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مقدمة:
يعاني األردن من البطالة العالية وليس عنده موارد كثير للدعم كل الناس األردنيين .في نفس الوقت قريب
من نصف السكان في األردن الالجئين .في األردن هناك كثير مؤسسات التي يتوفرن موارد ومساعدة
لتساعد حكومة األردن تدعم كل الالجئين الموجودين في البلد .االن هناك أكثر من  ٦٧٠٠٠٠الجئ سوري
ومليونين الجئ فلسطيني و ٣٠٠٠٠الجئ عراقي و ١٥٠٠٠الالجئ اليمني و ٤٠٠٠الالجئين السودانيين
موجود في األردن .هذه مجموعات الالجئين أكبر مجموعات في األردن ولكن هناك مجموعات من الالجئين
االخرين ايضاً .يعتمد الالجئون السوريون والالجئون فلسطينيون خصوصا ً على اإلغاثة من مؤسسات مثل
المجلس النرويجي لالجئين والمفوضية السامية واالونروا ومنظمات محليات أخرى .لسوء الحظ الرئيس
ترامب قرر أن يوقف معظم اإلغاثة والدعم إلى هذه المؤسسات.
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المجلس النرويجي لالجئين وقرار ترامب:
هذا القرار سيؤثر على كيف هذه المنظمات تعمل وتدعم الالجئين في األردن.
المجلس النرويجي لالجئين واحد من المؤسسة تأثرت من تخفيض اإلغاثة من أمريكا .االن هناك
حوالي  ٦٧٢٥٧٨الجئ سوري في األردن .يسكن  ١٢٥٩٤٤الجئ في مخيمات مثل االزرق والزعتري.
في هذه المخيمات هناك موارد كثيرة التي استخدمت لدعم الالجئين السوريين .المجلس النرويجي لالجئين
يوفر خدمات أساسية كالمأوى واألكل والمالبس والفلوس والتعليم غلى الالجئين السوريين في المخيمات.
هذه الخدمات أساسية المجلس النرويجي لالجئين يوفر مساعدة قانونية وحماية قانونية إلى الالجئين .كما
يتعامل قسم حماية المجلس النرويجي لالجئين مع حماية الطفل والعنف الجنسي والترحيل .كمشرف حالة
(األشخاص الذين عمل مع األطفال واألهالي) يوفر مساعدة مع الشؤون التي تحت حماية الطفل والعنف
الجنسي مثل التحرش الجنسي واالغتصاب والعنف األسري والزواج المبكر .في الوقت عينه ،ينبني المجلس
النرويجي لالجئين تدعم المخيمات ويوفر خدمات أخرى مثل المستشفيات ومراكز التدريب ومراكز
المعلومات وفرص العمل أكثر في المخيمات .على أن كثير من التمويل لهذا المشاريع من برامج األمم
المتحدة مثل اليونيسف .في  ،٢٠١٧أعلن الرئيس ترامب خططه ويريد أن يقطع ميزانية المساعدة الدولية
االمريكية .سيعاني اليونسف من جسارة  ١٣٠مليون دوالر من أمريكا باختصار المجلس النرويجي لالجئين
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ستفقد كثير من تمويلهم الذي يوفره اليونسف .2مازال عنده التمويل من مؤسسات االخرى ولكن في
المستقبل لن تكون فلوس كافية لتطبيق كل المشاريع.
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مفوضية األمم المتحدة وقرار ترامب:
المجلس النرويجي لالجئين ليس المؤسسة الوحيدة التي تعتمد على التمويل من برامج األمم المتحدة
مثل اليونيسف .تستخدم مفوضية األمم المتحدة التمويل من اليونيسف أيضاً .سياسات الرئيس ترامب عن
اإلغاثة األمريكية ستؤثر على ميزانية مفوضية األمم المتحدة للمشاريع المستقبل ،خصوصا ً مشاريع التعليم.
االن قسم التعليم في مفوضية األمم المتحدة تحصل على التمويل الكثير من الحكومة األمريكية .في الماضي
أمريكا أعطت  ١.٥بليون دوالر خصوصا ً إلى مفوضية األمم المتحدة هذا العدد  ٪٣٧.٨من تمويلها (تشاهد
صورة  4.)١هذا الفلوس يستخدم للدعم خدمات مثل وفرت الخدمات على المجلس النرويجي لالجئين.
وايضاً ،في الماضي أمريكا أعطت قريب من واحد بليون دوالر إلى يونيسف خصوصا ً .يدعم هذا التمويل
كثير من برامج مفوضية األمم المتحدة لالجئين السوريين 5.مفوضية األمم المتحدة التمويل من اليونيسف
يستخدم للتعليم خصوصا ً .الفلوس يخصص للمساعدة مع تحديات في النظام التعليمي كاالكتظاظ في
المدارسات والعنف المدرسي كما يدفع يونيسف للرسوم المدرسية لكل األطفال السوريين .ايضاً ،يوفر
اليونيسف منح دراسية لطالب التعليم العلية .الرئيس ترامب يخطط لتقليل تمويل اليونيسف من أمريكا إلى
 .٪١٦هذا التقليل سيؤثر على كيف مفوضية األمم المتحدة تدعم الالجئين السوريين في األردن .6
االونروا وقرار ترامب:
مثل الالجئين السوريين ،سياسات الرئيس ترامب ستؤثر على الالجئين الفلسطينيين ايضاً .توفر
معظم الخدمات لالجئين الفلسطينيين من مؤسسة االونروا .هذه المؤسسة تحت األمم المتحدة
وتعمل خصوصا ً مع الالجئين الفلسطينيين .االونروا بمثابة مفوضية األمم المتحدة والمجلس
النرويجي لالجئين ،توفير اإلغاثة إلى الفلسطينيين كالتعليم ،هي توزع أكل إلى الفلسطينيين وايضا ً
يدعم المستشفيات .في األردن هناك  ٢.١مليون الجئ من أصل فلسطيني وكثير منهم يعتمدون
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على الخدمات من االونروا .ولكن الرئيس ترامب يريد ان يقطع التمويل األمريكي عن االونروا
(تشاهد صورة  .)٢هذه الخطط مشكلة كبيرة لالجئين الفلسطينيين وبالنسبة لرئيس ترامب شؤون
الالجئين في حركة حماس دكتور عصام عدوان هذا القرار "استهداف واضح ومباشر لقضية
الالجئين وحق العودة" .7إضافة إلى ذلك كتبت أمريكا القانون الجديد الذي يعيد تحديد معنى
الالجئين الفلسطينيين ،هذا القانون سيحدد الالجئين الفلسطينيين لناس الذين خرجوا من فلسطين
خالل النكبة 8.حق العودة أهم شؤون بالنسبة لالجئين الفلسطينيين وواحد من ثالثة أغراض
المؤسسة .هذا القانون سينكر حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة.
الخاتمة:
سياسات الرئيس ترامب ستؤثر على حياة الالجئين في األردن كثيرا ً .سياساته تهدد حقوق الالجئين
الفلسطينيين والمؤسسات التي تدعم الالجئين الفلسطينيين والالجئين السوريين .هذه الخطط يهدد معيشة
الالجئين والمواطنين األردنيين .األردن ليس عنده االقتصاد أو الموارد أو الفلوس أو المكان مثل أمريكا
ولكن األردن يدعم كثير الالجئين أكثر من أمريكا وبالرغم من ذلك كله ،الرئيس ترامب يريد أن يقطع
معظم اإلغاثة األمريكية التي تدعم الالجئين في األردن.

أدهم الشريفhttp://felesteen.ps/article/allajywn-whq-alwdt-fy-mrmy-adart-tramb ،
يوسف مكيhttp://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/ede35975-fa56-423d-9ce5-5c33da1d7038 ،

4

7
8

١ صورة
1

أماندا شندروك, crf.org، ٢٠١٧ ،١٧ سبتمبر

٢ صورة
https://www.unrwa.org/howyou-can-help/governmentpartners/funding-trends

5

كولم لينش, foreignpolicy.com, ٢٠١٧ ،٢٣ مارس
٢٠١٨، نوفمبر،١٢ ،مخاضرة مع المجلس النرويجي لالجئين
أماندا شندروك, crf.org، ٢٠١٧ ،١٧ سبتمبر

٢١٠٨ ،١٣ مخاضرة مع مفوضية األمم المتحدة في نوفمبر
http://felesteen.ps/article/allajywn-whq-alwdt-fy-mrmy-adart-tramb ،أدهم الشريف
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/ede35975-fa56-423d-9ce5-5c33da1d7038،يوسف مكي

6

