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یمكن االستفادة من "تقریر خاص برصد العقبات والمشاكل التي یواجھھا السوریون في الوصول إلى الحقوق األساسیة أثناء 
حصولھم على الجنسیة التركیة" بشرط إظھاره كمرجع.

ًال یمكن القیام بنسخ ھذا التقریر بالطرق االلكترونیة والمیكانیكیة دون الحصول على إذن من سوالریس ، سواء باالجتزاء أو 
التصویر أو األفلمة.
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.AB Etkiniz تم إنتاج ھذا المنشور بدھم مالي من االتحاد األوروبي وذلك في إطار برنامج"

إن SOLARİS ھي المسؤول الوحید عن محتوى ھذا المنشور وإن المحتوى ال یعكس بأي شكل من األشكال آراء االتحاد 
األوروبي."
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سوالریس، ھي مؤسسـة مجتمع مدني تم تأسیسـھا من قبل خبراء لتطبیق المشــاریع الرائدة في مجاالت البحوث اإلنســانیة والھجرة 

والتغذیة والزراعة والثقافة والبیئة والتنمیة المستدامة والمساھمة والتعلیم والمرأة وإیجاد الحلول االستراتیجیة.  وضمن إطار مھمة 

سوالریس، یمكننا النظر إلى ھذه الدراسة باعتبارھا المرحلة األولى من سلسلة تقاریر.    

إن تصــریحات رئیس الجمھوریة التركیة رجب طیب أردوغان بشــأن منح الجنســیة التركیة الالجئین الســوریین في تموز / یولیو 

2016 قد حافظت على أھمیتھا ضــــــــمن جدول األعمال لفترة طویلة. و قد بدأ الجدال حول البیان والنقد واآلراء الداعمة وخطاب 

الكراھیة ضد الالجئین السـوریین بأخذ حیز كبیر في وسائل اإلعالم الرئیســیة وعلى وسائل التواصل االجتماعي في البیئة الرقمیة، 

وال یزال الموضوع ساخنا.ً

ًHaftasonu "ووفقا لتصـــــــریحات وزیر الداخلیة التركي سلیمان صویلو والتي أدلى بھا في قناه  سي إن إن التركیة في برنامج

   "Özelأنھ واعتبارا من شھر كانون الثاني لسنة ٢٠١٩ قد بلغ عدد السـوریین الذین تم منحھم الجنسـیة التركیة ١١٠٫٠٠٠ مائة و ً

ً عشرة آالف شخص. ثالثة و خمسـون ألفا منھم من البالغین و سبعة و خمسـون ألفا من األطفال. (١) وبحسـب المعلومات التي قدمھا ً

وزیر الداخلیة في البرنامج نفسھ ، فإن عدد المولودین الذین ولدوا في تركیا تجاوز أربعمائة و خمسون ألف مولودا]٢[.ً

ًمن المؤكد أن ھذه األرقام قد ازدادت اعتبارا من تاریخ إعداد تقـریـرنا ھذا، وكما عبـر وزیـر الداخلیة التـركــي فان الدولة التــركیة 

بمنحھا الجنسیة للمھاجرین لم تتركھم ضمن المجھول و قد أظھرت للجمیع رده الفعل اإلنسانیة. 

ٍوقد منحت الدولة التركیة الفرصة لبناء حیاة أفضــــل تلیق بكرامة اإلنســــان فھي تنظر للمھاجرین أو ألبنائھم نظرة أمل فیما یتعلق 

بمستقبلھم.

معظم األشخاص الذین حصلوا على الجنسیة لم یواجھوا أي مشـاكل في الوصول إلى الخدمات األساسیة وفقا لفھم الحالة االجتماعیة ً

للدولة. ومع ذلك، من بین ھؤالء األشخاص، ھناك أشخاص لم یتمكنوا من الوصول إلى ھذه الحقوق ألسباب مختلفة.

قمنا باعداد ھذا التقریرمن أجل القضـاء على المعوقات  التي یواجھھا ھؤالء الضــحایا في الحصــول على حقوقھم األساسیة، وتنفیذ 

اإلجراءات مثل طالبي اللجوء اآلخرین الذین یســتفیدون من حق المواطنة دون أي مشـــكلة، ورفع مســـتوى الوعي العام حول ھذه 

القضیة.

من المعروف أنھ قد تم نشــر تقاریر مختلفة حول ھذا الموضوع في تواریخ مختلفة، ولكن لم یتم إجراء أي دراسات حول المشـــاكل 

التي واجھتھا وعاشتھا العائالت السوریة أثناء حصولھا على الجنسیة.

لھذا السـبب، تم إجراء ھذه الدراسة لحل المشـاكل التي واجھتھا العائالت الســوریة أثناء عملیة منح الجنســیة التركیة لطالبي اللجوء 

السوریین، فعلى الرغم من حصول األب واألم على الجنسیة أثناء عملیة معاملة منح الجنسـیة – فإن األطفال الجدد الذین ولدوا خالل 

مرحلة فحص الجنسیة لم یحصلوا على الجنسیة أو لم یحصلوا علیھا بعد.

و نحن في سوالریس ھدفنا األول عندما قررنا بدء ھذه الدراسة التي أجریناھا ھو ان یحصـــــــل الالجئین والمھاجرین على حقوقھم 

بشكل مباشر أو غیر مباشر في تركیا أو في جمیع أنحاء العالم وذلك عن طریق القوانین واللوائح المنظمة و/أو متابعتھا والتعبیر عن 

التجاوزات أو المظالم الناتجة عن أي سبب من األسباب البیروقراطیة والدعوة للتســــــــــــــلیم بالحق ولفت االنتباه إلى تنفیذ وإدارة 

القرارات القانونیة واإلداریة الالزمة في سیاق حقوق اإلنسان .

 .

مقدمة اإلدارة
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على الرغم من أننا حاولنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من األشـخاص في دراسـتنا  ولعدم التمكن من إزالة الظلم الذي اسـتمر لفترة 
طویلة وبســبب عدم القدرة على تلقي أي جواب فیما یتعلق بالحلول والشــعور بالیأس وبســبب تعرض الشــخص للظلم القانوني فقد 
فضــل الكثیر ممن ال نعرف عددھم بالضــبط عدم المشـــاركة في استطالعنا. و لھذا الســـبب وعلى الرغم من كبر حجم العینة التي 

شـاركت في دراسـتنا التي أجریناھا فإن األفراد الذین شـاركوا في اســتطالعنا فھم یمثلون ھذه العینة. تم تجھیز تقریرنا اســتنادا إلى ً
المعلومات المقدمة من قبل أفراد تســـــع وأربعون عائلة في عموم الجمھوریة التركیة من مختلف المحافظات ضمن مقابالت عملیة 

المسح التي أجریت في الفترة ما بین ١ إلى  ٣٠ أغسطس/آب ٢٠٢٠

ًبعد تحلیل وتقییم بیانات المسـح والمقابالت، فقد تم الكشــف عن أن جمیع العائالت تقریبا تواجھ نفس المشــكالت ولدیھا مشــاكل في 
الوصول إلى الحقوق األساسیة مثل الصـحة والتعلیم وحریة الســفر، إن العائالت التي حصــلت على حق التقدیم للجنســیة من المادة 
االستثنائیة المحددة في قانون الجنســیة التركیة اشتكت من العملیة الطویلة للحصـــول على جنســـیة أبنائھا وعدم الیقین بشـــأن نوع 

المشاكل التي سیواجھونھا في المستقبل.

فیما یلي النتائج الرئیسیة للتقریر:
ً  شارك في البحث تسعة وأربعون الجئا سوریا یعیشون في إثني عشرة محافظة مختلفة.ً

لقد ذكر ستة عشر مشاركا أنھم یعیشون في تركیا منذ أكثر من 7 سنوات، بینما ذكر ثالثة وثالثین مشاركا أنھم یعیشون في تركیا منذ ًً
أكثر من 4 سنوات.

 ذكر خمسة فقط من المشاركین أن أحد الوالدین فقط حصل على الجنسیة التركیة.
 ذكر خمسة وأربعون من المشاركین أن طفال واحًدا فقط لم یحصل على الجنسـیة التركیة. فیما ذكر أربعة مشـاركین آخرین أن لدیھم ً
طفلین اثنین لم یحصال على الجنسیة التركیة.

ً  بینما ذكر سبعة و أربعون مشـاركا أنھ ال یوجد طفل مولود في تركیا یحمل الجنسـیة التركیة، ذكروا أیضــا أنھ یوجد شخصــان فقط  ً
ولدوا خارج الحدود التركیة.

 أربعون طفال من األطفال الذین ال یحملون الجنســــــیة التركیة یتمتعون بوضع الحمایة المؤقتة، سبعة منھم بال موطن، وطفل واحد ً
غیر مسجل وطفل واحد في حالة ضیف - زائر.

 من بین المشــاركین البالغ عددھم تســعة وأربعون مشــاركا في البحث، كان عدد الذین یقولون إن حریة الســفر مقیدة لدینا ھو ثالثة ً
وأربعون وعدد الذین ذكروا أنھم یواجھون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصــحیة ھو خمســـة و ثالثون. وبلغ عدد الذین قالوا 
إنھم ال یســـتطیعون أخذ أطفالھم إلجراء اللقاحات في مراكز الصــــحة واحد وعشــــرون. في حین ذكر إثنان وثالثون أنھم واجھوا 
صعوبات في الوصول إلى خدمات التعلیم، فقد لوحظ أن الصعوبات التي یواجھونھا في التعلیم تشكل مشـكلة غیر مباشرة. باإلضافة 
إلى ذلك، كان عدد الذین ذكروا أنھم ال یستطیعون تلقي دعم األطفال حدیثي الوالدة من الدولة تسـعة عشـر.في ضوء ھذه النتائج، یتم 
تقدیم التوصیات التالیة بإیجاز إلى المؤسسـات المشـاركة في آلیات اتخاذ القرار من أجل القضــاء على مشــاكل ھؤالء الضــحایا في 

الحصول على حقوقھم األساسیة وتنفیذ اإلجراءات مثل طالبي اللجوء اآلخرین الذین یستفیدون من حق المواطنة دون أي مشاكل.
.
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 العمل على القضــاء التام على كل ھذه المظالم وإنھائھا وذلك من خالل اتخاذ الترتیبات القانونیة، اعتبارا من نشــر التقریر بدعم من ً
لجنة الھجرة في مجلس األمة التركي، والمؤسســـات العامة ذات الصـــلة، وإدارات األحزاب الســــیاسیة المســــؤولة عن الھجرة، 

والمنظمات والمؤسسات غیر الحكومیة، وآلیات صنع القرار.
 إجراء التغییرات التشریعیة الالزمة من أجل إجراء عملیات البحث اإلداري الالزمة في أسرع وقت ممكن في الحاالت التي یحصـل 

فیھا الوالدین أو أحدھما على الجنسیة وعدم حصول أطفالھم على الجنسیة التركیة ألسباب بیروقراطیة.
 اتخاذ الخطوات الالزمة إلنشاء نظام مشابھ لرقم الجنسـیة المؤقت بحیث یمكن لألطفال الذین حصـل آباؤھم على الجنسـیة والذین لم 
ًیتمكنوا ھم من الحصول على الجنسیة االستفادة من حقوقھم الناتجة عن الجنسـیة تماما مثل أي طفل مواطن تركي، من أجل القضـاء 

على مظلومیتھم بسبب فترة المعاملة التي تطول ألسباب مختلفة.
التحرك و االستجابة فورا لتمكین األطفال الذین حصـل آباؤھم على الجنسـیة التركیة ولم یحصـلوا علیھ ھم من الوصول إلى خدمات ً

اللقاحات والتعلیم والخدمات االجتماعیة وغیرھا من المؤسسات الھامة والتي یتسبب حرمانھا في عدم تعویضھا.
التحرك ألجل تخلیص األطفال الذین حصـل والدھما أو أحدھما على الجنسـیة التركیة وخاصة الذین ولدوا في تركیا و لم یحصـلوا ال ً

ً على جنسیتھا او على الجنسیة السـوریة حتى من وضعھم الذي ال یعتبر وضعا قانونیا وتقدیم الدعم النفسـي سواء لألمھات واآلباء أو ً
لألطفال تحسبا للصدمات النفسیة التي سیواجھونھا في المستقبل.ً

 تقدیم التوجیھ وتبادل المعلومات ودعم التوعیة بحقوق المواطنة لآلباء الذین حصـــلوا على الجنســــیة التركیة وأطفالھم المظلومین 
الذین لم یحصلوا على الجنسیة من خالل مؤسسات الدولة والمنظمات والمؤسسات غیر الحكومیة.

وقد بذل زمالؤنا االتراك والســـــــوریون، الناشطون في المیدان وفي مجموعات التواصل االجتماعي وغیرھا من قنوات التواصل 
ًاالجتماعي، جھًدا كبیرا في عملیة تحدید ومراقبة آثار ھذ اإلیذاء على الحیاه الیومیة وتحویل ذلك إلـى تقـریـر. لذا نود أن نعـرب عن 
امتناننا لجمیع زمالئنا وخاصة زمالئي خالد الدروبي وأحمد دوغان ونسرین الكیالي لمساھمتھم مع  SOLARISفي مشـاركة ھذا 

التقریر مع الجمھور

           

محمد فاتح شانلي
مدیر مؤسسة سوالریس
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مع بدایة األزمة في سوریا عام ٢٠١١، انتقلت التجمعات البشــریة إلى البلدان المجاورة، وبحســـب معطیات صادرة عن 
المدیــریة العامة للھجــرة التابعة لوزارة الداخلیة فــي الجمھوریة التــركیة بتاریخ ٠١/١٠/٢٠٢٠، فقد بلغ عدد الالجئین 

الســــــــوریین في تركیا تحت الحمایة المؤقتة ثالثة مالیین وستمائة واثنان وأربعین ألفا وتســـــــــعمائة وواحد وأربعین ً
٣٫٦٤٢.941 [٣].

النظام القانوني للحمایة المؤقتة في تركیا, الذي دخل حیـز التنفیذ بموجب قانون حمایة األجانب و الحمایة الدولیة  المادة 91 
في تاریخ الثاني والعشرین من تشرین األول  لسنة ألفین وأربعة عشـر (22/10/2014) و التي یتم تنظیمھا في إطار الئحة 

الحمایة المؤقتة تضمنت المادة واحد و تسعون (91) فیھا العبارات التالیة:

"یمكن توفیـر الحمایة المؤقتة لألجانب الذین أجبـروا علـى مغادرة بالدھم، وال یمكنھم العودة إلـى البلد الذي غادروه مـرة 
أخرى، والذین یأتون إلى حدودنا أو یعبرون حدودنا بشكل جماعي من أجل الصول على حمایة طارئة ومؤقتة".

على الرغم من أن مجلس الوزراء كان في السابق ھو السـلطة المختصـة التي تقرر متى سیبدأ تطبیق نظام الحمایة المؤقتة 
ومتى سینتھي ومن یمكنھ االستفادة من الحمایة المؤقتة، فإن ھذه الســــــلطة ھي اآلن في ید رئیس الجمھوریة[٥]. و كذلك 

ً یمكن للالجئین الفلسطینیین واألشخاص الذین ال وطن لھم الذین عاشوا سابقا في سوریا، فبإمكانھم أیضـا أن یسـتفیدوا مثل ً
السوریون من الحمایة المؤقتة في تركیا ]٦[.

أما ضمن إطار مذكرة التفاھم ما بین تركیا واالتحاد األوروبي [7]فإنھ من الممكن للســوریین الذین تم قبولھم في تركیا بعد 
مجیئھم من الیونان أن یقوموا بعملیة التسـجیل لیكونوا ضمن الحمایة المؤقتة، لكن لم یكن عند السـوریین أیة ضمانات فیما 

إذا كانوا سیستطیعون الحصول على الحمایة المؤقتة[8].

و مع اعتراف لوائح الحمایة المؤقتة لالجئین الســـــــوریین االستفادة من الخدمات االجتماعیة وفرص العمل واإلقامة في 
تركیا فإنھ ال یتم قبول الحمایة المؤقتة على أنھا مساویة تماما لتصـریح اإلقامة. واألشخاص الذین یتمتعون بوضع الحمایة ً

ًالمؤقتة مطالبون أیضا بتقدیم طلب للحصول على تصریح إقامة [9].

إن عدم وصول األزمة الســوریة إلى أي نتیجة بعد، واستمرار حالة عدم الوضوح في الســنوات التســع الماضیة أدت إلى 
فقدان الالجئین االمل في العودة إلى بلدھم. وباإلضــــــــافة إلى الالجئین الذین وجدوا اإلقامة في بلدان ثالثة فإن عدد الذین 
حازوا على الجنسیة التركیة ھو مائة وعشـرة آالف شخص حسـبما ورد في تصـریح وزیر الداخلیة في الثالثین من كانون 

األول من العام ألفین و تسعة عشر (30/12/2019)

یتم تنظیم اإلجراءات والمبادئ المتعلقة بالحصــول على الجنســیة التركیة الحقا ضمن نطاق قانون الجنســیة التركیة رقم ً
ً ٥٩٠١ والتشـریعات ذات الصـلة. وفقا لھذا القانون، تكتسـب الجنسـیة التركیة عند الوالدة أو الحقا. یمكن الحصــول على ًُ

الجنسیة المكتسبة الحقا بقرار من السلطة المختصـة أو بالزواج أو بالتبني أو بالحق في االختیار [١١]. باإلضافة إلى ذلك، ً
یجب استیفاء المعاییر المحددة في المادة ١١ من قانون الجنســـیة التركیة ذو الرقم ٥٩٠١ [١٢] من أجل الحصــــول على 

الجنسـیة التركیة. وفقا للمعاییر المحددة في القانون فإن األجانب الذین یریدون أن یحصـلوا على الجنسـیة التركیة یجب أن ً
تتوفر فیھم الشـروط التالیة "إن كان ال یحمل أي جنســیة فیجب علیھ أن یكون بالغا و لدیھ القدره على التمییز، وأن یكون قد ً

أقام في تركیا لمدة خمس سـنوات دون انقطاع اعتبارا من تاریخ التقدیم، وأن یؤكد إقامتھ في تركیا عبر ســلوكھ ومعاملتھ، ً
ً ٍوأن یكون خالیا من أیة أمراض قد تشــكل تھدیدا على الصـــحة العامة، وأن یكون ذو أخالق جیدة، وأن یتكلم اللغھ التركیة ً

ٍبشـكل كاٍف، وأن یكون صاحب مھنة أو عمل أو لدیھ مصــدر دخل بحیث یمكنھ من توفیر المعیشــة لھ ولمن ھو ملزم بھم، 
وأن ال یكون شخصا یتسبب بالمشاكل فیما یتعلق بالنظام العام و ألمن القومي"ً

أما في نطاق الحاالت االستثنائیة في الحصـول على الجنســیة التركیة، ینص القانون في المادة ١٢ على أنھ یمكن لألجانب 
المحددین بقرار من الرئیس الحصــول على الجنســیة التركیة، بشـــرط عدم وجود وضع یشـــكل عقبة على صعید األمن 

القومي والنظام العام
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· معلومات عامة والحالة الخاصة بالحصول على الجنسیة في تركیا
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وعلیھ، فإن األشخاص الذین أسسوا مرافق صناعیة أو الذین یستطیعون أن یقدموا خدمات استثنائیة أو أنھم قد یستطیعوا فعل ذلك في 
المجاالت العلمیة والتقنیة واالقتصــادیة واالجتماعیة والریاضیة والثقافیة والفنیة واألشخاص الذین تقدم لھم الوزارات ذات الصــلة 

اقتراحات مبررة وفقا لقانون األجانب والحمایة الدولیة رقم ٦٤٥٨ األجانب الذین لدیھم تصــــریح إقامة واألجانب الحاملین للبطاقة ً
التركوازیة [13[ وزوجاتھم األجنبیات وأطفال األجانب القاصرین أو المتبنین، واألشخاص الذین من الضــروري أن یتم تجنیســھم 

واألشخاص الذین تم قبولھم على أنھم الجئین كلھم یتم قبولھم ألخذ الجنسیة التركیة ضمن الحالة االستثنائیة.

 

ال یمكن للسوریین الحصـول على الجنسـیة التركیة إال في حاالت استثنائیة یحددھا القانون. تحدید ھذه الحالة االستثنائیة یتوقف على 
رئاسة الجمھوریة. و في التاسع من تموز لســـنة ألفین و ستة عشـــر ٠٩/٠٧/٢٠١٦، صرح الرئیس رجب طیب أردوغان في بیان 
أدلى بھ في خطاب لھ بمدینة كیلیس التركیة، [١٤] أنھ سیتم منح السوریین الجنسـیة. فتح مشـروع القانون المعنون "تصـریح اإلقامة 
النوعي بعیًدا عن العملیات البیروقراطیة" [١٥] ، والذي نوقش في لجنة الصـحة واألسرة والعمل والشـؤون االجتماعیة  أبواب منح 

الجنسیة للسوریین.

و قد ذكر بأنھ في المرحلة األولى، سیتم تشجیع األطباء والمھندسین واألكادیمیین والذین سیكون لھم مساھمة في ھجرة األدمغة على 
التقدم بطلب للحصـول على الجنسـیة التركیة. و كذلك أثناء منح الجنسـیة تم إعطاء األولویة لمجموعة على رأسھا األیتام الســوریین 

الذین تقطعت بھم السبل. ومن المتوقع أن یبلغ إجمالي عدد السوریین الذین سیتم منحھم الجنسیة حوالي مائتا وخمسون ألفا ]١٦].ً

بشـــكل عام، یتوفر حوالي ثالثة مالیین وستمائة ألف سوري في تركیا مســـجلون تحت الحمایة المؤقتة. وبحســـب البیانات المعلنة 
ًرسمیا عن السوریین المسجلین حالیا، فإن مائة وعشر آالف سوري أصبحوا مواطنین أتراك استنادا إلى المادة االستثنائیة [١٧]. مع ً ً

ً األخذ بعین االعتبار أن الســـوریین أصبحوا مواطنین أتراكا استنادا إلى مواد استثنائیة في القانون، فھؤالء األشخاص الذین ساھموا ً
في المجاالت العلمیة والریاضیة والتقنیة واالستثمار وما إلى ذلك في تركیا، فقد تمت رؤیتھم على أنھم مناسبین للحصـــــــــول على 

الجنسیة التركیة، فإنھ حتى في حال كون الشخص مناسبا فعند استدعائھ للحصول على الجنسـیة یتم تقییمھ من حیث استیفائھ للمعاییر ً
النوعیة. 

في ھذه الدراسة تمت متابعة عملیة التقدیم على الجنسـیة واستالمھا والمشـاكل التي یعاني منھ المھاجرین الســوریین الذین حصــلوا 
على الجنسیة (األب أو األم أو كالھما) بسبب عدم تمكن أحد أبنائھم من الحصول علیھا
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تم إجراء البحث كدراسة مكتبیة ودراسة میدانیة. ففي الدراسة المكتبیة، تم فحص االتفاقیات الدولیة والتشــریعات الوطنیة 
وتقاریر الظل والدستور واللوائح الوطنیة - والتقاریر المعدة مســـبقا والمقاالت األكادیمیة ودراسات األطروحة حول ھذا ً

الموضوع. في الوقت نفســھ، تم فحص اجتماعات لجنة الجمعیة الوطنیة التركیة الكبرى، واألسئلة البرلمانیة والقرارات، 
أما على المستوى المحلي فقد تم مسح بیانات الموقع اإللكتروني للمحافظین حول ھذا الموضوع. 

وبشأن ملفات القضایا المحتملة والقرارات السابقة فلم یتم العثور على أي شيء حول ھذا الموضوع.

وعن مســــــــــــح مواقع التواصل اإلعالمي فقد تم تدقیق األخبار في وسائل اإلعالم الوطنیة والمحلیة. وقد تمت مراجعة 
المشــاركات المنشــورة في وسائل التواصل االجتماعي وتمت دراسة ردود فعل المجتمع المضــیف في عدم وجود نطاق 

زمني محدد حول وصول الالجئین السوریین الى تركیا منذ تاریخ وصولھم. 

بشـكل عام حاولت تركیا إجراء جمیع األبحاث في المحافظات التي یسـكنھا الالجئون السـوریون. تمت مقابلة 49 مشـاركا ً
في 12 مقاطعة مختلفة، من دون التمییز بین أیة مقاطعات حیث أن اآلباء حصـــلوا على الجنســــیة التركیة ولكن األبناء لم 
یحصـلوا علیھا. فإن العدد الدقیق للسـوریین الذین حصـلوا على الجنسـیة التركیة في نفس الوضع غیر معروف. تم التقدیم 
للحصول على معلومات لغرض المعرفة ولكن لم یتم الحصـول على أي معلومات حتى تاریخ كتابة ھذا التقریر. بعد نشـر 
التقریر، سیتم تحدیث النسخة اإللكترونیة من التقریر الموجود على موقع سوالریس وسیتم نشـر بعض اإلیضـاحات حول 

ضرورة التحدیث بغرض زیادة المعرفة. 

في الدراسة المیدانیة انضــم اآلباء الذین حصــلوا على الجنســیة بینما أطفال العائالت الذین لم یحصـــلوا أو لم یتمكنوا من 
الحصــول على الجنســیة التركیة انضــموا إلى مجموعة منشــئة على منصــة الواتســاب بغرض التضــامن، وتم استالم 
االقتراحات ومناقشة المشـكالت التي واجھوھا. في الوقت نفسـھ، تمت مشـاركة نموذج االستبیان المعد للبحث الكمي عبر 

اإلنترنت قي مجموعة الواتساب وتم الحصول على البیانات.

یتم التعامل مع المشـــاركین على أساس األسرة. واعتبرت مشــــاركة أي من أفراد األسرة، األم أو األب، كافیة. تم إجراء ُ
مقابالت مع ما مجموعھ 49 مشاركا.

یتم تضمین اآلراء التي أعرب عنھا المشاركون الذین لم یشاركوا في االستطالع عبر اإلنترنت ضمن مجموعة الواتسـاب 
في الجزء الختامي من التقریر.

11

· طریقة البحث

· المعطیات التي تم الحصول علیھا

تم تقدیم طلبات الحصــــول على الجنســـــیة التركیة بموجب المادة االستثنائیة لطالبي اللجوء الخاضعین للحمایة المؤقتة. 
عملت عملیة طلب الجنسیة التي تمت في نطاق المادة االستثنائیة على النحو التالي: یتم تحدید األشخاص المتعلمین واللذین 
یٌظن أنھم سیقدمون الفائدة لتركیا وتتم مشــاركة معلوماتھم مع إدارة الھجرة. وفي وقت الحق، تواصلت إدارة الھجرة ذات 

الصـــلة مع األفراد من خالل المدیریة العامة لألمن (EGM) وأبلغوا أنھ یمكنھم التقدم بطلب للحصــــول على الجنســــیة ُ
ًالتركیة، كما تم عقد اجتماعات وجھا لوجھ في الوحدات ذات الصلة بإدارات الھجرة. 
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الجدول 1: جدول یوضح توزیع المشاركین حسب المدینة
عند مراجعة الجدول رقم 2، فإنھ من الملفت لالنتباه أن المشاركین یقطنون منذ فترة طویلة في تركیا. 
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*الجدول 2: جدول یوضح عدد الســنین التي عاشھا المشــاركون 
في تركیا 

فــــــــــــــــي الجدول رقم 3، تمت مالحظة التاریخ الذي تقدم فیھ 
المشاركون في البحث للحصول على الجنسیة.

في حین قدم ما یقرب من نصـف المشــاركین الذین تقدموا بطلبات 
للحصـــــول على الجنســــــیة التركیة في نطاق المادة االستثنائیة 
المحددة في القانون طلباتھم في عام 2017، بینما قدم المشـاركون 

اآلخرون طلباتھم في عامي 2016 و2018. 

الجدول 1

الجدول 2
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الجدول 3: جدول یوضح موعد تقدیم المشاركین لطلب الحصـول 
على الجنسیة التركیة

الجدول 3

الجدول 4
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الجدول 4: جدول یوضح السنة التي حصل فیھا المشاركون على الجنسیة التركیة
بینما حصــل 39٪ من المھاجرین المشــاركین في الدراسة على الجنســیة في عام 
2019، ذكر 16٪ أنھم حصـلوا على الجنســیة التركیة في عام 2018، و17٪ في 

عام 2017، و16٪ في عام 2020.

الجدول 5
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ًالجدول 5: جدول یوضح فیما إذا كان أزواج المشــــاركین قد حصـــــلوا أیضا على 
الجنسیة التركیة

5 مشـاركین فقط أن زوجاتھن لم یحصــلن على الجنســیة التركیة إلى اآلن. في  ذكر 
ًحین ذكر 44 مشاركا آخرین أن زوجاتھن حصـلوا أیضا على الجنسـیة، بینما لوحظ ً

أن زوجة واحدة فقط حصلت على الجنسیة بسبب تعدد الزوجات في بعض األسر.
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الجدول 6: جدول یوضح عدد أطفال المشاركین
على عكس ما یعتقد، فإن الالجئین السوریین الذین حصـلوا على الجنسـیة التركیة لیس لدیھم أسر لدیھا العدید من األطفال. في حین أن 22 

من المشاركین لدیھم طفالن، فإن عدد العائالت التي لدیھا 6 أطفال أو أكثر ھو 1 فقط.
ذكرت عائلتان فقط من العائالت المشـاركة في الدراسة أن جمیع أطفالھم حصــلوا على الجنســیة التركیة (الجدول 7). ومع ذلك، اشتكت 
العائالت من أن العملیة كانت طویلة وذكرت أن ھذه العملیة كانت من الممكن أن تكون أقصـــــــــــــر. واحد أو اثنان من أطفال الـ47 من 

المشاركین لم یحصلوا بعد على الجنسیة التركیة.
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الجدول 8: جدول یوضح عدد األطفال الذین لم یحصـــلوا على الجنســــیة 
التركیة

بالنســبة للســؤال المطروح لمعرفة عدد األطفال الذین ال یحصــلون على 
الجنسـیة التركیة، ذكر 45 من المشـاركین أن طفال واحدًا فقط لم یحصــل ً

على الجنسیة التركیة. أما بالنسـبة للمشـاركین األربعة اآلخرین فقد ذكروا 
ُأن طفلیھم لم یحملوا الجنســـیة التركیة بعد. وعندما سئلوا عن موعد والدة 
ھؤالء األطفال، ذكرت األسرة أنھم ولدوا بین تاریخ تقدیمھم للحصـــــول 
على الجنسیة التركیة وتاریخ حصولھم على الجنسیة. خالل ھذه الفترة، تم 
اإلبالغ عن تقدیم طلب جدید للمولود الجدید. أما بالنســــــبة للطفل المولود 

حدیثا خالل ھذه الفترة فقد تم تقدیم طلب خاص بھ، لكن تم التصـــریح فیما ً
بعد أنھ تم منحھم الجنسیة من دون ان یتمكن الطفل من الحصول علیھا إلى 
اآلن. ھذا الجدول یشـــــــرح فقط عدد األطفال الذین لم یحصـــــــلوا أو لم 
یستطیعوا الحصول على الجنسـیة التركیة حتى اآلن، بغض النظر عما إذا 
كان الوالدان لدیھما أطفال آخـــرین أم ال. لذلك، ال یتم النظـــر فیما إذا كان 

الوالدان لدیھما أطفال آخرین أم ال.
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الجدول 9: جدول یوضـــــح الدولة التي ولد فیھا األطفال الذین ال یحملون 
الجنسیة التركیة

عند النظر إلى الجدول رقم 9 یشیر االستطالع إلى أن الـ 49 مشاركا منھم 
47 ممن یحملون الجنسـیة التركیة ولد أطفالھم داخل األراضي التركیة في 

حین أن شخصین فقط ذكروا بأن أطفالھم ولدوا خارج الحدود التركیة. 
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الجدول 10: جدول یوضح الوضع الحالي لألطفال الذین لم یحصلوا على الجنسـیة 
التركیة

في الســـــؤال المطروح لمعرفة الوضع الحالي لألطفال الذین لم یحصــــــلوا على 
الجنســـــیة التركیة، لوحظ أن 40 فردا من المشـــــاركین أطفالھم یتمتعون بوضع ً

الحمایة المؤقتة، ووجود 7 أطفال من دون جنســــــیة، وطفل واحد كزائر- ضیف، 
وطفل واحد لیس لدیھ أي سجالت في تركیا. وھنا، كیف یســــــتفید األطفال عدیمي 
الجنسیة من الخدمات الصحیة ھي أیضا مسألة تستحق التحقیق فیھا. لیست لدینا أیة 
ُمعلومات عن وجود ھؤالء األطفال عدیمي الجنسـیة في ھذه الحالة، ولكن یعتقد أن 
الســـــــــــبب في ھذا قد یكون أن ھناك حاالت مثل الزواج المتعدد أو الدخول غیر 
القانوني إلى البالد من ثم عدم إبالغ السـلطات الرسمیة ذات الصــلة. باإلضافة إلى 
ذلك، ال توجد أیة معلـومات حـول ما إذا كان ھـؤالء األطفال یعانـون من أي حاالت 

خاصة. 

الجدول 11: الجدول الذي یوضح حالة الجنسیة وقت تقدیم الطلب

بالنسـبة للسـؤال المطروح للتعرف على حالة العائالت عند التقدم بطلب الحصــول على الجنســیة التركیة، ذكر 35 من المشــاركین أنھم 

تقدموا بطلب أثناء وجودھم تحت وضع الحمایة المؤقتة. في حین أن عدد المتقدمین الحاصلین على تصـــــریح إقامة ھو 13 شخص، فإن 

ًعدد المشاركین المتقدمین بتصریح عمل ھو شخص واحد. ھنا األشخاص الذین لدیھم تصـریح عمل وتصـریح إقامة ھم أیضا یخضـعون 
ًللحمایة المؤقتة. ولكن، أدى ھذا الســـؤال إلى المعلومات التي تفید بوجود أشخاص أیضا لم یتمكنوا من الحصـــول على تصــــریح عمل 
وتصریح إقامة ولكنھم كانوا قادرین على التقدم للحصول على الجنسیة. من المفھوم أن المادة االستثنائیة تسمح لطالبي اللجوء الخاضعین 

للحمایة المؤقتة بتقدیم طلب الحصول على الجنسیة بغض النظر عما إذا كان لدیھم تصریح عمل أو تصریح إقامة.
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الجدول 12: جدول یوضح المستندات المقدمة في طلب الجنسیة للمولود الجدید
عند فحص الجدول رقم 12، من المفھوم أن األشخاص المتقدمین للحصـــول على الجنســـیة التركیة ال یتبعون نفس الطریقة. وقد تختلف 
المســتندات المطلوبة من الســـوریین. سبب ھذا االختالف غیر معروف حتى اآلن. في بعض الحاالت، طلبت الســـلطات بعض الوثائق 
اإلضافیة، وھذا ما یتضــح من ردود المشــاركین. إذا لزم األمر فقد یتم طلب بعض الوثائق اإلضافیة من الســـوریین الذین یمكنھم التقدیم 
ضمن نطاق المادة االستثنائیة في قانون الجنسیة التركیة، خالل المقابالت مع إدارة الھجرة اإلقلیمیة أو في مراحل المعامالت التي تتم في 

المدیریة العامة لشؤون السكان والمواطنة.

الجدول 13: جدول یوضح المدة التي ظل فیھا طلب الجنسیة لطفل حدیث الوالدة معلقًا
إن اإلجابات على السؤال المطروح لمعرفة حالة األطفال الذین لم یحصـلوا أو لم یسـتطیعوا الحصـول على الجنسـیة التركیة والذین لدیھم 
على األقل أحد الوالدین حاصل على الجنســـیة التركیة، موضح في الرسم البیاني. في حین أن طلبات غالبیة األطفال تتراوح بین مدة  1– 

 2– 3 سنوات وال تزال مسـتمرة في مرحلة التدقیق، فقد لوحظ أیضـا أن ھنالك أطفال تقدموا بطلباتھم منذ 4 سنوات ولكن مرحلة الفحص ً
لم تنتھي بعد. وجدیر بالذكر أن الطفل البالغ من العمر 4 سنوات سیواجھ مشـاكل بشــكل عام مثل االلتحاق بالخدمات االجتماعیة وبشــكل 

خاص مثل االلتحاق بریاض األطفال أو المدرسة االبتدائیة الحقًا

ورقة تبلیغ الولد 

ورقة الموافقة من الوالدین 

ورقة إلثبات تابعیة الطفل ألي دولة أو جواز السفر وإلخ

ورقة النفوس التابعة لألب واألم االتراك

شھاده المیالد

عقد القران للوالدین

30%

29%

35%

6%

عام 1

عام 2

عام 3

عام 4

28
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الجدول	14	

الجدول 14: جدول یوضح فیما إذا كان المشاركون وافقوا أو لم یوافقوا على األسئلة المذكورة

ُعندما سئل المشاركون عما إذا كانوا یتفقون مع المواقف المحددة أم ال، كشفت إجاباتھم مدى ضرورة الوضع إلى اإلصالح. من بین 49 
مشــاركا، ذكر 43 منھم أن حریة الســفر لدینا مقیدة، وذكر 35 منھم أنھم واجھوا صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصــحیة. بلغ عدد ً

الذین قالوا إن أطفالھم لم یتمكنوا من الحصـول على التطعیمات 21 شخصــا. في حین أن عدد أولئك الذین ذكروا أنھم واجھوا صعوبات ً
في الوصول إلى الخدمات التعلیمیة كان 32 شخصــا، وعدد أولئك الذین ذكروا أنھم ال یســتطیعون تلقي دعم األطفال حدیثي الوالدة من ً

الدولة كان 19 شخصــا. ومن المفھوم أنھ ال توجد قیود مباشرة على حریة سفر الوالدین، ولكنھم یعتبرون أن حریتھم مقیدة بشـــكل غیر ً

مباشر ألن طفلھم ال یستطیع السفر. ال یوجد أشخاص یستفیدون من تلقیح أطفالھم بشـكل غیر قانوني من قبل المتخصـصـین في الرعایة 

ُالصــحیة مثل األطباء والممرضات الســوریین، ومع ذلك، یعتقد أن الرعایة الصــحیة لألطفال عدیمي الجنســیة وغیر المســـجلین یتم 
توفیرھا بھذه الطریقة.

إذا تم إجراء تقییم بالبیانات الواردة في ھذا الجدول في ضوء قوانین حقوق الطفل الدولیة والوطنیة والوثائق القانونیة األخرى، فیجب أن 

نتذكر أن لألطفال الحق في النمو في بیئة تحمیھم. تعد حمایة حقوق األطفال مشـــــكلة ذات أولویة في البلدان المتقدمة والنامیة. إن القیمة 

ًالتي یعطیھا المجتمع لألطفال في ظل نمو المجتمعات واســـتمراریتھا تتناســــب طردیا مع تطوره [18]. البیئة الواقیة لألطفال ھي بیئة 
ًیتمتع فیھا الطفل بصحة جیدة جسدیا وعقلیا، وثقة بالنفس ویمكنھ تعلم احترام أو إعطاء حقوق اآلخرین [19]. ً

في المادة 7 من اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل [20]، ورد ما یلي فیما یتعلق بجنســـــیة الطفل: "سیتم تســــــجیل الطفل فور والدتھ، 

وسیكون لھ الحق منذ والدتھ في الحصول على اسم، والحق في اكتسـاب الجنسـیة، وبقدر اإلمكان، معرفة والدیھ ورعایتھما". وفي نفس 
السـیاق للمادة نفسـھا؛ "تتعھد الدول المعنیة بإنفاذ ھذه الحقوق وفقا لقوانینھا الوطنیة والتزاماتھا بموجب المعاھدات الدولیة ذات الصـلة، ً

وال سیما في حالة انعدام الجنسیة لدى الطفل" ویتم تحدید مسؤولیات الدول المعنیة في االتفاقیة على حسب ما ذكر أعاله. 
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في المادتین 28 و29 من اتفاقیة حقوق الطفل، تم التأكید على تضــــــــمین حق األطفال في التعلیم وتم التأكید على أن الدولة المعنیة تقبل 
الحق في التعلیم ویجب تنفیذه وفقا لتكافؤ الفرص. في الســـــؤال المطروح حول التعلیم في الجدول 14، یشـــــتكي اآلباء من أن أطفالھم ً

اآلخرین ال یمكنھم الذھاب إلى مقاطعات أخرى وتلقي التعلیم في ظل ظروف أفضل بسـبب طفلھم أو أطفالھم الذین لم یحصـلوا بعد أو لم 

یسـتطیعوا الحصـول على الجنسـیة التركیة. وقد لوحظ أن وضع الطفل، الذي لم یحصـل بعد على الجنسـیة التركیة، یؤثر بشــكل مباشر 

ویقید حقوق جمیع أفراد األسرة اآلخرین.

المادة 25 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان المعتمد عام 1948 والتي وقد أدرجت الحق في الرعایة الصــــحیة في إطار "الحق في 

الحیاة"، وھو أھم الحقوق األساسیة، وتنص المادة على: "1 - لكل فرد الحق في المأكل والملبس والمسكن والرعایة الطبیة لصـحة نفسـھ 

وأسرتھ وسالمتھم. ولكل فرد الحق في األمن واألمان في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشــــیخوخة والصــــعوبات المالیة 

الناشئة عن ظروف خارجة عن إرادتھ. 2 - یحق لألطفال واألمھات الحصول على الرعایة والمساعدة الخاصة. یسـتفید جمیع األطفال، 

سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج إطار الزواج، من نفس الضمان االجتماعي." [21] 

وتنص اتفاقیة حقوق الطفل في المادة 24 على أن " تعترف الدول المعنیة بحق الطفل في الحصـول على أفضــل صحة ممكنة وفي تقدیم 

الرعایة الطبیة وخدمات إعادة التأھیل. وأن تسعى الدول المعنیة إلى ضمان عدم حرمان أي طفل من حقھ في أخذ ھذه الرعایة الطبیة".

على الرغم من أن الحق في الحصـول على الخدمات الصـحیة مذكور صراحة في البیان العالمي لحقوق اإلنسـان واتفاقیة حقوق الطفل، 
یتضح من الجدول رقم 14 أن أطفال المشاركین یواجھون صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحیة. ومن الالفت أیضا أن ھنالك من ً

ال یستطیع الوصول إلى نظام اللقاح، وھو إجراء احترازي للوقایة من األمراض.

مرة أخرى، تذكر المادة 13 من البیان العالمي لحقوق اإلنسان في حق السفر؛ "1) لكل فرد حریة التنقل واختیار محل إقامتھ داخل حدود 

أیة دولة. 2) لكل فرد الحق في مغادرة أیة بالد بما في ذلك بلده كما یحق لھ العودة إلى مســقط رأسھ. بالنســـبة للســـؤال المطروح خالل 
مرحلة التقریر، ذكر 43 من أصل 49 مشاركا أن حریتھم في السفر مقیدة. على الرغم من عدم تقیید الحریة الشخصیة في السـفر، إال أن ً

اآلباء تأثروا بشـكل مباشر بسـبب قیود السـفر المرفقة باإلذن الخاص لألطفال اللذین لم یأخذوا أو لم یسـتطیعوا الحصـول على الجنســیة 

التركیة.
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مشارك رقم 3: "لقد طبقنا جمیع المستندات والرسوم الالزمة منذ عام ونصف، لكن حتى اآلن ال یوجد أي رد ولم یقدموا لنا أیة 
معلومات".

مشارك رقم 8: "نحن محرومون من الخدمات الصحیة والتعلیمیة".

مشارك رقم 18: "حتى اآلن لم یحصل ابني على الجنسیة وھو اآلن عنده 2 (سنتان)".

مشارك رقم 20: "نحن ننتظر الجنسیة منذ سنتین."

مشارك رقم 27: "ابنتي كانت تحمل الجنسیة".

مشارك 44: "عائلتي حاصلھ على الجنسیة ما عداي وأمي".

مشارك رقم 49: "نأمل أن تصل ھذه الدراسة إلى صانعي القرار لحل مشكلتنا".

ً HES المشارك رقم 32: "لقد حجزت تذكرة طیران لعائلتي، ولكن بما أن لدي طفال بدون جنسیة، فال یمكنني عمل كود لھ
(الحیاة تكفي في البیت)، ولم أستطع حجز تذكرة طیران لھ".

مشارك رقم 36: "أجد صعوبة في اعطاء مطاعیم ألطفالي. أقوم بذلك من قبل أطباء مھاجرین بشكل غیر قانوني ".

المشارك رقم 29: "یجب أن أثبت باستمرار أن الطفل ینتمي إلینا مع شھادة المیالد أثناء توقیف الشرطة لنا. والداھا اتراك لكن 
الشرطة ال تعتقد أن الطفل یتمتع بوضع حمایة مؤقت ".

ً مشارك رقم 32: "ھؤالء أطفال، أجد صعوبة في فھم سبب استغراق ھذه العملیة وقتا طویال. ال توجد مشكلة أمنیة من األطفال. ً
یجب أن تستغرق المراجعة وقتا أقل ".ً

المشارك رقم 9: "بشكل عام أواجھ بعض المشاكل في المستشفیات، أثناء السفر، ال یصدقون بأن ھذا ابني وتكون ردود فعلھم 
بانني أحمل الجنسیة كیف البنك أن ال یحملھا" 

المشارك رقم 4: "نرید حال لمشكلة األطفال الذین لم یحصلوا بعد على الجنسیة التركیة".ً

المشارك رقم 45: "حصلت على الجنسیة ولكن أطفالي لم یحصلوا علیھا بالرغم من أنني تقدمت بطلب ألوالدي وأعطیت 
ًالمستندات الالزمة، من فضلك، ھل یمكنك المساعدة، شكرا".

تعلیقات المشاركین وآرائھم
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إنھ ومع تجاوز األزمة السوریھ عامھا التاسع، بدأت اآلمال لدى الالجئین السوریین بالعودة إلى وطنھم األم سوریا 
بالتالشي وذلك بسبب الظروف القائمة ھناك. ولھذا السبب، فإن الالجئین یكافحون من أجل التأقلم مع حیاتھم الجدیدة 

في تركیا. فعلى الرغم من رغبھ جزء من الالجئین السوریین في العودة لبالدھم إال أن الظروف الغیر مالئمة والقائمة 
في سوریا أرغمت ھؤالء السوریین إلى التأقلم مع الحیاة الجدیده في تركیا.

وال شك أن أمل الالجئین السوریین الذین یسعون للتعود والتأقلم مع حیاتھم الجدیدة في تركیا، ھو قائم في حصولھم 
على الجنسیة التركیة. بید أن حصول ھؤالء الالجئین ممن ھم تحت الحمایة المؤقتة واستحقاقھم للجنسیة التركیة ھو 
ممكن فقط ضمن الحاالت االستثنائیة. وإن الحاالت االستثنائیة المحددة في القانون تم عرضھا وتوضیحھا في القسم 

األول من التقریر.

أما بالنسبة لمجموعات الالجئین ممن حصلوا على الجنسیة التركیة فإن لدیھم مشاكل مختلفة ومتباینة. وإن أكثر ھذه 
المشاكل أھمیة ھي وضع وحالة األبناء الذین یولدون خالل الفترة ما بین تاریخ تقدیم األم واألب للجنسیة التركیة 

وتاریخ حصولھم علیھا. فإن حصول ھؤالء األبناء على الجنسیة یستمر لفترة طویلة وذلك وفقا لما تم توضیحھ في ً
الرسومات البیانیة. فھذه التدقیقات التي تستمر لسنوات من شأنھا أن تتسبب في ظھور مشاكل ضمن حصول ھذه األسر 

والعائالت ووصولھا إلى الحقوق األساسیة مثل السفر والحصول على التعلیم وتلقي الخدمات الطبیة وغیرھا. 

لقد تم في ھذا التقریر تخصیص مساحة تحت العنوان الرابع لما تنتظره األسر والعائالت من ھذه الدراسة، وذلك إلى 
جانب توضیح المعطیات المتعلقة بتحلیل أوضاع وحاالت األسر. وإن المشاركین ممن تحدثوا عن مشاكلھم وقضایاھم 
المختلفة وكذلك عن مطالبھم، یأملون أن یصل ھذا التقریر إلى المسؤولین وصناع القرار وأن یتم إقامة دراسات تعمل 

على حل ھذه المشاكل المذكورة.

الخاتمة
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ً· اعتبارا من تاریخ نشر التقري، تتخذ اللجنة العلیا لحقوق اإلنسان في البرلمان، واللجنة الفرعیة لشؤون الھجرة واالندماج في 
البرلمان، وإدارات األحزاب السیاسیة المسؤولة عن حقوق اإلنسان والھجرة، والمنظمات والمؤسسات غیر الحكومیة، 

الترتیبات القانونیة آللیات صنع القرار للقضاء على ھذا اإلیذاء بشكل نھائي.
· القیام بالتعدیالت التشریعیة الالزمة من أجل إتمام عملیات البحث اإلداریة المطلوبة بأسرع شكل، وذلك عند الحاالت التي 

یكون فیھا األب واألم أو أحد األبوین قد حصل على الجنسیة، ولكن لم یتمكن أبناؤھم من الحصول على الجنسیة التركیة 
ألسباب بیروقراطیة.

· القیام بإیجاد الحلول الالزمة من أجل إنشاء نظام مشابھ لنظام رقم الجنسیة المؤقت حتى یستفید األبناء الذین حصل آباؤھم 
وأمھاتھم على الجنسیة ولكن لم یتمكنوا ھم من الحصول علیھا، من الحقوق المترتبة على الجنسیة مثلھم مثل اي طفل 

تركي وذلك من أجل إنھاء معاناتھم بسبب الفترات الطویلة المبنیھ على أسباب مختلفة.
· القیام بتحریك الھیئات المعنیة من أجل تحقیق وصول ھؤالء األشخاص من األبناء ممن حصل آباؤھم وأمھاتھم على الجنسیة 
التركیة ولكنھم لم یتمكنوا من الحصول علیھا، وتوجیھھم كي یقدموا األجوبة بشكل عاجل على النقاط التي من شأنھا أن 

تخلق معاناة على نحو ال إمكانیة للرجعة فیھ وخاصة النقاط المتعلقة بالتطعیم والوصول إلى التعلیم والوصول إلى 
الخدمات الصحیة واالجتماعیة.

· التحرك بشكل عاجل فیما یتعلق بالنظر الى األفراد من األطفال ممن حصل آباؤھم وأمھاتھم أو أحد األبوین على الجنسیة 
التركیة وخاصة ممن ولدوا في تركیا ولم یتمكنوا من الحصول الجنسیة السوریة، ولھذا السبب فقد أصبحوا بال مواطنة، 

واخراجھم من ھذا الوضع وتخلیصھم منھ، وكذلك القیام بتقدیم الدعم النفسي واالجتماعي لكل من اآلباء واألمھات 
واألبناء من أجل الحد من الصدمات التي سیتعرض لھا ھؤالء األبناء وعائالتھم في المستقبل.

· القیام بتقدیم الدعم المتعلق بالتوجیھ ومشاركة المعلومات والتوعیة التي تعنى بحقوق المواطنة لألمھات واآلباء ممن حصلوا 
على الجنسیة التركیة وألبنائھم الذین لم یتمكنوا من الحصول على المواطنة، وذلك سواء بواسطة مؤسسات الدولة أو عن 

طریق مؤسسات وھیئات المجتمع المدني.

المقترحات
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نظام الحمایة المؤقتة، المادة المؤقتة ١.

المفوضیة األوروبیة، ‘EU-Turkey Statement ) 18مارس ٢٠١٦) (تفاھمات االتحاد األوروبي وتركیا) عنوان 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey- :الوصول

statement/

Türkiye’deki Sığınma Mevzuatı ve Politikalarına ) تقریر خاص بتشریعات وسیاسات اللجوء في تركیا
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a_Vatandaslik )تاریخ الوصول: ١٨٫٠٩٫٢٠٢٠)

قانون الجنسیة التركیة، المادة ١١.

"الئحة البطاقة التركوازیة" المؤرخة بیوم ١٤ مارس ٢٠١٧ وذات العدد ٣٠٠٠٧.
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Ulusal ve Uluslararası ) أقیوز، أمینة (٢٠٠٠) حمایة حقوق وأمن الطفل في القانون المحلي والدولي
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، عنوان الوصول: 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=trk
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