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مقدمة
بلغ عدد االجئين في تركيا إلى أكثر من ثالثة ماليين وسبعمائة ألف الجئ ،مما يجعل تركيا البلد التي تحتوي على
أكبر عدد من االجئين في العالم .ما يقارب  %94من الالجئين السوريين في تركيا يقيمون خارج المخيمات حيث
الخدمات األساسية محدودة وفي تزايد .تم التعاقد مع  19منظمة إنسانية تعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات
الشريكة التركية لتنفيذ  45مشروعا بالمجمل لتقديم الدعم لألكثر تأثرا من الالجئين.

ما هي األحتياجات؟
أكثر من ثالثة ماليين وسبعمائة ألف الجئ مسجل يعيشون في تركيا؛ حيث يشمل هذا العدد الجئين سوريين
وعراقيين وأفغان وأيرانيين وصوماليين وجنسيات األخرى .من بينهم ما يقارب  230000شخص يعيشون في
مخيمات تدار من قبل السلطات التركية حيث يتسنى لالجئين الوصول إلى خدمات المآوى والصحة والتعليم
والغذاء والنشاطات األجتماعية.
يعيش أغلب الالجئون السوريون والكثير من الالجئين من الجنسيات االخرى خارج المخيمات في ظل ظروف
صعبة وموارد مستنزفة .يستطيع الالجئون المسجلون الوصول للخدمات العامة بما في ذلك الصحة والتعليم
ولكن للعديد من الالجئين الوصول لهذه المرافق األساسية يكون في الغالب محدودا لعدد من األسباب مثل
مشاكل التسجيل في السلطات المحلية وحاجز اللغة.

كيف نقوم بالمساعدة؟
تعاقد االتحاد األوروبي مع مشاريع في إطار برنامج التسهيالت لالجئين بقيمة  3مليارات يورو لتقديم الدعم الفعال
والمتكامل لالجئين السوريين والالجئين االخرين والمجتمعات المضيفة بالتعاون الوثيق مع السلطات التركية في الفترة ما
بين  2016إلى  .2017يمول برنامج التسهيالت لالجئين من ميزانية االتحاد األوروبي ومساهمات الدول األعضاء.
يبلغ التمويل اإلجمالي للمساعدات اإلنسانسة من االتحاد األوروبي لدعم الالجئين في تركيا عبر صندوق التسهيالت 1.4
مليار يورو .برنامج المساعدات اإلنسانية الرئيسي عن طريق صندوق التسهيالت هو برنامج شبكة األمان االجتماعي في
حاالت الطوارئ وهو مخطط للمساعدة االجتماعية والذي يسمح إلى ما يقارب  1.3مليون من الالجئين األكثر تأثرا بتلبية
احتياجاتهم األساسية األكثر إلحاحا .يقوم الشريك المنفذ ،وهو برنامج األغذية العالمي بالتعاون مع الهالل األحمر التركي
ومؤسسات الحكومة التركية ،بتمويل قدره  998مليون يورو من االتحاد األوروبي ،بتوزيع بطاقات السحب اآللي اإللكترونية
على أفراد أسر الالجئين التي يتم من خاللها دفع المبالغ مباشرة لهم .منذ شباط  ،2018بلغ عدد المستفيدين من شبكة
األمان االجتماعي  1.2مليون شخص .برنامج شبكة األمان اإلجتماعي هو أكبر مشروع أنساني بتاريخ االتحاد األوروبي.
ويقوم االتحاد األوروبي بناءا على شبكة األمان االجتماعي ،بتمويل مشروع التحويالت النقدية المشروطة بالتعليم في
تركيا بالتعاون مع منظمة اليونيسيف هي .ويمول االتحاد األوروبي ألتزامه البالغ  84مليون يورو على شكل تحويالت نقدية
مرتين في الشهر لألسر الالجئة األكثر حاجة التي يلتحق أطفالها بالمدارس بأنتظام .ويتضمن المشروع أيضا عنصر حماية
االطفال لضمان استمرار األطفال الالجئين االلتحاق بالمدارس وتلقيهم خدمات تكميلية لحماية األطفال عند الحاجة .منذ
كانون الثاني  ،2018قام مشروع التحويالت النقدية المشروطة بالتعليم بدعم ما يقارب  260000طفل .تكمل هذه
المشاريع سلسلة من مشاريع اإلغاثة االخرى في قطاعات الحماية والتعليم غير الرسمي والعناية الصحية األولية والثانوية
والمتخصصة التي تم إطالقها خالل عامي  2016و.2017
بالمجمل تم التعاقد على  45مشروعا إنسانيا مع  19منظمة إنسانية تعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات التركية لتزويد
الالجئين واالشخاص األكثر حاجة بالمساعدة بما في ذلك الحماية والتحويالت النقدية وخدمات الصحة والتعليم .تكمل هذه
المشاريع المساعدات غير اإلنسانية لألتحاد األوروبي في إطار صندوق التسهيالت تركز على التعليم والصحة وإدارة الهجرة
والبنية التحتية البلدية والدعم اإلجتماعي واألقتصادي .توجه هذه المساعدات من خالل دائرة الجوار والتوسع في المفوضية
األوروبية.
تعرف على المزيد حول برنامج االتحاد األوروبي للتسهيالت لالجئين في تركيا.
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