منذ عام  ٢٠١٤أصبحت تركيا الدولة األكرث
احتضاناً لالجئني يف العامل

طالبي اللجوء
بينام كان مجموع طالبي اللجوء يف تركيا يف عام  ٢٠١١هو  ٥٨ألفاً،
ارتفع هذا الرقم ليبلغ األربعة ماليني طالب لجوء ٣.٦ ،مليون منهم
هم من السوريني و  ٤٠٠ألف من طالبي اللجوء من دول أُخرى )ممن
)هم تحت وصف الحامية املؤقتة أو تحت وصف الحامية الدولية

بحلول نيسان  ،٢٠٢٠أصبح هناك يف تركيا
مليون و ٥٨٣ألف سوري ممن هم تحت وصف الحامية املؤقتة 3
باإلضافة إىل  ١١٧ألفاً ممن يحملون تصاريح اإلقامة وقرابة املئة ألفاً
 ".من " املهاجرين الغري نظاميني
يف نهاية عام ُ ،٢٠١٩منحت الجنسية الرتكية لـ  ١١٧ألف سوري
الوضع يف تركيا منذ  ٢٩نيسان  ٢٠١١إىل هذه اللحظة
أُدرج  ٦٨٠ألف طفل سوري يف نظام التعليم الرتيك ُ - ،ولد أكرث من  ٦٢٠ألف -
طفل سوري  - ،أكرث من  ١مليون سوري يعمل يف تركيا
أُسست أكرث من  ٢٠ألف رشكة سورية  - ،أكرث من  ٣٣ألف طالب سوري -
يدرس يف الجامعات الرتكية  - ،هناك ١.٦مليون طفالً سورياً ممن هم يف
املرحلة العمرية ) - ، (١٨-٠هناك  1مليون و ٨٠ألف طفالً-يافعاً ممن هم يف
عمر\سن الدراسة - ،هناك  ٢مليون ممن هم يف عمر\سن العمل )٦٥-١٥
الزالت الحرب والفوىض قامئة يف سورية
من بعد هذه الحرب التي أودت إىل مقتل  ٥٠٠ألف إنساناً وهجرت ٦.٥
مليون شخصاً وأدت إىل نزوح  ٨-٧ماليني شخصاً داخل البالد ،فإن آفاق السالم
.املستدام واالستقرار ،مع األسف ،تبدو بعيدة املنال
تدفق الالجئني واملهاجرين الغري نظاميني من غري السوريني
من بعد عام  ،٢٠١٦تدفق العديد من الالجئني واملهاجرين الغري نظاميني )من غري السوريني( إىل تركيا  .٢٠١٦حيث
فاق عدد أصحاب\طالبي الحامية الدولية الـ  ٣٦٥ألفاً يف عام  .٢٠١٩شهدت تركيا ارتفاعاً حادا ً يف أعداد الالجئني غري
النظامني خصوصاً بعد عام  ،٢٠١٦حيث يف السنوات الخمس األخرية أىت إىل تركيا عرب إيران قرابة الـ  ١.٥مليون
الجئ غري نظامي ،أغلبهم من دول مثل أفغانستان وباكستان وإيران والعراق .فقط يف عام  ،٢٠١٩أُوقف  465الجئاً
غري نظامي بينهم  ٢٠١ألف مواطناً أفغانياً .عىل الرغم من إعادة بعض املوقوفني إىل بالدهم مع عدم إصدار قرار
مبنعهم من دخول تركيا إال أن قسم كبري منهم يبقى يف البالد مام يؤدي إىل تفاقم األعداد بشكل أكرب
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يف  ٢٩نيسان من عام ٢٠١١
أتت مجموعة من السوريني )حوايل  ٢٥٢شخصاً( إىل
تركيا هاربني من الفوىض التي ع ّمت بالدهم ودخلوا
األرايض الرتكية عرب ممر هاتاي  -يايالداغ
أعداد السوريني
تزايدت أعداد السوريني املُسجلني يف تركيا عرب األعوام .ففي عام  ٢٠١٢كان
هناك  14ألف سوري فقط أما يف عام  ٢٠١٣أصبح العدد  ٢٢٤ألفاً ويف ٢٠١٤
ارتفع العدد إىل املليون و ٥١٩ألف شخصاً ويف عام  ٢٠١٥ارتفع العدد
اإلجاميل ل ُيصبح  ٢.٥مليون وإىل  ٢.٨مليون يف عام  ٢٠١٦وإىل  ٢.٤مليون يف
 ٢٠١٧وإىل  ٣.٦مليون يف عام  ٢٠١٨وإىل  ٣.٥يف عام  ٢٠١٩وأخريا ً إىل  3مليون
.و ٥٨٣ألفاً يف عام ٢٠٢٠

املخيامت
يعيش حوايل  ٪١.٥فقط من
السوريني يف املخيامت
" الجئي املُدن "
يعيش حوايل  ٪٩٩من السوريني يف
املُدن الكبرية مع املجتمع الرتيك
توزع الالجئني يف تركيا
يعيش غالبية السوريني يف تركيا يف مدينة استنبول حيث يُقدر عددهم بـ  960ألفاً ويليها
ُمدن يسكن يف كل منها أكرث من  100ألف سوري مثل غازي عنتاب وهاتاي وشانيل أورفا
وأضنة ومرسني وبورصة وأزمري وقونيا وكيليسُ .ميكن القول بأن توزع السوريني يف املناطق
واملدن والنواحي وحتى األحياء هو توزع غري متوازن نهائياً وذلك ألن تركيا مل تنتهج أي
.مخطط يهدف إىل توزيع السوريني يف أراضيها
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