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حقائق وأرقام
عدد األشخاص الذين يثيرون حالة
من القلق في األردن:

أكثر من  628000الجئ سوري
 2مليون الجئ فلسطيني
أكثر من  47554الجئ عراقي
تمويل المفوضية األوروبية لألردن
منذ بداية األزمة:
أكثر من  500مليون يورو في مجال
التنمية ,والمساعدات اإلنسانية
والمساعدات المالية الكلية ،بما في
ذلك  160مليون يورو في مجال
المساعدات اإلنسانية.

حقوق الصورة :االتحاد األوروبي /إيكو /ماتيو باولتروني

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 الحكومة األردنية لدعمها المتواصل والسخي ألكثر من  628000الجئ سوري
والذين يشكلون إلى جانب أكثر من  2مليون الجئ آخر ,ثلث سكان األردن تقريبا.



سوف يواصل االتحاد األوروبي دعمه للحكومة األردنية وللجهات اإلنسانية الفاعلة في الميدان لدعم
الالجئين السوريين الضعفاء وباألخص أولئك الذين يعيشون خارج المخيمات ،باإلضافة إلى المجتمعات
األردنية المضيفة.



منذ بداية األزمة ،قدمت المفوضية األوروبية وحدها أكثر من  500مليون يورو في مجال التنمية,
والمساعدات المالية الكلية ,والمساعدات اإلنسانية لدعم االستجابة لألزمة السورية ،بما في ذلك أكثر من
 160مليون يورو من الميزانية 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



تتزايد المخاوف المتعلقة في تناقص حماية الالجئين في سوريا والدول المجاورة ،بما فيها األردن .ويدعو
االتحاد األوروبي الحكومة األردنية لضمان الحماية الكافية لالجئين في البالد بما يتماشى مع المبادئ
اإلنسانية.

* للوصول إلى جميع نشرات إيكو:
bit.ly/echo-fs
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الوضع اإلنساني واإلحتياجات
االحتياجات الرئيسية والمشاكل ذات الصلة
مع تواصل الحرب األهلية في سوريا بال هوادة ,ال بد من شكر األردن لضيافته السخية والمميزة .وحتى شهر أيار من عام
 ،2015وصل عدد الالجئين السوريين في األردن إلى أكثر من  628000الجئ ،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 .ويؤثر الصراع القائم في سوريا والعراق على الظروف االجتماعية ,واالقتصادية في البالد ,فقد تم إرهاق موارد
المجتمع المحلي للبالد ،والبنية التحتية ,والخدمات االجتماعية بشك ٍل كبير ,وساهم ارتفاع اإليجارات 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.
في الفترة الواقعة بين شهر أيلول وأوائل شهر كانون األول من عام  ،2014ارتفع عدد المواطنين الذين تقطعت بهم السبل من
ظروف صعبة .وفي
طالبي اللجوء على الحدود بين سوريا واألردن إلى  5000شخص .وبقيوا ينتظرون لعدة أسابيع في ظل
ٍ
النهاية ,سمحت السلطات األردنية بنقل حوالي  1130سوري إلى مراكز العبور .ومن المرجح أن يطلب من الجزء المتبقي من
طالبي اللجوء في المنطقة العازلة العودة إلى مواطنهم األصلية أو االنتقال إلى أي مكان آخر .ومنذ بداية شهر نيسان من عام
 ،2015تقطعت السبل بمجموعة جديدة من الالجئين -معظمهم من النساء واألطفال -على الحدود وأصبحوا يحتاجون للحصول
على المساعدات اإلنسانية .وخالل األسبوع األول من شهر نيسان ،ازداد عدد جرحى الحرب المتأذين بشك ٍل كبير ،ومن الممكن
أن يتضاعف هذا العدد في شهر آذار من عام .2015

إستجابة االتحاد األوروبي اإلنسانية
التمويل
منذ بداية األزمة ،قامت المفوضية األوروبية بتقديم  500مليون يورو لألردن في مجال المساعدات اإلنسانية,
والتنمية ,والمساعدات المالية الكلية .وقد ذهب أكثر من  160مليون يورو من هذا المبلغ للمساعدات اإلنسانية,
لتوفير خدمات في مجاالت مثل الصحة ,والمساعدات الغذائية ,والمستلزمات المنزلية األساسية ,والمأوى ,والمياه
والصرف الصحي ,والدعم النفسي واالجتماعي ,وبرامج حماية الالجئين الذين يعيشون في المخيمات والذين
يعيشون في المناطق الحضرية .ويشمل توفير الخدمات األساسية في القرى والمدن المنتشرة في البالد األسر
األردنية الضعيفة 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 ,تمول المفوضية األوروبية أيضا
المساعدات النقدية التي يتم تقديمها لالجئين األكثر ضعفاً ,حتى تكون أكثر فعالية ولضمان حفظ الكرامة .في
مخيمات الزعتري واألزرق لالجئين ,تمول المفوضية التسهيالت الصحية والمتعلقة بخدمات الماء والصرف
الصحي ،وهذا العام ستواصل دعم التسهيالت الصحية المتعلقة باإلنجاب ,كعيادة صندوق األمم المتحدة لإلسكان
 UNFPAالتي ترعى عمليات إنجاب  300طفل في المعدل كل شهر.
ومنذ عام  ،2012تلقت اليونيسف  16.6مليون يورو من التمويالت اإلنسانية من المفوضية األوروبية لحماية
األطفال ,ولتوفير خدمات المياه والصرف الصحي ,ولتقديم المساعدات النقدية .في عام  ،2015وفي إطار برنامج
اليونيسف للمنح النقدية للطفل ،الذي تموله المفوضية ،والصندوق المركزي لإلغاثة في حاالت الطوارئ
( ,)CERFوحكومات كندا وهولندا ،يحصل أكثر من  54000طفل من  14896أسرة من الالجئين السوريين
األكثر ضعفا ممن يعيشون خارج المخيمات منحة شهرية مقدارها  30دينار لمدة ستة أشهر لدعم االحتياجات
األساسية لألطفال ولتمويل نفقات التعليم.
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صفحة  ٢من 2

* للوصول إلى ج
إيكو:

y/echo-fs

