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 اطالعیه

اطالعیه در مورد تعهدات امضایی اتباع خارجی که صاحب مراجعه حمایت بین المللی و صاحب 

 موقعیت حمایت بین المللی هستند،

که صاحب مراجعه حمایت بین المللی و صاحب موقعیت حمایت  یمربوط به اتباع خارجتمام کارهای  

 بین المللی هستند،

04.04.2013 مورخ   6458 اتباع  و حمایت بین المللی  شماره  قانون ینامه اجرا نییآ بنابر   

 و همچنین قانون اتباع  و حمایت بین المللی شماره 29656 مورخ 17.03.2016 انجام می گیرد.

بند اول چنین آمده است: 71ماده   قانون مربوطهدر   

اقامت در مرکز ضرورت برای کسانی که صاحب مراجعه می باشند، در صورت صالحدید مانند 

پزیرش ،شهر ویا مرکز اسکانی که برای آنها مقرر شده، همچنین نحوه و تاریخی که برای تعهد 

الزامات اداری در نظرگرفت.  می توان امضایی معین  شده ،  

چنین آمده است: 82ونیز در قانون مربوطه  ماده   

 کسانی را که صاحب موقعیت

هستند پناهنده مشروط  و حمایت ثانویه    

 مدیریت کل اداره مهاجرت به دلیل حفظ نظم و امنیت عمومی  می تواند به اقامت در یک شهر

معین ، در زمان و با معیارهای مشخص ملزم به تعهد امضایی بکند.مقرراتی از این قبیل وجود  

 دارد.

 ا وآدمه و وقوع مرگ بی شمار جهان به چین دور شرقاز کشور  19ولی به سبب گسترش کوید 

شده، اتباع خارجی که ماهیانه یک بار به اداره مهاجرت  انجامبیماری  جلوگیری پیشگیریهای که برای

متوقف شده بود. در این زمینه ،  01.04.2022برای امضا می آمدند ، به دستور استانداری تا تاریخ 

 خاتمه یافتن بعضی ازتدابیری که برای مقابله با کرونا در کشور ما در نظر گرفته شده است، بدلیل 

.مجددا اغاز گردیده است  -فته یک بارچهار ه-برنامه امضاء   01.04.2022تدابیر، از تاریخ  این  

بجا بیاورید.  30.04.2022و اولین تعهد امضایی را می توانید تا تاریخ    

 به مخاطبین ذی ربط اعالم می گردد.

 

برای اشخاس که  صاحب موقعیت پناهنده مشروت و حمایت ثانوی هستند 

بار نیاز است تا به اداره محاجرت  -چهار هفته یک -دریافت تاریخ امضا  در

مضای اول را بجا بیاورند.مراجعه نموده و تعهد ا  

راندو دریافت کنند randevu.goc.gov.tr-eنیاز است تا از لینک   


