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ردن ثانى األ ضيفيست
كبر عدد من الالجيئن في أ

الجئ  87العالم بمعدل 
  نسمة 1000لكل 

6 

كبر أردن سادس مثل األي
 في بلد مضيف لالجئين

 العالم 

93 
ين يعيشون خارج ذالالجئين النسبة 

 تحت خط الفقرردن المخيم في األ
  يالوطن

 مريكي   أمليون دوالر 51
 مالية مساعداتصرفت على شكل 

 احتياجا  كثر الالجئين أل

  :(مريكيبالدوالر األ) التمويل  :األشخاص المعنيين باهتمام المفوضية

 فرد 724,256المجموع 

 صل بلد األ  المجموع 

 سوريا  655,831

   العراق  58,455        

   اليمن   4,813         

 السودان  3,104        

 آخرون  2,053

 المجموع    724,256

 

تواجد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
 الالجئين

 .المفرق، واربد ،رزقألا ،عمانالمكاتب: 

ردني األي ماراتاإلالمخيم  زرق،األ :المخيمات
  .والزعتري

 .السرحان عربا ، اربد،: خلدا )عمان(مكاتب التسجيل

ألمم ل غلب الالجئين المسجلين لدى المفوضية الساميةأ
يعيشون خارج المخيمات فى المتحدة لشؤون الالجئين 
المنافسة على الخدمات تحتد المحافظات الشمالية حيث 

 مصادر العيش  مع المجتمع المضيف والالجئين.و
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الفجوة الممول

%51ممول منها 

طفال حيث وصلت نسبة األ رزقطفل سوري الجئ يلعب بطائرة ورقية فى مخيم األ

 UNHCR/C.Herwigسكان المخيم. ل المجموع الكلي  من %58لى إفى المخيم 

 UNHCR©. األردن أنحاء جميع في الحضرية المناطق في يعيشون الذين السوريين تركيز تبين يطةخر

20%

80%

 مليون دوالر أمريكي 320المطلوب إجمالي 
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                                                                                                          مع الشركاءالعمل 

 بين المنظماتخطة العمل   من خالل ردنيةالحكومة األ إدارةالجئين تحت على االستجاية ل العمللشوؤن الالجئين  لألمم المتحدة تنسق المفوضية السامية (IATF)  ،

 .والمجتمع المضيف والالجئين المحليومنظمات المجتمع والدولية والمنظمات الغير حكومية الوطنية  ةاألمم المتحدومنظمات الدول المانحة بعمل مشترك مع 

                                                                                                        النشاطات الرئيسية

  الطاقةخدمات 

 ىم الالذي وصل عدده ،الزعتري شمال االردن جئين المقيمين في مخيمالال جميع تم تزويد :المخيماتفي  ين القاطنينئخدمة الكهرباء لالجحسين ت 
ذا ه كان يوليو. –تموز شهر  يلمفوضية السامية لشؤن الالجئين فلتابع مشروع من خالل من الكهرباء  تميغا وا 8.67ـب ،الجئ سوري 80,000
 كافية وآمنة.من خالل تزويدهم بطاقة الالجئين لمحافظة على كرامة مهمة لخطوة بمثابة المشروع 

  المخيم تنسيقودارة إ

 مديرية شؤون الالجئين السوريين ن الالجئين لشوؤ لألمم المتحدة تدعم المفوضية السامية(SRAD)  79,059) يدارة وتنسيق مخيمى الزعترإفي 
 نسانيةاإلالعالمية  للمواصفات طبقا  األساسية المساعدات وصول ضمان في مهما   دورا   تلعب المفوضيةيث ح .نسمة( 54,388) زرقاألو نسمة( 

 .للفئات المعنية المساعدة وتوجيه الثغرات تحديد خالل من لالجئين لالستجابة المقدم التمويل كفاءةمضاعفة في وأسس الحماية و

  نفستعلى التعتماد لالالمجتمع تمكين 

  سماحال ترةف تمديدب تموز/يوليو في األردنية السلطات اتخذته الذي بالقرار المفوضية رحبت :في األردنتصاريح عمل رسمية  الكثير من السوريين علىحصول 
 وتزامن. انيبشكل مج ةسنوي عمل ريحاتص على للحصولإضافية  أشهر ثالثة مدة السوريين إعطاء سيتم. قانوني عمل على الحصول في يرغبون الذين للسوريين

  .األردن في قانوني بشكل ناآل عملالمكانهم بإ ن،يالالجئ من فيهم ابم السوريين،من  23,000 من أكثر أن الحكومة إعالن مع ذلك

  الحماية

 إلى المساعدات اإلغاثية تم توقف وصول  ردناأل-اسوريحدود على  الف من من الالجئن السوريينعشرات اآلعن لمساعدات اوصول  توقفي
 مقتلإلى وم جالهأدى هذا حيث شمال شرق األردن. طقة نمعلى يونيو /حزيران 21 هجوموذلك بعد  ردناأل-اسوريحدود  ىعل عالق سوري 75,000

الحكومة األردنية الحقا  بتكليف المنظمات العالمية باستكمال ت امقوالحدود الشرقية.  ةمسببا  إغالق الحدود الشمالي جرحى آخرين 14و جنود ستة

 ية شهر آب/أغسطس.من بداولمدة شهر واحد والمساعدات العينية األخرى توزيع بطاقات تموينية 

والمساتعدات الغير غذائيةمأوى ال  

  اء برنامج ابتد :في مخيم الزعتري العين لقزحية الضوئي الماسح تكنولوجيا استخدام على يعتمدمن خالل نظام العينية والمالية المساعدات توزيع
معتمد في الالناجح و، النظام العين لقزحية الضوئي الماسح تكنولوجياخالل في مخيم الزعتري من ساسية والمساعدات األتوزيع المساعدات النقدية 

في العالم يستخدم  أول بلد حينما أصبح 2012في عام الرائد األردن  كان في األردن. وزيع المساعدات النقدية في المناطق الحضريةالمفوضية لت
لمقدم من االمساعات النقدية  جمبرنا من الوصول إلىطق الحضرية وئي لقزحية العين لتمكين الالجئين القاطنين في المنانولوجيا الماسح الضتك

 ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.المفوضية السامي

  الفطر يدع حلول قبل لالجئيناحياة األساسية والضرورية لمساعدات الدة لشؤون الالجئين بتوزيع الماليين من السامية لألمم المتح المفوضيةقامت 
 32,000 إلى اليونيسيف، من مليون دوالر أمريكي 1.3يشمل  ،نقدا   دوالر أمريكي مليون 7.3مساعدات نقدية بقيمة  قدمت المفوضية :المبارك
يرجى زيارة  ،لبرنامجا عمل كيفية عن المزيد لمعرفة. يوليو/تموز 6 يوم المبارك الفطر عيداالحتفاالت ب بداية مع ليتزامن الجئة عائلة
d3Sk-https://www.youtube.com/watch?v=ZOwBcK  ،وباللغة االنجليزيةhttps://www.youtube.com/watch?v=iegYn2Z1RgQ لغة بال

 العربية.

 
، ناألرداإلغاثية في  العمليةمساندة  في ساهموا الذين المانحون قدمهي التيمهم لا للدعمها متنانا نمفوضية شؤون الالجئين في األردن عتعرب 

 .العالمي نطاقال علىبشكل خاص و المفوضيةلدعم برامج  ساهموا الذين أولئكباإلضافة إلى 
 | لندااير | المانيا | فرنسا | فنلندا | االتحاد االوروبي |نمارك الد | التشيك جمهورية |  الطوارئ لمواجهة المركزي صندوق | كندا  | بلجيكا | البحرين |استراليا 

ا سويسر |السويد  |اسبانيا  |ة السعودية يالمملكة العرب |كوريا جهورية  |قطر  | مانع | النرويج | هولندا | مالطا | لوكسمبورغ | الكويت | اليابان | ايطاليا
 | المانحين من القطاع الخاص الواليات المتحدة االمريكية | المملكة المتحدة |مارات العربية المتحدة اإل
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