
 ثبت حفاظت بین المللی

 

ها مسئولیت خود را برای تامین حقوق شهروندان خود انجام المللی نوعی حمایت است که در صورتی که دولتحمایت بین 

ندهند یا از انجام آن کوتاهی کنند، فرصت حمایت ملی برای این افراد وجود ندارد. خارجیانی که از حمایت بین المللی بهره 

 د که توسط قانون در ترکیه تعیین شده است. مند می شوند دارای حقوق و تعهداتی هستن

 

 دیبدان دیکه با یزهایچ

 

( که زیر نظر وزارت کشور کار می کند، نهادی است که مسئولیت تنظیم وضعیت حقوقی GİBاداره مدیریت مهاجرت ) 

 دو گزینه برای به اتباع خارجی در ترکیه را بر عهده دارد. افرادی که برای مقاصد پناهندگی به ترکیه می آیند معمولا 

 دست آوردن وضعیت قانونی در ترکیه دارند:

 (.Kimlikثبت نام در سیستم حفاظت بین المللی به منظور اخذ مدرک شناسایی بین المللی حفاظتی ) .1

( ارائه شده به کسانی که با پاسپورت معتبر مهر شده در مرز ترکیه İkametبرای درخواست اجازه اقامت ) .2

 ند.وارد ترکیه می شو

 مبنای قانونی برای حمایت بین المللی

 

ترکیه کنوانسیون های بین المللی حمایت بین المللی را امضا کرده است و در قوانین داخلی خود وضعیت حقوقی خارجیان  

 متقاضی پناهندگی در ترکیه را توضیح داده است.

 یگروه اجتماع کیدر  تیعضو ت،ینژاد، مذهب، مل لیبه دل تیترس موجه از آزار و اذ لیکه به دل یانیخارج 

آن کشور به   تیخواهند از حما ینم ایتوانند  یخود هستند و نم تیخارج از کشور تابع ،یاسیس دیعقا ایخاص 

 شوند; یترس نیچن لیدل

  ردند، نمی در نتیجه چنین رویدادهایی، افراد بدون تابعیت که خارج از کشوری هستند که قبالا در آن زندگی می ک

توانند به آنجا بازگردند یا به دلیل ترس مورد نظر نمی خواهند به آنجا بازگردند، می توانند از سه وضعیت 

 مختلف حمایتی در جمهوری ترکیه بهره مند شوند.

o ،پناهنده؛ اگر از کشورهای اروپایی می آیند 

o ،پناهنده مشروط: اگر از کشوری خارج از اروپا آمده باشند 

o  ثانویه: اگر فردی نمی تواند به عنوان پناهنده یا پناهنده مشروط واجد شرایط باشد، اما به کشور حمایت

 مبدا یا کشور محل اقامت خود بازگردانده شده است.

  تحت شکنجه قرار خواهد گرفت ایاعدام، 

 یجد دیبا تهد هیرو یب زیاعمال خشونت آم لیمسلحانه در محل بازگشت خود به دل یریدر مواقع درگ نکهیبا توجه به ا

کشور  تیخواهد از حما ینم ای ستیمورد نظر قادر ن دیتهد لیکه به دل تیبدون تابع ای یفرد خارج کیمواجه خواهد شد. 

 اعطا شود. یتیحما تیخود بهره مند شود، ممکن است وضع

 ثبت حفاظت بین المللی

( به فرماندار استان انجام می شود. این درخواست İGİM)ثبت حفاظت بین المللی از طریق اداره استانی مدیریت مهاجرت 

ا انجام شود. با این حال، متقاضی می تواند به نمایندگی از اعضای خانواده  نمایندهاز طریق  قابل ساخت نیست، باید شخصا

 سال اخذ می شود. 18همراه نیز بر اساس همین دلیل درخواست دهد. تایید اعضای خانواده بالی 



 ثبت ناممراحل 

 .اظهارنامه کتبی از متقاضی با سواد به زبانی گرفته می شود که بتواند خود را به صورت کتبی بیان کند 

  متقاضی موظف است در هنگام ثبت نام اطالعات هویتی خود را به طور صحیح گزارش و در صورت وجود

 نماید.مدارک و مدارک سفر را جهت اثبات هویت خود به مراجع ذیصالح ارائه 

  در صورتی که در هنگام ثبت نام مدرکی مبنی بر هویت متقاضی وجود نداشته باشد، از اطالعات به دست آمده

از مقایسه داده های شخصی و تحقیقات جهت شناسایی استفاده می شود. در صورتی که در نتیجه تحقیقات 

 قرار می گیرد.شناسایی اطالعاتی از هویت وی به دست نیامد، اظهارات متقاضی مبنا 

 در حین ثبت نام؛ 

o ،دلیل ترک کشور مبدا یا اقامت متقاضی 

o ،اتفاقاتی که او پس از ترک کشورش تجربه کرد و باعث شد درخواست بدهد 

o ،راه ورود به ترکیه، مسیرهای جاده ای مورد استفاده و اطالعات وسایل نقلیه 

o  باشد یا از آن بهره مند شده باشد، اطالعات اگر قبال در کشور دیگری درخواست حمایت بین المللی داده

 و اسناد مربوط به این درخواست یا حمایت دریافت می شود.

 .زمان و مکان مصاحبه هنگام ثبت نام اعالم می شود 

 .متقاضی که سالمت عمومی را به خطر می اندازد، تحت بررسی سالمت قرار می گیرد 

مربوط به خردساالن بدون همراه توسط وزارت خانواده و خدمات  درخواست برای خردسال بدون همراه: کلیه مراحل

های سرپرست قرار اجتماعی با نظر کودک اجرا می شود. کودک در محل اقامت مناسب یا نزد اقوام بالغ یا خانواده

 گیرد. می

 بعد از اولین ثبت نام

  و اسکان مشخص شده در محل یا ممکن است برای متقاضی تعهداتی از جمله الزام به اقامت در مرکز پذیرش

استان معین و اعالم به شکل و زمان مورد نظر برای متقاضی باشد. استانی که متقاضی در آن الزام به اقامت 

 دارد توسط اداره مهاجرت استانی تعیین می شود.

 ان متقاضی موظف است در سامانه ثبت آدرس ثبت نام کرده و آدرس محل سکونت را به اداره مهاجرت است

 اعالم کند.

 درخواست غیر قابل قبول

  اگر درخواستی قبالا رد شده باشد و بدون ذکر دلیل جدید تمدید شده باشد، در صورتی که متقاضی از اولین کشور

پناهندگی یا یک کشور سوم امن آمده باشد، درخواست غیرقابل پذیرش اعالم می شود. تصمیم به شخص یا نماینده 

الغ می شود. در صورتی که شخص مورد نظر وکیل نداشته باشد، وی یا نماینده قانونی وی قانونی یا وکیل وی اب

 شوند.های رسیدگی مطلع میاز نتیجه تصمیم، مراحل تجدیدنظر و مهلت

  ممکن است مشخص شود که در صورت حمایت در برابر آزار و اذیت یا تهدید آسیب جدی در منطقه خاصی از

ت قبلی، متقاضی نیازی به حمایت بین المللی ندارد و متقاضی می تواند با خیال راحت کشور تابعیت یا محل اقام

در آن قسمت از کشور مسافرت کند و ساکن شود. تصمیم به شخص یا نماینده قانونی یا وکیل وی ابالغ می شود. 

مورد نظر وکیل در ابالغ رأی منفی دلیل مادی و مبنای حقوقی رأی نیز قید شده است. در صورتی که شخص 

 شود. های رسیدگی به وی یا نماینده قانونی وی مطلع مینداشته باشد، نتیجه تصمیم، مراحل تجدیدنظر و مهلت



  درخواست حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت نام توسط اداره مهاجرت نهایی می شود. در صورت عدم

 می شود.امکان تصمیم گیری در این مدت، به متقاضی اطالع داده 

 آمده اند یکه از کشور اول پناهندگ یکسان

به عنوان پناهنده شناخته شده است و هنوز فرصت بهره مندی از  اگر معلوم شود که متقاضی از کشوری آمده است که قبال

درخواست این حمایت را دارد یا می تواند همچنان از حمایت کافی و مؤثر، از جمله اصل عدم بازگشت، بهره مند شود. 

غیرقابل قبول تلقی می شود و برای فرستادن او به اولین کشور پناهندگی شروع می شود. با این حال، فرد مجاز است تا 

پایان مراحل بازگشت در کشور بماند. این وضعیت به فرد اطالع داده می شود. در صورت عدم پذیرش فرد توسط 

 شده است، مراحل مربوط به درخواست ادامه می یابد.کشوری که به عنوان اولین کشور پناهندگی تعریف 

 که از کشورسوم امن آمده اند یکسان

  اگر مشخص شود که متقاضی درخواست حمایت بین المللی ارائه کرده است که ممکن است مطابق با قرارداد

درخواست  منجر به حمایت شود، یا اینکه از یک کشور ثالث امن آمده است که در آن فرصت درخواست دارد،

غیرقابل پذیرش تلقی می شود و رسیدگی به این پرونده انجام می شود. برای ارسال آن به یک کشور ثالث امن 

آغاز شد. با این حال، او اجازه دارد تا پایان مراحل بازگشت در کشور بماند. این وضعیت به شخص مربوطه 

واجد شرایط به عنوان کشور ثالث امن  اطالع رسانی می شود. در صورتی که شخص مورد نظر توسط کشور

 پذیرفته نشود، مراحل مربوط به درخواست ادامه می یابد.

 :کشورهایی که شرایط زیر را دارند به عنوان کشورهای ثالث امن واجد شرایط هستند 

o  زندگی یا آزادی افراد به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید

 ا در خطر نیست.سیاسی آنه

o  اعمال اصل عدم بازگرداندن افراد به کشورهایی که در معرض شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا

 تحقیرآمیز قرار خواهند گرفت.

o  امکان درخواست وضعیت پناهندگی و کسب حمایت مطابق با کنوانسیون در صورت داشتن شرایط

 پناهندگی

o خطر آسیب جدی برای فرد وجود ندارد 

o ینکه آیا کشوری یک کشور ثالث امن برای متقاضی است، برای هر متقاضی به طور جداگانه ارزیابی ا

می شود، از جمله پیوندهای بین آن شخص و کشوری که ارسال متقاضی به کشور ثالث مربوطه را 

 منطقی می کند.

 مصاحبه

  شود. با توجه به محرمانه بودن مصاحبه انفرادی با متقاضی ظرف سی روز از تاریخ ثبت نام انجام می

مصاحبه، این فرصت به فرد داده می شود که به بهترین شکل ممکن ابراز وجود کند. اما در مواردی که حضور 

اعضای خانواده ضروری تشخیص داده شود، می توان با رضایت خود فرد، با اعضای خانواده مصاحبه انجام 

 داد.

  تواند به عنوان ناظر در مصاحبه حضور یابد.بنا به درخواست متقاضی، وکیل وی می 

  متقاضی موظف به همکاری با مقامات و ارائه کلیه اطالعات و مدارک جهت پشتیبانی از درخواست حمایت بین

 المللی می باشد.



  ،یا مددکار  یمربدر مصاحبه با افراد با نیازهای ویژه، شرایط خاص آنها در نظر گرفته می شود. یک روانشناس

 اعی یا والدین یا نماینده قانونی ممکن است در مصاحبه کودک حضور داشته باشد.اجتم

 رسد. بین در صورت عدم امکان انجام مصاحبه، تاریخ جدید مصاحبه تعیین و به اطالع شخص مربوطه می

 تاریخ مصاحبه حداقل ده روز فاصله است.

  شود.در صورت لزوم، ممکن است مصاحبه های اضافی با متقاضی انجام 

  مصاحبه ها می توانند به صورت صوتی یا تصویری ضبط شوند. در این صورت به مصاحبه شونده اطالع داده

 می شود. در پایان هر مصاحبه گزارشی تهیه می شود و یک نسخه در اختیار مصاحبه شونده قرار می گیرد.

 متقاضی حفاظت بین المللی کیملیکسند 

تکمیل شده است، و در صورت وجود، برای اعضای خانواده وی با بیان اینکه  برای متقاضی که مراحل ثبت نام وی

متقاضی حمایت بین المللی شش ماهه حاوی شماره شناسایی  کیملیکدرخواست حمایت بین المللی کرده است، یک سند 

 ی شود.کسانی که درخواست آنها قطعی نمی شود به مدت شش ماه تمدید م کیملیکخارجی صادر می شود. مدارک 

 (یمنفارزیابی تسریع شده )

 .این واقعیت که وی در حین ارائه دلیل خود به مواردی که مستلزم حمایت بین المللی است اشاره نکرد 

 ،گمراه کردن مقامات با استفاده از اسناد جعلی یا اطالعات و اسناد گمراه کننده 

  یا مسافرتی، کیملیکتخریب یا دور ریختن اسناد 

 .درخواست فقط برای به تاخیر انداختن یا جلوگیری از اجرای تصمیمی که منجر به اخراج وی از ترکیه شود 

  از متقاضیانی که درخواست او تسریع شده ارزیابی می شود حداکثر ظرف سه روز از تاریخ درخواست مصاحبه

 می شود. درخواست حداکثر ظرف پنج روز پس از مصاحبه نهایی می شود.

 ست های افراد زیر سن قانونی بدون همراه را نمی توان به عنوان تسریع ارزیابی کرد.درخوا 

 اعتراض اداری به ارزیابی ها

  ظرف ده روز پس از ابالغ تصمیم شخص ذینفع یا نماینده قانونی یا وکیل وی می توان به کمیسیون ارزیابی

 حفاظت بین المللی در استانداری ها اعتراض کرد.

  تصمیم اتخاذ شده در نتیجه اعتراض اداری به اطالع شخص مربوطه یا نماینده قانونی یا وکیل وی می رسد. در

صورت منفی بودن رأی، در صورتی که شخص مورد نظر وکیل نداشته باشد، نتیجه تصمیم، مراحل اعتراض و 

 شود.های رسیدگی به وی یا نماینده قانونی وی اعالم میمهلت

 موارد استثنا، ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ رأی و ظرف سی روز از ابالغ رأی علیه سایر  به استثنای

تصمیمات و اقدامات اداری، شخص ذی ربط یا نماینده قانونی یا وکیل وی می تواند به دادگاه اداری مجاز 

 مراجعه کند.

 د ارزیابی سریع ظرف پانزده روز درخواست به دادگاه در مورد درخواست غیر قابل قبول و تصمیمات در مور

 به نتیجه می رسد. رای دادگاه در این مورد قطعی است.

 .فرد مورد نظر مجاز است تا پایان فرآیند تجدید نظر یا محاکمه در کشور بماند 

 کمک حقوقی و مشاوره



 ا ندارند، طبق پرداخت حق الوکاله ر ییکه توانا یالملل نیب تیحما تیو دارنده وضع یخدمات وکالت به متقاض

در خصوص کار و  ییخود در مراجع قضا یدر قانون وکالت در درخواست ها یمقررات معاضدت حقوق

 شود.  یمعامالت ارائه م

  متقاضی و فرد دارای وضعیت حمایت بین المللی می توانند از خدمات مشاوره ای ارائه شده توسط سازمان های

 مردم نهاد بهره مند شوند.

مدیریت مهاجرت می تواند برای پناهنده مشروط و شخصی که دارای وضعیت حمایت ثانویه است، تعهد کند که اداره کل 
 به دلیل نظم عمومی یا امنیت عمومی در یک استان خاص اقامت کنند و در مدت و مراحل تعیین شده اطالع رسانی کنند.

 دارنده وضعیت حفاظت بین المللی کیملیکسند 

  سه ساله حاوی شماره شناسایی  یکیملیک سندوضعیت پناهندگی را دریافت کرده اند، یک برای افرادی که

 خارجی صادر می شود.

  ،یک ساله حاوی  یکیملیک سندبرای افرادی که وضعیت پناهندگی مشروط و حمایت فرعی را دریافت کرده اند

 شماره شناسایی خارجی صادر می شود.

  

 اهمیت ثبت نام در مقامات ترکیه

ثبت نام یک تعهد مهم برای خارجی ها در ترکیه است، زیرا مبنای قانونی اقامت شما در ترکیه را فراهم می کند و به شما 

امکان دسترسی به خدمات عمومی و کمک های موجود را می دهد. بنابراین ثبت نام مهمترین راه برای تضمین حقوق شما 

رداندن اجباری به کشورتان محافظت می کند و همچنین حق قانونی اقامت و در ترکیه است. ثبت نام از شما در برابر بازگ

 دسترسی به خدمات و کمک های عمومی را برای شما فراهم می کند.

 

خارجیانی که در مقامات ترکیه ثبت نام نمی کنند و به دنبال حمایت هستند نمی توانند از هیچ گونه خدمات یا کمکی از 

داشتی، آموزشی، کمک های اجتماعی یا فرصت های شغلی در ترکیه بهره مند شوند. تنها جمله دسترسی به خدمات به

خدماتی که می توانید به آن دسترسی داشته باشید خدمات فوریت های پزشکی است. اگر ثبت نام نکنید، کمیساریای عالی 

تی نیز در تالش برای کمک به شما با پناهندگان سازمان ملل متحد، سایر آژانس های سازمان ملل و سازمان های غیر دول

 موانعی مواجه خواهند شد. بنابراین ثبت نام در مقامات ترکیه برای همه پناهجویان الزامی است. 


