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معلومات عن مشروع تحدیث 
البیانات للسوریین تحت صفة 

الحمایة المؤقتة
في تركیا

إن مشروع تحدیث البیانات ھذا یتم تنفیذه من 
قبل المدیریة العامة إلدارة الھجرة بالتعاون 
مع مدیریة إدارة ھجرة المحافظة، و ُتدَعم 

من قبل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئین.      

مالحظة
ھامة 

إن مشروع تحدیث البیانات مجاني

ال یجب أن یطلب منك أي شخص أن تدفع  في اي مرحلة من عملیة 
تحدیث البیانات من وقت تحدید الموعد الي حین نتیجة المقابلة. 

ال تثق بأي شخص یدعي أن بإمكانھ أن یحصل لك على موعد قریب 
لعملیة تحدیث البیانات، واتبع الطرق الموضحة ھنا للحصول على 

موعدك. 

إذا واجھت أي مشكلة أو سوء معاملة أو إساءة في مركز تحدیث 
البیانات الرجاء مالحظة أنھ یوجد صنادیق شكاوي في المراكز و یتم 

االطالع على جمیع الشكاوي. 

!!! انتباه !!!
ال بد أن یتم تحدیث بیانتكم لتتمكن أنت و عائلتك من االستمرار في 

االستفادة من المساعدة والخدمات في تركیا كالتالي:

- السكن 
- الرعایة الصحیة 

- التوظیف
- التعلیم 

- المساعدة االجتماعیة 
- و خدمات عامة أخرى

ماذا أفعل اذا ارید معلومات أكثر؟ 

ماذا یحدث إذا كان واحد أو أكثر من أفراد عائلتي ال یستطیع القدوم على 
الموعد لكن باقي أفراد العائلة یستطیعون؟ 

في ھذه الحالة یجب على األفراد الذین ال یستطیعون الحضور أن یأخذوا 
موعداً آخر. تذكروا أنھ بإمكانكم أن تأخذوا ثالث مواعید كحد أقصى، و 

إذا لم یحضر االفراد إلى أي من ھذه المواعید سیعیق قدرتھم على 
تحصیل الحقوق والخدمات.

ماذا لو أنا / أي فرد من عائلتي لدیھ احتیاجات خاصة كإعاقة أو حالة 
مرضیة بحیث ال نستطیع بسببھا الحضور إلى مركز تحدیث البیانات؟ 

إذا كان األمر كذلك تقدم الى المراكزالمحددة في منطقتك و اشرح حالتك 
لھم و ھم سینصحوك بما ھو مناسب. احضر معك أي مستندات داعمة 

تساعد حالتك مثل تقریر طبي من طبیب تركي / مستشفى تركیة  أو 
بطاقة إعاقة من السلطات السوریة ... إلخ. اذا لم یكن باستطاعة أحد أفراد 

عائلتك الحضور الى المركز للحصول على الموعد، الرجاء ابالغ 
المسؤولین الذین سیتولون تحدیث ملفك عن حالتك وسیتم تحویل ملفك 

إلدارة الھجرة من خاللھم.

ما ھو الفرق بین مشروع تحدیث البیانات و كرت كزیالي النقدي؟ 
(ESSN)

إن مشروع تحدیث البیانات وكرت كزیالي النقدي ھما مشروعان 
مختلفان. إن مشروع كرت كزیالي النقدي ھو شبكة األمان االجتماعیة 
الطارئة. ویتم تنفیذ ذلك بالتعاون ما بین برنامج األمم المتحدة العالمي 

لألغذیة (WFP)، والھالل األحمر التركي (TRC) ووزارة األسرة 
والسیاسات االجتماعیة التركیة (MoFSP). یقوم ھذا المشروع بایصال 

المساعدات النقدیة لألشخاص المحتاجین تحت الحمایة المؤقتة أو تحت اي 
شكل آخر من أشكال الحمایة الدولیة الذین یعیشون خارج المخیمات في 

جمیع انحاء تركیا. یتم تسلیم المساعدات شھریا لكل عائلة مؤھلة من 
خالل بطاقة كیزیالى.

ھل سأحصل على كرت كزیالي النقدي عندما اكمل تحدیث بیاناتي؟
كما ورد أعاله، مشروع تحدیث البیانات یھدف الى تحدیث البیانات 
المأخوذة منك بعد مرحلة التسجیل مع الحكومة التركیة.  ان تحدیث 

بیاناتك مسؤولیة تقع على عاتقك وعدم المشاركھ یمكن ان یعیق حصولك 
على الخدمات و المساعدة. لكن تحدیث البیانات ال یجعلك تلقائیاً مخوالً 

للحصول على كرت كزیالي النقدي وال یعني بدء االجراءات بالنیابة 
عنك. سیتوجب علیك تقدیم طلب منفصل للحصول على كرت كزیالي 
النقدي. للحصول على مزید من المعلومات عن كرت كزیالي الرجاء 

االتصال بمركز اتصال كزیالي على الرقم 168.

إبدأ بأخذ خطوات و قم بزیارة موقع
http://help.unhcr.org/turkey     www.goc.gov.trأو

أو قم بزیارة صفحة التحقق على الفیسبوك
www.facebook.com/gocidaresi

www.facebook.com/TURKEYUNHCR

أو اتصل على الرقم 157 للحصول على معلومات أكثر.
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ما ھي عملیة تحدیث البیانات و لماذا یتم تحدیث بیاناتي؟ 

إن تحدیث البیانات ھو عملیة تتمكن من خاللھا المدیریة العامة إلدارة 
الھجرة  من تحدیث البیانات المأخوذة عنك وعن عائلتك  أثناء التسجیل 

مع إدارة الھجرة، وإعطائكم معلومات جدیدة و مفیدة عن الخدمات و 
المساعدات التي تستحقوھا في تركیا كسوریین تحت صفة الحمایة 

المؤقتة. منذ أن قمت بالتسجیل ربما َطَرأت تغییرات على حیاتك / حیاة 
عائلتك مثل والدة، موت، زواج، مغادرة تركیا، تغییر عنوان السكن / 
أرقام الھواتف ، و ھذه فرصة جَیدة لتحدیث ھذه المعلومات عنك وعن 
أفراد عائلتك. ُتجري األن إدارة الھجرة مشروع تحدیث البیانات لتحدید 

احتیاجاتكم واإلستجابة لھا بالشكل المناسب (التعلیم، الخدمات الطبیة، 
التوظیف، والمساعدات).

لماذا علي أن أشارك في عملیة تحدیث البیانات و ماذا یحدث إن لم 
أشارك؟

إن المشاركة في ھذه العملیة مسؤولیة تقع على عاتقك لكي تستمر أنت 
وعائلتك  بالحصول على الخدمات و المساعدة المتواصلة من دولتنا 

(تركیا). إذا لم تشارك قد َتعتبر إدارة الھجرة أنك غادرت تركیا و سوف 
تلغي عنك صفھ الحمایة المؤقتة، وھذا ما سیجعل لك صفة غیر قانونیة و 

ُیعیق قدرتك على الوصول إلى حقوقك و الخدمات و المساعدة المتوفرة.

بعد أن تتم عملیة تحدیث البیانات الخاصة بك، ستحصل على بطاقة 
الحمایة المؤقتة الجدیدة (الكیملیك).

من سیحصل على المعلومات في ملفي؟
إن البیانات الَمأخوذة من قبل الحكومة َمحمّیة ِتبعاً للقانون التركي المتعلق 

بحمایة البیانات الشخصیة.

من یجب أن یحضر إلى مشروع تحدیث البیانات ھذا؟  
تحدیث البیانات یشمل جمیع السوریین المقیمین في تركیا تحت صفة 

الحمایة المؤقتة الذین  سجلوا في أو ما قبل  ۳۱  كانون األول ۲۰۱٦  و 
ھذا یعني كل السوریین المسجلین من قبل دائرةالھجرة ویحملون 

بطاقةالحمایة المؤقتة (الكیملیك) قبل أوبالتاریخ المذكورآنفا. غیر أن  لیس 
كل السوریین ُیتوقع منھم الحضور في نفس الوقت. سیكون ھناك مراحل 

لتنفیذ المشروع، و في ھذه المرحلة  یطلب فقط من السوریین الساكنین 
و/أو المسجلین في المحافظات المذكورة ھنا أن یتوجھوا الى مركز 

تحدیث البیانات. 

ھل سیتم إعادة توطیني الى بلد ثالث إذا تم تحدیث بیاناتي؟
اكمال تحدیث البیانات لیس لھ عالقة بالتوطین إلى دولة ثالثة. عملیة 

تحدیث البیانات ستسھل التعرف على ذوي االحتیاجات الخاصة والحاالت 
األشد ضعفا و احتیاجات العوائل. 

كیف أستطیع أن آخذ موعداً لي / لعائلتي؟ 
یكفي لرب األسرة أو زوجتھ / زوجھا أو أحد األبناء الراشدین الحضور 
للحصول على الموعد الى المركز في العناوین المذكور أعاله. ال ترسل 

أطفالك، صدیق أو قریب لیأخذ موعد بالنیابة عنك.

ھل أخذ موعد لتحدیث البیانات في المدینة التي ُسجلت فیھا أو التي 
أسكن فیھا في الوقت الراھن؟ 

في حال انتقالك من المدینة التي ُسجلت فیھا ، یمكن إجراء عملیة تحدیث 
البیانات الخاصة بك في مكانك الجدید، ال داعي أن تعود إلى المدینة التي 

ُسجلت فیھا. أثناء عملیة تحدیث البیانات تأكد أن ُتعطي عنوانك الجدید. إذا 
كان لدیك أي شكل من أشكال إثبات العنوان مثل عقد إیجار، فاتورة 

كھرباء، ماء، غاز أو افادة سكن من المختار خذه معك للتأكید على عنوانك 
الجدید. الرجاء التأكد من احضار كل الملفات الداعمة وأوراق الثبوتیة مثل 

الباسبور- جواز السفر، الھویة الوطنیھ، بطاقة ھویة الحمایة المؤقتة 
(الكیملیك)، رخصة القیادة... الخ

ماذا یحدث إذا أنا أو/ وعائلتي لم نحصل على موعد تحدیث البیانات؟ 
البیانات؟ أخذ الموعد یساعد في تسھیل عملیة تحدیث البیانات في المراكز 

لك ولعائلتك. ھناك عدد محدد من االشخاص من الممكن تحدیث بیاناتھم 
في كل مركز یومیا. اذا حضرت بدون موعد لن یكون ھناك امكانیة 

الستقبالك وتحدیث بیاناتك في نفس الیوم وسیتوجب علیك الحضور الى 
المركز في یوم أخر. وفر على نفسك الوقت من خالل أخذك موعد مسبق 
و احضر یوم موعدك مع كافة أفراد عائلتك. إذا لم تشارك قد َتعتبر إدارة 

الھجرة أنك غادرت تركیا و سوف تلغي عنك صفھ  الحمایة المؤقتة،  
وھذا ما سیجعل لك صفة غیر قانونیة و ُیعیق قدرتك على الوصول إلى 

حقوقك و الخدمات و المساعدة المتوفرة.  

ماذا یحدث إذا أخذت أنا و/ أو عائلتي موعداً لكن لسبب ما لم نتمكن من 
المجيء إلى الموعد المحدد؟

في ھذه الحالة، على رب أو ربة العائلة أو زوجتھ أو زوجھا أو أحد 
االطفال الراشدین، التقدم الى المركز للحصول على موعد جدید في أقرب 

وقت ممكن. بإمكانك الحصول على ثالثة مواعید كحد أقصى، اذا لم 
تحضر ثالث مرات للموعد، سیعیق قدرتك على تحصیل الحقوق 

والخدمات. الرجاء الحضور لتحدیث بیاناتك في الموعد المحدد لك.

ماذا لو كنت  طالب اللجوء أو الجئاً في تركیا  تحت الحمایة الدولیة 
لكني لست سوریاً، ھل یتوّجب علي أیضاً أن أشارك في مشروع 

تحدیث البیانات ال.

ماذا لو كنت سوریاً لكني لست مسجالً مع الحكومة أو أنني فقط 
أتممت اإلجراءات األولیة للتسجیل مع الحكومة التركیھ، ھل یتوجب 

علي أیضاً المشاركة في عملیة تحدیث المعلومات؟ ال.

ماذالو كنت مقیما في سوریا وكنت الجئا ھناك أو مكتوم أو فلسطیني 
من سوریا , ولدي الحمایة المؤقتة من دائرة الھجرة ھل یجب علي 

تحدیث بیاناتي؟ نعم.

ماذا لو كنت سوریاً  تحت صفة الحمایة المؤقتة و متزوجاً من غیر 
سوریة؟ 

إن العائالت المختلطة المكونة من أفراد سوریین و غیر سوریین ھم 
جزء من مشروع تحدیث البیانات و یجب أن یحضروا (یعني مثالً 

رجل غیر سوري متزوج من امرأة سوریة مسجلة، امرأة غیر سوریة 
متزوجة من رجل سوري مسجل، أرملة أو مطلقة غیر سوریة و لدیھا 

أطفال سوریین مسجلین).

أین و متى ستبدأ عملیة تحدیث البیانات؟ 
سوف تتم عملیة تحدیث البیانات على فترات مختلفة في محافظات 
مختلفة في تركیا. سوف تقوم الجھات المختصة باعالمك حال بدء 

عملیة تحدیث البیانات في محافظتك. اذا كنت تعیش في محافظة بدأت 
فیھا عملیة تحدیث البیانات و لم تقم بتحدیث بیاناتك بعد. یرجى حجز 

موعد باحدى الطرق الموجودة في المنشور. یمكنك اجراء مقابلة 
تحدیث البیانات في أقرب مركز تحدیث بیانات لمكان سكنك.

كیف أستطیع أن آخذ موعداً من أجل تحدیث البیانات؟
ھناك ثالث طرق لحجز موعد ۱) یمكنك حجز موعد من الموقع 

االلكتروني:                                             ، ۲) و یمكنك 
حجز موعد عن طریق االتصال بمركز المعلومات على الرقم ۱٥۷، 
۳) إذا لم تتمكن من حجز موعد باحدى الطرق السابقة یمكنك الذھاب 
إلى أقرب مركز تحدیث بیانات لمكان سكنك. نحثكم على تجنب حجز 

موعدكم عن طریق الذھاب الى مركز تحدیث البیانات بسبب االزدحام  
و احتمال انتظاركم لساعات طویلة قبل حجز موعد.

ھناك استثناء واحد و ألسباب تقنیة, على األشخاص الحاملین بطاقة 
الكملك التي تبدأ بالرقم ۹۸ التوجھ إلى أقرب مركز تحدیث بیانات 

لمكان سكنھم.

https://e-randevu.goc.gov.tr


