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 مقدمة:

 قريبم كل الناس األردنيين. في نفس الوقت لدععنده موارد كثير ل يسلية ولااألردن من البطالة العيعاني  

هناك كثير مؤسسات التي يتوفرن موارد ومساعدة من نصف السكان في األردن الالجئين. في األردن 

 سوري الجئ ٦٧٠٠٠٠كثر من أفي البلد. االن هناك  ينموجودالساعد حكومة األردن تدعم كل الالجئين لت

السودانيين الالجئين  ٤٠٠٠الالجئ اليمني و ١٥٠٠٠و قيالجئ عرا ٣٠٠٠٠ي ومليونين الجئ فلسطينو

الالجئين من موجود في األردن. هذه مجموعات الالجئين أكبر مجموعات في األردن ولكن هناك مجموعات 

صوصاً على اإلغاثة من مؤسسات مثل خن ون فلسطينيوالجئالن ووسوريالن والجئاليعتمد   االخرين ايضاً. 

 رئيساللسوء الحظ . ىخرأاالونروا ومنظمات محليات و والمفوضية السامية    لالجئين  النرويجي المجلس

  1مؤسسات.اللى هذه إ الدعمومعظم اإلغاثة  قرر أن يوقف ترامب

  

 وقرار ترامب: لالجئين النرويجي المجلس

 لالجئين في األردن. اكيف هذه المنظمات تعمل وتدعم  على هذا القرار سيؤثر

 يض اإلغاثة من أمريكا.  االن هناكتخف منثرت تأمؤسسة ال من لالجئين واحد النرويجي المجلس 

والزعتري.  االزرقمثل الجئ في مخيمات  ١٢٥٩٤٤األردن. يسكن في  سوري جئال ٦٧٢٥٧٨حوالي 

لالجئين  النرويجي وريين. المجلسالتي استخدمت لدعم الالجئين الس ةهذه المخيمات هناك موارد كثيرفي 

الالجئين السوريين في المخيمات.  غلىوالتعليم فلوس الو مالبسالو كلاألو ىمأوالك ةيوفر خدمات أساسي

كما  قانونية وحماية قانونية إلى الالجئين.   يوفر مساعدة لالجئين النرويجي المجلس ةخدمات أساسيالهذه 

كمشرف حالة  .مع حماية الطفل والعنف الجنسي والترحيل لالجئين النرويجي حماية المجلس قسم يتعامل

التي تحت حماية الطفل والعنف شؤون المساعدة مع  )األشخاص الذين عمل مع األطفال واألهالي( يوفر

 المجلسينبني سري والزواج المبكر. في الوقت عينه، األعنف الالغتصاب واجنسي والتحرش المثل  يالجنس

راكز التدريب ومراكز مو مستشفياتالمثل  ىخرأيوفر خدمات و المخيمات تدعم لالجئين النرويجي

تمويل لهذا المشاريع من برامج األمم كثير من ال على أنفي المخيمات.  أكثرعمل الفرص المعلومات و

يزانية المساعدة الدولية يقطع م  يريد أن و ب خططهرامرئيس تالعلن أ، ٢٠١٧يونيسف. في الالمتحدة مثل 

لالجئين  النرويجي دوالر من أمريكا باختصار المجلسمليون  ١٣٠يونسف من جسارة ال سيعانياالمريكية. 
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ستفقد كثير من تمويلهم الذي يوفره   اليونسف2. مازال عنده التمويل من مؤسسات االخرى ولكن في 

 المستقبل لن تكون فلوس كافية لتطبيق كل المشاريع.3

وقرار ترامب:مفوضية األمم المتحدة    

 

د على التمويل من برامج األمم المتحدة تعتمحيدة التي الومؤسسة اللالجئين ليس  النرويجي المجلس

عن  بامرئيس ترالسياسات أيضاً.  يونيسفالمفوضية األمم المتحدة التمويل من  تستخدميونيسف. المثل 

شاريع التعليم. صوصاً مخللمشاريع المستقبل،  ميزانية مفوضية األمم المتحدة على ثرؤتس ةاإلغاثة األمريكي

في الماضي . ةالحكومة األمريكيكثير من ال على التمويل مفوضية األمم المتحدة تحصلفي االن قسم التعليم 

٪ من تمويلها )تشاهد ٣٧.٨هذا العدد  ليون دوالر خصوصاً إلى مفوضية األمم المتحدةب ١.٥أمريكا أعطت 

  لالجئين. النرويجي المجلسالخدمات على  وفرتدعم خدمات مثل ليستخدم ل الفلوسهذا  4(.١صورة 

ً  واحد بليون دوالر إلى يونيسف قريب من  في الماضي أمريكا أعطت وايضاً،  هذا التمويل يدعم . خصوصا

يونيسف المفوضية األمم المتحدة التمويل من  5كثير من برامج مفوضية األمم المتحدة لالجئين السوريين.

ً  يستخدم للتعليم النظام التعليمي كاالكتظاظ في للمساعدة مع تحديات في  يخصص فلوس. الخصوصا

 يوفررسات والعنف المدرسي كما يدفع يونيسف للرسوم المدرسية لكل األطفال السوريين. ايضاً، امدال

 إلىيونيسف من أمريكا التمويل تقليل لب يخطط امرئيس ترالمنح دراسية لطالب التعليم العلية. يونيسف ال

 .  6كيف مفوضية األمم المتحدة تدعم الالجئين السوريين في األردن  على ثرؤقليل سي٪.  هذا الت١٦

 

   االونروا وقرار ترامب: 

توفر  الفلسطينيين ايضاً.  الالجئين على ب ستؤثرامتر رئيسالمثل الالجئين السوريين، سياسات 

مؤسسة االونروا. هذه المؤسسة تحت األمم المتحدة    منمعظم الخدمات لالجئين الفلسطينيين 

 مفوضية األمم المتحدة   والمجلس الفلسطينيين.  االونروا بمثابةالالجئين وتعمل خصوصاً مع 

ايضاً و  كل إلى الفلسطينيين أوزع ت يتعليم، هاللالجئين، توفير اإلغاثة إلى الفلسطينيين ك النرويجي

مليون الجئ من أصل فلسطيني   وكثير منهم يعتمدون  ٢.١هناك  األردنمستشفيات. في اليدعم 
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 االونروا عنب يريد ان يقطع التمويل األمريكي امتررئيس الولكن   خدمات من االونروا.العلى 

 شؤون ترامب بالنسبة لرئيسولالجئين الفلسطينيين  ةالخطط مشكلة كبير ه. هذ(٢)تشاهد صورة 

 لقضية ومباشرواضح  "استهداف   هذا القرار عدوان عصامدكتور  حماس حركة في الالجئين

عيد تحديد معنى يأمريكا القانون الجديد الذي  تكتب ضافة إلى ذلكإ .7العودة" وحق الالجئين

فلسطين من   الذين خرجوا الالجئين الفلسطينيين، هذا القانون سيحدد الالجئين الفلسطينيين لناس 

ون بالنسبة لالجئين الفلسطينيين   وواحد من ثالثة أغراض ؤحق العودة أهم ش 8خالل النكبة.

 العودة. بالفلسطينيين الالجئين  حق   المؤسسة. هذا القانون سينكر

 
 :ةماتالخ

الالجئين . سياساته تهدد حقوق اً كثيرحياة الالجئين في األردن  على ثرؤستب امرئيس ترالسياسات 

هدد معيشة الخطط ي سوريين. هذهوالالجئين ال تدعم الالجئين الفلسطينيين الفلسطينيين   والمؤسسات التي

مكان مثل أمريكا الفلوس أو الموارد أو ال. األردن ليس عنده االقتصاد أو ينالالجئين   والمواطنين األردني

ب يريد أن يقطع امرئيس ترالوبالرغم من ذلك كله،    اأكثر من أمريك الالجئين ولكن األردن يدعم كثير

      معظم اإلغاثة األمريكية التي تدعم الالجئين في األردن.  
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