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        � ٢٩ نيسان من عام ٢٠١١

 أتت مجموعة من السوري� (حوا
 ٢٥٢ شخصاً) إ�

 تركيا هارب� من الفو� التي عّمت ب�دهم ودخلوا

 ا�را� ال�كية ع� ممر هاتاي - ياي�داغ

ا�خي�ت

يعيش حوا
 ١.٥٪ فقط من

السوري� � ا�خي�ت 

 أعداد السوري�

 تزايدت أعداد السوري� ا�ُسجل� � تركيا ع� ا�عوام. ففي عام ٢٠١٢ كان

 هناك 14 ألف سوري فقط أما � عام ٢٠١٣ أصبح العدد ٢٢٤ ألفاً و� ٢٠١٤

 ارتفع العدد إ� ا�ليون و٥١٩ ألف شخصاً و� عام ٢٠١٥ ارتفع العدد

 ا±ج�
 ليُصبح ٢.٥ مليون وإ� ٢.٨ مليون � عام ٢٠١٦ وإ� ٢.٤ مليون �

 ٢٠١٧ وإ� ٣.٦ مليون � عام ٢٠١٨ وإ� ٣.٥ � عام ٢٠١٩ وأخ²اً إ� 3 مليون

.و٥٨٣ ألفاً � عام ٢٠٢٠

 " µجئي ا�ُدن "

 يعيش حوا
 ٩٩٪ من السوري� �

ا�ُدن الكب²ة مع ا�جتمع ال�¶

 توزع ال�جئ� � تركيا

 يعيش غالبية السوري� � تركيا � مدينة استنبول حيث يُقدر عددهم بـ 960 ألفاً ويليها

 ُمدن يسكن � كل منها أكÄ من 100 ألف سوري مثل غازي عنتاب وهاتاي وشانÀ أورفا

 وأضنة ومرس� وبورصة وأزم² وقونيا وكيليس. Èُكن القول بأن توزع السوري� � ا�ناطق

 وا�دن والنواحي وحتى ا�حياء هو توزع غ² متوازن نهائياً وذلك �ن تركيا Í تنتهج أي

.مخطط يهدف إ� توزيع السوري� � أراضيها

طالبي اللجوء

 بين� كان مجموع طالبي اللجوء � تركيا � عام ٢٠١١ هو ٥٨ ألفاً،

 ارتفع هذا الرقم ليبلغ ا�ربعة م�ي� طالب لجوء، ٣.٦ مليون منهم

 هم من السوري� و ٤٠٠ ألف من طالبي اللجوء من دول أُخرى (ممن

(هم تحت وصف الح�ية ا�ؤقتة أو تحت وصف الح�ية الدولية

بحلول نيسان ٢٠٢٠، أصبح هناك � تركيا

 مليون و٥٨٣ ألف سوري ممن هم تحت وصف الح�ية ا�ؤقتة 3 

 با±ضافة إ� ١١٧ ألفاً ممن يحملون تصاريح ا±قامة وقرابة ا�ئة ألفاً

 ." من " ا�هاجرين الغ² نظامي�

� نهاية عام ٢٠١٩، ُمنحت الجنسية ال�كية لـ ١١٧ ألف سوري 

الوضع � تركيا منذ ٢٩ نيسان ٢٠١١ إ� هذه اللحظة

 أُدرج ٦٨٠ ألف طفل سوري � نظام التعليم ال�¶ ، - ُولد أكÄ من ٦٢٠ ألف -

طفل سوري ، - أكÄ من ١ مليون سوري يعمل � تركيا

 أُسست أكÄ من ٢٠ ألف àكة سورية ، - أكÄ من ٣٣ ألف طالب سوري -

 يدرس � الجامعات ال�كية ، - هناك١.٦ مليون طف�ً سورياً ممن هم �

 ا�رحلة العمرية (٠-١٨) ، - هناك 1 مليون و٨٠ ألف طف�ً-يافعاً ممن هم �

عمر\سن الدراسة، - هناك ٢ مليون ممن هم � عمر\سن العمل (١٥-٦٥

Äمنذ عام ٢٠١٤ أصبحت تركيا الدولة ا�ك 

Íاحتضاناً ل�جئ� � العا

 µزالت الحرب والفو� قاãة � سورية

 من بعد هذه الحرب التي أودت إ� مقتل ٥٠٠ ألف إنساناً وهجرت ٦.٥

 مليون شخصاً وأدت إ� نزوح ٧-٨ م�ي� شخصاً داخل الب�د، فإن آفاق الس�م

 .ا�ستدام واµستقرار، مع ا�سف، تبدو بعيدة ا�نال

تدفق ال�جئ� وا�هاجرين الغ² نظامي� من غ² السوري�

 من بعد عام ٢٠١٦، تدفق العديد من ال�جئ� وا�هاجرين الغ² نظامي� (من غ² السوري�) إ� تركيا ٢٠١٦. حيث

 فاق عدد أصحاب\طالبي الح�ية الدولية الـ ٣٦٥ ألفاً � عام ٢٠١٩. شهدت تركيا ارتفاعاً حاداً � أعداد ال�جئ� غ²

 النظام� خصوصاً بعد عام ٢٠١٦، حيث � السنوات الخمس ا�خ²ة أè إ� تركيا ع� إيران   قرابة الـ ١.٥ مليون

 µجئ غ² نظامي، أغلبهم من دول مثل أفغانستان وباكستان وإيران والعراق. فقط � عام ٢٠١٩، أُوقف µ 465جئاً

 غ² نظامي بينهم ٢٠١ ألف مواطناً أفغانياً. عë الرغم من إعادة بعض ا�وقوف� إ� ب�دهم مع عدم إصدار قرار

íنعهم من دخول تركيا إµ أن قسم كب² منهم يبقى � الب�د م� يؤدي إ� تفاقم ا�عداد بشكل أك�
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