األردن :األزمة السورية

نـشـرة إيــكــو

shortag

حقائق وأرقام
عدد األشخاص الذين يشكلون مصدر
قلق في األردن:

أكثر من  629627الجئ سوري
 49943الجئ عراقي مسجل
 + 15000الالجئين الفلسطينيين من
سوريا
تمويل المفوضية األوروبية لألردن
منذ بداية األزمة:

أكثر من  353مليون يورو لالجئين
السوريين /والمجتمعات المضيفة,
تشمل  198مليون
للمساعدات اإلنسانية

يورو
أسرة الجئة سورية تستفيد من برنامج المنح النقدية لألطفال الذي تدعمه إيكو
حقوق الصورة :اليونيسف /كريستوفر هيرفج

الرسائل الرئيسية

المفوضية األوروبية – المساعدات
اإلنسانية والحماية المدنية



تستمر الحرب األهلية في سوريا بال هوادة ،مع تواصل ارتفاع االحتياجات اإلنسانية وأعداد الالجئين .ويثني
االتحاد األوروبي على استجابة الحكومة األردنية التي تدعم أكثر من  629000الجئ سوري .ويشكل
هؤالء الالجئون إلى جانب أكثر من الجئ من دو ٍل أخرى ,ثلث سكان األردن تقريبا.



منذ بداية األزمة ,قامت المفوضية األوروبية بتخصيص أكثر من  353مليون يورو لمساعدة الالجئين
والمجتمعات الضعيفة في األردن .وهذا يشمل أكثر من  198مليون يورو من الميزانية اإلنسانية.



يثني االتحاد األوروبي على الحكومة األردنية لكرمها في إستضافة الالجئين السوريين وسيواصل دعمه
للحكومة األردنية وللمنظمات اإلنسانية الفاعلة في الميدان لدعم الالجئين السوريين المعوزين وباألخص
أولئك الذين يعيشون خارج المخيمات ،باإلضافة إلى المجتمعات األردنية المضيفة.



تتزايد المخاوف المتعلقة بوضع الالجئين في الدول المجاورة لسوريا ،بما فيها األردن .ويدعو االتحاد
األوروبي الحكومة األردنية لمواصلة ضمان الحماية الكافية لالجئين في البالد بما يتماشى مع المبادئ
اإلنسانية.

ب ١٠٤٩-بروكسل ،بلجيكا
هاتف)+٣٢ ٢( ٢٩٥ ٤٤ ٠٠ :
فاكس)+٣٢ ٢( ٢٩٥ ٤٥ 7٢ :
البريد االلكتروني:
echo-info@ec.europa.eu

العنوان االلكتروني:

http://ec.europa.eu/echo

* للوصول إلى جميع نشرات إيكو:
bit.ly/echo-fs
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الوضع اإلنساني واإلحتياجات
االحتياجات الرئيسية والمشاكل ذات الصلة
مع استمرار الحرب األهلية في سوريا بال توقف ,ال بد من شكر األردن على استجابته السخية والدائمة لتدفق الالجئين .وحتى
شهر تشرين األول من عام  ،2015وصل عدد الالجئين السوريين في األردن إلى أكثر من  629000الجئ ،حيث يمثل
األطفال أكثر من  50في المئة من هذا المجتمع السكاني .ويعيش معظم الالجئين (حوالي  )%83في المجتمعات المضيفة ،في
حين يعيش البقيّة في ثالثة مخيمات لالجئين .وقد كان للصراع القائم في سوريا والعراق تأثير مهم على الظروف االجتماعية,
واالقتصادية في البالد ,فقد تم إرهاق موارد المجتمع المحلي للبالد ،والبنية التحتية ,والخدمات االجتماعية بشك ٍل كبير ,وساهم
ارتفاع االيجارات والتنافس على الوظائف في زيادة التوتر بين الالجئين والمجتمعات السكانية المضيفة.
وتسببت المخاوف األمنية نتيجةً لعدم االستقرار في المنطقة بفرض القيود على الحدود بالنسبة لألشخاص الفارين من الصراع
واالضطهاد في سوريا .ويواجه الالجئون السوريون الذين يعيشون في هذا البلد كذلك قيود للحصول على الخدمات الصحية
والتعليمية ,ويضطر عدد متزايد من الالجئين إلى العودة إلى المخيمات أو العودة إلى سوريا .ومن العوامل األخرى التي تدفع
الالجئين إلى العودة إلى المخيمات أو إلى سوريا هو تناقص المساعدات الغذائية المقدمة بموجب القسائم اإللكترونية التي يوفرها
برنامج األغذية العالمي للمقيمين خارج المخيمات.
ومنذ بداية شهر نيسان من عام  ،2015علقت مجموعة جديدة من الالجئين -معظمهم من النساء واألطفال -على الحدود بين
سوريا واألردن .وقد تضاعف عدد حاالت إصابات الحرب الشديدة التي تحتاج إلى المساعدة الطبية في البالد خالل األشهر
األخيرة.

إستجابة االتحاد األوروبي اإلنسانية
التمويل
منذ بداية األزمة ،قدمت المفوضية األوروبية  325مليون يورو للسكان المحتاجين في األردن في مجال
المساعدات اإلنسانية والتنموية .وقد ساهمت دائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية (إيكو) بأكثر من
 198مليون يورو ,لتوفير خدمات في مجاالت مثل الصحة ,والمساعدات الغذائية ,والمستلزمات المنزلية
األساسية ,والمأوى ,والمياه والصرف الصحي ,والدعم النفسي واالجتماعي ,وبرامج الحماية لالجئين الذين
يعيشون في المخيمات والذين يعيشون في المناطق الحضرية .ويشمل توفير الخدمات األساسية في القرى والمدن
المنتشرة في البالد األسر األردنية المعوزة أيضا .وتستهدف برامج معينة احتياجات األطفال والنساء حيث يشكل
األطفال حوالي  %53من الالجئين وتشكل النساء  %23.5من النساء.
ونظرا إلى أن  %83من الالجئين في األردن يعيشون في األماكن الحضرية ,تعمل المساعدات اإلنسانية التي
يقدمها االتحاد األوروبي على دعم الالجئين األكثر عوزا وذلك من خالل المساعدات النقدية ،حيث تعد هذه
المساعدات بأنها األكثر فعالية من حيث التكاليف واألكثر حفظا للكرامة .في مخيمات الزعتري واألزرق لالجئين,
استثمرت إيكو في مجال توفير المرافق الصحية والمرافق المعنية بمجال اإلمداد بالماء واإلصحاح والنهوض
بالنظافة ( )WASHكما وستواصل هذا العام دعم المرافق الصحية المعنية باإلنجاب في مخيم الزعتري لالجئين,
حيث يولد  12-10طفل بالمعدل كل يوم ,وفي مخيم األزرق ,حيث يولد  3-2أطفال كل يوم.
ومنذ عام  ،2012تلقت اليونيسف  24.1مليون يورو من دائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية (إيكو)
التابعة للمفوضية األوروبية لحماية الطفل ,ولتوفير خدمات المياه والصرف الصحي ,ولدعم البرنامج الحالي
للمنح النقدية لألطفال .ومنذ شهر شباط من عام  ،2015تقوم منظمة اليونيسف بمساعدة أكثر من  50000طفل
وطفلة من  15000أسرة من األسر الالجئة السورية األكثر عوزا في المجتمعات المضيفة من خالل تقديم 20
دينار لكل طفل شهريا .والهدف المباشر لبرنامج المنح النقدية لألطفال هو منع األسر المعوزة من االعتماد على
آليات التصدي السلبية ،من خالل المساعدة في تغطية احتياجات ومصاريف كل طفل .ويتم تنفيذ برنامج المنح
النقدية لألطفال بفضل المساهمات التي تقدمها المفوضية األوروبية في مجال المساعدات االنسانية ,وكندا,
والصندوق المركزي لإلغاثة في حاالت الطوارئ ( ,)CERFوالكويت ,وهولندا.
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صفحة  ٢من 2

* للوصول إلى ج
إيكو:

y/echo-fs

