
 

 ن @? تركياو ن السور7ّ املشا3ل ال01 /عا-ي م*(ا الالجئو 

 2019 آيار27

ن @? تركيا، املشكالت ال01 /عا-ي م*(ا السور7و ، إحدى القانو-ي الناظم لوضعية السورN7ن الالجئNن @? تركيا اLMانب عّد /ُ 

  ،وخاصة fعد اإلجراءات اLMديدة ال01 بدأت بفرض_ا اM^[ومة ال\]كية
ّ
ة. حيث إن بNن الواليات ال\]كيّ  ^ركةاMب قوخاصة بما يتعل

 نَ الوضع القانو-ي لبقاء السورN7ن يُ 
ّ
 ثالث حاالت م وفقظ

 ، قامة العمل، إقامة السياحيةاإل(
ّ
 .)تةاM^ماية املؤق

 ن السور7و  ما/عا-ي م*( تNنمش[لتNن �اّم  ع���ذه الورقة  ت{|0ء
ً
ة ة املدنيّ لرصد سر�ع قامت بھ املنصّ  @? تركيا اس�نادا

 ل بNن الواليات ال\]كيّ ذن السفر والتنّق إة، و�? فرض السور7ّ 
ّ
ة تة، واأل��اص الذين ل�س ل_م وضعيّ ة ل�^اصلNن ع�� حماية مؤق

 قانونية @? تركيا. 

 أوّ 
ً
 إذن السفر:  -ال

  يحّد  استصدار قرارب 2016آذار ة @? اM^[ومة ال\]كيّ  قامت
ّ
تة بNن من حركة سفر السورN7ن اM^اصلNن ع�� اM^ماية املؤق

ة، بدون إذن سفر من إدارة ال�Lرة @? الوالية ال01 ي�تمون إل�(ا. حيث سا�م �ذا القرار اLMديد بالعديد من الواليات ال\]كيّ 

  دة. حيثوخاصة العوائل ال01 �سكن واليات متعّد  ،للسورN7ن املشكالت
ّ
 شروط معيّ �� إذن السفر ع �^صول ب لي\]ت

ّ
قة نة متعل

 و سفر أ األو¤� من الدرجة قر£اءبز7ارة مر7ض أو أ
ّ
 وقت ي\]افق اM^صول ع�� إذن السفر االنتظار .باM^صول ع�� جواز سفر قمتعل

ً
 ا

 
ً
 ى لسماسرة دفع رشاو و @? fعض الواليات وخاصة اLMنو£ية م*(ا ل�^صول عليھ،  طو7ال

ً
 و�سر�ع �س_يال

ً
 جراءات اM^صول عليھ،إل  ا

 ة ال01 قد �عرقل اM^صول ع�� اإلذن.ت ال�Lرة ال\]كيّ @? العديد من إدارا مزاجية املوظفذلك يضاف إ¤� 

 

 

 

 

 

 

 
ّ
�� مخالفة مالية من مع ا¯Lازفة باM^صول ع ّي �Lوء إ¤� طرق أخرى 3النقل ال¬]ّ لب ع�� عدم استحصال السورN7ن إلذن سفر اي\]ت

 يتعرّ  ،و ال�Lوء ل��روج مع سيارات أجرة خاصة غN] مأمونةأة، الضابطات الطرقيّ 
ً
ة عصابات تقوم للوقوع µ^يّ  ض املسافر أحيانا

 fسرقة ما يحملھ ورميھ ع�� قارعة الطر7ق. 

 

 

¤� مايقارب خمس ساعات ع�� مدار يومNن أمام مب¸· إنھ يضطر للوقوف إ(عبد السالم)  ورفاأحد األ��اص املقيمNن @? أيقول 

م[انية لرفض إو�ناك  ،تمام fعض األعمال ا�Mاصةإز7ارة أحد األقارب و ل إسطنبول ¤� إذن السفر إات ل�^صول ع�� األمنيّ 

  ،فر الشروط املطلو£ةاالطلب كما حصل معھ مرتNن رغم تو 
ّ
ه رّ طضا أمّم  ،ق �ذا األمر بمزاجية املوظف أو تقديره ل�^الةو7تعل

 للذ�اب برّ 
ً
يقافھ ع�� أحد إ حال تّم @?  إ¤� سور7ةزه وترحيلھ اجتحا¤� إل عناء السفر الطو7ل وا�Mطر الذي قد يصل وتحّم  ،ا

 اM^واجز.

 300¤� إذن السفر وقد يصل املبلغ إن ل�^صول ع�� لدفع مبلغ معNّ  ّر طض��اص املقيمNن @? أورفا(خلدون) إن يو7قول أحد األ

 .ةلN]ة تركيّ 

 ال (سعيد) املقيم @? غازي عنتاب إوق
ّ
للسفر عن طر7ق  ضطّر ازي عنتاب ألسباب أمنية  اغذن السفر fف العمل بإنھ ن�يجة توق

  ة.لN]ة تركيّ  1000¤� إتوقيفھ ع�� اM^واجز ودفع مبلغ وصل  يتّم  ة 3ي السيارة تركيّ 

 



 

 Nالسور7 إن
ّ
  ،ذن السفرإاM^صول ع�� /عانون @? لك ) تة (الكيمن الذين يحملون بطاقة اM^ماية املؤق

ّ
ل صعو£ة @? وذلك /ش[

 -سان ....ع À(ا اإلاM^قوق ال01 يجب ان يتمتّ  ل من أ�ّم التنّق  حّق  و�عّد  ،التنقل

 
ً
 السور7ون الذين اليحملون أوراق -ثانيا

ً
ة من قصف ن�يجة الظروف األمنيّ  قانونيةالبالد بطر7قة غN]  وادخل رسمية: و�م من الذين ا

 
ّ
اM^صول ع�� صعو£ة بالغة @?  االذين واج_و  ،)2017(الوافدين اLMدد من عام عن  و7مكن اM^ديث �نا ،ي الوضع املع�Ã|0ّ وتد-

  ؛أوراق رسمية
ّ
، زمN]وإ، أسطنبول و ، ورفاوأ، �تابي(عوخاصة  اM^ماية بأغلب ا¯^افظات ال\]كّية، ف تقديم بطاقةfسÅب توق

 . )اأضنو  ،نطاكياوأ، نقرةوأ

 

 

 

  

 
ّ
  ب ع�� �ذا األمر؛حيث ي\]ت

ّ
ّ̂  القدرةقة fعدم معاناة كبN]ة متعل Æ ية مستعصيةع�� الذ�اب ا¤� املس�شفيات بحال وجود حالة، 

 
ً
ف_م  ،2017تركيا للعالج fعد  ان الذين دخلو األ��اص املصابو . وÉش[ل أساÈ|0 �عامل رس0Çّ  و أّي ع�� السفر أ القدرةعدم  وأيضا

  ا/ستطيعو  مل
ّ
 .قامةإن و£التا¤? صعو£ة أستكمال العالج وتأمNن م[ا ،تةاM^صول ع�� بطاقة حماية مؤق

 

 

 

 

 ة، وQRميع صُ ة مجموعة من التوصيات لEFكومة الABكيّ ة السور=ّ ة املدنيّ م املنصّ تقّد لذلك 
ّ
ذات  اع القرار واملنظماتن

 AVمن شالتأث Z[أال 
ّ
 :بـ  قةabا تحسVن األوضاع املتعل

 .ةة الظروف األمنيّ يجللدخول بطر7قة غN] شرعية ن� او ضطرّ ا�سو7ة أوضاع األ��اص الذين  .1

2.  ّ̂ Ê0 @? ية واإل مراعاة األوضاع ال|Èش[ل أساf صول ع�� أوراق رسميّ صابات^Mةا. 

 إ�س_يل شروط  .3
ّ
ستغالل آلية تنظيمية تضمن عدم استمرار ايجاد إو  ،تةذن السفر M^ام�? بطاقة اM^ماية املؤق

  .ض �Mطر ال\]حيلالتعرّ  ، أوذن السفرإاM^صول ع�� إضاعة الوقت @? السماسرة و 

 

 

 

 

  ھنإ2017دلب منذ عام إب من ¤� تركيا عن طر7ق م_رّ إوقال ( سامر ) الذي دخل 
ً
اM^صول ع�� أوراق رسمية دون  حاول كثN]ا

 
ُ
 ن�يجة ت

َ
ستخراج بطاقة حماية مؤقتة @? اض لعملية نصب من أحد السماسرة الذي وعده بو�عرّ ، دةتھ املتعّد ر رغم محاوالذك

  .السفر وتلقي العالجصعو£ة ستقرار و اال  ن /عا-ي من عدمنھ اآل إو7قول  .ولم ينÌÍ األمر ،أضنا

 

و�و نازح من ر7ف حلب الشرÑ?  ،دلبإصابة @? ظ_ره بقذيفة �اون @? ر7ف إن�يجة  2018دخل تركيا عام نھ يقول (عبدÏ) إ

¤� مشفى اLMامعة fسÅب عدم وجود إتحو�7?  وتّم  ،وخرجت من املشفى ،ليةسعافات األوّ ¤? اإل  امو ملشفى قّد : fعد دخو¤? ايقول 

 إنن¸0 أستطيع اM^صول ع�� العالج إ اوقالو  ،لكيمعدم وجود الك؛ لستقبا¤?ا@? مشفى الدولة  الذي رفض  بالس�ي[ّي  مختّص 

ّ̂ ، و£التا¤?، أستطيع تأمNن الرسوم ال ،ن مأساو7ةوحال01 اآل  ،دفعت رسوم العملية Êية @? تد�ور مستمّر حال01 ال.  


