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السوريين

منظمة أطلس لإلغاثة والتنمية الدولية
و

تجمع حياة الالجئات السوريات



منذ اندالع الصراع في سوريا الذي بدأ عام 2010 ، سعى السوريون الفارون من العنف
ً لألمان والمزيد من االستقرار بصفتهم الجئين وطالبي وانعدام األمن إىل اللجوء طلبا
اللجوء في البلد المجاور تركيا. عملت أعداد كبيرة من الالجئين (و السوريين من ذوي
األوضاع القانونية األخرى) عىل إعادة بناء حياتهم في إسطنبول - أكبر مدن تركيا - حيث
إمكانية الوصول إىل الوظائف والموارد والخدمات والفرص أكثر وفرة. عىل مر السنين
ومنذ أكبر موجات الهجرة ، أنشأت الهيئات الحكومية وغير الحكومية (المحلية والدولية)
والقطاع العام خدمات وموارد لدعم احتياجات وتحديات وتجارب وأهداف مجتمعات
الالجئين السوريين التي تعيش في جميع أنحاء اسطنبول. وعىل الرغم من وجود العديد
من الموارد، إال أن هناك تحديات كبيرة تمنع الالجئين السوريين في اسطنبول من
الوصول إىل الخدمات التي تهدف إىل دعم هذا المجتمع الضعيف - بما في ذلك
عوائق اللغة ، وعوائق الوضع القانوني، واالفتقار إىل قاعدة بيانات باللغة العربية

للخدمات والموارد وكيانات الدعم.

 
من هذا المنطلق، تعمل أطلس لإلغاثة والتنمية الدولية (أرضي) بالتنسيق مع التجمع
النسائي لالجئات السوريات في إسطنبول، إضافة إىل منظمات المجتمع المدني
المحلية ، عىل تطوير قائمة موارد تعرض الخدمات الرئيسية ومقدمي الموارد في

اسطنبول التي تقدم الدعم لالجئين.
 

ددليل موارد دعم الالجئين السوريين من أرضي هو مستند حي سيتم تحديثه وتطويره
باستمرار بناًء عىل المالحظات  والمداخالت المنتظمة  الواردة من شبكات أرضي
المحلية في المجتمعات السورية والتركية والمجتمع المدني  واإلدارات الحكومية في
اسطنبول. يهدف أرضي من هذا الكتيب إىل توفير معلومات حول المؤسسات
الحكومية والخدمات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية في اسطنبول  -مع
التركيز عىل المناطق التي  يتواجد فيها عدد أكبر من الالجئين- والتي تلعب دوًرا مهًما
في التأثير عىل حياة الالجئين السوريين من خالل تلبية احتياجاتهم الرئيسية وتزويدهم

باألمل، وفتح األبواب أمام الفرص المصممة خصيًصا لتجاربهم الفريدة.
 

ينقسم الدليل إىل مجاالت تركيز مختلفة عىل النحو المبين في جدول المحتويات أدناه
والتي تمثل  األولويات الرئيسية لالحتياجات بين مجتمعات الالجئين.

 
تحتفظ أرضي بهذا الكتيب التنفيذي كمورد حي و متطور، وبالتالي يرحب بالمالحظات
واالقتراحات لمزودي الخدمات والموارد عبر المؤسسات الحكومية وكيانات القطاع

الخاص والمنظمات غير الحكومية التي تدعم احتياجات وتحديات الالجئين في

اسطنبول. 
لمشاركة المالحظات واالقتراحات ، يرجى االتصال بـ أرضي عىل:

info@atlasrdi.com
 
 

ARDI works in partnership
with a wide variety of

communities, including those
in conflict-affected areas, to

support human rights,
empowerment, capacity

building, and civic
engagement of women, youth,
and emerging changemakers
to achieve sustainable and

inclusive peace and security
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https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=info%40atlasrdi.com


التحضير للتوظيف

أنشطة الدمج المجتمعي
العناية الصحية االولية

الترجمة الطبية
 

معلومات االتصال:

 
 

Web: www.multeciler.org.tr
 

Facebook: @multecilerorgtr
 

Twitter: @multecilerorgtr
 

Instagram: multecilerorgtr
 

تم إنشاء المركز المجتمعي لجمعية الالجئين في منطقة سلطان بيلي في اسطنبول للمساعدة في إيجاد العديد
من الحلول ومجاالت الدعم المختلفة لألشخاص الذين فروا من بلدانهم ويحتاجون اىل الحماية الدولية. تقدم
الجمعية الدعم داخل المركز والعيادة مجانًا لالجئين ، مع فريق من الموظفين المتعاطفين من جنسيات مختلفة.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

الصحة النفسية والدعم النفسي

التدريب المهني والتعليمي

التوجيه والدعم للوصول إىل التعليم
عالج فيزيائي

الحماية

 
 
 
 

Address: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı,
No: 306 P.K. 34930, Sultanbeyli/

İstanbul/Türkiye
 

Phone: +90 850 939 7659
 

Email: info@multeciler.org.tr

سبل العيش 
و

فرص العمل

جمعية الالجئين
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منصة أحباب

تأسست منصة أحباب بهدف تقديم أشكال عديدة من المساعدات اإلنسانية وزيادة الوعي لبناء التضامن عبر

المجتمع ، وخلق تعاون مستدام بين المجتمعات من خلفيات مختلفة ، وتعزيز شبكات التضامن ، وحماية
الثقافة المحلية والمساهمة في تنميتها.

 
 يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

دعم الوصول إىل العمال
لدعم القانوني

 
 
 
 

Web: www.ahbap.org
 

Facebook: @ahbapplatformu

التوجيه والدعم للوصول إىل التعليم
مبادرات حقوق اإلنسان

التوجيه والدعم للوصول إىل الرعاية الصحية
 

معلومات االتصال:

 
Twitter: @ahbapplatformu

 
Instagram: ahbapplatformu

كرت الهالل األحمر

مساعدة مالية مباشرة تغطي االحتياجات األساسية

كيزيالي كرت هي بطاقة مصرفية مقدمة من الهالل األحمر التركي وتوزعها فروع Halkbank. تقدم البطاقة
مساعدة نقدية (120 ليرة تركية لكل فرد من أفراد األسرة) لألشخاص المستضعفين الخاضعين للحماية المؤقتة
والدولية في تركيا وتهدف إىل السماح لجميع الالجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون خارج المخيمات بتغطية
ALO) احتياجاتهم األساسية مثل الطعام والمأوى والمالبس بكرامة. يوفر مركز اتصال الهالل األحمر التركي

168) الدعم للطلبات باللغات التركية والعربية والفارسية واإلنجليزية.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

Phone: ALO 168
 

Web: https://bit.ly/32aCZBj

معلومات االتصال:

 
Facebook: @Kizilaykart.SUY

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

مؤسسة العمل
مؤسسة  تعمل مع الباحثين عن عمل ، بما في ذلك الالجئين السوريين ، وتقدم الدعم بطرق تساعدهم في
العثور عىل وظائف كما تساعدهم في التعامل مع المخاوف القانونية.  تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الحكومة
وجهات أخرى متعلقة بالتوظيف في تركيا. يوفر الموقع محتوى مكتوبًا باللغتين التركية واإلنجليزية ، وال يشترط

https://multeciler.org.tr/
https://www.facebook.com/multecilerorgtr
https://twitter.com/multecilerorgtr
https://www.instagram.com/multecilerorgtr/
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=info%40multeciler.org.tr
http://www.ahbap.org/
http://www.facebook.com/ahbapplatformu/
http://www.twitter.com/ahbapplatformu/
http://www.instagram.com/ahbapplatformu/
http://kizilaykart-suy.org/AR/index.html
https://www.facebook.com/Kizilaykart.SUY/


التعيين المباشر والتوظيف
الوصول إىل التأمين الصحي

تدريب مهني

 
معلومات االتصال:

 
Facebook: @TurkiyeIsKurumu

 
Twitter: @TurkiyeIsKurumu

 
Instagram: turkiyeiskurumu

(ALO 170) الحصول عىل الجنسية للتسجيل في الموقع أو طلب الدعم. يقدم مركز االتصال بالمنظمة

المساعدة باللغات التركية واإلنجليزية والعربية.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

ريادة األعمال
مركز الخدمة عبر اإلنترنت

Address: (Headquarters) Emniyet
Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu)

No:42 Yenimahalle / ANKARA

Phone: 444 7 587 or ALO170

Web: www.iskur.gov.tr
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يونايتد وورك
يونايتد وورك هي شركة تابعة للقطاع الخاص تقدم خدمات لالجئين العاطلين عن العمل من جميع الجنسيات
لمساعدتهم عىل المشاركة في سوق العمل التركي وجميع األنشطة األخرى المتعلقة بالعمل والتوظيف. تنظم
شركة يونايتد وورك التدريب الالزم للمستفيدين لتشجيع االندماج في سوق العمل، وربط الالجئين بأصحاب

العمل، كما يمكن أن تدعم الكفالة القانونية للتوظيف لالجئين من خالل العمل بالتنسيق مع صاحب العمل.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في

دعم لدخول سوق العمل (بما في ذلك تطوير
السيرة الذاتية وإعداد المقابلة)

كفالة العمل
 
 
 

Address: 19 Mayıs Cad. 19 Mayıs Mah.
No:35 Kat:1 34360 Fulya – Şişli

 
Phone: +90 212 274 6320

 
Email: info@unitedwork.com.tr

 

التوظيف في سوق العمل

تدريب سوق العمل

إدارة كشوف المرتبات للمنظمات
 

معلومات التواصل:

 
Web: www.unitedwork.com.tr

 
Facebook: @unitedwork.tr

 
Twitter: @UnitedWork1

 
Instagram: unitedwork

منظمة رزق للتطوير المهني
تتعمل منظمة رزق للتطوير المهني عىل تأهيل وتوظيف السوريين الذين يعانون من البطالة في اسطنبول ، كما
تعمل عىل استثمار الكفاءات العلمية والمهنية للسوريين. تولي المنظمة اهتماًما خاًصا لدعم اندماج السوريين

في بيئة العمل التركية في المجتمع المضيف كما تساعدهم في الحفاظ عىل الروابط مع ثقافتهم األم.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

التحضير للتوظيف

تدريب مهني

التشبيك مع الجهات ذات الصلة

التطوير الوظيفي
تنمية القدرات العلمية والمهنية

سبل العيش
و

فرص العمل

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

معلومات التواصل:

 
Address: Akşemsettin, No: 28، Vatandaş Sk., 34080 Fatih/İstanbul

Phone: +90 533 120 0218
 

Email: rizk@syrianforum.org
 

Web: www.non-profit-organization-
/827.business.site

Facebook: @rzktr
 

Twitter: @rzk_tr
 

Instagram: rzk.tr

https://www.facebook.com/TurkiyeIsKurumu/
https://twitter.com/turkiyeiskurumu
https://www.instagram.com/turkiyeiskurumu/?hl=tr
https://www.iskur.gov.tr/
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=info%40unitedwork.com.tr
https://unitedwork.com.tr/
https://www.facebook.com/unitedwork.tr/
https://twitter.com/UnitedWork1
https://www.instagram.com/unitedwork/
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=rizk%40syrianforum.org
http://www.non-profit-organization-827.business.site/
https://www.facebook.com/rzktr/?ref=page_internal
https://twitter.com/rzk_tr
https://www.instagram.com/rzk.tr/


معلومات االتصال:

 
Web: www.supporttolife.org

 
 Facebook: @HayataDestek

 
Twitter: @Support2Life

 
Instagram: hayatadestek

 

إرشادات حول الصحة والتعليم والتسجيل الحكومي واألنظمة القانونية

دعم التنسيق الحكومي
توفير المعلومات حول الموضوعات ذات الصلة

تقدم منظمة دعم من أجل الحياة الدعم لالجئين الذين يعيشون خارج المخيمات الرسمية حيث يواجه الالجئون
في كثير من األحيان صعوبة في الحصول عىل الحقوق والخدمات األساسية. يوجه برنامج منظمة دعم من أجل
الحياة الالجئين الذين يواجهون صعوبات في إكمال بعض العمليات مثل التسجيل المدني وإجراءات تصاريح
اإلقامة وتراخيص الزواج والتسجيل في المؤسسات التعليمية وإصدار شهادات الميالد. كما تدعم المنظمة
أولئك الذين يجدون صعوبة في الوصول إىل الرعاية الصحية والتنسيق مع السلطات الحكومية ذات الصلة ، كما
تدعم الوصول إىل المعلومات ذات الصلة والخدمات االستشارية المصممة خصيًصا الحتياجات وتحديات

الالجئين وغيرهم من المحتاجين.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

Address: Koşuyolu Mahallesi Cenap
Şehabettin Sokak No:42 34726 Kadıköy

/Istanbul
 

Phone: +90 216 336 22 62
 

Email: info@multeciler.org.tr

بناء القدرات

جمعية دعم من أجل الحياة
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المشاريع الصغيرة اسطنبول
المشاريع الصغيرة اسطنبول هي منظمة تقود برنامج المشاريع االجتماعية النسائية كفرصة للمرأة في المجتمع
لكسب دخل صغير من خالل إنتاج وبيع الحرف اليدوية. يهدف برنامج المؤسسة االجتماعية للمرأة إىل الدمج

الفعال بين األجندات االجتماعية واالقتصادية ، فيما يتعلق باحتياجات المجتمع. يتم أيًضا تشجيع النساء
المشاركات ، بما في ذلك الالجئات والنساء التركيات ، عىل المشاركة في برامج مركز المجتمع األخرى بقيادة

المشاريع الصغيرة في إسطنبول ، والتي يركز الكثير منها عىل التمكين والتدريب واألنشطة االجتماعية.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

تدريب مهني

دورات تعليمية

 
 
 

Address:  Mevlanakapı, Karabaş Bostanı
Sk. No:4, 34104 Fatih/İstanbul

 
Email: info@smallprojectsistanbul.org

 
Web: www.smallprojectsistanbul.org

تمكين المرأة
االندماج االجتماعي

 
معلومات االتصال:

 
Facebook: @smallprojectsistanbul

 
Twitter: @SPI_Istanbul

 
Instagram: small.projects.istanbul

مركز يسرى المجتمعي
يوفر مركز يسرى المجتمعي مساحة تعليمية ممتعة وآمنة لألطفال ، بما في ذلك األطفال الالجئين ، الذين لديهم
فرص محدودة أو معدومة للوصول إىل الفرص التعليمية واالجتماعية. كما يقدم المركز إرشادات للعائالت ، من

خالل تقديم الدعم أو المساعدة في االجابة عىل األسئلة أو االحتياجات المتعلقة بالطبابة ، والمسائل القانونية ،
والتدريب عىل المهارات ، وأنشطة اللغة ومحو األمية ، وخدمات المعلومات. يعمل مركز يسرى المجتمعي في

الغالب عىل دعم األطفال ، ولكن يعمل أيًضا لتلبية احتياجات األسرة الكبيرة ، باإلضافة إىل توفير التدريب لبناء

القدرات ، والدعم النفسي واالجتماعي ، والتدريب المهني للنساء.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

تعليم األطفال وأنشطة اللعب
إرشادات الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية

واإلعالمية

دعم اللغة ومحو األمية
 
 

Web: www.yusracommunitycenter.org

أنشطة تمكين المرأة
الدعم النفسي واالجتماعي

تدريب مهني

 
معلومات االتصال:

 
Facebook: @yusracommunitycenter

https://www.supporttolife.org/
https://www.facebook.com/HayataDestek/
https://twitter.com/Support2Life
https://www.instagram.com/hayatadestek
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=info%40hayatadestek.org
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=info%40smallprojectsistanbul.org
http://www.smallprojectsistanbul.org/
https://www.facebook.com/smallprojectsistanbul
https://twitter.com/SPI_Istanbul
https://www.instagram.com/small.projects.istanbul
http://yusracommunitycenter.org/
https://www.facebook.com/yusracommunitycenter/?ref=br_rs


معلومات االتصال:

 
 Facebook: @KaramHouse.Ist

 
Instagram: karamhouse.ist

 

تصميم وإنتاج ثالثي األبعاد

تدريب / استخدام معدات وأدوات التكنولوجيا

مكتبة الوسائط المتعددة
يوفر غذاء صحي ومقبالت

تأسس بيت كرم في عام 2017 لتقديم خدمات موجهة نحو المجتمع وبشكل خاص للشباب السوري والتركي

(بين 14-18 سنة) الذين يعيشون في اسطنبول. بيت كرم هو مركز تنموي للشباب الذين عانوا من صدمة
العنف والتشرد ،ويعمل عىل خدمة الشباب السوري عىل المدى الطويل من خالل التركيز عىل تنمية المهارات

بمجال التكنولوجيا  وتوفير برامج تعافي، مساحة لإلبداع وفرص لإللهام، ونهج شامل لحياة صحية. يكتسب
الشباب الذين يحضرون تدريبات بيت كرم عىل  مهارات أساسية في القيادة وريادة األعمال والتفكير النقدي

والمهارات التقنية بهدف إرشادهم لبناء المستقبل المشرق الذي يستحقونه.

 
يحصل الطالب السوريين واألتراك عىل دعم وخدمات مجانية في:

 

 
 

Address: Düğmeciler Mah. Düğmeciler
Cd. No: 50-52, 34055 Eyüp/ İstanbul

 
Phone: +90 531 886 3555

 
Web: www.tiyyd.org/karam-evi

بيت كرم
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بناء القدرات

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

https://www.facebook.com/KaramHouse.Ist/
https://www.instagram.com/karamhouse.ist/?fbclid=IwAR3l-IWoMABvTplJSBOf-E4_etiKMih0hpcuiQzQ4AEOPB3gcpPnnZYew3Y
http://www.tiyyd.org/karam-evi


معلومات االتصال:

 
Twitter: @BuildingMrkets

 
Instagram: buildingmarkets

بناء وتعزيز أسواق ريادة األعمال
ربط المبتكرين والباحثين عن عمل بفرص العمل أو العمل

أنشطة بناء السالم

بناء األسواق هي منظمة تهدف إىل المساعدة في ربط الالجئين بالوظائف المحلية  وبناء أسواق عمل محسنة
 والحفاظ عىل السالم في البلدان المتضررة من األزمات من خالل ربط رواد األعمال المحليين بفرص عمل
جديدة. تربط Building Markets رواد األعمال المحليين بسالسل التوريد المحلية واإلقليمية والدولية

وتساعد في العثور عىل الشركات المحلية التنافسية والتحقق منها  ثم مطابقتها مع طلب المشترين.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

 
 

Web: www.buildingmarkets.org
 

Facebook: @BuildingMarkets

ريادة األعمال

بناء األسواق
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إنجيف جي دي ام

تعمل منظمة إنجيف جي دي ام عىل دعم الشركات السورية العاملة في تركيا ، من خالل مركز دعم ريادة األعمال
الذي يهدف إىل دعم رواد األعمال السوريين من خالل ترجمة أفكارهم إىل واقع ملموس ، وتشجيع الشركات
السورية النشطة من خالل زيادة قدراتها اإلنتاجية والعمل مع قادة األعمال السوريين لتمكينهم من ذلك. الحفاظ

عىل جهودهم التجارية في مختلف المدن التركية مجانًا في محاولة لضمان أساس قوي للشركات السورية.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

مركز اتصال باللغة العربية لإلجابة عىل أسئلة
األعمال وريادة األعمال

خدمات استشارية

برامج تعليمية
 
 
 

Address: Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad.
No:52 Kadıköy – İstanbul, Türkiye

 
Phone: +90 216 325 3788

الوصول إىل شبكات األعمال السورية والتركية
الراسخة

الدعم في تكوين األعمال
استشارات مالية تركز عىل األعمال التجارية

 
معلومات االتصال:

 
Email: gdm@ingev.org

 
Web: www.ingevgdm.org

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

https://twitter.com/BuildingMrkets
https://www.instagram.com/buildingmarkets/?ref=badge
https://buildingmarkets.org/
https://www.facebook.com/BuildingMarkets
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=gdm%40ingev.org
https://www.ingevgdm.org/


خدمات االستشارات الغذائية لالجئين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز

دليل موارد يركز عىل الالجئين حول الصحة والتغذية

تقدم جمعية العيش اإليجابي خدمات استشارات التغذية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية /
اإليدز والذين يعانون من سوء التغذية  وفقدان الوزن الزائد أو الوزن الزائد  وغير ذلك من المخاوف الغذائية. كما
توفر المنظمة قائمة موارد مصممة خصيًصا لالجئين تركز عىل التغذية والمعلومات الصحية ودعم المجتمعات

الضعيفة.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

 

معلومات االتصال:

 
Facebook: @pydmerkezi

 

 
 

Phone: +90 216 418 1061
 

Web: www. pozitifyasam.org

دعم الغذاء
والتغذية

جمعية العيش اإليجابي
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جمعية الالجئين

تدريب األمهات الالجئات

دعم تغذية الرضع واألطفال
إرشادات رعاية األطفال

تقود جمعية الالجئين مشروًعا يركز عىل تدريب األمهات الالجئات عىل الصحة العقلية والتغذية ورعاية األطفال
في فترة ما بعد الوالدة. تعمل الجمعية أيًضا عىل إنشاء مجتمع صحي من خالل تتبع تغذية األطفال المستفيدين

ونموهم من أجل المساعدة في توفير أكثر أشكال الدعم فائدة لألمهات.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

 
يرجى العثور عىل مزيد من المعلومات حول الخدمات التي تقدمها جمعية الالجئين ومعلومات االتصال الخاصة

بهم في الصفحة 2 من هذا الكتيب.

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

https://www.facebook.com/pydmerkezi
https://pozitifyasam.org/ar/multdestar/


تتقود جمعية التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين (SGDD-ASAM) مراكز دعم الالجئين وطالبي اللجوء
الضعفاء وذوي االحتياجات الخاصة بهدف تسهيل الوصول إىل آليات الحماية في تركيا. باإلضافة إىل ذلك ،

تؤكد المنظمة عىل بناء االكتفاء الذاتي لالجئين والمهارات اللغوية واالندماج االجتماعي ودعم التعليم  والتوجيه
للتغلب عىل الحواجز التي تحول دون المشاركة في الحياة العملية التركية. تساهم المراكز أيًضا في تطوير

التفاهم بين الثقافات والعالقات بين المجتمعات من خالل األنشطة التي تجمع المجتمع المحلي المضيف
والالجئين

 
.مركز إسطنبول متعدد األغراض: يوفر ASAM، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة  لم شمل األسرة ومساعدة
إعادة التوطين لالجئين السوريين في إسطنبول عبر مراكزهم متعددة األغراض. الالجئون الذين يسعون للم
شملهم مع عائالتهم التي تعيش في بلدان أخرى يحصلون عىل مساعدة واستشارات قانونية مجانية. يمكن
لالجئين المسجلين في برنامج إعادة التوطين التابع لألمم المتحدة زيارة المركز لمتابعة حالة طلباتهم. يحصل
الالجئون األكثر ضعًفا (بما في ذلك أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة ، وإعاقات ، وما إىل ذلك)

عىل دعم وخدمات مجانية في إعداد المستندات المطلوبة لتطبيق برنامج إعادة التوطين.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:.

معلومات االتصال:

 
Email: information@istanbulbarosu.org.tr

 
 

Web: www.istanbulbarosu.org.tr

الدعم والتمثيل القانوني 
توفير المعلومات القانونية واإلرشادات

نقابة المحامين هي مؤسسة تديرها الحكومة وتعمل مع محامين ذوي خبرة ومؤهلين يهدفون بشكل جماعي
إىل مساعدة األشخاص في الحصول عىل الدعم القانوني والتمثيل. بالنسبة لألشخاص - بمن فيهم الالجئون -

الذين ال يستطيعون توكيل محام عندما يحتاجون إىل استشارة قانونية ، تقوم الحكومة بتعيين محامين لهذه
األطراف مجانًا لضمان حصول الجميع عىل تمثيل قانوني. يتم تقديم الدعم القانوني باللغة التركية.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

 

Address:  İstanbul Barosu İstiklal
Caddesi, Orhan Adli Apaydın Sokak,
No:2, 34430, Beyoğlu/İSTANBUL

Phone: +90 212 393 0700

خدمات

االستشارة

القانونية وإعادة
التوطين

جمعية بار/بارو
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مركز حقوق الالجئين

مساعدة قانونية
دعم الالجئين في مراكز احتجاز المهاجرين

يقدم مركز حقوق الالجئين في تركيا خدمات المشورة والمساعدة القانونية المجانية لالجئين الذين يسعون
للحصول عىل الحماية القانونية في تركيا ، وكذلك لألشخاص المحتجزين في مراكز الهجرة. يرحب باألفراد

المهتمين بمعرفة المزيد عن الخدمات التي يقدمها المركز أو طالبي المساعدة القانونية لزيارة مكاتب مركز
حقوق الالجئين في تركيا أو االتصال عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني طوال أيام األسبوع من الساعة 10:00

صباًحا حتى الساعة 17:00 مساًء.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

 
معلومات االتصال:

 
Address: Refik Saydam Cad. No:39 Dilber Apt. No:11, Şişhane, Beyoğlu, Istanbul

 
Phone: General Legal Assistance Requests and Inquiries: +90 212 292 4830

Detention Hotline and Help Desk: +90 507 218 6285              
 

Email: info@mhd.org.tr

جمعية التضامن لطالبي اللجوء والهجرة

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي
دورات اللغة

التكامل االجتماعي عبر الثقافات
 
 
 

Address: Karagümrük Mah. Şahtiyancı
Sok. No: 14 Fatih / İstanbul

االستشارات االجتماعية والقانونية

االستشارة الصحية
دعم إعادة التوحيد

 
معلومات االتصال:

 
Web: www.sgdd.org.tr

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=information%40istanbulbarosu.org.tr
http://www.istanbulbarosu.org.tr/
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=info%40mhd.org.tr
http://sgdd.org.tr/


خدمات

االستشارة

القانونية وإعادة
التوطين
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دوبارة

النصائح والتوصيات المحلية التعهيد الجماعي

تقاسم الفرص المصممة للسوريين
منصة دعم التكامل

صفحة "Dubarah Turkey" هي مجموعة تواصل عىل فيسبوك تديرها رسمًيا منظمة دوبارة

(www.dubarah.com) لدعم السوريين الذين استقروا في تركيا ، والتي تضم إىل حد كبير مجتمع الالجئين
السوريين. دوبارة هي منظمة كندية غير ربحية تعمل في 15 دولة مع أكثر من 18 ألف متطوع يعملون لدعم

السوريين في جميع أنحاء العالم من خالل حلول عملية وإبداعية.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

 
معلومات االتصال:

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

Phone: +90 212 251 6744
 

Email: info@sgdd-asam.org

Facebook: @asamsgdd
 

Twitter: @sgdd_asam

Facebook: Dubarah Turkey
 

http://www.dubarah.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=info%40sgdd-asam.org
https://www.facebook.com/asamsgdd
https://twitter.com/sgdd_asam
https://www.facebook.com/groups/Dubarah.Turkey


الدورات التعليمية عىل مستوى المدرسة الثانوية عن بعد

تُمنح دبلومات التخرج من المدرسة الثانوية لمن يكمل نظام ائتمان الدورة

يوفر برنامج دبلوم المدرسة الثانوية المهنية المفتوحة فرصاً تعليمية مماثلة لتلك التي تقدمها المدارس الثانوية
المهنية في قطاع التعليم الرسمي لألشخاص الذين لم تتح لهم الفرصة بإكمال دراستهم الثانوية النموذجية. يعد
برنامج دبلوم المدرسة الثانوية نموذًجا فريًدا ، يختلف عن مؤسسات التعليم الرسمي األخرى من حيث هيكله
وعمله. تستخدم المدرسة الثانوية المهنية المفتوحة هياكل التعليم عن بعد التي تمكن الطالب من التخرج من
برامج الدورة وفًقا لنظام ائتمان الدورة التدريبية بما يتالءم مع القوانين . يساعد هذا البرنامج األشخاص من
الفئات المهمشة ، بما في ذلك الالجئين ، عىل إكمال مستويات تعليمهم األساسية التي تمكنهم بعد ذلك من

المضي قدًما نحو التعليم العالي و / أو فرص العمل.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

 

معلومات االتصال:

 
Address: https://bit.ly/3oOvry5

 
Web (Turkish Language): www.halkegitimkurs.com

 

توفر مراكز التعليم العام فرًصا إلصدار الشهادات للتعلم والتطوير للشباب ، بما في ذلك الشباب الالجئ ، وتوفر
التعليم االجتماعي والثقافي والفني للطالب وغير الطالب والخريجين من المجتمع التركي والالجئين. يتم تقديم

جميع دورات اللغة التركية مجانًا.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

الدورات االجتماعية الثقافية

الممارسات االجتماعية الثقافية

دورات تعليمية في مواضيع متنوعة

ندوات ومحادثات إعالمية مع محاضرات الضيوف

أنشطة اجتماعية

مركز التعلم مدى الحياة التابع لبلدية إسطنبول (ISMEK) هو منظمة لتعليم الكبار تعمل من خالل مبادئ
التعليم غير الرسمي التي يتم تنفيذها بطريقة مخططة ومبرمجة ومنهجية خارج نظام التعليم الرسمي. جميع
الدورات التي يتم إجراؤها في ISMEK مجانية للجميع ، بما في ذلك الالجئين. باإلضافة إىل ذلك ، يمكن

.ISMEK لألشخاص المشاركة في المعارض والندوات والمحاضرات واألنشطة األخرى (مجانًا) التي تنظمها

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

 

خدمات لدعم

التعليم

مراكز التعليم الشعبي/العام
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(İSMEK) مركز التعلم مدى الحياة

 
Web: www.ismek.istanbul

 
Facebook: @ismek.istanbul

معلومات االتصال:

 
Twitter: @ismek_istanbul

 
YouTube: İBB İSMEK

ثانوية التعليم المفتوح المهنية

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

دورات محو األمية التركية

الدورات المهنية والتقنية

Address: Emniyet Mahallesi Milas Sokak
No.21 06500 TEKNİKOKULLAR

YENİMAHALLE / ANKARA

معلومات االتصال:

 
Phone: 444 0 632

 
Web: www.maol.meb.gov.tr

مديرية التربية الوطنية
توفر مديرية التعليم الوطني في الوالية الدعم لعائالت الالجئين الذي لديهم أطفال بلغوا سن المدرسة للتقدم إىل
مديريات التعليم الوطني في الواليات ، مما سيسمح ألطفالهم الحصول عىل التعليم الرسمي في تركيا. يتم دعم

عائالت الالجئين إلكمال طلب أوالدهم الذي يتطلب بطاقة هوية الحماية المؤقتة للطفل فقط إلتمامه . يعد هذا

ً لعائالت الالجئين قبل (أو كمتابعة) زيارة مدرستهم العامة المحلية حتى يفهموا عملية ً قيما المورد موردا
التسجيل ، وتصحيح الطلبات ، ويمكنهم تلقي دعم إضافي متخصص لحالتهم الخاصة حسب الحاجة.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

 

https://www.google.com/maps/search/halk+egitim+merkezi/@41.0130708,28.8306536,11.5z?hl=tr-TR
http://www.halkegitimkurs.com/istanbul-halk-egitim-merkezleri/
http://ismek.istanbul/tr/
http://www.facebook.com/ismek.istanbul
https://twitter.com/ismek_istanbul
https://www.youtube.com/user/ibbismek
http://maol.meb.gov.tr/


الدعم والتوجيه إلتمام الطلب المتعلق بوصول األطفال الالجئين إىل التعليم الرسمي في تركيا
 

معلومات االتصال:

 
Address: https://bit.ly/2TMNl5J

 
Web: www.meb.gov.tr

Address: AÇEV Merkez, Büyükdere Cad.
Stad Han. No:85 Kat:2 34387

Mecidiyeköy / İSTANBUL
 

  Phone: +90 212 213 4220
4639 213 212 90+/            

 

الدعم التعليمي لألطفال في أوقات الصيف

يعمل برنامج التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة (OEP) التابع لـ AÇEV منذ عام 2003 وقد تم تأسيسه لتوفير
وصول األطفال الصغار إىل رياض األطفال  في أشهر الصيف وفي المناطق التي يكون فيها الوصول إىل تعليم
الطفولة المبكرة منخفًضا. تم تكييف البرنامج مع احتياجات األطفال السوريين كما تم تنفيذه كبرنامج تجريبي

بالتعاون مع مديرية التربية الوطنية في منطقة إسطنبول.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

خدمات لدعم

التعليم
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وقف األم والطفل  برنامج التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة

AÇEV من (OEP)

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

معلومات االتصال:

 
Email: acev@acev.org

 
Web: www.acev.org

https://bit.ly/2TMNl5J
https://www.meb.gov.tr/
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=acev%40acev.org
https://www.acev.org/


أنشطة الطبخ العابر للثقافات
فرص المشاركة االجتماعية للنساء من خلفيات مختلفة (الالجئين والمجتمعات المضيفة)

جمعية أوك ميدان  للتعاون االجتماعي والتضامن هي جمعية مكرسة لدعم النساء الالجئات والمجتمعات
المضيفة ، بما في ذلك النساء من الخلفيات العربية والتركية والكردية  من خالل أنشطة الطهي مًعا ، وتعلم

الوصفات والتقنيات من بعضهن البعض ، والمشاركة في الحوار بين الثقافات.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

 

معلومات االتصال:

 
Web: www.blablalanguageexchange.com/istanbul

 
Facebook: @OnLineBlaBlaLanguageExchange

أنشطة تعلم اللغة
أنشطة التبادل االجتماعي واللغوي عبر الثقافات

يهدف مجتمع بال بال لتبادل اللغات إىل تنظيم فعاليات  مجانية لتعلم اللغة ، لتعزيز التبادل الثقافي بين

المجتمعات المحلية والمغتربين ، بما في ذلك الالجئين من نفس المدينة. حالًيا ، يتم تعليق الفعاليات التي

تتطلب الحضور الشخصي بسبب COVID-19 ، ولكن من المحتمل إعادة تنظيمها مرة أخرى أو االنتقال

 لتنفيذها عبر اإلنترنت للتكيف مع الظروف الحالية.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

االندماج

االجتماعي

لالجئين / تنمية
المجتمع

WhatsApp Chat (AR): https://bit.ly/3kVksQO
 

WhatsApp Chat (TR): https://bit.ly/383uD2h
 

WhatsApp Chat (EN): https://bit.ly/3mRsHOD

بال بال لتبادل اللغات
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جمعية أوك ميدان  للتعاون االجتماعي والتضامن / امرأة
المرأة - مطبخ الالجئين

 
Web:

www.kadinkadinamultecimutfagi.org
 

Email:
kadinkadinamultecimutfagi@gmail.co

m

معلومات االتصال:

 
Facebook: @kadinkadinamultecimutfagi

 
Instagram: kadinkadinamultecimutfagi

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

http://www.blablalanguageexchange.com/istanbul
https://www.facebook.com/groups/OnLineBlaBlaLanguageExchange
https://www.facebook.com/groups/OnLineBlaBlaLanguageExchange
https://bit.ly/3kVksQO
https://bit.ly/383uD2h
https://bit.ly/3mRsHOD
http://www.kadinkadinamultecimutfagi.org/
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=kadinkadinamultecimutfagi%40gmail.com
https://www.facebook.com/kadinkadinamultecimutfagi/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/kadinkadinamultecimutfagi/


معلومات االتصال:

 
Phone: +90 216 428 0250

 
Web: https://bit.ly/3jVzgO9

تحديد األطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والمستضعفين والمتأثرين بالجريمة والذين يحتاجون إىل
الدعم

التقييم والعالج الطبي لألطفال المعتدى عليهم والمستضعفين والمتضررين من الجريمة
متابعة الدعم لألطفال المعتدى عليهم والمستضعفين والمتضررين من الجريمة

الدعم في التنسيق إلنشاء شبكة رعاية لألطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والمستضعفين والمتأثرين
بالجريمة

يوفر مستشفى جامعة مرمرة الحماية ومتابعة الدعم لألطفال ، بما في ذلك الالجئين ، الذين يحتاجون إىل
الحماية أو المتورطين في الجريمة. يقوم المستشفى بتحديد وعالج ومتابعة الدعم والرعاية لألطفال الذين
يتعرضون لسوء المعاملة و / أو اإلهمال، وإجراء الدراسات والتقييمات الالزمة لتحديد المسؤولية الجنائية
لألطفال المتورطين في الجريمة ، ويتعاون مع المعنيين من المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية نيابة
عن األطفال الذين يحتاجون إىل الحماية أو المتورطين في الجريمة. يساعد المستشفى أيًضا في إقامة اتصال مع
مراكز حماية األطفال األخرى في المناطق المحلية لضمان حصول األطفال المستضعفين عىل الدعم الذي

يحتاجون إليه.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

Address: Marmara University Hospital,
Tophanelioğlu Cad. No: 13-15, 34662

Üsküdar İSTANBUL

حماية الطفل

مشفى جامعة مرمرة
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التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين

يوفر التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين (SGDD-ASAM) خدمات شاملة لألطفال والمراهقين والشباب
وعائالتهم (بما في ذلك الالجئين) باستخدام نموذج مركز دعم متعدد الخدمات . يركز أخصائيو التغذية ، وموظفو
الحماية ، وعلماء النفس ، والممرضات / المربون الصحيون ، والمستشارون األسريون ، وفرق التوعية ،
والعاملون الشباب ، والمتطوعون عىل حماية األطفال الالجئين من خالل الفحص والتوعية ، وتوفير االحتياجات
األساسية ، والرعاية الصحية األولية ، وخدمات الصحة العقلية ، واالستشارات القانونية ، والخدمات االجتماعية

األخرى ، وتقديم خدمات مباشرة في الحاالت االستثنائية التي ال يتوفر فيها مقدمو الخدمة.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

النظام الغذائي وتنمية الطفل
خدمات دعم حماية الطفل

الخدمات النفسية واالجتماعية

االستشارات القانونية

جمعية الوفاء لإلغاثة والتنمية

الدعم التنموي واالجتماعي
الدعم الطبي والنفسي
الدعم العلمي والثقافي

جمعية الوفاء لإلغاثة والتنمية هي منظمة غير حكومية مسجلة في اسطنبول ، تركيا ، تعمل عىل دعم المحتاجين
والمستضعفين (بما في ذلك الالجئين). تقدم الجمعية الدعم التنموي واالجتماعي لألفراد والعائالت ، بما في

ذلك الدعم الطبي والنفسي للمرضى والمصابين ، وكذلك الدعم العلمي والثقافي للمجتمع األكبر.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

يرجى العثور عىل مزيد من المعلومات حول الخدمات التي تقدمها SGDD-ASAM ومعلومات االتصال
الخاصة بهم في الصفحة 8 من هذا الكتيب

معلومات االتصال:

 
Address: Hırka-i Şerif Mahallesi,
Akşemsettin Cd. No:26 DAİRE : 6, 34080

.Fatih/İstanbul/Turkey

 
 

Email: info@alwafarelief.org
 

Phone: +90 212 534 3370

https://www.marmara.edu.tr/en/research/res-and-appl-centres/children-protection
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=info%40alwafarelief.org


تعمل المؤسسة في جميع أنحاء إسطنبول لتقديم الدعم للنساء (اللواتي حدّدن هويتهم الجنسية أو ال ، من خالل
مركزين محددين):

 
فمن خالل مركز التضامن الخاص بهم ، تقدم المنظمة الدعم االجتماعي والنفسي والقانوني لمساعدة المرأة عىل
تلبية احتياجاتها ومواجهة تحدياتها. أما مأوى النساء ،توفر من خالله المنظمة مساحة محمية للغاية ومجهولة
توفر الحماية والدعم للنساء اللواتي يواجهن عنًفا من الذكور. يمكن للضحايا / الناجيات من سوء المعاملة /
العنف أن يبقين مع أطفالهن ، ويحصلن عىل الدعم االجتماعي والنفسي والقانوني الذي قد تحتجن إليه من أجل

بناء حياتهن المستقلة الخالية من العنف. باإلضافة إىل أن المالجئ هي  أماكن تهرب النساء إليها من العنف
ويتلقون فيها الدعم الذي يحتجن إليه ، فإن هذه المالجئ هي أيًضا مواقع للتضامن المحتمل بين مختلف النساء
حيث يمكن أن تتضامن نساء المالجئ مع بعضهن البعض ضد العنف الذي تعرضن له  كونهن نساء. تقدم

الخدمات باللغات التركية واإلنجليزية والعربية والفارسية. وتكون هذه الخدمات متاحة للنساء الالجئات عىل حد

سواء.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

الصحة الجنسية

والحماية

مؤسسة مأوى السقف البنفسجي للنساء
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مركز اتصال وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية
(ALO 183)

 رقم هاتف خط االستجابة السريعة 7/24 لجميع األشخاص الستخدامه في الوصول إىل الدعم في حاالت
اإلهمال واإلساءة والعنف وجرائم الشرف ، إلخ

مركز اتصال وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية هو خط سريع االستجابة  تم إنشاؤه لمساعدة العائالت
والنساء واألطفال والمعاقين وكبار السن والشهداء والمحاربين القدامى وأقارب قدامى المحاربين (بما في ذلك
الالجئين) ، حيث يمكنهم من خالل االتصال الحصول عىل خدمات التوجيه واالستشارة عن طريق " خط الدعم
االجتماعي 183" في حاالت اإلهمال أو اإلساءة أو العنف أو اإلخطارات االحترازية لمنع جرائم القتل بسبب
العادات والشرف،فليتم تقديم الدعم المباشربحسب الحالة. يتيح خط الدعم 183 خدمتة 7/24 وتكون جميع

المكالمات المحلية في جميع أنحاء تركيا مجانية  كما يتيح امكانية التحدث مع موظفين يتحدثون اللغة الكردية أو

العربية لإلجابة عىل أية استفسارات. 
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

 
معلومات االتصال:

 
Web: www.alo183.gov.tr

 
Phone: +90 850 888 0539 /   +90 549 381 0183 - For the hearing-impaired citizens

((08:00 - 24:00 Weekdays / 08:00 - 17:00 Saturdays

الدعم القانوني
الدعم النفسي
دعم للتمكين

 
 
 

Address: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Anadolu Sok. No:23 D:7-8 34433

Beyoğlu / İstanbul
 

Phone: +90 212 292 5231 / 32
 

E-mail: morcati@morcati.org.tr

مأوى للنساء (يستوعب كل من النساء
واألطفال)

أنشطة الدعم االجتماعي
 

معلومات االتصال:

 
Facebook: @MorCatiVakfi

 
Twitter: @morcativakfi

 
Instagram: morcati_vakfi

جمعية التضامن النسائي

الدعم االجتماعي والقانوني والنفسي المجاني
مساحة ترحيبية بعيدة عن إطالق األحكام  لتبادل الخبرات وطلب المشورة.

تدير جمعية التضامن النسائي مراكز اإلرشاد النسائي التي تقدم أشكاًال مختلفة من الدعم للنساء  -بما في ذلك
الالجئات- اللواتي تعرضن للعنف عىل أساس جنسنهن (تعرضن للعنف كونهن نساء) كما تقدم الجمعية التوجيه

ً في دعم ً محوريا والدعم لمساعدة النساء لمكافحة هذا العنف في منازلهن أو مجتمعاتهن. تلعب الجمعية دورا
النساء ضد العنف. حيث يمكن للمرأة الوصول إىل الدعم االجتماعي والقانوني والنفسي المجاني المتعلق
بمكافحة العنف و / أو التعرض لسوء المعاملة المباشر ، كما يمكن للنساء من خالل هذه الجمعية مشاركة
تجاربهن دون الحكم عليهن ، كما يمكنهن الوصول إىل معلومات حول العنف ضد المرأة ، وطرق مكافحة العنف

القائم عىل النوع االجتماعي. ، وفهم ودعم حقوقهن القانونية.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

http://www.alo183.gov.tr/
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=morcati%40morcati.org.tr
https://www.facebook.com/MorCatiVakfi/
https://twitter.com/morcativakfi
https://www.instagram.com/morcati_vakfi/


الصحة الجنسية

والحماية
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جمعية تضامن المثليين في اسطنبول

سكن آمن ومضمون
 الموارد والدعم والتوجيه

 دعم التنسيق للموارد اإلضافية

تقود الجمعية مشروًعا يسمى Transhouse "ترانس هاوس" وهو مكان آمن لألشخاص المتحولين والمثليين
(بما في ذلك الالجئين وطالبي اللجوء المهددين بالعنف من شمال إفريقيا والشرق األوسط) الذين ليس لديهم
مكان آمن يبقون فيه.  ويوفر Transhouse أيًضا موارد مهمة ودعًما وإرشاًدا للمحتاجين، كما يساعد عىل ربط
مجتمع المتحولين والمثليين بالموارد المحلية والدولية األخرى المتاحة لهم. Transhouse هو مكان تم إنشاؤه
بواسطة أشخاص متحولين ذوي خبرة بجهود فردية لتزويد األشخاص من مجتمع المثليين والمتحولين بمأوى

آمن ومستدام.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

Address: Kamer Hatun, Mahallesi,
Hamalbaşı Cd. No:22 D:13, 34433

Beyoğlu/İstanbul
 

Phone: +90 212 251 5850
 

E-mail : bilgi@kadindayanismavakfi.org.tr

معلومات االتصال:

 
Web: www.kadindayanismavakfi.org.tr

 
Facebook: @kadindayanismavakfi

 
Twitter: @kadin_dv

 
Instagram: kadindayanismavakfi

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

Address: Şehit Muhtar Mah. Atıf Yılmaz
Cd. Öğüt Sk. No: 18/4 Beyoğlu İstanbul

Phone: +90 212 252 1088

معلومات التواصل:

 
Email: info@transevi.org

 
Web: www.transevi.org/arabic.php

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=bilgi%40kadindayanismavakfi.org.tr
http://www.kadindayanismavakfi.org.tr/
https://www.facebook.com/kadindayanismavakfi/
https://twitter.com/kadin_dv
https://www.instagram.com/kadindayanismavakfi/
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=info%40transevi.org
http://www.transevi.org/arabic.php


الرعاية الصحية باللغة العربية (خدمات الرعاية الصحية األولية ، والطب الباطني ، واألطفال ، وأمراض
النساء ، وصحة الفم واألسنان ، والدعم النفسي واالجتماعي)

 اإلحاالت إىل مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين.

تقدم مراكز صحة الالجئين  خدمات صحية مجانية لالجئين. يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية والخدمات
الطبية في كل من التخصصات التالية: الداخلية ، واألطفال ، وأمراض النساء ، وصحة الفم واألسنان ، وخدمات
الدعم النفسي واالجتماعي  باإلضافة إىل وجود موظفين سوريين  ضمن طاقم العمل. الخدمات الصحية
المقدمة في المركز مدعومة بوحدات تصوير ومختبرات طبية متواضعة. باإلضافة إىل وجود موظفي الرعاية
الصحية السوريين ضمن طاقم العمل، كما يوفر المركز موظفين ناطقين باللغة العربية والتركية ضمن الطاقم

المسؤول عن إحالة المرضى ، وموظفي خدمات الدعم.

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

 
معلومات االتصال:

Address: https://bit.ly/3oV4AQX

الخدمات الصحية بأشكال عديدة ومختلفة في مناطق عبر اسطنبول (وخارجها)

مركز صحة األسرة هو مؤسسة حكومية تقدم خدمات صحية مجانية لكل حاملي الهوية تركية. من خالل مركز
صحة األسرة ، تخصص الحكومة لألشخاص والعائالت أقرب مركز صحي إىل عنوان سكنهم. زيارة هذه المراكزال
ً ألوقات االنتظار الطويلة ، يمكن تحديد موعد مسبق من  تلزم تحديد موعد مسبق لزيارة الطبيب ، ولكن تجنبا

خالل  االتصال بـ ALO 182 األشخاص ويتم  تحديد المواعيد باستخدام رقم بطاقة  الهوية.

يحصل حاملو  بطاقات الهوية التركية (بما في ذلك بطاقة الحماية المؤقتة والهوية التركية واإلقامة السياحية) ،

والتي تشمل الالجئين وطالبي اللجوء، عىل دعم وخدمات مجانية في:
 

معلومات االتصال:

 
Address: https://bit.ly/2TOCWqf

الخدمات الصحية
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مركز صحة المهاجرين

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

الدعم واالرشاد للوصول إىل الرعاية الصحية
دعم  الترجمة الطبية بعدة لغات

ASAM - يقدم مركز اتصال خط االستشارات التابع للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
Consultancy Line Call Center ، الذي يمكن الوصول إليه عن طريق االتصال بالخط الساخن (444
4868) ، خدمات استشارية صحية مجانية باللغات العربية والفارسية واألردية والصومالية واإلنجليزية والتركية
ويوجه مؤسسات الرعاية الصحية الالزمة في مناطق مختلفة. عند الحاجة إىل مترجمين فوريين للتواصل مع
موظفي المشفى ، يمكن الحصول عىل المساعدة من منظمات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين المتواجدة في مدينة اإلقامة بدعم من مركز االتصال. تقدم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين خدمات الدعم في مقاطعات مختلفة من خالل جمعية التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين

.(İKGV) ومؤسسة تنمية الموارد البشرية (SGDD - ASAM)
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

 
معلومات التواصل:

 
Phone: 444 4 868

مركز صحة األسرة

مركز اتصال خط االستشارات التابع للمفوضية

UNHCR-  الساميةلألمم المتحدة لشؤون الالجئين

ASAM Call Center - 444 48 68

مستوصف مركز بلدية شيشلي

من خالل المستوصف المركزي لبلدية شيشلي ، يمكن لالجئين التقدم للحصول عىل اختبار مجاني ذو
خصوصية لفيروس نقص المناعة البشرية كل يوم من أيام األسبوع بين الساعة 17:00 والساعة 20:00. في

العيادة المركزية ، يتم أيًضا تقديم استشارات حول األمراض المعدية واالختبارات لألفراد المثليين أيًضا. يتم
تقديم الخدمات االستشارية وجلسات الدعم  لالجئين واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
باللغتين العربية والفارسية كل أربعاء بين الساعة 5:00 مساًء - 8:00 مساًء. كما يتم تقديم خدمات أخرى عىل

مدار األسبوع باللغة التركية.

https://bit.ly/3oV4AQX
https://istanbulism.saglik.gov.tr/TR,54018/aile-sagligi-merkezleri.html


تقديم المشورة الصحية والنفسية للنظراء لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم
إدارة الحالة ودعم التنسيق

خدمات االستشارات القانونية

تم تأسيس Pozitif Yaşam Derneği في عام 2006 ويقدم خدمات متابعة الحاالت وخدمات االستشارات
القانونية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأقاربهم (بما في ذلك الالجئين). مركز الدعم متاح
باللغة التركية فقط. مركز الدعم هو أيًضا مبنى إدارة جمعية ، حيث يمكن للعمالء أيًضا الوصول إىل الدعم من
األخصائيين االجتماعيين والمستشارين القانونيين والموظفين اإلداريين العاملين في المركز. تقدم المنظمة أيًضا

دعًما متخصًصا لالجئين من خالل "مجموعات الالجئين الرئيسية" الخاصة بهم ، حيث يتوفر لديهم موظفين
حماية ومستشارون نفسيون ومستشارون قانونيون وموظفون إداريون لدعم العمالء ، ويتم تقديم الخدمات بأربع

لغات: العربية والفارسية والتركية ، و اإلنجليزية.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

 

 
يرجى العثور عىل مزيد من المعلومات حول الخدمات التي تقدمها جمعية العيش اإليجابي ومعلومات االتصال

الخاصة بهم في الصفحة 7  من هذا الكتيب.

االختبار األسبوعي لفيروس نقص المناعة البشرية واألمراض المعدية
الدعم والتوجيه لمتابعة الدعم الطبي

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

الخدمات الصحية
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جمعية العيش اإليجابي

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

 
 

Address: Gümüşsuyu Mah. Ağa Çırağı
Sokak No: 7 Pamir Apt. D: 3 Gümüşsuyu

– Beyoğlu

الدعم النفسي
إدارة الحاالت الطبية واإلحاالت

الترجمة الطبية والمرافقة

يقدم مركز NEFES الدعم النفسي واالجتماعي ، باإلضافة إىل إدارة الحاالت الطبية للمهاجرين والالجئين الذين
عانوا من سوء المعاملة في بلدهم األصلي أو أثناء رحلة الهجرة إىل تركيا (بغض النظر عن وضعهم القانوني). يتم
توفير الدعم النفسي وإدارة الحاالت الطبية واإلحاالت حسب الحاجة للتشخيص واستشارات المتخصصين ،
كما يتوفر الدعم االجتماعي من خالل إدارة الحاالت واإلحاالت إىل مقدمي الخدمات الخارجيين. باإلضافة إىل
ذلك ، يمكن توفير المرافقة والترجمة الطبية (بما في ذلك اللغة العربية) لضمان االستخدام الفعال أو الوصول

إىل نظام الرعاية الصحية التركية.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

 

 

نفس 

Address: Cumhuriyet Mah. Abide-i
Hürriyet Cad. Mezarlık Çıkmazı Sok.
No:2 Feriköy/Şişli

معلومات التواصل:

 
 / Phone:  +90 212 234 4831

1843 232 212 90+               

معلومات التواصل:

 
Phone: +90 212 292 6842 / 43

 
Email: iletisim@hyd.org.tr

جمعية أثر في الصحة النفسية الفردية والمجتمعية (أثر)

خدمات الصحة النفسية الوقائية

تعمل المنظمة عىل توفير خدمات الصحة النفسية الوقائية. هذه الخدمات يمكن الجميع شرائح المجتمع
الوصول إليها بداً من مدارس وسجون، ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية. تهدف جمعية أثر إىل

التركيز عىل دعم المحرومين في المجتمع ، وخاصة النساء واألطفال والالجئين.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

 
Address: Osmanağa Mah. Kazasker sok.

Detay İş Hanı, 8/9 Istanbul
 

Phone: +90 530 692 4749

معلومات التواصل:

 
Email: bilgi@birizdernegi.org

 
Web: www.birizdernegi.org

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=iletisim%40hyd.org.tr
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=bilgi%40birizdernegi.org
http://www.birizdernegi.org/


معلومات التواصل:

 
Web: www.uossm.org

 
Facebook: @Uossmturkey

 

خدمات إعادة التأهيل لألطفال ذوي اإلعاقات العقلية والجسدية

دعم الصحة النفسية لألطفال والشباب

يقدم مركز اسطنبول للصحة النفسية خدمات إعادة التأهيل لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ، بما في ذلك
أولئك الذين يعانون من اضطرابات التوحد واإلعاقات العقلية وإعاقات النطق واللغة وضعف السمع. كما يقدم
المركز خدمات متخصصة في مجال الصحة النفسية لألطفال والشباب. خدمات المركز موجهة لالجئين
المقيمين في اسطنبول بهدف مساعدتهم عىل تعزيز صحتهم العقلية وبناء المرونة الذاتية ، مما يؤدي إىل

التعافي والفعالية الشخصية عىل مختلف األصعدة االجتماعية والمهنية والعلمية.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

Address: Bağlarçeşme Mah. Merkez
1172.sok No. 21 / B Esenyurt / İstanbul

 
Phone: +90 507 886 3647

 
WhatsApp Number: +90 507 886 3645

دعم ذوي
االحتياجات

الخاصة

UOSSM مركزاسطنبول للصحة النفسية
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جمعية النور السورية

الدعم المالي والنفسي االجتماعي لألشخاص المستضعفين و ذوي االحتياجات الخاصة
دعم وإرشاد الوصول التعليمي الخاص

الرعاية الصحية األولية واألدوية

تكرس جمعية النور السورية جهودها لتقديم الخدمات الصحية والتنموية والتعليمية لجميع شرائح المجتمع

السوري ، سواء داخل سوريا أو في تركيا. تشمل بعض أشكال الدعم الرئيسية المقدمة ما يلي: الدعم المالي
والنفسي االجتماعي لكل من أليتام واألطفال المستضعفين ، واألشخاص ذوي اإلعاقة ، وأبناء المعتقلين
السوريين. وتقدم الجمعية سالل غذائية وإرشادات غذائية للمحتاجين ، باإلضافة إىل تقديم دعم تعليمي خاص
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ، كما تقدم الرعاية الصحية األولية في مركز الجمعية الطبي. تقدم الجمعية

الدعم للمحتاجين دون تمييز عىل أساس العرق أو الجنس أو الدين.
 

يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:
 

Address: Ali Kuşçu Mah. Nalbant Demir
Sok No :7/A Fatih

 
Phone:  +90 212 533 5050

 
Email: info@sn.org.tr

معلومات التواصل:

 
Web: www.sn.org.tr

 
Facebook: @SuriyenurDerneg

 
 

(SSNO) منظمة جنًبا إىل جنب لذوي االحتياجات الخاصة
تم تأسيس منظمة جنًبا إىل جنب لذوي االحتياجات الخاصة من قبل مجموعة من الالجئين واألطفال والشباب
من أجل المساعدة في دعم األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة. تقدم SSNO خدمات للمساعدة
في تنمية المجتمعات وتسمح أيًضا لألشخاص ذوي اإلعاقة باالنضمام لبرامج إعادة التأهيل المختلفة ، التي

تتضمن األنشطة الصحية والتعليمية والمهنية والترفيهية.

 
يتم تقديم دعم وخدمات مجانية لالجئين وطالبي اللجوء في:

دورات اللغة التركية واإلنجليزية

العناية الصحية االولية
العالج الفيزيائي

إعادة تأهيل
دورات تدريبية مهنية

دليل موارد دعم الالجئين السوريين

 
Address: Korkutata Sk. 34c, Akşemsettin,

34080 Fatih/İstanbul
 

Phone: +90 539 300 6215
 

Email: info@ssnorg.org
 

Web: www.ssnorg.org

معلومات التواصل:

 
Facebook: @SSNORG.ORG

 
Twitter: @SSNORG_ORG

 
Instagram: ssnorg_org

 

http://www.uossm.org/
https://www.facebook.com/Uossmturkey/
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=info%40sn.org.tr
http://www.sn.org.tr/
https://www.facebook.com/SuriyenurDerneg/
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&view=cm&tf=1&fs=1&to=info%40ssnorg.org
http://www.ssnorg.org/
https://www.facebook.com/SSNORG.ORG/
https://twitter.com/SSNORG_ORG
https://www.instagram.com/ssnorg_org/

