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 اإلجراءات الوطنیة لتحدید
 وضع الالجئین في تركیا

إجراءات ما بعد المقابلة
یرجى العلم بأن فقدان الجداول الزمنیة المتعلقة 
بإجراءات االستئناف سیؤدي إلى إصدار أمر 

الترحیل.

إن التقدیم للحمایة الدولیة في تركیا یمنحك الفرصة 
للوصول إلى مجموعة من الخدمات والدعم.

یرجى تقدیم الطلبات في المدیریات اإلقلیمیة إلدارة 
الھجرة في أقصر وقت ممكن بعد وصولك إلى تركیا.
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ــب  ــة طال ــة ھوی ــدار "بطاق ــیتم إص ــة، س ــن المقابل ــاء م ــد االنتھ • عن
ــا. ســتكون فتــرة  ــة مجاًن الحمایــة الدولیــة" لــك ولجمیــع أفــراد العائل
صالحیــة ھــذا المســتند مذكــورة علــى البطاقــة. یجــب علیــك التوجــھ 
إلــى المدیریــة اإلقلیمیــة إلدارة الھجــرة لتمدیــد البطاقــة قبــل تاریــخ 

انتھائھا.

ــك فــي غضــون ســتة أشــھر بعــد  ــرار بشــأن طلب ــم إصــدار ق ــد یت • ق
ــة  ــي حال ــة إدارة الھجــرة ف ــل مدیری ــة. ســیتم إبالغــك مــن قب المقابل

التأخر في إصدار القرار.

• ســیتم االعتــراف بوضعــك ك "الجــئ" أو "الجــئ مشــروط" أو 
"مســتفید مــن الحمایــة الفرعیــة" إذا تــم تقییمك على أنــك بحاجة إلى 

حمایة دولیة. 

ماذا سیحدث إذا تم رفض طلب الحمایة الدولیة؟
 (IPEC) یمكنــك تقدیــم اســتئناف خطي إلى لجنة تقییــم الحمایة الدولیة •

في غضون 10 أیام. 

• یمكنــك أیًضــا رفــع دعوى في المحكمة اإلداریة في غضون 30 یوًما. 
فــي بعــض الحــاالت ، تكــون فتــرة االســتئناف 15 یوًمــا والتــي ســیتم 

اإلشارة إلیھا في القرار الذي تم إبالغك بھ.

• یجــب علیــك إبــالغ الموظفیــن عن القضیــة التي قدمتھا فــي المحكمة. 
ســوف یعلــق ذلــك تنفیــذ الترحیــل حتــى وقــت صــدور القــرار النھائــي 

عن طلبك.

• لدیك الحق في أن یمثلك محاٍم في إجراء االســتئناف. إذا لم تكن قادرا 
مادیــا علــى ذلــك، یمكنك التقدم بطلب إلى نقابة المحامین في محافظتك 

لطلب المساعدة القانونیة.

• سیسمح لك بالبقاء في تركیا خالل إجراءات االستئناف والمحكمة.

 !!!  مھم  !!!

اتصل بمركز االتصال بالمدیریة العامة إلدارة 
الھجرة ”YIMER“  لمزید من المعلومات

جمیع خدمات المدیریة العامة إلدارة الھجرة 
(DGMM) والمدیریة اإلقلیمیة إلدارة الھجرة 

(PDMM) مجانیة.

تم إصدار ھذا المنشور من قبل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئین والمدیریة العامة إلدارة الھجرة في إطار مشروع "تعزیز 

النظام الوطني للجوء في تركیا". یشارك في تمویل ھذا المشروع االتحاد 
األوروبي وجمھوریة تركیا وتنفذه المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئین CFCU. ھي السلطة المتعاقدة للمشروع والمستفید 
المباشر ھي المدیریة العامة إلدارة الھجرة.

 محتویات ھذا المنشور تقع على عاتق كاتبھ وحده، وال یمكن بأي حال 
من األحوال أن تعكس آراء االتحاد األوروبي.

 تعزیز نظام اللجوء الوطني
لتركیا

 یشترك في تمویل ھذا المشروع االتحاد األوروبي وجمھوریة تركیا

سیتم إصدار قرار السحب وسیتم تعلیق تقییم ملفك في الحاالت التالیة:
• تسحب طلبك خطیا،

• ال تحضــر المقابلــة الخاصــة بــك ثــالث مــرات متتالیــة دون 
أي عذر،

• ال تمتثــل لواجــب اإلشــعار الخــاص بــك ثــالث مــرات 
متتالیة دون أي عذر،

• تفر من المكان الذي تحتجز فیھ إداریا،
• ال تذھب إلى مكان إقامتك المحدد خالل 15 یوًما،

• تترك مكان إقامتك المحدد لك دون إذن،
• ترفض مشاركة بیاناتك الفردیة،

التســجیل  مراحــل  فــي  التزاماتــك  تحقیــق  فــي  تفشــل   •
والمقابلة.

ــة  ــم الحمای ــة تقیی ــى لجن ــرار الســحب إل ــتئناف ضــد ق ــم اس ــك تقدی یمكن
الدولیــة خــالل  10 أیــام. یمكنــك رفع دعــوى في المحكمــة اإلداریة في 

غضون 30 یوًما.
سیتم إرسال الشعار المتعلق بقرار السحب إلى العنوان المسجل من 

جانبك في مدیریة السكان والمواطنة. سیتم اعتبارك مستلما لإلشعار 
حتى إذا لم تتلق اإلشعار شخصًیا.
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الحضور في موعد التسجیل الخاص بك التقدیم في المحافظة

یتم الحفاظ على سریة كل المعلومات التي تقدمھا وال 
یتم مشاركتھا مع أطراف ثالثة. یمكن أن یشمل ذلك 

أیًضا أفراد عائلتك إذا اقتضت الحاجة.

اتبع إجراءات ما بعد التسجیل
ــك  ــة" ل ــة الدولی ــب الحمای ــدم طل ــة تســجیل مق ــیتم إصــدار "وثیق • س
ولــكل فــرد مــن أفــراد العائلة مجاًنا. تم ذكر فتــرة صالحیة ھذه وثیقة 
علــى البطاقــة. یجــب علیــك التوجــھ إلــى المدیریــة االقلیمیــة إلدارة 

الھجرة لتمدید البطاقة قبل تاریخ انتھائھا.

• سیتم إبالغك بتاریخ و وقت المقابلة. 

• قــم بتســجیل عنوانــك لــدى مدیریــة الســكان والمواطنــة فــي غضــون 
عشــرون یوًمــا علــى األكثــر بعــد إجــراءات التســجیل الخاصــة بــك. 
ــة  ــي ســتقدمھا مؤسســات الدول ــع االشــعارات الت ســیتم إرســال جمی

ذات الصلة إلى عنوانك المسجل.

• ســُیطلب منــك تقدیــم نفســك واالمتثــال لواجــب التوقیــع بانتظــام فــي 
ــي التســجیل  ــل موظف ــة إدارة الھجــرة. ســیتم إبالغــك مــن قب مدیری
بالتزاماتــك المتعلقــة بتكــرار االلتــزام بواجــب اإلشــعار. قــد یــؤدي 
ــد  ــحوب وق ــك مس ــار طلب ــى اعتب ــب إل ــذا الواج ــزام بھ ــدم االلت ع

یؤدي إلى اتخاذ قرار اإلزالة.

في حالة حدوث أي تغییر في معلوماتك الشخصیة 
(العنوان، بطاقة الھویة، الحالة المدنیة، العمل، إلخ) 
یرجى مشاركة المعلومات المحدثة مع مدیریة إدارة 

الھجرة.

• اشــرح األســباب التــي جعلتــك تغادر بلــدك بالتفصیل، وقــل الحقیقة 
دائًما.

• إذا كنــت ممثــالً بمحــاٍم، فیمكــن أن ت\یكــون حاضــراً فــي المقابلــة 
بناء على طلبك الخطي. 

• یرجــى اإلشــارة إلــى الشــخص الــذي یجــري المقابلــة، إذا واجھــت 
صعوبات في التواصل مع المترجم، حالما تدرك ذلك.

• الســریة یجــب أن تحتــرم. وھــذا یعنــي أن المعلومــات التــي تقدمھــا 
ــع  ــر، م ــزم األم ــث، وإذا ل ــع أي طــرف ثال ــم مشــاركتھا م ــن تت ل
أفــراد عائلتــك. ال یمكــن ألفــراد عائلتــك حضــور المقابلــة الخاصــة 

بك إال إذا أعطیت موافقتك. 

المقابلــة علــى شــكل  • ســوف یكتــب الموظــف أقوالــك خــالل 
ــد یقومــون أیًضــا بالتســجیل المرئــي و / أو الصوتــي  اســتمارة. ق

للمقابلة. 

ــك  ــري مع ــذي یج ــخص ال ــرأ الش ــوف یق ــة، س ــة المقابل ــي نھای • ف
المقابلــة اســتمارة مقابلتــك. عنــد ھــذه المرحلــة، بیــن إن كنــت تریــد 

إجراء أي تصحیحات أو لدیك أي شيء آخر تود إضافتھ.

الحضور إلى المقابلة الخاصة بك 

علیك أن تقول الحقیقة وتتعاون مع موظفي 
المدیریة االقلیمیة إلدارة الھجرة في جمیع 

المراحل. !!!!

• سیتم ملء استمارة تسجیل منفصلة لك ولكل فرد من أفراد عائلتك.

• ســیقوم الموظفــون فــي المدیریــة االقلیمیــة إلدارة الھجــرة بأخــذ 
صوركــم  إلــى  باإلضافــة  عائلتــك،  أفــراد  وبصمــات  بصماتــك 
تســجیل  الســابعة  ســن  دون  األطفــال  مــن  ُیطلــب  ال  الشــخصیة. 

بصماتھم.

ــك  ــي جعلت ــباب الت ــق باألس ــئلة تتعل ــیتم طــرح أس ــاء تســجیلك، س • أثن
تغادر بلدك.

• ســُیطلب منــك تقدیــم الوثائــق ذات الصلــة التــي قــد أحضرتھــا معــك. 
ســیتم أخــذ نســخ مــن ھــذه المســتندات وســیتم إرجــاع النســخ األصلیــة 

إلیك. 

ــك.  ــاء التســجیل إلی ــا أثن ــي قدمتھ ــات الت ــراءة المعلوم ــادة ق ــتتم إع • س
یرجــى اإلشــارة إلــى أي معلومــات مفقــودة أو خاطئــة فــي وقــت 

التسجیل. 

• سُیطلب منك التوقیع على نموذج التسجیل وستتلقى نسخة منھ.

• ســیتم توفیــر خدمــات الترجمــة الفوریــة مــن قبــل موظفــي إدارة 
الھجرة. 

• إن كنــت تشــعر بمزیــد مــن الراحــة مــع موظــف أو مترجــم مــن 
ــم  ــو ل ــى ل ــك حت ــاء إجــراءات التســجیل، یرجــى ذكــر ذل جنســك، أثن

ُیطلب، إلى موظفي المدیریة اإلقلیمیة إلدارة الھجرة.
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• یرجــى تقدیــم طلــب فــردي فــي المدیریــات اإلقلیمیــة إلدارة الھجــرة، و 

التي تعمل تحت المحافظات. 

• سُیطلب منك تقدیم األسباب التي جعلتك تغادر بلدك خطیا.

• یمكنك تقدیم أي وثیقة من الوثائق ذات الصلة إن وجدت.

ــردي. یحــق أیًضــا  ــب ف ــم طل ــة تقدی ــراد العائل ــرد مــن أف ــكل ف • یحــق ل
ألفــراد عائلتــك تقدیــم طلبــات نیابــة عنــك بموافقتــك خطیــا. یرجــى العلم 
ــدة  ــم أي عناصــر جدی ــم المنفصــل، دون تقدی ــار طلبك ــن اعتب ــھ یمك أن
للقضیــة، "غیــر مقبــول" فــي المراحــل الالحقــة مــن اإلجــراءات بنــاًء 

على موافقتك. 

• یرجــى إعــالم الموظــف الــذي یســجلك إن كنتــم، أنــت أو أفــراد عائلتــك، 
احتیاجــات  أي  أو  إعاقــات طبیــة عاجلــة  أو  احتیاجــات  أي  لدیكــم 

خاصة.

• عنــد تقدیــم الطلــب، ســیتم إعطــاؤك مــن قبــل موظفــي المدیریــة 
اإلقلیمیــة إلدارة الھجــرة نشــرة معلومــات عــن التزاماتــك فــي تركیــا، 

والحقوق والخدمات المتاحة لك.

• یرجــى تقدیــم التمــاس خطــي إلــى موظــف التســجیل یشــیر إلــى طلبــك 
مــع األســباب، إذا كنــت ترغــب فــي اإلقامــة فــي محافظــة أخــرى غیــر 
ــة  ــل المدیری ــب مــن قب ــم ھــذا الطل ــي ســجلت فیھــا. ســیتم تقیی ــك الت تل

االقلیمیة إلدارة الھجرة.

• بعــد تقدیمــك طلــب الحصــول علــى الحمایــة الدولیــة، ســیتم منحــك مــن 
ِقبــل موظــف التســجیل وثیقــة باســم "المالحظــات التــي یتــم تقدیمھــا إلــى 

مقدمي طلبات الحمایة الدولیة"، باللغة التي یمكنك فھمھا.


