
يقوم صندوق االستجابة الطارئة يف األردن (ERF) بحشد وتوجيه املوارد  إىل الرشكاء االنساني� وذلك لالستجابة لوضع الالجئ� السوري� يف األردن واملبادرة بأنشطة 
انسانية منقذة للحياة. 

يف األسبوع األخ¦ من شهر نيسان للعام ٢٠١٥، قامت الحكومة الهولندية مشكورة �نح صندوق األردن لالستجابة الطارئة مبلغاً مقداره ١٫٥ مليون يورو لعام ٢٠١٥، ومبلغاً 
آخر مساوياً له لعام ٢٠١٦. وبرصد مبلغ مليون دوالر أمري© ألربعة مشاريع يف بداية العام الحايل، فإن املبلغ املتبقي يف الصندوق لهذا العام يبلغ ٤٫٧ مليون دوالر أمري©. 

ويأÂ هذا املبلغ املضاف مؤخراً ليدعم صندوق االستجابة الطارئة يف جهوده املبذولة لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية يف األردن، فضالً عن تعزيز العمليات عرب الحدودية 
التي تستهدف األجزاء الجنوبية من سوريا واملتأثرة بالنزاع.
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أوتشا األردن: صندوق االستجابة الطارئة (ERF) (٤ أيار ٢٠١٥) 

ملخص
عدد املشاريع التي تم �ويلها: ٤ مشاريع

 إج يل التمويالت التي تم تخصيصها: ٩٨٦,٩٥٥ دوالر

مجوع املستفيدين املستهدف�: ١١,٨٠٠

القطاع:        املالجئ الطارئة

املساهÄت بالدوالر األمري©

 املساه ت حسب الدولة املانحة للعام ٢٠١٤
٢٠١٥ - 

متلقو التمويالت
(NICCOD) نيبون للتعاون الدويل لتنمية املجتمع

(LWF) االتحاد اللوثري العاملي

(ACF) منظمة العمل ملكافحة الجوع

(IRC) لجنة اإلنقاذ الدولية 

املنظ ت غ¢ الحكومية التي تلقت �ويالً من الصندوق
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۲۳۷,۸٤۸ دوالر

۲٤۹,۳٦٦ دوالر

۲٥۰,۰۰۰ دوالر
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* قد يغطي مرشوع  واحد اكÈ من لواء
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مرشوعان

مرشوع واحد

ال يوجد مشاريع

 عدد املشاريع حسب
املحافظة

املخيÄت يف األردن
مخيÄت تعمل

٢٠١٥ Ìمصدر البيانات: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مصدر الخريطة: دائرة االحصاءات األردنية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. تاريخ اإلنشاء: ١٨ يناير/كانون ثا
الحدود واألسÄء املوضحة والتسميات املستخدمة عىل هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم املتحدة.

عدد املستفيدين لكل مرشوع
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۱,٦۸۳,٥۰۲ دوالر
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