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• الحكومة األردنية تطلق خطة األردن 
لالستجابة لألزمة السورية للعام ۲۰۱٥ يوم ٤ 

كانون األول.

• برنامج الغذاء العالمي يضطر القتطاع ۸٥ 
بالمئة من عمليات توزيع الغذاء في األردن 

في شهر كانون األول.

• تم إيصال المساعدات إلى أكثر من 
۲٤,٤۰۰ أسرة في ۱۷ موقعاً في جنوب 

سوريا من األردن منذ صدور قرار مجلس 
األمن رقم ۲۱٦٥.

• تم التعهد بـ ۱٫۲ مليون دوالر أمريكي لدعم 
صندوق األردن لالستجابة الطارئة.

اربد، األردن (أيار ۲۰۱٤)- طلبة مدارس أردنيون في اربد لمصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
- أليسيو رومنزي  

  خطة األردن لالستجابة لألزمة السورية للعام ۲۰۱٥    
 تعليق برنامج المساعدات الغذائية  

قرار مجلس األمن رقم ۲۱٦٥
 صندوق األردن لالستجابة الطارئة
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۱۷۷,٦۷۲,٦۹٦

 أثر األزمة السورية على الفقر والبطالة في األردن

يستضيف األردن مايقارب ٦٥۰,۰۰۰ الجئ سوري، مما يمثل زيادة سكانية غير متوقعة بنسبة  ۱۰ بالمئة؛ يتركز 
العديد منهم في بعض أشد المجتمعات فقراً في المحافظات التي تقع في وسط وشمال المملكة.

إن مظاهر الضعف قد بدأت بالظهور مجدداً على األسر األردنية، حيث ارتفعت أسعار األغذية وإيجار العقارات، 
بنسبة تزيد عن ۱۰۰ بالمئة في بعض الحاالت، بحيث صاحبها انخفاض في القوة الشرائية لدى األسر األردنية. 
كما تم إدخال ۲۰,۰۰۰ أسرة أردنية إضافية في صندوق المعونة الوطنية لالستفادة من برامج المساعدات النقدية. 

ونظراً لتدهور الوضع، فتبرز الحاجة إلى توسيع نطاق خدمات الحماية االجتماعية في العام ۲۰۱٥. 

برنامج الغذاء العالمي يضطر لتعليق المساعدات الغذائية لالجئين  
في بداية شهر كانون األول، بلغت نسبة ما حصلت عليه خطة االستجابة لالجئين ٥۸ بالمئة من مجموع متطلباتها 
للعام ۲۰۱٤، فيما حصل برنامج الغذاء العالمي على ٦٥,۷ بالمئة فقط من مجموع متطلباته السنوية لتوزيع الغذاء.

وفي ضوء النقص الحاد في التمويل خالل شهر كانون األول، أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه سيضطر الى تعليق 
عمليات توزيع الغذاء على الالجئين السوريين في المجتمعات المضيفة، والذين يشكلون ۸٥ بالمئة من مجموع 
الالجئين السوريين المسجلين في األردن. وسيتمكن برنامج الغذاء العالمي خالل شهر كانون األول فقط من تقديم 
المساعدات الغذائية إلى مخيمات الالجئين األربعة وهي؛ مخيم الزعتري، ومخيم األزرق، ومخيم سايبر سيتي، 
ومخيم منتزه الملك عبد هللا، والتي تستضيف قرابة ۹۰,۰۰۰ الجئ. ومع ذلك، فحتى المساعدات المقدمة إلى هذه 

المخيمات سيتم تعليقها في شهر كانون الثاني من العام ۲۰۱٥ في حال عدم استالم تمويل إضافي.

وفي تقييم سريع أجراه برنامج الغذاء العالمي في شهر تشرين الثاني ۲۰۱٤، أشار ما يزيد عن ٤۰ بالمئة من 
الالجئين السوريين الى أنهم على األرجح سيعودون إلى سوريا في حال تعليق المساعدات الغذائية، كما أشار۲۰ 
بالمئة آخرون الى أنهم سينتقلون إلى المخيمات. ان الدعم العاجل من قبل المانحين مطلوب من أجل تخفيف األثر 

السلبي ألزمة نقص الغذاء الحالية.

قرار مجلس األمن رقم ۲۱٦٥
تنفيذاً لقرار مجلس األمن رقم ۲۱٦٥، فقد عبرت ثماني قوافل مكونة من ۸۱ شاحنة محملة بمواد اإلغاثة اإلنسانية 
مركز حدود الرمثا لتوزيع المساعدات اإلنسانية على الناس في جنوب سوريا. وقامت منظمات األمم المتحدة، بالتعاون 

مع شركاء منفذين، بتقديم المساعدات اإلنسانية إلى ۲٤,٤۲۳ أسرة في ۱۷ موقعاً في محافظتي درعا والقنيطرة.

وجلبت القافلة األخيرة، والتي تم تنظيمها يوم ۲٥ تشرين الثاني،  مساعدات إنسانية إلى األسر السورية في كل من 
بلدتي تل شهاب وتسيل في محافظة درعا استعداداً لفصل الشتاء،  بحيث اشتملت على بطانيات حرارية ومالبس 
لألطفال. واألهم من ذلك، فقد تم إيصال لوازم رعاية صحية تضمنت معدات جراحية وأخرى تخص الطوارئ 
والصحة اإلنجابية إلى مركز للرعاية الصحية الثانوية والذي يقع حالياً تحت ضغط كبير بسبب الصراع المتزايد 

في بلدة نوى المجاورة والذي نتج عنه نزوح األفراد والعائالت وعدد من القتلى والجرحى والمفقودين المدنيين.
  

صندوق االستجابة الطارئة في األردن
اعتباراً من األول من تموز للعام ۲۰۱٤، تمت إعادة تنظيم الصندوق اإلقليمي لالستجابة الطارئة في صناديق قطرية 
لألموال المجمعة. وتم إنشاء صندوق األردن لالستجابة الطارئة مستهدفاً حداً أدنى من التمويل مقداره ۱۰ ماليين 
دوالر أمريكي. وحتى يومنا هذا، فقد رصدت حكومة الهند ٥۰۰,۰۰۰ دوالر أمريكي، فيما تعهدت حكومة السويد 

بالمساهمة بتمويل آخر مقداره ۷۰۰,۰۰ دوالر أمريكي. 

ونظراً للمؤشرات التي تدل على حلول فصل شتاء قاٍس في األردن، فإن األولوية العاجلة لتمويل صندوق األردن 
لالستجابة الطارئة هي االستجابة للفجوات في األنشطة التي تستهدف تقديم المساعدات الشتوية، من خالل التركيز 
باألخص على احتياجات الالجئين في المجتمعات المضيفة األكثر ضعفاً. وقد اجتمع كل من المجلس االستشاري 
ومجلس المراجعة االستراتيجي للصندوق يوم ۲۷ تشرين الثاني ۲۰۱٤ للمصادقة على االستراتيجية واالتفاق على 

آلية مناسبة لتقديم المشاريع التي تستجيب لالحتياجات الشتوية العاجلة والمصادقة عليها.
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 هؤالء السوريون كانوا عماالً مهاجرين يعيشون في األردن قبل آذار ۲۰۱٤. إال أنه، وبسبب األزمة، لم يعد بإمكانهم العودة إلى سوريا.
 ولمزيد من المعلومات عن خطة األردن لالستجابة لألزمة السورية، يرجى االطالع على الموقع االلكتروني لمنصة األردن لالستجابة لألزمة السورية 

.www.jrpsc.org

مقاربة واحدة لتوزيع المساعدات داخل سوريا: خطة تشغيلّية على مدى شهرين
تتمحور المقاربة الواحدة لتوزيع المساعدات داخل سوريا حول المدنيين مستندًة إلى مبادئ إنسانّية وتسلّط الضوء على النفاذ إلى 
األشخاص المتضررين أينما كانوا. خالل فترة إعداد هذا التقرير، عقد منّسق الشؤون اإلنسانّية في سوريا عدداً من اإلجتماعات في 
بيروت، بهدف تطوير استراتيجية وخطة عمل لهذه المقاربة. وستحّدد االستراتيجية المجهود الجماعي المطلوب من جميع األطراف 
المعنيين الذين سيتقّيدون بإجراءات اإلستجابة، كما تشمل أيضاً البرامج العادّية وعمليات توزيع المساعدات لسوريا داخلياً وعبر 

الحدود. 
إلى ذلك، سُتتَخذ إجراءات تهدف إلى بناء الثقة وذلك عبر تحسين طرق التواصل من خالل المشاركة الفورّية للمعلومات مما يؤمن 
معالجة االزدواجّية ومواطن النقص. كما أن آليات التنسيق، التي تستخدم أدوات وآليات قائمة، والتحليل والتبادل األمني ستضمن 

نفاذاً أوسع للمساعدات اإلنسانّية. 
تقارير األمين العام حول الوضع في سوريا

ورد في التقرير السابع لألمين العام حول تطبيق قراري مجلس األمن ۲۱۳۹ و ۲۱۹٥ أّن نحو ۱۰٫۸ ماليين نسمة ال يزالون بحاجة 
إلى مساعدات إنسانية طارئة داخل سوريا، بما يشمل أكثر من ٦٫٤ ماليين نسمة نازحين داخلياً. ويسكن قرابة ٤٫۷ ماليين نسمة 
في مناطق مصّنفة على أّنه يصعب الوصول إليها، بما يشمل ۲٤۱ ألف نسمة على األقل ال يزالون محاصرين إما من قبل الحكومة 

أو قوات المعارضة.
خالل األسابيع الماضية، شهدت سوريا تحسناً بسيطاً على صعيد إيصال المساعدات اإلنسانية، مما سمح لألمم المتحدة وشركائها 
بالوصول الى عدد أكبر من الناس داخلياً وعبر الحدود. فمثالً أرسلت األمم المتحدة ۲۰ شحنة باتجاه سوريا، من بينها ۱٦ من تركيا 
وأربع من األردن، بموجب القرار ۲۱٦٥، وذلك عبر ثالثة معابر حدودية هي باب السالم، وباب الهوا، والرمثا. وشملت الشحنات 
مساعدات غذائّية ألكثر من ۱٦۰ ألف نسمة، ومستلزمات غير غذائية لنحو ۲۱۰ ألف نسمة، وإمدادات مياه وأدوات النظافة الصحية 
لنحو ٦۷ ألف نسمة، ومستلزمات صحية وطبية لنحو ٤۷۰ ألف نسمة، باإلضافة إلى مستلزمات أخرى لنحو ٤۸ ألف نسمة في 

محافظات حلب، ودرعا، وحماة، وإدلب، والالذقية، والقنيطرة.
وعلى الرغم من المكاسب التي تّم تحقيقها مؤخراً على صعيد إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانّية، ال يزال تسليم هذه المساعدات 
بالصعوبات، ويعود السبب األساسي لذلك إلى انعدام األمن والعقبات اإلدارّية.  إليها محفوفاً  إلى المناطق التي يصعب الوصول 
وبشكل عام، تم إيصال المساعدات إلى ۷۷ (أي نحو ۲۷ في المئة) من أصل ۲۸۷ موقع تم تحديده على أّنه محاَصر أو يصعب 

الوصول إليه.
 

االستجابة اإلنسانية

المساعدات  بين  الربط  للعام ۲۰۱٥:  السورية  لألزمة  لالستجابة  األردن  خطة 
اإلنسانية والدعم التنموي 

في ٤ كانون األول ۲۰۱٤، أطلقت الحكومة األردنية خطة األردن لالستجابة لألزمة السورية للعام ۲۰۱٥ طالبت 
فيها بدعم مالي للخطة مقداره ۲٫۹۱ مليار دوالر أمريكي.

وتم إعداد الخطة من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين بهدف االستجابة 
ألثر األزمة السورية على األردن. وتهدف الخطة إلى الربط بين المساعدات اإلنسانية والدعم التنموي في األردن من 
أجل تلبية احتياجات الالجئين والمجتمعات المضيفة مع التأكيد على مواءمتها لألولويات الوطنية. وهناك حالياً ۱٫٤ 
مليون سوري يعيشون في األردن، من بينهم ٦٥۰,۰۰۰ الجئ و۷٥۰,۰۰۰ كانوا متواجدين في األردن قبل اندالع 
األزمة في عام  ۲۰۱۱. وستقوم منصة األردن لالستجابة لألزمة السورية ، ومقرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 

بتنسيق عملية تنفيذ الخطة.

خطة األردن لالستجابة لألزمة السورية: متطلبات الميزانية للعام ۲۰۱٥ لكل قطاع (بالدوالر األمريكي)
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النشرة اإلنسانية - األردن ۲
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مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  (أوتشا) - التنسيق ينقذ الحياة

 أثر األزمة السورية على الفقر والبطالة في األردن

يستضيف األردن مايقارب ٦٥۰,۰۰۰ الجئ سوري، مما يمثل زيادة سكانية غير متوقعة بنسبة  ۱۰ بالمئة؛ يتركز 
العديد منهم في بعض أشد المجتمعات فقراً في المحافظات التي تقع في وسط وشمال المملكة.

إن مظاهر الضعف قد بدأت بالظهور مجدداً على األسر األردنية، حيث ارتفعت أسعار األغذية وإيجار العقارات، 
بنسبة تزيد عن ۱۰۰ بالمئة في بعض الحاالت، بحيث صاحبها انخفاض في القوة الشرائية لدى األسر األردنية. 
كما تم إدخال ۲۰,۰۰۰ أسرة أردنية إضافية في صندوق المعونة الوطنية لالستفادة من برامج المساعدات النقدية. 

ونظراً لتدهور الوضع، فتبرز الحاجة إلى توسيع نطاق خدمات الحماية االجتماعية في العام ۲۰۱٥. 

برنامج الغذاء العالمي يضطر لتعليق المساعدات الغذائية لالجئين  
في بداية شهر كانون األول، بلغت نسبة ما حصلت عليه خطة االستجابة لالجئين ٥۸ بالمئة من مجموع متطلباتها 
للعام ۲۰۱٤، فيما حصل برنامج الغذاء العالمي على ٦٥,۷ بالمئة فقط من مجموع متطلباته السنوية لتوزيع الغذاء.

وفي ضوء النقص الحاد في التمويل خالل شهر كانون األول، أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه سيضطر الى تعليق 
عمليات توزيع الغذاء على الالجئين السوريين في المجتمعات المضيفة، والذين يشكلون ۸٥ بالمئة من مجموع 
الالجئين السوريين المسجلين في األردن. وسيتمكن برنامج الغذاء العالمي خالل شهر كانون األول فقط من تقديم 
المساعدات الغذائية إلى مخيمات الالجئين األربعة وهي؛ مخيم الزعتري، ومخيم األزرق، ومخيم سايبر سيتي، 
ومخيم منتزه الملك عبد هللا، والتي تستضيف قرابة ۹۰,۰۰۰ الجئ. ومع ذلك، فحتى المساعدات المقدمة إلى هذه 

المخيمات سيتم تعليقها في شهر كانون الثاني من العام ۲۰۱٥ في حال عدم استالم تمويل إضافي.

وفي تقييم سريع أجراه برنامج الغذاء العالمي في شهر تشرين الثاني ۲۰۱٤، أشار ما يزيد عن ٤۰ بالمئة من 
الالجئين السوريين الى أنهم على األرجح سيعودون إلى سوريا في حال تعليق المساعدات الغذائية، كما أشار۲۰ 
بالمئة آخرون الى أنهم سينتقلون إلى المخيمات. ان الدعم العاجل من قبل المانحين مطلوب من أجل تخفيف األثر 

السلبي ألزمة نقص الغذاء الحالية.

قرار مجلس األمن رقم ۲۱٦٥
تنفيذاً لقرار مجلس األمن رقم ۲۱٦٥، فقد عبرت ثماني قوافل مكونة من ۸۱ شاحنة محملة بمواد اإلغاثة اإلنسانية 
مركز حدود الرمثا لتوزيع المساعدات اإلنسانية على الناس في جنوب سوريا. وقامت منظمات األمم المتحدة، بالتعاون 

مع شركاء منفذين، بتقديم المساعدات اإلنسانية إلى ۲٤,٤۲۳ أسرة في ۱۷ موقعاً في محافظتي درعا والقنيطرة.

وجلبت القافلة األخيرة، والتي تم تنظيمها يوم ۲٥ تشرين الثاني،  مساعدات إنسانية إلى األسر السورية في كل من 
بلدتي تل شهاب وتسيل في محافظة درعا استعداداً لفصل الشتاء،  بحيث اشتملت على بطانيات حرارية ومالبس 
لألطفال. واألهم من ذلك، فقد تم إيصال لوازم رعاية صحية تضمنت معدات جراحية وأخرى تخص الطوارئ 
والصحة اإلنجابية إلى مركز للرعاية الصحية الثانوية والذي يقع حالياً تحت ضغط كبير بسبب الصراع المتزايد 

في بلدة نوى المجاورة والذي نتج عنه نزوح األفراد والعائالت وعدد من القتلى والجرحى والمفقودين المدنيين.
  

صندوق االستجابة الطارئة في األردن
اعتباراً من األول من تموز للعام ۲۰۱٤، تمت إعادة تنظيم الصندوق اإلقليمي لالستجابة الطارئة في صناديق قطرية 
لألموال المجمعة. وتم إنشاء صندوق األردن لالستجابة الطارئة مستهدفاً حداً أدنى من التمويل مقداره ۱۰ ماليين 
دوالر أمريكي. وحتى يومنا هذا، فقد رصدت حكومة الهند ٥۰۰,۰۰۰ دوالر أمريكي، فيما تعهدت حكومة السويد 

بالمساهمة بتمويل آخر مقداره ۷۰۰,۰۰ دوالر أمريكي. 

ونظراً للمؤشرات التي تدل على حلول فصل شتاء قاٍس في األردن، فإن األولوية العاجلة لتمويل صندوق األردن 
لالستجابة الطارئة هي االستجابة للفجوات في األنشطة التي تستهدف تقديم المساعدات الشتوية، من خالل التركيز 
باألخص على احتياجات الالجئين في المجتمعات المضيفة األكثر ضعفاً. وقد اجتمع كل من المجلس االستشاري 
ومجلس المراجعة االستراتيجي للصندوق يوم ۲۷ تشرين الثاني ۲۰۱٤ للمصادقة على االستراتيجية واالتفاق على 

آلية مناسبة لتقديم المشاريع التي تستجيب لالحتياجات الشتوية العاجلة والمصادقة عليها.

 

٪۸٥

۹۰,۰۰۰

٪٤۰

من مساعدات برنامج الغذاء العالمي التي

تستهدف الالجئين في المجتمعات المضيفة

قد تم تعليقها.

الجئ في المخيمات قد ال يحصلون على

مساعدات غذائية في كانون الثاني من العام

۲۰۱٥

من الالجئين السوريين قد يعودون إلى سوريا

إذا ما تم تعليق المساعدات الغذائية

معدالت البطالة المتزايدة لدى الشباب األردني

تساهم في التوتر االجتماعي في المجتمعات

المضيفة

   مسح العمالة والبطالة في األردن، دائرة اإلحصاءات العامة، ۲۰۱٤.

 الرمثا، األردن (أيار ۲۰۱٤) – عائلة تعيش في مساكن دون المستوى في الرمثا. المصدر: برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي - أليسيو رومنزي

   برنامج الغذاء العالمي، كانون األول ۲۰۱٤.

المساعدات  بين  الربط  للعام ۲۰۱٥:  السورية  لألزمة  لالستجابة  األردن  خطة 
اإلنسانية والدعم التنموي 

في ٤ كانون األول ۲۰۱٤، أطلقت الحكومة األردنية خطة األردن لالستجابة لألزمة السورية للعام ۲۰۱٥ طالبت 
فيها بدعم مالي للخطة مقداره ۲٫۹۱ مليار دوالر أمريكي.

وتم إعداد الخطة من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين بهدف االستجابة 
ألثر األزمة السورية على األردن. وتهدف الخطة إلى الربط بين المساعدات اإلنسانية والدعم التنموي في األردن من 
أجل تلبية احتياجات الالجئين والمجتمعات المضيفة مع التأكيد على مواءمتها لألولويات الوطنية. وهناك حالياً ۱٫٤ 
مليون سوري يعيشون في األردن، من بينهم ٦٥۰,۰۰۰ الجئ و۷٥۰,۰۰۰ كانوا متواجدين في األردن قبل اندالع 
األزمة في عام  ۲۰۱۱. وستقوم منصة األردن لالستجابة لألزمة السورية ، ومقرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 

بتنسيق عملية تنفيذ الخطة.

خطة األردن لالستجابة لألزمة السورية: متطلبات الميزانية للعام ۲۰۱٥ لكل قطاع (بالدوالر األمريكي)

  

۳

۳

وبالتالي، فالفقراء األردنيون يواجهون منافسة إضافية مع   
السوريين في أسواق العمل المحلية، نظراً لقبول الالجئين 
عادة رواتب تقل عن الحد الوطني األدنى  لها. وفضالً عن 
ذلك، يتم تشغيل األطفال الالجئين غير الملتحقين بالدراسة 
السابق،  البالغون في  في وظائف كان  يشغلها األردنيون 
الالجئين.  بين  األطفال  عمالة  نسب  زيادة  إلى  يؤدي  مما 
وقد ساهمت هذة التطورات في زيادة نسب البطالة، والتي 
بلغت ما يزيد على ۳۰ بالمئة لدى الشباب األردنيين الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين ۱٥ و۲٤ سنة . وُينظر إلى البطالة 
على أنها عامل رئيسي في زيادة التوتر بين فئات الالجئين 

السوريين والسكان األردنيين.

۳

٤

٤
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الوضع الحالي لتمويل صندوق األردن لالستجابة الطارئة

 أثر األزمة السورية على الفقر والبطالة في األردن

يستضيف األردن مايقارب ٦٥۰,۰۰۰ الجئ سوري، مما يمثل زيادة سكانية غير متوقعة بنسبة  ۱۰ بالمئة؛ يتركز 
العديد منهم في بعض أشد المجتمعات فقراً في المحافظات التي تقع في وسط وشمال المملكة.

إن مظاهر الضعف قد بدأت بالظهور مجدداً على األسر األردنية، حيث ارتفعت أسعار األغذية وإيجار العقارات، 
بنسبة تزيد عن ۱۰۰ بالمئة في بعض الحاالت، بحيث صاحبها انخفاض في القوة الشرائية لدى األسر األردنية. 
كما تم إدخال ۲۰,۰۰۰ أسرة أردنية إضافية في صندوق المعونة الوطنية لالستفادة من برامج المساعدات النقدية. 

ونظراً لتدهور الوضع، فتبرز الحاجة إلى توسيع نطاق خدمات الحماية االجتماعية في العام ۲۰۱٥. 

برنامج الغذاء العالمي يضطر لتعليق المساعدات الغذائية لالجئين  
في بداية شهر كانون األول، بلغت نسبة ما حصلت عليه خطة االستجابة لالجئين ٥۸ بالمئة من مجموع متطلباتها 
للعام ۲۰۱٤، فيما حصل برنامج الغذاء العالمي على ٦٥,۷ بالمئة فقط من مجموع متطلباته السنوية لتوزيع الغذاء.

وفي ضوء النقص الحاد في التمويل خالل شهر كانون األول، أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه سيضطر الى تعليق 
عمليات توزيع الغذاء على الالجئين السوريين في المجتمعات المضيفة، والذين يشكلون ۸٥ بالمئة من مجموع 
الالجئين السوريين المسجلين في األردن. وسيتمكن برنامج الغذاء العالمي خالل شهر كانون األول فقط من تقديم 
المساعدات الغذائية إلى مخيمات الالجئين األربعة وهي؛ مخيم الزعتري، ومخيم األزرق، ومخيم سايبر سيتي، 
ومخيم منتزه الملك عبد هللا، والتي تستضيف قرابة ۹۰,۰۰۰ الجئ. ومع ذلك، فحتى المساعدات المقدمة إلى هذه 

المخيمات سيتم تعليقها في شهر كانون الثاني من العام ۲۰۱٥ في حال عدم استالم تمويل إضافي.

وفي تقييم سريع أجراه برنامج الغذاء العالمي في شهر تشرين الثاني ۲۰۱٤، أشار ما يزيد عن ٤۰ بالمئة من 
الالجئين السوريين الى أنهم على األرجح سيعودون إلى سوريا في حال تعليق المساعدات الغذائية، كما أشار۲۰ 
بالمئة آخرون الى أنهم سينتقلون إلى المخيمات. ان الدعم العاجل من قبل المانحين مطلوب من أجل تخفيف األثر 

السلبي ألزمة نقص الغذاء الحالية.

قرار مجلس األمن رقم ۲۱٦٥
تنفيذاً لقرار مجلس األمن رقم ۲۱٦٥، فقد عبرت ثماني قوافل مكونة من ۸۱ شاحنة محملة بمواد اإلغاثة اإلنسانية 
مركز حدود الرمثا لتوزيع المساعدات اإلنسانية على الناس في جنوب سوريا. وقامت منظمات األمم المتحدة، بالتعاون 

مع شركاء منفذين، بتقديم المساعدات اإلنسانية إلى ۲٤,٤۲۳ أسرة في ۱۷ موقعاً في محافظتي درعا والقنيطرة.

وجلبت القافلة األخيرة، والتي تم تنظيمها يوم ۲٥ تشرين الثاني،  مساعدات إنسانية إلى األسر السورية في كل من 
بلدتي تل شهاب وتسيل في محافظة درعا استعداداً لفصل الشتاء،  بحيث اشتملت على بطانيات حرارية ومالبس 
لألطفال. واألهم من ذلك، فقد تم إيصال لوازم رعاية صحية تضمنت معدات جراحية وأخرى تخص الطوارئ 
والصحة اإلنجابية إلى مركز للرعاية الصحية الثانوية والذي يقع حالياً تحت ضغط كبير بسبب الصراع المتزايد 

في بلدة نوى المجاورة والذي نتج عنه نزوح األفراد والعائالت وعدد من القتلى والجرحى والمفقودين المدنيين.
  

صندوق االستجابة الطارئة في األردن
اعتباراً من األول من تموز للعام ۲۰۱٤، تمت إعادة تنظيم الصندوق اإلقليمي لالستجابة الطارئة في صناديق قطرية 
لألموال المجمعة. وتم إنشاء صندوق األردن لالستجابة الطارئة مستهدفاً حداً أدنى من التمويل مقداره ۱۰ ماليين 
دوالر أمريكي. وحتى يومنا هذا، فقد رصدت حكومة الهند ٥۰۰,۰۰۰ دوالر أمريكي، فيما تعهدت حكومة السويد 

بالمساهمة بتمويل آخر مقداره ۷۰۰,۰۰ دوالر أمريكي. 

ونظراً للمؤشرات التي تدل على حلول فصل شتاء قاٍس في األردن، فإن األولوية العاجلة لتمويل صندوق األردن 
لالستجابة الطارئة هي االستجابة للفجوات في األنشطة التي تستهدف تقديم المساعدات الشتوية، من خالل التركيز 
باألخص على احتياجات الالجئين في المجتمعات المضيفة األكثر ضعفاً. وقد اجتمع كل من المجلس االستشاري 
ومجلس المراجعة االستراتيجي للصندوق يوم ۲۷ تشرين الثاني ۲۰۱٤ للمصادقة على االستراتيجية واالتفاق على 

آلية مناسبة لتقديم المشاريع التي تستجيب لالحتياجات الشتوية العاجلة والمصادقة عليها.

 

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
كارلوس جحا، مدير المكتب بالوكالة، gehac@un.org. هاتف رقم: ۷۹۸٦۷٤٦۱۰ (۹٦۲+).

تالين صحكيان، ضابط الشؤون اإلنسانية، sahakian@un.org، هاتف رقم: ۷۹۸٦۹۰۲٦۷ (۹٦۲+).
ميرنا أبوعطا، ضابط الشؤون اإلنسانية/ إعداد التقارير، abuata@un.org، هاتف رقم: ۷۹۸٦۷٤٦۱٤ (۹٦۲+).
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األسر التي استلمت مساعدات في جنوب سوريا من األردن
            تحت قرار مجلس األمن رقم ۲۱٦٥
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المساعدات  بين  الربط  للعام ۲۰۱٥:  السورية  لألزمة  لالستجابة  األردن  خطة 
اإلنسانية والدعم التنموي 

في ٤ كانون األول ۲۰۱٤، أطلقت الحكومة األردنية خطة األردن لالستجابة لألزمة السورية للعام ۲۰۱٥ طالبت 
فيها بدعم مالي للخطة مقداره ۲٫۹۱ مليار دوالر أمريكي.

وتم إعداد الخطة من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين بهدف االستجابة 
ألثر األزمة السورية على األردن. وتهدف الخطة إلى الربط بين المساعدات اإلنسانية والدعم التنموي في األردن من 
أجل تلبية احتياجات الالجئين والمجتمعات المضيفة مع التأكيد على مواءمتها لألولويات الوطنية. وهناك حالياً ۱٫٤ 
مليون سوري يعيشون في األردن، من بينهم ٦٥۰,۰۰۰ الجئ و۷٥۰,۰۰۰ كانوا متواجدين في األردن قبل اندالع 
األزمة في عام  ۲۰۱۱. وستقوم منصة األردن لالستجابة لألزمة السورية ، ومقرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 

بتنسيق عملية تنفيذ الخطة.

خطة األردن لالستجابة لألزمة السورية: متطلبات الميزانية للعام ۲۰۱٥ لكل قطاع (بالدوالر األمريكي)

  

صندوق األردن لالستجابة الطارئة يعطي

األولوية في التمويل للمساعدات الشتوية التي 

تستهدف الالجئين في المجتمعات المضيفة

األكثر ضعفاً

التمويل المتعهد به
٪۱۲

في بلدة نوى المجاورة والذي نتج عنه نزوح 
األفراد والعائالت وعدد من القتلى والجرحى 

والمفقودين المدنيين.

وفي حين عزز القرار الوصول اإلنساني في 
جنوب سوريا، إال أن االستجابة الجماعية ال 
تلبية االحتياجات  القصور في  تعاني  زالت 
فإن  خــاص،  وبشكل  الواقع.  أرض  على 
بحاجة  وشركاءها  المتحدة  األمم  منظمات 
لتوسيع  المانحين  قبل  من  عاجل  دعم  إلى 
نطاق االستجابة لالحتياجات استعداداً لفصل 

الشتاء.


