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 المصطلحات
 AFAD :Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)  إدارة الكوارث والطوارئ التابعة ملكتب رئيس

 )الوزراء الرتكي

 GDMM :املديرية العامة إلدارة الهجرة الرتكية 

 IGO :منظمة حكومية دولية 

 INGO :منظمة غري حكومية دولية 

 NGO :منظمة غري حكومية 

 Push-backs :شري إىل دفع األشخاص الذين يحاولون عبور الحدود أو عمليات الدفع إىل ما وراء الحدود، وت

وهي عمليات غري قانونية ألنها تحدث بدون ضمانات إجرائية، . بعد عبورهم مبارشة، إىل البلد الذي جاءوا منه

وإذا أدت هذه العمليات إىل إعادة . وبدون احرتام حق األفراد يف الطعن يف طردهم أو يف تقديم طلبات لجوء

ىل بلد يتعرضون فيه النتهاكات جسيمة لحقوقهم اإلنسانية، فإنها تصل إىل حد اإلعادة القرسية األشخاص إ

 .املحظورة بموجب القانون الدويل

 Refoulementنقل الشخص إىل مكان يمكن أن يتعرض فيه لخطر االضطهاد أو غريه من :  اإلعادة القرسية

 .االنتهاكات الجسيمة لحقوقه اإلنسانية

 Syriansوبغض . ًاملواطنون السوريون واملقيمون يف سوريا عادة، من قبيل الالجئني الفلسطينني: سوريون ال

النظر عن صفتهم بالضبط بموجب القانون الرتكي، فإن منظمة العفو الدولية تشري إىل السوريني يف تركيا 

ني منذ الوهلة األوىل بموجب كالجئني، ألنها تعترب أن جميع السوريني لهم الحق يف الحصول عىل الحماية كالجئ

 .القانون الدويل

 UNHCR :املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

 WFPبرنامج األغذية العاملي . 
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  مقدمـة1.

 "نار الحرب ونار المنفى: ثمة ناران"
 .2014حزيران / يونيو11سوري يعمل مع منظمة غري حكومية يف اسطنبول، " إم"

 امرأة ورجل وطفل من أتون العنف واالضطهاد وغري ذلك من 1 مليون3.2َّف فقط، فر ِّ خالل ثالث سنوات وني

ًاملشاق التي ال تحتمل يف سوريا، توخيا للسالمة واألمن خارج بالدهم وقد حملت الدول املجاورة عىل عاتقها . ُ

غ عدد الالجئني ، بل2014ترشين األول /ففي أكتوبر. مسؤولية استقبال الالجئني السوريني عىل نحو غري متناسب

 شخص من السوريني الذين 619,000 ويستضيف األردن 2. مليون شخص1.13  لني يف لبنانالسوريني املسج

، بينما يقيم ما ال يقل عن ]املفوضية السامية لالجئني[ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 3تعنى بهم

 4. مليون الجئ من سوريا يف تركيا1.6

ُلقد شكلت استجابة املجتمع الدويل ألزمة الالجئني السوريني فشال ذريعا، وحرم معظم هؤالء الالجئني بقسوة من  ً ً َّ

وأصبحت أزمة الالجئني السوريني األزمة األسوأ يف العالم بأرسه يف هذا . تحقيق آمالهم يف تحقيق السالمة واألمن

 يف حني 6 فقط،51%يمية لألمم املتحدة تحصل عىل تمويل بقيمة  ومع ذلك، فقد ظلت خطة االستجابة اإلقل5.الجيل

 .أن دول االتحاد األوروبي وغريها من البلدان الغنية ال تزال تحظر دخول الالجئني إىل أراضيها

ويناقش هذا التقرير كيف قدمت تركيا مساهمة كربى، ليس فقط من حيث أعداد الالجئني الذين تؤويهم فحسب، 

وبعد مرور ما يربو عىل ثالث سنوات منذ أن بدأ وصول .  حيث املوارد املالية التي خصصتها لهمًوإنما أيضا من

ًالالجئني من سوريا، وعىل الرغم من تطور السياسات التي انتهجتها السلطات الرتكية، فإن أعدادا متزايدة من 

 .الالجئني السوريني يف تركيا يعيشون حياة بائسة ويصارعون من أجل البقاء

ومن الناحية الرسمية ال تزال تركيا تنتهج سياسة الحدود املفتوحة لالجئني السوريني، ولكن األشخاص الذين ال 

ًيحملون جوازات سفر يمنعون عادة من الدخول عرب املعابر الرسمية، إال إذا كانت لديهم احتياجات طبية أو  ُ

ُ املعابر الرسمية تجعل الوصول إليها رحلة مضنية، ًإنسانية طارئة، بينما يعيش آخرون يف أماكن بعيدة جدا عن

ويف نقاط العبور هذه، . مما يرغم أغلبية الالجئني عىل استخدام نقاط عبور غري رشعية وخطرة يف أغلب األحيان

ويف محاولة ملنع وصول الالجئني بصورة . ًغالبا ما يضطر الالجئون إىل االعتماد عىل املهربني الجتياز الحدود

ُية، ذكر أن أفراد حرس الحدود األتراك قاموا بدفع بعض الالجئني إىل ما وراء الحدود واستخدام القوة غري قانون

 مما يسفر عن سقوط قتىل - ومنها الرضب واستخدام الذخرية الحية–القانونية والتي تنطوي عىل إساءة املعاملة

 .وجرحى

َّ مخيما لالجئني ضمت ما يزيد عىل 22قد أنشأت تركيا نحو ف: كما أن أوضاع العديد من الالجئني يف البالد مزرية ً

بيد . َّ ووفرت لهم موارد جيدة، وزودتهم باألغطية وسمحت لهم بالوصول إىل الخدمات األساسية7 الجئ220,000
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ت أن املخيمات تعمل بكامل طاقتها، األمر الذي يعني إبقاء األغلبية العظمى من الالجئني السوريني خارج املخيما

ًونتيجة لذلك من املرجح أن يكون مئات اآلالف من الالجئني السوريني يف . ُّواضطرارهم إىل تدبر أمورهم بأنفسهم

شتى أنحاء تركيا يف حالة بؤس أو عرضة لخطر االنزالق إىل حالة البؤس، حيث ال يحصلون عىل ما يكفي من املأكل 

 بائسة إىل حد أنهم يفكرون بالعودة إىل سوريا التي وبالفعل نجد أن بعضهم يعيش حياة. واملسكن والتعليم

 .مزقتها الحرب

 االستجابة التركية وسط الفشل الدولي
إن استجابة تركيا ألزمة الالجئني السوريني، وعىل الرغم من املوارد الكبرية التي خصصتها والعديد من املبادرات 

ة عىل نحو متزايد بعد مرور سنوات عىل نشوب األزمة، ُاإليجابية التي اتخذتها يف مجال السياسات، تظهر محدودي

ًوتناميا دائما يف عدد الالجئني يف البالد ًوعىل الرغم من مثالبها، فإن سياسات الحكومة تتناقض تناقضا حادا مع . ً ً

 .ُّفشل املجتمع الدويل ككل يف تحمل املسؤولية عن أزمة الالجئني

آذار /فقد بدأت االحتجاجات الجماهريية يف مارس. دخول عامها الرابعتقرتب أزمة الالجئني السوريني اآلن من 

 وانترشت يف شتى أرجاء سوريا، مما أشعل فتيل حملة وحشية من جانب الحكومة، وأدى إىل نشوب نزاع 2011

 مليون شخص 10.8 شخص لقوا حتفهم، وأن نحو 150,000ُوذكر أن ما يربو عىل . مسلح داخيل وكارثة إنسانية

 وال يلوح يف األفق أية 8ً. مليون نازح داخليا6.45ة إىل مساعدات إنسانية عاجلة داخل سوريا، بينهم نحو بحاج

 .نهاية للنـزاع، ومازال الناس يواصلون الفرار

 كان قد تم 2014ترشين األول / أكتوبر30وتذكر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أنه بحلول 

 والجدير 9. مع أن العدد الحقيقي لالجئني أعىل من ذلك بال ريب– مليون الجئ سوري 3.2ىل تسجيل ما يربو ع

 10.بالذكر أن أغلبية هؤالء الالجئني هم من األطفال

وتقود املفوضية السامية لالجئني االستجابة . إن املجتمع الدويل يفشل يف تلبية االحتياجات الهائلة لهؤالء األشخاص

فمن أصل . ولكن قدراتها محدودة بسبب التزامات التمويل غري الكافية بشكل صارخ.  لألزمةاإلنسانية الدولية

ِّ مليار دوالر أمريكي، لم يتم تلقي سوى 3.74، وهو 2014التمويل اإلقليمي املطلوب من قبل األمم املتحدة يف عام 

 2014.11ترشين األول / أكتوبر15 فقط من املبلغ املذكور يف %51

ِّإىل التزاماتها التمويلية غري الكافية، فإن البلدان األكثر ازدهارا يف العالم تخيب آمال الالجئني السوريني وباإلضافة  ً

ًكما أن التعهدات بإعادة التوطني، حيث توفر دولة ما لالجئني أماكن إقامة ومساعدات، فضال عن . بطرق أخرى

ويف . ة وجمع شمل العائالت، ال تزال نادرة بشكل مخجلالسماح بدخولها ألسباب إنسانية، ومنها اإلقامة املؤقت

 الجئ من سوريا، أي أكثر مما استقبل االتحاد 130,000، استقبلت تركيا نحو 2014أيلول /ثالثة أيام يف سبتمرب

.  وخارج أوروبا، ظل سلوك العديد من البلدان الغنية يعوزه الكرم بالقدر نفسه12.األوروبي بأكمله يف ثالث سنوات

 الصينية يف غضون – الجئ من الهند 60,000 التي كانت قد قامت بإعادة توطني –عىل سبيل املثال، تعهدت كندا ف

 ولكن 13. الجئ من سوريا200 بإعادة توطني ما مجموعه –ً شهرا فقط يف السبعينيات من القرن املنرصم 18

ً بدء األزمة، لم يكن واضحا ما إذا كان ، وبعد مرور ثالث سنوات ونصف السنة2014ترشين األول /بحلول أكتوبر

 .هذا العدد املتدني بشكل مرعب قد تم اإليفاء به أم ال

 مكان إلعادة توطني الالجئني 30,000ًوقد حددت املفوضية السامية لشؤون الالجئني هدفا يتمثل يف تأمني قرابة 

 وبسبب التزام أملانيا 201615 و 2015ْ أخرى لعامي 100,000 و 2014،14 حتى نهاية 2013السوريني من عام 
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، تم اإليفاء بالهدف  17) شخص8,500مع ترتيبات أخرى للرعاية الفردية لنحو  (16 سوري20,000بإعادة توطني 

ًولكن الهدف األطول أجال للمفوضية السامية لالجئني سيكون من املستحيل الوصول إليه بدون إجراء . 2014لعام 

 –وتمثل األعداد املذكورة أعاله التعهدات بتأمني أماكن إلعادة التوطني .  الوطنيةتغيري حقيقي ورسيع يف السياسات

ًووفقا لتقرير مؤسسة أوكسفام، الصادر يف . أما العدد الفعيل للذين تمت إعادة توطينهم فهو أدنى من ذلك

َّ، فقد كان عدد الذين أعيد توطينهم عن طريق برامج سهلتها املفوضي2014أيلول /سبتمرب  18ة السامية لالجئنيُ

 . شخص فقط5,000ًمتدنيا بشكل صادم، حيث وصل إىل 

وبسبب ندرة األماكن القانونية ملغادرة املنطقة، فإن العديد من السوريني مضطرون للمخاطرة بحياتهم يف 

بي والدول َّوكما وثقت منظمة العفو الدولية، فقد قام االتحاد األورو. محاوالت لعبور الحدود بطريقة غري مرشوعة

 بمن فيهم الالجئون –ٍّاألعضاء فيه بخلق حصن عيص عىل االخرتاق بغية طرد املهاجرين والالجئني غري الرشعيني 

عن حدوده، قام االتحاد األوروبي بتمويل أنظمة مراقبة متطورة للغاية، وإنشاء وكالة " ُيدافع"وكي . من سوريا

 19.وروبا لتسيري دوريات عىل حدود االتحاد األوروبيتتوىل تنسيق فريق من حرس الحدود عىل اتساع أ

ًإن البلدان الواقعة عىل حدود سوريا هي التي تتحمل العبء األكرب من أزمة الالجئني األشد خطرا التي شهدها 

 من الالجئني 97% تستضيف – تركيا، لبنان، األردن، العراق، مرص –وإن الدول الخمس . ً عاما40العالم خالل 

بينما من املرجح . ً ومقارنة بعدد سكان كل دولة، فإن لبنان واألردن تؤويان العدد األكرب من الالجئني20.السوريني

 ويتعرض الالجئون السوريون ألنواع متعددة من 21.أن تركيا تؤوي العدد األكرب من السوريني خارج سوريا

 23 ولبنان22 العفو الدولية يف األردناملضيفة، مثلما أظهرت بحوث منظمةانتهاكات حقوق اإلنسان يف البلدان 

  .24ومرص

 220,000وقد كانت استجابة تركيا مؤثرة يف جوانب عدة، والسيما يف توفري مخيمات بموارد جيدة تؤوي أكثر من 

وهناك عدد من . الجئ، ومنح الحق يف الحصول عىل الخدمات الصحية املجانية لجميع الالجئني السوريني يف البالد

ومن بني املبادرات . كومية املسؤولة عن االستجابة لالجئني، بالتشاور مع املفوضية السامية لالجئنيالوكاالت الح

الحميدة ضمان تسجيل الالجئني خارج املخيمات، والسماح للمزيد من املنظمات غري الحكومية الدولية بالقيام 

 .بأعمال ملساعدة الالجئني

 الالجئون من سوريا في تركيا
َّ، كلفت الحكومة 2011نيسان /فعات األوىل من الالجئني السوريني إىل تركيا مبارشة، يف أبريلعقب دخول الد

وبحلول . بتويل مسؤولية الالجئني السوريني) أفاد(رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئيس الوزراء 

ُ، منح جميع 2013نون الثاني كا/ يناير18ومنذ . ُ، كانت قد أقيمت ثمانية مخيمات2011ترشين األول /أكتوبر

 وكمثال عىل املمارسات 25.الالجئني السوريني يف املحافظات الحدودية الحق يف الحصول عىل رعاية صحية مجانية

 توسيع نطاق هذا الحق ليشمل جميع الالجئني السوريني املوجودين يف 2013أيلول / سبتمرب9الفضىل، تم يف 

َّأن هذا الحق ظل يطبق بصورة غري متساوية يف أنحاء البالد، كما يبني الفصل عىل الرغم من  (26سائر أنحاء البالد

4.( 

 إىل جانب معظم املنظمات غري –ُومع أنه لم يسمح ملنظمة العفو الدولية . ُويذكر أن أوضاع املخيمات مقبولة

 ومصادر أخرى  بدخول مخيمات الالجئني، فإن مصادر الجئني سوريني-الحكومية الدولية والوطنية األخرى

فباإلضافة إىل املأوى قيل إن جميع املخيمات تضم مراكز طبية ومدارس . موثوق بها تؤكد أن الظروف املادية جيدة
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ويستطيع الالجئون الحصول عىل ترصيح بمغادرة املخيمات رشيطة أن . ومرافق ترفيهية وبرامج تدريب مهني

دراسات عن شكاوى قدمها سكان املخيمات، تتضمن مزاعم َّومن ناحية أخرى، تحدث بعض ال. يعودوا يف الليل

ُبشأن حوادث تسمم غذائي بسبب الوجبات التي قدمت لهم؛ وحول التوزيع غري العادل للسلع، من قبيل الصابون 

 27.ومعجون األسنان وأغذية األطفال؛ وعدم مالءمة الخيام يف ظروف طقس الشتاء

َّ، قدرت إدارة 2014ترشين األول /ففي أكتوبر. ا اآلن خارج املخيماتوتعيش أغلبية الالجئني السوريني يف سوري

 أما الواليات الحدودية التي تضم 28. مليون شخص1.6عدد السوريني يف البالد بنحو " أفاد"الكوارث والطوارئ 

طنبول ُويقدر عدد الذين يعيشون يف اس. 29هتاي وغازيانتيب وشاليورفا،: أكرب عدد من الالجئني السوريني فهي

إىل املفوضية السامية لشؤون الالجئني، فإن مجموع " أفاد"ًووفقا لألرقام التي قدمتها . 30 شخص330,000بنحو 

داخل املخيمات ( شخص 896,702 بلغ 2014ترشين األول / أكتوبر2السوريني املسجلني يف تركيا يف 

املقيمني يف مخيمات الالجئني يف عرش  وقال مصدر من املفوضية السامية لشؤون الالجئني إن عدد 31).وخارجها

ً من الالجئني السوريني يف تركيا، وفقا 85% ولذا فإن 2014.32نيسان / شخص يف أبريل222,102واليات بلغ 

بيد أنه بسبب عدم اكتمال التسجيل، من املرجح أن تكون األرقام . ًلألرقام الرسمية، يعيشون حاليا خارج املخيمات

 33. باعرتاف السلطات الرتكيةالحقيقية أعىل من ذلك،

ومع أن الحكومة الرتكية رفضت يف املراحل . وقد تحملت تركيا كافة النفقات املتعلقة بهذا التدفق الهائل لالجئني

ً ألسباب عدة، منها توقعها بأن أمد النـزاع سيكون قصريا، –األوىل للنـزاع السوري قبول املساعدات الخارجية 

  وانضمت إىل خطة 2012،34نيسان /َّ فإنها غريت املسار يف أبريل–رتها عىل املخيمات ورغبتها يف استمرار سيط

.  بيد أن املساعدات الدولية الحقيقية لم تصل35.االستجابة اإلقليمية لألمم املتحدة يف وقت الحق من ذلك العام

ذلك، فإن تركيا لم تتسلم سوى  ومع 36. مليارات دوالر أمريكي عىل الالجئني السوريني4وتقول تركيا إنها أنفقت 

 حتى 2014 مليون دوالر املخصص لرتكيا يف نداء االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني لعام 497 من مبلغ %28

 2014.36ترشين األول / أكتوبر15

ما يصفه ُكما يسهم املجتمع املدني يف الجهود الرامية إىل التصدي ألزمة الالجئني السوريني يف تركيا عىل الرغم م

ًالعديد من األشخاص بأنه بيئة عمل صعبة للمنظمات غري الحكومية، التي تفرض قيودا عىل األنشطة التي تستطيع 

وهذه هي الحال، عىل املدى األبعد بالنسبة للمنظمات غري الحكومية الدولية، التي يتعني عليها القيام . القيام بها

 وورد ملنظمة العفو الدولية 37.ًق أشهرا، بل سنوات، الستكمالهابإجراءات تسجيل غري واضحة ومعقدة قد تستغر

ُأنه تم منع منظمات غري حكومية دولية من توزيع مساعدات عىل الالجئني السوريني، وإنما طلب منها تسليم املواد 

 غري َتنهى املنظمات غري الحكومية عن العمل مع الالجئني السوريني" أفاد" وورد أن 38.لتوزيعها" أفاد"إىل 

 وكما يحدث يف العديد من جوانب املساعدات لالجئني السوريني، فإن قدرة املنظمات غري الحكومية عىل 39.املسجلني

ًاالضطالع بعملها يختلف باختالف املحافظة بشكل واضح، حيث تعترب محافظة هتاي بيئة أسهل نسبيا من  ُ

 20 كان قد تم تسجيل نحو 2014نيسان /ول أبريللكن األوضاع ربما تتحسن؛ فبحل. املحافظات التي تقع رشقها

 بيد أن 40.منظمة غري حكومية دولية إنسانية يف تركيا، بينما تم تسجيل ثالث منظمات فقط قبل ذلك بعام واحد

، لم تشهد أية عمليات تسجيل جديدة ملنظمات غري 2014ترشين األول /األشهر الثالثة األخرية، حتى أكتوبر

ًوة عىل ذلك، فإنه ال يزال هناك عدم تعاون فعال وانعدام ثقة باملجتمع املدني من جانب وعال. حكومية دولية

 والسيما املوافقة عىل –وال تزال هناك حاجة للتوصل إىل بلورة فهم مشرتك للمساعدات اإلنسانية . سلطات املافظات

ًأن توفري املساعدات يجب أن يكون موجها للناس األكثر ضعفا بناء عىل تق ً ييم دقيق لالحتياجات وبعد الخضوع ً

 .للمتابعة والتقييم
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 ملخص 
ً فشال – التي تعترب أضخم أزمة من نوعها منذ عقود –َّلقد مثلت استجابة املجتمع الدويل ألزمة الالجئني السوريني 

ُذريعا، حيث حرم معظم الالجئني بقسوة من تحقيق آمالهم يف األمان واألمن التمويل وإعادة وال تزال االلتزامات ب. ً

 .َّوقد تحملت الدول املجاورة لسوريا مسؤولية غري متناسبة عن استقبال الالجئني. ًالتوطني غري كافية تماما

 شخص منهم يف مخيمات 220,000 مليون الجئ من سوريا، يقيم أكثر من 1.6وتستضيف تركيا ما ال يقل عن 

مة الالجئني السوريني، عىل الرغم من التزاماتها الكبرية املتعلقة بيد أن استجابة تركيا ألز. لالجئني تديرها الحكومة

فالعديد من األشخاص . باملوارد، واملبادرات اإليجابية املتعددة الخاصة بالسياسات، تبدو محدودة عىل نحو متزايد

ة غري رشعية ُيحرمون من الحصول عىل األمان يف األرايض الرتكية، كما أن األشخاص الذين يضطرون للعبور بصور

يتعرضون لخطر االنتهاكات، من قبيل ردهم عىل أعقابهم، أو إطالق النار عليهم باستخدام الذخرية الحية، أو 

وعندما يصلون إىل تركيا، فإن الصفة القانونية للسوريني . إخضاعهم للتعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة

ات التي تديرها الدولة تعمل بطاقتها الكاملة، فإنه يتعني عىل ًونظرا ألن املخيم. ًليست واضحة تماما أو مضمونة

األغلبية العظمى من الالجئني السوريني أن يتدبروا أمورهم بأنفسهم، األمر الذي يؤدي إىل تفيش البؤس عىل نطاق 

 .واسع يف أوساطهم

شكل كبري، بروح تقاسم إن منظمة العفو الدولية تدعو املجتمع الدويل إىل زيادة دعم الالجئني من سوريا ب

كما تدعو املنظمة السلطات الرتكية إىل ضمان ممر آمن لالجئني من سوريا، والعمل مع . املسؤولية الحقيقية

 .الرشكاء الدوليني من أجل ضمان تلبية االحتياجات األساسية لالجئني

 المنهجيـة
الل بحوث أجرتها يف تركيا يف يستند هذا التقرير إىل معلومات قامت منظمة العفو الدولية بجمعها خ

وأجرى مندوبو . 2014ترشين األول /أيلول وأكتوبر/آب وسبتمرب/تموز وأغسطس/حزيران ويوليو/يونيو

املنظمة بحوثهم يف اسطنبول وأنقرة، باإلضافة إىل املدن والبلدات يف املحافظات الحدودية غازيانتيبي وهتاي 

 الجئ من 300أو مع مجموعات مع قرابة /بون مقابالت فردية ووأجرى املندو. وكيليس وماردين وشانليورفا

واملديرية " أفاد"واجتمع املندوبون بمسؤولني أتراك يمثلون . سوريا، بينهم مواطنون سوريون وفلسطينيون

ع ولم تفلح محاوالت املنظمة عقد اجتماع م. العامة إلدارة الهجرة ووزارة الداخلية، باإلضافة إىل محافظ شانليورفا

وتحدثت املنظمة إىل املفوضية السامية لشؤون الالجئني، باإلضافة إىل منظمات غري حكومية . إدارة رشطة األجانب

ُكما أجريت . ًدولية ووطنية وجمعيات أنشأها الجئون سوريون وغريهم ممن يلعبون أدوارا فاعلة يف املجتمع املدني

 .مقابالت إضافية عرب الهاتف

وقد أثارت منظمة العفو الدولية، .  الالجئني السوريني املوجودين يف بيئات خارج املخيماتويركز هذا التقرير عىل

  41. شخص100,000عىل نحو منفصل، بواعث قلقها بشأن الالجئني اآلخرين يف تركيا، الذين ال يقل عددهم عن 

لعنف يف العراق، ولكنهم ويساور منظمة العفو الدولية قلق خاص حيال أوضاع الالجئني الذين فروا من أتون ا

ُخالفا لالجئني من سوريا، لم يمنحوا صفة الحماية املؤقتة ولم يحصلوا عىل خدمات ً. 

وتود منظمة العفو الدولية أن تتقدم بالشكر إىل أولئك الذين ساعدوا يف البحث ويف إعداد هذا التقرير، بمن فيهم 

ًالجئني الذين أبدوا كرما كبريا يف بذل وقتهم واإلدالء جميع األشخاص الذين تحدثنا إليهم يف تركيا، وخاصة ال ً

 .بشهاداتهم

 .وقد تم حجب أسماء معظم األشخاص أو تغيريها بهدف عدم الكشف عن هويتهم
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  السماح بدخول األراضي2.

لقد شعر بالخوف قبل محاولة . ًكان علي خائفا"
 ."العبور، وفي تلك اللحظة لم يعرف ماذا يفعل

ً عاما، قبل إطالق النار عليه يف رأسه من قبل 14 يصف ملنظمة العفو الدولية شعور نجله عيل، البالغ من العمر غاني أوزدمري،

 .2014أيار /حرس الحدود األتراك يف مايو

إن االلتزام األسايس للدول تجاه الالجئني يتمثل يف السماح لألشخاص الذين يفرون من أتون االضطهاد أو الحرب 

، الذي يشكل األساس الذي يستند إليه النظام القانوني "عدم اإلعادة القرسية"، كي تفي بمبدأ بدخول أراضيها

َّاملحمودة التي اتبعتها تركيا تمنح " سياسة الباب املفتوح" ومن الناحية النظرية، فإن 42.الدويل لحماية الالجئني

 العملية، أصبح دخول تركيا عرب حدودها ولكن من الناحية. الالجئني من سوريا الحق يف طلب اللجوء يف تركيا

 .ً كيلومرت، محفوفا باملخاطر والصعوبات900الجنوبية الطويلة مع سوريا، والبالغة 

. 2011آذار /وظلت منطقة الحدود السورية تشكل منطقة نزاع ساخنة خالل الفرتة منذ اندالع األزمة يف مارس

نية مرشوعة، فإنه يؤكد عىل أهمية أن يتمكن الالجئون من سوريا ويف الوقت الذي يؤدي ذلك إىل نشوء بواعث قلق أم

ويساور منظمة العفو الدولية قلق بشأن سياسة تركيا املتعلقة بمنع الالجئني من دخول . من طلب األمان يف تركيا

قاط أراضيها بدون جوازات سفر، وهؤالء يمثلون األغلبية العظمى من الذين يطلبون اللجوء يف تركيا، يف الن

ِّالحدودية الرسمية، األمر الذي يضطرهم إىل استخدام نقاط عبور غري رشعية؛ وهو ما يعرض أرواح الفارين  ِّ
كما تشعر املنظمة بالقلق إزاء عدم كفاية عدد . للخطر، ويسبب املزيد من انعدام األمن يف منطقة الحدود ا لرتكية

 الذين يحاولون الفرار إىل تركيا، وخاصة من شمال رشق نقاط العبور الرشعية التي تظل مفتوحة أمام السوريني

ُففي تلك املنطقة، التي يشكل الكرد فيها أغلبية السكان، أغلقت نقاط العبور الحدودية الرسمية بالقرب . سوريا ِّ

رسيكاني باللغة (أكتشاكايل، رأس العني /سوروتش، تل أبيض)/عني العرب باللغة العربية(من مدينة كوباني 

نصيبني يف وجه األشخاص الذين فروا من سوريا خالل جزء كبري من فرتة /سيالنبينار، والقامشيل)/رديةالك

وكنتيجة لعمليات اإلغالق هذه وغريها، اختار العديد من السوريني محاولة دخول تركيا بصورة . السنتني املاضيتني

برحالت محفوفة باملخاطر عرب مناطق خاضعة ًغري رشعية بدال من محاولة الوصول إىل معابر رسمية بعد القيام 

 .لسيطرة أطراف مختلفة للنـزاع، حيث يمكن أن يتم أرسهم أو يتعرضوا النتهاكات أخرى

َّويوضح هذا الفصل االنتهاكات التي تعرض لها الالجئون من سوريا عند محاولتهم دخول تركيا ويوثق حاالت . َ

م منها، واستخدام القوة غري القانونية أو إساءة استخدامها من قبل ِّمنعهم من دخول تركيا أو ردهم عىل أعقابه

إن السلطات الرتكية .  مما أسفر عن سقوط قتىل وجرحى- من الذخرية الحية إىل الرضب–حرس الحدود األتراك 

ة العفو كما تدعو منظم. يجب أن تكفل وضع حد لهذه االنتهاكات وااللتزام بالتحقيق يف مزاعم االنتهاكات السابقة

الدولية الحكومة الرتكية إىل إجراء مراجعة جذرية للممارسات عىل الحدود، وإنهاء اضطرار الالجئني إىل استخدام 

َّاملعابر غري الرشعية الخطرة، وذلك بضمان توفري نقاط عبور كافية وآمنة ومنظمة لالجئني بغض النظر عما إذا 
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 .كانوا يحملون جوازات سفر أم ال

َّأيلول عىل التوايل قدمت منظمة العفو الدولية إىل وزارة الداخلية واملديرية العامة إلدارة / سبتمرب16 و 15و يف 

َّالهجرة مذكرة من عرش صفحات تضمنت شهادات وغريها من التفاصيل املتعلقة بحوادث إطالق النار يف مقتل 

 48أي أنها طاولت (حدود األتراك ً شخصا تعرضوا للرضب عىل أيدي حرس ال31ُ حوادث زعم فيها أن 10و 17

ترشين /مطلع نوفمربًولم تكن املنظمة قد تلقت ردا عىل مذكرتها عند إكمال هذا التقرير يف ). ضحية مزعومة

 .الثاني

  السورية-الحدود التركية 
لخطوط فباإلضافة إىل الرصاع عىل ا. تطرح األوضاع يف سوريا عىل تركيا تحديات متعددة يف مجال إدارة الحدود

األمامية بني أطراف يف النـزاع السوري، التي تحاول السيطرة عىل مواقع اسرتاتيجية عىل الحدود، فقد امتد النـزاع 

ً مواطنا تركيا قد لقوا حتفهم نتيجة للقذائف 75 كان أكثر من 2014نيسان /وبحلول أبريل. إىل تركيا نفسها ً

ُ وتستخدم املعابر غري الرشعية من تركيا من قبل 43.رايض الرتكيةالطائشة والسيارات املفخخة، والصدامات عىل األ

األفراد الذين يحاولون االلتحاق بالقتال يف سوريا، ومن قبل أفراد جماعات مسلحة تحاول دخول تركيا بصورة 

كما تشهد املنطقة عمليات تهريب قديمة عرب الحدود لألشخاص والوقود والسجائر واألغذية وقطع . شبه مؤكدة

ًوفقا ملعلومات حصلت عليها منظمة ( ويف حني أن العديد من املهربني غري مسلحني 44.غيار املركبات واألسلحة

، فإن بعض الذين يعملون عىل الحدود مسلحون، وحدث أن أطلقوا النار )ًالعفو الدولية، فضال عن تقارير مختلفة

 45.عىل حرس الحدود األتراك يف بعض الحاالت

ًعىل املنطقة الحدودية وسياسات تركيا املصممة للتكيف مع تلك األوضاع تركت أثرا مدمرا عىل إن انعدام األمن  ً َّ

ُوأصبحت املعابر الحدودية الرسمية تستخدم . ًاألشخاص الذين يحاولون مغادرة سوريا بحثا عن األمان يف تركيا

ازات سفر سارية املفعول ويعيشون إىل حد كبري من قبل أقلية صغرية من الالجئني من سوريا، ممن يحملون جو

ويف اجتماعات مع منظمة العفو الدولية، اعرتف مسؤولون أتراك بأن املعابر . عىل مسافة آمنة من نقاط العبور تلك

بحاجة إىل معالجة "الحدودية الرسمية مفتوحة أمام الالجئني الذين يحملون جوازات سفر أو األشخاص الذين هم 

ً، وكثريا ما يسوقون عدم قدرة مخيمات الالجئني يف تركيا عىل استيعاب املزيد من "ة عاجلةطبية أو مساعدة إنساني

 بيد أنه حتى بالنسبة ملن يحملون جوازات سفر، ربما يكون الدخول عرب بوابة العبور 46.الالجئني كمربر لذلك

ًاملذكورة آنفا، كان يتم إغالق املعابر فباإلضافة إىل إغالق املعابر األربعة . ًالرسمية مستحيال من الناحية العملية

باب السالمة /الحدودية عندما تتصاعد وترية العنف يف سوريا؛ كما حدث عىل سبيل املثال بالنسبة ملعرب أونكوبينار

باب الهوى يف /؛ ومعرب سيلفيغوزو2014شباط / وفرباير2013ترشين األول / أكتوبر-أيلول/يف سبتمرب

كانون /جرابلس يف أوائل يناير/؛ ومعرب كركميش2014كانون الثاني /وأواخر يناير 2013كانون األول /ديسمرب

 2014.47الثاني 

وعىل الرغم من ذلك، كانت هناك أمثلة إيجابية عىل قيام تركيا بتسهيل عبور الجئني من سوريا، ممن ال يحملون 

 الحظ أحد أعضاء 2014أيلول /رب سبتم25 ففي 48.ّجوازات سفر، من نقاط العبور الحدودية املفتوحة واملنظمة

ًوفد منظمة العفو الدولية مثاال عىل ذلك يف معرب يومورتاليك الحدودي الذي أنشأته تركيا لتسهيل وصول الالجئني 

يف محافظة ريف حلب بشمال سوريا، الواقعة ") عني العرب"املعروفة باللغة العربية باسم (من منطقة كوباني 

وباإلضافة إىل توفر الخدمات الطبية وخدمات التسجيل عىل الحدود، . يورفا الرتكيةجنوب سوروتش بمحافظة شانل

 هو –إن هذا املثال عىل املمارسات الجيدة : كان هناك أفراد رشطة لضمان عدم إدخال مواد غري مرخصة إىل البالد



 البقاء رصاع 

 تركيا يف سوريا من الالجئون
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ُالذي ينبغي أن يحتذى ويطبق كسياسة عامة عىل الحدود، بما يكفل أمن الحدود وسالم . ة عبور الالجئني إىل تركياُ

ترشين األول، /بيد أنه عندما عاد وفد منظمة العفو الدولية إىل الحدود الرتكية مع كوباني يف وقت الحق يف أكتوبر

، كما كانت عليه الحال خالل معظم 49كانت الحدود مغلقة يف وجه األشخاص الذين ال يواجهون حاالت طبية عاجلة

تموز /هجومها عىل املنطقة يف يوليو" الدولة اإلسالمية"عة املسلحة العروفة باسم الفرتة منذ أن بدأت الجما

2013."50 

  الجيء من كوباني300االعتقال غري القانوني لنحو 
" عني العرب" الجئ من مدينة كوباني السورية، املعروفة باسم 300ُ احتجز قرابة 2014ترشين األول /يف أكتوبر

ً يوما يف سوروتش بمحافظة شانليورفا القريبة من الحدود مع 15 وصلت إىل كذلك، يف قاعة رياضية ملدة

وقال السوريون قد فروا ن كوباني تحت ضغط الهجوم الذي شنته قوات الجماعة املسلحة املعروفة .51كوباني

د ، وهي جماعة مسلحة تابعة لالتحا"وحدات الدفاع عن الشعب"، التي كانت تقاتل "الدولة اإلسالمية"باسم 

 .2012تموز /الديمقراطي الكردي، التي إستولت عىل كوباني منذ يوليو

ً طفال معا من دون إخبارهم بأسباب اعتقالهم ويف 30وقد احتجزت أفراد هذه املجموعة من النساء والرجال نحو  ً

ت حادثة وقد وقع. ُظروف مرتدية للغاية، لم يسمح لهم فيها باالتصال بعائالتهم أو الحصول عىل رعاية طبية

وقال عدد من . ترشين األول/ أكتوبر5االعتقال بعد محاولة العبور إىل تركيا من بوابة مورشيتينار الحدودية يف 

الالجئني ملنظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للرضب والتهديد بسكني وإساءة املعاملة عىل أيدي أفراد الجندرما 

 .أثناء استجوابهم) الرشطة العسكرية(

تقال غري القانوني وغري املرشوع لهذا العدد الكبري من الالجئني يعترب حالة استثنائية، ولكن منظمة العفو إن االع

وقال محام تحدث إىل منظمة . الدولية تلقت أنباء عن حاالت أخرى لالعتقال اإلداري لالجئني السوريني لفرتة طويلة

 من 57بموجب املادة " إرشاف إداري قبل عملية الرتحيل"نه العفو الدولية إن السلطات حاولت تربير االعتقال عىل أ

 .قانون األجانب والحماية الدولية

ُترشين األول سمح ملنظمة العفو الدولية بزيارة الالجئني املعتقلني يف القاعة الرياضية، ويف ذلك / أكتوبر18يف 

ء والرجال واألطفال إىل كوباني بسوريا ً رجال قيد االعتقال، بعد إعادة مجموعتني من النسا95الوقت كان هناك 

 .ًوإطالق رساح مجموعة ثالثة أقل عددا من النساء واألطفال الالجئني والسماح لهم بالبقاء يف تركيا

ًوقال الجئون ملنظمة العفو الدولية إن الذين أعيدوا إىل سوريا قرسا من قبل السلطات الرتكية، التي قالت إنهم  ُ

وهذا اإلجراء يصل .  مسمى، ما لم يوافقوا عىل العودة وعدم محاولة دخول تركيا مرة أخرىُسيعتقلون إىل أجل غري

 . البناءة، وهو إجراء محظور بموجب القانون الدويل والقانون الوطني الرتكياإلعادة القرسيةإىل حد 

تايل بعد إصابته بجروح ُوكان من بني الذين أعيدوا صبي يف الخامسة عرشة من العمر، عاد إىل تركيا يف اليوم ال

َّبالغة يف رجليه نتيجة لهجوم شنه تنظيم  ُوقد برتت إحدى ساقيه يف أحد مشايف . عىل ما يبدو" الدولة اإلسالمية"ً

 .سوروتش

وخالل مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع الجئني يف القاعة الرياضية، قال الالجئون إنهم لم يتم إطالعهم 

وقد قال العديد . "ِّإذا كنا قد اقرتفنا جريمة، فليقدمونا إىل املحكمة ويثبتوا ذلك: "وقال أحدهم. همعىل أسباب اعتقال

 .ُأما الذين علمت عائالتهم باعتقالهم، فلم يسمح لها برؤيتهم. منهم للمنظمة إن عائالتهم ال تعلم أنهم معتقلون



 البقاء  رصاع

 تركيا يف سوريا من الالجئون

 

 2014 الثاني ترشين/نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة          EUR 44/017/2014: الوثيقة رقم

14 

 العتقالهم، وإنهم تعرضوا عندئذ إلساءة املعاملة عىل كما قال الجئون للمنظمة إنه تم استجوابهم يف اليوم الثالث

وقال بعض الالجئني للمنظمة إنهم أثناء التحقيق . ًأيدي أفراد الدرك، الذين ألقوهم أرضا ووقفوا عىل أطرافهم

معهم بشأن ما إذا كانوا من أعضاء قيادة حزب االتحاد الديمقراطي الكردي، وتم تهديدهم بحد السكاكني التي 

ُواحتجز الالجئون يف القاعة الرياضية ". سنقطع رؤوسكم ونلقي بها يف سوريا: "ت عىل رقابهم، وقيل لهمُوضع

 ساعة يف اليوم، والحظت منظمة العفو الدولية أن القاعة كانت تفتقر إىل التهوية الكافية، ولم يكن فيها 24ملدة 

فقال أحد . رجال قدموا شكاوى طبية عاجلةوتحدث مندوبو املنظمة إىل تسعة . سوى مرحاض واحد قذر وحمام

ُونقلته سيارة إسعاف إىل املستشفى، ولكنه أعيد . ُالرجال إنه أصيب بذبحة قلبية أثناء احتجازه يف القاعة الرياضية

ُبعد ساعة، ولم تقدم له أية أدوية، كما لم تجر له أية فحوص طبية ُوقال الالجئون للمنظمة إنه لم يسمح ألي من . َُّ

 .شخاص اآلخرين بإجراء فحوص طبية أو الحصول عىل معالجة طبية أو أدوية خالل فرتة االعتقالاأل

وتحدث ثمانية رجال آخرون ملنظمة العفو الدولية عن أنهم عانوا من مشكالت طبية، منها إصابات يف العمود 

جهاز البويل وحىص يف الكىل الفقري ومشكالت يف الجهاز التنفيس ومشكالت يف القلب واألنيميا والتهاب يف ال

 .ًوقال العديد من الالجئني للمنظمة إن مشكالتهم ظهرت أو ازدادت سوءا أثناء فرتة اعتقالهم. وأمراض جلدية

َّوأكد تسعة منهم أنهم صحفيون كانوا يعملون مع وكالة أنباء هاوار، . كما قال الالجئون للمنظمة إنهم مدنيون

 .نباء األوضاع هناك إىل العالم الخارجيوأنهم مكثوا يف كوباني لنقل أ

ً شخصا، فقد أطلق رساحهم أخريا يف 95أما بقية الالجئني املعتقلني، وعددهم  ُترشين األول، وسمح لهم / أكتوبر20ًُ

َّ، لم تكن السلطات قد ردت عىل الشكاوى 2014ترشين األول /وحتى نهاية أكتوبر. بالبقاء يف تركيا مع عائالتهم

 52.شأن االعتقال غري القانوني وإساءة املعاملة وعودة الالجئنيالجنائية ب

 المعابر غير الشرعية
إن عدم وجود معابر حدودية رسمية مفتوحة، إىل جانب كون األغلبية العظمى لالجئني من سوريا ال يملكون 

ومن الناحية . جوازات سفر، يعني أن العديد منهم اضطروا إىل استخدام نقاط عبور غري رشعية لدخول تركيا

الفعلية يضطر جميع الفلسطينيني املقيمني يف سوريا لدخول تركيا بصورة غري رشعية ألن وثائقهم غري مقبولة من 

وباإلضافة إىل الفلسطينيني "). الفلسطينيون من سوريا: "أنظر النص يف املربع أدناه(طرف حرس الحدود األتراك 

 مليون شخص، قد دخلوا 1.6عظم الالجئني يف تركيا، البالغ عددهم القادمني من سوريا، من املرجح أن يكون م

ًويف بعض الحاالت يمكن أن يكون العبور سهال، ولكنه يف العديد من الحاالت األخرى . البالد عرب قنوات غري رشعية

 .ًيكون صعبا، وربما تكون الرحلة خطرة تمنعهم من دخول األرايض الرتكية

َّو الدولية عن حاالت غض فيها حرس الحدود األتراك الطرف، بل سهلوا وصول وتحدث الجئون ملنظمة العف ْ َّ

إنهم وصلوا من كوباني إىل " أفاد"ُوذكر أن عرشات اآلالف الذين قالت . الالجئني إىل نقاط دخول غري رشعية

راقيل من قبل  قد دخلوا بطريقة غري مرشوعة وبدون ع2014أيلول / سبتمرب18سوروتش يف األيام التي تلت يوم 

 ويف مثال آخر عىل السماح لالجئني من سوريا بدخول تركيا بطرق 53ً.حرس الحدود األتراك، بل بمساعدتهم أحيانا

غري رشعية، قال رجل سوري يف محافظة كيليس الرتكية ملنظمة العفو الدولية إنه أثناء محاولته العبور بالقرب من 

 محافظة ريف حلب، إىل الجنوب من مدينة كيليس الرتكية، يف أونكوبينار الحدودي يف/معرب باب السالمة

ُ، ألقى حرس الحدود األتراك القبض عليه مع زوجته وأطفاله الثالثة، وأعيدوا إىل سوريا ثالث 2012نيسان /أبريل

ة، ًوأخريا عندما اكتشف أحد أفراد حرس الحدود أنهم يف طريقهم إىل املحاولة الرابع. مرات عىل مدى ستة أيام

 54.أشفق عليهم وسمح لهم بالعبور



 البقاء رصاع 

 تركيا يف سوريا من الالجئون
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دفع إىل "وقال العديد من الالجئني الذين تحدثوا إىل املنظمة إن حرس الحدود األتراك أعادوهم إىل سوريا يف عمليات 

ِلم تنطو عىل منع دخول " الدفع إىل ما وراء الحدود"وبالفعل فإن العديد من عمليات . عرب الحدود" ما وراء الحدود
االنتهاكات : "أنظر(إىل تركيا فحسب، وإنما عىل استخدام العنف ضدهم عىل أيدي حرس الحدود األتراك، الالجئني 

 .أدناه" عىل أيدي حرس الحدود األتراك

فالحدود الرتكية مع سوريا . ًإن إرغام الالجئني عىل استخدام نقاط الدخول غري الرشعية يعترب إشكاليا ألسباب عدة

ًاط متعددة، وقتل وجرح عدد من الالجئني نتيجة لأللغام األرضية لدى عبورهممزروعة باأللغام يف نق ُ  وقال 55.ُ

وقال آخرون للمنظمة . ُالجئون ملنظمة الدولية إنه طلب منهم دفع نقود إىل املهربني مقابل مساعدتهم عىل العبور

ًان املعابر كانت متعبة جسديا لرشعية قد تعني حرمان األشخاص وهكذا فإن رضورة استخدام نقاط العبور غري ا. ِ

ً إما ألنهم فقراء جدا أو غري قادرين جسديا عىل –الذين يحتاجون إىل األمان أكثر من غريهم من دخول تركيا  ً

فعىل سبيل املثال، قالت الجئة سورية يف اسطنبول للمنظمة إنها بحاجة ماسة إىل أن يلتحق . مكابدة عناء الرحلة

ولكن ألنهما ال يملكان جوازات سفر، فإنهما ال يستطيعان استخدام . وجودان يف مدينة حلببها والداها املسنان امل

 كما أن 56.ْاملعابر الحدودية الرشعية، وهما غري قادرين عىل تجشم عناء الرحلة عن طريق املعابر غري الرشعية

ُاالعتماد عىل املعابر غري الرشعية خلق نوعا من اقتصاد التهريب الضخم، ليضا ف إىل التجارة غري املرشوعة القائمة، ً

ًالتي تنقل مواد متعددة، منها األسلحة التي تمثل تهديدا ألمن تركيا ِ. 

 الفلسطينيون القادمون من سوريا
إن معظم الالجئني الفلسطينيني الذين كانوا يعيشون يف سوريا والذين طلبوا األمان يف تركيا، لم يتمكنوا من دخول 

ويف حني أن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أكدت أن . عابر الحدودية الرسميةالبالد عن طريق امل

عىل أن ) 3املزيد من املناقشة يف الفصل  (2012آذار /أنظمة وزارة الداخلية غري املنشورة التي صدرت يف مارس

نفسها يف الحصول عىل حماية مؤقتة للفلسطينيني القادمني من سوريا الذين يطلبون اللجوء يف تركيا الحقوق 

ًأسوة بالسوريني، وال يحتاجون إىل تأشرية دخول، َّ فإن تلك األنظمة لم تطبق مرات عدة يف املمارسة العملية من 57ُ

وإن من بني عرشات الالجئني الفلسطينيني من . جانب حرس الحدود األتراك عىل املعابر الربية والجوية للبالد

ًإليهم املنظمة خالل إعداد هذا التقرير، اضطروا جميعا، ما عدا واحدا، لدخول البالد عن سوريا الذين تحدثت  ً

 .طريق املعابر غري الرشعية

إن جميع : "وقال ممثل إلحدى املنظمات الخريية العاملة مع الفلسطينيني القادمني من سوريا يف تركيا للمنظمة

فال .  رشعية ألنهم ال يستطيعون الحصول عىل تأشرية دخوليدخلون تركيا بصورة غري] من سوريا[الفلسطينيني 

ًومن املستحيل تقريبا الحصول عىل تأشرية دخول إىل . يوجد سفارة تركية يف سوريا لتقديم طلبات التأشرية لها

 عندما يكون لدى الفلسطينيني القادمني من سوريا جوازات سفر وحتى 58".تركيا من السفارة الرتكية يف لبنان

ة املفعول، فإن حرس الحدود يطلبون منهم إبراز تأشريات دخول، مع أنهم ال يطلبون تأشريات من املواطنني ساري

 بعضهم يحمل جنسية سورية والبعض اآلخر يحمل جنسية -ُوأبلغ أفراد عائلة مختلطة الجنسية. السوريني

 يحملون جنسية سورية بالدخول، ُ بأنه يسمح لألفراد الذين-فلسطينية، ويملكون وثائق سفر سارية املفعول

 59.بالدخولولكن األفراد الذين يحملون جنسية فلسطينية ال يسمح لهم 

وتختلف التقديرات بشأن عددهم، . َّومع ذلك، فقد تمكن آالف الفلسطينيني القادمني من سوريا من الفرار إىل تركيا

، مع أن 2011 بدء االنتفاضة يف سوريا عام  شخص دخلوا تركيا منذ10,000حيث يشري أحد التقارير إال أن نحو 

َّ وقال أشخاص مطلعون ممن قابلتهم املنظمة يف تركيا، ومن 60.ثالثة أرباع هؤالء ربما غادروا البالد منذ ذلك الحني
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 سوريون مدافعون عن حقوق اإلنسان وصحفي سوري، إن عدد العائالت الفلسطينية –بينهم فلسطينيون 

َّاملوجودة حاليا يقد   61. شخص3,500  عائلة، أو ما مجموعه حوايل500ر بنحو ً

 االنتهاكات على أيدي حرس الحدود األتراك
خالل إجراء هذا البحث تلقت منظمة العفو الدولية شهادات متسقة وذات صدقية بشأن االنتهاكات عىل أيدي 

ًحت تركيا دولة طرفا فيها، فضال ًحرس الحدود األتراك، وهو ما يشكل انتهاكا التفاقيات حقوق اإلنسان التي أصب ً

 62.عن القوانني الوطنية الرتكية

وتوضح الحاالت التالية النوعني الرئيسيني لالنتهاكات ضد الالجئني التي ارتكبها أفراد األمن األتراك وتحدث عنها 

ب إساءة استخدام الذخرية الحية عىل الحدود، والتعذيب وغريه من رضو: الضحايا وأقرباؤهم وآخرون، وهما

وتمثل هذه الحاالت عينة توضيحية ألكثر من . ًاملعاملة، التي غالبا ما يصحبها رد الالجئني عىل أعقابهم إىل سوريا

ُ شخصا أطلق عليهم الرصاص أو تعرضوا للرضب، وكتبت منظمة العفو الدولية رسائل بشأنهم إىل السلطات 40 ً

، وجميع الضحايا، 2014دث، باستثناء حادثة واحدة، يف عام وقد وقعت جميع تلك الحوا. 2014أيلول /يف سبتمرب

أما الحالة االستثنائية فكانت فتاة مراهقة قالت .  سنة60 و 14ًباستثناء واحدة، كانوا رجاال تراوحت أعمارهم بني 

ر غري َّويتعلق معظم االنتهاكات املوثقة يف هذا الفصل بالعبو. إنها تعرضت للرضب كما والدها يف الوقت نفسه

الرشعي من املناطق التي تقطنها أغلبية كردية يف سوريا، الواقعة جنوبي محافظات سيزر وناردين وشانليورفا 

ووردت إىل . كما وردت أنباء عن إطالق النار عىل نقاط الدخول غري الرشعية يف محافظة كيليس الرتكية. الرتكية

وذكرت أنباء تتسم . ً لكن أقل توثيقا يف محافظة هتايمنظمة العفو الدولية أنباء عن وقوع انتهاكات مشابهة

ومن املرجح أن يكون العديد . َّبالصدقية أن جميع الضحايا كانوا من املدنيني العزل الذين ينشدون األمان يف تركيا

 ويف الوقت. من الالجئني من سوريا قد تعرضوا النتهاكات عىل أيدي حرس الحدود األتراك بدون أن يبلغوا عنها

 .نفسه، استطاعت أغلبية الالجئني الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية عبور الحدود بأمان

ًوطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات الرتكية ردا بشأن االنتهاكات املزعومة وقدمت الشهادات خطيا إىل وزارة  ً

َّبيد أن املنظمة لم تتلق أي .  عىل التوايل2014ل أيلو/ سبتمرب16 و 15الداخلية واملديرية العامة إلدارة الهجرة يف 

 .ترشين األول/رد من السلطات حتى وقت االنتهاء من هذا التقرير يف نهاية أكتوبر

إن منظمة العفو الدولية تدعو إىل إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة يف جميع الحاالت املزعومة الستخدام 

ُّكما تدعو املنظمة السلطات الرتكية إىل ضمان تقيد .  الحدود األتراكالقوة بشكل غري قانوني من قبل حرس

ًاستخدام القوة من قبل حرس الحدود األتراك من اآلن فصاعدا تقيدا صارما باملعايري الدولية املتعلقة باستخدام  ً ً

 63.ْالقوة واألسلحة النارية، وخاصة برشطي الرضورة والتناسب

  استخدام الذخيرة الحيةالوفيات واإلصابات الناجمة عن
كانون األول /ُذكر أن حوادث قتل األشخاص السبعة عرش نتجت عن استخدام الذخرية الحية يف الفرتة بني ديسمرب

 11وقد تلقينا معلومات حول . ً، وأنها وقعت عىل نحو متعادل نسبيا خالل تلك الفرتة2014آب / وأغسطس2013

وتلقينا معلومات حول . اإلنسان، وبينهم محامون، ومن تقارير إعالميةحالة منها من مدافعني سوريني عن حقوق 

حالة واحدة من شاهد عيان، باإلضافة إىل التقارير اإلعالمية؛ ومعلومات عن حالة أخرى من صديق للمتويف، 

د املحامني باإلضافة إىل أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان ورشيط فيديو؛ وعن حالة أخرى من أحد أقرباء املتويف وأح

واستندت حالة إصابة بجروح بالغة . ووسائل اإلعالم؛ ووردت معلومات عن ثالث حاالت من وسائل اإلعالم فقط
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نتيجة استخدام الذخرية الحية إىل معلومات تلقيناها من عائلة املصاب ومن صور اإلصابات ومن محامني ووسائل 

 .إعالم

د نقاط عبور غري رشعية يف محافظات سيزر وكيليس وماردين ووقعت جميع عمليات إطالق النار املزعومة عن

ِولم يرد يف أي من املعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية أو شاهدتها ذكر لصدور . وشانليورفا الرتكية

ويف حالة واحد فقط ورد أن عملية إطالق النار حدثت يف الوقت نفسه الذي . تحذيرات حقيقية قبل إطالق الرصاص

ومنظمة العفو الدولية عىل علم بإجراء تحقيقات يف حالتني فقط من الحاالت ". قف"طلقت فيه رصخة ان

 64.املذكورة

ُ عاما، أردي بالرصاص يف 25، نجار من الدرباسية يف محافظة الحسكة، يبلغ من العمر 65سليمان أحمد خلف ً

دثة إنهما كانا ضمن مجموعة من سبعة أو وذكر قريب له كان برفقته ساعة الحا. 2013كانون األول / ديسمرب29

ثمانية الجئني حاولوا دخول تركيا من الدرباسية إىل شينيورت، وهي بلدة يف محافظة ماردين الرتكية تقع عىل بعد 

 بعد الظهر، وعىل الفور 4:30وقال قريبه للمنظمة إنهم عربوا الحدود يف حوايل الساعة . مئات األمتار من الحدود

 :سيارة من حرس الحدود األتراك موقعهمحددت دورية 

كان هناك اثنان، أحدهما جندي واآلخر . ، ولكنهم يف الوقت نفسه بدأوا بإطالق النار"سمعنا رصخة بالتوقف"
ً مرتا، ثم أطلقا النار مرة أخرى، فأصابا سليمان يف صدره 40 إىل 30أطلقا النار مرة واحدة من مسافة . ضابط

وطلب أحد الرجال من مجموعتنا من الجندي، الذي كان يتحدث اللغة الكردية، أن . ًهذه املرة، فسقط أرضا
ويف النهاية استدعى سيارة . يساعدنا يف نقل سليمان إىل السيارة، بينما التزم الضابط الصمت وظل يراقب فقط

ُإلسعاف ونقل وصلت سيارة ا. ًكان سليمان ال يزال حيا يف تلك اللحظة.  دقيقة15إسعاف، وصلت بعد مرور 

 ."سليمان إىل املستشفى الحكومي يف مدينة ماردين برتكيا، ولكنه فارق الحياة بعد ساعة من إطالق النار عليه

ُويف اليوم التايل أطلق رساحه وسمح لوالد سليمان أحمد خلف . ُواحتجز قريبه يف مركز الرشطة طوال تلك الليلة ُ

 . جثمان سليمان إىل سوريابعبور الحدود إىل تركيا، حيث نقل الرجالن

ًووفقا لوثائق رسمية تتعلق . وقد أدىل قريبه بإفادة أمام الجيش الرتكي تتعلق بحادثة إطالق النار يف يوم الحادثة

ًبالتحقيق اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فإن مجندا يف الحادية والعرشين من العمر اعرتف بإطالق النار عىل  ّ

قال إن ثالثة من أفراد املجموعة التي حاولت عبور الحدود كانوا مسلحني وإنهم حاولوا و. سليمان أحمد خلف

وادعى الجندي أنه أطلق الرصاص عىل سليمان بالصدفة بعد أن انطلقت . الفرار عىل الرغم من أنه أمرهم بالتوقف

يق الجنائي يف الحادثة ال يزال ترشين األول، كان التحق/ويف نهاية أكتوبر. َّبندقيته عندما تعثر بأسالك السياج

 ً.جاريا

ُ عاما، أطلقت عليه النار يف رأسه ليلة 14، البالغ من العمر 66عيل أوزدمري  عندا اقرتب 2014أيار / مايو19 -18ً

وتحدث غاني أوزدمري، . من الحدود الرتكية بالقرب من الدرباسية يف محافظة الحسكة بسوريا وكزيلتيبي برتكيا

َغاني لم يكن مع ابنه، ولكن األحداث رويت له من قبل عيل . مة العفو الدولية حول ما حدث لنجلهوالد عيل، ملنظ

 ابن عمه وصديقان وعائلة مكونة من ستة –فقد كان عيل برفقة تسعة الجئني آخرين . وآخرين ممن كانوا معه

طوا لدخول تركيا من منطقة قريبة لبلدة ًولم يدفع عيل ورفاقه نقودا إىل املهربني ملساعدتهم يف العبور، وخط. أفراد

الدرباسية السورية إىل كزيلتيبي بمحافظة ماردين الرتكية، حيث كانت عائلة عيل تعيش خالل معظم فرتة األزمة يف 

 : سوريا
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كان . فشعر عيل بالخوف. ً مرتات من الحدود الرتكية، سمعوا أشخاصا يتكلمون اللغة الرتكية10عىل بعد نحو "
ويف اللحظة التي قرر فيها العودة من الحدود وأدار رأسه . بل محاولة العبور، ولم يعرف ما يفعله عندئذًخائفا ق

ُلم يصدر أي تحذير شفوي، ولم تطلق أية . َّوجسمه إىل اليسار كي يبدأ رحلة العودة، تلقى رصاصة يف جانب رأسه

خلف تجويف عينه اليمنى وخرجت من رأسه لقد كانت رصاصة واحدة دخلت جمجمته . طلقات تحذيرية يف الهواء
 ."خلف تجويف عينه اليرسى

 .َوهكذا فقد عيل اإلبصار بكلتا عينيه

ًثم أطلقت رصاصات أخرى، ولكن أحدا منهم . ، ولكنه لم يفقد الوعي"ال أستطيع أن أرى:"ًسقط عيل أرضا وقال ُ

بيد أن املستشفى لم يستطع معالجته بسبب . ًنقل أفراد املجموعة عليا إىل مستشفى الدرباسية بسوريا. ُلم يصب

ٍثم نقل إىل مشاف أخرى يف عدة مدن سورية . عدم توفر الطواقم الطبية واملرافق الطبية الكافية  منها العمودة –ُ

ُونقل مرة أخرى إىل مشفى . ً ولكن أيا منها لم يستطع توفري الرعاية الطبية الكافية له–والقامشيل وديريك 

ُوأخريا نقل عيل إىل . تصل األشخاص الذين ساعدوه يف سوريا بالسلطات يف ماردين وكزيلتيبي برتكياوا. القامشيل ً

ُوقد أدخل أحد املشايف الخاصة يف كزيلتيبي، حيث مكث هناك ملدة ثالثة أيام، . تركيا لتلقي املعالجة الطبية الطارئة

 2ويف . ًا، قىض سبعة منها يف العناية املركزة يوم15ُأدخل بعدها إىل أحد مشايف ديار بكر، حيث مكث ملدة 

ويف وقت الحق من . ُوبعد أربعة أيام نقل إىل منـزل والده يف كزيلتيبي. ُحزيران أجريت له عملية جراحية/يونيو

 .ُحزيران منح عيل تأشرية دخول لاللتحاق بعائلته يف أملانيا/يونيو

حزيران / يونيو10ويف . َّيتلق أي اعتذار رسمي من أحد يف تركياوقال غاني أوزدمري ملنظمة العفو الدولية إنه لم 

ُدون أحد املحامني من ماردين إفادة عيل، ولكن غاني أوزدمري لم يعرف اسم املحامي، ولم يعط أية بيانات  َّ

 .لالتصال به، ولم يعلم بنتائج أية تحقيقات

ية إىل املدعني العامني تتعلق بإطالق النار عىل ، قدم غاني أوزدمري شكوى جنائ2014ترشين األول / أكتوبر30يف 

 .67نجله

 التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
 حوادث منفصلة، 10يف املذكرة التي أرسلتها إىل السلطات الرتكية، قدمت منظمة العفو الدولية معلومات بشأن 

ً شخصا، قيل إنهم جميعا مدنيون، للرضب عىل أيدي حرس الح31َّتعرض فيها  دود األتراك عندما حاولوا دخول ً

أنظر حالة مصطفى شمس الدين الحاج اسماعيل (ويف إحدى تلك الحوادث تويف شخص . البالد بصورة غري رشعية

ويبدو أن الرجال الذين كانوا . وكان جميع الضحايا من الذكور، ماعدا فتاة يف الرابعة عرشة من العمر). أدناه

ًدفا للرضب بشكل خاص، يف حني لم تتعرض العائالت والنساء واألطفال بوجه يسافرون بدون عائالتهم كانوا ه

. ُوكانت عمليات الرضب تتم باستخدام األيدي والركل والعيص، كما استخدمت أعقاب البنادق. عام إلساءة املعاملة

َّويف ثالث حاالت ذكر بعض األشخاص أن البنادق كانت مصوبة نحوهم؛ ويف إحدى الحاالت تعرض  الضحية َّ

َّويف حاالت عدة تعرض . ُللتهديد بالقتل؛ ويف حالة أخرى أطلقت رصاصات عىل األرض بالقرب من الضحية
ُويف النهاية أرغم . ُّ من قبيل التعرية أو التبول عليهم أو إرغامهم عىل الزحف مثل الحيوانات–الضحايا لإلذالل 

 .ىل العودة إىل سوريااألشخاص املرضوبني، إىل جانب األشخاص الذين معهم، ع

، ويف مواقع 2014آب / وأغسطس2013ترشين الثاني /وقد وقعت الحوادث العرشة يف فرتات منتظمة بني نوفمرب

يف الرشق، أغلبها ) تركيا(ماردين )/سوريا(يف الغرب إىل الحسكة ) يف تركيا(هتاي )/ يف سوريا(مختلفة، من إدلب 
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ٍويف ثمان من الحاالت العرش، وردت الشهادات مبارشة من . رديةيف ماردين، وهي منطقة تقطنها أغلبية ك
األشخاص الذين تعرضوا لالنتهاكات، بينما وردت يف حالة واحدة من شقيق الضحية، الذي قال ملنظمة العفو 

 ويف تسع من الحاالت، وقعت عمليات الرضب وغريه من االنتهاكات. ًالدولية إنه رأى اإلصابات وسمع وصفا ملا حدث

ويف اثنتني من تلك الحاالت، استمر الرضب يف مالجئ عسكرية، ويف حالة واحدة وقع . أمام املأل بالقرب من الحدود

 . الرضب يف  قاعدة عسكرية

ويف حادثة مقتل مصطفى شمس الدين الحاج إسماعيل الواردة أدناه والتي تلقينا املعلومات بشأنها من عائلته 

. لة عبور الحدود، ومن تقرير الطب الرشعي لقايض تحقيق يف الوفيات من سورياومن رجل كان برفقته لدى محاو

 .ُوال يعرف أين وقع ذلك االنتهاك

رجل بدون عمل من تل حجار يف محافظة الحسكة بسوريا وعمره ، 68مصطفى شمس الدين الحاج اسماعيل

د األتراك إثر محاولته دخول تركيا مع وذكر اثنان من أقربائه أنه تويف يف الحجز التابع لحرس الحدو. ً عاما44

، يف منطقة تقع إىل 2014شباط / فرباير18-19ثالثة الجئني آخرين عن طريق معرب حدودي غري رسمي ليلة 

وقال أقرباؤه ملنظمة العفو الدولية . الغرب من الدرباسية يف سوريا، جنوب شينيورت يف بمحافظة ماردين يف تركيا

وكان عليه أن يدخل تركيا بصورة غري رشعية . صول عىل املعالجة الطبية ملشكالت يف الكىلإنه أراد دخول تركيا للح

 .ألن املعابر الحدودية الرسمية يف املنطقة كانت مغلقة

 :وأعطى أحد الرجال املرافقني له شهادة خطية إىل عائلته، التي أرسلتها بدورها إىل منظمة العفو الدولية، قال فيها

]  تم حجب االسم–إم [ُوقد اجتزت أنا وصديقاي مصطفى و. ًلحدود كانت الساعة الرابعة صباحاعندما عربنا ا"
ووصلنا . ًعرب املرشد أوال، ثم أنا، ثم إم، وكان مصطفى آخرنا. السياج الشائك األول، ثم الثاني، ثم الثالث... واملرشد

ذا عربنا من تحته، وكان كل واحد منا يقوم برفع  ول- يبلغ ارتفاعه حوايل ثالثة أمتارً-إىل سياج شائك مرتفع جدا
 أمتار، سمعنا فجأة أصوات الجنود 10وبعد أن عربنا الحدود قاطعني حوايل . السلك الشائك لآلخر كي يعرب

ظننت أن مصطفى كان معنا، ولكنني فجأة لم أجده، ولم أتمكن من . فهربنا. أطلقوا النار علينا... الذين] األتراك[
وضعوه . ومن هناك رأينا سيارة عسكرية تركية تتوقف[وصلنا إىل سوريا . هم كانوا يطلقون النار عليناالعودة ألن

 ]".ين تركيا وسوريا[ألقوا به عىل األسالك الشائكة ... ويف اليوم التايل... يف السيارة ونقلوه] مصطفى[

لشائكة بني البلدين بواسطة مركبة ذات ُقال أقرباؤه ملنظمة العفو الدولية إن جثته وضعت عىل سياج األسالك ا

الذي ] ُحجب االسم[َّوزود أقرباؤه املنظمة بنسخة من تقرير قايض التحقيق يف الوفيات السوري يف سوريا . رافعة

 :وجاء يف التقرير. فحص الجثة

ُ، استدعيت لفحص جثة أحرضه2014شباط / فرباير20 من مساء يوم الخميس املوافق 20:00يف الساعة " ا ُ
وقد تم . السورية-املركز الطبي يف الدرباسية عقب العثور عليها ملقاة عىل األسالك الشائكة عىل الحدود الرتكية

َّوتبني أن سبب الوفاة نزيف يف الدماغ ناتج عن رضبات قاسية بأداة معدنية عىل ... فحص الجثة يف املركز الطبي
، مع )اثنان(ة عىل الشفة العليا مصحوبة بكرس يف األسنان العليا كدم: كما ظهرت اآلثار التالية عىل الجثة. الجمجمة

تمزقات يف الخد من الداخل واللثة؛ وكرس يف قاعدة الجمجمة نتيجة لرضبة عنيفة عىل الجمجمة قبل الوفاة؛ كما 
ًوجدت كدمة عىل الخد األيرس، وكدمة عىل العنق من الخلف إىل اليسار؛ وقد وقع كل ما ذكر آنفا نتيج ُ ة للرضب ُ

ُ؛ كما وجدت كدمات متنوعة يف الوجه واليدين؛ وحروق من )عقب بندقية، أو عصا أو قضيب معدني(بأداة معدنية 
َّ مما يشري إىل أنه كان قد تعرض للتعذيب والعنف بطرق مختلفة وأدوات –الدرجة األوىل عىل الرسغ األيرس 

ُوبعد وقوع الوفاة وجدت آثار شبيهة بآثار األسالك . الوفاةمختلفة؛ وال يبدو أنه تم تقديم إسعافات أولية له قبل 
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شباط / فرباير19ًزمن الوفاة هو حوايل الساعة الخامسة صباحا من يوم األربعاء املوافق . الشائكة عىل ظهره
 ."، مما يشري إىل أنه خضع للتعذيب ألكثر من ساعة بدون تقديم إسعافات أولية له حتى فارق الحياة2014

 .ُلم عائلته ما إذا أجري أي تحقيق من قبل السلطات الرتكية لبيان أسباب وفاتهوال تع

ُوباإلضافة إىل ذلك، فإن الحاالت الثالث التالية تمثل شهادات متطابقة حول رضب األشخاص الذين يقبض عليهم 

 :أثناء محاولة عبور الحدود بصورة غري رشعية، قبل ردهم عىل أعقابهم إىل سوريا

ًاملعروفة أيضا (ً عاما، من رسيكاني 35، ناشط كردي سوري، يبلغ من العمر ]ُحجب اسمه الحقيقي [69"لقمان"

وقال لقمان ملنظمة . الواقعة إىل الجنوب من سيالنبينارار يف محافظة شانليورفا الرتكية) باسمها العربي رأس العني

 عندما حاول 2014آب / أغسطس3-4 ليلة َّالعفو الدولية إنه تعرض للرضب عىل أيدي حرس الحدود األتراك يف

وأوضح للمنظمة أنه اضطر لعبور الحدود بصورة غري مرشوعة ألن نقاط عبور . دخول تركيا القريبة من موطنه

وذلك بسبب خوفه من القبض عليه من قبل تنظيم الدولة االسالمية املسلح . الحدود الرسمية القريبة كانت مغلقة

 :أو قوات الحكومة السورية

 آخرين، 16ُ كيلومرتات إىل الغرب من راس العني، دخلت تركيا، مع 10بالقرب من قرية العزيزية، التي تبعد نحو "
ً مرتا يف تركيا وصلت ثالث ناقالت جنود مدرعة 20وعىل بعد نحو . بينهم طفالن وخمس نساء، وجميعنا مدنيون

ًوبعد أن أوسعونا شتما ورضبا. ً جنديا15وخرج منها نحو  ً، أعادونا جميعا إىل الجانب السوري باستثنائي واثنني ً

ً دقيقة تقريبا بعيص خشبية أو مطاطية أو 30وعىل الحدود رضبونا ملدة . ْآخرين ممن ليسوا برفقة عائالتهم

 ."وهددونا بأننا إذا عدنا إىل تركيا فإنهم سيطلقون النار علينا. بالستيكية طول الواحدة منها حوايل مرت

ليس اسمها  ["هرفني"ً عاما، وابنته 60، وعمره ]طلب من املنظمة االشارة إليه بهذا االسم [70"يلمحمد ع"

َّرأس العني، تعرضا للرضب عىل أيدي حرس الحدود األتراك /ً عاما، من رسيكاني14، البالغة من العمر ]الحقيقي
ويف . التي أدىل بها ملنظمة العفو الدوليةً أو يف وقت قريب من هذا التاريخ، وفقا للشهادة 2014حزيران /يف يونيو

 سنوات، مع رجال ونساء وأطفال 8ًحوايل الساعة الثامنة مساء، قام محمد عيل وابنته وابنه البالغ من العمر 

آخرين، وجميعهم مدنيون، بعبور الحدود إىل تركيا بصورة غري رشعية من منطقة العزيزية يف سوريا، الواقعة إىل 

وأوضح محمد عيل كيف أنهم سمعوا . لعني التي تقع جنوبي سيالنبينار بمحافظة سانليورفاالغرب من رأس ا

 بينما كانوا يركضون –ُ يفرتض أن تكون طلقات تحذيرية من قبل حرس الحدود األتراك –صوت ثالث طلقات 

راد حرس داخل األرايض الرتكية، وسقطت هرفني عىل األرض، حيث تعرضت للركل عدة مرات من قبل أحد أف

ولفت انتباه مندوبي املنظمة إىل . َّكما تعرض محمد عيل للركل يف صدره ورأسه عندما عاد ملساعدة ابنته. الحدود

ُشق يف جفنه تماثل للشفاء جزئيا، وقال إنه أصيب به أثناء الرضب وبينما كان . ُكما رضب رجل آخر خالل الحادث. ً

ًسم تقريبا منه، وقد 20دود ثالث رصاصات عىل األرض عىل بعد محمد عيل ملقى عىل األرض أطلق أحد حرس الح

ًشتم أفراد املجموعة وأذلهم بإرغامهم عىل خلع أحذيتهم والعودة إىل سوريا سريا عىل أقدامهم وهم حفاة َّ. 

و ، وشابان آخران من جبل الزاوية قالوا ملنظمة العف]هذا هو االسم الذي أعطاه ملنظمة العفو الدولية [71"محمد"

الدولية إنهم تعرضوا للرضب عىل أيدي حرس الحدود األتراك عندما حاولوا دخول تركيا بصورة غري رشعية يف 

وقالوا إن خمسة .  من أزمرين يف محافظة إدلب باتجاه حاسيباشا يف محافظة هتاي الرتكية2014أيار /أواخر مايو

َّمن أفراد حرس الحدود الذين قدموا يف سيارة دورية مدرعة  ًقبضوا عليهم، وانهالوا عليهم رضبا بالعيص ملدة ِ

 ً. مرتا20ًخمس دقائق، ثم أرغموهم عىل العودة إىل سوريا سباحة يف نهر العايص، الذي كان عرضة يف تلك النقطة 
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 خاتمـة
ُفالالجئون السوريون يمنعون من . من الواضح أن السياسات الرتكية الحالية املتعلقة بالحدود ليست ناجحة

إن . صول إىل تركيا، ويجري ردهم عىل أعقابهم أو يتعرضون للقتل أو اإلصابة بجروح أثناء محاولة العبورالو

الحق يف مغادرة سوريا، التي تمثل إحدى أسوأ الكوارث اإلنسانية يف العالم، بهدف طلب اللجوء يعترب مسألة حياة 

. ود لضمان إمكانية دخول الالجئني إىل أراضيها بأمانويتعني عىل تركيا أن تغري سياساتها املتعلقة بالحد. أو موت

إذ أن اضطرار الالجئني لدخول تركيا بصورة غري رشعية أمر محفوف باملخاطر، وقد يمنع األشخاص األكثر 

كما أنه ال يخدم مصالح تركيا بشكل جيد ألنه يؤدي إىل ازدهار اقتصاد . ًضعفا من مجرد محاولة دخول تركيا

 . حالة انعدام األمنالتهريب وزيادة

َّالرتكية، يتعني عىل الحكومة فتح نقاط دخول منظمة وآمنة كافية، وضمان " سياسة الباب املفتوح"ًوتماشيا مع 

َّالسماح لجميع األشخاص الذين ينشدون الحماية الدولية، بغض النظر عم إذا كانوا يحملون وثائق سفر سارية 

 .املفعول أم ال

كما ينبغي إجراء تحقيقات فعالة يف مزاعم استخدام القوة . اكات عىل أيدي حرس الحدودوينبغي وضع حد لالنته

ويجب أن تكفل السلطات الطلب من حرس الحدود . غري القانونية واملسيئة وعمليات رد الالجئني عىل أعقابهم

ب أن يتقيد بااللتزامات احرتام حقوق الالجئني من سوريا يف التماس األمان يف تركيا، وأن أي استخدام للقوة يج

 .ْالدولية لحقوق اإلنسان، وال سيما مبدأي الرضورة والتناسب
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  آن األوان لتوفير وضع آمن3.
َّكرست تركيا موارد كبرية الستقبال الالجئني من سوريا، وأعاد رئيس الوزراء وغريه من كبار املسؤولني التأكيد عىل 

 .تصبح عودتهم إىل وطنهم آمنةالتزام تركيا باستقبال الالجئني إىل أن 

بيد أن الحكومة الرتكية فشلت عىل مدى ثالث سنوات ونصف يف توضيح الصفة القانونية لالجئني من سوريا 

وباستثناء الحصول عىل الرعاية الصحية املجانية، ظل الالجئون . والحقوق التي يتمتعون بها فور دخولهم تركيا

يتوقعوه من مساعدة من جانب السلطات الرتكية، وإىل متى سيستمر من سوريا غري متأكدين مما يمكن أن 

وليسوا " ضيوف"ولم تساعد البيانات الصادرة عن السلطات، والتي تشري إىل أن السوريني . الرتحيب بهم يف البالد

 72.الجئني، عىل تحسني وضعهم

ًوقد اتخذت السلطات خطوة مهمة ومرحبا بها يف التصدي لهذه األوضاع عند َّما أقر الربملان نظام الحماية املؤقتة َّ

ًوتحل هذه الخطوة التي انتظرناها طويال محل .73)أنظر النص يف املربع أدناه (2014ترشين األول /يف أكتوبر ُّ

ويمنح هذا النظام . ، التي حددت رشوط الحصول عىل الحماية املؤقتة2012آذار /التعميم غري املنشور يف مارس

ويف حالة تنفيذه بشكل كامل وعاجل، فإنه . ِّالجئني من سوريا ويمكنهم من تسلم بطاقات هويةصفة قانونية آمنة ل

 .سيساعد الالجئني يف الحصول عىل طائفة من الحقوق واالستحقاقات

 نظام الحماية المؤقتة
ُ الحق وضع  ويف وقت2011.74ترشين األول /ُمنحت صفة الحماية املؤقتة لالجئني من سوريا يف البداية يف أكتوبر

ًووفقا للمفوضية السامية . 2012آذار /نظام الحماية املؤقتة يف تعميم غري منشور لوزارة الداخلية صدر يف مارس

َّ، فإن النظام لبى املعايري الدولية، والسيما ضمان )املفوضية السامية لالجئني(لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

بدخول األرايض الرتكية، وتوفري ) يهم املقيمون الفلسطينيون يف سوريابمن ف(السماح لجميع املقيمني السوريني 

ًفضال عن (بيد أنه لم يتم توصيل النظام . ، والحصول عىل الخدمات األساسية"اإلعادة القرسية"الحماية لهم من 

ويف بعض . مإىل الالجئني السوريني أو منظمات املجتمع املدني العاملة معه") الخدمات األساسية"معنى عبارة 

 إن كون 75.الحاالت بدا املوظفون العموميون غري واعني بالحقوق التي يستحق الالجئون من سوريا التمتع بها

التعميم املتعلق بنظام الحماية املؤقتة غري منشور والحقوق التي يتضمنها غري معروفة، خلق مجموعة من 

 .املشكالت

َّ، عندما أقر 2013نيسان / صفة الحماية املؤقتة يف أبريلواتخذت السلطات الرتكية خطوة أخرى نحو تحديد
الذي دخل ) 6458رقم ( وهو قانون األجانب والحماية الدولية –الربملان الجزء األول من قانون اللجوء األسايس 

حد وقد نص القانون الجديد عىل صفة الحماية املؤقتة، ولكنه لم يمنحها أل. 2014نيسان / أبريل11حيز النفاذ يف 

" للحماية املؤقتة" ونص القانون عىل أنه سيتم تحديد املعنى الدقيق 76.ولم يحدد الحقوق التي يمنحها

 ولعل اإلخفاق األكرب لهذا اإلطار القانوني هو عدم اليقني 77.واالستحقاقات التي تنبثق عنها يف القانون الثانوي

فقد قال الجئون من سوريا ملنظمة . شكالت عديدةبشأن الصفة القانونية لالجئني السوريني، وهو ما خلق لهم م

ُالعفو الدولية إنهم غري متأكدين من الفرتة التي سيسمح لهم بالبقاء خاللها يف تركيا، وأنهم يخشون مراجعة 

ً خوفا من التعرض ملعاملة سلبية أو حتى من -ً إلبالغ الرشطة عن جريمة مثال، أو حتى للتسجيل–السلطات 

 .وقد أسهم مزيج من العوامل يف جعل الالجئني السوريني يعيشون عىل هامش املجتمع يف تركيا. ياإعادتهم إىل سور

فقد . ًوأعرب الجئون من سوريا ممن تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية مرارا عن شعورهم بالضعف يف تركيا
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ية يمكن أن تقول لالجئني الحكومة الرتك"قالت شابة سوريا تعيش يف محافظة هتاي للمنظمة إنها تعتقد أن 

 وقال أحد العاملني مع منظمة غري حكومية تركية، وهو من إزمري، إن 78".غادروا البالد: السوريني يف أية لحظة

الحكومة يجب أن تبلغ جميع الالجئني السوريني بأنه ال يمكن ترحيلهم، وذلك بسبب وجود لبس بشأن هذه 

ط واالستحقاقات التي تمنحها صفة الحماية املؤقتة أدت إىل عدم وعي  إن غياب وثيقة عامة تحدد الرشو79.القضية

ويمكن رؤية أمثلة عىل ذلك يف سلوك املوظفني العموميني الذين يترصفون . املوظفني العموميني بها، أو تجاهلها

حرس ً غري املنشور، ومنها مثال عدم قبول 2012بعكس الرشوط التي يتضمنها تعميم الحماية املؤقتة لعام 

الحدود وثائق السفر التي يحملها املقيم الفلسطيني يف سوريا، وترحيل الالجئني إىل سوريا بسبب ارتكابهم جرائم 

 .اإلخالل بالنظام العام

 نظام الحماية املؤقتة
ً أقر الربملان الرتكي أخريا نظام الحماية املؤقتة 2014،80ترشين األول /يف أكتوبر َّوره  القانون الثانوي الذي تص–َّ

املادة ( وهو ينطبق عىل جميع الالجئني السوريني يف تركيا – 2013نيسان /قانون اللجوء الرتكي الصادر يف أبريل

 .، لم يكن قد تم تنفيذه بعدثانيترشين ال/مطلع نوفمربوحتى وقت إكمال هذا التقرير يف ).  املؤقتة1

.  عىل منح الالجئني من سوريا صفة قانونية صلبةويف حالة تنفيذه بشكل سليم وكامل، فإن النظام يجب أن ينص

وتوفري الرعاية الصحية املجانية ) 25املادة ( من قبيل البقاء يف تركيا –ًوثمة حقوق معينة كانت مكفولة سابقا 

: ومن بني الخصائص اإليجابية األخرى.  يجب أن يكون لها اآلن أساس أكثر صالبة يف القانون الرتكي-)27املادة (

 االعادة القرسية؛ ويحظر )5املادة (لنظام يحظر معاقبة األشخاص عىل دخولهم وإقامتهم بصورة غري رشعية أن ا

؛ وينص عىل توفري بطاقة هوية يمكن استخدامها لاللتحاق باملدارس الحكومية، ويف طلبات الحصول عىل )6املادة (

؛ وينص عىل توفري )29املادة ( بساطة ؛ ويجعل الحصول عىل تصاريح العمل أكثر)22املادة (تصاريح عمل 

؛ وإلغاء رشط الحصول عىل تأشريات خروج لألشخاص الذين من املقرر إعادة )30املادة (خدمات الرتجمة املجانية 

 ).44املادة (توطينهم يف بلدان أخرى 

 املساعدات 48 فئات الالجئني الذين ربما يكونون بحاجة إىل مساعدات إضافية، وتحدد املادة 3تحدد املادة 

إمكانية تقديم الطعون والشكاوى املتعلقة " عىل 54وتنص املادة . املستهدفة التي يمكن تقديمها إىل هذه الفئات

ُالتي تقع ضمن نطاق هذا النظام إىل الحكومات، وهو ما يحتمل أن يزيد من مساءلة املوظفني " باإلجراءات

ًوأخريا فإن النظام . وق واالستحقاقات التي يتضمنها النظامالعموميني فيما يتعلق بحصول الالجئني عىل الحق

 ).12، 11املادتان (يحدد الرشوط التي يمكن بموجبها إنهاء صفة الحماية املؤقتة 

ُفقد وضع يف إطار الفرص . وعىل الرغم من أن هذا النظام يشكل خطوة مهمة إىل األمام، فإنه ينطوي عىل نواقص

َّل املثال، يسمح للحكومات، ولكنها غري ملزمة، بتوفري السكن لفئات الالجئني املعرضة وليس االلتزامات؛ فعىل سبي ُ

ًوعالوة عىل ). 30املادة (أو السماح لالجئني بالحصول عىل برامج املساعدات االجتماعية للدولة ) 24املادة (للخطر 

ًوأخريا فإن النظام . كل كامل وعاجلذلك، فإن بعض الصياغات يتسم بالغموض، األمر الذي ربما يعيق تنفيذها بش

ال يوضح صفة املدارس غري التابعة للدولة، وإنما يرتك الحل بيد وزارة الرتبية والتعليم، كما يرتك قضية االلتحاق 

 ).28املادة (بالجامعات منوطة بمجلس التعليم العايل 

 التسجيل
 – بدأت السلطات الرتكية 2013آذار /ارسففي م. تتوىل السلطات الوطنية مهمة تسجيل الالجئني يف تركيا

 بتسجيل الالجئني من سوريا الذين –) أفاد(وبالذات إدارة الكوارث والطوارئ التابعة ملكتب رئيس الوزراء 
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ومن الناحية التقنية، ينبغي أن يحصل جميع الالجئني من سوريا عىل بطاقات تسجيل . يعيشون خارج املخيمات

العفو الدولية تلقت تقارير عديدة حول حرمان الرجال القادمني بدون عائالت من بيد أن منظمة ". أفاد"من 

فعىل سبيل املثال، قال شاب يف كيليس ملنظمة ). ًمع أن رجاال آخرين من مثل هؤالء تمكنوا من التسجيل(التسجيل 

ظمة غري حكومية إن  وقال عاملون يف من81ًرفضت طلبه ألنه لم يكن جزءا من عائلة،" أفاد"العفو الدولية إن 

 82.تفضل تسجيل العائالت وليس الرجال العازبني" أفاد"

ففي . ًأقل وضوحا يف بعض املحافظات منها يف بعضها اآلخر" أفاد"وكانت حركة التسجيل التي تقوم بها 

غري ًاملحافظات التي كان يجري فيها التسجيل بشكل أكثر نشاطا من قبل السلطات، اشتكى الالجئون واملنظمات 

 83.الحكومية بشكل متكرر من وجود تأخري لعدة أشهر قبل إكمال تسجيل األفراد

 حيث – 2014حزيران /وخالل الزيارة التي قامت بها منظمة العفو الدولية إىل اسطنبول يف مطلع شهر يونيو

 يف منظمة غري  وأكد أحد العاملني- 84 الجئ330,000تقدر الحكومة عدد الالجئني السوريني املقيمني فيها بنحو 

، ولكن لم يتم تزويد الالجئني بأية أوراق )كايمكامليغي(ُحكومية أن التسجيل أجري بمساعدة الحكام اإلداريني 

فعىل . ْ ولم يكن أي من الالجئني السوريني الذين تحدثت إليهم املنظمة عىل علم بعملية التسجيل هذه85.ثبوتية

نريد من الحكومة بطاقات هوية، : "ش يف اسطنبول ملنظمة العفو الدوليةسبيل املثال قالت عائلة سورية الجئة تعي

 ."فال توجد بطاقات هوية هنا. ولكننا ال نستطيع الحصول عليها إال من املخيم
، قالت 2014تموز /وبحلول يوليو86

تسجيل الالجئني إحدى املنظمات غري حكومية ملنظمة العفو الدولية إن املديرية العامة إلدارة الهجرة تولت مهمة 

ُوبموجب هذا النظام، أخذت . السوريني يف اسطنبول بواسطة فروع رشطة األجانب ومراكز الرشطة يف املناطق

بصمات األصابع وتم تزويد الالجئني بوثائق هوية تحتوي عىل معلومات باللغتني الرتكية والعربية، ورقم رسي 

، إال يف 2014تموز /ية، لم يكن النظام يعمل، حتى يوليووبسبب وجود مشكالت فن. 98ورقم هوية يبدأ بالرقم 

أرنافوتكوي، أتاشهري، أفسيالر، بيشيكتاش، بيوغلو، بويوكتشكمييس، : يف اسطنبول) 39من أصل ( منطقة 12

 87.تشكمكوي، إسينيورت، إيوب، غازي عثمان باشا، غونغورين، وبنديك

 من 45% ذكرت الحكومة أن 2013ففي عام . ء تركياولم يتم إنجاز عملية التسجيل الكاملة يف سائر أنحا

ًنظرا ألن العدد االجمايل "، ولكنها اعرتفت يف الوقت نفسه بأنه "أفاد"السوريني خارج املخيمات مسجلون لدى 

 ."ُ، يعتقد أن نسبة الالجئني غري املسجلني أعىل من ذلك بكثري[...]لالجئني يف املخيمات غري معروف بشكل مؤكد 

، يف أحد اجتماعاته أحد العاملني يف منظمة غري حكومية ملنظمة العفو الدولية إن السلطات العمومية أبلغتهوقال 88

، 2014ترشين األول / ويف نهاية أكتوبر89. املوجودين يف البالد فقط مسجلون السوريني الالجئني بها، بأن ثلث

ً، وذلك استنادا إىل التقديرات الرسمية 50%ابة الذين يعيشون خارج املخيمات قربلغت نسبة الالجئني املسجلني 

" أفاد"ُ ويف حني أن نسبة الالجئني الذين سجلوا لدى 90. مليون الجئ من سوريا يقيمون يف تركيا1.6التي تقول إن 

اختلفت من محافظة إىل أخرى، فإن العديد من العاملني مع املنظمات غري الحكومية قالوا للمنظمة إن أغلبية 

لالجئني " أفاد" ظلوا غري مسجلني، وذلك بعد مرور حوايل سنة ونصف عىل بدء إجراءات التسجيل لدى الالجئني

الذين يعيشون خارج املخيمات، األمر الذي ربما يعكس حقيقة أن عدد الالجئني السوريني أكرب بكثري من التقديرات 

 91.الرسمية

فثمة صعوبات لوجستية واضحة . ة لعدد من العواملإن التأخري يف إنجاز عملية تسجيل كاملة ربما يكون نتيج

 حيث وصل العديد منهم –تتعلق بتسجيل مئات آالف الالجئني الذين وصلوا يف السنوات الثالث والنصف املاضية 

. ًويتمثل أحد التحديات الكربى األخرى يف أن الالجئني السوريني يختارون أحيانا عدم التسجيل. بطريقة غري رشعية
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يقتيض من األفراد اإلقامة يف املحافظة التي " أفاد"ب بعض األشخاص تسجيل أنفسهم ألن التسجيل لدى إذ يتجن

وقال آخرون  92.سجلوا فيها، األمر الذي يمنعهم من االنتقال يف حالة نشوء فرص عمل أو إقامة يف أماكن أخرى

ستبدادي يف سوريا جعلتهم متوجسني من ملنظمة العفو الدولية إنهم يخشون التسجيل ألن تجربتهم مع النظام اال

 وقال أحد العاملني يف منظمة غري حكومية ملنظمة العفو الدولية إن شائعات 93.التعامل مع األجهزة الحكومية

ًغذ اعتقد بعض الالجئني السوريني أن من يسجلون أوال، سيحصلون عىل . مختلفة دارت حول عملية التسجيل َّ َ

 94.ما اعتقد آخرون أن هؤالء سيكونون أول من سيتم ترحيلهم من البالدًوظائف ومساعدات أوال، بين

 بمن – يقيض بأن يبادر جميع الالجئني السوريني 2014ترشين األول /إن نظام الحماية املؤقتة الصادر يف أكتوبر

يحصلون عىل  إىل التسجيل لدى املديرية العامة إلدارة الهجرة، حيث س–ًفيهم املسجلون أصال بموجب نظام سابق 

يف " نظام الحماية املؤقتة"أنظر (بطاقات هوية يمكنهم بواسطتها الحصول عىل استحقاقاتهم الواردة يف النظام 

 95).هعالالنص الوارد يف املربع أ

 خاتمـة
ينطوي نظام الحماية املؤقتة عىل إمكانية التصدي للعديد من بواعث القلق التي أثارها الالجئون السوريون يف 

غري أن السلطات لم تقم، حتى اآلن، بتوصيل السياسات .  فيما يتعلق بعدم حصولهم عىل صفة قانونية آمنةتركيا

واالجراءات املتعلقة بحقوق واستحقاقات الالجئني السوريني يف تركيا بشكل فعال، ولذا فإن معرفة ما إذا كان 

وإن التأخري يف عمليات التسجيل حتى . أليام القادمةنظام الحماية املؤقتة سيفي بكافة إمكاناته أم ال، أمر ستثبته ا

اآلن، والرفض املزعوم لتسجيل الرجال العازبني يف بعض الحاالت، إنما يزيد من بواعث القلق مادام التسجيل هو 

 .الذي يقدم مفتاح الحصول عىل الحقوق واالستحقاقات الواردة يف النظام

 بشكل كامل وعاجل، 2014ترشين األول /ؤقتة الصادر يف أكتوبرويتعني عىل تركيا تنفيذ نظام الحماية امل

بالتشاور مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني وغريها من منظمات الالجئني واملجتمع املدني ذات الخربة يف 

 ومن املهم للغاية توصيل النظام، بمحتوياته والحقوق واملسؤوليات. مجال حماية الالجئني وتوفري الخدمات لهم

كما يتعني عىل السلطات الرتكية . الواردة فيه وبشكل فعال إىل الالجئني السوريني، إىل جانب املوظفني العموميني

ويف . بذل الجهود الالزمة لضمان تزويد جميع السوريني باملعلومات املتعلقة بإجراءات التسجيل وأسبابه وفوائده

ويجب . حصول عىل االستحقاقات التي تصاحب التسجيلوقت التسجيل ينبغي تزويدهم بمعلومات حول كيفية ال

أن تذهب إجراءات التسجيل إىل ما هو أبعد من تدوين البيانات األساسية، وأن تهدف بشكل خاص إىل تحديد 

 .األفراد املستضعفني الذين يحتاجون إىل مزيد من املساعدات
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  تفشي حالة البؤس4.

 "ليس لدينا ما نخسره"
 .2014تموز / يوليو20 يف كيليس، الجئ سوري يعيش" ز"

يصل معظم الالجئني السوريني إىل تركيا بمقتنيات شخصية قليلة أو بدون اية مقتنيات، وليس لديهم وسائل 

.  وحتى الذين يملكون بعض املدخرات، فإنهم رسعان ما يستنفدونها بعد وصولهم96.لتلبية احتياجاتهم األساسية

ِّ الجئ سوري يف املخيمات، وتزودهم بالطعام 220,000وي ما يربو عىل ُويحسب للسلطات الرتكية أنها تؤ

وال تقدم الحكومة أو الوكاالت اإلنسانية أو املجتمع . والخدمات األساسية، غري أن املخيمات تعمل بكامل طاقتها

عني عليهم  مليون الجئ من سوريا الذين يعيشون خارج املخيمات، حيث يت1.38الدويل مساعدات فعلية إىل نحو 

 .ُّتدبر أمورهم بأنفسهم

ويقدم هذا الفصل ملحة عامة عن بعض التحديات التي يواجهها الالجئون الذين يكابدون من أجل تأمني الحصول 

ويف سعيهم إىل . عىل حقوقهم االقتصادية واالجتماعية بحدها األدنى، من قبيل السكن والتعليم والرعاية الصحية

ًاول بعض الالجئني إيجاد عمل يف تركيا، ولكن عددا قليال منهم يستطيع العمل بصورة االعتماد عىل أنفسهم، يح ً

 .وهو ما يجعلهم عرضة لالستغالل من قبل أصحاب العمل الجشعني. قانونية

أن يساعد عىل ) 3أنظر املربع يف الفصل  (2014ترشين األول /ويمكن لنظام الحماية املؤقتة الصادر يف أكتوبر

ُفقد أطلق رشارة األمل يف أن تتاح لالجئني من سوريا فرص غري ملتوية لدخول سوق العمل . لالجئنيتخفيف بؤس ا

ِّ ويف حالة تطبيقه بطريقة توفر وسيلة عملية حقيقية للحصول عىل تصاريح عمل، فإن نظام الحماية 97.القانوني

بيد . شية يف صفوف الالجئني من سوريااملؤقت سيمثل خطوة مهمة إىل األمام عىل طريق مكافحة حالة البؤس املتف

أن الحصول عىل عمل لن ينهي محنة العديد من الالجئني، وينبغي توسيع نطاق برامج املساعدات بحيث يواكب 

وبالفعل فإن نظام الحماية املؤقتة ينص عىل تلبية الحقوق . احتياجات مجتمع الالجئني الكبري واملتنامي

ِّ كما أنه يمكن وزارة 98.عاون مع املنظمات الدولية واملنظمات غري الحكوميةواالستحقاقات الواردة فيه بالت

 وأثناء 99.الخارجية من طلب املساعدات الدولية من الدول األجنبية واملنظمات الدولية واملنظمات غري الحكومية

ت الرتكية كانت مرتددة البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية، قال املبحوثون الذين قابلتهم املنظمة إن السلطا

ُيف السماح للمنظمات غري الحكومية الدولية بإجراء عملية تقييم ومتابعة للمشاريع التي أقيمت بالرشاكة مع 

ْوكثريا ما سعت الحكومة الرتكية، عند التماس . ، وكانت غري مرنة عند التعامل مع الوكاالت الدولية املانحة"أفاد" ً

يف املنطقة الحدودية السورية مع " منطقة عازلة"، إىل طلب الدعم الدويل إلنشاء املساعدات من املجتمع الدويل

 100.ًتركيا، بدال من الدعوة إىل تقديم املساعدات الدولية إىل الالجئني السوريني داخل األرايض الرتكية

 ُّتدبر أمورهم بأنفسهم
 املخيمات يتلقون مساعدات من الوكاالت  فقط من الالجئني السوريني الذين يعيشون خارج15%بأن " أفاد"تقول 
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 وتؤكد املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن الالجئني الذين يعيشون خارج املخيمات يواجهون 101.اإلنسانية

ًتحديات هائلة يف الحصول عىل الخدمات األساسية، وكثريا ما يكون مستوى ظروفهم املعيشية متدنيا وتقول  102.ً

َّ إن معظم الالجئني خارج املخيمات لم توفر لهم مواد غري غذائية لتلبية احتياجاتهم املفوضية السامية لالجئني

 إذ أن األفراد الذين يعيشون يف املخيمات فقط هم املؤهلون لالنتفاع من برنامج القسيمة اإللكرتونية 103.األساسية

 وكانت 104.ائية من محالت تجارية معينةِّلربنامج األمم املتحدة لألغذية، الذي يمكن أصحابها من رشاء املواد الغذ

ُاملفوضية السامية لالجئني قد خططت لتوسيع نطاق هذا الربنامج إىل خارج املخيمات، ولكن خطتها أحبطت بسبب 

لم "ً وعالوة عىل ذلك، فإن موضوع السكن يشكل فجوة كبرية يف الربنامج، وتقول املفوضية إنه 105.نقص التمويل

 للسوريني خارج املخيمات فيما يتعلق باإلعانات الخاصة باإليجارات وتحسني ظروفهم "أية مساعدات"يتم توفري 

 وبالفعل فإنه عندما سؤلت عاملة مع إحدى املنظمات غري الحكومية يف اسطنبول عما قالته لالجئني 106".املعيشية

 من الالجئني السوريني الذين ً ويتلقى عدد قليل جدا107".إذهبوا إىل املخيمات: "السوريني املرشدين، أجابت بالقول

ًأما الشكل األكثر شيوعا فهو قيام . ْتحدثت إليهم منظمة العفو الدولية أي نوع من أنواع املساعدات الخارجية

وقال العديد منهم إنهم ليسوا قادرين عىل دفع أجور . الجريان األتراك بتزويدهم بالطعام يف مناسبات محددة

 .نهم بالكاد كانوا قادرين عىل ذلكالسكن وإطعام عائالتهم، أو أ

 العمالـة
ومع أن الالجئني السوريني . ًبموجب القانون الرتكي، ال يملك الالجئون السوريون حاليا الحق القانوني يف العمل

 التقدم بطلب تصاريح عمال، - شأنهم شأن غريهم من املواطنني االجانب –الذين يحملون جوازات سفر يحق لهم 

وبموجب القانون الحايل، فإن املواطنني األجانب كي . ىل هذه التصاريح من الصعوبة بمكانفإن الحصول ع

وباإلضافة إىل ذلك، . يحصلوا عىل تصاريح عمل بحاجة إىل جواز سفر ساري املفعول وترصيح إقامة وعرض عمل

طوة مهمة إىل األمام، فإن ويف خ. ِّيجب أن يبني صاحب العمل أنه ال يوجد مواطن تركي يمكنه إشغال تلك الوظيفة

 يسمح لالجئني السوريني املسجلني لدى املديرية 2014ترشين األول /نظام الحماية املؤقتة الذي صدر يف أكتوبر

العامة إلدارة الهجرة والذين يحملون بطاقات هوية من املديرية العامة بتقديم طلب مبارش للحصول عىل تصاريح 

ً يحددها مجلس الوزراء الحقا بموجب نظام قانوني منفصل، بدون إلزامهم عمل يف القطاعات واملواقع التي

 108ً.بالحصول عىل تصاريح إقامة أوال

 أو منظمات تعمل مع الالجئني –وأثناء البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية لم تجد أي الجئني سوريني 

ولذا، فإن الالجئني من سوريا الذين يعملون، .  ممن يعلمون بوجود الجئني حصلوا عىل الحق يف العمل–السوريني 

ومع أنه يبدو أن السلطات الرتكية تتعمد غض الطرف عن العمال غري . إنما يقومون بعملهم بصورة غري رشعية

الرشعيني وليس مقاضاتهم أو معاقبتهم، فإن من الواضح أن الالجئني من سوريا عرضة لالستغالل عىل أيدي 

 . أصحاب العمل

ْفقد قال الالجئون السوريون الذين تحدثت معهم منظمة العفو . لتمييز يف األجور من بني الشكاوى الشائعةوكان ا

ًالدولية إنهم تسلموا أجورا أدنى من أجور نظرائهم األتراك يف القطاعات التي يعمل فيها معظم الالجئني السوريني 

اشتكى عمال أتراك من عروض العمل بأجور أدنى، األمر كما .  وهي أعمال البناء وغريها من أشكال العمل اليدوي–

 ويف أكتشكايل قيل ملنظمة العفو الدولية إن الالجئني 109.الذي خلق توترات بني الالجئني واملجتمعات املضيفة

ويف شانليورفا بلغت النسبة بني النصف و  110 مما يتقاضاه العمال األتراك؛80%السوريني كانوا يتقاضون 

112ي وكيليس وغازيانتيب بلغت النسبة النصف؛ ويف هتا111؛%80
 وكانت 113. ويف اسطنبول وصلت إىل حد الثلث1

َّاألرقام التي ذكرها الالجئون من سوريا متسقة يف جميع املقابالت وأيدها عدد من العاملني يف املنظمات غري 
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نظمة العفو الدولية لم تتمكن ومع أن م. ًالحكومية الدولية واملحلية، فضال عن محامني سوريني يعيشون يف تركيا

من إجراء مسح شامل يف طيف واسع من القطاعات واملواقع، فإن هذه األرقام تشري إىل أن بعض الالجئني 

 .السوريني، عىل األقل، يحصلون عىل أجور أدنى بكثري األجور التي يحصل عليها املواطنون األتراك

وذكر العديد من األشخاص الذين . تهاكات لحقوق أخرى يف العملكما تلقت منظمة العفو الدولية أنباء عن وقوع ان

ًتحدثوا مع املنظمة أنه تم تخفيض أجورهم الزهيدة أصال بشكل جائر، أو حجبها كليا  وذكر آخرون أنهم 114.ً

ًطردوا من عملهم تعسفيا بسبب أخذ إجازة مرضية ملدة يوم،  عىل سبيل املثال، أو ألن مفتش عمل حكومي وصل 115ُ

فعىل سبيل .  وشكلت ساعات العمل الزائدة مشكلة أخرى لالجئني116.املكان للتفتيش عىل وثائق هوية العمالإىل 

 ملنظمة العفو الدولية عن زوجها الذي كان يعمل يف –" فاطمة" واسمها –املثال، تحدثت امرأة سورية يف هتاي 

ُمطعم من الساعة الثامنة صباحا حتى الحادية عرشة ليال، وطرد م ً  117.ن عمله بعد أن طلب اسرتاحة ملدة ساعتنيً

ًوقال رجل سوري يف شالنيورفا إن شقيقه عمل دهانا لعدة أشهر، ولكن صاحب العمل الرتكي اختفى ذات يوم عىل  َّ

 118.الرغم من أنه مدين له بأجور عدة أسابيع

ألدنى لألجور الوطنية يبلغ إن أجور معظم الالجئني السوريني ال تكفي لبلوغ مستوى معييش الئق؛ إذ أن الحد ا

ً دوالرا أمريكيا445 أي حوايل –ً لرية تركية شهريا 891.03ًحاليا  يف " أفاد" وأظهرت دراسة مسحية أجرتها 119.ً

ً دوالرا يف 250 أن أكثر من نصف الالجئني السوريني الذين يعيشون خارج املخيمات تقاضوا أقل من 2013عام 

 120.ن الحد األدنى لألجور م56% وهذا يمثل –الشهر السابق 

ففي اسطنبول قال أب لطفلني ملنظمة . وتؤكد بحوث منظمة العفو الدولية هذه النتائج املتعلقة بعدم كفاية األجور

 400، وقال رجل آخر إن دخله البالغ 121ًشهريا)  دوالر أمريكي200( لرية تركية 400العفو الدولية إنه تلقى 

 وعمل الالجئون من سوريا الذين التقتهم منظمة 122.ع زوجته وبناته الخمسًدوالر أمريكي شهريا كان يعيله م

العفو الدولية يف املحافظات الجنوبية كعمال مياومة يف مجاالت البناء، وجمع قطع البالستيك من القمامة إلعادة 

 30و )  دوالر2.5 ( لريات تركية5تدويرها، وغسل األطباق يف املطاعم، أو القيام بأعمال وضيعة يكسبون منها بني 

ً وكان هذا النوع من العمل غري متوقع مسبقا بشكل كبري؛ حيث كان العمال 123ً.يوميا) ً دوالرا15(لرية تركية 

ويف هتاي، . ًيجدون عمال لعدة أيام متتالية يف بعض األحيان، ويظلون فرتات طويلة بدون أي دخل عىل اإلطالق

ًوجد رجل سوري عمال ثابتا، ولكن مبلغ  ًشهريا الذي كان يتقاضاه كمعلم )  دوالر أمريكي200( لرية تركية 400ً

موسيقى متفرغ يف مركز للرعاية يف النهار كان يشكل دخله الوحيد إلعالة والدته وزوجته ونجله البالغ من العمر 

اسرتاحة ملدة ُ وقالت فاطمة، املرأة التي طرد زوجها ألنه طلب 124.ً عاما وابنته البالغة من العمر تسع سنوات12

ً ساعة يوميا يف دكان، 12ً عاما هو اآلن املعيل الوحيد للعائلة؛ فهو يعمل ملدة 17ساعتني، إن ابنها البالغ من العمر 

 ولم تتمكن 125ً.شهريا)  دوالر أمريكي100( لرية تركية 200ويحصل عىل إجازة ليوم واحد كل أسبوعني، ويكسب 

 من 22%تشكل النساء (ي امرأة من النساء املعيالت الوحيدات ألرسهن منظمة العفو الدولية من التحدث إىل أ

 ولكن املنظمة علمت من منظمات غري 126،")أفاد"رؤساء األرس السورية خارج املخيمات بحسب إحصاءات 

 ولذا فإن من املرجح أن تكون حالة البؤس 127حكومية محلية أن من الصعب عىل النساء بشكل خاص إيجاد عمل،

ُا يف األرس التي ترأسها نساءأكثر تفشي ً. 

إن عدم كفاية األجور لتغطية االحتياجات األساسية، من قبيل السكن، دفع بعض العائالت إىل إرسال أطفالها 

 ولكن منظمة العفو الدولية تحدثت إىل 128ً عاما،15إن الحد األدنى لسن العمل عىل املستوى الوطني هو . للعمل

فعىل سبيل املثال، التقت ).  أنظر نص املربع أعاله–من بينهم إبراهيم وشقيقه و(أطفال تقل أعمارهم عن ذلك 
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املنظمة مع عائلة الجئة يف كيليس، ممن كان أطفالها األربعة يعملون، وهم فتاة يف العارشة من العمر، وأشقاؤها 

ًوقال والدهم، الذي كان يعمل طبيبا متخصصا .  سنة17 و 15 و 12الذين تبلغ أعمارهم  إذا لم يعمل : "يف دمشقً

 ويف شانليورفا قال صبي يف السابعة عرشة للمنظمة إنه أضاع سنتني 129".ًهؤالء األطفال، فإنهم سيموتون جوعا

. دراسيتني، ولكنه يجب أن يعمل بغية إعالة نفسه وعائلته ألن والده ال يزال يف سوريا ووالدته مصابة بجروح
 وقد 131.املعلمني يف مدينة كيليس يترسبون من املدارس إلعالة عائالتهمًوكما سنناقش الحقا، فإن أبناء بعض 130

أكد أحد العاملني يف منظمة غري حكومية يف اسطنبول أن من األسهل عىل األطفال السوريني إيجاد عمل يف األغلب 

 –ُرؤساء األرس ألنهم يعملون بأجور أدنى من أجور الالجئني السوريني البالغني، وألن نسبة البطالة مرتفعة بني 

 132.ًوهم عادة اآلباء

 وعائلته" إبراهيم"حالة : يعمل منذ سن الثامنة
 التي التقت منظمة العفو الدولية يف حي إكرم تشتني بمدينة كيليس توضح حالة 133إن أوضاع إحدى العائالت

ق يف العمل والسكن الالئق ًالبؤس التي يعيشها العديد من الالجئني السوريني، فضال عن االعتماد املتبادل بني الحقو

ُفقد فرت هذه العائلة من حلب قبل سنتني، وقيل لها إنه لن يسمح لها بالعيش يف مخيم لالجئني . والرتبية والصحة َّ
ولذا انتقلت إىل مدينة كيليس الحدودية، حيث كان الوالد قد زرع بعض الخرضوات . بسبب عدم توفر مكان لها

ويف بعض األحيان تكون هذه املحاصيل . تي تقع خلف الخزان الذي كانت تعيش فيهالطازجة يف الرتبة القاحلة ال

وقال للمنظمة إنه لم يتمكن من إيجاد عمل كريم يف . ًالضئيلة هي اليشء الوحيد الذي يحمي العائلة من املوت جوعا

ناعم الكالم يدعى  وهو صبي – سنوات 10وللمحافظة عىل البقاء يقوم األب ونجله البالغ من العمر . كيليس

 بجمع القطع البالستيكية من حاويات القمامة، وإرسالها إىل مستودع إعادة التدوير، حيث يحصلون –" إبراهيم"

وقال الفتى إبراهيم إنه يستيقظ يف الساعة . مقابل كل نصف كغم من البالستيك) ً سنتا50(عىل لرية تركية واحدة 

وقد واظب عىل العمل منذ وصول عائلته إىل . لساعة الرابعة بعد الظهرًالسادسة صباحا وينهي عمله يف حوايل ا

ًويف بعض األيام كان يجد وقتا لتعلم القراءة والكتابة من إمام محيل، ولكن أحدا من األطفال . تركيا قبل عامني ً

العمل لوحده، ويف بعض األوقات يقوم إبراهيم ب. َّاآلخرين لم يتسن له الحصول عىل أي شكل من أشكال التعليم

الذي يعمل يف (ً عاما 13ويتمكن إبراهيم ووالده وشقيقه األكرب، البالغ من العمر . ًويعمل مع والده أحيانا أخرى

 دوالر 7.50( لرية تركية 15، مجتمعني، من كسب حوايل )مركز للتسوق حيث يقوم بحمل األكياس إىل السيارات

 ً.يوميا) أمريكي

ون للعائلة، التي تتألف من تسعة أطفال، باإلضافة إىل جدة مصابة بالسكري وطريحة وهؤالء هم املعيلون الوحيد

ومع أنها ينبغي أن يكون لها الحق يف الحصول عىل رعاية طبية مجانية يف املشايف الرتكية، فإن حالتها . الفراش

 الحصول عىل املعالجة ، وهذا يعني أنها ال تستطيع"أفاد"الصحية تمنعها من القيام بإجراءات التسجيل لدى 

ولذا فإن ابنها يعود من العمل ملساعدتها، األمر . الطبية، مع أنها ال تستطيع الذهاب إىل الحمام بدون مساعدة أحد

 .الذي يؤدي إىل تقليص الوقت الذي يمكن أن يقضيه يف كسب املال

ا تحتوي عىل مغسلة وثالجة، ولكن إحداهم: وتعيش العائلة يف مبنى اسمنتي يف مزرعة يتألف من غرفتني كبريتني

وأجرة املكان الشهرية مع . ليس فيها فرن، واألخرى أثاثها الوحيد هو عدد من الفرشات امللقاة عىل أرضية اسمنتية

ً دوالرا أمريكيا150( لرية تركية 300فاتورة الكهرباء واملاء تبلغ  ويوجد يف املبنى نافذة واحدة ولكن بدون ). ً

لشتاء يكون معدل درجات الحرارة يف كيليس فوق الصفر بدرجات قليلة، ولكن العائلة ال ويف فصل ا. زجاج

َّوتتدبر أمرها باستخدام خمس بطانيات تربع بها أحد الجريان . تستطيع رشاء حطب أو فحم ملدفئتها الصغرية

 .األتراك، وتغطي النافذ بقطعة بالستيكية
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وأوضح األب . َّ أطفال، ولكن تبني أن أحد األطفال مفقود10لعائلة لديها قيل ملنظمة العفو الدولية يف البداية إن ا

ُالحقا أن ابنا ثالثا له كان قد أصيب بجروح نتيجة للقصف يف سوريا وفارق الحياة بعد شهر من املعالجة يف  ً ً ً

 .واغرورقت عيناه بالدموع عندما تحدث عن نجله. مستشفى أضنة

 إبراهيم عن أجمل جزء يف يوم عمله وحياته، بدت عليه الحرية وتوقف هنيهة، ثم ويف نهاية املقابلة، وعندما سؤل

 ".ال يشء: "أجاب ببساطة

 السكن
إن األغلبية العظمى من الالجئني السوريني ال يستطيعون العيش يف املخيمات التي تديرها الدولة ألنها تعمل بكامل 

ويسمح نظام .  تركيا، بمن فيهم الالجئون السوريونٍّطاقتها، وال يتوفر سكن اجتماعي مستأجر ألي كان يف

 ملحافظات وزارة الداخلية بتقديم مساعدات إسكان 2014ترشين األول /الحماية املؤقتة الصادر يف أكتوبر

 134.للجماعات املعرضة للخطر، ولكنه ال يلزمها بذلك

سوريني خارج املخيمات لم تتم تلبيتها ًوكما سنوضح الحقا، فإن االحتياجات املتعلقة بتوفري السكن لالجئني ال

، "أفاد"وبحسب . بوجه عام، حيث يعيش عدد كبري منهم يف أماكن سكن ترتاوح بني كونها غري كافية وغري إنسانية

 أما 135".خرائب أو هياكل مؤقتة" من الالجئني السوريني الذين يعيشون خارج املخيمات يعيشون يف 25%فإن 

َظروف أقل بؤسا، فإنهم يتعرضون للتمييز من قبل املالكني الخاصني، ويرغمون عىل اآلخرون الذين يعيشون يف  ُ ً

 .العيش يف مساكن مكتظة ومرتفعة األجرة بدون أية ضمانات قانونية

ويف أكتشكايل، وهي بلدة صغرية تقع عىل الحدود السورية يف محافظة شانليورفا، كانت أوضاع السكن تبعث عىل 

ً، ولكنه ميلء تماما بالسكان، ويعيش العديد "أفاد"هناك مخيم ضخم لالجئني تديره  ف136.الصدمة بشكل خاص

وقد رأت منظمة العفو الدولية خارج املخيم مبارشة بني . َّمن الالجئني بجواره، عىل أمل أن يصبح فيه متسع لهم

شف عىل أعمدة  شخص يعيشون عىل قارعة الطريق الرسيع، حيث يرفعون بطانيات خفيفة أو رشا200 و 150

وعندما زارت املنظمة املكان كانت درجة الحرارة . ويربطونها بالسياج لتوفري بعض الحماية من الشمس الحارقة

ويف الليل قال .  درجة مئوية، وقال الناس هناك إن الحرارة أدنى من املعتاد يف مثل ذلك الوقت من العام40حوايل 

وقال بعض املقيمني إن الطعام الوحيد الذي . وينامون يف الحقوللنا بعض األشخاص إنهم يأخذون بطانياتهم 

فالعائلة . لديهم هو ما كان الالجئون يجمعونه من املخيم نفسه ويتربعون به إىل أولئك الذين يقيمون خارجه

املؤلفة من خمسة أو ستة أفراد تحصل عىل بيضتني وحبتي بطاطا وحبتي خيار وثالث قطع خبز يف اليوم 

وقالوا إن مراحيض أساسية متوفرة بجانب مخيم الالجئني، ولكن ال تتوفر . ه العائلة بأكملها خالل اليوملتتقاسم

ُوأصيب العديد منهم بأمراض جلدية وغريها من املشكالت . أية مرافق صحية أو طبية أو تعليمية أو خدمات أخرى

ل يومني أو ثالثة أيام، يأتي أفراد من الجندرمة وقيل ملنظمة العفو الدولية إنه ك. الصحية التي لم تتم معالجتها

إىل املستوطنة غري الرسمية، برفقة ناقلة جنود مدرعة، ويطلقون الرصاص يف الهواء ) الرشطة العسكرية(الرتكية 

وقال الجئون يعيشون خارج املخيم إنهم يتفرقون يف الحقول، ثم يعودون . ويحاولون إخالء السكان بطرق أخرى

، 2014تموز /وبعد حوايل أسبوعني من الزيارة التي قام بها وفد املنظمة يف أواخر يوليو.  الجندرمةبعد مغادرة

 ولكنه لم يوضح إىل أين –قال صحفي يف اكتشكايل إنه تم نقل جميع السكان الذين كانوا ينتظرون خارج املخيم 

 137.ُنقلوا

ًويف بلدة أكتشكايل أيضا، وعىل مسافة أبعد قليال من املخ يم، يوجد سجن مهجور، يعيش فيه وحوله نحو عرشين ً
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وقال هؤالء للمنظمة إنهم أقاموا هناك ملدة ثمانية أو تسعة أشهر، منذ أن نفدت مدخراتهم ولم يعد بإمكانهم . عائلة

ويعيش رجل من محافظة حلب بسوريا لوحده اآلن يف باحة السجن القديم حيث ينام عىل فرشة . دفع أجرة السكن

واملساعدة الوحيدة التي تلقاها هي وجبة إفطار . ُ، بعد أن قتلت زوجته وأطفاله الستة يف رضبة صاروخيةكرتونية

 138.َّطوال شهر رمضان قدمتها جمعية خريية محلية

 "مها"حالة : املعاناة يف املايض والحارض
 الذين عاشوا مع 139سوريايف أكتشكايل تحدثت منظمة العفو الدولية إىل مجموعة من الالجئني من إدلب وحلب يف 

 .ً يوما يف هياكل اسمنتية خالية ذات ثالثة جدران وبدون أبواب45عائالتهم ملدة 

ًوخالفا . ُوكان جميع األطفال، بمن فيهم طفل رضيع، قد أصيبوا بأمراض جلدية يف وجوههم وأيديهم وأرجلهم

َ وبينهم من يعيشون يف ظروف صعبة للغاية –ا لألطفال السوريني اآلخرين الذين التقاهم مندوبون املنظمة يف تركي

وكانت .  كان أولئك األطفال يف ذلك املوقع غري قادرين عىل الحركة، وكانت عيونهم غائرة ووجوههم مكفهرة–

ُ، يرعاها عمها الذي قال إنها أصبحت يتيمة عندما قتل والداها نتيجة "مها"ُبينهم فتاة يف الثامنة من العمر تدعى 

ولم تعد الفتاة قادرة عىل الكالم، ومن الواضح أن ذلك نتج عن . وخية عىل منـزلهم يف مدينة حلبلرضبة صار

إن جميع األطفال هنا .  اجتماعية لها–وقال عمها إنه لم يتم تقديم مساعدة نفسية . ُصدمة نفسية أصيبت بها

َّة قاست األمرين، ونحن اآلن نعاني وإن كل عائل. مصابون بحمى وإسهال، والحرارة املرتفعة تؤدي إىل انهيارهم
 ."مرة أخرى

َّ وبينما توفر لبعض املقيمني يف املنطقة سقف يقي رؤوسهم، فإن آخرين ينامون عىل أرض صلبة بجانب املباني 

ًوقال مالك املوقع الرتكي ملنظمة العفو الدولية إن مبناه لم يكن خاليا خالل . بدون توفر املواد األساسية للفراش

تني أو الثالث سنوات املاضية، ولكنه سيضطر ألن يطلب من أولئك الناس مغادرة املكان بشكل دائم عندما السن

تموز، فإن العدد سيزداد يف فصل / شخص كانوا يعيشون هناك يف يوليو100ومع أن نحو . تنتهي العطلة القادمة

) َّون إنه تسبب باألمراض الجلديةويقول(وكان هناك خرطوم مياه يرشب السكان منه .  شخص500الشتاء إىل 

 .ولكن ال تتوفر أية مراحيض من أي نوع، وال توجد أية مرافق للطهي والغسل

 فقط من الالجئني 40-50%فقد قالت منظمة غري حكومية ملندوبي املنظمة إن . ويف كيليس كانت األوضاع مزرية

 وشاهد مندوبو املنظمة عدة 140.البرشيالسوريني يف هذه املحافظة يعيشون يف أماكن سكن صالحة للسكن 

األتراك، وأخرى تؤوي الجئني سوريني، " الروما"ًمستوطنات مكونة من خيام، وبعضها يؤوي أفرادا من طائفة 

وظلت إحدى العائالت، التي تحدثت إليها منظمة العفو الدولية، تعيش يف خيمة عىل ". الروما"بينهم أفراد من 

ً، ولكن بدال من الشكوى، أعربت عن امتنانها ألحد الجريان األتراك الذي أعطاها خيمة ً شهرا14قارعة الطريق ملدة 

 141".أفخم مزودة بفتحة ملدفئة الحطب يف الشتاء

كما التقت منظمة العفو الدولية أربعة شبان مراهقني سوريني يعيشون يف موقع بناء يف حي يافوز السلطان سليم 

 يف قطاع – سنة 19 و 18 و 17 و 16 الذين بلغت أعمارهم –األربعة وقد عمل الالجئون . بمدينة كيليس

وكانوا ينامون عىل فرشات رقيقة عىل األرض . اإلنشاءات، وهم هناك ألنهم لم يفلحوا يف إيجاد عمل يف ذلك اليوم

: فرشاتً شخصا يعيشون يف املوقع وأشاروا إىل عرشات ال60-70وقالوا للمنظمة إن ثمة . ٍبدون واق من أي نوع

ُبعضها مفروش يف شاحنات مهجورة، وبعضها اآلخر وضع تحت هياكل مؤقتة من الطوب واأللواح البالستيكية، 

 142.ُوأخرى فرشت يف العراء بدون أي غطاء عىل اإلطالق
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وعندما تحدثت املنظمة إىل املالك الرتكي للموقع، اعرتف بأن هؤالء الناس يعيشون يف ظروف صعبة، ولكنه ال 

ًوقال إن بلدية كيليس ستأتي قريبا لشق طريق هناك، وإن جميع السكان يجب أن .  أن يقيموا عىل أرضهيريدهم

ُوقال السكان للمنظمة إن أناسا كانوا قد نقلوا من املوقع يف السابق، حيث هدمت السلطات البلدية . يغادروا املكان ً

ملبعثر يف املكان، باإلضافة إىل مخلفات النار وقد رأى مندوبو املنظمة الطوب ا. مآويهم وأرضمت فيها النار

 143.املتفحمة

ًويف محافظات أخرى، ومع أن األوضاع التي وقفت عليها منظمة العفو الدولية كانت يف بعض األحيان أقل سوءا مما 

 من فعىل سبيل املثال، قال العديد. كانت عليه يف أكتشكايل وكيليس، فإن بواعث قلق حقوق النسان التزال قائمة

وقد اشتكوا من أن املالكني األتراك يمكن أن . الالجئني السوريني إنهم تعرضوا للتمييز يف قطاع اإلسكان الخاص

وقد قيل ذلك ملندوبي منظمة العفو الدولية يف هتاي . يرفضوهم كمستأجرين بسبب أصلهم الوطني ليس إال

ل محام محيل معروف للمنظمة إنه اعتزم استئجار  ويف مدينة شانليورفا، قا144.واسطنبول وغازيانتيب وشانليورفا

 145.منـزل كي يقيم فيه الجئون سوريون، ولكن املالك رفض عندما اكتشف الغرض من استئجاره

َّ قدرت 2013ففي عام . َّوعالوة عىل ذلك، شكل االكتظاظ املفرط إحدى املشكالت الشائعة التي علمت بها املنظمة

أن معدل عدد األشخاص من الالجئني السوريني الذين يعيشون خارج املخيمات والذين يشغلون الوحدة " أفاد"

 كما ذكرت 146. غرفة2.1 أشخاص، وأن معدل عدد الغرف يف كل وحدة سكنية هو 8.6السكنية الواحدة هو 

ت سكنية تؤوي ثمانية أشخاص أو  من الالجئني السوريني خارج املخيمات يعيشون يف وحدا62%أن " أفاد"

ففي اسطنبول .  وقد جاءت نتائج البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية متسقة مع هذه التقديرات147.أكثر

 148عىل سبيل املثال، زار مندوبو املنظمة شقة يف التسوية مكونة من غرفتني كان يعيش فيها تسعة أشخاص،

 باإلضافة إىل شقة صغرية 149ً شخصا ينتمون إىل عائالت مختلفة،18 وشقة مكونة من ثالث غرف كان يعيش فيها

 150ً.للغاية مكونة من غرفتني، عاش فيها اثنا عرش شخصا

 –فاملنازل التي زارتها املنظمة . ويساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق أخرى بشأن كفاية السكن يف اسطنبول

َّفقد وفرت لهم . ، وإن كانت مرتفعة األجرة ومزدحمة للغاية كانت معقولة بوجه عام–يف حي زيتنبورنو وفاتح 

املأوى من تقلبات الطبيعة، وفيها تهوية وإضاءة كافية كافية، باإلضافة إىل مرافق الطهي ومياه األنابيب وأنظمة 

 بيد أن نقابة األطباء االتراك تحدثت عن تردي ظروف السكن للعديد من األطفال السوريني يف. الرصف الصحي

 151.اسطنبول، حيث عدم كفاية أنظمة الرصف الصحي والكتظاظ األوضاع املعيشية غري الصحية

وذكر أحد العاملني يف منظمة غري حكومية، كانت منظمته قد قامت بتقييم أوضاع مئات العائالت يف اسطنبول، أن 

التسوية الرطبة التي تسبب العديد من الالجئني السوريني يعيشون يف أماكن سكن غري الئقة، من قبيل طوابق 

 152.مشكالت يف الجهاز التنفيس

َّومن بني التحديات األخرى يف العديد من البلدات واملدن أن تدفق الالجئني السوريني عجل يف التسبب بنقص يف 

ومع أن مندوبي املنظمة سمعوا شهادات متضاربة حول ما إذا كان الالجئون . السكن، مما أدى إىل زيادة األجور

ًسوريون يدفعون أجورا أعىل مما يدفعه املواطنون األتراك، فإن من الواضح أن األجور ازدادت بشكل كبري يف ال

ويف غازينتيب قال الجئون سوريون ومواطنون أتراك ملنظمة العفو الدولية إن الشقة التي كانت . سائر أنحاء البالد

ً دوالرا أمريكيا250( لرية تركية 500أجرتها  ، قد تضاعفت أجرتها يف 2013ترشين الثاني /ربيف نوفم) ً

ً دوالرا أمريكيا250 ( لرية تركية500 ( ويف اسطنبول، قالت امرأة سورية إنها دفعت 2014.153تموز /يوليو ً( 
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وتبدي .  ألف من السوريني، إال أنها تعمل بكامل طاقتها220تأوي املخيمات التي تديرها الحكومة الرتكية ما يزيد عن

 سوري، عىل أمل 200 إىل 150الصورة مأوى مؤقت خارج مخيم الالجئني يف مدينة تل أبيض، الذي يعيش فيه وحوله 

 Amnesty International © .يدخلوا املخيمأن 

. طفل سوري يف تل أبيض يعاني من مرض جلدي

وملدة أسابيع وأرسته تعيش، مع كثريين آخرين، يف 

هيكل أسمنتي فارغ ليس به وسائل للطبخ أو الغسيل 

ويعاني جميع األطفال يف املوقع، . أو الرصف الصحي

هوهم ومن بينهم رضيع، من أمراض جلدية يف وج

 Amnesty International © .وأذرعهم وأرجلهم
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. ، مع بعض من إخوتيه وأخواته)عىل اليسار، وقد وردت حالته يف الفصل الرابع( سنوات10إبراهيم البالغ من العمر

 Amnesty International © .ويعمل إبراهيم منذ عامني

 أشهر، ومنذ أن 9 أو 8يه وحوله حوايل عرشين أرسة من سوريا منذ سجن مهجور يف مدينة تل أبيض، ويعيش ف

 Amnesty International © .نفدت مدخراتهم، وأنها لم تعد قادرة عىل دفع اإليجار
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ً الجئا سوريا، كما يظهر بعضهم يف 70 إىل 60يف أحد مواقع البناء يف مدينة كيليس، حيث كان يعيش فيه حوايل  ً

 Amnesty International © .د مأوى من أي نوع دون وجو–الصورة 

 وهي خيمة عىل جانب الطريق، حيث –طفل يبلغ من العمر ثالث سنوات ونصف يف مدينة كيليس، ينظر من بيته 

 Amnesty International © .يعيش هو وأرسته فيها منذ عامني
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ً الجئا سوريا12ًنصف شقة صغرية جدا يف أسطنبول، يعيش فيها ً© Amnesty International 

 

 طالب 2000ويحرض ما يربوعىل. جزء من لوحة جدارية يف مدرسة سورية بمدينة كيليس، رسمت من قبل املدرسني

 Amnesty International © ,سوري هذه املدرسة، التي تداربالرشاكة  بني البلدية واملانحني الدوليني
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 وقالت امرأة سورية أخرى للمنظمة إن الشقة املكونة من 154.ًشهريا لتتقاسم غرفة نوم واحدة مع امرأتني أخريني

)  دوالر أمريكي300( لرية تركية 600 حوايل 2012ة يف حي فاتح باسطنبول كانت أجرتها يف عام غرفتني أو ثالث

ً دوالرا أمريكيا750( لرية تركية 1500 أما اآلن فإنها قد تصل إىل –ًشهريا كحد أقىص   ويف حي زيتنبورنو يف 155).ً

 لرية 500، أي من 2014 عام اسطنبول عاشت مجموعة من العائالت يف شقة تضاعفت أجرتها ثالث مرات يف

ً دوالرا أمريكيا250 (تركية ً دوالرا أمريكيا750 ( لرية تركية1500 إىل )ً ً(.156 

أما الذين لديهم . ولم يكن لدى العديد من العائالت الالجئة التي تحدثت إليها املنظمة أية عقود إيجار خطية رسمية

 قنوات تقديم الشكاوى بشأن املمارسات الجائرة من قبل عقود رسمية فقد قالوا للمنظمة إنهم ال يعرفون ما هي

 157.املالكني، أو أنهم يخشون مراجعة السلطات وتقديم أية شكاوى لها

 ال مكان يلجأون إليه
ِّإن معظم الالجئني السوريني ليسوا يف موقع يمكنهم من طلب االنصاف عىل انتهاكات حقوقهم االجتماعية 

ستأجرين األتراك القيام بإجراءات الشكاوى من خالل املحاكم االدارية ويحق للعمال وامل. واالقتصادية

ُواالستهالكية، أما العمال غري الرشعيني فليس لديهم عقود استئجار قانونية، وال يسمح لهم باستخدام إجراءات 

ستخدام هذه ُوعىل الرغم من أن الالجئني السوريني الذين لديهم عقود قانونية ال يمنعون من ا. الشكاوى تلك

ًوقد علمت منظمة العفو الدولية بأن الالجئني السوريني كثريا . ًاإلجراءات، فإن ثمة أسبابا هيكلية لعدم استخدامها

ما ال يكون لديهم معرفة بهذه اإلجراءات أو غري قادرين عىل ذلك بسبب عوائق اللة، أو يخشون القيام بذلك ألنهم 

 158. يكون عن حالة األمانيشعرون بأن وضعهم القانوني أبعد ما

ويعتقد العديد من الالجئني السوريني ممن تحدثوا إىل منظمة العفو الدولية أن السلطة الوحيدة التي يمكنهم 

 وهو مسار يخاف البعض من السري فيه بشكل جزئي عىل األقل، وذلك –تقديم شكاوى إليها هي الرشطة الرتكية 

وقال شخص يعمل مع أحد الرشكاء التنفيذيني للمفوضية السامية . ونيَّبسبب الخطورة املتصورة لوضعهم القان

 حتى وإن كانوا –إن العديد من السوريني ال يعلمون أنه ال يجوز ترحيلهم : "لشؤون الالجئني ملنظمة العفو الدولية

 فإن وعالوة عىل ذلك،. 159" ولذا فإنهم يخشون مراجعة الرشطة–ال يحملون جوازات سفر أو تصاريح إقامة 

فقد أكد . ُّبعض الالجئني السوريني الذين تحدثوا ملنظمة العفو الدولية مروا يف تجارب سلبية مع الرشطة الرتكية

 وبالفعل، 160.محام يف شانليورفا أنه إذا اشتكى الالجئون السوريون للرشطة بشأن أي يشء، فإن الرشطة ترصفهم

ومع أن حادثة . رسقة منـزلهما يف حي أكرساي يف اسطنبولفقد قال اثنان من الالجئني من سوريا للمنظمة تمت 

ُالرسقة سجلت بالكامريا فإن أفراد الرشطة ضحكوا عليهما، وقالوا لهما إنهما يجب أن يذهبا إىل املدن الحدودية، أو 

َّرض ً وقالت عائلة سورية أخرى يف شاتليورفا للمنظمة إن صديقا لها تع161".إرهابيان"اإلقامة يف فندق ألنهما 

 162.ْ، وطلب تدخل الرشطة، ولكنها لم تعر شكواه أدنى اهتمام)إىل حد أنه احتاج إىل معالجة طبية(للرضب املربح 

 التعليـم
. َّشكل الحصول عىل التعليم مبعث قلق رئييس بالنسبة للعائالت السورية التي تحدثت معها منظمة العفو الدولية

ْين قابلتهم املنظمة كانوا غري قادرين، أو بالكاد، عىل توفري املأكل وعىل الرغم من أن العديد من األشخاص الذ

 .واملأوى لعائالتهم، فقد وضعوا التعليم عىل رأس أولوياتهم

ًبيد أن عددا قليال جدا من الالجئني السوريني قادرون عىل إرسال أطفالهم إىل املدارس الحكومية الرتكية أو املدارس  ًً

 وهم يواجهون طائفة من التحديات 163.ُغة العربية التي أنشأت ألطفال الالجئني السورينيِّالخاصة التي تدرس بالل
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 . من الرشوط البريوقراطية إىل القيود املالية–

 إىل تحسني إمكانية الحصول عىل 2014ترشين األول /ويمكن أن يؤدي نظام الحماية املؤقتة الصادر يف أكتوبر

ُريوقراطية التي تلزم العائالت بالحصول عىل تصاريح إقامة من أجل السماح كما أنه يزيل الحواجز الب. التعليم

ًووفقا للنظام فإن األطفال الذين يحصلون عىل بطاقات الهوية . ألطفالها بااللتحاق باملدارس الحكومية الرتكية

 غري أن نظام 164.الجديدة لن يحتاجوا بعد اليوم إىل تصاريح إقامة إضافية كي يتم قبولهم يف مدارس الدولة

إن انعدام الوضوح . ًالحماية املؤقتة ال يفعل شيئا لتسهيل فتح مدارس خاصة ناطقة بالعربية لالجئني السوريني

فيما يتعلق باإلجراءات القانونية لفتح مثل هذه املدارس هو الذي حال دون فتح املدارس وتأمني التمويل الدويل 

 165.لها

 وباملثل، فإن 166.ن وزارة الرتبية والتعليم ستتصدى للقضية يف الوقت املناسبويشري نظام الحماية املؤقتة إىل أ

 وال يتصدى 167.النظام يحيل قضية حصول الالجئني السوريني عىل التعليم العايل إىل مجلس التعليم العايل

  168.دينللتحديات األخرى املتعلقة بالحصول عىل التعليم، من قبيل مشكالت اللغة أو القيود املالية للوال

ًإن السلطات الرتكية والوكاالت الدولية تعلم جيدا أهمية ضمان أال يفوت أطفال الالجئني السوريني املزيد من 

يف " أفاد"وذكر تقرير أصدرته . السنوات الدراسية، ومدى عدم كفاية إمكانية الحصول عىل التعليم يف الوقت الحايل

َّ وحذرت 169. األطفال الذين يلتحقون باملدارس خارج املخيمات أنه ينبغي التصدي ملشكلة تدني نسبة2013عام 

العديد من األطفال السوريني الذين يعيشون يف تركيا قد فاتهم ثالث سنوات : "املفوضية السامية لالجئني من أن

ًدراسية حتى اآلن، وانهم يتعرضون لخطر أن يصبحوا جيال ضائعا ال " ويجري الرتويج يف تركيا ملرشوع 170."ً

واملفوضية السامية لشؤون الالجئني وعدد من " يونيسف"الذي أطلقته منظمة األمم املتحدة للطفولة " ياع جيللض

َّ وقد قدرت خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني التي وضعتها األمم املتحدة أن 171.وكاالت اإلغاثة الدولية

راته املتعلقة بالرتبية والتعليم داخل املخيمات  مليون دوالر أمريكي لتغطية مباد62املرشوع بحاجة إىل 

أنها دعمت أربعة مدارس يف تركيا باملؤن واألثاث وغريها " يونيسف" ذكرت منظمة 2014 ويف عام 172.وخارجها

، وأن مدرستني إضافيتني مدعومتني من )ًمع أنه لم يكن واضحا ما إذا كانت داخل املخيمات أم ال(من املعدات 

 173. خارج املخيمات كانتا قيد اإلنشاء"يونيسف"منظمة 

وعىل الرغم من االعرتاف املتكرر بأهمية هذه القضية فإن األغلبية العظمى من أطفال الالجئني السوريني يف تركيا 

، استطاع 2014وقبل صدور نظام الحماية املؤقتة يف عام . مازالوا ال يستطيعون االلتحاق بالتعليم األسايس

التي تشرتط توفر جوازات سفر ممهورة بأختام حدودية من (الذين يحملون تصاريح إقامة الالجئون السوريون 

لكن أعداد الذين . تسجيل أطفالهم يف مدارس الدولة رشيطة أن يكون لديهم تصاريح إقامة كذلك) املعابر الرسمية

ًسجلوا كانت قليلة جدا   ويف هتاي، 174.س يف قبولهم وذلك بسبب عوائق اللغة، وبدرجة أقل، بسبب تردد املدار–ُ

قالت امرأة تركمانية الجئة من سوريا ملنظمة العفو الدولية إنها عىل الرغم من أن ابنتها التي تتحدث اللغة الرتكية 

ِتحمل ترصيح اإلقامة املطلوب، فإن املدارس املحلية التابعة للدولة رفضت قبولها، ولكنها لم تبد أية أسباب  ُ

ُ طفل سوري فقط قبلوا يف املدارس الرتكية 6,000ت وزارة الرتبية الوطنية الرتكية، فإن ً ووفقا لبيانا175.للرفض

ً وكما سنوضح الحقا، فإن معظم الالجئني السوريني امللتحقني باملدارس 2014.176آذار /التابعة للدولة يف مارس

قط من األطفال  ف26%إن " يونيسف"وتقول منظمة . يذهبون إىل مؤسسات خاصة يديرها الجئون سوريون

ُالسوريني يف سن الدراسة ممن يعيشون خارج املخيمات يف تركيا يسمح لهم بااللتحاق بأي نوع من أنواع 

ً بيد أن عاملني يف منظمات غري حكومية ونشطاء سوريني كثريا ما يحددون نسبة األطفال يف سن 177.التعليم
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 أو أقل، بما يف ذلك يف مدينة 10%ة النظامية بنحو الدراسة الذين يعيشون خارج املخيمات وامللتحقني بالدراس

 178.ًغازيانتيب، التي تفاخر بأن لديها بعض أكثر البنى التحتية تطورا لالجئني السوريني يف تركيا

ًإن عددا قليال من أطفال العائالت السورية، ممن تحدثوا مع منظمة العفو الدولية، يلتحقون باملدارس وقد التقت . ً

العائالت يف شتى أنحاء املحافظات الجنوبية لرتكيا، وذكرت تلك العائالت أن أطفالها لم يلتحقوا املنظمة بعض 

 وقامت إحدى عائالت الالجئني السوريني القليلة التي حصلت عىل ترصيح 179.باملدارس ملدة تزيد عىل ثالث سنوات

تسجيل أطفالها يف مدرسة تركية تابعة بمحاوالت عدة ل) الذي يؤهل األطفال لاللتحاق باملدارس املحلية(إقامة 

 وقال رجل سوري آخر يف كزيلتيب إن أطفاله 180.للدولة يف شاتليورفا، ولكن املدرسة رفضت بدون إبداء األسباب

الثالثة التحقوا بمدرسة تركية مرات عدة، ولكنهم شعروا بعدم االرتياح فيها بسبب صعوبات اللغة والضحك عليهم 

 ويف متنـزه شانليورفا الذي كان 181.ال األتراك، ولذا فقد توقفوا عن الذهاب إىل املدرسةمن قبل أقرانهم األطف

ًعرشات الالجئني السوريني يتناولون فيه طعام اإلفطار يف رمضان، لم يجد مندوبو منظمة العفو الدولية أحدا ممن 

 182.يذهب أطفالهم إىل املدرسة

يم، فإنهم يلتحقون باملدارس الخاصة الناطقة بالعربية التي أما األطفال السوريون الذين يحصلون عىل التعل

ًونظرا ألنها غري مقنونة إىل حد كبري، . وتستضيف تركيا العديد من مثل هذه املؤسسات. ًيديرها الالجئون عموما

ل  بينما يقو183 مدرسة،150-200ِّويقدر أحد خرباء التعليم الدوليني عددها بـ . فإنه يصعب معرفة عددها بدقة

 وال توجد بيانات حول عدد الطلبة 184. مدرسة يف البالد55ناشط سوري وآخر فلسطيني إن عددها ال يتجاوز 

وعندما سألناهم، قال معظم الذين قابلناهم إنهم يفضلون إرسال أطفالهم إىل مدارس . امللتحقني بتلك املؤسسات

عادة ما تقوم هذه املؤسسات بتحصيل رسوم  و185.ًخاصة، وذلك جزئيا عىل األقل بسبب التعليم باللغة العربية

ًولكن حتى الرسوم املنخفضة يمكن أن تشكل مانعا للعديد . ًتعليم، حيث تختلف التكاليف كثريا بني مكان وآخر

ومع أن جميع املدارس واملرافق التعليمية التي لم تنل موافقة وزارة الرتبية والتعليم الرتكية . من العائالت السورية

، فقد قال مدير مدرسة سورية يف حي باشاكشهري يف إسطنبول ملنظمة العفو 186غالق من الناحية التقنيةعرضة لإل

ًالدولية إنه لم يتلق دعما من السلطات الرتكية، ولكن لم يتم إغالق مدرسته َّ.187 

ًويف بعض األماكن، تقدم السلطات املحلية دعما فعاال لالجئني السوريني يف الجهود الرامية إىل  . إنشاء مدارسً

وقال مديرها . ، مدرسة مميزة2012كانون األول /ُوتعترب املدرسة السورية يف كيليس، التي افتتحت يف ديسمرب

وتغطي وكاالت التمويل الدولية رواتب . َّللمنظمة إن البلدية تربعت باملبنى، وتدفع فواتري الكهرباء واملاء واالنرتنت

 طالب عىل 2,100ويتم تدريس . ن تحصيل أية رسوم مدرسية أو ثمن الكتباملعلمني وتسمح للمدرسة بالعمل بدو

 وكانت باحة 188.ً مساء6 – 2:30ً مساء، ومن 2:30 –ً صباحا 11ً صباحا، ومن 7-11من الساعة : ثالث فرتات

لوان َّاملدرسة، مع أنها مبنية من اإلسمنت وفيها منطقة واحدة متداعية للعب، مزينة بجدارية كبرية متعددة األ

ُرسمها املعلمون وتظهر مجموعة من األطفال املبتسمني وهم يرفعون أيديهم تحت الفتة كتب عليها  " ًشكرا تركيا"ُ

 .باللغتني العربية والرتكية

فبعض طالبه . ومع أنه فخور بإنجازات املدرسة، ولديه ما يربر ذلك، فإن مدير املدرسة عىل دراية بنواقصها

.  كيلومرتات كي يصلوا إىل املدرسة بسبب عدم توفر املواصالت3 األقدام مسافة الصغار مضطرون للسري عىل

 ال يستطيعون الحصول عىل – طالب يف مدينة كيليس 4,000ُ يقدر عددهم بنحو –وهناك أطفال سوريون آخرون 

، ومع ذلك فإن ويأسف لحقيقة أن معلميه يحملون مؤهالت زائدة. أي نوع من أنواع التعليم املدريس عىل اإلطالق

ً دوالرا أمريكيا250( لرية تركية 500الراتب الشهري الذي يتقاضونه، وهو  ، ال يكفي لتغطية أجور السكن )ً
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 189.ُويقول إن أبناء بعض املعلمني يترسبون من املدرسة كي يعملوا إلعالة أرسهم. والفواتري

 الرعاية الصحية
ني املسجلني من سوريا الحق يف الحصول عىل رعاية صحية  منحت تركيا جميع الالجئ2013أيلول / سبتمرب9يف 

مجانية، حيث قامت بتوسيع نطاق أحد األحكام التي كانت قد شملت الالجئني السوريني يف املحافظات الحدودية 

 عىل حق الالجئني املسجلني من 2014ترشين األول / وينص نظام الحماية املؤقتة الصادر يف أكتوبر190.فقط

 كما يحق لالجئني السوريني الحصول عىل استشارات مجانية 191.صول عىل رعاية صحية مجانيةسوريا يف الح

ًودخول املشايف العامة مجانا يف شتى أنحاء البالد، ولكن ذلك ال يشمل األمراض املزمنة أو األمراض التي تتطلب 

 عىل األقل من مجموع 50%إن الحصول عىل الرعاية الصحية يتوقف عىل التسجيل؛ وال يزال . معالجة مستمرة

 من الالجئني 60% وادعت دراسة أجرتها الحكومة أن حوايل 192.الالجئني السوريني يف تركيا غري مسجلني

 من الوالدات خارج املخيمات 97% وأن 193السوريني خارج املخيمات استفادوا من الخدمات الصحية يف تركيا،

ماية املؤقتة، قالت منظمة غري حكومية ملنظمة العفو  وعقب إقرار نظام الح194.حدثت يف مستشفى أو مستوصف

ًالدولية إنها تلقت تحذيرا بعدم تقديم خدمات إىل الالجئني غري املسجلني، وأنها إذا لم تمتثل لهذا التحذير، فإن ذلك 

باء عن ً ونظرا ألن العديد من الالجئني السوريني غري مسجلني، وبسبب ورود أن195.سيؤثر عىل الرتخيص املمنوح لها

وجود تأخري يف التسجيل، ورفض السلطات تسجيل بعض الرجال العازبني، واعتماد الالجئني السوريني عىل 

ًمنظمات غري حكومية للحصول عىل العديد من الخدمات الطبية، فإن مثل هذه السياسة يمكن أن تشكل تهديدا 

ًما أنها يمكن أن تمثل تدخال جائرا يف عمل ك. ًخطريا إلمكانية حصول الالجئني السوريني عىل الرعاية الصحية ً

 .املنظمات غري الحكومية ملصلحة الالجئني السوريني

، فإنه لم يكن قد تم تنفيذ التوجيهات بتقديم 2013أيلول /يف سبتمرب" أفاد"وعىل الرغم من التعميم الذي أصدرته 

، ولم نعلم بعد ما إذا كان نظام 2014م  عامنتصفالرعاية الصحية يف مشايف الدولة يف شتى أنحاء البالد يف 

ُوذكر أن الحصول .  سيؤدي إىل تحسني مستوى التنفيذ أم ال2014ترشين األول /الحماية املؤقتة الصادر يف أكتوبر

وقد أظهر تقرير شامل أصدرته نقابة األطباء . عىل الخدمات الصحية املجانية يف اسطنبول من املسائل اإلشكالية

وريني الذين يعيشون خارج املخيمات يواجهون صعوبات كأداء يف دخول املشايف والحصول عىل األتراك أن الس

 196"ُال يذكر"ًالخدمات الصحية، وأن حصول الالجئني السوريني يف اسطنبول عىل خدمات صحية كان أمرا 

ُ وأجريت 197ً.ملشايف كلياُوبالفعل فقد قال عدد من الالجئني السوريني ملنظمة العفو الدولية إنهم حرموا من دخول ا

.  يف مستشفى اسطنبولMRIالمرأة، قالت إنها تعرضت للرضب واالغتصاب يف سجن حلب، عملية مسح ضوئي 

وكانت تعاني من مشكالت يف سبعة من فقرات الظهر، وقيل لها إن املعالجة ليست مجانية، ولكنها ال تستطيع أن 

 198.تدفع املال الالزم لتغطية العملية

وقد حددت نقابة األطباء األتراك . ً عدم تنفيذ مجانية الرعاية الصحية بشكل موحد، ليست واضحة تماماإن أسباب

ًعددا من العقبات التي تعرتض سبيل ذلك، ومنها حواجز اللغة وتكاليف العالج وكون العديد من السوريني ال 

 وباإلضافة إىل ذلك، قالت منظمات 199.يةيعرفون حقوقهم أو كيفية الوصول إىل األماكن التي توفر الرعاية الصح

غري حكومية محلية ملنظمة العفو الدولية إن مزودي خدمات الرعاية الصحية لم يكونوا، يف األغلب، عىل دراية 

ُ ومن املشكالت األخرى التي ذكرت 200.، والذي منح الالجئني رعاية صحية مجانية"أفاد"بالتعميم الذي أصدرته 

وأوضح أحد العاملني يف . ائمة، والسيما يف املحافظات الحدودية الجنوبية تنوء تحت الضغطأن البنية التحتية الق

َّلقد تحسنت إمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية، بيد أن املمارسات املحلية : "منظمة غري حكومية ذلك بالقول
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ًمختلفة جدا جدا طلب املحيل، ناهيك عن الالجئني وإن الطواقم الطبية يف املشايف منهكة من جراء ازدياد ال. ً

 201 ."السوريني

 من حيث املعالجة الطبية والرعاية النفسية –وألسباب بديهية باتت االحتياجات الصحية لالجئني السوريني هائلة 

وقد ذكر حوايل نصف الالجئني السوريني الذين قابلتهم وكالة حكومية مسؤولة عن الالجئني أنهم، أو . االجتماعية

َّ وأكد عاملون يف منظمة غري حكومية، ممن تحدثوا مع منظمة العفو الدولية، 202.حاجة إىل مساعدة نفسيةأفراد ب

 االجتماعية التي لم تتم تلبيتها إىل حد -عىل االحتياجات املهمة لالجئني من سوريا، ومنها االحتياجات النفسية

، يريس حق األشخاص 2014ترشين األول / أكتوبر ومن األهمية بمكان أن نظام الحماية املؤقتة الصادر يف203.كبري

 بيد أن كيفية تلبية هذه الحاجة الكربى يف املمارسة العملية ال تزال 204.ِّالذين يحتاجون إىل مشورة نفسية يف تلقيها

 .غري واضحة

 يتوقف ولكن ذلك). مع أن القانون ال يشرتط ذلك(ويف بعض األحيان يتم تقديم أدوية مدعومة لالجئني من سوريا 

، بالتعاون مع غرفة "أفاد"ْففي صيدليات معينة يف محافظتي غازيانتيب وشانليورفا، وافقت . عىل املوقع

إن حماسة " وقالت منظمة غري حكومية محلية 205. من تكلفة الوصفة الطبية لألدوية80%الصيادلة، عىل تغطية 

ًالصيدليات قد فرتت ألنها تنتظر وقتا طويال قبل أن تحصل عىل  فقد قال رجل 206". مستحقاتها من الحكومةً

ًفلسطيني سوري للمنظمة يف مدينة غازيانتيب إنه أصيب بذبحة صدرية وأدخل املستشفى ملدة يوم واحد مجانا،  ُ ُ

 وقال الجئ سوري 207.ولكنهم لم يعطوه أية أدوية، ولذا فإنه ال يزال يتناول الحبوب التي جلبها معه من سوريا

َّ للمنظمة إنه تمكن أحيانا من الحصول عىل حبوب مسكنة لأللم يف صيدلية محلية يديرها ُكرست رجله يف كيليس ًَّ

 وقال الجئ آخر للمنظمة إنه تعرض لتعذيب قاس عىل أيدي النظام السوري، وهو بحاجة إىل حبوب 208.سوريون

ً دوالرا أمريكيا يف كل أسبوع،15ِّقوية مسكنة لأللم، والتي تكلفه حوايل  رغم من أن لديه أصدقاء يف  عىل ال209ً

ًوأكدت منظمات غري حكومية أن الحصول عىل األدوية يختلف كثريا من منطقة إىل أخرى يف . مستشفى اسطنبول

 210.البالد

 خاتمـة
ُإن األوضاع الحالية لألغلبية العظمى من الالجئني السوريني الذين يعيشون خارج املخيمات، والذين يطلب منهم أن 

 مع القليل من املساعدات إما من السلطات الرتكية أو املنظمات غري الحكومية أو –هم بأنفسهم َّيتدبروا أمور

ُ غري مقبولة، ويرتك العديد من الالجئني السوريني يف براثن البؤس وغري قادرين عىل الحصول –املانحني الدوليني 

 .عىل حقوقهم االجتماعية واالقتصادية

اع ما لم يقبل املجتمع الدويل مسؤوليته املالية عن الالجئني السوريني من أجل ومن غري املرجح أن تتغري األوض

تمكني الدول املجاورة، من قبيل تركيا، من تلبية االحتياجات األساسية لهؤالء الالجئني الذين يزداد عددهم 

لدولية وأن تكون ومن جانبها يجب أن تكون تركيا أكثر فعالية يف طلب املساعدات ا. باستمرار عىل نحو أفضل

ويجب أن يقوم املجتمع الدويل بزيادة عدد . منفتحة عىل تلقي تلك املساعدات، وأن تتعاون مع املانحني الدوليني

ويتعني . أماكن إعادة التوطني والقبول ألسباب إنسانية وغري ذلك من الربامج الخاصة بقبول الالجئني السوريني

 بمن – والقبول، وتسهيل لم شمل الالجئني مع أفراد عائالتهم يف الخارج عىل الدول ترسيع عمليات إعادة التوطني

وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يتعني عىل املجتمع الدويل، إىل جانب تمويل خطة االستجابة اإلقليمية . فيها العائالت املمتدة

ًلألزمة السورية تمويال كامال، تقديم مساعدات كبرية إىل تركيا وغريها من البلد ان املجاورة لسوريا، بهدف زيادة ً

 ً.طاقة الخدمات الوطنية، وهو ما سنناقشه الحقا
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ويجب عىل تركيا أن تنفذ، بشكل كامل وعاجل، بنود نظام الحماية املؤقتة املتعلقة بالحقوق االجتماعية 

 ينبغي أن تتخذ ًوعالوة عىل ذلك وكوسيلة مهمة للتصدي لبؤس العمال غري الرشعيني واستغاللهم،. واالقتصادية

كما أن التمتع بوضع قانوني آمن . تركيا خطوات لتوسيع إمكانية عمل الالجئني السوريني بصورة رشعية يف تركيا

يف العمل من شأنه أن يشجع الالجئني من سوريا عىل تقديم شكاوى ضد الفاعلني الخاصني، من قبيل أصحاب 

ويجب عىل تركيا ضمان أن يكون الالجئون . و يستغلونهمالعمل أو املالكني الذين يمارسون التمييز ضدهم أ

 .السوريون عىل دراية بهذه االجراءات وقادرين عىل استخدامها

إذ أن الحقوق االجتماعية واالقتصادية لالجئني ينبغي اإليفاء بها . عىل أن الحصول عىل عمل ال يمثل الرتياق الشايف

ملجتمع الدويل تمويل وتطوير هذه الربامج، كما يتعني عىل السلطات ويتعني عىل ا. من خالل املساعدات اإلنسانية

الرتكية تسهيل عمليات تسجيل وعمل املنظمات غري الحكومية واملنظمات غري الحكومية الدولية واملنظمات 

 .الحكومية الدولية ذات الخربة يف توفري هذا النوع من املساعدات

وبغض النظر عما . الجئني السوريني يجب أن يتم التصدي له بشكل عاجلإن عدم توفري التعليم األسايس ألطفال ال

ِّإذا كان أولئك األطفال يتعلمون وفقا لنظام املدارس الرتكية الذي يسهله نظام الحماية املؤقتة الصادر يف  ً

يمهم يف ، أو ما إذا كانوا يتلقون تعل)بمساعدة برامج اإلدماج واللغات املالئم (2014ترشين األول /أكتوبر

ويجب أن توضح السلطات . مؤسسات خاصة باللغة العربية، فإنه يجب أال يفوتهم املزيد من سنوات التعليم

ويتعني عىل املجتمع الدويل توفري التمويل . الرتكية إجراءات فتح وترخيص املدارس الخاصة لالجئني السوريني

 .يل عملها عىل نحو فعالوالدعم الفني للمؤسسات الرتبوية، كما ينبغي أن تقوم بتسه

ُوعىل الرغم من الجهود الكبرية التي بذلتها تركيا، فإن الحق الوحيد الذي منح لالجئني السوريني بصورة غري 

ُ ال يزال ينفذ عىل نحو غري متساو بعد – أي الحصول عىل الرعاية الصحية – 2013أيلول /ملتبسة منذ سبتمرب

ركيا بتحديد التحديات والتصدي لها وضمان أن تكون كافة املرافق الطبية وينبغي أن تقوم ت. مرور أكثر من عام

ويتعني عىل املجتمع الدويل توفري التمويل . ِّعىل علم بالسياسة التي ينبغي اتباعها، وأن تقدم خدمات الرتجمة

لجنوبية املزدحمة وخاصة يف املحافظات ا(والدعم الفني إىل تركيا بهدف زيادة قدراتها يف مجال الرعاية الصحية 

 . االجتماعية الرضورية إىل جميع الالجئني من سوريا–بهدف ضمان تقديم الرعاية الطبية والنفسية ) بالالجئني
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 النتائـج والتوصيـات . 5
 خاتمـة

. ُيف مواجهة أسوأ أزمة الجئني شهدها العالم منذ عقود، كان أقل ما يقال عن استجابة املجتمع الدويل أنها مخجلة

مناشدة األمم املتحدة املتعلقة بالتمويل لم يتم اإليفاء بها بعد، وعدد األماكن املخصصة إلعادة توطني الالجئني ف

ًولم يقدم املجتمع الدويل شيئا من الدعم املطلوب . وأماكن قبولهم ألسباب إنسانية ال تزال غري كافية إىل حد مخيف

 . املسؤولية الحقيقيًلالجئني من سوريا، أو لم يقدم نوعا من تقاسم

 كرست تركيا موارد كبرية لتلبية احتياجات الالجئني، واتخذت عدة مبادرات إيجابية يف 2011ومنذ مطلع عام 

 الجئ سوري يف مخيمات لالجئني وتخصيص موارد جيدة 220,000مجال الترشيعات والسياسات، من قبيل إيواء 

ترشين األول /ويف أكتوبر. حصول عىل الرعاية الصحية املجانية منحتهم الحق يف ال2013أيلول /لها؛ ويف سبتمرب

 . أصدرت نظام الحماية املؤقتة2014

ًومع ذلك، فإنه بعد مرور أربع سنوات عىل االنتفاضة يف سوريا، نجد أن استجابة تركيا تظهر حدودا متزايدة وعىل . ُ

ًإن دخول األرايض الرتكية من سوريا أصبح محفوفا َّالرغم من سياسة الباب املفتوح الرسمية التي اتبعتها تركيا، ف

فقد استخدام حرس الحدود األتراك القوة غري القانونية وأساءوا استخدامها عىل نقاط . باملخاطر والصعوبات

 من دفع الالجئني إىل ما وراء الحدود، إىل استخدام الذخرية الحية والرضب، مما أسفر عن –العبور غري الرشعية 

وعندما يصل الالجئون السوريون إىل األرايض الرتكية تظل صفتهم القانونية . ت وإصابات يف صفوفهموقوع وفيا

ُوعالوة عىل ذلك، فإنه مع تشغيل املخيمات التي تديرها الحكومة بكامل طاقتها، ترتك . غري واضحة أو غري آمنة ً

 .ألمر الذي ينتج عنه تفيش حالة البؤس بينهماألغلبية العظمى من الالجئني من سوريا ليتدبروا أمورهم بأنفسهم، ا

 توصيات إلى المجتمع الدولي
 تقاسم املسؤولية

زيادة عدد أماكن إعادة التوطني والقبول ألسباب إنسانية وغريها من برامج قبول الالجئني السوريني إىل حد  

 يزيد عىل الكوتا السنوية إلعادة التوطني؛

الجئني لتقليص الوقت الذي تستغرقه بني عمليتي تقديم الحاالت إىل ترسيع عمليات إعادة توطني وقبول ال 

 الجهات املستهدفة ومغادرة الالجئني إىل بلد إعادة التوطني؛

تسهيل عملية لم شمل العائالت أمام الالجئني الذين يعيش أفراد عائالتهم يف الخارج؛ وتطبيق تعريف واسع  

 نووية؛ألفراد العائلة، بحيث يشمل العائلة غري ال

 توفري تمويل كامل لخطة االستجابة االقليمية لألزمة السورية؛ 

 –تقديم دعم كبري إىل تركيا وغريها من البلدان املجاورة لسوريا لزيادة قدرات دوائر الخدمات الوطنية فيها  

 وذلك –ئي ًومنها مؤسسات الرعاية الصحية واملرافق التعليمية، فضال عن مبادرات السكن وتدابري األمن الغذا

 .لتلبية احتياجات الالجئني من سوريا، باإلضافة إىل السكان املحليني املترضرين
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 توصيات إلى السلطات التركية
 ضمان دخول األرايض

يف ضوء تفيش انتهاكات حقوق اإلنسان واستمرار النـزاع يف سوريا، السماح لجميع املدنيني الذين يسعون إىل  

لحدود الرسمية، بغض النظر عما إذا كان لديهم جوازات سفر سارية املفعول أم ال، مغادرة سوريا بالدخول عرب ا

 وتلبية احتياجاتهم الطبية العاجلة؛ 

اإلبقاء عىل فتح نقاط عبور حدودية كافية وذات مواقع مالئمة وآمنة ورشعية لالجئني السوريني الفارين من  

 أتون النـزاع؛

 مفادها أن أي استخدام للقوة يجب أن يتقيد بشكل صارم إصدار تعليمات واضحة إىل حرس الحدود 

ْباملعايري الدولية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، والسيما رشطي الرضورة والتناسب؛ َ 

تدريب أفراد الرشطة والجيش، باإلضافة إىل موظفي الدولة اآلخرين الذين يعملون يف املناطق الحدودية مع  

م يستطيعون تحديد جميع األشخاص الذين يحتاجون إىل حماية دولية ومساعدتهم والسماح سوريا، للتأكد من أنه

 لهم بدخول تركيا؛

إجراء تحقيقات عاجلة ووافية ومستقلة ومحايدة يف أنباء االنتهاكات التي تقع عىل الحدود، وضمان محاسبة  

و إصدار األوامر بارتكابها، وتمكني الضحايا املوظفني األتراك الذين يتبني أنهم مسؤولون عن ارتكاب االنتهاكات أ

 .وعائالتهم من الحصول عىل إنصاف فعال

 

 ضمان الصفة القانونية

؛ بالتشاور مع املفوضية السامية 2014ترشين األول /التنفيذ التام لنظام الحماية املؤقتة الصادر يف أكتوبر 

 ومنظمات املجتمع املدني ذات الخربة يف مجال حماية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمات املعنية بالالجئني

 الالجئني وتقديم الخدمات لهم؛

إطالق حمالت لنرش املعلومات يف أوساط الالجئني من سوريا فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وأسبابه  

 وفوائده؛

ق واالستحقاقات يف تزويد الالجئني السوريني بمعلومات شاملة وبلغة يفهمونها حول كيفية املطالبة بالحقو 

 وقت التسجيل؛

 ضمان نجاح إجراءات التسجيل يف تحديد هوية األفراد املستضعفني؛ 

 ضمان تمكني جميع الالجئني السوريني الذين يطلبون الحماية، بمن فيهم الرجال العازبون، من التسجيل؛ 

 .ضمان عدم وجود عوائق بريوقراطية يف سبيل التسجيل 

 

 ية والثقافيةاحرتام الحقوق االجتماع

 املتعلقة بالحقوق 2014ترشين األول /التنفيذ التام والعاجل ألحكام نظام الحماية املؤقتة الصادر يف أكتوبر 

 االجتماعية واالقتصادية؛

اتخاذ الخطوات الالزمة لتوسيع إمكانية عمل الالجئني السوريني بصورة رشعية يف تركيا، كوسيلة مهمة  

 رشعيني واستغاللهم؛للتصدي لبؤس العمال غري ال
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ضمان أن يكون الالجئون السوريون عىل دراية بالقنوات الفعالة لتقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل  

 واملالكني، وقادرين عىل ذلك؛

 توضيح اإلجراءات املتعلقة بفتح وترخيص مدارس خاصة ناطقة بالعربية لالجئني السوريني؛ 

  الرعاية الصحية والتصدي لها؛تحديد التحديات املتعلقة بضمان الحصول عىل 

ضمان وعي مؤسسات الرعاية الصحية والطواقم الصحية بأن من حق جميع الالجئني السوريني الحصول  

 عىل رعاية صحية مجانية؛

 تقديم خدمات ترجمة يف مؤسسات الرعاية الصحية؛ 

املساعدات الدولية، والتعاون مع زيادة النشاط يف متابعة تقديم املساعدات الدولية، وزيادة االنفتاح عىل قبول  

 املانحني الدوليني؛

تسهيل عملية التسجيل والعمل مع املنظمات غري الحكومية واملنظمات غري الحكومية الدولية واملنظمات  

الحكومية الدولية ذات الخربة يف التصدي لالحتياجات األساسية للسكان الالجئني، وخاصة ما يتعلق منها بالسكن 

 .، واألمن الغذائي واملتطلبات التعليمية)الطبية والنفسية عىل السواء(صحية والرعاية ال
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معايير أساسية لحقوق :  مرفق6.
 اإلنسان

 الحق في طلب اللجوء
وتعترب  211االعالن العاملي لحقوق اإلنسانًإن الحق يف طلب اللجوء والتمتع به هربا من االضطهاد منصوص عليه يف 

 الوثيقة القانونية الرئيسية التي تريس نظام )اتفاقية الالجئني(خاصة بوضع الالجئني اتفاقية األمم املتحدة ال

 .اللجوء الدويل

 ويف 212.وقد أعاد املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني التأكيد عىل الصبغة املدنية والسياسية للجوء

م من األشخاص غري املؤهلني الكتساب صفة حاالت التدفق الجماعي لالجئني، ربما يكون هناك مقاتلون أو غريه

يف جميع "وبالرغم من ذلك فقد أكد املفوض السامي لالجئني أنه . الالجئ، ممن يحاولون عبور الحدود مع الالجئني

الحاالت، فإن تقرير ما إذا كان الشخص ال يستحق الحصول عىل الحماية الدولية لالجئني يقتيض إجراء تقييم 

 ."بيق بند االستثناء عىل أساس جماعيوال يجوز تط. فردي
213 

 عدم اإلعادة القسرية
، الذي يحظر نقل أي شخص بأية طريقة "عدم االعادة القرسية"إن حجر الزاوية يف نظام الحماية الدولية هو مبدأ 

ِّوقد كرس هذا املبدأ ق. كانت إىل مكان يمكن أن يتعرض فيه لخطر االنتهاكات الجسيمة لحقوقه اإلنسانية ًانونيا يف ُ

 وبالتايل ينطبق عىل جميع الدول بغض النظر 215ً وهو يشكل جزءا من القانون الدويل العريف،214؛اتفاقية الالجئني

ًعما إذا كانت دوال أطرافا يف املعاهدات ذات الصلة أم ال  ويمكن أن يقع انتهاك هذا املبدأ بطرق مختلفة، منها 216.ً

ًية إىل بلد األصل، أو غري املبارشة من خالل اإلعادة إىل دولة وسيطة، فضال الطريقة املبارشة من خالل اإلعادة القرس

وحتى يف حاالت التدفق الجماعي، فقد أكدت . عن منع دخول األرايض، أو عدم اتباع إجراءات لجوء عادلة ومقنعة

الذي ينطوي عىل عدم  األسايس، عدم االعادة القرسيةاللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لالجئني عىل أن مبدأ 

 ."رفض الالجئني عند الحدود، ينبغي احرتامه بشكل صارم يف جميع الحاالت
217 

 استخدام القوة
ُإن مبدأ حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يعترب أحد أقوى 

 من بني 218، الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسيةالعهدفهو منصوص عليه يف . املبادئ يف القانون الدويل

وتنص اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو . كما أنه مبدأ ملزم يف القانون الدويل. صكوك أخرى

نت ًال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكا"العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عىل أنه 

ًهذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سيايس داخيل أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة 

ً وعالوة عىل ذلك، فإن تركيا، بصفتها 220. كما أن التعذيب محظور يف الدستور الرتكي219."األخرى، كمربر للتعذيب

، التي تحظر الحرمان 6السياسية، ملزمة باحرتام املادة دولة موقعة عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية و

وكي يحرتم املسؤولون األتراك هذه القواعد القانونية الدولية، يتعني عليهم اتباع املبادئ  221.التعسفي من الحياة

ئل غري تطبيق الوسا"ًاملعرتف بها دوليا بشأن استخدام القوة، والتي تطلب من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 
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وال يجوز لهم استخدام القوة واألسلحة . العنيفة، بقدر اإلمكان، قبل اللجوء إىل استخدام القوة واألسلحة النارية

 ."النارية إال إذا كانت الوسائل األخرى غري فعالة أو حيث ال يتوقع أن تحقق النتيجة املطلوبة
222 

 عدم التمييـز
 عىل حظر التمييز عىل أساس الجنسية ية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادينص 

223.واألصل الوطني
 وقد أكدت لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن هذه 2

جميع األشخاص، بمن فيهم غري املواطنني، من قبيل الالجئني وطالبي اللجوء وعديمي "الحقوق تنطبق عىل 

نسية والعمال املهاجرين وضحايا عمليات االتجار بالبرش الدولية، بغض النظر عن الصفة القانونية الج

 بيد أنه ليست جميع أشكال التمييز بني املواطنني وغري املواطنني ممنوعة؛ وكي يتماىش هذا التمييز 224."والوثائق

ًعيا ومتناسبا وذا هدف مرشوعً، يجب أن يكون معقوال وموضو"عدم التمييز"بني املواطنني مع مبدأ   ويتعني 225.ً

عىل الدول األطراف أال تمتنع عن ممارسة التمييز فحسب، وإنما يجب أن تتخذ تدابري، تشمل قوانني، لضمان عدم 

 ."قيام األفراد والكيانات يف املجال الخاص بالتمييز عىل أسس محظورة
226 

 الحق في الحصول على مستوى معيشة الئق
لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له "عاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه ينص االعالن ال

  228. وهذا الحق مصون بموجب العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية227".وألرسته

 الحق في الصحة
 من الحق –دين داخل األرايض الرتكية  شأنهم شأن جميع األشخاص اآلخرين املوجو–يستفيد الالجئون السوريون 

التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية، التي يكفلها العهد الدويل الخاص بالحقوق "يف 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريه من الصكوك الدولية، التي تستوجب الحصول عىل الخدمات املساوية لتلك 

 229 ."يف بال تمييزاملتوفرة يف املجتمع املض

 الحق في العمل
وكما أكد العهد الدويل الخاص بالحقوق . إن الحق يف العمل عنرص مركزي لإليفاء بحقوق إنسانية أساسية أخرى

ًالحق يف العمل أسايس لتحقيق حقوق إنسانية أخرى، ويشكل جزءا ال "االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن 

 ."ً ومتأصال فيهايتجزأ من الكرامة اإلنسانية
َّوباملثل، فقد رصح أحد األشخاص الذين صاغوا اتفاقية الالجئني يف 230

 ."بدون الحق يف العمل فإن بقية الحقوق األخرى ال معنى لها" بأنه 1950عام 
231 

إن الحق يف العمل والحقوق أثناء العمل تعترب استحقاقات أساسية للشخص بموجب القانون الدويل والقانون 

وكدولة طرف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يقع عىل عاتق تركيا . الوطني

ويجب أن . 6التزام باحرتام تلك الحقوق وحمايتها واإليفاء بها، بما فيها الحق يف العمل املنصوص عليه يف املادة 

ق الحق يف العمل لكل شخص بشكل كامل وتدريجي  نحو إحقا–تتخذ خطوات بالحد األقىص من مواردها املتوفرة 

 وينص العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 232.بدون تمييز، بما يف ذلك عىل أساس األصل الوطني

واالجتماعية والثقافية عىل حماية الحق يف توفري رشوط عمل عادلة ومرضية يف العمل، ومنها األجر املتساوي مقابل 

 وينص الدستور الرتكي عىل أن العمل حق 233.وف عمل آمنة وصحية، وساعات عمل معقولةالعمل املتساوي، وظر

ً وعالوة عىل ذلك، فإن 234.لكل شخص وواجب عليه، كما يكفل حق العمال يف االسرتاحة والتمتع بوقت الفراغ
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بما (دون تمييز  تقتيض أن تكفل تركيا لكل شخص، باالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي

الحق يف العمل ويف اختيار العمل بشكل حر ويف رشوط عمل عادلة ومرضية، ) "يف ذلك عىل أساس األصل الوطني

 ."وله الحق يف الحماية من البطالة ويف األجر املتساوي مقابل العمل املتساوي، ويف نيل مكافأة عادلة ومرضية
235 

أفضل معاملة "ئني الذين يقيمون بشكل قانوني يف أرايض دولة ما ، ينبغي منح الالجاتفاقية الالجئنيوبموجب 

 وتنص االتفاقية 236."ُممكنة تمنح يف نفس الظروف ملواطني بلد أجنبي فيما يتعلق بالحق يف ممارسة عمل مأجور

لق بظروف عىل أنه ما أن يبدأ الالجئون بالعمل، فإنهم يجب أن يلقوا نفس املعاملة التي يلقاها املواطنون فيما يتع

 وباملثل، فإن اللجنة التي تتوىل االرشاف عىل 237.عملهم، بما فيها املكافآت وساعات العمل والحد األدنى لسن العمل

لجميع األشخاص حق يف "تنفيذ اتفاقية القضاء عىل التمييز العنرصي تؤكد أنه ما أن تبدأ عالقات العمل، فإن 

 238."العمل والتمتع بحقوق االستخدام

 طفالعمالة األ

بموجب اتفاقية حقوق الطفل، يجب أن تتخذ الدول األطراف فيها التدابري الالزمة لضمان حماية األطفال من 

ًاالستغالل االقتصادي ومن القيام بأي عمل يمكن أن يشكل خطرا عليهم، أو التدخل يف تعليمهم، أو إلحاق الرضر 

 240.ِّمن أي شخص القيام بعمل غري مناسب لسنهُ ويؤكد الدستور الرتكي أنه ال يجوز أن يطلب 239.بنموهم

 الحق في التعليم

إن االلتزامات الدولية لرتكيا تقتيض منها توفري التعليم األسايس املجاني واإللزامي لجميع األطفال بدون تمييز، بما 

يجب أن " وبشكل خاص، تنص اتفاقية الالجئني عىل أن الدول األطراف 241.فيه التمييز عىل أساس األصل الوطني

 وعالوة عىل ذلك، فقد أكد 242."تمنح الالجئني املعاملة نفسها التي يلقاها املواطنون فيما يتعلق بالتعليم االبتدائي

يشمل جميع "العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عىل أن مبدأ عدم التمييز يف التعليم 

أرايض دولة طرف، ومنهم غري املواطنني وبغض النظر عن صفتهم األشخاص يف سن الدراسة القاطنني يف 

، وأن التعليم "ال يجوز حرمان أحد من حقه يف التعليم" ومع أن الدستور الرتكي يؤكد عىل أنه 243."القانونية

ًاألسايس يجب أن يكون مجانيا، فإنه يجعل االلتحاق باملدارس إجباريا للمواطنني األتراك فقط ً.244 

 كن الالئقالحق في الس

 –َّبما أنها صدقت عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يجب أن تتخذ تركيا 

 خطوات نحو تحقيق الحق يف السكن الالئق لكل شخص بشكل كامل –بأقىص قدر ممكن من مواردها املتوفرة 

 وعالوة عىل ذلك، فإن تركيا، بموجب 245 الوطنيوتدريجي بدون تمييز، بما يف ذلك التمييز عىل أساس األصل

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، يجب أن تحظر التمييز عىل أساس األصل الوطني وأن تقيض 

 وقد حدد العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 246.عليه فيما يتعلق بالحق يف السكن

الضمان القانوني إلشغاله؛ وتوفر الخدمات واملواد : ًرير ما إذا كان السكن يعترب الئقا، وهيسبعة معايري لتق

واملرافق والبنية التحتية؛ وموقعه؛ وصالحيته؛ وإمكانية دفع أجرته؛ وإمكانية الوصول إليه؛ ومالءمته من الناحية 

 247.الثقافية
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 الحق في اإلنصاف
ويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، ومنها تركيا، أن تكفل حصول كل يتعني عىل الدول األطراف يف العهد الد

 248.ُشخص تنتهك حقوقه عىل إنصاف فعال
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 :أنظر الرابط) MDE 24/018/2014 :الوثيقة

-cf89-2bf4-9224-5ed550e2/en/2014/018/24MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http

html.en240182014mde/8f4e4d1813dd  
51

  .2014ترشين األول /مقابالت مع الجئني معتقلني ومحامييهم، أكتوبر  
52

ًأصدرت منظمة العفو الدولية تحركا عاجال دعا إىل إ   جراء تحقيق يف حوادث االعتقال غري القانوني واإلعادة القرسية ً

، ينبغي التحقيق يف اعتقال الالجئني: معلومات إضافية: تركيا: منظمة العفو الدولية: أنظر. وإساءة املعاملة املزعومة لالجئني

 :أنظر الرابط) EUR 44/020/2014 رقم الوثيقة (2014ترشين األول / أكتوبر23

en/2014/020/44EUR/info/library/en/org.amnesty.www://http  
53

 Süriye’den ülkemize yönelik nüfus hareketleri hakkında  ،22أنظر إدارة الكوارث والطوارئ،   

 : عىل الرابط2014أيلول /سبتمرب

3074=IcerikID&12=ID?aspx.HaberDetay/TR/tr.gov.afad.www://https  
54

  .2014تموز / يوليو20مقابلة يف كيليس،   
55

 : عىل الرابط2012آب / أغسطسNTV ،Suriye sınırında mayın patladı: 3 ölü ، 31ًأنظر مثال،   

http://www.ntvmsnbc.com/id/25378188 وقد تلقت منظمة العفو الدولية أسماء األشخاص الذين ذكر أنهم قتلوا ،ُ ُ

  .2014ًنتيجة لأللغام األرضية يف أواسط عام 
56

  .2014حزيران / يونيو7مقابلة يف اسطنبول،   
57

  .2014تموز / يوليو22مقابلة يف غازيانتيبي،   
58

  2014تموز / يوليو23بي، مقابلة يف غازيانتي  
59

  .2014تموز / يوليو23مقابلة يف غازيانتيبيي،   
60
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 :، أنظر الرابط2014آذار /حول أوضاع الالجئني الفلسطينيني يف سوريا، مارس

pdf.sitreporten/PrivetRepo/phocadownloadpap/org.actionpal.www://http,27-26. ، ص  
61

  .2014تموز / يوليو25؛ مقابلة يف شانليورفا، 2014تموز / يوليو23-24مقابلة يف غازيانيتبي،  .  
62

كانون / ديسمرب6، بتاريخ 171، ص UNTS, vol. 999: ، رقم الوثيقةيل الخاص بالحقوق املدنية والسياسيةالعهد الدو  

 10، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ 7، املادة 1966األول 

دستور الجمهورية الرتكية ؛ 2(1)، املادة 85. ، صU.N.T.S. 11 1465 :، رقم الوثيقة]1987 [1984كانون األول /ديسمرب
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57-40-19-21-02  
69

  .2014آب / أغسطس6مقابلة بواسطة الهاتف،   
70
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75
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 البقاء  رصاع

 تركيا يف سوريا من الالجئون

 

 2014 الثاني ترشين/نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة          EUR 44/017/2014: الوثيقة رقم

                                                                                                                                       

52 

76
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78
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80
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  İşte il il Suriyeli sayısı ،9أنظر الرابط2014آب / أغسطس ،: 
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  .2014حزيران / يونيو9مقابلة يف اسطنبول،   
86

  .2014حزيران / يونيو7مقابلة يف اسطنبول،   
87

  .2014تموز / يوليو8 بالربيد اإللكرتوني، مراسلة  
88

 :عىل الرابط، نتائج دراسة مسحية ميدانية، 2013الالجئون السوريون يف تركيا، ، "أفاد"  
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  .2014حزيران / يونيو5مقابلة يف اسطنبول،   
90
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  .2014تموز / يوليو18مقابلة يف هتاي،   
94

  .2014حزيران / يونيو9مقابلة يف اسطنبول،   
95

  Geçici Koruma Yönetmeliği ،22أنظر الرابط2014ترشين األول / أكتوبر ،: 

pdf.1-15-20141022/10/2014/eskiler/tr.gov.resmigazete.www://http 26، املادة  
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96
 : عىل الرابط(2014)خطة االستجابة اإلقليمية : تركياجئني، املفوضية السامية لشؤون الال  

pdf.report-full-6rrp-Syria/docs/6syriarrp/org.unhcr.www://http, 35، ص.  
97

  Geçici Koruma Yönetmeliği ،22عىل الرابط2014ل ترشين األو/ أكتوبر ،: 
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98
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pdf.1-15-20141022/10/2014/eskiler/tr.gov.resmigazete.www://http, 463.، املادة  
99

  1.47املصدر نفسه، املادة   
100

، عىل 2014ترشين األول / أكتوبر1تركيا تدعو العالم إىل تقديم املساعدة لالجئني السوريني، دييل صباح، : ًأنظر مثال  

-http://www.dailysabah.com/politics/2014/10/01/turkey-calls-on-world-to-help-with: الرابط

syrian-refugees  
101

 :أنظر الرابط، 2013 نتائج دراسة ميدانية الالجئون السوريون يف تركيا،، "أفاد"  

-turkey-in-refugees-syrian-2013123015505-61/TR/Dokuman/tr.gov.afad.www://https

pdf.eng_.20131.112_print_2013,9. ، ص.  
102

 : عىل الرابط، (2014)خطة االستجابة اإلقليمية : تركيااملفوضية السامية لالجئني،   

pdf.report-full-6rrp-Syria/docs/6syriarrp/org.unhcr.www://http 2، ص.  
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  34املصدر نفسه، ص   
104

  .54-55املصدر نفسه، ص   
105

  .55املصدر نفسه، ص   
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  .، التأكيد مضاف36املصدر نفسه، ص   
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  2014حزيران / يونيو2مقابلة يف اسطنبول،   
108

  Geçici Koruma Yönetmeliği ،22أنظر الرابط2014ترشين األول / أكتوبر ،: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pd من نظام الحماية املؤقتة 29، املادة 
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109
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-26، )ني سوريني، وخمسة عاملني مع منظمات غري حكومية، ومحام واحدمع خمسة الجئ(ثالث مقابالت يف شانلريوفا   
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؛ 2014تموز / يوليو20، )ة الجئني سورينيمع أربع(؛ ومقابلة يف كيليس 2014تموز / يوليو18-19، )لالجئني السوريني
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  .2014تموز / يوليو9مقابلة يف هتاي ،   
118
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120
 :، أنظر الرابط2013الالجئون السوريون يف تركيا، نتائج دراسة مسحية ميدانية ، "أفاد"  
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2013_print_12.11.2013_eng.pdf8.  ، ص.  
121

  .2014حزيران / يونيو7مقابلة يف اسطنبول،   
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  .2014حزيران / يونيو8مقابلة يف اسطنبول،   
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 25-26؛ ومقابلة يف شانليورفا، 2014تموز / يوليو20؛ ومقابلة يف كيليس، 2014تموز / يوليو18مقابلة يف هتاي،   

  .2014تموز / يوليو26 ومقابلة يف أكتشكايل، ؛2014تموز /يوليو
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  .2014تموز / يوليو19مقابلة يف هتاي،   
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  .2014تموز / يوليو19مقابلة يف هتاي،   
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 :، أنظر الرابط2013، نتائج دراسة مسحية ميدانية، ، الالجئون السوريون يف تركيا"أفاد"  

https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/61-2013123015505-syrian-refugees-in-turkey-

2013_print_12.11.2013_eng.pdf8.  ، ص.  
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  .2014تموز / يوليو25؛ مقابلة يف شانليورفا، 2014تموز / يوليو22مقابلة يف غازيانتيب،   
128

، مالحظات  من االتفاقية44النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف بموجب املادة لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل،   

 : عىل الرابط2012تموز / يوليوCO/TUR/C/CRC.  UN Doc ، 20/2-3:الوثيقة رقمتركيا، رقم : ختامية

pdf.3-2_CO_TUR_C_CRC/co/docs/crc/bodies/english/org.chroh.2www 62، الفقرة.  
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عدة مرات لساعات طويلة يف " بعمل يدوي خفيف"قيل إن األطفال يقومون . 2014تموز / يوليو20مقابلة يف كيليس،   

  .كل مرة
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135
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136
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  .ذلك
137

  .2014آب / أغسطس7ة بالربيد اإللكرتوني، مراسل  
138
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141

  .2014تموز / يوليو20مقابلة يف كيليس،   
142

  .2014تموز / يوليو20مقابلة يف كيليس،   
143

  .2014تموز / يوليو20ة يف كيليس، مقابل  
144

ً الجئا سوريا13مع (مقابلة يف اسطنبول    ، )مع اثنني من الالجئني السوريني(؛ مقابلة يف هتاي 2014حزيران / يونيو7، )ً

؛ 2014تموز / يوليو24، )مع ثالثة من العاملني مع منظمات غري حكومية(؛ مقابلة يف غازيانتيب 2014تموز / يوليو18
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 البقاء صراع

 تركيا يف سوريا من الالجئون

 أضخم تعترب التي – السوريني الالجئني ألزمة الدويل املجتمع استجابة َّمثلت لقد

 من بقسوة الالجئني معظم ُحرم حيث ًذريعا،ً الفش – عقود منذ نوعها من أزمة

 بالتمويل االلتزامات تزال وال. واألمن األمان عىل الحصول يف آمالهم تحقيق

مسؤوليات لسوريا املجاورة الدول َّتحملت وقد. ًتماما كافية غري التوطني وإعادة

 .الالجئني استقبال عن متناسبة غري

 من أكثر يقيم سوريا، من الجئ ليونم 1.6 عن يقل ال ما تركيا وتستضيف

 استجابة أن بيد. الحكومة تديرها لالجئني مخيمات يف منهم شخص 220,000

باملوارد، املتعلقة الكبرية التزاماتها من الرغم عىل السوريني، الالجئني ألزمة تركيا

.متزايد نحو عىل محدودة تبدو بالسياسات، الخاصة املتعددة اإليجابية واملبادرات

 كما الرتكية، األرايض يف األمان عىل الحصول من ُيحرمون األشخاص من فالعديد

 لخطر يتعرضون رشعية غري بصورة للعبور يضطرون الذين األشخاص أن

 باستخدام عليهم النار إطالق أو أعقابهم، عىل ردهم قبيل من االنتهاكات،

 وعندما. ملعاملةا إساءة رضوب من وغريه للتعذيب إخضاعهم أو الحية، الذخرية

 ليست أوً تماما واضحة ليست للسوريني القانونية الصفة فإن تركيا، إىل يصلون

 فإنه الكاملة، بطاقتها تعمل الدولة تديرها التي املخيمات ألنً ونظرا. مضمونة

 بأنفسهم، أمورهم يتدبروا أن السوريني الالجئني من العظمى األغلبية عىل يتعني

 .أوساطهم يف واسع نطاق عىل البؤس تفيش إىل يؤدي الذي األمر

 سوريا من الالجئني دعم زيادة إىل الدويل املجتمع تدعو الدولية العفو منظمة إن

 السلطات املنظمة تدعو كما. الحقيقية املسؤولية تقاسم وبروح كبري، بشكل

 من الدوليني الرشكاء مع والعمل سوريا، من لالجئني آمن ممر ضمان إىل الرتكية

 .األساسية احتياجاتهم تلبية ضمان أجل


