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 مقدمة
مسجلين كالجئين. ويعيش  646,700مليون نسمة، منهم  1.4 مع دخول األزمة السورية عامها الخامس، فقد أصبح عدد السوريين في األردن

% من هؤالء الالجئين خارج المخيمات في بعض أشد المناطق فقراً في المملكة. وقد انعكس تأثير ذلك بشكل كبير على األوضاع في  58
عدم  الةاألردن نتيجة زيادة اإلنفاق الحكومي لتوفير الدعم والخدمات العامة واألمن، باإلضافة الى ازدياد اآلثار االقتصادية السلبية نتيجة ح

ضخم التاالستقرار في المنطقة. وجدير بالذكر أن أعداد الالجئين في بعض البلديات قد فاقت أعداد السكان المحليين، كما أن األثر المترتب على 
 والتوظيف ومحدودية الوصول إلى الخدمات العامة والموارد المجتمعية قد ساهم في إثارة التوترات المحلية.

 

 5102االردنية  خطة االستجابة

تتضمن برنامجا متدحرجاُ لمدة عام واحد لحشد الجهود الوطنيةة والدوليةة الالزمةة لمعالجةة األزمةة الةسورية ضةمن  5018إن خطة االستجابة 
لةى إطار التعاون الموسع لالستجابة . كما تم توحيد مشاريع استجابة الالجئين والمجتمعات المستضيفة في خطة واحدة لإلستجابة، مما يةساعد ع
يةة تلبية احتياجات كل من الالجئين والمجتمعات المستضيفة لهم. وعليه، فإن التنفيذ الكامةل للخطةة سةيحافظ علةى ويعةزز الخةدمات العامةة والبن

 .التحتية، كذلك سيزيد فرص العمل وفرص كسب العيش لألردنيين، ويحسن قدرات االردن على التكيف

 

تهةةدف الخطةةة الةةىر توفةةير الحمايةةة واالسةةتجابة اإلنةةسانية الطارئةةة الحتياجةةات الالجئيةةن الةةسوريين وتمكيةةن المجتمعةةات والمؤسةةسات االردنيةةة 
 المتضررة. وستعمل الخطة على )أ( تخفيف التأثير المستمر لألزمة السورية، )ب( استدامة االستقرار االجتماعي واالقتةصاد،، و )ج( الحفةاظ

 على مكاسب التنمية التي تحققت في العقود األخيرة.

"االردن  ثالث أكبر مستضيف لالجئين في 

العالم، ما يلقي بعبء ثقيل على الناس في 

األردن، وعلى البنية التحتية والموارد 

ودعونا نؤكد هنا أن أزمة  .المحدودة أصال

الالجئين مسؤولية عالمية باعتراف 

  ".الجميع، وهي بالتالي تتطلب حال دوليا

خطاب جاللة الملك عبدهللا الثاني في الجلسة العامة للدورة 

التاسعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة نيويورك، 

 .5014أيلول/سبتمبر  54الواليات المتحدة األميركية



متطلبات ميزانية دعم 
المجتمعات المستضيفة

     

متطلبات ميزانية 
االستجابة لالجئين

     

الدعم المباشر للخزينة
      

 5102خطة االستجابة األردنية لعام 
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، وتحقيق نتائج على كافة المستويات، اعتمدت الحكومة األردنية  آليات التمويل التالية لمشاريع 5018لتسهيل تحقيق أهداف خطة االستجابة لعام 
 الخطة ر

 

تدعو الحكومة جميع الجهات المانحة لتقديم مساعداتها لدعم الموازنة وذلك لتخفيف العجز المالي المتزايد :  الدعم المباشر للموازنة.  0

 والذ، تفاقم نتيجة لألزمة السورية. 
 

 .5018يمكن للجهات المانحة  دعم مشاريع محددة في خطة االستجابة األردنية لعام  تمويل مشاريع محددة:. 5
 

تقديم الدعم المباشر من المانحين لمنظمات االمم المتحدة والتي تعتبر شريكاً مهماً في مجاالت التطوير المؤسسي :  منظمات األمم المتحدة.  3

 والمجاالت الفنية والتمويلية والتنفيذية.
 

بإمكان المانحين توجيه التمويل عبر صندوق االمم المتحدة لدعم الخطة أو أ،   الصندوق االئتماني والتمويل متعدد األطراف:.4

 صناديق ائتمانية أخر  تؤسس لهذ  ال اية.
 

يمكن توجيه جزء من الموارد المالية من المانحين من خالل المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية كونهم : المنظمات غير الحكومية . 2

 .5018شركاء في تنفيذ مشاريع خطة االستجابة األردنية لعام 
 

يمكن للمانحين تخصيص مساعداتهم المالية للمؤسسات األكاديمية او مؤسسات القطاع الخاص  الجهات األخرى الشريكة في التنمية :. 6

 وغيرها من المنظمات التنموية واالنسانية المسجلة في االردن. 
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