




  

ن لمنظمة هل  ي حقوق الالجئي 
ن فن كية أو المفوضية السامية لشؤون الالجئي  تركيا أية صلة بالحكومة التر

UNHCR؟ 
 

ن منظمة ال.    حقوق الالجئي 
كية  فن يك للحكومة التر   مستقلة. و ه  ليست بشر

تركيا ه  منظمة مجتمع مدنن
ن  ن و إنما تتعاون منظمة حقوق الالجئي    أو المفوضية السامية لشؤون الالجئي 
كيةتركيا مع  فن  السلطات التر

ن للحصول عىل الحماية الدولية و  ذات الصلة و المفوضية لضمان الحماية القانونية لألشخاص الساعي 
  تركيا. 

 من هم تحت الحماية المؤقتة فن
 
 

ن  ي تقدمها منظمة حقوق الالجئي  ي هل يتوجب علي الدفع مقابل الخدمات التر
 تركيا؟ فن

 
  حال سمعتم بأي شخص أو كل الخدمات التر  تقدمها حقوق 

ن تركيا مجانية. الرجاء إبالغنا فورا فن الالجئي 
 كيان يدع  بتمثيلنا مقابل منفعة مادية أو مبلغ من المال. نحن نضمن لكم الشية التامة. 

 
 

ن  ي منظمة حقوق الالجئي 
ي هل ستبقر

ي  فن
 رسية؟تركيا معلوماتر

 
ن  م منظمة حقوق الالجئي  ن   تلتر
م رسية األشخاص. و لهذا فإننا ال  فن تركيا بمبادئ صارمة للشية و تحتر

 نشارك معلوماتكم أو وثائقكم مع أي جهة أخرى دون إذن منكم.  
 
 

ن  ي معلومات التواصل مع حقوق الالجئي 
 تركیافن

 
  تركیا، فإننا نرحب بكم لزيارة مركزنا أو التواصل معنا عتر التلفون، الفاكس 

يد عندما تكونون فن أو التر
  طوال أيام األسبوع

ونن ن إىل الجمعة( من الساعة)من  اإللكتر   مساءاً  ٥صباحًا وحتر  ١٠اإلثني 
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ي تركيا هو طلب الحص

ول عىل الحماية الدولية لدى إدارة الهجرة. ولهذا فإن أهم طلب تقوم بالتقدم به ف 
ي تركيا باإلضافة لعدد من 

عند حصولك عىل الحماية الدولية فإنك ستحصل أيضا عىل حق البقاء ف 
الخدمات و الحقوق األخرى. كما أن الالجئي   الذين تأخذهم المفوضية بعي   االعتبار من أجل عملية إعادة 

ي حال يمكنهم التوطي   هم من الذين تقدموا بطلب ا
لحماية الدولية. سيعلمكم موظفو المفوضية ف 

ي دولة أخرى تستقبل الجئي   من تركيا. 
 تحويلكم لالستيطان ف 

 
ي تعمل مع المفوضية،  -ASAMالرجاء االتصال بالمفوضية السامية لشؤون الالجئي   أو المنظمات الت 

SGDD  وHRDF-IKGV  .ان كانت لديكم أية أسئلة أو استفسارات عن عملية إعادة االستيطان 
 
 

ي بلد آخر عن طريق االتصال بقنصلية أو 
ي التقدم بطلب لجوء ف  ي تركیا، ھل يمكنن 

خالل وجودي ف 
 سفارة ذلك البلد؟

 
، إذا كنت تريد تقديم طلب لجوء إل بلد آخر، يجب أن تكون داخل حدود ذلكا حسب  لقانون الدولي

ي 
ي ذلك البلد. عىل سبیل المثال أنك ال تستطيع طلب اللجوء ف 

البلد و أن تقوم بتسليم نفسك للسلطات ف 
كية ھي الجھة الوحیدة  ي تركیا ، الدولة الت 

ة تواجدك ف  ي تركیا. خالل فت 
ألمانيا أو فرنسا إذا كنت متواجدًا ف 

ُمخولة باتخاذ قرار بشأن طلب لجوئك والمسؤولة عن تأمي   ا
ُ
ي حال كنت غت  قادر ال

لحماية الدولیة لك ف 
، وللقیام بذلك یجب علیك تقدیم طلب ال المدیریة العامة إلدارة الھجرة  عىل العودة إل بلدك األصىلي

ي ألمانيا أو فرنسا فإنه يتوجب عليك 
للحصول عىل الحماية الدولية. كذلك الحال اذا اردت طلب اللجوء ف 

 الوصول إل ھناك أوال. 
 

ي الو 
ي تركيا من السفر إل بلدان أخرى بصورة ف 

ي اللجوء ف  ي ُتمكن طالت  ، أن اآللية الوحيدة الت  قت الحاض 
 . ي ُتتخذ بمساعدة من المفوضية السامية لشؤون الالجئي    قانونية ھي إجراءات إعادة التوطي   الت 

ات ي حاالت استثنائية جدًا فإن بعض البلدان الغربية قد تمنح تأشت 
ي  مع ذلك فإنه وف  دخول لبعض طالت 

ر آخر. لكن يرج  أخذ العلم  ي تركيا ألسباب مبنية عىل أساس حقوق اإلنسان أو مت 
اللجوء عت  سفاراتها ف 

 بأن ھذه الحاالت تعد استثنائية للغاية. 
 
  

ي تركيا 
ي المقيمي   ف 

ي لم الشمل مع افراد ارست 
ي بلد آخر، ھل لي الحق ف 

ي المقربي   یعیشون ف  أفراد عائلن 
ي 
 أي بلد يقيمون فيه؟ أو ف 

 
ي بلد آخر، فلربما یستطیعون 

اذا كان لديك أفراد من أرستك المقربي   الذين تم قبول طلبات لجوئھم ف 
ي االنضمام الیھم تحت بند حق لم شمل العائلة. للقیام بذلك، بعض الدول تطلب ان يقوم 

مساعدتك ف 
ك بينما تطلب بعض الدول األخرى أن تقوم احد افراد عائلتك بتقديم طلب لم شمل العائلة بالنيابة عن

ي تركیا وتتقدم بطلب لم شمل العائلة. السلطة الوحيدة 
بنفسك بالتواصل مع سفارتھا أو قنصلیتھا ف 

ي ذلك البلد. المفوضية السامية 
ي عمليات لم الشمل هي السلطات المختصة ف 

القادرة عىل اتخاذ القرار ف 
ي بلدان أخرى. لشؤون الالجئي   وإدارة الهجرة ال سل

ي قرارات لم الشمل ف 
 طة لهم نهائيا ف 
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ي  ي الصادر عن المفوضية سوف لن يؤثر بشكل مباشر عىل إجراءات طلب الحماية الدولية الب  القرار السلب 
ي تقوم به المدیریة العامة إلدارة ا لھجرة، مع ذلك فقد تعتب  المدیریة العامة إلدارة الھجرة القرار السلب 

ي تركیا. لذلك فإنه من المھم جدًا الطعن 
ًا قویًا عىل حقيقة أنك ال تحتاج الحمایة الدولیة ف  لملفك مؤشر

ي المفوضية بإعادة ال
ي حال كنت ال توافق عليه، والطلب من المسؤولي   ف 

نظر بقرار المفوضية السامية ف 
ي وضعك. 

 ف 
 

ي قرار المفوضية السامية لشؤون الالجئي   بحقك علیك إرسال رسالة طعن بالقرار معنونة إىل 
للطعن ف 

ي رسالة الرفض 
ي المفوضیة. تذكر أسباب رفض طلب لجوئك ف 

القسم المسؤول عن إجراءات االستئناف ف 
ي وصلتك من المفوضية و لذلك سيتوجب عليك الطعن بهذه األسباب و  نقدها و إثبات عدم صحتها الب 

ي تقدمت بھا. وإىل  ي المفوضیة سيقوم بمراجعة رسالة االستئناف الب 
ي رسالة الطعن. قسم االستئناف ف 

ف 
ي ربما تقوم المفوضية باالتصال بك إلجراء 

حي   االنتھاء من تلك المراجعة وقبل التوصل إىل قرار نھائ 
ح ي أنقرة لمنحك الفرصة لتقديم شر

. ومن المحتمل أيضا أن تقوم المفوضية بإغالق  مقابلة فردية ف  ي
إضاف 

ي رسالة الطعن غب  كافية إلقناعھم بإعادة 
ي تقدمت بھا ف  ملفك إلیمانھا بأن التوضيحات اإلضافية الب 

ي حاالت 
مراجعة ملفك. إذا أغلقت المفوضية السامية لشؤون الالجئي   ملفك فال يمكن إعادة فتحه إال ف 

 استثنائية فقط. 
 

نك االتصال بمنظمتنا، حقوق الالجئي   تركيا، للحصول عىل استشارة ومساعدة قانونية مجانية فیما بإمكا
تب علیك فعله تجاه رفض المفوضية لملفك.   یتعلق بما یب 

 
 

ي ذلك أنه سيتم  ، فهل يعبن ي ي شأن طلب 
ي فن ن لقرار إيجاب  لقد توصلت المفوضية السامية لشؤون الالجئي 

ي بلد آخر؟
ي فن  إعادة توطيبن

 
ي 
تبذل المفوضية السامية لشؤون الالجئي   جهود إليجاد دول تقبل استقبال ولو عدد قليل من الالجئي   ف 
تركيا. تحدد المفوضية األشخاص من أجل إعادة توطينهم من األشخاص المسجلي   لدى إدارة الهجرة 

 تحت الحماية الدولية و المسجلي   أيضا لدى نظام المفوضية. 
ي أي بلد إال البلد األول الذي يصله طالبا للجوء. هناك عدد ضئيل من ليس لدى طالب اللجو 

ء أي حق ف 
م للمفوضية سنويا بقبول عدد ضئيل من الالجئي    ي تلب   اليا، الب  الدول، كالواليات المتحدة و كندا و اسب 

ي العالم أكب  بكثب  من الع
دد الضئيل الذي لالستيطان فيها من جميع أنحاء العالم. و لكن أعداد الالجئي   ف 

ي تركيا و الدول األخرى 
تتيحه هذه الدول للمفوضية ليعاد توطينهم بها. و لهذا فإن مكتب المفوضية ف 

هم.  ي االستيطان لألشخاص الذين يكون وضعهم أصعب من غب 
المضيفة لالجئي   يقوم بإعطاء األولوية ف 

و قد يفضلون الجئي   تنطبق عليهم كما و أن هذه الدول قد تعطي األولوية لألشخاص من دول محددة أ
 مواصفات محددة. 

 
ي 
و بما أن أعداد الالجئي   الذين سيتم إعادة توطينهم من تركيا أقل بكثب  من أعداد الالجئي   الموجودين ف 

ي بلدان أخرى. و لذلك 
ة عىل اختيار عدد قليل جدا من الالجئي   لكي يتم توطينهم ف  تركيا، فالمفوضية مجب 

شخاص الذين يعطون األولوية و تقديم ملفاتهم لدول االستيطان للنظر بأمرهم يعتب  تحديا فإن اختيار األ 
ي بلد 

ي تركيا، فإن احتمال اختيارهم إلعادة توطينهم ف 
صعبا للمفوضية. و لهذا، و لعدد هائل من الالجئي   ف 

 آخر هو شبه مستحيل. 
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ن بتقييم وضعي وإصدار  ھل تقوم المديرية العامة إلدارة الھجرة والمفوضية السامية لشؤون الالجئي 
ي بشكل منفصل؟

 قرار بحق 
 

بتقييم وضعك و اتخاذ القرار بحقك بمعزل عن األخرى و ألهداف نعم، إدارة الهجرة و المفوضية يقومان 
 مختلفة. 

 
ي فيما إذا كانت تنطبق عليك 

تعد المدیریة العامة إلدارة الھجرة الكيان الرئيسي الذي يتخذ القرار القانون 
ولية المعايير المذكورة سابقا للحصول عىل اللجوء و هو الكيان الذي يتخذ قرار حصولك عىل الحماية الد

ي تركيا. 
 وفيما إذا كان يحق لك البقاء ف 

أما الهدف من التسجيل لدى األمم المتحدة فهو لتكون المفوضية عىل علم باألشخاص المتقدمير  
ي تركيا تتحمل مسؤولية تجاه الالجئير  تحديد ما إذا كانت اإلجراءات 

للحصول عىل الحماية الدولية ف 
ي تركيا تتماش  

ُمتبعة مع الالجئير  ف 
ُ
ي دولة غير ال

 مع القانون الدولي و التأكد من أنهم بحاجة إل الحماية ف 
 .  بلدهم األصىلي

 
ي تركيا و العدد المحدود لموظفيها فإن المفوضیة ال 

ي اللجوء ف  و لكن بسبب األعداد الهائلة لطالب 
ي اللجوء. و معب  ذلك أنه حب   تملك  ولو قمت  إمكانية إجراء مقابالت فردية و تقييم مفصل لكل طالب 

ي أن المفوضية ستقوم بدعوتك إل أنقرة مرة ثانية من  ي نظام المفوضية فذلك ال يعب 
بتسجيل نفسك ف 

ي قضيتك. 
 أجل المقابلة الشخصية أو اتخاذ قرار ف 

 
لقد بدأت المفوضية مؤخرا بإعطاء األولوية للمستضعفير  و ألصحاب االحتياجات الخاصة. تهدف 

ي عمل
ية تقييم هؤالء األشخاص ليتمكن موظفو المفوضية من متابعة إجراءاتهم مع المفوضية ال االرساع ف 

ة طويلة األمد.   إدارة الهجرة و بذل الجهود إليجاد دول ترض  باستقبال هؤالء الالجئير  المستضعفير  لفي 
 
 

ن أي تأثي  عىل طلب الحماية الدولية الذي  ھل سيكون لتقییم المفوضية السامية لشؤون الالجئي 
 تقدمت به للمدیریة العامة إلدارة الھجرة؟

 
اذا تبير  للمفوضية بعد تقييم وضعك بأنك ستكون معرضا لخطر االضطهاد أو أي نوع آخر من أنواع 
ي حال تم إعادتك إل بلدك األصىلي ولهذا فأنت بحاجة إل حماية توفرها لك دولة اخرى غير 

األذى ف 
. ال ئ مفوضية تمنح هذه الشهادة بناء عىل قانونها الخاص و ليس دولتك، فسيقومون بإعطاءك شهادة الج 

ي تركيا أو عىل طلب الحماية الدولية لدى إدارة الهجرة. 
ي ف 
 لهذه الشهادة أي تأثير عىل وضعك القانون 

 
 

ي ذلك؟  ، ماذا يعبن ي ن أصدرت قرارًا سلبیًا بشأن طلب  لقد عرفت أن المفوضية السامية لشؤون الالجئي 
ي 
 ذلك القرار؟ وھل يمكن الطعن فن

 
إذا أصدرت المفوضية السامية لشؤون الالجئير  قرارًا سلبیًا بشأن طلبك بعدما قامت بإجراء تقييم مفصٍل 
ي 
ي قدمتھا انك لست عرضة للخطر ف  ي أن المفوضیة رأت من خالل الوثائق والمعلومات الب  لوضعك، یعب 

ي بلد آ
خر غير بلدك. إذا توصلت المفوضیة إل بلدك األصىلي ولذلك فإنك لست بحاجة للحماية الدولية ف 

ي هذا القرار. 
ي أنك ستستلم ابالغ خطي بذلك. كما و أنه لديك الحق بالطعن ف  ي بشأن وضعك يعب   قرار سلب 
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الھجرة للحصول عىل الحماية الدولية، لماذا عىلي التسجيل  لقد قدمت طلب للمدیریة العامة إلدارة 
؟ ن   لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئي 

 
ي يفر إليها الالجئون توفير الحماية لهم. من جهة أخرى فإن  قانونيا يتوجب عىل الحكومات و الدول الت 

ن )المفوضية السامية لشؤون ا ( هي هيئة تابعة لألمم المتحدة و تعمل مع الحكومات و UNHCRلالجئير
ي تركيا 

كز نشاطات مكتب ممثىلي المفوضية فن ن حول العالم. تي  الدول لتوفير الحماية و الحلول لالجئير
ي تركيا ومتابعة أوضاعهم والتشاور مع إدارة الهجرة 

بالتعرف عىل األشخاص الذين هم بحاجة إىل اللجوء فن
. كما وتقوم المفوضية بإيجاد دول و ا ن ي تواجه الالجئير لمؤسسات الحكومية األخرى بخصوص المشاكل الت 

ة طويلة األمد و ذلك بحسب  ن ليقيموا فيها لفي  األعداد  أخرى ترضن باستقبال عدد محدود من الالجئير
ي تحددها هذه الدول.   الت 

 
ي تركيا أن يقوموا 

أيضا بالتسجيل مع المفوضية السامية لشؤون ينصح األشخاص الذين يودون اللجوء فن
ن إما قبل أو بعد تسجيلهم مع إدارة الهجرة.   الالجئير

 
ي يجب علیھا  عند تسجيلك لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة سنقوم بدورھا بإبالغك بالخطوات الت 

تب علیك من حقوق وواجبات كو  كية وما یي  نك شخص تسىع اتباعھا لالستفادة من حماية الدولة الي 
ي دفعتك لمغادرة  للحصول عىل اللجوء. تقوم المفوضية أيضا بتقييمها الخاص باالعتماد عىل األسباب الت 
بلدك و مخاوفك من العودة لتحديد سواء كنت تستطيع العودة إىل بلدك األصىلي دون التعرض إىل خطر 

 بلدك.  الحرب أو االضطھاد، أو سواء كنت بحاجة إىل حماية من بلد اخر غير 
 
 

ن كیف یمكن ان اسجل مع   ؟ المفوضية السامية لشؤون الالجئي 
 

ي مدينة أنقرة لغرض 
ن حديثا الذهاب اىل مكتب المفوضية الذي مقره فن ن الواصلير يتوجب عىل الالجئير

ي نظامهم قبل التسجيل مع المديرية العامة إلدارة الهجرة للتقدم للحصول عىل الحماية 
التسجيل فن
ي 
 . تركيا الدولية فن

 
يتوجب عليكم الذهاب اىل مقر التسجيل مع المفوضية الذي تديره منظمة غير حكومية تدىع جمعية 

ي اللجوء والمھاجرین ) ي تركيا. أثناء ASAM - SGDDالتضامن مع طالت 
ي تعمل مع المفوضية فن ( والت 

ي اللجوء  ي المفوضية السامية و جمعية التضامن مع طالت 
بسؤالكم  ASAMالتسجيل سيقوم المسؤولون فن

ي نظام المفوضية. 
ي دفعتكم لمغادرة موطنكم و من ثم تسجيلكم فن  بعض األسئلة عن هويتكم و األسباب الت 

ي اللجوء  \  UNHCRعنوان المفوضية   : ASAMو جمعية التضامن مع طالت 
 

Aşağı Dikmen Mahallesi, Galip Erdem Caddesi, No:42 
Çankaya / Ankara 

 03122126012و  031242755هاتف: 
 03122126014فاكس: 
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إذا استنتجت المدیریة العامة إلدارة الھجرة أنك تكرر التقدم بطلب الحماية الدولية دون أن تقدم لهم 

ي طلبك فإنه من المحتمل أن يصنف طلبك عىل معلومات جديدة تثبت أنك تستحق إ
عادة النظر ف 

حيل سيبقر عىل ما ھو  أنه  ي معرض للیر ي كمواطن أجنب 
ي هذه الحالة فإن وضعك القانون 

غیر مقبول. ف 
حيل.  اض عىل قرار الیر ي هذه الحالة يحق لك االعیر

. ف   علیه دون أي تغيیر
 

ي من ناحية أخرى إذا قامت المدیریة العامة إلدارة  الھجرة عىل فحص المعلومات والوثائق الجديدة البر
قدمتھا، وخلُصت من خاللھا إىل أن ھنالك أسبابا وجیھة تدفعھم إلعادة تقييم وضعك، فسيتم إعادة 

دراسة طلبك و يعتی  كطلب جديد. وعادة ما یتم تنفیذ ھذا النوع من إعادة تقييم طلب الحماية الدولية 
يرج  أخذ العلم بأنه من الممكن أن یتم احتجازك ادرایًا لمدة ال تتجاوز ال تحت بند اإلجراء المستعجل. 

ي تتطلبھا إعادة تقييم طلبك.  30 ة البر
 یومًا خالل الفیر

 
 

ي 
ي لم أتابع الطلب ورجعت إىل بلدي. واالن انا ف  ي تركيا سابقا لكنن 

لقد قدمت طلبا للحماية الدولية ف 
ي طلب 

  الحماية الدولية مجددا؟ تركیا مجددًا، ھل أملك الحق ف 
   

ي طلبك. األفراد الذين قدموا سابقًا طلبًا للحماية الدولية 
نعم، إن كان هنالك أسباب تدفع إلعادة النظر ف 

ي تلك 
ي تركیا وعادوا من بعدھا اىل بلدھم، یمكنھم العودة اىل تركيا وطلب الحماية الدولية مجددًا. ف 

ف 
ح تبدل الحالة يتوجب عليك الذهاب اىل الم ي تقيم فيها و شر ي المدينة البر

دیریة العامة إلدارة الھجرة ف 
ح لھم  . یجب علیك أيضا أن تشر ي أثرت عىل وضعك الشخصي ي بلدك والظروف المستجدة البر

األحوال ف 
ت مجددًا عىل الفرار من بلدك، ولماذا لم تعد تشعر باألمان ھناك و مالذي يمنعك من العودة  لماذا أجی 

 اآلن. 
 

المهم جدا تقديم ھذه المعلومات الجديدة للمدیریة العامة إلدارة الھجرة ألن كونك تخليت عن طلبك من 
ي من 

ي تركيا سابقًا وعدت إىل بلدك بصورة طوعية یمكن أن يفش عىل أنك لم تعد تعان 
ي الحمایة الدولیة ف 

ف 
 . ي بلدك األصىلي

 أية مشاكل ف 
حا إلقناعھم بمعاودة  إذا استنتجت المدیریة العامة إلدارة الھجرة أنك لم تقدم أية معلومات جدیدة أو شر

تقييم طلبك، فإنه من المحتمل ان ُُیصنف طلبك عىل أنه غیر مقبول. الرجاء العودة و قراءة القسم 
ي حال اعتی  طلبك غیر 

المتعلق بالطلبات الغیر مقبولة أعاله لمعلومات عن كيفية استئناف قرار الرفض ف 
 مقبول. 

 
ة أخرى إذا قامت المدیریة العامة إلدارة الھجرة وبناء عىل فحص المعلومات والوثائق الجديدة من ناحي

ي قدمتھا وخلُصت من خاللھا إىل أن ھنالك أسبابا وجیھة تدفعھم إلعادة تقييم وضعك  فعلیه سيتم  البر
 تعجلة. إعادة دراسة طلبك و يعتی  كطلب جديد ومن الممكن أيضا أن يدرج ضمن اإلجراءات المس
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ي الحماية الدولية طالبوا الحمایة الذین یتعامل معھم تحت بند  ھم من طالب  اإلجراء المستعجل هم كغیر

ح بالتفصيل  الذین یتم تقییم طلباتھم ضمن اإلجراءات االعتیادیة، إن كنت منھم فأنت تملك الحق ان تشر
ي دعم طلبك. طالبوا 

ي دفعتك إىل الھرب من بلدك، ولك الحق بإظھار وثائق ربما تساعدك ف  األسباب الب 
ت بند اإلجراء المستعجل یحق لھم قانونیًا إجراء المقابلة الفردية، ويجب أن يحصلوا الحمایة الدولیة تح

ھم من الذین یتم التعامل مع طلباتھم  ي حال الحاجة الیھا مثلھم مثل غیر
جمة الفورية ف  عىل خدمة الی 
 ضمن اإلجراءات االعتیادیة. 

 
 

ي تحت بند اإلجراء المستعجل وب أنه تم رفض الطلب، ھل يمكن الطعن علمت بأنه تم التعامل مع طلب 
 بقرار الرفض؟

 
نعم لديك حق استئناف قرار الرفض سواء ضمن اإلجراءات المستعجلة أو العادية. بعد تقييم طلبك وفقًا 
ي ُتمنح  ي حال قررت المدیریة العامة إلدارة الھجرة أنك غیر مستوٍف للمعايیر الب 

لبند اإلجراء المستعجل، ف 
ي تركيا وذلك بعد فحص وتقييم ملف طلب الحماية الدولية الخاص بك، عىل أساسھا الحماي

ة الدولية ف 
 فإنھا ستصدر قرارًا برفض طلبك وسوف یتم ابالغك بھذا القرار بشكل خطي ومكتوب. 

 
یومًا للطعن بالقرار أمام  15إذا كنت غیر راٍض عىل القرار فإنك تملك الحق باستئناف القرار. لديك مھلة 

یومًا كحٍد أقىص. إذا  15دارية المختصة، وستتخذ المحكمة قرارھا بشأن طلب الطعن خالل المحكمة اإل 
یومًا،  15تقدمت بالطعن أمام المحكمة اإلدارية المختصة خالل المھلة الزمنية المحددة قانونیًا، أي 
حيل إىل حير  اتخاذ المحكمة قرارًا بشأن طلبك والسماح لك بالبقاء كيا ام ال. ومن  ستكون بمأمن من الی  بی 

أجل منع السلطات من اصدار قرار إبعاد ضدك، مھم جدًا اطالع المسؤولير  عن احتجازك أنك بصدد 
 الطعن بقرار رفض طلبك أمام المحكمة. 

 
إذا رفضت المحكمة اإلدارية الطعن بالقرار فإن طلبك سيواجه بالرفض ويكون ذلك قرارًا نھائیا ً وال يوجد 

. تحت ھذه ھیئة قضائية أعىل  ي
من المحكمة اإلدارية يمكن التواصل معھا اللتماس تغییر القرار النھائ 

ي 
الظروف ومن منطلق واقع أنك لم تستوف المعايیر المنصوص علیھا لالستفادة من الحماية الدولية ف 
ي حال

حيلك. وف  ي بی 
تم  تركيا، فإن المدیریة العامة إلدارة الھجرة سوف تصدر قرارًا منفصاًل ضدك يقىص 

اض عليه أمام المحكمة، وعند تلك المرحلة یجب  إصدار قرار اإلبعاد بحقك فإنك تملك الحق باالعی 
ي 
علیك استشارة منظمتنا، حقوق الالجئير  تركيا، أو محام واستشارة أي من مؤسسات المجتمع المدئ 

 لمساعدتك قانونيا و معرفة خياراتك. 
 
 

ي 
ي للحماية الدولية ف  السابق وقد استلمت بالغًا بقرار ترحيلي و انا تحت االعتقال لقد تم رفض طلب 

ي ان اقدم عل طلب حماية دولية آخر؟   اإلداري، ھل يمكنب 
 

حيلك، قد يكون هناك استثناء أو ظروف جديدة  ي الحماية الدولية، وإصدار أمر بی 
حب  بعد رفض طلبك ف 

ات جديدة ي وضعك الشخىصي مما  تخول لك التقدم بطلب جديد. اذا كانت هنالك تغیر
ي موطنك أو ف 

ف 
ي 
أدى إىل أسباب جديدة تخاف بسببها من العودة إىل بلدك، فبإمكانك حينها تقديم طلب جديد للجوء ف 

 تركيا. 
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ي سأمكث تحت االعتقال اإلداري أثناء المد ي بأنن 
ون  ي یستغرقھا تقییم طلب الحماية لقد أخبر ة الن 

اض عىل االعتقال؟ ي ذلك؟ وھل استطیع االعب   الدولية الذي تقدمت به، ماذا يعن 
 

ي الحماية الدولية ضمن االعتقال  تحت بعض الظروف تقوم المدیریة العامة إلدارة الھجرة باحتجاز طالب 
ض أن ال تتجاوز  یومًا و لكن عمليا فإن الذين تم  30المدة  اإلداري بينما يتم دراسة طلباتهم. من المفتر

وا الحدود أو حاولوا المغادرة بشكل غتر نظامي و لم يتقدموا بطلب  ن أو عت  اعتقالهم ألنهم غتر نظاميير
 الحماية الدولية فور اعتقالهم فلن يتم إطالق رساحهم فور تقديمهم لطلب اللجوء. 

 
اض عىل احتجازك إداريا خالل ي یتم فیھا مراجعة أو تقييم طلبك يمكنك  إذا كنت تود االعتر المدة البر

ي محكمة الصلح الجزائية )
ي المختص فن

( ، حيث يتوقع   Sulh Ceza Hakimliğiالطعن بالقرار أمام القاضن
ي تلك المحكمة إىل قرار بشأن الطعن الذي تقدمت به خالل 

ي فن
أيام. قد يرفض أو يقبل  5أن يصل القاضن

ي طلب االستئناف و قد يأمر بإطالق رساحك. 
 القاضن

 
إذا كنت محتجزًا إداريا وعىل الرغم من أنك تقدمت بطلب الحماية الدولية، فإنھ من المفيد استشارة 

ي توفر المشورة القانونية لك منظمتنا، حق
ن تركيا، أو أي محاٍم أو مؤسسة مجتمع مدنن وق الالجئير

ي التقيد بإجراءات االعتقال اإلداري 
لمساعدتك عىل فھم الوضع سواء كانت ممارسات االحتجاز تتمثل فن

ر إطالق رساحك.  رة وفقًا للقانون أو سواء كان ھنالك أسباب تت   مت 
 

 
ي سيدرس تحت بند تقدمت بطلب الحماية الدو  ت ان طلنر ة احتجازي إداريا و اخبر لية خالل فب 

ي ذلك؟   اإلجراء المستعجل، ماذا يعن 
 

كیة الخاصة باللجوء فإن المدیریة العامة إلدارة الھجرة ضمن ظرٍوٍف معینة ستقوم  يعات التر وفقًا للتشر
ي انھ بالتعامل مع بعض طلبات اللجوء تحت بند اإلجراء المستعجل بداًل من اإل  جراءات االعتیادیة. ما یعبن

سیتم النظر بطلبك بصورة مستعجلة و يتخذ القرار بشكل مستعجل. تحت بند اإلجراء المستعجل سیتم 
أيام  5تحدید موعد إلجراء المقابلة الفردية خالل ثالثة أيام من تاري    خ التسجيل وسيتم اتخاذ قرار خالل 

 من تاري    خ إجراء المقابلة. 
 

ة دراسة طلباتهم المستعجلة. هذا ال قد تقرر إدارة  ي بعض الحاالت احتجاز األشخاص أثناء فتر
الهجرة فن

ي أنه سيتم احتجاز كل من هم ضمن اإلجراءات المستعجلة. إن قرار احتجاز طالب الحماية الدولية هو  يعبن
 قرار مستقل. 

بند اإلجراء المستعجل بسبب عادة ما تقرر المدیریة العامة إلدارة الھجرة التعامل مع بعض الطلبات تحت 
اعتقادهم بأن هناك دالالت عىل أن الطلب ال أساس له من الصحة أو غتر صادق أو ألن الشخص يريد 
حيل  ي تركيا ألسباب غتر اللجوء. فمثال إذا تقدمت بطلب الحماية الدولية بعد صدور قرار بالتر

البقاء فن
ي حال اعتقدت السلطات انك قمت باخفاء او 

اتالف وثائقك الرسمية مثل وثيقة إثبات الھویة  بحقك او فن
ي حالة 

أو وثيقة السفر بهدف خداع السلطات، مما يصعب عىل السلطات تحدید ھویتك وجنسيتك. أو فن
ت السلطات طلبك األول مسحوبًا أو ملغیًا لرحيلك من  تقديمك لطلب الحماية الدولية بعد أن اعتت 

لم تقدم أي معلومات تدعم واقع أنك ال تستطيع العودة اىل مدينتك دون الحصول عىل إذن. أو ألنك 
فضون طلب. هذا  ي أنهم ستر بلدك. قرار إدارة الهجرة بالتعامل مع طلبك ضمن اإلجراء المستعجل ال يعبن

ي بأنهم يريدون دراسة طلبك دون انتظار للتأكد من صحة ادعاءاتك.   فقط يعبن
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  ي حال جاء قرار المحكمة اإلدارية سلبیُا ایضًا فيمكنك بتلك الحالة رفع دعوى استئناف لدى
وف 

ي تدىع ) ي تركيا و الت 
ة ( من أجل المراجعBölge İstinaf Mahkemesiأعىل محكمة إدارية ف 

 النھائیة لقضيتك. 
 

إذا تقدمت بالطعن خالل المھلة المحددة قانونیًا فإن قرار سحب طلبك ال یمكن أن یكون نھائیًا إىل حی   
ي تركیا بأمان 

ي أنه يمكنك االستمرار بالعيش ف  االنتھاء من مراجعة طلب الطعن واتخاذ قرار بشأنه ، ما يعت 
 به.  إىل أن یتم البت بشأن طلب الطعن الذي تقدمت

 
 

ي ُسجلت بھا، ھل ھذا ممكن؟  أنا أرغب بتغيير المدینة الت 
 

ي تم تسجيلك بھا فيتوجب عليك تقديم التماس لمكتب المدیریة العامة  إذا كنت ترغب بتغيي  المدینة الت 
ي 
ي تدفعك لتغيي  مدينتك، من الممكن الموافقة عىل طلبك ف  ح األسباب الت  ي مدينتك و شر

إلدارة الھجرة ف 
 الحاالت اآلتية: 

 
  ،وھم الجدين ، إذا كنت تطلب نقلك إىل مدينة أخرى حيث يقیم احد افراد اشتك المقربی  

 الوالدين، األزواج أو األطفال القارصين واألطفال البالغی   الذين يعتمدون عليكم. 
  ي ي المدينة الت 

ة وال تتوفر الرعایة الصحیة الالزمة ف  ي من مشكلة صحية خطي 
ُتقیم  إذا كنت تعان 

ي هذه الحالة فإنه يمكنك 
ي العالج الالزم. ف 

فیھا، وإنك تطلب نقلك اىل مدينة أخرى لغرض تلق 
 االنتقال إىل أي مدينة تتمكن فیھا من الحصول عىل العالج فیھا. 

 
ي  إذا كان ھناك سببًا استثنائيا )غي  مذكور ھنا( يدفعك لطلب االنتقال إىل مدينة أخرى غي  مدينتك الت 

ح فيه تفصیلیًا ُتقیم  ي مدينتك تشر
فیھا، عليك أن تتقدم بالتماس إىل مكتب المدیریة العامة إلدارة الھجرة ف 

ي تدفعك لتغيي  المدینه. وستقوم المدیریة العامة إلدارة الھجرة باتخاذ القرار بشأن ذلك.   األسباب الت 
 
 

ي تقدیم طلب الحماية 
حيل، ھل أملك الحق ف  ي مركز الي 

 الدولية؟أنا ُمحتجز ف 
 

ي أي مكان آخر، 
حيل و اعتقال ف  ي مركز الي 

كي فإنه بعد وضعك تحت االعتقال اإلداري ف 
طبقًا للقانون الي 

حيل قد صدر ضدك، فإنه يحق لك تقديم طلب الحماية الدولية إذا كانت تنطبق  حت  وان كان قرار الي 
وط الحصول عىل اللجوء و إذا كنت مؤمنًا بأنك ستتعرض لل  ي حال عودتك اىل عليك شر

ذى أو االضطهاد ف 
 بلدك. 

 
ي هذه الحالة عليك أن ُتعلم المسؤولی   انك ترغب بتقديم طلب للحصول عىل الحماية الدولية. وعندھا 

ف 
ي مكتب إدارة 

يتوجب عىل المسؤولی   عن احتجازك إبالغ رغبتك بطلب الحماية الدولية اىل المختصی   ف 
، وعليه يجب   التعامل مع طلبك و تسجيله بأشع وقت ممكن. الھجرة دون أي تأخي 

 
ي االعتقال لمدة 

يوما  30قد يتم إبقاء األشخاص المحتجزون الذين يتقدمون بطلب الحماية الدولية ف 
ي تلك المدينة. 

 إضافية إىل أن يتم دراسة طلبهم من قبل إدارة الهجرة ف 
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  إذا استنتجت السلطات أنك جئت إىل تركيا من بلد ُیعد آمنًا بالنسبة لك، فإنه يتوجب
ح للمحكمة لماذا تعتبر ان ذلك البلد ال یعد آمنًا بالنسبة لوضعك  عليك أن تشر

 وحالتك. 
 

 
ي  بخصوص طلب الطعن، فإنه لن يكون ھناك أي آلية أخرى إذا ما توصلت المحكمة اإلدارية إىل قرار سلبر

ي وعندھا ستبدأ المدیریة 
ي تلك الحالة يصبح قرار رفض الطلب نھائ 

يمكنك اللجوء الیھا الستئناف القرار. ف 
ت الطلبات  العامة إلدارة الھجرة بإجراءات إعادة ارسالك اىل البلد الذي يعد آمنًا بالنسبة لك . وإذا ما اعتبر

ي ت ي تم رفضھا سابقًا فإن المدیریة العامة إلدارة الھجرة الب  ي سبق وقدمتھا والب  قدمت بھا تكرارا للطلبات الب 
حیلك من تركیا ستق  . وم بإصدار قرار بب 

 
 

ي ُسجلت فیھا وقدمت فیھا الطلب، دون أخذ إذن من  ماذا يمكن أن يحدث إذا تركت المدينة الت 
  السلطات؟

 
كي فإنه 

ي حددتھا بحسب القانون الب  ي ُتقیم فیھا والب  ي تم تسجیلُك فیھا والب  ال يمكنك مغادرة المدينة الب 
لك المدیریة العامة إلدارة الھجرة دون إذن مكتوب من قبل مكتب المدیریة العامة إلدارة الھجرة و إال 
 سیستنتج من ذلك أنه ليست لديك نية لمتابعة إجراءات طلب الحماية الدولية وبالتاىلي سيتم سحب

ملفك وسيتم انھاء جميع اإلجراءات المتعلقة به و ستعتبر و كأنك قد قمت بسحب الطلب ضمنيا. تحت 
حیلك من تركیا.  ي تركيا ومن المحتمل أن ُیتخذ أمر بب 

 تلك الظروف فإنك لن ُتعتبر طالبًا للحماية الدولية ف 
 

ي سجلت فيها و حاول ي هذه الحالة، و حب  و إن عدت إىل مدينتك الب 
ت متابعة طلب الحماية الدولية، و ف 

ي حرمانك من العديد من  فإن التسجيل من جديد سيتطلب إجراءات قانونية صعبة طويلة مما يعب 
. معب  هذا أن هناك نتائج سلبية جدية لمغادرة مدينتك  ي كنت تحصل عليها كالجر  حقوقك والخدمات الب 

 و يجب عليك تجنب مغادرتها دون إذن. 
 
 

ي م   سحوب ضمنيا من قبل إدارة الهجرة فھل استطیع الطعن بالقرار؟تم اعتبار طلت 
 

ي الحضور إىل مقابلتك الشخصية 
 3إذا كنت قد غادرت مدينتك من دون إذن من إدارة الهجرة و فشلت ف 

ي التقيد بمتطلبات اللجوء فستعتبر إدارة الهجرة من أنه ليست لديك نية لمتابعة 
مرات متتالية أو فشلت ف 

ب الحماية الدولية ويعتبر طلبك مسحوب ضمنيا. يحق لك استئناف هذا القرار و لكنك قد إجراءات طل
اض ضمن المهلة المحددة.  ي االعب 

ي حال فشلت ف 
حيل ف   تتعرض اىل الب 

 
اض عىل قرار سحب طلب الحماية الدولية عبر اتباع   اإلجراءات التالية:  يمكنك االعب 

  اض عىل القرار فعليك التقدم بطلب الطعن أمام لجنة تقييم طلبات الحماية إذا كنت ترغب باالعب 
 أيام من تاري    خ ابالغك بقرار سحب طلبك.  10الدولية، خالل مدة ال تزید عن 

  اض أمام المحكمة اإلدارية 30إذا رفضت اللجنة طلب الطعن بالقرار فأمامك  یومًا لالعب 
  اض عىل ھذا القرار أمام المحكمة اإلدارية خالل كما يمكنك تجاوز اللجنة تماما و رفع طلب االعب 

ة   يوما من تاري    خ صدور قرار سحب طلبك ضمنيا من قبل إدارة الهجرة 30فب 
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ء إىل تركيا. هل يحق ىلي البقاء هنا؟ ي ت عىل الفرار من بلدي والمجر  لقد أجبر
 

الفرد الذي أجبر عىل الفرار من بلدهم بسبب الحرب أو االضطهاد وليس بإمكانه العودة لبلده يحق له 
ي هذه الحالة يجب التوجه اىل المديرية العامة إلدارة الهجرة )

ي تركيا. وف 
والتقدم ( DGMMطلب اللجوء ف 

بطلب اللجوء. المديرية العامة إلدارة الهجرة هي الهيئة الحكومية المكلفة بالمسؤوليات المتعلقة بحماية 
كي عىل هذه الحالة اسم "طلبات الحماية الدولية"، حيث ينظم قانون األجانب 

. يطلق القانون البر الالجئي  
 الدولية.  اإلجراءات المتعلقة بالحماية 6458والحماية الدولية رقم 

 
ي تقوم بتقييم طلبات اللجوء واتخاذ  DGMMالمديرية العامة إلدارة الهجرة  هي الهيئة الرسمية التر

بأنك غب  قادر عىل العودة اىل بلدك االصىلي بسبب الحرب أو االضطهاد  DGMMالقرارات فيها. إذا قررت 
كية. أو تجاوزات حقوق اإلنسان، فسيتم قبول طلبك وتمنح صفة "الحماية ال  دولية" من قبل الحكومة البر

 
ي تركيا واالستفادة من بعض 

عندما تتقدم للحصول عىل "الحماية الدولية" فإنه سيسمح لك بالبقاء ف 
قرارا بحقك. وسيحق لك  DGMMالحقوق والخدمات البسيطة كالرعاية الصحية والتعليم إىل أن تتخذ 

ي تركيا واالستمرار باالستفادة من هذه ال
ي حال كان قرار إدارة الهجرة إيجابيا. البقاء ف 

 حقوق والخدمات ف 
 

ي 
ة طويلة األمد. ف  ي تركيا لفبر

كية والبقاء ف  ئ الحق بالحصول عىل الجنسية البر كي الالجر
ال يمنح القانون البر

ي الحصول عىل "الحماية الدولية" ناجحا وقامت إدارة الهجرة بمنحك صفة "الحماية 
حال كان طلبك ف 

ة غب  محددة عىل أساس أنك تحت الحماية الدولية حتر ولو لم الدولية" فسي ي تركيا لفبر
سمح لك بالبقاء ف 

ة طويلة األمد.   تجد بلدا آخر يقبل باستقبالك لفبر
 
 

ي تركيا؟
وط الحصول عىل اللجوء ف    ما هي شر

 
ي حال كنت غب  قادر عىل 

ي تركيا ف 
كي فإنه يحق لك الحصول عىل الحماية الدولية ف 

طبقًا للقانون البر
 العودة إىل بلدك ألحد األسباب التالية: 

 
ي بلدك بسبب عرقك، ديانتك، آرائك السياسية، قوميتك أو بسبب  .1

ي حال كنت مضطهدا ف 
ف 

 انتمائك إىل مجموعة اجتماعية محددة، أو
 

ي حال  .2
اعات المسلحة الدولية أو ف  ي الب  

ي ف 
ت عىل الفرار من بلدك بسبب العنف العشوائئ أجبر

 األهلية. 
 

 
 ان كنت ستتعرض لحكم باإلعدام أو للتعذيب أو المعاملة المهينة أو الغب  إنسانية و العقاب.   . 3

  
 

ي إذا كنت ال تستطيع العودة لبلدك ألي من تلك األسباب فإنك مؤهل لالستفادة من 
 الحماية الدولية ف 

 تركيا. 
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ي حال رفضت الل 15الدولية، فإن اللجنة ستدرس طلبك وتتخذ قرارا بشأنه خالل 
جنة یومًا. ف 

اض عىل القرار أمام المحكمة  30قرار االستئناف الذي تقدمت به، فلديك مهلة  یومًا لالعتر
 اإلدارية. 

 
  اض عىل ھذا القرار أمام المحكمة كما يمكنك تجاوز الخطوة السابقة تماما و رفع طلب االعتر

ة  للجنة تقييم  يوما من تاري    خ صدور قرار إدارة الهجرة و من دون الرجوع 30اإلدارية خالل فتر
طلبات الحماية الدولية. ال يوجد مدة محددة للمحكمة اإلدارية التخاذ القرار بشأن طلب 

ي القضية عدة أشه االستئناف و قد 
 ر. يستغرق البت ف 

 
  ي حال جاء قرار المحكمة اإلدارية سلبیُا ایضًا فيمكنك بتلك الحالة رفع دعوى استئناف لدى

وف 
ي تركيا 

ي تدىع )أعىل محكمة إدارية ف  ( من أجل المراجعة Bölge İstinaf Mahkemesiو التر
 النھائیة لقضيتك . 

 
ي حال تم تقييم طلبك تحت بند 

ي تتطلبها إجراءات االستئناف  ف  اإلجراء المستعجل فإن المدة الزمنية التر
ستكون مختلفة. من أجل مزيد من المعلومات حول عملية االستئناف ضمن اإلجراء المستعجل الرجاء 

ي األقسام الالحقة من هذا الكتيب.  االطالع عىل قسم
 اإلجراءات المستعجلة ف 

 
 

؟ ي ة تقييم طلب   ھل من الوارد ترحیلي خارج البلد خالل فتر
 

كي ينص عىل أنه 
ي حال تقديم طلب االستئناف خالل المهلة القانونية المنصوص علیھا فالقانون التر

ف 
ي بشأن 

ي تركيا إىل حي   صدور قرار نھائ 
استئناف القرار، لذلك فإن وضعك سيكون آمنًا ولن يمكنك البقاء ف 

 . ي
حيل إىل حي   صدور القرار النھائ   تكون عرضة للتر

 
ي تقدمت بھا فإن مكتب المدیریة العامة  اما اذا جاءت النتيجة سلبية عىل جميع طلبات االستئناف التر

ي حال لم 
حیلك و ذلك ف  ي بتر

يكن هنالك أسباب أخرى إلدارة الھجرة سيعمل عىل إصدار قرار منفصل یقض 
 . ي تركيا بشكل نظامي

 تخول لك البقاء ف 
 

ي هذه الحالة 
حيل ھذا. وف  وعىل الرغم من ذلك فإنه بإمكانك أن ترفع دعوى طعن واستئناف بحق أمر التر

ي  ننصحك باستشارة منظمتنا، حقوق الالجئي   تركيا، أو أي  ي التر
محام أو أي من مؤسسات المجتمع المدئ 

 عدتك و تقديم لتحصل عىل المعلومات والمشورة القانونية. بإمكانها مسا
 

ي ذلك؟ ي غتر مقبول، ماذا يعب  ي مسؤولو إدارة الهجرة باعتبار طلب   أعلمب 
 

كي إذا ثبت للمدیریة العامة 
يعتتر طلبك غت  مقبول للحصول عىل الحماية الدولية بحسب القانون التر

 الحاالت التالية: إلدارة الھجرة عىل أن حالتك تتطابق مع 
  ي بلٍد

ة زمنية ف  ة إىل تركيا ومكثت فتر ي مباشر
ت عىل الخروج من بلدك فإنك لم تأئر بعدما أجتر

 آخر يعتتر آمنا و بإمكانك البقاء فيه دون خطر أو خوف من االضطهاد. 
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ي 3 ي االتحاد األوروب 
ي أو غیر عضوة ف  ي االتحاد األوروب 

. سواء كنت قادمًا من دولة عضوة ف 
ت عىل الهرب من موطنك وبأنك غیر قادر عىل العودة وقد تأكد ل  دارة الهجرة بأنك قد أجی 

 بسبب: 
اعات المسلحة الدولية أو االھلیة        · ي الی  

ي ف 
 العنف العشواب 

أو ألنه سينفذ بك حكم العدام، او ستتعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة أو          ·
 الغیر إنسانية أو العقاب

 صفة "الحماية الثانوية". فسوف تمنح 
 
 

ي حصولي عىل الحماية الدولية؟  ماذا يعن 
 

ي  ي الحمایة الدولیة فإنك سُتمنح واحدة من األوضاع الثالثة القانونیة الت 
إذا كان القرار إیجابیا بشأن طلبك ف 

ي والتمتع ببعض الحقوق األساسية 
ي تركيا بشكل قانوب 

ي األعىل وستستطیع البقاء ف 
واالستفادة ذكرناھا ف 

 من بعض الخدمات المتاحة. 
 

ي 
ي بلدك األصىلي أو ف 

وبمجرد حصولك عىل الحماية الدولية من إدارة الهجرة و طالما لم تتغیر األوضاع ف 
ة غیر محدودة. بعد الموافقة عىل  ي تركیا لفی 

حال لم تجد بلد اخر یقبل إعادة توطینك فستستطیع البقاء ف 
ي تقيم فیھا سوف يمنحك وثيقة طلبك فإن المكتب التابع للمدي ي المدينة الت 

رية العامة لدارة الھجرة ف 
تب علیھا أية تكاليف مادية، تثبت أن حاملھا  "مستفيد من الحماية الدولية"، وھي وثيقة مجانیة ال یی 
ي تركيا وتعتی  بمثابة إذن إقامة. ستكون صالحيتها مبدئيا لمدة سنة واحد

ة یستفید من الحمایة الدولیة ف 
وط و الحماية الثانوية ويمكن تجديدها بعد انتهاء السنة.   لحامىلي صفة اللجوء المشر

 
   

ي حال تم 
ي الطعن بذلك القرار؟ ما الذي یمكن أن یحصل ف 

؟ ھل أملك الحق ف  ي  رفض طلن 
 

ي ُتمنح عىل أساسھا  ي حال قررت المدیریة العامة لدارة الھجرة بأنك غیر مستوٍف للمعايیر الت 
الحمایة ف 

ي تركيا وذلك بعد فحص وتقييم ملف طلب الحماية الدولية الخاص بك، فإنھا ستصدر قرارًا 
الدولیة ف 

برفض طلبك وسوف یتم ابالغك بھذا القرار بشكل خطي ومكتوب. إذا كنت غیر راٍض عىل القرار فبإمكانك 
 المطالبة بالطعن و االستئناف. 

 
ي حال عدم تقدمك بالطعن خالل المهلة 

ي سنذكرها الحقا، ف  ، و الت  كي
ي القانون الی 

المحددة ف 
ي  فسوف 

ي تلك الحالة وإذا لم يكن هنالك أسباب أخرى تخول لك البقاء ف 
ُیعتی  القرار نھائیًا ونافذًا. وف 

حیلك.  ي بی 
 تركيا قانونيا، فستقوم المدیریة العامة لدارة الھجرة باستصدار قراٍر ضدك یقض 

 
ي 
 استئناف القرار: إذا كنت ترغب ف 

  ي تقیم فیھا خالل ي المدينة الت 
يجب عليك التواصل مع مكتب المدیریة العامة لدارة الھجرة ف 

ة أيام وملء استمارة خاصة بطلب االستئناف لتقدیمھا للجنة تقييم  مدة ال تزيد عن عشر
ھا كیان طلبات الحماية الدولية. لجنة تقييم طلبات الحماية الدولية ھذه ليست محكمة ولكن

ي دعاوى  يعمل تحت إدارة المدیریة العامة لدارة 
الھجرة و يقوم بمراجعة و ثم اتخاذ قرار ف 

االستئناف و الطعن. إذا قررت المطالبة باستئناف القرار امام لجنة تقييم طلبات الحماية 
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جمة الفورية خالل إجراءات تقديم طلب الحماية الدولية؟  ھل سُتوفر لي خدمة التر
 

ي المحافظات باللغة  إذا كنت غير قادر 
ي المدیریة العامة إلدارة الھجرة ومكاتبها ف 

عىل التواصل مع موظف 
جم فوري يتواجد معك أثناء مقابالت التسجيل  كة أخرى، فيحق لك أن تطلب مير كية أو أية لغة مشير الير

ي التفاهم معهم وطل
ي حال واجهتك صعوبة ف 

جم. والمقابلة الفردية. عليك إعالم الموظفير  فورا ف  ب مير
 . ي
جم فوري مجان   يتوجب عىل الموظفير  توفير مير

 
 

ي أدليت بھا أثناء المقابلة مع أي أفراد أو  ھل سيقوم موظفو إدارة الهجرة بمشاركة المعلومات التر
ي بلدي؟

 مؤسسات أخرى أو مع السلطات ف 
 

ي المدیریة العامة إلدارة الھجر 
ي ستعطيها للمسؤولير  ف  ي المعلومات والمستندات التر

ة او مكاتبها ف 
المحافظات ستعامل بغاية الرسية وسوف لن تشارك مع أي أفراد أو مؤسسات أخرى. وستبفر حقيقة أنك 

 . ي موطنك األصىلي
ي تركيا بغاية الرسية ولن تشارك مع السلطات ف 

 قد قمت بالتقدم بطلب اللجوء ف 
 
  

 متر يمكن أن أتوقع الحصول عىل قرار بشأن طلب الحماية الدولية؟
 

إذا كان يتم التعامل مع طلبك ضمن اإلجراءات االعتيادية فإن إدارة الهجرة ستبذل جهدها التخاذ قرار 
أشهر. و لكن قد يختلف األمر عمليا حيث أن إدارة الهجرة تستغرق وقتا أطول من ذلك التخاذ  6خالل 

طالع عىل قسم اإلجراءات القرار. إذا كان يتم التعامل مع طلبك ضمن اإلجراءات المستعجلة فالرجاء اال 
ي األقسام الالحقة من هذا الكتيب. 

 المستعجلة ف 
 
 

ي من إدارة الهجرة؟ ي حصولي عىل قرار إيجاب   ماذا يعت 
 

ستجري المدیریة العامة إلدارة الھجرة تقییمًا مفصاًل لتحديد ما إذا كان الشخص الساعي للحصول عىل 
ي القان

وط المحددة ف  ي تركيا. حیث الحماية الدولية يحقق الرسر
كي لالستفادة من الحماية الدولية ف 

ون الير
ي حال 

ي قانون األجانب والحماية الدولية. ف 
وط المذكورة ف  یتم اتخاذ القرار بشأن الطلب عىل أساس الرسر

ي القانون 
كان القرار إيجابيا فإن إدارة الهجرة ستمنحك واحدة من أشكال الحماية الدولية الثالثة المحددة ف 

كي 
ي تمنعك من العودة إليه: الير  وذلك بحسب موطنك األصىلي واألسباب التر
 

ي وقد تأكد إلدارة الهجرة بأنك قد غادرت 1 ي االتحاد األورون 
.إذا كنت قادمًا من دولة عضوة ف 

بلدك بسبب خوفك من االضطهاد بسبب عرقك، ديانتك، آرائك السياسية، قومیتك، او 
".  بسبب انتمائك إىل فئة اجتماعية معينة، ئ  عىل أساس ذلك سوف تمنح صفة "الج 

 
ي االتحاد 2

. إذا كان وضعك مشابها للوضع الذي ُذكر انفًا ولكنك غير قادم من دولة عضوة ف 
وط".  ي فإنك ستمنح صفة "اللجوء المرسر  األورون 
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ي 
ي مكتب المحافظة التابع للمديرية العامة إلدارة الھجرة فن

ن فن المقابلة الفردية ُتدار من قبل المسؤولي 
جم للمساعدة أثناء المقابلة إذا دعت الحاجة. المدينة ال ي ُتقیم فیھا. ُستقوم إدارة الهجرة بتوفي  مير تر

ي بلدك، ولماذا تخشر العودة مجددًا اىل بلدك، 
ي واجهتك فن ح وبالتفصيل المشاكل التر سُتمنح الفرصة لشر

یومًا كحٍد  30الل وسوف ُتعىط الفرصة لتقدم الوثائق الداعمة الدعائك. ُیحدد موعد ھذه المقابلة خ
يوما وذلك حسب  30اقىص من تاري    خ التسجيل. عمليا فإنه من الممكن أن يحدد الموعد بعد أكير من 

ي إدارة الهجرة المحلية. 
 ضغط العمل فن

 
ي المكتب المحلي التابع للمديرية العامة 

إذا كنت تصحب معك أفراد من عائلتك فلربما يقرر المسؤولون فن
موعد إلجراء مقابلة منفصلة مع أحد أو بعض أفراد عائلتك للحصول عل معلومات  إلدارة الھجرة تحديد 

ن إجراء  ي دفعت عائلتك لمغادرة موطنك. عالوة عل ذلك قد يطلب منك المسؤولي  عن األسباب التر
 مقابلة إضافية معك او مع احد افراد ارستك. 

 
ي تساعدك عل توضيح ودعم طلب  مقابلتك الفردية ُتعتير فرصة لتقديم كل المعلومات والوثائق التر

ن بكل رصاحة وتفصيل لكي تسهل عليهم الوصول إىل  لجوئك. من مصلحتك اإلجابة عن أسئلة المسؤولي 
ي تركيا ضمن 

وط البقاء فن الحقائق المتعلقة بوضعك والوصول إىل القرار فيما إذا كانت تنطبق عليك رسر
 نطاق الحماية الدولية. 

 
 

  هوية طالب الحمایة الدولیة، وبماذا استطيع استخدامها؟ما هي وثيقة إثبات 
 

ن عائلتهم(، یتم  ي حال كانوا مصاحبي 
طالبو الحمایة الدولیة وأفراد عائلتهم الذين أتموا مقابلتهم الفردية )فن

ي الحماية الدولية". ھذه الوثيقة تحمل صورة شخصية  تزویدھم بوثيقة تدىع "وثيقة إثبات ھویة طالتر
تب عل ھذه الوثيقة أية تكاليف مادية. تعتير هذه الوثيقة بمثابة إذن إقامة لطالب الحم ایة الدولیة وال يير

اشھر أخرى إذا تطلب األمر و لم يصدر  6أشهر، ويتم تجديد صالحيتها لمدة  6وھي صالحة لمدة ستة 
ي الحماية الدولية تثبت بأنك  ي بشأن طلب لجوئك. وثيقة إثبات ھویة طالتر

تقدمت بطلب قرار نهائ 
ي 

الحصول عل الحماية الدولية وبأنه یتم تقييم طلبك وبأنه يحق لك العيش بصورة قانونية عل األراضن
كية.   الير

 
ت أنه يجب التعامل مع  ي حال تم اعتبار طلبك غي  مقبول أو أن السلطات اعتير

أثناء عملية التسجيل وفن
ن  ن الحالتي  ي هاتي 

ي الحماية  طلبك تحت بند اإلجراء المستعجل، ففن لن ُتصدر لك وثيقة إثبات ھویة لطالتر
الدولية. لمزيد من المعلومات حول اإلجراء المستعجل و الطلبات المرفوضة، الرجاء االطالع عل األقسام 

 الالحقة من هذا الكتيب. 
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كدوا قد يطلب منك القدوم إىل  كثر لكي يتأ ي األسبوع أو أ
ي تقيم فيها مرة ف  ي المدينة الت 

مكتب إدارة الهجرة ف 
ي المدينة. 

 من إقامتك المستمرة ف 
  

 
ي اىل المكتب المحلي التابع للمديرية العامة إلدارة الھجرة؟   ما الذي سيحدث أثناء وبعد تقديم طلب 

  
ي المدينة 

المحددة لك وتقديم طلب الحماية الدولية، سيقوم بعد الذهاب اىل مكتب إدارة الهجرة ف 
موظفو مكتب إدارة الهجرة بإجراء مقابلة شخصية لتسجيلك للحصول عىل معلومات أساسية عنك 

ي 
ي مكتب الهجرة المحىلي فقد ال يكون بمقدور موظف 

والبدء بإجراءات اللجوء. وبحسب ضغط العمل ف 
ي هذه الحالة بتحديد موعد للمقابلة ويطلب منك أن  اإلدارة بالقيام بالمقابلة ذاك اليوم. سيقوم

الموظف ف 
 تراجعهم يوم الموعد المحدد. 

 
ي دفعتك للفرار من بلدك و المسار الذي سلكته  أثناء المقابلة سيسألك الموظف عن هويتك واألسباب الت 

أية أوراق رسمية للوصول إىل تركيا. إذا كنت تملك أية أوراق ثبوتية كالھویة الشخصية او جواز سفر أو 
أخرى فإن المسؤولون سيطلبون منك اطالعهم علیھا، ولربما يطلبون منك اطالعهم عىل أوراق تتعلق 

ي حال توافرها. سيطلب منك نسخة عن كل ھذه المستندات لضمها 
ي دفعتك لمغادرة بلدك ف  باألسباب الت 

يون بتفتيش ممتلكاتك الشخصية إىل ملف طلبك بينما سیعیدون األوراق األصلية الیك. قد يقوم المعن
ي حال احتاج األمر. قد يقوم المعنيون خالل عملية التسجيل بأخذ بعض المعلومات 

كحقيبتك مثاًل، ف 
الحيوية كبصمات األصابع وصور شخصية. كما وقد يقوموا بتحويلك إىل مركز صحي إلجراء بعض 

ي ھذ
ه المقابلة فلربما تنطبق اإلجراءات ذاتها الفحوصات الطبية. وإذا كان أي مع أفراد أرستك برفقتك ف 

 عليهم. 
 

خالل مقابلة التسجيل ھذه سيتم تزويدك بمعلومات شفھیة وخطیة حول إجراءات تقييم طلبك وعن 
ي نطاق الحماية الدولية. 

 حقوقك وواجباتك ف 
ي بعد تسجيلك انت وعائلتك المرافقة سيتم إصدار وثيقة تسىم" وثيقة تسجيل للحماية الدولية"  والت 

ي تركيا. ھذه الوثيقة مجانية 
تضم معلومات ُتعرف عن ھویتك وتشثر إىل أنك طالب للحماية الدولية ف 

یومًا. سيقوم المكتب المحىلي التابع للمديرية العامة إلدارة الھجرة بتمديد هذه المدة إذا  30وصالحة لمدة 
 تطلب األمر. 

 
ي سيتاح لك الفرصة بعد انتهاء مقابلة التسجيل سيتم إعالمك بتاري    خ،  مكان وزمان المقابلة الفردية الت 

ح أسباب مغادرتك لبلدك بالتفصيل وأسباب خوفك من العودة.   فيها رسر
 
 

 ماذا يحصل خالل المقابلة الفردية؟ 
 

ح أسباب مغادرتك لبلدك بالتفصيل وأسباب خوفك من العودة. إدارة  المقابلة الفردية هي فرصتك لشر
كي للحصول عىل الهجرة تتخذ قرارها  ي القانون الث 

وط المذكورة ف   فيما إذا كان وضعك يطابق أحد الشر
ي ذكرتها أثناء المقابلة.   الحماية الدولية اعتمادا عىل األسباب والمعلومات الت 
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ي المكتب 
ي حددتها لكم المفوضية للتقدم بطلب الحماية الدولية ف  يتوجب عليكم التوجه اىل المدينة الت 

ي تلك الم
كية ف   يوما.  15دينة خالل مدة ال تتجاوز الـ المحلي التابع للمديرية العامة إلدارة الھجرة الت 

 
 

  ما هي فوائد التقدم بطلب الحماية الدولية؟
 

ي تركيا. كما أنك ستكون 
ي بالبقاء ف 

التقدم بطلب الحماية الدولية لدى إدارة الهجرة سيمنحك الحق القانون 
حيل إىل بلدك أو أي بلد آخر. كما وستستفيد كطالب لجوء من بعض  ي مأمن من الت 

الحقوق األساسية ف 
ي  والخدمات المتاحة كالرعاية الصحية والتعليم والعمل. يرجى االطالع عل كتيبات منظمتنا األخرى الت 

 تتحدث بالتفصيل عن خدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل. 
 

 إذا تم قبول طلب لجوئك فإنك ستحصل عل صفة الحماية الدولية من إدارة الهجرة مما يتيح لك فرصة
ة غتر محددة أو إىل أن تجد دولة أخرى تستقبلك لالستيطان فيها.  ي تركيا لفت 

 البقاء ف 
 
 

ي المدينة 
ي اإلقامة ف 

إذا تقدمت بطلب الحماية الدولية، هل سأحصل عىل مكان للسكن؟ وهل بإمكان 
ي أختارها؟   الت 

 
ي ا ي توفتر مكان للسكن لطالتى

كي فإنه ال یتم المساعدة ف 
لحماية الدولية. بشكل عام فإنه بحسب القانون الت 

ي تحددھا لھم  ي المدينة الت 
ي اللجوء إيجاد مكان إقامة بأنفسهم وتحمل تكاليف اإلقامة ف  يتوجب عل طالتى

ي الحماية الدولية ذوي االحتياجات  المدیریة العامة إلدارة الھجرة. مع ذلك فإنه يمكن استيعاب بعض طالتى
ي مركز االستقبال واإلقامة

ي مدينة "یوزكات".  الخاصة ف 
 المتواجد ف 

 
اضافة اىل ذلك فإنه يتوجب عل الدولة أن تأخذ عل عاتقها مسؤولية اإلهتمام باألطفال القارصين الغتر 

 مصحوبير  من قبل ذویــھم، عتى ایوائھم بمراكز الرعاية الخاصة بوزارة األرسة والشؤون االجتماعية. 
ي تركیا اختيار مدينة لإلقامة فیھا، مسؤوىلي المدیریة  ال يحق لألفراد الذين تقدموا بطلب الحماية

الدولية ف 
ي 
ونھا مناسبة إلقامتك إىل أن يتم اتخاذ القرار النهان  ي یعتتى العامة إلدارة الھجرة سيختارون لك المدینة الت 

ي حال قمت بعد وصولك اىل تركيا بالتواصل مع مركز المفوضية السامية لشؤون 
ي طلب لجوئك. ف 

ف 
ي يتوجب عليك الالجئير   ي أنقرة فإن الموظفون ھناك سيعلمونك بالمدينة الت 

 التابع لألمم المتحدة ف 
 اإلقامة فیھا والتواصل مع المدیریة العامة إلدارة الھجرة فیھا. 

 
ي حال كنت قد تواصلت مع مكتب المحافظة التابع للمديرية العامة إلدارة الھجرة أواًل فإن الموظفون 

وف 
ي مدینة أخرى. ھناك سيعلمونك ا

ي هذه المدینة أو ربما يفضلون أن ُتقیم ف 
 ن كان بإمكانك البقاء ف 

مع ذلك فإذا كان هنالك مدینة محددة تفضل اإلقامة فیھا ويقيم فيها أقرباؤك فيمكنك إخبار موظف إدارة 
ي العمل عل ملفك ليأخذ طلبك بعير  االعتبار. 

ي الوقت الذي یقوم به ف 
 الهجرة أو المفوضية ف 

ي حددت لك خالل مدة ال تتجاوز م يوما وعدم مغادرة المدينة  15ن المهم جدا الذهاب اىل المدينة الت 
نهائيا دون إذن خطي من إدارة الهجرة. إذا غادرت مدينتك دون إذن فإنك تعتتى وكأنك قد قمت بسحب 

حيل.   طلب الحماية الدولية ضمنيا وقد تتعرض لخطر الت 
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ي تركيا فإن المديرية العامة إلدارة الهجرة ستعطيك الفرصة لتوضيح 
عند التقدم بطلب الحماية الدولية ف 

ي دفعتك للفرار من بلدك ومخاوفك من العودة. باإلضافة إىل ذلك فإن المديرية العامة إلدارة  األسباب الت 
ي  الهجرة ستأخذ بعي   االعتبار المعلومات ي بلدك، والمشاكل الت 

المتوفرة حول الوضع العام السائد ف 
ي حال كانت ظروفك 

يتعرض اليها االفراد الذين يملكون ظروفًا مشابهة لظروفك. وسيتم اتخاذ القرار ف 
 الشخصية مطابقة إلحدى من الحاالت المذكورة أعاله. 

 
 

ي 
 تركيا؟هل يحق لحاملي الجنسية السورية طلب الحماية الدولية ف 

 
األفراد الفارون من سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك يخضعون إلجراء منفصل يسىم بالحماية المؤقتة، 

ي والتمتع ببعض 
ي تركيا بشكل قانون 

ي البقاء ف 
ووفقًا لهذا اإلجراء يمنح األفراد الفارون من سوريا الحق ف 

 الحقوق واالستفادة من بعض الخدمات المعينة. 
 

جئي   السوريي   التسجيل لدى المديرية العامة إلدارة الهجرة. بعد التسجيل لدى إدارة يتوجب عىل الال 
 الهجرة فإنهم سيحصلون عىل "بطاقة الحماية المؤقتة". 

 
ينطبق نظام الحماية المؤقتة عىل حامىلي الجنسية السورية وكل من هم بال وطن والالجئون الفلسطينيون 

ي سوريا. وبم
ا أن هؤالء القادمي   من سوريا لهم الحق بالحصول عىل الحماية المؤقتة الذين كانوا مقيمي   ف 

واالستفادة من الحقوق والخدمات الممنوحة لهم تحت قانون الحماية المؤقتة، فإنهم ال يمنحون خيار 
ي تركيا. 

 التقدم للحصول عىل الحماية الدولية ف 
 
 

ة زمنية محددة للطلب؟ أين يتوجب علي التسجيل للحصول عل الحماية الدولية و هل  هناك فتر
 

ي 
ة إىل المكتب التابع للمديرية العامة إلدارة الهجرة ف  لتقديم طلب الحماية الدولية يمكنك التوجه مباشر

ي تقيم فيها. المكتب التابع للمديرية العامة إلدارة الهجرة هو فرع للمديرية العامة إلدارة الهجرة  المدينة الت 
كية، و تتوزع مكاتب كية. الت  ي كل المدن والمحافظات الت 

 ها ف 
 

ي  ي تركيا ال توجد مهلة قانونية محددة لملء استمارة طلب الحماية الدولية. مع ذلك يتوقع من طالت 
ف 

ي تركيا التواصل مع الجھات المختصة بأشع وقت ممكن و دون تأخت  فور وصولهم إىل تركيا 
اللجوء ف 

ي الحصول عىل الحماية الدولية. 
 واطالع تلك الجھات عىل حاجتهم ف 

 
ي تركيا التوجه إىل باستثناء 

ي اللجوء القادمي   من سوريا، فإنه يتوجب عىل األفراد الراغبون باللجوء ف  طالت 
( قبل التوجه UNHCRأنقرة للتسجيل مع المفوضية السامية لشؤون الالجئي   التابعة لألمم المتحدة )

كية. يرج  االطالع عىل ألحد مكاتب إدارة الهجرة والتسجيل للحصول عىل الحماية الدولية مع الحكومة الت  
ي نظام اللجوء 

ي هذا الكتيب لمعرفة المزيد عن دور المفوضية السامية لشؤون الالجئي   ف 
األقسام الالحقة ف 

ي تركيا والهدف من التسجيل معهم. 
 ف 

ي اللجوء بخطوات التسجيل مع إدارة  مسؤولو المفوضية السامية لشؤون الالجئي   سيقومون بإعالم طالت 
ي يتوجب عليك الذهاب الیھا لبدء عملية التسجيل للحصول عىل الحماية الدولية مع الهجرة والم دينة الت 

كية.   الحكومة الت 
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ء إىل تركيا. هل يحق ىلي البقاء هنا؟ ي ت عىل الفرار من بلدي والمجر  لقد أجبر
 

الفرد الذي أجبر عىل الفرار من بلدهم بسبب الحرب أو االضطهاد وليس بإمكانه العودة لبلده يحق له 
ي هذه الحالة يجب التوجه اىل المديرية العامة إلدارة الهجرة )

ي تركيا. وف 
والتقدم ( DGMMطلب اللجوء ف 

بطلب اللجوء. المديرية العامة إلدارة الهجرة هي الهيئة الحكومية المكلفة بالمسؤوليات المتعلقة بحماية 
كي عىل هذه الحالة اسم "طلبات الحماية الدولية"، حيث ينظم قانون األجانب 

. يطلق القانون البر الالجئي  
 الدولية.  اإلجراءات المتعلقة بالحماية 6458والحماية الدولية رقم 

 
ي تقوم بتقييم طلبات اللجوء واتخاذ  DGMMالمديرية العامة إلدارة الهجرة  هي الهيئة الرسمية التر

بأنك غب  قادر عىل العودة اىل بلدك االصىلي بسبب الحرب أو االضطهاد  DGMMالقرارات فيها. إذا قررت 
كية. أو تجاوزات حقوق اإلنسان، فسيتم قبول طلبك وتمنح صفة "الحماية ال  دولية" من قبل الحكومة البر

 
ي تركيا واالستفادة من بعض 

عندما تتقدم للحصول عىل "الحماية الدولية" فإنه سيسمح لك بالبقاء ف 
قرارا بحقك. وسيحق لك  DGMMالحقوق والخدمات البسيطة كالرعاية الصحية والتعليم إىل أن تتخذ 

ي تركيا واالستمرار باالستفادة من هذه ال
ي حال كان قرار إدارة الهجرة إيجابيا. البقاء ف 

 حقوق والخدمات ف 
 

ي 
ة طويلة األمد. ف  ي تركيا لفبر

كية والبقاء ف  ئ الحق بالحصول عىل الجنسية البر كي الالجر
ال يمنح القانون البر

ي الحصول عىل "الحماية الدولية" ناجحا وقامت إدارة الهجرة بمنحك صفة "الحماية 
حال كان طلبك ف 

ة غب  محددة عىل أساس أنك تحت الحماية الدولية حتر ولو لم الدولية" فسي ي تركيا لفبر
سمح لك بالبقاء ف 

ة طويلة األمد.   تجد بلدا آخر يقبل باستقبالك لفبر
 
 

ي تركيا؟
وط الحصول عىل اللجوء ف    ما هي شر

 
ي حال كنت غب  قادر عىل 

ي تركيا ف 
كي فإنه يحق لك الحصول عىل الحماية الدولية ف 

طبقًا للقانون البر
 العودة إىل بلدك ألحد األسباب التالية: 

 
ي بلدك بسبب عرقك، ديانتك، آرائك السياسية، قوميتك أو بسبب  .1

ي حال كنت مضطهدا ف 
ف 

 انتمائك إىل مجموعة اجتماعية محددة، أو
 

ي حال  .2
اعات المسلحة الدولية أو ف  ي الب  

ي ف 
ت عىل الفرار من بلدك بسبب العنف العشوائئ أجبر

 األهلية. 
 

 
 ان كنت ستتعرض لحكم باإلعدام أو للتعذيب أو المعاملة المهينة أو الغب  إنسانية و العقاب.   . 3

  
 

ي إذا كنت ال تستطيع العودة لبلدك ألي من تلك األسباب فإنك مؤهل لالستفادة من 
 الحماية الدولية ف 

 تركيا. 
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