ماذا سيحدث إذاما تم رفض طلبك في
الحصول على الحماية الدولية ؟
يمكنك التقدم بطلب إستئناف خطي لھيئة الحماية الدولية خالل
 10أيام.

إجراءات تحديد وضع الالجئ
في تركيا

يمكنك أيضا التقدم بطلب إستئناف للمحكمة اإلدارية خالل 30
يوما في بعض األحيان قد تكون مدة األستئناف  15يوما ,سيتم
ذكر مدة اإلستئناف عند إعالمك بالقرار.
عليك إبالغ السلطات بتقدمك لطلب اإلستئناف وھذا من شأنه تأجيل
تنفيذ قرار ترحيلك حتى صدور القرار النھائي المتعلق بطلبك.
من حقك توكيل محامي خالل عملية اإلستئناف إذا لم تكن لديك
القدرة المالية لتوكيل محام يمكنك التقدم بطلب إلى نقابة المحامين
من أجل الحصول على المساعدة القانونية .
من فضلك كن على علم بأن إنقضاء الفترة الزمنية المحددة
سيؤدي إلى صدور قرار الترحيل

أ -سيتم إصدار قرار سحب الحماية الدولية وسيتم تعليق عملية
تقييم ملفك في الحاالت التالية
بدون عذر.
لواجبحضور
عدم األمتثال عدم
متتاليةعذر
مراتبدون
لثالثمتتالية
المقابلة مرات
التوقيع ثالثة
• عدم األمتثال لواجب التوقيع ثالثة مرات متتالية بدون
عذر.
• عدم الذھاب إلى المدينة المحددة لك خالل مدة  15يوما.
• مغادرة المدينة المحددة لك بدون إذن مسبق.
• رفض الفصح عن البيانات الشخصية .
الفشل في تأدية الواجبات المطلوبة خالل المقابلة والتسجيل.
سيتم إبالغك بقرار السحب عن طريق إرساله إلى عنوانك المدون
في النظام  ,وسيتم إعتبارأنه قد تم أبالغك بالقرار حتى و إن لم
يصلك األشعار المتعلق بالقرار بشكل شخصي .

القوانين المتعلقة باألجانب والحماية الدولية
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يمكنك التقدم بطلب إستئناف خطي لھيئة الحماية الدولية خالل
 10أيام .يمكنك أيضا التقدم بطلب إستئناف للمحكمة األدارية
خالل  30يوما.

سيتم السماح لك بالبقاء في تركيا خالل فترة اإلستئناف

5

عند التسجيل:

عند المقابلة:

كيفية التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية في
تركيا ؟

* إشرح سبب مغادرتك بالتفصيل  ,وقل الحقيقة دائما.

* سيتم ملئ إستمارة لك ولكل فرد بالغ من أفراد أسرتك

* إذا قمت بتوكيل محامي فبإمكان محاميك حضور المقابلة
بناء على طلب خطي منك.

* ستقوم السلطات بأخذ بصمة األصبع منك ومن جميع أفراد أسرتك
بألضافة للصور الشخصية لك و لكل فرد من أفراد عائلتك.

ممكن بعد وصولك إلى تركيا.

* من فضلك أخبر الموظف الذي يجري المقابلة إذا ما
وجدت صعوبة في التواصل مع المترجم.

* ستطرح عليك اسئلة متعلقة بسسب مغادرتك لبلدك .

عند التقدم بطلبك للمحافظة:

* سيطلب منك تقديم الوثائق المتوفرة لديك  ,سيتم أخذ نسخة عن ھذه
الوثائق و إعادة األوراق األصلية إليك.

سيطلب منك شرح أسباب مغادرتك لبلدك خطيا.

* يجب احترام مبدأ السرية  ,بإمكان أفراد أسرتك حضور
مقابلتك فقط في حال موافقتك على ذلك.
* وسيقوم الموظف بتدوين إفادتك خالل المقابلة  ,يمكنھم أن
يقوموا بتسجيل المقابلة سمعيا أو بصريا أيضا.

* سيتم قراءة المعلومات التي ذكرتھا عليك مرة أخرى  ,إذا وجدت أي
نقص في أية معلومة ينبغي عليك توضيح ذلك خالل التسجيل.
سيتم حفظ المعلومات التي قدمتھا بشكل سري ولن يتم
مشاركتھا مع أي طرف ثالث

* سيقوم الموظف الذي يجري المقابلة في نھاية المقابلة
بقراءة إستمارة المقابلة عليك إذا أردت تصحيح أو إضافة أي
شي فعليك بيان ذلك للموظف.

عليك قول الحقيقة والتعاون مع السلطات في جميع المراحل.
بعد المقابلة:
* سيتم إصدار بطاقة تعريف لطلب الحماية الدولية لك و لكل
أفراد أسرتك مجانا.
* و قد يطلب منك مراجعة المحافظة من أجل تمديد مدة
البطاقة قبل إنتھاء مدة صالحيته.
قد يصدر القرار المتعلق بملفك خالل  6أشھر من تاريخ
المقابلة  ,و سيتم اعالمك عند حدوث أي تأخير في صدور
القرار.
سيتم األعتراف بوضعك كالجئ أو كالجئ مشروط أو
كمستفيد من الحماية األضافية إذا وجد أنك في حاجة للحماية
الدولية.

* سيطلب منك توقيع إستمارة التسجيل وسيتم أعطائك نسخة عنھا.
* سيتم توفير خدمات الترجمة من قبل السلطات.
* إذا كنت تشعر براحة أكبر مع مترجم أو مقابل من نفس جنسك فيرجى
ذكر ھذا للسلطات .

بعد التسجيل:

عليك مراجعة المحافظة بشكل شخصي في أقرب وقت

بإمكانك تقديم أية وثيقة ذات عالقة متوفرة لديك.
من حقك التقدم للطلب شخصيا أو بإمكان أحد أفراد عائلتك
التقدم بالطلب عوضا عنك وذلك بعض الحصول على
موافقتك كتابيا ,من فضلك كن ععلم بأنه يمكن عدم قبول
طلبك بشكل منفصل في المراحل الالحقة وذلك بناء على
موافقتك في المرة األولى.
يرجى بيان فيما إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعانون
من مشاكل صحية ملحة أو إعاقة أو بحاجة ألية عناية
خاصة.
سوف يتم إعطائك كتيب لإلرشادات من قبل السلطات عند
التسجيل.
إذا رغبت في اإلقامة في محافظة أخرى غير المحافظة
التي تم تسجيلك فيھا فعليك ذكر اسم المحافظة وسبب رغبتك
في اإلقامة فيھا وسيتم بعد ذلك تقييم طلبك من قبل السلطات.
يمكن للسلطات التركية إجراء عملية تسجيلك عند تقدمك
بالطلب مباشرة أو يمكن إعطائك موعدا للتسجيل  ,يتوجب
عليك الحضور للمحافظة في اليوم المحدد للتسجيل .

* سيتم أصدار وثيقة طلب تسجيل للحماية الدولية لك وألفراد أسرتك
مجانا.
* سيتم إعالمك بتاريخ و ساعة المقابلة.

الرجاء قراءة إستمارة التصريح المعطى لك عند التسجيل

إصدار الوثائق و خدمات الترجمة تقدم مجانا

* سيطلب منك تقديم نفسك بشكل دوري ,وعدم األمتثال لھذا الواجب قد
يتسبب في اغالق ملفك.
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