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МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТУРЕЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ 

МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ 
 

Крім дестабілізації регіону громадянська війна в Сирії принесла з собою велику міграційну кризу, що безпосередньо торкнулась 

Європейського Союзу та Туреччини як країни-сусіда та основного каналу пересування біженців до Європи. Міграційні хвилі призвели 

до загострення питань внутрішньої безпеки країни, фінансового забезпечення, розміщення, адаптації та надання захисту 

біженцям. В цьому контексті Туреччина стикнулась з необхідністю перегляду принципів забезпечення внутрішньої та зовнішньої 

безпеки, а міграційне питання стало серйозним фактором впливу не тільки на курс внутрішньої, а і зовнішньої політики уряду 

країни, зокрема на європейський вектор, а саме відносини Туреччина - Європейський Союз як важіль впливу на прискорення 

процедури вступу Турецької Республіки до ЄС. Саме світова міграційна криза та загроза нового притоку біженців через територію 

Туреччини до ЄС створила можливість для нового формату переговорів щодо членства країни у ЄС.  
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Разом із безпековим аспектом в ХХІ столітті 

міграція водночас набула характеру гуманітар-

ної та політичної проблеми, що безпосередньо 

впливає на формування або перегляд курсу 

зовнішньої та внутрішньої політики країн.  

Проблема міграційної кризи та її 

відображення на політиці уряду в Туреччині не 

має широкого висвітлення у роботах 

дослідників, у зв’язку з чим був проведений 

аналіз таких офіційних джерел, як інформація 

на електронних ресурсах віддаленого доступу 

Будапештського процесу, Генерального управління з 

міграційних питань Міністерства внутрішніх 

справ Турецької Республіки, Європейської 

комісії, Міжнародного центру з розвитку 

міграційної політики та УВКБ ООН / Агентства 

ООН у справах біженців [3, 4, 7, 5, 1, 2, 6].  

Метою статті є показати на прикладі 

Туреччини перетворення міграційного питання 

на проблему безпекового, політичного та 

гуманітарного характеру, а також його вплив на 

внутрішню та зовнішню політику країни. 

 Туреччина є країною, яка приймає найбіль-

шу кількість біженців в світі. Згідно державних 

даних Туреччини на території країни перебуває 

більше 3,6 мільйонів сирійців, яким надано 

статус міжнародного захисту. За даними ООН 

на території Туреччини перебуває 3,5 мільйонів 

біженців. На початку сирійської кризи урядом 

Туреччини була запропонована формула без-

печної зони, метою якої було створення умов 

для повернення біженців до країн їх походжен-

ня. Ще 04.04.2019 в Туреччині було прийнято 

Закон про іноземців та міжнародний захист, в 

рамках якого при Міністерстві внутрішніх 

справ Туреччини було створено Генеральне 

управління з міграційних питань. Недостат-

ність ресурсів для утримання біженців у зв’язку 

з їх великою зростаючою кількістю, проблеми 

нелегальної міграції та створення загроз для 

внутрішньої безпеки країни призвели до заяв 

Президента країни, що Туреччина не зможе са-

мостійно впоратись з вірогідно можливою но-

вою міграційною хвилею. Критично висока 

кількість біженців, прямуючих до ЄС через 

територію Туреччини створила нові умови для 

розширення та укріплення діалогу між Туреч-

чиною та ЄС. У жовтні 2015 було прийнято 

спільний план дій, згідно якого Туреччині 

надається 3 мільярди євро для підтримки сирій-

ських біженців, їх стримування на території 

Туреччини та запобігання потраплянню до ЄС. 

На Саміті ЄС-Туреччина від 07.03.2016 

Туреччина погодилась приймати біженців в 

обмін на зняття візових обмежень для громадян 

Туреччини та прискорену процедуру вступу до 

ЄС. Крім цього було досягнути домовленості 

щодо спільної співпраці у боротьбі з нелегаль-

ною міграцією та людською контрабандою. 

Водночас активну роль в подоланні міграційної 

кризи відіграє Будапештський процес під голо-

вуванням Туреччини, створюючи платформу 

для діалогу країн у боротьбі з актуальними 

міграційними проблемами. Зокрема, П’ятиліт-

ній план дій Шостої міністерської конференції 

Будапештського процесу передбачає: 

 Запобігання і протидію нелегальній 

міграції, сприяння поверненню і реадмісії 

нелегальних мігрантів, а також боротьбу зі 
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злочинними мережами, залученими в 

незаконному ввезенню мігрантів; 

 Кращу організацію і поліпшення умов 

для легальної міграції та мобільності; 

 Підтримування інтеграції мігрантів та 

протидію явищам дискримінації, расизму та 

ксенофобії; 

 Посилення позитивного впливу міграції 

на розвиток як у країнах походження, так і в 

країнах призначення; 

 Запобігання та боротьбу з торгівлею 

людьми, подолання її корінних причин та 

забезпечення належного захисту та підтримки 

жертвам торгівлі людьми; 

 Сприяння міжнародному захисту та 

повазі прав біженців відповідно до 

міжнародних стандартів. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Міграційні процеси завжди були важливою 

складовою порядку денного багатьох країн світу, 

однак в ХХІ столітті це питання набуло вкрай 

критичного сенсу у світовому масштабі, ставши 

серйозним фактором впливу на внутрішню та 

зовнішню політики країн. У другому десятилітті 

серйозним іспитом для внутрішньої безпеки 

Туреччини став великий потік біженців з Сирії, 

що змусив уряд переглянути курс зовнішньої та 

внутрішньої політики країни, зокрема 

запровадити зміни до законодавчої бази країни та 

використовувати міграційне питання в якості 

важеля впливу на процес вступу Туреччини до 

ЄС. В якості пропозиції доцільним є дотримання 

П’ятилітнього плану дій, запровадженого на 

Шостій міністерській конференції Будапештського 

процесу, що створить нові можливості для 

врегулювання світової міграційної кризи.  
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Паюк Е.А.   

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА 

Помимо дестабилизации региона гражданская война в Сирии принесла с собой огромный миграционный кризис, который 

непосредственно коснулся Европейского Союза и Турции как страны-соседа и основного канала передвижения беженцев в Европу. 

Миграционные волны привели к обострению вопросов внутренней безопасности страны, финансового обеспечения, размещения, 

адаптации и предоставления защиты беженцам. В этом контексте Турция столкнулась с необходимостью пересмотра 

принципов обеспечения внутренней и внешней безопасности, а миграционное вопрос стал серьезным фактором влияния не только 

на курс внутренней, а и внешней политики правительства страны, в частности на европейский вектор, а именно отношения 

Турция - Европейский Союз в качестве рычага влияния на ускорение процедуры вступления Турецкой Республики в ЕС. Именно 

мировой миграционный кризис и угроза нового притока беженцев через территорию Турции в ЕС создал возможность для нового 

формата переговоров по членству страны в ЕС. 

Ключевые слова: миграционная кризис, Турция, ЕС, вопросы безопасности, членство в ЕС 
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TURKEY’S  MIGRATION POLICY IN THE SCOPE OF GLOBAL MIGRATION CRISIS 

In addition to destabilizing of the region, the civil war in Syria brought with it a huge migration crisis that directly affected the European 

Union and Turkey as a neighbour country and the main channel for the movement of refugees to Europe. Migration waves have exacerbated 

the issues of the country's internal security, financial security, accommodation, adaptation and protection of refugees. In this context, Turkey 

faced the need to revise the principles of ensuring internal and external security, and the migration issue became a serious factor influencing 

not only the course of the domestic, but also the foreign policy of the government of the country, in particular, the European vector, namely 

Turkey-European Union relations as a leverage on accelerating the accession of the Republic of Turkey to the EU. Notably the global 

migration crisis and the threat of a new influx of refugees through Turkey to the EU created the opportunity for a new format of negotiations 

on the country's membership in the EU. 

Keywords: migration crisis, Turkey, EU, security issues, EU membership 
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