تركيا

نـشـرة إيــكــو

shortag

حقائق وأرقام
الالجئين
أعداد
مجموع
السوريين المسجلين في تركيا:
أكثر من  1.8مليون الجئ
عدد الالجئين غير السوريين
داخل تركيا (والذين يشملون
أولئك القادمين من العراق,
وإيران,
وأفغانستان,
والصومال ,وغيرهم):
أكثر من  182975الجئ
التمويل اإلنساني لالتحاد
األوروبي:
التمويل اإلنساني الذي قدمته
المفوضية األوروبية لتركيا منذ
بداية األزمة:
 51مليون يورو لالجئين
السوريين والعراقيين

حقوق الصورة :االتحاد األوروبي /إيكو /اليونيسف

الرسائل الرئيسية


وصل التدفق الهائل لالجئين السوريين وغيرهم إلى تركيا إلى أرقام مخيفة ,مما شكل ضغطا ً هائالً على
الحدود البرية والبحرية لدول االتحاد األوروبي .وقد تم تسجيل أكثر من  2.2مليون الجئ سوري من قبل
الحكومة حتى اآلن ,وأصبحت تركيا اآلن البلد المضيف ألكبر عدد من الالجئين في العالم.



بقي أكثر من  %85من الالجئين السوريين في المناطق الحضرية والريفية ،وال يزال هؤالء في الغالب
مجهولي المصير ،حيث يعيشون في ظل ظروف صعبة للغاية :فالحصول على المعلومات ،والتسجيل،
والخدمات العامة ،بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية ،جميعها محدودة بشك ٍل كبير.

المفوضية األوروبية – المساعدات
اإلنسانية والحماية المدنية
ب ١٠٤٩-بروكسل ،بلجيكا
هاتف)+٣٢ ٢( ٢٩٥ ٤٤ ٠٠ :

فاكس)+٣٢ ٢( ٢٩٥ ٤٥ ۷٢ :
البريد االلكتروني:



تدعم المفوضية األوروبية الالجئين األضعف في تركيا ممن فروا من أعمال العنف التي اندلعت في كل من
سوريا والعراق ،وال سيما الالجئين الذين يعيشون خارج المخيمات.

echo-info@ec.europa.eu

العنوان االلكتروني:
http://ec.europa.eu/echo



يتم توفير مساعدات إضافية لإلستجابة ألزمة الالجئين في تركيا من خالل عدة قنوات لالتحاد األوروبي ،وال
سيما آلية تقديم المساعدات قبل االنضمام ( )IPAوأداة المساهمة في االستقرار والسالم ( )IcSPباإلضافة
للصندوق اإلتئماني لالتحاد األوروبي في سوريا (.)Madad

* للوصول إلى جميع نشرات إيكو:
bit.ly/echo-fs
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الوضع اإلنساني واإلحتياجات
الالجئون السوريون والعراقيون
تقدر الحكومة التركية أن عدد السوريين المسجلين سيرتفع إلى  2.5مليون نسمة بحلول نهاية عام  .2015مع احتمال حدوث
تدفق جماعي آخر إلى تركيا من سوريا .وفي هذه األثناء ,ترتفع اإلبالغات عن عمليات اإلنقاذ من البحر التي يقوم بها خفر
السواحل التركية إلى أكثر من  %420في عام  ،2015بالمقارنة مع العام السابق.
وتستضيف الحكومة التركية حاليا ً أكثر من  261000الجئ في  25مخيما ً ،بتكاليف كبيرة ترتبط بتوفير خدمات الصحة,
والتعليم ,واألمن الغذائي ,والخدمات التقنية االجتماعية وغيرها من الخدمات المقدمة ،حيث تقدر أنها أنفقت أكثر من  6.5مليار
يورو منذ بداية األزمة .وعلى الرغم من الجهود الهائلة التي تبذلها الحكومة والكرم الذي تبديه المجتمعات المضيفة ,والبلديات
المحلية ,ومنظمات المجتمع المدني التركية ،ال يزال العدد األكبر من الـ  %85من الالجئين السوريين في المناطق الحضرية
والريفية ،الذين غالبا ً ما يكونوا مجهولي المصير ،ويعيشون في ظل ظروف صعبة للغاية .ويعد الوصول إلى المعلومات،
والتسجيل ،والخدمات العامة ،بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية ،محدوداً بشك ٍل كبير .يعيش العديد من الالجئين خارج
المخيمات في ظروف غير مالئمة أو في المناطق المفتوحة ،حيث تشكل اإليجارات في كثير من األحيان ضغطا ً كبيراً على
مواردهم التي نضبت بالفعل.

إستجابة االتحاد األوروبي اإلنسانية





التمويل
منذ بداية األزمة ،ساهمت المفوضية األوروبية بـ  51مليون يورو في مجال المساعدات اإلنسانية لمساعدة الالجئين
السوريين والعراقيين في تركيا .وساعدت الغالبية العظمى من الموارد التي تم تخصيصها في وقت مبكر من األزمة الالجئين
داخل المخيمات ،في حين ركزت المساعدات منذ عام  2014على دعم الالجئين الذين يقيمون خارج المخيمات في المقام
األول .وتستهدف المساعدة اإلنسانية التي تقدمها المفوضية على نحو متزايد الناس الذين يتنقلون ،والذين يتم انقاذهم من
البحر ،والذين تقطعت بهم السبل ،باإلضافة إلى الحاالت المتزايدة التي طال أمدها في المنطقة.
ويصل مجموع التمويل المقدم من االتحاد األوروبي إلى تركيا ضمن االستجابة لألزمة السورية منذ بداية األزمة ،بما في
ذلك المساعدات اإلنسانية المذكورة أعاله وكذلك المساعدات على المدى الطويل ،إلى  176مليون يورو.
ق مع السلطات التركية ,ووكاالت األمم المتحدة ,والمنظمات اإلنسانية األخرى لتلبية
وتعمل المفوضية األوروبية بشك ٍل وثي ٍ
ً
االحتياجات اإلنسانية العاجلة للقادمين الجدد باإلضافة إلى الفئات األكثر ضعفا من الالجئين:
يعد القطاع الصحي وخاصةً إعادة التأهيل البدني /الرعاية الالحقة للعمليات الجراحية للمصابين في الحرب ،وخدمات
الرعاية الصحية األولية في المناطق المحرومة جداً من الخدمات .ومن خالل الشراكة مع منظمة الصحة العالمية ،تدعم
المفوضية أيضا تدريب ودمج األطباء السوريين المؤهلين والناطقين بالعربية في نظام الرعاية الصحية التركية.
تزويد أسر الالجئين األكثر ضعفا ً في محافظات هاتاي ،وكيليس ،وغازيانتيب ،وسانليورفا ,وماردين ,وديار بكر ,وباتمان
بالقسائم الورقية أو اإللكترونية التي تمكنهم من شراء المساعدات الرئيسية التي تشمل المواد الغذائية وغير الغذائية.



لقد كانت مواد اإلغاثة والطوارئ المنزلية العينية ،بما في ذلك مساعدات فصل الشتاء ،وخاصة للقادمين الجدد وغيرهم من
الفئات الضعيفة أيضا ً من المجاالت الرئيسية للمساعدات.



من خالل مبادرة أطفال السالم في االتحاد األوروبي ،واليونيسف ,ومنظمة كونسيرن الدولية ( )Concernومنظمة الناس في
حاجة ( ,)PINتم تخصيص تمويالت جديدة من المفوضية من أجل منع ضياع جيل من األطفال السوريين ،والذين لم يذهب
تعليم جيد.
الكثير منهم إلى المدرسة لعدة سنوات .ومن خالل هذه المبادرة ،تم ضمان حصول  ۷000طفل سوري تقريبا ً على
ٍ
تشمل البرامج الممولة من قبل االتحاد األوروبي أيضا ً تقديم الدعم النفسي واالجتماعي وأنشطة التماسك االجتماعي ،ودفع
الحوافز إلى حوالي  350معلم ،وتجديد المدارس باإلضافة إلى نقل األطفال الذين يسكنون بعيداً عن المدارس.
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صفحة  ٢من 2

* للوصول إلى ج
إيكو:

y/echo-fs

