األسدى :األصهت السىسٌت

ًـشـشة إٌــكــى

shortage

حمبئك وأسلبم
(ٌغب٠خ  28رشش ٓ٠اٌضبٔ)2015 ٟ

ػذد األشخبص الوشوىلٍي ببلؼٌبٌت
فً األسدى:
أوضش ِٓ  620000العئ عٛسٞ
 ْٛ١ٍِ 2العئ فٍغطٟٕ١
أوضش ِٓ  43688العئ ػشالٟ

حوىٌل الوفىضٍت األوسوبٍت لألسدى
هٌز بذاٌت األصهت:
أكثش هي  300هلٍىى ٌىسو ٌالعئٓ١
اٌغٛسٚ /ٓ١٠اٌّغزّؼبد اٌّض١فخ ،ثّب
ف ٟرٌه ٛ٠ ْٛ١ٍِ 145س ٚفِ ٟغبي
اٌّغبػذاد اإلٔغبٔ١خ

ؽمٛق اٌصٛسح١ِ :ظ عٍّبْ

الشسبئل الشئٍسٍت


رٛاصً األصِخ اٌغٛس٠خ رذ٘ٛس٘بِ ،غ رضا٠ذ االؽز١بعبد اإلٔغبٔ١خ ٚأػذاد اٌالعئ .ٓ١وٌثًٌ االححبد األوسوبً
ػلى الحكىهت األسدًٍت لذػوهب الوخىاطل والسخً ألكثش هي  006666الجئ سىسي ٚاٌز٠ ٓ٠شىٍ ْٛإٌٝ
عبٔت أوضش ِٓ  ْٛ١ٍِ 2العئ آخش ,ٓ٠صٍش عىبْ األسدْ رمش٠جب.



سىف ٌىاطل االححبد األوسوبً دػوه للحكىهت األسدًٍت ٚاٌغٙبد اٌفبػٍخ اإلٔغبٔ١خ ف ٟاٌّ١ذاْ ٌذػُ
اٌالعئ ٓ١اٌغٛس ٓ١٠األوضش ضؼفبٚ ,ثبألخص أٌٚئه اٌز٠ ٓ٠ؼ١ش ْٛخبسط اٌّخّ١بد ،ثبإلضبفخ إٌ ٝاٌّغزّؼبد
األسدٔ١خ اٌّض١فخ.



هٌز بذاٌت األصهت ،لبهج الوفىضٍت األوسوبٍت وحذهب بخخظٍض أكثش هي  066هلٍىى ٌىسو لوسبػذة
الالجئٍي والوجخوؼبث األشذ ضؼفب فً األسدى ،بوب فً رلك حخظٍض أكثش هي  541هلٍىى ٌىسو هي
الوٍضاًٍت اإلًسبًٍت.

اٌّفٛض١خ األٚسٚث١خ – اٌّغبػذاد
اإلٔغبٔ١خ ٚاٌؾّب٠خ اٌّذٔ١خ
ة ١٠٤٩-ثشٚوغً ،ثٍغ١ىب
٘برف)+٣٢ ٢( ٢٩٥ ٤٤ ٠٠ :
فبوظ)+٣٢ ٢( ٢٩٥ ٤٥ ۷٢ :
البريد االلكتروني:
echo-info@ec.europa.eu

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

* للوصول إلى جميع نشرات إيكو:
bit.ly/echo-fs



حش ّكل لضٍت حٌبلض حوبٌت الالجئٍي هظذس للك هخضاٌذ ف ٟعٛس٠ب ٚاٌذٚي اٌّغبٚسح ،ثّب فٙ١ب األسدْ.
٠ٚذػ ٛاالرؾبد األٚسٚث ٟاٌؾىِٛخ األسدٔ١خ ٌضّبْ اٌؾّب٠خ اٌىبف١خ ٌالعئ ٓ١ف ٟاٌجالد ثّب ٠زّبشِ ٝغ اٌّجبدئ
اإلٔغبٔ١خ.

ٔششح إ٠ى –ٛاألردن :األزمة السورية -كانون الثاني 5102
صفحة  0من 5

الىضغ اإلًسبًً واإلحخٍبجبث
االحخٍبجبث الشئٍسٍت والوشبكل راث الظلت
ِغ اعزّشاس اٌؾشة األٍ٘١خ ف ٟعٛس٠ب د ْٚرٛلف ،ال ثذ ِٓ شىش األسدْ ػٍ ٝؽغٓ ض١بفزٗ ٚعخبئٗ اٌىج١ش .ٓ٠ؽز ٝشٙش وبٔ ْٛاٌضبٔ ِٓ ٟػبَ  ،5102وطل ػذد الالجئٍي
السىسٌٍي فً األسدى إلى أكثش هي  006666الجئ ،ؽ١ش ٠شىً األطفبي أوضش ِٓ  21ف ٟاٌّئخ ِٓ ٘زا اٌّغزّغ اٌغىبٔ٠ٚ .ٟؼ١ش ِؼظُ اٌالعئ( ٓ١ؽٛاٌ )%01 ٟفٟ
اٌّغزّؼبد اٌّض١فخ ،ف ٟؽ٠ ٓ١ؼ١ش اٌجمّ١خ فِ 3 ٟخّ١بد ٌالعئ .ٓ١ولذ كبى للظشاع المبئن فً سىسٌب والؼشاق حأثٍش هبم ػلى الظشوف االجخوبػٍت ,وااللخظبدٌت فً البالد,
فمذ رُ إس٘بق ِٛاسد اٌّغزّغ اٌّؾٌٍٍ ٟجالدٚ ،اٌجٕ١خ اٌزؾز١خٚ ,اٌخذِبد االعزّبػ١خ ثشى ًٍ وج١شٚ ,عبُ٘ اسرفبع اإل٠غبساد ٚاٌزٕبفظ ػٍ ٝاٌٛظبئف ف ٟسفغ ؽذح اٌزٛرش ثٓ١
اٌالعئٚ ٓ١اٌغىبْ اٌّض١ف.ٓ١

وحسببج الوخبوف األهٌٍت بسبب ػذم االسخمشاس فً الوٌطمت إلى فشع المٍىد ػلى الحذود ببلٌسبت لألشخبص الفبسٌي هي الظشاع
واالضطهبد فً سىسٌبٛ٠ٚ .اعٗ اٌالعئ ْٛاٌغٛس ْٛ٠اٌز٠ ٓ٠ؼ١ش ْٛف٘ ٟزا اٌجٍذ وزٌه لٛ١د ٌٍؾصٛي ػٍ ٝاٌخذِبد اٌصؾ١خ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ.
٠ٚضطش ػذد ِزضا٠ذ ِٓ اٌالعئ ٓ١إٌ ٝاٌؼٛدح إٌ ٝاٌّخّ١بد ٚاٌؼٛدح إٌ ٝعٛس٠ب.
ٚف ٟاٌفزشح اٌٛالؼخ ث ٓ١شٙش أٍٛ٠ي ٚثذا٠خ شٙش وبٔ ْٛاألٚيٚ ،صً ػذد طبٌج ٟاٌٍغٛء الزٌي حمطؼج بهن السبل ػلى الحذود بٍي سىسٌب
ظشٚف صؼجخٚ .ف ٟإٌٙب٠خ عّؾذ اٌغٍطبد األسدٔ١خ ثٕمً ؽٛاٌٟ
واألسدى إٌ ٝؽٛاٌ 0555 ٟشخصٚ ,ثمٛ١ا ٕ٠زظش ْٚألعبث١غ فٟ
ٍ
 3315عٛس ٞإٌِ ٝشاوض اٌؼجٛسٚ .ػٍ ٝاألسعؼ ،اضطش اٌغضء األوجش اٌّزجم ِٓ ٟطبٌج ٟاٌٍغٛء ف ٟإٌّطمخ اٌؼبصٌخ إٌ ٝاٌؼٛدح إٌٝ
ِٛاطٕ ُٙاألصٍ١خ أٌّٛ ٚاصٍخ اٌزششّد ف ٟاٌذاخً.
ٕ٘بن رمبس٠ش رف١ذ بمٍبم ػولٍبث إلخالء حجوؼبث الخٍبم غٍش الشسوٍت ( ِٓ )ITSلجً اٌغٍطبد األسدٔ١خٚ .لذ رُ رفى١ه صالس رغّؼبد خ١بَ
غ١ش سعّ١خ ف ٟآٚائً شٙش وبٔ ْٛاألٚي ِّب أد ٜإٌ ٝرشش٠ذ  13ػبئٍخ 250 /أفشاد.
ٚرزؼشض إٌّطمخ ٌظشٚف اٌشزبء اٌمبسط ٛ٘ٚ ،األِش اٌز٠ ٞؼٛد ثؼٛالت ٚخّ١خ ػٍ ٝاٌغىبْ اٌالعئ ،ٓ١ؽ١ش ٠ؼ١ش اٌىض١ش ِٕ ُٙفٟ
ِالعئ غ١ش ِالئّخ .رم َٛدائشح اٌّغبػذاد اإلٔغبٔ١خ ٚاٌؾّب٠خ اٌّذٔ١خ (إ٠ى )ٛاٌزبثؼخ ٌالرؾبد األٚسٚث ٟثزمذِ ُ٠غبػذاد فظل الشخبء،
ٚاٌز ٟرزضّٓ اٌّغبػذاد إٌمذ٠خٚ ,اٌّالثظٚ ,عشّاد اٌغبصٚ ،إعشاء رؾغٕ١بد ػٍ ٝاٌّغبوٓ ٚاٌّالعئ ٚغ١ش٘ب ِٓ ِظب٘ش اٌذػُ اٌؼ.ٟٕ١

إسخجببت االححبد األوسوبً اإلًسبًٍت
الخوىٌل
ِٕز ثذا٠خ األصِخ ،خظظج الوفىضٍت األوسوبٍت  066هلٍىى ٌىسو إٌ ٝاألسدْ ِٓ ,خالي اٌّغبػذاد اإلٔغبٔ١خ,
ٚاٌزّٕ٠ٛخٚ ,اٌّبٌ١خٚ .لذ سبهوج دائشة الوسبػذاث اإلًسبًٍت والحوبٌت الوذًٍت (إٌكى) الخببؼت للوفىضٍت األوسوبٍت بأكثش
هي  541هلٍىى ٌىسو ٌزٛف١ش خذِبد فِ ٟغبالد ِضً اٌصؾخٚ ,اٌّغبػذاد اٌغزائ١خٚ ,اٌّغزٍضِبد إٌّضٌ١خ األعبع١خ,
ٚاٌّأٚ ,ٜٚاٌّ١بٖ ٚاٌصشف اٌصؾٚ ,ٟاٌذػُ إٌفغٚ ٟاإلعزّبػٚ ,ٟاٌؾّب٠خ ٌالعئ ٓ١اٌز٠ ٓ٠ؼ١ش ْٛف ٟاٌّخّ١بد ٚاٌزٓ٠
٠ؼ١ش ْٛف ٟإٌّبطك اٌؾضش٠خ٠ٚ .شًّ رٛف١ش اٌخذِبد األعبع١خ ف ٟاٌمشٚ ٜاٌّذْ إٌّزششح ف ٟاٌجالد األعش األسدٔ١خ
اٌضؼ١فخ أ٠ضب.
ٚف ٟآٚائً ػبَ  ،2530أثشث ػبطفت شخىٌت لىٌت ػلى خٍبم الالجئٍي فً هخٍوبث الضػخشي واألصسقٚ .لذ أطٍمذ إ٠ى،ٛ
إٌ ٝعبٔت ٚوبالد األُِ اٌّزؾذح ٚإٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ ،ثشٔبِظ اٌّغبػذاد إٌمذ٠خ اٌطبسئخ ٌّغبػذح  13555طفً
ِٓ أطفبي اٌالعئ ٓ١اٌغٛس ٓ١٠األشذ ضؼفب ٚاٌز ٓ٠رمً أػّبسُ٘ ػٓ  31عٕخٚ .لذ رُ إصالػ ٚؽذاد اٌغىٓ اٌز ٟرضشسد
فِ ٟخّ١بد اٌضػزشٚ ٞاألصسق ,ثبإلضبفخ إٌ ٝرٛص٠غ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّالثظ اٌشز٠ٛخ ٚاٌّغزٍضِبد إٌّضٌ١خٚ .لذ لبِذ
اٌّفٛض١خ اٌغبِ١خ ٌألُِ اٌّزؾذح ٌشؤ ْٚاٌالعئ )UNHCR( ٓ١أ٠ضب ثزمذ ُ٠ثذي ٔمذ ٞإضبفٌٍ ٟؾبالد اٌطبسئخ ٌـ 27295
أعشح ِٓ األعش اٌضؼ١فخ ٌالعئ ٓ١اٌغٛس ٓ١٠اٌز ٟرؼ١ش ف ٟاٌّغزّؼبد اٌّؾٍ١خ ٌزغط١خ االؽز١بعبد األعبع١خ ِضً رىبٌ١ف
اٌزذفئخ.
ٚع١زُ اإلػالْ ػٓ رّ ً٠ٛعذ٠ذ ِٓ لجً ِفٛض االرؾبد األٚسٚثٌٍّ ٟغبػذاد اإلٔغبٔ١خ ٚاالعزغبثخ ٌألصِبد ،وش٠غزٛط
عزب١ٍ٠بٔ١ذط ،أصٕبء ثؼضزٗ إٌ ٝاألسدْ ف 27 ٟوبٔ ْٛاٌضبٔ ِٓ ٟػبَ .2530
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* للوصول إلى جميع نشرات
إيكو:

bit.ly/echo-fs

