
 اقدامات الزم برای درخواست
  حمایت بین المللی

!

!!

!

 روند تعیین وضعیت 
پناھندگی ملی در ترکیھ

 تعقیب روند بعد از مصاحبھ

لطفا در نظر داشتھ باشید کھ اگر زمانبندی 
استیناف را در نظر نگیرید این می تواند منجر بھ 

اخراج شما از کشور شود.

درخواست برای حمایت بین المللی در ترکیھ بھ شما 
این فرصت را می دھد تا از یک سری از خدمات و 

حمایت ھا برخوردار شوید. 

لطفا در اولین فرصت پس از ورود بھ ترکیھ بھ اداره 
مھاجرت مراجعھ کنید. 
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کننــده  درخواســت  شناســایی  "کارت  تکمیــل مصاحبــھ  از  بعــد   •
حمایــت بیــن المللــی" بــرای شــما و تمــام اعضــای خانــواده تــان بــھ 
ــن کارت  ــار ای ــخ اعتب ــد. تاری ــد ش ــگان صــادر خواھ صــورت رای
روی آن ذکــر شــده اســت. پیــش از پایــان اعتبــار آن بایــد بــھ اداره 

مھاجرت مراجعھ کنید و آن را تمدید کنید. 

• طــی ٦ مــاه بعــد از مصاحبــھ تصمیــم در ارتبــاط بــا درخواســت شــما 
اتخــاذ خواھــد شــد. در صورتــی کــھ تاخیــری در ارتبــاط بــا اتخــاذ 
تصمیــم وجــود داشــتھ باشــد، اداره مھاجــرت بــھ شــما اطــالع خواھــد 

داد. 

• در صورتیکــھ در ارزیابــی ھــا بــھ ایــن نتیجــھ رســیده شــود کــھ شــما 
بــھ حمایــت بیــن المللــی احتیــاج داریــد بھ شــما عنــوان "پناھنــده"، " 

پناھنده مشروط" و یا "ذینفع حمایت تکمیلی" داده خواھد شد. 

ــی رد  ــن الملل ــت بی ــرای حمای ــھ درخواســت شــما ب ــی ک    در صورت
شود چھ اتفاقی می افتد؟ 

• شــما مــی توانیــد اســتیناف خــود را بــھ صــورت کتبــی بــھ کمیتــھ ارزیابــی 
حمایت بین المللی (IPEC) طی ۱۰ روز ثبت کنید. 

• شــما ھمچنیــن مــی توانیــد پرونــده ای را طــی ۳۰ روز بــھ دادگاه اجرایــی 
ببریــد. در برخــی مــوارد، دوره اســتیناف ۱٥ روز اســت کھ در این شــرایط 

در برگھ تصمیم گیری بھ این مسالھ اشاره می شود. 

• شــما بایــد بــھ مامــوران در ارتبــاط بــا پرونــده ای کــھ در دادگاه بــاز کــرده 
ایــد اطــالع دھیــد. ایــن مســالھ مانع از اخراج شــما از کشــور تا زمــان نھایی 

شدن وضعیت پرونده شما می شود. 

• شــما ایــن حــق را داریــد کــھ در مرحلــھ اســتیناف یــک وکیــل اتخــاذ کنیــد. 
ــود  ــھ خ ــون وکالی منطق ــد از کان ــی توانی ــد، م ــی نداری ــی مال ــر توانای اگ

درخواست کمک حقوقی کنید. 

• بــھ شــما اجــازه داده مــی شــود کــھ در مراحــل اســتیناف و رونــد دادگاھتــان 
در ترکیھ اقامت داشتھ باشید. 

 !!!  مھم  !!!

برای اطالعات بیشتر می توانید بھ مرکز تماس 
اداره مھاجرت "YIMER"  تماس بگیرید

 تمام خدمات اداره کل مدیریت مھاجرت
(PDMM) و اداره مھاجرت منطقھ (DGMM) 

رایگان ھستند.

این جزوه توسط کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل متحد و اداره 
کل مدیریت مھاجرت تحت پروژه " ارتقاء سیستم ملی پناھندگی در 
ترکیھ" تنظیم شده است. این پروژه توسط اتحادیھ اروپا و جمھوری 

ترکیھ تامین مالی شده است و توسط کمیساریای عالی پناھندگان 
سازمان ملل اجرا می شود. CFCU مسوولیت قرارداد این پروژه را 

برعھده دارد و ذینفع این پروژه اداره مھاجرت است. 

مسوولیت محتوای این جزوه با نویسندگان آن است و دیدگاه ھای 
اتحادیھ اروپا را نشان نمی دھد. 

 ارتقاء سیستم ملی پناھندگی در
ترکیھ

این پروژه توسط اتحادیھ اروپا و جمھوری ترکیھ تامین مالی شده است

   در شــرایط زیــر تصمیــم گرفتــھ مــی شــود کــھ پرونــده شــما عقــب 
کشیده و یا معلق شود:

• شما بھ صورت کتبی از پرونده خود انصراف دھید،

• ســھ بــار متوالــی بــدون داشــتن دلیــل موجــھ در مصاحبــھ حاضــر 
نشوید،

• شــما وظیفــھ امضــا زدنتــان را ســھ بــار متوالــی بــدون دلیــل موجــھ 
بھ انجام نرسانید،

• از جایی کھ تحت بازداشت اداری ھستید فرار کنید،

ــن شــده  ــرای اقامــت شــما تعیی ــی کــھ ب ــھ محل • درطــی ۱٥ روز ب
است نروید،

• بــدون اجــازه محلــی را کــھ بــرای اقامــت شــما تعییــن شــده اســت 
ترک کنید،

• از ارائھ اطالعات شخصی خود امتناع کنید،

• نتوانیــد وظایــف خــود را طــی ثبــت نــام و مصاحبــھ کامــل انجــام 
دھید.

  شما می توانید طی ۱۰ روز درخواست استیناف خود را در ارتباط با عقب 
کشیده شدن پرونده تان بھ کمیتھ ارزیابی حمایت بین المللی ارائھ دھید. شما 

ھمچنین می توانید پرونده ای را طی ۳۰ روز بھ دادگاه اجرایی ببرید. 
  اطالع رسانی در ارتباط با تصمیم گیری در رابطھ با عقب کشیده شدن 
پرونده تان بھ آدرسی کھ در اداره جمعیت و شھروندی ثبت شده است 

فرستاده می شود. حتی اگر بھ صورت شخصی اخطاریھ را دریافت نکنید، 
در نظر گرفتھ می شود کھ اطالع رسانی بھ شما انجام شده است. 



!!

 در وقت در نظر گرفتھ شده برای بھ استانداری (والیلیک) مراجعھ کنید
شما برای ثبت نام حاضر شوید

 تمام اطالعاتی کھ ارائھ بدھید بھ صورت محرمانھ باقی
 خواھد ماند و با ھیچ شخص ثالثی در میان گذاشتھ
 نخواھد شد. این مسالھ حتی در صورت لزوم شامل

اعضای خانواده شما ھم می شود.

 تعقیب مراحل بعد از ثبت نام

• بــرای شــما و تمــام اعضــای خانــواده تــان "مــدرک ثبــت نــام بــرای 
حمایت بین الملی" بھ صورت رایگان صادر خواھد شد. مدت اعتبار 
ــش از  ــد پی ــما بای ــده اســت. ش ــتھ ش ــدرک روی کارت نوش ــن م ای
ــھ اداره  ــا مراجعــھ ب ــن کارت تمــام شــود ب ــار ای ــخ اعتب آنکــھ تاری

مھاجرت آن را تمدید کنید. 

• تاریخ و ساعت مصاحبھ بھ شما اطالع داده خواھد شد.  

• حداکثــر ۲۰ روز پــس از ثبــت نــام، آدرس محــل ســکونت خــود را 
دراداره مھاجــرت ثبــت کنیــد. تمــام اطــالع رســانی ھــا در رابطــھ 

با موسسات دولتی بھ این آدرس ثبت شده ارسال خواھد شد. 

• از شــما درخواســت مــی شــود تــا در اداره مھاجــرت بــھ صــورت 
ــام  ــت ن ــن ثب ــد. ماموری ــا بزنی ــرده و امض ــدا ک ــور پی ــم حض منظ
بــھ شــما در ارتبــاط بــا دفعــات تعییــن شــده بــرای امضــا اطالعــات 
الزم را خواھنــد داد. عــدم انجــام ایــن وظیفــھ بــھ منزلــھ انصــراف 
از درخواســتتان تلقــی مــی شــود  و ممکــن اســت کــھ پرونــده تــان 

بستھ شود. 

 در صورتی کھ تغییری در ارتباط با اطالعات شخصی
 تان بھ وجود آمد (آدرس، کارت شناسایی، وضعیت
 تاھل، کار و ...) لطفا تغییرات بھ وجود آمده را بھ

اداره مھاجرت اطالع دھید.

• دالیلــی کــھ ســبب خــروج از کشــورتان شــده اســت را بــا جزییــات 
توضیح دھید و ھمواره حقیقت را بگویید. 

• اگــر وکیلــی اتخــاذ کــرده ایــد، وی مــی توانــد در صــورت 
رضایت کتبی شما در مصاحبھ حضور پیدا کند.  

ــا  ــاط ب ــھ محــض اینکــھ متوجــھ شــدید در برقــراری ارتب ــا ب • لطف
مترجم مشکلی دارید بھ مصاحبھ کننده اطالع دھید. 

• محرمانــھ نــگاه داشــتن مســایل از اھمیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــھ مــی  ــی کــھ شــما ارائ ــدان معناســت کــھ اطالعات ــن ب اســت. ای
ــان گذاشــتھ نخواھــد و حتــی  ــا ھیــچ شــخص ثالثــی درمی ــد ب دھی
اگــر الزم باشــد بــا خانــواده شــما نیــز درمیــان گذاشــتھ نخواھــد 
شــد. اعضــای خانــواده شــما تنھــا در صورتــی کــھ شــما اجــازه 

بدھید می توانند در مصاحبھ شما حضور داشتھ باشند. 

• مامــور تمــام گفتــھ ھــای شــما در طــی مصاحبــھ را یادداشــت مــی 
کنــد. آنھــا حتــی ممکــن اســت کــھ صــدا و یــا تصویــر مصاحبــھ 

را ضبط کنند. 

• در پایــان مصاحبــھ، مصاحبــھ کننــده فــرم مصاحبــھ شــما را 
ــھ اگــر مــی  بــرای شــما بازخوانــی خواھــد کــرد. در ایــن مرحل

خواھید چیزی را درست و یا اضافھ کنید، اطالع دھید. 

در مصاحبھ حضور پیدا کنید

شما موظف ھستید کھ در تمام مراحل بھ 
مامورین اداره مدیریت مھاجرت حقیقت را 

بگویید و با آنھا ھمکاری کنید. !!!!

• بــرای شــما و ھــر یــک از اعضــای خانــواده شــما فــرم جداگانــھ ثبــت 
نام پر خواھد شد. 

• مامــور اداره مھاجــرت اثــر انگشــت و عکــس  شــما و اعضــای 
خانــواده شــما را خواھــد گرفــت. ازکــودکان زیــر ۷ ســال اثــر 

انگشت گرفتھ نخواھد شد. 

ــا دالیــل خــروج از  ــام از شــما ســواالتی در ارتبــاط ب • ھنــگام ثبــت ن
کشورتان پرسیده خواھد شد. 

• از شــما خواســتھ می شــود تا مدارک مرتبط را کھ ھمراه دارید ارائھ 
دھیــد. فتوکپــی تمــام مــدارک شــما گرفتــھ خواھــد شــد و اصــل آنھــا 

بھ شما بازگردانده خواھد شد. 

• اطالعاتــی کــھ طــی ثبــت نــام ارائــھ داده ایــد بــرای شــما بازخوانــده 
خواھــد شــد. اگــر اطالعاتــی از قلــم افتــاده اســت و یــا اشــتباه اســت، 

لطفا ھنگام ثبت نام بھ آنھا اشاره کنید.  

• از شــما خواســتھ مــی شــود تــا فــرم ثبــت نــام را امضــا کنیــد، یــک 
کپی از فرم بھ شما داده خواھد شد. 

ــد  ــھ خواھ ــرت ارائ ــای اداره مھاج ــط مامورھ ــھ توس ــات ترجم • خدم
شد. 

• اگــر بــا مامــور و یــا مترجمــی از جنــس خودتــان راحــت تــر ھســتید، 
ــھ مامــور اداره  حتــی اگــر از شــما پرســیده نشــود، ایــن مســالھ را ب

مھاجرت بگویید. 
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• لطفــا بــھ مدیریــت اداره مھاجــرت منطقــھ زیــر نظــر اســتانداری 

مراجعھ کرده و بھ صورت انفرادی اقدام کنید. 

ــا بــھ صــورت کتبــی دالیــل خــروج از  • از شــما خواســتھ مــی شــود ت
کشورتان را بنویسید. 

• شما می توانید تمام مدارک مرتبط را ارائھ دھید. 

ــھ صــورت  ــھ ب ــق را دارد ک ــن ح ــواده ای ــک از اعضــای خان ــر ی • ھ
انفــرادی درخواســت خــود را ارائــھ دھــد. ھــر یــک از اعضــای 
خانــواده مــی توانــد بــا اجــازه کتبــی شــما از طــرف شــما درخواســتی 
ارائــھ دھــد. لطفــا در نظــر داشــتھ باشــید کــھ درخواســت جداگانــھ شــما 
اگــر مســالھ جدیــدی نداشــتھ باشــد، ممکــن اســت در مراحــل بعــدی بــر 

اساس رضایت قبلی شما "غیرقابل قبول" در نظر گرفتھ شود.  

• اگــر شــما و یــا یکــی از اعضــای خانــواده تــان نیــاز فــوری پزشــکی، 
معلولیــت و یــا نیــاز خــاص دیگــری داریــد، لطفــا ایــن مســالھ را بــھ 

ماموری کھ شما را ثبت نام می کند اطالع دھید. 

• ھنــگام ثبــت نــام بــھ شــما دفترچــھ راھنمایــی از طــرف مامــور اداره 
مھاجــرت داده مــی شــود کــھ در آن قوانینــی را کــھ در ترکیــھ موظــف 
بــھ اجــرا ھســتید و چگونگــی دسترســی بــھ حقــوق و خدمــات نوشــتھ 

شده است. 

• اگــر مــی خواھیــد در شــھری بــھ غیــر از شــھری کــھ در آن ثبــت نــام 
ــل  ــا دالی ــا درخواســت خــود را ھمــراه ب ــد، لطف ــد اقامــت کنی کــرده ای
خــود بــھ مامــور ثبــت نــام ارائــھ دھیــد. درخواســت شــما توســط 

مامورھای اداره مھاجرت بررسی خواھد شد. 

• بعــد از درخواســت حمایــت بیــن المللــی از طــرف شــما، برگــھ ای بــھ 
عنــوان "ھشــدارھایی بــھ درخواســت کننــدگان حمایــت بیــن المللــی" از 

طرف مامور ثبت نام بھ زبان خودتان داده می شود. 


