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 الممكنة اإلجراءات جميع اتخاذ على األوروبي االتحاد دأب اآلن، عامين لمدة
 . المجاورة المضيفة البلدان عن فضال سوريا شعب دعم أجل من والتفكير

 
 والدول األوروبي االتحاد قبل من مليار يورو 2.8 من لقد تم تخصيص أكثر

 في مانح أكبر األوروبي االتحاد جعليمما  ،السورية ألزمةل استجابة فيه األعضاء
  .لهذه األزمة العالم

 
 سوريا، داخل اإلنسانية للتدخالت األموال من األكبر الجزء أنه تم تخصيص حين في

 مليون 9.8 بنحو االنسانية  ةمساعدللبحاجة  يقدر عدد األشخاص الذين حيث
 مبلغ توجيه يجري، إال أنه داخليا شخص مشردمليون  7.6 – 6.5 وبين شخص
  .ولبنان األردن سيما وال المجاورة، البلدان على الضغوط تخفيفل متزايد

 
 محددة أرقام -األردن

 لالجئين الدعم تقديم في لألردن الحيوي الدور أهمية األوروبي االتحاد يدرك
 يدرك األوروبي إذ االتحاد .المملكة سكان من٪ 10 اآلن يكونون الذين السوريين

تحته،  البالد يضع الذي الهائل والضغط البالد موارد على يخلقه ذلك الذي العبء
 ألزمة استجابتها في األردنية الحكومة بمساعدة عميقا التزاما يبقى ملتزما فإنه

 .الالجئين

 لألمم السامية المفوضية لدى التسجيل بانتظار أو همتسجيل تم بلغ عدد الالجئين الذين
 حوالي منهم ،الجئ 593000 من أكثر 2014 أيار 6 حتىالالجئين  لشؤون المتحدة

 في نوموزعالجئ  490000حوالي و اتمخيمالمسجل في  شخص 100000
 األردن.  المجتمعات المضيفة في سائر أنحاء 

 
 خالل من األردن إلى يورو مليون 246.4  األوروبية المفوضية وجهت اآلن، حتى

 :والتنمية لألزمات واالستجابة أدوات المساعدات اإلنسانية
 

التابعة للمفوضية  المدنية والحماية اإلنسانية المساعدات قدمت دائرة .1
 مثل الخدمات خدمات لتوفير مليون يورو 131.9اآلن  ) حتى (ECHOاألوروبية
 والصرف والمياه والمأوى الغذائية غير والمواد  الغذائية والمساعدات الصحية
 في يعيشون والذين المخيمات في المقيمين لالجئين والحماية النفسي والدعم الصحي
سائر  في والبلدات القرى في األساسية الخدمات توفير يشمل. الحضرية المناطق

 .أيضا المستضعفة األردنية األسر البالد أنحاء
 
كمساعدات انمائية  يورو مليون 91.6 قدم االتحاد األوروبي حتى اآلن مبلغ . 2

 يةالتعليم المساعدة في مجالمنها  يورو مليون 68.2 مجموعه مايذهب  لألردن
من  يورو مليون 30 بما فيها، واألردنيين السوريين األطفال كال من ستهدفت يتال

 مليون 15 بمبلغ منها األولى الشريحة تقديم تم قدل، األردنية العامة الميزانية خالل
 الحصول فرص لزيادة األوروبي االتحاد دعم ويهدف .2013 االول كانون في يورو
 للشباب الرسمي غير التعليمو سوري طالب 70.000 إلى الرسمي التعليم على

 لتوفير للتعليم األوروبي االتحاد دعم يهدفكما  .واألردن سوريا من والكبار
 االجتماعي، النفسي والدعم طوارئ، ظروف في مدرسة معلم 820  ل التدريب
 يعمل أنه كما. والشمول الصفية واإلدارة للطفل، الطفل ومنهجية األطفال، وحماية

 في واالجتماعية النفسية األنشطة حول تربوي موجه 400 ل التوجيه توفير على
 االتحاد مول 2013 حزيران في .والمخيمات المضيفة المجتمعات في المدارس
 الالجئين من األطفال 5,000 تستوعب مدرسة اليونيسيف خالل  من األوروبي
 . وتلقي التعليم الدراسية الفصول لحضور السوريين

 
التي  العمل فرص وخلق االقتصادية الفرص تعزيزأيضا  األوروبي االتحاديدعم  .3

 وعالوة .)يورو ماليين 5.4( الشمالية المحافظاتفي   المضيفة المجتمعات تستهدف
لتوسعة  األردني المضيف لمجتمعل  امحدد ادعم األوروبي االتحاد يقدم ذلك، على

 المياه سلطةتنفذ من قبل  يورو يونمل 12بمبلغ  العادمة المياه خدمات وتحسين
مبلغ  كما تم توفير .األلماني التنمية بنك مع مفوض تعاون خالل من األردنية

ماليين يورو لتحسين إدارة النفايات الصلبة في الشمال.  6إضافي مقداره 
 لألردن يورو مليون 22.9 بلغبم حزمة خصصت ،التمويالت االنمائيةباإلضافة إلى 

 للهجرة الدولية المنظمةأنشطة  لدعم لالستقرار األوروبي االتحاد أداة خالل من
 .الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية والمفوضية
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  األوروبية للمفوضية التابعة المدنية والحماية اإلنسانية المساعدات دائرة
 (ECHO) 

                                                                                           

النظافة  مستلزمات وتوفير اتوتنسيق المخيم وإدارة الالجئين تسجيل
واالستعداد لفصل  والمأوى األساسية المنزلية المستلزماتو الصحية
 وفي سائر أنحاء األردن الالجئين مخيمات في الصحية والخدماتالشتاء 

 : المبلغ

 يورو مليون  131.9مساعدات إنسانية 

 المناطق الريفية :التدخل منطقة
ومنظمات  الدولية والمنظمات غير الحكومية المتحدة ألمما :الشريك

  الصليب األحمر والهالل األحمر
 المستضعفة المضيفة والمجتمعات السوريون الالجئون :المستفيدون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردن في النشاطات
 2012 عام منذ األوروبي االتحاد مولهاي التي

__________________________ 
  األوروبي الجوار شراكة أداة

 النازحين السوريين لألطفال الطارئة الحتياجات التعليم االستجابة
 األردن في المضيفة والمجتمعات

  األردني المضيف للمجتمع االقتصادي الدعم

 العادمة مياهال خدمات

 الصلبة النفايات إدارة

 : المبلغ

 التربية لوزارة الميزانية لدعم يورو مليون 30 منهامليون يورو  691.
 والتعليم

 المستضعفين للسوريين ومناسبة آمنة خدمات تقديم في المساهمة: الهدف
 .العمل فرص وخلق االقتصادية الفرص تعزيز األردن. في يعيشون الذين

 إمكانية والشباب والمراهقين المستضعفين األطفال إعطاء: المتوقعة النتائج
 النفسي والدعم البديلة، ميالتعل وأنشطة ،رسميال التعليم على الحصول

 .والمخيمات والمدارس المحلي المجتمع مستوى على واالجتماعي

 مياهال تجميع شبكة وإنشاء اربد، محافظة فيعادمة ال مياهال إدارة تحسين
 .اربد بلدية في الصحي الصرف شبكة وتمديد ، راس بيت فيعادمة ال

 وتعزيز والخدمات، التصنيع قطاع في المبتدئة الشركات عدد زيادة
 .والمتوسطة الصغيرة المشاريع

 : الرئيسي الشريك

 بنكو ،واليونسكو واليونيسيف، ووزارة المياه والتعليم، التربية وزارة
  ، وكاريتاس، ومؤسسة الملك حسيناأللماني التنمية

األردن  في التعليم مهنة ووسط النازحون السوريون األطفال: المستفيدون
 الصغيرةمشاريع الو الرياديون األردنيون و ،نوياألردنسكان الو

 .والمتوسطة

 ستقراراال أداة

 السوريين النازحين حماية احتياجات

 يورو مليون 22.9 :المبلغ
 السلطات وتعزيز السوريين، للنازحين الحماية تأمين ضمان الهدف:
 احتياجات تلبية في المضيفة المجتمعات ومساعدة والمحلية، الوطنية

، وتحسين األمن في مخيمات الزعتري والزرقاء ودعم السوريين النازحين
 حرس الحدود األردني.

 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية الرئيسي: الشريك
 للهجرة الدولية المنظمةو

 األردن في السوريون الالجئون المستفيدون:

 المزيد: معرفةل

EuropeAid ec.europa.eu/europeaid 
ECHO ec.europa.eu/echo 


