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املنشور يف الجریدة الرسمیة العدد               قبل تغییر القانون يف عام            ، كان     

مقدمة للتقریر 

املتعلق باملنھجیة 

واألخالقیات

الوصول إىل الحق يف الصحة لالجئین املقیمین يف تركیا بتاریخ                              ومرقمة

 “قانون األجانب والحامیة الدولیة” من “املساعدة والخدمات للوصول بعنوان”  

“من الفقرة الثالثة من الفقرة الفرعیة  أ  من                     التاریخ والقانون 

04.04.2013
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8912.24.2019

2019 .30988
 مقدمو طلبات الحامیة الدولیة وحاملیھا قادرین عىل الوصول إىل الحق يف الصحة من 

خالل إدراجھم يف نطاق التأمین  الصحي العام دون قیود زمنیة. تم اإلعالن عن أن الحق 

يف الصحة، الذي تم تضییق نطاقھ مع الالئحة الجدیدة، سیتم الوفاء بھ ملدة عام واحد 

فقط من تسجیل طلبات الحامیة الدولیة لالجئین. مع ھذا التطبیق، بسبب حاجز اللغة 

والتمییز وما إىل ذلك. الالجئون الذین یتعرضون ملثل ھذه الحاالت یُحرمون من حقھم 

من  كورونا، جعلت  جائحة  مع  إىل جنب  جنبا  القانون.  نطاق  تضییق  مع  الصحة،  يف 

الصعب عىل الالجئین الحصول عىل الرعایة الصحیة.

تقریر الحق يف الصحة لالجئین              حصول املھاجرین والالجئین عىل الخدمات 

الصحیة.ویھدف إىل تحدید انتھاكات الحقوق والتمییز التي یواجھا املھاجرین والالجئین 

يف الحصول عىل الحق يف  الصحة. تركیا من الدول املوقعة عىل »االتفاقیة االقتصادیة٫ 

االجتامعیة٫ والثقافیة الدولیة« املادة الواردة يف االتفاقیة »ھذه االتفاقیة للدول األطراف 

البدنیة  الصحة  يف  حق  أعىل  أن  عىل  الجمیع  یتفق  والثقافیة،  االجتامعیة  الحقوق 

والعقلیة یمكن بلوغھ« املادة تضمن املھاجرین والالجئین من حیث حقھم يف الصحة يف 

البلدان التي یعیشون فیھا. ويف معظم البلدان األطراف يف ھذا االتفاق، مثل تركیا، یواجھ 

الالجئون حواجز تحول دون الوصول إىل الحق يف الصحة ومامرستھ.               
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املشاركین.  اإلنرتنت مبوافقة  الحدث عرب  املعلومات والخربات املشرتكة يف  تم تسجیل 

التنقیح.  مرحلة  خالل  استخدامھا  بعد  الواردة  الصوتیة  التسجیالت  جمیع  تدمیر  تم 

یتم االحتفاظ باملعلومات الشخصیة لجمیع املشاركین، باستثناء أولئك الخرباء يف ھذا 

املجال، رسیة ومجھولة املصدر.

تركیا ھي موطن لـ     مالیین شخص یحتاجون إىل الحامیة الدولیة. حوايل      ملیون
سوري وحوايل                جنسیة أخرى لدیھم طلبات حامیة دولیة ووضعھم تحت

الحامیة املؤقتة   . وال یوجد تفسیر ذي صلة من السلطات املختصة بشأن عدد ھؤالء 

األشخاص الذین ما زالوا یحصلون عىل الرعایة الصحیة املجانیة.
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أثر جائحة كورونا عىل أكرث املجموعات ھشاشة يف تركیا وكذلك يف جمیع أنحاء العامل. 

يف نطاق اجتامع                         لجمعیة ھیڤي               ، شكلت تجربة ونقل 

املھاجرین والالجئین                يف نقطة الوصول إىل الحق يف الصحة األساس إلعداد 

ھذا التقریر   . خالل فرتة الوباء، ازدادت وحدة املھاجرین والالجئین من مجتمع املیم 

تغییر  مع  سیام  ال  االمان،  بعدم  الشعور  اىل  باإلضافة  الفرتة  ھذه  خالل  كبیر  بشكل 

الترشیعات املتعلقة بالحصول عىل الحقوق الصحیة واستخدامھا.
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"حق الالجئین يف الصحة" و "حقوق املريض الالجئین              والتمییز  الخاصة 

الواردة يف التقریر بعد التنقیح وإعادة صیاغة التسجیالت الصوتیة أدرجت يف التقریر. 

ھیڤي جمعیة  جمعیة  قبل  من  التقریر  يف  الواردة  املعلومات  جمیع  توفیر  یتم 

الفاعلیة. قبل  املشاركین  إىل  املرسلة  الرقمي  األمن  موافقة  مع منوذج   ،

LGBTI+ 

LGBTI+ 

"

تم إعداد  تقریر الحق يف الصحة لالجئین              بواسطة جمعیة ھیڤي     
من خالل فاعلیة الحق يف الصحة لالجئین                والتي شارك فیھا أصدقائنا الالجئین 

من مجتمع املیم. تم تقدیم فاعلیة الحق يف الصحة لالجئین               اللغتیمن الفارسیة 

والعربیة، و ھام اللغتان األم للمھاجرین والالجئین من مجتمع املیم، من قبل سفراء 

الصحة يف الربنامج الذي استمر یومین عرب اإلنرتنت.  
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[1]https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/03/UNHCR-Turkey-
Operational-Update-January-2021-TRKf.pdf 

[2]https://m.bianet.org/bianet/lgbti/224608-multeci-lgbti-lar-pandemi-yi-anlatiyor-
korkarim-pandemi-bitecek-ama-ayrimcilik-surecek

الصحیون                  واملبعوثون  األطباء  ساھم   ، الالجئین           إىل  باإلضافة  الحدث  يف 

ھیڤي جمعیة  يف  الصحیة  اللجنة  وعضو  االجتامعیون  واألخصائیون  املرتجمون( 

املیم  مجتمع  الجئي  تجارب  أولویات  تحدید  فیھ  تم  الذي  التقریر،  ھذا  إعداد  تم 

تركیا والذین یعیشون مع وضع مختلف،  الذین یعیشون يف محافظات مختلفة من 

املالحظة  خالل  من  الناس  تجارب  من  علیھا  الحصول  تم  التي  املعلومات  ضوء  يف 

عروضا  أسايس،  كمصدر  الناس  تجارب  یتضمن  الذي  التقریر،  ویتضمن  النوعیة. 

وعملیة  الوباء  فرتة  خالل  وحقوقھم  الالجئین  بصحة  املتعلقة  الشكاوى  آلیات  عن 

خالل  الالجئون  لھا  یتعرض  التي  الحقوق  انتھاكات  أثیرت  وقد  الجنيس.  العبور 

عملیة العبور الجنيس والحصول عىل الخدمات الصحیة من خالل تجاربھم الخاصة.

ومحامي جمعیة ھیڤي              ونشطاء جمعیة ھیڤي
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 شكرا لك عىل الدعوة. أنا طبیب الصحة العامة. بعد تدریب »سفراء الصحة« يف عام

منظمة  نظمت  التدریب.  ھذا  عن  قصیرا  شیئا  أقول  أن  فقط  أرید  الصحیة.  الحقوق 

أطباء بال حدود وجمعیة جونیرب للتضامن ھذا التدریب معا. شارك أصدقاء من جمعیات 

مختلفة يف ھذا التدریب، وكانوا قادرین عىل إعطاء ھذه التدریبات عىل الصحة بأنفسھم. 

نعتقد أنھ من األفضل تقدیم معلومات حول الصحة والخدمات الصحیة باللغة األم، ويف 

الواقع ھذا حق. وسیقدم عرض الیوم صدیقنا، سفیر الصحة أترك الحدیث لھ.

، بدأ بعض خربائنا يف تقدیم عروض حول الحق يف الصحة والحصول عىل

 حاجز اللغة، وعدم وجود مرتجم

البیروقراطیة الرشاكات 

املستشفى نظام صحي معقد وتخطیط 

التمییز والعنرصیة املثلیین،  الصحة، رھاب  العاملین يف مجال  سلوك 

 املخالفات يف متابعة الحمل ومتابعة تطعیم األطفال

األشخاص من  بشأن قضایا  الصحة  العاملین يف مجال  تثقیف  الجھل ونقص 
مجتمع املیم.

الحقوق الصحیة للمھاجرین 

يف تركیا والخدمات املقدمة 

للمھاجرین

املشاكل التي یعاين منھا الالجئون وخاصة الالجئون من مجتمع املیم يف الحصول عىل 
الخدمات الصحیة:

2019

الدكتور دینیز ماردین:
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عدم متابعة أصحاب األمراض املزمنة

املشاكل التي یعاين منھا املرىض يف الحصول عىل العالج

ارتفاع الرسوم التي تطلب من النساء الالجئات قبل الوالدة وبعدھا

طلب رسوم قبل التدخل يف حاالت الطوارئ، ولیس بدء العالج، وتأخیر العالج

الصعوبات يف الحصول عىل املواعید أثناء فرتة الوباء

رھاب فیروس نقص املناعة البرشیة والوصم اللذین یتعرض لھام الالجئون 

املصابون بفیروس نقص املناعة البرشیة

)(الرفض يف مراكز طب االرسة  عدم قبول املرىض غیر املسجلین يف الرعایة األولیة

یجب عىل املھاجرین يف تركیا التقدم بطلب للحصول عىل الحامیة الدولیة  طلب اللجوء 

أو الحامیة املؤقتة للحصول عىل حقھم يف الصحة والخدمات الصحیة املقدمة. إذا تقدم 

الشخص بطلب إىل مؤسسة صحیة يف نفس الوقت، فیجب أن یكون / تكون يف مدینة 

اإلقامة وأن یكون قد أكمل تفعیل التأمین الصحي الشامل.     

الالجئون الذین لدیھم التأمین الصحي العام أو وكالة الضامن االجتامعي الذین یرغبون يف 

االستفادة من الرعایة الصحیة، الجئي مجتمع املیم؛ یمكن الحصول عىل الرعایة الصحیة 

مجانا من طب األرسة واملراكز الصحیة للمھاجرین وأقسام الطوارئ يف املستشفیات.

مجاين  عالج  عىل  الحصول  العام  الصحي  التأمین  لدیھم  لیس  الذین  لالجئین  یمكن 

لخدمات  رسوم  دفع  الرضوري  من  األولیة.  الرعایة  وھي  األرسة«،  »مراكز صحة  من 

املستشفى. یتم توفیر خدمات الطوارئ للمستشفیات قبل فرض رسوم. بعد التدخل، 

یتم دفع رسوم. للتلخیص: الرعایة الصحیة األولیة يف املراكز الصحیة املجتمعیة، مركز 

یمكن  الصحیة  واملراكز  اإلنجابیة  الصحة  مركز  املھاجرین،  صحة  مركز  األرسة،  صحة 

الحصول عىل العالج دون تھمة.

))
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املستشفیات العامة يف تركیا مغطاة بخدمات الرعایة الصحیة الثانویة. یمكن لالجئین 
واملھاجرین االستفادة من قسم خدمات الطوارئ يف ھذه املستشفیات الحكومیة مجانًا 
إذا كان لدیھم تأمین اجتامعي، وإذا مل یكن لدى الشخص تأمین اجتامعي، یتم التدخل 
الطبي أوالً قبل طلب رسوم. مرة أخرى يف العیادات الخارجیة يف مستشفیات الدولة التي 
ھي يف املرحلة الثانویة، یتم فرض رسوم عىل حصة من املشاركة بعد الخدمة من املریض 
الذي یتلقى ھذه الخدمة، سواء كان أو مل یكن الشخص لدیھ التأمین. من أجل االستفادة 
من خدمات العیادات الخارجیة ھذه، یجب تحدید موعد قبل الذھاب إىل املستشفى.

یتم تغطیة املستشفیات الجامعیة واملستشفیات البحثیة التعلیمیة يف تركیا تقع ضمن 
نطاق الخدمات الصحیة ذات املستوى الثالث. حتى یتمكن األشخاص من الوصول إىل 

خدمات املستوى الثالث، یجب إحالتھم من مستشفیات املستوى الثاين.

 یتم إجراء الفحص والتطعیم وارتداء املالبس والحقن ورعایة الحوامل يف مراكز الرعایة 

الصحیة األرسیة األولیة ویمكن الحصول عىل الدعم عىل طرق تحدید النسل.

 باإلضافة إىل ذلك، یمكن فحص أطفال الطب الباطني وأطباء التولید يف املراكز الصحیة 

املعززة للمھاجرین، ویمكن استخدام عیادات صحة الفم واألسنان. باإلضافة إىل ھذه 

الخدمات، یمكن توفیر الفحوصات املخربیة البسیطة وخدمات التصویر الطبي.

 العیادات الخارجیة للصحة اإلنجابیة؛ تنظیم األرسة، حبوب منع الحمل، الواقي الذكري، 

اللولب، إبرة منع الحمل ملدة شھر واحد یمكن الوصول إلیھا مجانا.

 فحص الصدر باألشعة السینیة واختبار            أثناء عملیة التشخیص لجمعیة مكافحة 

السل             مجاين لالجئین واملھاجرین، مع أو بدون تأمین صحي. إذا تم تشخیص 

شخص مصاب بالسل، یمكن للمریض الحصول عىل عالج مجاين.

●

●

●

● PPD 

(VSD)
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الرتتیبات القانونیة املتعلقة 

بحق الالجئین يف الصحة

بدنیة وعقلیة؛ وذلك من خالل زیادة املدخرات والكفاءة يف القوة البرشیة والجوھریة، 

تنظم املنظامت الصحیة للتخطیط والخدمة وقفة واحدة من أجل تحقیق التعاون.

لحامیة الصحة العامة، یخضع املتقدمون لفحص صحي.

دفع األقساط - املدیریة العامة إلدارة الھجرة؛ سیتمكن األشخاص الخاضعون للحامیة 

الدولیة من استخدام الخدمات يف نطاق التأمین الصحي ملدة عام واحد من وصولھم إىل 

البالد. بعد االنتھاء من السنة األوىل، سوف تستمر فقط االحتیاجات الخاصة بالتأمین 

الصحي. سیتم طلب كل أو نسبة معینة من القسط وفقا لقدرة املتقدمین عىل الدفع. 

التأمین  تغطیة  من  سلبي  بشكل  طلبھم  تحدید  یتم  الذین  األجانب  استبعاد  سیتم 

الصحي. سیتم إلغاء تأمینھم الصحي إذا أصبح من الواضح أن األجانب یتقدمون بطلب 

للحصول عىل العالج الطبي فقط.

باستثناء  أخرى،  حقوق  عىل  سیقترص  رفض  ھو  الدولیة  الحامیة  طلب  الذین  أولئك 

التعلیم والرعایة الصحیة األساسیة.

یغادرونھا  أو  فیھا  التي سیقیمون  األقالیم   یجوز فرض قیود عىل من ال یذھبون إىل 

باملخالفة للقواعد التي تحددھا الوالیات، فیام یتعلق باالستفادة من الحقوق األخرى 

باستثناء الحقوق التعلیمیة والصحیة األساسیة.

املادة        من الدستور: 

املادة           من قانون األجانب والحامیة الدولیة:

املادة                أ من قانون األجانب والحامیة الدولیة:

املادة            من قانون األجانب والحامیة الدولیة: 

املادة             من الالئحة التنفیذیة من قانون األجانب والحامیة الدولیة: 

56

6/69

89/3-a

2/90

6/91
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املادة        من الالئحة التنفیذیة من قانون األجانب والحامیة الدولیة:

املادة        من الالئحة التنفیذیة من قانون األجانب والحامیة الدولیة:

املادة       من الئحة الحامیة املؤقتة:

التعامیم الخاصة بخدمات الطوارئ الصحیة:

الترشیعات املنشورة خالل جائحة كورونا:

املادة رقم           من قانون التأمین االجتامعي والتأمین الصحي العام:

106

107

31

5510

وفًقا لھذه املادة ، من املتقدمین إىل الحاكم أو األشخاص الذین یتمتعون بوضع الحامیة 
الدولیة ؛ فرص السكن ، والدخل املنتظم ، وعدد أفراد األرسة املعالین ، الذین انتقلوا إىل 
تركیا أو منھا ، واألصول الثابتة ، يف أو عىل أرايض تركیا التي تلقت مساعدة من األقارب 
واملؤسسات  الخاصة  واملنظامت  والجمعیات  املؤسسات  من  املساعدة  تتلقى  والتي   ،
العامة األخرى واملنظامت ، فھي تقدم املساعدة االجتامعیة ودعم الخدمة للمحتاجین 
من خالل تقییم وجود التأمین الصحي ، سواء كان ھناك أي إعاقة أو مرض ، وغیرھا 

من القضایا التي تحددھا اإلدارة.

ولیس  املادة،  لھذه  وفًقا  دولیة  أو وضع حامیة  لدیھم طلب  الذین  األشخاص  یخضع 
االجتامعي  الضامن  مؤسسة  تقرر  العام.  الصحي  التأمین  لقانون  ضامن  أي  لدیھم 

ومدیریة إدارة الھجرة ما إذا كان سیتم بدء التأمین الصحي أو إنھاؤه.

يف نطاق ھذه املادة التي تنظم خدمات الرتجمة، یتم توفیر خدمات الرتجمة الشفویة 
مجانًا عندما یتعذر إجراء االتصال باألجنبي عىل املستوى املطلوب بدون مرتجم.

يف التعمیامت املنشورة يف عامي            و               ؛  بغض النظر عام إذا كان املریض 
لدیھ تأمین صحي أو لدیھ القدرة عىل الدفع، فإنھ سیقبلھ املشفى وسیجري التدخل 

الطبي الالزم دون قید أو رشط ودون تأخیر.  تم تضمین العبارة.

 یضمن البیان الخاص بتعدیل بیان التنفیذ الصحي ملؤسسة الضامن االجتامعي ومرسوم 
الرئیس املؤرخ                       ورقم             أن جمیع األشخاص یمكنھم الوصول إىل 

عالج                  ، بغض النظر عام إذا كان لدیھم أي ضامن اجتامعي أم ال.

وفًقا للبند  ج  ،  مواطنو الدول األجنبیة؛ ال تدفع املؤسسة تكالیف األمراض املزمنة 
التي كانت موجودة قبل التاریخ الذي اعترُب فیھ حامل التأمین الصحي الشامل أو من 
التأمین الصحي الشامل  . بسبب ھذه املادة، إذا كان املرض املزمن  یعولھم صاحب 

للشخص موجود قبل دخول البالد، فھناك مشاكل يف مدفوعات العالج.

( )

2018

2020/04/13
Covid-19
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ÖNEMLİ
NOKTALAR

1
2

3
يف حاالت الطوارئ، عندما 

یتقدم أولئك الذین 

یتقدمون بطلب للحصول 

عىل الحامیة الدولیة أو 

الوضع الدويل والذین 

یخضعون للحامیة املؤقتة 

إىل املستشفیات أو 

املؤسسات الطبیة األخرى 

خارج مدینة إقامتھم؛ 

ال یمكن رفضھم وفقا 

للتعمیم الطبي للطوارئ.

ال یخضع املھاجرون 

غیر املسجلین لتعمیم 

السیاحة الصحیة عندما 

یتقدمون إىل املراكز 

الصحیة ألنھم لیسوا 

سائحین. يف حالة مثل 

ھذا الطلب، یجب طلب 

مقابلة مع املوظفین 

املسؤولین عن الشؤون 

املالیة وحقوق املریض!

إدراج األمراض املعدیة 

يف الحاالت التي »تُعترب 

خطراً عىل الصحة 

العامة« املحددة يف املادة

املؤقتة، وال یمكن 

إظھارھا كسبب للعودة. 

مثل ھذا املوقف ھو ضد 

حقوق اإلنسان.

واملادة الدولیة  والحامیة 

الحامیة الئحة  من 

من قانون األجانب

نقاط
مھمة

69

20

الذین  دھقان،  (فاطمة)  وأیشین  كانيش  الله  لنور  التقدیمیة  العروض  القسم  ھذا  يف  الواردة  املعلومات  تتضمن 
شاركوا يف برنامج سفراء الصحة بالتعاون مع جمعیة تضامن جونیرب وأطباء بال حدود، وأُعد يف ضوء املعلومات التي 

قدمتھا د. دنیز ماردین.

ملحوظة:
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صحة  ومراكز  األرسة  صحة  مراكز  بھ.  القیام  یجب  ما  أساسا  یفعلون  ھم  ھكذا،   -
املھاجرین، وھي خدمات صحیة أولیة يف تركیا، مجانیة. ال یتم فرض أي رسوم ھناك. 
یمكنك التقدم ايل ھذه املراكز مع أو بدون تأمین صحي. كان أحد األسئلة األوىل التي 
طرحت ھو »ھل یمكنني االستفادة من الرعایة الصحیة إذا تم رفض طلبي للحامیة 
الرعایة األولیة،  الرعایة الصحیة األساسیة.  الواقع، یمكن أن تستفید من  الدولیة«. يف 
أي مركز صحة األرسة ومركز صحة املھاجرین، ھي خدمة الرعایة الصحیة األولیة. يف 
والخدمات  الخارجیة  العیادات  من خدمات  كل  ھو  ھذا  املقدمة يف  الخدمة  الواقع، 
الصحیة الوقائیة. ھذه مجانیة كام تقول. املشكلة الوحیدة ھنا ھي: عىل سبیل املثال، 
أنا مسجلة يف مركز صحة األرسة يف اسطنبول، تركیا. يف مدینة أخرى، عندما ذھبت إىل 
مركز صحة آخر، أخربين ذلك الشخص، » لدي مرىض آخرین مسجلین الیوم. لیس لدي 
وقت لفحصك “. لدیھ الحق يف قول لیس لدى وقت لفحصكم. ولكن إذا ذھبت إىل 

الطبیب الذي قمت بالتسجیل معھ، فیمكن فحيص مع أو بدون تأمین.

- إذا مل یكن لدى الشخص تأمین، إذا كان یحتاج إىل تناول دواء منتظم يف تركیا وكان 
الشخص مسجال، فیمكنھ التقدم بطلب للحصول عىل إعانات اجتامعیة من خالل تلقي 
الدعم من الجمعیات. یمكنھ التقدم بطلب للحصول عىل املساعدة االجتامعیة بالقول 
إنھ یعاين من مرض مزمن ویحتاج إىل تناول أدویة منتظمة. باإلضافة إىل ذلك، یمكنھ 

الذھاب إىل املستشفى مقابل دفع جمیع الرسوم األخرى بنفسھ.

أسئلة – أجوبة - تجارب حول 

صحة الالجئین

انتھاء  عىل  عام  مرور  بعد  اآلن  ًضا  أی  مغلق  يب  الخاص  التأمین  ًضا،  أی  الجئ  أنا 

صالحیتھ. لكن ال یزال بإمكاين الذھاب إىل طبیب األرسة. أنا أدفع رسوم الدواء فقط 

عندما یصفون يل الدواء. ھل ھذا ینطبق عىل الجمیع؟ ھل ھذا مرتوك القرار لھم؟

لدي متالزمة القولون العصبي وتحتاج إىل تناول الدواء بانتظام كل شھر، ولكن لیس 

من  شكل  بأي  الطبیب  إىل  الذھاب  یمكنني  ال  تأمینا،  أملك  ال  وألنني  تأمین.  لدي 

األشكال. كیف یمكنني الحصول عىل املساعدة يف ھذا؟ 
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- يف ھذه الحالة، إذا كان من الرضوري الحصول عىل رد بالطریقة األكرث إلحاً حا، فھناك 
وحدة »حقوق املریض« يف كل مستشفى. لكن لألسف، لیس لدى موظفي ھذه الوحدة 
یذھب  أن  الجید  من  سیكون  الغرض،  لھذا  املھاجرین.  حقوق  حول  كافیة  معلومات 
بالقواعد.  درایة  الشخصیة وعىل  الدفاع عن حقوقھم  قادرین عىل  أشخاص  ھناك  اىل 
ھذا جزء من الدفاع عن الحق. بادئ ذي بدء، عندما یذھب الشخص إىل املستشفى 
يف حاالت الطوارئ، فمن القاعدة أنھ ال یوجد حاجز رسوم قبل التدخل الطبي. يف مثل 
ھذه الحالة، من الرضوري إنشاء سجل شكوى من خالل خط الشكاوى                   . 
بصفتي مقدم خدمة صحیة، أترك شكوى يف مثل ھذه الحالة. يف كثیر من الحاالت نجحنا 

بھذه الطریقة.

- نحن نعلم أن ھذه املشكلة تحدث يف مدن مختلفة. من وجھة نظر قانونیة، نعم، یمكن 
القیام بيشء من ھذا القبیل. ألنھ إذا مل یكن الشخص مسجال يف أي مركز صحة األرسة، 
یمكن لطبیب األرسة تحدید أولویات مرضاه املسجلین؛ قد ال یحصل املریض الضیف 
ملزم  األرسة  طبیب  الطبیب.  من  مببادرة  ھو  الضیوف  املرىض  قبول  ألن  القبول.  عىل 
برعایة األشخاص املسجلین معھ ومتابعتھم. حتى یمكن للطبیب القول، » لدي الكثیر 
من املرىض يف ذلك الیوم.« باإلضافة إىل ذلك، یمكنھم حتى إحالة املھاجرین املسجلین 

معھم إىل املراكز الصحیة للمھاجرین. حاجز اللغة یمكن أن یعیق عمل األطباء.

“

“

“

“

بادئ ذي بدء، عندما یذھب الشخص إىل املستشفى يف 
حالة الطوارئ، فمن القاعدة أنھ ال یوجد حاجز للرسوم 
قبل التدخل الطبي. يف مثل ھذه الحالة، من الرضوري 

إنشاء سجل شكوى من خالل وحدة حقوق املریض 
(ALO 184)باملستشفى أو                  خط الشكاوى.   

(ALO 184)

إذا ذھب املریض إىل غرفة الطوارئ، ھناك معلومات یجب أن یقدمھا أوال، ثم یدفع 

رسوما. ال یوجد سوى مستشفى واحد يف والیة یلوا. إذا ذھب املریض إىل غرفة الطوارئ 

ومل یقبلھ، فھل یحق لنا الشكوى من ھذا الوضع؟ 

یمكن أن یكون حاجز اللغة عائق أمام عمل األطباء.

صحة  مراكز  إىل  یوجھونھا  إنھم  لألجانب.  تنظر  تعد  مل  قیرصي  يف  الصحیة  املراكز 

املھاجرین. عىل أساس أنھم لیس لدیھم مرتجمین ولدیھم صعوبات، یوجھون أولئك 

الذین یأتون إىل املراكز الصحیة للمھاجرین. ھل لھم مثل ھذا الحق؟ 

11



يف أي املدن یوجد مركز صحة الھجرة اإلقلیمي وكیف یمكننا الوصول إىل عناوینھم؟

ما مدى شیوع دراسة مراكز صحة املھاجرین املعززة وكم عددھا تقریًبا؟

ما ھو وضع لقاح                للمھاجرین والالجئین يف تركیا؟

- یتم مشاركة بعض املراكز الصحیة اإلقلیمیة للھجرة عىل املواقع اإللكرتونیة ملدیریات 
الصحة اإلقلیمیة. لسوء الحظ، ال تتوفر عناوین فردیة. تم نرش قامئة آخر مرة. لكننا 
نرى تغییرا يف ھذه القامئة، ویبدأ  مرشوع صحة -       . وفقا لذلك، سیتم زیادة عدد 
ھذه املراكز أكرث من ذلك بكثیر. يف بعض األحیان ال یتم إجراء التحدیثات، تحتاج إىل 

متابعتھا دون الذھاب.

الواضح عىل أساس املحافظات، لكننا  الرقم  - لسوء الحظ، ال یعطي املوقع مثل ھذا 
نعلم أن األرقام ستزداد مع »مرشوع صحة -     . ویمكن الحصول عىل معلومات من 
للمھاجرین.  الصحیة  املراكز  تعزیز  بشأن  للھجرة  الصحي  للمركز  اإلقلیمیة  املدیریات 
یمكن االطالع عىل  مرشوع صحة -      من الخریطة املتاحة عىل املوقع. فمن املعروف 

أن ھناك 9 يف جمیع أنحاء اسطنبول. ولكن نحن نعلم أن العدد أكرب من ذلك.

- مل نكن نعرف حتى وقت قریب ما إذا كان املھاجرون والالجئون يف تركیا لدیھم أو 
یمكنھم الحصول عىل لقاح                علمنا أنھ تم تضمینھم يف التطعیم بأحدث 
خطاب رسمي. بصفتنا        الجمعیة الطبیة الرتكیة ، أرسلنا أسئلة برملانیة إىل الوزارة. 
وفًقا  ھذا.  أقول  أن  أستطیع  ولكن  تركیا،  عن  واضح  أي يشء  أقول  أن  الصعب  فمن 
للمعلومات التي حصلنا علیھا، فقد تم تطعیم العاملین الصحیین الالجئین واملھاجرین 
العاملین يف املراكز الصحیة، املوجودین يف حصة الرعایة الصحیة؛ نسمع أن ھذا التطعیم 
یتم بانتظام يف املدن الصغیرة، وأنھ ال یزال ھناك الجئین ومھاجرین عاملین يف مجال 
الصحة يف املدن الكربى مل یتم تطعیمھم. برصف النظر عن ذلك، یتم تضمین الالجئین 
واملھاجرین أی ًضا يف الفئات العمریة. لكن ال توجد بیانات عن عدد األشخاص الذین 

تم تطعیمھم حتى اآلن.                                 

“

“

“

“

“

“ 2

2

Covid-19
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“
“

مل نكن نعرف حتى وقت قریب ما إذا كان املھاجرون 
والالجئون يف تركیا لدیھم أو یمكنھم الحصول عىل لقاح 

وجدنا أنھا أدرجت يف التطعیم يف آخر .Covid-19
 خطاب رسمي.

.Covid-19
TBT( )
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الشخص الذي لدیھ تأمین خاص من املھاجرین والالجئین یعاين من البواسیر وینزف 

باستمرار. ھذا الشخص یحتاج إىل التدخل والجراحة. ھل یتم اخذ نفقات منھ يف ھذه 

الحالة؟ 

بناء عىل ما ھو موضح ھنا أقول إن املسألة برمتھا ھي مببادرة من مؤسسات الرعایة 

الصحیة. ھل فھمت بشكل صحیح؟ یقرر املركز الطبي ما إذا كان ھناك يشء عاجل. 

عىل سبیل املثال، اسناين تؤملني، إنھا لیست حالة طارئة. ولكن إذا كرست ذراعي، انھا  

حالة طارئة. ھل فھمت بشكل صحیح؟

- إذا كان ھناك نزیف نشط، إذا كان ھناك نزیف یعرض الشخص للخطر، فیجب نقلھ 
إىل جراحة طارئة. ولكن إذا كانت حالة غیر طارئة، أي إذا مل تكن عند نقطة تؤثر عىل 
صحة الشخص بسبب النزیف؛ أوال یجب أن متر مبراحل مثل عملیة العیادات الخارجیة، 
والفحوصات. ويف ھذه الحالة، إنھا مشكلة صحیة غیر ملحة. يف كلتا الحالتین، إذا مل یكن 

ھناك تأمین، سواء كان ذلك عاجال أم ال، یتم فرض الرسوم.

- یمكننا القول إن مقدم الرعایة الصحیة یمكنھ اتخاذ قرار. بالطبع، ھناك معاییر معینة 
املثال،  سبیل  عىل  للخطر.  حیاتك  ستعرض  التي  املواقف  تصنیف  مثل  یسمى؛  لذلك. 
مشكلة األسنان عملیة مؤملة للغایة. لكنھا ال تظھر خط ًرا یھدد الحیاة. لذلك، یمكنك 
الذھاب إىل غرفة الطوارئ. ولكن ھذا ھو الوضع الطبیعي حیث یمكنك الذھاب إىل 
العیادة يف الیوم التايل. لكن ھذا لیس ھو الحال إذا كنت تعاين من نوبة قلبیة. أو إذا 
كنت تعاين من نزیف دماغي، فھذا لیس ھو الحال. أو عندما یكون ھناك كرس، عىل 
سبیل املثال إذا كان ھذا سیؤدي إىل نزیف داخيل، فھذه لیست مثل ھذه الحالة. لذلك، 
ھناك مراحل معینة من ھذه الحالة الطارئة، والتي نسمیھا »الرمز األحمر« أو »الرمز 
األصفر«، والتي نسمیھا حالة الطوارئ من حیث الصحة. عىل سبیل املثال، ال تشكل نوبة 
الرصع خط ًرا یھدد الحیاة؛ ولكن إذا أصبت بنوبة رصع ورضبت رأسك، فأنت معرض 
الطبیب ھذا ویتوقعھ ویبقیك  لخطر حدوث نزیف دماغي محتمل. یجب أن یعرف 
تحت املالحظة. ھناك أیضا الجزء املتوقع. إنھ مثل التفكیر يف أنھ قد یحدث، حتى لو مل 

یكن ھناك نزیف يف الوقت الحايل.

“ املعاھدات الدولیة التي وقعت علیھا تركیا، واحدة منھا “
تدعي اتفاقیة القضاء عىل جمیع أشكال التمییز ضد املرأة 

أنھ ینبغي ضامن حصول األمھات عىل الرعایة الصحیة.
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قیل إن التأمین الصحي الشامل ساري املفعول یمكن استخدامھ يف حاالت الطوارئ. 

للحصول عىل  تم رفض طلبھا  اآلن وقد  املثال، سیدة حامل  ولكن ھناك، عىل سبیل 

الحامیة الدولیة. ال یمكن لھذه املرأة االستفادة من التأمین الصحي الشامل. ما الذي 

یجب فعلھ من أجل ھذا؟

ھذا  وكذلك  طارئا.  حدثا  تعترب  ال  الوالدة  أن  ھي  باملناسبة،  املشاكل،  من  واحدة   -
الترشیع. ألنھم یرون أنھ حدث طبیعي، حالة طبیعیة، كام أنھم ال یقبلون ذلك كمشكلة 
صحیة. كقاعدة عامة، ھناك مشاكل يف جزء التنشیط من التأمین الصحي، وكذلك يف 
توفیر الخدمات املجانیة يف قسم الطوارئ. وباإلضافة إىل ذلك، أستطیع أن أقول ھذا. 
لسوء الحظ، یخضع األشخاص الذین لدیھم ھذا التأمین لرسوم كاملة عندما یتقدمون 
التي یجب أن یقیموا فیھا، أي رسوم  الطوارئ عندما ال یعیشون يف املدینة  إىل قسم 
الوالدة حالة طارئة.  تعترب  تأمین صحي. ألنھ، كام قلت، ال  بدون  كانوا  لو  عالیة كام 
ولكن يف ظروف معینة، یتم قبول الحاجة إىل التدخل يف حاالت الطوارئ. واحد منھم 
یعرض حیاة  أن ھناك وضعا  للخطر؛ وآخر ھو  األم  یعرض حیاة  أن ھناك وضعا  ھو 
الطفل للخطر. باإلضافة إىل ذلك، نظرا ألن الوالدة ال تعترب حالة طارئة، عادة ما ال یتم 
التي وقعت  الدولیة  الواقع، فقط املعاھدات  التأمین لألسف. أخیرا، يف  قبول تنشیط 
علیھا تركیا، واحدة منھا تدعي اتفاقیة القضاء عىل جمیع أشكال التمییز ضد املرأة أنھ 
ینبغي ضامن حصول األمھات عىل الرعایة الصحیة. تركیا ھي أیضا من املوقعین عىل 
الحالة،  بالدعوة يف مثل ھذه  القیام  إذا كان یجب  الحظ، ھناك مشاكل.  ھذا. لسوء 

فیمكن القیام بالدعوة من خالل ھذه االتفاقیة.

- ال یعترب الحمل رشطا یتطلب فتح مؤسسة الضامن االجتامعي. یمكن تنفیذ التدخالت 
الطارئة، وال یمكن إجراء الفحوصات الروتینیة فقط. أثناء الوالدة، یمكن الوصول إىل 
املستشفیات يف حاالت الطوارئ إذا كانت الوالدة قد بدأت بالكامل. قد تكون بعض 
القبول.  الوالدة، یحتاج ھذا الشخص إىل  املستشفیات صعبة، ولكن ال یزال، منذ بدء 
بالطبع، سیتم إصدار الدفع بعد ذلك. أنھا عادة ال یكون لدیك أي مشاكل مع الدفع يف 
ذلك الوقت. لكن يف بعض األحیان یجربونھ عىل توقیع السندات بعد التدخل. يف بعض 
األحیان، يف ظروف متناقضة للغایة، یذھب ھذا اىٕل حد أخذ الطفل رھینة. لكن ال يشء 
من ھذا قانوين. یمكن التغلب عىل ھذه املواقف من خالل الشكاوى والدعوة إىل كل 
من وزارة الصحة ومدیریة الصحة اإلقلیمیة. لھذا السبب، یجب أال یرتدد الشخص يف 

الذھاب إىل املستشفى لتجنب مشاكل صحیة أكرث خطورة أثناء الوالدة.
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“ ال تعترب الوالدة حالة طارئة.“

 بعد تلقي »رفض« من إدارة الھجرة، قیل يل من قبل إدارة الھجرة أنھ یمكن تفعیل 

التأمین. ھل یمكنك تفسیر ھذا أكرث من ذلك بقلیل، من فضلك؟ 

- أرید أن أسألك سؤاال ھنا. عندما نتحدث عن الرفض وعدم القبول، ھل نعني رفض 
طلبنا للحامیة الدولیة؟ أو ھل نعني رفضنا لطلب متدید توفیر التأمین الصحي بعد     

- أرید أن أعرف عن شخص تم رفض طلبھ للحامیة الدولیة

نركز  الطارئة ھي قضیة  التدخالت  الصحة.  والحق يف  األساسیة،  تحدثنا عن حقوقنا   -
علیھا باستمرار. یقال يف القانون أنھ ال یمكن أن یكون ھناك عودة إىل الوراء يف حالة 
يف  فحصك  فسیتم  بك،  الخاص  الحامیة  رفض طلب  تم  إذا  ھنا، حتى  الطوارئ. حتى 
املستشفیات، وسیتعین علیك دفع خدمات الطوارئ، لكنھا لن تكون قادرة عىل تقییم 

الشخص الذي قدم ھذا الطلب كجزء من » السیاحة الطبیة.”

بین  اختالفات  نرى  فإننا  األساسیة«. ومع ذلك،  الخدمات  القانون ینص عىل »توفیر   -
الصحیة.  الرعایة  يف  متخصصین  لیسوا  القرار  صناع  وألن  مفصالً  لیس  ھذا  ألن  املدن 
یجب أن تشمل الخدمات األساسیة، وخاصة خدمات الرعایة األولیة (خاصة الخدمات 
الوقائیة) التطعیامت لألطفال، ومتابعة النساء الحوامل أو خدمات الطوارئ. ومع ذلك، 
فإننا نرى اختالفات من مدینة إىل أخرى. ومنذ لحظة إلغاء التأمین، نعلم لألسف أنھ 
يف العدید من املدن یُحرم الالجئون، مبا يف ذلك خدمات الطوارئ. لكنك تعلم أن ھناك 
حق وھناك تطبیق. لسوء الحظ، یمكن أن تختلف من مدینة إىل أخرى ومن مستشفى 

إىل آخر.

- ما ذكره األصدقاء اآلخرون عن ھذا صحیح. يف املامرسة العملیة ھناك مثل ھذه الثغرة 
وعدم الیقین بسبب القانون. األحكام املتعلقة بالخدمات الصحیة والتعلیمیة الواردة يف 
الترشیع ھي بیان عن الحقوق التي تعھدت تركیا بحامیتھا يف االتفاقیات الدولیة بشكل 
الطارئة. حصول األمھات  الطبیة  العملیة، یتم تقییم الخدمات  عام. ولكن يف املامرسة 
عىل الرعایة الصحیة.” ألنھ عندما یكون لدى الشخص وضع یھدف إىل الحق يف الحیاة، 
تكون الدولة ملزمة بحامیتھ. لذلك عندما یذھب شخص ما إىل غرفة الطوارئ وھناك 

حالة طوارئ مع أو بدون ھویة، یجب عىل املستشفیات قبول ھذا الشخص.

 سنة يف تركیا؟ 
1
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- عادة، یمكن للشخص الطعن يف حالة قرار الرفض بشأن طلب الحامیة الدولیة. بعد 
تقدیم االستئناف، إذا كان الشخص لدیھ تقریر عن حالتھم الصحیة، یمكنھم فتح التأمین 
للبعض منھم إذا أرادوا، اعتامدا عىل مبادرة من إدارة الھجرة اإلقلیمیة، كام قیل للتو. 
ألنھ عادة، عند اتخاذ قرار الرفض، یتم أخذ معرف الحامیة املؤقت منك. ثم تعرتض. 
تحصل  عندما  علیھا.  تعرتض  التي  الرسمیة  بالوثائق  أخرى  مرة  الھویة  بطلب  تتقدم 
عىل ھذا املعرف، فإنك ترسل التقریر الصحي الذي بحوزتك. بعد تقدیم ھذا، یفتحون 
التأمین الصحي لبعض األشخاص، والبعض ال یفتحھ أبًدا. لیس ھناك قاعدة عامة االمر 
برمتھ فردي یختلف من شخص ألخر. عىل سبیل املثال، أنا أعیش يف یالوفا، ھذا ھو ما 
یحدث ھنا. بعد فتح التأمین الصحي، یمكنھم االستفادة من الحق يف التأمین حتى یتم 
اتخاذ قرار بشأن التقدم بطلب للحصول عىل الحامیة الدولیة. أود أن أضیف حالة كھذه. 
عادًة ما تكون حقوق التأمین ملدة عام واحد، ويف حالة الرفض، یمنحون بطاقة الھویة 
اتخاذ  یتم  إذا مل  الصحي ملدة شھرین.  التأمین  الحق يف  مؤقتًا ملدة شھرین ویفتحون 
القرار بعد، فیمكنك تجدید ھویتك ومتدید حقك يف التأمین الصحي مرة أخرى. بالطبع، 

كل ما قلتھ تقریبًا یعتمد عىل املبادرة.

- الحالة املذكورة أوال، نعم إنھا مشكلة كبیرة. نظ ًرا ألن تكلفة عالج كل من فیروس 
نقص املناعة البرشیة والتھاب الكبد الوبايئ C عالیة جًدا، إذا مل یكن لدیك ھذا املوقف 
التأمین  فإن  البلد،  يف  املوقف  مثل ھذا  واجھت  إذا  ٍذ  فعندئ  البلد،  إىل  مجیئك  قبل 
یغطیھ. ومع ذلك، یتم استبعاد ھذا من ھذا التأمین إذا كنت تعاين من ھذه املشكلة 
یتعلق  ما  وكل  الكامل  العالج  إىل  الوصول  یجعل  ھذا  تركیا.  إىل  القدوم  قبل  الصحیة 
أم  بالسل  مصاب  تسجیل شخص  تم  سواء  األجر.  مدفوعة  الفحوصات  بعملیة جمیع 
ال، یجب أن یتلقى ھذا العالج مجانًا وعال ًجا للمرىض الداخلیین، مع أو بدون تأمین 
صحي. كان لدینا حالة يف الجمعیة حیث عملت. كان الشخص مصابا بالسل وكان مصابا 
أي  دون  االستشفاء،  طریق  عن  السل  عالج  من  متكنا  البرشیة.  املناعة  نقص  بفیروس 
تكلفة. لكننا مل نتمكن من فعل أي يشء لعالج فیروس نقص املناعة البرشیة. نحن نعلم 
أن التشخیصات آخذة يف االرتفاع. ونحن نعلم أن وزارة الصحة بدأت يف عقد اجتامعات 
بشأن ھذه املسألة. يف السنوات القلیلة املاضیة كانت ھناك زیادة كبیرة يف أعداد بین 

یتقدمون  الذین  البرشیة  املناعة  نقص  بفیروس  املصابین  الالجئین  من  العدید  ھناك 
إلینا عند نقطة الحصول عىل املخدرات. ما ھو نوع املسار الذي یجب اتباعھ يف ھذه 
الحالة؟ العیادات الخارجیة للعدوى تبحث فقط عن                ما الذي یجب عملھ 

يف ھذه الحالة؟
.Covid-19
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كل املواطنین األتراك واملھاجرین والالجئین. لكن لسوء الحظ، یمكن أن تواجھ وكالة 
الضامن االجتامعي صعوبة يف الدفع. إذا كانت ھناك حالة تحتاج اىٕل الحصول عىل الدعم 
مھم  القانوين. ھذا  الدعم  للحصول عىل  بطلب  التقدم  الشخص  فیجب عىل  القانوين، 
يف حامیة حقوق املرء. باإلضافة اىٕل ذلك، فإن الحالة التي ذكرناھا نفسھا أی ًضا ملرىض 
الرسطان. ما إذا كان التشخیص موجودا قبل وصولھ اىٕل تركیا یختلف اعتامدا عىل ما إذا 
كان یتم تلقي التشخیص بعد وصولھ اىٕل البالد.. الوزارة لدیھا مثل ھذا الترشیع وھذا 

الوضع یقیّد أیدینا.

إذا كنت تعیش مع  رائعة.  ًرا میزة  الذي أجریتھ مؤخ  االختبار  الحالة یعد  - يف ھذه 
فیروس نقص املناعة البرشیة من وجھة النظر الطبیة فأن قیم الدم تبدأ يف االنخفاض. 
إذا بدأت قیم الدم يف االنخفاض، فھذا سیعزز یدك، ألن ھذه عملیة بطیئة تدریجیا بعد 
أن تصاب بفیروس نقص املناعة البرشیة. فمن الصعب جدا أن تثبت، ولكن يف ھذه 

الحاالت من املھم الحصول عىل الدعم القانوين والدعوة من خالل الجمعیات.

متاحا  یكون  أن  فیجب  البالغین«،  »لقاح  باسم  یعرف  الكبد    التھاب  لقاح  أن  مبا   -

األولیة  الرعایة  تدخالت  أن  ومبا  األولیة.  الرعایة  يف  یمكن صنعھ  لقاح  عادة.  للجمیع 

العادیة. أعني، نعم، یمكن لالجئین أیضا  مجانیة، ینبغي أن تكون متاحة يف الظروف 

الحصول عىل لقاح التھاب الكبد    مجانا.

املثال،  البالد؟ عىل سبیل  إىل  بعد وصولھ  أو  قبل  الشخص  إصابة  إثبات  كیف یمكن 

یمكن أن یكون الوضع حیث ال یصاب الفرد قبل املجيء إىل البالد وقد أصیب يف البالد. 

البالد  إىل  املجيء  قبل  الشخص مصاب  أن  االجتامعي  الضامن  وكالة  تقول  أن  یمكن 

لتجنب دفع  مبالغ كبیرة. ماذا یمكن أن نفعل يف ھذه الحالة؟

ھناك بعض اللقاحات للوقایة من بعض األمراض املنقولة جنسیا. عىل سبیل املثال، یتم 

إعطاء لقاح التھاب (ب) الكبد مجانا لبعض الناس. عىل سبیل املثال، متكنت من أن 

أحصل علیھ باملجان ألنني كنت يف مجموعة خطر بسبب ھویتي العابرة. ولكن عادة، 

یتم دفع الرسوم لھذا اللقاح. ھل النساء الرتانس الالجئات مشموالت يف ھذه الحالة؟

B
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مالحظة:
أويص الجمیع بالحصول عىل لقاح التھاب الكبد B مجانًا 
التھاب  التطعیم ضد  إعطاء  یتم  يف مراكز صحة األرسة. 
ال  الطفولة.  مرحلة  يف  للجمیع  إجباریًا  أ  الوبايئ  الكبد 
یوجد لقاح ضد التھاب الكبد C، ولدیھم أدویة ولسوء 

الحظ باھظة الثمن. 

 تحذیر املحتوى یتضمن: عنف جنيس : نظ ًرا لعدم وجود مكتب أزمات اغتصاب يف 

حاالت العنف الجنيس، یتم تطبیق إجراءات معینة إلنھاء الحمل غیر املرغوب فیھ بعد 

العنف الجنيس إذا كان الشخص املتقدم يف اإلجراء، أي إذا كان الشخص الذي یتعرض 

للعنف الجنيس ھو امرأة یكون جنسھا املحدد امرأة أی ًضا. یتم تطبیق عالج         و

ھل تنطبق أیضا عىل الالجئات؟ باإلضافة إىل ذلك، ھل یتم تنفیذ نفس اإلجراء عندما 

الذین یكون  املستقلة،  الدول  رابطة  نساء  لیسوا من  الذین  الالجئون  الرجال  یتعرض 

جنسھم املعین ذكرا، للعنف الجنيس ویذھبون إىل املستشفى؟ 

ضد العدوى املحتملة. ھل تنطبق ھذه أیً ضا عىل الالجئات؟ باإلضافة إىل ذلك،

التحرش  الخصوص،  وجھ  عىل  لالجئین.  بالنسبة  ًضا  أی  ھذا صحیح  بالطبع،    -

ألي  تخضع  ال  املواقف  ھذه  قانونیة.  قضایا  أیضا  ھي  واالغتصاب  الجنيس 

إىل كیفیة حدوث  ننظر  بالطبع، عندما  تقدیم خدمة مجانیة.  مدفوعات، یجب 

كافیة  معلومات  توجد  ال  أنھ  لألسف  نرى  العملیة،  املامرسة  يف  املوقف  ھذا 

األول،  بالتدخل  یتعلق  فیام  املستشفیات.  من  العدید  يف  املوضوع  ھذا  حول 

من  والوقایة  الحمل  منع  حیث  من  والنساء  الرجال  بین  متییز  ھناك  یكون  لن 

مثل  أشیاء  ًضا  أی  نسمع  الحظ،  لسوء  املعدیة؛ ألن ھذا وضع قضايئ.  األمراض 

الحظ، فھم  »اذھب إىل املحكمة أوالً« ألول املستجیبین يف املستشفیات. لسوء 

ال یعرفون أنھ ینبغي القیام بالتدخل الصحي األول. لكن عندما ننظر إلىاألمرع

ًضابنفسالحقوق،بغضالنظرعامإذاكانوارج لىأساسالحقوق،فإنالالجئینیتمتعونأی 

ااًلأمنساء.

PEP
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-یجب أن یكون لدى األشخاص الذین سیدخلون عملیة العبور الجنيس يف تركیا تأمین 

صحي. خاصة يف عملیة الطب النفيس، یجب أن یكون لدیك ضامن صحي، مثل البطاقة 

الخرضاء، سواء كانت فردیة أو عائلیة. أو علیك أن تدفع مثن استشارة الطبیب النفيس، 

والتي  ترتاوح من      أشھر إىل      شھرا. إذن، كیف ھو الوضع بالنسبة لألشخاص غیر 

األتراك؟ وبعض عملیات عملیة العبور الجنيس (عىل سبیل املثال، إعادة بناء الثدي عرب 

النساء، استئصال العضو عرب الرجال، إلخ.) كام التقى مجانًا ملواطني تركیا. ھل یختلف 

األمر بالنسبة لالجئین الرتانس؟ أم أنھا نفس اإلجراءات كاملواطنین األتراك؟

62

- إذا كان لدى الالجئین بطاقات ھویة تبدأ بـ         ویقیمون يف املدینة التي یحصلون 

فیھا عىل ترصیح إقامة، يف ظل الظروف العادیة، یمكن لالجئین الوصول إىل الخدمة. 

تقریبا نفس املواطنین االتراك. ولكن یمكن أن تختلف من املشاكل العملیة.      

“99”
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أشھر و       سنوات. بعد ھذه العملیة، یتم إرسالھ إىل طب الغدد الستخدام الھرمونات.

نقاش فیام یتعلق بعملیة 

العبور الجنيس

تصف عملیة العبور الجنيس االنتقال الذي یمر بھ األشخاص العابرین جنسیا يف جمیع أنواع 
املجاالت الشخصیة والقانونیة واالجتامعیة والسیاسیة. یمكن أن تكون بعض التغییرات التي 
یقوم بھا األشخاص العابرین مبا یتامىش مع ھویتھم جزءا من عملیة العبور الجنيس. حاالت 
مثل استخدام االسم أو الضمیر الذي یرید الشخص استخدامھ بخالف اسمھ املعین، وارتداء 
الوثائق  الجنس يف  عبارة  أو  االسم  وتغییر  للشخص،  الجنسیة  للھویة  وفقا  مالبس مختلفة 
القانونیة، واستخدام الھرمونات، وكذلك إجراء بعض العملیات يف عملیة العبور الجنيس ھي 
جزء من عملیة التكیف. وتشكل حاالت مثل القیام ببعض العملیات يف عملیة العبور الجنيس 
جزءا من عملیة التكیف. قد یرغب الشخص يف القیام بكل ھذه األشیاء أو بعضھا أو أكرث يف 

عملیة التكیف، وقد ال یرغب يف القیام بذلك.

لكل الجئ یعیش يف تركیا الحق يف تنفیذ عملیة العبور الجنيس مثل كل مواطن یعیش يف 
جمھوریة تركیا. لھذا، یجب أن یكون لالجئ جلسة قانونیة يف تركیا. یجب أن یكون تحت 
الحامیة املؤقتة أو الحامیة الدولیة. إذا مل تكن موجودة، یمكن للشخص أیضا بدء العملیة 
بجواز سفر ووثیقة رسمیة تفید بأنھ یقیم بشكل قانوين يف تركیا. باإلضافة إىل ذلك ھناك 
رشط السن، یجب أن یكون الشخص فوق سن        أیضا، ال ینبغي أن یكون الشخص متزوجا. 

لذلك یجب أن یكون الشخص إما أعزب أو مطلق.

من أجل أن یبدأ الفرد رسمیًا يف عملیة العبور الجنيس، یجب علیھ أو علیھا تقدیم طلب 
یتم  الترصیح،  ھذا  عىل  للحصول  بطلب  التقدم  بعد  العابر.  االندماج  إذن  عىل  للحصول 
تحویل الشخص من قبل املحكمة إىل مستشفى مع »مجلس الھویة الجنسیة«. بعد الذھاب 
إىل املستشفى، تبدأ عملیة املراقبة النفسیة. تستغرق عملیة املراقبة النفسیة عادة ما بین    

.18 
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یتم رفع ھذا  یتم إصدار تقریر طبي رسمیًا للشخص.  املراقبة والتقییم،  انتھاء عملیة  بعد 
التقریر إىل املحكمة. تفحص املحكمة التقریر ویتخذ قرار املحكمة بشأن اإلذن العبور الجنيس. 
اآلن أرید أن أتحدث عن الصعوبات التي یواجھھا الالجئون يف ھذه املراحل. يف البدایة، یظھر 
حاجز اللغة عند الذھاب إىل املحكمة ورفع دعوى. يف حالة عدم وجود مرتجم، تطول العملیة 

وتظھر الصعوبات. ثانیا، مع استمرار ھذه العملیة، یتم إحالتھا إىل مستشفیات البحوث  
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العبور  عملیة  أجریت  كام  القرار،  صدر  ھنا.  حتى  یرام  ما  عىل  يشء  كل  أن  لنفرتض 
الجنيس. لسوء الحظ، ھذه العملیات الجراحیة باھظة الثمن. ووفقا ألحدث املعلومات 
التي تلقیتھا للنساء العابرات، ھناك نفقات تبلغ حوايل             لیرة تركیة يف املستشفیات 
العامة، ويف             لیرة تركیة و             لیرة تركیة. ال تشمل ھذه الرسوم جراحة 
الثدي للنساء غیر العابرات. وعلیك أن تدفع رسوم منفصلة لجراحة الثدي. بعد ھذه 
الوثائق مثل  الجنس يف  الجنيس وتغییر  العبور  العملیات، یجب تقدیم قضیة لجراحة 

النفوس وغیرھا. بعد اتخاذ قرار املوافقة، یتم تغییر االسم والھویة.

التعلیمیة يف املدن الكربى. بسبب السفر من وإىل ھذه املدن الكربى، ھناك تكالیف 
الطرق واإلقامة، وال یتم تغطیة ھذه التكالیف بأي شكل من األشكال. يف بدایة العملیة، 
كام ذكرات ھناك حاجز لغوي ونقص يف املرتجمین الفوریین يف عملیة املراقبة النفسیة 
التي تستمر من     أشھر إىل     سنوات. بعد ذلك، عندما نبدأ العالج الھرموين، لألسف 
ال یتم تغطیة األدویة الھرمونیة دعنا نقول فقط أننا مررنا بھذا، عندما نأيت إىل املحكمة، 
لألسف، قد تتعرض لسوء املعاملة بسبب قلة خربة موظفي املحكمة، ولألسف فإن قرار 
املحكمة  لیس إیجابیًا يف العدید من املحاكم. وھذا الوضع یتوقف بناء عىل مبادرتھم، 
ال یمكننا السعي ألي حقوق. عندما نواجھ ھذه املشاكل، یمكننا الحصول عىل الدعم 
القانوين من العدید من الجمعیات مثل جمعیة ھیڤي والنشطاء ومحامي الجمعیات 
الذین یعملون يف ھذا املجال. یمكننا حتى الحصول عىل الدعم من بعض الجمعیات 

لتغطیة العالج الھرموين.

أحد األسئلة التي یتم طرحھا كثیرا ھو متى تبدأ العالج الھرموين. أود أن أقول إن العالج الھرموين 
ال ینبغي أن یبدأ دون إرشاف الطبیب. استخدام الھرمون ھو واحد من املراحل الھامة لعملیة 
العبور الجنيس. من الرضوري معرفة أن طرق وجرعات استخدام الھرمون قد تختلف اعتامدا 
عىل بنیة الجسم. بسبب ھذا االختالف، ال ینبغي أن یبدأ استخدام الھرمونات بدون ارشاف 
ودعم الطبیب. باإلضافة إىل ذلك، احصل عىل الدعم دون االلتفات إىل عبارات مثل »ھرمون 
إیران أفضل، فھو أرخص«. ھناك أی ًضا فكرة مفادھا أنھ كلام زاد استخدامنا للھرمون، كلام 
كانت عملیة التكیف مبكرة؛ ومع ذلك، ھذه لیست املعلومات الصحیحة أی ًضا. أنسب شكل 

من أشكال استخدام الھرمونات ھو أن یتم تناولھ بانتظام وبتوجیھ من الطبیب.

تقدم  الالجئین  لشؤون  السامیة  املتحدة  األمم  مفوضیة  بأن  أبلغكم  أن  أود  وأخیرا، 
مساعدة مالیة قدرھا         لیرة تركیة شھریا لالجئین من العابرین جنسیا وثنائیي 

الجنس.
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عملیة  فأن  املدين  القانون  من   ٤٠ للامدة  وفقا  تركیا،  يف  جنسیا  العابرین  حقوق   -
ھناك  بالطبع،  كامال،  دعام  لیس  لكن ھذا  قانونیا.  غیر  تعترب يشء  ال  الجنيس  العبور 
بعض املشاكل يف تطبیق القانون. األشخاص العابرین جنسیا لیسوا آمنین، حتى عندما 
ننظر إىل بنود عملیة تعدیل الجنس، حتى الرشوط املطلوبة منا تحتوي عىل العدید 
يف  مامثلة  تجارب  جنسیا  العابرین  األشخاص  یعیش  تركیا،  يف  الحقوق.  انتھاكات  من 
الحصول عىل حقوق املعیشة األساسیة، سواء كانوا الجئین – مھاجرین أم ال. واألھم 
الصحة والوصول  الحق يف  إىل  الوصول  أنھم يف وضع غیر مؤات من حیث  من ذلك، 
إىل القانون، ویواجھون عقبات مختلفة يف الحصول عىل ھذه الحقوق. يف ھذا الصدد 
تعترب حركة العابرین جنسیا يف تركیا حركة قویة خصوصا من ناحیة الدفاع عن الحقوق 
أو  املنظامت  أو  األشخاص  ھؤالء  مع  التواصل  فإن  ھذه،  النظر  وجھة  ومن  والدعم. 
النشطاء ھو متكین من حیث عدد من اإلنجازات يف مجال الوصول إىل الحقوق ونرش 
الحاالت السابقة. يف دراسة أجریت يف عام           أو            يف جرائم الكراھیة تجاه 
العابرین جنسیا، احتلت تركیا املرتبة األوىل يف أوروبا. يف الوقت نفسھ مقارنة بالعدید 
الذین  األشخاص  بعض  تقول  آمنة.  دولة  تركیا  تكون  أن  یزعم  األوروبیة،  الدول  من 
قدموا طلبات لجوء من تركیا اىل الدول األوروبیة أن تركیا بلد آمن لألشخاص العابرین 
جنسیا. تقدم األمم املتحدة         لیرة تركیة شھریا ملساعدة األشخاص العابرین جنسیا 
وثنائیي الجنس كل شھر. یمكن لالجئین واملھاجرین االستفادة من املساعدة التأمینیة 
ملدة عام واحد بعد وصولھم إىل  البالد، وإذا بدأت عملیة العبور الجنيس خالل ھذا 
مجانًا.  االختبارات  إجراء  وسیتم  للترصیح  الالزم  التقریر  عىل  الحصول  فسیتم  العام، 
ھناك وضع كھذا: یتم دفع مصاریف السفر ورسوم الفحوصات ملن قضوا سنة يف تركیا 
الخاص بھم والذي  التقریر  الجمعیات. يك یتمكنوا من الحصول عىل  من خالل بعض 

یمكنھم من خاللھ إعادة تفعیل تأمینھم الصحي.           

2017

750

2018

أسئلة – أجوبة - تجارب بشأن 

عملیة العبور الجنيس

ما ھي حقوق العابرین جنسیا يف تركیا؟ ما ھو نوع الدعم الذي تقدمھ الجمعیات يف 

تركیا يف عملیة العبور الجنيس؟
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أرید أن أبدأ العالج بالھرمونات كعابر جنيس. ھل األدویة املجانیة التي ذكرتھا يف بنود 
الطوارئ تشمل األدویة الھرمونیة؟ عىل سبیل املثال، إذا ذھبت إىل قسم الطوارئ، فھل 

ھناك أي فرصة للحصول عىل األدویة الھرمونیة باملجان؟ 

كیف یمكننا الحصول عىل الھرمونات؟

أنا سوري ولدي ھویة الجئ. أرید أن أبدأ العالج بالھرمونات يف أرسع وقت ممكن. من 

أین یجب أن أبدأ ويف أي مدینة سیكون من األسھل البدء؟ أھو يف ھاتاي أم إسربطة؟ 

ھل ھناك رشوط معینة لقبول جراحات العبور الجنيس؟ ام ال؟

ھل العالج الھرموين رضوري إذا أراد الرجل العابر إجراء جراحة الثدي؟ أو ھل یمكن 

أن یخضع لعملیة جراحیة دون الحاجة إىل العالج؟

- اآلن قسم الطوارئ ال یقدم مثل ھذه الخدمة يف مثل ھذه الحاالت. ألن الوحدة التي 
نطلق علیھا الطوارئ یمكن التدخل يف حاالت الطوارئ فقط.

- ھذا يشء یمكن تحقیقھ مع طبیب الھرمونات (طبیب متخصص يف الھرمونات) ومع 
متابعة التخصصات املختلفة.

- أیًا كانت املدینة التي یوجد بھا بطاقة ھویة الالجئ، یجب أن یبدأ العالج الھرموين يف 
تلك املدینة. بعد رفع دعوى قضائیة يف املحكمة يف املدینة التي تم فیھا تسجیل بطاقة 
الھویة، سیتم نقلك إىل املستشفى الذي تحدده املحكمة وستبدأ العملیة. یجب أال تكون 
يف عجلة من أمرك لبدء العالج بالھرمونات. بعد       أشھر من العملیة النفسیة، سیكون 
من األنسب البدء بالھرمون. إن عملیة العالج بالھرمونات التي ال تخضع إلرشاف الطب 
النفيس قد یكون لھا آثار جانبیة سلبیة نفسیة وجسدیة. لدي أی ًضا تجربة أنھ لیس 
األفضل  لذلك، من  الھرمون.  بدء  بعد  لفرتة طویلة  الھرمونات  استخدام   الصواب  من 

التخطیط للجراحة والحصول عىل العالج الھرموين.

- ھناك رشوط طبعا. أوالً، یجب أن یكون قد تجاوز سن      وأال یكون متزو ًجا. یجب 
أن یكون األخصايئ النفيس قد أكمل العملیة النفسیة، وبدأ أی ًضا وانتھى من العالج 
الھرموين. یجب أن یكون قد حصل عىل موافقة املجلس، وبعد الحصول عىل املوافقة (

إذن) من املحكمة،  سیتم قبول العملیة. الحصول عىل القبول لیس باألمر الصعب؛ ومع 
ذلك، یمكن أن تكون العملیة صعبة وطویلة.
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- ليك یخضع الرجال املتحولون لجراحة الثدي، یجب أن یكونوا يف طور العبور الجنيس، وھم 
يف طور العالج الھرموين ویجب علیھم الحصول عىل إذن من األماكن الالزمة لجراحة الثدي.

مالحظة:
أنا رجل عابر جنسیًا وبعد البحث الذي أجریتھ عن جراحة 
الثدي، علمت أن املستشفیات العامة ال تجري عملیات 
جراحیة، فھم یوجھونھا إىل املستشفیات الخاصة. ھناك 
اتجاھات للمدن الكربى. ھناك تكلفة تبلغ حوايل          

إلجراء  إذن  عىل  حصلت  الثدي.  لجراحة  تركیة  لیرة 
الجراحة من املحكمة وأجریت الفحوصات الالزمة قبل 

الجراحة ومل تتم تغطیة أي من النفقات. 

13000

أنا امرأة عابرة متزوجة، لدي أطفال. وقد قبلتني األمم املتحدة كالجئة. أردت أن أقوم 
إىل  ذھبت  متزوجة.  كنت  ألنني  الرفض  عىل  ولكن حصلت  الجنيس،  العبور  بعملیة 
إدارة الھجرة اإلقلیمیة، ومل أتلقي أي اھتامم.  تم رفض طلبي للحصول عىل الحامیة 
الدولیة. استأنفت أمام املحكمة منذ    أشھر ومل یتم التوصل إىل نتیجة حتى اآلن. لدي 
أی ًضا بطاقة ھویة، وقد جددت ھویتي قبل أسبوعین أو ثالثة أسابیع، لكن ھویتي 
ًجا  ًما نفسًیا، كام  أرید عال  أتلقى دع  الرسمیة. أرید أن  غیر مرئیة لدى املؤسسات 

بالھرمونات. أرید دع ًما قانونًیا يف ھذه العملیة. ماذا یجب أن أفعل؟

7

-  إذا مل یكن لدیك رقم الھویة       ، فقد تواجھ مشكلة يف املقاضاة. ترید بعض املحاكم 
تحدید الھویة التي تبدأ بـ        بحیث یمكن رفع القضیة. ولكن مبا أنك رفعت دعوى 
قضائیة ضد رفض طلبك للحصول عىل الحامیة الدولیة، یمكنك البقاء بشكل قانوين يف 
تركیا.  باإلضافة إىل ذلك، من أجل البدء يف عملیة العبور الجنيس، یجب تقدیم إجراءات 
الطالق. إذا تم تقدیم ترصیح دون تقدیم طلب الطالق، سیكون ھناك قرار بالرفض. 
یجوز إصدار توكیل إلجراءات الطالق. یمكن لبعض كتاب العدل إصدار توكیل بجواز 
السفر. ومع ذلك، قد تواجھ مشاكل عند التقدم للحصول عىل موعد محامي مجاين من 
بدون  ٍم  بتعیین محا  املحامین  نقابات  تقوم بعض  بینام  القانونیة.  املساعدة  وحدات 

بطاقة ھویة تبدأ بالرقم        ، ال تقوم بعض نقابات املحامین بتعیین محا ٍم. 

99
“99”

“99”

““
قلت إنني كنت أفكر يف االنتحار«. الجواب الذي حصلت 

علیھ كان »أنت أدري.

“
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- لسوء الحظ، بسبب               ، توقفت العملیة ألن مستشفیات األبحاث التعلیمیة 
تحولت إىل مستشفیات جائحة، وال یمكنني حتى الحصول عىل موعد من طبیبي النفيس 

بسبب الوباء.

- أینام كنا يف العامل، تجلب لنا ھویتنا الجنسیة الكثیر من املشاكل. أوال وقبل كل يشء، 
أنت لست وحدك، ال تشعر بالوحدة. لھذا، یمكنك االتصال بنا یمكنك االتصال الجمعیات. 
قد ترغب يف الذھاب إىل بلد آخر. ولكن بسبب الوباء، ھناك العدید من الصعوبات يف 
االنتقال إىل بلد ثالث، ھذه العملیة طویلة جدا. ھناك أصدقاء ینتظرون منذ     سنوات. 
املتحدة  األمم  مفوضیة  رعایة  تحت  السابق  يف  ثالث  بلد  يف  التوطین  عملیات  وكانت 
لشؤون الالجئین. واآلن ھو تحت ارشاف إدارة الھجرة، والعملیة تستغرق وقتا طویال. 

لسوء الحظ، بسبب               ، تم متدید االنتقال إىل بلدان أخرى ملدة تصل إىل عام.

أنا أعیش يف تركیا. أنا من لبنان، أنا مثيل الجنس. الھویة الجنسیة والدین ھام الخط 
األحمر. ال یمكنك تغییر دینك أو جنسك. بسبب ھویتي، ھربت من بلدي وجئت إىل 
تركیا وأرید االنتقال إىل بلد ثالث آخر. أرید أن أعیش بحریة العیش كام نفيس. أحتاج 
إىل الدعم  لالنتقال إىل بلد آخر. أواجھ مشاكل نفسیة يف تركیا. اتصلت باألمم املتحدة 
وأخربتھم عن الوضع، وأخربتھم عن املشاكل التي كنت أواجھھا وأخربتھم أنني أفكر يف 
االنتحار. وكان الجواب الذي حصلت علیھ »أنت أدري.« أرید دعم لھذا الشأن، ماذا 

یمكنني أن أفعل ؟

إنني أعیش يف تركیا ملدة     سنوات. يف ھذه الفرتة، واصلت عملیة العبور الجنيس ھنا. 
لقد ذكرتم أنكم كنتم ھنا يف نفس الوقت ومررتم بنفس العملیة. ھل حصلتم عىل أمر 

املحكمة؟ 

7

Covid-19

Covid-19

5

اقرتاح وطلب:
 بالنسبة للنساء العابرات يف عملیة التكیف مع العابرین 
جنسیا، فإن العدید من الصدیقات العابرات بحاجة إىل 
يف  یعملون  الذین  أولئك  وخاصة  الجمعیات،  يف  العمل 
إجبار  علیھم  ویجب  كناشطات،  یعملن  أو  الجمعیات 

الجمعیات عىل فتح مساحة يف الجمعیات. 
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أسئلة – أجوبة - تجارب بشأن 

الوصول إىل اآللیات القضائیة

““
لقد تعرضت للرسقة يف اسطنبول وأردت 

الذھاب إىل مركز الرشطة للبحث عن حقي؛ 
لكنني كنت خائفة، مل أذھب.

- بالتأكید، یجب أال نتوقف عن الشكوى. بالتأكید، یحتاج املرء إىل البحث عن حقوقھ 

صعوبات  یواجھون  الناس  بعض  الحقوق.  ھذه  انتھاك  حال  يف  الشكوى  إىل  ویحتاج 

يف الوصول إىل القانون، ھذا صحیح. ولكن عند الشعور بالقوة، یمكنھم التضامن مع 

الجمعیات والنشطاء واملنظامت وبالتايل السعي للحصول عىل حقوقھم القانونیة. یعاين 

الجمیع من مشكلة الثقة بالقانون يف تركیا؛ ومع ذلك، ال یوجد مثل ھذا العائق أمام 

ًرا. یجب عىل املرء أن یطلب حقھ؛  السعي للحصول عىل الحقوق بسبب كونھ عاب 

لكن الثغرات یمكن أن تكون مشاكل.

عن حقي؛  للبحث  الرشطة  مركز  إىل  الذھاب  وأردت  اسطنبول  للرسقة  تعرضت  لقد 

لكنني كنت خائفة، مل أذھب. يف األردن، البلد الذي أعیش فیھ، ال نذھب إىل مركز 

الرشطة عندما تكون لدینا مشاكل مامثلة. ألنھ ھناك، أیضا تم التمییز ضدنا ملجرد أننا 

عابرین  جنسیا، ومل نتمكن من البحث عن حقوقنا. ھذا ھو الحال يف تركیا؟

““
ال یذھب الالجئون يف كثیر من األحیان، وال 

یشتكون. أستطیع أن أقول ھذا لنفيس عندما 
أقدم شكوى يف الغالب، فأنا مجرم لسبب ما.
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ھذه  التحقیق يف  فإن  جریمة،  تحدث  عندما  تركیا،  يف  الجنائیة  القوانین  نظر  وجھة  من   
الجریمة ومالحقة مرتكبیھا ھو عملیة یجب أن ترتكب بشكل مستقل عن ھویة الشخص أو 
عرقھ. لذلك، عندما یواجھ شخص، سواء كان الجئا أو مواطنا تركیا، حادثة،  یتعرض لجریمة، 
الذھاب إىل مراكز الرشطة، یمكنھ  الشكوى. یمكنھ  القانوين يف  الحق  الشخص  لھذا  یكون 
الذھاب إىل مكتب املدعي العام. ویمكن أیضا أن یحصل أمر قضايئ مبوجب القانون             

نقل خربة: أرید أیضا أن أضیف:

 أخىش من كل تحركايت ألنني يف تركیا، ألنني عابرة. عىل سبیل املثال لدي 
الھجرة تدرك ذلك، فھي تحدد باستمرار  أرید أن أشكو. إدارة  مشكلة 
طلبھ  مع  مشاكل  الشخص  ھذا  یواجھ  ثم  یشكون.  الذین  األشخاص 
وملف الالجئین. رمبا مل  یتم إلغاء ملفك؛ لكن العملیات تتباطأ أو حتى 
تتوقف. أو یخربون املفوضیة السامیة لألمم املتحدة لشؤون الالجئین أن 
ھذا الشخص دائ ًما ما یشتيك لھذا السبب قد یكون لدیك مشاكل مع 
ملفك. لھذا السبب، ال یذھب الالجئون يف كثیر من األحیان وال یشتكون. 
أستطیع أن أقول ھذا لنفيس عندما أقدم شكوى يف الغالب، فأنا مجرم 
لسبب ما. عىل سبیل املثال، ھددين صدیقي السابق، واستخدم العنف. 
ومل  اعتقلوين  الرشطة  مركز  إىل  ذھبت  عندما  شكوى.  لتقدیم  ذھبت 
یصدقني أحد وأرسلوين إىل املحكمة. رشحت الوضع ھناك، ثم أطلقوا 
رساحي. عانیت من مشاكل مامثلة يف الجامعة. يف الواقع، قیل يل العام 
املايض، »ال تأت إىل الجامعة، سوف تتخرجین عىل أي حال. عندما تأيت 
إىل الجامعة، تصبح مشكلة ». لقد قیل ھذا. لألسف، لسنا سبب ھذه 
املشاكل. نحن مجرد ضحایا. إنھم ال یرون ذلك. عىل سبیل املثال، عندما 
أخرج، أتعرض للھجوم اللفظي من قبل شخص ما. أنا أتعرض للمضایقة. 
املنزل  يف  نبقى  لذلك  العنف.  باستخدام  جسدیًا،  یھاجمني  ما  شخص 
یواجھون مشاكل  العابرون  الالجئون  یزال  ال  نخرج.  وال  الوقت،  طوال 

كبیرة يف ھذه املرحلة. لألسف ھذا ھو الحال.

إذا لزم األمر. لكن یمكن أن یكون لھا عواقب مختلفة بالنسبة لالجئین. فیام یتعلق بالالجئین، 
إذا كانت ھناك شكوى بشأن الشخص، إذا كان مشبو ًھا، فإنھ یخضع لعملیة إدارة الھجرة 
اإلقلیمیة بعد اتخاذ اإلجراء ضد ھذا الشخص. ویمكن أیضا وضعھ تحت إرشاف إداري ھناك. 
ويف الحاالت التي یكون فیھا الالجئ ضحیة لجریمة، إذا مل یتم التعرف عىل ھویة الشخص، 

ھناك احتامل أن یتم احتجازه إداریا وإعادتھ، حتى ولو كان ھو الضحیة. عىل سبیل املثال،

املحامیة أیلین:

6284
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الشخص لدیھ ھویة يف مدینة مختلفة، واملدینة التي ھو ضحیة مختلفة. يف ھذه الحاالت، 
وبسبب الخوف من العودة إىل الوطن، قد یمتنع الشخص عن  املطالبة بحقوقھ حتى يف حالة 
الوقوع ضحیة لجریمة. يف بعض األحیان، یمكن احتجاز األشخاص الذین یحملون بطاقات 
ھویة إلخاللھم بالنظام العام. للجمعیات دور يف الدعوة، خاصة يف حاالت االعتقال اإلداري يف 
حاالت العنف. مبعنى آخر، إذا كان الشخص الجئًا، فلدیھ ضامن قانوين بأنھ ال یمكن إعادة 
الشخص حتى لو تم احتجازه إداریًا بعد تقدیم شكوى ملجرد أنھ لیس لدیھ بطاقة ھویة. إذا 
لزم األمر، یحق لھ إصدار أمر زجري. بعبارة أخرى، عندما یكون الشخص ضحیة، »أنا الجئ، 
ال یمكنني فعل أي يشء. سوف یرسلوين لبلدي ». بدالً من الترصف بدافع الخوف، سیكون 
من األفضل أوالً طلب الدعم القانوين وتقییم املوقف واملخاطر. الوقت مھم للغایة، خاصة يف 

جمع األدلة يف الجرائم الجنسیة. من املھم جًدا الوصول برسعة إىل آلیة دعم قانوين يف أول

جزء للدعوة، من املھم جًدا اتخاذ قرار بشأن ھذا املوضوع.
ساعة، حتى ال تفقد  األدلة وال تكون غیر حاسمة عند تقدیم الطلب. سیكون ھناك 48-24

يف تركیا، یحق لألشخاص الذین لیس لدیھم وضع مايل صعب طلب املساعدة القانونیة املجانیة 
واإلعفاء من جمیع النفقات والنفقات يف املحاكم. ھناك ترتیب قانوين لذلك. وھذا یشمل 
الالجئین. ومع ذلك، إذا تم رفع دعوى قضائیة وأردت أن یتابع  املحامي قضیتك، یمكنك 
التقدم بطلب إىل خدمة املساعدة القانونیة يف نقابة املحامین يف مدینتك. عندما تذھب إىل 
نقابة املحامین يف املدن التي سجلت فیھا وتتقدم بطلب للحصول عىل شھادة إقامة وشھادة 

فقر، یمكن تعیین محام. شھادة االقامة والفقر یمكن الحصول علیھم من مكتب املختار.

قبل أن تتمكن من بدء العملیة القانونیة، تحتاج إىل تقدیم قضیة »ترصیح تغییر الجنس« 
يف املحكمة. إذا كنت ترغب يف متابعة ھذه القضیة بنفسك أنك ال تضطر إىل استئجار محام. 
یمكنك فتح القضیة بنفسك. یجب تقدیم التامس قبل رفع القضیة. یجب إضافة أكرث من 
نسخة واحدة من ھذا االلتامس إىل امللف. وینبغي أیضا إضافة صورة من بطاقة الھویة إىل 
مرفق االلتامس. ومبا أن االلتامس یشكل أھم مرحلة يف القضیة، فمن األفضل الحصول عىل 
الدعم القانوين من الجمعیات يف مرحلة كتابة االلتامس. كقاعدة عامة، عند تقدیم مطالبة، 
یتم محاسبتك يف البدایة عىل رسوم ومرصوفات مسبقة، بغض النظر عام إذا كانت مطالبتك

اضطررت  إذا  الرسعة.  وجھ  عىل  الھرموين  العالج  أبدأ  أن  أرید  ھاتاي.  يف  أعیش  أنا 

للذھاب إىل املحكمة، مل أذھب أبدا إىل املحكمة. ما ھي املراحل يف املحكمة؟ 

املحامیة أیلین:
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الحالة. إذا كان وضعك املايل غیر مؤھل  مربرة أو غیر عادلة. یعتمد ھذا املبلغ عىل نوع 
املال، فیجب تقدیم قضیتك بطلب للحصول عىل مساعدة قانونیة ویجب ذكر  لدفع ھذا 
ذلك يف االلتامس. إذا كنت تستطیع الحصول عىل شھادة الفقر كام رشحت، یجب إضافتھ إىل 

العریضة. یتم وضع كل ھذه يف ملف القضیة، والتي نسمیھا امللف الوردي.

حسًنا، جمیع مستنداتك جاھزة، إىل أین ستذھب؟ عىل سبیل املثال، يف ھاتاي، مع االلتامس 
إرسال  الذھاب إىل محكمة ھاتاي والتقدم بطلب إىل مكتب  الخاص بك ومرفقاتھ، علیك 
املحاكم القانونیة. ھنا، سیتم إدخال املستندات املوجودة يف ملفك يف النظام. بعد ذلك، یتم 
تحدید مبلغ الرسوم والنفقات التي یتعین علیك دفعھا وسیتم إعطاؤك مستنًدا. باستخدام 
تسلیم  ًضا  أی  یمكنك  النقدي.  الدفع  مكتب  يف  مدفوعاتك  بتسدید  تقوم  املستند،  ھذا 
املستندات التي تتلقاھا من مكتب النقد إىل مكتب اإلرسال. یكمل املوظف إجراءاتك من 
خالل استالم املستند الذي یفید بسداد النفقات. بھذه الطریقة، سیتم فتح قضیتك. سوف 
تحصل عىل منوذج إرسال. يف ھذا النموذج ، توجد معلومات حول املحكمة التي سیتم فیھا 
االستامع إىل رقم امللف الخاص بك. یمكنك متابعة مرحلة ملفك من خالل ھذه املعلومات. 
سوف یخطرك عندما یتم تحدید تاریخ املحاكمة. یجب أن تحرض أنت أو محامیك الجلسة. 
خالف ذلك ، یتم إزالة امللف من العملیة. تتخذ املحكمة أیً ضا قراً را بشأن طلبك للمساعدة 
النفقات  لدفع  الوقت  منحك  فسیتم   ، طلبك  رفض  تم  إذا  املحاكمة.  مرحلة  يف  القانونیة 
الالزمة. من املھم جدا دفع املصاریف خالل ھذه الفرتة وإال سیتم رفض القضیة. یمكنني 

تلخیص افتتاح القضیة بھذه الطریقة.

ال أحد وحده ھنا نحن جمیعا أقویاء بالتضامن مع بعضنا، نحن أقویاء معا. إذا كنا نعیش 
 ، لدینا مشاكل  بالطبع،  ثالث«.  »بلد  مثل  أي يشء  یكون ھناك  لن  بسعادة وسالسة،  ھنا 

سنتحدث وسنكون معا. 

خامتة:
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االستنتاجات والتوصیات

یتم توجیھ الالجئین من مجتمع املیم الذین یتقدمون بطلب للحصول عىل اللجوء يف تركیا 
انتظار عملیة  أثناء  املؤقتة.  الحامیة  الدولیة وسجل  الحامیة  إىل مدن معینة للحصول عىل 
إعادة التوطین يف بلد ثالث، یحاول كل فرد البقاء عىل قید الحیاة يف ھذه املدن بوسائلھ 
الخاصة. باإلضافة إىل مشاكل الوصول إىل سوق العمل، والسكن اآلمن والوصول إىل العدالة، 
یصبح عدم القدرة عىل الوصول إىل الحق يف الصحة مشكلة حیویة للمھاجرین والالجئین من 

مجتمع املیم.

يف ضوء التجارب التي متت مشاركتھا يف فاعلیة الحق يف الصحة لالجئین مجتمع املیم، من 
املفھوم أن املھاجرین والالجئین من مجتمع املیم یواجھون العدید من العقبات يف الوصول 
إىل الحق يف الصحة يف املدن التي یقیمون فیھا. ویالحظ أن العقبات التي یواجھھا الالجئین 
مجتمع املیم الذین لدیھم طلبات حامیة دولیة ووضعھم تتمحور حول تنفیذ اللوائح القانونیة 
وحاجز اللغة والشكاوى املتعلقة باملوقف التمییزي للعاملین يف مجال الرعایة الصحیة. من 
املفھوم أن األشخاص الذین لیس لدیھم أي إقامة قانونیة ال یمكنھم الوصول إىل الخدمات 
الصحیة بأي شكل من األشكال إال يف حاالت الطوارئ. ویعترب أن ھذا الوضع الذي یخالف 

االلتزامات الواردة يف االتفاقیات الدولیة یشكل انتھا ًكا خطی ًرا للحق يف الصحة.

لقد تقرر أن ھذه العوائق التي تحول دون وصول املھاجرین والالجئین من مجتمع املیم إىل 
الخدمات الصحیة قد ازدادت بشكل أكرب خالل جائحة                 يف ھذه العملیة، یعد 
یتم ذكرھا بشكل  التي  املشاكل  أكرث  األقنعة واملطھرات من  إىل  الوصول  القدرة عىل  عدم 
متكرر. یُذكر أن ھناك مشاكل يف  التشخیص والعالج بسبب عدم القدرة عىل إجراء اختبارات 
فیروس نقص املناعة البرشیة وفیروس الورم الحلیمي البرشي. أثرت الصعوبة يف الحصول عىل 
الھرمونات واألدویة لعالج األمراض املزمنة بشكل خطیر عىل املستویات املعیشیة لالجئین 
من مجتمع املیم. بالنسبة لالجئین الذین یخضعون لعملیة تعدیل الجنس، أدت العیادات 
الشاملة املغلقة وتأجیل الجراحة إىل زیادة العبء النفيس للعملیة. من ناحیة أخرى، یُذكر 

أن خدمات الصحة العقلیة املقدمة لالجئین من مجتمع املیم غیر كافیة.

تجارب لالجئین من مجتمع املیم املشاركون يف » يف فاعلیة الحق يف الصحة لالجئین مجتمع 
الصحة مبا یتامىش مع  الحقوق يف مجال  انتھاكات  املقدمة من أجل منع  املیم » والحلول 

املقابالت التي أجریناھا بصفتنا جمعیة ھیڤي مذكورة أدناه.

يف ضوء ھذه البیانات، یتم رسد مقرتحات الحلول التي قدمتھا جمعیة ھیڤي للقضاء عىل 
املشاكل املذكورة:

.Covid-19
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العمل مع العلم بأن الحق يف الصحة ھو أحد أھم حقوق اإلنسان األساسیة، وینبغي مراجعة 
اللوائح القانونیة، وإزالة األحكام التي متنع املھاجرین والالجئین من مجتمع املیم من الحصول 

عىل الحقوق  الصحیة.

یجب التأكد من أن املھاجرین والالجئین من مجتمع املیم قادرین عىل تلقي الخدمة بلغتھم 
األم بطریقة واسعة النطاق ومستمرة يف املراكز الصحیة، ویجب وضع اللوائح إلزالة حاجز 

اللغة. 

أثناء  املیم  مجتمع  من  والالجئین  املھاجرین  خصوصیة  لحامیة  مامرسات  تطویر  ینبغي 
الحصول عىل الرعایة الصحیة. 

العاملین يف  الصحیین  العاملین  لتثقیف جمیع  الالزم  بالعمل  الصحة  یجب أن تقوم وزارة 
املراكز الصحیة ضد رھاب املثلیین والتمییز والعنرصیة. 

الصحة  عىل  خطراً  تعترب  »التي  الحاالت  يف  األشخاص  بطرد  املتعلقة  األحكام  إلغاء  یجب 
العامة« املحددة يف املادة      من قانون األجانب والحامیة الدولیة رقم           واملادة

مع التعدیل الذي تم إجراؤه يف قانون األجانب والحامیة الدولیة رقم            يف عام
، یجب رفع الحد ملدة عام واحد فیام یتعلق بالتأمین الصحي العام، والوصول املجاين ملقدمي 
طلبات الحامیة الدولیة  وأصحاب الحالة إىل الخدمات الصحیة دون أي حد زمني یجب ان 

تتوفر.

الطلب  التأكد من أن مقدم  الدولیة، یجب  الحامیة  یتم فیھا رفض طلب  التي  الحاالت  يف 
یستفید من التأمین الصحي العام حتى یتم االنتھاء من ھذا القرار. 

عىل  للحصول  واملتقدمین  املیم  مجتمع  من  لالجئین  املزمنة  األمراض  عالج  تقدیم  ینبغي 
الحامیة الدولیة وأصحاب الحالة مجانًا، بغض النظر عام إذا كانت ھذه االمراض موجودة 

قبل القدوم إىل البالد أم ال. 

 یجب تغطیة األدویة الھرمونیة للمھاجرین والالجئین يف عملیة العبور الجنيس من خالل 
التأمین الصحي العام؛ یجب إجراء جمیع جراحات العبور مجانًا. 

 من الئحة الحامیة املؤقتة.
696458

64582019
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بانتظام   ینبغي تزوید الالجئین املصابین بفیروس نقص املناعة البرشیة بإمكانیة الحصول 
عىل األدویة، فضال عن اتخاذ تدابیر للوقایة من رھاب فیروس نقص املناعة البرشیة والوصم 

الذي یتعرضون لھ. 

 یجب إنشاء آلیات فعالة لتقدیم الشكاوى والتقدیم، تتألف من أشخاص متعلمین بشأن 
التمییز، حیث یمكن لالجئین من مجتمع املیم تلقي الدعم بلغتھم األم فیام یتعلق باملشاكل 

التي یواجھونھا يف الوصول إىل  الخدمات الصحیة.

تجارب  لدیھم  املیم  والالجئین من مجتمع  املھاجرین  من  العظمى  الغالبیة  أن  إىل  بالنظر 
الرامیة إىل حامیة رفاھھم  الجھود  الرتكیز عىل  سلبیة يف بلدانھم األصلیة ويف تركیا، ینبغي 

الروحي. 

املھاجرین  وصول  لضامن  والكافیة  الرضوریة  التدابیر  اتخاذ  ینبغي  كورونا،  جائحة  خالل 
والالجئین من مجتمع املیم إىل الخدمات الصحیة، مع مراعاة نقاط ضعفھم. 

اىل  املیم  مجتمع  من  والالجئین  املھاجرین  وصول  تسھیل  یجب  كورونا،  جائحة  خالل 
الفحوصات املتعلقة بفیروس نقص املناعة البرشیة، فیروس الورم الحلیمي البرشي وما إىل 

ذلك أثناء٫ ویجب القضاء عىل  مشاكل التشخیص والعالج.

یجب القضاء عىل الغموض فیام یتعلق باملھاجرین والالجئین غیر املسجلین من حیث لقاح 
مجموعات  يف  وإدراجھم  للقاح  الوطنیة  التنفیذ  اسرتاتیجیة  يف  إدراجھم  ویجب   ، كورونا 

اللقاحات دون أي إجراء  إداري.

یجب إجراء ھذه الدراسات حول املھاجرین والالجئین من مجتمع املیم الجنسانیة بالتعاون 
مع األشخاص املعنیین ومنظامت املجتمع املدين.
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تقریر الحق يف الصحة والتمییز لالجئین من مجتمع املیم


