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� ا������� �ط�ب ا���دم ���� ا����و��ت  ور��ھذه ا� وي���� أ� �م ا�����رات � ����*ول )�' ����رة وط%�� "�واطن #�ر �ر"
�م ����� ا����و��ت  �دو 6 /�� ا���داو��.����وي أ��5ً )�' إ����ت  ��%3، اتا�1راء �ول ا�%*�/. ا��-��ب إ�' ��%و. �ر"��

.�����.��%و%�� أ� �م ا�����رات 7 ����ل أي � ؤو��� و ��%��� ��/�� ، و�� ذ�ك 7 ��"ن أن �"ون   

 �� ھ� ا�����رة ا�وط%�� و��' أ����-�؟
 

��رة ا�%وع أ��5ًا�����رة ا�وط%�� (�� :D(  �دة �ز�د )ن 5رور��� �طط �@���A� أ���%�� 90)%د�� ��)�'  ��ل ا���Bل ( �وً�� 

 وا�و*ول ا�' ��*ول )�' ����رة �%Fنا�دم �ط�ب �ر�' ا��� أو �م ا���ل أو ا��وظ�ف). أ�� ا1���� �*�رة ا��دىا�درا � 
   VisaEinreise/-de/service/05-https://tuerkei.diplo.de/tr-1513854/.:��و��% ا����و��ت ا�5رور�� )�'

� �ر"��؟ أ�%�� ���ش�' ����رة وط%�� "�واطن ��' ��"%%� ا���دم �ط�ب ا��*ول )�  
  

� �ر"�� � م �ن���*ول )�' ����رة وط%�� ا���دم  م��"%"� ��%���Hرات ا���  ا����ا��A**� ���6%ب #�ر ا�Hراك دا/�� ا1���� 
� �ر"��.  مھذا ��%� أن ا��ر"�ز ا�ر/� � �����"و ،�ر"���� أن �"ون �د�"وھو I"� 7م  �*ر�. إ���� �ر"�� �ر"� ����%�� أو أ -م 

� �"�ن آAر ����ون�.  
� �ر"�� دون ا%�ط�ع ��دة  )�دة �� ��م�� ��د آAر  دونوأ�-ر )�' اH�ل  ��6د�د ا1���� ا�دا/�� �ن KAل ا���ش �ا����ء ��Iرة أطول 

  .م��ر�M ط�ب ا�����رة ا��Aص �" �ن
� �ر"�� �داH ��ق إ���� طو�� مأ�-ر "�د أد%' إذا "�ن �د�" 6دون إ���� ��دة ا1���� ا�دا/�� أ��5ً  ����ق�� �ل أو  ("�K'ء 

 ��6' �و �م إ*داره ��دة دا/�� ) Kısa Dönem / Short Term�*�رة ا�Hد ( 1����ا�*ر�. ���ر 7 �)�/��).  إ�����*ر�. 

  .ا���دم ھ%� ���*ول )�' ����رة ���"%"مأ�-ر "�د أد%'  ��6دة  �7د �ن إ����"م ��"ل ��وا*ل. و�ذ�ك أ�-ر أو أ"Bر

� �ر"�� )%د ا���دم ���*ول )�' ا�����رة.�ر�' ��د�م د��ل )�' ا1���� �  ا�دا/�� 

  ���ظ�ت ���� �����د��ن �ن �ور�� وأ�
�	���ن:ھ�م: 

� ا�دا/��ن  �����ن��� ور��ن وا��"ن  -�� ا��%*���ا���دم ���*ول )�' ����رة وط% �ور���� � م ا�����رات �ا�����  �� 
 ��%���Hا �� ��%���Hرة ا�I ا ط%�ول ��ث أن ا� �����F� ق� .د�

� � م ا�����رات اا���دم �ط�ب  �رج  ور�� أو �ر"�������Aن %�ن ا� ور��ن ا���ب )�' ا��واط -���*ول )�' ����رة 
 ��%���Hا�ا���%�  ��� ا ط%�ول. ��7د إ����-م. � ��%���Hا �ا���� �ا��%*�� �� ��"ن ا���د�م 

� أ��F% ��ن ا���دم ��ط �����ن د��ن ا���"ن ����� -���� ا��%*��� ا����� ا���H%�� �درة �%Fن )�*�رة ا���H*ول �(' ��� (
� ا ط%�ول. ���رة وط%�� ، �ر�' ا�7*�ل �ن أ�ل ا���دم ���*ول )�' �"ن �� �� ��%���Hرات ا���*راً ��� �م ا���

  أ��د و%�ود�-�.إ Kم 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



� �ر"�� � ؤوٌل )ن ط�ب ا�� ��%���Hرات ا����رة ا��Aص �� ؟أي � م �ن ا�����  
  

 ھو ا�� ؤول )ن ط�ب ا�����رة. م���ط�� إ����"� ا����5%���%ط�� ا��%*��� � ����� م ا�����رات ا� 

� أ%�رة � ؤوٌل )ن ا����ط��ت ا��ذ"ورة أد%�ه:� ��%���Hرة ا�I ا� ��  � م ا�����رات 

Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan,  Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, 

Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, 

Gümüşhane, Hakkari, Hatay/Antakya, İçel (Mesin), Iğdır, K’maraş, Karabük, Karaman, Kars, 

Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, 

Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Şırnak, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, 

Van, Yozgat oder Zonguldak 

� ا ط%�ول � ؤوٌل )ن ا����ط��ت ا��ذ"ورة أد%�ه:� ��%���Hا �ا���� �ا��%*�� ��  � م ا�����رات 

Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, 

Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, Yalova 

� إز��ر � ؤول )ن ا����ط��ت ا��ذ"ورة أد%�ه:� ��%���Hا �ا���� �رات ����%*����  � م ا���

Afyon, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Izmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak 

 

  : تاا���	�ء

� ا��%*��� ا������*راً  ��*ول )�' ����رة وط%�� � ا���دم ���واط%�ن ا� ور��ن��"ن  -�� ا ط%�ول ، �Fض  � ��%���Hا
� �ر"�� �"�ن ا�%ظر )ن� .إ����-م 

� ا�ذ�ن �ر#�ون ا��7%ب)�' ���� ا��واط%�ن  أ)Kه�%ط�ق ا�Hر  -���ل ا�ا���*ول )�' ����رة �م اا���دم �ط�ب  ��/�� 
� أ���%�� وا�ذ�ن ُ�%. أ�راد أ ر��).  26أو  25 �%د*ر�. إ���� و�ً�� ��(� �����ا� و�5ھم %���Hا ���7ث �ن ��%ون ا1��� 

� ا ط%�ول ��"ن �-ذه ا����و)� � ��%���Hا �ا���� �ا��%*�� ��  ا���د�م إ7 

  

  �ن أ�ل ا���دم ���*ول )�' ����رة و"�ف ��"%%� ا��*ول )�' ھذا ا��و)د؟ھل أ���ج إ�' �و)د 
  

  .آAذ�ن ���ن ا7)���ر ا�و�ت ا�Kزم �ذ�ك�ر�' ��ز �و)د  �ذ�ك��د�م ط�ب دون ��ز �و)د � �ق.  "م7 ��"%

�  .iDATA ��م �دو�� ا��وا)�د ��ط �ن KAل �ر"ز ا�7*�ل ا��Aص ��زود ا�Aد�� ا��Aر�

�ن  0090 212-970)�ر  ) و�ن ا��Aرج0850460VIZE( �08504608493ر"ز ا�7*�ل �ن �ر"�� )�ر *ل �ا��وا "م��"%

��رق ا��و��ت ���% �� ���H%��  17:30 - 13:30و"ذ�ك ا� �)�  12:30 - ��8:00ن ا� �)� �� ا�����  ��'اB7%�ن  ، �(ا��و��ت ا��ر"

� ا�*�ف ، + 1+�� ا����ء). ��"ن  2 �)� �� �ر"ز ا�7*�ل ا�رد )�' �"����" �)� Iأو  م��وظ �أو ا��ر"� ��%���Hا �F����

  ا1%���ز��.

� د�� ا�ر وم )ن طر�ق �ط "م��"% ��ث �ورو 7.80ر وً�� �درھ�  ���iDATAز ا��وا)�د ، �Iرض ���� ا7/���ن أو إ�داع ��دم 

� �ر"��. �YapıKredi%ك � � �رعأ��  

  
� �"��ب  م"��"% %ك ا���%� ، �د ��م �رض ر وم إ�5���.ا)���ًدا )�' طر��� ا�د�� وا���إ�راء  �د �ن. iDATA7أ��5ً د�� ا�ر وم 

  طر��� أAرى. �7 ��"ن ��ز �و)د )�ر ا��ر�د ا�1"�رو%� أو )�ر ا1%�ر%ت أو �����ث  �*راً  ��ز ا��و)د )�ر ا�-��ف



 : ا���	�ءات

� ��ب )�' ا��واط%�ن ا� ور��ن ا�ذ�ن �ر#�و •���ل اا�م ا���دم ���*ول )�' ����رة �ن �  ��ز �و)دھم ��س �ن  ���/�
  iDATAا�ذي �م إ)داده  ا��A*ص�و�� ا�KAل �ر"ز ا�7*�ل و�"ن �ن KAل 

nationalvisagermany.idata.com.tr 

  .F� ا��ر��� وا��ر"�� و ا���H%���ا��و�� ���ح ���
 

�راد اH رة �ن ���� ا��% �� •H ا���دم �ط�ب �7 ��"ن ����ل ا�ا�م ت ا�ذ�ن �ر#�ون � و�5�Aص ����� � �� ��/�
ا��Iدرا��� Bم ��م �����ون إ�' ا�� ��ل أو7ً �دى وزارة ا��Aر��� �ل  ��iDATAز �و)د �ن KAل  �B%و��ا������ ا�

 �و)د.ا���م ��د�د  �%-� ��د ھذا ا7 ���رة ا�� ���و). IOMا�7*�ل �-م وإر��دھم �ن ��ل ا��%ظ�� ا�دو��� ��-�رة (

  : ��� ��ل
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&location

Code=subs 

  
  �� ھ� ا�� �%دات ا��� أ����-�؟

  
)�' �وا/م ا�� �%دات ���ظم اH#راض ر ا��Bو ما��Aطط �-�. ��"%" م����د ا�� �%دات ا��ط�و�� )�' ا�Fرض �ن إ����"

� �ً�� )ن طر�ق  ��� م ا�����رة ا�� ؤو� ��وا*ل، ��ر�' ا م�� ا�*���� �ط��"�"ن ���"ًدا �ن ا���/)�' �و��%�. إذا �م 
.�  ا��ر�د ا�1"�رو%

  .�و)دا���"�د ر ��� ��/�� ���و�B/ق ا�5رور�� ��  �*�"م،   iDATA)%د ��ز �و)د )�ر 

  
� ا���%و%�� ا��ط���� �ق ا�7 ���5� ��د�م ا�� �%دات ا�"���� ��� م ا�����رات   �)د�ل � )�' ����رة. �*ول�ا����ق  

� ��  ��د�ما���%و%�� ا�Iرد��. �د ��زم ا���ط���ت  �ن� م��م إAط�ر"و. ا��ط�و�� ا�� �%دات�/�� �%دات إ�5��� #�ر �در�� 
� ��ل و�ود � �%دات %��*���د ا���د�م �� ا�و�ت ا�)�'  ��م ا��*ول ذ�ك و� ��"�-%�����. 

 

ا��Aص �����B�  ر ���و�� ا�ا� �ن )�'، �ر�' ا����ق ا����� اAHرى ا�و�B/قو�B/ق ا�Hوال ا��د%�� ا�H%��� و ����% ��  
� ا�دو�� ا�د��و�� �� � ��%���Hقا/�B-ذه ا�و� �إذا "�ن ��ب  ا���%� �� ��ر ��� �ن أ�ل ��ول  ا�راءات �أ� )�ل���ر

 ، أ�و ��ل).���*د�ق " �%د �ن ��ل ا� �ط�ت ا���H%�� (ا�� 

� ا��Aرج. ا����Bت ا���H ���وم �- ��ا� �ت%��ل ��ط ا��*د�� ��ن ا��*د�� #�ر ا��ر"�� ا�و�B/ق ا�H%���  %��ل7 و%�� 
  ا� �ط�ت ا��ر"��.

� ا���د ا�ذي *درت ��3 ا�و��B�. ا��*د�ق  ��م� ��%���Hا �Bر"�� و)ن طر�ق ا���� �� ��%���Hت ا�Bأ� 7 �*دقا���� 
 � �%دات #�ر �ر"��.

  
�وزارة ا��Bور )�' ���و��ت ا�7*�ل وا��وا�� ا�1"�رو%�� ����� ا����Bت ا���H%�� )�' ا��و�� ا�1"�رو%�  م"��"%

��%���Hا �ر���Aا� :  

amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen-igeshttps://www.auswaert  

   
  : ا���	�ءات

  
� ا ط%�ول  -� ��%���Hا �ا���� �ا��%*�� ����د%�� ا� ور�� إذا �م ا ا�و�B/ق��ض ��*د�ق  �Aّول� م ا�����رات 

��Aص ا�ذ�ن �����ون �� ا ا���/��م ��ل ط�ب ����رة � أB%�ء ��������د��-� H�I*� �ا���%�� ا����� ����"ن . 7 
 � �%دات �Aرج إ�راءات ط�ب ا�����رة. أ�� أو �*د�ق اAرى� �%دات �*د�ق 

� أ%�رة أو ا��%*��� ا����� -� ��%���Hرة ا�I ا� ��� � م ا�����رات �� إز��ر ، ��ب  )%د ا���د�م � ��%���Hا
� ��روت.� ��%���Hرة ا�I ً�� �ن ا�� � �د�ق ا�� �%دات ا� ور�*� 

  



  

� أ���%��؟� ���%�Hا �د����"Hا �  ��' ��م ا7)�راف ��-�د�
  

� )���� ط�ب �"��/� اH"�د���� ا�H%��� ��م �����-� )�' أ%-�  م��� إذا "�%ت �-�د�" �"د�ن أ�ل ا���أو �ط���� �در�� أ"�د���� أ���%�� 
  :��Aران م�د�"ا�����رة ، 

� ��)دة ���%�ت  )م(�-�دا�" ما���Aر اHول: ����م �-�د�"�inAnab 

� ��)دة ���%�ت  ��دھ� �-� �%���ن ا��-�دات وا������ت ا�� "�Bرا��ANABIN  م� �  .، ا%ظر أد%�ه) �ZABوا ط�  ادرا�-م(ا��

� ط�ب ا�����رة  ط����/ � "��/�� أ%-�)�' ا��-�دة  ��' �ظ-ر��  �����و�در��  وا������ ة�-�دا�أن �"ون ، ��ب ا��Aص �"م�
ANABIN  

� H)�' أ%-� " مإذا �م ����م �����"  "+%�3 � �I"ط�ب ا� �رة�������/�  )�' أ%-� " م����م �-�د�" ����"�) "gleichwertig أو (

 ) �در�� أ"�د���� أ���%��.entspricht"�ط����" (

�/� إ�� )�' أ%-� " م���ب ����م �-�د�" " -+/H")�' أ%-�  مإذا �م ����م �����"�"�) "gleichwertig) "�أو "�ط��� (entspricht (

�أن �"ون �در��  و��ب أ���5ً�-�دة أ"�د���� أ���%�� �  .ا���%�� م�����"ا��� �%��-� ا��-�دات  ��/�� 

� ���� ا���7ت اAHرى أو إذا �م ا��Bور )�' �����"��  م��ط و��س �-�د�" م�ANABIN "د��-���ط  م، �K ��"ن ا���رف )�' 

� ��)دة ���%�ت ��]%"م �����ون  .�ANABIN%�ًء )�' ا����و��ت ا��و�ودة  �إ�' ا���وء إ�' ا��"�ب ا��ر"زي ������م ا��Aر�

)ZAB."���%�Hا �   ) ���*ول )�' "���ن ا����ر%� ��ؤھKت ا�����م ا����

� ھذه ا�����.ا��ر�' و�  ��Kظ� أن � م ا�����رات ��س �3  �ط� ��د�ر�� 

�� ت  ��ANABINث ����ر ا�������ت ا��د��� �ن  .مو�-�د�" م�A*وص �����" �ANABINن ���ط�Iت �د�B� �ر�' دا/ً�� ��د�م 

� � �ر ط�ب ا�����رة ، *�� ���� �Aص  ذات�  .ا����و��ت ا��د�B� و�ت ��د�م ا�ط�ب ھ� �� ����ر ذات *��إ%�� �را��� �-�د�"م 
� ا�را�ط ا�����: ANABINا��Bور )�' ��)دة ���%�ت  م"��"%� https://anabin.kmk.org/anabin.html  

 :�%�Bر ا���Aا�"���%�Hا �  ��Iرد "���ن ا����ر%� ��ؤھKت ا�����م ا����

� ھذه ا����� ،  ����ZABا��"�ب ا��ر"زي ������م ا��Aر�� ( �را��� مأ"�د���� أ���%�� ��"%" �در�� �ن أ�ل ���د�� �-�د�"م� ون). 

� ط�ب ا�����رة� �%دات اAHرى ا��A*� �"ا�. �ر�' ��د�م ھذا ا���"�د �� ا����ق��"�ًدا "���ً�� ��د ا%�-�ء �  .م 

 the Standing Conference of  ا��Bور )�' ���� ا����و��ت اAHرى ا������� �-ذا ا�1راء )�' ا��و�� ا�1"�رو%� "م��"%

the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany 

education.html-eignfor-for-office-https://www.kmk.org/zab/central (KMK) 

� ھذا ا�*دد أو ا���دم �ط�ب  م7 ��"ن H� �م ا�����رات ��د�م ا���ورة �". � �د7ً ا��Aص ' ���ن ا����ر%� ا�5روري ��*ول )�ا
  .�%"م

� إ�راءات ا�����رة؟�  �� ھ� ا��-ن ا��5�A� ��ر���� و�� ا�ذي أ����AH 3ذھ� ���ن ا7)���ر 
  

�� ھذه ا��-%�. �%ط�ق ھذا  ا��-ن ا��5�A� ��ر���� ھ�ا��-ن ا��� ��زم ��-� ا��*ول )�' �*ر�. �Aص �� ��ح ���Aص �����ل 
Kا��*ول )�' ا��ؤھ �-��� �ط�ع ا�ر)���  .ت ا�������Fض ا�%ظر )ن �% �� ا��Aص وا�دو�� ا��� �م �� أ���%�� ، ����ر ا��-ن �

  د���ن.وا�� ا�5را/ب ) وأ��5ً ا������ن و� ���ري�نوا���ر5 (�Bل اHط��ء �5�A� ��ر����ا�*��� )�' و�3 ا�A*وص �-ن 

� ھذه �� �-%�  مإ�' إ��Bت أ%3 � �وح �" ون����� ا���7ت،��ط�ب ا�����رة. �ن أ�ل �5�A� ��ر���� �����ل �I"� K  أن �"ون
�-�دة ������ أ���%�� أو �-�دة �در�ب �-%� أ���%�� أو �-�دة ������ أ�%��� ���رف �-� أو �-�دة �در�ب �-%� ���رف �-�. م�د�"  



� �-%� م����"س ، �]ن ����� �*و�"�ا�H%��� �د �م �����-� )�' أ%-�  م�5�A� ��ر���� ��%� ����Iل أن �ؤھ�K" )�' �*ر�. ����ل 
�/� ��ؤھKت أ���%���"�.  

� ا�را�ط ا�����: ما��Bور )�' ا� �ط� ا�� ؤو�� )ن �*ر��" م��"%"�  

deutschland.de/html/en/index.php-in-https://www.anerkennung  

  

  ��ذا ��%� �ؤھل ا��در�ب ا��-%� "ا����رف �3"؟
 

��ز ا��%�Iذ ، أ*�. �ن ا� -ل ا�-�رة إ�' أ���%�� �A*� �����د��ن ا���*��ن  "�Iءات)%د�� دAل ��%ون ھ�رة ا� ��2020رس  �1%ذ 
.�Iول أ���%�� ����ث )ن وظ�Aا\ن أ��5ً د ��5ء ھذه ا����و)(H رف �3. ��"ن��� �  )�' �در�ب �-%� أ���%� أو أ�%�

 �"��/Iل.ا��در�ب ا�5ن  ���5ن ھذه ا��Hرق ا��در�ب )���ن )�' اF� � ن ا�5روري أن� ، �%���Hا ���ب )�' ا����د��ن  ��-%
� أ���%�� و� �Aص� ا���*��ن )�' �در�ب �-%� أ�%�� ا ���Iء �رط أن ��م إ�راء ا7)�راف ��در��-م �ن ��ل ا�-�/� ذات ا�*�� 

  �ول ھذا �ط�ً�� �%��ح ط�ب ا�����رة. ��د ا���"�د ا�"����و�در�ً�� أ���%ً��.  �"��'ءإ�' أن ا��در�ب 

� أ���%�� )�' م��"%"� ا��و�� ا�ر �� ا��Bور )�' ���و��ت �I*�� �ول ھذا ا��و5وع و"��I� ا��Bور )�' ا�-�/� ذات ا�*�� 
:�  ا����

germany.com/en/-in-it-https://www.make  

  ر وم ا�����رة ا�وط%��؟ ��� ھ
  

  �ورو ���*ر. ��ب د�� ا�ر وم )%د ��د�م ا�ط�ب %�ًدا و����ورو. �37.50ورو ������Fن و  ���75[ ر وم ا�����رة ا�وط%�� ���ً�� 

  ا������ن�ن ا��*ر أو اHط�Iل ��واط%� أ���%�� أو ا���7د اHورو�� وأو���ء أ�ور اHط�Iل ا��H ا�����رة اHزواج I��ُ' �ن ر وم
  ا���7د اHورو��.�دو�� �ن 

 أ�� �"و�� �ن ا���H%�� أو ا��"و�������ً ��%�� درا �� �ن  �نا�����ء ا��5وف وا�طKب ا��د)و�ا����Bون و �ن ا�ر وم I��ُ' أ��5ً
 �  ط�ب.ا� م���د و�تد��ل إظ-�ر"�ن �]�"�%-م  نإا���7د اHورو�

  ��*ول )�' ا�����رة؟اأ�ن أ��دم �ط�ب 
  

� ��ظم ا���7ت ، ��"%"�� � م ا�����رات. م��ط ��د�م ط��" م��رة ���  

� ��ز ا��%�Iذ  "�Iءات)%د�� دAل ��%ون ھ�رة ا��ا�����رة  ا��*ول )�' ��د�م ط�ب����رة ، أ*�. �ن ا���"ن ��2020رس  1

 �*ل )�'�*�رة ���و)د.  � �رات ا%�ظ�رھذا ��5ن �و. �iDATAن KAل �زود ا�Aد�� ا��Aر��  ���%� ��ھداف ا��ر��ط�

  �ن أ�ل ��ز �و)د. �iDATA*�ل �7ر"ز ا��  �وا*ل)%د ا� ما����و��ت ا��A*� ��"�ن ��د�م ط��"

�  م��د�م ط��" مإذا "�ن �]�"�%"�iDATA � ،��  ���� ا�� �%دات ھ%�ك. ��دم وم ا�Aد�� ور وم ا�����رة ور ��م د

"����. ���  م��� إذا "�%ت � �%دا�" iDATA �"د����ط إ�' � م ا�����رات ��را���3 .  مط��" ��و�ل��د ذ�ك � iDATA ��وم 

أي ���Bر )�' �رار أي ط�ب  iDATA. ��س �ـ �*راً ����� )�' )��ق � م ا�����رات وا�Aطوات ا� م� ؤو��� ا����ق �ن � �%دا�"
  ، �ر�' ا�7*�ل �� م ا�����رات ��ط. م�H� أ /�� �A*وص ط��"و����رة. 

 

  



  ؟ط�ب ا�����رة)%د ��د�م  ��ب ا7%���ه إ����3 ا�ذي 
  

. ��iDATAد ��ز �و)د )�ر  �*�"م و .ا ا�Hر)�' ���و��ت ��*I� �A*وص ھذ مص �"��"�د ا��و)د ا�Iردي ا��A ��5ن �

� � م ا��Aطط �-� و���و��ت )ن ا���Fت ا��� ��م ا���دث  م]����"� ا���������3 ���� ا�� �%دات ا�Kز��  ون��د��ث � �-�
  إ�' إ��5ر ��ر�م. ون، � �����ا*ل ��ًدا �]�دى ا���Fت ا��ذ"ورة)�' ا��و�ن ��در "%�م #�را�����رات. إذا 

� � م ا�����رات أو  م"��"%��"ل �*ري��iDATA  ��ً*A"��ب إ�دى ��د�م ط�ب ا�����رة �.  

  
  ��*ر ، ��ب )�' ا�وا�د�ن وا�طIل ا��5ور �A*ً�� إ�' ا��و)د.���% �� �6ط�Iل ا

  
ا )�' 7 �%ط�ق ھذوإذا �م ���"ن أ�د ا�وا�د�ن �ن ا��5ور إ�' ا��و)د ، ���ب )��3 / )��-� ��د�م �و"�ل ر �� �وBق ��وا�د ا\Aر.

� �دى ا�7و�ن ا������ن7 ا���ل ا���/��م ط���ت ا��*ول )�' ����رة ��� �ر"��)  �دھمأأ���%�� ، إذا ��دم  ��� (ا�ذي ���ش 
� %Iس ا�و�ت. /زو��33إ�' زو� �*ول )�' ����رة �K%��5ما��ط�ب ط��I-م أ� 

  �رار؟ا���Aذ إ�ن ا�و�ت "م � �Fرق و�ب؟ ��ذا ��دث ��د ��د�م ا�ط
  

� %�وم ���7*�ل �" م. إذا "�%ت �د�%� أ /�� �"م ����ق � م ا�����رات �ن ط��" ، ���� أول  مأو ����� إ�' ���و��ت إ�5�)�دة 
  ��د ��د�م ا�ط�ب.�ن أ �و)�ن 

 .ا��ط�و����ط ���رد ��د�م ا�� �%دات  م��ص ط��"إ)�دة ، � ��م  %��*�� �%دات �د�"م أن  أB%�ء ��د�م ا�ط�ب إذا �7ظ%� ����Iل
�A*ً�� )%د ا��وا��.  أو)�ر ا��ر�د أو �ر ا��ر�د ا�1"�رو%� / ا��I"س �ر�' إر �ل ا�� �%دات ا�51��� ا��ط�و�� إ��%� ) �-��� �

إذا ط��%� � �%ًدا أ*�ً�� )�' و�3 ا���د�د ، ��ن ا���"ن ��ط إر ��3 �A*ً�� و. %ظر �-�)دة �رات إ�' ���Aر و�ت ا�  �ؤدي ��د��-�
  أو )�ر ا��ر�د.

� أ���%�� ، ا)���ًدا )�' ا�Fرض �ن ا�����رة  مط��"��د أن ��وم � م ا�����رات ������ق اHول �ن �،  ��م ا ���رة ا� �ط�ت ا�Kز�� 
ا���Kظ�ت ا�Kز�� ، ا�رد أو���رد و*ول وھذه ا� �ط�ت. )%د  درا � ا�ط�ب �دة���Bر)�' أي �� م ا�����رات  �س� ا��Aطط �-�.

  رات.�ن ��ل � م ا�����ر ا��راا��Aذ  ��م إ�راء ا��را��� ا�%-�/�� و

  ��دم ا��دول أد%�ه %ظرة )��� )�' ��رات ا������� ا�����دة:

��رة ا������� ا�����دة (��دأ ���رد ا"���ل ا�� �%دات)  ا�Fرض �ن ا�����رة  

  أ �وع 12- 10  ا���ل ا���/���م 
") ��� � ���") Vorabzustimmungا��وظ�ف �دون �وا

�� �B%�ء ا��ط���  - ) BAا�*�درة )ن و"��� ا��وظ�ف ا��Iدرا��� (
  ا�زر��ء ����Kد اHورو�� وا�����Bن وا�����ء ا��5وف

  أ ���� 4

  أ �وع 12- 10  ا��F� (إذا �م �"ن �ر��ط� ���درا �ت ا�������) دورات
ا���*�ون )�' ا��%. ا�درا �� وا�����Bن وا�����ء ا��5وف 

� ا���7د اHورو�� ووظ�/ف أAرى أ*��ب و�ا��ط��� ا�زر��ء 
�) *�درة )ن و"��� �Vorabzustimmung� � ��� (��وا

  )BAا��وظ�ف ا��Iدرا��� (

  أ ���� 2-3

  

� أ رع و�ت ��"ن.ا���د�م ط�ب  م%%*�"�  ��*ول )�' ا�����رة 
 �%-� �رة أAرى. �"د�ا�أ��5ً ��دم ��ز ر��� ط�ران ��' ��*ل )�' ا�����رة ا�Kز�� و "م%و*�

 ا�%-�/�.�ر��� ����رار ���م ���د��-��� ا�� �%دات اH*��� ا��� �� ��ر"م �واز  I ��م إ)�دة،   م���رد أن %�Aذ �راًرا ���ن ط��"
 .)%د ��د�م ا�ط�ب�����  مأو "��I� إ)�د�3 إ��" "م Iر �"ون ا����و��ت �ول "��I� ا �Kم �واز و



� ��د ، �  .م�واز  Iر" )�'ا�����رة ا��ط�و��  ونإذا �م ا��Aذ �رار إ����
  .ا� Iر ا��Aص �"م�ر/� �� �-ذا ا��رار �� �واز إ���ًرا "���ً�� ��رح اH ��ب ا ون، � ���� مر�ض ط��" �مإذا 

  ؟�� ھ� ا�7ور ا��� ��ب ا7%���ه إ��-� ��د ا��*ول )�' ا�����رة
  

ا�� ؤول )�' ا�Iور. �ر�' ا����ق �ن ��*ق ا�����رة ��%���. إذا و�دت أي أAط�ء أو �%���5ت ، ��ر�' إ�Kغ � م ا�����رات 
� ھذه ا����� ��ل �ل ا���"��. م%%*�"�   ��دم ��ز ر��� ط�ران 

�"�ب � ��ل  �را���)�' ��*ق ا�����رة وإذا "�%ت ا�����رة *���� ، �ر�' ا� Iر إ�' أ���%�� KAل ��رة ا�*��K� ا����ر إ��-� 
  .م") ��د و*و�"Einwohnermeldeamtا� "�ن ا������ن ("

. %ظًرا م��*ول )�' �*ر�. إ���� �ن  �ط� ا��H%ب ا�� ؤو�� )ن �"�ن إ����"ا��د�م ط�ب  ��ب �ر�� ،  م�زال ����ر�"��%�� 7 
، و7 ��"ن �� م  م%I "�ا����ق �ن ا�1راءات وا��وا)�د � ذ�ك )��"مو��-� ا��%ظ��� ا��Aص ، Hن "ل  �ط� ���6%ب �-� ھ�"

� ھذا ا���ن�  .ا�����رات ��د�م أي د)م 

  

  ��ذا ا��ل؟ �م ر�ض ط���إذا 
  

�  م�ر�' ا����ق �ن Aط�ب ا�ر�ض ��%���. إذا "�%ت ���وي )�' ��رة �ول ��و�"�ا��Bور )�'  م���"%" ا7 �/%�ف،ا���%و%�� 
 .�� وا��و)د ا�%-�/� ذي ا�*��ا���%و% م�I �ر ���و�"

�  مإذا "�ن Aط�ب ا�ر�ض 7 ���وي )�' أي ��رة �ول ��و�"�ھو )�م ا7 �/%�ف  �]ن ا��و)د ا�%-�/� ��ق �/%�ف،ا7 ا���%و%�� 
  ور�� د)وى أ��م ا���"��. ��7)�راض��د ا �Kم Aط�ب ا�ر�ض. ا���وق ا���%و%�� ا���"%� �K �/%�ف ھ� �� � �' �ن  وا�د

� � م ا�����رات ا�� ؤول ا)�راض��ب ��د�م �����F�  ور�� ا7)�راض�"ون ��ب أن . مأن �"ون �"�و�� و�و��� �ن ���")��3 و 
 �و"�ل "����)(�Bل ��Iو�ض أو ���ر��� أ���%��. 7 ��"ن � ���-� إ7 �ن ��ل ��دم ا�ط�ب أو ا�و*� ا���%و%�  �ا���H%�� أو �*�و�

  ا�%-�/�.و��ب أن �*ل إ�' � م ا�����رات ��ل %-��� ا��و)د 

��� ، �  .ةا���%و%�� 5د ا�ر�ض ��"%� و��ب ��د�م ط�ب ����رة �د�د ا�7راءات ن �"وند ا%�-�ء ا��و)د ا�%-�/
  .ا7)�راض ��م �را��� ا�ط�ب �رة أAرى ، �� �را)�ة أ ��ب  �د)م ا7)�راض و�ن Bم �%� ����د�م � �%دات � م%و*�"

� ����' إ���ًرا ر �ً�� �د�ًدا  ضا7)�را ��ولإذا ��ذر و���*ول )��-�.  م، � ��م �%. ا�����رة ا��� ��د���م ��ول ا7)�راضإذا  ،
���ر�ض ��ل ��ل إ���ر ا�ر�ض ا� ��ق و���5ن �رً�� �H ��ً��*I ��ب ا��رار ا� ���.  ���وي ا1���ر أ��5ً )�' ���و��ت 

  �ول ��وق ا7 �/%�ف ا���%و%�� ا���"%�.

  ؟إر �ل ا �I �رات ا�' � م ا�����رات���ه إ��3 )%د �� ا�ذي ��ب ا%7
  

ا�رد ��"ن  )�' ا�-��فH%3  ا��ر�د ا�1"�رو%�.  ����وا*ل ��%� )�ر م����%� ا�"�Bر �ن اI� 7 �رات )�ر ا�-��ف ، %%*�"%ظًرا �
 "�����ً.و��ت أ"Bر ����ًدا إ7 7 ��"ن إ)ط�ء ���و  )�' اI� 7 �رات ا����� ��ط

� ���� ��د�م ا�ط�ب. ا��-� ا�� ؤو��أو إذا "%�  �%د%�� "مط�� و*ول ��د I �رات إ77 ��"%%� ا�رد )�' ا7 ��  

��رة ا��ر�' دا/ً�� ذ"ر ا�Fرض �ن ا�����رة ا��Aطط �-� ، وا��دة ا��Aطط �-� �@���� ، و�% �� ا��Aص ا�ذي ����ج إ�' ��
  -ذه ا����و��ت.� زو�د�ا� ��د� ر)� إ7  م"را�ا ا��Aص. 7 ��"%%� ����م ا �I �وا1���� ا������ �-ذ

� � م  ��د ا���د�مر�م ا���ف ا�ذي �م ا �K�� 3�Kد وا�، �ر�' دا/ً�� ا1��رة إ�' ا7 م ا�"��ل و��ر�M  �"م��د�م ط�� ���م إذا�
� ا�زاو�� ا���%' ا����� �ن  ا�����رات. ر�م ا���ف ھو ا�ر�م ا��"�وب�  KAل ا��و)د. وھ��ا ����إ�*�ل ر وم ا�����رة ا��� ور�� 



���� ا����%�ت ، 7 ��"%%� ا�رد إ7 )�' اI� 7 �رات �ن ��دم ا�ط�ب %I 3 أو ا�و*� ا���%و%� (���*ر) أو ا���Bل %ظًرا H%ظ�� �
ا�����د. ��ب إ��Bت ا��Iو�ض �� م ا�����رات ��و"�ل �و�� �ن ��دم ا�ط�ب �A*ً��. 7 ��"ن �%. ا��Iو�ض �ن ��ل ا��Aص 

� أ���%�� (أي ا�زوج أو *��ب ا���� �  ل).ا��ر��

 ط��"م �� ��دات/�� ا������� أن ا�K�  Hظ� �ط�ب إ��"م�در ��"ن �ن ا����Aر ،  ������ ���� ط���ت ا�����رة ���ل ���"ن �ن�
  �رور ��رة ا������� ا�����دة (ا��ذ"ورة أ)Kه). )%د ��م ا�رد )��-� ��ط 

� و ��ط�ب7 ��"ن إ�راء ��ص �I*ل *A�� ا����� اإ7 ��د أن ��م ��د�د ا��و)د ا�� ھذاو�Iرد��. ��د�م ا�� �%دات ا�Kز�� 
H ��%ن.ط��م �در�%� ا���دودة �ن � و ��ب ��%و�Iا��وظ  

� ا��دا�� %رد ��ط�� ا�� �/ل  �ول ا�1راءات )�' اI� 7 �رات ا����� �. 7 ��"ن H� �م ا�����رات ��د�م ا7 ���رة ا����� 
� أ���%�� �ذ�ك.ا���%و%��. �ر�' ا�ر�وع إ�' ا��ؤ  �ت �  ا�����دة 

 :)�' �و��%� )�' ا1%�ر%تھ%�  اتا��A*� ��� �م ا�����ر ا��وا*لت ا��Bور )�' ���و�� م"��"%
panel-5-2098874-/1672536?openAccordionId=item-de/-https://tuerkei.diplo.de/tr. 

 

 

� إ�راءات ا�����رة؟IOM �� ھ� �-�� ا��%ظ�� ا�دو��� ��-�رة �  
  
 

��Aص ا�ذ�ن �����ون ) أ�راد )�IOMد)م ا��%ظ�� ا�دو��� ��-�رة (Hت اK/��5) �و �أ���%�� %��� ��ن وزارة ا��Aر��� ا������ 

 .��%���Hا �-�ا�دو��� ا�Aد�� ا��� ��د�-� ا��%ظ�� و ،ا��*ول )��-� "م���و��ت )ن ا�و�B/ق ا�Kز�� وأ�ن و"�ف ��"%ا��و�ر  
   ��د�م أي � �%دات �����د��ن. 7 � �ط�� "�� أ%-�  ��-�رة ���%�� 

 .ا��ر�د ا�1"�رو%�ذا "%ت �-�ً�� ���Aد��ت ا��� ��د�-� ا��%ظ�� ا�دو��� ��-�رة ، ��ر�' ا�7*�ل �-م )�ر ا
info.fap.tr@iom.int %"-�رة )�ر ا�-��ف:  "م���� �ا�دو�� �50 02 401 (212) 0090أ��5ً ا�و*ول إ�' ا��%ظ�  

� ا ط%�ول ��ث ��"ن ��د�م ا���ورة �"�دى ا��%ظ�� �م ��"%"و�ر��� ، �ن ��ن ��Fت أAرى. �F���� ��ً*A� ا� ما�دو��� ��-�رة �"�ً�� 
  ا��ذ"ورة أ)Kه. ��وا*لا�Kز�� �ن KAل ���و��ت ا ا��*ول )�' ا��%وان و �)�ت ا���ل

 

� إ�راءات ا�����ري ا��%ظ�� ا�دو��� ��-�رة ا�1راء اHو�� ا�Kزم � ��راد اH رة �ن ����H رة��� أ���%�� ،  ا��B%و��ا������ �
  ات.���رة ا���دد �ن ��ل � م ا�����ر��وم K�[� ��ً�7غ ��دم ا�ط�ب ���ر�M ط�ب ا��و

  

  وا��وا�� ا�1"�رو%�� #�ر ا��رA*�! ���رھ�ا�ذر �ن و"�7ت ا�����رات ا���"وك 
  

� �ر"�� ةا�����ر ��ذر أ� �م� ��%���H. ا�#�ر ا�ر �� �رات وا��وا�� ا�1"�رو%��� �ن ا �Aدام Aد��ت و"�7ت ا���

��� ط ا �Aدام ا����و��ت ا�ر ��� �ر�' � ����ر إ��-� ھ%�ك. �ر"�ؤ%� ا�و��دون % ��و��%� )�' ��"� ا1%�ر%ت وا��وا�� ا��
 ).IOMوا��%ظ�� ا�دو��� ��-�رة ( iDATAإ�راءات ا�����رة ھم �ر"� 

  


