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سوریان یمشیان بجانب سیاج قرب الحدود التركیة-السوریة في محافظة غازي عنتاب، تركیا، 
نوفمبر/تشرین الثاني 2016. السوریون الذین وصلوا تركیا منذ أواخر 2017 لم یتمكنوا من
التسجیل للحصول على الحمایة المؤقتة وتلقي الخدمات األساسیة.

أومیت بكداش/رویترز ©

الجئون سوریون یصطفون للحصول على المساعدات الغذائیة في غازي عنتاب، تركیا، 20 مایو/
.أیار 2016. تعلیق تسجیل الالجئین السوریین یمنعھم من تلقي مثل ھذه المساعدات
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تركیا توقف تسجیل طالبي اللجوء السوریین
ترحیل القادمین الجدد وإجبارھم على العودة إلى سوریا

(إسطنبول) - قالت "ھیومن رایتس ووتش الیوم" إن السلطات التركیة في إسطنبول و9 محافظات على الحدود السوریة أو بالقرب منھا
توقفت عن تسجیل معظم طالبي اللجوء السوریین الذین وصلوا مؤخرا. یؤدي وقف التسجیل ھذا إلى عملیات ترحیل غیر مشروعة،

إعادة قسریة إلى سوریا، والحرمان من الرعایة الصحیة والتعلیم.

أشادت "المفوضیة األوروبیة" مؤخرا بنظام اللجوء في تركیا، وتخطط لتسلیم الدفعة الثانیة من مبلغ 3 ملیارات یورو بموجب اتفاق
الھجرة في مارس/آذار 2016، والذي یتضمن دعم الالجئین في تركیا. التزمت مؤسسات وحكومات االتحاد األوروبي الصمت علنا

بشأن وقف التسجیل واالنتھاكات األخرى بحق الالجئین التي ترتكبھا تركیا، ما یشیر إلى أن ھمھا الرئیسي ھو وقف حركة طالبي
اللجوء والمھاجرین من تركیا إلى االتحاد األوروبي.

قال جیري سیمبسون، المدیر المشارك لبرنامج الالجئین في ھیومن رایتس ووتش: "في حین یدعم االتحاد األوروبي تركیا لردع طالبي
اللجوء من الوصول إلى أوروبا، فإنھ یغض الطرف عن أحدث الخطوات التركیة لمنع دخول الفارین من سوریا. لكّن إجبار السوریین

الذین ینجحون في تجاوز حرس الحدود التركي على العیش في مأزق قانوني قد یدفعھم على االختباء، ومن ثم التوجھ نحو االتحاد
األوروبي".

تعلیق التسجیل ھو آخر ما قامت بھ تركیا لحرمان طالبي اللجوء الجدد من الحمایة. على مدى السنوات الثالث الماضیة، أغلقت تركیا
حدودھا مع سوریا، في حین أن حرس الحدود األتراك مستمرون في تنفیذ  إعادة السوریین جماعيا ودون اتباع اإلجراءات الواجبة

وقتلھم وجرحھم أثناء محاولتھم العبور.

بین أوائل 2011 ونھایة مایو/أیار 2018، سجلت تركیا ما یقرب من 3.6 ملیون سوري، ما یجعلھا أكبر دولة مستضیفة لالجئین في
العالم. قالت ھیومن رایتس ووتش إن ھذا السخاء ال یعفیھا، ھي أو شركاءھا الدولیین، من واجب مساعدة طالبي اللجوء القادمین حدیثا.

في منتصف مایو/أیار 2018، أجرت ھیومن رایتس ووتش مقابالت مع 32 سوریا في محافظة ھاتاي التركیة حول محاوالتھم للتسجیل
للحصول على تصاریح حمایة مؤقتة في محافظات ھاتاي وغازي عنتاب وإسطنبول. ھذا التصریح یحمي السوریین من االعتقال

ومخاطر الترحیل. كما یؤھلھم للحصول على الرعایة الصحیة، التعلیم، العمل، وطلب المساعدة االجتماعیة، بما في ذلك شبكة األمان
االجتماعي للطوارئ التي یمولھا االتحاد األوروبي ألكثر السوریین ضعفا.

قال السوریون إن الشرطة التركیة رّحلتھم في مجموعات یصل عدد أفرادھا إلى 20 شخصا بسبب عدم حصولھم على تصریح، وإن
المستشفیات والمدارس رفضت استقبالھم دون تصاریح. قال بعضھم إنھم عادوا إلى سوریا حتى یتمكنوا ھم أو أقاربھم من الحصول

على رعایة طبیة عاجلة. قال آخرون إنھم قرروا العودة إلى سوریا ألن بعض أفراد العائلة فقط تمكنوا من التسجیل. قال جمیعھم إنھم
كانوا یعیشون في خوف دائم من االعتقال والترحیل وإنھم یحّدون حركتھم بشدة لتجنب الشرطة.

تركیا ُملَزمة بقاعدة عدم اإلعادة القسریة بموجب القانون الدولي العرفي، والذي یحظر إعادة أي شخص بأي شكل من األشكال إلى
مكان یواجھ فیھ خطرا حقیقیا باالضطھاد أو التعذیب أو غیره من ضروب سوء المعاملة أو تھدید الحیاة. یشمل ذلك طالبي اللجوء الذین
یحق لھم تقدیم مطالباتھم بصورة عادلة وعدم إعادتھم، دون استفادتھم من اإلجراءات الواجبة، إلى أماكن یخشون فیھا التعرض لألذى.

ال یجوز لتركیا إكراه الناس على العودة إلى األماكن التي یواجھون فیھا األذى بحرمانھم من الوضع القانوني أو الحصول على الخدمات
األساسیة.

في 30 أكتوبر/تشرین األول 2017، قال مكتب محافظ ھاتاي إنھ من أجل ثني المھربین عن مساعدة السوریین على دخول تركیا عبر
ھاتاي، لم تعد المحافظة تسجل السوریین الوافدین حدیثا للحصول على تصاریح الحمایة المؤقتة. في أوائل فبرایر/شباط 2018، قالت

وزارة الداخلیة التركیة إن محافظة إسطنبول لم تعد تسجل السوریین.

كما علّقت 8 محافظات أخرى على الحدود السوریة أو بالقرب منھا تسجیل وصول السوریین الجدد منذ أواخر 2017 أو أوائل 2018، وفقا لثالث وكاالت تعمل عن كثب مع الالجئین السوریین، باإلضافة إلى مسؤول في
المفوضیة األوروبیة ومسؤول حكومي تركي كان یعمل سابقا في قضایا الھجرة. المقاطعات ھي أضنة، غازي عنتاب، كھرمان مرعش، كیلیس، ماردین، مرسین، عثمانیة، وشانلي أورفا.

منذ أواخر أغسطس/آب 2015، تم السماح فقط للسوریین المسجلین الذین یحصلون على تصریح سفر خاص بالسفر داخل تركیا. في واقع الحال، یدخل الغالبیة العظمى من طالبي اللجوء السوریین إلى تركیا بشكل غیر
منتظم من خالل الفجوات القلیلة المتبقیة في الجدار الحدودي في تركیا في محافظة ھاتاي. یعني منعھم من التسجیل ھناك أنھم ال یستطیعون مغادرة محافظة ھاتاي بشكل قانوني والسفر إلى المحافظات األخرى التي لم یتم

إغالق التسجیل فیھا. ھذا یجبرھم على العیش بشكل غیر قانوني في محافظة ھاتاي، أو استخدام المھربین للوصول إلى أجزاء أخرى من تركیا، ویواجھون خطر االعتقال والترحیل.
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وفقا لثالثة مصادر سریة، رفضت تركیا مقترحات إلنشاء نظام جدید یسمح للسوریین الذین یصلون إلى ھاتاي، وإلى حد أقل بكثیر إلى
المحافظات الحدودیة األخرى، بالتسجیل في أجزاء أخرى من تركیا حیث یعیش عدد أقل من الالجئین.

قالت وكاالت الالجئین لـ ھیومن رایتس ووتش إن ضوابط تركیا الصارمة على وكاالت الالجئین الدولیة والمحلیة تمنعھم من إیجاد
السوریین غیر المسجلین ومساعدتھم. ھذا النقص في مراقبة وكالة اإلغاثة یعني أنھ ال توجد إحصائیات أو تقدیرات حول عدد السوریین

الذین حرموا من التسجیل أو ُرحلوا أو منعوا من الحصول على الخدمات المطلوبة بشكل عاجل.

ردا  على رسالة مؤرخة في 13 یونیو/حزیران عرضت فیھا ھیومن رایتس ووتش استنتاجاتھا، نفت سلطات الھجرة في أنقرة أن تكون
أي من محافظات البالد البالغ عددھا 81، بما فیھا ھاتاي وإسطنبول، قد علقت تسجیل السوریین. قالت "المفوضیة السامیة لألمم المتحدة

لشؤون الالجئین" (مفوضیة الالجئین) لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ حتى منتصف مایو/أیار، طمأنتھا السلطات بأن تسجیل السوریین
مستمر، بما في ذلك في ھاتاي وإسطنبول. تقول وكاالت إغاثة أخرى تدعم الالجئین إن السلطات في المحافظات العشرة قد واصلت

النظر في طلبات السوریین المسجلین قبل التعلیق فقط، وتسجیل الحاالت الطبیة العاجلة المحالة من سوریا واألطفال المولودین لسوریین مسجلین في تركیا.

قالت وكالتا إغاثة إنھما في بعض الحاالت نجحتا في إقناع السلطات في محافظتي ھاتاي وعثمانیة بتسجیل سوریین غیر مسجلین وضعفاء بشكل خاص.

في أوائل 2018، افتتحت السلطات في ھاتاي مركز تسجیل جدید في أنطاكیا. قال ممثلو 3 وكاالت إغاثة واثنان من رجال األمن األتراك العاملین في أنطاكیا إن المركز مخصص حصرا للسوریین غیر المسجلین لطلب
المساعدة في العودة إلى سوریا، في حین أن السوریین المسجلین یمكنھم طلب المساعدة للعودة في مراكز أخرى تدیرھا سلطات الھجرة.

ال تسمح تركیا بأیة مراقبة مستقلة لما إذا كان السوریون غیر المسجلین، الذین یقدمون طلبا للعودة، یعودون في الواقع طواعیة أم یُكرھون على ذلك. في المقابل، تسمح تركیا بالمراقبة المستقلة لبعض قرارات السوریین
المسجلین بالعودة إلى سوریا.

على تركیا حمایة الحقوق األساسیة لجمیع السوریین الوافدین حدیثا، بغض النظر عن حالة التسجیل، وتسجیل األشخاص الذین ُرفض تسجیلھم منذ أواخر 2017. على المفوضیة األوروبیة والدول األعضاء في االتحاد
األوروبي التي لدیھا سفارات في تركیا دعم تركیا لتسجیل وحمایة السوریین، والضغط على تركیا للسماح لجمیع الوكاالت العاملة من أجل الالجئین أن تساعد بحریة في حمایة جمیع السوریین، بما في ذلك جمیع السوریین

غیر المسجلین.

قال سیمبسون: "قد یكون السوریون غیر المسجلین في تركیا بعیدین عن األنظار، لكن یجب أال یتم نسیانھم. على دول االتحاد األوروبي والمفوضیة األوروبیة التحدث باسم جمیع السوریین في تركیا ودعمھم، ولیس فقط
أولئك الذین دخلوا قبل أن تبدأ تركیا بدفعھم إلى االختباء".

لمزید من التفاصیل حول تعلیق تركیا لتسجیل طالبي اللجوء السوریین، یرجى متابعة القراءة أدناه.

تسجیل طالبي اللجوء

فّر الالجئون السوریون األوائل إلى تركیا في بدایة 2011 والثالث سنوات ونصف الالحقة، فاعتمدت تركیا طریقة تسجیل خاصة لم تمنحھم وضعا قانونیا واضحا یشمل الحقوق المعنیة. رغم أن تركیا صادقت على "اتفاقیة
الالجئین" لعام 1951 وبرتوكولھا لعام 1967، إال إنھا تبنّت قیدا یستثني كل شخص ال ینحدر من بلد أوروبي من الحصول على لجوء كامل، ما یعني أنھا ال تمنح لجوءا كامال للفارین من العنف أو االضطھاد في سوریا أو

أي دولة أخرى غیر أوروبیة.

في 2013، اعتمدت تركیا إطارا قانونیا خاصا بھا لحمایة طالبي اللجوء والالجئین. في أكتوبر/تشرین األول 2014، اعتمدت تركیا أیضا نظاما تُمنح بموجبھ حمایة مؤقتة للسوریین. حتى 28 یونیو/حزیران 2018، قالت
تركیا إنھا سّجلت 3,562,523 شخصا بموجب ھذا النظام. یحق للسوریین المسجلین الحصول على مساعدة. رغم أن النظام ینّص على أال یُرّحل السوریون غیر المسجلین إلى سوریا، وإنھم یواجھون فقط "غرامة إداریة"،

إال أن ھیومن رایتس ووتش خلُصت إلى أنھ تم ترحیل سوریین غیر مسجلین ألنھم ال یحملون تصاریح حمایة مؤقتة.

قل مكتب محافظ ھاتاي ووزیر الداخلیة إنھ تّم تعلیق التسجیل أمام الوافدین السوریین الجدد إلى ھاتاي وإسطنبول. قال سوریون ووكاالت إلغاثة الالجئین في أنطاكیا، المدینة الرئیسیة في ھاتاي، لـ ھیومن رایتس ووتش إن
الشرطة نفذت اعتقاالت جماعیة للسوریین في نوفمبر/تشرین الثاني ودیسمبر/كانون األول، مباشرة بعد تعلیق التسجیل.

قالت 5 مصادر لـ ھیومن رایتس ووتش إن سلطات الھجرة في 8 مناطق حدودیة أخرى قامت بالمثل منذ أواخر 2017 ومطلع 2018، وأرجعت جمیع الوافدین السوریین الجدد الراغبین في التسجیل.

حتى 28 یونیو/حزیران، كانت المحافظات السبع التي علّقت التسجیل ضمن المحافظات العشر التي تستضیف أكبر عدد من السوریین، وھي أضنة، غازي عنتاب، ھاتاي، إسطنبول، كلس، مرسین، وشانلي أورفا. ھذه
المحافظات مجتمعة تأوي 2,422,804 سوریین مسجلین، أي 68 بالمئة من مجموع السوریین المسجلین في تركیا. أما المحافظات الثالث األخرى، كھرمان مرعش، ماردین، وعثمانیة، فتأوي 235,549 سوریین، أي أقل

من 7 بالمئة.

قالت وكاالت إغاثة إن السلطات في المحافظات المتأثرة استمّرت على أرض الواقع في دراسة ملفات السوریین المسجلین أولیا وقت التعلیق، وتسجیل األشخاص الذین لھم حاجات طبیة طارئة الُمحالین من سوریا. كما
استمّرت في تسجیل األطفال المولودین لسوریین مسجلین في تركیا، والذین یقّدر عددھم بـ 306 مولودا یومیا. قالت وكاالت لھا معرفة مباشرة بتعلیق التسجیل في 10 محافظات إن تسجیل ھؤالء السوریین قد یفّسر زعم

السلطات لـ ھیومن رایتس ووتش بأن 8 من المحافظات الحدودیة أو القریبة من الحدود سجلت ما مجموعھ 116,059 سوریا بین 1 نوفمبر/تشرین الثاني و20 یونیو/حزیران.

قالت إحدى وكاالت غوث الالجئین المطلعة على إجراءات التسجیل في جمیع محافظات تركیا لـ ھیومن رایتس ووتش إن في بعض الحاالت االستثنائیة سّجلت السلطات في ھاتاي وعثمانیة أطفاال یحتاجون إلى رعایة طبیة
عاجلة، باإلضافة إلى شخص واحد یقدم الرعایة للطفل. كما قالت وكالة أخرى إلغاثة الالجئین تتعامل أحیانا مع السوریین غیر المسجلین إنھا أقنعت بین أواخر 2017 وأواخر أبریل/نیسان 2018 سلطات ھاتاي بتسجیل
بعض العشرات من السوریین الوافدین الجدد بشكل استثنائي بسبب حاجاتھم الخاصة، ولكن عبورھم نقاط التفتیش للوصول إلى مكاتب التسجیل كان أمرا صعبا. تقّدر الوكاالت عدد ھذه الحاالت للسوریین الضعفاء غیر

المسجلین الذین سجلتھم السلطات بشكل استثنائي حتى منتصف مایو/أیار ببعض المئات فقط.

نظام تصاریح السفر التركي الخاص بالسوریین المسجلین یحظر علیھم التنقل من المحافظات الحدودیة للتسجیل في مكان آخر. قال 7 سوریین لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم دفعوا نقودا لمھّربین لینقلوھم من أنطاكیا، في
محافظة ھاتاي، إلى إسطنبول للتسجیل. لكن مسؤولین أمنیین في مكاتب سلطات الھجرة قالوا لھم إنھ تم تعلیق التسجیل بالنسبة للوافدین السوریین الجدد.

قالت مفوضیة الالجئین وبعض الدیبلوماسیین في تركیا لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم یشجعون "المدیریة العامة إلدارة الھجرة" على تبني نظام إحالة تقوم بموجبھ السلطات في ھاتاي، أو غیرھا من المحافظات الحدودیة
التي یفد علیھا السوریون، بتسجیل أولي للسوریین ثم تحیلھم إلى محافظات أخرى یعیش فیھا عدد أقل من السوریین المسجلین. اقترحت بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أنھ في حال اعتماد ھذا النظام، فسیكون
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https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/201806eca_turkey_refugees_dgmm_letter.pdf
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http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey


7/16/2018 تركیا توقف تسجیل طالبي اللجوء السوریین

https://www.hrw.org/print/320452 3/6

على االتحاد األوروبي دعم خلق فرص عمل للسوریین واألتراك في المحافظات التي أحیل علیھا السوریون. لكن جمیع محاوالت إقناع تركیا باعتماد نظام إحالة فشلت.

عواقب تعلیق التسجیل

في منتصف مایو/أیار 2018، قابلت ھیومن رایتس ووتش 32 طالب لجوء سوري في أنطاكیا، عاصمة محافظة ھاتاي وأول مدینة یصلھا أغلب السوریین بعد أن یتم تھریبھم عبر الحدود التركیة المغلقة. قالوا إن السلطات
في أنطاكیا وفي بلدة الریحانیة المجاورة وفي محافظة غازي عنتاب رفضوا تسجیلھم في األشھر األولى من 2018. كما قالوا إن عدم امتالكھم تصاریح حمایة مؤقتة، المعروفة بـ "كیملیك" (التسمیة التركیة لبطاقة الھویة)،

أثر علیھم. شرحت لھم ھیومن رایتس ووتش الغرض من المقابالت، وطمأنتھم بأنھا لن تكشف عن ھویاتھم، وحصلت منھم على موافقات إلجراء المقابالت والتحدث عن تجاربھم.

قالوا جمیعا إنھم ُرفضوا في مكاتب التسجیل مرتین على األقل. 3 منھم فقط قالوا إنھم نجحوا في التسجیل بعد أن دفع وسطاء رشاوى لمسؤولي التسجیل تراوحت بین 300 و500 دوالر.

قال أغلبھم إن المسؤولین أجابوھم ببساطة بأنھ "ال توجد أي بطاقات كیملیك ھنا" أو "لن یحصل أي أحد على كیملیك"، وأمروھم بالمغادرة. قال اثنان إنھما حاوال أیضا التسجیل في غازي عنتاب في أبریل/نیسان، لكنھما
شاھدا الفتة في المكتب تقول "ال كیملیك".

قال 4 إن بعض األفراد من عائالتھم فقط تمكنوا من التسجیل، وبقي اآلخرون في مأزق قانوني، ولذلك كانت العائالت بأكملھا تفكر في العودة إلى سوریا. قال رجل إن زوجتھ المریضة حصلت على تصریح لدخول تركیا
للحصول على رعایة طبیة عاجلة في أنطاكیا، وُسمح لھا بالتسجیل ھناك، مع طفلھما حدیث الوالدة. ولما تمكن ھو وأطفالھ الخمسة اآلخرون، وأعمارھم بین 6 و14 عاما، من دخول تركیا وحاولوا التسجیل في أنطاكیا،

ُرفض مطلبھم.

قال 3 سوریین إن الشرطة التركیة رحلتھم سابقا بشكل جماعي إلى سوریا ألنھم لم یكونوا یحملون تصاریح حمایة مؤقتة. قال أحدھم، من محافظة حلب وعمره 22 عاما، إنھ دخل تركیا في مطلع أبریل/نیسان، وُمنع من
التسجیل في أنطاكیا. وفي مطلع مایو/أیار، أوقفتھ الشرطة حوالي الساعة 8 صباحا قرب محطة الحافالت في أنطاكیا وطلبت منھ التصریح. ولما أخبرھم أنھ حاول التسجیل لكن طلبھ ُرفض، اقتادتھ الشرطة إلى مركز

شرطة محلي، سجلوا معطیاتھ الشخصیة، ثم اقتادوه مع حوالي 20 سوریا غیر مسجلین آخرین إلى معبر باب الھوى الحدودي ورحلوھم. قال إن 15 من بین الرجال الـ20 قالوا لھ إنھم اعتُقلوا في إسطنبول ألنھم ال یحملون
تصاریح حمایة، بینما قال الخمسة اآلخرون إنھم دخلوا تركیا منذ أیام قلیلة واعتُقلوا بعد وصولھم إلى منزل أحد المھربین في أنطاكیا. لكنھ تمكن بعد أیام من العودة إلى تركیا بمساعدة مھربین.

كما قال ُمرّحل سابق، من إدلب وعمره 28 عاما، إنھ دخل مع شقیقھ إلى تركیا في ینایر/كانون الثاني، وُمنعا من التسجیل في أنطاكیا. قال إن شقیقھ سافر مع مھّرب إلى إسطنبول بحثا عن عمل ھناك، لكن الشرطة التركیة
اعتقلتھ في 17 مایو/أیار، وفي الیوم التالي أخذتھ إلى معبر باب الھوى الحدودي ورّحلتھ.

في 22 مایو/أیار، قابلت ھیومن رایتس ووتش رجال من حماة عمره 31 عاما قال إن السلطات في أنطاكیا كانت قد اعتقلت شقیقھ منذ ساعات، وإنھ محتجز في مركز جدید للسوریین غیر المسجلین لكي یقدك طلب للعودة
إلى سوریا، وقال إنھم على وشك ترحیلھ. أخطرت ھیومن رایتس ووتش مفوضیة الالجئین بذلك، فتدخلت وحالت دون ترحیلھ.

قابلت ھیومن رایتس ووتش 4 سوریین في المركز الجدید الذي أنشئ للسوریین غیر المسجلین الراغبین في التوقیع على العودة إلى سوریا. قرر ھؤالء العودة ألن أقارب لھم ُمنعوا من الحصول على رعایة طبیة عاجلة، أو
ألن بعض أفراد عائالتھم ممن قدموا بعد تعلیق التسجیل لم یتمكن من التسجیل.                                                                                        

قال سوریان إنھما سمعا من سوریین آخرین في أنطاكیا عن حاالت عدیدة أخرى، قالت فیھا زوجات رجال رّحلتھم السلطات التركیة إنھن یخططن للعودة إلى سوریا ألنھن ال یستطعن العیش مع أطفالھن دون أزواجھن في
تركیا.

جمیع السوریین غیر المسجلین الـ 29 اآلخرین الذین قابلناھم قالوا إنھم یعیشون في خوف مستمر من االعتقال والترحیل، وإنھم سمعوا بحاالت عدة تم فیھا ترحیل سوریین غیر مسجلین. قال 8 منھم إنھم قلصوا تنقلھم إلى
أدنى حد ممكن، وأحیانا یبقون في المنزل ألیام. قال طفل عمره 17 عاما إنھ لم یغادر منزل عمھ في أنطاكیا أبدا خوفا من االعتقال. قال: "كأننا في سجن".

قال 3 سوریین غیر مسجلین إنھم دائما یستعملون وسائل نقل یملكھا سوریون، ألنھم یستخدمون طرقا خلفیة لتجنب نقاط تفتیش الشرطة أو دوریات التفتیش غیر الرسمیة التابعة للشرطة في أنطاكیا.

قال 9 منھم إنھم حاولوا الحصول على رعایة طبیة في عیادات ومستشفیات في أنطاكیا، لكنھم ُمنعوا من ذلك ألنھم لم یكونوا مسجلین. قال 4 آخرون إنھم لم یحاولوا أصال الحصول على رعایة طبیة ألنھم سمعوا بعدم قبول
اآلخرین وألنھم یخشون من اتصال المستشفیات المحلیة بالشرطة العتقالھم ألنھم ال یحملون تصاریح.

قالت امرأة من إدلب، عمرھا 27 عاما وتسعى للحصول على عالج للسرطان، إن مستشفیین في أنطاكیا رفضا عالجھا ألنھا ال تحمل تصریحا.

كما قالت امرأة من حلب عمرھا 34 سنة، وھي حامل ولھا 4 أطفال أنجبتھم بعملیات قیصریة، إنھا خائفة جدا من الذھاب إلى المستشفى المحلي لتطلب فحصا وتستعد للوالدة ألنھا سمعت أن المستشفیات ال تقبل السوریین
غیر المسجلین، وھي تخشى أن تُعتقل وتعاد إلى سوریا.

وبالمثل، قالت امرأة عمرھا 31 عاما وكل عائلتھا ُمنعت من التسجیل في مارس/آذار، إن زوجھا كان مریضا جدا برئتیھ، ولكنھ ال یذھب إلى المستشفى خوفا من االعتقال والترحیل. قالت إنھ لم یغادر المنزل أبدا، ویعیش
في خوف مستمر من أن یُعثر علیھ.

قالت منظمة غیر حكومیة تعمل مع السوریین في ھاتاي إنھا سمعت في األشھر القلیلة األولى من 2018 بعشرات السوریین في أنطاكیا ممن یبحثون عن رعایة طبیة عاجلة، الكثیر منھم نساء حوامل، لكن المستشفیات
رفضت عالجھم ألنھم ُمنعوا من التسجیل.

قال 6 من الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إن أطفالھم ال یستطیعون الذھاب إلى المدارس ألنھا تقبل السوریین المسجلین فقط.

ال جھة أخرى لتقدیم المساعدة

تعتبر السلطات التركیة وجود السوریین الذین منعوا من التسجیل في البالد غیر قانوني. قالت منظمات غیر حكومیة تعمل مع الالجئین إن الحكومة تسمح لھا بالعمل مع طالبي اللجوء والالجئین المتواجدین بشكل شرعي
فقط.

قالت 6 منظمات تعمل مع الجئین في المحافظات الحدودیة بین سوریا وتركیا، طلبت عدم الكشف عن اسمھا لسالمة موظفیھا، إن تركیا تراقب بصرامة عملھا بطرق مختلفة.

قالت بعضھا إنھا تحتاج إلى تصریح خاص لتقییم حاجات السوریین المسجلین إلى المساعدة أو زیارة منازلھم، وأحیانا یتم ذلك بحضور موظف من وزارة األسرة والسیاسات االجتماعیة. قالت الوكاالت إن القوانین تطبق
بطریقة ال یُمكن التنبؤ بھا، بحسب السلطات المحلیة، وھي ال تعلم دائما ما ھي أنشطة التواصل المسموح بھا مع الالجئین.

https://www.hrw.org/ar/news/2018/03/22/316124
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نتیجة لذلك، قالت الوكاالت إنھا تواجھ صعوبة في تحدید السوریین الممنوعین من إجراءات التسجیل، بما في ذلك األشخاص األكثر ضعفا، مثل المحتاجین لرعایة طبیة عاجلة أو أي رعایة أخرى. قالت أیضا إن الوضع في
محافظة ھاتاي حساس بشكل خاص، وھي المحافظة التي یدخلھا تقریبا جمیع السوریین الذین یستخدمون مھربین لدخول البالد بسبب الثغرات المستمرة في الجدار الحدودي.

قالت وكاالت اإلغاثة إنھا، بسبب القیود التي تفرضھا السلطات التركیة، ال تستطیع العمل استباقیا لتحدید الالجئین السوریین غیر المسجلین. في أفضل الحاالت، تستطیع الوكاالت التحرك إن تم اعالمھا بالجئین سوریین
غیر مسجلین یبحثون عن مساعدة، أو إن عثرت علیھم بالصدفة. قالت إنھا أحیانا تثیر بعض الحاالت األكثر ضعفا مع السلطات على أمل أن تسمح ألكثرھم حاجة بالتسجیل.

قالت إحدى الوكاالت العاملة في المنطقة الحدودیة: "األمر بسیط للغایة. ال نستطیع الوصول إلى السوریین المسجلین وغیر المسجلین. نحتاج إلى موافقة على كل شيء، وال نحصل أبدا على موافقة لمساعدة السوریین غیر
المسجلین". قال موظف بوكالة أخرى: "طالبنا السلطات مرارا بتصریح للقیام بأعمال اتصال تتعلق بالحمایة، لكن طلبنا في كل مرة یلقى الرفض".

قالت الوكاالت إن اتصالھا المحدود للغایة بالسوریین غیر المسجلین یعني أنھا ال تستطیع تقدیر عدد الذین یعیشون في ھاتاي ومحافظات أخرى، وال تقدیر إلى أي حد یتسبب تعلیق التسجیل في الترحیل والحرمان من
الوصول إلى الخدمات. ولذلك فإن الدول أعضاء االتحاد األوروبي والمانحین اآلخرین الذین یمولون مشاریع مساعدة وحمایة الالجئین السوریین في تركیا ال یعلمون مدى تسبب تعلیق التسجیل في تركیا في حرمان

السوریین من الحصول على مساعدات.

استمرار صمت االتحاد األوروبي

التزمت المفوضیة األوروبیة والدول األعضاء باالتحاد األوروبي الصمت حیال تعلیق التسجیل في تركیا، وكذا فعلت تجاه االنتھاكات طویلة األمد ضّد طالبي اللجوء السوریین على الحدود.

تعلیق التسجیل في تركیا قد یدفع بالعدید من السوریین إلى التخفي ومواصلة الطریق نحو االتحاد األوروبي، أو یجبرھم على العودة إلى سوریا. تعلیق التسجیل وانتھاكات تركیا المستمرة على الحدود وانتھاكاتھا األخیرة
ضّد طالبي اللجوء األفغان تعني أن أي محاولة إلعادة السوریین من الیونان إلى تركیا قد تلقى مقاومة كبیرة من المحامین المعترضین على محاوالت اإلعادة على خلفیة أن تركیا لیست بلدا ثالثا آمنا یُمكن إعادة طالبي

اللجوء إلیھ.

في 17 أبریل/نیسان، أصدرت المفوضیة األوروبیة آخر تحدیث لھا حول مدى استجابة تركیا لمعاییر االتحاد األوروبي لتصبح عضوا فیھ. كجزء من تقییمھا لنظام اللجوء التركي، قالت المفوضیة: "ھناك تقاریر عن
عملیات طرد وإعادة وترحیل مزعومة لمواطنین سوریین، في تعارض مع مبدأ عدم اإلعادة القسریة"، دون تقدیم أي معطیات أخرى أو ذكر المصادر.

في مارس/آذار، وعدت المفوضة األوروبیة بتسدید الدفعة الثانیة من مبلغ 3 ملیار یورو بموجب اتفاقھا مع تركیا في مارس/آذار 2016. بموجب ھذه الصفقة، یعتبر االتحاد األوروبي تركیا بلدا آمنا لیعود إلیھ طالبو اللجوء
السوریون. لكن في الحقیقة تركیا ال تستجیب لمعاییر االتحاد األوروبي كدولة ثالثة آمنة.

توصیات

على تركیا استئناف تسجیل الحمایة المؤقتة لجمیع الوافدین السوریین الجدد وتسجیل الذین حرموا من ذلك منذ أواخر 2017. وعند الضرورة، على تركیا تسجیل السوریین أولیا في محافظاتھا على الحدود مع سوریا
ومطالبة السوریین باالنتقال والعیش في محافظات أخرى فیھا عدد أقل من السوریین. وفي انتظار ذلك، على تركیا توجیھ جمیع المنشآت الطبیة إلى تقدیم العالج الطبي العاجل لكل سوري یحتاج إلیھ، بغض النظر عن

التسجیل من عدمھ. كما یتعین على المدارس قبول األطفال السوریین في انتظار تسجیلھم. على جمیع المسؤولین األتراك إحالة السوریین غیر المسجلین إلى أقرب مركز تسجیل.

على تركیا أیضا السماح لجمیع وكاالت الالجئین العاملة مع السوریین بالعمل على تحدید السوریین غیر المسجلین؛ ومساعدتھم على الوصول إلى إجراءات التسجیل؛ وطرح جمیع حاالت السوریین غیر المسجلین
المرّحلین إلى سوریا أو المحرومین من الوصول إلى الرعایة الصحیة أو التعلیم مع السلطات.

للمساعدة على ضمان الحمایة للسوریین في تركیا، على المفوضیة األوروبیة والدول األعضاء في االتحاد األوروبي التي لھا سفارات في تركیا الضغط على تركیا لتستأنف تسجیل جمیع الوافدین السوریین الجدد، وضمان
حصولھم على الرعایة الصحیة والتعلیم في إطار السیاسات القائمة. وإن طلبت تركیا مساعدات لتستأنف التسجیل، فعلیھا االستجابة لذلك بسخاء. علیھا أیضا الضغط على تركیا لتسمح للوكاالت العاملة مع الالجئین بالقیام

بأعمال مراقبة حّرة في جمیع أنحاء تركیا، وتحدید السوریین غیر المسجلین ومساعدتھم، وإعداد تقاریر علنیة حول أي انتھاكات، بما فیھا اإلعادة القسریة إلى سوریا والحرمان من المساعدة.

أخیرا، على المفوضیة األوروبیة التحرك استباقیا للحصول على معلومات ونشر تقاریر حول روایات القتل واإلصابات والترحیل الجماعي ذات المصداقیة التي ترتكبھا قوات األمن التركیة على الحدود مع سوریا. یشمل
ذلك تقاریرھا المنتظمة حول مسار التحاق تركیا باالتحاد األوروبي و"األجندة األوروبیة للھجرة".
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