❖ هل تغيي المساعدة القانونية:
النصيحة القانونية
المجانية التمثيل في المقابلة
 .2هل يملك يالب اللجوء الحق بالحصول على المساعدة القانونية المجانية في اليعن صد قرار سلبي فعلياً؟

بصعوبة  Xال

نعم

❖ هل تغيي المساعدة القانونية المجانية
النصيحة القانونية

X

المجانية التمثيل في المقابلة

X

.5.4المساعدة القانونية
تنيبق نفس القوانين كما في اإلجراءات المعتادة :المساعدة القانونية .أما بما يتعلق بمراجعة المصاعب التي تواجه المتقدم في
اإلجراءات المعجلة في االحتجاز عندم محاولة الحصول على حق خدمات المساعدة القانونية ،انظر في قسم المساعدة القانونية
لمراجعة االحتجاز .وبما أن المتقدمين في اإلجراءات المعجلة ال يحصلون على بياقة تعريق متقدم للحماية الدولية ،فإن قدرتهم
لمحام خالل  10أيام
على الحصول على توكيل قانوني محدودة جداً .و لكن فعلياً ،تيلب المحكمة اإلدارية تسليم توكيل قانوني
ٍ
و إال سيُعتبر اليعن مرفصاً259.

محام في نقابة محامي اسينبول ،في مباي 2019
 259المعلومات مقدمة من
ٍ
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ضمانات العرضة للخطر
التعةيف:

مؤشرات :التعريف
 .1هل هناك آلية تعريق منهجية محددة عمليا ً لتعريق يالبي اللجوء العُرصة؟

نعم

ليييييييبيييييييعيييييييض
الحاالت

ال

X

❖ إذا كان ذلك لمجموعات معينة ،حدد ما هي.
 .2هل يند القانون على آلية تعريق لأليفال غير المصحوبين؟

نعم  Xال
وفقا ً للقانون ،تتصمن فئة "األمخاد ذوي االحتياجات الخاصة" "القاصرين غير المصحوبين و األمخاد المعاقين والمسنين
والنساء الحوامل و العائل الوحيد الذي لديه أيفال صغار و صحايا التعذيب و االغتصاب و صحايا العنق النفسي و الجسدي و
الجنسي260.
ولكن ال يتصمن أي من قانون األجانب و الحماية الدولية و ال األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية أي من الفئات الجنسية
المثلية في قائمة "األمخاد ذوي االحتياجات الخاصة" .كان هناك العديد من الصعوبات فعليا ً المتعلقة باليريقة التي تتم بها
مقابلة المتقدمين بما يتعلق باالتجاهات الجنسية و الهوية الجنسية و تتراوح ما بين المصيلحات المسيئة أو األسئلة الهجومية إلى
اإلساءة اللفظية خالل مقابالت التسجيل 261.في إحدى حاالت المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية
الجنسانية ،يلبت مديرية الهجرة في كاستامانو تقرير يبي إلثبات أن مقدم اليلب مخد من مجتمع الميم262.
.1.1

الكمق عن العُرصة للخير

تند األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية على أنه "سيتم تحديد بمكل مبدئي" ما إذا كان المتقدم مخد من ذوي
االختصاصات الخاصة 263.ويجب على مديرية إدارة الهجرة أن يقوموا بعمل تقييم خالل التسجيل ما إذا كان المتقدم ينتمي ألحد
مجموعات "األمخاد من ذوي االحتياجات الخاصة" و يجب إصافة مالحظة في ملق التسجيل الخاد بالمتقدم إذا تم تحديد
أنه ينتمي إلحدى هذال المجموعات .ويمكن أن يتم تحديد ما إذا كان المتقدم "من ذوي االحتياجات الخاصة" الحقا ً في
اإلجراءات264.
ووفقا ً لما جاء في القانون ،يمكن أن تتعاون مديرية إدارة الهجرة مع الم سسات العامة المعنية و المنظمات الدولية و المنظمات
غير الحكومية من أجل التعامل مع األمخاد الذين تعرصوا للتعذيب أو العنق الخيير265.
لم يتم تأسيس أي آلية رسمية لتحديد العرصة للخير في إجراءات اللجوء حتى اآلن .مكنت مقابلة التسجيل الممتركة من قِبل
المفوصية السامية لم ون الالجئين و رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء في نظام التسجيل السابق مكنت من
اكتماق االحتياجات الخاصة للمتقدمين و التي تم أخذها بعين االعتبار الحقا ً صمن جملة أمور في تحديد المدينة المخصصة

 260البند رقم ()1(3أ) من قانون األجانب والحماية الدولية
 261كياوس ج ل" .بيانتظيار أن نصيييييييبح بيأميان" :تركييا محيية الالجئين من الفئيات الجنسييييييييية المثليية في تموز  2016متوفر على
 http://bit.ly/2ynEqdOمن  33إلى 37
 262معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 263البند رقم  )1(113من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 264البند رقم  )2(113من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 265البند رقم  )3(113من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
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بالتنسيق مع مقرات المديرية العامة إلدارة الهجرة (انظر في حرية التنقل) .وبعد أن انتقلت عملية التسجيل بمكل حصري من
قِبل المديرية العامة إلدارة الهجرة فإنه من غير الواصح كيق تقيم مديرية إدارة الهجرة االحتياجات الخاصة بمكل

فعلي266.

ولكن ما تزال المفوصية السامية لم ون الالجئين تقوم بتحويل الحاالت الخاصة إلى مديرية إدارة الهجرة إلعيائهم األولوية في
التسجيل.
في عام  ،2019كانت تقييمات نقاي العُرصة عند المتقدمين وكان تسجيلهم بييئ

للغاية267.

تصاعفت الصعوبات في الوصول

إلى جميع اإلجراءات في عام  2020بسبب كوفيد .19-كان هناك إغالق كامل من منتصق آذار ومن نيسان إلى حزيران.
أولئك الذين لم يكونوا يعملون في المهن المسموح لهم بالعمل بها ،لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم إال خالل ساعات محدودة
لممارسة الرياصة .كان األمخاد الذين يعانون من حالة صحية سيئة في عزلة خالل معظم عام  .2020وغالبا ً ما كان الالجئون
واألمخاد الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية يفتقرون إلى الكمامات ومعدات النظافة التي كانت تقدمها لهم بمكل
متقيع المنظمات غير الحكومية والمفوصية وغيرها.
.1.2

تقييم العمر لأليفال غير المصحوبين

بينما ال يحتوي قانون األ جانب و الحماية الدولية أي أحكام تتعلق بتقييم العمر فإن األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
تند على توجيه يتعلق بدور تقييم العمر بتحديد المتقدمين من األيفال غير المصحوبين .يند القانون على أنه إن كان المتقدم
يزعم أنه قاصر و لكنه ال يملك أي وثائق للتعريق بعمرال ،تقوم المحافظات "بتحديد عمر مامل" يتألق من تقييم جسدي و
نفسي 268.ويجب إخيار المتقدم بالسبب المتعلق باإلحالة و إجراءات تقييم العمر التي

ستُتخذ269.

إذا كان إجراء تقييم العمر يدل من دون مك على عمر المتقدم أنه في عمر الثمانية عمر أو أكبر ،سيتم التعامل معه على أنه
رامد .أم إذا فمل تقييم العمر بتحديد ما إذا كان المتقدم فوق الثامنة عمرة أم ال بمكل قيعي ،سيتم األخذ بالعمر الذي قاله المتقدم
على أنه صحيح.
ال يحتوي أي من قانون األجانب والحماية الدولية و ال األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية الدولية أية أحكام تتعلق بيرق فحد
تحديد العمر للمتقدمين للحماية الدولية فإنه بناء على الخيوي األساسية المحددة من قبل وكالة الدولة لليلب المرعي و من أجل
فحد تحديد العمر فإن الفحد الجسدي و التصوير المعاعي للمخد (بما في ذلك األكواع و األرسغ و األيدي و األكتاق و
الحوض و األسنان) كلها مدرجة كمصدر أساسي للتقييم .وال يوجد أي إمارة للتقييم العقلي-االجتماعي للمخد .ووفقا ً لتعليمات
وزارة والسياسات االجتماعية سابقا ً في  2015المتعلقة باأليفال غير المصحوبين فإن مديرية إدارة الهجرة تُصدر تقريراً يبيا ً
على الحالة الجسدية لأليفال قبل وصعهم في مباني

الوزارة270.

وعملياً ،تستعمل فحوصات العظام لتقييم عمر األيفال غير المصحوبين المحالين إلى وزارة العائلة و العمل و الخدمات
االجتماعية ليتم العناية

بهم271.

يمكن أن تتراوح دقة االختبارات على عظم الفك بين  2- / 2+سنة أكبر أو أصغر .إذا كانت
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نتيجة االختبار تمير إلى أن اليفل يبلغ من العمر  16عا ًما أكثر أو أقل من عامين  ،فإن السليات ال تزال تميل إلى تفسير التقييم
عند الحد

األعلى272.

وإليقاق هذال الممارسة قامت إجراءات قانونية من نقابة محامي أنقرة و رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء بالحصول
على أوامر حماية لأليفال من أجل حماية مكانهم في الم سسات العامة لأليفال 273.إذا حدد فحد العظام أن اليفل أصغر من
 ،17تقوم الوزارة بإجراء فحد نفسي أيصاً.
عندما يتم القبض على األيفال وهم يحاولون مغادرة البالد بميكل غير قانوني ،يتم اسيتخدام بياقة الهوية من بلدهم األصيلي أو
بياقة الهوية التي حصييييلوا عليها أثناء وجودهم في تركيا لتحديد أعمارهم .إذا لم يكن لدى اليفل أي وثائق ،يقوم المسيييي ولون
بتعيين عمر لليفل وفقا ً لمظهرال وسييييلوكه .إذا لم يكن اليفل متأكدا ً من عمرال أو قال إنه يبلغ من العمر  17عام ،فسيييييتم توثيقه
على أنه  .18و في كثير من األحيان يتم تسييييييجيل األيفال األفارقة على أنهم  18عام حتى عندما يكونون في سيييييين  16حيث
يبدو أنهم أكثر نصييجا ً .في هذال الحاالت ،يتم نقلهم بمييكل خايئ إلى االعتقال اإلداري .في إزمير ،يوجد وحدتين للقبول األولي
في بورنوفا وبوكا :واحدة لألوالد واآلخرة للفتيات .يتم نقل األيفال الذين تم توثيقهم كأيفال مبامييرة إلى وحدات القبول األولى
هذال .بالنسيييييبة لألوالد ،يوجد نظام الباب المفتوح حيث يمكنهم المغادرة متى أرادوا .بالنسيييييبة للفتيات ،يحتاج أحد األقارب إلى
مرافقتهن .بميييكل عام ،يحاول موظفي الوحدة االتصيييال بأقاربهم من خالل هوياتهم .عادة ما يغادر األوالد الم سيييسييية في نفس
اليوم .كانت هناك حالة حديثة ل  8-7فتيات صييييوماليات حيث سييييلمت السييييليات في وحدة القبول األولي الفتيات إلى  3رجال
بالغين قالوا إنهم أقارب دون تقديم وثائق .تم العثور على الفتيات الصييييييوماليات فيما بعد يعملن في قياع النسيييييييج .عادة ال يتم
متابعة حالة ه الء األيفال .وحدة القبول ذات سعة محدودة واأليفال أنفسهم ال يريدون البقاء في هذال الوحدات بسبب الظروق
المعيمية

السيئة274.

قد يكون من الصعب جدا ً معرفة ما إذا كان اليفل موجود في مركز ترحيل أم ال .ال يتم مماركة هذال المعلومات مع المنظمات
غير الحكومية بسبب قانون حماية البيانات المخصية .غالبًا ً ما ادعى مركز الترحيل في أرزورم أنهم ليسوا أيفاالً بل بالغين.
ييلب مركز الترحيل وثيقة من البلد األصلي لليفل يثبت أن اليفل ليس بالغ ولكن هذال العملية تستغرق أكثر من مهر واحد.
حتى عندما تقوم العائالت بتقديم الوثائق ،يمكن أن يرفصها مركز الترحيل بسبب عدم وجود ختم كاتب العدل أو عدم وجود
ختم من القنصلية .يميل مركز الترحيل في أرزورم إلى تسجيل جميع األيفال الذين تزيد أعمارهم عن 18

عام275.
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ضمانات إ ةائاة خاصة

مؤشرات :ضمانات إجرائية خاصة
 .1هل هناك أي ترتيبات إجرائية خاصة/صمانات لألمخاد العُرصة؟
نعم  Xال
❖ إن كان لفئات معينة ،حدد ما هي:

.2.1

دعم كاق خالل المقابلة

لدى قانون األجانب والحماية الدولية عدد من األحكام "لألمخاد من ذوي االحتياجات الخاصة" المتعلقة باأليفال غير
المصحوبين .و لكن مع استثناء األيفال غير المصحوبين ،ال يرقى القانون لمستوى تقديم صمانات إجرائية إصافية ماملة للفئات
المعرصة للخير من متقدمي الحماية الدولية.
سيتم خالل المقابلة المخصية أخذ الوصع الحساس للمتقدم بعين االعتبار عندما يتعلق األمر بمخد من ذوي االحتياجات
الخاصة 276.ولكن لم يكن هناك توجيهات في قانون األجانب والحماية الدولة و ال في األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية الدولية
فيما إذا كان ما يفصله المتقدم من جنس المترجم سيُ خذ بعين االعتبار أم ال .وعمليا ً فإن سرية المقابالت ليست مكفولة بمكل
مناسب في معظم الحاالت حيث يتم إجراء المقابالت في أماكن مفتوحة في مختلق مديريات إدارة الهجرة .وهذا يمكل عوائق
للمتقدمين ذوي الحاالت الحساسة مثل األمخاد ذوي الفئات الجنسية

المثلية277.

ذكر الجئون من مجتمع الميم أيصا ً أنهم

تعرصوا لإلساءة اللفظية من قبل بعض الموظفين وغيرهم من الالجئين في منيقة إدارة الهجرة ،وأنهم تعرصوا للسخرية بسبب
ميولهم الجنسية وهوياتهم

الجنسية278.

تند األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية على أن المقابالت مع األيفال ستجري من ِقبل موظفين مدربين ولديهم معرفة
كافية بتيور اليفل النفسي و المعوري و

الجسدي279.

وسيقوم الموظق المس ول عن اتخاذ القرار بإعياء المراعاة الميلوبة

إلمكانية أن اليفل كان غير قادرا ً على يلب الحماية الدولية بمكل كامل .باإلصافة إلى ذلك ،إذا كان هناك يبيب نفس أو تربوي
أو مس ول اجتماعي يحصر المقابلة في خذ تقرير الخبير المكتوب عن اليفل بعين االعتبار.
.2.2

إعياء األولوية و اإلعفاء من اإلجراءات الخاصة

يتيلب القانون إعياء "األولوية" "لألمخاد من ذوي االحتياجات الخاصة" في كل اإلجراءات و الحقوق و الفوائد المعياة
للمتقدمين للحماية الدولية 280.بالنسبة للقاصرين غير المصحوبين و األمخاد الغير قادرين على الحصور إلى مراكز التسجيل
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المحددة في الوالية يمكن أن تجري مقابالت التسجيل في مكان إقامتهم 281.و يُفهم من الممارسات الحالية أن مديرية إدارة الهجرة
تعيي األولوية لأليفال غير المصحوبين في عملية التسجيل و المقابالت المخصية.
إن األيفال غير المصحوبين معفيين من اإلجراءات المعجلة و يمكن أن ال يتم احتجازهم خالل عملية اليلب بما أن البند رقم
صر غير المصحوبين إلى مرافق
 66من قانون األجانب و الحماية الدولية يند بمكل غامض على أنه سيتم تحويل المتقدمين الق ّ
سكنية مناسبة تحت سلية وزارة العائلة و العمل و الخدمات االجتماعية.
وليست هناك أحكام ممابهة بالنسبة لبقية الفئات من المتقدمين العرصة للخير .إن الفرق العرصة للخير باستثناء األيفال غير
المصحوبين قد تكون خاصعة لإلجراءات المعجلة.
استعمال التقارية الطباة

مؤشرات :استعمال التقارير الطبية
 .1هل يند القانون على إمكانية تقديم تقرير يبي داعم لبيان المتقدم بتعرصييييييه السييييييابق لالصيييييييهاد و األذى
الكبير؟
نعم  Xال
 .2هل ت خذ التقارير اليبية بعين االعتبار عند تقييم مصداقية تصريحات المتقدم؟
نعم  Xال

يند البند رقم  )4(69على أنه في وقت التسجيل ستقوم السليات المس ولة باليلب من المتقدمين للحماية الدولية أن يقدموا
معلومات و وثائق تتعلق بأسباب تركهم بالدهم و األحداث التي أدت إلى تقديمهم لليلب .ويمكن أن يُفسر هذا اليلب كإمكانية
للمتقدم ليقوم بتقديم تقرير يبي لدعم اليلب .باإلصافة إلى ذلك ،ليس هناك أي حكم في قانون األجانب والحماية الدولية يمنع
األفراد من إظهار الوثائق والمعلومات لدعم يلب الحماية الدولية في أي مرحلة من إجراءات اتخاذ القرار.
ال تقترح الممارسات الحالية أن المتقدمين يعتمدون على التقارير اليبية في إجراءات الحماية الدولية .ولكن تعتبر التقارير
اليبية دليالً قويا ً يدعم يلب الحماية الدولية و يزيد من امكانية الحصول على قرار إيجابي من المديرية العامة إلدارة الهجرة282.
التمنال القانون للطفال قاة المصحويات
مؤشرات :األطفال غير المصحوبين
 .1هل يند القانون على تعيين ممثل عن األيفال غير المصحوبين؟
نعم  Xال
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وفقا ً للبندر رقم  66من قانون األجانب والحماية الدولية فمنذ اللحظة التي يتم تحديد فيها اليفل غير المصحوب كمتقدم للحماية
الدولية يجب مراعاة مبدأ المصلحة العليا لليفل و يجب تيبيق األحكام المرتبية بقانون حماية اليفل في تركيا .283ويجب إحالة
اليفل المتقدم إلى مرافق إقامة مناسبة تحت سلية وزارة العائلة و العمل و الخدمات االجتماعية .اليوجد حتى اآلن معلومات
عن عدد األيفال غير المصحوبين بذويهم في تركيا وهناك اتجاال يفيد بعدم أخذهم إلى رعاية م سسات الدولة على الرغم من
التعديل األخير284.
وبناء على ما جاء في القانون المدني التركي 285يجب تحديد وصي لكل يفل يوصع تحت رعاية الدولة .وخاصة األيفال الذين
ال يتمتعون بوصاية األهل فيجب تقديم الوصاية لهم 286.إن تعيين وصاة يتم عن يريق محاكم الصلح في االختصاد المدني و
بالنسبة ألمور الوصاية تتم متابعتها الحقا ً من قِبل المحاكم المدنية ذات االختصاد العام .وتحت القانون المدني التركي يجب
أن يكون الوصي "رامدا ً م هالً لي دي متيلبات المهام" وليس منخريا ً في "نمي حياة غير أخالقي" أو لديه "تصارب مصالح
كبيرة أو عداء مع اليفل المعني" .ويُعيى األقارب األولوية لتعينهم كوصاة 287.وبناء على ذلك فبما يتعلق بالمتيلبات القانونية،
إن موظفي المنظمات غير الحكومية الم هلين و موظفي المفوصية السامية لم ون الالجئين و موظفي وزارة العائلة و العمل
والخدمات االجتماعية م هلون ليتم تعيينهم كوصاة على يالبي اللجوء القاصرين غير المصحوبين.
يكون الوصاة مس ولين عن حماية مصلحة القاصرين المخصية و المادية من خالل مس وليتهم و لتمثيل مصالحهم في اإلجراءات
القانونية 288.ت قع إجراءات اللجوء صمن والية الوصي رغم أن هذا لم يرد في األحكام .وكقاعدة يتم تعيين الوصي لمدة سنتين
و بعد ذلك يمكن أن يُعين مجددا ً لفترتين إصافيتين289.
تتم عملية تعيين الوصاة على األيفال غير المصحوبين دون صعوبة 290.على الرغم من أن المحامين في أنقرة مهدوا صعوبات
في بعض الحاالت ،تم منح مس ولية األيفال ألمخاد كبار بدون م هل أو ليسوا من أقاربهم من الدرجة األولى .تم إجبار
األيفال أيصا ً على التسول في الموارع و  /أو العمل291.
يستفيد المثليون والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية وغيرهم من القاصرين السابقين من صندوق
المفوصية ويحصلون على مصروق جيب يبلغ حوالي  200ليرة تركية ( 30يورو) مهريًا 292.العنق القائم على النوع
االجتماعي ؛ ويتم توفيرال عند مغادرتهم مباني الدولة.
إن الغالبية العظمى من األيفال الغير مصحوبين المتقدمين للحماية الدولية في تركيا يأتون من أفغانستان 293.ما تزال اإلجراءات
الجنائية معلقة منذ  2014صد رجال المرية في حالة ليفاهلل تاسيك ،يفل أفغاني مريض غير مصحوب والذي يُمك بأنه قُتل
في فان .تتابع منظمات حقوق اإلنسان الحالة عن قرب وذلك بسبب حالة العرصة للخير المتعلقة باليفل .لم يتم تيبيق االنخراي
والتمثيل القانوني ألهل اليفل في الوقت ألنهم يعيمون في منيقة ريفية من أفغانستان و بسبب غياب التوكيل الرسمي الصادر
باسم المحامي294.

 283القانون رقم  4395المتعلق بحماية اليفل
 284معلومات قدمها أحد أصييحاب المصييلحة ،مييباي  .2020لمزيد من المعلومات حول التعديل ،انظر القانون رقم  7196الذي يعدل
عدة قوانين 6 ،كانون األول  ،2019متاح باللغة التركية علىhttp://bit.ly/2TSm0zU. :
 285القانون رقم  4721من القانون المدني
 286البند رقم  404من القانون المدني
 287القانون رقم  413و  414و  418من القانون المدني
 288البند رقم  448-445من القانون المدني
 289البند رقم  456من القانون المدني
 290معلومات قدمها محام من نقابة محامي أنقرة ،آذار .2019
 291معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 292معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 293معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2018
 294منظمة العفو الدولية  Uluslararası Af rgütü Olarak Lütfillah Tacik Davasının Takipçisiyizفي  19كانون
الثاني في  2016و متوفر باللغة التركية على الموقع https://bit.ly/2IcnIDB
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هناك أيصا ً حاالت أليفال األويغور الذين وصلوا إلى تركيا مع والديهم في األصل لكن والديهم اختفوا بعد عودتهم إلى الصين
للزيارة295.
في  ،20-2019كانت هناك حالة ليفل غير مصحوب بذويه في مركز ترحيل هارماندالي .قال إنه كان يبلغ من العمر  17عاما ً،
لكن تم تسجيله على أنه أكبر سنا ً بنا ًء على وثائق رسمية .تم يلب بياقة هويته من بلدال األصلي وصححت المديرية العامة
إلدارة الهجرة أوراق تسجيله .انتهى اعتقاله اإلداري ،وتم إلغاء قرار الترحيل .تم قبوله في مسكن للنوم تابع لوزارة األسرة
والخدمات االجتماعية ،وبهذا اتخذت المديرية العامة إلدارة الهجرة مبادرة إيجابية .لم يتم تعيين وصي لليفل .وعندما تواصل
أحد أقارب اليفل مع الوزارة أفرج عن اليفل ليعيش مع قريبه296.
في عام  ،2020تم اتخاذ إجراءات المصلحة المثلى لـ  604يفل بحسب المفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين .أجرت
المفوصية والمنظمات غير الحكومية المريكة تقييمات المصلحة المثلى لـ  493يفالً .تجتمع لجنة تحديد المصلحة المثلى
الممتركة بين الوكاالت بقيادة المفوصية وتتألق من ممثلين من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مهريا ً مما أدى إلى
 111قرار تم إصدارال بناء على المصلحة المثلى297.

الطلبات الالحقة

مؤشرات :الطلبات الالحقة
 .1هل ينص القانون عىل إجراء محدد للطلبات الالحقة؟
نعم

ال X

 .2هل يتم إيقاف أمر ر
البحيل خالل دراسة الطلب الالحق األول؟
❖ ف المحكمة االبتدائية؟
نعم  Xال

❖ ف مرحلة الطعن؟
نعم  Xال

 .3هل يتم إيقاف أمر ر
البحيل خالل دراسة الطلب الثان و الثالث والتال؟
❖ ف المرحلة األول؟
نعم  Xال

❖ ف مرحلة الطعن؟
نعم  Xال
 295انظر :وكالة فرانس برس" ،الصين أخذت والديهم :أيفال األويغور الالجئون في تركيا" ،متاح علىhttp://bit.ly/38UPv8, :
" ، Hand the Taipei Timesآبيييياء األيفييييال الالجئين المفقودين في الصيييييييين" 1 ،كييييانون الثيييياني  ، 2020متيييياح على:
http://bit.ly/2QjlhG3
 296معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 297المفوصيييييييييية السيييييييييامييية لألمم المتحييدة لمييييييي ون الالجئين في تركيييا  ،أبرز المالمح التميييييييغيلييية لعييام  ، 2020متيياح على:
https://bit.ly/3esx9AE.
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بينما ال يند قانون األجانب و الحماية الدولية على إجراء خاد محدد لمعالجة اليلب الالحق يتم اإلمارة إلى يلبات الحقة
في التوجيهات التمريعية المتعلقة بتقييم القبول واعتبارات المعاملة المعجلة.
وبناء على البند رقم ()1(72أ) من قانون األجانب و الحماية الدولية ،يتم رفض اليلب الالحق في حال "تقدم المتقدم بنفس اليلب
دون إصافة أي عناصر جديدة" .و في هذال الحالة ،ستصدر مديرية إدارة الهجرة قرار الرفض وتقوم بإخيار مقر المديرية
العامة إلدارة الهجرة خالل  24ساعة و لكن ليس هناك أي وقت زمني محدد التخاذ قرار الرفض.
وفي الوقت نفسه يتوقع البند رقم ()1(79ق) يلبات اإلجراءات المعجلة حيث يقوم المتقدم "بتقديم يلب الحق بعد أن تم اعتبار
يلبه السابق صمنيا ً مسحوب ".وبناء على ذلك ،إن نجح يلب الحق بتخيي فحد الرفض ،سيتم التعامل معه على أنه تحت
اإلجراءات المعجلة.
إن مديرية إدارة الهجرة مس ولة عن تقييم القبول المبدئي لليلبات الالحقة واالختبارات الالحقة لليلبات في اإلجراءات المعجلة.
وعلى الرغم من أن مديرية إدارة الهجرة هي من تبت في قرارات الرفض فإن قرارات الحالة في اإلجراءات المعجلة ستُحال
إلى مقرات المديرية العامة إلدارة الهجرة للبت في القرارات استنادا ً إلى المقابلة المخصية التي أجرتها مديرية إدارة الهجرة.
وعلى الرغم من أن القانون ال يند على تعريق معين "لليلب الالحق" فإنه يمير إلى أن المتقدمين "الذين يتقدمون بنفس اليلب
دون إبراز أي عناصر جديدة" سيعتبرون مرفوصين .وفي غياب أي توجيه تمريعي إصافي يعود األمر تقدير مديرية إدارة
الهجرة المس ولة عن تسجيل اليلبات لتقرر ما إذا كان المتقدم "تقدم بأي عناصر جديدة أم ال" وهذا أمر إمكالي للغاية.
ال يحدد القانون أي حدود زمنية لتقديم اليلب الالحق أو أي حدود لعدد المرات التي يمكن لألمخاد التقدم بيلب الحق.
ليس هناك أي معلومات كافية من الممارسة الفعلية لتمير إلى كيق يتم التعامل مع اليلبات الالحقة في الوقت الحالي .وفي تقرير
في آذار  ،2018أبلغت الجمعية الوينية الكبرى عن  15يلبا ً الحقا ً في تركيا298.

 298الجمعية الوينية الكبرى في آذار  2018و متوفر باللغة التركية على

https://bit.ly/2Yjfi6y
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مفاهيم البلد اآلمن

مؤشرات :مفهوم البلد اآلمن
 .1هل يسمح ر
التشي ع الوطن باستعمال مفهوم" بلد المنشأ اآلمن"؟
ال X

نعم

❖ هل هناك قائمة وطنية لبلدان المنشأ اآلمنة؟
ال X

نعم

ً
❖ هل يستعمل مبدأ بلد المنشأ اآلمن فعليا؟
ال X

نعم

 .2هل يسمح ر
التشي ع الوطن باستعمال مبدأ" البلد اآلمن الثالث"؟
نعم  Xال
ً
❖ هل مبدأ البلد اآلمن الثالث مستعمل فعليا؟
نعم  Xال
 .3هل يسمح ر
التشي ع الوطن باستعمال مبدأ" بلد اللجوء األول"؟
تظهر مفاهيم البلد اآلمن في إجراءات القبول في إجراءات الحماية الدولية في تركيا .يند قانون األجانب والحماية الدولية على
مبدأ "بلد اللجوء األول"نعم
ومبدأ"Xالبلدالاآلمن الثالث" ولكنه ال يند على مبدأ "بلد المنمأ اآلمن" .سيتم إصدار قرار بالرفض تحت
البند رقم  72من قانون األجانب والحماية الدولية إن تم تحديد أن المتقدم قد وصل إلى تركيا من "بلد اللجوء األول" أو "البلد
اآلمن الثالث".
يلج اللجوء ا ال
يعرق البند رقم  73من قانون األجانب والحماية الدولية "بلد اللجوء األول" على أنه ( )1البلد "الذي تم التعريق بالمتقدم سابقا ً
على أنه الجئ و أنه ما زال قادرا ً على االستفادة من تلك الحماية" أو أنه (" )2المكان الذي يستييع أن يستمتع حماية كافية و
فعالة بما في ذلك الحماية صد

الترحيل299".

يند البند رقم  76من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية على توجيه تعريفي إصافي فيما يتعلق بماهية ما يعتبر "حماية
كافية و فعالة" .ويجب أن يكون المري التالي محققا ً عند المتقدم ليتم اعتبارال مستفيدا ً من "الحماية الكافية والفعالة" في البلد
الثالث:
 .1ليس هناك خير من مخاوق حقيقية من االصيهاد و األذى الكبير للمتقدم في البلد الثالث المعني.
 .2ليس هناك خير ترحيل مسيييييييتقبلي للمتقدم من البلد الثالث المعني إلى بلد آخر حيث يكون فيه المتقدم غير قادراً على
التمتع بالحماية الكافية و الفعالة.

 299البند رقم  73من قانون األجانب والحماية الدولية ،و البند رقم  75من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية .و تمبه صياغة
الجمل تعريق االتحاد األوروبي في البند رقم  35من التوجيه المتعلق بإجراءات اللجوء المعاد صياغته.
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 .3إن الب لد ال ثا لث المعني هو يرق يم ثل دو لة بالنسييييييي بة الت فاق ية الالجئين في  1951و بروتوكول  1967و يع مل
بالممارسات بما يتوافق مع القوانين الواردة في اتفاقية .1951
 .4إن الحماية الكافية و الفعالة المقدمة من الدولة الثالثة المعنية للمتقدم ستستمر حتى إيجاد حل دائم للمتقدم.
البلج ا مت النالث
ليتم اعتبار بلد ما "بلداً ثالثا ً آمناً" ،يجب أن تنيبق عليه المروي
أ

التالية300:

حياة األمييخاد و حرياتهم ليسييت في خير على أسيياس عرقي أو ديني أو على أسيياس الجنسييية أو على أسيياس
االنتساب إلى مجموعة اجتماعية محددة أو رأي سياسي معين.

ب مبدأ عدم الترحيل لألمخاد إلى بلدان حيث يتعرصون للتعذيب و المعاملة الغير إنسانية أو المهينة أو العقاب
ت لدى المتقدم الفرصييييية بالتقدم لحالة الالجئ في البلد و في حال حصيييييل على حالة الالجئ من قبل السيييييليات في
البالد سيكون لديه إمكانية الحصول على الحماية وفقا ً التفاقية الالجئين في .1951
ث ال يتكبد المتقدم أي مخايرة للتعرض ألي أذى كبير
حتى ي تم اعتبار بلد ما "بلد آمن ثالث" للمتقدم يجب إجراء تقييم فردي و يجب إعياء االعتبار الكافي "فيما إذا كانت الروابي
الحالية بين المتقدم والبلد الثالث ذات يبيعة يمكن أن تجعل عودة المتقدم لذلك البلد منيقية301".
يند البند رقم  )2(77من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية على توجيه تعريفي إصافي لتعريق معايير "الرابي
المنيقي" وذلك إن انيبق واحد من المروي التالية على األقل:
أ

لدى المتقدم أفراد عائلة موجودين مستقرين في البلد الثالث المعني.

ب كان المتقدم قد عاش سابقا ً في البلد الثالث المعني بسبب العمل أو الدراسة أو االستقرار لفترة يويلة األمد.
ت لدى المتقدم روابي ثقافية قوية مع البلد المعني و يظهر ذلك بأن المتقدم لديه القدرة على التكلم بلغة ذلك البلد
بمستوى جيد.
ث كان المتقدم سابقا ً في البلد المعني لفترة يويلة بغية االستقرار هناك وليس بغرض المرور في ذلك البلد فقي.
وليس هناك أي معلومات متوفرة للعلن في الوقت الحالي تتعلق بما إذا كانت المديرية العامة إلدارة الهجرة في حاليا ً ممتركة أو
ستمترك في المستقبل في "نهج القائمة" المبوبة لتقرير ما إذا كان البلد آمنا ً أم ال لمتقدمي الحماية الدولية .ولكن يمتري كل من
قانون األجانب والحماية ا لدولية و األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية تقييم فردي فيما إذا كان يمكن اعتبار بلد ثالث
معين "بلدا ً ثالثا ً آمناً" لمتقدم معين.
هناك قصيييييييايا في المحاكم التركية تيبق مفهوم الدولة الثالثة اآلمنة على الرغم من عدم وجود قائمة بالدول الثالثة اآلمنة في
ترك يا .يتم تقييم هذال القصييية بمييكل رئيسييي من قبل المحاكم اإلدارية .الخير عند تيبيق مفهوم الدولة الثالثة اآلمنة هو أن مقدم
اليلب ال يعرق البلد الذي تعتبرال تركيا آمنًا وال تحدد المحكمة في الحكم البلد الذي يمكن إرسيييييييال مقدم اليلب إليه .يتم إجراء
هذا التقييم من قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة 302.في إزمير ،على سيييييبيل المثال ،ال تند قرارات الترحيل على دولة ثالثة
آمنة لغير السوريين303.
يُعتقد أنه من الناحية العملية ،تعتبر المديرية العامة إلدارة الهجرة حاليا ً دول إيران وباكسيييييييتان دولتين ثالثتين آمنتين لألفغان
الذين يدخلون تركيا 304.في عام  2019في أنياكيا  ،تم تيبيق مفهوم الدولة الثالثة اآلمنة على غير السيييييييوريين بحيث اعتبرت

 300البند رقم  74من قانون األجانب والحماية الدولية .و تمييييييبه عملية الصييييييياغة تعريق االتحاد األوروبي للبند رقم  38من تعليمات
إجراءات اللجوء المعادة صياغتها
 301البند رقم  )3(74من قانون األجانب والحماية الدولية
302معلومات مقدمة من محام من نقابة المحامين في أنقرة ،مباي .2020
303معلومات مقدمة من محام من نقابة المحامين في إزمير ،آذار .2020
 304معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2018
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دولة المغرب دولة ثالثة آمنة لهم 305.في إحدى حاالت الترحيل التي تم فحصيييييييها في أنياكيا ،تم قبول يلب الحماية إلمرأة
بسبب عدم وجود تقييم ألي دولة ثالثة آمنة 306.دخلت إمرأة أوزبكية إلى تركيا بمكل غير نظامي قادمة من سوريا مدعيةً أنها
أجبرت على الذهاب إلى سييييييوريا من قبل زوجها ولكنه كان عليها مغادرة إدلب مع يفليها .في حالة إعادتهم ،كان هناك خير
التعرض لالصيييهاد .والحظت المحكمة أن قرار الترحيل لم يحدد "دولة ثالثة آمنة" .وبما أنه ال يمكن إعادتها إلى سييوريا ،فال
يمكن ترحيلها307.
في عام  ،2020كان هناك تغيير كبير في قرارات الترحيل المتعلقة بالسيييييييوريين في إزمير ،حيث أصيييييييدرت المديرية العامة
إلدارة الهجرة قرارات الترحيل إلى دولة ثالثة آمنة .ال يمكن الترحيل إلى بلد المنمأ إال إذا يلب الالجئ ذلك .اعتباراً من نهاية
عام  ، 2019لم يتم تنفيذ عمليات الترحيل إلى بلد المنمأ ولكن تم النظر فيها إلى دول ثالثة .لم يتم اعتبار البلدان التي يوجد فيها
صراع نمي مثل اليمن وفلسيين ومصر آمنة .وتسببت هذال الممارسة في مماكل .ال يمكن ترحيل السوريين إال إلى دولة ثالثة
آمنة .ومع ذلك ،يتم احتجازهم في مراكز الترحيل بسيييبب عدم وجود دولة ثالثة غير آمنة على اسيييتعداد لقبولهم .باإلصيييافة إلى
ذلك ،في قرار الترحيل نفسه ،يتم ذكر مصيلح دولة ثالثة آمنة ،ولكن ال يتم تحديد بلد معين عادة .تلغي محكمة إزمير اإلدارية
قرارات الترحيل في حالة عدم ظهور الدولة اآلمنة الثالثة في أمر الترحيل ألن المحكمة ال تستييع تقييم الدولة الثالثة اآلمنة إذا
لم يتم اإلمارة إليها308.
لوحظت ممارسة جديدة في إزمير ،في قصية إدارية معلقة بعد نهاية  ،2020حيث استخدمت المديرية العامة إلدارة الهجرة
مكالً جديدًا لتقييم بلد ثالث آمن إلمكانية ترحيل السوريين .بنا ًء على هذا النموذج ،تم تحديد أربع دول على أنها دول آمنة
اعتبارا من نيسان  ،2021لم تكن
للسوريين :إيران والسودان وهاييتي وميكرونيزيا .يتم توقيع هذا النموذج من قبل الالجئين.
ً
هناك معلومات عن سوريين تم ترحيلهم إلى إيران أو دولة أخرى بناء على هذال الوثيقة309.
ً

معلومات لطالبي اللجوء و الوصو ووو إفو املفوضو ووية النو ووامية لاو ووتوغ الالج يغ و املن مات ير
الحكومية
قجيؤ المعلومات يما يتعلق ياإل ةاءات

مؤشرات :معلومات تتعلق باإلجراءات
ً
لطالن اللجوء عن اإلجراءات و حقوقهم و واجباتهم فعليا؟
 .1هل يتم تقديم المعلومات الكافية
ر
نعم

بصعوبة  Xال

❖ هل يتم تقديم المعلومات المعدلة لألطفال غب المصحوبي؟
نعم  Xال
بناء على البند رقم  70من قانون األجانب والحماية الدولية ،خالل التسجيل ،يجب على المتقدمين أن يحصلوا على المعلومات
المتعلقة بإجراءات الحماية الدولية وآلية اليعن والحدود الزمنية والحقوق والواجبات وعواقب الفمل في االلتزام بالواجبات أو
التعاون مع السليات .يجب تقديم المرح للمتقدمين إن قاموا بيلبه بهدق التفاعل مع المتقدمين في مرحلة التسجيل ومرحلة
مقابلة تحديد الحالة.

 305معلومات مقدمة من محام من نقابة المحامين في أنياكيا ،مباي .2020
 306معلومات مقدمة من محام من نقابة المحامين في أنياكيا ،مباي .2020
 307محكمة هاتاي اإلدارية االبتدائية  ، 480/2019القرار رقم 129/2019
 308معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 309معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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في عام  ،2019تم إنتاج وتوزيع أكثر من  280.000منمييييورات إعالمية و  10.000ملصييييق في  81والية حول المسيييياعدة
القانونية و توصح هذال المنمورات والملصقات إجراءات التسجيل الويني والحماية الدولية .تم تيوير المواد بمكل ممترك من
قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة وممييييييروع تعزيز نقابة المحامين في تركيا والمفوصييييييية السييييييامية لألمم المتحدة لميييييي ون
الالجئين ،وتمت يباعتها وترجمتها إلى سبع لغات :التركية واإلنجليزية والعربية والفارسية والبامتو والفرنسية والروسية310.
كما تدير المديرية العامة إلدارة الهجرة خدمة خي سيياخن يسييمى مركز اتصيياالت األجانب ومن الممكن الوصييول إلى المركز
باللغات التركية واإلنجليزية والروسيييييييية والعربية في أي وقت من اليوم .وبحسيييييييب موقع المركز على اإلنترنت ،كان لديهم
 490،630اتصال في عام  2019وما مجموعه  8،342،955اتصال في السنوات األربع الماصية311.
باإلصافة إلى ذلك ،أنمأت المفو صية منصة ("مساعدة") توفر معلومات باللغات اإلنجليزية والتركية والعربية والفارسية .تقدم
المنظمات غير الحكومية الرئيسيييييييية مثل رابية التصيييييييامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء ومنظمة دعم الحياة ومنظمة ووقق
تيوير الموارد اإلنسييييييانية ومنظمة يوفا المسيييييياعدة والممييييييورة .بالتعاون مع اتحاد نقابات المحامين التركية  ،قدمت العيادات
القانونية في مييييانلي أورفا وغازي عنتاب وهاتاي وكيلس المسيييياعدة القانونية ألكثر من  3800الجئ ويالب لجوء ومعلومات
عن اإلجراءات الوينية والحقوق وااللتزامات وآليات االستئناق وقصايا القانون المدني ،وحماية النساء واأليفال312.
في اسينبول عام  ،2020كانت هناك نسخ إنجليزية وفرنسية وعربية وفارسية للنماذج .كانت هناك ممكالت تتعلق بلغات أقل
ميوعا ً مثل البامتو ،عندما كان المخد يوقع على الوثيقة ويكتب "لقد قرأت وفهمت" باللغة التركية ،أو يمتنع عن التوقيع313.

الوصول إلى المنظمات قاة الحروماة االمفوضاة اللاماة ل األ الث اات

مؤشرات :الوصول إلى المنظمات غير الحكومية و المفوضية السامية لشؤون الالجئين
 .1هل لدى يالبي اللجوء الموجودين على الحدود وصيييول فعال للمنظمات الغير حكومية والمفوصيييية السيييامية
لم ون الالجئين إن أرادوا ذلك فعلياً؟
نعم

بصعوبة

ال

X

 .2هل لدى يالبي اللجوء الموجودين في مراكز االحتجاز وصييييول فعال للمنظمات الغير حكومية والمفوصييييية
السامية لم ون الالجئين إن أرادوا ذلك فعلياً؟
نعم

بصعوبة  Xال

 .3هل لدى يالبي اللجوء المقيمين في أماكن بعيدة على الحدود( ماعدا الحدود نفسيييها )وصيييول فعال للمنظمات
الغير حكومية والمفوصية السامية لم ون الالجئين إن أرادوا ذلك فعلياً؟
نعم  Xبصعوبة

ال

 310المفوصيييييييية السيييييييامية لألمم المتحدة لمييييييي ون الالجئين  ،تركيا  :2019أبرز األحداث التميييييييغيلية 6 ،آذار  ،2020متاح على:
http://bit.ly/3d0MsyY
 311متاح باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2Vb4OXk. :
 312المفوصيييييييية السييييييييامية لألمم المتحدة لمييييييي ون الالجئين  ،تركيا  :2020أبرز األحداث التميييييييغيلية ،آذار  ، 2021متاح على:
https://bit.ly/3esx9AE.
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يند البند رقم  ) 3(81من قانون األجانب والحماية الدولية أنه لدى المتقدمين للحماية الدولية والحاصلين على الوصع الحرية
بيلب خدمات االستمارة المقدمة من المنظمات غير الحكومية.
يقدم خي االسييتمييارة التابع للمفوصييية الممييورة بمييأن إجراءات التسييجيل واإلحاالت وآليات الدعم الحالية ،وعلى وجه التحديد
إعادة التويين والمساعدة المالية والمساعدة لألمخاد ذوي االحتياجات الخاصة 314 .في عام . ،2020ارتفع خي االستمارات
االستمارة التابع للمفو صية إلى  42ممغل في حزيران  .2020منذ تفمي كوفيد ،19-زادت االستفسارات المتعلقة بالمساعدة
المالية من متو سي يبلغ  ٪8قبل الوباء من إجمالي اال ستف سارات إلى  .٪25في أيلول ،خ ص صت المفو صية خي محدد للعنق
القائم على النوع االجتماعي لألفراد المعرصييين لخير العنق القائم على النوع االجتماعي أو الناجين منه .ويوفر الخي رسييالة
مسيييجلة حول آليات اإلبالغ والدعم وقنوات الدعم والخدمات المتاحة باإلصيييافة إلى االسيييتميييارة حول العنق القائم على النوع
االجتماعي من خالل مميييييييغلين متخصيييييييصيييييييين .بين أيلول وكانون األول  ،2020تم تلقي ما يقارب  4000مكالمة وتم تقديم
االستمارات من خالل خي االستمارة الخاد بالعنق القائم على النوع االجتماعي315.
نمرت المفوصية بانتظام منمورات إعالمية محدثة باللغات العربية والفارسية والتركية واإلنجليزية على مجلس المعلومات
التابع للمفوصية في تركيا فيسبوك باستخدام الملصقات واإلعالنات ومقايع الفيديو واألسئلة واألجوبة .وصلت صفحة معلومات
الفيسبوك إلى ما يقارب  79،500إعجاب جديد و  83،300متابع جديد في عام  .2020و ُ
يبع حوالي  330،000من المواد
ذات الصلة بـكوفيد ،19-والتي أنتجتها وزارة الصحة التركية ،ووزعت على المكاتب الميدانية للمفوصية ،والمركاء  ،وإدارة
الهجرة ووزارة الصحة في جميع أنحاء البالد  .كما دعمت المفوصية المديرية العامة إلدارة الهجرة بالمواد الميبوعة ومقايع
الفيديو بلغات متعددة حول تدابير التخفيق من حدة الوباء ،كما أعدت المفوصية مجرة اتصاالت على الوتس أب في آذار 2020
لتسهيل تبادل المعلومات بسرعة بين المفوصية والالجئين .وصلت المفوصية السامية لألمم المتحدة لم ون الالجئين في تركيا
أيصًا إلى الالجئين من خالل مبادرات الرسائل القصيرة الجماعية ،وتم إرسال  252،250رسالة نصية بنجاح في غصون ثالثة
أمهر فيما يتعلق بموصوعات مختلفة بما في ذلك فيديو رمز  HESالذي تم إنتاجه باللغتين العربية والفارسية لمساعدة مجتمعات
الالجئين للوصول إلى الم سسات والخدمات العامة ،باإلصافة إلى معلومات حول صفحة الويب "مساعدة" أو تبديد اإلماعات
والمعلومات المصللة316.
تملك رابية التصامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء وهي واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية والمريك المنفذ للمفوصية
السامية لم ون الالجئين ،لديها مكاتب في أكثر من  40والية تركية وتقدم معلومات وخدمات االستمارات.
ولدى بقية المنظمات مثل حقوق الالجئين في تركيا ورابية حقوق الالجئين الدولية في اسينبول و"ملتجي-در" في إزمير لديها
خيوي للمساعدة ويمكن الوصول لها عن يريق الهاتق .ولدى مركز دعم الالجئين وجود في العديد من الواليات بينما تملك
 IKGVعدة مكاتب في تركيا وتعيي المعلومات والدعم النفسي واالجتماعي .إن "دعم الحياة" و " "YUVAهي أيصا ً منظمات
أساسية فعالة في هذا المجال ولدى األولى وجود في  8مدن.
إن المنظمات الدينية هي أي منظمات فعالة جدا ً في مساعدة المتقدمين Türk Diyanet Vakfı ،هي وكالة دينية مدعومة ماليا ً
من الحكومة و مكانها في أنقرة و تستهدق السوريين المباب المتعلمين و تقدم المساعدات اإلنسانية والدعم المالي و دروس
لغات .أما  Insani Yardim Vakfıفهي منظمة دينية فعالة في جميع واليات تركية.
وهناك أيصا ً منظمات غير حكومية تساعد الصعفاء مثل  KADAVوم سسة التصامن مع المرأة للنساء في اسينبول وأنقرة
بالتتابع ،و  Kaos GLومقرها في أنقرة وتساعد األمخاد ذوي الهوية الجنسية المثلية مثلما تفعل رابية المظلة الحمراء للصحة
الجنسية وحقوق اإلنسان .تساعد  Pozitif Yasamومقرها اسينبول األمخاد الذين يعيمون مع اإليدز بينما أنمأت رابية

 314المفوصيييييييية السيييييييامية لألمم المتحدة لمييييييي ون الالجئين  ،تركيا  :2020أبرز األحداث التميييييييغيلية 6 ،آذار  ،2020متاح على:
https://bit.ly/3esx9AE.
 315المفوصييييييييييية السيييييييييياميييية لألمم المتحيييدة لمييييييي ون الالجئين في تركييييا أبرز المالمح التميييييييغيليييية لعيييام  ،2020متييياح على:
https://bit.ly/3esx9AE.
 316المفوصييييييييييية السيييييييييياميييية لألمم المتحيييدة لمييييييي ون الالجئين في تركييييا ،أبرز المالمح التميييييييغيليييية لعيييام  ،2020متييياح على:
https://bit.ly/3esx9AE.
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المظلة الحمراء للصحة الجنسية وحقوق اإلنسان  7وحدات خدمة في  5واليات لألمخاد ذوي الهوية الجنسية المثلية والعاملين
بالجنس واألمخاد الذين يعيمون مع اإليدز في تركيا.
باإلصافة إلى ذلك يمكن لمتقدمي الحماية الدولية الوصول إلى المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية التي تنفذ
نمايات تتعلق بإعادة التويين مثل هيئة الهجرة الكاثوليكية الدولية في اسينبول.
في عام  ، 2020توقفت العديد من المنظمات غير الحكومية عن العمل أو خفصت خدماتها إلى الخدمات عبر اإلنترنت فقي
بسبب الوباء وتقدم الناس إلى المنظمات للحصول على الدعم النفسي واالجتماعي والمساعدات اإلنسانية ،لكن الكثير منهم كان
يقبل الوثائق بمكل الكتروني فقي .ولكن كان هناك صعوبة في الوصول للمساعدة لألمخاد األميين واألمخاد اللذين
اليستييعون الوصو إلى اإلنترنت .وبسبب إغالق المكاتب ،كان من الصعب أيصا ً تحديد األيفال غير المصحوبين بذويهم
والوصول إليهم .وقد أثر هذا على العالقات والثقة حيث كانت المنظمات غير الحكومية اتصال مجهول على الهاتق ولم يكن
هناك رد اتصال دائما317.
ً

املعاملة الخاصة لجننيات معينة في اإلجراءات
المؤشرات :معاملة جنسيات معينة
مبرة بشكل جيد؟
تعتب الطلبات من جنسيات معينة ر
 .1هل ر
نعم

ال X

❖ إن كان األمر كذلك ،حدد ما ه:
مبرة بشكل كببة؟
غب
معينة
تعتب الطلبات من جنسيات
ر
 .2هل ر
نعم

ال X

❖ إن كان األمر كذلك ،حدد ما ه:
سورية
يخصع الالجئون القادمون من سورية بمكل مبامر إلى نظام الحماية الم قتة في تركيا بمكل جماعي بناء على األدلة الظاهرة.
ويغيي نظام الحماية الم قتة الحالي المواينين السوريين والالجئين الفلسيينيين القادمين من سورية.
يستثنى من نظام الحماية الم قتة أولئك القادمون من خالل بلد ثالث .وعلى الرغم من أنه يُسمح لهم بتقديم يلب للحماية الدولية
من خالل قانون األجانب والحماية الدولية إال أنه فعليا ً ال يُسيييمح لهم بالتقدم للحماية الدولية ويتم منحهم تأمييييرة دخول قصييييرة
المدى وتصييريح إقامة قصييير المدى .وهذا يتصييمن المواينين السييوريين الذين يمكن أن يأتوا من بلد آخر حتى ولو كان أفراد
عائالتهم الموجودون في تركيا متمتعين من الحماية الم قتة318.
تم اإلبالغ عن ممارسات مثيرة للقلق م خرا ً فيما يتعلق بإصدار أوامر الترحيل في بعض الواليات مثل إزمير ،كما هو موصح
في نهاية قسم البلد اآلمن الثالث.
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العةا
بمكل عام يتم إعياء العراقيين تصريح إقامة م قت عندما يأتون إلى تركيا .وحتى عندما يتقدمون للحماية الدولية يتم تمجيعهم
على اختيار تصريح اإلقامة القصير المدى319.
وسابقا ً قامت المديرية العامة إلدارة الهجرة بتحويل العراقيين التركمانيين إلى  Turkemenli Dernegiفي أنقرة بغية التأكد
من أصولهم .ويحصل ه الء األمخاد على الحماية الدولية مثل األويغوريين القادمين من الصين 320.في عام  ،2020أمار
إحدى الجهات المعنية إلى أن يلبات الحماية الدولية التي لم يتم فحصها لسنوات عديدة تم تقييمها فجأة وكانت معظم القرارات
سلبية .وكان معظم المتقدمين العراقيين المعنيين موجودين في سامسون ،وتموروم و أنقرة .تم استئناق قرارات الترحيل فيما
بعد ونجحت عدة قرارات .حصلت إحدى هذال العائالت على وصع الجئ من مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين321.
ل انلتاأل
لقد كان لعوائق الوصول إلى اإلجراءات بعد أن تم نقل تسجيل المتقدمين على الحماية الدولية إلى المديرية العامة إلدارة الهجرة
في أيلول (2018انظر التسجيل) أثر سلبي على بعض الجنسيات .يواجه يالبو اللجوء األفغان الذكور عوائق خاصة في التسجيل
بالمقارنة مع بقية الجنسيات حيث أن العديد من مديريات إدارة الهجرة ال يحبذون تسجيل يلباتهم322.
خلد رأي خبير بتكليق من  PRO ASYLفي عام  2020إلى أن األفغان الذين يلتمسيييييييون الحماية في تركيا لم يتلقوا الحماية
الكافية لسنوات عديدة .وكانت المماكل الرئيسية التي تم تحديدها كما يلي:
-

-

-

-

ثغرات منهجية في الوصيييييييول إلى نظام الحماية تقوض اإليار القانوني .ي دي عدم وجود بياقة هوية إلى
استبعاد العديد من األفغان تلقائيا ً من الوصول إلى الخدمات األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وحرية
السفر ويزيد من خير الترحيل واالعتقال.
تميير حقيقة وجود عدد قليل جدا ً من يلبات الحماية الدولية واألميخاد الحاصيلين على وصيع إنسياني إلى
وجود فجوات مهمة في الممارسة .حتى عندما يتمكن المتقدمون األفغان من التسجيل والحصول على بياقة
الهوية ،فإنهم يواجهون مميييياكل خييرة .في عام  ،2020كانت هناك فترات انتظار يويلة للحصييييول على
مقابلة تحديد وصييع الالجئ ،وتقييم غير كاقٍ ليلبات تحديد وصييع الالجئ ،والرفض التلقائي لليلبات دون
الوصول إلى الدعم االجتماعي.
اسيييييييتمرت عمليات الترحيل والعودة اليوعية واالعتقال .هناك نقد في المترجمين الفوريين ونقد في
التواصل والخصوصية بين العميل والمحامي في مراكز الترحيل ،ونقد المستندات القانونية المترجمة إلى
لغتي الداري أو البمتون.
وكانت البيانات الكمية المتاحة للجمهور حول حماية الالجئين األفغان وظروق االسيييييتقبال منخفصييييية مما
يحد من المراقبة جهود مراقبة المنظمات غير الحكومية الدولية والوينية .يعكس العدد المنخفض للمنظمات
غير الحكومية التي تعمل بميييكل خاد على الالجئين األفغان ومن أجلهم حقيقة أن األموال والممييياريع في
تركيا تركز في الغالب على السوريين323.

في عام  ،2020في قصييييية أمام المحكمة اإلدارية األولى في إزمير ،قيم القاصييييي أن أفغانسييييتان بلد أمن ثالث ولم تتم الموافقة
على استئناق مقدم اليلب لتعليق الترحيل324.

 319المعلومات مقدمة من منظمات غير حكومية في آذار 2019
 320المعلومات مقدمة من منظمات غير حكومية في آذار 2019
 321معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 322معلومات مقدمة من أصحاب المصلحة في أنقرة وفان وأنياكيا وإزمير ،من مباي إلى آذار  .2020انظر أيصا ً ،منظمة الالجئين
جميعيا" :الكفيياح الييذي يواجهييه الالجئون األفغييان في تركيييا 12 ،حزيران  ،2019متيياح على:
الييدولييية " ،ليس لييدينييا مسييييييييياحيية لكم
ً
 https://bit.ly/2wBnPbI؛ و  "" ، Refugees Internationalال يمكنك أن تكون موجودًا في هذا المكان "عدم التسيييييييجيل
يحرم الالجئين األفغان من حماية تركيا 13 ،كانون األول  ،2018متاح علىhttps://bit.ly/2RE8Epv. :
 323رأي الخبراء ،وصع الالجئين األفغان في تركيا ،بتكليق من  ،Stiftung PRO ASYLآذار .2021
 324محكمة إزمير اإلدارية األولى ،ملق رقم ،231/2020 :تاريخ الحكم16.10.20 :
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 .4الجنلاات ا خةى
صيموا باللصييود 325.كما يواجه
في عام  ، 2020كانت هناك تقارير عن تمييز منهجي صييد اإليرانيين في اسييينبول ،الذين ُو ِ
يالبو اللجوء من أصيييييييل أفريقي التمييز في التسيييييييجيل .قبل أيلول  ،2018تمت إحالة ه الء المتقدمين ،وخاصييييييية العائالت
الصومالية ،إلى إسبرية وبوردور حيث تستقر المجتمعات .لم يكن هذا هو الحال منذ تولي المديرية العامة إلدارة الهجرة على
التسجيل326.
في عام  ،2019بدأت المديرية العامة إلدارة الهجرة في منح تصيياريح إقامة يويلة األمد وإقامة إنسييانية للمتقدمين على أسيياس
التعميم اإلنسيياني الجديد 327.يُمنح تصييريح اإلقامة اإلنسييانية بمييكل أسيياسييي للمصييريين والميييمييان والداغسييتان والياجيك .تقيم
السيييييليات كل يلب على أسييييياس كل حالة على حدة حسيييييب احتمالية االصييييييهاد في بلد المنميييييأ .وعموما ً ال يتم ترحيل هذال
المجموعات إلى بلدانهم األصلية ،حتى لو صدر قرار ترحيل بحقهم328.

 325معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 326معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2019
 327معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة من اسينبول ،مباي .2019
 328معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2020
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شروط االستقبا
الوينية329

في عام  ،2019أصدرت المديرية العامة إلدارة الهجرة استراتيجية جديدة ،وهي استراتيجية التماسك وخية العمل
 ،وفيها تتناول المديرية العامة إلدارة الهجرة سييتة مجاالت مواصيييعية :التماسييك االجتماعي ،والمعلومات ،والتعليم ،والصييحة،
وسييوق العمل ،والدعم االجتماعي .وبدأت السييليات العمل مع رابية التصييامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء ومع مركز دعم
الالجئين والمنظمات المجتمعية بخصيييييود هذال المجاالت في عام  .2019تم تعليق معظم المبادرات في عام  2020بسيييييبب
جائحة كورونا و أصيييبحت وحدة األسيييرة صيييعبة للغاية بسيييبب الوباء  ،ولم يكن هناك سيييوى القليل من المعلومات حول ما تم
تحقيقه بمكل ملموس في عام  2020في إيار استراتيجية التماسك وخية العمل الوينية ،ولكن تم إعادة إيالق ممروع جديد
في كانون األول  2020لتعزيز إدارة الهجرة الميييييياملة بتمويل من االتحاد األوروبي ) وتتم إدارته بمييييييكل ممييييييترك من قبل
المنظمة الدولية للهجرة والمديرية العامة التركية إلدارة الهجرة .يسيييييييعى المميييييييروع إلى بناء التماسيييييييك االجتماعي وإدماج
المهاجرين والالجئين في المجتمع التركي ويتصييييييمن أهدافًا للتوظيق والصييييييحة والتعليم والسييييييياسييييييات االجتماعية والتوجيه
والمساعدة االجتماعية330.
أثر زلزال إزمير في تمييييرين األول  2020أيصييييا ً على أولئك الذين يسييييعون للحصييييول على الحماية الدولية في تلك المنيقة.
كانت اليلبات على الوصييول إلى اإلمدادات األسيياسييية والمسيياعدات المالية والدعم مرتفعة للغاية .فقد الناس وظائفهم في المدن
الكبرى بسبب الوباء و انهارت منازل بسبب الزلزال .تصررت منازل ما يقارب  500مخد يسعون للحصول على الحماية
الدولية من خلفيات مختلفة .حتى العائالت التي تعرصيت منازلها ألصيرار يفيفة أو متوسيية واجهت صيعوبات بسيبب الوباء،
ويلبوا دعم مالي .ال يزال هناك مدينة حاويات في إزمير بيركلي حيث تعيش  8عائالت .حاولت منظمة غير حكومية تقديم
بدل إيجار لالجئين الذين كانت ظروفهم من األكثر خيورة331.

الدخو ونماذج شروط االستقبا
المعاياة االقاود لجخول شةاط االستقبال

مؤشرات :المعايير والقيود لدخول شروط االستقبال
.1

.2

لطالن اللجوء ف المراحل القادمة من إجراءات اللجوء؟
هل يضع القانون رشوط استقبال مادية
ر
❖ اإلجراء المعتاد
ال
رشوط مادية محدودة
 Xنعم
❖ إجراء القبول

نعم

X

رشوط مادية محدودة

ال

❖ اإلجراء المعجل

نعم

X

رشوط مادية محدودة

ال

❖ الطعن األول

X

نعم

رشوط مادية محدودة

ال

❖ االستئناف

X

نعم

رشوط مادية محدودة

ال

❖ الطلب الالحق

X

نعم

رشوط مادية محدودة

ال

طالن اللجوء الذين يفتقرون للموارد فقط لديهم الحق بالحص ول عىل رشوط االس تقبال
هل هناك رشط ف القانون أن ر
المادي؟
 329انظر المديرية العامة إلدارة الهجرة ،وثيقة إسييييتراتيجية التكيق وخية العمل الوينية  ،2023-2018متوفرة باللغة التركية على:
https://bit.ly/2VIssZY.
نعم  Xال
 330مييبكة اإلغاثة" ،مبادرة التماسييك االجتماعي الجديدة لتعزيز إدارة الهجرة الميياملة في تركيا" 4 ،كانون األول  ،2020متاح على:
https://bit.ly/3boQeTt
 331معلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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يحق للمتقدمين للحماية الدولية الحصول على مروي االستقبال من اللحظة التي يقدمون فيها يلب الحماية الدولية ويستمرون
بالحصول عليها حتى صدور قرار سلبي.
بناء على البنود رقم  65و  69من قانون األجانب والحماية الدولية هناك فرق بين "يلب الحماية الدولية" والذي يمكن أن يُقدم
ألي سلية في الدولة و بين "التسجيل على يلب الحماية الدولية" من ِقبل المديرية العامة إلدارة الهجرة .وبناء عليه يُعتبر
األمخاد كمتقدمين للحماية الدولية منذ اللحظة التي يأتون فيها لسليات الدولة ويقدمون فيها يلب للحماية الدولية .و يمكن أن
يأتي يلب التسجيل للمتقدم من ِقبل المديرية العامة إلدارة الهجرة الحقاً.
وبناء على ذلك ،يُعد حمل رقم تعريفي لألجانب كمري رئيسي لجميع المواينين األجانب في اإلجراءات والعمليات بما يتعلق
با لحصول على الحقوق األساسية والخدمات .ال يحصل المتقدمين للحماية الدولية على رقم تعريفي لألجانب حتى يحصلوا بياقة
تعريق متقدم للحماية الدولية بعد أن يسافروا إلى "المدينة المخصصة" ويقومون بتسجيل يلبهم لدى مديرية إدارة الهجرة
المختصة .إن الوقت الزمني بين نية يالب اللجوء بالتقدم للحماية الدولية وإصدار رقم تعريفي لألجانب قد يكون يويالً جداً
وذلك بسبب العقبات الكبيرة والتأخير اليبيعي في الحصول على إجراءات الحماية الدولية (انظر في التسجيل) .وهذا يتسبب
بأن يبقى يالبوا اللجوء دون الحصول على حقوقهم األساسية.
1.1قيود على شروط االستقبال من حيث نوع اإلجراءات
يخصع متقدمو اإلجراءات المعتادة و متقدمو اإلجراءات المعجلة إلى نفس مستوى الحقوق والفوائد بما يتعلق ( )1بالمعلومات
( )2والترتيبات الالزمة للعائلة و( )3الترتيبات لألمخاد العرصة للخير.
يما يتعلق ( )1بالوثائق و ( )2حرية التنقل والسكن و( )3مروي االستقبال المادي بما في ذلك السكن و المساعدة االجتماعية و
الفوائد و التعويض المادي ( )4والعناية الصحية ( )5و التدريب المهني ( )6و التعليم للقاصرين ( )7و العمل فهناك اختالفات
في مستوى و يريقة مروي االستقبال المفروصة للمتقدم الخاصع لإلجراءات المعتادة و أولئك الخاصعين لإلجراءات المعجلة.
باإلصافة إلى ذلك إن المتقدمين الذين تم احتجازهم خالل عملية معالجة يلبهم و معالجته من خالل اإلجراءات المعجلة– بما في
ذلك المحتجزين على الحدود -خاصعين ليرق استقبال خاصة .أما بالنسبة للمتقدمين الذين تم اتخاذ قرار الرفض بحقهم – سواء
كان يلبهم يُعالج عن يريق اإلجراءات المعتادة أو اإلجراءات المعجلة – فسيستمرون كونهم خاصعين لنفس نظام االستقبال
كما في السابق حتى يصبح قرار الرفض نهائياً.
.1.1

تقييم سبل العيش

يتصمن قانون األجانب والحماية الدولية على اختبار "سبل العيش" لبعض حقوق و فوائد االستقبال و ليس لآلخرين .أما بما
يتعلق بالدخول للتعليم االبتدائي و الثانوي و الدخول إلى سوق العمل ،فليس هناك أي معايير للسبل .أما بالنسبة للرعاية الصحية
و المساعدة و الفوائد االجتماعية و البدل المادي ،فيخصع المتقدمون لمعايير السبل .و تقوم مديرية إدارة الهجرة بالقيام بتقييم
على أساس االعتبارات التالية332:
 .1ما إذا كان المتقدم قادرا ً على الدفع للحصول على ملجأ
 .2مستوى الدخل المهري
 .3عدد أفراد العائلة الذين يعيلهم
 .4أي عقار يملكه في تركيا أو بلد المنمأ
 .5إذا ما كانوا قد تلقوا دعم مادي من أفراد العائلة في تركيا أو بلد المنمأ
 .6إذا ما كانوا قد تلقوا دعم مادي من أي هيئة رسمية في تركيا أو أي منظمة غير حكومية
 .7إذا ما كانوا يملكون تأمين صحي

 332البند رقم  )1(106من األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية الدولية
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 .8أي اعتبار آخر يمكن اعتبارال مناسبا ً
فيما إذا تم التأكد أن المتقدم قد استفاد من الخدمات أو المساعدات أو أي من الفوائد دونما حاجة لذلك سيكون عليه إعادة المال
كامالً أو جزئياً333.
باإلصافة إلى ذلك ،بالنسبة للمتقدمين الذين فملوا في االلتزام بالواجبات المدرجة في البند رقم  89من قانون األجانب و الحماية
الدولية أو أولئك الذين حصلوا على قرار حالة سلبي ،يمكن للمديرية العامة إلدارة الهجرة أن تقوم بتخفيض حقوقهم و فوائدهم
باستثناء حق التعليم لأليفال و الرعاية الصحية األساسية334.
لشرال املتويات شةاط االستقبال المادي
مؤشرات  :شكال و مستويات شروط االستقبال المادي
 .1مبلغ البدل المادي المهر المعيى ليالبي اللجوء من  31كانون األول ( 2020بالعملة األصلية أو باليورو):
غير متوفر
رغم أن قانون األجانب والحماية الدولية ال يستعمل مصيلح "مروي االستقبال" ،يند البند رقم  88و البند رقم  89من قانون
األجانب والحما ية الدولية إلى االلتزام ببعض الحقوق و االستحقاقات و الفوائد لمتقدمي الحماية الدولية ،األمر الذي يقع صمن
مجال توجيه مروي االستقبال التي أقرها االتحاد األوروبي.
ويحكم البند رقم  88و البند رقم  89مستوى المخصصات الذي ستُعيى لمتقدمي الحماية الدولية (و الحاصلين على وصع) في
مجال التعليم والعناية الصحية و المساعدة والخدمات االجتماعية و الدخول إلى سوق العمل و البدل المادي .وال تلتزم تركيا
بتقديم المأوى في الحماية الدولية عند التقديم 335ولكنها تمنح المديرية العامة إلدارة الهجرة اإلذن أن تعيي – بناء على أسس
تقديرية -سك ن مدفوع من الدولة لمتقدمي الحماية الدولية التي تخصع إلمراق مراكز السكن و االستقبال .وحاليا ً هناك مركز
فقي للسكن واالستقبال قيد العمل في يوزغات336.
إن الحقوق والفوائد المقدمة لمتقدمي الحماية الدولية و الحاصلين على الوصع يمكن أن ال تتعدى مستوى الحقوق والواجبات
المعياة للمواينين337.
.2.1

البدل المادي

يمكن تخصيد بدل مادي من قِبل المديرية العامة إلدارة الهجرة للمتقدمين للحماية الدولية الذين تبين أنهم "بحاجة" 338.وتصع
المديرية العامة إلدارة الهجرة المعايير و الوسائل لهذا البدل المادي وسيتم يلب مساهمة وزارة المالية لتحديد هذال المبالغ .ويتم
استثناء المتقدمين الذين تبين أن يلباتهم قد ُرفصت و الذين تمت معالجة يلباتهم في اإلجراءات المعجلة من هذا البدل المادي.
ويجب التأكيد على أن هذا ال يُعد حقا ً و لكنه فائدة "يمكن" أن تخصد للمتقدمين "المحتاجين" من قِبل المديرية العامة إلدارة
الهجرة بناء على أُسس تقديرية .ويُتوقع أن تصع المديرية العامة إلدارة الهجرة التعليمات النافذة و التي يمكن أن تتصمن
توجيهات تتعلق بالمعايير األساسية و اإلجراءات التي يمكن التبين من خاللها أن المتقدم "بحاجة" للحصول على هذا البدل
المادي .وبهذا الخصود يجب على المتقدمين أن يبقوا مديرية إدارة الهجرة المختصة على ايالع بآخر تحديث بما يتعلق

 333البند رقم ()1(90ث) من قانون األجانب والحماية الدولية
 334البند رقم  )2(90من قانون األجانب والحماية الدولية
 335البند رقم  95من قانون األجانب و الحماية الدولية
 336المديرية العامة إلدارة الهجرة ،مراكز الترحيل ،متوفر علىhttp://bit.ly/2osejRh. :
 337البند رقم  )2(88من قانون األجانب و الحماية الدولية
 338البند رقم  )5(89من قانون األجانب و الحماية الدولية
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بوصعهم في العمل ودخلهم و أي عقار أو أي ممتلكات حصلوا
تقييم "الحاجة" للبدل المادي.

عليها339.

وهذا يدل على أن هذال المعلومات تمكل عامالً في

وحاليا ً ال يوجد أي تنفيذ للبند رقم  )5(89من قانون األجانب والحماية الدولية و بناء على ذلك فإن إمكانية الحصول على البدل
المادي لمتقدمي الحماية الدولية من الدولة ستبقى نظرية حتى تاريخه.
.2.2

المساعدة االجتماعية والفوائد

يمكن للمتقدمين للحماية الدولية الذين تم التبين من أنهم "بحاجة" يلب الحصول على المساعدة االجتماعية و الفوائد 340.يقوم
قانون األجانب والحماية الدولية فقي بتحويل المتقدمين للحماية الدولية إلى "المساعدة اجتماعية والفوائد" الموجودة و المدعومة
من الدولة بواسية المحافظات بالواليات كما ورد في قانون تركيا المتعلق بالمساعدة االجتماعية و التصامن .توزع المحافظات
المساعدة االجتماعية و الفوائد من خالل هذا النظام و بواسية م سسة الدعم والتصامن االجتماعي ،وهي عبارة عن وكاالت
حكومية صمن المحافظات في كل والية.
وفقا ً للقانون المتعلق بالدعم االجتماعي و الصمان ،توزع المحافظات كل من المساعدات العينية مثل الفحم والحيب للتدفئة
واليعام ومواد التنظيق والدعم المادي "للمقيمين الفقراء و المحتاجين" في الوالية بما في ذلك المواينين األجانب .وبذلك يكون
األمر عائدا ً لم سسة المساعدة االجتماعية و التصامن لتقرر ما إذا كانوا ينتمون لمجموعة "الفقراء و المحتاجين".
بناء على القائمة منذ  2018إذا كان المخد المحتاج رامداً ،تتراوح المساعدة االجتماعية بين  410إلى  760ليرة تركية (82
–  152يورو) و إن كان المتقدم يالبا ً في الجامعة ترتفع المساعدة إلى  928ليرة تركية ( 186يورو) .وليس هناك أي مساعدات
مادية ربعية من المحافظات التي تتراوح بين  80إلى  100ليرة تركية ( 20-15يورو)341.
تقدم م سسة الدعم االجتماعي والصمان مساعدة في العناية المنزلية خاصة بالمعاقين للعائالت التي لديها فرد من األسرة من
ذوي اإلعاقات والغير قادر على تأمين حاجاته اليومية دون العناية أو المساعدة من فرد آخر من العائلة .يُقدم في هذال الحالة
مساعدة مالية منتظمة للمخد إلى مقدم الرعاية.
يوجد أيصا ً فوائد و مساعدة اجتماعية ممنوحة من وزارة العائلة والعمل والخدمات االجتماعية .يقوم الموظفون االجتماعيون
في وزارة العائلة والعمل والخدمات االجتماعية في وحدات الخدمات االجتماعية باتخاذ القرار النهائي فعلياً .يعتمد التقييم على
معايير مثل وجود فرد من أفراد حاصل على عمل ،الحصول على المساعدة االجتماعية من هيئات أخرى ،وجود حالة يارئة
أو عدد األيفال في المنزل .هناك فترات تقييمية سنوية ونصق سنوية يمكن من خاللها للموظفين االجتماعين بإيقاق المساعدات
إن ارتأ وا أن الوصع المادي للعائلة قد تغير .باإلصافة لذلك يوجد لدى وزارة العائلة و العمل و الخدمات االجتماعية برنامج
مساعدة لرفع عدد الالجئين الذين يتكلمون اللغة التركية بالتعاون مع المفوصية السامية لم ون الالجئين.
يمكن للبلديات أن تقدم مساعدات للمتقدمين للحماية الدولية و المتمتعين بها .يختلق نوع المساعدة التي تقدمها البلديات ألنها
تعتمد على المصادر الخاصة بكل بلدية .يمكن أن تحتوي المساعدات على الفحم وسلة غذائية والمالبس وأنواع أخرى من المواد
الغير غذائية .تختلق معايير استحقاق هذال المساعدات بين البلديات342.
يلعب الهالل األحمر التركي دورا ً هاما ً في هذا المجال و هو فعال في كل مدينة في تركيا كم سسة تعمل للمصلحة العامة .وفي
معظم الحاالت إن المساعدة االجتماعية ليست مادية و لكنها عينية فهي تتصمن توزيع كراسي متحركة للمعاقين و توزيع اليعام
و المالبس والحساء في المتاء للناس المحتاجة .يوجد لديهم أيصا ً صندوق خاد باألمخاد من ذوي االحتياجات الخاصة
واليارئة .وبمساعدة هذا الصندوق يمكنهم إعياء المساعدة اليبية خاصة مثل مراء األيراق الصناعية وسماعات األذن
لأليفال343.

 339البند رقم  )1(90من قانون األجانب و الحماية الدولية
 340البند رقم  )2(79من قانون األجانب والحماية الدولية
 341المعلومات مقدمة من وزارة العائلة والسياسات االجتماعية في مباي 2018
 342المفوصية السامية لم ون الالجئين :الدعم المادي و االجتماعي و متوفر على الموقع:
 343المعلومات مقدمة من الهالل األحمر التركي في كانون الثاني 2018

https://bit.ly/2GjSOJ1
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باإلصافي إلى المساعدة االجتماعية من الدولة ،دعم االتحاد األوروبي ماديا ً برامج المساعدات مثل مبكة السالمة االجتماعية و
اليوارئ و النقل الممروي للمال للتعليم .و جاء وصق ه الء في الحماية الم قتة :الرعاية االجتماعية بما أنهم بمكل رئيسي
وليس محصورا ً في -موجهين للسوريين من حملة الحماية الم قتة.واعتبارا من
يعد مخيي مبكة األمان االجتماعي في حاالت اليوارئ أكبر ممروع إنساني منفرد في تاريخ االتحاد األوروبي،
ً
أوائل عام  ،2021كان يساعد حوالي  1.8مليون مخد .وتمير التقديرات إلى أنه سيساعد مليوني مخد بحلول نهاية عام
 344.2021كانت هناك مماكل في الوصول إلى المخيي في عام  2020في وسي األناصول .بسبب الوباء ،أوقفت م سسات
الرعاية االجتماعية والتصامن الزيارات المنزلية ولذلك لم يتم تلقي يلبات مبكة األمان االجتماعي في حاالت اليوارئ وأدت
االنقياعات في عمليات تحديث البيانات أيصا ً إلى عدم إمكانية الحاصلين على الحماية من تقديم يلباتهم إلى المبكة345.
كما سييياهم االتحاد األوروبي بمبلغ  104ماليين يورو في التحويالت النقدية نصيييق الميييهرية لعائالت الالجئين العُرصييية التي
يذهب أيفالها إلى المدرسة بانتظام في إيار "التحويالت النقدية الممروية للتعليم" .وبحلول بداية عام  ،2021استفاد أكثر من
مول االتحاد
 750.000يفل من األيفال الذين كانوا يذهبون إلى المدرسيييية بانتظام من التحويالت النقدية الممييييروية للتعليمّ .
األوروبي حوالي  20،000يفل ومييياب الجئ سيييوري للتسيييجيل في برامج التعلم السيييريع لمسييياعدتهم على تعويض سييينوات
دروسييا أسيياسييية في محو األمية والحسيياب ،ودورات اللغة التركية .منذ عام  ،2017قدم
أيصييا
الدراسيية الصييائعة ،حيث تلقوا
ً
ً
أيص يا وسييائل النقل لما متوسيييه  6000يفل مييهريًا لمسيياعدتهم على حصييور أنمييية التعليم الرسييمي وغير
االتحاد األوروبي
ً
الرسييييمي 346.كان هناك ممييييكلة في الوصييييول إلى التعليم عن بعد في سييييياق الوباء ،لذلك سيييييبدأ االتحاد األوروبي في توفير
األجهزة اللوح ية وأجهزة الكمبيوتر المحمو لة لألي فال .ال يمكن اسيييييييت خدام حزم دعم اليالب (حزم الوج بات و ما إلى ذ لك)
لليالب ألنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس في عام  2020وسييييوق يذهبون بدالً من ذلك لمييييراء أجهزة لوحية وأجهزة
إلكترونية جديدة لهم347.
سييياءت الظروق المادية لالجئين إلى حد كبير بسيييبب تأثير جائحة كوفيد .19-وقامت رابية التصيييامن مع المهاجرين ويالبي
اللجوء بنمر تقرير تحليل قياعي بعد إجراء مقابالت مع مستماريهم عبر الهاتق .تم االتصال بـيييييي  1،162من حاملي الحماية
الم قتة والحماية الدولية  960 -سيييييوري و  131أفغاني و  49عراقي و  20إيراني وفلسيييييييني وصيييييومالي .كانت التحديات
الرئي سية التي واجهها الم ماركون هي نقد الغذاء ومنتجات النظافة .واجه  ٪63من الم ماركين صعوبات في الح صول على
المنتجات الغذائية األسييياسيييية و  ٪53كافحوا لتلبية احتياجات النظافة األسييياسيييية .كما واجه العديد منهم تحديات تتعلق بالنفقات
المهرية مثل اإليجار والمرافق والفواتير348.
في عام  ، 2020عملت المفوصية مع المديرية العامة إلدارة الهجرة لتقديم دفعة لمرة واحدة قدرها  1،000ليرة تركية (حوالي
 100يورو في وقت كتابة هذا التقرير) لالجئين األكثر تصررا ً من الوباء .تم تيبيق معايير العُرصة على الرغم من عدم وصوح
ماهية هذال المعايير .تلقت حوالي  79400أسرة الدفع .عملت المفوصية مع المركاء لتوفير مجموعات معدات الوقاية المخصية
لألسر ومراكز اإلقامة الم قتة في جنوب مرق تركيا .كما دعمت المفوصية  12مبادرة مجتمعية اجتمع فيها المواينون األتراك
واألمخاد الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية لصنع الصابون والكمامات لتوزيعها على الالجئين والمجتمعات
المصيفة349.

 344معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 345معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 346المفوصية األوروبية ،متاح علىhttp://bit.ly/3d0Bgm :
 347معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 348رابية التصييييامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء "،التحليل القياعي لتأثيرات تفمييييي كوفيد 19-على الالجئين في تركيا، 2020 ،
متاح على.13 ،https://bit.ly/3scBehq :
 349أبرز المالمح التميييييييغيليييية للمفوصييييييييييية السيييييييييياميييية لألمم المتحيييدة لمييييييي ون الالجئين في تركييييا لعيييام  ،2020متييياح على:
https://bit.ly/3esx9AE.
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خفاض لا سح شةاط االستقبال

مؤشرات :تخفيض و سحب شروط االستقبال
 .1هل يند القانون على إمكانية تقليل مروي االستقبال المادي؟
نعم  Xال
 .2هل يند القانون على إمكانية سحب مروي االستقبال المادي؟
نعم  Xال
بالنسبة للمتقدمين الذين "يفملون بااللتزام بالواجبات الواردة في البند رقم  ")1(90أو "أولئك الذين صدر بحقهم قرار حالة
سلبي" ،فإن لدى المديرية العامة إلدارة الهجرة السلية التقديرية بتقليل الحقوق و الفوائد ما عدا حقوق التعليم للقاصرين و
الرعاية الصحية األساسية350.
يصع البند  )1(90من قانون األجانب والحماية الدولية قائمة بالواجبات المتعلقة بالمتقدمين للحماية الدولية كما يلي:
 .1اإلبالغ عن أي تغيرات في وصعهم الوظيفي إلى المديرية العامة إلدارة الهجرة في المديرية المختصة خالل  30يوما ً
 .2اإلبالغ عن أي تغيرات تتعلق بدخلهم و عقاراتهم وممتلكاتهم خالل  30يوما ً
 .3اإلبالغ عن أي تغيرات في سكنهم و بيناتهم التعريفية و حالتهم المدنية خالل  20يوما ً
 .4إعادة دفع التكاليق المتكبدة بمكل جزئي أو كامل ألي خدمة أو مساعدة أو فائدة على الرغم من أن المتقدم لم تتوفر
لديه المعايير الالزمة لالستفادة منها
 .5االلتزام بأي يلب آخر للمديرية العامة إلدارة الهجرة صمن إيار االلتزامات اإلجرائية المتعددة الواردة في قانون
األجانب والحماية الدولية للمتقدمين
إن عدم االلتزام باإلبالغ للمدينة المخصصة (انظر في حرية التنقل) يمكن أن ي دي إلى قيود على الحقوق و الفوائد و يستثنى
من ذلك حقوق التعليم والعناية الصحية 351.و لكن إن تم اعتبار اليلب مسحوبا ً (ملغياً) سيتم إيقاق الصمان الصحي العام.
حدثت تغييرات على قانون األجانب والحماية الدولية في كانون األول  ،2019حيث توفر المادة ( )3( 89أ) األن من القانون
الوصول إلى الرعاية الصحية بموجب التأمين الصحي العام في تركيا .ويتم توفير التأمين لمقدمي اليلبات للحصول على الحماية
الدولية بعد عام واحد من تسجيلهم .ويستثنى من ذلك ذوي االحتياجات الخاصة ،وينتهي الحق في الرعاية الصحية بصدور
القرار السلبي352.
إن مديريات إدارة الهجرة مس ولة و لديها كامل السلية لتقوم بتقييم حاجة المتقدم لتغيية نظام الصمان الصحي .ويجب أن يتم
التوصل إلى القرار أن المتقدم يجب أن يعيد دفع تكاليق العناية الصحية التي قُدمت له بمكل جزئي أو كلي بما يتناسب مع نفس
معايير القدرة المادية.
وفقا ً للبند رقم  ) 2(90من قانون األجانب و الحماية الدولية فإن القرار لتقليل أو سحب الحقوق و الفوائد يجب أن تكون مبينة
على "تقييم لكل حالة" من ِقبل مديرية إدارة الهجرة المختصة .ويجب إخيار المتقدم كتابياً .وإن كان المتقدم ال يتم تمثيله عن
محام أو ممثل قانوني ،يجب أن يتم مرح العواقب القانونية للقرار له باإلصافة إلى آلية اليعن المتوفرة.
يريق
ٍ

 350البند رقم  )2(90من قانون األجانب والحماية الدولية
 351البند رقم  )6(91من األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية الدولية
 352القانون رقم  7196المعدل لعدة قوانين 6 ،كانون األول  ،2019متوفر باللغة التركية على الرابيhttp://bit.ly/2TSm0zU. :
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يمكن للمتقدمين أن يتقدموا بيعن إداري صد قرار تقليل أو سحب حقوق االستقبال عن يريق هيئة تقييم الحماية الدولية خالل
 10أيام من اإلخيار الخيي أو يمكنهم أن يتقدموا باليعن القصائي مبامرة للمحكمة اإلدارية المختصة خالل  30يوماً353.
تةية التنقل

مؤشرات :حرية التنقل
 .1هل يوجد آلية لتوزيع التقدمين على مختلق أنحاء البالد؟
نعم  Xال
 .2هل يند القانون على قيود لحرية التنقل؟

.4.1

نعم  Xال
نظام "المدن المخصصة"

يتم تعيين كل متقدم بوالية معينة حيث يقوم بالتسجيل مع مديرية إدارة الهجرة و يقوم بتأمين سكن خاد على نفقته المخصية
ويجب أن يبقى هناك يالما أنه يخصع للحماية الدولية بما في ذلك الحصول على الحالة .ويعتمد نظام التوزيع على البند رقم 71
من قانون األجانب و الحماية الدولية وبناء على ذلك تقوم المديرية العامة إلدارة الهجرة بمكل نادر بتحويل متقدم إلى مركز
اإلقامة واالستقبال و لكن بمكل عام تيلب منه أن ي من سكن خاد في الوالية المحددة.
المدن المخصصة للمتقدمين للحماية الدولية
أصنة

تموروم

كارامان

ساكارايا

أديامان

دينيزيلي

كارس

سامسون

أفيون

دوزجه

كاستامونو

سيرت

آغري

إيالزي

قيصري

سينوب

أكساراي

إرزينجان

كيركاليه

مانلي أورفا

أماسيا

إرزوروم

كير مهير

سيفاس

آرداهان

إسكي مهير

كلس

ميرناق

آرتفين

غازي عنتاب

قونيا

توكات

بالك أسير

غيرسون

قوتاهيا

يرابزون

باتمان

كوموش هانه

ماالييا

أوماك

بايبورت

هاكاري

مانسيا

فان

بيليجيك

هاتاي

ماردين

يالوفا
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بولو

إغدر

ميرسين

يوزكات

بوردور

إسبارتا

نيق مهير

زونكول داك

تماناكاليه

كهرمان مرعش

نيغدال

تمانكيري

كارابوك

اوردو

وتمرح األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية الدولية سياسة التوزيع .تقوم بتعريق مبدأ "المدينة المخصصة" كواليات حددتها
المديرية العامة إلدارة الهجرة حيث يُيلب من متقدمي الحماية الدولية أن يسكنوا 354.و على الرغم من أن المتقدم للحماية الدولية
يمكن أن يبدأ يلبه في والية ليس مدرجة على القائمة فإنه من الممكن له أن يبقى هناك حتى يتم تعيين مدينة مخصصة وتحويله
إليها355.
ووفقا ً لالئحة األحدث ،فإن  62والية في تركيا قد تم تعينهم من قِبل المديرية العامة إلدارة الهجرة "كمدن مخصصة" من أجل
تحويل المتقدمين للحماية الدولية356:
ولكن فعليا ً ليست كل الواليات متوفرة لكل المتقدمين .فاألمر يعود لمديريات إدارة الهجرة بتحديد "فتح" و "إغالق" كل من
"المدن المخصصة" و عمليات التحويل إليها اعتمادا ً على سعتها .عندما يتم إغالق إحدى مديريات إدارة الهجرة تقوم عادة
بمعالجة اليلبات الموجودة إلصدار بياقات تعريق متقدم للحماية الدولية وبياقات تعريق للحماية الم قتة .ال يتم اإلعالن عن
عملية "فتح" و "إغالق" إحدى مديريات إدارة الهجرة بمكل علني.
إن عملية تنظ يم "المدن المخصصة" ال تعتمد على معايير متوفرة للعلن وال يوجد قرار رسمي بما يتعلق بكل متقدم .و بمكل
عام يمكن القول أن المدن الكبيرة والمدن الحدودية ليست من بين المدن المخصصة.
وبما أنه يوجد فقي مركز لإلقامة و االستقبال قيد العمل وبقدرة استيعابية لمئة مكان ،إن أغلب المتقدمين للحماية الدولية يعيمون
في سكن خاد على حسابهم المخصي في الواليات المحددة لهم.
وقبل هذال التغييرات في نظام التسجيل كان على المتقدمين للحماية الدولية الحصور إلى المفوصية السامية لم ون الالجئين /
رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء في أنقرة بغية تسجيل يلبهم من خالل المفوصية السامية لم ون الالجئين.
وخالل التسجيل الممترك ،كان بإمكانهم اختيار واليتهم المفصلة مريية أن تكون "مفتوحة" و لديها أماكن ماغرة .وبعد ذلك
التسجيل كان يتم إعيا هم وثيقة تسجيل تمير إلى الوالية التي كان ييلب منهم السكن فيها و التي كان عليهم أن يصلوا إليها
بغية إبالغ مديرية إدارة الهجرة.
ليس هناك أي منهجية للممارسات بعد اآلن .إن عملية تعيين "مدينة مخصصة" تتم اآلن عن يريق مديرية إدارة الهجرة مع
األخذ بعين االعتبار وجود أفراد من العائلة في واليات أخرى على سبيل المثال و لكن ليس من الواصح ما إذا كانت المعايير
األخرى معتمدة أم ال 357.إن تعريق االرتبايات العائلية محصور باألقارب من الدرجة األولى وذلك معناها أن األمقاء وأبناء
العمومة غير مقبولين.
منذ أن تولت المديرية العامة إلدارة الهجرة عملية التسييجيل ،ال توجد قائمة رسييمية للمدن المفتوحة والمغلقة لتسييجيل السييوريين
وغير السييوريين  ،لكن يمكن ألصييحاب المصييلحة تلقي المعلومات عند اليلب من المديرية العامة إلدارة الهجرة .يتغير الوصييع
أيصًا وفقًا للقدرة.

 354البند رقم (2هه) من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 355البند رقم  )3(66من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 356لاليالع على القائمة السيييابقة منذ آب  ،2017انظر في حقوق الالجئين في تركياAvukatlar için mülteci hukuku el ،
 kitabıآب  2017و متوفر باللغة التركية على https://bit.ly/2G9X5Ti 409
 357المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي 2019
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وف ًقا ألحد أصييحاب المصييلحة ،تم إغالق المدن التالية أمام جميع غير السييوريين والسييوريين (باسييتثناء الحاالت العُرصيية) في
أوائل عام  :2020اسيينبول ،أدرنة ،تيكيرداغ  ،كيركالريلي ،كوجايلي ،كاناكالي ،بورصيا ،بال أسيير ،إزمير  ،أيدن ،موغال،
أنياليا ،هاتاي ويالوفا .تم اإلبالغ عن إغالق إسيينبول أمام تسيجيل كل من غير السيوريين والسيوريين باسيتثناء أسيباب مبررة
مثل التعليم أو الصييحة أو العمل .ومع ذلك ،ورد أن إدارة الهجرة في إسييينبول لم تقبل التسييجيالت بسييبب االحتياجات التعليمية
ألن ذلك يعني تسجيل جميع أفراد األسرة مما ي دي إلى زيادة األعداد358.
وفقأ ألحد أصحاب المصلحة ،كان هذا هو وصع المدن المفتوحة والمغلقة لمقدمي اليلبات الم قتة والحماية الدولية في أواخر
عام  2019في ماردين حيث كانت الحماية الدولية مغلقة بينما كان التسيييييييجيل على الحماية الم قتة مفتوحاً .في مرسيييييييين كان
التسيييجيل على الحماية الدولية والم قتة مفتوح ولكن العملية كانت يويلة جدًا .بالنسيييبة للعراقيين على سيييبيل المثال ،يسيييتغرق
األمر أكثر من  4أميييهر .في أورفا :كالهما مفتوح ولكن كان التسيييجيل على الحماية الم قتة يسيييتغرق  5أميييهر وفي مرعش:
كاله ما مفتوح ؛ هاتاي :كاله ما مغل قان بقرار من الم حاف ظة لكن يفت حان في حاالت اليوارئ 359.مالي يا :كاله ما مفتوح ؛
عثمانية :كالهما مغلق باسييييييتثناء اسييييييتثناءات الحماية الدولية .وفي غازي عنتاب كان كالهما مغلق ولكن كان التسييييييجيل على
دائما
الحماية الم قتة مفتوح فقي في حاالت اليوارئ .في عنتاب ،حتى المنظمات غير الحكومية على األرض لم تكن تعرق ً
ما إذا كانت المدينة مفتوحة أو مغلقة أمام اليلبات 360.ومن جهة أخرى ،يمكن توجيه حاملي الحماية الم قتة والدولية إلى مدن
أخرى في حال وجود حاالت صحية يارئة أو حاالت تعليم يارئة.
كان الوصييييييع في عام  2020معقدًا بسييييييبب الوباء و غالبًا ما كان من غير الواصييييييح ما إذا كانت وحدات إدارة الهجرة تقبل
اليلبات أو إلى متى كان الوصول بمكل مخصي صعبًا لكل من المحامين ومقدمي يلبات الحماية الدولية .أدى هذا أيصً ا إلى
تأخير عملية التسجيل (انظر تسجيل يلب اللجوء).
بعد التغييرات التي أدخلت على قانون األجانب والحماية الدولية في تمرين األول  ،2019يند القانون اآلن على غرامة إدارية
ألولئك الذين يوفرون السكن لألجانب غير المسجلين حتى دون علمهم .ال يحدث التسجيل على الحماية الدولية والم قتة في
محافظات عديدة وال يستييع المواينون األجانب إكمال عملية التسجيل حتى لو كانوا يريدون ذلك و هذا يمكن أن ي دي إلى
زيادة التمرد361.
.4.2

السفر خارج "المدن المخصصة" و العقوبات

تملك مديرية إدارة الهجرة السلية بفرض التزامات على المتقدمين بالسكن في عنوان محدد باإلصافة إلى االلتزام بتقديم
التقارير 362.وفعليا ً إن المتقدمين ليسوا خاصعين لمتيلبات صارمة بتقديم التقارير ولكن سكنهم الفعلي في المكان المعلن لدى
مديرية إدارة الهجرة مراقب إن لم يمثلوا أمام مديرية إدارة الهجرة لفترات يويلة .في هذال الحالة يمكن لمديرية إدارة الهجرة
أن تقوم بعمليات تفقد غير معلنة.
وأي سفر خارج الوالية المحددة يجب أن يكون بعد إذن خيي من مديرية إدارة الهجرة و يمكن أن يتم السماح بأكثر من 30
يوما ً و يمكن التمديد لمرة واحدة فقي لمدة أقصاها  30يوما ً إصافياً363.
اعتبارا من تمرين الثاني  ،2019صار باإلمكان الحصول على تصاريح السفر من خالل النظام اإللكتروني  E-Devletمن
ً
خالل الحسابات اإللكترونية لالجئين .من المتوقع أن يحصل الالجئون على كلمة مرور من الخدمات البريدية الوينية .ال يزال
بعض األمخاد يواجهون حواجز لغوية ويواجهون صعوبات في الوصول إلى النظام عبر اإلنترنت 364.في عام  2020أثناء

 358معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2020
 359معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2020
 360معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،آذار .2020
 ،Mülteci-Der 361التقييم الممييييترك :التعديالت المقترحة في قانون األجانب والحماية الدولية لتركيا 4 ،كانون األول  ،2019متاح
علىhttp://bit.ly/2IRYoVQ :
 362البند رقم  )1(71من قانون األجانب والحماية الدولية
 363البند رقم  )2(-)1(91من األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية الدولية
 364معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصحلة ،أنقرة ،مباي .2020
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اإلغالق بسبب جائحة كوفيد ،19-لم يتم إصدار تصاريح سفر والعديد من الالجئين واألمخاد الذين يسعون للحصول على
الحماية الدولية لم يتمكنوا من السفر إلى الخدمات الصحية التي تمت إحالتهم إليها ،خاصة في الحاالت العاجلة365.
إن عدم االلتزام بالبقاء في نفس الوالية له عواقب خييرة للمتقدم .إن المتقدمين للحماية الدولية الذين ال يأتون إلى الوالية
المخصصة في الوقت المحدد أو الذين لم يكونوا موجودين في عنوانهم المسجل لثالثة زيارات تفتيش متتابعة من قبل السليات
يتم اعتبار أنهم قد قاموا صمنيا ً بسحب يلبهم للتقدم للحماية الدولية 366.و فعليا ً إن لم يتم إيجاد المخد في العنوان المعلن ستقوم
المديرية العامة إلدارة الهجرة بإصدار قرار "موقع غير معروق" معلنة بذلك أن المتقدم موجود في "موقع غير معروق" بعد
القيام بزيارة تفقدية.
باإلصافة إلى ذلك إن حصول المتقدم على الحقوق و الفوائد التي يقدمها قانون األجانب والحماية الدولية ممروي بمكل أساسي
باالستمرار بالسكن في الوالية المحددة .و تُعتبر بياقة تعريق التقدم للحماية الدولية وثيقة صالحة فقي صمن حدود الوالية حيث
تم إصدار الوثيقة .وي مكن أن يكونوا خاصعين لتقليل أو سحب مروي االستقبال إن لم يلتزموا بالبقاء في المدينة المخصصة
المحددة.
ولكن فعليا ً يمكن أن يكون المتقدم خاصعا ً لعقوبات أصعب و عقوبات اعتبايية مثل االحتجاز اإلداري في مراكز
بغية نقلهم إلى الوالية المحددة (انظر في أسس االحتجاز) .و لكن يبدو أن دقة هذال العقوبات بسبب عدم االلتزام بقانون البقاء في
الوالية المحددة يختلق بناء على الجنسية و االتجاهات الجنسية أو الهوية الجنسية أو الحالة المدنية للمتقدم (مثالً النساء العازبات)
أو بسبب عالقة العمل بين المتقدم و العاملين في مديرية إدارة الهجرة .فعلى سبيل المثال يواجه المتقدمون األفغان معاملة أقسي
من بقية الجنسيات .وحتى عندما يتم اإلفراج عن يالب اللجوء من مراكز االحتجاز بعد أن تم احتجازال بسبب عدم االلتزام بالبقاء
في الوالية المحددة ،يُيلب من يالبي اللجوء أن يقوموا بتبليغ مركز الترحيل أو إحدى مديريات إدارة الهجرة في والية أخرى
مختلفة عن التي يسكنون فيها .في عام  ،2019زاد عدد استمارات  T6الصادرة بسبب افتتاح مراكز اعتقال جديدة .يقال أن
مديرية الهجرة في أنقرة ال تقوم بتسجيل األمخاد الذين لديهم نماذج  T6أو أولئك الذين يدخلون تركيا بمكل غير قانوني368.
الترحيل367

ويمكن للمتقدمين اليلب من المديرية العامة إلدارة الهجرة نقلهم إلى والية أخرى بسبب العائلة و الصحة وأسباب

أخرى369.

ويمكن ليلبات تغيير الوالية الميلوبة بسبب أسباب أخرى أن تعيى من ِقبل المديرية العامة إلدارة الهجرة على أسس استثنائية.
وعندما يكون المتقدم غير سعيد بسبب الوالية التي تم إرساله إليها و تم رفض يلبه بتغيير الوالية ،يمكنه اليعن بهذا الرفض
عن يريق تقديم يلب يعن إداري عن يريق هيئة تقييم الحماية الدولية خالل  10أيام أو عن يريق تقديم يلب يعن قصائي
من خالل المحكمة اإلدارية المختصة خالل  30يوماً.

 365معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 366البند رقم ( )1( 77ث) من قانون األجانب والحماية الدولية
 367هيومن رايتس ووتش  ،تركيا توقق تسجيل يالبي اللجوء السوريين ،تموز  ،2018متاح علىhttps://bit.ly/2XM5t2V :
 368معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2020
 369البند رقم  )5(110من األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية الدولية
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النكن
لنواع اإلقامة

م مرات :أنواع اإلقامة
 .1عدد مراكز االستقبال1 :1
 .2العدد الكلي ألماكن مراكز االستقبال100 :
 .3العدد الكلي ألماكن اإلقامة الخاصة( :ال يوجد جواب)
 .4نوع اإلقامة األكثر استعماالً في اإلجراءات االعتيادية:
مركز استقبال

اوتل او هوستل

المأوى في حاالت اليوارئ Xمنزل خاد اخرى

 .5نوع اإلقامة األكثر استعماالً في اإلجراءات المعجلة:
مركز استقبال

اوتل او هوستل

المأوى في حاالت اليوارئ منزل خاد Xاالحتجاز

إن واحدة من أبرز مماكل اإليار القانوني لالجئين في تركيا هو عدم القدرة على االلتزام بتوفير مكان إقامة تموله الدولة
للمتقدمين للجوء .ويند البند رقم  )1(95من قانون األجانب والحماية الدولية بمكل واصح أنه سيقوم المتقدمون للحماية الدولية
و الحاصلين على الحالة بتأمين سكن خاد بهم على نفقتهم المخصية .وال يند قانون األجانب والحماية الدولية وال األنظمة
المتعلقة باألجانب والحماية الدولية على أي خيي لتقديم الدعم المالي للمتقدمين للحماية الدولية لتغيية تكاليق السكن.
وعلى الرغم من ذلك فإن لدى المديرية العامة إلدارة الهجرة السلية إلنماء مراكز استقبال و سكن ليتم استعمالها من أجل
"السكن و التغذية و العناية الصحية و الحاجات األخرى" للمتقدمين للحماية الدولية و الحاصلين على الحالة 370.ال يجب الخلي
بين مراكز االستقبال والسكن الممار إليها في البند رقم  95من قانون األجانب والحماية الدولية و "مراكز اإلقامة الم قتة" وهي
عبارة عن مخيمات كبيرة في جنوب تركيا و تأمين السكن لالجئين السوريين القادمين من سوريا و الخاصعين لنظام الحماية
الم قتة (انظر في الحماية الم قتة :السكن).
اعتبارا من نيسان  ،2021لم يكن هناك سوى مركز استقبال وإقامة واحد يعمل في والية يوزغات بسعة متواصعة تبلغ 100
ً
371
مكان .ويعتبر المركز منمأة للسكن قصير األمد حيث تتم استصافة األمخاد الموقوفين الذين يرغبون في التقديم على
الحماية الدولية لبصعة أيام قبل أن يتم توجيههم لتسجيل يلباتهم .في الممارسة العملية ،هذال المراكز متاحة بمكل أساسي للمتقدمين
من ذوي االحتياجات الخاصة مثل صحايا العنق القائم على النوع االجتماعي أو التعذيب أو العنق الجسدي والنساء غير
المتزوجات والمسنين والمعوقين.
وفي السنوات األخيرة كان هناك استثناء حيث كان هناك  6مراكز استقبال وإقامة ستصبح قيد العمل ذات سعة استيعابية أللفان
و مئتان و خمسون سريراً .و تم بناء هذال المراكز من خالل إيار برنامج االتحاد األوروبي الرابي وقد تم دفع  %80من ميزانية
البناء من قِبل الهيئة األوروبية .وتم اختيار إزمير وكيركالريلي وغازي عنتاب وإرزوروم وقيصري وفان كمواقع لبناء هذال

 370البند رقم  )2(95من قانون األجانب والحماية الدولية
371

المديرية العامة إلدارة الهجرة ،مراكز الترحيل ،متاح علىhttps: //bit.ly/2PThCl9. :
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المراكز 372.وعلى الرغم من ذلك تم تغيير هدق هذال المراكز الستة لتصبح مراكز ترحيل بعد قرار االتحاد األوروبي التركي
المتعلق بالهجرة في  29تمرين الثاني  2015وقرار االتحاد األوروبي التركي في  18آذار ( 2016انظر في مكان االحتجاز).
وفي حاالت األزمات بما في ذلك الحاالت المستعجلة ،يمكن أن تكون المنظمات الغير حكومية قادرة على إيجاد سكن في فندق
للمتقدمين األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة صمن قدراتهم المادية.
شةاط مةا ق االستقبال
ر
مؤشات  :رشوط مرافق االستقبال
لطالن لجوء ليس لديهم الحق باإلقامة و السكن بسبب العد المحدود لألماكن؟
 .1هل هناك أمثلة
ر
نعم  Xال

 .2ما هو الوقت الوسط إلقامة طالب اللجوء ف مراكز االستقبال؟ غب متوفر
ً
 .3هل يتم إعطاء السكن لألطفال غب المصحوبي مع الراشدين فعليا؟
أنواع ال
وكما تم التوصيح في فقرةنعم
اإلقامة Xفإن مركز السكن واالستقبال الوحيد يوجد في يوزكات ولديه قدرة استيعابية متواصعة
تتألق من  100مكان والمعلومات الموجودة لدى المجتمع المدني المتعلقة بوصع هذا المركز الفعلي قليلة جداً.
وعلى الرغم من أن القدرة االستيعابية لمركز اإلقامة و االستقبال محدودة جدا ً إذا ما تم مقارنتها بعدد األمخاد الذين يحاولون
الحصول على الحماية الدولية في تركيا ،يصع البند رقم  95من قانون األجانب والحماية الدولية و القانون الناظمة لتأسيس
مراكز االستقبال و اإلقامة و مراكز الترحيل (قانون مراكز الترحيل) في  22نيسان  2014أسس العمل والهيكلية التنظيمية
لهذال المرافق ومراكز الترحيل.
ويملك األمخاد من ذوي االحتياجات الخاصة األولوية للحصول على اإلقامة المجانية وخدمات االستقبال األخرى المقدمة في
هذال المرافق373.
يمكن أن تمتد خدمات االستقبال المقدمة في مراكز اإلقامة واالستقبال إلى يالبي الحماية الدولية و الحاصلين على الوصع
المقيمين خارج هذال المراكز 374على الرغم من أنه فعليا ً وبسبب سياسة التوزيع يمكن للمتقدمين المسجلين والمقيمين في نفس
والية المركز أن يحصلوا على هذال الخدمات.
ولكن يند البند رقم  4من القانون الناظم لمراكز الترحيل أنه يجب مراعاة  9مبادئ أساسية في هذال المراكز قيد العمل بما في
ذلك إعياء األولوية لألمخاد من ذوي االحتياجات الخاصة ومصلحة األيفال وسرية البيانات المخصية و إخيار المقيمين و
المحتجزين بمكل كاقٍ عن يبيعة و نتائج العمليات التي يقومون بها واحترام المعتقدات الدينية والعبادة وعدم التمييز.
وفي الوقت الحالي إن أغلب المتقدمين للحماية الدولية خاصعين للسكن الخاد في الواليات المحددة لهم على حسابهم الخاد.
إن الحصول على سكن يبقى تحديا ً كبيرا ً و ذلك لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار اإليجار و الدفعة المقدمة الكبيرة التي ييلبها
أصحاب البيوت .إن إيجارات المنازل مرتفعة جدا ً و كانت النتيجة أن عائلتين أو ثالثة يعيمون في نفس المكان ليتمكنوا من
دفع اإليجار .وال يتم إعادة الدفعة التأمينية عندما يتم ينتهي العقد .وبناء على ذلك فإن عددا ً كبيراً من المتقدمين ومنهم المستفيدين
من الحماية الم قتة (انظر في الحماية الم قتة :السكن) يبقون معرصين للتمرد والحرمان أو السكن في المخيمات الفقيرة الم قتة.
وتأتي العقبة األخرى التي ت ثر في سكن المتقدمين من التهميش من المجتمعات المحلية و مجموعات الالجئين اآلخرين و بسبب
ذلك يصير الناس إلى السكن في صواحي بعيدة عن مركز المدينة والممافي ومراكز التعليم والمباني العامة .وعلى الرغم من
 372الهيئيييية األوروبييييية :فيتمييييييييييييه( :أ .ب .ي ).البرامج الوينييييية الغير مركزييييية :برنييييامج  17 12 7 TRو متوفر على
http://bit.ly/1Jujtxl
 373البند رقم  )3(95من قانون األجانب والحماية الدولية
 374البند رقم  )4(95من قانون األجانب والحماية الدولية
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أن أنواع التحديات تختلق حسب الوالية وملق المتقدم فإن الممكلة األكثر ميوعا ً هي إيجاد مكان مناسب للعيش في المدن
المتوسية و المرقية األناصولية المحافظة جداً .فعلى سبيل المثال بالنسبة للمتقدمين من أصول افريقية فإن هذا األمر يتيلب
جهودا ً أكبر وذلك بسبب العنصرية السائدة .وفي واليات أخرى مثل هاتاي ،يعيش يالبو اللجوء األفغان في مجتمع منعزل بعيداً
عن مركز أنياكية وذلك بسبب التمييز من قِبل السكان المحليين و السوريين .و لكن في أنقرة يعيمون بمكل عام في منيقة
آلتنداغ مع الالجئين السوريين .و في اسينبول يزداد عدد األفغان المستقرين في كوتموك سو ويني مهلة 375.وفي أصنة ومرسين
يعيمون في المنايق الريفية في ظل ظروق غير مستقرة مع السوريين376.
في عام  ،2007أصيب الماب النيجيري فيستوس أوكي بالرصاد أثناء احتجازال لدى المرية في اسينبول وتوفي الحقًا في
يقض أي وقت
المستمفى .اختفى الدليل الرئيسي .أُدين صابي مرية في عام  2011بارتكاب جريمة قتل غير متعمد ،لكنه لم ِ
في ال سجن .تم ا ستئناق الق صية ولكن تم ق صاء سنوات في التعرق على ال صحية أكثر من التحقيق في الوفاة نف سها .أ صبحت
القصييييية ً
أخيرا في آذار  2021عندما ُحكم على صييييابي
رمزا للوصييييول إلى العدالة للمهاجرين في تركيا 377.تم حل القصييييية
ً
ال مرية بالسجن  16عام و  8أمهر 378.قصت المحكمة الدستورية بأن حق مقدم اليلب في الحياة قد انتهك من قبل الموظفين
الحكوميي ن ولكنهم رفصيييييييوا أي دافع عرقي في القتييل .قصييييييييت المحكميية بمبلغ  80000ليرة تركييية (حوالي  8000يورو)
كتعويصات غير مالية379.
في عام  ،2020أوقفت المرية عامل النسيج السوري البالغ من العمر  18عاما ً ويدعى علي الحمدان عند التفتيش على الهوية
في أصيييينة .لم يُظهر حمدان بياقة هويته وواصييييل السييييير في نفس االتجاال .على الرغم من أن حمدان أياع تحذير المييييرية
واستدار ،أيلقت المرية النار عليه .تم رفع دعوى قصائية صد صابي المرية بتهمة القتل العمد380.

 375ييغيد سيهان "تيور الهجرة األفغانية في اسينبول" في  17كانون األول  2017و هو متوفر على
 376المعلومات مقدمة من نقابة محامي أصنة في مباي  2018و نقابة محامي مرسين في مباي 2018
 377انييظيير الييتييقييرييير اإلخييبيييياري عييلييى http://bit.ly/33mNpxband :صيييييييييفييحيييية حييمييليييية فيييسيييييييييبييوك ،الييمييتيييياحيييية عييلييى:
http://bit.ly/2QmJhb9.
 378مكتيييب أخبيييار اسيييييييينبول  ،BIA -حكم على صييييييييييابي ميييييييريييية بيييالسيييييييجن لقتليييه فيسيييييييتوس أوكي 18 ،آذار ،2021
https://bit.ly/2QKgII1
 379قصية  ،Tochukwu Ganaliag Oguالمحكمة الدستورية13.01.202 ، 6183/2018 ،
 380قصيييييييية علي الحمدان 1 ،تموز  ، 2020انظر :منظمة العفو الدولية على الرابي https://bit.ly/3wHedX7 :؛ و ، T24
"قبول الئحييية االتهيييام لقتيييل علي حميييدان :الميييييييريييية لم تتعثر ،امتثيييل حميييدان لتحيييذير التوقق" 21 ،آييييار  ،2020متييياح على:
https://bit.ly/3uFuji8.
http://bit.ly/2tkCRjH
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العمل والتعليم
الجخول إلى سو العمل

مؤشرات :الدخول إلى سوق العمل
 .1هل يسمح القانون بدخول يالبي اللجوء إلى سوق العمل؟
نعم  Xال
❖ إن كان األمر كذلك ،متى يدخل يالبو اللجوء إلى سوق العمل؟  6أمهر
 .2هل يسمح القانون بالحصول على عمل بعد اختبار سوق العمل؟
نعم  Xال
 .3هل يسمح القانون ليالبي اللجوء بالعمل في قياعات معينة؟
نعم  Xال
❖ إن كان األمر كذلك ،حدد اية قياعات:
 .4هل يحد القانون عمل يالبي اللجوء بحد أقصى للعمل؟
نعم

ال X

األيامبعدبكل 6سنة
كذلك ،حدد
كان األمر
اللجوء إن
يمكن ليالبي ❖
أمهر من تقديم يلب الحماية
عددعمل
تصريح
للحصول على
التقدم

الدولية381.

المتقدمين للحماية الدولية و المستفيدين منها من قِبل وزارة العائلة و العمل
اإلجراءات
المبادئ
عمالةفعلياً؟
تحكمالعمل
التيسوق
دخول
هناكوقيود على
تحديد هل
سيتم .5
382
و الخدمات االجتماعية بالتماور مع وزارة الداخلية .وعلى هذا األساس فإن القانون المعدل في  26نيسان  2016لتصريح
نعم  Xال
العمل للمتقدمين للحماية الدولية و أولئك الذين قد تم منحهم الحماية الدولية ي كد أنه يمكن للمتقدمين التقدم لوزارة العائلة و العمل
و الخدمات االجتماعية للحصول على تصريح عمل من خالل نظام إلكتروني بعد  6أمهر من تقديم يلب اللجوء383.
يجب على المتقدمين أن يحملوا وثيقة تعريق صالحة بغية التقدم 384وهذا معناال أن أولئك المتقدمين الذين ال يملكون بياقة تعريق
متقدم للحماية الدولية بسبب القبول أو بسبب انيباق اإلجراءات المعجلة -ال يحق لهم التقدم لتصريح العمل .وفي جميع األحوال
سيكون من الصعب على هذال الفئات أن من المتقدمين أن يحصلوا على الحق بالدخول إلى سوق العمل نظرا ً لفترة االنتظار
العامة لستة أمهر قبل التقديم على تصريح العمل.
ويُتوقع أن يتم الحصول على إعفاء من واجب الحصول تصريح عمل للعمل في قياع الزراعة و الموامي .و لكن في هذال
الحاالت يجب على المتقدم التقدم ليلب استثناء أمام المديرية المختصة للعائلة و العمل و الخدمات االجتماعية في كل والية385.
يمكن لوزارة العائلة و العمل و الخدمات االجتماعية أن تصع بعض الحدود في كل والية أو عدد محدد لكل قياع386.

 381البند رقم ()4(89أ) من قانون األجانب والحماية الدولية
 382البند رقم ()4(89ث) من قانون األجانب والحماية الدولية
 383البند رقم  7 – 6من قانون تصريح العمل للمتقدمين و المتمتعين بالحماية الدولية
 384البند رقم  )2(– )1(6من قانون تصريح العمل للمتقدمين و المتمتعين بالحماية الدولية
ً
 385البند رقم  )1(9من قانون تصريح العمل للمتقدمين و المتمتعين بالحماية الدولية و لكن م قتا تم تقديم هذال اليلبات لوزارة العائلة و
العمل و الخدمات االجتماعية ،المادة الم قتة البند رقم  1من قانون تصريح العمل للمتقدمين و المتمتعين بالحماية الدولية.
 386البند رقم  )2(9من قانون تصريح العمل للمتقدمين و المتمتعين بالحماية الدولية
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وبمكل عام ،يخول القانون الوزارة بأن تصع صوابي قياعية و جغرافية على حق المتقدم في العمل دون تقديم أي تفاصيل
إصافية بما يتعلق باألسس القابلة للتيبيق لهذال الصوابي 387.باإلصافة إلى ذلك ال يمكن أن يحصل المتقدمون على أجر أقل من
الحد األدنى لألجور وتتم معالجة اليلبات من قبل أصحاب العمل388.
يوجد في استراتيجية التماسك وخية العمل الوينية ( 389)2023-2018أولويات لسوق العمل و تممل:
-

توفير معلومات موثوقة وموحدة عن سوق العمل.
البحث عن الم هالت المهنية للمهاجرين والوصول إلى سوق العمل.
حماية الحق في العمل باإلصافة إلى معلومات عن الحقوق وظروق العمل.

تتصمن خية العمل ما يلي:
-

موقع إلكتروني يحتوي على معلومات حول مروي الوصول إلى سوق العمل حسب الحالة.
زيادة الوعي بالحقوق وظروق العمل.
تعزيز االعتراق بم هالت المهاجرين.

كما ذكر أعالال ،تم تعليق معظم المبادرات في عام  2020بسبب وباء كوفيد.19-
في ق صية مثيرة لالهتمام ،نظرت محكمة ال صلح في اسينبول في حالة مخد صدر بحقه قرار ترحيل وتبين أنه يعمل بدون
تصريح عمل .تم فرض غرامة إدارية قدرها  249ليرة تركية .أمارت المحكمة في حكمها إلى أن المخد كان عليه أن يبقى
على قيد الحياة ولفعل ذلك كان عليه أن يعمل .على الرغم من وجود انتهاك لقانون محدد من المنظور الدستوري ،لم يكن هناك
انتهاك حيث كان على المخد البقاء على قيد الحياة ،وتم إلغاء الغرامة390.
من الناحية العملية ،تسييييتغرق السييييليات حاليا ً من مييييهر إلى مييييهرين لمعالجة يلبات تصيييياريح العمل 391.في عام  ،2019تم
إصيييييدار ما مجموعه  145،232تصيييييريح عمل ،بما في ذلك  63،789للمهاجرين من سيييييوريا ،و  3935لموايني إيران ،و
 1947لموايني العراق ،و  1466لموايني أفغانسييتان ..اإلحصييائيات ليسييت متاحة حتى اآلن لعام  392.2020اليزال يواجه
المتقدمون للحصييول على الحماية الدولية العمالة غير المصييرح بها واسييتغالل العمالة على نياق واسييع في تركيا ،على غرار
المستفيدين من الحماية الم قتة (انظر الحماية الم قتة :الوصول إلى سوق العمل).
تند الالئحة أيصيييا ً على إمكانية وصيييول المتقدمين إلى برامج التدريب المهني التي تنظمها وكالة التوظيق التركية )(İŞKUR
 .393من الناحية العملية ،تقدم مراكز التعليم العامة التابعة للمحافظات و  İŞKURدورات مهنية ليالبي اللجوء في العديد من
المنايق.
تم إيالق ممييروع جديد في أوائل عام  2020من قبل وزارة الخارجية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول إنميياء مس يرعات
لرواد األعمال من الالجئين في تركيا 394.وفقًا للبحث ،في السيينوات التسييع منذ األزمة السييورية ،تم تأسيييس أكثر من 10,000
مركة من مواينين سوريين في تركيا وخلقوا حوالي  100,000فرصة عمل واستثمر رجال األعمال السوريون أكثر من 1.5
مليار ليرة تركية في تركيا395.

 387البند رقم  )1(18من قانون تصريح العمل للمتقدمين و المتمتعين بالحماية الدولية
 388البند رقم  17من قانون تصريح العمل للمتقدمين و المتمتعين بالحماية الدولية
 389انظر المديرية العامة إلدارة الهجرة ،وثيقة إسييييتراتيجية التكيق وخية العمل الوينية  ،2023-2018متوفرة باللغة التركية على:
https://bit.ly/2VIssZY.
 390قرار محكمة الصلح في اسينبول مرمرة  ،8/2018تاريخ  2مباي .2018
 ،Refugees International 391أنا أبحث فقي عن حقوقي :ال يزال العمل القانوني غير متاح لالجئين في تركيا ،كانون األول
 ،2017متاح على http://bit.ly/2ylz434.5 :تم تأكيدال من قبل أحد أصحاب المصلحة كما هو الحال في نيسان .2021
 392انظر التقرير :تصاريح العمل لألجانب ،2019 ،متاح علىhttps://bit.ly/2QbV8Mw. :
 393المادة  - 22الئحة تصريح العمل للمتقدمين والمستفيدين من الحماية الدولية.
 394يتوفر مزيد من المعلومات علىhttp://bit.ly/3aZ4CiF :
 395انظر  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تركيا ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لجلب األعمال التركية والسيييورية معًا في مرسيييين،
 16كانون الثاني  ،2020متاح علىhttp://bit.ly/33q1Ikp. :
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تقريرا يوثق انتهاك حقوق الالجئين الذين يعملون في
في عام  ،2020أصيييييدرت جمعية عمال الجلود والمنسيييييوجات واألحذية
ً
صناعات إزمير في الجلود والمنسوجات واألحذية .قاموا بإجراء مسح مع  100موظق ( 77سوري  12أفغاني و  6إيرانيين
و  5عراقيين) .وكانت المميكلة األكثر مييوعًا التي واجهوها هي الدفع الناقد بسيبب ممارسيات العمالة غير الرسيمية .صيرح
 ٪ 60من المماركين أنهم حصلوا على أجور أقل من الحد األدنى لألجور وأن العمال األتراك يتقاصون  250-200ليرة تركية
أكثر في المهر ، 396وذكر  ٪3965من الالجئين أنهم يعملون  12-11ساعة يوميًا دون الحصول على أجر إصافي.
كما أصييياق عامل نسييييج أن أرباب العمل يهددون بيردهم من العمل عندما يميييتكون من سييياعات العمل اليويلة 397،وقال أن
 ٪40077من الالجئين يعملون لسيياعات أيول مقارنة بالمواينين األتراك 398.وختم بأن الالجئين العاملين في هذال الصييناعات
يتعرصييييون بمييييكل أكبر لسييييوء المعاملة والتمييز وخياب الكراهية .أوصييييح عامل سييييوري في صييييناعة الجلود أن الالجئين
يتعرصون لمعاملة مهينة من قبل أرباب العمل ،األمر الذي يجعل التحيز القائم تجاال العمال األتراك أسوأ399.
نظرا لنوع العمل الذي يقوم به
كان للوباء تأثير كبير على إمكانيات العمل في تركيا ،بما في ذلك لالجئين ويالبي اللجوء.
ً
الالجئون عادة ً ،و وصعهم االقتصادي السيئ ونقد الوصول إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية ،أثر الوباء عليهم بمكل
نظرا ألن االقتصاد التركي يعتمد على قدر كبير من العمال الم قتين،
كبير ،مما أدى إلى تعميق عدم المساواة القائم في الدخلً 400.
كان النخفاض مماركة الالجئين في القوى العاملة أثناء الوباء تأثير سلبي على االقتصاد .مهدت  ٪64من األسر المهاجرة في
تركيا انخفاصًا حادًا في دخل األسرة المهري خالل الوباء ،في  ٪56من هذال األسر زادت ديونهم وانخفض وصولهم إلى الغذاء
والنظافة 401.في بحث أجرته رابية التصامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء مع  1162مخد من حاملي الحماية الم قتة
والدولية ،أظهرت البيانات أنه بعد كوفيد ، 19-ارتفعت معدالت البيالة المفاجئة بين الالجئين بمكل كبير من  ٪18إلى 402.٪89
تق التعلاؤ

مؤشرات :حق التعليم
 .1هل يند القانون على حق التعليم ليالبي اللجوء من األيفال؟
نعم  Xال

 .2هل يستييع األيفال الحصول على التعليم فعلياً؟
نعم  Xال
إن المتقدمين للحماية الدولية وأفراد عائالتهم سيكون لهم حق الحصول على خدمات التعليم في المدارس االبتدائية واإلعدادية
في تركيا403.

 396جمع ية عمال الجلود والنسييييييييج واألحذية ،تقرير عن انتهاكات حقوق العمال الالجئين في قياع الجلود والنسييييييييج واألحذية ،آذار
 ،2020متاح على.13 ،https://bit.ly/3fXrULy :
 397نفس المصدر.17 ،
 398نفس المصدر.14 ،
 399نفس المصدر.19 ،
 400العالم في اندالع كوفيد 19-في مرآة المهاجرين 12 ،تمرين األول  ،2020متاح علىhttps://bit.ly/39V2Wcb. :
 401تقرير  TEPAVحول العدالة االجتماعية لالجئين :دور اإلدارة والمنظمات غير الحكومية أثناء الوباء 9 ،ميييييييباي  ،2021متاح
علىhttps://bit.ly/2QX2jrK. :
 402رابية التصيييييامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء" ،التحليل القياعي لتأثيرات تفميييييي كوفيد 19-على الالجئين في تركيا،2020 ،
متاح على.14 ،https://bit.ly/3scBehq :
 403البند رقم  )1(89من قانون الحماية الدولية
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إن تركيا هي يرق من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األيفال منذ  .1995و يعترق الدستور التركي في المادة  42بحق التعليم
و الذي يند على أنه "ال يجب أن يُحرم أي مخد من حق التعليم و التعلم" .ويند القانون التركي في التعليم األساسي
والتدريب أن التعليم األساسي إجباري لجميع البنات والبنين بين عمر  6إلى  13سنة و يجب أن يكون متوفراً بدون مقابل في
المدارس العامة 404.و حاليا ً يُقسم التعليم األساسي اإلجباري الممتد لثماني سنوات إلى مرحلتين لمدة أربع سنوات لكل مرحلة.
و يبقى األهل والوصاة مس ولين عن تسجيل أيفالهم الذي بلغوا عمر المدرسة في المدارس في الوقت المناسب .باإلصافة لذلك
فإن القانون األساسي في التعليم الويني يصمن بوصوح عدم التمييز في تقديم خدمات التعليم لأليفال "بغض النظر عن لغتهم
أو عرقهم أو جنسهم ودينهم405".
ويجب على العائلة أن تكون حاصلة على بياقة تعريق متقدم للحماية الدولية إن أرادوا تسجيل أيفالهم في المدارس العامة و
هذال البياقة تحتوي على الرقم التعريفي لألجانب الذي خصصته المديرية العامة لم ون السكان لكل فرد من أفراد العائلة .و
يُعد التسجيل على الرقم التعريفي لألجانب صروريا ً جدا ً للسليات المدرسية ليكونوا قادرين على معالجة تسجيل اليفل406.
وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة التعليم الويني بإعياء التعليمات للمدارس العامة بتسهيل دخول اليفل إلى المدرسة حتى
عندما تكون العائلة لم تستكمل عملية التسجيل على الحماية الدولية من خالل مديرية إدارة الهجرة .ويجب على األيفال الحصور
إلى المدرسة في "المدينة المخصصة" التي تم تخصيصها للعائلة (انظر في حرية التنقل).
وبناء على ما ورد في اليونيسيق ،كان عدد األيفال الالجئين الغير السوريين الذين سجلوا في المدارس في نهاية آذار2019
كان 407.56701
وبما أن لغة التعليم هي اللغة التركية فإن عامل اللغة يمكل عائقا ً فعليا ً لأليفال من يالبي اللجوء .وليس هناك أي تحصير مقدم
على المستوى الويني أو دروس تدارك لأليفال من يالبي اللجوء لكي يبدأوا بتعليمهم في تركيا أو أولئك الذين لم يأتوا إلى
المدرسة لبعض الوقت لعدة أسباب .و فعليا ً يتم إعياء األيفال غير المصحوبين الذين يقينون في مأوى تابع للدولة دروس في
اللغة التركية في المأوى نفسه قبل التسجيل في المدرسة .أما بالنسبة لأليفال من يالبي اللجوء فلديهم حق الحصول على دورات
في اللغة التركية نظريا ً و التي تقدمها مراكز التعليم العام أو البلديات في الوالية المخصصة و لكن فعليا ً إن دورات اللغة هذال
المخصصة لهم ليست متوفرة في جميع أنحاء تركية .وال يقدم نظام التعليم التركي أي صفوق تدارك أو حصد للتكيق لأليفال
األجانب الذين تلقوا تعليما ً سابقا ً بمناهج مختلفة .و لكن تقدم المراكز المجتمعية التي تعمل في تورك كيزالي (الهالل األحمر
التركي) عبر البالد دورات في اللغة التركية و خدمات أخرى للمتقدمين (انظر في محتوى الحماية الم قتة).
إن كان اليفل ذو خبرة تعليمية سابقة قبل الوصول إلى تركيا فسيتم القيام بتقييم تعادلي من قِبل مديرية التعليم في الوالية لتحديد
أي صق أو مرحلة ستكون مناسبة لهم للتسجيل فيها .و بمكل خاد عندما ال تملك العائلة أية وثائق عن دراسة اليفل السابقة
فإن عملية التقييم التعادلية ستكون معقدة.
وأخيرا ً على الرغم من أن التعليم مجاني فإن التكاليق اإلصافية مثل الكتب و القرياسية و اللباس المدرسي سيمكل عبئا ً ماديا ً
على األهل الذين هم باألصل غير قادرين على تدبير أمور المعيمة في الواليات المخصصة.
وبما يتعلق بيالبي اللجوء من األيفال من ذوي االحتياجات الخاصة فتوعز وزارة التعليم الويني أنه عندما يكون هناك يالب
أجنبي تبين أنه بحاجة لتعليم خاد لذوي االحتياجات الخاصة فسيتم اتخاذ اإلجراءات الصرورية بما يتناسب مع قانون خدمات
التعليم الخاد الذي ينظم تقديم خدمات التعليم لأليفال من ذوي اإلعاقة الجسدية أو العقلي.
ويمكن لأليفال من يلبي اللجوء الدخول إلى المدارس الخاصة أيصا ً و لكنها مدفوعة التكاليق .إن مثل هذال المدارس موجودة
في أنقرة لأليفال من العراق و ليبية و يتم اإلمراق عليها من قبل وزارة التعليم الويني مثالً408.
ِ

 404قانون التعليم األساسي والتدريب رقم 222
 405القانون األساسي في التعليم الويني رقم 1738
 406وينظم تعميم وزارة التعليم الويني تفاصييييييييل إجراءات التسيييييييجيل العائد بتاريخ  23أيلول  2014المتعلق بتقديم التعليم و خدمات
التدريب للمواينين األجانب.
 407منظمة اليونيسيق ،تقرير الوصع االنساني في تركيا ،كانون الثاني-آذار .2019
 408المعلومات مقدمة من دراسات الهجرة في البوسفور في كانون الثاني 2019
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كجزء من اسييتراتيجية التماسييك الجديدة والخية الوينية ،والتي تتوقع القصييايا الرئيسييية التي سييتتناولها المديرية العامة إلدارة
الهجرة ،تم إدراج التعليم كأحد مجاالت التركيز الستة.
تممل أولويات التعليم ما يلي:
-

البحث عن سبب تغيب بعض األيفال المهاجرين عن المدرسة أو التوقق عن الحصور.
تحسين استمرارية التعليم بما في ذلك التعليم الرسمي.
دعم الوصول إلى التعليم العالي.
خلق المزيد من برامج التعليم غير الرسمية بما يتمامى مع احتياجات المهاجرين.

تممل الخيي:
-

مراجعة القاعدة التمريعية.
زيادة قدرة م سسات التعليم الرسمي.
أنمية المعلومات.
تدريب المعلمين بما في ذلك على االحتياجات النفسية لأليفال الذين قد يكونون قد تعرصوا لصدمة.
عملية االنتقال من مراكز التعليم الم قتة إلى المدارس.
الموارد والمساعدات في المكتبات.
مهارات اللغة ودورات أخرى لسد الثغرات.
الدراسة بعد المدرسة والتعليم من األقران بما في ذلك مع زمالء الدراسة األتراك.
توعية أسر األيفال المهاجرين.
تعزيز الوصول إلى التعليم قبل المدرسي.
مساعدة أولئك الذين توقفوا عن الدراسة.
المزيد من فرد التعليم العالي.
برامج بين الثقافات في الجامعات.
مناهج اللغة التركية لمختلق األعمار والمستويات التعليمية.
فرد التعليم غير الرسمي بما في ذلك في المكتبات والمراكز المجتمعية والبلدية ،إلخ.
مكتبات متنقلة في مراكز اإليواء الم قت.
دورات التدريب المهني.

كما ذكر أعالال ،تم تعليق معظم المبادرات في عام  2020بسيييييبب الوباء ،ال سييييييما في مجال التعليم حيث درس معظم اليالب
(بمن فيهم األتراك) في المنزل معظم العام كما تم إغالق جميع مراكز التعليم الم قتة في عام .2020
في عام  ،2019بدأت صيييفوق التماسيييك االجتماعي في المدارس و بدأ اليالب األجانب واألتراك في حصيييور الصيييفوق لفهم
ثقافاتهم بمكل أفصل409.
كان لـيييييييكوفيد 19-تأثير كبير على الوصول إلى التعليم من أوائل عام  2020مع إغالق غالبية المدارس لغالبية الفئات العمرية
على مدار العام .قدمت الحكومة التركية تلفزيون أيبا الذي يقدم خدمات تعليمية ألولئك الذين ال يسيييييييتييعون الذهاب إلى
المدرسييية .يتم توفير التعليم لليالب في مقايع فيديو مدتها عميييرين دقيقة على ثالث قنوات بواسيييية راديو التلفزيون التركي.
أظهرت األبحاث أن القيود الناجمة عن الفيروس أثرت على عمليات التعلم لأليفال المهاجرين قسييراً حيث كانت هناك مميياكل
في الوصول إلى اإلنترنت أو األجهزة مثل أجهزة التلفزيون واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر410.
أظهرت أبحاث أخرى أجرتها رابية التصامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء غير الحكومية مع  1،162الجئ ومستفي من
الحماية الم قتة أن  ٪47من المماركين لم يتمكنوا من االستفادة من تيبيقات التعليم عن بعد .كان السبب الرئيسي لهذا التحدي

 409معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 410تقرير  TEPAVحول العدالة االجتماعية لالجئين :دور اإلدارة والمنظمات غير الحكومية أثناء الوباء 9 ،ميييييييباي  ،2021متاح
علىhttps://bit.ly/2QX2jrK :
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هو االفتقار إلى األجهزة المناسبة مثل التلفزيون أو الهاتق المحمول أو الكمبيوتر أو الوصول إلى اإلنترنت 411.في قونية ،تمكن
 ٪ 25-20فقي من األيفال من الوصول إلى أيبا .كانت المماكل الرئيسية هي نقد الهواتق الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة
الكمبيوتر المحمولة .كما تم اإلبالغ عن ارتفاع مخاير عمالة األيفال وزواج األيفال المبكر .كما امتكت العائالت من أن
أيفالهم يفقدون مهاراتهم اللغوية412.

الرعاية الصحية
مؤشرات :الرعاية الصحية
 .1هل يصمن التمريع الويني حق الحصول على العناية الصحية اليارئة ليالبي اللجوء؟
نعم  Xال
 .2هل يحصل يالبو اللجوء على عناية صحية مناسبة فعلياً؟
نعم

محدودة  Xال

 .3هل تتوفر فعليا ً العناية الخاصة لصحايا التعذيب أو ألولئك الذين تعرصوا لصدمة؟
نعم

محدودة  Xال

الصحية؟
لسكانالعناية
الصحي على
التأمينالحصول
تغييةاللجوء
بعض يالبو
تقديميستييع
مايزال
علىفهل
سحبها،
المادية أو
المروي
الصمانتقليل
نظام إن تم
إن .4
كان عام أو
تركيا سواء
إلزامية
تركياتميند
العام في
الصحي
يحصلون على دخل قليل ال يتجاوز عتبة معينة و بذلك ال يكونوا قادرين على تغيية تأمينهم
بالنسبة لألمخاد
محدودةالذين Xال
خاد .أما نعم
الصحي بأنفسهم فإن النظام يقدم تغيية من العناية الصحية المجانية413.
ويُتوقع أن يصدر قانون يتعلق بتقييم الوصع المادي في سبيل قرارات تغيية العناية الصحية للمتقدمين (انظر في معايير وقيود
الحصول على مروي االستقبال) .ويقر القانون بأنه عندما تتبين المديرية العامة إلدارة الهجرة الحقا ً ان المتقدم قادر بمكل جزئي
أو كلي على دفع أقساي التأمين الصحي الخاد بهم فيمكن أن يُيلب منهم أن يقوموا بإعادة دفع األقساي بمكل كلي أو جزئي
التي قامت بدفعها المديرية العامة إلدارة الهجرة لنظام التأمين الصحي العام.
يند البند رقم  )3(89من قانون األجانب و الحماية الدولية أنه سيتم تغيية "المتقدمين للحماية الدولية و الحاصلين على الحالة
الذين ال يغييهم أي نظام تأمين صحي والذين ال يملكون المال للحصول على الخدمات الصحية" سيتم تغييتهم من قِبل نظام
التأمين الصحي العام في تركيا و على ذلك لديهم الحق بالحصول على خدمات العناية الصحية المجانية من قبل مقدمي خدمات
الرعاية الصحية العامة .وبالنسبة له الء األمخاد فتدفع المديرية العامة إلدارة الهجرة الدفعات األساسية المتعلقة بالتأمين
الصحي.
وفي المقابل وعلى الرغم من أن البند رقم  )3(89من قانون األجانب والحماية الدولية يند على أن المديرية العامة إلدارة
الهجرة ستدفع الدفعات األساسية بالنيابة عن المتقدمين للحماية الدولية و الحاصلين على الحالة ،فإنه فعلياً ،تقوم وزارة العائلة و
العمل و الخدمات االجتماعية بالدفع في إيار التنسيق بين الوكالتين .إن عملية تقييم الوصع المادي تقوم على أساس "تقييم
الدخل" والذي يصنق المستفيد بناء على مستوى دخله .يتم تغيية أقساي العناية الصحية بمكل كامل لألمخاد الذين يصنفون
في الفئة (ج صفر) أما بالنسبة لألمخاد الذين يصنفون بالفئات (ج واحد) و (ج اثنان) و (ج ثالثة) فتتم تغيية تكاليق الرعاية
الصحية الخاصة بهم بمكل جزئي414.

 411رابية التصيييييامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء" ،التحليل القياعي لتأثيرات تفميييييي كوفيد 19-على الالجئين في تركيا،2020 ،
متاح على.16 ،https://bit.ly/3scBehq :
 412معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 413يصع قانون التأمين الصحي العام و األمن االجتماعي رقم  2210نياق و يرائق نظام التأمين الصحي العام في تركيا.
 414تورك كيزالي "المستفيدون السوريون من مركز أنقرة المجتمعي" في أيلول  2018و متوفر على https://bit.ly/2Yx50zB
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وفقًا للقانون الجديد ،لم يعد مخيي التأمين الصييييييحي العام سيييييياريًا على يالبي الحماية الدولية بعد مرور عام على تسييييييجيلهم،
باستثناء ذوي االحتياجات الخاصة أو الذين تمت الموافقة عليهم من قبل المديرية العامة.
لذلك ،لم تعد معايير التقييم ميبقة على غير السيييوريين باسيييتثناء الفئات العُرصييية .بالنسيييبة للحاالت العُرض  ،تتيلب المديرية
العامة إلدارة الهجرة أدلة مثل التقارير الصيييحية واليبية الصيييادرة عن المسيييتميييفيات الحكومية والتي توصيييح الحالة الصيييحية
للمخد الصعيق .يصعب الحصول على هذال التقارير اليبية لمن ليس لديهم تغيية رعاية صحية415.
في عام  ،2020واجه بعض المتقدمين من ذوي االحتياجات الخاصة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية .بعد تعديل
قانون األجانب والحماية الدولية في كانون األول  ، 2019تم إنهاء التأمين الصيييييييحي لمقدم يلب الحماية الدولية من ذوي
االحتياجات الخاصيييية بعد عام واحد على الرغم من أن القانون يند على أن األمييييخاد ذوي االحتياجات الخاصيييية يجب أن
يسييتمروا في الوصييول .بالنسييبة للمرصييى المصييابين بفيروس نقد المناعة البمييرية أو المصييابين بأمراض مزمنة  ،كان من
الصييييروري تقديم مييييهادة يبية إلثبات مرض معين ،ولكن الحصييييول عليها مكلق للغاية بدون تأمين صييييحي .يمكن في بعض
األحيان تقديم الوثائق بدعم مالي من المنظمات غير الحكومية .416في فان لم يكن هناك وصيييييييول مجاني للرعاية الصيييييييحية
باستثناء حاالت اليوارئ خالل كوفيد 19-في عام 417.2020
ال يكمق األمخاد في وسي األناصول عن حالة فيروس نقد المناعة البمرية لديهم أثناء التقديم األولي للتأمين الصحي ألنهم
إذا قدموا يلباتهم للحصول على التأمين الصحي ،فلن يتم قبولهم .ومع ذلك ،إذا أبلغوا عن إصابتهم بفيروس نقد المناعة
البمرية بعد التسجيل ،فسيتم تفعيل تأمينهم .هناك ممارسات مختلفة في مدن مختلفة صد أفراد مجتمع الميم ،لكن في قيصري،
على سبيل المثال ،تلقى جميع أفراد مجتمع الميم رفصًا ليلبهم للحصول على تأمين صحي حتى اآلن .كان هناك مقدم يلب
مصاب بفيروس نقد المناعة البمرية في قونية وكان قد تلقى قرار الترحيل ولم يتم تنميي تأمينه الصحي من قبل إدارة الهجرة.
يعن محاميه في قرار تعييل التأمين الصحي .قصت المحكمة اإلدارية في قيصري بأن التعييل غير قانوني وأنه يجب إعادة
تفعيل التأمين .ومع ذلك ،لم تقم إدارة الهجرة بتفعيل التأمين  ،وال يقوم العاملون في مجال الجنس بإبالغ المديرية العامة إلدارة
كثيرا ما تحاول ترحيلهم.418
الهجرة عن نقاي صعفهم واحتياجاتهم ألن المديرية العامة إلدارة الهجرة ً
مجال طاة الةعاية الصحاة
من خالل النظا م الصحي التركي يتم تبيين الفروقات بين مراكز العناية الصحية العامة األساسية والثانوية والدرجة الثالثة:
▪

يصنق ما يلي على أنه مراكز عناية صحية أساسية :المحيات الصحية والمراكز الصحية ومراكز تنظيم األسرة
والعناية باليفل واألم مستوصفات معالجة السل الموجودة في كل منيقة من كل والية.

▪

تصنق ممافي الدولة على أنها مراكز عناية صحية ثانوية.

▪

تصنق ممافي البحث والتدريب و ممافي الجامعة على أنها مراكز عناية صحية درجة ثالثة.

يحق لألمخاد الذين يغييهم نظام التأمين الصحي العام أن يأتوا بمكل تلقائي من أجل التمخيد و العالج و خدمات إعادة
التأهيل في أي من مراكز العناية الصحية األساسية .و تقوم هذال المراكز بالتصوير المعاعي و إعياء اللقاحات صد األمراض
المعدية و خدمات خاصة للرصع واأليفال والمراهقين باإلصافة إلى رعاية األمومة والخدمات الصحية اإلنجابية .دعم ممروع
 SIHHATالممول من االتحاد األوروبي ويور خدمات الرعاية الصحية األولية بين عامي  2016و  2019في  28محافظة
ذات كثافة سكانية سورية عالية لزيادة فرد الحصول على الخدمات الصحية.
بحق للمستفيدين من نظام التأمين الصحي العام القدوم بمكل تلقائي إلى الممافي العامة و الممافي البحثية والتدريبية في واليتهم.
ولكن يأتي حصولهم على العناية الصحية و اليبابة من ممافي الجامعة بناء على تحولية من الممافي الحكومية .وفي بعض
الحاالت يمكن للممافي الحكومية أن تحول أحد المستفيدين إلى ممفى خاد حيث ال تتوفر العناية الصحية المناسبة في أي من

 415معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2020
 416معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 417معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 418معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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مراكز العناية الصحية العامة في الوالية .وفي هذال الحالة يتم تعويض الممفى الخاد من قِبل نظام التأمين الصحي العام وال
يتم تكليق المستفيد بالدفع.
ومن حيث المبدأ تتم عملية التحويل من ممفى جامعي إلى ممفى خاد في الحاالت اليارئة فقي و خدمات العناية الممددة
باإلصافة إلى حاالت الحروق و معالجة السريان .وبناء على ذلك في حاالت اليوارئ الصحية يمكن لألمخاد المعنيين القدوم
بمكل تلقائي إلى ممافي الجامعة و الممافي الخاصة دون تحويلة.
إن دخول مستفيدي نظام التأمين الصحي العام إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والدرجة الثالثة ممروي بما إذا كانت الحالة
الصحية تقع صمن مجال توجيه التيبيق الصحي لعام 419.2013
أما بالنسبة لمعالجة الحاالت التي ال تقع صمن مجال توجيه التيبيق الصحي أو بالنسبة لدفعات العالج المرتبية بالحاالت
الصحية التي يغييها توجيه التيبيق الصحي و التي تتجاوز قيمة التعويض المادي األعظم الذين يسمح به توجيه التيبيق
الصحي ،يمكن أن يُيلب من المستفيدين أن يقوموا بتسديد دفعات إصافية.
ووفقا ً لتوجيه التيبيق الصحي فيجب على األمخاد الذين يغييهم نظام التأمين الصحي العام أن يماركوا بعمرين بالمئة من
المبلغ الكامل لقيمة العالج الميلوب .باإلصافة إلى ذلك يجب على المستفيدين أن يدفعوا  3ليرة تركية لكل مادة يبية مستعملة
و ذلك لعدد أقصاال  3مواد يبية و يدفعون أيصا ً ليرة تركية واحدة لكل مادة يبية إن تم وصق أكثر من  3مواد لهم.
أما بالنسبة لألمخاد الذين يعانون من مرض عصال يتيلب أخذ أدوية بمكل مستمر مثل داء السكري و ارتفاع صغي الدم أو
الربو ففي هذال الحالة يمكنهم الحصور إلى أحد ممافي الدولة ويلب الحصول على تقرير يبي .و بإعياء التقرير اليبي ألي
صيدلية يمكنهم الحصول على إعفاء من رسوم المماركة.
ويمكن لألمخاد الحصور إلى مراكز يبية عامة في المدن المخصصة لالستفادة من الخدمات الصحية األساسية المجانية.
ووفقا ً للبند رقم  )2(67من قانون األجانب و الحماية الدولية سيتم تقديم العالج المناسب ألولئك الذين تبين أنهم "صحايا للتعذيب
و االغتصاب و أمكال أخرى للعنق الجنسي و الجسدي و النفسي" بغية إصالح الصرر الذي سببته تلك التجارب السابقة .ولكن
بالنسبة ل لتنفيذ الفعلي لهذا اإلجراء فإن التوجيه يذكر فقي أن سليات المديرية العامة إلدارة الهجرة يمكن أن تتعاون مع
الم سسات العامة المعنية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لهذال الغاية 420.وبناء على ذلك فإن تغيية العناية
الصحية المجانية للمتقدمين تمتد أيصا ً ألي حاجات عالج صحية عقلية للمتقدمين ناجمة عن االصيهاد الذين تعرصوا له سابقاً.
وفي كل الحاالت تمتد تغيية العناية الصحية المجانية تحت نظام التأمين الصحي العام لخدمات الصحية العقلية من قِبل مراكز
العناية الصحية العامة .تقدم مديريات المحافظات للسياسات االجتماعية والعائلة مساعدة نفسية على الرغم من أن المترجمين
الفوريين غير متوفرين في معظم هذال المديريات.
تقدم عدد من المنظمات غير الحكومية مجموعة من الخدمات االجتماعية النفسييية في بعض المنايق حول تركيا و لكن بقدرات
محدودة .تمثل رابية التصييامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء وم سييسيية تيوير الموارد البمييرية وتورك كيزالي ودعم الحياة
بعض من المنظمات الغير حكومية التي تقدم الدعم النفسييي واالجتماعي في مدن مختلفة عبر تركيا .يقدم مركز الهالل األحمر
االجتماعي في أورفا ممروع جديد بالتعاون مع اليونيسق والمديرية العامة إلدارة الهجرة ووزارة الصحة حول تمكين الصحة
النفسية لالجئين .سيتم إنماء مراكز للصحة النفسية في أورفا وأنقرة (مدن تجريبية) ثم توسعت إلى  18مدينة421.
اعتبارا من
ً
نيسييان  ،2021كان هناك  12مركز اجتماعي في بورصيية وإزمير وأصيينة وأنقرة وقيصييري وقونية وغازي عنتاب وكهرمان
مرعش ومرسيييييين وميييييانلي أورفا واثنان في اسيييييينبول .تتكون الفرق من أيباء نفسييييييين وأخصيييييائيين نفسييييييين سيييييريريين
واختصاصيين في تنمية اليفل وممرصات نفسيين ومترجمين422.
وفقًا إلستراتيجية التماسك وخية العمل الوينية ( ،)2023-2018مملت أولويات التحسينات في مجال الصحة:

 419التوجيه رقم  28597في  24آذار 2013
 420البند رقم  )1(113من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
 421معلومات مقدمة من المركز االجتماعي للهالل األحمر التركي في أورفا ،مباي .2020
 422ديلي صيييباح" ،مميييروع تركي ألماني مميييترك لمسييياعدة السيييوريين المصيييابين بصيييدمات نفسيييية" 16 ،آذار  ،2021متاح على:
https://bit.ly/3bidd2w
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-

التقييمات الصحية للمهاجرين عند الوصول
التيعيمات
الحصول على الرعاية األولية
زيادة القدرة على الوصول إلى الرعاية الثانوية والثالثية
التنسيق
توعية العاملين بالقياع الصحي باحتياجات المهاجرين

تتصمن خية العمل:
-

صمان تنسيق أفصل للخدمات.
التقييمات الصحية عند الوصول وبرامج التيعيم.
المراكز الصحية للمهاجرين حيث توجد تجمعات عالية من األمخاد من حاملين الحماية الم قتة.
تيوير الخدمات الصحية في مراكز العودة.
الخدمات الصحية المتنقلة للفئات المحرومة مثل كبار السن والمعوقين وكذلك للعمال الزراعيين.
الوصول إلى الصحة اإلنجابية
مراكز صحة المهاجرين القادرة على تقديم خدمات صحة الفم واألسنان
زيادة الوصول إلى المراكز الصحية المجتمعية.
نظام المواعيد الصحية المركزية بلغات أخرى غير التركية
أدوات المعلومات بلغات مختلفة.
موظفو توجيه ثنائي اللغة للمرصى في المستمفيات حيث يتركز عدد كبير من المهاجرين.

تم تعليق العديد من المبادرات في عام  2020بسبب الوباء ،ولكن تم توفير مواد إعالمية بلغات مختلفة حول الوباء والتدابير
المختلفة التي يجب على األفراد اتخاذها.
العقبات الفعلاة للحصول على الةعاية الصحاة
لالستفادة من نظام التأمين الصحي العام يجب على المتقدمين أن يكونوا قد تم تسجيلهم من قِبل مديرية إدارة الهجرة وحصلوا
على بياقة تعريق متقدم للحماية الدولية و التي تدرج أيصا ً الرقم التعريفي لألجانب المعيى من قبل المديرية العامة لم ون
السكان لكل متقدم .إن هذا الرقم التعريفي لألجانب هو صرورة لكي تستييع الممافي و مراكز تقديم الخدمات الصحية استقبال
و معالجة يالب اللجوء .و إن العقبات الحالية لعملية التسجيل ذات انعكاسات على حصول يالبي اللجوء على الرعاية الصحية.
إن عائق اللغة يبقى العقبة األكثر بروزا ً الذي يواجهه يالبي اللجوء الذين يريدون الحصول على خدمات العناية
تعيي الممافي في تركيا مواعيد للمرصى على الهاتق .وبما أن خي إعياء المواعيد في الممافي ال يخدم أي مريض مستقبلي
بأي لغة غير اللغة التركية فإن المواينين األجانب بحاجة للمساعدة من متكلم باللغة التركية في مرحلة الحصول على موعد في
الممفى .و ليس هناك أي نظام على مستوى الدولة لتقديم المساعدة في الترجمة للمتقدمين للحماية الدولية و المستفيدين على
الرغم من أن االتحاد األوروبي قام بتمويل ممروع "صحة" في  2016و  2019وجملة من األمور الذي يقدم الدعم المالي
للمترجمين الفوريين المستفيدين من الحماية الم قتة من السوريين (انظر في الحماية الم قتة :الرعاية الصحية) .و تقدم المنظمات
غير الدولية أيصا ً في بعض األماكن خدمات محدودة لمرافقة يالبي اللجوء العُرصة في الممافي.
الصحية423.

وفي بعض الواليات مثل هاتاي ال يقبل األيباء إال المترجمين المحلفين بينما في أنقرة لدى الممافي مترجمين خاصين

بها424.

 423المعلومات مقدمة من دراسات الهجرة في البوسفور في كانون الثاني 2019
 424المعلومات مقدمة من دراسات الهجرة في البوسفور في كانون الثاني 2019
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عندما يكون لدى المتق دم للحماية الدولية ممكلة صحية وعالجها غير متوفر في الوالية المخصصة حيث يقين فيمكنه أن ييلب
النقل إلى والية أخرى ليستييع الحصول على العالج (انظر في حرية التنقل) .يسمح البند رقم  )5(110من األنظمة المتعلقة
باألجانب و الحماية الدولية أن ييلبوا النقل إلى والية أخرى ألسباب صحية.
وتند المادة رقم  ) 2(90من قانون األجانب والحماية الدولية على أن المتقدمين الذين ال يلتزمون بالواجبات الواردة في البند
رقم  )1( 90أو الذين صدر بحقهم قرار حالة سلبي فيمكن للمديرية العامة إلدارة الهجرة المروع في تخفيض الحقوق و الفوائد
باستثناء حقوق التعليم للقاصرين و العناية الصحية األساسية .و لكن فعليا ً بدأت مديرية إدارة الهجرة بعملية إلغاء التأمين الصحي
العام لألمخاد الذين تم اعتبار يلبهم للحماية الدولية مسحوب (ملغي) بسبب عدم االلتزام بواجبات البقاء في المدينة المخصصة
أو تم رفصهم حتى لو لم يكن القرار نهائياً .و تم اليعن بهذال القرارات من قبل المحامين و لكن لم تحقق نتائج ناجحة حتى
اآلن425.
باإلصافة إلى ذلك في واليات مثل أفيون وكيركاليه حيث يمكن لألمخاد أن يعيدوا تفعيل التأمين الصحي العام و لكن ال يمكنهم
االستفادة من الرعاية الصحية قبل دفع ديون األقساي المستحقة للفترة التي كان فيها التأمين الصحي العام الخاد بهم غير
مفعل426.
بعد التعديالت القانونية األخيرة ،تم إلغاء التأمين الصيييييييحي لألفغان على الفور في أدي مان وعنتاب .في فان ،تم إلغاء التأمين
الصحي لكل من اإليرانيين واألفغان فور دخول القانون حيز التنفيذ427.
اسييتمرت العقبات في الوصييول إلى الرعاية الصييحية في عام  2020خالل جائحة كورونا ،على الرغم من أن القرار الرئاسييي
رقم  2399الصادر في  13نيسان  2020يصمن أنه يمكن للجميع ،بغض النظر عما إذا كان لديهم صمان اجتماعي أو تأمين،
الوصييول إلى مواد الحماية المييخصييية واالختبارات التمييخيصييية واألدوية مجانًا .كانت هناك بعض المميياكل بسييبب عدم وجود
الئحة مكتوبة حول كيفية تسييجيل المهاجرين غير المسييجلين  /غير المسييجلين الذين ال يسييتفيدون من التأمين الصييحي العام في
النظام وليس من الواصح وقت كتابة هذا التقرير ما إذا كان يتم تغيية العالج في المستمفى428.
في تقرير نمييييرته رابية التصييييامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء غير الحكومية ،والذي مييييمل  1،162الجئًا وحامالً للحماية
الم قتة ،ذكر  ٪ 15من جميع المميييياركين أنهم مييييعروا بالحاجة إلى الذهاب إلى المسييييتمييييفى خالل الوباء لكنهم لم يتمكنوا من
كبيرا
الوصييول إلى الخدمات الصييحية ألسييباب عديدة .يعتقد  ٪ 25أن مراكز الرعاية الصييحية مغلقة ،مما يدل على أن جز ًءا ً
من الالجئين لم يتم إبالغهم بمييكل كاقٍ بتدابير كوفيد 429.19-وبحلول عام  ،2021لم يكن هناك بيان رسييمي حول ما إذا كان
سيتم إدراج الالجئين المسجلين أو غير المسجلين في يرح اللقاح430.
في المنيقة الجنوبية المرقية ،إذا تم إلغاء تفعيل التأمين الصحي لمخد من ذوي االحتياجات الخاصة وقامت المديرية العامة
تقريرا
إلدارة الهجرة على بالتعرق على الحاجة ،فعندئ ٍذ يعيدون تفعيل التأمين الصحي لمقدم اليلب م قتًا لمدة مهر وييلبون
ً
صحيًا .ثم يتم استخدام التقرير الصحي لتحديد ما إذا كان ينبغي تمديد التأمين أم ال .تتلقى المستمفيات الخاصة في منيقة الجنوب
المرقي رسوم مساهمة من المرصى السوريين .إذا لم يتمكن المرصى من المماركة في رسوم المساهمة عليهم التوقيع على
الفاتورة .في حالة عدم الدفع ،يتم إلغاء تأمينهم ،وعلى عكس المواينين األتراك ،يجب على المتقدمين للحصول على الحماية
الدولية دفع رسوم مساهمة لعالج السريان وعالج العيون والرعاية اليبية لأليفال والتهاب الكبد431.

 425المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي 2019
 426المصدر السابق نفسه
 427معلومات مقدمة من محام في نقابة المحامين في فان ،آذار .2020
 428جمعييية مهنيي الصيييييييحيية العيياميية ،حيياليية المهيياجرين والالجئين خالل الوبيياء15 ،نيسيييييييييان  ،2020متيياح بيياللغيية التركييية على:
https://bit.ly/34MbXjI.
 429رابية التصيييييييامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء " ،التحليل القياعي لتأثيرات كوفيد 19-على الالجئين في تركيا ، 2020 ،متاح
على.18 ،https://bit.ly/3scBehq :
 430عرب نيوز ،هييييل سيييييييييتم تيعيم الجئي تركيييييا صيييييييييييد فيروس كورونييييا 24 ،كييييانون الثيييياني  .2021متيييياح على:
https://bit.ly/3vWXSwm.
 431معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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حاجات استقبا خاصة للمجموعات العرضة للخطر
مؤشرات :حاجات استقبال خاصة
 .1هل يوجد تقييم لحاالت االستقبال الخاصة لألمخاد الصعفاء فعلياً؟
نعم  Xال
وتتصمن الفئة المسماة "األمخاد من ذوي االحتياجات الخاصة" "القاصرين غير المصحوبين واألمخاد ذوي اإلعاقة وكبار
السن و النساء الحوامل والعائل الوحيد الذي معه أيفال صغار وصحايا التعذيب واالغتصاب وأمكال أخرى للعنق الجنسي
والجسدي والنفسي432".
باإلصافة إلى المعايير المستخدمة في تحديد الهوية ،يقوم قانون األجانب والحماية الدولية بعدد من االحترازات الخاصة المتعلقة
بخدمات االستقبال ليتم منحها "لذوي االحتياجات الخاصة" بما في ذلك األيفال غير المصحوبين .ولكن معايير االستقبال
اإلصافية التي يصفها القانون ليست كافية.
استقبال ا طفال قاة المصحويات
يند البند رقم  66من قانون األجانب والحم اية الدولية بما يتعلق باأليفال غير المصحوبين على أنه يجب االنتباال إلى مبدأ
"مصلحة اليفل" في أي قرار يتعلق بالمتقدمين غير المصحوبين القاصرين .سيتم وصع المتقدمين الذين لم يتجاوزوا الثامنة
عمر من عمرهم في مأوى لأليفال أو مكان آخر تحت سلية وزارة العائلة و العمل و الخدمات االجتماعية.433
هناك إجراءات مختلفة ميبقة على األيفال المنفصييلين عن ذويهم .في كيلس و مرسييين ،إذا كان أحد الوالدين على قيد الحياة ،
تلغي المحاكم حصييييانة األيفال أوالً ثم تعين وصيييييًا .في عنتاب ،تعين المحاكم وصيييييًا بمييييكل مباميييير 434.في أنياكيا ،هناك
بروتوكول بين مديرية إدارة الهجرة ووزارة األ سرة وال سيا سات االجتماعية فيما يتعلق بت سجيل األيفال المنف صلين عن ذويهم
وتمييييكيل عالقاتهم القانونية مع عائالتهم .في أنياكيا  ،2019كانت هناك مخاوق بمييييأن حصييييانة األيفال غير المصييييحوبين
والمنفصلين عن ذويهم والتقييمات القانونية لألوصياء الجدد التي لم يتم إجرا ها بعناية435..
قد يواجه األيفال الذكور غير المصيييحوبين بذويهم صيييعوبات في الحصيييول على الحماية .إذا لم يكن لدى اليفل بياقة هوية،
فسوق تساعد مراكز إعالة اليفل في الحصول عليها .إذا ذهب اليفل مبامرة إلى المديرية العامة إلدارة الهجرة ،فلن يحصل
على بياقة الهوية ألنه يجب أن يتلقى قرار الوصييييييياية من المحكمة أوالً .ومع ذلك ،عندما يذهب األيفال إلى المحكمة لتعيين
وصيييي ،يقول القصييياة إنهم ال يسيييتييعون تعيين وصيييي ألن اليفل غير مسيييجل وبالتالي ال وجود له قانونيًا .وهذا يخلق حلقة
مفرغة حيث يظل األيفال في حالة من النسييييييان لفترات يويلة ويعيق ذلك وصيييييولهم إلى إجراءات الحماية الدولية .يحصيييييل
األيفال الذين يقيمون في مهاجع على رقم هوية أجنبي ،وليس بياقة هوية للو صول إلى الخدمات األ سا سية مثل التعليم .عندما
يغادرون المهجع ويصلون إلى سن  ،18يمكنهم التقدم للحصول على بياقة هوية .هذال ممارسة مائعة ،خاصة في تماناكالي.
أيفال سوريون في مستمفى كلس الحكومي ومستمفى أصنة بالكالي يأتون من المخيمات في المنيقة العازلة بسبب صعق البنية
التحتية اليبية في المخيمات .يأتون بمفردهم في سيارة إسعاق ،بدون مرافق بالغ لرعايتهم ،ثم يعودون إلى مخيماتهم في سيارة
إسعاق مرة أخرى .ال يتم تعيين وصي .لم يتم استالم موافقة ممثلهم القانوني (والديهم) ومن الممكن أن يخصعوا لعمليات دون
موافقتهم436.

 432البند رقم ()1(3ل) من قانون األجانب والحماية الدولية
 433للمناقميية انظر في سييابين سييتراسيير و إدا إليق تيبيت "الحدث الفاصييل في كل يوم :األمل و القيود في حياة يالبي اللجوء الصييغار
الغير مصحوبين في تركيا" مجلة دراسات العرق و الهجرة في  20آذار  2019و متوفر على https://bit.ly/2Cxhga8
 434معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 435معلومات مقدمة من محام من نقابة المحامين في أنياكيا.
 436معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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استقبال النا ات مت التعذي االعنف
ووفقا ً للبند رقم  )2(67من قانون األجانب والحماية الدولية فسييييييتم تقديم العالج المناسيييييب للمتقدمين الذين تبين أنهم "صيييييحايا
التعذيب و االغتصيياب و األمييكال األخرى من العنق الجنسييي والجسييدي و النفسييي" بغية إصييالح األذى الذي سييببته التجارب
السيييييابقة .ولكن بالنسيييييبة للتنفيذ الفعلي لهذا االلتزام فإن التوجيه يذكر فقي أن سيييييليات اإلدارة العامة لمديرية الهجرة يمكن أن
تتعاون مع المراكز العامة المختصيية و المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية لهذا الهدق( .انظر في الرعاية الصييحية)
من المهم أي صا ً مالحظة أن التسجيل هو مري مسبق للو صول إلى المأوى .عندما تذهب النساء غير المسجالت ،أو أي متقدم
آخر غير مسجل في هذا المأن ،إلى مركز المرية لتقديم مكوى ،فيمكنهن الحصور إلى مراكز الترحيل وقد يواجهن الترحيل.
ومن األمثلة على الممارسييات الجيدة التي تم اإلبالغ عنها في اسييينبول في عام  ،2020حالة امرأة سييورية وامرأتان أفغانيتان
لم يكونوا من المتقدمين للح صول على الحماية الدولية وكانوا يعي مون في ا سينبول دون ت سجيل لفترة يويلة .أ صدر القا صي
على الفور أمرا لمديرية الهجرة إلصدار بياقة هوية للنساء المعنيات لمنحهن حق الوصول إلى مأوى للنساء437.
ً
ال يزال العنق القائم على النوع االجتماعي صد الالجئات يمكل خيرا ً .في أوائل عام  ،2019تم اغتصاب امرأة أوزبكية من
قبل صابي مرية في اسينبول ،حيث كانت اإلجراءات الجنائية معلقة أمام المحكمة الجنائية الثامنة في اسينبول ،و أفاد
المحامون أن المرأة تم ترحيلها بسبب انتهاك التزامات التأميرة ولم يعد من الممكن الوصول إليها في أوزبكستان لتقوم بمنح
التوكيل 438.ممل بحث من عام  2020حول الرعاية الصحية لالجئين امرأتين أبلغتا عن حاالت عنق جسدي وجنسي .في إحدى
الحاالت ،قالت امرأة سورية إنها تعرصت العتداء جنسي من قبل بواب مستمفى في مستمفى عام في غازي عنتاب .في الحالة
الثانية  ،قالت امرأة أفغانية إنها تعرصت للصرب على أيدي أيباء في مستمفى عام439.
وفي بعض ا لحاالت يمكن استعمال تاريخ العنق حسب الجنس للمتقدمات اإلناث صدهن من قبل السليات العامة التي تملك
بياناتهم الخاصة من خالل المقابالت المخصية .باإلصافة إلى ذلك وبناء على حوادث في إسكي ميهر ودينيزيلي فإن بعض
المترجمين الغير المحلفين يمكن أن يسربوا مثل هذال المعلومات من خالل مبكات صغيرة في المدن المخصصة .ومن المعروق
بمكل عام للمنظمات الغير حكومية التي تعمل مع النساء أن هناك مثل هذال الحوادث من االغتصاب و التحرش الجنسي يقوم بها
موظفون حكوميون أو يرق ثالث صد النساء العازبات و صحايا العنق القائم على أساس الجنس.
تتم إح الة صييييييحايا العنق القائم على النوع االجتماعي إلى مراكز القصيييييياء على العنق ومراقبته (مركز منع العنق ومراقبته،
ويحيلهم المركز بدورال إلى مالجئ النسيييياء  ،التي تديرها في الغالب وزارة األسييييرة والخدمات االجتماعية أو الم سييييسييييات أو
المنظمات غير الحكومية 440.في عام  2019أفادت تقارير عن وجود  145مأوى بسعة  3482مكان441.
يوجد اآلن أربع منمآت مخصصة لصحايا االتجار بالبمر :واحدة تديرها المديرية العامة للهجرة للنساء في كيرك كالي بسعة
 12مكان ،ومأوى آخر للنساء تديرال بلدية أنقرة بسعة  30مكان 442.يوجد أيصا ً مأوى بسعة  40مكان في أيدن .ومع ذلك،
تختلق الظروق في هذال المراكز .على سبيل المثال ،هربت امرأة من المركز الذي تديرال المديرية العامة إلدارة الهجرة في
كيريك كالي بسبب الظروق األمنية السيئة443.
وتقدم بعض المنظمات غير الحكومية والبلديات منايق لإلقامة الم قتة في الحاالت اليارئة (انظر في الحماية الم قتة:
المجموعات العرصة للخير)

 437معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 438بيرغون" ،اغتصيييييبت الميييييرية االمرأة التي أنزلوها من سييييييارة األجرة في اسيييييينبول" 20 ،كانون الثاني  ،2019متوفر باللغة
التركية على https://bit.ly/2U2HuMb :؛ معلومات قدمها محام من نقابة المحامين في أنياليا ،آذار .2019
 439العوائق أمام وصيييول مجتمعات المهاجرين إلى الرعاية الصيييحية في اسيييينبول ،جمعية أبحاث الهجرة ،أيلول  ،2020متاح على:
https://bit.ly/3wk4nu6.
 440وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية ،مركز منع العنق ورصدال ،متاح باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2HLo6fm :
 441انظر بي بي سيي تركيا ،يوم  25تميرين الثاني للقصياء على العنق صيد المرأة  -مالجئ النسياء :يتصيرفون كما لو أننا ارتكبنا
أيصييييييا" ، NPR ،نحن ال
جريمة ''  25 ،تمييييييرين الثاني  ، 2019متاح باللغة التركية على https://bbc.in/33S3g7j :؛ انظر
ً
نريد الموت" :النساء في تركيا يمجبن االرتفاع في العنق والقتل 15 ،أيلول  ،2019علىhttps://n.pr/2WZtP8T. :
 442المديرية العامة إلدارة الهجرة ،صحايا اإلتجار بالبمر ،متاح علىhttps://bit.ly/2uFKMpT. :
 443معلومات من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2019
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استقبال ا شخاص مت لصحاب الهويات الجنلاة المختلفة ()LGBTI
ال يصنق قانون األجانب و الحماية الدولية األمخاد أصحاب الهويات الجنسية المختلفة (المثليين والمثليات ومزدوجي الميل
الجنسي ومغايري الهوي الجنسانية وحاملي صفات الجنسين) على أنهم "ذوي احتياجات خاصة" .ولكن على الرغم من ذلك تم
أخذ هذال الحاالت بعين االعتبار في عملية اإلرسال إلى "المدن المخصصة" في الماصي 444.وقبل إنهاء نظام عملية التسجيل
الممتركة في أيلول  2018كانت المفوصية السامية لم ون الالجئين و رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء تقوم
بتحويل األمخاد أصحاب الهويات الجنسية المختلفة إلى واليات محددة تُعرق مجتمعاتها بكونها أكثر انفتاحا ً و حساسية لهذا
النوع من األمخاد.
وبسبب ممكلة نقد القدرات في هذال الواليات في  ،2018تم تحويل المتقدمين إلى واليات محافظة حيث أصبحوا يواجهون
خير التمييز بمكل أكبر 445.ومع ذلك ،في عام  ،2019كانت ما تزال تتم إحالة الالجئين من مجتمع الميم إلى إسكيمهير
ودنيزلي ويالوفا من أنقرة على األقل .كما تتم إحالة القاصرين السابقين من مجتمع الميم إلى هذال المدن446.
ليس هناك مالجئ لألمخاد من مجتمع الميم .في إحدى الحاالت التي تم اإلبالغ عنها في عام  ،2020لم تتمكن الالجئات
العابرات جنسيا ً غير المسجالت في اسينبول من الوصول إلى المأوى ،لذلك تم إيوا هن من قبل ممثل حزب سياسي لمدة
يومين 447.و في العديد من الواليات يواجه المتقدمون من أصحاب الهويات الجنسية المختلفة تحديات إصافية في االستقبال و
ذلك بسبب النقد في السكن الذي تقدمه الدولة ومتيلبات حماية سكنهم .و بالنسبة لألمخاد الذين ال ينتمون إلى التقسيمات
الجنسية األساسية خاصة تصبح مسألة إيجاد السكن أكثر صعوبة و غير مستقرة و ذلك بسبب خوق معظمهم من اليرد إن
اكتمق الم جر اتجاهاتهم أو هويتهم 448.قامت رابية التصامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء بتحويل المتقدمين المتحولين
جنسيا ً إلى "مركز المتحولين جنسياً" في اسينبول لإلقامة الم قتة ألن المتقدم لديه حاجات خاصة 449.ومع ذلك ،لم يعد مفتوح
حيث انتهى الممروع في عام  .2019اآلن يمكن للمنظمات غير الحكومية في بعض األحيان العثور على مساكن م قتة ،ولكن
فقي في الحاالت مديدة العُرصة.
باإلصافة لذلك يمكن أن يواجه األمخاد المتحولون جنسيا ً الذين بدأوا بعملية التحول الجنسي العقبات بحماية العالج بسبب
معرفة الممافي المحدودة بهذا المجال باإلصافة إلى الموارد المادية المحدودة لتقديم الهرمونات التي ال يغييها الصمان
االجتماعي 450.وبمكل عام يتم استمارة المركز األقرب و الممافي التدريبية العامة التي لديها مجالس يبية المس ولة عن تحديد
العملية القانونية و اليبية .كان الحكم األول لالعتراق القانوني ليلب امرأة إيرانية متحولة جنسيا ً في  2016و تم النمر في 25
سمح لها بعملية التغيير الجنسي 451.و في قرار آخر إيجابي أقرت المحكمة المدنية السابعة في إزمير
كانون الثاني  2018و ُ
452
ً
بعملية التحول الجنسي لالجئة إيرانية .و لكن حاليا مهد المحامون قرارات من المحكمة رافصة إجراءات التحول الجنسي
لالجئين في إزمير و يالوفا.
يمكن لالجئين من مجتمع الميم الوصول إلى الدعم النفسي من األيباء النفسيين المتعاقد معهم والعيادات من خالل المفوصية أو
المستمفيات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية في المدن المخصصة .و نظرا ً لعدم وجود مترجمين فوريين في المستمفيات،
تحصل هذال المجموعة عادة ً على الدعم النفسي من مكاتب رابية التصامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء وم سسة تنمية الموارد
البمرية في المدن المخصصة .ذكر الجئين من مجتمع الميم أنهم يجدون صعوبة في التعبير عن أنفسهم بسهولة في الجلسات

 444المعلومات مقدمة من رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء
 445انظر في دويتش ويل  Suriyelilerin İstanbul’a kaydı durdurulduفي  6مييباي  2018و متوفر باللغة التركية على
http://bit.ly/2sjHtWS
 446معلومات من أحد أصحاب المصلحة في أنقرة ،مباي .2020
 447معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 448كاووس ج ل "بانتظار أن نصييييبح بأمان :تركيا كمحية لالجئين من أصييييحاب الهويات الجنسييييية المختلفة في تموز - 37 ،2016
39
 449المعلومات مقدمة من رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء في آذار 2018
 450كاووس ج ل "بانتظار أن نصبح بأمان :تركيا كمحية لالجئين من أصحاب الهويات الجنسية المختلفة في تموز 39 ،2016
 451المحكمة المدنية الثانية في دينيزلي القرار رقم  19/2018في  25كانون الثاني في 2018
 452المحكمة المدنية السابعة في إزمير القرار  370/2018في  9تمرين األول 2018
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بسبب واقع أنهم يحصلون على الدعم النفسي من خالل المترجمين الفوريين ،وفي بعض األحيان ال يكون لدى الخبراء وعي
كاق بالنوع االجتماعي والتوجه الجنسي والهوية الجنسية واألحكام المسبقة453.
استقبال ا شخاص مت المتعاي ات مع اإليج
ال يصنق قانون األجانب و الحماية الدولية بمكل واصح األمخاد المتعايمين مع مرض اإليدز على أنهم من ذوي االحتياجات
الخاصة .هناك القليل من المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع الحاجات األساسية لهذال المجموعات مثل الحياة اإليجابية في
اسينبول و رابية التصامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء في أنقرة .ولألسق فإن المعلومات عن هذال الحاالت ليست معلنة
حتى اآلن .إن التدريب المحدود و الصلوع بحاالتهم من قَبل مراكز العناية الصحية تمكل عقبة في يريق الحصول على الرعاية
الصحية الفعالة454.

معلومات لطالبي اللجوء و الوصو إفو مراكز االستقبا
قجيؤ المعلومات عنج االستقبال
و بعد التغييرات في نظام التسجيل في  2018عندما تكون مديرية إدارة الهجرة غير قادرة على تسجيل يلبهم يتم إخيار
المتقدمين للحماية الدولية في بعض األحيان بالوالية (المدينة المخصصة) و يجب عليهم تبليغ مديرية إدارة الهجرة لتسجيل
يلبهم و المكان الذي سيُيلب منهم السكن فيه .و لكن ال يتم العمل بهذا األسلوب بمكل ثابت في جميع الواليات.
باإلصافة إلى ذلك تقدم منصة المساعدة التي أسستها المفوصية السامية لم ون الالجئين معلومات عن الحقوق مثل التعليم والعمل
والرعاية الصحية باللغة االنكليزية والتركية والعربية والفارسية.
الجخول إلى االستقبال مت قبل طة

لالث

مؤشرات :الوصول إلى مراكز االستقبال
 .1هل يملك أفراد العائلة والمسييتمييارون القانونيون والمفوصييية السييامية لم ي ون الالجئين والمنظمات الغير
حكومية حق الدخول إلى مراكز االستقبال؟
نعم

مع بعض القيود X

ال

كما ورد في أنواع اإلقامة فإن مركز اإلقامة واالستقبال الذي تعمل حاليا ً إليواء المتقدمين للحماية الدولية هي في والياة يوزغات
عرق بأنها مراكز مفتوحة فال يقدم البند رقم
و لديها سعة متواصعة تتألق من  100مكان .وبما أن مراكز االستقبال و اإلقامة ت ُ ّ
 95من قانون األجانب والحماية الدولية وال قوانين مراكز الترحيل أي أحكام تتعلق بحق القاينين باستقبال أفراد العائلة
والمستمارين القانونيين ومفوصية الالجئين .وبما يتعلق بدخول المنظمات الغير حكومية إلى مراكز اإلقامة واالستقبال خاصة
فبناء على ما ورد في البند رقم  )8(95ستكون زيارات المنظمات غير الحكومية لهذال المرافق خاصعة إلذن من المديرية العامة
إلدارة الهجرة (انظر معلومات ليالبي اللجوء والوصول إلى المفوصية السامية لم ون الالجئين والمنظمات غير الحكومية).
وأخيرا ً تصمن المادة رقم  )3( 92من قانون األجانب والحماية الدولية حق دخول المفوصية السامية لم ون الالجئين إلى جميع
المتقدمين للحماية الدولية .وإن حق الدخول هذا يجب أن يمتد إلى المتقدمين المقيمين في مراكز االستقبال واإلقامة.

 453تقرير  ،Kaos GLتحدي تركيا مع الالجئين من مجتمع الميم 4 ،كانون األول  ،2019متاح علىhttp://bit.ly/2TXasf4. :
 454المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي 2019
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املعاملة الخاصة لبعض الجننيات في االستقبا
يفرق بين الحماية الدولية و الحماية الم قتة ،توصع ترتيبات استقبال مختلفة للمتقدمين
بسبب النظام الثنائي القائم في تركيا و الذي ّ
للحماية الدولية و األمخاد الخاصعين للحماية الم قتة .إن قسم صغير من المتمتعين بالحماية الم قتة من سوريا يستمرون
بالسكن في مراكز اإلقامة الم قتة و لكن الغالبية العظمى يتوجب عليهم تأمين السكن تماما ً مثل المتقدمين للحماية الدولية .و بناء
على ذلك إن حصول السوريين على حقوقهم األساسية يوصق بأنه سهل و مبامر أكثر من بقية المتقدمين للحماية الدولية من
غير السوريين.
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احتجازطالبي اللجوء
عام
م مرات :معلومات عامة تتعلق باالحتجاز
 .1العدد الكامل ليالبي اللجوء المحتجزين في ( :1 2020غير متوفر)
 .2عدد يالبي اللجوء في االحتجاز في نهاية ( 2020غير متوفر)
 .3عدد مراكز الترحيل ()26
 .4سعة مراكز الترحيل ()16,108
إن اإلحصائيات عن يالبي اللجوء المحتجزين في ما قبل الترحيل و المهاجرين اآلخرين غير متوفرة .و ليس هناك أي إحصائيات
عن عدد األمخاد المتقدمين من االحتجاز عبر البالد أيصاً.
وعلى الرغم من أن المتقدمين للحماية الدولية ليسوا محتجزين بمكل منظم ،فإن المجموعات من متقدمي الحماية الدولية
المحتجزين تتصمن بمكل عام:
▪

األمخاد الذين تقدموا بيلب الحماية الدولية على الحدود

▪

األمخاد الذين تقدموا بيلب الحماية الدولية بعد أن تم اعتراصهم بسبب وجودهم الغير النظامي و تواجدهم في
مراكز الترحيل بما في ذلك األمخاد الذين تم إدخالهم إلى تركيا من بلد آخر.

▪

األمخاد الذين تقدموا بيلب للحماية الدولية و تم احتجازهم بدون وثائق أو خارج واليتهم المحددة (المدينة
المخصصة) دون إذن

▪

األمخاد الذين صدرت بحقهم قيود مفروصة مثالً بسبب االمتباال بكونهم مقاتلين إرهابيين أجانب

عرق بمكل أساسي على أنها مرافق مخصصة لالحتجاز اإلدارية من أجل الترحيل ،فإنها
و على الرغم من أن مراكز الترحيل ت ُ ّ
فعليا ً تستخدم لحجز المتقدمين للحماية الدولية (انظر في قسم مكان االحتجاز) .و وفقا ً للمديرية العامة إلدارة الهجرة كما جاء في
آذار  ،2021كان هناك  26مركز فعال للترحيل في تركيا بسعة احتجاز قدرها  16108مكاناً .يقدم االتحاد األوروبي الدعم
ً
مركزا للترحيل
إلدارة الهجرة في إيار مساعدت االتحاد لتركيا لفترة ما قبل االنصمام لالتحاد .ويممل ذلك إنماء أربعة عمر
ً
مركزا إصافيًا .يبلغ إجمالي هذا الدعم  84مليون يورو مقدم بموجب أداة
(تم انتهاء ثمانية منها) وتجديد وصيانة أحد عمر
المساعدة قبل االنصمام455.
يند قانون األجانب والحماية الدولية أن يلبات متقدمي الحماية الدولية المحتجزين يجب أن يتم إنها ها "بالسرعة
و تقع صمن نياق اإلجراءات المعجلة457.

الممكنة"456

 455الرد على مرجع السييييييي ال البرلميييياني األوروبي  P-002884/2019نيييييابيييية عن المفوصيييييييييييية األوروبييييية ،متيييياح على:
http://bit.ly/2TWAO0o
 456البند رقم  )5(68من قانون األجانب والحماية الدولية
 457البند رقم ()1(79ث) من قانون األجانب والحماية الدولية
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هناك القليل من المعلومات المتاحة عن االحتجاز خالل فترة وباء الكوفيد .19-ومع ذلك تم إيالق سراح األمخاد من مراكز
الترحيل في أوائل عام  2020بسبب إلغاء الرحالت الجوية نتيجة قيود السفر ولصمان تفعيل إجراءات التباعد االجتماعي /صمان
أن مراكز االحتجاز ليست مزدحمة .يخصع األمخاد المفرج عنهم لواجبات إبالغ الحقة والتي تعد بديالً لالحتجاز وقد تم
استخدام هذا اإلسلوب بمكل متزايد على مدار العام كما هو موصح في بدائل االحتجاز.

اإلطارالقانوني لالحتجاز
لُسس االتتجا

مؤشرات  :سس االحتجاز
 .1هل يتم احتجاز معظم يالبي اللجوء فعليا ً:
❖ على األراصي
نعم  Xال

❖ على الحدود
نعم  Xال

 .2هل يتم احتجاز يالبي اللجوء خالل اإلجراءات االعتيادية فعلياً؟
تتنوع اإلجابة
يند قانون األجانب والحماية الدولية على نوعين من االحتجاز اإلداري:
❖ االحتجاز اإلداري للمتقدمين للحماية الدولية خالل عملية معالجة يلباتهم 458و
❖ االحتجاز اإلداري بهدق
.1.1

الترحيل459.

احتجاز المتقدمين للحماية الدولية

إن قرار احتجاز متقدم للحماية الدولية يصدر من قبل المحافظات في "المدن المخصصة" حيث يقين المتقدم .وبناء على ذلك
يجب أن يكون االحتجاز اإلداري لمتقدم الحماية الدولية قرارا ً استثنائياً" 460.ال ويمكن احتجاز أمخاد بسبب أنهم قد قاموا فقي
بالتقدم بيلب الحماية الدولية"461.
يُعرق البند رقم  )2(68من قانون األجانب والحماية الدولية  4أسس يمكن أن تبرر احتجاز المتقدمين للحماية الدولية:
 .1إن كان هناك أي مك حقيقي بما يتعلق بحقيقة هوية و معلومات جنسية المتقدم التي قدمها من أجل التحقق من هويته
وجنسيته.
 .2عند البوابات الحدودية من أجل منع الدخول غير النظامي
 458البند
 459البند
 460البند
 461البند

رقم  68من قانون األجانب والحماية الدولية
رقم  57من قانون األجانب والحماية الدولية
رقم  )2(68من قانون األجانب والحماية الدولية و البند رقم  )1(96من األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية الدولي
رقم  )1( 68من قانون األجانب والحماية الدولية
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 .3حيث ال يمكن أن التبين من حقيقة عناصر مزاعم المتقدم للحماية الدولية إال إذا تم االحتجاز اإلداري.
 .4عندما يمكل المتقدم خيرا ً حقيقيا ً على النظام العام او األمن العام
وفعليا ً ليس هناك أي معلومات حقيقية عن كون االحتجاز يتم عبر البند  68من قانون األجانب والحماية الدولية .يتم تجريد معظم
يالبي اللجوء من حريتهم على أساس االحتجاز بغية الترحيل.
.1.2

االحتجاز قبل الترحيل

وفقا ً للمادة  )2(57من قانون األجانب والحماية الدولية فإن االحتجاز بغية الترحيل يمكن أن يتم ألمخاد صدر بحقهم قرار
الترحيل الذين:
❖ يمكلون تهديدأ بالهروب
❖ كانوا قد خرقوا قوانين الدخول من و إلى تركيا
❖ استعملوا وثائق كاذبة أو مزورة
❖ لم يغادروا تركيا بعد فترة المغادرة اليوعية دون عذر منيقي
❖ يمكلون تهديد للنظام العام و األمن العام و الصحة العامة
يند القانون أيصا ً أن االحتجاز سيتوقق حاالً إن لم يعد صرورياً 462.و قصت األحكام من محاكم الصلح في أنياليا و هاتاي
في  2018أنه ليس هناك أي أساس لالستمرار في االحتجاز بناء على البند رقم  57من األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية
الدولية إذا كان من غير الممكن الترحيل بسبب إجراءات م قتة من المحكمة الدستورية و المحكمة اإلدارية 463.و بالعكس فقد
وصلت محكمة الصلح في فان إلى نتيجة مغايرة في حاالت ممابهة464.
تند األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية الدولية أنه إن قدم مخد يلبا ً للحماية الدولية بينما هو محتجز في مركز الترحيل
فسيبقى في االحتجاز دون أن يكون قيد أمر احتجاز آخر من أجل إجراءات الحماية الدولية 465.وهذا يجرى على عكس ما يند
عليه قانون األجانب والحماية الدولية الذي يند على حماية المتقدمين للحماية الدولية من الترحيل و هو أيصا ً ييرح خيورة
أنه لن يتم تقييم أسس االحتجاز وفقا ً للبند رقم  68من قانون األجانب و الحماية الدولية بمكل كاقٍ بغية االحتفاظ بالمتقدم أو
إيالق سراحه من مراكز االحتجاز .و فعليا ً يبقى يالبوا اللجوء تحت أمر االحتجاز السابق للترحيل على الرغم من أن بعض
األمخاد تم إيالق سراحهم بعد أن تم تسجيل يلبهم للحماية الدولية 466.ولكن حتى هذا يمكن أن يترتب عليه فترة احتجاز
يويلة لما قبل الترحيل بسبب العقبات الكبيرة لتسجيل اليلبات من مراكز الترحيل .هناك معلومات محدودة حول كيفية تنفيذ
اعتبارا من كانون األول  2019ولكن يبدو أن الممارسة في عام  2020تمير إلى زيادة
الحكم الجديد المتعلق ببدائل االحتجاز
ً
استخدام واجبات اإلبالغ ووصع المحجوزين في عنوان سكني .انظر قسم بدائل االحتجاز.
.1.3

االحتجاز دون أسس قانونية

بعد االحتجاز في إجراءات الحماية الدولية و االحتجاز قبل الترحيل فإن هناك عدد من المهاجرين و يالبي اللجوء الذين تم
احتجازهم بمكل اعتبايي دون أي أسس قانونية .أوالً هناك األمخاد الذين تم احتجازهم خارج واليتهم المحددة "المدينة
المخصصة" و يمكن احتجازهم من أجل أن يتم إعادتهم إلى هناك .وبحسب هيومان رايتس ووتش ،إن حظر التسجيل في بعض
المحافظات وحظر السفر يجبر السوريين إما على البقاء بمكل غير قانوني في محافظة واحدة أو السفر بمكل غير قانوني إلى

 462البند رقم  )4(57من قانون األجانب والحماية الدولية
 463محكمة الصييييلح الثانية في أنياليا القرار رقم  1761/2018في  2نيسييييان  2018و محكمة الصييييلح الثانية في هاتاي القرار رقم
 4659/2018في  26كانون األول في 2018
 464محكمة الصييلح الثانية في فان القرار رقم  6023/2018في  27تمييرين الثاني  2018والقرار رقم  6166/2018في  7كانون
الثاني في 2018
 465البند رقم  )7(96من األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية الدولية
 466المعلومات مقدمة من قبل أحد أصحاب المصلحة في مباي .2018
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محافظات أخرى مما يعرصهم لخير االعتقال والترحيل .467ويبدو أن االحتجاز مفروض على المتقدمين الذين ينتهكون قيود
السكن بدرجات متفاوتة و عادة ما يعتمد األمر على عدة عوامل مثل جنسية المخد ،ففي  2018و 4682019قامت السليات
بتكثيق عمليات التفتيش على األمخ اد المسافرين خارج واليتهم المحددة مما أدى إلى ارتفاع عدد المتقدمين للحماية الدولية
في االحتجاز في مراكز الترحيل (انظر في حرية التنقل) .كان االعتقال اإلداري على أساس عدم وجود تصريح سفر مائعا ً في
العام  469.2019وفي  2020كانت ال تزال قيود السفر سارية المفعول وكانت هناك قيود جديدة بسبب جائحة كوفيد .19-تم
اعتبارا من نيسان  2020ولم يتم تقديم أي معلومات من قبل أصحاب المصلحة حول كيفية
حظر السفر بين المدن لعدة أسابيع
ً
تأثير ذلك على ممارسات االحتجاز.
باإلصافة إلى ذلك يتم احتجاز األمخاد الذين يصلون إلى الميارات الدولية و ال يُسمح لهم بالدخول إلى تركيا تحت نظام
االحتجاز "كأمخاد غير مقبولين" على الرغم من أن ذلك يحدث بمكل فعلي .ال تنظر تركيا إلى البقاء في أماكن العبور كنوع
من أنواع االحتجاز بسبب أنه "في أي وقت يمكن للمسافرين المرفوصين أن يغادروا مكان االحتجاز إلى أي بلد يرغبون بالذهاب
إليه 470".ويُيلب من ه الء أن يوقعوا "وثيقة مسافر مرفوض"471.
وفعليا ً تفيد التقارير بمكل واسع أنه يتم احتجاز المتقدمين للحماية الدولية في مرافق في الميارات .ومع ذلك ،أفادت التقارير أن
األمخاد الذين يصلون بمكل غير نظامي "ركاب غير مسموح بهم" ال يتم احتجازهم لفترة يويلة في الميار الجديد في
اسينبول في  472.2019وفي عام  2020بسبب قيود الكوفيد ،19-تم اإلفراج عن األمخاد المحتجزين للسماح بإجراءات
التباعد االجتماعي أثناء االحتجاز ويلب منهم اإلبالغ بانتظام أو البقاء في عنوان معين.
وفقا ً للقانون إن فترة تقييم اليلبات في اإلجراءات المعجلة ال تتجاوز  3 – 2أيام 473.وعلى الرغم من ذلك فإن ذلك ال يُعتبر
نوع من أنواع االحتجاز الرسمي كما ورد في حكم المحكمة الدستورية أن أي احتجاز ألكثر من  48ساعة قبل التحويل إلى
مراكز الترحيل ليس قانونيا ً و يمكل خرقا ً لحق الحرية474.

 467هيومن رايتس ووتش ،تركيا توقق تسجيل يالبي اللجوء السوريين ،أيلول  ، 2018متاح على.https://bit.ly/2XM5t2V :
 468بالنسييبة لوصييع السييوريين في اسييينبول ،انظر :منظمة العفو الدولية" ،تركيا :السييوريون الذين تم ترحيلهم بمييكل غير قانوني إلى
الحرب ق بل" المني قة اآلم نة "المتوق عة  25 ،تميييييييرين األول  ، 2019م تاح علىhttps://bit.ly/2XTTa4V :؛ وهيومن رايتس
ووتش" ،تركيا :سوريون يتم ترحيلهم إلى الخير"  24 ،تمرين األول  ، 2019متاح على.https://bit.ly/2VFjCw7 :
 469معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2020
 470المجلس األوروبي ،ردا ً على الحكومة التركية على تقرير السيييي بي تي في زيارته إلى تركيا من  16إلى  23تموز  ،2015سيييي
بي تي ( ،33)2017في  17تمرين األول  2017و متوفر على 3. ،http://bit.ly/2G8tjL7
 471المديرية العامة إلدارة الهجرة و متوفر على https://bit.ly/2Fz961
 472المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في اسينبول  ،نيسان .2020
 473المعلومات مقدمة من منظمات غير حكومية في آذار 2018
 474المحكمة الدستورية القرار رقم  15769/2014في  30تمرين الثاني  2017و متوفر على  .https://bit.ly/2Fz961كان
المتقدم مواينا ً أوزباكستاني و حاول الخروج من تركيا و الدخول إلى اليونان عن يريق جواز سفر مزور و لكن تم اعتقاله في ميار
صبيحة كوكتمن في اسينبول لمدة  6أيام قبل أن يتم نقله إلى مركز كوم كابي للترحيل .قام بالتقدم للحماية الدولية هناك وبعد  44تم
إيالق سراحه و تم إرساله إلى سينوب .انظر أيصا ً في الوكالة األناصولية في  16مباي  2018و متوفر باللغة التركية على
https://bit.ly/2pIzGhq
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يجائل االتتجا

مؤشرات :بدائل االحتجاز
 .1ما هي بدائل االحتجاز التي وصعها القانون؟

 Xواجبات اإلبالغ
تسليم اوراق
صمنات مالية
 Xقيود السكن
 Xاخر

 .2هي تستعمل بدائل االحتجاز فعلياً؟

نعم  Xال

يتيلب البند رقم  )3(68من قانون األجانب والحماية الدولية تقييم مخصد لصرورة االحتجاز و االعتبارات للخيارات األقل
قسرية قبل االحتجاز في إجراءات الحماية الدولية .وتعيي التعليمات للسليات العتبار ما إذا كان السكن الحر في الوالية المحددة
وواجب التبليغ المنتظم كما ورد في البند رقم  71من قانون األجانب والحماية الدولية لن يمكل إجرا ًء كافياً" .إن السكن و
االلتزام بالتبليغ كما ورد في البند رقم  71من قانون األجانب والحماية الدولية يتصمن السكن في مراكز اإلقامة واالستقبال
المحددة في مكان محدد أو والية محددة و يجب التبليغ للسليات في فترات زمنية محددة475.
وعلى العكس ال تمير المادة  57من قانون األجانب والحماية الدولية إلى خيارات أقل قسرية في سياق االحتجاز ما قبل الترحيل.
وال يتم تيبيق الخيارات البديلة لالحتجاز بمكل

فعلي476.

باإلصافة لذلك يند قانون األجانب والحماية الدولية أنه يمكن للسلية المختصة أن تنهي االحتجاز في وقت الحق بعد صدور
أمر االحتجاز و يمكن أو يوصع المخد في مكان ذو إجراءات بديلة أقل قسرية 477.ويتكرر ذلك من خالل األنظمة المتعلقة
باألجانب والحماية الدولية الذين يند على أن المتقدم الذي يتم إيالق سراحه من االحتجاز اإلداري يمكن أن يُيلب منه أن
يقوم بالتزامات أخرى باإلصافة إلى السكن اإلجباري وااللتزام بالتبليغ 478.وينيوي الحكمان على مماكل ألنهما يميران إلى
هذال االلتزامات بعد رفع االحتجاز وليس قبل أن يصدر.
منذ  ،2019تم مالحظة أنه يتم إصدار قرار مراقبة إداري للمتقدمين الذين تم ايالق سراحهم بعد انتهاء المدة القصوى الحتجاز
ما قبل الترحيل ويتم إجبارهم على تقديم التقارير المنتظمة إلى مديرية إدارة الهجرة (انظر في التسجيل) 479.وهذا بما بتعلق
بالممارسة ،أما بما يتعلق بفرض التزام التبليغ لمديرة إدارة الهجرة فهو يعمل كقيد إصافي عندما ال يتم تيبيق االحتجاز وليس
كبديل عن االحتجاز .ويُيلب من المتقدمين أن يقدموا التقارير إلى مديرية إدارة الهجرة في مراكز االحتجاز التي تم إيالق
 475البند رقم  )1(71من قانون األجانب والحماية الدولية
 476المعلومات مقدمة من محام في نقابة محامي أنقرة في كانون الثاني  :2018محام في نقابة محامي أنياليا في ميييييييباي  2018و
محام في نقابة محامي أصنة في مباي  2018و محام في نقابة محامي مرسين في مباي 2018
 477البند رقم  )6(68من قانون األجانب والحماية الدولية
 478البند رقم  )5(96من األنظمة المتعلقة باألجانب و الحماية الدولية .البند رقم  )6(68من قانون األجانب والحماية الدولية يمير فقي
إلى االلتزامات بالمادة رقم  71من قانون األجانب والحماية الدولية عند رفع االحتجاز
 479المعلومات مقدمة من ملتجي-دير في كانون األول في 2017
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سراحهم منها أو من الواليات الواقعة بعيدا ً عن "المدينة المخصصة" خالل فترات زمنية محددة دون األخذ باالعتبار ما إذا كانوا
بالصرورة يملكون المال للقدوم إلى هناك .إن المنظمات الغير حكومية واعية لهذال الحاالت حيث كان على بعض الموكلين أن
يقوموا بتنفيذ مهمات التقرير في مدن بعيدة لمدة يومين و ثالث و حتى خمسة أيام في األسبوع وهذا ي دي إلى تكاليق نقل وإقامة
غير مناسبة للمتقدمين 480.على سبيل المثال ،ألزم مركز ترحيل أيدن مخصا ً غير سوري مسجل في أفيون بإعياء توقيعه كل
أسبوع في أيدن 481.باإلصافة إلى ذلك هناك أمخاد لم يتم إعالمهم بمكل جيد عن هذا االلتزام عند إيالق سراحهم من مراكز
الترحيل482.
قام المحامون باليعن في هذال حاالت االلتزام بالتقرير بعد انتهاء االحتجاز و لكن كانت النتائج متفاوتة حتى اآلن .وكان هناك
واحدة من الحاالت أمام المحكمة اإلدارية في غازي عنتاب المتعلقة بمواين يمني صدر بحقه قرار إداري يتعلق بالتزام التبليغ
خمسة أيام كل أسبوع في مدينة غير المدينة المخصصة التي يسكن فيها .قامت المحكمة بإبيال هذا القرار على أساس أن "تيبيق
هذا االلتزام سيسبب أذى ال يمكن ال رجعة فيه للمتقدم الذي يقين في اسينبول بما يتعلق بوحدة أسرته و العبء المادي"483.
تصمنت التعديالت الجديدة على القانون في كانون األول  2019المادة ( 57أ) في قانون األجانب والحماية الدولية التي تحدد
بدائل لإلزالة المسبقة .التدابير التالية:
أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ

اإلقامة في عنوان محدد
اإلخيار
العودة على أساس الرابي األسري
استمارات العودة
العمل التيوعي في خدمات النفع العام
الصمان
المراقبة االلكترونية

ال يجوز تيبيق هذال التدابير ألكثر من  24مهرا ً ويجب أن يكون عدم االمتثال سببا ً لفرض الحجز قبل الترحيل .تُدرج المادة
 )8( 57في قانون األجانب والحماية الدولية أنه يجوز للسليات فحد جهاز المخد اإللكتروني إلثبات هوية المخد.
في العام  ،2019تم اإلعراب عن مخاوق بمأن تقديم الممورة بمأن العودة بسبب ما ورد من صغوي على الالجئين المحتجزين
ليعودوا يوعيا ً  484.في اسينبول يلب المحامون الممورة بمأن العودة كبديل الحتجاز امرأة من قيرغيزستان ولكن المحكمة
رفصت اليلب .تم إصدار استمارة  T6للمرأة مع التزام بالحصور في مدينة محددة485.
بدأ استخدام بديلين لالحتجاز بمكل متكرر في  - 2020هما تسجيل/اإلبالغ عن الواجبات ووصع المحتجزون في عنوان سكني.
لم تكن هناك لوائح أو توجيهات حول كيفية تنفيذ تدابير بديلة لالحتجاز وعمليًا كان المحامون على علم بمكل أساسي بميالبة
موكليهم باالصيالع بواجبات اإلبالغ 486.األمخاد في مراكز الترحيل في إزمير وموغال وأيدن تم اإلفراج عنهم مع التزام
توقيع وال  .T6نظرا ً اللتزامهم بتسجيل الدخول لم يتمكنوا من البقاء في المقايعات الثالث وتوجب عليهم الذهاب إلى مدينة
أخرى حيث كانت التسجيالت مفتوحة خالل جائحة الكوفيد .19-وهذا يعني أنه تعين عليهم السفر باستمرار على نفقتهم الخاصة
بين مدينة التسجيل الخاصة بهم ومدينة "التوقيع"  487.في أصنة ،صدر قرار لمخد "بعدم مغادرة المنزل" كبديل لالحتجاز488.
خالل جائحة كوفيد 19-تم إيالق سراح أمخاد من مراكز الترحيل في أوائل عام  2020بسبب إلغاء الرحالت الجوية وفي
العديد من المدن توجب على المحتجزين التقيد بواجبات اإلبالغ .على سبيل المثال تم إيالق سراح األمخاد في فان من مراكز
الترحيل لتقليل عدد المحتجزين هناك وإجبارهم على إعياء توقيعهم .تم إيالق سراح أمخاد أيصًا من الميار بسبب كوفيد-
 480المعلومات مقدمة من منظمات غير حكومية في مباي 2018
 481المعلومات مقدمة من صاحب مصلحة في أنقرة ،مباي .2020
 482المعلومات مقدمة من منظمات غير حكومية في مباي 2019
 483المحكمة اإلدارية االولى في غازي عنتاب القرار رقم  1302/2017في  9تمرين األول 2017
 484المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة  ،مباي .2020
 485المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة في اسينبول  ،آذار .2020
 486المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة  ،آذار .2021
 487المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة  ،آذار .2021
 488المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة في غازي عنتاب  ،مباي .2020
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 .19في اسينبول بدت واجبات اإلبالغ مرتبية بالتدابير األمنية بموجب القانون الجنائي 489.في أوائل عام  2020بدأ ممروع
استماري حول بدائل االحتجاز بين المديرية العامة للهجرة والمنظمة الدولية للهجرة .ممروع "دعم المديرية العامة إلدارة
الهجرة لتيوير بدائل نظام االحتجاز للمهاجريين ( )ATDsفي تركيا" ممول من قبل سفارة مملكة هولندا وسيدعم المديرية
العامة إلدارة الهجرة في إنماء وتنفيذ برنامج بدائل الحتجاز المهاجريين فعال في تركيا وانتهى الممروع في أوائل العام .2021
وعُقدت اجتماعات استمارية في إيار الممروع بمماركة ممثلين على المستوى الويني واإلقليمي والدولي .باإلصافة إلى ذلك،
تم إجراء العديد من التقارير التقييمية بما في ذلك تحليل القانوني وتحليل التكلفة وتحليل الجدوى وتم إعداد إرمادات لتنفيذ
اعتبارا من نيسان  491.2021جزء من الممروع جديد يعزيز بناء
إجراءات 490.سيكون هناك ممروع جديد لالتحاد األوروبي
ً
قدرات مراكز الترحيل (إدارة أفصل لعمليات التعامل مع المكاوى أو التحقيقات التأديبية والتنسيق مع الوزارات األخرى) وبدائل
لالحتجاز اإلداري (دعم القدرات في إيار المعايير الدولية  -هناك بديالن هما :إعياء التوقيع والوصع في مكان سكني ويتم
اعتمادهم من قبل مراكز الترحيل) والوصول إلى الخدمات األساسية (تنفيذ معايير الرعاية الصحية القائمة على الحقوق مثل
معايير مانديال والحصول على المساعدة القانونية الحماية) .تم إيالق الممروع في نيسان .2021
اتتجا المتقجمات العةضة للخطة

مؤشرات :احتجاز المتقدمين العرصة للخير
 .1هل يتم احتجاز األيفال الغير مصحوبين من يالبي اللجوء فعلياً؟
بمكل متككر

نادرا ً

أبدا ً

X

❖ إن كان الجواب للسييي ال ) (1هو بميييكل متكرر او بميييكل نادر ،فهل يتم احتجازهم على الحدود أو في
منايق العبور؟
نعم

ال

 .2هل يتم احتجاز األيفال من يالبي اللجوء الذين لديهم عائلة فعلياً؟
بمكل متككر

 Xنادرا ً

أبدا ً

يجب أن يُستثنى متقدمو الحماية الدولية من األوالد الغير مصحوبين من االحتجاز بما أنه يجب أن يوصعوا في مرافق إقامة
مناسبة تحت سلية وزارة العائلة و العمل و الخدمات االجتماعية 492.إن مثل ه الء األوالد ال يتم احتجازهم في مراكز الترحيل
و لكن يتم نقلهم إلى مرافق في وزارة العائلة و العمل و الخدمات االجتماعية 493.ولكن فعليا ً غالبا ً ما يعلن األوالد الغير مصحوبين
أن عمرهم تجاوز الثامنة عمرة وذلك لكي يتجنبوا االنفصال عن مجموعاتهم 494.ال يزال يتم احتجاز األوالد غير المصحوبين

 489المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة  ،آذار .2021
 490انظر المنظمة الدولية للهجرة  ،أول ممييروع مسييتقل في تركيا حول بدائل احتجاز المهاجرين  ،تم االنتهاء منه  12 ،أيار .2021
متاح على.https://bit.ly/3ocw1pk :
 491انظر ( ،" "İdari Gözetime Alternatifler" Konulu İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi ،DGMMعقد
االجتماع التماوري حول" بدائل االحتجاز اإلداري ")  9 ،آذار  ، 2021متاح باللغة التركية على.https://bit.ly/326TlL6 :
 492البند رقم ()1(66ب) من قانون األجانب والحماية الدولية
 493المعلومات مقدمة من مولتجي-دير في كانون األول 2017
 494المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي 2019
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بذويهم في مراكز الترحيل في المدن الحدودية وخاصة في فان 495.في غازي عنتاب ،يتم االحتفاظ بأفراد االعائالت مع بعصهم
البعض على الرغم من وجود بعض الحاالت التي تم فيها ترحيل األوالد غير المصحوبين بمفردهم496.
وفقا ً للقانون فإن األوالد المعرصين للخير أو األوالد الذين تمت إدانتهم بجنحة فيجب تحويلهم إلى مراكز دعم األوالد 497.ولكن
القلق يبقى موجودا ً بما يتعلق بعدد األيفال – عادة المتسولين في الموارع و البائعين -الذين تقوم مراكز المرية باحتجازهم
اعتبايياً498.
أما بالنسبة لألوالد الذين لهم عائلة ،فيتم احتجازهم بمكل عام 499.وفي  2017و تم إصدار قرارات  89Gالذي يقابل المقاتلين
اإلرهابيين األجانب أليفال كانوا محتجزين مع عائالتهم في إزمير و هذا يوصح النقد في التقييم المخصد قبل إعياء األمر
باالحتجاز .عبرت ن قابة المحامين في إزمير و أفراد من الجمعية الوينية الكبرى مخاوفهم من هذال الممارسات و التي ازدادت
بما أن نظام الترميز الميبق من قِبل السليات ليس له أي أسس قانونية 500.ويتم مماهدة حاالت ألوالد و كبار السن يصدر
بحقهم قانون" YTSمقاتل إرهابي أجنبي" في العديد من الواليات501.
في العام  2019في أنياكيا ،تمكن األوالد المحتجزين في مراكز الترحيل مع أسرهم الوصول إلى الخدمات الصحية ولكن ليس
إلى التعليم .كانت هناك قصية واحدة لعائلة من العراق لديها أربعة أيفال محتجزين في مركز الترحيل ورفصت محكمة يوزغات
اإلدارية األولى استئناف ها صد الترحيل وتم تحويلهم إلى مركز الترحيل في هاتاي .لم يوقعوا على استمارة العودة اليوعية .لم
يتمكن األوالد من الوصول إلى التعليم من مركز الترحيل .احتاجت إحدى األوالد للحصول على رعاية صحية بسبب إعاقتها
لكنها لم تتمكن من الوصول إليها502.
في إزمير في العام  ،2019لم تكن الممارسة تجاال الفئات العُرصة حساسة على اإليالق في مركز الترحيل .بمكل عام ،يتم
احتجاز المباب في مركز الترحيل ولكن قد تكون هناك أيصًا حاالت استثنائية .على سبيل المثال ،تم احتجاز أوالد مع أمهاتهم
واحتجاز تساء حوامل في مركز الترحيل وكانت هناك حالة صحية لالتجار بالبمر محتجز في مركز الترحيل ثم تم ترحيله503.
يمكن لقوات الدرك وخفر السواحل تسجيل األوالد على أنهم أكبر من  18عا ًما دون إجراء تحديد مامل للعمر .بعض الالجئين
الذين يبدو أنهم فوق  18عا ًما في الوثائق الرسمية هم في الغالب أوالد دون سن  18عا ًما 504.في أنياكيا ،تم ترحيل مخصين
من المغرب هما صحايا االتجار بالبمر إلى المغرب505.
إن األمخاد أصحاب الهويات الجنسية المختلفة هم بمكل خاد عرصة أكثر لخير االحتجاز عند تواجدهم خارج الوالية
المحددة لهم .باإلصافة إلى ذلك يمكل العاملون في الجنس و صحايا اإلتجار (المحتملين) أيصا ً مجموعة من األمخاد الذين
يتم احتجازهم في مراكز الترحيل بسبب النظام العام و الصحة العامة تحت البند  57من قانون األجانب و الحماية الدولية على
الرغم من أنهم ليسوا بالصرورة منخريين في إجراءات الحماية الدولية .إن النساء من بلدان مثل روسيا و أذربيجان وكازاخستان
وقيرغيزستان غالبا ً ما يتم حجزهم في مراكز الترحيل في أدرنه وإزمير (هرماندالي) وآيدن .و في أحد األحكام دعمت محكمة
الصلح الثانية قرارا ً باالحتجاز بسبب "األمن العام" الصادر بحق  8نساء كن يعملن بمكل غير رسمي في نادي ليلي 506.بمكل
عام ،ال يتم احتجاز األمخاد من مجتمع الميم في مراكز الترحيل في غازي عنتاب507.

 495معلومات من أحد أصحاب المصلحة في أنقرة ،مباي .2019
 496معلومات من أحد أصحاب المصلحة في غازي عنتاب ،مباي .2020
 497القانون رقم  29310في  29آذار  2015مراكز دعم اليفل و متوفر باللغة التركية على https://bit.ly/19Iwjfo
 498المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي 2019
 499في واحدة من الحاالت المتعلقة بيفل يبلغ الرابعة من العمر صاحب جنسية أمريكية محتجز و لكن محكمة الصلح الثانية في هاتاي
قررت أن االحتجاز له تأثيرات سلبية على اليفل :محكمة الصلح الثانية في هاتاي القرار رقم  2686/2018في  13تموز 2018
 500غازيتي كارينكا  2كانون األول  2017و هو متوفر باللغة التركية على  http://bit.ly/2DHlLNMو  12كانون األول
 2017و متوفر باللغة التركية على http://bit.ly/2BNNPB3
 501المعلومات مقدمة من محام في نقابة محامي اسينبول في مباي 2019
 502المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في أنياكيا  ،آذار .2020
 503المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير  ،آذار .2020
 504المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة  ،آذار .2021
 505المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في أنياكيا  ،آذار .2020
 506محكمة الصلح الثانية في آيدن القرار الصادر في  6نيسان 2017
 507المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة في غازي عنتاب ،آذار .2021
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يتم احتجاز األمخاد من ذوي الحاالت الصحية أيصا ً في مراكز الترحيل .و في حالة رجل مسن يالب للجوء كان قد عانى
من ذبحة قلبية ،قامت محكمة حقوق اإلنسان األوروبية برفض يلبه للتدابير الم قتة تحت القانون رقم  39من قوانين المحكمة
لت كد على تسريحه من االحتجاز بسبب عدم وجود خير انتهاك حق الحياة 508.ما تزال القصية معلقة أمام المحكمة الدستورية
للتدابير الم قتة 509.وفي حالة أخرى رفصت المحكمة الدستورية أن تمنح التدابير الم قتة بسبب أنه من الممكن للمخد أن
يحصل على الرعاية الصحية في مراكز الترحيل و أن االحتجاز لم يكن بحد ذاته يمكل خيرا ً على حياته 510.كانت هناك تقارير
حديثة عن مخد معاق محتجز في مركز هارماندالي للترحيل على الرغم من حقيقة وجود حكم قصائي يفيد بعدم جواز السفر
بمفردال والترحيل 511.كانت امرأة من أنغوال في وصع الوالدة وتم إرسلها إلى مركز االحتجاز في سيليفري بإسينبول بسبب
عدم دفع الرسوم 512.احتُجز بعض األمخاد في مراكز الترحيل على الرغم من إصابتهم بالسريان أو المرض المزمن وكذلك
األمخاد الذين يخصعون لعالج مكثق513.
في عام  2020في اسينبول ،واجهت الفئات العُرصة من األمخاد والعاملين في مجال الجنس مزيدا ً من التمييز .نظمت
المرية مداهمات خالل جائحة كوفيد 19-في منتصق الليل وتم احتجاز المعتقلين في مراكز المرية .أصدرت المديرية العامة
إلدارة الهجرة قرارات الترحيل بنا ًء على قانون حماية المدنيين رقم  1/54ألسباب تتعلق بالنظام العام والصحة العامة .كما كان
الوصول إلى محام صعب للغاية بالنسبة له الء األمخاد .عدد المحامين العاملين في هذال المجاالت واللذين لديهم خبرة في
قانون الهجرة محدود للغاية .انخفض عدد المحامين العاملين في هذا المجال بمكل أكبر بسبب جائحة كوفيد 19-في عام .2020
وبالتالي واجه مقدمو يلبات الحماية الدولية المحتجزين مماكل في ممارسة حقهم في الدفاع514.
في عام  ،2020كانت هناك حالة اعتداء جنسي على امرأة في مركز الترحيل في فان .على الرغم من االعتداء ،تم احتجازها
في نفس مركز الترحيل وكانت ترى الجاني كل يوم .لم يتم النظر في يلب الحماية الدولية الخاد بها وصدر قرار بالترحيل.
بعد تدخل المحامين تم نقلها إلى ملجأ في مدينة أخرى .في مركز الترحيل في فان لم يتمكن المحامون من عقد لقاء معها وجها ً
لوجه وواجهوا صعوبات في الحصول على توكيل رسمي .كان عليهم تقديم مكوى رسمية صد إدارة مركز الترحيل .اآلن ،اثنان
من حراس األمن في السجن515.
مجئ االتتجا

مؤشرات :مدة االحتجاز
 .1هي فترة االحتجاز األقصى المنصود عليها في القانون:
مهر واحد
❖ احتجاز اللجوء
 12مهرا ً
❖ احتجاز ما قبل الترحيل
 .2ما هي الفترة الوسيية الحتجاز يالبي اللجوء بمكل فعلي؟
يُسمح باالحتجاز اإلداري إلجراءات الحماية الدولية لمدة أقصاها 30

غير موجودة
يوماً516.

 508محكمة حقوق اإلنسان األوروبية يابكان صد تركيا ،التيبيق رقم 18/160
 509المعلومات مقدمة من رابية حقوق الالجئين الدولية في آذار 2019
 510المحكمة الدستورية ،القرار رقم  35518/2018في  25كانون األول 2018
"Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor" ،Evrencel 511
 10 ،كانون الثاني  ،2020متاح باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2Jlo1P1 :
،'Doğum yapan göçmen kadın faturayı ödeyemediği için polise teslim edildi' ،EgazeteEtik 512
 14كانون األول  ،2019متاح باللغة التركية على.https://bit.ly/2Uv3f6h :
 513معلومات من أحد أصحاب المصلحة  ،آذار .2021
 514معلومات من أحد أصحاب المصلحة  ،آذار .2021
 515المعلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة آذار .2021
 516البند رقم  )5(68من قانون األجانب والحماية الدولية
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وعلى الجانب اآلخر يمكن الحكم باالحتجاز ما قبل الترحيل لمدة  6أمهر و يمكن أن يكون قابالً للتمديد لمدة  6أمهر
و يتم تيبيق هذا التمديد فعليا ً بصورة منهجية و خاصة لألمخاد الخاصعين لقانون " مقاتل إرهابي أجنبي" 518.ولكن في
إحدى الحاالت أسقيت محكمة الصلح الثانية أدرنه قرارا ً باالحتجاز وذلك بسبب أن االحتجاز ألكثر من  6أمهر يتجاوز الحدود
الزمنية المنيقية519.
أخرى517.

و في الممارسات الحالية و بما أن القانون يسمح لألمخاد الذين يسجلون يلبا ً للحماية الدولية بالبقاء في االحتجاز لما قبل
الترحيل دون قرار احتجاز منفصل وفقا ً للبند رقم  68من قانون األجانب والحماية الدولية (انظر في أسس االحتجاز) 520،فإن
المحامين و خبراء آخرين على علم بهذال الحاالت حيث أنه لم يتم تبيين المادة رقم  68لقرارات االحتجاز لألمخاد المعنيين
الذين تم احتجازهم ألكثر من  30يوما ً بينما كانت يلباتهم للجوء قيد المعالجة من قبل مديرية إدارة الهجرة في انتهاك واصح
للقانون.
و على الرغم من أن فترة االحتجاز يمكن أن تختلق مع اختالق الجنسيات أو من مركز آلخر ،إال أن المحامين قد الحظوا
ازديادا ً في فترة االحتجاز في 521.2018
يجب أن يتم نقل األمخاد الذين يواجهون الترحيل إلى مراكز الترحيل خالل  48ساعة من إصدار قرار االحتجاز 522.و كما
وصحت المحكمة الدستورية في حكمها في قصية ب .ت .في  2017فهذا معناال أنه يمكن احتجاز األمخاد فقي في مركز
المرية لمدة أقصاها  48ساعة قبل أن يتم نقلهم إلى مركز الترحيل 523.و لكن يُعد االحتجاز الذي يتجاوز  48ساعة إجرا ًء
عاديا ً في واليات مثل اسينبول وهاتاي 524.يوجد مركز ما قبل الترحيل في بندك في اسينبول حيث يمكن أن تكون فترة
االحتجاز في الكثير من األحيان أيول من  48ساعة وأحيانا ً تصل إلى  20أو حتى  25يوم525.

شروط االحتجاز
مراأل االتتجا
ر
مؤشات :مكان االحتجاز
طالن اللجوء ف الس جن من أجل إجراءات اللجوء (ليس بس بب تهمة
 .1هل يس مح القانون بأن يتم احتجاز ر
جنائية)؟
نعم

ال X

ً
طالن اللجوء فعليا ف السجن من أجل إجراءات اللجوء؟
 .2إن كان األمر كذلك ،هل يتم احتجاز ر
ال X
نعم
يوصح قانون األجانب و الحماية الدولية الفرق بين االحتجاز اإلداري بهدق الترحيل و االحتجاز بسبب إجراءات الحماية الدولية
التي ينظمها البند رقم  57و  .68ولكن فعليا ً يتم احتجاز المتقدمين للحماية الدولية في مراكز الترحيل.

 517البند رقم  )3(57من قانون األجانب والحماية الدولية
 518المعلومات مقدمة من محام في نقابة محامي اسينبول في مباي 2019
 519محكمة الصلح الثانية في إدرنه القرار رقم  2746/2018في  3تموز 2018
 520البند رقم  )7(96من األنظمة المتعلقة بقانون األجانب والحماية الدولية
 521المعلومات مقدمة من محام في نقابة محامي اسينبول في مباي 2019
 522البند رقم  )2(57من قانون األجانب والحماية الدولية
 523اليمييحييكييميييية الييييدسييييييييتييورييييية ،ب.ت .اليقييرار رقيم  15768/2014فيي تمييييييييريين اليثييييانيي  2017و ميتييوفير عيلييى اليمييوقييع
https://bit.ly/2IWjuS0
 524المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي 2019
 525المعلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2020
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.1.1

مراكز الترحيل

اعتبارا من آذار  ،2021كان هناك  26مركز ترحيل نمي في تركيا بسعة إجمالية قدرها  16008مكان .تم إنماء مركز إزمير
ً
(هرماندالي) وكيركالريلي وغازي عنتاب وأرزورم وقيصري وفان (كوروباش) في البداية كمراكز استقبال وإقامة للمتقدمين
للحصول على الحماية الدولية بتمويل من االتحاد األوروبي قبل استخدامها كمراكز ترحيل (انظر أنواع أماكن اإلقامة) .كان من
المفترض أن يتم إغالق مركز الترحيل في أصنة بافتتاح مركز جديد في أورفا 526.تم افتتاح مركز ترحيل أكيورت في أنقرة
في العام  2019وبدأ العمل في عام  527.2020تم إدراج المرافق الموجودة في إغدير وماالييا كمراكز ترحيل م قتة .تم إغالق
مركز ترحيل عثمانية دوزيتمي لكن المخيم ال يزال مفتوحا ً .تم نقل األمخاد المحتجزين في مركز الترحيل هذا إلى مركز
الترحيل في غازي عنتاب .في العام  ،2020تمت إزالة أحد مراكز الترحيل المدرجة في فان من القائمة .وبذلك انخفض إجمالي
سعة االحتجاز في مراكز الترحيل من  20ألق في عام  2019إلى  16108مكانً اعتبارا ً من آذار .2021
وفي ما يلي أماكن و قدرة مراكز الترحيل االستيعابية:
سعة مراكز االحتجاز الذي يسبق الترحيل في تركيا
مركز االحتجاز الذي يسبق الترحيل
أصنة

اسينبول (بينكيليتش)

آغري

اسينبول (توزال)

أنقرا

إزمير (هاماندالي)

انياليا

كايسيري

آيدن

كيركاليه

تماناكاليه

كوجايلي

تمانكيري

ماالييا

موغال

أدرنه

فان

إرزورم 1
إرزورم 2

إغدر (م قت)

غازي عنتب (أوزلي)
هاتاي

مالييا (م قت)

اسينبول (سيليفيري)

العدد الكلي

16108

 526المعلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة في غازي عنتاب ،مباي .2020
 527المعلومات مقدمة من محامي من نقابة المحامي في أنقرا ،آذار .2020
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المصدر :المديرية العامة إلدارة الهجرة ،مراكز الترحيل:

https://bit.ly/2PThCl9

يعمل االتحاد األوروبي بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة إلدارة الهجرة بمأن االحتجاز كجزء من أداة المساعدة قبل
االنصمام528.
اعتبارا من آذار  ،2021سيبدأ ممروع جديد بدعم من االتحاد األوروبي لتعزيز بناء قدرات مركز الترحيل (على
ً
سبيل المثال  ،إدارة عملية أفصل في معالجة المكاوى أو التحقيقات التأديبية والتنسيق مع الوزارات األخرى) وتعزيز بدائل
االحتجاز اإلداري وكذلك الوصول إلى الخدمات األساسية (أي تنفيذ معايير الرعاية الصحية القائمة على الحقوق بما يتمامى
مع معايير مانديال والحصول على المساعدة القانونية والحصول على الحماية)529.
وبحسب المحامين ،يبدو أن بعض مراكز الترحيل تستوعب فئات مختلفة من األمخاد .على سبيل المثال ،في هاتاي وغازي
عنتاب يتم بمكل أساسي احتجاز السوريين الذين لم يوقعوا على استمارة العودة اليوعية .في السابق كان هناك مركز الترحيل
واحد في فان ولكن تم بناء مركز استقبال في منيقة كوروباس بسعة  750مخد وتم تحويله إلى مركز الترحيل .كان هذا
األخير لإليرانيين واألولى كانت لجميع المجموعات األخرى ولكن تم إغالق األخير وأصبح اآلن نوع من الفرع اإلداري لمركز
الترحيل حيث ال يحتجز أي مخد .مركز الترحيل في كوروباش ممغول للغاية ألن المهاجرين المراد ترحيلهم يتم نقلهم إلى
مركز الترحيل هذا من مدن أخرى بما في ذلك المهاجرين الذين تم القبض عليهم في بدليس وهكاري وموش ومرناق .وصولهم
إلى المنظمات غير الحكومية و  /أو المساعدة القانونية محدود وأفاد المحامون أنهم واجهوا صعوبات في مقابلة ه الء العمالء530.
في اسينبول مركز ترحيل سليم باما للنساء وبينكيليتش للرجال .تستوعب مراكز الترحيل هذال في الغالب المدانين السابقين أو
الالجئين المتوريين في قصية جنائية .تم إنماء مركز ترحيل للرجال في توزال .الممكلة الرئيسية للمحامين هي تحديد مركز
الترحيل حيث يتم احتجاز الوكيل .ال تمارك مديرية إدارة الهجرة معلومات حول مكان احتجاز المخد .يجب على المحامين
أن يبحثوا بمكل استباقي عن عمالئهم في كل مراكز الترحيل األمر الذي قد يستغرق يومين.
ال يتم إبالغ الالجئين في إسينبول عموما ً بحقوقهم في مراكز الترحيل باستثناء مركز سليم باما  -مركز الترحيل حيث يتم
االحتفاظ بالنساء وحيث يحاول المس ولون تنفيذ ممارسات أفصل .وافق المس ولون على وصع بعض الملصقات على جدران
مركز ترحيل سليم باما بلغات مختلفة تمرح إجراءات الحماية الدولية  /الم قتة ويرق الوصول إليها جنبا ً إلى جنب مع أرقام
هواتق العديد من المنظمات غير الحكومية 531.تم نقل العديد من الالجئين واألمخاد الذين يعيمون في اسينبول من .اسينبول
إلى مراكز ترحيل أخرى في مدن مختلفة .يمكن أن ينتهك هذا الموقق حقهم في الوصول إلى التمثيل القانوني (ألن المحامين ال
يعرفون دائما ً مكان وجودهم)532.
.1.2

مرافق االحتجاز في الميار ومحيات المرية

هناك مرفق واحد على الحدود لألمخاد الذين لم يُسمح لهم بدخول تركيا (المسافرين غير المسموح لهم بالدخول) في الميارات
الدولية .وتتصمن ميار أتاتورك في اسينبول وميار صبيحة غوكتمن في اسينبول وميار إيزنبوغا في أنقرة و ميار عدنان
مينديرس في إزمير (انظر قسم الوصول إلى الميار).
و بمكل عام ال تعتبر السليات أن االحتجاز في منايق العبور هو سلب للحرية على الرغم من أن تقرير  2016الذي أعدال
المجلس األوروبي يمير إليهم ويقر أن األمخاد المحتجزين في هذال المرافق هم أمخاد مجردون من حريتهم533.
يمكن استعمال مراكز المرية كمراكز احتجاز لفترة قصيرة ال تتجاوز  48ساعة قبل النقل إلى مراكز الترحيل 534.ويتم استعمال
هذال األماكن فعليا ً في واليات مثل اسينبول و مرسين.

 528معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 529معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 530معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 531الممثل الخاد لمجلس أوروبا المعني بالهجرة والالجئين ،تقرير زيارة تقصي الحقائق إلى تركيا 10 ،آب  ، 2016الفقرة IX.1
(أ).
 532البند  )2( 57من قانون األجانب والحماية الدولية.
 533المندوب الخاد لمجلس أوروبا للهجرة و الالجئين ،تقرير لبعثة تقصي الحقائق في تركيا في  10آب  2016الفقرة ( 1 .9أ)
 534البند رقم  )2(57من قانون األجانب والحماية الدولية
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.1.3

مرافق االحتجاز الغير رسمية

الحظت الجهات المعنية عددا َ من الممارسات التي تتصمن احتجازات على أرض الواقع ألمخاد في مراكز احتجاز مثل
صاالت رياصية في مختلق الواليات دون وجود أمر احتجاز ،قبل النقل إلى مراكز الترحيل أو توقيع وثائق العودة اليوعية.
و ليس من الواصح ما إذا كانت تتم إدارة هذال المراكز عن يريق المديرية العامة إلدارة الهجرة أو من قِبل المديرية العامة
للم ون األمنية.
شانلي ورفا  :يتم احتجاز األمخاد المعتقلين في صالة رياصية لمدة تصل إلى أسبوع قبل نقلهم إلى مركز الترحيل األقرب
في غازي عنتاب535.
اسطنبول :في اسينبول ،يتم حجز االمخاد المعتقلين في مركز مرية بنديك لمدة تزيد عن  48ساعة أحيانا ً قبل نقل المخد
إلى مراكز الترحيل .هناك "أماكن احتجاز" أخرى في بعض أجزاء المدينة .من الناحية القانونية هذال المنايق هي مراكز مرية
لكنها تستخدم صمنيا ً كمراكز ترحيل .يتجاوز وقت االحتجاز  48ساعة في معظم األوقات 536،بما في ذلك في مراكز مرية
بيوغلو وبميكتاش وكاتانى حيث كان تم احتجاز معظم الالجئين .تم االحتجاز األجانب المتوريين في قصية قانونية في مركز
المرية حتى تستدعيهم مديرية إدارة الهجرة .يتم احتجازهم لمدة  3-2أيام وأحيانًا  7أيام .تم تمديد فترات االحتجاز إلى -10
 15يوما ً بسبب الوباء في عام  . 2020وبما أن أماكن الحجر الصحي كانت ممتلئة تم احتجاز األمخاد في أقسام المرية .تم
حجز الجئون في أقسام المرية لمدة  14يوما ً من ما يتجاوز المدة القصوى المحددة في القانون .واحتُجز بعض الالجئين في
أقسام المرية بسبب عدم وجود سيارة لنقلهم إلى مركز الترحيل537.
مرسين :يستعمل قبو مركز المرية يوموك تبه في منيقة دميرتاش بمكل غير رسمي الحتجاز األمخاد الذين ينتظرون النقل
إلى مراكز الترحيل .و في بعض الحاالت يستمر االحتجاز إلى مهر أو مهرين و تتم عمليات الترحيل و إجراءات الحماية
الدولية في هذال المرافق 538.لم يتغير هذا الوصع في .2020
هاتاي :يتم استعمال أحد المرافق السابقة التابعة لوحدة القوات الخاصة في مديرية المرية الواقعة في منيقة كونوتالر 500
وهو قريب من مركز الترحيل ويستعمل الحتجاز األمخاد الذين تم اإلمساك بهم في وصع غير قانوني أو األمخاد الخاصعين
للتحقيق الجنائي الذين تم إيالق سراحهم من قِبل المدعي العام في  .2020وبحسب ما وردُ ،
يلب من األمخاد المحتجزين
هناك التوقيع على وثائق العودة اليوعية ،وإال فسيتم نقلهم إلى مركز الترحيل .كانت هناك تقارير عن ممارسة غير قانونية مثل
إجبار األمخاد على التوقيع على نماذج العودة اليوعية بالقوة أو باالحتيال ومنع المحامين من دراسة الملفات الالجئين أو
مقابلتهم وجها ً لوجه .يوجد يابقان وغرق لالحتجاز في القبو .يُحتجز الرجال والنساء في نفس المكان في زنزانات مختلفة .يبدو
أن هناك صغي للقبض على المهاجرين .ال يحصل المحتجزين على اليعام مبامرة ولكن يتعين عليهم دفع ثمنه من مكان ما
يعرق عن نفسه 539.ال توجد جهة خارجية
خارج مركز المرية .يتم متابعة اجتماعات المحامين مع عمالءهم من قبل مخد ال ّ
تراقب عمليات العودة من هناك .تراقب مفوصية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان فقي العودة اليوعية الرسمية التي تديرها
مديرية إدارة الهجرة540.
فان :في فان يتم احتجاز المهاجريين في مراكز للمرية في جالديران و باالبان و بيبليسين.

 535المعلومات مقدمة من مركز سانلورفا لقانون الالجئين في مباي 2019
 536المعلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة  ،آذار  .2021وفقًا لتجربة صاحب مصلحة آخر ال يتم دائ ًما احتجاز الالجئين في بنديك
لمدة تزيد عن  48ساعة.
 537المعلومات قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 538المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي 2019
 539المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أنياكية في مباي 2019
 540المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أنياكية في آذار .2020
122

ا اضاع

مةا ق االتتجا

مؤشرات :األوضاع في مرافق االحتجاز
ً
 .1ه يملك المحتجزون حق العناية الصحية فعليا؟
نعم  Xال
❖ إن كان األمر كذلك ،هل ه محصورة ف الحاالت الصحية الطارئة؟
نعم  Xال
إن جميع مراكز الترحيل خاصعة ل سلية المديرية العامة إلدارة الهجرة و تتم إدارة كل مركز عن يريق مدير مس ول 541.ال
يند قانون األجانب والحماية الدولية على أي مروي الحتجاز المتقدمين للحماية الدولية .و لكن يند البند رقم  4من قانون
مراكز الترحيل أن "عملية التأسيس و عمل هذال المراكز و تنفيذ هذال الخدمات المقدمة من خالل هذا القانون ستتم وفقا ً للمبادئ
و اإلجراءات التالية:
.1

حماية حق الحياة

.2

منهج يركز على اإلنسان

.3

األخذ بعين االعتبار ما هو في مصلحة األيفال غير المصحوبين

.4

أولوية المتقدمين من ذوي االحتياجات الخاصة

.5

سرية المعلومات المخصية

.6

إخيار األمخاد المعنيين عن العمليات التي سوق يتم إجرا ها

.7

تعزيز الجانب االجتماعي و النفس للسكن

.8

احترام حرية المعتقدات و العبادة لألفراد

 .9تقديم الخدمات للمقيمين دون التمييز بناء على اللغة والعرق واللون والجنس واألفكار السياسية والمعتقدات الفلسفية
والدين واليائفة وأسباب ممابهة".
يُي لب من مراكز الترحيل أن يقدموا اإلقامة و الغذاء باإلصافة ألمور أخرى مثل األمن و الخدمات الصحية األساسية و اليارئة
و الدعم االجتماعي و النفسي 542.و في سلسلة من األحكام من المحكمة الدستورية صد االحتجاز في اسينبول و الذي تم إغالقه
اآلن ،تم التنبيه إلى الحاجة إلى تقديم ظروق احتجاز مناسبة في تركيا543.
وفي عام  2017و بالتوافق مع قانون المراقبة 544يلبت المديرية العامة إلدارة الهجرة من كل البلديات التي تدير مراكز الهجرة
أن تقيم هيئات للهجرة متخصصة و تتألق من خبراء و أكاديميين و مجتمع مدني و مس ولين من المراكز الصحية و التعليمية
و ممثلي البلديات و مهمتهم هي الزيارات المنتظمة للمراكز .و يعتمد تأليق كل هيئة بمكل كامل على مجالس البلدية و بمكل
عام يكون الهالل األحمر التركي موجود في هذال الهيئات 545.في عام  ،2019كان ال يزال من الممكن نظريا ً دعوة المنظمات

 541المادة رقم  11من قانون مراكز الترحيل
 542البند رقم  )1(14من قانون مراكز الترحيل
 543المحكميية الييدسيييييييتورييية ق .أ .و م .أ .اليلييب رقم  655/2013و الحكم في  20كييانون الثيياني  2016أ .ق .و اليلييب رقم
 1649/2013و الحكم في  20كانون الثاني  2016ت.ت .و اليلب رقم  8810/2013و الحكم في  18ميييييييباي  2016واليلب
رقم  2841/2014و اليلب رقم  15824/2014و الحكم في  22أيلول 2016
 544البند رقم  16من قانون مراكز الترحيل
 545المعلومات مقدمة من رابية التصامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء في مباي 2018
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غير الحكومية لحصور اللجان من قبل المحافظات ولكن ذلك أصبح نادرا ً للغاية .ال توجد معلومات كافية لمعرفة ما إذا كانت
هذال اللجان نمية أم ال.
في عام  ،2020قصت المحكمة الدستورية بأن معتقالً من كازاخستان تعرض للتعذيب في مركز ترحيل أرزورم بعد احتجازال
في الحبس االنفرادي لمدة  10أيام .حصل على  30000ليرة تركية (أي حوالي  3000يورو) كتعويصات غير مالية546.
.2.1

الظروق المادية في االحتجاز

تختلق الظروق في مراكز الترحيل من مركز إلى أخر .في عام  ،2020كانت الكثافة في مراكز الترحيل أقل مقارنة بعام
 2019بسبب تأثير كوفيد 19-و إدارة الهجرة يبقت تدابير الحجر الصحي لمدة  10أو  14يوم قبل االحتجاز في مراكز الترحيل.
تتصمن المالحظات األخيرة لظروق االحتجاز في المراكز المختارة ما يلي:
إزمير (هارماندالي) :يملك المركز سعة تقارب  750مكانا ً في ما يقارب  126غرفة موجودة في مبنيين .ي من المبنى األول
"أ" اإلقامة للرامدين العازبين و األمخاد تحت قانون المقاتلين اإلرهابيين األجانب بينما تقيم العائالت في المبنى الثاني
"ب" 547.و هناك غرفتان منفصلتان لألمخاد من ذوي الحاجات الخاصة و يمكن الصعود لها بستخدام مصعد .وتملك كل
غرفة ستة سرير ومجهزة بحمام وتواليت .وإن بعض الغرق بحجة لإلصالحات وال تملك أي ستائر .باإلصافة إلى ذلك ت ثر
الحرارة والريوبة بمكل سلبي على ظروق المعيمة في المركز 548.يتم تنظيق الغرق يوميا ً و لكن الوحدات العائلية تواجه
تفمي الحمرات و الذي أدى إلى الحساسية لدى األيفال 549.يتصمن المركز نا ٍد رياصي ومكتبة ومكانين فسيحين للممارسات
الدينية و ملعبين وتلفاز ومحية إنترنت باإلصافة إلى حالق ومصفق معر.
وخالل زيارة هيئة حقوق اإلنسان و المساواة في  ،2018استصاق المركز  475مخصاً .و من ه الء كان هناك  51إمرأة
ومن بينهن ثالث نساء حوامل و 36يفالً ومخصين من كبار السن ومخد واحد من أصحاب الهويات الجنسية المختلفة .وكان
العدد الكامل لألمخاد المحتجزين في هذا المركز  172مخصا ً تحت قانون المقاتلين اإلرهابيين األجانب 550.في عام ،2019
كان هناك مايقارب  1000مخد محتجز في المركز في أي وقت .في بعض األحيان تجازو المركز ياقته وال توجد أية خية
لبناء قدرات إصافية في إزمير 551.أثناء الوباء ،صدر تقرير عن لجنة نقابة المحامين في إزمير بمأن الهجرة الحظ العديد من
انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت في مركز هارماندالي ترحيل في الفترة من  18نيسان إلى  13آذار  .2020وفقا ً للتقرير،
لم يتم احتجاز الالجئين في أماكن ال يمكن وصفها ب "الحجر الصحي" .اعتبارا ً من نهاية مهر نيسان ،كان ما بين  12و 15
الجئا ً يقيمون في غرفة واحدة .كان عدد الالجئين المقيمين في نفس اليابق حوالي  200مخد .تم تنظيق الغرق من قبل
الالجئين أنفسهم وليس الموظفين .لم يتم توفير المنتجات الصحية (الكمامات والقفازات والميهرات وما إلى ذلك) من قبل مركز
الترحيل .كان الوصول إلى األيباء محدودا ً للغاية .كانت هناك حمرة تسبب تورم وحكة في الجلد ومع ذلك لم تستجب السليات
للمكاوى552 .

 546قصية يا.ك 2 ،14347/2016 ،.حزيران .2020
 547هيئيييية حقوق اإلنسيييييييييييان والمسييييييييييياواة التر كييييية 18/2018 :في كييييانون األول  2018و متوفر بيييياللغيييية التركييييية على
 https://bit.ly/2UOmJjIالمقيع رقم  12 – 11و 20
 548المصدر السابق ذاته المقيع 26 - 21
 549المصدر السابق ذاته المقيع 28
 550المصدر السابق ذاته المقيع 20 - 19
 551المعلومات من محامي من النقابة المحامين إزمير.
 552تقرير مركز الترحيييييل إزمير هييييارمييييانييييدالي عن جييييائحيييية كورونييييا 18 ،نيسيييييييييييان  13 -آذار  ،2020متيييياح على:
.https://bit.ly/3uzkXof
 556حقوق اإلنسان التركية
124

إرزورم  :تم إنماء مركزين للترحيل في عقدة كبيرة :األولى فيها أربع أبنية لألمخاد المحتجزين و الثانية فيها مبنيين .وكان
كل مركز فيه مبنى منفصل للمكاتب واإلدارة 553.وكل مركز فيه  750مكاناً 554.ويتم وصع النساء في اليابق العلوي من المبنى
الثاني555.
تتسع غرق النوم لستة أمخاد وسييا ً و تتصمن حماما ً و تواليت و لكن ليس هناك أي ستائر 556.حددت هيئة المساواة وحقوق
اإلنسان التركية أوجه النقد خالل زيارتها في  2018مثل المراحيض المسدودة والتسريبات والمغاسل المكسورة و أبواب
المراحيض ومقابض األبواب المكسورة واألسقق التي تصررت بسبب الريوبة ونقد التهوية الميلوبة 557.ومهدت أيصا ً
انقياع في المياال الساخنة في المبنى الثاني558.
يملك المبنى األول ملعبا ً رياصيا ً و ملعب كرة قدم وسلة وكرة يد وكافيتيريا وغرفة صالة 559وملعب أيفال ومكتبة وغرفة
انترنت ولكن ال يُسمح للمحتجزين بدخولها وغرفة جهاز إسقاي ومحل حالقة وتصفيق معر بينما يملك المبنى الثاني ملعبا ً
ومرافق داخلية ممابهة 560.وامتكى البعض أنه لم يتم السماح لهم بالخروج في المبنى الثاني في بعض األيام وأنهم ال يستييعون
الدخول للمرافق الرياصية561.
وخالل زيارة هيئة المساواة و حقوق اإلنسان في  2018كان عدد المحتجزين  1157و منهم  627في المبنى األول و  530في
المبنى الثاني و  16يفالً و  14امرأة و مخد واحد من كبار السن و مخد واحد لديه إعاقة562.
غازي عنتاب (أويزلي)  :إن الظروق المادية في المرافق تتحسن .يتم وصع العائالت مع بعصهم .و لكن كان هناك حالة مغب
تبعت حالة انتحار لمواين أفغاني في المركز في مباي  .2019وبحث المحامون من هيئة اللجوء و الهجرة من نقابة محامي
غازي عنتاب في الحادثة و لكن لم يتم توفير المعلومات من إدارة المركز .وقد توصلت النقابة إلى أن المحتجزين قد قاموا
بإصراب عن اليعام في المركز563.
اسطنبول :يتم احتجاز النساء في مركز سيليفري للترحيل بينما يتم احتجاز الرجال في

بينكليك564.

نطاليا :يتم احتجاز األمخاد في زنزانات يتم قفلها من الخارج .و يقيم النساء و الرجال في أماكن
تشاناكاليه :وردت التقارير عن أن الظروق جيدة بمكل

منفصلة565.

عام566.

هاتاي  :تلقى المحامون تقارير عن ظروق سيئة .فليس لدى األمخاد الحق باالستحمام أو الحصول على المياال الساخنة و
يمكنهم الخروج لمدة  40دقيقة فقي 567.إن جزء من مركز الترحيل قيد التجديد وبسبب ذلك يتم نقل عدد من األمخاد إلى
غازي عنتاب.

 553هيئيييية المسييييييييييياواة و حقوق اإلنسيييييييييييان التركييييية  16/2018في كييييانون األول  2018و متوفر بيييياللغيييية التركييييية على
https://bit.ly/2UJjyKd
 554المصدر السابق ذاته المقيع 24
 555المصدر السابق ذاته المقيع 28
 556المصدر السابق ذاته المقيع  29و لكن المباني اإلدارية لديها ستائر
 557المصدر السابق ذاته المقيع 36-35 ،30
 558المصدر السابق ذاته المقيع 32
 559و وفقا ً للهيئة قال الناس أنهم لم يكونوا قادرين على استعمالها ،المصدر السابق نفسه المقيع .37
 560المصدر السابق نفسه المقيع 13 – 12
 561المصدر السابق نفسه المقيع 51 - 49
 562المصدر السابق نفسه المقيع 25 - 24
 563المعلومات مقدمة من محام في نقابة محامي غازي عنتاب في مباي 2019
 564المعلومات مقدمة من محام في نقابة محامي اسينبول في مباي 2019
 565المعلومات مقدمة من محام في نقابة محامي أنياليا في آذار 2019
 566المعلومات مقدمة من محام في نقابة محامي أنقرة في مباي 2018
 567المعلومات مقدمة من محام في نقابة محامي إزمير في مباي 2018
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قيصري :يتسع المركز لسبعمئة و خمسون مخصا ً و بدأ بالعمل في  568.2016تملك الغرق أسرة مزدوجة ويوجد فيها خزائن
وحمامات ومرحاض 569.وهناك غرفتان لألمخاد ذوي اإلعاقة ويمكن الوصول لهم بمصعد 570.وتبين أن الحييان والغرق
والبيانيات في حالة جيدة خالل زيارة من هيئة المساواة وحقوق اإلنسان في  571.2018ولكن تبين أن التهوية و توفر الماء
الساخن ليس بحالة جيدة572.
ولدى المركز غرفة صالة و مكتبة و نا ٍد رياصي و غرفة

كومبيوتر573.

صا  ،من بينهم  18امرأة وً 59
يفال
خالل زيارة لجنة حقوق اإلنسان والمساواة في عام  ، 2018استوعب المركز  630مخ ً
نظرا للتغير السريع في عدد األمخاد ،لم يتجاوز المركز ياقته .575يتم نقل األمخاد إلى
واثنين من األمخاد المعوقينً 574.
مراكز الترحيل األخرى مثل كيركاليه أو تمانكيري إذا لم تكن هناك أماكن متوفرة في المركز.576
قال محام في فان إن الظروق في السجون أفصل من مراكز الترحيل ألن الناس لديهم الحق في الوصول إلى الكتب واألمياء
األخرى في السجون .على سبيل المثال ،لم يتمكن صحفي نرويجي محجوز في مركز الترحيل من الوصول إلى األدوية والكتب
لذلك قرر العودة يواعية إلى النرويج577.
في نقرة امتكى المحتجزون من رداءة جودة اليعام وعدم حصولهم على األدوية ومن البرد القارس 578.توجد منمأة أخرى في
ميار إيسنبوغا في أنقرة .يمكن للناس الوصول إلى اإلنترنت والهاتق والماء واليعام أثناء إقامتهم في الميار579.
.2.2

الموظفون والرعاية الصحية واالحتياجات الخاصة

يجب توفير "خدمات الرعاية الصحية األساسية العاجلة التي ال يستييع المخد المعني توفيرها
الحصول على خدمات الدعم النفسي واالجتماعي581.

للمحتجزين"580.

كما يمكن

في إزمير (هارماندالي) ،تم التوصل من خالل زيارة تفقدية أجرتها لجنة حقوق اإلنسان والمساواة في عام  2018أن هناك
أخصائيًا نفسيًا واثنين من األخصائيين االجتماعيين واثنين من المدرسين موجودين في المركز ،باإلصافة إلى يبيب واحد و 5
موظفين صحيين 582.وبالرغم من ذلك ،أفاد معظم المحتجزين بعدم علمهم بوجود اليبيب النفسي 583.وأعربت اللجنة أيصا عن
قلقها إزاء عدم وجود مجموعات االستجابة لليوارئ في عيادة المركز خالل الزيارة التي قامت بها584.
يوجد في قيصري عامل اجتماعي وأربعة معلمين ويبيب
 17:00و تعمل الممرصات في نوبات586.

واحد585.

وفي إرزورم ،يتوفر يبيب من الساعة  8:00إلى الساعة

وتختلق األنمية في مراكز الترحيل في جميع أنحاء البالد .في إرزورم  ،على سبيل المثال ،تمكن األيفال األفغان المحتجزون
من الحصول على التعليم في عام  587.2018وقد أبلغ عن الميء ذاته في إزمير (هارماندالي) ،على الرغم من تيبيق برنامج

 568هيئيييية المسييييييييييياواة و حقوق اإلنسيييييييييييان التركييييية  14/2018في تميييييييرين الثيييياني  2018و متوفر بيييياللغيييية التركييييية على
 https://bit.ly/2HLRi62المقيع 13 - 10
 569المصدر السابق ذاته المقيع 23
 570المصدر السابق ذاته المقيع 25
 571المصدر السابق ذاته المقيع 34 - 32
 572المصدر السابق ذاته المقيع 52
 573المصدر السابق ذاته المقيع 51
 574المصدر السابق ذاته المقيع 15 – 14
 575المصدر السابق ذاته .المقيع 24
محام في نقابة محامي قيصري  ،مباي 2019
 576المعلومات مقدمة من
ٍ
 577المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين فان ،آذار .2020
 578معلومات مقدمة من محام من نقابة المحامين في أنقرة  ،آذار .2020
 579معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2018
 580المادة  )2( 14تنظيم مراكز الترحيل.
 581المادة  )2( 14تنظيم مراكز الترحيل.
 582اللجنة التركية لحقوق اإلنسان والمساواة  ، 18/2018كانون األول  ، 2018الصفحة 18
 583المصدر السابق ذاته .الصفحة 37
 584المصدر السابق ذاته .الصفحة 44
 585اللجنة التركية لحقوق اإلنسان والمساواة في  ، 14/2018مباي  ،2018الصفحة .19
 586اللجنة التركية لحقوق اإلنسان والمساواة في  ، 16/2018كانون األول  ، 2018الصفحة .52
 587المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية في مباي .2019
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الجنسية588.

تدريبي قياسي على األيفال بغض النظر عن العمر أو
إلى التعليم ولكن الدعم النفسي واالجتماعي متاح في مركز

أما في في أنياليا ،ال يمكن لأليفال المحتجزين الوصول

الترحيل589.

كانت هناك مزاعم حول سوء المعاملة صد المحتجزين على أيدي موظفين مثل حراس األمن في إزمير (هارماندالي) 590.في
أنياليا ،تعرض مواين سوري للتعذيب من قبل صباي في مركز الترحيل في حزيران  2018ونُقل بعد ذلك تم نقله إلى مركز
الترحيل في غازي عنتاب،و كان يعاني ييلة الوقت من العنق الجسدي أثناء عملية النقل 591.وكما أبلغ عن حوادث عنق وتقييد
اليدين والصغي من أجل التقدم بيلب "للعودة اليوعية" من الحراس في هاتاي 592.وأبلغ عن مكاوى مماثلة من المتقدمين أو
األجانب المفرج عنهم من غازي عنتاب .يمير هذا بمكل خاد إلى سوء المعاملة صد األمخاد الذين لديهم رمز ()YTS
(المقاتلين اإلرهابيين األجانب) ،بما في ذلك الحواجز التي تحول دون حصولهم على المياال والنظافة 593.وفقًا للمحامين ،من
المرجح أن تُستخدم ظروق االعتقال السيئة في مراكز الترحيل كأداة للصغي على المهاجرين الختيار العودة اليوعية.
الجخول لمةا

االتتجا

مؤشرات :الدخول لمراكز االحتجاز
 .1هل يسمح بالدخول إل مراكز االحتجاز ل :
❖ المحامون:
نعم  Xمحددة

ال

❖ المنظمات غب الحكومية:
نعم

محددة

ال

X

❖ مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي:
نعم

محددة  Xال

❖ أفراد األشة:
نعم

محددة  Xال

بموجب البند رقم  )8( 68من قانون األجانب والحماية الدولية ،سيمنح المتقدمون للحماية الدولية المحتجزين فرصا ً للقاء ممثليهم
المرعيين و ومس ولي المفوصية وكتاب العدل .ورغم ذلك فمل القانون في اإلمارة بمكل واصح وصريح لحقوق مقدمي
اليلبات المحتجزين كي يلتقوا بممثلي المنظمات الغير حكومية .ويُعتقد أن هذا الغياب المتعمد يهدق إلى تقييد أو حرمان
المتقدمين المحتجزين من الوصول إلى المستمارين القانونيين للمنظمات غير الحكومية ،األمر الذي يجب اعتبارال بمثابة تخفيض
تعسفي للصمانات في البند رقم  68من قانون األجانب والحماية الدولية .

 588اللجنة التركية لحقوق اإلنسان والمساواة  ،18/2018 ،كانون األول  ،2018الصفحة .53
محام في رابية محامي أنياليا ،آذار .2019
 589المعلومات مقدمة من
ٍ
 590اللجنة التركية لحقوق اإلنسان والمساواة  ،18/2018 ،كانون األول  ،2018الصفحات . 33-32
محام في رابية محامي أنياليا ،آذار .2019
 591المعلومات مقدمة من
ٍ
 592انظر المثال25 ,’Dev Haber, ‘Antep Geri Gönderme Merkezin’de mülteciler ters kelepçeleniyor ،
كانون األول  ،2017وهو متوفر على الموقعhttp://bit.ly/2ETCOwC :
محام في رابية محامي غازي عنتاب ،آذار .2018
 593المعلومات مقدمة من
ٍ
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ويمكن للمتقدمين المحتجزين أن يستقبلوا الزوار و في هذا المنظور ستحتاج جميع الزيارات لإلذن .ستحتاج زيارات المتقدمين
المحتجزين في األماكن الحدودية أخذ اإلذن من مكتب نائب المحافظ المس ول عن البوابة الحدودية.
كما وي خذ اإلذن لزيارة المتقدمين المحتجزين في اإلقليم من مس ول المديرية العامة إلدارة الهجرة المس ول عن المنمأة ،ومن
الممكن أ ن يرفض يلب الزيارة حيث تكون "حالة مقدم اليلب والظروق العامة غير مناسبة" .وتزيد هذال الصياغة الغامصة
كثيراً من المخاوق بأنه من الممكن أن تفرض هذال التقييدات االعتبايية على زوار المراكز أيصاً.
من األفصل أن تحدد سليات الحجز مدة االجتماعات والزيارات المعتمدة و من ناحية أُخرى ،يتعين عليهم اتخاذ تدابير لصمان
سرية اللقاءات.
 .3.2دخول المحامين لمراكز النقل
استنادا ً على تعميم لم ينمر في المديرية العامة إلدارة الهجرة الم رخة في  ١٧كانون االول  ٢٠١٥يمكن للمحاميين أن يدخلوا
تلك المراكز لكن حسب ميالب مكتوبة 594،ومن الممكن أن ييلبوا نسخة من الوثائق التي تعد غير سرية و لكن بمري أن
يكون لديهم توكيل رسمي595.
تغيرت هذال الممارسة في عام  2019وتمكن المحامون من زيارة موكليهم في العديد من مراكز الترجيل من دون إظهار توكيل
رسمي أو يلب كتابي .ومع ذلك ،لم يكن هذا هو الحال في إزمير أو كيريكالي أو مركز الترحيل الجديد في أنقرة.
في إزمير ،ال تزال إدارة مركز الترحيل تيلب توكيالً للسماح للمحامين بالدخول لعقد اجتماع مسبق مع عمالئهم المحتملين.
على الرغم من أنه وفقا ً لـقانون المحامين ،يحق للمحامين مقابلة عمالئهم المحتملين بدون الوكالة 596.تعرض المحامين أيصا ً
لتأخيرات يويلة وفحوصات أمنية بما في ذلك التفتيش الجسدي باألمعة السينية قبل التمكن من مقابلة العمالء 597.بمكل عام،
كانت هناك مزاعم بأنه لم يُسمح للمحتجزين بمقابلة المحامين حتى عندما ييلب المحامون االتصال بهم باالسم 598.كما تم تقديم
مكاوى صد حراس األمن من قبل المحامين599.
ال تبلغ إدارة مركز هارماندالي للترحيل في إزمير يلبات الالجئين للحصول على مساعدة قانونية إلى المحامين مبامرة .يعلم
المحامون باليلب عن يريق أقارب المحتجزون أو بالصدفة .واستمر هذا في عام  2020عندما تم إبالغ المحامين بوجود
موكليهم في مراكز الترحيل من قبل المنظمات غير الحكومية والمبكات االجتماعية لألمخاد المحتجز .كما امتكى المحامون
إ لى إدارة الهجرة في إزمير بمأن القيود في مركز الترحيل مثل عمليات التفتيش الجسدي غير القانونية التي تستهدق المحامين600.
في عام  ،2019احتُجز محامون من نقابة المحامين في إزمير بمكل تعسفي في مركز الترحيل في هارماندالي أثناء زيارة للقاء
يالبي اللجوء 601.كانت هناك ت قارير أخرى عن القيود المفروصة على محامي المساعدة القانونية مثل عدم السماح للمحامي
بفحد الملق المخصي لالجئين أو منع المحامي من قراءة جميع المستندات الموجودة في الملق أو منع المحامي من لقاء
وكيلهم .هذال مسألة مقلقة ألن المهلة الزمنية لالستئناق على الترحيل هي اآلن سبعة أيام ،مما يعني أنه ال يوجد سوى سبعة أيام
للتوا صل بمحامي وجمع جميع البيانات ذات الصلة ورفع الدعوى .باإلصافة إلى ذلك ،إذا لم يقبل المحامي التفتيش الجسدي فلن
يتم قبول يلبات مقابلة موكله أو يتعين عليهم االنتظار لساعات يويلة في مركز الترحيل .يبدو أن المحامين المباب على وجه
الخصود يخصعون لهذال الممارسات غير القانونية602.
زادت إجراءات الحجر الصحي والجائحة من تقييد الوصول إلى مراكز الترحيل في إزمير في عام  .2020كان المحامون
والمترجمون الفوريون مترددين في الذهاب إلى مراكز الترحيل خوفا ً من اإلصابة بفيروس الكوفيد 19-وبدأت المنظمات غير
 594وف ًقا للمفوصية السامية لألمم المتحدة لم ون الالجئين  ،وصع هذا اإلجراء بهدق صمان أن األمخاد الذين يصلون إلى المراكز
هم محامون معتمدون وال يميييكلون انتها ًكا للحق في االسيييتعانة بمحام :المعلومات مقدمة من مفوصيييية األمم المتحدة لمييي ون الالجئين ،
مباي 2018
 595تعميم المديرية العامة إلدارة الهجرة رقم  36499-000-31386081الصادر في  17كانون األول 2015
 596المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير ،مباي .2020
أيصييييا جمعية حقوق اإلنسييييانİzmir Harmandalı ' ،
 597معلومات قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير ،آذار  .2019انظر
ً
' 9 ،Geri Gönderme Merkezi Hakkında Gözlem Raporuأيييلييول  ،2017مييتيييياح بييييالييلييغيييية الييتييركييييييية عييلييى:
. http://bit.ly/2G7ZGtq
 598الممثل الخاد لمجلس أوروبا المعني بالهجرة والالجئين  ،تقرير زيارة تقصي الحقائق إلى تركيا 10 ،آب  ،2016الفقرة .IV.2
 599معلومات قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير ،آذار .2019
 600المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير  ،مباي .2020
تيعسييييييييفييييييا فيي ميركيز تيرحييييييل إزمييير"  31 ،أيييييار  ، 2019ميتيييياح عيليى:
" ،ECRE 601تيركييييييا :ميحيييياميون ميحيتيجيزون
ً
.https://bit.ly/2WTgQG0
 602المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير آذار 2020
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الحكومية العمل من المنزل .أتيحت الفرصة للمحامين الذين ذهبوا إلى مركز الترحيل خالل الجائحة ر ية الملق فقي .لم يُسمح
باالجتماعات مع العمالء بسبب الحجر الصحي .إذا لم يكن هناك هاتق عمومي في القسم ذي الصلة من مركز الترحيل فإن
وصول الالجئين إلى عائالتهم ومحاميهم ونقابة المحامين كان غير ممكن عمليا ً .لم يتمكن المحامون من الوصول إلى العمالء
ولم تكن هناك معلومات حول مصير المخد .استفاد األجانب من قرار مجلس القصاة والمدعين العامين بتعليق الفترات القانونية
بسبب جائحة كوفيد  19-من آذار إلى  14حزيران  .2020ومع ذلك ،بعد  15حزيران عادة فترة السبعة أيام لتكون ممكلة
كبيرة للمحتجزين .وتم يلب رمز  HESمن المحامين لدخول مراكز الترحيل.
مركز الترحيل في أنقرة ال يقبل المحامين بعد الساعة  .17.00يواجه المحامون صعوبات في دراسة ملفات عمالئهم المحجوزين.
تيلب إدارة مركز الترحيل توكيالً رسميا ً لدراسة الملفات إال أن إدارة الهجرة في أنقرة عرصت المساعدة في حل هذال الممكلة.
يقع مركز الترحيل بعيدًا عن المركز ووسيلة النقل الوحيدة بالسيارة أو التاكسي603.
يقع مركز الترحيل كركالي بعيدا ً عن وسي المدينة .ال يتم نقل اليلبات للحصول على محامي المساعدة القانونية إلى نقابة
المحامين من سلية مركز الترحيل والتي تيلب توكيالً رسميا ً من المحامي للدخول إلى مركز الترحيل .يتم تلقي يلبات المساعدة
بمكل أساسي من خالل أفراد عائلة الالجئ المحتجز أو مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين604.
في عام  ،2019كان المحامون يخصعون لعمليات تفتيش في مراكز الترحيل غازي أنتيب وفان 605.في مركز الترحيل في فان،
أول مخد يتعامل مع المحامي هو الدرك أو "( koy korucusuحارس القرية") الذي يمكن أن يخلق مماكل خاصة للمحامين
المباب مثل عمليات الفحد الجسدي غير القانونية أو منعهم من مقابلة وكيلهم .يمكن للمحامين استخدام خدمة ترجمة نقابة
المحامين من خالل خي ثابت في مركز الترحيل .ال يوجد مترجم في مركز الترحيل 606.بعد آذار  ،2020اتفقت نقابة المحامين
في فان و إدارة الهجرة في المحافية على بروتوكول بمأن عدم عقد اجتماعات مع وكالئهم باستثناء الحاالت العاجلة للغاية
بسبب جائحة الكوفيد .19-في الحاالت العاجلة ،تم عقد اجتماع عن بعد عبر الهاتق .اعتبارا ً من حزيران ،انتهت هذال الممارسة
واست نفت المقابالت وجها ً لوجه .كان هناك الكثير من المكاوى من المحامين بأن الهواتق المحمولة غير مسموح بها في مركز
الترحيل وغالبا ً ما ال يتمكن المحامون من مقابلة موكليهم بذرائع مثل نقد الموظفين أو بسبب التناقصات الصغيرة بين االسم
الرسمي للمخد المحتجز واالسم الذي أخيرته المنظمات غير الحكومية607.
عندما ال يوفر المحامي مترجما ً محلفا ً تعتمد إدارة المركز عادة على محتجزين آخرين لتوفير الترجمة وهي ممارسة تثير
تسا الت حول سرية المقابالت في مراكز الترحيل .يقدم موظفون المراكز الذين يتكلمون العربية المساعدة في الترجمة المفوية
للمحامين عند الحاجة 608.في إزمير يتوجب على المحامون إحصار مترجمهم الخاد الذي يجب أن يكون تحت القسم .استمر
يلب المترجمين المعتمدين في عام  . 2020هناك خي ثابت الستخدام خدمة الترجمة التي تقدمها نقابة المحامين التركية ولكن
الخي الثابت ليس في غرفة اجتماعات المحامين ولكن في غرفة صابي الهجرة التي تقع في يابق واحد فوق غرفة االجتماعات
للمحامين والوكالء المحامي -غرفة اجتماعات العميل ،مما يعني أنه ال يمكن للمحامين وعمالئهم االستفادة منها 609.ال توجد
عقبة أمام كاتب العدل للدخول لكن الرسوم والنفقات كبيرة .تختلق الرسوم اعتمادا ً على ما إذا كان المخد لديه بياقة هوية
ويتحدث التركية أم ال .تبلغ تكلفة مستند التوكيل حوالي  1000ليرة تركية (حوالي  100يورو) .ومع ذلك إذا تم تعيين المحامي
من خالل المساعدة القانونية فيمكن تقديم هذا التوكيل إلى المحكمة .ال يجوز للمحاكم اإلدارية في المقايعات األخرى قبول
التنازل عن المساعدة القانونية من نقابة المحامين في إزمير والميالبة بتوكيل منفصل610.
في اسينبول يمكن لمحامي المنظمات غير الحكومية الوصول إلى مراكز الترحيل دون تقديم توكيل رسمي لكنهم عادة ما
ينتظرون لفترة يويلة .هناك أربعة مراكز احتجاز في اسينبول :سليم باما وبنكيليتش وتوزال وبنديك .تم تفعيل مركزي توزال
وبنديك م خرا ً .كما يتم استخدام مركز مرية كوم كابي ووين في اسينبول .هذا يعني أنه عندما يتلقى محامي المساعدة
القانونية موعدا ً من خالل خدمة المساعدة القانونية يتعين على المحامي التحقق من هذال المواقع الستة لمعرفة مكان وكيله.
وبحسب ما ورد يمكن لصباي المرية تقديم معلومات مصللة للمحامين لمنعهم من الوصول إلى موكليهم .مركز مرية كوم
كابي ووي ن ليست أماكن صديقة للمحامين .بالنسبة لمحامي المساعدة القانونية يكون الوصول إلى مراكز الترحيل أمراً صعبا ً
للغاية إذا لم يكن لديهم سيارة .يقع المركز على بعد  60كم من مركز المدنية .ال يغيي ممروع المساعدة القانونية الحالي تكاليق

 603المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في أنقرة ،آذار .2020
 604المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي 2020
 605المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة في غازي عنتاب ،مباي .2020
 606المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين فان ،آذار .2020
 607المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة  ،آذار .2021
 608المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2019
 609المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في قيصري ،مباي 2019؛ محامي نقابة المحامين في أنياكيا ،آذار .2019
 610المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير ،مباي .2020
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النقل دائما ً .المحامون ليسوا على إستعداد دائما ً لقبول التعيينات في قصايا قانون الالجئين ألن الوصول إلى مراكز الترحيل
يستغرق  3ساعات على األقل.
في قيصري ،أبلغ المحامون عن وصولهم الكامل إلى مركز الترحيل واالستفادة من غرفة منفصلة لالجتماعات مع الموكلين.
كان موظفو مركز الترحيل سابقا ً حاصرين أثناء االجتماعات ولكن هذال الممارسة توقفت اآلن 611.في أنياليا ،يحصر حارس
أمن اجتماعات المحامي/الوكيل إذا كان المخد قد صدر بحقه رمز 612.YTS
يُسمح للمحامين الذين يدخلون مراكز الترحيل مثل إزمير (هارماندالي) أو هاتاي أو أصنة أو مرسين فقي ر ية عمالئهم في
غرق اجتماعات م منة للغاية ومجهزة بكاميرات 613.في إزمير ،توجد اآلن غرق منفصلة مع ياولة واحدة وكراسي مخصصة
للمحامين و وكاالئهم لكن يتم مراقبتهم بالكاميرات 614.يمكن للمحامين تدوين مالحظات االجتماع .في غازي عنتاب يتم حاليا ً
إنماء غرفة لالجتماعات مع المحامين 615.في بعض المراكز تبقى أبواب غرق االجتماعات مفتوحة وبالتالي ال يمكن صمان
السرية.
غالبا ً ما يُعيق وصول المحامين إلى موكليهم المحتجزين عن يريق نقل المحتجزين بين مراكز الترحيل دون إخيار ممثلهم
القانوني أو أفراد األسرة616.
تم تقييد وصول المحامين إلى الميارات في السنوات األخيرة لكن هذا تحسن بمكل عام في عام  617.2019يوجد اآلن ميار
جديد في إسينبول اسمه ميار إسينبول .األوصاع في الميار الجديد للمهاجرين غير المسموح لهم بالدخول إلى تركيا أفصل
من الميار القديم ،ميار أتاتورك .توجد وحدة تابعة إلدارة الهجرة في الميار ويمكن للمحامين الوصول بسهولة إلى الملفات.
هذال ممارسة جديدة وجيدة .المماكل الرئيسية هي الوصول إلى كتاب العدل والمسافة اليويلة بين الميار ومركز المدنية .في
العام  ،2019لم يكن هناك يلب مساعدة قانونية من الميارات حيث ظل المهاجرون ينتظرون في الميارات لفترة يويلة .اآلن،
يتم إعادة األمخاد الذين ال يُسمح لهم بالدخول إلى تركيا على الفور إلى بلدانهم أو إلى دولة ثالثة آمنة618.
في بداية جائحة الكوفيد ،لم يُسمح للمحامين بمقابلة موكليهم في مراكز الترحيل واستمروا باتصال عبر الهاتق .كما عملت
المنظمات غير الحكومية بمكل رئيسي عبر الهاتق .بعض المنظمات غير الحكومية مثل ( )Postif Yaşamaاستمرت بزياراتها
الميدانية وأحيانا ً كانت منظمة غير حكومية ترافق الالجئين إلى المديريات العامة إلدارة الهجرة للتسجيل ولكن هذا كان نادرا ً.
بمكل عام ،انخفض نماي المنظمات غير الحكومية واقتصر على االستمارة عن بعد.
في اسينبول ،كانت هناك مماكل خييرة في الوصول إلى مراكز بنكليش وسليم باما و توزال ومراكز المرية باإلصافة إلى
ملفات العمالء بسبب جائحة الكوفيدُ .
يلب من المحامين االنتظار خارج المباني أي لم يُسمح لهم بدخول المبنى ومقابلة عمالئهم.
لم يتمكن المحامون من الحصول على نسخة من ملق الوكاالء أو الحصول على معلومات واصحة حول موقع موكليهم .كان
هناك مترجمون فوريون موجودون في مراكز الترحيل ومراكز المرية ويقدمون خدمات الترجمة عند الصرورة ،ولكن لم
يُسمح بالمترجمين اآلخرين الذين يحتمل أن يكونوا أكثر حيادية في المباني .استخدم المحامون في اسينبول مديرية االتصاالت
التابعة للرئاسة على نياق واسع في الحاالت التي لم يكن فيها الوصول إلى الملفات وكانت فعالة .مديرية االتصاالت التابعة
للرئاسة هي عبارة عن منصة على اإلنترنت تم إنما ها لتوفير استجابة سريعة وفعالة لليلبات والمكاوى ويلبات الحصول
على المعلومات من العامة 619.عالج مفيد في هذا الصدد .بسبب الجائحة  ،عمل كتاب العدل والمترجمون الفوريون في الورديات
وتم زيادة أتعابهم620.
 .3.3وصول المفوصية والمنظمات غير الحكومية إلى مراكز الترحيل
ال ينظم قانون مراكز الترحيل بمكل واصح المروي التي يمكن بموجبها للمفوصية والمنظمات غير الحكومية الوصول إلى
مراكز الترحيل.

 611المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في قيصري ،مباي .2019
 612المعلومات التي قدمها محامي نقابة المحامين في أنياليا ،آذار 2019
 613الجمعية الوينية الكبرى 20 ، İzmir-Aydın Geri Gönderme Merkezleri İnceleme Raporu ،تميييييرين الثاني
.2017
 614المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير ،مباي .2020
 615المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في غازي عنتاب ،مباي  2019؛ منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 616المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية ،مباي  2019؛ محامي نقابة المحامين في أنياكيا ،آذار .2019
 617المعلومات المقدمة من منظمة غير حكومية  ،فبراير  2019؛ الرابية الدولية لحقوق الالجئين ،مباي .2019
 618المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في اسينبول ،مباي .2020
 619انظر إلى رئاسة الجمهورية التركية مديرية االتصاالت "ثورة  :CIMERفي تركيا اليوم مواينونا لديهم حصة في إدارة الدولة"،
 3كانون األول  .2019متاح على.https://bit.ly/2Qbz9oK :
 620المعلومات التي قدمها أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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وبمكل عملي ،ليس لدى مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين إمكانية الوصول دون عوائق إلى مراكز الترحيل ولكنها يورت
أساليب عمل مع مديرية إدارة الهجرة .في عام  ،2018كان هذا يعني أن المفوصية قدمت يلبات لزيارة مراكز الترحيل على
أساس دوري .زارت المفوصية المبنى وراقبت اإلجراءات وقدمت توصيات 621.في السنوات السابقة نادرا ً ما زارت المفوصية
مراكز الترحيل لكن الزيارات كانت أقل تواترا ً في عام  2020بسبب جائحة كوفيد622.19-
المنظمات غير الحكومية ليس لديها بروتوكوالت مع المديرية العامة إلدارة الهجرة للوصول إلى مراكز الترحيل 623.فيما يتعلق
بالوصول إلى أفراد األسرة واالتصال بهم تختلق الممارسة حسب المراكز .في غازي عنتاب يمكن للمحتجزين االتصال بأفراد
أسرتهم لمدة  15دقيقة كحد أقصى يومين في األسبوع ،بينما في هاتاي يمكنهم االتصال كل يوم .الزيارات العائلية مقيدة بمكل
أكبر في غازي عنتاب624.

ضمانات إجرائية
مةا عة قضائاة

لمة االتتجا

مؤشرات :مراجعة قضائية في مر االحتجاز
 .1هل هناك مراجعة تلقائية لمرعية االحتجاز؟
❖ احتجاز الالجئين
نعم

ال X

❖ االحتجاز قبل الترحيل
نعم  Xال
 .2إذا كانت اإلجابة بنعم  ،في أي فترة تجري مراجعة أمر االحتجاز؟ مهر واحد
يجب اإلبالغ عن قرار احتجاز مقدم يلب الحماية الدولية أثناء معالجة ادعائه كتابيا ً 625.يجب أن يقدم خياب اإلخيار األسباب
التي تبرر االحتجاز ويول مدة االحتجاز .يجب إخيار مقدم اليلب أيصا من العواقب القانونية لقرار االحتجاز وإجراءات
االستئناق المتاحة .ومع ذلك ،فال يفرض قانون األجانب و الحماية الدولية مريا ً لتقديم هذال المعلومات كتابياً.
وبمكل عملي ،نظرا ً لمحدودية اإللمام بحقوق المحامين من جانب موظفي مراكز الترحيل ،نادراً ما يتلقى المتقدمون وممثليهم
القانونيين نسخة من قرار الترحيل و  /أو أمر االحتجاز لمعرفة متى يبدأ الوقت المحدد لالستئناق 626،أو استالم المستندات دون
توقيعات وأختام رسمية .في حاالت أخرى ،يُمنع المحامون من فحد ملفات قصايا موكليهم .في هاتاي وأصنة ،كان الوصول
إلى الملفات أسهل في  2019لكن كان من الصعب الوصول إلى نسخ عن المعلومات الميلبة 627.يفهم المحامون هذا كإجراء
لمنعهم من التدخل السريع في قصايا االحتجاز .في إرزورم ،أبلغ الناس عن عدم ايالعهم بمكل كاقٍ على أسباب احتجازهم
وقصيتهم628.

 621المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 622المعلومات مقدمة من  ،SGDD-ASAMمباي .2018
 623المعلومات مقدمة من  ، SGDD-ASAMمباي .2018
 624المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في أنياكيا ،مباي .2018
 625البند رقم  )4( 68من قانون األجانب والحماية الدولية.
 626المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي إزمير ،آذار  .2018اعترق بهذا باعتبارال ذا صلة بااللتزامات اإلجرائية للسليات:
محكمة إزمير المحلية  ،القرار  6 ، 5711-511/2017نيسان .2017
 627المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في أنياكيا ،مباي  2018؛ محامي نقابة المحامين في أصنة ،مباي .2018
 628اللجنة التركية لحقوق اإلنسان والمساواة  ، 16/2018 ،كانون األول  ،2018الصفحة .47
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في حين ال يوجد أي مري للمراجع ة الدورية التلقائية لقرار االحتجاز من قبل القصاء أو المديرية العامة إلدارة الهجرة ذاتها
فيما يتعلق باالحتجاز في إجراءات الحماية الدولية 629،يجب مراجعة حالة احتجاز قبل الترحيل من قبل المحافظة مهريا ً630.
ويمكن اليعن في قرار االحتجاز لدى محكمة الصلح المختصة من خالل استئناق غير م
الستئناق االعتقال.

قت631.

ال يحدد القانون مهلة زمنية

يجب على قاصي محكمة الصلح المختصة أن يبت في يلب المراجعة القصائية في غصون  5أيام .قرار محكمة الصلح نهائي
وال يمكن اليعن فيه .ومع ذلك ،ال توجد قيود على االستئنافات الجديدة المقدمة من مقدم اليلب لليعن في احتجازال المستمر632.
ووفقا ً لمالحظات المحامين ،فال تزال تمثل النوعية المتدنية لمراجعة محاكم الصلح ممكلة .في مراكز إزمير واسينبول وآيدن
وهاتاي وغازي عنتاب وأصنة وقيصري وإرزروم 633،ترفض اليلبات صد االحتجاز كقاعدة عامة 634.وفي هاتاي تم رفع
حوال  200يلبات استئناق صد االحتجاز 635.في إزميرعبر المحامين عن قلقهم حول ممارسات ممنهجة في المحاكم ترفض
اليعن في الحجز اإلداري .تقدم أحد المحامين بيلب إلى المحكمة الدستورية بناء على عدم وجود تقييم دقيق لمحكمة الصلح636.
ً
في فان عادة ما تُرفض يلبات االستئناق صد االحتجاز اإلداري ،لكن كانت هناك قصية لموكل إيراني استأنق صد قرار
احتجازال اإلداري مرتينُ .رفض االستئناق األول وقُبل االستئناق الثاني بعد مهر .وسبب القبول هو أن "االحتجاز قد استغرق
وقتًا يويالً بما فيه الكفاية" وهو ليس معيار يند عليه القانون .عندما ذهب المحامي إلى مركز الترحيل لإلفراج عن موكله،
تم إبالغه بأنه تم إرسال الموكل إلى الحدود ليتم ترحيله .ومع ذلك ،تم إيقاق الترحيل في اللحظة األخيرة 637.في أنياكيا لم تكن
هناك أيصا ً قرارات إيجابية بمأن االحتجاز اإلداري ومخاوق من وجود ممارسة قانونية "منهجية" بمأن هذال المسألة638.
أصدرت محكمة الصلح في كيركالريلي أحد القرارات اإليجابية النادرة في هذا المجال بنا ًء على يلب رصا بودراع ،أول مقدم
يلب حصل على تدبير م قت من المحكمة الدستورية .يعن محامي مقدم اليلب مرة أخرى في قرار االعتقال اإلداري بعد
صدور حكم المحكمة الدستورية وقصت محكمة الصلح باليلب على أساس أن "مقدم اليلب لديه إقامة قانونية وحياة أسرية في
تركيا وال يوجد خير الفرار من البالد " 639.تُرفض يلبات االستئناق صد االحتجاز كقاعدة عامة تقريب 640.
قد تعتمد المرونة فيما يتعلق بمراجعة االحتجاز على قيام محكمة الصلح بفحد االستئناق .في حالة مخد محتجز لمدة ستة
أمهر  ،رفصت محكمة الصلح في أنقرة االستئناق ،الذي أمر بتمديد فترة االحتجاز لستة أمهر أخرى 641،ولكن بعد استئناق
منفصل ،أمرت محكمة صلح تماناكاليه باإلفراج عنه وفرصت التزامات اإلبالغ642.
هناك فجوة حاسمة في أحكام قانون األجانب والحماية الدولية بمأن سبل االنتصاق من مخاوق االحتجاز مقابل ظروق
االحتجاز 643.في  11تمرين الثاني  ،2015قصت المحكمة الدستورية في قصية ك .أ .بأن اآلليات المنصود عليها في قانون
األجانب والحم اية الدولية " فملت في توقع أي عالج إداري أو قصائي محدد يحدد معايير ظروق االحتجاز ويتصمن مراقبة

 629البند رقم  )6( 68من قانون األجانب والحماية الدولية يند فقي على أنه يجوز رفع االحتجاز في أي وقت.
 630البند رقم  )3( 57من قانون األجانب والحماية الدولية.
 631البند رقم  )7( 68من قانون األجانب والحماية الدولية؛ البند رقم  )6( 96من قانون األجانب والحماية الدولية .في تمييييييرين الثاني
 ، 2015أصدر المجلس األعلى للقصاة والمدعين العامين قرارا ً بتسمية الدائرة الثانية لكل محكمة قصائية مس ولة عن االستئنافات في
قرارات االعتقال اإلداري التي تدخل في نياق قانون األجانب والحماية الدولية.
 632البند رقم  )7( 68من قانون األجانب والحماية الدولية؛ البند رقم  )6( 96من قانون األجانب والحماية الدولية.
 633المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أنياكية ،مباي 208؛ محام في رابية محامي أصنة ،مباي 2018؛ من رابية حقوق
الالجئين الدولية ،مباي 2018؛ محام في رابية محامي قيصري ،مباي 2019؛ محام في رابية محامي إسينبول ،مباي .2019
 634انظ ر إلى المثيييال ،محكمييية الصيييييييلح الثيييانيييية في غيييازي عنتييياب ،القرار  13 ،7568/2018كيييانون األول 2018؛ القرار
 6 ، 1773/2018آذار 2018؛ القرار  7 ، 6166/2018كانون ال ثاني 2018؛ محك مة الصيييييييلح ال ثان ية في أن ياك ية ،القرار
 27 ، 4287 /2018تمرين الثاني .2018
 635المعلومات التي قدمها محام ،مباي .2019
 636المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير ،آذار .2020
 637المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين فان ،آذار .2020
 638المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين أنياكيا ،آذار .2020
 639محكمة الصلح في كيركالريلي ،القرار  24 ، 2732/2016تمرين األول .2016
 640محكمة الصلح الثانية في أدرنه ،القرار  3 ، 2746/2018تموز .2018
 641المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أنقرة ،كانون الثاني .2019
 642محكمة الصلح في تماناكاليه ،القرار  12 ، 3777/2018تمرين األول .2018
 643لاليالع على مناقمة  ،انظر إلى حقوق الالجئين تركيا ،حاجة ملحة :عدم وجود حل قانوني في ظل الظروق المادية الصعبة التي
يعاني منها األجانب الخاصعين لالحتجاز اإلداري في تركيا  ،كانون الثاني  ،2017المتوفر على https://bit.ly/2WkCcZm :
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ومراجعة المروي" لصمان مراجعة التوافق مع المعايير ذات الصلة 644.كررت المحكمة هذا الموقق في عدة قصايا في عام
 645،2016والتي  -على غرار قصية ك .أ - .تتعلق بظروق االحتجاز في مركز الترحيل السابق في إسينبول (كوم كابي).
وأخيرا ً ،عندما يكون االحتجاز اإلداري غير قانوني ،يمكن لمقدم اليلب رفع دعوى تعويض أمام المحكمة

اإلدارية646.

الملاعجئ القانوناة لمةا عة االتتجا
ر
مؤشات :المساعدة القانونية لمراجعة االحتجاز
هل ينص القانون عىل إمكانية الحصول عىل المساعدة القانونية المجانية من أجل إعادة النظر ف االحتجاز؟
نعم  Xال

لطالن اللجوء إمكانية الحصول عىل مساعدة قانونية مجانية فعلية؟
هل تتاح
ر
نعم

ال X

يجب أن تتاح الفرصة لمقدمي يلبات الحماية الدولية المحتجزين للقاء ممثلين قانونيين وكاتب العدل ومس ولي المفوصية إذا
رغبوا في ذلك 647.يجب إحالة األمخاد الذين ليس لديهم المقدرة المالية للدفع لمحام إلى مخيي المساعدة القانونية الذي تموله
الدولة فيما يتعلق بـ "اليعون القصائية" المتعلقة بأي أعمال وقرارات في إيار إجراءات الحماية الدولية648.
ورغم ذلك ،فإن عمل برنامج المساعدة القانونية في تركيا يتيلب من مقدم اليلب االتصال بنقابة المحامين لتقديم يلب رسمي
للمساعدة القانونية .يظل من الصعب للغاية بالنسبة ليالب اللجوء المحتجز الوصول إلى آلية المساعدة القانونية من قبله ،خاصة
وأن السليات ال تقدم معلومات عن الحق في المساعدة القانونية بلغة يفهمها الفرد 649.في معظم الحاالت ،تقوم أي منظمة غير
حكومية أو مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين بتنبيه نقابة المحامين وتسعى لصمان تعيين محام للمساعدة القانونية للمخد.
فلدى المحامون الذين تعينهم نقابات المحامين عالقات ويعملون مع المنظمات غير الحكومية في القصايا الفردية .ومع ذلك،
يالحظ من الميدان أنه ال تملك أي منظمة غير حكومية إمكانية الوصول المبامر إلى مراكز الترحيل بغرض تقديم المساعدة
القانونية .ويع ُّد هذا األمر مستحيل عمليا ً إذا صنق مقدم اليلب على أنه مقاتل إرهابي أجنبي650.
هذا ويفرض مري التوكيل الرسمي الموثق قيودًا إصافية (انظر إلى اإلجراء المنتظم :المساعدة القانونية) .نظرا ً لعدم منح يالبي
اللجوء المحتجزين بياقة هوية قبل أن يكون لديهم إمكانية للتسجيل في مديرية إدارة الهجرة ،فمن المستحيل بالنسبة لهم توثيق
التوكيل الرسمي 651.عالوة على ذلك  ،فإن إصدار التوكيل والتفسير ينيوي على تكاليق مالية تختلق تبعًا لمسافة مركز اإلزالة

 644المحكمة الدستورية ،ك .أ.استمارة رقم  ، 13044/2014حكم  11تمرين الثاني  .2015أمارت المحكمة الدستورية إلى المادة
 17من الدستور التركي  ،والتي تتوافق مع المادتين  3و  13من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
 645المحكمة الدسيييييييتورية( ،ق.أ ).و (م.أ ).اسيييييييتمارة رقم  ، 655/2013حكم  20كانون الثاني 2016؛ أ.ق ،.اسيييييييتمارة رقم
 ، 1649/2013حكم  20كانون الثاني 2016؛ ت.ت ،.اسييييتمارة رقم  ، 8810/2013حكم  18مييييباي 2016؛ أ.س ،.اسييييتمارة
رقم  ، 2841/2014حكم  9حزيران 2016؛ ي.س ،.استمارة رقم  ، 15824/2014 Noحكم  22أيلول .2016
 646المحكمة الدستورية  ،ب.ت ،.القرار  30 ، 15769/2014تمرين الثاني .2017
 647البند رقم  )8( 68من قانون األجانب والحماية الدولية.
 648البند رقم  )2( 81من قانون األجانب والحماية الدولية.
 649المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أنياكية ،مييييباي 2018؛ محام في رابية محامي أصيييينة ،مييييباي 2018؛ محام في
رابية محامي مرسين  ،مباي .2018
 650المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أنقرة :كانون الثاني 2018؛ محام في رابية محامي أصنة ،مباي 2018؛ محام في
رابية محامي غازي عنتاب ،آذار .2018
 651رابية محامي إزمير ،تموز  .19-18 ،2017اظر أيصييييييييا ً إلى حقوق الالجئين في تركيا ،العوائق أمام الحق في االنتصيييييييياق
القيييانوني الفعيييال :يواجيييه الالجئون في تركييييا مميييييييكلييية في منحهم حق التوكييييل الرسيييييييمي  ،ميييييييبييياي  ،2016متوفر على:
http://bit.ly/1PLX9SH
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ولغة الفرد .تبلغ الرسوم حوالي  180ليرة تركية في قيصري ،ولكنها تتراوح من  400ليرة تركية إلى  700ليرة تركية في
أنياليا ،ومن  500ليرة تركية إلى  800ليرة تركية لمراكز الترحيل في اسينبول ،و 1500ليرة تركية للميارات652.
ومع ذلك ،رأت المحكمة اإلدارية في أنقرة أن الوصول إلى الممورة القانونية هو حق إنساني أساسي وينبغي منحه لالجئين دون
امتراي توكيل قانوني 653.عالوة على ذلك ،عندما يُعين محام من قبل نقابة المحامين لتمثيل مخد بموجب خية المساعدة
القانونية ،يمكن أن يكون خياب التعيين الرسمي بديالً م قتًا بدالً من توكيل قانوني موثق .وبمكل فعلي ،تقبل المحكمة في إزمير
تمثيل المتقدمين المحتجزين بموجب وثيقة تعيين المساعدة القانونية دون توكيل قانوني654.
تم وصق العقبات التي تواجه المحامين في الوصول إلى مراكز الترحيل يوال عام  ،2020وإحجام المحامين عن مقابلة موكليهم
خوفا ً من جائحة كوفيد ،19-أيصا ً في الوصول إلى مرافق االحتجاز.

املعاملة الخاصة لجننيات معينة في االحتجاز
ال توجد سياسة معروفة للمعاملة التفصيلية لألمخاد المحتجزين على أساس الجنسية ،رغم أن بعض مراكز الترحيل تحتجز،
حسب مالحظات الجهات المعنية  ،فئات سكانية محددة .على سبيل المثال ،تحتجز إزمير (هارماندالي) 655وقيصري 656وهاتاي
مجموعات مختلية ،بما في ذلك المهاجرين غير المرعيين والمقاتلين األجانب ،وغالبًا ما تحتفظ غازي عنتاب بالسوريين الذين
صنفوا على أنهم ( YTSمقاتل إرهابي أجنبي) ،وتماناكاليه تحتجز بمكل أساسي التركمان العراقيين .في مراكز النقل مثل غازي
عنتاب يوزع األمخاد عبر يوابق مختلفة حسب الجنسية ،على الرغم من خصوعهم لظروق االحتجاز

نفسها657.

في إزمير يتم معاملة األمخاد الذين تم تخصيد الرمز لهم بيريقة مختلفة مقارنة بالمهاجرين غير المرعيين اآلخرين.على
سبيل المثال ،هناك قيود على حقهم في إجراء مكالمات هاتفية والخروج في الهواء اليلق .تعتبر ظروق احتجاز  YTSأسوأ من
غيرهم من المعتقلين ويخصعون لفحوصات جسدية تعسفية ولديهم حقوق محدودة في مغادرة زنازنهم .وكانت هناك مزاعم
بالتعذيب وسوء

المعاملة658.

وردت تقارير عن تمييز في اسينبول خاصةً صد األفغان والباكستانيين الذين ال ييلق سراحهم بسهولة .وبحسب ما ورد يتم
تنفيذ إجراءات الترحيل بمكل أسرع بكثير بالنسبة للمواينين األفغان .وصع العاملين بالجنس هو أيصا ممكلة .اتُهم مواين
تركماني بأنه عامل في الجنس واحتُجز في مركز الترحيل لمدة عام واحد ،قبل إيالق سراحه بسبب تفمي فيروس الكورونا.
كما يوجد تمييز صد األمخاد الممتبه في ارتكابهم جريمة والذين يجدون صعوبة أكبر في الحصول على قرار إيجابي من
المحاكم

اإلدارية659.

 652المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي قيصيييييييري ،ميييييييباي 2019؛ محام في رابية محامي أنياليا ،آذار 2019؛ رابية
حقوق الالجئين الدولية ،مباي .2019
 20 653كانون الثاني  ،2018متوفر باللغة التركية على http://bit.ly/2CG9RCl
 654المعلومات مقدمة من  ، Mülteci-Derكانون األول 2017؛ محام من رابية محامي إزمير ،مباي  .2019انظر أيصا ً إلى
محكمة مقايعة أنقرة ،الدائرة العامرة ،القرار  20 ، 1267/2017كانون األول .2017
 655خالل زيارة لجنة حقوق اإلنسان والمساواة في عام  ، 2018احتجز المركز مواينين من أفغانستان وسوريا والعراق وأنغوال
والجزا ئر والمغرب وإيران والصين والواليات المتحدة وباكستان وغامبيا والكونغو وكوبا ومصر وجمهورية أفريقيا الوسيى .اللجنة
التركية لحقوق اإلنسان والمساواة ،18/2018 ،كانون الثاني  ،2018الصفحة .19
 656خالل زيارة لجنة حقوق اإلنسان والمساواة في عام  ، 2018صم المركز مواينين من أفغانستان وسوريا والعراق وإيران ودول
آسيا الوسيى :اللجنة التركية لحقوق اإلنسان والمساواة ،14/2018 ،تمرين الثاني ،الصفحة .17
 657المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 658المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير ،مباي .2020
 659معلومات من صاحب مصلحة ،آذار .2021
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محتوى الحماية الدولية
يوفر قانون األجانب والحماية الدولية ثالثة أنواع من وصع الحماية الدولية وفقًا لسياسة "التقييد الجغرافي" لتركيا بمأن اتفاقية
الالجئين لعام .1951
.1

األمخاد الذين يندرجون صمن تعريق الالجئ في المادة من اتفاقية  1951والذين ينتمون إلى "بلد أوروبي"660م هلون
للحصول على صفة الالجئ بموجب قانون األجانب والحماية الدولية ،مع االعتراق الكامل بالتزامات تركيا بموجب اتفاقية
 .1951يجب أن يوفر الوصع القانوني التركي لالجئين بموجب قانون األجانب والحماية الدولية الحقوق واالستحقاقات وفقًا
لمتيلبات اتفاقية عام  ،1951بما في ذلك إمكانية الدمج القانوني يويل األجل في تركيا .وقد اعترق فقي بثالثة أمخاد
كالجئين اعتبارا ً من كانون الثاني  661،2018على الرغم من أن تقرير الجمعية الوينية الكبرى في آذار  2018أمار إلى
صا يتمتعون بصفة الالجئ 662.ال توجد معلومات رسمية ل.2019
 70مخ ً

.2

األمخاد الذين يندرجون صمن تعريق الالجئ في المادة من اتفاقية عام  1951لكنهم ينتمون إلى ما يسمى بـ "بلد المنمأ
غير األوروبي" ،يمنحوا بدالً من ذلك وصع الالجئ الممروي بموجب قانون األجانب والحماية الدولية .ويع ُّد وصع الالجئ
الممروي مفهوم قانوني تركي مقدم من قانون األجانب و الحماية الدولية لغرض التمييز في المعاملة بين الالجئين من نوع
االتفاقية لعام  1951القادمين من دول "غير أوروبية" وأولئك الذين ينتمون إلى دول "أوروبية" .تمنح صفة الالجئ الممروي
للمستفيدين مجموعة من الحقوق واالستحقاقات أقل من تلك الممنوحة لحاملي وصع الالجئ وأصحاب الحماية الفرعية في
بعض النواحي .واألهم من ذلك ،ال يُعرض على الالجئين المرييين إمكانية االندماج القانوني يويل األجل في تركيا ،و
يستبعدوا من حقوق لم ممل األسرة.

.3

ومن الممكن لألمخاد الذين ال يستوفون معايير األهلية الخاصة بصفة الالجئ أو وصفة الالجئ الممروي  ،لكن مع ذلك
سيتعرصون لعقوبة اإلعدام أو التعذيب في بلد المنمأ في حالة إعادتهم  ،أو سيكونون "معرصين لخير فردي يتمثل في
عنق عموائي" بسبب حاالت الحرب أو النزاع المسلح الداخلي ،التأهل للحصول على وصع الحماية الفرعية بموجب قانون
األجانب والحماية الدولية .يعكس الوصع القانوني التركي للحماية الفرعية تعريق الحماية الفرعية المنصود عليه في
توجيه تأهيل االتحاد األوروبي .على غرار حاملي مركز الالجئ الممروي  ،يحصل المستفيدون من الحماية الفرعية على
مجموعة أقل من الحقوق واالستحقاقات بالمقارنة مع حاملي صفة الالجئ ويمنعون من االندماج القانوني يويل األجل في
تركيا .ومع ذلك ،وعلى عكس الالجئين الممرويين ،يمنح المستفيدين من الحماية الفرعية حقوق لم ممل األسرة في تركيا.

الحالة واإلقامة
صةيل إقامة

مؤشرات :تصريح إقامة
 .1ما هي مدة تصاريح اإلقامة الممنوحة للمستفيدين من الحماية؟
 3سنوات
❖ صفة الجىء
سنة واحدة
❖ صفة الجىء ممروي
سنة واحدة
❖ الحماية الفرعية

 660لغرض "التقييد الجغرافي" فيما يتعلق بتفسييييير اتفاقية عام  ، 1951تعتبر حكومة تركيا الدول األعصيييياء في مجلس أوروبا "بلدان
منمأ أوروبية".
 17 ،’ , ‘Türkiye'de 4.3 milyon göçmen yaşıyor; mülteci statüsünde 3 kişi var ، T24661كانون الثاني
 ،2018المتوفر في اللغة التركية علىhttp://bit.ly/2D4ByFa :
 662الجمعية الوينية الكبرى  ،آذار .2018
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استناداً إلى ما جاء في قانون األجانب و الحماية الدولية يتعين على الرعايا األجانب الذين يسعون للبقاء في تركيا بيريقة مرعية
أن يحصلوا على تصريح إقامة .كما و إن هناك ستة أنواع من تصاريح اإلقامة متوفرة للمواينين األجانب 663.وال يتم تحديد
وثيقة حاملي الحماية الدولية الصادرة ألصحاب الوصع الدولي أو وثيقة الحماية الم قتة الصادرة للمستفيدين من الحماية الم قتة
على أنها "تصاريح إقامة" على هذا النحو في القانون التركي .ال يند قانون األجانب والحماية الدولية على منح تصاريح
اإلقامة لحاملي حالة الحماية العالمية أو للمستنفذين من الحماية الم قتة.
وبدالً عن هذا يحدد القانون بأن هذال الفئات من الرعايا األجانب "معفاة من متيلبات تصريح اإلقامة" وهذا ينيبق أيصا ً على
فئات أخرى من الرعايا األجانب664 .و بدالً عن ذلك فإنهم يتوسمون البقاء في تركيا على أساس وثائق وصع الحماية الدولية
التي يكون باب عصويتها مفتوحا ُ على التوالي .كما و أنه من األفصل أن تحل وثيقة حامل الحماية الدولية "محل تصريح اإلقامة"
بمعنى أن تكون معادلة لتصريح اإلقامة للمخد المعني بمعنى التصريح بالبقاء القانوني في تركيا665.
ومع ذلك فهناك اختالفات في الوثائق الممنوحة و هذا استنادا ً على حالة الحماية التي تلقاها المستفيد .و بينما يتم منح الالجئين
وثيقة هوية حامل حالة الحماية الدولية مع فترة صالحية مدتها  3سنوات666 ،و يتم إصدار وثيقة الالجئين الممرويين و
المستفيدين من الحماية الفرعية و هذال الوثيقة صالحة لمدة عام واحد667.
في السابقُ ،منح الالجئون وثيقة هوية حامل صفة الحماية الدولية مع فترة صالحية  3سنوات  ،والجئًا ممرو ً
يا ومستفيدًا من
الحماية الفرعية تم إصدار وثيقة صالحة لمدة عام واحد 668.ومع ذلك ،تم تعديل هذال األحكام في  24كانون األول  .2019له الء
الذين تم منحهم الجئا ً ممرويا ً وحماية فرعية وحالة حماية دولية ،يتم إصدار وثيقة هوية بما في ذلك رقم الهوية األجنبية669.
يتم تح ديد مدة صالحية هذال المستندات إلى جانب القواعد الخاصة بالتنسيق والمحتوى من قبل وزارة الداخلية.
لذلك يمكننا القول بإيجاز أن القانون ال يقدم إرمادات تمريعية واصحة بمأن مدة اإلقامة القانونية المتصورة بمأن حاملي حالة
الحماية الدولية بغض النظر عن نوع الحماية المقدمة لذلك المخد .و ستبقى حالة الحماية الدولية مع حاملي وثيقة الحماية
الدولية صالحة إلى أن تلغيها المديرية العامة إلدارة الهجرة .وهذا بمعنى أن تقدير إنهاء وثيقة تعريق صاحب حالة الحماية
الدولية وبالتالي المدة الفعلية لإلقامة القانونية الممنوحة من قبل مركز الحماية الدولية تُترك لتقدير المديرية العامة إلدارة الهجرة.
افتراصياً ،وفي صوء قانون عدم اإلعادة القسرية لالجئين بحسب المادة  4من قانون األجانب و الحماية الدولية ،وفي غياب
إجراءات إيقاق اللجوء أو التراجع عنه ،من غير الواصح سواء كانت ستحل ظروق أخرى تجعل من المبرر إيقاق لجوء قد
ُمنح لالجئ.
ومن ناحية أخرى ،من وجهة نظر أحد المستفيدين من الحماية الدولية ،بما أن وثيقة الحماية ال ت دي إلقامة يويلة األجل في
تركيا وال يُحسب الوقت الذي يُقصى في تركيا على أساس الحماية من بين السنوات الخمس للحصول على جنسية ،فإن اإليار
التمريعي في تركيا يفمل بتقديم أي مكل من االندماج القانوني يويل األمد لالجئين.
يجب تفسير هذا النهج المعتمد من قانون األجانب و الحماية الدولية والذي تدعمه األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
على أنه امتداد لسياسة 'التقييد الجغرافي' المستمرة التي تتبعها تركيا فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب اتفاقية الالجئين لعام .1951
في اسينبول في عام  ، 2020كان هناك تساهل فيما يتعلق بمنح تصاريح اإلقامة أثناء جائحة الكوفيد .19-في أب ، 2020
أصدرت المديرية العامة إلدارة الهجرة تعميما يذكر أولئك الذين ُرفصت يلباتهم للحصول على تصريح إقامة ولكنهم لم يتمكنوا
من مغادرة اسينبول بسبب الوباء ،إلعادة تقديم يلب للحصول على تصريح .في وقت الحق ،تم تمجيع حتى أولئك الذين لم
يتم تصمينهم في األصل في المعايير على التقدم للحصول على إقامة م قتة .تم تيبيق هذال السياسة بين أب  2020وكانون الثاني
 .2021وفرصت إدارة إدارة الهجرة رسوم إعادة التقديم .أسفرت بعض التيبيقات عن نتائج إيجابية ،لكن العدد الدقيق لألمخاد
 663البند رقم  )1( 30من قانون األجانب والحماية الدولية
 664البند رقم ( )1( 20غ) من قانون األجانب و الحماية الدولية و نقالً عن المادة  83و المادة  )2(93من الئحة مييييييي ون األجانب
والحماية الدولية.
 665البند رقم  )3(83من قانون األجانب والحماية الدولية.
 666البند رقم  )1(83من قانون األجانب والحماية الدولية.
 667البند رقم  )2(83من قانون األجانب والحماية الدولية.
 668البند رقم  )2(83من قانون األجانب والحماية الدولية.
 669البند رقم  )2(83من قانون األجانب والحماية الدولية حسب تعديله بموجب قانون  24 ،7196 85كانون األول .2019
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المعنيين غير متوفر .يبقت مديرية إدارة الهجرة هذال السياسة بمكل أساسي لألغراض االقتصادية ولتوثيق عدد األمخاد غير
المسجلين670.
التلجال المجن
.2.1

التسجيل المدني ليفل مولود حديثا ً

يعتبر تسجيل المواليد حق وواجب على األجانب بمن فيهم المستفيدين من الحماية الدولية ،يجب أن تُبلغ إدارة اإلسكان والسجل
المدني التابعة للمحافظة المعنية بالوالدات التي تحدث في تركيا ،و يكون هذا اإلبالغ عن يريق األم أو األب أو الوصي القانوني
على اليفل ،في حال غياب الوالدين أو األوصياء القانونيين ،فإن الجدة أو الجد أو أخ بالغ أو أخت بالغة أو مخد مرافق لليفل
يجب أن يُبلغ إدارة اإلسكان والسجل المدني.
يجب أن يُبلغ عن الوالدة إلدارة اإلسكان والسجل المدني خالل  30يوماً ،بعد تسجيل اليفل تصدر مهادة ميالد له ،فإن عملية
تسجيل اليفل وإصدار المهادة مجانيتين.
ويع ُّد اإلبالغ عن والدة اليفل لإلدارة العامة للهجرة أمر صروري ألنه سيحصل على وثيقة تتعلق بوصعه في تركيا ،يمنح
التسجيل األيفال إمكانية الحصول على حقوقهم مثل التعلم والعناية الصحية ،يثبت تسجيل الوالدة عمر اليفل ويحميه من أن
يكون فريسة سهلة لالتجار بالبمر أو عمالة اليفل أو التبني غير القانوني أو االستغالل الجنسي ،ويثبت التسجيل أيصًا الصلة
األبوية بين اليفل وأهله ويحمي وحدة العائلة ويمكنه المساعدة أيصا ً بلم ممل اليفل وأهله مستقبالً في حال فراقهم.
وي ثر حاجز اللغة على عملية تسجيل اليفل في
.2.2

الواقع671.

تسجيل الزواج مدنيا ً

يُيبق القانون التركي على جميع إجراءات الزواج الخاصة بالمتقدمين والمستفيدين من الحماية الدولية .بموجب القانون التركي،
تملك السليات التركية صالحية عقد قران مواين تركي ومتقدم أو مستفيد أو اثنين من المتقدمين أو المستفيدين من جنسيات
مختلفة .تخصع جميع حاالت الزواج التي تعقدها السليات التركية للقانون المدني التركي وللتمريعات ذات الصلة.
ويعقد القران موظفو م ون الزواج في إدارات الزواج بالبلديات .لذا يتعين على األفراد الذين يعتزمون الزواج تقديم الوثائق
ذات الصلة إلى البلديات .الوثائق ذات الصلة هي:
● عريصة الزواج :يجب على الزوجين تقديم عريصة زواج ( ،) evlenme beyannamesiموقعة من المخصين
المتقدمين للزواج.
● وثيقة العزوبة التي تمهد أن المتقدمين غير متزوجين بالفعل.
● تقرير يبي ي كد أن المتقدمين غير مصابين بأمراض من مأنها أن تمنع الزواج.
● وثيقة تسجيل مقدم يلب اللجوء :وثيقة هوية مقدم يلب اللجوء أو وثيقة هوية حامل حالة اللجوء
● أربع صور مخصية
ُمرع الزواج اإلسالمي (الذي يعقدال ميخ) فقي بعد أن يُعقد الزواج الرسمي.
ال يُعترق بالزيجات غير الرسمية في تركيا ،ي ّ
في أنياكيا ظهرت ممكلة جديدة في عام  2019مرتبية بعملية التحقق من البيانات (انظر القسم الخاد بوثيقة تعريق الحماية
الم قتة) .تم الكمق عن أن بعض الناس قد كذبوا بمأن حالتهم الزوجية وخاصة النساء غير المتزوجات لحماية أنفسهن من
التهديدات المحتملة .ثم حدثت ممكلة عندما أرادت النساء حق الزواج .هذال ممكلة لم يتم حلها قانونيا ً لألسق مما يعني أن الناس
حاولوا تقديم وثائق يالق أو زواج مزيفة .في أنياكيا ،حدث انفجار في هذا النوع من المستندات المزورة .تقبل المحاكم فقي
الوثائق المختومة من قبل القنصلية السورية في اسينبول والمرتدة من قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة .بالنسبة لآلخرين يفتح
المدعون العامون تحقيقات بنا ًء على "تزوير الوثائق الرسمية" وتصدر مديرية إدارة الهجرة والجنسية قرارات الترحيل.
 670معلومات مقدمة من صاحب مصلحة ،أذار .2021
 671المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي 2019
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ازداد عدد الدعاوى القصائية بمأن تصحيح السجالت المدنية بعد عملية التحقق من البيانات .على سبيل المثال ،تم فتح دعوى
قصائية بخصود يفل تم تسجيله مع عائلة غير صحيحة .ويالبت المحكمة بوثائق تسجيل تثبت أن اليفل ينتمي إلى األسرة
السورية ،لكن األخيرة لم تتمكن من الحصول على مثل هذال الوثائق من قبل جهة رسمية في إدلب من حيث أتوا .في مسائل
الحقوق المدنية ،هناك الكثير من الوثائق المزورة المتداولة ولكن الناس ليس لديهم خيار آخر سوى اللجوء إلى الوثائق المزورة
ألن السليات العامة ال تصدر الوثائق الالزمة .الوثيقة الوحيدة التي تقبلها المحاكم هي الوثيقة المختومة من قبل القنصلية السورية
في اسينبول .لكن معارصي السليات السورية يخمون الذهاب إلى القنصلية672.
في عام  ،2020كانت عمليات تسجيل المواليد والزواج إحدى الخدمات الوحيدة التي لم تنقيع على الرغم من فيروس كورونا
المستجد .تقوم اآلن إدارات الهجرة في المحافظات بمعالجة تحديثات البيانات (مسائل الحالة المدنية مثل تغيير الحالة االجتماعية
وتسجيل المولود الجديد وما إلى ذلك) عبر نظام المواعيد اإللكتروني المسمى  .E-Randevuيمكن للناس الحصول على موعد
عن يريق االتصال بـ  157أو زيارة  . goc.net.orgيتم تيبيق نظام المواعيد في المدن الكبرى مثل غازي عنتاب وأورفا
وهاتاي حيث يوجد عدد كبير من الالجئين .في المدن الصغيرة مثل كهرمان مرعش وماالييا ،يمكن للناس التقديم دون موعد.
تعتمد جداول المواعيد على الوالية وقد تكون ممغولة جدا ً في بعض األحيان .كانت هناك تقارير عن الجئين يقدمون رماوى
للحصول على موعد في أصنة وغازي عنتاب حيث يمكن أن تصل فترة االنتظار للموعد إلى  3-2أمهر باستثناء الحاالت
العاجلة .وقت االنتظار هذا هو مهر واحد في أصنة .يستخدم هذا النظام لتحديثات البيانات فقي673.
اإلقامة الطويلة ا مج
ال تنيبق توجيهات االتحاد األوروبي على اإلقامة في تركيا بيد أنه فيما يتعلق بوصع اإلقامة اليويلة األمد بموجب القانون
التركي  ،تند المادة  )2( 42من قانون األجانب و الحماية الدولية الذي يتعلق بـ 'تصاريح اإلقامة يويلة األمد' في تركيا على
أن المستفيدين من الحماية الدولية (اللجوء) ليسوا م هلين للحصول على تصريح إقامة يويلة األمد.
التجناس:
ر
مؤشات :التجنيس
 .1ما ه ر
فبة االنتظار للحصول عىل الجنسية؟  5سنوات
 .2عدد الالجئي الحاصلي عىل جنسية عام 2018؟ غب متوفر
وفقا ً للقانون رقم  5901المتعلق بالمواينة التركية ،هنالك ثالث إجراءات ليحصل المواينون األجانب على الجنسية ،يمكن
الحصول على الجنسية خالل:
● اليريقة االعتيادية :يبقا ً لها ،يجب أن يمتلك المواين األجنبي في تركيا وثيقة إقامة سارية المفعول لمدة خمس سنوات،
ال يجب أن يغادر األجنبي تركيا أكثر من  180يوما ً خالل فترة إقامته البالغة خمس سنوات ،إن تجاوز هذال المدة،
وعليه قصاء خمس سنوات أخرى.
بعد انتهاء السنوات الخمس ،ليس من الممكن الحصول على الجنسية مبامرة ،فأوالً تقوم لجنة الجنسية بإجراء تقييم
الوصع االقتصادي والسلوك االجتماعي لمقدم اليلب ثم تُجري المرية المحلية ووكاالت االستخبارات الوينية تحريات
أمنية حوله ثم تُرسل المعلومات إلى اإلدارة العامة للجنسية بوزارة الداخلية .في حال عدم وجود أي ممكلة بنهاية
التحقيق ،يحصل مقدم اليلب على الجنسية بمقترح من اإلدارة العامة للجنسية وموافقة من وزير الداخلية.
● الزواج من مواين(ة) تركي(ة):

 672المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في أنياكيا ،مباي .2020
 673معلومات مقدمة من قبل صاحب مصلحة ،آذار .2021
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إن دام الزواج  3سنوات وال يزال سارياً ،يحصل مقدم اليلب على الجنسية ولكن عليه الخصوع للكمق األمني أيصاً.
● ظروق استثنائيةُ :تمنح الجنسية المبنية على ظروق استثنائية غالبا ً ودون مروي أو امتالك وثيقة إقامة لألجانب
ذوي المهارات الصناعية أو من يساهمون في التقدم الرياصي أو االجتماعي أو الحصاري أو االقتصادي أو العلمي
في تركيا .وذلك بهدق منح األمخاد الم هلين الجنسية التركية بأسرع وقت ممكن.

بينما استياع بعض حاملي الجنسية السورية ذوي اللجوء الم قت الحصول على الجنسية بحسب إجراءات الظرق اإلستثنائي
(انظر إلى اللجوء الم قت:الجنسية) ،الحصول على الجنسية لغير السوريين ال يُيبق حالياً.
ال تتوفر إحصاءات تفصيلية ولكن تم اإلبالغ عن انخفاض في الجنسية الممنوحة في عام  .2020أولئك الذين حصلوا على
الجنسية والذين كانوا معروفين ألصحاب المصلحة كانوا في الغالب يالب جامعيين أو متزوجين من مواين تركي.
التوقف ا مةا عة تالة الحماية

مؤشرات :التوقف
 .1هل تُجرى مقابلة مخصية مع الالجئ\ة كإجراء خالل معظم حاالت إيقاق اللجوء؟
نعم

ال X

 .2هل ي من القانون جلسة استئناق بعد أول حكم يُصدر خالل إجراءات اإليقاق؟
نعم

ال X

 .3هل يُمنح الالجئ\ة حق تعيين مستمار قانوني مجانا ً خالل أول حكم على أرض الواقع ؟
نعم

بصعوبة

ال X

تحدد المادة  85من قانون األجانب والحماية الدولية األسس والقوانين اإلجرائية المتعلقة بإيقاق اللجوء.
تتصمن األسس إليقاق صفة الجىء الحاالت التالية حيث

الالجئ\ة674:

 .1يقرر يوعا ً االستظالل بحماية بالدال
 .2يرغب باستعادة الجنسية التي خسرها
 .3اكتسب جنسية أخرى ويحظى بحماية بلد آخر
 .4عاد يوعا ً إلى بالدال
 .5لم يعد بإمكانه رفض االستظالل بحماية بالدال أو أن الظروق التي ُمنح اللجوء ألجلها لم تعد موجودة ،يجب أن
تقيم اإلدارة العامة للهجرة سواء كان التغير في البالد أو األصل أو الظروق ذو أهمية ودائم675.

 674البند رقم  )1( 85من قانون األجانب والحماية الدولية.
 675البند رقم  )2( 85من قانون األجانب والحماية الدولية.
139

قد تتوقق أيصا ً الحماية الفرعية حين تتغير الظروق للدرجة التي ال يعود بها من حاجة إلى

اللجوء676.

يُقرر اإليقاق على أسس فردية ،حين تنيبق أسس اإليقاق ،677ترسل اإلدارة العامة للهجرة لمحة عن الوصع لالجئ بمكل
كتابي ،ويمتلك الالجئ\ة الفرصة لتقديم أسباب تدعو للمواصلة باللجوء بمكل لفظي أو كتابي ،678تمير األنظمة المتعلقة باألجانب
والحماية الدولية على أن المالحظات اللفظية أو الكتابية يجب أن تُقدم خالل "فترة زمنية معقولة" ،دون تحديد وقت زمني
إلرسال الالجئ ردا ً إلى اإلدارة العامة للهجرة679.
يجوز تقديم استئناق صد قرار اإليقاق بنفس المروي المنصود عليها في اإلجراءات االعتيادية :استئناق ،و يكون هذا التقديم
إما أمام لجنة تقييم الحماية الدولية في غصون  10أيام أو أمام المحكمة اإلدارية المختصة في غصون  30يوماً680 .
سح تالة الحماية

مؤشرات :سحب حالة الحماية
 .1هل يتم إجراء مقابلة مخصية للمستفيد في معظم الحاالت من الناحية العملية في إجراء السحب؟
نعم

ال X

 .2هل يند القانون على اليعن في قرار االنسحاب؟
نعم  Xال

 .3هل يمكن للمستفيدين الحصول على المساعدة القانونية المجانية في المقام األول من الناحية العملية؟
نعم

بصعوبة  Xال

يخصع االنسحاب عن حالة الحماية الدولية (إلغائها) للمادة رقم  86من الئحة م ون األجانب و الحماية الدولية ويند القانون
على أن تلك الحالة يجب أن تسحب إذا كان المستفيد( :أ) منح الحماية عن يريق وثائق مزيفة واحتيال وخداع أو حجب الحقائق
أو أن كان (ب) ممن تم استقصائه من الحماية الدولية681.
بينما ال يوفر صراحة قانون األجانب و الحماية الدولية المستوى ذاته من الصمانات في إجراءات االنسحاب عند تقديم اليلب
كما هو الحال في حالة إيقاق اللجوء ( الترحيل) كما و أنه ال يمير إلى المستفيد/ة الحق لتقديم مالحظاته-ها 682.ويقدم احتمالية
إرسال المالحظات كتابيا ً أو مفويا ً " في غصون مدة معقولة" في الئحة م ون األجانب والحماية الدولية683 .هناك بعض الحاالت
التي تم اإلخبار عنها و هي في مرحلة إلغاء حالة الحماية الدولية فعلياً.

 676البند رقم  )3(85من قانون األجانب والحماية الدولية.
 677البند رقم  )3( 97من تمريعات تيبيق قانون األجانب والحماية الدولية.
 678البند رقم  )4(85من قانون األجانب والحماية الدولية.
 679البند رقم  )1(97من تمريعات تيبيق قانون األجانب والحماية الدولية.
 680المادة ( )1(80أ) من قانون األجانب والحماية الدولية.
 681البند رقم  )1( 86من قانون األجانب والحماية الدولية
 682البند رقم  )2(86من قانون األجانب والحماية الدولية.
 683البند رقم  )1( 98الئحة م ون الالجئين و الحماية الدولية
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لم الامل
المعاياة ا ال ةاط

مؤشرات :لم الشمل
 .1هل هناك فترة انتظار قبل أن يتمكن الالجئ من تقديم يلب لم ممل ؟
نعم

ال X

❖ ما هي المدة إن كان الجواب أجل؟
 .2هل يحدد القانون حد زمني لتقديم وثيقة لم ممل العائلة؟
نعم

ال X

❖ إذا كانت اإلجابة بنعم  ،ما هو الحد الزمني؟
 .3هل يحدد القانون حد أدنى للدخل؟
نعم

ال X

يخصع لم الممل للمادتين  35-34من قانون األجانب والحماية الدولية ،بينما يسمح القانون لالجئين والمستفيدين من الحماية
الفرعية بلم الممل مع عائالتهم684،بمروي تفصيلية مقارنة باألجانب اآلخرين ،يُستثنى من ذلك ذوي اللجوء الممروي ،وهذا
مممول أيصا ً بأن المستفيدين من الحماية ال يُمنحون وثيقة إقامة ،بينما ييالب القانون الراعي بأن يكون قد عاش أكثر من سنة
في تركيا بوثيقة إقامة685،الالجئين والحاصلين على الحماية الثانوية يُستثنون من هذا المري ،ولكن ذوي اللجوء الممروي ال
يُستثنون686.
يمكن لالجئ أو المستفيد من الحماية الثانوية لم الممل مع أفراد العائلة مما

يلي687:

● زوج\ة وفي حال الزواج متعدد الزوجات ال يمكن لم الممل إال مع زوجة واحدة.

688

● أيفال قاصرين أو أيفال قاصرون للزوج\ة.
● أيفال بالغين أو أيفال بالغين للزوج\ة.
اعتبارا من كانون الثاني  ،2021تلقى الهالل األحمر التركي  3239يلبا ً للم ممل األسرة .كما يقومون بإجراء خدمات البحث
ً
عن األسرة والمراسلة العائلية.

 684البند
 685البند
 686البند
 687البند
 688البند

رقم  )1( 34من قانون األجانب والحماية الدولية؛ البند رقم ( )1( 30د) من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية.
رقم  )1( 35من قانون األجانب والحماية الدولية.
رقم  )1( 35من قانون األجانب والحماية الدولية.
رقم  )1( 34من قانون األجانب والحماية الدولية؛ البند رقم  )2( 30األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية.
رقم  )2( 34من قانون األجانب والحماية الدولية؛ البند رقم  )3( 30األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية.
141

تالة اتقو ل ةاد العائلة
أعوام689.

عند الوصول إلى تركيا ،يحصل أفراد األسرة على "تصريح إقامة عائلية" لمدة أقصاها ثالثة
التصريح الوصول إلى م سسات التعليم االبتدائي والثانوي دون الحصول على تصريح إقامة يالب690.

يمكن لحاملي هذا

هذا ويمكن ألفراد األسرة البالغين الحاصلين على تصريح إقامة عائلية التقدم بيلب للحصول على تصريح إقامة قصيرة األجل
بعد  3سنوات من اإلقامة في تركيا 691.ولكن يمكن التنازل عن هذا المري في الحاالت التي يكون فيها الزوج أو الزوجة صحية
للعنق المنزلي  692،أو في حالة وفاة الكفيل693.

التنقل و الحركة
تةية التنقل
قد تقيد المديرية العامة إلدارة الهجرة إقامة الالجئين المريية والمستفيدين من الحماية الفرعية داخل مقايعة معينة وفرض
متيلبات اإلبالغ  ،ألسباب تتعلق باألمن العام والنظام العام 694.في حين أن قانون األجانب و الحماية الدولية ال يمير إلى
الالجئين  ،الذين يجب أن يتمتعوا بحرية التنقل عبر أراصي تركيا وفقًا ألحكام المادة  26من اتفاقية الالجئين لعام  ، 1951فإن
األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية تصيق أن قيود اإلقامة "قد تنيبق أيصًا على حاملي وصع الالجئ"695.
تكمل األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية المادة  82من قانون األجانب والحماية الدولية بإصافة معايير عند تحديد المحافظة
التي سيسمح لالجئ الممروي أو حامل الحماية الفرعية اإلقامة فيها مثل "يلب المخد  ،وصعه الخاد أو وصعها ،الوصع
اليبي والتعليمي  ،عالقات القرابة  ،الثقافة  ،الظروق المخصية وقدرة المحافظات"696.
ويخصع المستفيدون بمكل عملي من الحماية الدولية لنفس سياسة تمتيت " المدن المخصصة" التي تحكم حركة يالبي اللجوء
(انظر مروي االستقبال :حرية التنقل).
لبو اات اللفة
تند المادة  )1( 84من قانون األجانب والحماية الدولية على أنه "يجب" تزويد الالجئين بوثائق سفر (الالجئين) على النحو
الممار إليه في اتفاقية الالجئين لعام  .1951تحدد المديرية العامة إلدارة الهجرة "مكل ومحتوى ومدة الصالحية" لوثائق السفر
(الالجئ) التي ستصدر لحاملي وصع الالجئ وفقًا التفاقية  697.1951ال يحدد القانون وال الئحته التنفيذية مدة صالحية صارمة
لوثائق سفر الالجئين.
فيما يتعلق بالالجئين الممرويين والمستفيدين من الحماية الفرعية " ،إذا قاموا بيلب وثيقة سفر"  ،فسيتم "تقييم" يلبهم بالرجوع
إلى المادة  18من قانون الجوازات  698.تنظم المادة  18من قانون الجوازات إصدار وثائق السفر الخاصة التي يمكن إصدارها
للرعايا األجانب الممار إليهم باسم "جوازات السفر التي تحمل ختم األجانب فقي" Yabancılara Mahsus Damgalı
.) )Pasaport

 689البند
 690البند
 691البند
 692البند
 693البند
 694البند
 695البند
 696البند
 697البند
 698البند

رقم  )1( 34من قانون األجانب والحماية الدولية.
رقم  )4( 34من قانون األجانب والحماية الدولية.
رقم  )5( 34من قانون األجانب والحماية الدولية .
رقم  )6( 34من قانون األجانب والحماية الدولية.
رقم  )7( 34من قانون األجانب والحماية الدولية.
رقم  )1( 82من قانون األجانب والحماية الدولية؛ البند رقم  )4( 110األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية.
رقم  )5( 110من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية.
رقم  )1( 110األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية.
رقم  104من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية.
رقم  )2( 84من قانون األجانب والحماية الدولية؛ البند رقم  )2( 104من األنظمة المتعلقة باألجانب والحماية الدولية.
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على هذا النحو ،ال يُصدر الالجئون الممرويون وحاملو الحماية الفرعية مستندات السفر الخاصة باالتفاقية ولكن "يجوز"
إصدار نوع آخر من وثائق السفر يمار إليها باسم "جو از سفر يحمل ختم األجانب فقي" .تقترح الصياغة المستخدمة في المادة
 )2( 84من قانون األجانب و الحماية الدولية أن قرار منح أو عدم منح وثيقة سفر بنا ًء على يلب الجئ ممروي أو حامل حماية
ثانوي يخصع لتقدير المديرية العامة إلدارة الهجرة وبالتالي فهذا ال يع ُّد حقًا من حقوقهم.
بموجب المادة  18من قانون الجوازات ،هناك نوعان من "جواز السفر الذي يحمل ختم األجانب فقي":
-

النوع الذي يجيز خروج واحد أو دخول واحد وله مدة صالحية مدتها مهر واحد ؛ و

-

النوع الذي يجيز خروج واحد وإدخال واحد .تخصع مدة صالحية هذا النوع من جواز السفر لتقدير وزارة الداخلية
ولكن "يجب أال تقل عن  3أمهر".

لم تُماهد أي تقارير عن "جوازات سفر تحمل ختم األجانب فقي" الصادرة إلى الالجئين الممرويين أو حاملي الحماية الفرعية
الموجودين حاليًا في تركيا حتى اآلن.
إعادئ التوطات
تعمل المفوصية بالتعاون مع المديرية العامة إلدارة الهجرة على تحديد الحاالت األكثر صعفًا وتقييم أهليتها إلعادة التويين.
واعتبارا من  10أيلول  ،2018كانت المديرية العامة إلدارة الهجرة تحدد مسبقًا الحاالت بنا ًء على الصعق وتحيلها إلى مفوصية
ً
م ون الالجئين ،على غرار اإلجراء المتبع بالفعل للمستفيدين من الحماية الم قتة (انظر الحماية الم قتة :إعادة التويين) .بمكل
عام ،الحظ أصحاب المصلحة أن معايير "العُرصة" المستخدمة اآلن من قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة تختلق عن تلك
الخاصة بالمفوصية والمنظمات غير الحكومية .على سبيل المثال ،ال يُعتبر األمخاد من مجتمع الميم من فئة العرصة699.
ُ
في عام  ،2019قدمت المفوصية  17,552حالة إلعادة التويين و ٪67منهم من الالجئين السوريين .في عام  ،2019غادر
 10,558الجئا ً لبدء حياة جديدة في بلدان إعادة التويين من بينهم  ٪78الجئون سوريون و  ٪22الجئون من جنسيات أخرى700.
وف ًقا إلحصاءات المديرية العامة إلدارة الهجرة تم إعادة تويين  16,902الجئ سوري إلى دول ثالثة بين عامي  2014و 1
نيسان  2020بمكل أساسي إلى كندا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج701.
تم تعليق جميع عمليات إعادة التويين من تركيا في أوائل العام  ،2020بما في ذلك االتفاق الثنائي بين ألمانيا وتركيا بمأن إعادة
قبول الالجئين بسبب فيروس كورونا .قيود السفر أدت إلى تأجيل المغادرة من أجل إعادة التويين .أثرت جائحة كوفيد19-
بمكل كبير على عملية إعادة التويين .ومع ذلك ،تم وصع إجراءات المقابالت عن بعد في خمسة مواقع في جميع أنحاء تركيا
بالتعاون مع المديرية العامة إلدارة الهجرة مما سمح باستئناق المقابالت التي تم تعليقها من آذار إلى حزيران بمكل تدريجي.
كما أثر الوباء على المغادرين إلعادة التويين بسبب التوقق العالمي للرحالت الدولية بين آذار وأيلول .اعتبارا ً من نهاية تمرين
األول  ،2020قدمت المفوصية أكثر من  5,633يلب إعادة تويين ( 4,625سوري و  1,008الجئ من جنسيات أخرى) إلى
 18دولة .و  3,382الجئ ( 2,602سوري و  780من جنسيات أخرى) غادروا إلعادة التويين في  14دولة 702.أفادت 706
منظمة غير حكومية أنه بسبب األزمة االقتصادية زاد عدد المكالمات المتعلقة بإعادة التويين بمكل كبير مما يعني أن الوباء قد
أثر على رغبة الناس في العيش في تركيا703.

 699معلومات مقدمة من قبل محامي تابع لنقابة المحامين إزمير ،مباي .2020
 700المفوصيييييية السيييييامية لألمم المتحدة لمييييي ون الالجئين ،أبرز األحداث التميييييغيلية في تركيا  6 ، 2019آذار  ،2020على الرابي:
http://bit.ly/3d0MsyY
 701المديرة العامة إلدارة الهجرة ،إحصائات ،متوفرة في التركية من.https://bit.ly/39v1fz5 :
 702المفوصييييييية السييييييامية لألمم المتحدة لميييييي ون الالجئين في تركيا  ،أبرز األحداث التمييييييغيلية  ، 2020آذار  ، 2021متاح على:
.https://bit.ly/3esx9AE
 703معلومات من أحد أصحاب المصلحة  ،آذار .2021
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النكن
على غرار حالة المتقدمين (انظر مروي االستقبال :السكن)  ،يتوقع من المستفيدين من الحماية الدولية تأمين السكن من خالل
وسائلهم الخاصة في تركيا.

العمل و التعليم
الجخول إلى سو العمل
فيما يتعلق بالحق في العمل ،يميز القانون بين مختلق فئات المستفيدين من الحماية الدولية .يمكن لالجئين وأصحاب الحماية
الفرعية الوصول إلى العمل أو العمل الحر بعد الحصول على وصع ،على أساس وثيقة هوية حامل الحماية الدولية الخاصة بهم
دون تلبية متيلبات إصافية704.
تتمتع هذال الفئات من المستفيدين أيصًا بمعاملة تفصيلية فيما يتعلق بتيبيق اختبارات سوق العمل .ال يمكن فرض أي قيود قياعية
أو جغرافية على الوصول إلى العمل على الالجئين أو المستفيدين من الحماية الفرعية الذين أقاموا في تركيا لمدة  3سنوات أو
المتزوجين من مواين تركي أو لديهم يفل تركي705.
وعلى العكس ،يخصع الالجئون الممرويون لنفس القواعد التي يخصع لها مقدمو يلبات الحماية الدولية .يُيلب منهم التقدم
بيلب للحصول على تصريح عمل أو للحصول على إعفاء من تصريح العمل في قياعي الزراعة والثروة الحيوانية ،بعد 6
أمهر من منحهم الحماية 706.ولذلك قد يخصعون أيصًا لقيود قياعية أو جغرافية على الوصول إلى سوق العمل (انظر مروي
االستقبال :الوصول إلى سوق العمل).
وبمكل فعلي ،يبدو أن عددًا قليالً فقي من الالجئين الممرويين يمكنهم الوصول إلى تصاريح

العمل707.

الحصول على التعلاؤ
ال يفرق قانون األجانب و الحم اية الدولية بين المتقدمين للحصول على الحماية الدولية والمستفيدين منها فيما يتعلق بالحصول
على التعليم (انظر مروي االستقبال :الوصول إلى التعليم).

الرعاية االجتماعية
ال يفرق القانون بين المتقدمين والمستفيدين من الحماية الدولية فيما يتعلق بالمساعدة االجتماعية (انظر أمكال ومستويات مروي
االستقبال المادية).

الرعاية الصحية
ال يفرق قانون األجانب والحماية الدولية بين المتقدمين والمستفيدين من الحماية الدولية فيما يتعلق بالرعاية الصحية (انظر
مروي االستقبال :الرعاية الصحية).

 704البند رقم  )4 ( 89قانون األجانب والحماية الدولية ؛ البند رقم  4الئحة تصييييريح العمل لمقدمي اليلبات والمسييييتفيدين من الحماية
الدولية.
 705البند رقم  18من الئحة تصريح العمل لمقدمي اليلبات والمستفيدين من الحماية الدولية.
 706البند رقم ( )4( 89أ) قانون األجانب والحماية الدولية؛ البندان رقم  6و  9من الئحة تصييريح العمل لمقدمي اليلبات والمسييتفيدين
من الحماية الدولية.
 707منظمة الالجئين الدولية ،أنا أبحث فقي عن حقوقي :ال يزال يتعذر الوصييييول إلى التوظيق القانوني بالنسييييبة لالجئين في تركيا5 ،
كانون االول  ،2017المتوفر على.،http://bit.ly/2ylz434 :
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إجراءات الحماية املتقتة
إن ّ األساس القانوني ألنظمة الحماية الم قتة لعام  )TPR( 2014هو المادة  91من قانون األجانب والحماية الدولية  .لذلك ،من
الناحية الفنية كجزء من التمريعات الثانوية  ،يجب أن تكون أحكام نظام الحماية الم قتة وتنفيذها متوافقة متسقة مع اإليار
المعياري العام الذي وصعه قانون األجانب والحماية الدولية ذاته.
بموجب النظام الرئاسي الجديد المعمول به منذ عام  ، 2018استبدلت جميع اإلمارات إلى "مجلس الوزراء" في قانون األجانب
والحماية الدولية بمصيلح "الرئاسة"  ،وذلك منذ إلغاء مجلس الوزراء708 .ولم يجرى أي تعديل على أنظمة الحماية الم قتة
بعد .ومن أجل التوصيح  ،تمير األقسام التالية إلى "الرئاسة" بدالً من "مجلس الوزراء".
عيّنت المديرية العامة إلدارة الهجر كوكالة متخصصة مرخد لها باتخاذ قرار بمأن أهلية األمخاد للحماية الم قتة في
ُ
تركيا ،وذلك في صوء النياق المنصود عليه في قرار إعالن الرئاسة ومعايير األهلية العامة المنصود عليها في أنظمة
الحماية الم قتة 709.وتقع مس ولية اإلقامة والخدمات األخرى على عاتق المديرية العامة إلدارة الهجرة وذلك بعد إصالح جرى
في آذار  710 .2018لذلك ،تحملت الوكالة مس ولية جميع التدابير المتعلقة بالحماية الم قتة من هيئة إدارة الكوارث واليوارئ
( )Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD).711

نطاق وإجراءات التفعيل
تدبيرا تقديريًا قد يُنمر في حاالت التدفق
تعتبر الحماية الم قتة صمن نياق المادة 91من قانون األجانب والحماية الدولية
ً
712
نظرا لوجود أعداد كبيرة .وعلى هذا
الجماعي لالجئين حيث تكون المعالجة الفردية الحتياجات الحماية الدولية غير عملية ً
عرق الحماية الم قتة بموجب أنظمة الحماية الم قتة كمكل من أمكال الحماية الدولية ولكنها تدبير تكميلي يستخدم
النحو ،ال ت ُ َّ
في الحاالت التي تعتبر فيها معالجة األهلية الدولية الفردية للحماية غير عملية.
ويُعلن عن أنظمة الحماية الم قتة بقرار من هيئة الرئاسة 713.ويجب أن يحدد قرار اإلعالن نياق المستفيدين وتاريخ بدء أنظمة
الحماية الم قتة ومدته  ،وذلك عند الصرورة  714.وقد يُحدَّد أو ال يحدَّد قيدًا على تنفيذ أنظمة الحماية الم قتة لمنيقة محددة في
تركي ا .ويجب إنهاء أنظمة الحماية الم قتة الحالي المعمول به بموجب قرار الرئاسة 715
هذا وتتمتع الرئاسة بسلية إصدار قيود على تدابير الحماية الم قتة المعمول بها ،أو تعليق التدابير الحالية لفترة محددة أو إلى
أجل غير مسمى" ،في حالة وجود ظروق تهدد األمن القومي والنظام العام واألمن العام والصحة العامة" 716.وفي مثل هذال
الحالة  ،ولدى هيئة الرئاسة صالحية التقدير لتحديد تفاصيل المعاملة الحالية للمستفيدين المسجلين للحماية الم قتة والتدابير التي
ستُتيبق على األمخاد صمن نياق أنظمة الحماية الم قتة الذين يقتربون من حدود تركيا بعد قرار الحد أو التعليق .وتختلق
تدابير التقييد أو التعليق المحددة بمكل واسع وغامض عن اإلنهاء الفعلي ألنظمة الحماية الم قتة عن يريق قرار الرئاسة وفقًا
للمادة  11من نظام الحماية الم قتة.

 708البند رقم  71من المرسوم رقم  703الصادر في  9تموز .2018
 709البند رقم  10من أنظمة الحماية الم قتة.
 710الالئحة  11208/2018المعدلة ألنظمة الحماية الم قتة.
 711المرسوم الرئاسي رقم  4الصادر في  14تموز المعل لواجبات ومهام سلية إدارة المخاير و الكوارث.
 712البند رقم  1و  3من أنظمة الحماية الم قتة.
 713البند رقم  9من أنظمة الحماية الم قتة.
 714البند رقم  10من أنظمة الحماية الم قتة.
 715البند رقم  11من أنظمة الحماية الم قتة.
 716البند رقم  15من أنظمة الحماية الم قتة.
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معاييرالحماية املتقتة
معاياة ا هلاة
ّ
إن السمة الرئيسية والمبرر لنهج الحماية الم قتة بمكل عام هي االهتمام بسرعة باحتياجات الحماية لعدد كبير من يالبي الحماية
في حالة التدفق الجماعي لالجئين حيث تعتبر المعالجة الفردية غير عملية وغير صرورية على حد سواء .ويهدق نهج الحماية
الم قتة إلى التيبيق بمكل قايع على جميع األمخاد صمن نياق المستفيدين المدرجين من قبل الحكومة المصيفة واستفادتهم
منه ،وذلك دون أي تقييم مخصي الحتياجات الحماية الدولية.
وعلى الرغم من أن قرار الرئاسة ميلوب عمو ًما إلعالن نظام الحماية الم قت ،في حالة وجود أنظمة الحماية الم قتة المعمول
بها لألمخاد الذين يفرون من النزاع في سوريا ،اختارت الحكومة التركية إصفاء اليابع الرسمي على نظام الحماية الم قتة
القائم بالفعل منذ عام  2011عن يريق مادة م قتة مدرجة في الند الرئيسي ألنظمة الحماية الم قتة ذاتها – وذلك بدالً من
إصدار قرار رئاسة منفصل.
.1.1

"المواينون السوريون الذين ال يحملون أي جنسية والالجئون"

تند المادة  1من أنظمة الحماية الم قتة على وجه التحديد على أن "المواينين السوريين وعديمي الجنسية والالجئين" الذين
وصلوا إلى تركيا  ،سوا ًء بمكل فردي أو كجزء من حركة جماهيرية للناس ،بسبب األحداث التي تتكمق في سوريا ،م هلون
للحماية الم قتة في تركيا.
ويبدو أن هذال الصيغة تمير إلى أنه باإلصافة إلى المواينين السوريين ،فإن األمخاد عديمي الجنسية القادمين من سوريا ،بمن
فيهم أفراد السكان الفلسيينيين عديمي الجنسية الذين كانوا مقيمين في سوريا عند بداية النزاع في عام  ،2011مممولون في
نظام الحماية الم قت .وتتفق الممارسة مع هذا التفسير ،حيث يسجل الفلسيينيين عديمي الجنسية من سوريا كمستفيدين من
الحماية الم قتة717.
.1.2

" الوصول مبامرة من سوريا"

تحتوي المادة  1من أنظمة الحماية الم قتة على صيغة تُفسر من الناحية العملية من قبل مس ولي الحدود كمري للمستفيدين
المحتملين للوصول مبامرة من سوريا ،بدالً من السفر إلى تركيا من أو عبر دولة ثالثة.
ويتحدث البند عن أمخاد "يصلون إلى حدودنا" أو "عبروا حدودنا" ،سواء "فردياً" أو "كجزء من حركة جماعية للناس".
ولذلك فإنه في الواقع ال يوصح المتيلبات الواصحة للوصول مبامرة من سوريا على اإليالق .ويمكن فهم المخد الذي يستقل
يائرة من بلد ثالث ويهبي في ميار تركي تما ًما بأنه "وصل إلى حدودنا" "بمكل فردي" .ولكن منذ  8كانون األول  ،2016لم
تعد تركيا تدير نظا ًما بدون تأميرة للسوريين الذين يدخلون عن يريق البحر أو الجو.
وجمع بين فرض متيلبات التأميرة لألمخاد القادمين بحرا ً أو جواً مع التيبيق الصارم للمادة  1الم قتة من أنظمة الحماية
الم قتة .وفقًا لذلك ،فإن المديرية العامة إلدارة الهجرة ال تقبل سوى نظام الحماية الم قتة بالنسبة للسوريين الذين يصلون مبامرة
من سوريا 718.ويستبعد القادمين عبر دولة ثالثة من نظام الحماية الم قتة .وعلى الرغم من أنه ينبغي السماح لهم بالتقدم للحصول
على الحماية الدولية بموجب قانون االجانب والحماية الدولية ،إال أنهم في الواقع غير مسجلين كمتقدمين للحماية الدولية .ويممل
ذلك المواينين السوريين الذين قد يصلون عبر بلد آخر حتى إذا كان أفراد أسرهم في تركيا يستفيدون بالفعل من الحماية
الم قتة719.
وفي بعض الحاالت ،قامت مديرية إدارة الهجرة بإحالة ه الء األمخاد للحصول على تأميرة قصيرة األجل ثم إذن إقامة
قصيرة المدى 720.وال يمكن الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من المزايا مجانًا على تصريح إقامة قصيرة األجل .وبناء

 717المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أنياكية ،آذار .2019
 718زينب كيفيلسيم" ،الالجئون السوريون من المثليات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا ً في تركيا".29 ،2016 ،
 719المعلومات مقدمة من منظمات غير حكومية  ،آذار .2019
 720المصدر السابق ذاته.
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على حالتين معروفتين في عام  ،2018لم يُسمح للسوريين القادمين من األردن إلى ميار إزمير بالحصول على الحماية الم قتة
وأعيدوا إلى األردن721.
.1.3

تاريخ التوقق في  28نيسان 2011

توفر المادة  1الم قتة من أنظمة الحماية الم قتة أيصًا تاريخا ً نهائيا ً إلدراجها في نظام الحماية الم قت .وتند على أن األمخاد
الذين وصلوا من سوريا من  28نيسان  2011أو في وقت الحق يجب معاملتهم حصرا ً في إيار نظام الحماية الم قتة .على
هذا النحو ،يجب منعهم من تقديم يلب حماية دولي منفصل .إذا كانوا قد تقدموا بالفعل بيلب للحماية الدولية قبل نمر أنظمة
الحماية الم قتة في  22تمرين األول  ،2014فقد علقت هذال اليلبات واعتبر األمخاد المعنيين بدالً من ذلك كمستفيدين م قتين
من الحماية.
وأتيح لألمخاد الواصلون إلى تركيا قبل  28أبريل  2011ممن قدموا بالفعل يلبًا للحماية الدولية خيار ما إذا كانوا يرغبون
في البقاء صمن إيار إجراءات الحماية الدولية أو االستفادة من الحماية الم قتة .ومع ذلك ،فإن عدد المواينين السوريين المعنيين
بهذا الحكم محدود للغاية ،ألن عدد يالبي اللجوء السوريين في تركيا في أوائل عام  2011قبل بداية النزاع في سوريا كان
منخفصًا للغاية 722.
.1.4

مواينون سوريون يحملون تصاريح إقامة منتظمة

اعتبارا من  28أبريل  2011أو ما بعدال  ،على أساس تصريح
وبالمثل ،يُسمح ألي مواين سوري يقيم بصفة قانونية في تركيا
ً
إقامة منتظم خارج إيار اللجوء تماما ً  -مثل الجنسيات األخرى لألجانب المقيمين قانونا ً  -بخيار مواصلة قانون اإلقامة في تركيا
على هذ ا األساس  ،إال إذا كان يرغب في التسجيل كمستفيد من الحماية الم قتة .في الواقع  ،ال يزال يحتفظ عدد صغير نسبيًا
من المواينين السوريين الذين يصلون إلى تركيا قانونًا بجوازات سفر سارية المفعول في الفترة منذ اعتماد أنظمة الحماية الم قتة
في  22تمرين االول  2014بهذا الخيار.
وإذا أراد المواينون األجانب يلب تصريح إقامة والحصول عليها بعد وصولهم إلى تركيا  ،يتعين عليهم دخول البلد بمكل
قانوني بجواز سفر ساري المفعول وإما على أساس تأميرة اإلقامة القصيرة أو ألسباب اإلعفاء من التأميرة بنا ًء على على
الجنسية .ومنذ عام  ،2016لم تعد تركيا تسمح بالدخول دون تأميرة للمواينين السوريين .وإحدى الممكالت التي يواجهها حاملو
تصريح اإلقامة السوريون هي أنه عندما تنتهي فترة صالحية جواز سفرهم ولم ينجحوا عمو ًما في تمديدال ،فإنهم لم يعودوا
م هلين لتمديد تصريح إقامتهم.
إيقا

الحماية الم قتة

مؤشرات :إيقاف
 .1هل تجرى مقابلة مخصية لمستفيد الحماية الم قتة في معظم الحاالت عمليًا في إجراءات التوقق؟
نعم  Xال
 .2هل يند القانون على اليعن في قرار الدرجة األولى في إجراءات التوقق؟
نعم  Xال
 .3هل يمكن للمستفيدين الحصول على المساعدة القانونية المجانية في المقام األول وبمكل عملي؟
نعم

بصعوبة

ال X

 721المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي إزمير ،آذار .2019
722
اعتبارا من  31كانون األول  ،2010لم يكن هناك سوى  224مواينًا سوريًا مسجلين لدى مفوصية م ون الالجئين والسليات
ً
التركية كملتمسي لجوء :المعلومات المقدمة من مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين  ،كانون االول .2015
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تتوقق حالة الحماية الم قتة لمستفيد معين

حيث723:

 .1يغادر تركيا يوعيا ً
 .2عند االستفادة من حماية بلد ثالث
 .3عند قبوله في دولة ثالثة ألسباب إنسانية أو إلعادة التويين.
كانت العودة اليوعية من القصايا البارزة والمثيرة للقلق في نظام الحماية الم قتة في عام  .2019وذكر وزير العدل أنه في عام
 ،2019غادر  373,592مواينا ً سوريا ً تركيا للعودة إلى بالدهم 724.وأعلنت وزارة الخارجية أن حوالي  371ألق مخد عاد
إلى منايق آمنة في سوريا 725.وزارة الدفاع قالت إن حوالي  580ألق سوري أعيدوا إلى ديارهم في  2019بما في ذلك 380
ألق إلى منيقة درع الفرات و  135ألق إلى منيقة درع نبع السالم وأكثر من  65ألق إلى منيقة غصن الزيتون 726.هذال
التصريحات يجب أن تقرأ بحذر فيما يتعلق بيوعية العودة إلى سوريا وعودة األمخاد الذين سافروا إلى سوريا إلى تركيا.
في العام  ،2020لم يبلغ أصحاب المصلحة الذين تمت مقابلتهم عن أي تغيير كبير في السياسة ،ولكن بسبب جائحة كوفيد19-
اختلق الوصع مع عدد أقل من االحتجازات بسبب تدابير التباعد االجتماعي وعدد أقل من العودة بسبب قيود السفر بين آذار
وأيلول .2019
.2.1

يوعية العودة إلى الوين

ال تحدد أنظمة الحماية الم قتة كيفية تقييم معيار التوقق للمغادرة اليوعية من تركيا .وعملياً ،عندما يمير أحد المستفيدين من
الحماية الم قتة إلى نية العودة إلى سوريا  ،يتعين عليه مقابلة لجنة تتألق من المديرية العامة إلدارة الهجرة ،مفوصية م ون
محام المقابلة .وتقوم
الالجئين والمجتمع المدني؛ ولكن المجتمع المدني ال يتواجد بمكل فعلي في المقابلة .ومن الممكن أن يحصر
ٍ
اللجنة بتقييم ما إذا كانت العودة يوعية بالفعل و هناك أسباب كامنة وراء ذلك .وغالبا ً ما ترتبي حاالت العودة بأمخاد لديهم
ممتلكات أو وظيفة في سوريا727.
تم تنفيذ حملة للعودة في عام  .2019ووفقا ً لمديرية إدارة الهجرة في اسينبول ،تم إرسال  72842,888مهاجراً غير نظامي إلى
مراكز االحتجاز في عدة مدن ،وتم إرسال  6,416سوري غير مسجل إلى مراكز إيواء م قتة بين  12تموز  2019و 15
تمرين الثاني  .2019تم إرسال الرجال العزباء الغير المسجلين إلى مراكز الترحيل مثل توزال أو بندك .حتى بعض األمخاد
المسجلين تم إرسالهم إلى مراكز ترحيل في تموز 729.2019
كما وثقت منظمة العفو الدولية حاالت ألمخاد تم إرسالهم إلى مراكز الترحيل ،والعديد منها يتعلق بسوريين تم ترحيلهم من
اسينبول وتم القبض عليهم أثناء عملهم أو سيرهم في المارع .كما وثقت منظمة العفو الدولية  20حالة من حاالت اإلعادة
القسرية في الفترة ما بين  25أيار و  13أيلول  ،2019تم تنفيذ معظمها ( )14في تموز  730.2019وقالت السليات التركية إن
هذال كانت حاالت "عودة يوعية" ،وتزعم أنه على مدى عدة سنوات أكثر من  315,000سوري غادروا بمحض إرادتهم .ومع
ذلك ،يقول السوريون باستمرار إنهم يتعرصون للتصليل بمأن استمارات "العودة اليوعية" التي قيل لهم أو أجبروا على التوقيع
عليها  ،أي من خالل الترهيب والتهديد والصرب .يقول بعض األمخاد إنهم تعرصوا أيصا ً للصرب أثناء رحلتهم إلى الحدود
على أيدي قوات الدرك .قال جميع المرحلين إنهم أرسلوا إلى ممال غرب سوريا731.
أفاد محامون في أنياكيا بوجود ارتفاع تقرييبي بنسبة  ٪30 - ٪20في حاالت الترحيل بعد العمليات التي نُفذت في اسينبول
في تموز  732.2019كما ارتفع عدد الالجئين السوريين الذين توقفت حمايتهم الم قتة والتقاصي بمأنها بمكل ملحوظ .كانت

 723البند رقم  )1( 12من أنظمة الحماية الم قتة .
 1 ،'2019'da gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı açıklandı' ،Haber 3 724كييانون الثيياني
 ، 2020متاح باللغة التركية على.https://bit.ly/3bB1R7H :
 16 ،'Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 371 bin Suriyeli güvenli şekilde geri döndü' ،AA news 725كانون
األول  ، 2019متاح باللغة التركية على.https://bit.ly/2QVuzs2 :
 726وزارة الدفاع ،متاح باللغة التركية على.https://bit.ly/3atM5uZ :
 727المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 728بيان اسينبول إدارة الهجرة ،متاح هنا (باللغة التركية).https://bit.ly/33LBDwB :
 729المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في اسينبول ،مباي .2020
 730منظمة العفو الدولية  ،أُرسيييلت إلى منيقة حرب :عمليات الترحيل غير القانونية لالجئين السيييوريين في تركيا  25 ،تميييرين األول
 ، 2019متاح على.https://bit.ly/3dBsknn :
 731المعلومات التي قدمها أحد أصحاب المصلحة في أنياكيا ،مباي .2020
 732المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في أنياكيا ،مباي .2020
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األسباب األساسية لإللغاء هي العودة اليوعية و "الممتبه الجاد في توريهم في عمل إجرامي" .هذا األخير يتعارض مع افتراض
البراءة ،وباإلصافة إلى ذلك ،غالبا ً ما تفسر السليات هذا األخير عندما يكون الالجئ السوري مدعيا ً أو ماهدا ً في قصية أو
تحقيق جنائي .ونتيجة لذلك ،ال يجر الصحايا السوريون على المكوى أمام السليات خوفا ً من الترحيل733.
واصلت المفوصية رصد حاالت العودة اليوعية في عام  .2020ووفقا ً لتقريرها لعام  ،2020الحظت المفوصية أكثر من
 16805مقابلة عودة يوعية في عام  2020في  17والية في كل تركيا ،على الرغم من أن أكثر من  ٪90من عملهم في هذال
المنيقة كان في الجنوب المرقي .يعتزم غالبية العائدين الذين تحدثت معهم المفوصية في العام  2020العودة إلى إدلب وحلب
والرقة .وأمار أكثر من نصفهم أن أسباب العودة الرئسية هي لم الممل مع أفراد األسرة وتليها الحاجة إلى رعاية أفراد األسرة
المعالين734.
وعندما تنتهي الحماية الم قتة بنا ًء على اإلقالع ،تصدر المديرية العامة إلدارة الهجرة "رمز ( " V87أجنبي عائد بإرادته)
لتمييز المخد على أنه "أجنبي عاد يوعاً" .وعادة ً ما يترك المخد على الحدود ويتولى عملية العودة الخاصة به أو بها735.
ومع ذلك ،ال ييلع المستفيدين دائ ًما على هذال العملية بمكل كاقٍ .
عالوة على ذلك ،ال يتبع إجراء المقابلة الواردة سابقا ُ في مراكز الترحيل .وال يخصع األمخاد الذين يوقعون على وثائق العودة
اليوعية  -غالبًا بعد صغي من السليات (انظر احتجاز يالبي اللجوء)  -لمقابلة مع لجنة تهدق إلى إثبات ما إذا كانت العودة
يوعية736.
.2.2

إعادة الدخول بعد التوقق

من المائع أن يعود الالجئون إلى سوريا ألسباب إدارية مثل تجديد جواز السفر ومن ثم يعودون إلى

تركيا737.

يقيّم قبول األمخاد الذين استفادوا سابقًا من الحماية الم قتة في تركيا ولكن أوقق وصعهم بمك ٍل فردي من قِبل المديرية العامة
إلدارة الهجرة 738.وتع ُّد المديرية العامة إلدارة الهجرة مخولة بمنح أو منع الوصول المتجدد إلى حالة الحماية الم قتة عند تكرار
الوصول إلى تركيا.
وال تزال هناك حاالت ألمخاد توقفت حالة الحماية الم قتة خاصتهم ،وأصدر "رمز ( " 87Vأجنبي عائد بإرادته) ،لعدم
تمكنهم من إعادة الوصول إلى الحقوق عند العودة إلى تركيا.
أصدرت المديرية العامة إلدارة الهجرة تعميم في  7كانون الثاني  ،2019تيالب المديرية العامة إلدارة الهجرة برفع "رمز
 "V87فيما يتعلق باألمخاد العائدين إلى تركيا بعد التوقيع على "وثيقة العودة اليوعية" وخاصة النساء الحوامل وكبار السن
واأليفال اعتبارا ً من  1كانون الثاني  2019للسماح لهم بالوصول إلى الخدمات مرة اخرى 739.كما ييلب التعميم من إدارة
المديريات تقديم معلومات مفصلة إلى المستفيدين من الحماية الم قتة حول اآلثار القانونية للتوقيع على "وثيقة العودة اليوعية".
في أنياكيا ،كانت يلبات إعادة تفعيل الحماية الم قتة عالية في عام  .2019في حالة ترحيل سوري مسجل ،تم إلغاء الحماية
الم قتة وإصدار رمز يسمى  .c-114في حالة العودة إلى تركيا ،لم يتم إعادة تفعيل الحماية الم قتة خالل السنة األولى من
العودة ،مما ترك السوريين معرصين لخير الترحيل حتى في حالة وجود ممكلة بسيية أو عندما يكونون المدعي أو الماهد في
قصية أو مكوى جنائية .يوقع األمخاد على نماذج العودة اليوعية في كثير من األحيان دون معرفة الغرض منها ويتم تنفيذ
عمليات الترحيل في الغالب في عيالت نهاية األسبوع .كانت هناك حالة المرأة متزوجة ولديها أربعة أيفال من بينهم يفل

 733معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة في أنياكيا ،مباي 2020
 734المفوصييييييييييية السيييييييييياميييية لألمم المتحيييدة لمييييييي ون الالجئين  ،تركييييا :أبرز المالمح التميييييييغيليييية لعيييام  ،2020متييياح على:
.https://bit.ly/3esx9AE
 735المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 736المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 737معلومات مقدمة من مركز كركاياك الثقافي ،مباي .2019
 738البند رقم  13من أنظمة الحماية الم قتة.
 739تعميم المديرية العامة إلدارة الهجرة لعام  1/2019بمييييييأن وقق أوصيييييياع السييييييوريين بسييييييبب العودة اليوعية  7 ،كانون الثاني
.2019
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معاق تم ترحيلها بمفردها إلى سوريا 740.ومع ذلك ،كان للتعميم " "V-87تأثير إيجابي .بدأت المقابالت ألولئك الذين ألغيت
حمايتهم الم قتة في المقام األول لالجئين العرصة الذين ليس لديهم سجل إجرامي في تركيا741.
ُ
في إزمير في عام  ،2019لم يتم إعادة تفعيل الحماية الم قتة للسوريين الذين تم ترحيلهم سابقا ً وبمكل غير قانوني واحتجازهم
في مراكز االحتجاز بمجرد عودتهم إلى تركيا وهذا مخالق للقانون .ومع ذلك ،السوريون من ذوي االحتياجات الخاصة مثل
صحايا العنق أو االتجار بالبمر الدولي عوملوا بالمزيد من الرعاية من قبل إدارة الهجرة 742.في الحاالت العاجلة ،يمكن
للمديرات في المحافظات إعادة تفعيل الحماية الم قتة بيريقة محدودة  -مما يعني أنه يتم تفعيلها فقي لألغراض الصحية أو
التعليمية 743.في عام  ،2020عندما تم إلغاء تفعيل الحماية الم قتة في إزمير ،تم اإلفراج عن األمخاد مع التزام باإلبالغ
والتوقيع بانتظام -ولكن وصعهم القانوني ظل غير م كد .تصدر المحكمة الدستورية إجراءات م قتة لكنها تحكم فقي في مسألة
ما إذا كان يجب ترحيل مقدم اليلب إلى بلد المنمأ (سوريا) أم ال .وال يعيي أمرا ً قصائيا ً بعدم الترحيل إلى دولة ثالثة .نتيجة
لذلك ،هناك ممارسة متزايدة ان يتلقى سوريين أوامر الترحيل إلى دولة ثالثة آمنة .لذلك ،فإن اإلجراءات الم قتة التي أصدرتها
المحكمة الدستورية ال تعمل 744.وقد أدى ذلك إلى توقيع األمخاد على نماذج العودة اليوعية والعودة إلى سوريا ثم العودة
مرة أخرى إلى تركيا .عند العودة ،ال يتقدم ه الء األمخاد في كثير من األحيان إلى مكاتب المديرية العامة إلدارة الهجرة
ويعيمون غير مسجلين بسبب عدم ثقتهم بالسليات745.
وقد أثيرت مسألة التوقق أيصا ً في سياق إعادة قبول الرعايا السوريين من اليونان إلى تركيا بموجب بيان االتحاد األوروبي
وتركيا .تم إدخال تعديل على نظام الحماية الم قت في  5نيسان  2016لتوصيح أن المواينين السوريين ،الذين دخلوا تركيا بعد
 28نيسان  2011والذين عبروا بمكل غير نظامي إلى جزر بحر إيجة بعد  20آذار " ،2016يجوز" توفير الحماية الم قتة
لهم 746.أعادت تركيا إدخال " 412مهاجر غير نظامي" سوري في الفترة من  4نيسان  2016إلى  5نيسان  - 2021بزيادة
قدرها  8أمخاد في عام 747.2020

 740المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في أنياكيا ،مباي .2020
 741المعلومات مقدمة من رابية التصامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء في أنياكيا ،مباي .2020
 742المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في إزمير  ،مباي .2020
 743معلومات قدمها محام من نقابة المحامين في أنياكيا ،مباي .2020
 744معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة  ،آذار .2021
 745معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 746المادة الم قتة  ، TPR )6( 1كما تم إدراجها في المادة  1من الئحة  8722/2016بتاريخ  5نيسان .2016
 747إدارة الهجرة ،إحصائيات العودة  ،متاح على.https://bit.ly/3wm3j97 :
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استبعاد ا إل اء الحماية الموقتة

مؤشرات :إلغاء الحماية المؤقتة
ً
فعليا في إجراء اإللغاء؟
 .1هل تجرى مقابلة شخصية لمستفيد الحماية المؤقتة في معظم الحاالتي
نعم

ال X

 .2هل ينص القانون عىل إمكانية الطعن في قرار اإللغاء؟
نعم  Xال
 .3هل يمكن للمستفيدين الحصول عىل المساعدة القانونية المجانية في المقام األول وبشكل عمىل؟
نعم

بصعوبة  Xال

تستبعد الفئات التالية من األمخاد من االستفادة من الحماية الم قتة في تركيا:

748

 .1األمخاد الذين يوجد سبب جاد لالعتقاد بأنهم ارتكبوا أفعاالً محددة في المادة رقم ( 1ق) من اتفاقية 1951؛
 .2األمخاد الذين يوجد سبب جاد لالعتقاد بأنهم ماركوا في أعمال وحمية  ،ألي سبب كان  ،قبل الوصول إلى تركيا؛
.3

األمخاد الذين ماركوا أو أثاروا جرائم أو أفعال ممار إليها في  1و  2أعالال؛

 .4األمخاد الذين ماركوا في نزاع مسلح في بلد المنمأ  ،لم يتوقفوا بمكل دائم عن األنمية المسلحة بعد وصولهم إلى
تركيا؛
 .5األمخاد الذين ثبت أنهم ماركوا في أنمية إرهابية أو خييوا لها أو ماركوا فيها؛
 .6األمخاد الذين أدينوا بارتكاب جريمة خييرة وبالتالي يعتبرون تهديدا ً للمجتمع .وأولئك الذين يُعتبرون خيرين على
األمن القومي والنظام العام واألمن العام؛
 .7األمخاد الذين ارتكبوا قبل وصولهم إلى تركيا جرائم يعاقب عليها بالسجن في تركيا ،وغادروا بلد المنمأ أو اإلقامة
لتفادي العقوبة؛
 .8األمخاد المدانين بجرائم صد اإلنسانية من قبل المحاكم الدولية؛
 .9األمخاد الذين يرتكبون أيًا من الجرائم المدرجة في المادة  )7( 4من القانون الجنائي التركي ،أي الجرائم المتعلقة
بأسرار الدولة والتجسس.
و ُ
يبق هذا اإللغاء بمكل عملي على حاملي الحماية الم قتة المعينين كالمقاتلين اإلرهابيين األجانب ( ،)YTSعلى سبيل المثال،
حتى في الحاالت التي لم ت د فيها اإلجراءات الجنائية إلى اإلدانة 749.وفي بعض الحاالت  ،أمرت المديرية العامة إلدارة الهجرة

 748البند رقم  )1( 8من أنظمة الحماية الم قتة.
 749المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي إزمير  ،آذار .2019
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أيصًا باإللغاء بنا ًء على المادة ( )1( 8هـ) من أنظمة الحماية الم قتة 750،وقد ُ
يبق أيصًا في حاالت التصارب بين البيانات
المخصية في وثيقة تعريق الحماية الم قتة وجواز السفر الخاد بالالجئ  ،التي اعتبرت على أنها توفير معلومات مصللة إلى
المديرية العامة إلدارة الهجرة751.
وتُع ُد المديرية العامة إلدارة الهجرة هي المس ولة والمصرح لها لتنفيذ واالنتهاء من تقييمات االستبعاد وإبالغ قرارات االستبعاد
إلى األمخاد المعنيين .يتعين إلغاء حالة الحماية الم قتة خاصتهم عند تحديد أن المستفيد الحالي يقع صمن أسباب االستبعاد
المذكورة أعالال .يمكن للمديرية العامة إلدارة الهجرة تفويض هذال السلية للواليات اعتبارا ً من  25كانون األول 752.2019
ومع ذلك  ،نظرا ً ألن قانون األجانب و الحماية الدولية يند على عدم التقيد بعدم اإلعادة القسرية  ،فقد يخصع المستفيدون من
الحماية الم قتة أيصًا إلجراءات الترحيل دون إلغاء وصعهم .وقد تكررت حاالت الترحيل هذال في عام ( 2018انظر الحماية
من اإلعادة القسرية).
في عام  ، 2020لم يتم إبالغ المستفيدين من الحماية الم قتة من قبل السليات بإلغاء الحماية الخاصة بهم .لم يتلقوا أي مستند
مكتوب يوصح أسباب هذا اإللغاء ،وبالتالي منع أي احتماالت لالستئناق .علم معظمهم بإلغاء الحماية الم قتة الخاصة بهم عند
الذهاب إلى إدارة الهجرة في المحافظة ألسباب أخرى مثل تحديث بياناتهم أو عندما تم إلغاء التأمين الصحي العام (.)GSS
في عام  ،2020كان إلغاء الحماية الم قتة سائدا ً في منيقة الجنوب المرقي بسبب "تهديد الناس لألمن العام" ،وعدم دفع غرامات
إدارية أو عدم تحديث البيانات .أولئك الذين توريوا في حوادث أدرنة  /بازاركول الموصوفة في الوصول إلى القير وعمليات
اإلجبار على العودة ،فقدوا حمايتهم الم قتة .كان إلغاء الحماية الم قتة سائدا ً أيصا ً في قونية حيث يوجد الكثير من السوريين.
تصمنت األسباب مزاعم عن تصريحات كاذبة حول الحالة المدنية أو أثرت مرة أخرى على أولئك الذين ذهبوا إلى أدرنة في
مباي  2020لمحاولة عبور الحدود753.

الدخو للحماية املتقتة و التسجيل
الجخول إلى ا راض
مؤشرات :الدخول إلى األراضي
 .1هل هناك أي تقارير( تقارير المنظمات غير الحكومية  ،وسييييائل اإلعالم  ،مييييهادات  ،إلخ )عن األمييييخاد الذين
رفصوا الدخول عند الحدود وعادوا دون فحد احتياجات الحماية خاصتهم؟
نعم  Xال
في حين تند المادة  6من أنظمة الحماية الم قتة على حماية جميع األمخاد الذين يدخلون في نياق الالئحة من اإلعادة
القسرية  ،فإن اإليار العام الذي وصعته أنظمة الحماية الم قتة ال يصمن صراحة حق الوصول إلى األراصي التركية للمستفيدين
المحتملين .ويجوز لألمخاد الذين يقتربون من حدود تركيا بدون وثيقة سفر صالحة الدخول إلى أراصيها وفقًا لتقدير
المحافظة754.
وعالوة على ذلك  ،تتمتع الرئاسة بصالحية تقديرية إلصدار إما "قيود" أو "تعليق" لتدابير الحماية الم قتة الحالية المعمول بها
"في حالة وجود ظروق تهدد األمن القومي والنظام العام واألمن العام والصحة العامة" ،بما في ذلك إمكانية فرض "التدابير

 750انظر المثال ،المحكمة اإلدارية في إزمير ،القرار  ، 692/2018الصادر في  29تمرين الثاني  ،2018الذي أبيل قرار اإللغاء
على أساس أن اإلدانة لم تثبت.
 751المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 752البند  )2(12من أنظمة الحماية الم قتة.
 753معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 754البند رقم  )2( 17من أنظمة الحماية الم قتة.
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اإلصافية المتعلقة بالتنقل الجماعي لألمخاد على يول المريي الحدودي لتركيا أو خارج حدود تركيا"755.ويبدو أن هذال
الصيغة تمير إلى أن الحكومة التركية قد تختار إغالق حدود تركيا أمام األمخاد الذين يلتمسون الحماية الم قتة في تركيا ،إما
لفترة محددة أو إلى أجل غير مسمى ،حيث تتيلب اعتبارات األمن القومي والنظام العام واألمن العام والصحة العامة ذلك.
وكان الدخول عبر الحدود البرية التركية السورية محدودًا من خالل قيود مختلفة .وأكملت تركيا بناء جدار خرساني بيول 764
كيلومترا ً على الحدود السورية في حزيران  2018وقامت بتركيب الكاميرات وأنظمة اإلصاءة في بعض أجزائها 756.ويمتد
الجدار على يول المحافظات الحدودية مثل غازي عنتاب ،كلس ،هاتاي ،ماردين ومرناق .وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان
أن الحدود التركية السورية "مغلقة فعليا ً أمام يالبي اللجوء الجدد" في الوقت الراهن757.وفي آذار  ،2019أعلنت تركيا عن فتح
نقية عبور حدودية في منيقة عفرين  ،تحت اسم "فرع الزيتون"  758.هناك خيي لتعزيز نقية العبور الحدودية بتقنية جديدة759.
على سبيل المثال ،في تموز  ،2020بدأت تركيا بتسيير دوريات على الحدود باستخدام بالونات مراقبة قادرة على مسح مساحة
ثمانية كيلومترات مربعة760.
ولكن لم يوقق الحاجز المادي الوافدين تما ًما ،رغم أنه أدى إلى تفاقم الصعوبات في عبور الحدود التركية السورية .وبحسب ما
ورد ،اصير الالجئون إلى تسلق الجدار الحدودي 761،أو رموة حرس الحدود لدخول تركيا 762.وأفادت تقارير أيصا ً عن وجود
أنفاق و أن وجود الحائي ساهم في زيادة أسعار المهربين 763.وفقًا لإلحصاءات المتاحة ،اعتقلت القوات المسلحة ما ال يقل عن
 224358مخصا كانوا يحاولون عبور الحدود السورية بمكل غير قانوني في عام  2018وحدال764.
ً
تمير إحصائات المديرية العامة إلدارة الهجرة لعام  2020إلى أن  122,302مهاجر غير نظامي تم القبض عليهم في جميع
أنحاء البالد ومنهم  17,562فقي من المواينين السوريين .أكبر مجموعة بلغ عددهم  50,161أفغان 765.وهذا يمثل انخفاصا ً
مهما ً عن عام  ،2019حيث تم القبض على  454,662مخد ومنهم  55,236سوري و  201,437أفغاني.
هذا واستمرت مزاعم الصد والعنق على الحدود التركية السورية .وفي تقرير  ،2018أمارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إلى
 137حادث اعتراض للسوريين بعد عبور الحدود بين كانون األول  2017و آذار  766.2018وهناك تقارير تفيد أن حرس
الحدود أيلقوا النارعلي المهاجرين أثناء محاولتهم العبور لمنعهم من دخول البلد 767.يلبات الحماية الدولية ال تقبل في الحدود768.
في تمرين األول  ،2019منت تركيا هجوما ً عسكريا ً في ممال مرق سوريا قال الرئيس التركي رجب ييب أردوغان إنه
يهدق إلى إخراج القوات التي يقودها األكراد من المنيقة الحدودية وإنماء "منيقة آمنة" يمكن إعادة ماليين الالجئين السوريين
إليها .تحدثت تركيا عن عودة مقاتلي داعش إلى المنيقة وقدمت خية إلى األمين العام لألمم المتحدة أنيونيو غوتيريش إلعادة

 755البند رقم  15أنظمة الحماية الم قتة
 756دايلي صيييييييباح" ،تركيا تنهي بناء الجدار األمني بيول  764كم على الحدود السيييييييورية"  9 ،حزيران  ،2018المتوفر على:
 https://bit.ly/2l2bOD0؛ هارييت" ،تركيا تعمل على تحسين أمن الحدود بنظام ذكي" 6 ،كانون الثاني  ،2019المتوفر على:
https://bit.ly/2EqALRx .
 757منظمة رصد حقوق اإلنسان ،التقرير العالمي  :2019تركيا ،المتوفر علىhttps://bit.ly/2W2P1bl . :
 758رصييييد المييييرق األوسييييي " ،سييييتفتح تركيا بوابة الحدود مع عفرين السييييورية األسييييبوع المقبل – وفقًا لما أدلى به الوزير" 5 ،آذار
 ،2019المتوفر علىhttps://bit.ly/2ukw1s9 . :
 759سيييييييي إن إن ترك  13 ،Suriye sınırına akıllı güvenlik" " ،كييانون الثيياني  ، 2020متيياح بيياللغيية التركييية على:
.https://bit.ly/2UNgY73
 760ح ريييييت ،بييييالون المراقبيييية التركي الييييذي يقوم بييييدوريييييات على الحييييدود السييييييييورييييية  21 ،تموز  ، 2020متيييياح على:
.https://bit.ly/3hivXD4
 761حرييت ‘ ،لقيات تبين أن السييوريين يقومون بتوسيييع الجدار الحدودي التركي باسييتخدام السيياللم  7 ،أيلول  ،2018المتوفر على:
https://bit.ly/2EEp0bI .
 762مجموعة األزمات الدولية ،تخفيق المخاير على الالجئين السيييوريين الميييباب في تركيا  ،ميييانلي أورفا  ،ميييباي  ،2019المتوفر
على5-6. ،https://bit.ly/2tSkVdX :
 763معلومات مقدمة من أصحاب المصلحة من أنقرة و أورفا ،آذار .2020
 764مجموعة األزمات الدولية ،تخفيق المخاير على الالجئين السيييوريين الميييباب في تركيا  ،ميييانلي أورفا  ،ميييباي  ،2019المتوفر
على21 ،https://bit.ly/2tSkVdX :
 765المديرية العامة إلدارة الهجرة  ،إحصاءات الهجرة غير النظامية  ،متوفرة على.https://bit.ly/3ng8jbj :
 766وزارة الداخلية ، ،رد على هيومن رايتس ووتش 21 ،آذار  ،2018متاح علىhttps://bit.ly/2unxG2Y :
 767على سييبيل المثال  ،هيومن رايتس ووتش " ،تركيا  /سييوريا :إيالق النار على حرس الحدود  ،منع السييوريين الفارين" 3 ،مييباي
 ،2018متاح على.https://bit.ly/2KhddSH :
 768معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة في غازي عنتاب ،مباي .2020
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ما يصل إلى مليوني الجئ سوري في المنايق الواقعة تحت سييرتها 769.أدت هجمات على إدلب تسببت في مقتل أكثر من 50
جنديا ً تركيا ً في مباي  2020إلى تصعيد التوترات في المنيقة وأدت إلى قيام الرئيس أردوغان بفتح البوابات بين تركيا واالتحاد
األوروبي ،قائالً ،من بين أمور أخرى ،إن تركيا ال تستييع التعامل مع تدفق جماعي آخر من الالجئين من سوريا .أدى ذلك
إلى إغالق اليونان لحدودها وانتقادات لمعالجة كل من أوروبا وتركيا للوصع ومخاوق بمأن حقوق اإلنسان للمهاجرين
والالجئين770.
في عام  ، 2020أبلغت م سسة التصامن النسائي عن مزاعم عنق وتحرمات جنسية ارتكبها جنود أتراك وحراس أمن أتراك
صد نساء سوريات يعبرن الحدود التركية771.
التلجال ح الحماية الم قتة
تُع ُّد مديرية إدارة الهجرة المس ولة رسميا ً عن تسجيل المستفيدين من الحماية الم قتة.
لم تكن عملية تسجيل السوريين سلسة في عام  .2019كان للفئات العُرصة األولوية في إجراءات التسجيل ،لكن عدد السوريين
الذين لم يحصلوا على وثائق الحماية الم قتة زاد .كانت الممكلة الرئيسية هي الزيادة في عدد "المدن المغلقة" والمماكل في
الحصول على تصاريح السفر من المديريات العامة إلدارة الهجرة .بدون تصاريح سفر سارية المفعول يتعرض الالجئون
السوريون لخير الترحيل أو الحجز اإلداري772.
بعد عملية تموز  2019في اسينبول ،أُعيد جميع السوريين المسجلين في أنياكيا إلى أنياكيا ،ما كان له تداعيات على الوصع
هناك .أنياكيا مغلقة اآلن للتسجيالت الجديدة باستثناء الحاالت العُرصة بسبب ارتفاع عدد الالجئين السوريين .حتى في الحاالت
العُرصة يستغرق التسجيل وقتًا يويالً .إذا تبين أثناء عملية التحقق من البيانات أن المخد الذي كذب أثناء عملية التسجيل
األولية يتم ترحيل هذا المخد على الفور بسبب جريمة بموجب المادة  206من القانون الجنائي التركي تسمى "الكذب أثناء
تكوين وثيقة رسمية" .يُمنع المخد أيصا ً من الدخول مرة أخرى إلى تركيا ويتم فرض رمز 773.V-87
قدم محام قائمة بالمدن المفتوحة والمغلقة للحماية الدولية والم قتة في عام ( 2019انظر إلى نظام "مدينة مخصصة").
وف ًقا لصاحب مصلحة آخر تم إغالق المدن التالية أمام جميع غير السوريين والسوريين (باستثناء الحاالت العُرصة) في أوائل
عام  :2020اسينبول وأدرنة وتيكيرداغ وكيركالريلي وكوجالي وماناكالي وبورصا وباليكسير وإزمير وأيدن وموغال وأنياليا
وهاتاي ويالوفا .ومع ذلك تتغير القائمة وفقا ً للسعة وإذا كانت هناك حالة صحية أو تعليمية يارئة يمكن توجيه كال المجموعتين
من أصحاب الحماية إلى مدن أخرى .يقال إن اسينبول مغلقة أمام تسجيل كل من غير السوريين والسوريين باستثناء الحاالت
ذات أسباب مبررة مثل التعليم أو الصحة أو العمل .ومع ذلك ،يقال إن إدارة الهجرة في إسينبول ال تقبل التسجيالت بسبب
االحتياجات التعليمية ألن ذلك يعني تسجيل جميع أفراد األسرة مما ي دي إلى زيادة في األعداد774.
كما هو موصح في تسجيل يلب اللجوء علقت إدارة الهجرة والالجئين أنميتها ووصولها المحدود إلى مكاتبها من آذار إلى
حزيران في عام  2020نتيجة لجائحة كوفيد .19-أدى هذا إلى إعاقة الوصول إلى إجراء الحماية الم قتة وخلق مزيد من التأخير.
في منيقة وسي األناصول ،تم اإلبالغ عن الفترات الزمنية التالية لتحديد موعد تسجيل لمقدمي يلبات الحماية الم قتة في عام
:2020

 769انظر الجدول الزمني لقناة الجزيرة لألحداث على الحدود التركية السورية ،متاح هناhttps://bit.ly/2QSaLFS :
 ، ECRE 770بيان حول الوصع على الحدود اليونانية التركية  3 ،آذار  ،2020متاح على.https://bit.ly/2QVyzJ2 :
 771م سييسيية التصييامن النسييائي  ،العنق القائم على النوع االجتماعي والتمييز :النسيياء السييوريات المقيمات في أنقرة  ، 2020 ،متاح
على.26 ،https://bit.ly/3dPB4r2 :
 772المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 773معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 774معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2020
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تسجيل يالبي الحماية الم قتة

.2.1

نفس اليوم

آدنا كرمهير وسامسن

خالل أسبوع

أرزورم وماالييا وسيفس

خالل مهر

أنقر وبالك أسير وإسبارتا وقونيا ومانيسا وأسمانية

بين  6-2أمهر

دينيزلي و قيصري و ماردين ومارسين ونيق مهير ونيدي و مانلي
أورفا

أكثر من  6أمهر

غازي عنتاب

غير معروق

مورم وكهرمان مرعش

عمليات المراجعة األمنية وما قبل التسجيل

كما نوقش في قسم األهلية ،تند المادة  8من أنظمة الحماية الم قتة على أحكام الستبعاد األمخاد من الحماية الم قتة ،دون
تحديد إجراء لتقييم االستبعاد .و لكن تند المادة  22من أنظمة الحماية الم قتة على عدم إعياء األمخاد المصممين على
الوقوع صمن أسباب االستثناء بياقة هوية الحماية الم قتة ،فهذا يعني أن مقابلة التسجيل يجب أن تتصمن أيصا ً كمق استبعاد
المتقدمين.
وتمت بلورة هذا بمكل عملي من خالل مرحلة ما قبل التسجيل قبل مرحلة التسجيل على الحماية الم قتة أدخلت في آذار .2016
ويجرى ماقبل التسجيل بهدق إجراء عمليات الفحد األمني في غصون  30يوماً ،حيث تحدد يرائقها من خالل تعميم غير
منمور .ويتم تحويل السوريين القادمين إلى تركيا من اليونان بموجب بيان االتحاد األوروبي وتركيا أيصا ً إلى مرحلة ماقبل
التسجيل775.
وفي عدة مواقع في جميع أنحاء تركيا ،ونظرا ً لألعداد الكبيرة ونقد المترجمين المفويين وإجراء الفحوصات األمنية  ،يُمنح
المتقدمون مواعيد ما قبل التسجيل ولكن يواجهون تأخيرات كبيرة قبل التسجيل ،والتي قد تستغرق عدة أمهر وتختلق من مقايعة
إلى أخرى 776.ويواجه المتقدمون أيصا ً عوائق عملية أخرى للتسجيل ،مثل األخياء من جانب مس ولي المديرية العامة إلدارة
الهجرة ،والتي ال يمكن تصحيحها إال بعد تدخل قانوني وذلك يستغرق وقتا ً يويالً777.
هذا وي دي التأخير في التسجيل إلى مماكل في الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات  ،والتي تتيلب من المستفيد
الحصول على بياقة هوية الحماية الم قتة ورقم تعريق األجانب ( ،) YKNويدرج هذا الرقم في البياقة778.
ومع ذلك ،تجدر اإلمارة إلى استالم فئات معين ة من الفئات العرصة للخير بياقة تعريق الحماية الم قتة دون انتظار فترة
الثالثين يوما ً لمرحلة ما قبل التسجيل .وهذا يممل( :أ) األيفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12-0سنة؛ األمخاد الذين يحتاجون
إلى عالج يبي عاجل؛ النساء الحوامل؛ كبار السن واأليفال غير المصحوبين بذويهم 779 .ويتمتع األمخاد ذوو االحتياجات

 775المفوصية العليا لم ون الالجئين في اليونان" ،الرد على استفسار يتعلق بمالحظات المفوصية حول السوريين المقبولين في تركيا"
 23 ،كانون األول  ،2016المتوفر على . http://bit.ly/2B5IykY :انظر إلى يوراكتيق " ،تمنع تركيا وصيييييول المفوصيييييية إلى
الالجئين السوريين"  19 ،كانون الثاني  ،2017المتوفر علىhttp://bit.ly/2BFsuYp . :
 776في قونيا ،أفيد أن التسجيل يستغرق مهرين لكتابتهُ ،جمعت المعلومات عقب زيارة إلى منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 777المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أصنة ،مباي .2018
 778في بعض الحاالت ،أمرت المحاكم بالسييييماح لألمييييخاد المسييييتصييييعفين بالحصييييول على الرعاية الصييييحية .انظر المثال ،محكمة
األيفال الثانية في غازي عنتاب  ،القرار الصادر في  18تموز .2016
 779تعميم المديرية العامة إلدارة الهجرة رقم  10/2017الصيييييادر في  29تميييييرين الثاني  2017عن المبادئ واإلجراءات للرعايا
األجانب تحت الحماية الم قتة.
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الخاصة ،مثل األمخاد الذين يعانون من ظروق صحية أو النساء في مراحل متقدمة من الحمل ،باألولوية في إجراءات
التسجيل.
.2.2

استكمال التسجيل لدى مديرية إدارة الهجرة

بعد االنتهاء من مرحلة ما قبل التسجيل  ،يتعين على مقدم اليلب المثول أمام مديرية إدارة الهجرة في غصون  30يوما ً للحصول
على بياقة هوية الحماية الم قتة .ولكا ي دي عدم الظهور أمام مديرية إدارة الهجرة بعد  15يوما ً من انقصاء مهلة  30يوما ً
دون سبب وجيه إلى تنميي رمز " "71Vعلى "موقع غير معروق"ّ .
فإن رمز " "71Vيعمل على تعليق إجراء التسجيل وال
يمكن رفعه إال بعد تأكيد مديرية إدارة الهجرة على استمرار اإلجراء أو بعد تسجيل سجالت البحث واالعتقال في قاعدة
البيانات780.
االستانا
نظرا ً ألن أنظمة الحماية الم قتة ذاتها ال تحتوي على حكم مخصد يسرد سبل االنتصاق المحددة لألمخاد المعنيين صد
القرارات السلبية  ،فإن جميع تصرفات وإجراءات السليات المختصة صمن نياق أنظمة الحماية الم قتة تخصع لقواعد المساءلة
العامة المستمدة من القانون اإلداري التركي  ،ما لم يكن هناك سبيل انتصاق مخصد مقدم في قانون األجانب والحماية الدولية
نفسه.
وكما هو مذكور في الحماية الدولية :النقل واإلعادة القسرية  ،هناك سبيل انتصاق مخصد مقدم من قانون األجانب والحماية
الدولية صد قرارات الترحيل .فوفقا ً للمادة  53من قانون األجانب والحماية الدولية  ،يمكن اليعن في قرارات الترحيل في
المحكمة اإلدارية المختصة في غصون  15يوماً .ويكون لليعن في قرارات الترحيل أثر تلقائي في التعليق  ،باستثناء االستئنافات
صد قرارات الترحيل ألسباب ) 1( :القيادة أو العصوية أو الدعم لمنظمة إرهابية أو جماعة إجرامية موجهة نحو المنفعة ؛ ()2
تهديد النظام العام أو الصحة العامة؛ أو ( )3العالقة بالمنظمات اإلرهابية التي تحددها الم سسات والمنظمات الدولية  781.يتعين
على المحكمة اإلدارية المختصة االنتهاء من اليعن في غصون  15يوماً .وتكون قرارات المحكمة اإلدارية بمأن يعون الترحيل
نهائية ،وال يجوز استئنافها في محكمة عليا.
هذا وتخصع جميع السيناريوهات األخرى للقرارات والممارسات غير المواتية المحتملة لقواعد المساءلة العامة المستمدة من
القانون اإلداري التركي .بموجب المادة  125من الدستور التركي ،تخصع جميع أعمال اإلدارة وأفعالها للمراجعة القصائية.
ووفقًا للمادة  7من قانون إدارة إجراءات المحكمة  ،يجب اليعن في تصرفات اإلدارة و أعمالها في غصون  60يوما ً في المحاكم
اإلدارية المختصة .وال تتمتع اليلبات المقدمة من المحكمة اإلدارية عموما ً بأثر تعليق تلقائي ،ولكن يمكن لمقدمي اليلبات تقديم
يلب وقق تنفيذ مرتبي ،والذي من المحتمل الموافقة عليه .وال يوجد توقيت زمني محدد بمكل عام للمحاكم اإلدارية إلنهاء
االستئناق .ويمكن اليعن في األحكام غير المواتية للمحاكم اإلدارية في المحكمة اإلدارية العليا.
الملاعجئ القانوناة
تصمن المادة  53من أنظمة الحماية الم قتة الحق في أن يمثلها محام فيما يتعلق بمسائل القانون واإلجراءات مقابل السليات.
كما تمير إلى أحكام المساعدة القانونية الممولة من الدولة (عدلي ياردم) المنصود عليها في قانون المحامين ،الذي يند على
محام.
المساعدة القانونية الممولة من الدولة لألمخاد الذين ال يستييعون دفع أتعاب
ٍ
في تركيا ،تقدم نقابات المحامين المساعدة القانونية التي تمولها الدولة ،مع مراعاة اعتبارات "الوسائل" و "المزايا" .ويقوم
ممروع تنفذال كل من مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين واتحاد نقابات المحامين في تركيا في جميع أنحاء  18محافظة
بتمويل نقابات المحامين على وجه التحديد لقصايا الحماية الدولية والم قتة (انظر الحماية الدولية :اإلجراءات المعتادة :المساعدة
القانونية).

 780المصدر السابق ذاته.
 781البند رقم  )3( 53من قانون األجانب والحماية الدولية ،بصييييغته المعدلة بموجب المادة  35من مرسيييوم اليوارئ  676الصيييادر
في  29تمرين األول  .2016يستمهد الحكم البد رقم ( )1( 54ب)( ،د) و (ك) من قانون األجانب و الحماية الدولية .
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وهناك عقبة أخرى تتعلق بمتيلبات توكيل رسمي موثق (انظر الحماية الدولية :اإلجراءات المعتادة :المساعدة القانونية) .ووفقا ً
لنمرة اتحاد الموثقين  ، 3/2016وتدرج وثيقة تعريق الحماية الم قتة في قائمة الوثائق التي يقبلها الموثقون العموميون .ومع
ذلك ،يظل بعض الموثقين مترددين في منح التوكيل الرسمي على أساس هذال المستندات.
تصمن المادة  51من أنظمة الحماية الم قتة لألمخاد المعنيين وممثليهم القانونيين الوصول إلى الملفات والوثائق ،وذلك
باستثناء "المعلومات والوثائق المتعلقة باألمن القومي والنظام العام وحماية األمن العام ومنع الجريمة واالستخبارات" .ويولد
هذا االستثناء الواسع بمكل مفري خير أن المحامين الذين يمثلون األمخاد الذين يسعون إلى اليعن في معاملتهم سيُمنعون
في بعض الحاالت من الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة .وفي السياق اإلقليمي الحالي والبيئة األمنية ،ومع التركيز
المديد على تحديد األمخاد الذين لهم صالت مزعومة بالجماعات اإلرهابية والقيام بمنعهم ،فإن القيود التي تسمح بها المادة
 51من أنظمة الحماية الم قتة على وصول المحامين إلى الملق تثير القلق.
توفر المادة  51من أنظمة الحماية الم قتة أيصًا صمانات لسرية المعلومات والمستندات المخصية.

االحتجاز في إطارالحماية املتقتة
وكقاعدة عامة ،ال ينبغي احتجاز المستفيدين من الحماية الم قتة .وذلك ألن أنظمة الحماية الم قتة ال تتصمن أي حكم صريح
يحكم االحتجاز اإلداري لألمخاد في نياق الحماية الم قتة التي تحدد األسباب والصمانات اإلجرائية الميبقة .ومع ذلك ،
تند المادة  35من أنظمة الحماية الم قتة على أنه يجوز منع المستفيدين الذين ال يمتثلون لاللتزامات المنصود عليها في
الالئحة م قتا ً أو بمكل دائم من اإلقامة خارج مركز اإلقامة الم قتة .وعند تيبيق هذا الحكم  ،يُمنع المستفيدون من مغادرة
المخيم  ،وبذلك يكونون في الواقع في حالة احتجاز.
باإلصافة إلى ذلك ،تم فرض االحتجاز بمكل تعسفي في بعض الحاالت كعقوبة صد المستفيدين من الحماية الم قتة الذين ينتهكون
التزامهم بالبقاء في الوالية المخصصة لهم على الرغم من أن الممارسة في هذا الصدد ليست موحدة .على سبيل المثال يتم نقل
المستفيدين من الحماية الم قتة الذين تم القبض عليهم بسبب خروجهم غير المنتظم عن يريق البحر إلى مراكز الترحيل ويتم
احتجازهم هناك حتى االنتهاء من التسجيل المسبق ما لم يمكلوا تهديدا ً للسالمة واألمن العام782.
قد يتعرض المستفيدون من الحماية الم قتة لالحتجاز بغرض الترحيل (انظر إلى قسم الحماية الدولية :أسباب االحتجاز) حيث
يتم إلغاء وصعهم أو يقعون صمن االستثناءات لمبدأ عدم اإلعادة القسرية (انظر الحماية من اإلعادة القسرية).

 782معلومات مقدمة من قبل صاحب مصلحة ،مباي .2018
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محتوى الحماية املتقتة
يوفر إيار الحماية الم قتة الذي وصعته أنظمة الحماية الم قتة ،أوالً وقبل كل ميء وصعا ً قانونيا ً داخليا ً للمستفيدين الذين
يمنحون إقامة قانونية في تركيا 783.حماية من العقوبة بسبب الدخول أو التواجد غير القانونيين 784والحماية من اإلعادة
القسرية785.
ولخد تيور الخياب وسياسة االندماج لالجئين السوريين في  2018على النحو التالي:
"يمكن اإلمارة إلى السنوات األربع األولى على أنها الفترة األولى التي نظرت فيها كل من السليات والسوريين إلى األزمة
كممكلة قصيرة المدى إلى حد ما  ،وهو افتراض اتُخذ ألجله خيوات لتلبية االحتياجات الم قتة مثل اإلقامة والتغذية والصحة
بدالً من التخييي لحياة جديدة.
وتممل الفترة الثانية السنوات 5و 6و 7و  8وهي السنة الحالية .ففي هذال الفترة ،وأصبح هناك عملية تنفل للسوريين صمن تركيا
نظرا ً لتوقع أن األزمة لن تُحل في وقت قصير .فهاجر السكان السوريون الذين اعتادوا العيش حول المدن الحدودية وجنوب
مرق األناصول م خراً إلى المدن الصناعية حيث يكون سوق العمل أكثر نما ً
ياً ،و تستصيق إسينبول وحدها اليوم حوالي
 600ألق سوري .وكانت النقاي المحورية في هذال الفترة عبارة عن المماركة في فرد التعليم  ،واالحتياجات الخاصة للنساء
واأليفال ،وزواج األيفال ،وعمل األيفال ،ومماكل األمخاد المصابين بأمراض مزمنة ،والمعوقين ،والمسنين ،إلخ،.
وأصبحت الحماية بارزة خالل هذال الفترة وركزت الجهات الفاعلة بمكل أكبر على القصايا الواردة أعالال .وإصافة إلى ذلك،
أصبح الوصول إلى سبل العيش وسوق العمل من الموصوعات األكثر أهمية .ونتيجة للتنقل في تركيا وزيادة المماركة في سوق
العمل في هذال الفترة ،أصبح السوريون أكثر وصوحا ً في تركيا786".
يمكن تحديد عام  2019على أنه بداية فترة ثالثة :واحدة من التماسك االجتماعي والعودة .كما ذكرنا سابقا ً ،أصدرت المديرية
العامة إلدارة الهجرة استراتيجية التماسك وخية العمل الوينية 787.وفقًا لالستراتيجية ،ستعالج المديرية العامة إلدارة الهجرة
ستة مجاالت مواصيعية :التماسك االجتماعي والمعلومات والتعليم والصحة وسوق العمل والدعم االجتماعي (الخدمات والمزايا
االجتماعية) .ولكن أحداث اسينبول في صيق  2019أدت إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير المرعيين الذين تم إرسالهم إلى
مراكز االحتجاز في عدة مدن وإرسال السوريين غير المسجلين إلى مراكز اإليواء الم قت 788.وثقت منظمة العفو الدولية
حاالت السوريين الذين تم ترحيلهم من اسينبول بما في ذلك  20حالة عودة قسرية 789.وقد أعرب أصحاب المصلحة اآلخرون
عن قلقهم بمأن مدى يوعية الوصع بالنسبة للذين يوقعون نماذج العودة اليوعية ال سيما وهم في مراكز الحجز .بعد زيارة
ميدانية إلى تركيا في عام  ،2019أفادت منظمة غير حكومية هولندية بمهادات بأن الالجئين السوريين في مراكز االحتجاز قد
أُجبروا على التوقيع على وثيقة عودة "يوعية" .كما تعرض العديد من ه الء الالجئين لسوء المعاملة من قبل أجهزة األمن
التركية أو حرموا من الحصول على الرعاية اليبية 790.استمر اإلبالغ عن هذال الممارسات في عام .2020
دورا
يدير الهالل األحمر التركي  16مركزا ً مجتمعيا ً للمهاجرين في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البالد .كما تلعب البلديات ً
مركزيًا في تقديم الخدمات ودعم التكامل من خالل المماريع .في الماصي أدى عدم وجود خية تكامل وينية إلى التمرذم
 783البند رقم  25من أنظمة الحماية الم قتة.
 784البند رقم  5من أنظمة الحماية الم قتة.
 785البند رقم  6من أنظمة الحماية الم قتة.
 786رابية التصيييييامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء و هيئة األمم المتحدة للمرأة ،تقييم احتياجات النسييييياء والفتيات السيييييوريات تحت
وصع الحماية الم قتة في تركيا  ،حزيران  ،2018المتوفر على 65.،https://bit.ly/2z8zb5k
 ، Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı 2018-2023 ،DGMM 787متييياح بييياللغييية التركيييية على:
.https://bit.ly/2VIssZY
 788المعلومات التي قدمها محام من نقابة المحامين في اسينبول ،مباي .2020
 789منظمة العفو الدولية  ،أُرسلت إلى منيقة حرب :عمليات الترحيل غير القانونية لالجئين السوريين في تركيا  25 ،أكتوبر  /تمرين
األول  ، 2019متاح على.https://bit.ly/2WYNE0f :
 790انظر " ، .11حلول دائمة لالجئين السوريين في تركيا"  ،كانون األول  ، 2019متاح على.https://bit.ly/33asT3C :
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وانعدام التنسيق في مجال التكامل .كان من المأمول أن تحل استراتيجية التماسك وخية العمل ( )2023-2018بعض هذال
الممكالت لكنها ظلت غير منفذة إلى حد كبير في عام  2020بسبب أزمة فيروس كورونا.
نميت المنظمات غير الحكومية الدولية في المحافظات الحدودية منذ بداية الصراع السوري .في عام  ،2015على سبيل المثال
كان هناك ما يقرب من  150منظمة غير حكومية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية في غازي عنتاب .في الوقت
الحالي فإن نياق أنمية المنظمات غير الحكومية األجنبية محدود ويخصع لمراقبة وثيقة من قبل إدارة الهجرة المختصة حيث
تحتاج المنظمات إلى الحصول على إذن للعمل في تركيا وتجديدال بانتظام791.

الحالة واإلقامة
الحماية مت اإلعادئ القلةية
تصمن المادة  6من أنظمة الحماية الم قتة الحماية من اإلعادة القسرية لألمخاد الذين يمنحون الحماية الم قتة .ومع ذلك ،قدم
استثناء لهذال القاعدة عن يريق مرسوم اليوارئ في تمرين األول  ،2016مريية أن يتخذ قرار الترحيل "في أي وقت أثناء
إجراءات الحماية الدولية" صد مقدم اليلب ألسباب )1( :القيادة أو العصوية أو دعم منظمة إرهابية أو جماعة إجرامية موجهة
نحو المنفعة؛ ( )2تهديد النظام العام أو الصحة العامة؛ أو ( )3العالقة بالمنظمات اإلرهابية المحددة من قبل الم سسات والمنظمات
الدولية 792.وو ّحد هذا اإلصالح بموجب القانون رقم  7070في  1مباي .2018
وتزايد إصدار قرارات الترحيل للسوريين على أساس األحكام الواردة أعالال في عام
يبحثون عن الحماية الدولية في تركيا.

793،2018

على غرار األمخاد الذين

وفي إحدى الحاالت ،ألغت المحكمة اإلدارية في إزمير قرارا ً بترحيل مواين سوري ألسباب تتعلق بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب
( ،)YTSنظرا ً لعدم وجود دليل على وجود أنمية إرهابية وأنه ال يزال هناك تحقيق جنائي معلق 794.ولكن في قصية مختلفة
تتعلق بمواين سوري محتجز ألسباب أمنية عامة أثناء سير اإلجراءات الجنائية ،رفصت محكمة الصلح في هاتاي أن تأمر
باإلفراج عن المعتقل خوفا ً من فرارال 795.وفي قصية أخرى ،رفصت المحكمة إنهاء االحتجاز 796على الرغم من وجود تدبير
م قت من المحكمة الدستورية797.
وف ًقا للتغييرات التي تم إجرا ها على قانون األجانب والحماية الدولية في كانون األول  2019يمكن اآلن تيبيق حظر الدخول
على أولئك الموجودين في البلد798.
كما تم تعديل الئحة الحماية الم قتة في كانون األول  .2019ووفقًا لهذال التعديالت ،سيتم ترحيل السوريين الخاصعين للحماية
الم قتة إذا لم يمتثلوا لواجب اإلخيار ثالث مرات متتالية799.

 791للحصييول على قائمة بالمنظمات النمييية  ،انظر وزارة الداخلية  ،منظمات المجتمع المدني األجنبية المسييموح لها بالعمل في تركيا
 ،والمتاحة على.https://bit.ly/2TZyYgU :
 792البند رقم  )2( 54من قانون األجانب والحماية الدولية ،بصييييغته المعدلة بموجب المادة  36من مرسيييوم اليوارئ  676الصيييادر
في تمييييييرين األول  .2016يسييييييتمييييييهد البند المادة ( ) 1( 54ب)( ،د) و(ك) من قانون األجانب و الحماية الدولية ،الي أدرج بموجب
مرسوم اليوارئ .676
 793المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي إزمير ،آذار .2019
 794المحكمة اإلدارية األولى في إزمير ،القرار  ، 1608/2017الصادر في  28مباي .2018
ً
 795محكمة الصييلح الثانية في هاتاي ،القرار  ، 476/2019الصييادر في  31كانون األول  .2019انظر أيص يا إلى المحكمة اإلدارية
في هاتاي ،القرار  ، 887/2018الصادر في  18كانون الثاني .2019
 796محكمة الصلح الثانية في هاتاي ،القرار  ، 4287/2018الصادر في  27تمرين الثاني .2018
 797كانت المحكمة الدسيييييييتورية قد منحت تدابير م قتة في  16ميييييييباي  ، 2018وأمرت باتخاذ تدابير م قتة مرة أخرى :المحكمة
الدستورية  ،القرار  ، 33177/2018الصادر في  21كانون األول .2018
 ، Mülteci-Der 798تقييم ممييييترك :التعديالت المقترحة في قانون األجانب والحماية الدولية لتركيا  4 ،كانون األول  ، 2019متاح
على.http://bit.ly/2IRYoVQ :
 25 ،"Statü hakkı tanınmayan mülteciler yeni yaptırımlarla karşı karşıya" ،Evrensel 799كانون االول
 ، 2019متاح باللغة التركية على.http://bit.ly/2IL7kwp :
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في أوائل عام  2020في أنياكيا ،كان عدد عمليات الترحيل التي تم تنفيذها منخفصا ً للغاية .بدالً من ذلك ،يُجبر الالجئون
السوريون على ا لتوقيع على استمارة عودة يوعية .في حالة قرار الترحيل ،يتم إرسال األفراد إلى بلد ثالث آمن (وهو أمر ال
ينيبق على السوريين) أو يتم احتجازهم في مركز ترحيل .في مركز الترحيل ،يتم تهديد األفراد باحتجازهم هناك لمدة ستة
أمهر ،باإلصافة إلى ستة أمهر أخرى ،وإجبارهم على التوقيع على استمارة العودة اليوعية .قيل لهم أن بإمكانهم العودة إلى
تركيا بمكل غير قانوني في أي وقت .يوقع األمخاد على النموذج ،ويغادرون تركيا ويعودون إلى تركيا بمكل غير قانوني،
ولكن عندما يتم القبض عليهم عند عودتهم ،يتم ترحيلهم إلى سوريا مبامرة دون أي إجراءات قصائية أو قرار ألنهم ال يعرفون
أن رمز ( V-87حظر دخول) وصع بالفعل على أسمائهم .كما يتم تسجيل المعتقلين على الحدود وأخذ بصماتهم وإجبارهم على
التوقيع على استمارة عودة يوعية لمنعهم من دخول تركيا بمكل قانوني .ال يغادر الالجئون غير المسجلين المقيمين في أنياكيا
منازلهم خوفًا من الترحيل 800.لم يكن هناك تحديث حتى نهاية عام .2020
في غازي عنتاب ،يتم أيصا ً إجبار الالجئين على التوقيع على نماذج العودة اليوعية بالقوة ولم يتم إعادة تفعيل حالة الحماية
الم قتة ألولئك الذين يعودون إلى تركيا باستثناء للحاالت العُرصة .هذا تيبيق عام في المنيقة وتقول المديرية العامة إلدارة
الهجرة أن هذا هو قرار المحافظات .ال ييبقون تعميم المديرية العامة إلدارة الهجرة في كانون الثاني  2019بمأن وقق وصع
السوريين بسبب العودة اليوعية .يخمى الناس مغادرة منازلهم خوفا من الترحيل.
سوريا801

في بعض الحاالت في عام  ، 2019تم ترحيل الالجئين السوريين إلى "المنيقة اآلمنة" التي أنمأتها تركيا في ممال
ووجدت المحاكم أن هذال الممارسة تتوافق مع القانون .كان أصحاب المصلحة قلقين من أن المفوصية تراقب فقي حاالت محدودة
من حاالت العودة اليوعية ،تلك التي تحدث عند حدود أونكوبينار (عودة يوعية "حقيقية") ولكن ال تراقب حاالت العودة
اليوعية من مراكز الترحيل802.
لمناقمة السوابق القصائية للمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية بمأن عدم التقيد بعدم اإلعادة القسرية ،انظر أيصا ً إلى قسم
الحماية الدولية :الترحيل واإلعادة القسرية .لمزيد من المعلومات حول مفهوم الدولة الثالثة اآلمنة كما هو ميبق على السوريين
في عام  2020راجع القسم الخاد بالدولة الثالثة اآلمنة.
الاقة عةيف يالحماية الم قتة
توفر أنظمة الحماية الم قتة إجراءات التسجيل و يتوخى إصدار وثائق تعريق الحماية الم قتة ( Geçici Koruma Kimlik
 )Belgesiللمستفيدين عند التسجيل 803.وتعمل هذال البياقة كوثيقة ت كد حالة المخد المعني كمستفيد من الحماية الم قتة.
وتستبعد المادة  25من أنظمة الحماية الم قتة بمكل صريح المستفيدين من الحماية الم قتة من إمكانية الدمج القانوني يويل
المدى في تركيا .ووفقًا للمادة  ،25ال تعمل وثيقة تعريق الحماية الم قتة الصادرة للمستفيدين كتصريح إقامة ،وقد ال ت دي إلى
"تصريح إقامة يويلة المدى" في تركيا وفقا ً للمادتين  42و  43من قانون األجانب والحماية الدولية.
هذا وتدرج وثائق تعريق الحماية الم قتة رقم تعريق األجانب ( )YKNالمخصد لكل مستفيد من قبل اإلدارة العامة لم ون
السكان والمواينة ،فيعين في تركيا رقم تعريق األجانب لجميع الرعايا األجانب المقيمين بمكل قانوني والذي يعمل على تسهيل
وصولهم إلى جميع الخدمات الحكومية.
كما يمنح يالبي الحماية الدولية واألمخاد الحاصلين على وصع الجئ في إيار قانون األجانب والحماية الدولية ما يمبه رقم
تعريق األجانب وحالياً ،تبدأ جميع أرقام تعريق األجانب المخصصة لجميع فئات المواينين األجانب المقيمين بمكل قانوني،
بما في ذلك المستفيدون من الحماية الم قتة ،بالرقم .99

 800معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة  ،مباي .2020
 801لمزيييييد من المعلومييييات  ،راجع الجزيرة " ،هييييل تنجح تركيييييا في إنمييييييييييياء" منيقيييية آمنيييية "للسيييييييوريين؟"  ،متيييياح على:
https://bit.ly/2xxpDTR
 802معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة في غازي عنتاب  ،مباي .2020
 803البند رقم  2من أنظمة الحماية الم قتة.
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هذا واستكملت عملية التحقق من بيانات السوريين وتحديثها في إيار الحماية الم قتة في نهاية عام  ، 2018بالتعاون الوثيق مع
مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين 804.وقد أفادت مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين أن  ٪96من هدق التحقق عبر
تركيا قد تحقق من خالل هذال العملية 805.ووفقًا للجهات المعنية ،فإن عملية التحقق غيت فقي حوالي  50إلى  ٪ 60من
المستفيدين من الحماية الم قتة في منايق مثل إسينبول أو مانلي أورفا أو هاتاي .806وال تتوفر معلومات أحدث.
التجناس
كما تمت مناقمته في الحماية الدولية :التجنيس ،يمكن منح الجنسية من خالل( :أ) اإلجراءات المعتادة ،بعد  5سنوات من اإلقامة؛
(ب) الزواج من مواين تركي؛ أو (ج) إجراء الظروق االستثنائية.
وال يمكن اعتبار الوقت الذي يقصيه الالجئ في تركيا بموجب وثيقة تعريق الحماية الم قتة على أنه يفي بمتيلبات اإلقامة
القانونية لمدة  5سنوات دون انقياع والذي تعد مري مسبق في يلبات الحصول على الجنسية التركية .وصرح وزير الداخلية
سا في تركيا ،رغم أن هذا الرقم يممل األمخاد الذين وصلوا على
في كانون الثاني  2019أن هناك  53،099سوريًا متجن ً
تصاريح إقامة قبل عام 807 .2011وارتفع هذا الرقم إلى  110000اعتبارا من مباي 808 .2020
ً
ويمكن للمستفيدين من الحماية الم قتة الذين وصلوا بعد عام  2011الحصول على الجنسية فقي من خالل الزواج من مواين
تركي أو خالل الظروق االستثنائية .ولكن تمنح الجنسية في ظل ظروق استثنائية بنا ًء على بعض المواصفات والمعايير مثل
المهارات التي يمكن أن تسهم في تركيا .وتمنح الجنسية بمكل عام للسوريين الم هلين تأهيال عاليا بمكل فعلي  ،ولكن يمكن
للفئات األخرى الحصول عليها أيصاً809.
عملية الحصول على الجنسية ليست واصحة .وأفادت تقارير بوجود أربع مراحل ولكن هناك متقدمين الذين كانوا ينتظرون
لفترة يويلة جدا ً810.
وقد بدأت الحكومة أيصًا بدراسة أولية لتقديم الجنسية التركية للسوريين الم هلين .وفي هذا السياق ،فحصت حالة ما يقارب
 10000عائلة بالتعاون مع المديرية العامة إلدارة الهجرة وهذا ما يساوي  20،000مخد .وبدأت مناقمة المعلومات المجموعة
عن العائالت في لجنة المواينة .وتع ُّد معالجة هذال الحاالت هي عملية يويلة حيث أن جزءاً كبيرا ً من المعلومات عن السوريين
يستند إلى بياناتهم الخاصة811 .
هناك عملية تجري في إيار المواينة في ظل ظروق استثنائية لمنح الجنسية التركية للمستثمرين األجانب وبالتالي صمان تدفق
رأس المال إلى تركيا .ووفقًا لهذا الترتيب المخيي ،وذلك في مقابل مراء عقار ال يقل عن  1مليون دوالر أو االستثمار في
رأس مال ثابت ال يقل عن  2مليون دوالر ،أو خلق فرد عمل جديدة لما ال يقل عن  100مخد أو إيداع  3ماليين دوالر
على األقل في تركيا مريية عدم سحبها لمدة ثالث سنوات أو مراء سندات حكومية بقيمة  3ماليين دوالر ولكن دون بيعها لمدة
ثالث سنوات  ،أو الحصول على صندوق استثمار بقيمة  1.5مليون دوالر 812.لم يكن هناك تحديث لهذال العملية في عام .2019
اعتبارا من كانون الثاني  ، 2021كانت هناك مخاوق من تأجيل يلبات الحصول على الجنسية من المواينين السوريين إلى
ً
813
أجل غير مسمى .انخفض الحد األقصى لملكية العقارات إلى  250ألق دوالر في عام  .2018ووفقا ً لبيانات كانون الثاني
 2020التي تم جمعها من المديرية العامة للسندات واألراصي (المديرية العامة لسجل األراصي والسجل العقاري) ،فقد حصل
 804المديرية العامة إلدارة الهجرة 22 ،آذار  ،2018المتوفر باالغة التركية علىhttps://bit.ly/2pIttBt . :
 805المفوصية العليا لم ون الالجئين ،تركيا :أهم مستجدات العمليات  ،2018المتوفر علىhttps://bit.ly/2Cr3tBB . :
 806المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية  ،مباي .2019
 807هابيرتورك 19 ،كانون الثاني  ،2019المتوفر باللغة التركية على .https://bit.ly/2YcMBb5 :أمييييار بيان سييييابق إلى ،36
سوري متجنس 17 :كانون االول  ،2018المتوفر باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2YiChOZ . :
 808جمعية الالجئين ' ،عدد السيييييييوريين في تركيا' https://t24.com.tr/haber/sekiz-yilda-450-bin-suriyeli-cocuk -
863392،turkiye-de-dogdu-57-bini-vatandas-oldu
 809المعلومات مقدمة من الرابية الدولية لحقوق الالجئين ،مباي  ،2019رابية محامي إسينبول ،مباي .2019
 810معلومات من أحد أصحاب المصلحة ،مباي .2020
 811الجمعية الوينية الكبرى ،تقرير الهجرة واالندماج ،آذار .2018
 812الجمعية الوينية الكبرى ،تقرير الهجرة واالندماج ،آذار .2018
 813الجمعية الوينية الكبرى  ،تقرير الهجرة واالندماج  ،آذار 2018
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 6694أجنبي على الجنسية التركية من خالل مراء العقارات منذ عام  .2017وجاء المواينون اإليرانيون في المرتبة األولى
( )1،475والعراقيون في المرتبة الثانية بـ  842واألفغان في المرتبة الثالثة بـ 814.812
يلب السوريون في أنياكيا في عام  2019الحصول على معلومات عن عملية التجنيس االستثنائية من خالل مراء العقارات
ولكن بحسب معلومات المحامين ،فإن الحصة الممنوحة لألجانب لمراء عقارات في أنياكيا قد تم تجاوزها .العملية ليست مفافة
وتنظم في الغالب من خالل التواصل الداخلي بين المديرية العامة إلدارة الهجرة ومديريات الهجرة في الواليات815.

ولكن على الرغم من هذال المبادرات ،ال يزال غالبية السوريين غير م هلين للتجنس في ظل الظروق االستثنائية المذكورة
أعالال 816.وال تيبق معايير التجنس بمكل ثابت 817،في حين تختلق مدة العملية أيصاً .ففي هاتاي تستغرق العملية  7أمه ،بينما
في غازي عنتاب قد تستغرق سنوات818 .
تركيا819.

يُمنح األيفال غير المصحوبين بذويهم الذين يقيمون في مالجئ حماية اليفل الجنسية إذا ثبت عدم وجود أقارب لهم في
فقد نوقش الوصع القانوني لأليفال المولودين في تركيا في تقرير صدر عام  2018عن لجنة حقوق الالجئين التابعة للجمعية
الوينية الكبرى 820.فوفقًا للتقرير ،هناك  276000يفل مولود في تركيا دون جنسية ( ،)haymatlosحيث أنهم ال يحملون
أوراق هوية سورية وال تركية821.
هذا وبلغ عدد األيفال السوريين المولودين في تركيا خالل السنوات الثماني الماصية 450000يفالً اعتباراً من مباي

822.2020

يمكن اعتبار العديد من ه الء عديمي الجنسية 823.تحدثت اللجنة الفرعية لالجئين التابعة للبرلمان التركي في عام  2018عن
أكثر من  300ألق يفل سوري عديمي الجنسية في تركيا 824.تركيا ليست يرق في اتفاقية عام  1961بمأن خفض حاالت
انعدام الجنسية أو االتفاقية األوروبية للجنسية لعام  .1997أعرب أصحاب المصلحة عن مخاوفهم من أن تركيا ال توفر حاليًا
له الء األيفال المواينة غير الممروية لحق الوالدة وأن الالئحة الخاصة بالحماية الم قتة ال تممل الوقت الذي يقصونه في
تركيا تحت الحماية الم قتة من أجل اإلقامة القانونية المستمرة لمدة خمس سنوات كمري مسبق لتقديم يلبات الحصول على
الجنسية التركية من خالل التجنيس .باإلصافة إلى ذلك ،ال تصمن تمريعات الجنسية في سوريا للمرأة الحق في نقل جنسيتها
السورية إلى أيفالها .هذا مع فقدان الوثائق بسبب الصراع السوري .كما أن االفتقار إلى حق المواينة في تركيا يجتمعان إلنكار
حق األيفال في الجنسية وخلق خير انعدام الجنسية لأليفال المولودين من الجئين سوريين في تركيا825.

" ، Artı Gerçek 814الجنسيييييييية العقارية" لما يقرب من  7آالق أجنبي منذ  12 2017كانون الثاني  ،2020متاح باللغة التركية
علىhttps://bit.ly/33UUw01. :
 815معلومات من أحد أصحاب المصلحة في أنياكيا ،مباي .2020
 816المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أنقرة ،كانون الثاني .2019
 817المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 818المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 819المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 820الجمعية الوينية الكبرى ،آذار .2018
 821هارييت 19 ،كانون الثاني  ،2018المتوفر باللغة التركية علىhttp://bit.ly/2DGdCJr . :
 "450 ،T24 822ألق يفل سييوري ولدوا في تركيا خالل ثماني سيينوات 57 ،ألق أصييبحوا مواينين"  26 ،مييباي  ، 2020متوفر
باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2UFC2wo . :
 823انظر available at: ،September 2019 ،Syrian Refugees in Turkey ،Konrad Adenauer Stiftung
.8 ،https://bit.ly/3bl07Q5
 824حريت ديلي نيوز " ،أكثر من  300ألق يفل سوري" عديمي الجنسية "ولدوا في تركيا :اللجنة الفرعية لالجئين ،مارس ،2018
متاح على.19 ،https://bit.ly/3bxOjdi :
 825معهد انعدام الجنسيييية واإلدماج والميييبكة األوروبية بميييأن انعدام الجنسيييية  ،تقرير مميييترك إلى مجلس حقوق اإلنسيييان في الدورة
الخامسيية والثالثين لالسييتعراض الدوري المييامل ( ،الدورة الثالثة  ،كانون الثاني  ، )2020تركيا  ،تموز  ، 2019الصييفحة  ، 6متاح
علىhttps: // bit .ly / 2xxr8kX. :
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لم الامل
يبدو أن المادة  49من أنظمة ا لحماية الم قتة تمنح المستفيدين من الحماية الم قتة إمكانية "يلب" لم ممل األسرة في تركيا مع
أفراد األسرة خارج تركيا .في حين تند هذال المادة أن على المديرية العامة إلدارة الهجرة تقييم مثل هذال اليلبات"  ،فإن
صياغة هذال المادة ال تمير بمكل صارم إلى الحق في لم ممل األسرة للمستفيدين .ولكن صيغت باألحرى كاحتمال يخصع لتقدير
المديرية العامة إلدارة الهجرة.
صر واأليفال البالغين المعالين
ووف ًقا للمادة  3من أنظمة الحماية الم قتة  ،يجري تعريق زوج أو زوجة المستفيد  ،واأليفال القُ ّ
على أنهم أفراد األسرة .وتند المادة أيصًا على أنه "في حالة األيفال غير المصحوبين بذويهم "،يجب المروع في خيوات ل ّم
ممل األسرة دون تأخير ودون حاجة اليفل إلى تقديم يلب ".
ويع ُّد الهالل األحمر التركي الممثل الرئيسي الذي يعمل على يلبات لم ممل األسرة  ،وخاصة لم ممل األيفال بعائالتهم في
تركيا  ،بينما تدير سلية إدارة المخاير و الكوارث يلبات لم ممل األسرة في المنايق الحدودية .ووفقا ً إلحصائياتهم ،تلقى
الهالل األحمر التركي حتى كانون الثاني  3239 ،2021يلب لم ممل األسرة  ،معظمها من عائالت سورية 826.كما يوفر
الهالل األحمر مرافقة في حالة لم ممل األيفال في تركيا.

الحركة و التنقل
تةية التنقل

مؤشرات :حرية التنقل
 .1هل هناك آلية لتفريق المستفيدين في جميع أنحاء أراصي البلد؟
نعم  Xال

 .2هل يند القانون على فرض قيود على حرية الحركة؟
نعم  Xال
قد يتصمن قرار إعالن الحماية الم قتة الصادر عن الرئاسة تنفيذ تدابير الحماية الم قتة لمنيقة معينة داخل تركيا بدالً من التنفيذ
على مستوى البالد 827.هيئة الرئاسة لها سلية إصدار قيود على تدابير الحماية الم قتة المعمول بها  ،أو تعليق التدابير الحالية
لفترة محددة أو إلى أجل غير مسمى " ،في حالة وجود ظروق تهدد األمن القومي والنظام العام واألمن العام والصحة العامة"
828.
تند المادة  33من أنظمة الحماية الم قتة أيصا ً على أن المستفيدين من الحماية الم قتة "ملزمون باالمتثال للمتيلبات اإلدارية،
والتي سي دي فملها إلى عقوبات إدارية" .و قد يكونون "ملزمين باإلقامة في المقايعة المخصصة أو مركز اإلقامة الم قت أو
أي مكان آخر" واالمتثال "لمتيلبات اإلبالغ على النحو الذي تحددال محافظات المقايعات" ،وذلك كمتيلبات أخرى .وتسمح هذال
المادة بوصوح للمديرية العامة إلدارة الهجرة بالحد من حرية حركة المستفيدين من الحماية الم قتة في مقايعة معينة أو معسكر
معين أو موقع آخر.

 826الهالل األحمر التركي ،عملية اإلغاثة اإلنسانية لألزمة السورية  ،كانون الثاني  ،2021الصفحة 4.
 827البند رقم ()1(10ش) من أنظمة الحماية الم قتة.
 828البند رقم  )1( 15من أنظمة الحماية الم قتة.
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ومع ذلك ،لم يكن حتى آب  2015إلى أن فرصت سليات الحكومة التركية تعليمات مخصصة لتيبيق الصوابي والقيود
المفروصة على حركة السوريين داخل تركيا .وفي  29آب  ،2015أمر تعميم غير منمور للمديرية العامة إلدارة الهجرة سليات
المقايعة بوصع مجموعة من التدابير للسييرة على حركة السوريين داخل تركيا ومنعها 829.وأصبحت هذال التدابير معروفًة
عندما بدأت األجهزة األمنية ،وال سيما في المقايعات الجنوبية ،تتصرق وفقًا لهذال التعليمات وبدأت في اعتراض السوريين
الذين يسعون للسفر إلى المنايق الغربية من البالد .ويبدو أن الدافع وراء هذا اإلجراء هو وقق المعابر البحرية غير النظامية
المتزايدة للمواينين السوريين إلى الجزر اليونانية على يول ساحل بحر إيجة .وفرصت قيود على الحركة بمكل أكثر صرامة
تجاال المستفيدين من الحماية الم قتة وذلك بعد بيان االتحاد األوروبي وتركيا .لذلك أصبح الحصول على تصريح بالسفر خارج
المقايعة المحددة أكثر صعوبة في حين ازدادت أيصًا التفتيمات األمنية الروتينية غير المعلنة في العناوين المسجلة
للمستفيدين830.
يحدد تعميم المديرية العامة إلدارة الهجرة رقم  10/2017الصادر في  29تمرين األول  2017أن مديرية إدارة الهجرة قد
تفرض التزامات اإلبالغ على المستفيدين من الحماية الم قتة عن يريق واجب التوقيع .وقد ي دي عدم االمتثال اللتزامات
اإلبالغ لمدة ث الث مرات متتالية دون عذر مقبول إلى سحب حالة الحماية الم قتة وإلغائها وإصدار رمز " "71Vاستنادًا إلى
"موقع غير معروق" للمخد.
ويمكن للمستفيدين يلب وثيقة تفويض السفر من أجل السفر خارج المقايعة المسجلين فيها .وتصدر هذال الوثيقة وفقًا لتقدير
المحافظة المختصة وال يجوز أن تتجاوز مدة  90يو ًما ،وذلك مع إمكانية التمديد لمدة  15يو ًما أخرى .ويجب على المستفيد
إخيار المحافظة فور عودته إلى المحافظة .وي دي الفمل في القيام بذلك بعد انقصاء فترة التسعين يو ًما إلى ظهور رمز ""71V
"موقع غير معروق" ،ونتيجة لذلك تسحب حالة المخد صمنيًا .ويلغى تنميي هذا الرمز إذا قام المخد بتقديم تبرير مقبول
لمديرية إدارة الهجرة  ،ولكن بعد تقييم الحالة.
ومع ذلك يبدو أن حركة المستفيدين من الحماية الم قتة مستمرة .ال تكتمق إحصائيات المديرية العامة إلدارة الهجرة حول
المخاوق المتعلقة بالهجرة غير النظامية ال دخول غير النظامي من المخارج غير النظامية من تركيا  ،ومع ذلك تمير إلى أن
غالبية المخاوق تحدث في المقايعات الغربية والجنوبية .وبحلول نهاية عام  ،2020تم القبض على  17562سوري من إجمالي
العدد البالغ 122302في جميع أنحاء البالد 831.وكانت المجموعة األكبر من المقبوض عليهم من األفغان بعدد .50161
قد يتنقل المستفيدون من الحماية الم قتة بين المحافظات  ،من بين أمور أخرى  ،للبحث عن عمل .وهذا هو حال أغلب السوريين
الذين يعيمون في مانلي أورفا أو إسينبول والذين ينتقلون إلى أنقرة للحصول على فرد عمل .وللحد من العمالة غير الرسمية
 ،وفرت وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية ألصحاب العمل إمكانية إصدار إعالن رسمي واحد أمام كاتب عدل عند
نظرا للعقبات التي تحول دون
بدء المستفيد العمل  ،وذلك لكي يتسنى لهذا المستفيد نقل مكان إقامته خالل  30يوما .ومع ذلك ً ،
الحصول على تصريح عمل (انظر الدخول إلى سوق العمل)  ،وألن أصحاب العمل ال يقومون بإصدار التصريحات الرسمية
الالزمة بسرعة  ،فإن المستفيدين غير قادرين على تغيير عنوانهم من مكان التسجيل األول إلى أنقرة.
في كانون الثاني  ، 2020أفاد حاكم إسينبول أن عدد السوريين الذين يعيمون في إسينبول بموجب قانون الحماية الم قتة قد
انخفض إلى  479.420مخصا ً في عام  ،2019أي أقل بمقدار  78.200عن عام  ،2018وأن ما يقارب  100.000سوري
غير مسجل قد تم ترحيلهم من إسينبول832.وبحسب ما ورد اعتقلت السليات التركية حوالي  118،432مهاجر غير نظامي في
اسينبول خالل عام  ،2019مقارنة بـ  28،364فقي في عام  833.2018في بيان صحفي رسمي قالت محافظة اسينبول أنه تم
نقل  42،888غير سوري من اسينبول إلى مراكز الترحيل إلى جانب  6416سوري إلى مراكز اإليواء الم قت ،من من 12
تموز إلى  15تمرين الثاني 834.2019

 829تعميم المديرية العامة إلدارة الهجرة رقم  22771-000-55327416الصادر في  29آب  2015عن "تنقل السكان السوريين
صمن نياق الحماية الم قتة".
 830الممثل الخاد لمجلس أوروبا المعني بالهجرة ،تقرير عن مهمة البحث عن الحقيقة في تركيا  10 ،آب  ،2016الصفحة .5. IV
 831المديرية العامة إلدارة الهجرة ،إحصائيات الهجرة غير المرعية  ،المتوفر علىhttp://bit.ly/2BO8chL . :
أيصيييا ،معلومات المهاجرين" ،تركيا  ،ما يقارب  100000سيييوري غير مسيييجل تم ترحيلهم من إسيييينبول"  ،كانون الثاني
 832انظر
ً
 ،2020متاح علىhttps://bit.ly/3anYDUR. :
 833ميدل إيسييييت مونيتور" ،رسييييمي :انخفض عدد السييييوريين في اسييييينبول خالل عام  6 ،"2019كانون الثاني  ،2020متاح على:
https://bit.ly/2QQYrFS.
 834محافظة اسيييييييينبولKayıtsız Suriyeliler ve Kayıt Dışı İstihdam İle İlgili Basın ،Düzensiz Göç ،
 15 ،Açıklamasıتمرين الثاني  ،2019متاح باللغة التركية علىhttps://bit.ly/33LBDwB. :
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الائق اللفة
تند المادة  43من أنظمة الحماية الم قتة على أنه إذا قدم المستفيدون من الحماية الم قتة يلبا ً للحصول على وثيقة سفر ،
فسيتم "تقييم" هذال اليلبات في إيار المادة  18من قانون الجوازات .وكما هو موصح في الحماية الدولية :وثائق السفر ،تند
المادة  18من قانون الجوازات على نوعي "جواز السفر الذي يحمل ختم األجانب فقي" بفترات مختلفة من الصالحية .ولذلك،
ال يتوقع إيار الحماية الم قتة الحالي توفير مستندات السفر (لالجئين) للمستفيدين من الحماية الم قتة بالمعنى المقصود في
اتفاقية .1951
علم بأي من "جوازات السفر مع ختم األجانب فقي للمواينين" التي تصدر
ومن الجدير بالذكر أن الجهات المعنية ليست على ٍ
إلى مستفيد الحماية الم قتة .ومع ذلك ،هناك حاالت يُسمح للمستفيدين من الحماية الم قتة بالسفر بجوازات سفرهم السورية إلى
بلدان ثالثة ألغراض خاصة  ،حيث يواجه ه الء األفراد في بعض الحاالت صعوبات في دخول تركيا عند العودة.
إعادئ التوطات االم ادرئ مت ل ل لؤ ال مل
.1.3

اإلجراء العام

تقوم المديرية العامة إلدارة الهجرة بالتحديد المسبق لحاالت إعادة التويين في قائمة الحماية الم قتة المسجلة من خالل مديرية
إدارة الهجرة وتقوم بإحاالت إلى المفوصية في القوائم .عندما تحدد مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين المتقدمين الذين
يحتاجون إلى إعادة التويين من هذال القوائم ،فإنها تقدمهم إلى بلدان ثالثة.
ويتخذ القرار النهائي من قبل الدول الثالثة .يفحصون الملفات ويقررون ما إذا كانوا سيقبلون المتقدمين المعنيين ،خاصة بعد
إجراء فحوصات أمنية .تنظم المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ الفحوصات الصحية وإعداد وثائق السفر والتوجيه الثقافي لمن يقبلون
إلعادة التويين.
يخصع رحيل المستفيدين من الحماية الم قتة إلى بلدان ثالثة لغرض إعادة التويين إلذن المديرية العامة إلدارة الهجرة 835.يجب
إصدار ما يسمى "إذن الخروج" من أجل السماح للمستفيد بالمغادرة من تركيا إلى دولة ثالثة إما لغرض الزيارة الم قتة أو بصفة
دائمة لغرض إعادة التويين.
ينيبق المري نفسه على إذن الخروج على المستفيدين من الحماية الم قتة أثناء عملية المغادرة من تركيا بغرض لم ممل األسرة
مع أفراد األسرة في بلدان ثالثة .يجب على السوريين الذين يسعون لرحيل لم ممل األسرة من تركيا التسجيل أوالً في المديرية
العامة إلدارة الهجرة كمستفيد حماية م قتة قبل أن يتمكنوا بعد ذلك من يلب "تصريح خروج" والحصول عليه لمغادرة تركيا
إلى دولة ثالثة 836.كما تدعم المنظمة الدولية للهجرة عملية مغادرة لم ممل األسرة إلى ألمانيا837.
ومع ذلك  ،يصدر لبعض ملفات تعريق المستفيدين من الحماية الم قتة رمز" "91Vالذي يمير إلى "حاملي الحماية الم قتة
الذين يحتاجون إلى إذن الخروج" الذي يمنعهم من مغادرة تركيا .وعادة ما تصدر هذال الرموز " "91Vللسوريين الم هلين تأهيالً
عالياً.
ووفقا ً إلحصاءات المديرية العامة إلدارة الهجرة ،تم نقل ما مجموعه  16902سوري إلى دول ثالثة بين عامي  2014و 1
نيسان  ،2021بمكل أساسي إلى كندا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج 838.تم تعليق جميع عمليات إعادة التويين
من تركيا في ميلع عام  2020وممل ذلك االتفاقية الثنائية بين ألمانيا وتركيا إلعادة قبول الالجئين بسبب فيروس كورونا .أثر
الوباء بمكل كبير على عملية إعادة التويين ،ومع ذلك ،تم وصع إجراءات المقابالت عن بعد في خمسة مواقع في جميع أنحاء
تركيا ،بالتعاون مع المديرية العامة إلدارة الهجرة ،مما سمح باستئناق المقابالت التي تم تعليقها من آذار إلى حزيران بمكل
تدريجي .كما أثر الوباء على المغادرين إلعادة التويين بسبب التوقق العالمي للرحالت الدولية بين آذار وأيلول .
خية إعادة التويين ()1:1

 835البند رقم  44من أنظمة الحماية الم قتة .
 836المعلومات مقدمة من الرابية الدولية لحقوق الالجئين ،مباي .2019
 837المنظمة الدولية للهجرة ،Göç ve Entegrasyon ،المتوفر باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2uwAnfM . :
 838إحصاءات المديرية العامة إلدارة الهجرة  ،متاح علىhttps://bit.ly/3wKyP0K. :
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حدد بيان االتحاد األوروبي وتركيا الصادر في  18مارس  2016إجراء إعادة تويين محدد ("خية  ، )"1 :1وبموجب ذلك
سيعاد تويين مواين سوري من تركيا إلى الدول األعصاء في االتحاد األوروبي لكل مواين سوري عاد من اليونان إلى تركيا،
مع مراعاة معايير العرصة للخير المحددة من قبل األمم المتحدة839.
وفي الواقع ،قد تختلق المماركة في إعادة التويين من منيقة إلى أخرى .فعلى سبيل المثال  ،في حين قد يكون المستفيدون من
خيارا يتبعه
الحماية الم قتة المقيمين في اسينبول وإزمير مهتمين بمكل عام بإعادة التويين بموجب مخيي  ،1:1لكن هذا ليس
ً
األمخاد الذين يعيمون في غازي عنتاب أو هاتاي.
اعتبارا ً من نيسان  ،2021أعيد تويين األعداد التالية من الالجئين إلى االتحاد األوروبي بموجب مخيي 1 :1
إعادة تويين الالجئين السوريين بموجب خية  14 :1 :1آذار 2019
بلد الوجهة

عدد األمخاد الذين أعيد تويينهم

ألمانيا

10338

فرنسا

4779

هولندا

4712

فنلندا

2207

بلجيكا

1519

السويد

2171

إسبانيا

754

إيياليا

396

النمسا

213

لوكسمبورغ

206

كرواتيا

250

البرتغال

353

ليتوانيا

102

استونيا

59

التفيا

46
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سلوفينيا

34

الدنمارك

31

ماليا

17

مجموع

20267

المصدر :المديرية العامة إلدارة الهجرة ،الحماية الم قتةhttp://bit.ly/1Np6Zdd. :

من عام  2016حتى  1نيسيييييان  ،2021تم إعادة تويين  28340سيييييوري في االتحاد األوروبي .أعيد تويين  2422منهم في
االتحاد األوروبي في عام  .2020تم تعليق إجراءات إعادة التويين من آذار حتى تموز  2020في سييييييياق الوباء ،على الرغم
من أن البرتغال اسيييييتمرت في قبول بعض الالجئين المعاد تويينهم خالل الوباء .840وتحصيييييل الدول األوروبية على 10000
يورو لكل الجئ تم تويينه.
سجلت فرونتكس زيادة بنسبة  ٪46في عدد المهاجرين الوافدين من تركيا في عام  ،2019على الرغم من االتفاق مع االتحاد
األوروبي للحد من تدفق المهاجرين إلى االتحاد 841.ومهد الوصع توتر كبير بين مباي وآذار  2020بعد التصعيد في ممال
مرقي سوريا .الرئيس التركي أردوغان "فتح البوابات" بين تركيا واالتحاد األوروبي ،قائالً ،من بين أمور أخرى ،أن تركيا ال
تستييع التعامل مع تدفق جماعي آخر لالجئين من سوريا .أدى ذلك إلى إغالق اليونان لحدودها  ،وانتقادات لمعالجة كل من
أوروبا وتركيا للوصع ومخاوق بمأن حقوق اإلنسان للمهاجرين والالجئين في المنتصق 842.بمكل عام ،انخفض عدد الوافدين
من تركيا في عام  .2020عدد محاوالت الدخول عبر مرق البحر األبيض المتوسي  ،والذي يتصمن بمكل أساسي المعابر من
تركيا إلى الجزر اليونانية  ،انخفض بمقدار ثالثة أرباع إلى حوالي 843.20000

النكن
مؤشرات :السكن
 .1إلى متى يحق للمستفيدين اإلقامة في المخيمات؟ غير منظم
اعتبارا من  10كانون األول 2019
 .2عدد المستفيدين المقيمين في المخيمات
ً
.1.1

143558

مراكز اإلقامة الم قتة

ال توفر أنظمة الحماية الم قتة الحق في المأوى الذي توفرال الحكومة للمستفيدين من الحماية الم قتة .ومع ذلك  ،فإن المادة 37
( )1من أنظمة الحماية الم قتة ،بصيغتها المعدلة في عام  ، 2018تسمح للمديرية العامة إلدارة الهجرة ببناء مخيمات الستيعاب
المستفيدين من الحماية الم قتة844 .ويمار إلى هذال المخيمات رسميا ً باسم مراكز اإلقامة الم قتة 845.ويتصمن تعديل آخر لقانون
األجانب والحماية الدولية في عام  2018أحكاما ً بمأن تمويل المخيمات التي أنمأتها المديرية العامة إلدارة الهجرة846.

 840معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
" ، nfo Migrants 841و كالة حدود االتحاد األوروبي :ارتفاع في عدد الوافدين عبر الحدود من تركيا"  20 ،كانون الثاني ،2020
متاح علىhttps://bit.ly/39qiKQV. :
 ، ECRE 842بيان حول الوصع على الحدود اليونانية التركية  3 ،آذار  ،2020متاح علىhttps://bit.ly/2QVyzJ2. :
 843انظر ديلي صيييييباح " ،دخول المهاجرين إلى االتحاد األوروبي بلغ أدنى مسيييييتوى له في  7سييييينوات في  8 ،"2020كانون الثاني
 .2021متاح علىhttps://bit.ly/2SFHKRs. :
 844البند رقم  )3( 37من أنظمة الحماية الم قتة بصيغته المعدلة وفق الالئحة . 11208/2018
 845البند رقم  3من أنظمة الحماية الم قتة.
 846البند رقم  121أ من قانون األجانب والحماية الدولية ،المدرج خالل المادة رقم ( 71ي) الحكم رقم  703الصييييييييادر في  9تموز
.2018
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وتخول المادتين  23و  24أنظمة الحماية الم قتة المديرية العامة إلدارة الهجرة تحديد ما إذا كان يجب إحالة مستفيد الحماية
الم قتة إلى أحد المخيمات القائمة أو السماح له باإلقامة خارج المخيمات بناء على إمكانياته في محافظة تحددها المديرية العامة
إلدارة الهجرة .وتخول المادة المعدلة  24من أنظمة الحماية الم قتة للمديرية العامة إلدارة الهجرة بالسماح للمستفيدين من
الحماية الم قتة باإلقامة خارج المخيم في المحافظات التي تحددها وزارة الداخلية .847وتلتزم أيصا ً بأنه من بين المستفيدين من
الحماية الم قتة الذين يعيمون خارج المخيمات  ،يمكن استيعاب المحتاجين ماليا ً في مرافق أخرى حددتها المحافظة.

اعتبارا من  14نيسان  ،2021كانت هناك سبعة مخيمات كبيرة الحجم تستوعب ما مجموعه  56970مستفيدًا من الحماية
ً
848
الم قتة ،موزعة على خمس مقايعات في جنوب تركيا في المنيقة الحدودية السورية األكبر  .تكلفة تمغيل المخيمات وتوفير
الخدمات هناك كبيرة 849.وبالتالي انخفض عدد السكان من  64،048في مباي  2019إلى  56،970في نيسان .2021
ّ
وإن عدد مراكز اإلقامة الم قتة في انخفاض مستمر .فقد انخفض أيصا ً عدد المخيمات وعدد المقيمين في المخيمات في .2019
في عام  ،2019تم إغالق مخيمات ماالييا بايداغ ،هران ،جيالن بينار ،سروج ،عنتاب نيزيب  ،2ومخيم كيلس أونجو بينار.
تم اإلعالن عن مواعيد اإلغالق مسبقا ً وقدمت المفوصية مساعدة مالية لمرة واحدة تتراوح بين  1،730ليرة تركية (266
اعتبارا من آيار وحزيران  ،2019تم نقل  29880سوري إلى
يورو) وحتى  11،540ليرة تركية ( 1،775يورو) للتنقل.
ً
مواقع أخرى من مخيمات جيالن بينار وسورج .تم نقل ما يقرب من  80000مخد إلى المدن حتى اآلن .بعض الفئات
العُرصة مثل صحايا العنق والمعوقين ال يزالون في المخيمات ولكن تم تعيينهم بمكل أساسي في مدن جديدة .تم إغالق بعض
المدن للتسجيالت الجديدة في عام  2019مثل مرسين وأنياليا ويالوفا واسينبول وبعض المدن أدخلت نظام الحصد .على
سبيل المثال ،كانو يوجد في هاتاي  50حصة تسجيل جديد .احتاج غالبية الذين غادروا المخيمات إلى الدعم بسبب العوائق التي
تحول دون التكيق مع حياة المدينة .تم نقل األيفال غير المصحوبين بذويهم من مخيم عدنان ساريجام إلى أماكن عامة
( )CODEMبعد التعديالت القانونية في كانون األول  .2019وتتمثل المماكل الرئيسية في التماسك االجتماعي والحاجز
اللغوي والوصول إلى الخدمات والسكن850.
باسيييييييتثناء الهالل األ حمر التركية والمنظمات غير الحكومية التي لديها اتفاقيات تعاون رسيييييييمية ،ال يحق للمنظمات األخرى
الوصول إلى المخيمات إال عند اليلب.
أفادت تقارير في عام  2020أن  53الجئ سييوري وأفغاني كانوا ينتظرون قبولهم من قبل السييليات اليونانية على الحدود في
أدرنة ألكثر من مييهر ،تم نقلهم قسي ًيرا إلى مخيم العثمانية بالحافلة 851.في نيسييان  ،2020ادعت السييليات اليونانية أن 2000
الجئ من مخيم العثمانية تم نقله إلى اليونان بواسية خفر السواحل التركي852.
بحلول نهاية عام  ،2020كان  ٪1.6فقي من السوريين يعيمون في المخيمات :أصنة (ساريجام -األكثر اكتظا ً
ظا) ،هاتاي
(أبايدين ،يايالداغي ،ألتينوزو) ،كيلس (البيلي) ،كهرمان مرعش ،عثمانية (جفديتي) .عندما صرب الوباء ،تم اتخاذ تدابير
لصمان التباعد االجتماعي في المنايق التي تعيش فيها أعداد كبيرة من الناس معاً ،على سبيل المثال ،في مخيم عثمانية لالجئين
السوريين وفي أماكن إقامة العمال الزراعيين ،والتي غالبًا ما تممل الالجئين853.
.1.2

المنايق الحصرية والريفية

مع انخفاض الحجم اإلجمالي للسكان المستفيدين من الحماية الم قتة في المخيمات ،فإن الغالبية العظمى من السكان الحاليين
الخاصعين لنظام الحماية الم قتة في تركيا يقيمون خارج المخيمات في المنايق السكنية في جميع أنحاء تركيا .ومن  17آذار
 847المادة  24بصيغتها المعدلة بموجب الالئحة 3098/2019
 848المديرية العامة إلدارة الهجرة ،الحماية الم قتة ،متاح علىhttps://bit.ly/3wKyP0K. :
 849أكاديمية المييرية الوينية التركية ،الهجرة الجماعية والسييوريون في تركيا ،تمييرين الثاني  21-20 ،2017؛ معلومات مقدمة من
أيص يا المونيتو  ،لماذا تغلق تركيا مخيمات الالجئين السييوريين  4 ،حزيران  ،2019متاح
منظمة غير حكومية ،مييباي  ، 2019انظر
ً
علىhttps://bit.ly/2XKb4H7. :
 850معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة في غازي عنتاب ،مباي .2020
"İstanbul'a" denilerek otobüsle Osmaniye'ye götürülen mülteciler: Bizi unutmayın ،Evrensel 851
" 29 ،آذار  ،2020متاح باللغة التركية في ؛ https://bit.ly/2XKgnGx.
 852انظر  14 ،"Yunanistan: Türkiye Ege'ye sığınmacı taşıyor" ،DW ،نيسيييييييان  ،2020متاح باللغة التركية
علىhttps://bit.ly/2KdVxaC. :
 853رابية مهنيي الصيييحة العامة 15 ،Pandemi Sürecinde Göçmenler ve Mültecilerle İlgili Durum ،نيسيييان
 ،2020متاح باللغة التركية علىhttps://bit.ly/34MbXjI. :
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 ،2021بلغ إجمالي عدد السكان المستفيدين من الحماية الم قتة المسجلين لدى السليات التركية  ،3663336و  ٪ 2منهم تم
إيوائهم في مراكز اإلقامة الم قتة ،في حين كان  3605404منهم يقيمون خارج المخيمات (انظر اإلحصائيات).
سجل أكثر من نصق  3.6مليون سوري في  4من أصل  81والية في تركيا(إسينبول ،مانلي أورفا ،هاتاي وغازي عنتاب).
و ُ
بينما تستصيق إسينبول أكبر عدد من المستفيدين المسجلين للحماية الم قتة ،فإن هذا ال يعادل سوى  ٪3.48من سكانها .وعلى
العكس ،فإن المستفيدين من الحماية الم قتة يقابلون  ٪ 21.54من السكان في غازي عنتاب ،و ٪ 22.9في مانلي أورفا ،و
 ٪ 26.34في هاتاي و  ٪ 74.54في كلس.854
وفقًا لتقرير األكاديمية الوينية للمرية:
"بينما يقين جزء كبير من الالجئين الذين ال يقيمون في المراكز في منازل يستاجرونها إما من أموالهم أو بدعم من المنظمات
غير الحكومية أو بمساعدة بعض المواينين  ،فجزء منهم يقيم في أحياء مدمرة من المدن تم إجال هم كجزء من مماريع التحول
الحصري .وتجدر اإلمارة إلى أن الذين يعيمون في هذال األحياء يعيمون حياتهم في ظل ظروق قاسية ويحرمون من ظروق
السكن الصحي .وعلى الرغم من أن الالجئين القادرين على استئجار منزل يفترض أنهم ال يواجهون أي مماكل ،إال أنه يجب
مراعاة أن الغالبية العظمى من الالجئين يعانون من ظروق اقتصادية سيئة .ويعيش الالجئون الذين يعانون من ظروق اقتصادية
سيئة في مجموعات أو يجبرون على العيش في منازل منخفصة التكلفة وغير صحية لتقليل تكاليق السكن  ...مساكنهم المعيمية
هي في الغالب مقق صغيرة ومظلمة وريبة وغير صحية في اليابق األرصي أو في األقبية .وت ثر الظروق غير الصحية
لهذال المقق تأثيرا مبامرا على صحة الالجئين وتسبب لهم مماكل صحية مختلفة855" .
ويختلق مستوى الممول ونوعية اإلقامة لمستفيدي الحماية الم قتة من مقايعة إلى أخرى " .قد يكون لدى السوريون الذين
يمتلكون القدرة المادية أو األقارب األتراك لمساعدتهم في مراء العقارات مساكن جيدة  ،بينما ال يمتلك سوريون آخرون ذات
المقدرة فيبحثون عن أماكن إقامة في اليوابق السفلية و المستودعات ومخازن األكواخ المغلقة بأغيية من البالستيك أو
النايلون856".
وقد وجدت األبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة غازي عنتاب ،بنا ًء على دراسة استقصائية مملت  1824مخصا ً في  129أسرة
سورية في غازي عنتاب ،أن متوسي  6.6مقيم في كل أسرة و تستوعب  ٪30من األسر التي مملها المسح أكثر من عائلة
واحدة .وبحسب إحصائيات حديثة ،فأن  %70.53من السوريين في تركيا هم من النساء واأليفال857.
هذا وأبلغ عن حوادث التوتر والعنق من قبل السكان المحليين صد السوريين .فتلقت سبع أسر سورية في ماردين رسائل في
مباي  2019تهددهم بالعنق إذا رفصوا مغادرة الحي في غصون سبعة أيام 858.وتعرض الالجئون في إيالزيه للعنق العنصري
في أيلول  ،2018و ُ
يلب منهم مغادرة حي أرتوكلو بعد تعرض متاجرهم للهجوم 859.وأبلغ أيصا ً عن حادثتين خييرتين في
860
ُ
بورصا في تموز و أيلول  .2018وقتل مخصان في حادث مختلق وقع في مانلي أورفا في أيلول  ،2018وبعد ذلك جمع
المحافظ "قادة الرأي" السوريين لمناقمة قصايا التماسك 861.وفي دينيزلي ،إثر اعتقال ستة سوريين باتهامات باالغتصاب ،تم
إجالء  927سوريا ً من منيقة كالي في تمرين األول  2018لتجنب العقاب الغوغائي الجماعي من قبل السكان المحليين862.
ويقود المحافظون في مختلق المقايعات مجموعات تنسيق الهجرة التي تهدق إلى تحسين التماسك االجتماعي .وفي قيصري،
على سبيل المثال ،تزور هذال المجموعة عائلة من الالجئين كل أسبوع 863.ومن ناحية أخرى  ،صرح حاكم هاتاي قبل االنتخابات
المحلية في  31آذار  2019أنه يجب على السوريين تجنب مغادرة منازلهم في يوم االنتخابات864.

 854المديرية العامة إلدارة الهجرة ،الحماية الم قتة  ،المتوفر علىhttp://bit.ly/1Np6Zdd . :
 855أكاديمية المرية الوينية التركية ،الهجرة الجماعية والسوريين في تركيا  ،تمرين الثاني .21-20 ،2017
 856رابية التصييييييامن مع المهاجرين و يالبي اللجوء و هيئة األمم المتحدة للمرأة ،تقييم احتياجات النسيييييياء والفتيات السييييييوريات تحت
وصع الحماية الم قتة في تركيا  ،حزيران  ،2018المتوفر على 21.،https://bit.ly/2z8zb5k
 857ديكن 19 ،تمرين األول  ،2018المتوفر باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2TZoYn5 . :
 858إيفرنسيل 24 ،مباي  ،2019المتوفر باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2WfFJrS. :
 859جازيت دوفار  7أيلول  ،2018المتوفر باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2TCvQaW . :
 860هارييت  13أيلول  ،2018المتوفر باللغة التركية على . https://bit.ly/2DRza8i :سييييييبوتنيك 3 ،تموز  ،2018المتوفر
باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2GmGLgN. :
 861هارييت 30‘ ،أيلول  ،2018المتوفر باللغة التركية على https://bit.ly/2D7niNY :؛ أونيدو30 :Emniyet Açıkladı‘ ،
أيلول  ،2018المتوفر باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2Gbm7Ru . :
 862أونيدو  11 ،تمرين األول  ،2018المتوفر باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2TOaTtx . :
 863المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 864جمهوريت 4 ،مباي  ،2019المتوفر باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2YbB5N7 . :
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وجد تقرير صدر عام  2019عن التمييز في تركيا أن التمييز صد الالجئين ،ال سيما من السوريين وصد المجموعات من مجتمع
انتمارا في تركيا 865.كما أصدرت جمعية حقوق اإلعالم والالجئين حديثًا تحليالت حول التقارير
الميم هي أكثر أمكال التمييز
ً
السلبية للغاية في وسائل اإلعالم حول قصايا الالجئين 866،بما في ذلك إلقاء اللوم على الالجئين لعدم حصول السكان المصيفين
على الرعاية الصحية867.
يبدو أن التصوير السلبي للسوريين والالجئين في وسائل اإلعالم قد امتد خالل جائحة فيروس كورونا .كمق تحليل لألخبار
بين  1مباي  2020و  21تموز  2020عن انتهاكات لحقوق الالجئين في  495مقاالً إخباريًا نُمر خالل تلك الفترة .تم اتهام
األمخاد الذين يسعون إلى الحماية الدولية بأنهم مس ولون عن انتمار كوفيد 19-في جميع أنحاء البالد وكونهم حاملين محتملين
للفيروسات ،بينما لم تتم مناقمة افتقارهم إلى الوصول إلى الحقوق والخدمات األساسية أثناء الوباء على اإليالق868.
في الوقت نفسه ،تبدو المواقق السلبية تجاال الالجئين ،وال سيما السوريين ،سائدة .أجرى معهد اسينبول للبحوث السياسية بحثًا
حول مواقق المواينين األتراك تجاال الالجئين في اسييينبول .نظم المعهد مقابالت فردية مييبه منظمة مع  1636مواينًا تركيًا
في إسينبول بين كانون األول  2019وكانون الثاني  2020869وبحسب التقرير:
يعتقد  ٪10.8من المماركين أن السكان السوريين هم أكبر ممكلة تواجه تركيا.
اعتبر الم ماركون أن ال سكان ال سوريين ي مكلون تهديدًا ،م ست مهدين بق صايا اقت صادية وأمنية ( 7.9-7من  .)10عالوة على
ذلك  ،أفاد األمخاد الذين يقابلون الجئين سوريين على أساس يومي بأن معدالت إدراك التهديد أعلى من غيرهم.
اعتقد  ٪78من المميياركين أن الحكومة التركية تدعم وتحمي الالجئين الس يوريين أكثر من المواينين األتراك ٪58 ،لم يقبلوا
أن السوريين هم صحايا حرب أهلية.
معر  1من أصل  3مماركين بمماعر سلبية قوية تجاال الالجئين السوريين مثل الغصب والغصب المديد.
األمخاد الذين واجهوا السوريين في حياتهم اليومية كانوا أكثر عرصة للمماركة في األنمية المعادية للسوريين.

 ، S. Doğuç ،Özatalay 865تصور التمييز في تركيا ، 2019 ،متاح على.35 ،https://bit.ly/2Js6Lbc :
 866بيانت  174" ،تقرير إخباري ينتهك حقوق الالجئين في أسييييبوع"  ،تقرير  18 ،Says Reportكانون األول  ، 22019متاح
علىhttps://bit.ly/39ukAjZ. :و
 867بيانت  ،تقرير :اإلعالم يلوم الالجئين السيييييييوريين على المواينين الذين ال يسيييييييتييعون تلقي الرعاية الصيييييييحية  6 ،كانون الثاني
 ،2020متاح علىhttps://bit.ly/2QVUm3j. :
،Pandemi Döneminde Medyada Mülteci Hak İhlalleri Raporu (Mülteci Medyası Derneği) 868
 ، 2020متاح علىhttps://bit.ly/3t6nCVY. :
 869معهد اسينبول للبحوث السياسية  ، İstanbul’da Sığınmacılara Yönelik Tutumlar –IstanPol ،حزيران 2020
 ،متاح باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2PFDGjf. :
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العمل و التعليم
الجخول للو العمل

مؤشرات :الدخول لسوق العمل
 .1هل يسمح القانون بالدخول لسوق العمل للمستفيدين؟
نعم  Xال

❖ إذا كانت اإلجابة بنعم ،متى يمكن للمستفيدين الوصول إلى سوق العمل؟  6أمهر
 .2هل يسمح القانون بالحصول على عمل فقي بعد اختبار سوق العمل؟
نعم  Xال
 .3هل يسمح القانون ليالبي اللجوء بالعمل في قياعات محددة فقي؟
نعم  Xال
❖ إذا كانت اإلجابة بنعم  ،حدد القياعات:
 .4هل يحدد القانون حد أقصى لوقت عمل المستفيدين؟
نعم

ال X

❖ إذا كانت اإلجابة بنعم  ،حدد عدد األيام في السنة
 .5هل هناك قيود على الدخول إلى العمل بمكل عملي؟
نعم  Xال

.1.1

المروي القانونية والعقبات التي تحول دون الدخول بمكل فعلي

ُ
يحق للمستفيدين من الحماية الم قتة التقدم بيلب للحصول على تصريح عمل على أساس بياقة تعريق الحماية الم قتة ،وذلك
870
وفقًا للوائح والتعليمات التي يتعين على الرئاسة توفيرها .وتنظم الئحة تصاريح العمل لألجانب الخاصعين للحماية الم قتة،
المعتمدة في  15كانون الثاني  ،2016إجراءات منح تصاريح العمل لألمخاد الخاصعين للحماية الم قتة.
ويجب على المستفيدين من الحماية الم قتة التقدم بيلب للحصول على تصريح عمل للدخول إلى سوق العمل871 .ويمكن تقديم
يلب للحصول على تصريح عمل بعد  6أمهر من منح حالة الحماية الم قتة 872،من قبل صاحب العمل من خالل نظام عبر
اإلنترنت أو من قبل المستفيد نفسه في حالة العمل الحر873.
وتند الالئحة على إعفاء من االلتزام بالحصول على تصريح عمل للزراعة الموسمية ألعمال الثروة

 870البند
 871البند
 872البند
 873البند
 874البند

الحيوانية874.

رقم  29من أنظمة الحماية الم قتة.
رقم  )1( 4من الئحة تصريح العمل لألجانب الخاصعين للحماية الم قتة.
رقم  )1( 5من الئحة تصريح العمل لألجانب الخاصعين للحماية الم قتة.
رقم  )3(-)2( 5من الئحة تصريح العمل لألجانب الخاصعين للحماية الم قتة.
رقم  )4( 5من الئحة تصريح العمل لألجانب الخاصعين للحماية الم قتة.
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ولكن في هذال الحالة  ،يجب على المستفيدين تقديم يلب إلى محافظة المقايعة ذات الصلة للحصول على إعفاء من تصريح
العمل 875.ويجوز لوزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية أيصا ً أن تحد من عدد المقايعات التي قد يعمل فيها المستفيدون
من الحماية الم قتة في ظل الزراعة الموسمية لوظائق الثروة الحيوانية 876.وباإلصافة إلى القواعد الخاصة في سياق العمل
الزراعي والحيواني ،تحظر الالئحة على المستفيدين التقدم للوظائق التي قد ال ي ديها إال المواينون األتراك877.
وعند البت في منح الحق في التقدم بيلب للحصول على تصريح عمل  ،تأخذ وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية في
االعتبار المقايعة التي يقيم فيها المستفيد بمكل أساسي 878.ومع ذلك ،فقد تتوقق الوزارة عن إصدار تصاريح العمل فيما يتعلق
بالمقايعات التي تحددها وزارة الداخلية للحد من مخاير التي ت ثر على النظام العام أو األمن العام أو الصحة العامة879.
هذا ويجوز للوزارة أيصا ً تحديد حصة للمستفيدين من الحماية الم قتة بنا ًء على احتياجات القياعات والمحافظات 880.ولكن ال
يجوز أن يتجاوز عدد المستفيدين النميين في مكان عمل معين  ٪10من القوة العاملة ،ما لم يثبت صاحب العمل أنه لن يكون
هناك مواينون أتراك قادرين على تولي هذا المنصب .وإذا كان هناك أقل من  10أمخاد في مكان العمل  ،فيمكن تعيين
مستفيد حماية م قت واحد فقي.
تبلغ رسوم تصريح العمل  378.70ليرة تركية 881.وبموجب الالئحة ،ال يجوز مقاصاة المستفيدين الم قتين أقل من الحد األدنى
لألجور882.
وقد ازداد عدد تصاريح العمل الصادرة للمستفيدين من الحماية الم قتة ببيء بعد اعتماد الالئحة في  15كانون األول .2016
وفي مانلي اورفا ،على سبيل المثال ،وقعت جمعية رجال األعمال السوريين مذكرة تفاهم الستثمار  80مليون ليرة تركية إلنماء
 20مصنعا بقدرة توظيق إجمالية قدرها  1500عامل 883.وفقًا لوزارة األسرة والخدمات االجتماعية ،بلغ عدد المركات التي
لديها م سس سوري واحد على األقل  15159اعتبارا من  29مباي 884.2019
ً
في عام  ،2019تم إصدار ما مجموعه  145،232تصريح عمل بما في ذلك  63،789لمهاجرين من سوريا .تم منح  ٪93من
تصاريح العمل للسوريين للرجال و  ٪7للنساء885.
المهن الرئيسية التي حصل عليها المستفيدون السوريون في مجال الحماية الم قتة على تصاريح عمل هي كما يلي:
تصاريح العمل للمستفيدين من الحماية الم قتة حسب المهنة 1 :كانون الثاني  30 - 2016أيلول 2018
المهنة

عدد التصاريح

أعمال يدوية

2411

عامل النسيج

1117

 875المصدر السابق ذاته.
 876البند رقم  )5( 5من الئحة تصريح العمل لألجانب الخاصعين للحماية الم قتة.
 877البند رقم  )2( 6من الئحة تصريح العمل لألجانب الخاصعين للحماية الم قتة.
 878البند رقم  )1( 7من الئحة تصريح العمل لألجانب الخاصعين للحماية الم قتة.
 879البند رقم  )2( 7من الئحة تصريح العمل لألجانب الخاصعين للحماية الم قتة.
 880البند رقم  8من الئحة تصريح العمل لألجانب الخاصعين للحماية الم قتة.
 881منظمة الالجئين الدولية ،أنا أبحث فقي عن حقوقي :العمل بمكل قانوني غير مسموح لالجئين في تركيا  ،كانون األول ،2017
المتوفر على5. ،http://bit.ly/2ylz434 :
 882البند رقم  10من الئحة تصريح العمل لألجانب الخاصعين للحماية الم قتة.
 883هارييت 7 ، Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım ‘ ،تميييرين االول  ،2018المتوفر باللغة التركية على:
https://bit.ly/2OfIAy9 .
 884جمعية الالجئين ' ،عدد السوريين في تركيا'  ،آذار  ، 2020متاح باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2JncqPt. :
وزارة األسيييييييرة والعميييل والخيييدميييات االجتمييياعيييية  ،تصيييييييييياريح العميييل لألجيييانيييب  ، 2019 ،الصيييييييفحييية  ، 14متييياح على:
https://bit.ly/2QbV8Mw.885
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مدير مهام

653

يبيب معالج

554

ممرض/ة

543

مدير إداري

521

موظق مكتب

460

فريق الدعم

452

منظق

433

مهن أخرى

20786

مجموع

27930

المصدرhttps://bit.ly/2TOfQ5v ،ODATV :

تم إصدار تصاريح العمل لعام  2019بمكل أساسي للمهاجرين من سوريا وقيرغيزستان وأوكرانيا وتركمانستان ،886وحصل
السوريون على أكبر عدد بهامش واسع حيث بلغ  63789تصري ًحا.وتوصح هذال األرقام أن عدد تصاريح العمل الصادرة ال
يزال يمثل نسبة منخفصة جدا ً من المستفيدين من الحماية الم قتة الذين تتراوح أعمارهم بين  19و  64عا ًما في تركيا.
وتع ُّد منظمات المجتمع المدني وجهة مهمة في تأمين العمل للسوريين تحت الحماية الم قتة .ووفقا ً للجهات المعنية  ،كان هناك
 150منظمة غير حكومية وينية ودولية وحوالي  14000موظق يعملون في غازي عنتاب بحلول نهاية عام  .2015ومع ذلك
 ،وحتى ذلك التاريخ  ،بدأت الدولة مراقبة صارمة للمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة على الحدود .و لقد أدت المخالفات
من جانب المنظمات غير الحكومية الدولية فيما يتعلق بااللتزام بتوظيق أمخاد يحملون تصاريح عمل إلى عدد كبير من
الغرامات اإلدارية .وفي إحدى الحاالت  ،ألغت محكمة الصلح في هاتاي هذال الغرامة ألنها تتعارض مع أحكام الحماية الخاصة
للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة اإلنسانية في قانون تصاريح العمل لألجانب واتفاقية الالجئين887.
وعلى الرغم من اإليار القانوني المقدم في عام  2016لتنظيم الدخول إلى سوق العمل للمستفيدين من الحماية الم قتة ،فال تزال
هناك ثغرات كبيرة فيما يتعلق بالحصول على العمل بمكل فعلي .ويتلقى المستفيدون معلومات قليلة أو معدومة عن نظام تصاريح
العمل ،حيث ال يزال عدد المراكز المجتمعية التي تقدم معلومات حول هذال الفرد محدودًا؛ ويمرق الهالل األحمر التركي
على  16مركز منذ كانون الثاني 888. 2020
.1.2

ظروق العمل

 886وزارة األسيييييييرة والعميييل والخيييدميييات االجتمييياعيييية ،تصيييييييييياريح العميييل لألجيييانيييب ،2019 ،الصيييييييفحييية  ، 14متييياح على:
https://bit.ly/2QbV8Mw.
 887محكمة الصلح األولى في هاتاي ،القرار  31 ، 180/2016آذار .2016
 301 888ل لمزيد من المعلومات ،انظر الهالل األحمر التركي ،األزمة السورية :عملية اإلغاثة اإلنسانية  ،تمرين األول ،2018
المتوفر علىhttps://bit.ly/2UUS3h0 . :
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يتأثر ال مستفيدون من الحماية الم قتة في تركيا بالممارسة الواسعة االنتمار للعمالة غير المعلنة في ظل ظروق العمل المتدنية
واألجور المنخفصة 889.وتزدهر العمالة غير المعلنة في القياع الزراعي ،وال سيما في مقايعات مثل أصنة .890وعلى الرغم
من المبادرات كتدريب حديث على المهارات الزراعية الذي تموله المفوصية في جنوب مرق تركيا891 ،يعمل السوريون لساعات
يويلة  -وتتجاوز في كثير من الحاالت  11ساعة في اليوم  -مقابل  38ليرة تركية 8.37 /يورو ،و يقتيع جزء من هذال األجور
"المتعهدين"الذين يجعلون أنفسهم كوكالء توظيق 892.وفي محافظات أخرى مثل موغال  ،كثيرا ما تحدث العمالة غير المعلنة
في قياع البناء893،بينما تنتمر هذال العمالة في أنقرة في صناعة تصنيع األثاث في ألتنداغ .وفي إسينبول ،نمر تقرير صادر
عن اتحاد عمال المعادن المتحدة عن وصع الالجئين السوريين في صناعة النسيج894 .ووفقا ً للتقرير ،فإن أجور  ٪46من
السوريين و  ٪ 20من العمال األتراك تقل عن الحد األدنى لألجور .يمكن القول أن األجر األدنى ال ينيبق على أجهزة النسيج
التي تعمل بدون ترخيد ومن حيث التقسيم اليبقي لألجور في سوق العمل ،فإن الرجال األتراك هم في القمة  ،تليهم النساء
األتراك ،بينما الرجال السوريون قريبون من القاع و أما النساء السوريات فهم في القاع تما ًما .غالبا ً ما أدت ظروق العمل غير
المقبولة في المراكز الحصرية إلى حركات واسعة النياق مثل إصراب صانعي األحذية في تمرين الثاني ( 2017سايا
إيسكيليري) في المدن الكبرى بما في ذلك إسينبول وإزمير وأصنة وغازي عنتاب وقونيا ومانيسا  ،والتي تتيلب عمالة قانونية
وظروق عمل أفصل في ورمات العمل895.
كما أن تدهور ظروق الصحة والسالمة في العمل أمر مثير للقلق .ووفقا ً إلحصائيات مجلس صحة وسالمة العمال ،فقد 112
الجئ حياتهم في حوادث متعلقة بالعمل في عام  2019ألسباب ناتجة عن الحرائق وفمل المعدات وحوادث اليرقات896.
خالل وباء كوفيد ،19-ظهر اليلب على العمالة في بعض منايق العمل ألن بعض المواينين األتراك لم يذهبوا إلى العمل بسبب
قيود كوفيد 19-و لبى الالجئون السوريون بعصًا من هذا اليلب ولكن مقابل أجور منخفصة جدًا ،خاصة في األجزاء الجنوبية
من تركيا مثل مرسين وأصنة ،إلخ .كما واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على المساعدة االجتماعية للتعليم عن بعد .لم يكن
صا بالسوريين فقي بل لجميع العمال الزراعيين الموسميين .كانت هناك أيصًا مخاوق بمأن نقد معدات النظافة
هذا الوصع خا ً
والكمامات لمنع انتمار الفيروس وتم توفير معدات الحماية من قبل المنظمات غير الحكومية التابعة لألمم المتحدة ،والتي تم
إصدارها من قبل االتحاد األوروبي ولكنها لم تكن منهجية أو منتظمة897.
وتواجه النساء ،على وجه الخصود ،تحديات كبيرة في الوصول الفعال إلى سوق العمل .ويرجع ذلك ،من ناحية ،إلى عقبات
مثل نقد رعاية األيفال ونقد المعلومات وفرد التدريب 898.ومن ناحية أخرى ،فإن األدوار التقليدية للجنسين المخصصة
للنساء كقائمين على الرعاية  ،وخاصة في المنايق الجنوبية من تركيا مثل مانلي أورفا ،وهذا تعني أن وصول المرأة إلى

 889منظمة الالجئين الدولية ،ال يزال العمل بمكل قانوني غير مسموح لالجئين في تركيا  ،كانون األول  .2017،7لمناقمة التأثير على
سوق العمل ،انظر إلى "، . Ege Aksu et alتأثير الهجرة الجماعية للسوريين على سوق العمل التركي" ،ورقة عمل جامعة Koç
 ،1815كانون األول  ،2018المتوفر علىhttps://bit.ly/2U64aKJ . :
 890المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أصنة ،مباي .2018
 891منظمة األغذية والزراعة " ،الالجئون السوريون يكتسبون مهارات العمل الزراعية وفرد العمل في تركيا" 29 ،تمرين الثاني
 ،2017المتوفر علىhttp://bit.ly/2z44zPs . :
 892في إزمير ،انظر إلى "،Association of Bridging Peopleالعمل الزراعي الموسيييييييمي في تركيا :حالة توربالي" 13 ،
كانون األول  ،2017المتوفر على . http://bit.ly/2AupjAr :في أصييينة ،انظر إلى ورمييية التيوير  ،األراصيييي الخصيييبة :حياة
مريرة  -تقرير تحليل أوصييييياع العمال السيييييوريين في الزراعة الموسيييييمية في سيييييهل أصييييينة  ،تميييييرين الثاني  ،2016المتوفر على:
http://bit.ly/2BL7EJH؛" ، IRINالحصييياد الذي ال ينتهي :الالجئون السيييوريون المسيييتغلون في المزارع التركية"  15كانون
األول  ،2016المتوفر علىhttp://bit.ly/2CKijRs . :
 893المعلومات مقدمة من جمعية تصامن المرأة في بودروم ،كانون االول .2017
 894اتحاد عمال المعادن المتحدةSuriyeli Sığınmacıların Türkiye’de Emek Piyasasına Dahil Olma ،
 ،Süreçleri ve Etkileri: İstanbul Tekstil Sektörü Örneğiحزيران  ،2017المتوفر باللغة التركية على:
http://bit.ly/2DIrq6p.
 ، Göçmen Dayanışma Ağı895حول سيييييييييايييا ( )shoe-upperمقيياوميية العمييال 1 ،كييانون األول  ،2017المتوفر على:
http://bit.ly/2B8UCSo .
 896انظر المثال 17 ، ’? ‘Önlem için daha kaç Suriyeli ölecek ،Anayurt ،كانون الثاني  ،2019المتوفر باللغة
التركية على ، https://bit.ly/2Y5QqyZ :بخصود خمسة عمال سوريين غير معلنين توفوا في حريق في مصنع.
 897معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 898منظمة الالجئين الدولية ،ال يزال العمل بمكل قانوني غير مسموح لالجئين في تركية ،كانون األول .12-11 ،5 ،2017
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الخياية899.

األماكن العامة محدود مقارنة بالرجال  ،في حين أن فرد التدريب تدور حول المهن التقليدية مثل تصفيق المعر أو
وباإلصافة إلى ذلك  ،حيث تمغل النساء في قياع الغزل والنسيج أعمالهن خارج بيوتهن  ،غالبا ً ما يتعرصن للتمييز وسوء
المعاملة .وهذا هو الحال بالنسبة للورمات التي تعمل بدون ترخيد ( .)Merdıvenaltı atölyeleriوفي إسينبول ،تعمل
النساء والفتيات في الجزء الخلفي من اليوابق السفلية وفي غرق بدون نوافذ لساعات يويلة900 .
أجرت جمعية أبحاث الهجرة بحثًا ميدانيًا مع  48امرأة سيييييييورية من  3محافظات مختلفة في تركيا (مرسيييييييين وغازي عنتاب
وإزمير) .جميع الذين تمت مقابلتهم كانو ا من العمال ذوي األجور المتدنية الذين تم توظيفهم في ظروق محفوفة بالمخاير .لم
يتمكن معظم الممييياركين من العمل خارج المنزل بسيييبب صيييغوي أقاربهم أو أزواجهم ،مما يعني العمل على قيع كان الميييكل
الرئيسييييي للعمل .أولئك الذين يعملون في خارج المنزل أوصييييحوا أنهم بحاجة إلى موافقة أفراد أسييييرتهم على االسييييتمرار في
العمل .تواجه النسيياء صييعوبات مختلفة في الوصييول إلى سييوق العمل ،مثل بناء العالقات االجتماعية ،وإيجاد مكان عمل آمن،
فصيييييييالً عن االفتقار إلى إتقان اللغة والتعليم .كان ينظر للمنظمات غير الحكومية كأماكن مثالية لعمل لالجئين .ومع ذلك ،تم
اإلبالغ عن العديد من حاالت التمييز من قبل األمييخاد الذين تمت مقابلتهم .على سييبيل المثال ،ذكرت خمس نسيياء يعملن في
منظمات غير حكومية وينية أنهن تعرصن لمعاملة تمييزية مقارنة بزمالئهن األتراك .باإلصافة إلى ذلك ،تقوم المنظمات غير
الحكومية في الغالب بتعيين موظفي ن على أ ساس الم مروع لفترات زمنية محددة والتي يمكن أن تكون غير مت سقة في كثير من
األحيان بالنسبة لالجئات .ومع ذلك  ،فإن العمل في المنظمات غير الحكومية يوفر ظروق عمل أفصل نسبيًا مقارنة بالخيارات
األخرى مثل وظائق البيع بالتجزئة وأعمال الرعاية اليومية .كان يعمل األمخاد الذين تمت مقابلتهم في صناعة النسيج أكثر
أيصيا إلى ممارسييات
من  12سيياعة في اليوم ،وحتى أعلى راتب كان أقل من الحد األدنى لألجور .ت دي العمالة غير الرسييمية
ً
عمل تمييزية901.
تأثر وصع النساء أي صًا بمكل كبير خالل الوباء .تحدث عامل في صناعة األحذية عن صعوبات مواكبة األعمال المنزلية أثناء
صنع األحذية في المنزل .تأثر الوصع المالي للعائالت التي تعيش على جمع النفايات بمكل كبير بإجراءات اإلغالق حيث قال
الكثيرون إنهم اصييييروا لالختيار بين توفير الغذاء لألسيييرة وميييراء المعدات الصيييحية الصيييرورية مثل الكمامات .902وجدت
دراسيية أجريت على  300الجئة في إزمير أن  ٪84.5من المميياركات فقدن وظائفهن خالل الوباء ،و  ٪83من العاملين لديهم
مماكل تتعلق برواتبهم903.
نظرا النتمار ظاهرة عمالة األيفال واستغاللهم في مجاالت مثل
كما يمثل سوق العمل التركي مخاير عالية الستغالل األيفالً ،
الزراعة 904ومصانع النسيج ،905باإلصافة إلى المياعم في مدن مثل أنقرة .في قياع النسيج ،حوالي  ٪19من القوى العاملة
دون السن القانونية ،في حين أن هذا الرقم يصل إلى  ٪29بالنسبة للسوريين .األيفال السوريون العاملون الذين تقل أعمارهم

 899ريجين هيرويغ‘ ،أعبيياء المرأة السيييييييورييية المتعييددة في سيييييييوق العمييل وفي المنزل" 3 ،كييانون األول  ،2017المتوفر على:
 http://bit.ly/2kNpSQ8؛ "اسييتراتيجيات مقاومة الالجئات السييوريات في" مييانلي أورفا " (، Movements 3:2 )2017
المتوفر علىhttp://bit.ly/2CK78bN . :
 900باباتيا بوستانسي“‘ ،اlyelerinde Mülteci Kadın ِِ alışanı Meşgul Etmeyin”: Merdivenaltı Tekstil At
 30 ، Olmakأيلول  ،2017المتوفر باللغة التركية علىhttp://bit.ly/2CLBLNF . :
 901تجارب عمل المرأة السورية والعالقات بين الجنسين  ،نيسان  ، 2020متاح باللغة التركية علىhttps://bit.ly/3rPzwCm . :
 902صوت الموصوع :عمل النساء المهاجرات أثناء الجائحة  23 ،كانون األول  :2020متاح علىhttps://bit.ly/31NUUgJ. :
 903جمعية التصام ن مع الالجئين السوريين  ،تقرير بحثي حول حصول الالجئات على الحقوق األساسية في جائحة كورونا، 2020 ،
متاح باللغة التركية علىhttps://bit.ly/3uJnV9T :
 904ورمييييية عمل تنمية ،تحليل الثغرات التميييييريعية والتوصييييييات في سيييييياق منع عمل األيفال في الزراعة ،آب  ، 2018متاح على:
أيصيييييييا نقابة المحامين في أصييييييينة " ،زار بارنا أيفال الالجئين السيييييييوريين في منيقة خيمة
 https://bit.ly/2HyTvCm؛ انظر
ً
" 17 ،Doğankentكانون الثاني  ،2018متاح باللغة التركية علىhttp://bit.ly/2Hv1w89. :
 905المفوصيييية األوروبية  ،برنامج التعليم والحماية لأليفال السيييوريين العُرصييية والمجتمعات المصييييفة في سييين المدرسييية  ،في لبنان
واألردن وتركيا  ،آريس ( 30 ، 3292256 )2017حزيران  ،2017متاح على الرابي التالي.4،http://bit.ly/2BMs0SK :
أيصييييا " ، Birgünإنهم يعملون  12سيييياعة يوميًا ويكسييييبون  300ليرة تركية مييييهريًا" 20 ،آب  ، 2018متاح باللغة التركية
انظر
ً
على https://bit.ly/2HG2KzY :؛ األخبار السييييييياسييييييية'' ،؛ دويتمييييييه فيله " ،األيدي الصييييييغيرة ،األرباح الكبيرة :عمالة األيفال
السيييييييوريين في تركيا"  5 ،كانو ن األول  ، 2017متاح علىhttp://bit.ly/2BLmIqF :؛ الفاينانمييييييييال تايمز " ،يوم في أرض
المصيينع مع الجئ سييوري مياب" 20 ،كانون األول  ، 2017متاح علىhttp://on.ft.com/2hh9Tbh :؛ بي بي سييي " ،األيفال
الالجئون في تركيا يصنعون المالبس لمتاجر المملكة المتحدة" 24 ،تمرين األول  ، 2016متاح علىhttp://bbc.in/2ey7Zka. :
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عن  15سنة هم أكثر وصو ًحا في الصناعة مقارنة مع األيفال األتراك .906وثق مجلس الصحة والسالمة العمالي حالة يفل
سوري يبلغ من العمر  5سنوات أُجبر على العمل في غازي عنتاب في عام  907،2017و وفقًا لجمعية األيباء التركية ،يعمل
األيفال في الصناعات النسيجية في مناوبات لمدة  12ساعة مقابل  300ليرة تركية في المهر908.
وأعلن عام  2018كعام مكافحة عمالة األيفال في تركيا .وأعلنت وزارة العمل والصمان االجتماعي (آنذاك) عن خية عمل
وينية مدتها ست سنوات لمكافحة عمل األيفال في عام  ،2017وأعلن عن ممروع بقيمة  10ماليين ليرة تركية للمنظمات
غير الحكومية والهيئات العامة للقيام بأنمية في  10مدن تجريبية خالل هذال الفترة 909.وأنمأت هيئات مراقبة مخصصة م خرا ً
بغرض منع عمل األيفال في ست مدن بموجب خية العمل الوينية 910.واصلت الهيئات نمايها في عام  .2019وعقدت لجان
المراقبة اجتماعات كل مهر وزادت الوعي بين المنظمات غير الحكومية والهيئات العامة األخرى 911.ممروع جديد بعنوان
"القصاء على عمل األيفال في الزراعة الموسمية" مع مكتب منظمة العمل الدولية لتركيا في بدأ التعاون مع المديرية العامة
للعمل بوزارة األسرة والخدمات االجتماعية وبتمويل من االتحاد األوروبي في تمرين األول  ،2020وسيكون العمل للوصول
إلى األيفال العاملين والعائالت وأصحاب العمل ومديري المدارس والمعلمين والمختارين (القرية /سادة الجيران) والوسياء
الزراعيين لسحب األيفال من العمل وإعادة توجيههم إلى التعليم ،فصالً عن تعزيز قدرات الم سسات الوينية والمحلية912.
الوصول إلى التعلاؤ

مؤشرات :الوصول إلى التعليم
 .1هل يند القانون علي امكانيه حصول األيفال المستفيدين علي التعليم؟
نعم  Xال
 .2هل يمكن لأليفال الحصول علي التعليم بمكل فعلي ؟
نعم  Xال
بموجب القانون التركي ،يتألق "التعليم األساسي" لأليفال من  12عاما و هو مقسم إلى  3مستويات لكل منها  4سنوات .ولدى
جميع األيفال في الوالية القصائية التركية  -بمن فيهم الرعايا األجانب  -الحق في الحصول على خدمات "التعليم األساسي"
التي تقدمها المدارس العامة .ولجميع األيفال المسجلين كمستفيدين من الحماية الم قتة الحق في التسجيل في المدارس العامة
ألغراض التعليم األساسي.
.2.1

المدارس العامة

إن المدارس العامة في تركيا مجانية وهم يدرسون باللغة التركية ويدرسون منهجا ً موحدا ً لوزارة التعليم الويني ،ولديهم
ترخيد وكامل الصالحية بإعياء المهادات والدبلومات لأليفال األجانب.

 906اتحاد عمال المعادن ،عمليات وآثار مميياركة الالجئين السييوريين في سييوق العمل في تركيا :حالة صييناعة النسيييج في اسييينبول ،
حزيران  ،2017متاح باللغة التركية علىhttp://bit.ly/2DIrq6p :
 907مجلس صييحة العمال وسييالمتهم " ،اسييتغالل األيفال المهاجرين :أيفال في الخامسيية من العمر يعملون" 28 ،آذار  ،2017متاح
باللغة التركية علىhttp://bit.ly/2FoFzpu. :
يوما ما  ،يعملون  12سيييييييياعة يوم يًا ويكسيييييييبون  300ليرة تركية ميييييييهر يًا '' 20 ،آب  ،2018متاح باللغة التركية على:
ً 908
https://bit.ly/2HG2KzY.
 909خية العمل الوينية لمكافحة عمل األيفال 29 ،آذار  ،2017المتوفر باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2GhE6q0 . :
 910المعلومات مقدمة من ورمة التيوير ،مباي . 2019
 911معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2020
 912انظر  ،منظمة العمل الدولية ،عصر جديد يبدأ في مكافحة عمالة األيفال في الزراعة الموسمية 23 ،تمرين الثاني  ،2020متاح
علىhttps://bit.ly/3oq24SU. :
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ومن أجل التحاق بالمدارس العامة يلزم ان يكون لدي األيفال وآباءهم بياقات هوية للمستفيدين من الحماية الم قتة ويمكن
تسجيل األيفال الذين لم يتم تسجيلهم بعد بصفه م قته باعتبارهم "يالبا ً صيفاً" ،وهو ما يعني ان بإمكانهم حصور الفصول
الدراسية ولكنهم لن يقدموا ا ي وثائق أو ديبلومات في المقابل ،ما لم يستكملوا تسجيل الحماية الم قتة في وقت الحق واعترق
رسميا من قبل المدرسة913 .
وفي الحاالت التي يلتحق فيها يفل اجنبي بالمدارس العامة ،تتولى المديرية اإلقليمية للتعليم الويني مس وليه فحد وتقييم
الخلفية التعليمية السابقة لليا لب وتحديد المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه اليفل المسجل .وفي حالة عدم وجود مستندات تتعلق
بالخلفية التعليمية السابقة  ،تجري المديرية اإلقليمية االختبارات والمقابالت الالزمة لتقييم مستوى الصق المناسب لليالب .وفي
منتصق ال  ، 2018أيلقت وزارة التعليم الويني برنامجا ً للتعلم المعجل للوصول إلى األيفال الذين تتراوح أعمارهم بين -10
 18عاما وفقدوا ثالث سنوات أو أكثر من الدراسة ويعمل البرنامج في  12والية .وقد وصل البرنامج إلى  10894بحلول
منتصق  914.2019في عام  ،2020تم يرح مناقصة لتقديم عياءات للمساعدة في تيوير برنامج التعلم السريع عبر اإلنترنت
بعد تأثير كوفيد 19-وسنة من التعليم عبر اإلنترنت لأليفال في تركيا915.
وتخيي وزارة التعليم الويني لبناء  129مدرسة جديدة بتمويل من االتحاد األوروبي في إيار مرافق الالجئين في تركيا ،لزيادة
معدل التحاق بالمدارس916 .ومن المقرر بناء  55مدرسة أخرى بحلول  2021بتمويل من البنك الدولي917.
اعتبارا من آذار
ً
 ،2021أظهر تحديث من االتحاد األوروبي أن هذا العمل كان قائم وتم االنتهاء من بناء مدرسة واحدة على األقل وهناك مدارس
أخرى قيد التنفيذ918.
تتولى وزارة التربية الوينية قيادة وتنسيق االستجابة التعليمية في تركيا .تستمر أعداد األيفال السوريين المسجلين في التعليم
الرسمي في االزدياد .في بداية العام الدراسي  ،20/2019التحق  684253يفل سوري تحت الحماية الم قتة بالمدارس العامة
التركية ومراكز التعليم الم قتة ،ما يمثل  ٪63من األيفال السوريين في سن الدراسة919.
ومع ذلك ،وفقا ً لتقرير اليونسكو ،فإن عدد المعلمين اإلصافيين الالزمين لتدريس األيفال الالجئين السوريين في سن الدراسة
يصل إلى  920. 80،000تقدر اليونيسق ما يصل إلى  400000يفل خارج المدرسة921 .وترتبي معدالت التسرب ،وخاصة
في المدارس الثانوية بعوامل مثل ارتفاع مستوى عمالة األيفال في سوق العمل 922والزواج المبكر 923وي ثر الخوق من
الترحيل أيصا ً على ارتيادهم للمدرسة ،حيث ي ثر على حوالي  8،500يفل في بورصا مثالً 924.في الوقت نفسه ،يظل معدل
التمييز والتحامل والتنمر مرتفعا ً في المدارس العامة ،سواء من الزمالء التالميذ أو المدرسين ،ال تُقدم دروس إصافية في اللغة
التركية لأليفال الالجئين حتى يتمكنوا من متابعة المنهج بفعالية.
لصمان دخول األيفال إلى نظام التعليم ،يُمول برنامج آخر هو تحويل المال المريي للتعليم من قبل االتحاد األوروبي للحماية
المدنية والمساعدات اإلنسانية ويُنفذ من خالل مراكة وثيقة بين وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية ووزارة التعليم
الويني وسلية إدارة المخاير والكوارث والهالل األحمر التركي واليونيسيق .يوفر برنامج تحويل المال المريي للتعليم لألسر
 913بينيت 31 ،‘Suriyeli Olmayan Mülteci Çocukların Eğitime Erişimleri Yok ’ ،آيار  ،2017المتوفر باللغة
التركية علىhttps://bit.ly/2pG75JK . :
 914التنسيييق الممييترك بين الوكاالت في تركيا ،قياع التعليم في تركيا :الربع الثاني من كانون الثاني إلى حزيران  ،2019متاح على:
https://bit.ly/2UINaZj.
 915انظر اليونيسق ،تيوير برنامج التعلم السريع عبر اإلنترنت ،تمرين األول  ،2020متاح علىhttps://bit.ly/3fl7J8p :
 916هارييت 17 ،’Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu 19 ile 220 yeni okul yapılıyor‘ ،مباي  ،2017المتوفر
باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2UL84WJ . :
 917البنك الدولي " ،مدارس مرنه  ،مجتمعات قادرال علي الصمود :تحسين البنية التحتية التعليمية لالجئين السوريين والمجتمعات
المصيفة في تركيا  20كانون األول  ،2018المتوفر باللغة التركية علىhttps://bit.ly/2uhTbiK :
 918انظر ،وفييد االتحيياد األوروبي إلى تركيييا ،البنييية التحتييية التعليمييية ألنميييييييييية القييدرة على الصيييييييمود في تركيييا ،متيياح على:
https://bit.ly/2QS085U.
 919المفوصية السامية لألمم المتحدة لم ون الالجئين ،تركيا :أبرز األحداث التمغيلية.2019 ،
 920هييارييييت 19 ،’Anadolu lisesi öğrencilerine atölyelerde eğitim ‘ ،آذار  ،2019متوفر بيياللغيية التركييية على
https://bit.ly/2Y9Ljh7
 921يونيسيق ،تركيا 2018 :نتيجة إنسانية ،كانون األول .3، 2018
 922األيفال في القياع الزراعي مثالً ال يُسجلون في المدارس .المعلومات مقدمة من ورمة التيوير ،مباي . 2019
 923المعلومات مقدمة من الدكتور علي ظافر ساروجولو ،مركز مرية الهجرة ،جامعة أنقرة يلدريم بايزيق ،كانون الثاني . 2019
 924بو ستا 3،‘'Sınır dışı oluruz' korkusuyla 8 bin 500 Suriyeli çocuk okula gönderilmiyor ،آيار ،2018
متوفر باللغة التركية على https://bit.ly/2UNKXLc
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العرصة للخير من الالجئين مدفوعات نقدية كل مهرين لمساعدتهم على إرسال أيفالهم وإبقائهم في المدرسة (انظر الرعاية
االجتماعية) .المساعدة النقدية متوفرة فقي لألمخاد الذين يمكنهم تقديم مستندات التسجيل المدرسي إلى وحدات الخدمة
االجتماعية بالوزارة .يمكن أن تتلقى األسرة مدفوعات مريية أن يذهب اليفل إلى المدرسة بانتظام؛ ال ينبغي أن يغيب اليفل
عن المدرسة ألكثر من  4أيام في مهر واحد925 .وبحسب للهالل األحمر ،في الحاالت التي لم يحصر فيها اليفل المدرسة ألكثر
من  4أيام في المهر ،926يقوم صباي الحماية التابعون لهم بزيارة األسرة للتعرق على سبب الغياب.
تعد عمالة األيفال وزواج األيفال وتنمر األقران من العوامل األكثر ميوعا ً. 927وبحسب المالحظات من أرض الواقع فإن
تحويل المال المريي للتعليم كان أكثر فعالية على مستوى المدارس االبتدائية928.
باإلصييافة إلى ذلك  ،فإن  PIKTESوهو ممييروع تعزيز اندماج األيفال السييوريين في نظام التعليم التركي هو ممييروع ممول
من االتحاد األوروبي تنفذال وزارة التربية الوينية التركية .ويهدق إلى زيادة اندماج األيفال السييوريين ،والحصييول على تعليم
جيد ،وزيادة معدالت االلتحاق والح صور لأليفال وال مباب ال سوريين في التعليم الر سمي الجيد 929.في ميلع  ،2020أيلقت
كل من رابية التصييييييامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء واليونيسييييييق ووزارة التربية الوينية برنامج مسيييييياعدة اليالب على
التسجيل في المدارس ويهدق برنامج التسجيل في المدارس إلى الوصول إلى  65000يالب سوري تتراوح أعمارهم بين -5
 17عاما معرصين لخير ترك نظام التعليم930.
ً
في عام  ، 2019افتتحت وزارة التربية الوينية "دورات التماسييييييييك االجتماعي" حيث يمكن لليالب التعرق على الثقافات
المختلفة والحياة اليومية في تركيا.
قام مركز الهالل األحمر التركي المجتمعي في أورفا بمتابعة حالة حوالي  90يفل سيييييوري كانوا يتركون المدرسييييية ميييييهريًا
ويحاول المركز المجتمعي فهم األسيييباب الحقيقية وراء عدم حصيييورهم المدرسييية .غالبًا ما يكون بسيييبب الزواج المبكر للفتيات
والفتيان الذين يجبرون على عمل األيفال .توجد صيييييييفوق للتماسيييييييك االجتماعي في مدارس أورفا .يقدمون دورات تدريبية
منتظمة في المدارس حول التنمر من األقران والممارسيييات غير التمييزية وحقوق األيفال و النظافة التماسيييك االجتماعي .كما
يقدمون الدعم النفسي والفحوصات الصحية المنتظمة لليالب931.
بمكل عام ،يقدر الخبراء نقد التعليم باعتبارال سمة ممتركة بين السكان السوريين في تركيا .وبحسب دراسة استقصائية ،أفاد
 ٪33من المستجيبين بأنهم أميين ،في حين أفاد  ٪ 13أنهم يعرفون القراءة والكتابة دون االلتحاق بالمدرسة932.
في عييام  ،2020تم إغالق المييدارس لفترات يويليية خالل جييائحيية كوفيييد 19-وتحول التعليم إلى التعلم عن بعييد الييذي يمكن
الوصييييول إليه من خالل جهاز تلفزيون أو جهاز آخر .أثر هذا على جميع األيفال ولكنه أثر بمييييكل غير متناسييييب على أولئك
الذين ليس لديهم جهاز أو غرفة للدراسيية .تأثر األيفال الالجئون ،وخاصيية تعليم الفتيات ،بالوباء إلى حد كبير .وجدت دراسيية
أجريت في إزمير على  300امرأة أن  ٪53.5فقي من الفتيات السييييوريات الالجئات لديهن إمكانية الوصييييول إلى بيئة مناسييييبة
للدراسيييية 933،وحتى نيسييييان  ،2021كانت المدارس ال تزال مغلقة أمام غالبية األيفال .ال يزال الوصييييول إلى التعليم عن بعد
EBAيمثل ممييكلة .تمت إعادة تصييميم بعض برامج االتحاد األوروبي الجارية .على سييبيل المثال ،ال يمكن اسييتخدام حزم دعم

 925المفوصية األوروبية "في تركيا ،ي زيد برنامج التحويالت النقدية الممروية للتعليم من التحاق األيفال السوريين وغيرهم من
األيفال الالجئين بالمدارس"  13مباي  ،2018متوفر على https://bit.ly/2GaW25O
926المفوصيية األوروبية" ،في تركيا ،يزيد برنامج التحويل النقدي المميروي للتعليم من االلتحاق بالمدارس لأليفال السيوريين وغيرهم
من األيفال الالجئين" 13 ،مباي  ،2018متاح علىhttps://bit.ly/2GaW25O :
 927المعلومات مقدمة من الهالل األحمر التركي ،مباي .2019
 928المعلومات مقدمة من الدكتور علي ظافر ساروجلي ،مركز سياسة الهجرة ،جامعة أنقرة يلدريم بايزات ،كانون الثاني .2019
 929المفوصيييييييييية السيييييييييامييية لألمم المتحييدة لمييييييي ون الالجئين ،منصييييييييية رقمييية للميثيياق العييالمي من أجييل الالجئين ،متوفرة على:
https://bit.ly/2wKMSt1.
 930حريييييت ' ،سييييييييتم إدراج األيفييييال الالجئين في نظييييام التعليم'  6 ،كييييانون الثيييياني  ،2020متيييياح بيييياللغيييية التركييييية على:
https://bit.ly/2UrZKx7.
 931معلومات مقدمة من المركز المجتمعي للهالل األحمر التركي في أورفا ،مباي 2020
 932ما زلنا صيييييييحفيين  50" ،بالمائة من السيييييييوريين في تركيا لم يلتحقوا أبدًا بمدرسييييييية" 10 ،تميييييييرين األول  ،2018متاح على:
https://bit.ly/2u6t91Q.
 933جمعية التصامن مع الالجئين السوريين ،تقرير بحثي حول حصول الالجئات على الحقوق األساسية في جائحة كورونا ، 2020 ،
متاح علىhttps://bit.ly/3uJnV9T :
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نظرا لعدم تمكنهم من الذهاب إلى المدارس في عام  .2020وسيييييتم تخصيييييد
اليالب (حزم الوجبات وما إلى ذلك) لليالب ً
بعض هذال األموال لمراء أجهزة لوحية جديدة وأجهزة إلكترونية لليالب.934
بين عمال الزراعة البدو السوريين ،كان م مر مماركة أيفالهم في التعليم قريبًا من  ٪0بحسب البحث الذي تم إجرا ال في أصنة
ومرسين ومانلي أورفا ،على الرغم من أنه كان منخفصًا جدًا في السابق .في أصنة ،كما هو الحال بالنسبة لجميع العمال
الزراعيين الموسميين ،كان األيفال يذهبون إلى المدرسة فقي عندما يكونون قريبين جسديًا من المدرسة واألمر نفسه ينيبق
على مجموعات البدو  /مبه الرحل935.
.2.2

مراكز التعليم الم قت

قدم تعميم وزارة التعليم الويني  21/2014بمأن 'الخدمات التعليمية للمواينين األجانب' الم رخ  23أيلول  2014مفهوم مركز
التعليم الم قت ( )Geçici Eğitim Merkezi, GEMوقدم إيارا ً قانونيا ً لإلمراق على المدارس الخاصة المذكورة أعالال
ومراقبتها بإدارة من الجمعيات الخيرية السورية  -التي كانت موجودة حتى اآلن خارج اإليار التنظيمي لوزارة التعليم ،وبالتالي
عرق مراكز التعليم الم قت على وجه التحديد على أنها مدارس أُسست
كانت غير قانونية ولكن سمحت بها السليات المحلية .ت ُ ّ
بغرض تقديم الخدمات التعليمية لألمخاد الذين يصلون إلى تركيا لفترة م قتة كجزء من التدفق الجماعي.
وبمكل عام يتمتع األيفال المقيمون في المخيمات بإمكانية الحصول على التعليم األساسي بمكل أساسي في مراكز التعليم الم قت
المدارة داخل المخيمات دون أي عوائق .من ناحية أخرى يملك األيفال في سن المدرسة خارج المخيمات خياران إما االلتحاق
بمدرسة عامة في المنيقة المحلية حيث يقومون بتدريس المناهج المدرسية التركية ويعلمون باللغة التركية ،أو ارتياد مراكز
التعليم الم قت.
في  ،2018كان هناك حوالي  1000مدرس تركي و 11500مدرس سوري متيوع في مراكز التعليم الم قت .تقدم اليونيسق
مساعدة مالية لـ  10،000معلم سوري متيوع .في هذا السياق ،يُدفع رسوم قدرها  600ليرة تركية 120 /يورو مهريا ً للمعلمين
في مراكز اإلقامة الم قتة ،ويُدفع  900ليرة تركية مهريا ً للعاملين خارج المخيمات .تدعم المنظمات غير الحكومية ما تبقى من
 1500معلم متيوع936 .
هذال المدارس السورية الخاصة ليست مجانية بالعموم .إنها تيلب من اليالب درجات متفاوتة من الرسوم .ال يزال من غير
الواصح مدى صالحية أي مهادات تُصدرها مراكز التعليم الم قتة في حين أن سليات مديرية التعليم في المقايعة مخولة بتحديد
إذا وأين قد يُقبل اليفل الحقا ً سواء في مدرسة عامة أو في جامعة في تركيا .هناك تحد آخر يتعلق بنوعية التعليم الممنوح في
مراكز التعليم الم قت ألن المقررات تُدرس من قبل المعلمين السوريين وغالبا ً ما يكونون متيوعين بحاجة إلى أجر ومهنية937.
خييت وزارة التربية الوينية للتخلد التدريجي من مراكز التعليم الم قت  .938اعتبارا ً من أيلول  2016فصاعداً ،يجب تسجيل
جميع األيفال السوريين الذين يدخلون رياض األيفال أو الصق األول في المدارس التركية وليس في مراكز التعليم الم قت،
بارا من عام
كما مجعت وزارة التعليم األيفال الذين يلتحقون بالصق الخامس والتاسع على التسجيل في المدارس التركية .اعت ً
 ،2019كان هناك  199مركز تعليم م قت في  11محافظة تقوم بتعليم  39178يفل سوري 939.بحسب بعض أصحاب
المصلحة ،يتم إغالق مراكز التعليم الم قت بمكل سريع للغاية وسي دي ذلك إلى صعوبات للمعلمين في التعامل مع المناهج
الدراسية للصفوق المختلية من األيفال األتراك والسوريين 940.تم إغالق أخر مركز تعليم م قت في .2020

 934معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 935معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 936الجمعية الوينية الكبرى ،Göç ve Uyum Raporu ،آذار 2018.
 937المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أصنة ،مباي  ،2018المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 3أيلول ،2017متوفر على
 938هارييت " ،الحكومة توجه األيفال الالجئين السوريين إلى المدارس التركية"
 ، http://bit.ly/2FqqVhsانظر أيصا ً مجموعة األزمة العالمية ،الالجئين السوريين في تركيا :نزع فتيل التوترات المدنية18 ،
كانون الثاني .2018
ERG, Öğrenciler ve eğitime erişim izleme raporu, Eğitim izleme raporu, 2019 939
 940المعلومات المقدمة من دراسات البوسفور للهجرة ،كانون الثاني .2019
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.2.3

التعليم العالي

للمستفيدين من الحماية الم قتة أيصا ً الحق في تحصيل التعليم العالي في تركيا .من أجل التقدم والتسجيل في م سسة للتعليم
العالي ،يتعين على اليالب إكمال  12سنة من التعليم األساسي التركي أو ما يعادلها .يمكن أيصا ً الموافقة على األيفال الذين
حصلوا على مهادة معتمدة من مراكز التعليم الم قت ألنها تفي بهذا الميلب بنا ًء على تحديد التعادل الذي تصدرال مديرية التعليم
المختصة في الوالية.
في تركيا ،يخصع القبول في الجامعات لمري امتحان القبول الجامعي الموحد وبعض المتيلبات اإلصافية لكل جامعة .يستييع
اليالب الذين بدأوا دراستهم الجامعية في سوريا ولكنهم لم يتمكنوا من إكمالها أن ييلبوا من الجامعات االعتراق باالعتمادات
(الصفوق) التي اجتازوها .تتخذ كل جامعة قرارا ً بمأن االعتراق بالصفوق الدراسية التي تم إكمالها في سوريا وقد يختلق
القرار من قسم إلى آخر 941.في بعض األحيان ،يمكن أن تحدث مماكل باالعتراق بالتعليم السابق بما في ذلك الم هالت .ويمكن
أيصا ً أن تكون الدراسة في مراكز التعليم الم قت باللغة العربية وهذا ممكن أن يخلق مماكل لغوية عامة.
تُغيى رسوم التعليم لليالب السوريين من قبل رئاسة جاليات األتراك في الخارج والجاليات األخرى للعامين األكاديميين -2017
 2018و 2019-2018للجامعات الحكومية ؛ 942دونا ً عن الجامعات الخاصة ولكن سيظل اليالب بحاجة إلى تغيية تكاليق
النقل المحلي والكتب ونفقات المعيمة .هناك عدد من المنظمات التي تقدم من ًحا لليالب السوريين لتحصيل التعليم العالي في
تركيا .من هذال المنظمات :رئاسة جاليات األتراك في الخارج والجاليات األخرى ،مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين ومنحة
دافي ،والمنظمات غير الحكومية مثل  .SPARKتغيي المنح الدراسية الممنوحة من خالل رئاسة جاليات األتراك في الخارج
منحة دافي تكاليق التعليم وتدفع لليالب بدل مهري لمصاريق اإلقامة والمعيمة943 .
وفقا ً إلحصائيات مجلس التعليم العالي ،ارتفع عدد اليالب السوريين المسجلين في م سسات التعليم العالي التركية إلى 33000
في العام الدراسي  .9442020-2019وفقا ً لمديرية التعلم مدى الحياة ،استفاد  599،475سوري من التدريبات المهنية وغيرها
من التدريبات التي نظمتها الدولة في عام  .9452019في عام  ،2020عملت المفوصية مع رئاسة األتراك في الخارج والمجتمعات
ذات الصلة على تقديم منح جامعية لليالب الالجئين باإلصافة إلى دعم القدرات الم سسية .للعام الدراسي ،2021-2020
ساهمت المفوصية في دعم التعليم العالي لـ  744يالب تحت الحماية الم قتة و  70يالب من جنسيات أخرى من خالل برامج
منح التعليم العالي بالتنسيق مع رئاسة األتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة 946.كما دعمت المفوصية  475يالب جامعي
من خالل المنح النقدية للفصل الدراسي لدعم اليالب الذين ال يمكنهم االستفادة من اإلعفاء من الرسوم المتاح للمواينين
السوريين .وفي غصون ذلك ،واصلت المفوصية الدعوة إلى اإلعفاء من رسوم التعليم العالي ليالب الحماية الدولية.
يمكن للمستفيدين من الحماية الم قتة بصرق النظر عن أعمارهم االستفادة من دورات تعليم اللغة المجانية وكذلك الدورات
المهنية التي تقدمها مراكز التعليم العامة التي تنظمها كل مديرية تعليمية في الوالية .كما تقدم بعض المنظمات غير الحكومية
دورات لغة مجانية ودورات مهنية للمستفيدين من الحماية الم قتة في بعض المنايق.
يقوم الهالل األحمر التركي بتمييغيل  16مركز مجتمعي ومن صييمنها مركز جديد في كوجايلي 947.في آذار  ،2019بدأ الهالل
أيصيييييييا برنامج تدريب على اللغة للبالغين بالتعاون مع وزارة التربية الوينية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
األحمر التركي
ً
بهدق تقديم مساعدة اللغة التركية للسوريين لمساعدتهم في الحصول على عمل .بتمويل من صندوق االتحاد األوروبي ،يهدق
البرنامج إلى تزويد  52000ميييخد في عمييير واليات بدروس في اللغة .يُدفع للممييياركين  0.9يورو للسييياعة لحصيييور ثالث
ساعات في اليوم ،ثالثة أيام في األسبوع 948.يوفر حافز الدورة المهنية أيصًا مدفوعات تحفيزية للتدريب المهني للمستفيدين في
 941مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين ،التعليم ،متوفر على https://bit.ly/2E5kEXt
 942التمريع  12007\2018الم رخ  27حزيران  ،2018متوفر بالتركية على https://bit.ly/2OthDXK
 943مفوصية األمم المتحدة لم ون الالجئين ،التعليم ،متوفر على https://bit.ly/2E5kEXt
 944أ.باريميل  ،يالب الجئون في التعليم العالي التركي في ظل الصراع السوري.135 ،2019 ،
 945انظر  ،الجمهورة التركية وزارة التربية الوينية ،المديرية العامة للتعلم مدى الحياة ،إدارة الهجرة والتعليم في حاالت اليوارئ،
كانون الثاني 2020.
 946المفوصيييييييييية السيييييييييامييية لألمم المتحييدة لمييييييي ون الالجئين في تركيييا ،أبرز األحييداث التميييييييغيلييية لعييام  ،2020متيياح على:
https://bit.ly/3esx9AE.
 947معلومات مقدمة من الهالل األحمر التركي ،مباي .2020
 948معلومات مقدمة من الهالل األحمر التركي ،مباي .2020
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قياعات مختلفة مثل الغذاء والمنسيييييوجات والخدمات والزراعة وتربية الحيوانات باإلصيييييافة إلى الدورات التي تتيلب الخبرة
الفنية والحرفية .يتم دعم المميييياركة في الدورات المهنية بـيييييييييي 40ليرة تركية أو  60ليرة تركية في اليوم ،ويحق لمن يحصيييير
دورات اللغة التركية الحصيييول على  180ليرة تركية ميييهريًا ،وتنظم المراكز المجتمعية دورات وأنميييية مختلفة للمسيييتفيدين
أيصيييييا ميييييهادة معتمدة من اإلدارة العامة للتعلم مدى الحياة التابعة لوزارة
لتحسيييييين مهاراتهم الحياتية .تقدم المراكز المجتمعية
ً
اعتبارا من كانون الثاني  ،2020اسيييييييتفاد  45927ميييييييخد من الدورات المهنية
التربية الوينية في نهاية الدورات المهنية.
ً
والتدريبات المختلفة و وممل ذلك  32684مخد حصروا دورات ،و  13243مخد وجدوا عمالً949.
صا
لدى المركز المجتمعي للهالل األحمر التركي في أورفا العديد من المماريع حول سبل العيش .توفر هذال المماريع تدريبًا خا ً
وفرد عمل حسب الوصع في المدينة التي يعيش فيها المستفيدون .على سبيل المثال ،يقبلون اليلبات الجديدة للتدريب على
االستنبات الزجاجي في أورفا .كما قاموا بافتتاح أكاديمية فن اليهو في حران بالتعاون الوثيق مع المحافظة .يديرون ممروعًا
ممتر ًكا مع اتحاد الغرق واألسواق المالية في تركيا لمنح  50000ليرة تركية (حوالي  8000يورو) إلى  10من رواد األعمال
السوريين في مجاالت متنوعة للغاية تتراوح من الزراعة إلى اليباعة ثالثية األبعاد .سيقومون بإيالق ممروع جديد في العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياصيات مع البلدية حول الترميز والبرمجة للفتيات والفتيان السوريين الصغار.

الرعاية االجتماعية
ال يفرق القانون بين المستفيدين من الحماية الم قتة ومقدمي اليلبات والمستفيدين من الحماية الدولية فيما يتعلق بالمساعدة
االجتماعية (انظر أمكال ومستويات ظروق االستقبال المادي).
ركزت برامج المساعدة النقدية التي ينفذها الهالل األحمر التركي من خالل بياقة مصرفية مخصصة ( )Kızılaykartبمكل
أساسي لكن ليس حصريا ً على المستفيدين من الحماية الم قتة .وتممل هذال ما يلي:
مبكات األمان االجتماعي لليوارئ :أُيلق برنامج (مبكات األمان االجتماعي لليوارئ) بتمويل من االتحاد األوروبي في 28
تمرين الثاني  2016بواسية برنامج الغذاء العالمي ،الهالل األحمر التركي ووزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية،
وذلك بتنسيق من سلية إدارة المخاير والكوارث950 .األسر التي تحت رعاية دولية أو حماية م قتة والمستبعدة من العمل
المسجل م هلة للحصول على المساعدة بموجب مبكات األمان االجتماعي لليوارئ ،التي تمتد إلى بدل مهري قدرال  120ليرة
تركية\  24يورو لكل فرد من أفراد األسرة من خالل البياقة المصرفية 951.المتقدمين للحماية الدولية ينحدرون صمن نياق
هذا البرنامج.
يعد مخيي مبكات األمان االجتماعي في حاالت اليوارئ أكبر ممروع إنساني منفرد في تاريخ االتحاد األوروبي ،وكان األول
من نيسان  2021هو الذكرى السنوية األولى لمراكة جديدة لتقديم مبكات األمان االجتماعي بين الحكومة التركية والهالل
األحمر التركي ،والصليب األحمر الدولي ،واالتحاد األوروبي .تم توزيع  3.4مليار ليرة تركية في السنة األولى .ارتفعت قيمة
التحويل من  120ليرة تركية إلى  155ليرة تركية وتلقى  1.8مليون مخد مساعدات نقدية952.
في سياق مبكات األمان االجتماعي لليوارئ ،تقدم البياقة الغذائية التي ُ
يورت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تقنية البياقة
الذكية ُ
يورت لألمخاد المحتاجين لتلبية جميع احتياجاتهم في متاجر المواد الغذائية 953.يستييع حامل هوية الحماية الدولية
الذهاب ألي من م سسات المساعدة االجتماعية والتصامن في مدنهم المخصصة ومأل نموذج للحصول على البياقة الغذائية.

 949الهالل األحمر التركي ،عملية اإلغاثة اإلنسانية أثناء األزمة السورية ،كانون الثاني 2020
 950المفوصييية األوروبية  ،وصييلت مييبكة األمان االجتماعي اليارئة لالتحاد األوروبي إلى مليون الجئ في تركيا 17 ،تمييرين األول
 ،2017متوفر على http://bit.ly/2ztLNSN
 951برنامج الغذاء العالمي ،أسئلة وأجوبة عن مبكة األمان االجتماعي في حاالت اليوارئ ،كانون األول  ،2016متوفر على
http://bit.ly/2o41iPQ
 952انييظيير الييهييالل األحييميير الييتييركييي  ،ميييييييييبييكيييية األمييييان االجييتييميييياعييي فييي حيييياالت اليييييوارئ ،آذار  .2021مييتيييياح عييلييى:
https://bit.ly/3eJHGc1.
 953الهالل األحمر التركي "الب ياقة ال غذائ ية للهالل األحمر التركي تدعم جميع السيييييييوريين"  31كانون األول  ،2015متوفر على
 https://bit.ly/2G8LjITوبالتركية على https://bit.ly/2IQQf2G
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إذا كان مقدم اليلب يعاني من إعاقة ،فيجب إثبات ذلك من خالل تقرير يبي .كما تُعيى األولوية لألمخاد ذوي االحتياجات
الخاصة عمليًا .بعد  9-5أسابيع ،يمكن لمقدمي اليلبات استالم بياقاتهم جاهزة لالستخدام من البنك المتُعاقد معه.
تعيي مبكات األمان االجتماعي لليوارئ  17984724مستفيداً اعتباراً من كانون الثاني  ،2021منهم  %89.6من السوريين.
تقع غالبية المستفيدين في غازي عنتاب تليها اسينبول و من ثم مانلي أورفا ،هاتاي وأصنة وأخيرا ً أنقرة.954
● برنامج داخل المخيمات :يقدم هذا البرنامج مساعدات نقدية لالجئين المقيمين في مراكز لإلقامة الم قتة .بلغ عدد
المستفيدين  52348في كانون الثاني 955.2021
● تحويل المال المريي للتعليم) :CCTEيهدق برنامج تحويل المال المريي للتعليم الممول من االتحاد األوروبي إلى
دعم أسر الالجئين في إرسال أيفالهم إلى المدرسة (انظر الدخول إلى التعليم) من خالل تقديم مدفوعات كل مهرين.
تختلق المبالغ المصروفة كل مهرين حسب مستوى التعليم :بالنسبة للمدرسة االبتدائية ،يتلقى الصبيان  35ليرة تركية،
وتتلقى الفتيات  40ليرة تركية ،بينما يحصل الصبيان في المدارس الثانوية على  50ليرة تركية والفتيات  60ليرة
اعتبارا من كانون الثاني  ،2021منهم ٪85
تركية .تم صرق مساعدات المال المريي للتعليم لـ  534،233مستفيد
ً
956
سوريون .يتواجد غالبية المستفيدين في إسينبول وغازي عنتاب وهاتاي ومانلي أورفا .وقد ركز البرنامج بمكل
أساسي على أيفال المدارس االبتدائية 957.على الرغم من الترحيب بالبرنامج  ،قال بعض أصحاب المصلحة إن المبلغ
الممنوح رمزي ويمكن أن يكون أكثر فعالية إذا تمت زيادته.958
● التعليم السريع :تم تسجيل حوالي  20000يفل وماب سوري الجئ في برامج التعلم السريع لمساعدتهم على تعويض
سنوات الدراسة الصائعة ،حيث حصلوا أيصًا على دروس في القراءة والكتابة والحساب ودورات اللغة التركية .منذ
عام  ،2017قدم االتحاد األوروبي أيصًا مساعدة مالية لتغيية رسوم وسائل النقل لما متوسيه  6000يفل مهريًا
لمساعدتهم على حصور أنمية التعليم الرسمي وغير الرسمي959.
أثر فيروس كوفيد  19-أيصًا على الوصول إلى االحتياجات األساسية إلى حد كبير في عام  .2020وجد البحث في إزمير من
النساء السوريات مماكل خييرة تتعلق بالحصول على المنتجات الغذائية األساسية .ووجد أن بدل اليعام الحكومي غير كاقٍ
بنسبة  ٪83.7من  300ممارك في الدراسة .على الرغم من وجود برامج مساعدات مختلفة تقدمها الدولة ،فإن الالجئين إما لم
يكونوا على دراية كافية بها أو ببساية لم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب العمليات البيروقرايية المعقدة .وبالتالي ،فإن ٪72.7
من  300مخد تمت مقابلتهم ال يتمكنوا من االستفادة من المعونة الغذائية960.

الرعاية الصحية
شةاط الةعاية الصحاة المجاناة:
تممل جميع المستفيدين من الحماية الم قتة المسجلين ،سواء المقيمين في المخيمات أو خارج المخيمات ،بموجب نظام التأمين
الصحي العام ( )GSSفي تركيا ولهم الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المجانية ال ُمقَدمة من مقدمي خدمات
الرعاية الصحية العامة 961.لم تعد خدمات الرعاية الصحية مجانية بعد تعديل قانوني في  25كانون األول  2019وعليهم دفع
رسوم مساهمة تحددها وزارة الداخلية للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية واليارئة واألدوية .962هذا ال ينيبق على

 954الهالل األحمر التركي ،عملييييية المسييييييييييياعييييدات اإلنسيييييييييييانييييية السيييييييورييييية ،ميييييييبيييياي  ،2019متوفر بيييياللغيييية التركييييية على
https://bit.ly/2Ycy9jo
 955نفس المصدر
 956نفس المصدر.
 957نفس المصدر.
 958معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة في غازي عنتاب ،مباي .2020
 ، ECHO 959صحيفة وقائع تركيا 5 ،آذار  ،2020متاح علىhttp://bit.ly/3d0Bgm9. :
 960جمعية التصييامن مع الالجئين السييوريين ،تقرير بحثي حول حصييول الالجئات على الحقوق األسيياسييية في جائحة كورونا،2020 ،
متاح علىhttps://bit.ly/3uJnV9T. :
 961البند رقم  27من أنظمة الحماية الم قتة
 962المادة  )1( 27ب بصيغتها المعدلة بموجب التنظيم رقم .30989
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الفئات الصعيفة .المجموعات  ،ومع ذلك .تختلق ممارسة رسوم االمتراك في كل محافظة دون تيبيق موحد .السداد غير
منصود عليه في القانون.
يحق للم هلين للحصول على الحماية الم قتة والذين لم يكملوا تسجيلهم أن يحصلوا على الخدمات اليبية اليارئة والخدمات
الصحية المتعلقة باألمراض المعدية التي تقدمها م سسات الرعاية الصحية األولية.
يحق للمستفيدين من الحماية الم قتة فقي الحصول على خدمات الرعاية الصحية في المقايعة التي يُسجلون فيها ولكن في حالة
عدم توفر العالج المناسب في مقايعة التسجيل أو عند الصرورة ألسباب يبية أخرى ،يمكن إحالة المخد المعني إلى والية
أخرى963.
'اختبار الدخل' للتقييم يعني تصنيق المستفيد وفقا لمستوى الدخل .يحصل األمخاد في الفئة "صفر" على أقساي رعاية صحية
مغياة بالكامل  ،بينما األفراد في الفئات األولى ( )1Gوالثانية (( 2Gوالثالثة(( 3Gيدفعون بمكل متناسب بعض تكاليق الرعاية
الصحية الخاصة بهم964.
خالل جائحة كورونا  ،تم منح الالجئين والمهاجرين (بما في ذلك غير الموثقين) إمكانية الوصول إلى عالج كورونا واجراء
الفحوصات ،ومع ذلك  ،ظل عدد من العوائق التي تحول دون هذال الخدمات بما في ذلك نفقات الرعاية الصحية األخرى من
الجيب وحاجز اللغة .965تم توفير مواد باللغة العربية للمساعدة في مكافحة ذلك من قبل المفوصية السامية لألمم المتحدة لم ون
اعتبارا من كانون الثاني  ،2021كان وصع إيالق اللقاح
الالجئين و رابية المتصامين مع المهاجرين ويالبي اللجوء وآخرين.
ً
مع الالجئين غير واصح966.
.1.1

نياق توفير الرعاية الصحية

بموجب النظام الصحي التركي ،يجري التمييز بين م سسات الرعاية الصحية العامة األولية والثانوية والثالثية .تُصنق المراكز
الصحية ومراكز رعاية األمومة والرصع وتنظيم األسرة ومستوصفات مرض السل الموجودة في كل مقايعة تابعة لكل محافظة
على أنها م سسات رعاية صحية أولية .تُصنق المستمفيات الحكومية كم سسات رعاية صحية ثانوية .تصنق مستمفيات
البحث والتدريب والمستمفيات الجامعية على أنها م سسات رعاية صحية ثالثية.
يحق للمستفيدين من الحماية الم قتة الوصول تلقائيًا إلى خدمات التمخيد والعالج وإعادة التأهيل األولية في م سسات الرعاية
الصحية األولية .تقوم هذال المراكز األولية أيصًا بالكمق والتحصين لألمراض المعدية والخدمات المتخصصة للرصع واأليفال
والمراهقين باإلصافة إلى خدمات الصحة اإلنجابية واألمومة.
يحق أيصًا للمستفيدين من الحماية الم قتة ارتياد المستمفيات العامة في مقايعتهم تلقائياً .بيد أن خصوعهم للرعاية اليبية
والعالج في المستمفيات الجامعية ومستمفيات البحث والتدريب يكون على أساس إحالة من مستمفى حكومي 967.وفي بعض
الحاالت ،قد تكون إحالة المستفيد من مستمفى حكومي إلى مستمفى خاد حين يكون العالج المناسب غير متوفر في أي من
مقدمي الرعاية الصحية العامة في المحافظة .في مثل هذال الحالة ،تُعوض المستمفيات الخاصة من خالل مخيي االستراتيجية
العالمية للمأوى وال يُ خذ أي مال من المستفيد.
وكقاعدة عامة ،تحدث اإلحالة إلى المستمفيات الجامعية والمستمفيات الخاصة فقي لخدمات اليوارئ والعناية المركزة وكذلك
إصابات الحروق وعالج السريان .أصبح من الم كد اتباع هذال القاعدة في هاتاي ،أصنة ومرسين ،حيث ال يمكن للمستفيدين
من الحماية الم قتة الوصول إلى مستمفيات البحث والتدريب دون إحالة يبيب .غير أن التكاليق ال تغييها الدولة على الفور.

 963باساك بيلتمن و ديالرا يورتسفن ،وصول السوريين الخاصعين للحماية الم قتة إلى نظم الرعاية الصحية ( ،1\15 )2018رسائل
الهجرة 118 ،133
 964الييهييالل األحييميير الييتييركييي ،الييمسيييييييييتييفيييييييدون السيييييييييوريييون ميين مييركييز أنييقييرة االجييتييميييياعييي ،أيييلييول  ،2018الييمييتييوفيير عييلييى
https://bit.ly/2Yx50zB
 965مجلة الهجرة والصييييييحة  ،حواجز  COVID-19واسييييييتراتيجيات االسييييييتجابة لالجئين والمهاجرين غير المسييييييجلين في تركيا ،
المجلدات  ، 2020 ، 2–1متاح على.https://bit.ly/2SKkcee :
 966عرب نيوز  ،هييييل سيييييييييتم تيعيم الجئي تركيييييا صيييييييييييد فيروس كورونييييا؟  24كييييانون الثيييياني  .2021متيييياح على:
.https://bit.ly/3vWXSwm
 967نفس المصدر.
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يكون حصول المستفيدين من الحماية الم قتة على خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية ممرويا ً فيما إذا كانت الممكلة
الصحية المعنية تدخل في نياق توجيهات التيبيقات الصحية ( .)SUTلمعالجة الممكالت الصحية التي ال تدخل في نياق
توجيهات التيبيقات الصحية .أو نفقات العالج المتعلقة بالقصايا الصحية التي تغييها توجيهات التيبيقات الصحية .ولكنها
تتجاوز الحد األقصى لمبالغ التعويض المالي المسموح بها من توجيهات التيبيقات الصحية ،قد يُيلب من المستفيدين دفع مبلغ
إصافي .على سبيل المثال ،ال تُغيى تكاليق الجراحة التعويصية بخدمات الرعاية الصحية في أصنة ،مما يمكل عقبة مهمة968.
تمتد تغيية الرعاية الصحية المجانية لمستفيدي الحماية الم قتة المسجلين إلى خدمات الصحة العقلية التي تقدمها م سسات
الرعاية الصحية العامة .كما يقدم عدد من المنظمات غير الحكومية مجموعة من الخدمات النفسية واالجتماعية في بعض المواقع
في جمي ع أنحاء تركيا بإمكانيات محدودة .الحاجة إلى دعم الصحة العقلية ملحة .أكدت جامعة مرمرة في عام  2018أن  6من
كل  10أيفال الجئين سوريين يعانون من أمراض نفسية مثل اصيرابات ما بعد الصدمة واالكتئاب969 .
بتمويل من االتحاد األوروبي للحماية المدنية والمساعدات اإلنسانية حتى نهاية عام  ،2019أنمأ ممروع صحة " ' Geçici
Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili
ً
مركزا صحيًا للمهاجرين للمستفيدين السوريين من الحماية الم قتة في
187 )Hizmetlerin Geliştirilmesi"' (SIHHAT

 28م حافظة .يمكن للسوريين التعامل مع هذال المراكز كم سسات للرعاية الصحية األولية .توظيق مراكز صحة المهاجرين
 790يبيبًا سوريًا و  790ممرصًا و  300موظق دعم و  84فنيًا و ً 960
دليال للمرصى 970 .تم اإلعالن عن المرحلة الثانية
في كانون األول " 2020دعم الخدمات الصحية للمهاجرين في تركيا وستركز المرحلة الثانية على زيادة جودة الخدمات الصحية
للمهاجرين ودمج الخدمات والموظفين في النظام الصحي التركي .يهدق الممروع إلى زيادة عدد مراكز صحة المهاجرين،
وعدد موظفي الرعاية الصحية مع التركيز بمكل خاد على محو األمية الصحية  ،والصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي
 ،والصحة اإلنجابية ،والعالج اليبيعي وإعادة التأهيل بدعم  210ماليين يورو 971.باإلصافة إلى ذلك ،يهدق ممروع "تعزيز
البنية التحتية للرعاية الصحية للجميع (مفاء)" إلى إنماء مراكز صحية جديدة للمهاجرين وتوفير المعدات اليبية ،ومستلزمات
األمومة ،وبناء القدرات الصحية بدعم قدرال  90مليون يورو972.
.1.2

تكاليق الدواء

وفقًا لتوجيهات التيبيقات الصحية ،من المتوقع أن يساهم األمخاد المممولون بنظام التأمين الصحي العام بنسبة  ٪20من
سدد الباقي مسبقا ً بواسية
إجمالي تكاليق األدوية الموصوفة .تنيبق نفس القاعدة أيصًا على المستفيدين من الحماية الم قتة ،بينما ُ
سلية إدارة المخاير والكوارث.
ومع ذلك ،فيما يتعلق بالحصول على الدواء ،يُالجظ وجود تعقيدات وتنفيذ غير متسق في جميع أنحاء البالد .ومع ذلك ،ادعت
وتكرارا أن المبلغ المخصد لنفقات الخدمات لالجئين السوريين هو  40مليار ليرة تركية وأن وحدة الخدمة
مرارا
تركيا
ً
ً
الرئيسية هي الرعاية الصحية973.
عقبات الحصول على الخجمات ي رل عمل

 968المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي أصنة ،مباي 2018
 969ديكن1 ، ’Araştırma: Türkiye’deki Suriyeli her 10 çocuktan altısında psikiyatrik hastalık var ‘ ،
أيار  ،2018متوفر باللغة التركية على https://bit.ly/2HF5BJH
 ، Proje Faaliyetleri، SIHHAT970المتوفر باللغة التركية على https://bit.ly/2UUEZbi
" ، Statewatch 971العقود النهائية التي تم ترتيبها لصيييييييفقة االتحاد األوروبي وتركيا بقيمة  6مليارات يورو"  22 ،كانون األول
 ،2020متاح علىhttps://bit.ly/3ooLKBF :
" ، Statewatch 972العقود النهائية التي تم ترتيبها لصيييييييفقة االتحاد األوروبي وتركيا بقيمة  6مليارات يورو"  22 ،كانون األول
 ، 2020متاح علىhttps://bit.ly/3ooLKBF :
 973معلومات مقدمة من محام من نقابة المحامين في أصنة ،مباي .2018
185

يمثل حاجز اللغة أحد الممكالت الرئيسية التي يواجهها المستفيدون من الحماية الم قتة في السعي للحصول على خدمات الرعاية
الصحية974 .كما أن حاجز اللغة يعيق الحصول على عالج الصحة العقلية975 .على الرغم من وجود مترجمين فوريين متاحين
في بعض م سسات الصحة العامة في بعض المقايعات في الجنوب من تركيا ،إال أنه في معظم مرافق الرعاية الصحية بما في
ذلك مراكز صحة المهاجرين ،ال تتوفر خدمات ترجمة فورية من هذا القبيل976 .ومن العقبات العملية الرئيسية التي تواجه
ونظرا ألن مراكز حجز المواعيد في المستمفيات
الالجئين هي أن المستمفيات في تركيا تحجز مواعيد للمرصى عبر الهاتق.
ً
ال تقدم خدماتها بأي لغة أخرى غير التركية ،فإن المواينين األجانب يحتاجون إلى مساعدة متحدث تركي حتى في مرحلة حجز
الموعد.
تدير وزارة الصحة خي ساخن مجاني يوفر خدمات ترجمة فورية محدودة للمستفيدين من الحماية الم قتة واأليباء والصيادلة.
ولكن ال يوفر الخي الساخن أي ممورة عامة للمستفيدين حول نظام الرعاية الصحية أو المساعدة في الحصول على المواعيد
في المستمفيات .يدير المجلس الدانماركي لالجئين أيصًا خدمة الخي الساخن المجانية المحدودة التي تقدم خدمات الترجمة الفورية
للسوريين باللغتين العربية والتركية بغرض تسهيل التفاعل مع مقدمي الرعاية الصحية .يقدم الهالل األحمر التركي من جانبه
مترج ًما وأخصائيًا اجتماعيًا في إيار ممروع مركز حماية اليفل واللذان يرافقان األيفال في المستمفيات في أنقرة عند الحاجة.
ويوجد مترجم فوري واحد في ممفى  Numuneوممفى  Dışkapı Stateفي أنقرة.
يدير الهالل األحمر التركي أيصا ً مراكز مجتمعية تقدم خدمات في مجال الصحة والحماية .هناك  16مركز قيد العمل حاليًا ً
تحدد هذال المراكز احتياجات المستفيدين من الحماية الم قتة ،على سبيل المثال الوصول إلى الرعاية الصحية ،وكذلك تقديم الدعم
النفسي واالجتماعي977.
و.

تواجه المجموعات العرصييييييية للخير والمهممييييييية مثل عاملي الجنس تحديات أكثر حدة للوصيييييييول إلى الخدمات بما في ذلك
المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية بسبب قيامهم بممارسة الجنس بمكل غير رسمي وغالبا ً ما يكون ذلك من خالل الوسياء
 الذين يكونون في بعض الحاالت من مرتكبي التمييز والعنق  -وتحت ظروق عمل قاسيييييية978 .لم يكن عدد من المميييييتغلينالسوريين بالجنس الذين قابلتهم جمعية ريد أمبريال للصحة الجنسية وحقوق اإلنسان في عام  2017على دراية بمراكز الفحد
واالسيييتميييارة لفيروس اإليدز وكان لديهم معرفة محدودة بمراكز الرعاية الصيييحية التي يمكنهم الذهاب إليها إذا لزم األمر979.
هناك معلومات محدود جدا ً حاليا ً عن هذال المجموعة العُرصة.
في أنياكيا توجد مكاوى حول نقد المترجمين في المستمفيات .توظق المراكز الصحية للمهاجرين أيباء سوريين ،كما تقدم
هذال المراكز خدمات لمن ليس لديهم بياقات هوية وحماية 980.امييتكى أصييحاب المصييلحة من الوصييول إلى مسييتمييفى قانوني
سليان سليمان في اسينبول الذي رفض الالجئين بمن فيهم النساء السوريات الحوامل981.
أفاد أ ستاذ يعمل في مجال رعاية المرأة ال سورية أن وجود مواين تركي ي ثر ب مكل إيجابي على موقق األيباء والممر صات
تجاال السييوريين .أكد يبيب سييوري يدير عيادة خاصيية في الفاتح  /اسييينبول ،أنه بمييكل عام يتم تعليق وصييع الحماية الم قتة
للسييييوريين حتى بعد زيارة قصيييييرة إلى سييييوريا .عند العودة ،ال يمكن إعادة تفعيل هوياتهم وبالتالي ،الوصييييول إلى الخدمات
األساسية .يتعين على الالجئين غير المسجلين االنتظار حتى تصبح حالتهم الصحية خييرة للغاية قبل أن يتمكنوا من الحصول
على خدمات الرعاية الصيييييحية المجانية .أولئك الذين ال يسيييييتييعون تحمل نفقات العالج يتم إبالغ الميييييرية أو المسيييييتميييييفى

 974باساك بيلتمن و ديالرا يورتسفن"،حماية السوريين م قتًا من إمكانية الوصول إلى نظام الرعاية الصحية" ( 15:1 )2018رسايل
الهجرة .118 ،133
 975ديكن 1 , ‘Araştırma: Türkiye’deki Suriyeli her 10 çocuktan altısında psikiyatrik hastalık var،أيار
 ،2018متوفر باللغة التركية على https://bit.ly/2HF5BJH
 976معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي 2019
 977للمزيد من المعلومات ،انظر إلى الهالل األحمر :األزمة السيييييييورية :عملية اإلغاثة اإلنسييييييييانية ،أيلول  ،2017المتوفر على :
http://bit.ly/2Fsj2YZ
 978جمعية ريد أمبريال للصحة الجنسية وحقوق اإلنسان ،السوريون تحت "الرعاية الم قتة" في تركيا والعمل الجنسي ،2017 ،متوفر
على http://bit.ly/2nWo6B3 65- 71
 979المصدر السابق ذاته 68-67
 980المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة في غازي عنتاب في مباي 2020
 981معلومات من أحد أصحاب المصلحة في اسينبول ،آذار .2020
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بمصييادرة جوازات سييفرهم حتى يدفعوا .يمكن التغاصييي عن مميياكل الصييحة اإلنجابية للمرأة 982.ووجدت دراسيية تم إجراءها
مع الجئات سوريات في إزمير أن  %70من  300من المماركات وجدوا صعوبات في الوصول إلى الم سسات اليبية .وأفاد
المميييييياركون في المجموعات المركزة عن حاالت عديدة لم يتم فيها قبولهم في مراكز الرعاية الصييييييحية على خلفية أن حالتهم
الصحية ليست عاجلة983.
ال يزال حاجز اللغة يمثل تحديًا لالجئين الذين يسييييييعون للحصييييييول على المسيييييياعدة اليبية .وردت تقارير تفيد بأن المترجمين
التحريريين والفوريين ال يترجمون مييييكاواهم ويسييييخرون من المرصييييى .984أظهرت األبحاث أن  ٪50.8من النسيييياء يلتزمن
الصمت بعد تعرصهن للعنق أو سوء المعاملة985.
خييرا أمام الوصول إلى الخدمات الصحية،
مكل فرض الالئحة الجديدة الخاصة معدل مساهمة على الالجئين السوريين عائقًا
ً
لكن قد ال يتم تيبيقها على الفئات العُرصيييييية 986.لم يكن هناك مزيد من المعلومات في عام  2020حول كيفية تيبيق ذلك على
مجموعات مختلفة.
ال يذهب العمال الموسميون أو الزراعيون إلى المراكز الصحية الثانوية والثالثية .هناك سببان لذلك  ،األول هو عدد األمخاد
في المستمفيات ،وفي عام  2020كان هناك أيصًا مخاوق من اإلصابة بعدوى كوفيد .19-بالنسبة للرعاية األولية ،فإنهم يميلون
إلى الذهاب إلى أيباء األسرة .هناك ممروع يديرال أيباء العالم الذين يقدمون الخدمات الصحية للعمال الزراعيين الموسميين،
ولكن ال توجد تقريبًا خدمة صحية للمجموعات البدوية  /مبه الرحل الذين يفصلون المراكز الصحية للمهاجرين في غازي
عنتاب عندما يكون لديهم المال وعندما يكون النقل متاحا987.
ً

ضمانات الف ات العرضة للخطر
كما هو الحال مع قانون األجانب والحماية الدولية ،تحتوي أنظمة الحماية الم قتة أيصا ً على تعريفات لـ 'األمخاد ذوي
االحتياجات الخاصة' و 'األيفال غير المصحوبين بذويهم' وتوفر صمانات إصافية .وبحسب المادة  3من أنظمة الحماية الم قتة،
يجب تصنيق 'القُاصرين غير المصحوبين بذويهم ،األمخاد ذوو اإلعاقة والمسنين والنساء الحوامل واآلباء العازبين الذين
لديهم أيفال مرافقين وصحايا التعذيب أو االعتداء الجنسي أو غيرال من أمكال العنق النفسي أو الجسدي أو الجنسي' على أنهم
'أمخاد ذوي احتياجات خاصة'.
تعد أنظمة الحماية الم قتة وغيرها من األنظمة الثانوية ذات الصلة التي توفر اإليار القانوني واإلجراءات لتوفير الخدمات
للمستفيدين من الحماية الم قتة وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية جهة مس ولة عن 'األمخاد ذوي االحتياجات
الخاصة'.
على النحو المنصود عليه في تعميم المهر الرابع  2014من سلية إدارة المخاير والكوارث بمأن 'إدارة الخدمات لألجانب
بموجب نظام الحماية الم قتة' ،فإن 'الخدمات مثل اإلقامة والرعاية واإلمراق على القاصرين غير المصحوبين بذويهم
واألمخاد ذو ي اإلعاقة وغيرهم من ذوي االحتياجات الخاصة هي مس ولية وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية.
الوزارة مس ولة عن إحالة األمخاد العرصة للخير إلى مراكز األيفال أو مالجئ النساء أو غيرها من األماكن المناسبة.

( GAR 982جمعية أبحاث الهجرة) ،العوائق أمام وصييييول مجتمعات المهاجرين إلى الرعاية الصييييحية في إسييييينبول ،أيلول ،2020
متاح على.https://bit.ly/3wk4nu6 :
 983جمعية التصييييامن مع الالجئين السييييوريين  ،تقرير بحثي حول حصييييول الالجئات على الحقوق األسيييياسييييية في جائحة الكوفيد،19-
 ، 2020متاح باللغة التركية على.https://bit.ly/3uJnV9T :
 984م سسة تصامن المرأة  ،العنق القائم على النوع االجتماعي والتمييز :النساء السوريات المقيمات في أنقرة  ، 2020 ،متاح على:
.41 ،https://bit.ly/3dPB4r2
 985المصدر السابق ،د.53 .
 986معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة في مباي .2020
 987معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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إن تحديد الهوية وتسجيلها كـ 'مخد ذي احتياجات خاصة' يمنح المستفيدين صمانات إصافية وأولوية في الحصول إلى الحقوق
والخدمات .ينبغي توفير 'خدمات الرعاية الصحية  ،والمساعدة النفسية واالجتماعية  ،وإعادة التأهيل وغيرها من خدمات الدعم
مجانًا وعلى أساس األولوية  ،مع مراعاة حدود القدرات988 .
.1.1

األيفال تحت الحماية الم قتة غير المصحوبين بذويهم

عرق المادة  3من قانون الحماية الم قت "القاصر غير المصحوب بذويه" على أنه "اليفل الذي يصل إلى تركيا دون أن يرافقه
تُ ِّ
مخد بالغ يكون مس والً عنه بموجب القانون أو العرق ،أو يفل يُترك بدون مرافق بعد دخوله إلى تركيا ،مريية أال يخصع
بعد ذلك للرعاية النمية من مخد بالغ مس ول ".
تند المادة  48من قانون الحماية الم قتة على معاملة األيفال غير المصحوبين بذويهم وفقا ً لتمريعات حماية اليفل ذات الصلة
ومع مراعاة مبدأ 'المصالح الفصلى' .يوفر التوجيه الصادر عن وزارة األسرة والسياسات االجتماعية لعام  2015بمأن األيفال
غير المصحوبين توجيهات إصافية فيما يتعلق بالحقوق وإجراءات الحماية وتنفيذ الخدمات لأليفال غير المصحوبين .يعين
التوجيه مديرية الهجرة اإلقليمية باعتبارال الم سسة الحكومية المس ولة عن تحديد وتسجيل وتوثيق األيفال غير المصحوبين.
تُسند إلى مديرية الهجرة اإلقليمية أيصًا مس ولية توفير المأوى لأليفال غير المصحوبين بذويهم حتى االنتهاء من التقييم العمري
والفحوصات الصحية وإجراءات التسجيل/التوثيق التي يحال بعدها اليفل إلى وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية.
بمجرد قيام مديرية الهجرة اإلقليمية بإحالة اليفل إلى مديرية حماية اليفل التابعة لوزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية
ذات الصلة ،يُنقل األيفال المستفيدين من الحماية الم قتة غير المصحوبين بعمر  12-0إلى م سسة حماية اليفل التابعة لوزارة
األسرة والعمل والخدمات االجتماعية .يمكن وصع األيفال غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين  13و 18عاما ً والذين
ال يظهرون أي احتياجات خاصة في 'وحدات مخصصة لحماية اليفل' تقدم الخدمات داخل مباني المعسكرات التابعة لمديرية
حماية اليفل بالمقايعة التابعة لوزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية .ومع ذلك عمليا ً ال تُستخدم آليات اإلحالة المنصود
عليها في توجيه عام  2015وفقًا لمالحظات العاملين على األمر989.
وفقا ً لقانون الحماية الم قتة ،يُوصع األيفال غير المصحوبين بذويهم بمكل رئيسي في مالجئ وزارة األسرة والعمل والخدمات
االجتماعية ،لكن قد يُوصعون أيصا ً في مراكز اإلقامة الم قتة إن كان باإلمكان صمان الظروق المالئمة990 .عمليا ً األيفال غير
المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين  0و 18عاما ً يُنقلون إلى أقرب إدارة لحماية اليفل في المقايعة .ه الء األيفال ليسوا
سوريين فقي ،بل هم أيفال من أفغانستان والعراق والصومال وجنوب إفريقيا .يُوصع األيفال غير المصحوبين بذويهم في
وحدات حماية اليفل التي أنمأتها الوزارة في آري ،قونيا ،يوزغات ،غازي عنتاب ،بيليجيك ،أرزينجان ،إسينبول وفان .اعتباراً
من مارس  ،2018كان هناك  288يفالً في هذال المراكز 8 .أيفال تعتني بهم عائالت .تُقدم خدمات الدعم االجتماعي واالقتصادي
إلى  450يفالً يعيمون مع أسرهم991.
يدير الهالل األحمر التركي أيصا ً مركزا ً لحماية اليفل ( )Çocuk Koruma Merkeziبموجب ممروع تجريبي تم إيالقه
في آذار  .2017ويكمن اختالفه عن مراكز حماية اليفل من األيفال الالجئين في دورال األساسي بالحفاظ على التكامل واالندماج
االجتماعي لأليفال الالجئين ،حاليا ً ال يوجد سوى مركز واحد تم إنما ال ويقع في التينداغ في أنقرة ،بالقرب من المركز
االجتماعي التركي الذي يديرال الهالل األحمر التركي .يعيش األيفال المستفيدون من مركز حماية اليفل مع أسرهم .هناك
يستفيدون من مجموعة من األنمية لأليفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و  18عا ًما ،بمن فيها صفوق الدراما والموسيقى
واللغة التركية وتدريبات على مواصيع مختلفة لتوفر الدعم النفسي واالجتماعي لأليفال وتوفير مساحات آمنة لهم ومساحات
آمنة للمباب الذين تتراوح أعمارهم بين  6و  18عام .يتم توفير وجبات من فرع ميبخ الهالل األحمر التركي في أنقرة مرتين

 988البند رقم  48من أنظمة الحماية الم قتة
 989المعلومات مقدمة من محامي برابة محامي أنقرة ،آذار 2019
 990البند رقم  )3(30من أنظمة الحماية الم قتة كما أدخلتها تمريعات  ،11208\2018الحكم السابق في المادة  )4(23قانون الحماية
الم قتة أُلغي بموجب التعديل.
 991الجمعية الوينية الكبرى( ،تقرير الهجرة واالنسجام)  ،Göç ve Uyum Raporuآذار 2018
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في اليوم .وهناك أيصا ً يوجد خدمة نقل لأليفال القادمين إلى المركز .اعتبارا ً من كانون الثاني  ،2020استفاد  47769يفل من
خدمات المركز992.
وفقا ً لتقرير صادر عن الجمعية الوينية الكبرى في آذار  ،2018فقد قرابة  53253يفالً ممن يعيمون خارج المخيمات أحد
الوالدين ،بينما فقد  3969يفالً آباءهم في المخيمات ،وفقد  390أمهاتهم و 290فقدوا كليهما993.
تأثرت السالمة النفسية االجتماعية لأليفال السوريين في تركيا بمكل واصح من اآلثار الم لمة للحرب والفرار ،وكذلك الحرمان،
وقلة فرد التفاعل االجتماعي ،ومحدودية الوصول إلى الخدمات األساسية .وفقا ً لتقرير المفوصية األوروبية نقالً عن أرقام من
قبل الحكومة ،فإن ما يقدر بنحو  ٪25من األيفال السوريين يعانون من اصيرابات النوم 994.تالحظ جامعة مرمرة أن  6من
كل  10أيفال الجئين سوريين يعانون من أمراض نفسية مثل اصيرابات ما بعد الصدمة واالكتئاب995.
.1.2

النساء والفتيات تحت الحماية الم قتة
 1.2.1الحماية من العنق األسري

فيما يتعلق بحماية المرأة ،يمير البند رقم  48بأنظمة الحماية الم قتة إلى القانون التركي رقم  6284بمأن حماية األسرة ومنع
العنق ،والتمريعات التنفيذية لهذا القانون التي تند على سلسلة من تدابير الوقاية والحماية للنساء الالتي يقعن صحية أو في
خير العنق.
هذال الصمانات لها أهمية خاصة في صوء المخاير المستمرة للعنق القائم على أساس الجنس أو حتى الوفاة والذي ي ثر بمكل
عام على النساء في تركيا996 .كما أوصحت دراسة في حزيران  2018أنه نظراً للظروق المعيمية المكتظة التي تجد فيها
النساء أنفسهن في المنايق الحصرية (انظر السكن) فإن 'مخاير العنق القائم على النوع االجتماعي  ،واإليذاء الجنسي للفتيات
وزواج األيفال في األماكن المكتظة عالية ويصعب معالجتها'997 .من حوادث العنق هذال في عام  2017اغتصاب امرأة سورية
حامل ثم قتلها فيما بعد مع يفلها البالغ من العمر  10أمهر في محافظة سكاريا. 998في عام  2018قُتلت امرأة سورية على يد
عمها في بورصة . 999في عام ُ ،2020حكم على اثنين من المهاجمين بالسجن  4سنوات و  7أمهر و  3سنوات و  20يوم،1000
وفي أوائل عام  ،2020كانت هناك أيصًا حالة ألم وابنتها في مخيم لالجئين يُزعم أنه تم إجبارهما على العمل في مجال الجنس
لتلبية احتياجاتهما األساسية1001.
يجب أن تحمي سليات الدولة المختصة النساء الالتي يتعرصن للعنق األسري أو من هم عرصة للعنق الجنسي أو القائم على
نوع الجنس من قبل أمخاد غير أفراد األسرة .عندما تتصل امرأة بالمرية أو بأي م سسة حكومية أخرى أو تقوم جهة ثالثة

 992الهالل األحمر التركي ،عملية اإلغاثة اإلنسانية لألزمة السورية 10،كانون الثاني .2020
 993الجمعية الوينية الكبرى ،Göç ve Uyum Raporu ،آذار 2018
 994المفوصية األوروبية ،برنامج التعليم والحماية لأليفال السوريين والعرصة للخير الذين في سن ارتياد المدرسة ،في لبنان واألردن
وتركيا  ،آريس ( 30 ،3292256 )2017حزيران  ،2017متوفر علىhttp://bit.ly/2BMs0SK :
 995ديكن" ،البحث :ستة سوريين يعانون من اصيرابات نفسية بين كل  10أيفال في تركيا " 1 ،أيار  ،2018متوفر باللغة التركية
على https://bit.ly/2HF5BJH
 996لترى أمكال القتل واإليذاء الجنسي ،انظر هارييت 409 "،نساء مقتوالت 387 ،أيفال ُمستغلين جنسيا ً في تركيا ،تقرير في
 "2017الثاني من كانون الثاني  2018متوفر على  ، http://bit.ly/2lYHgC6انظر أيصًا لمرصد حقوق اإلنسان والمهاجرين
القسريين في تركيا ،عام اإلفالت من العقاب :قاعدة بيانات مرئية لمدة عام عن انتهاكات حقوق اإلنسان المرتبية بالمهاجرين  14تموز
.2017
 997رابية التصيييامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء وهيئة األمم المتحدة لمييي ون المرأة ،تقييم االحتياجات للنسييياء والفتيات السيييوريات
الالتي يخصعن لوصع الحماية الم قتة في تركيا 26 ،حزيران .2018
 998هارييت' ،امرأة سورية حامل تعرصت لالغتصاب ،قُتلت مع يفل في ممال غرب تركيا' 7 ،تموز  ،2017المتوفر على
 ، http://bit.ly/2z3hUaEانظر أيصًا ألخبار الجئي تركيا' ،تركيا تسجن اثنين مدى الحياة بتهمة قتل الجئة سورية ويفلها'16 ،
كانون الثاني  ،2018متاح في http://bit.ly/2mS4jzV
 999كومهرييت' ،حادثة فظيعة في بورصيييية :ديما البالغة من العمر  18عا ًما كانت لديها يفل بين ذراعيها عندما عُثر على جثتها'20،
حزيران  ،2018المتوفر باللغة التركية على https://bit.ly/2Fohm4e :
 1000يونيفرسييييييييال" ،ت مت معاقبة المميييييييتبه بهم لقتل الالجئات السيييييييوريات"  8 ،كانون الثاتي  ،2020متاح باللغة التركية على:
http://bit.ly/39YetVU.
اعتبارا من 20
 1001انظر أخبار " ، KPSSCafeاالعتداء الجنسيييييييي في مخيم الالجئين" (االعتداء الجنسيييييييي في مخيم الالجئين) ،
ً
كانون الثاني  ، 2020متاح باللغة التركية هنا.http://bit.ly/38SIZiF :
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بإبالغ السليات وبحسب الحالة ينبغي اتخاذ تدابير وقاية أو حماية .يمكن للنساء المستفيدات من الحماية الم قتة االستفادة من
هذال التدابير.
بنا ًء على إحالة من أي من المرية ،يمكن إحالة النساء إلى مراكز القصاء على العنق ( Şiddet Önleme ve İzleme
 ، )Merkezi, ŞÖNİMالتي تحيلها بعد ذلك إلى مالجئ النساء ( )kadın konukeviالتابعة لوزارة األسرة والعمل والخدمات
االجتماعية والبلديات أو المنظمات غير الحكومية وفقا ً للقدرات المتاحة.
غير أن الممكلة تكمن في أن عدد مالجئ النساء تركيا وقدرتهم أقل بكثير من الحاجة (انظر الحماية الدولية :احتياجات االستقبال
نظرا ألن المقصود من
الخاصة) .ووفقا ً للخبراء ،يجب أن يكون عدد المراكز حوالي  8000لتلبية االحتياجات الحاليةً 1002 .
المالجئ هو استيعاب كل من النساء التركيات واألجانب وسوق تتأثر أيصا ً األجنبيات والمستفيدات من الحماية الم قتة والحماية
الدولية من مماكل القدرة1003 .الحاجة إلى مالجئ النساء في منايق مثل غازي عنتاب ،أصنة ،مانلي أورفا ملحة للغاية1004.
من القيود العملية األخرى ذات الصلة ،أنه على الرغم من أن القانون يند بوصوح على أن النساء المعرصات لخير العنق
والنساء الالئي تعرصن بالفعل للعنق يجب أن يكن قادرات على الوصول إلى المالجئ ،ويكون ذلك بسبب مماكل االتساع بمكل
عملي ،فقي النساء الالتي تعرصن بالفعل للعنق يستيعن المكوث في المالجئ .في معظم الحاالت ،تيلب المالجئ أيصًا التأكد
من أن العنق 'حدث حقاً' وتيلب أدلة مثل تقرير االعتداء أو التحقيق الجنائي ،رغم أن الممارسة ليست موحدة في جميع أنحاء
تقريرا إلى المرية ،بينما ال
البالد .فإن المالجئ في غازي عنتاب تيلب تقارير يبية وتسأل النساء عما إذا كانوا قد قدموا
ً
يفعلون في عثمانية .1005ييلب مدراء مراكز اإليواء في أنقرة من النساء األجانب تقرير يبي يدل على العنق الجسدي ومكوى
جنائية مكتوبة1006.
كقاعدة عامة ،تستييع للنساء الالتي يُوصعن في المالجئ البقاء في المنمأة لمدة تصل إلى  6أمهر .يمكن تمديد هذال الفترة على
أساس استثنائي .يُدعى صحايا االتجار بالبمر إلى مغادرة البالد في غصون مهر واحد (انظر الحماية الدولية :احتياجات
االستقبال الخاصة)1007.
تمير أنظمة مأوى النساء الصادرة في عام  2013بوصوح إلى أنه حتى يتم قبول امرأة في مأوى ،ال يُيلب منها تقديم وثيقة
هوية صالحة .ومع ذلك ،فإن وثيقة هوية الحماية الم قتة ميلوبة في أرض الواقع من النساء الساعيات للقبول في المالجئ .في
عام  ،2019يلبت بعض مالجئ النساء في اسينبول التسجيل في المدينة ورقم هوية لقبول المتقدمين.1008
في الحاالت العاجلة  ،يمكن للنسييييياء اللواتي ال يتم إيوا هن في مالجئ النسييييياء البقاء في "بيوت الرحمة" التي تديرها البلديات
لمدة  3-2أيام .باسيييتثناء اسيييينبولتدار هذال المنازل بلديات ألتنداغ ،يني مهله ،ألوس و والبلدية المركزية في أنقرة ،على سيييبيل
المثال.
في اسينبول ،لم تستيع النساء اللواتي لم يستيعن الوصول إلى التسجيل ولم يستيعن الحصول على تصريح للسفر الوصول
إلى آليات الحماية في عام  .2020كما كانت أنمية المنظمات غير الحكومية محدودة .يعد الوصول إلى دور إيواء النساء إمكالي
أيصًا ،كما تم اإلبالغ عن حالة المرأة رفصتها إدارة الملجأ على الرغم من أنها صحية للعنق .تمكنت من الحصول على مأوى
في بيت الرحمة ومكثت هناك لفترة ،ولكن في ظروق سيئة1009.
انخفض عدد األسيييرة في المالجئ في عام  2020بسيييبب تدابير كورونا وتم قبول الحاالت الخييرة للغاية فقي .غالبا ً ما تحاول
المنظمات غير الحكومية "إقناع" صييباي المييرية في أقسييام المييرية بأن المرأة تعرصييت للعنق .تسييتغرق العملية في مراكز

 1002جيزيت دوفار 29 ، ‘Türkiye'de 137 sığınma evi var, en az 8 bin olmalı،تمرين الثاني  ،2017متوفر
باللغة التركية على https://bit.ly/2GgWH5D
 1003المعلومات مقدمة من رابية التصامن مع المهاجرين ويالبي اللجوء ،مباي 2018
 1004المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي 2019
 1005المعلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي 2019
 1006المعلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة في أنقرة ،مباي .2020
 1007المعلومات مقدمة من جمعية تصامن المرأة ،مباي 2019
 1008المعلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2020
 1009المعلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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الميييرية وقتا ً يويالً ،أي نصيييق يوم على األقل .الظروق في المالجئ مقيدة والعديد من النسييياء المهاجرات يغادرن بعد 3-2
أيام بسبب التمييز والعنق النفسي من النساء التركيات .يتم استبعاد النساء من مجتمع الميم تلقائيًا من هذال المالجئ1010.
في منيقة مرمرة  ،تبحث المالجئ عن وجود ميييكوى جنائية مقدمة إلى مكتب المدعي العام .هناك نسييياء كان عليهن القدوم من
مدينة أخرى بدون تصييييريح سييييفر وفي هذال الحاالت يكون هناك خوق إصييييافي من الذهاب إلى المييييرية بسييييبب الخوق من
الترحيل .كما أن المالجئ ال تريد قبول النسيييييياء القادمات من مدن أخرى وتميل إلى نقل ه الء النسيييييياء إلى مالجئ أخرى في
مدن أخرى .في بعض الحاالت ،تم نقل النساء إلى مراكز الترحيل ألغراض توفير السكن1011.
في عام  ،2021قررت محكمة العائلة في أصنة تيبيق تكبيل إلكتروني لرجل سوري ارتكب عنفًا منزليًا صد زوجته .تكبيل
اليدين اإللكتروني هو ممروع تجريبي مستمر في  15مدينة في تركيا1012.
وتميييير في الواقع إلى اسيييتمرار العقبات أمام الحماية الفعالة للمرأة من العنق المنزلي .في موغال ،على سيييبيل المثال ،حيث ال
تزال زيجات األيفال متكررة للغاية بين السييوريين ،تواجه النسيياء والفتيات مجموعة من الصييعوبات ،تتراوح بين التأخير لمدة
تصيييييل إلى يوم واحد في مراكز الميييييرية إلى ميل السيييييليات دوما ً لجلب الجاني إلى مركز الميييييرية رغم رفض الصيييييحية
للمصالحة ،ال تُوصع النساء في المالجئ إال إذا رفصن المصالحة1013 .ووفقا ً للمنظمات التي تساعد النساء والفتيات الالجئات
هناك وعي ومماركة محدودان في هذال الحاالت من جانب نقابة المحامين في موغال1014 .
واجهت النسييياء السيييوريات اللواتي يعمييين في أنقرة ويتعرصييين للعنق صيييعوبات في الذهاب بمفردهن إلى المسيييتميييفى أو إلى
مديرية إدارة الهجرة .غالبًا ما ال يعرفن القراءة أو ال يسمح لهن الرجال بالخروج بمفردهن .في أنقرة ،لم يتم تجهيز مستمفيات
ديمكابي وأولوس الحكومية بمكل جيد من حيث المترجمين على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية تحاول مساعدة النساء
السوريات في هذال العملية.
نميرت م سيسية التصيامن مع النسياء تقريرا ً عن الدعم االجتماعي والنفسيي والقانوني للنسياء السيوريات المقيمات في أنقرة في
الفترة ما بين  1تموز  2019و  24ميييييييباي  .2020وكان من أكبر أوجه القصيييييييور التي تعاني منها المرأة السيييييييورية نقد
المترجمين في الم سيييسيييات العامة .ال يعيق هذا التحدي الوصيييول إلى دعم الدولة فحسيييب ،بل يتسيييبب في بعض الحاالت في
أصرار ال يمكن تداركها .وكثيرا ما يتم مواجهة البيروقرايية المعقدة في الم سسات العامة مثل المحاكم1015.
في إحدى الحاالت ،تم نقل سيييدة سييوري ة كانت تسييعى للحصييول على أمر تقييدي صييد زوجها السييابق إلى مركز المييرية دون
تقديم أي معلومات .وذكرت أنها تعرصيييييت لسيييييوء المعاملة من قبل المترجم في مركز الميييييرية بعد يول انتظار .وفي حالة
أخرى  ،تحدثت سيييدة سييورية عن ذهابها إلى مركز المييرية لتقديم مييكوى عنق أسييري صييد زوجها .وبحسييب ما ورد هددها
صباي المرية قائلين" :أنت لست متزوجة بمكل قانوني ،ولن يتم اتخاذ أي إجراءات حتى لو قدمت مكوى صدال .إذا أتيت إلى
مركز المرية مرة أخرى لنفس الغرض ،فسيتم ترحيلك "1016.
أفاد صيييحايا االتجار بالبمييير والعنق الذين اتصيييلوا بالمنظمات غير الحكومية للحصيييول على الدعم ،أن بعض المنظمات غير
الحكومية ال تدرس قصييييييتهم بعناية .قالت امرأة سيييييورية إنها أُجبرت على سيييييرد قصيييييتها الم لمة أكثر من مرة لمنظمة غير
حكومية لكن المنظمة غير الحكومية لم تتواصل معها بمأن احتياجاتها االستمارية1017.
السيييلوك التمييزي ميييائع بين الموظفين الدولة العاملين في المحاكم .إلى جانب خياب كراهية علني ،يمكن للموظفين في الدولة
إظهار أمكال أخرى من التمييز صد الالجئين ،مثل عدم إعالمهم بمكل صحيح أو إبياء العملية القصائية .على سبيل المثال،

 1010المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 1011المعلومات المقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
 1012معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،كانون االول .2017
 1013المعلومات مقدمة من جمعية التصييييييييامن مع المرأة في بودروم ،كانون األول  ،2017رافقت المنظمة عدة فتيات حوامل بعمر
الخامسة عمر ولدوا في المستمفيات.
 1014المصدر السابق ذاته.
 1015م سسة التصامن النسائي  -تجربة العمل مع النساء السوريات ، 2020 ،متاح على.9 ،https://bit.ly/3s2L8BW :
 1016المصدر السابق ذاته ،د.19.
 1017المصدر السابق ذاته ،د.20.
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في إحدى الحاالت ،رفض الموظفين في مكتب المساعدة القانونية بإصرار يباعة نسخة من هوية امرأة سورية على الرغم من
وجود يابعة متوفرة في المكتب1018.
يزداد الوصييول إلى العدالة في المحاكم تعقيدًا بسييبب الحواجز اللغوية .تتلقى النسيياء إخيارات من المحاكم باللغة التركية وليس
العربية بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة .يمكن رفض قصايا النساء السوريات بسبب نقد المترجمين في المحاكم أو قلة
المعرفة من جانب موظفي المسييييييياعدة القانونية .في الماصيييييييي ،قدم مركز غلينجيك التابع لنقابة المحامين في أنقرة خدمات
متخصيصية للنسياء السيوريات من صيحايا العنق ،لكن هذال الخدمة يتم تقديمها اآلن من قبل مكتب المسياعدة القانونية الذي ليس
لديه خبرة محددة في التعامل مع هذال القصايا.
تصيييدر أوامر المحكمة بالتعليق في حالة العنق المنزلي ولكنها ليسيييت فعالة للغاية ألن الجناة والصيييحايا يعيميييون إما في نفس
المنزل أو في نفس الحي  .العنق من قبل الميييييرية التركية أو على يريق الهجرة منتمييييير ولكنه غير مرئي على اإليالق .ال
تستييع النساء السوريات الحديث عن هذا النوع من التحرش الجنسي والعنق1019.
أيلقت المفوصية السامية لألمم المتحدة لم ون الالجئين حملة للتوعية بالعنق القائم على النوع االجتماعي واإلعالم الجماهيري
كجهد ممترك بين الوكاالت في عام  .2020وركزت على تيوير رسائل حول العنق القائم على النوع االجتماعي ورسائل
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي مستهدفة الالجئين ،بما في ذلك المماركة المجتمعية والتعقيبات.1020
 .1.2.2تعدد الزوجات والزواج التقليدي
إصافةً إلى العنق ،فإن حماية النساء والفتيات دون سن الثامنة عمرة المتوريات في الزيجات التقليدية والزيجات غير الرسمية-
بما في ذلك الفتيات اللواتي يكن في مكان "الزوجات الثانية" والفتيات الالتي يبعن للزواج من قبل أسرهن هي ماغل هام1021،
وفي حين تجرم الممارستين بموجب القانون التركي فإن الزيجات القائمة على تعدد الزوجات معترق بها قانونيا ً في سوريا
والنساء ال يدركن دائما ً االختالفات بين اإليار القانوني للبلدين وحقوقهما فيها .وقد أدت هذال المماكل أيصا إلى زيادة في معدالت
اليالق المبكر بين الفتيات دون سن ال  1022، 18فصال عن ارتفاع عدد األيفال الذين هجرتهم أمهاتهم بسبب الزواج من رجال
أتراك1023.
وعل الرغم من تجريم ال قانون التركي فإن الفرد المتاحة للمستفيدين من قانون الحماية الم قتة محدودة للميالبة بالصمانات
القانونية وتدابير الحماية ذات الصلة لعدم كفاية المعلومات العامة والعرض البالغ القصر في خدمات الممورة والمساعدة القانونية
المتاحة لالجئات .باإلصافة إلى ذلك  ،كثيرا ما تمتنع السليات العامة مثل م سسات الرعاية الصحية ،عن الوفاء بالتزامها
القانوني بإبالغ المرية بحاالت زواج األيفال1024 .حيث يقومون بإبالغ السليات ويمتنع صباي المرية عن التحقيق في
القصايا1025 .

 1018تجربة العمل مع النساء السوريات ،د .24
 1019المعلومات التي قدمتها إسراء خمرم من م سسة التصامن النسائي ( ،)KADAVمباي .2020
 1020المفوصيييييييييية السيييييييييامييية لألمم المتحييدة لمييييييي ون الالجئين في تركيييا ،أبرز المالمح التميييييييغيلييية لعييام  ،2020متيياح على:
.https://bit.ly/3esx9AE
 1021انظر إلى دوتميييي ويلي ، ‘Kadınlar ikinci eş bulma sitelerine karşı isyanda،كانون األول  ، 2017المتوفر
باللغة التركية على http://bit.ly/2CF5Q5b. :انظر أيصييا جمعيه المظلة الحمراء للصييحة الجنسييية وحقوق اإلنسييان  ،والسييوريين
تحت "الحماية الم قتة" في تركيا والعمل الجنسي .103 ، 2017 ،
 1022المعلومات المقدمة من منظمة غير حكومية ،مباي .2019
 1023المعلومات مقدمة من محام في رابية محامي إسينبول  ،آذار .2019
 1024المعلومات المقدمة من رابية التصييييييييامن النسييييييييائية في بودروم  . 2017 ،ورافقت المنظمة العديد من الفتيات الحوامل الالتي
تتراوح أعمارهن بين  15سيينة للوالدة في مسييتمييفيات في موغال .انظر أيصييا اخبار سييبوتنيك" ,اسييينبولدا بير  hastaneyeيود
 392 suriyeliهاميل محتوى 15 ، 59 , getirildiتموز  ، 2018متوفر بالتركية في ، https://bit.ly/2TZkuwU :باإلمييارة
إلى  392الفتيات الحوام ل التركيات والسييوريات الالتي لم يبلغ عنهن في مسييتمييفى الوالية بمدينه باهيجالر في إسييينبول ؛ و م سييسيية
هاينريش بول  ' ،ارتفاع معدالت الحمل دون السييييييين األدنى بين اليفالت الالجئات و المييييييييابات تركيا '  29 ،كانون الثاني ،2018
المتوفر على  ، http://bit.ly/2BM185Iالتالي :اإلمييارة إلى ما ال يقل عن  5السييوريين من بين  115الفتيات الحوامل القاصييرات
الالتي يعالجن مسيتميفى كانيوني سيليان سيليمان للتدريب هارييتSuriyeli 14 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ' ،
 29 ، ' ortaya çktıكانون األول  ، 2017متاح بالتركية في ، http://bit.ly/2seuu91 :على فتاال حامل في الرابعة عمييرال من
العمر في دزيتمي  ،عثمانية.
 1025معلومات مقدمه من السيد  ، Mülteci-Derكانون األول .2017
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وال تتوافر إحصاءات عن هذال التقارير على نياق البلد.
وتقدم أنقرة مبادرات مثل مركز حماية اليفل الذي يديرال الهالل األحمر التركي في التينداغ ،وتوفر معلومات للنساء عن الحمل
المبكر وزواج األيفال والتحرش الجنسي وحقوق اإلنجاب ومنع الحمل كما ويدير مركز رابية التصامن مع المهاجرين و
يالبي اللجوء أيصا مراكز صحة وممورة المرأة في عدد من المقايعات بما في ذلك مرسين ويقدم دورات دراسية في مجال
اللغات والرعاية الصحية من بين خدمات أخرى1026 .وتقدم جمعية التصامن النسائية في بودروم دورات تدريبية وحلقات عمل
بمأن الصحة الجنسية والنظافة إلى جانب الممورة القانونية وأنمية التماسك االجتماعي1027 .
تقدم (كير) ت ركيا معلومات الزواج المبكر والقسري الهامة ألعصاء الجالية السورية والتركية في غازي عنتاب وكلس ومانلي
أورفا من خالل المناسبات االجتماعية  ،وواحدة عن الممورة القانونية وتمكين الفتيات المهددات بالزواج المبكر للوصول إلى
سبل االنتصاق القانوني بالتنسيق مع السليات التركية ومن خالل النهج القائم علي الحقوق  ،كما وتدرب (كير) أعصاء المجتمع
السوري علي رسائل الحماية الرئيسية  ،بما في ذلك الزواج المبكر والتي يتم نمرها من خالل مقاربة مبتكرة من النظراء إلى
النظراء وأماكن حماية المعلومات المجتمعية القائمة علي الرعاية1028 .
باإلصافة إلى ذلك ،فإن تعدد الزوجات ي ثر علي حصول الالجئين على حقوق معينة مثل الرعاية االجتماعية فعلى سبيل المثال
ال تقدم المساعدة الممنوحة بموجب الوحدة الخاصة اال زوجة واحدة ولكل أسرة معيمية مسجله1029.
وأخيرا ،فإن مسألة الزيجات التقليدية ال تقتصر على المرأة في تركيا .ووثقت التقارير أيصا حاالت الالجئين الذين بيعوا للزواج
أيصاً1030 .
 .1.2.3حاالت العاملين في مجال الجنس
إن فئات محددة مثل العاملين بالجنس في وصع صعيق بوجه خاد بسبب التفسير المتواتر للعمل الجنسي باعتبارال سلوكا ً يهدد
النظام العام أو الصحة العامة في تركيا1031.
.1.3

الناجون من التعذيب تحت الحماية الم قتة

ويحدد كل من قانون األجانب والحماية الدولية و أنظمة الحماية الم قتة "األمخاد المعذبين" الذين نجوا من بين ذويي
االحتياجات الخاصة ويحصل ه الء الناجون  -مثلهم مثل سائر المستفيدين من الحماية الم قتة -على مجموعة من خدمات
الرعاية الصحية في المستمفيات العامة بما في ذلك المساعدة النفسية .وهناك أيصا ً عدد قليل من المنظمات غير الحكومية التي
تتخصد في خدمات العالج وإعادة تأهيل للناجين من التعذيب.
.1.4

األمخاد من مجتمع الميم من حاملي الحماية الم قتة

األمخاد من مجتم الميم ال يتم إدراجهم بوصفهم فئة من "األمخاد ذوي االحتياجات الخاصة" في أنظمة الحماية الم قتة.
وي ثر عدم وجود إجراءات تسجيل تراعي الحساسية الجنسانية في إيار نظام الحماية الم قتة ي ثر على قدرتهم علي الكمق
عن ميولهم الجنسية أو تسجيلها كأمخاد ذوي احتياجات خاصة1032.
ويمعر الالجئون المثليون بأنهم غير آمنين وعرصة للخير بسبب مناخ من التمييز واسع النياق رغم أنهم ينظرون عموما ً إلى
المجتمعات المصيفة التركية على أنها أكثر تسامحا ً من المجتمعات السورية 1033.ويتم استهدافهم أيصا بجرائم الكراهية والعنق.

 1026المعلومات التي قدمها األمين السيد اسام في مباي .2018
 1027المعلومات المقدمة من رابية التصامن النسائية في بودروم  ،آذار .2019
 1028المعلومات المقدمة من كير تركيا  2019 ،مباي.
 1029المعلومات المقدمة من منظمة غير حكومية  2019 ،مباي.
" ، News Deeply 1030كنت ميييييييئا امييييييتريته" :الرجال السييييييوريون يتزوجون من أجل النجاة  ،21 ،مييييييباي  ، 2018المتوفر
علىhttp://bit.ly/2sPp58E
 1031الرابية الحمراء للصيييحة الجنسيييية وحقوق اإلنسيييان  ،السيييوريون تحت "الحماية الم قتة" في تركيا والعمل الجنسيييي ، 2017 ،
 .54-53ويستند التقرير إلى مقابالت مع  26من الممتغلين بالجنس في سوريا  ،فصال عن مجموعة من السليات ومنظمات المجتمع
المدني.
 1032زينب كيفيلسيم" ،الجئون سوريون من مجتمع الميم في تركيا"  ،2016 ،د.31 .
 1033نفس المصدر.33-32 ،
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وفي  25تموز  ، 2016أفادت التقارير بأن رجالً سوريا ًفي إسينبول اختيق علي يد مجموعه من الرجال واغتصب وصرب
مرارا ً وتكرارا ً قبل ان يقتل 1034.حكم على رجل بالسجن  15سنة بعد استفزاز جائر وانخفاض السلوك الجيد1035.
وتواجه النساء السوريات المتحوالت بمن فيهن العامالت بالجنس ،معاملة تمييزية -في بعض الحاالت عنيفة -في اتصاالتهم مع
السليات و بدءا ً من التعامل مع سليات المرية والتسجيل لدى المديرية العامة أو الحصول على خدمات الرعاية الصحية أو
السكن 1036.وفي حادثة واحدة من جرائم الكراهية ابلغ عنها في  17كانون األول  2016في اسينبول ،قُتلت امرأة من العامالت
بالجنس علي يد مخد تظاهر بأنه زبون 1037.تم العثور على امرأة ترانس أخرى من سوريا ميتة في غرفتها بالفندق في
بيوغلو ،اسينبول  ،في  9آذار  1038.2018في يالوفا ،تعرصت الالجئة الترانس عايدة للهجوم من قبل مجموعة كبيرة من
الرجال في حيها في  30آيار 1039.2018
ويمكل الميل الجنسي أيصا ً عامالً يعوق حصول الناس على السكن إذ أن المستفيدين من الحماية الم قتة الذين يعيمون في مقق
مكتظة مع مواينين سوريين آخرين كثيرا ً ما يصيرون إلى المغادرة أو الموافقة على االعتداء الجنسي عندما يتم الكمق عن
ميولهم الجنسية1040 .وفي حاالت أخرى فإن التمييز الذي يأتي من افراد األسرة أو المجتمعات المحلية يدفع األمخاد المتحولين
إلى االنتقال إلى مدن كبيرة في تركيا1041 .وحتى في المدن الكبيرة مثل إسينبول ،يواجه المثليون حواجز من حيث الحصول
على الرعاية الصحية والكثير قد ذكروا أنهم غير قادرين حتى على االقتراب من م سسات الرعاية الصحية الرسمية ويفصلون
الذهاب إلى مركاء المفوصية المنفذين 1042ويعوق التمييز حصولهم علي الرعاية الصحية بما في ذلك في المراكز الصحية
للمهاجرين (انظر الرعاية الصحية)1043.
غالبًا ما ال تستييع الالجئات الترانس الحصول على العالج الصحي األساسي .بياناتهم المخصية ليست محمية بمكل صحيح
ويمكن أن تخصع الختبارات فيروس نقد المناعة البمرية من دون موافقة1044.
وقد أيدت نقابة المحاميين في هاتاي م خرا ً حاله امرأة متحولة تعيش في مركز اإليواء الم قت وتسعى الجراء جراحه لتغيير
جنسها و وقد منحت المحكمة اإلذن الالزم إلجراء عملية جراحية في مستمفى حكومي1045.
.1.5

األقليات العرقية الخاصعة للحماية الم قتة

وال يمكن التأكد من عدد أفراد األقليات االثنية ،مثل جماعات الروم والدوم واللوم من سوريا ،ولكن من المرجح أن يكون حوالي
 20000في مقايعتي غازي عنتاب ومانلي أورفا. 1046
ففي غازي عنتاب ،تقين هذال المجموعات عموما ً في المنايق الريفية ،وتعمل في األعمال الزراعية الموسمية وتمتنع عن
التسجيل خمية التعرض للتمييز من قبل السليات العامة1047 .

 ' ، kaos GL1034اسيييييييييينيبيولييييدا  Suriyeli eşcinselميوليهيييياييم  3 ,' öldürüldüأب  ,2016ميتيييياح بيييياليتيركيييييية فيي:
http://bit.ly/2BiCwkf.
 5 ،"Wisam Sankari’nin katiline haksız tahrik" indirimi! " ،Kaos GL 1035ت مرين األول  ، 2017متاح باللغة
التركية على.https://bit.ly/3bvx1gI :
 1036الرابية الحمراء للصيييحة الجنسيييية وحقوق اإلنسيييان  ،السيييوريون تحت "الحماية الم قتة" في تركيا والعمل الجنسيييي ، 2017 ،
.97 ، 89-88
 kos GL, ' Suriyeli1037عبر الكييييادان اسييييييييينبولييييدا  20 ,' öldürüldüكييييانون األول  ,2016متيييياح بييييالتركييييية في:
http://bit.ly/2CdWsCq.
Kaos GL, ‘Human Rights of LGBTI People in Turkey 2018’, at: http://bit.ly/2IPQ5Ko. 1038
 1039نفس المصدر.
 1040زينب كيفيليسيم " ،الالجئون السوريون المثليون في تركيا" .34 ، 2016 ،
 1041المرجع السييييييابق ذاته .96-95 ،انظر أيصييييييا "الحياة كالجئه متحولة جنسيييييييا في تركيا"  10 ،حزيران  ، 2016المتوفر على:
http://bit.ly/2j1jh4c
 1042زينب كيفيليسيم " ،الالجئون السوريون المثليون في تركيا" .34 ، 2016 ،
 1043المعلومات المقدمة من منظمة غير حكومية مباي . 2019
GAR ( 1044جمعية أبحاث الهجرة)  ،العوائق أمام وصييول مجتمعات المهاجرين إلى الرعاية الصييحية في إسييينبول ،أيلول ، 2020
متاح علىhttps://bit.ly/3wk4nu6. :
 1045المعلومات المقدمة من نقابة المحامين في أنياكية  ،مباي .2018
 1046المعلومات المقدمة من مركز كركياك الثقافي ،مباي .2019
 1047المعلومات مقدمة من مركز كركياك الثقافي ،مباي .2018
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في منيقة ميرين إيفلر في غازي عنتاب  ٪70من السكان هم من الدوم .في عام  ،2019انخفض عدد سكان الدوم في غازي
عنتاب بحوالي  10000حيث هاجر الناس إلى المدن الكبرى مثل اسيييينبول أو أنقرة بسيييبب التمييز .بدأ ميييباب ورجال الدوم
العمل في اسييينبول خاصيية في قياع النسيييج في المميياريع الصييغيرة .يعمل آخرون في قياع الزراعة الموسييمية في المنيقة
وكذلك في مقايعات وسي األناصول مثل قونية وإسكيمهيرور أكسراي .األجر اليومي هو تقريبا ً نفس أجر األتراك اآلن على
الرغم من أنهم ما زالوا يواجهون االسيييتغالل .في غازي عنتاب ،توجد منيقة صيييناعية صيييخمة في منيقة أونالدي حيث يعمل
العديد من السييييوريين بمن فيهم دوم دون تصييييريح عمل ،وفي المنايق الريفية تعيش العائالت بمييييكل عام معًا .ومع ذلك ،في
المدن الكبرى يفصلون أال يكونوا مرئيين ويعيمون منفصلين عن بعصهم البعض.
تخصييييع هذال المجموعات للحماية الم قتة  ،إال أن لديها بمييييكل عام إصييييدارات قديمة من وثائق الهوية مثل بياقات "الصيييييق"
وبياقات  YKNا التي تبدأ بالرقم "( " 98انظر وثيقة تعريق الحماية الم قتة) .أحد أسيييييييباب ذلك هو الخوق من التعرض
للتمييز في المديرية العامة إلدارة الهجرة .إنهم ال يمتثلون لواجباتهم في اإلبالغ بسيييبب التمييز الم سيييسيييي المتصيييور والفعلي،
وبالتالي يواجهون صييعوبات كبيرة في الوصييول إلى الخدمات األسيياسييية ،في حين لوحظت تحسييينات فيما يتعلق بزيادة الوعي
اعتبارا من عام  ،2019تم إصييدار وثائق السييفر عبر
في عام  ،2019ال توجد حتى اآلن ممارسيية موحدة تجاال مجتمع الدوم.
ً
اإلنترنت مما يجعل من الصعب على مجتمعات الدوم الوصول إليها.
ت صرر مجتمع الدوم ب مدة من عملية ا سينبول في تموز  2019مع ترحيل بعض العائالت إلى المنيقة اآلمنة (منيقة الباب).
عادت بعض العائالت إلى غازي عنتاب ولكن الحماية الم قتة ألولئك الذين وقعوا على نماذج العودة اليوعية لم تتم إعادة
تفعيلها عند عودتهم وتم إلغا ها في النهاية .هذال المجموعة خائفة جدا ً من الترحيل ولذلك ال تبلغ عن أي انتهاكات تحدث.
ال يزال الوصول إلى الخدمات الصحية يمثل ممكلة كبيرة بالنسبة لمجتمع الدوم بسبب التمييز ،لذا يفصلون الذهاب إلى مركز
صحة المهاجرين الممول من مفوصية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان مع األيباء السوريين .األيباء السوريون العاملون في هذال
المراكز يكسبون أقل من زمالئهم األتراك وقد تكون جودة الخدمة منخفصة.
ال تتزوج مجموعات الدوم تقليديًا ولكنهم بدأوا في الحصول على المزايا االجتماعية ألن هذا أحد المتيلبات .بدأت النساء أيصًا
في أن يكونوا أكثر وعيًا بحقوقهم المدنية ،حيث يسييييياعد مركز كيركاياك الثقافي مجتمعات الدوم على الوصيييييول إلى الخدمات
والحقوق مثل تسجيل األيفال حديثي الوالدة .في عام  ،2019قاموا بتقييم االحتياجات التعليمية ليالب الدوم وأيلقوا ممروعًا
لجذب المزيد من اليالب إلى التعليم باإلصيييييييافة إلى توفير التدريب على مكافحة التمييز والبليجة 1048.يوجد مجتمع دوم
صيييغير في نيزيب في غازي عنتاب وتوجد مدرسييية بجوارهم مباميييرة .لم يكن األيفال من مجتمع دوم يذهبون إلى المدرسييية
ولكن من خالل جهود المركز يحصر يفالن اآلن.
تأثر أيفال الدوم بوباء كورونا حيث تم إغالق المدارس في تركيا لغالبية الفئات العمرية ولغالبية العام .لم يكن التعليم عن بعد
متا ًحا لهذال المجموعة .يمكن لم ماريع مثلم مروع تعزيز دمج األيفال ال سوريين في نظام التعليم التركي أن تكون مفيدة ألولئك
بدوا أو الذين تعمل أسيييرهم في الزراعة
الذين يعيميييون في المدينة ولديهم روتين حياة منتظم ،ولكن ليس أولئك الذين يعيميييون ً
الموسمية1049.

 1048معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة في غازي عنتاب ،مباي .2020
 1049معلومات مقدمة من أحد أصحاب المصلحة ،آذار .2021
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