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المقدمة

شكلت األزمة السورية نقطة تحول في تاريخ العمل االنساني فيما يتعلق بالدور المتزايد الذي يتواله المانحون العرب وبالتحديد من
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .إن التمويل العربي لم يزداد زيادة كبيرة فحسب ,ولكن دول الخليج أخذت دو ار قياديا في تنظيم

فعاليات جمع التبرعات .و منذ بداية األزمة السورية في اذار  ،4100كان المانحون الخليجيون والمنظمات غير الحكومية الخليجية

ناشطين جداً في توفير الدعم اإلنساني لالجئين السوريين في دول الجوار .وقد استضافت دولة الكويت مؤتمرين دوليين للمانحين

إلعالن التعهدات اإلنسانية الدولية لسوريا في كانون الثاني من عامي  4108و .4102وفي عام ،4108بلغ مجموع مساهمة
المانحين الخليجيين والمنظمات غير الحكومية الخليجية لألزمة السورية  301,8مليون دوالر أمريكي .وتم منح  831,3مليون دوالر
أمريكي من ِقَبل أربع دول خليجية ( 841مليون دوالر أمريكي من الكويت ،و 408مليون دوالر أمريكي من المملكة العربية السعودية،
و 31,4مليون دوالر أمريكي من اإلمارات العربية المتحدة و 88,4مليون دوالر أمريكي من قطر) والباقي من المنظمات غير
الحكومية في الخليج  .وبلغ االلتزام الذي تم استجابة للنداء الموجه في كانون الثاني  4102خالل مؤتمر الكويت الثاني و األكبر في

تاريخ األمم المتحدة وهو  4,2مليار دوالر امريكي .وقد أوفت دولة الكويت بالتزامها حيث سددت  811دوالر أمريكي حتى تاريخه،
وكذلك فعلت دولة اإلمارات العربية المتحدة التي سددت 81مليون دوالر أمريكي في نيسان .4102
وفضالً عن دعم األمم المتحدة مباشرة ،قدم المانحون الخليجيون أيضاً مساعدات عن طريق منظماتهم الخاصة أو غير الحكومية.

وفي عام  ،4108تمكنت المنظمات غير الحكومية الخليجية وحدها من جمع  403,1مليون دوالر أمريكي (نصفها في إطار مبادرة
الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية ومقرها الكويت) ،قدم المانحون الخليجيون  083,3مليون دوالر أمريكي من قيمة المساعدات

اإلنسانية إلى الالجئين السوريين في األردن وحدها ،ووفقاً للوثائق و المعلومات التي تم جمعها في التقرير الحالي .تم تقديم معظم هذه

المساعدة بالتنسيق و/أو من خالل منظمات غير حكومية اسالمية محلية فاعلة لديها أكثر من  31فرعا في انحاء األردن ( 81منها
تابعة لجمعية المركز اإلسالمي الخيرية و 41لجمعية الكتاب والسنة) .وكانت المنظمات غير الحكومية األخرى كالهيئة الخيرية
األردنية الهاشمية ومؤسسة نهر األردن والصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية ومؤسسة نور الحسين مسؤولة عن ايصال ٪01

تقريبا من المساعدات الخليجية للمستفيدين.
ان المانحين الخليجيين والمنظمات غير الحكومية المحلية قادرين على القيام بجهود و نشاطات مكملة لعمل و برامج منظمات األمم
المتحدة بفضل امكاناتها المادية و انتماءها المجتمعي و الثقافي ومرونتها اللوجستية وقدرتها العمليانية على الوصول إلى المناطق
الحضرية البعيدة والبادية .ولدى عدد قليل من منظمات األمم المتحدة ،مثل اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة

العالمية و المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،خبرة عملية مع المنظمات غير الحكومية المحلية و الخليجية.
وتجدر األشارة انه في كانون الثاني عام  ،4102استضافت األردن المؤتمر األول حول العمل اإلنساني في المنطقة العربية ،التي

نظّمها المنتدى اإلنساني ومجموعة السياسات اإلنسانية في معهد التنمية الدولية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة

ومنظمة التعاون اإلسالمي والهيئة الخيرية األردنية الهاشمية .وفي اطار تطوير عالقات التعاون بينها و بين شركاءها من المانحين

الخليجيين و المنظمات غير الحكومية األردنية و تنظيم وتنسيق المساعدات المقدمة لالجئين السوريين في األردن ،نظم مكتب

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في األردن ورشة عمل للتنسيق بين المانحين الخليجيين والمنظمات غير الحكومية

باللغة العربية في  04نيسان  .4102وقد شملت أهدافها الرئيسية تعزيز التعاون الميداني في ضوء أزمة الالجئين السوريين،
والتعريف باهداف و برامج و انجازات المفوضية و شركاءها الخليجيين و المحليين ،ومناقشة وسائل التخطيط المشترك وسبل تحسين

التنسيق من أجل تجنب افات الهدر واالزدواجية في تقديم مختلف اشكال المساعدة لالجئين السوريين في األردن.
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المنهجية

يستند هذا التقرير إلى مقابالت أجريت باللغة العربية مع المسؤولين في المنظمات غير الحكومية الرئيسية األردنية العاملة في برامج

الالجئين السوريين بين شباط ونيسان عام  4102شملت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية وجمعية المركز اإلسالمي الخيرية (فروع

(عمان والمفرق) وجمعية التكافل الخيرية (الرمثا) والصندوق األردني الهاشمي للتنمية
عمان والمفرق ومعان) وجمعية الكتاب والسنة ّ
البشرية .باألضافة الى مقابالت مماثلة اجريت مع المانحين الخليجيين الذين لديهم تمثيل مباشرفي األردن ،بما في ذلك الحملة

الوطنية السعودية لدعم األشقاء في سوريا ،ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية والهالل األحمر القطري والهالل

األحمر اإلماراتي في المخيم اإلماراتي والهيئة الخيرية االسالمية العالمية والسفارة العمانية .واثناء اجراء المقابالت و جمع المعلومات،

تم عرض فكرة مشاركة هذه األطراف في ورشة عمل باللغة العربية يقوم بتنظيمها مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

الالجئين في األردن .ويستند هذا التقرير ايضا الى نتائج ورشة العمل التي عقدت بالفعل بتاريخ  . 4102/2/04وكانت الغالبية
العظمى من المنظمات متعاونة في تبادل المعلومات ،وخصوصاً من خالل نشر العديد من التقارير السنوية مع جداول مفصلة حول

أنشطتها .و خالفاً لبعض التصورات ،فإنه لم يتم إخفاء المساعدة اإلنسانية العربية ،لكن من الصعب مجرد الوصول إليها بسبب
حقيقة أنها باللغة العربية 1على األغلب.

نأمل ان يسلط هذا التقرير الضوء على جانب مهم من المعلومات المتعلقة بالمساعدات األنسانية المقدمة من المانحين الخليجيين بما

فيها تلك الموفرة من خالل المنظمات غير الحكومية األردنية وأن يسهم بشكل ملموس في جهود تطوير التعاون وتحسين مستوى
المساعدات األنسانية الموجهة لالجئين السوريين في األردن .

1كتبت الدكتورة مريم عبابسة هذا التقريرفي ايار  ،4102بمساعدة من جورجينا تومسون و ألكسندر بيتر ،الطالب في جامعة كامبريدج و
المتدربين في المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .و نود أن نعرب عن امتناننا العميق للدكتور مأمون محسن ،المسؤول عن العالقات
مع المانحين الخليجيين للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين على دوره الرئيس في اعداد التقرير و جمع المعلومات ،وتقديم المانحين
الخليجيين ،و تنظيم ورشة العمل بتاريخ  .4102/12/01كم ا نشكر حوراء حرقوص من قسم إدارة المعلومات و تاال قطان من قسم العالقات
الخارجية على اسهامهن الفعال في ورشة عمال لمانحين الخليجيين .وأخيراً ،أود أن أعرب عن شكري وتقديري الى هدى الشابسوغ ،المشاركة
الميدانية ،على تقديمها لي إلى المنظمات غير الحكومية األردنية في المفرق و الرمثا.
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في عام  ،3112بلغ اجمالي مساهمة المانحين الخليجيين
بم فيها المنظمات غير الحكومية الخليجية في األزمة السورية

 908.7ماليين دوالر أمريكي
في عام  ،3112بلغ مجموع مساهمة المانحين الخليجيين

لألزمة السورية  199.111مليون دوالر أمريكي
في االردن

في عام  ،3112بلغ مجموع مساهمة المنظمات غير الحكومية الخليجية

 121.111مليون دوالر أمريكي في األردن
المجموع

306.709
مليون دوالر أمريكي
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الالجئون السوريون في صعوبات متزايدة

بحلول نهاية شهرأيار  2114استضاف األردن  611,211الجئا سوريا ,2بمايشكل نحو  %9من اجمالي عدد السكان .وتقوم
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بأدارة مخيمين لالجئين :الزعتري و الذي أفتتح في تموز من عام  4104و يستضيف
 30,413الجئا سوريا ,ومخيما ألزرق الذي افتتح في شهر نيسان من عام  4102ويستضيف حتى نهاية شهر أيار  4,043الجئا
سوريا .كما قام الهالل األحمر االماراتي بافتتاح مخيم آخر لالجئين في نيسان من عام  4108في مريجب الفهود و يستضيف
 8,431الجئا سوريا حتى نهاية شهر أيار .4102
ويعيش  %31من الالجئين السوريين في مناطق حضرية وريفية خارج المخيمات حيث يتم توجيه معظم المساعدة خالل السنوات
الثالث المنصرمة .و يبين التقرير الذي أعدته وحدة الميدان في المفوضية واللتي تقوم بالزيارات المنزلية ونشرته مفوضية األممالسامية
لشؤون الالجئين في آذار  4102أن نصف الالجئين السوريين يعانون من مصاعب متزايدة ,وان ثلث العائالت التي لديها على األقل
طفالً واحداً تحت سن  03سنة تعولها نساء.

الشكل :1تمويل خطة االستجابة األقليمية السورية في سنة ( 2113مليون دوالر أمريكي)

(المصدر :خطة االستجابة االقليمية السورية رقم  1لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين – التقرير النهائي )4108

المساعدة األنسانية لالجئين السوريين في األردن
تلقى األردن  488,8مليون دوالر أمريكي سنة  4108في اطار عمل خطة االستجابة األقليمية السورية التي أطلقتها المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .وتم توزيع  388مليون دوالر أمريكي عبر القطاعات المختلفة .3ويشكل هذا المبلغ جزءا من
مساعدات المانحين الخليجيين (الثنائية أو من خالل وكاالت هيئة األمم المتحدة) ,وبشكل أساسي من الكويت والمملكة العربية
السعودية.
2التقرير االحصائي للسوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .4132-5-13
3كانت الرسوم األدارية أقل من .%7
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الشكل  :2استجابة األردن لألزمة السوريةحسب القطاع سنة ( 2113خطة االستجابة االقليمية الخامسة)

(المصدر :خطة االستجابة االقليمية السورية  1للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .التقرير النهائي )4108

وقدمت المساعدة األنسانية في عام  4108إلى  03,112حالة أو ( 83,333فردا) من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين على شكل مساعدة نقدية شهرية (بصمة العين )4للعائالت االشد فق اًر .كما تم تقديم المساعدة النقدية الشتائية لمرة واحدة إلى
 00,338حالة أخرى أو ( 14,483فردا) .وتم دفع مساعدة نقدية منتظمة بمجموع  03,448,084دينا اًر أردنياً ومساعدات أخرى
شتائية لمرة واحدة بمجموع  2,412,211دينار أردني.
ووفقا لتقرير الزيارات المنزلية (المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  )4102وجد أن  %14من دخل الالجئ السوري هو
من المساعدات األنسانية والتبرعات الخيرية و %44من العمل و  %08من العائلة واألصدقاء و  %3من الحواالت الخارجية.
ويلعب العطاء األسالمي الخيري (الزكاة) دو ار هاما ,اال أنه من الصعب تقدير نسبة مساهمته في المساعدات ألنه يعلن تحت بند
المساعدات األنسانية (بما في ذلك الدعم المقدم للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) .هذا باألضافة الى أن غالبية
المعونة األسالمية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية األردنية ال يفصح عنها إلى موظفي المسح الميداني.
ووفقا لقاعدة بيانات الزيارات المنزلية  ,5أقر  %00من الالجئين السوريين أنهم يتلقون مساعدات من مؤسسات إسالمية غير حكومية
ويمول معظم هذا الدعم من المانحين الخليجيين (المملكة العربية السعودية والكويت لجمعية المركز األسالمي
في سنة َّ .4108
الخيرية ,وقطر والمملكة العربية السعودية لجمعية الكتاب والسنة).

4يسمي الالجئون المعونة المقدمة ببصمة العين أله يتم استالمها من خالل الشريك المصرفي للمفوضية عن طريق تقنية مسح قزحية العين.
5تصريحات الالجئين في المقابالت عن سبل العيش
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2

حشد دولي وخليجي غير مسبوق (الكويت  1و )3

" بذلت جميع الدول في منطقة الخليج جهوداً بالغة االهمية لمساعدة ضحايا األزمة السورية .وجمعت حمالت عامة وخاصة في
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات ماليين الدوالرات من األفراد لمساعدة الالجئين السوريين .وتتعاون المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين  -مثل غيرها -بفعالية مع عدد من المنظمات غير الحكومية وجمعيات الهالل األحمر من منطقة دول
مجلس التعاون الخليجي ".
أنطونيو جوتيريس ،مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين،
(المؤتمر الدولي الثاني لإلعالن عن التبرعات اإلنسانية لسوريا ،مدينة الكويت).4102-0-01 ،
و حسب هولمز "لم تعد االنسانية قضية يهيمن عليها الغرب" ( )4114 Holmesحيث أن نشاط المانحين العرب في تزايد ،ليس فقط
في منطقة الشرق األوسط وآسيا الكبرى ،بل في جميع أنحاء العالم .فمنذ ستينات القرن الماضي ،طورت مساعدات المانحين
الخليجيين برامج مساعدة تنموية رسمية نشأت عن الطفرة النفطية وتزايد مداخيلها .وقد تم تنظيم النشاطات االنسانية بادئ األمر من
قبل جمعيات الهالل األحمر كما األمر منذ عام  0388من قبل الهالل األحمر السعودي.وقد تزايدت الفعاليات األنسانية بشكل
ملحوظ بعد أحداث  00أيلول.(COTTERREL, HARMER 2005) 4110
وقد قام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (نائب الرئيس ورئيس وزراء االمارات العربية المتحدة وحاكم دبي) بانشاء أول مدينة
انسانية دولية كما نظم مؤتمرات دبي الخيرية والتنمية المستدامة منذ سنة  .4112كما اسست منظمة التعاون االسالمي والتي تحتل
الترتيب الثاني من ناحية الحجم بعد األمم المتحدة كمنظمةحكومية بينية ،دائرة للشؤون االنسانية في عام  .4113وفي نفس العام،
قامت حكومة االمارات العربية المتحدة بأنشاء مكتب تنسيق المساعدات الخارجية وذلك بقرار من مجلس الوزراء )تحول الحقا الى
و ازرة التنمية و التعاون الدولي(.
ولعبت المملكة العربية السعودية ،وهي دولة المقرلمنظمة التعاون االسالمي ،دو ار بار اًز في المساعدات االنسانية في األقليم حيث
قدمت على سبيل المثال في عام  4113تمويال قدره  111مليون دوالر أمريكي لبرنامج الغذاء العالمي من أجل حل أزمة الغذاء في
سوريا بشكل أساسي كما بلغت مساهمتها األنسانية لألزمة السورية في عام  4108نحو  408,301,111مليون دوالر أمريكي .وفي
عام  4108اصبحت دولة الكويت أكبر دولة مانحة خليجية إثر استضافتها لمؤتمرين دوليين للتعهدات األنسانية لألزمة السورية في
عامي  4108و،4102حيث قدمت 841,114,381

مليون دوالر أمريكي لخطة األستجابة في سوريا ) (SHARPو خطة

االستجابة االقليمية ) (RPPوتعهدت بمبلغ  111مليون دوالر أمريكي في عام .4102

11

المانحون لألستجابة لألزمة اإلنسانية السورية
ٍ
تمويالت من أجل التصدي لألزمة اإلنسانية السورية منذ بداية عام  .4104وزاد المانحون تمويلهم
قدمت أكثر من  81دولة مانحة
لألزمة السورية من  388مليون دوالر أمريكي في عام  4104إلى  2.21مليار دوالر أمريكي في عام  .4108ويشمل المانحون ذوو
الزيادات الكبيرة :الواليات المتحدة ( 0.08مليار دوالر أمريكي في عام  4108لألزمة السورية ،مقارنة بِـ  033مليون دوالر أمريكي
في عام  ،)4104والمملكة المتحدة ( 830مليون دوالر أمريكي في عام  4108مقارنة ب  44مليون دوالر أمريكي في عام ،)4104
والمفوضية األوروبية ( 484مليون دوالر أمريكي في عام  4108مقارنة ب  013مليون دوالر أمريكي في عام  ،)4104ودولة
الكويت ( 841مليون دوالر أمريكي في عام  4108مقارنة ب  3ماليين دوالر في عام  ،)4104وألمانيا ( 804مليون دوالر أمريكي
في عام  4108مقارنة ب  33دوالر أمريكي مليون في عام .)4104
وباإلضافة إلى ذلك ،تم جمع حوالي  411مليون دوالر أمريكي من المانحين من القطاع الخاص منذ بداية عام  ،4104بما في ذلك
مبالغ طائلة من صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجان الوطنية وحمالت جمع التبرعات الخاصة في أوروبا والشرق
األوسط (.)OCHA 2014

مؤتمر الكويت األول للتعهدات

في مؤتمر الكويت األول للتعهدات في كانون الثاني عام  ،4108تعهد  28مانحا بِـ  0.12مليار دوالر أمريكي ,من أجل التصدي
لألزمة اإلنسانية في سوريا .ومع حلول نهاية عام  ،4108تم تسديد أو الأللتزام بتسديد أكثر من  0.03مليار دوالر أمريكي ()٪48

من المبلغ المتبرع به في مؤتمر الكويت ،والذي يشكل ربع مجموع التمويل اإلنساني لسوريا والدول المجاورة في عام  .4108وقد تم

صرف أو الأللتزام بصرف كامل تعهدات أربعة وثالثون مانحا.
العشرة األوائل من المتعهدين الرئيسيين الملتزمين بالكامل هم :الكويت ( 811مليون دوالر) ،والواليات المتحدة األمريكية ( 011مليون

دوالر أمريكي) ،والمفوضية األوروبية ( 088مليون دوالر أمريكي) ،والمملكة المتحدة ( 30مليون دوالر أمريكي) ،والمملكة العربية

السعودية ( 43مليون دوالر أمريكي) ،واليابان ( 81مليون دوالر) ،والنرويج ( 83مليون دوالر) وكندا ( 41مليون دوالر) ،والسويد
( 48مليون دوالر).
فيما تمكن التجمع المكون من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية (الكويت) وشركائها من المنظمات غير الحكومية من جمع مبلغ قدره
 008مليون دوالر أمريكي.

وقد تم توجيه  431( ٪84مليون دوالر) من االلتزامات الناشئة عن مؤتمر الكويت األول إلى المنظمات وأنشطة خطة االستجابة
للمساعدة اإلنسانية في سوريا ( )SHARPوخطة االستجابة اإلقليمية (.)OCHA 2014( )RRP
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في عام  ،2113بلغ اجمالي مساهمة المانحين الخليجيين
والمنظمات غير الحكومية الخليجية في األزمة السورية
 908.7مليون دوالر أمريكي

كما منحت أربع دول خليجية مبلغاً قدره  831,3مليون دوالر أمريكي ( 841مليون دوالر أمريكي من الكويت ،و 408مليون دوالر
أمريكي من المملكة العربية السعودية ،و 31.4مليون دوالر أمريكي من اإلمارات العربية المتحدة  88,4مليون دوالر أمريكي من
قطر) .هذا باألضافة الى المنظمات غير الحكومية الخليجية التي تمكنت من جمع  403,1مليون دوالر أمريكي للمنطقة كاملة
(نصفها في إطار مبادرة الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية في الكويت) (الجدول .)0

الجدول  : 1المانحون الخليجيون وتبرعات المنظمات غير الحكومية الخليجية لخطة االستجابة للمساعدة اإلنسانية في سوريا ()SHARP
وخطة االستجابة اإلقليمية ( )RPPفي عام 3112
المانح
المجموع:
الكويت
المملكة العربية السعودية
الخاص (األفراد والمنظمات)
اإلمارات العربية المتحدة
قطر
الهيئة العُمانية لألعمال الخيرية
الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات اإلنسانية
جمعية الهالل األحمر الكويتي
جمعية اإلصالح االجتماعي
قطر الخيرية
مؤسسة مكة المكرمة الخيرية
جمعية الشيخ عبدهللا النوري الخيرية
وقف مساجد الغانم والعثمان
الجمعية الكويتية لإلغاثة
جمعية النجاة الخيرية
جمعية الهالل األحمر القطري
البحرين

المبلغ الملتزم به /المتبرع به بالدوالر
األمريكي
908,713,275
325,057,835
213,810,000
104,985,175
85,740,666
66,237,898
23,900,000
19,946,761
17,997,089
16,441,538
10,271,954
8,588,911
6,000,000
3,521,236
3,500,000
1,242,958
1,221,254
250,000
1

المبلغ المتعهد به بالدوالر
األمريكي
336,250,163
0
0
229
266,249,934
50,000,000
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20,000,000

الدولة التي تقع فيها المنظمات غير
الحكومية الخليجية

الكويت

عُمان
الكويت
قطر
الكويت
الكويت
قطر
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
قطر

(المصدر :تقارير المنظمة المانحة لخدمة المتابعة المالية في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )fts.unocha.orgوالعبابسة للمنظمات غير الحكومية ذات المنشأ الخليجي)
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وتعتبر خدمة التتبع المالي التي يقوم بها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية مفيدة جداً في تسجيل و مراقبة و توفير
معلومات عن التعهدات و المنح .ويشمل ذلك التمويل من الجهات الفاعلة في مجلس التعاون الخليجي (الحكومات و المانحين غير
الحكوميين) الى مختلف المتلقين للدعم (وكاالت االمم المتحدة ,المنظمات غير الحكومية ,الحكومات) سواءا ضمن أو خارج إطار
النداءات األنسانية.
الجدول  :2المانحون الخليجيونفي االردن في عام 2113
الدولة الخليجية
المبلغ اإلجمالي للمساعدات المالية
بالدوالر األمريكي
دولة الكويت
US$ 80,642,349
في االردن في عام 4102

المساهمة في
االردن في عام
3112
47,526,882
11,578,800
11,247,696
7,526,633
1,500,000
565,729

UNHCR
UNICEF
WFP
WHO
UNPF
مستفيدون مختلفون
تزود(
)تفاصيل لم َ
UNRWA
IOM
مستفيدون مختلفون
تزود(
)تفاصيل لم َ
UNHCR
WFP
UNRWA

500,000
196,609
30,666,128

المملكة العربية السعودية

4,261,682
207,794
137,787

US$ 35,273,391
في االردن في عام 4102

اإلمارات العربية المتحدة

25,047,645
9,403,265

US$ 47,818,139
في االردن في عام 4102

7,005,000

حكومة االردن
Red Crescent Society of the United
Arab Emirates
UNHCR
مستفيدون مختلفون
تزود(
)تفاصيل لم َ

6,362,229
قطر
3,175,885

US$ 3,175,885
في االردن في عام 4102

في عام  ،2113بلغ مجموع مساهمة المانحين الخليجيين
في األزمة السورية  166.919مليون دوالر أمريكي
في االردن
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مستفيدون مختلفون
تزود(
)تفاصيل لم َ

عقد مؤتمر الكويت الثاني للتعهدات -الذي استضافه أمير الكويت ،صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،وترأسه
األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي مون  -في مدينة الكويت في  01كانون الثاني  .4102وتبرع صاحب السمو الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح بمبلغ  111مليون دوالر من مصادر حكومية وخاصة في الكويت .وشكر األمين العام لألمم المتحدة أمير
دولة الكويت لمساهمة الكويت السخية وعلى استضافة المؤتمر للمرة الثانية خالل عام واحد .ويذكر أن نداءاألمم المتحدة لتلبية
االحتياجات داخل سوريا والدول المجاورة بلغت  8.1مليار دوالر أمريكي ،مما يجعله أكبر نداء صادرة في األمم المتحدة من أي وقت
مضى .وطلب األمين العام من الوفود االستجابة بسخاء.
وكان  83وفدا ( 84دولة عضو ،و 2منظمات إقليمية ،و 1منظمات دولية) حاض ار في المؤتمر أعلن منها  83وفدا عن تبرعاته في
المؤتمر.
وتبرع المانحون الدوليون بمبلغ  4.8مليار دوالر أمريكي لدعم استجابة منظمات اإلغاثة إلى االحتياجات اإلنسانية الهائلة الناجمة عن
األزمة في سوريا ،وهو أكثر بِـ  311مليون دوالر من العام الماضي .وتبرع أربعون بلداً مانحاً للمساعدة في التخفيف من معاناة 3.8
ماليين امرأة وطفل ورجل محتاج في سوريا و  4.8مليون الجئ طلبوا الحماية في البلدان المجاورة.
الخيرين من القطاع الخاص بمبلغ
وقبل يوم واحد من المؤتمر ،تعهد تجمع من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ،و ّ

قدره  414ماليين دوالر أمريكي لمساعدة الشعب السوري .ويتم تنسيق عمل هذا التجمع من قبل الهيئة الخيرية االسالمية العالمية
في الكويت (تقرير مؤتمر الكويت الثاني ) OCHA 2014
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الشكل  :3قائمة من التبرعات المعلنة خالل مؤتمر الكويت الثاني لإلعالن عن التبرعات ( )2114بالمليون دوالر أمريكي (المانح الخليجي
باللون األخضر)

(المصدر :خدمة التتبع المالي  ،مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)

حكومتا الكويت والمملكة العربية السعودية هما من بين الداعمين الرئيسيين للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
قدمت الكويت  001ماليين دوالر أمريكي إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في عام  ،4108والتي تم تخصيص
 23مليون دوالر منها إلى األردن.
في شهر اذار عام  ،4102قدمت الكويت  811مليون دوالر امريكي كجزء من الـ  111مليون دوالر أمريكي التي تم التعهد بالتبرع
بها .اضافة الى ذلك ساهمت الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية في الكويت بـ  024مليون دوالر أمريكي إمن اجمالي التعهد المقدم
من تجمع المنظمات غير الحكومية والبالغ  414ماليين دوالر أمريكي.
كما قدم الصندوق السعودي للتنمية  01ماليين دوالر أمريكي في كانون األول  4108إلى برامج المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين في كل من األردن ولبنان ( 1مليون دوالر أمريكي لكل منهما).
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الجدول  :3مساهمة الكويت واإلمارات العربية المتحدة و قطر و السعودية لوكاالت األمم المتحدة (اعتباراً من نيسان )2114
ساهمت الكويت بِـ  312ماليين دوالر أمريكي


ساهمت اإلمارات العربية المتحدة بِـ  91مليون دوالر أمريكي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 011 :مليون



دوالر أمريكي (خطة االستجابة اإلقليمية)

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 3 :مليون دوالر
أمريكي (خطة االستجابة اإلقليمية)





برنامج األغذية العالمي 23 :مليون دوالر أمريكي



منظمة الصحة العالمية 01 :مليون دوالر أمريكي

اإلقليمية)  42 +مليون (خطة االستجابة للمساعدة اإلنسانية في



المنظمة الدولية للهجرة 3 :مليون دوالر أمريكي

سوريا) =  20مليون



اليونيسيف 22.3 :مليون وخمسمائه الف دوالر أمريكي



األونروا 03 :مليون دوالر أمريكي



مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 2 :ماليين دوالر أمريكي



• برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 4.3 :مليون دوالر أمريكي



برنامج األغذية العالمي 3 :مليون دوالر أمريكي (خطة االستجابة

منظمة الصحة العالمية 0 :مليون دوالر أمريكي (خطة االستجابة
اإلقليمية)



اليونيسيف 1 :مليون دوالر أمريكي (خطة االستجابة للمساعدة
اإلنسانية في سوريا)



األونروا 03 :مليون دوالر أمريكي (خطة االستجابة للمساعدة
اإلنسانية في سوريا)



مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 0 :مليون دوالر أمريكي (خطة
االستجابة للمساعدة اإلنسانية في سوريا)

ساهمت القطربِـ  11,209,983دوالر أمريكي


المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 11,2:مليون
دوالر أمريكي





(المصدر :مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)
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ساهمت المملكة العربية السعودية بِـ 17,968,880دوالر
أمريكي
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 4,33 :مليون
دوالر أمريكي
األونروا 01:مليون دوالر أمريكي
برنامج األغذية العالمي  3,6مليون دوالر أمريكي

3

تقديم المنظمات غير الحكومية الرئيسية الخليجية وأنشطتها في األردن

تتكون المسـاعدة الخليجيـة المقدمـة لججئـين السـوريين فـي األردن مـن أربعـة أشـكال .الشـكل األول عبـارة عـن مسـاعدات ثنائيـة لحكومـة
األردن لدعم القطاعات و البرامج الخدمية و البنى األساسية و التحتية المتـأثرة بفعـل األزمـة السـورية .والثـاني يشـمل مسـاعدات متعـددة
الجوانب في مجاالت العمل االنساني مقدمة إلى برامج و مشاريع وكاالت األمم المتحدة (اليونيسيف ,المفوضية السـامية لألمـم المتحـدة
لشؤون الالجئين ,برنامج الغذاء العالمي و منظمة الصـحة العالميـة) والمنظمـات غيـر الحكوميـة الدوليـة (مثـل إنقـاذ األطفـال) .و تجـدر
األشارة الى أن كل من هذين الشكلين من المساعدات موثق توثيقاً جيداً .
والشكل الثالث هو دعم مقدم لبرامج و مشاريع المنظمات غير الحكومية األردنية ،بشكل رئيسي اإلسالمية منها لكن أيضا للمنظمات
غير الحكومية الملكية مثل الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية والصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية ومؤسسة نهر األردن ومؤسسة
نور الحسين .ويوثق هذا التقرير بشكل رئيس المساعدة الخليجية للمنظمات غير الحكومية الملكية.
اما الشكل الرابع من المساعدة الخليجية فهو مقدم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية مباشرة الى الججئين السوريين .وفي عام
 ،4104منح  43مانحا خليجيا خاصا ما مجموعه  444مليون دوالر أمريكي للمنظمات الخيرية ( .)4108 Couttsقدم مانحون من
القطاع الخاص العماني  44مليون دوالر أمريكي لدعم الالجئين السوريين ٪81 .من أهل الخيرمجهولي المصدر ،ألنهم يعتقدون أن
اإلعالن عنهم قد يمحو اإليثار لتبرعاتهم .ومع ذلك ،يفضل بعض المانحين تقديم تبرعاتهم كجزء من المسؤولية االجتماعية للشركات،
مقترحين بأن ذلك سوف يلهم اآلخرين للعطاء (.)4108 Coutts

االقتصاد األردني مدعوم من مجلس التعاون الخليجي
في مواجهة األزمة االقتصادية منذ عام 4113ومظاهرات الربيع العربي لإلصالح السياسي ووصول أكثر من  811,111الجئ
سوري منذ اذار  ،4100أحكمت الحكومة األردنية روابطها االقتصادية والعسكرية مع دول الخليج .وفي ايار  ،4100دعا الملك عبد
قدم
هللا بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية األردن والمغرب لالنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي .وفي الشهر نفسهّ ،

 211مليون دوالر أمريكي كمساعدات مالية إلى الحكومة األردنية .وفي سياق الربيع العربي ،منحت المملكة العربية السعودية مليار
دوالر أمريكي في تموز  4100لمساعدة الحكومة األردنية على التعامل مع احتياجاتها المالية.
وتم ،أثناء قمة مجلس التعاون الخليجي التالية التي عقدت في كانون األول  ،4100اإلعالن عن دعم مالي قدره  1مليارات دوالر
أمريكي إلى األردن يسدد على مدى خمس سنوات .ووعدت كل من السعودية والكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة بمنح األردن
ابتداء من سنة  4104حتى  ،4104الستخدامها في تمويل مشاريع تنموية (838,3
مبلغا قدره  411مليون دوالر أمريكي سنوياً
ً
مليون دوالر أمريكي لميزانية الدولة ،و 238مليون دوالر مدرجة في إطار برنامج التنمية التنفيذي لـ  ،4102-4104والباقي للمشاريع
الضخمة).
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ويدعم سكان األردن االندماج مع دول مجلس التعاون الخليجي اذ أن الغالبية من مغتربيهم البالغ عددهم  481,111يعملون في
الخليج والذين أرسلوا  8.1مليار دوالر أمريكي في عام -4108حوالي  ٪01من الناتج المحلي اإلجمالي.
وبالتوازي مع المساعدة اإلنمائية ،وعدت دول مجلس التعاون الخليجي بمساعدات عسكرية إلى األردن من أجل بناء "درع الجزيرة"- ،
بما في ذلك وعدها في خلق  011,111فرصة عمل لألردنيين التي تديرها دول مجلس التعاون الخليجي بدءاً من عام .4102
الشكل الثالث من الدعم الخليجي هو المساعدة اإلنسانية إلى الالجئين السوريين ،التي وصلت إلى  080مليون دوالر أمريكي في عام
 4108في األردن .وتم تنفيذ هذه المساعدة بشكل أساسي من خالل الهيئات الخيرية اإلسالمية المحلية ،وكان لها تأثير سياسي كبير
على السكان الالجئين السوريين.

الجدول :4المانحون الخليجيون
الدولة الخليجية
المملكة العربية السعودية

المساهمة في االردن في عام 2113
 400مليون دوالر أمريكي

اإلمارات العربية المتحدة
قطر

حزيران 2111

 0111مليون دوالر أمريكي

تموز 2111

 232مليون دوالر أمريكي

ايار 2114

 250مليون دوالر أمريكي
 250مليون دوالر أمريكي

تشرين االول 2112
تشرين االول 2113

 2506مليون دوالر أمريكي

كانون االول 2112

 200مليون دوالر أمريكي
دولة الكويت

التاريخ

-

)المصدر(Jordan Times, Arabian Business, Kuwait News Agency:

 6ال يتم تضمين هذا التحويل في االتفاق.
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تشرين االول 2112

-

الجدول  :5المانحون الرئيسيون والمنظمات غير الحكومية الخليجية الناشطة في األردن في عام 2113
المساهمة في االردن في عام
3112
 2مليون دوالر أمريكي
( 49,2مليون دينار أردني في
عام  49,4 ،4104مليون
دينار أردني في عام )4102
 2،,2مليون دوالر أمريكي
( 2،,مليون دينار أردني)

الحملة الوطنية السعودية
المملكة العربية السعودية

 3,9,مليون دوالر أمريكي

الوكالة المنفذة األردنية أو المنظمات غير
الحكومية
 المركز اإلسالمي الخيري (المركزاإلسالمي)
 جمعية التكافل جمعية العروة الوثقى المركز اإلسالمي الخيري (المركزاإلسالمي)
 جمعية التكافل جمعية العروة الوثقىجمعية الكتاب والسنة
نداء الخير

الدولة الخليجية

المنظمة غير الحكومية الخليجية

دولة الكويت

الهيئة الخيرية االسالمية العالمية
 -الكويت

الصندوق السعودي للتنمية

 3ماليين دوالر أمريكي
()4102-4102
 292مليون دوالر أمريكي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

جمعية
(الكويت)
المملكة العربية السعودية
ة السعودية

اإلصالح

االجتماعي

مبادرة "نلبي النداء" بالشراكة مع
الحملة الوطنية السعودية
هيئةاإلغاثةاإلسالميةالعالمية
اإلمارات العربيات
اااإلمارات العربية المتحدة

الهالل األحمر اإلماراتي  -فريق
اإلغاثة اإلماراتي
حملة القلب الكبير (اإلمارات
العربية المتحدة)

حملة القلب الكبير (اإلمارات
العربية المتحدة)
سمو الشيخة جواهر بنت محمد
القاسمي

حدة

قطرقطر

هيئة األعمال الخيرية (اإلمارات
العربية المتحدة)
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد هللا
للخدمات اإلنسانية  -قطر
الهالل األحمر القطري -
لعالج
القطري
الصندوق
الجرحى السوريين
قطر الخيرية

عُمان

البحرين

الهيئة العمانية لألعمال الخيرية –
عُمان

المؤسسة
(البحرين)

الخيرية

الملكية

 0.11مليون دوالر أمريكي
 0391مليون دوالر أمريكي
( 00مليون دينار أردني)
 3ماليين دوالر أمريكي في
األردن من أصل  02مليون
دوالر أمريكي
( 2مليون دوالر أمريكي في
لبنان و 4مليون دوالر
أمريكي في العراق)
 4مليون دوالر أمريكي
أعطيت للمفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
في عام 4102
 4494139111دوالر أمريكي
في عام 4104
914,880
دوالر أمريكي
 0190مليون دوالر أمريكي
( 190مليون دينار أردني)
( 091,مليون دوالر أمريكي
في عام  0923 ،4102مليون
دوالر أمريكي في عام
)4102
 3.,2مليون دوالر أمريكي
 12,940,717مليون دوالر
أمريكي في عام 4102
 44مليون دوالر أمريكي في
عام
4102
 3,127,500دوالر أمريكي

الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية للمخيم
اإلماراتي .
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

جمعية الكتاب والسنة
نداء الخير

اليونيسيف والهيئة الخيرية األردنية
الهاشمية

(المصدر :البيانات المجمعة من المانحين ووكاالتهم لورشة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04
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في عام  ،2113بلغ مجموع مساهمة المنظمات غير الحكومية الخليجية
 139.1مليون دوالر أمريكي في األردن
بعض هذه المنظمات غير الحكومية الخليجية لديه فروع في األردن قبل عام  ،4100لكن نشاطاتها توسعت بشكل كبير في اطار
المساعدات المقدمة لججئين السوريين.

الشكل  : 5مبالغ المساعدة االنسانية لالجئين السوريين المقدمة في االردن من المانحين الخليجيين سنة ( 2113بماليين الدوالرات االمريكية)

(المصدر :البيانات المجمعة من المانحين ووكاالتهم لورشة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04

الجدول  :6مساهمة دولة الكويت لمساعدة الالجئين السوريين في األردن في عام ( 2113حسب القطاع)
(حسب القطاع وكما وردت من المصدر)
المانح الخليجي

القطاعات

المساهمة في االردن في

عدد المستفيدين

عام 2113
دولة الكويت

 47.5مليون دوالر أمريكي

المأوى  43مليون دوالر أمريكي

 44,900عائلة

المساعدات النقدية  8ماليين دوالر أمريكي

59,274

المواد غير الغذائية  1ماليين دوالر أمريكي

125,000

الصحة  8ماليين دوالر أمريكي

69,074

المياه والصرف الصحي  0مليون دوالر أمريكي

264,000

21

الجدول  : 7القطاعات الرئيسية للمانح الخليجي والمنظمات غير الحكومية لمساعدة الالجئين السوريين في األردن في عام 2113
(حسب القطاع وكما وردت من المصدر)

المنظمة غير الحكومية الخليجية
الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية –
الكويت

المساهمة في االردن في عام
3112
 2مليون دوالر امريكي
( 4,43,10دينار اردني سنة
)4102
( 4,2,214دينار اردني سنة
)4104

القطاعات

عدد المستفيدين

المساعدات النقدية (24,221دينار)
المواد الغذائية والمواد غير الغذائية
( 090مليون دينار)
المأوى ( 09111بيت متنقل)
اإليجار
الصحة ( 092مليون دينار)
المساعدات التعليمية ( 1902مليون
دينار)
المساعدات النقدية ( 493مليون دينار)
مساعدات الغذائية ( 191مليون دينار)
مساعدات الطبية ( 193مليون دينار)

 2,4000عائلة
 18,000عائلة
 1,000عائلة
 3,548عائلة
 2,196عائلة

جمعية اإلصالح االجتماعي (الكويت)

 29,2مليون دوالر أمريكي
( 29,مليون دينار أردني)

الحملة الوطنية السعودية

 3,9,مليون دوالر أمريكي

الصندوق السعودي للتنمية

 3مليون دوالر أمريكي

المياه والصرف الصحي (آبار
ومحطة االكيدر معالجة المياه و البنى
األساسية متمثلة بالطرقات)

هيئة االغاثة االسالمية العالمية9
المملكة العربية السعودية

 11مليون دوالر امريكي
( 2222221لاير سعودي)
يختلف عن الرقم في الجدوا
السابق أعاله! كما لم يتم
تضمينه في المبالغ و الجدوال
السابقة!

غذاء ( 0942مليون دوالر امريكي)

13211

ايجار ( 192مليون دوالر امريكي)

1521
19111

مبادرة نلبي النداء  -المملكة العربية
السعودية

 292مليون دوالر أمريكي

الغذاء ( 41طن)
المأوى ( 24بيت متنقل)
الصحة

الهيئة العُمانية لألعمال الخيرية –
عمان

 01مليون دوالر أمريكي في
4102
 44مليون دوالر أمريكي في
4102

المأوى ( 09311بيت متنقل و49111
في عام )4102
المساعدات النقدية
المواد غير الغذائية

الهالل األحمر اإلماراتي  -فريق
اإلغاثة اإلماراتي

 0391مليون دوالر أمريكي
( 00مليون دينار أردني)

المأوى (المخيم اإلماراتي)
اإلغاثة الغذائية
المساعدات النقدية
المساعدة الصحية (المستشفى في

الغذاء ( 41مليون دينار)
المأوى ( 01مليون دينار)
الصحة ( 2مليون دينار)

25,205
29,4943,000

 10111بيت متنقل و30211
منزل جاهز

 01.2مليون دوالر أمريكي من
سبتمبر إلى ديسمبر 4102
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اغاثة ( 1903مليون دوالر امريكي)
بنود غير غذائية (بطانيات
 ,421,دوالر)

200,000

3211

30,000
 93بيت متنقل و 222عائلة
في بيوت مؤقتة

 10211عائلة
 320221شخص
 20111جاكيت

 30711بيت متنقل
( 709مليون دينار)
20111

المفرق والمركز الطبي في المخيم)
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد هللا
للخدمات اإلنسانية – قطر

 0190مليون دوالر أمريكي
( 190مليون أردني)

المأوى ( 09111بيت متنقل) ومواد
غير غذائية بِـ  392مليون دينار أردني
غذاء بـ  094مليون دينار أردني
الصحة ( 1903مليون)

الهالل األحمر القطري -الصندوق
القطري لعالج الجرحى السوريين

 491,مليون دوالر أمريكي
( 091,مليون دوالر أمريكي
في عام  4102و 091مليون
دوالر أمريكي في عام )4102

جراحة العيون ( )٪23في مركز
الشامي للعيون

 39,2مليون دوالرامريكي

اغاثة صحية ( 092مليون دوالر
امريكي)

( 402,1,13لاير قطري)

 72,309عائلة
1130727
 90111شهريا

 321عائلة
 10519طفل الجئ في
الزعتري والمفرق

قطر الخيرية

قطرالخيرية
حملة القلب الكبير (اإلمارات العربية
المتحدة)

 3ماليين دوالر أمريكي في
األردن من أصل  02مليون
دوالر أمريكي
( 2ماليين في لبنان  4مليون
دوالر في العراق) (يلزم
التدقيق!)
 4مليون دوالر أمريكي
أعطيت للمفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

هيئة األعمال الخيرية (اإلمارات
العربية المتحدة)

 09,مليون دوالر أمريكي

اإلغاثة ( 192مليون دينار)
المساعدات النقدية ( 192مليون دينار)
البرامج التعليمية ( 1902مليون دينار)

المؤسسة الخيرية الملكية (البحرين)

 092مليون دوالر أمريكي مع
اليونيسيف والهيئة الخيرية
األردنية الهاشمية

التعليم (مجمع أكاديمي في الزعتري)
مركز اإلرشاد النفسي في الزعتري
( 090مليون دوالر أمريكي)

حملة القلب الكبير (اإلمارات العربية
المتحدة)
سمو الشيخة جواهر بنت محمد
القاسمي (المناصرة البارزة لآلجئين)

اإلغاثة الصحية ( 3مليون دوالر
أمريكي)

150,000

المساعدات النقدية و العينية خالل عيد
الفطر(وماذا عن العينية !)

12,000

22,077
12,700
5,631

 50111طالب
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الجدول  :8قطاعات المساعدة للمنظمات غير الحكومية األردنية المقدمة إلى الالجئين السوريين في عام 2113
(حسب القطاع وكما وردت من المصدر)
المساهمة في االردن

المنظمة غير الحكومية األردنية

القطاعات

عدد المستفيدين

في عام 2113
 04,0مليون دوالر

الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

أمريكي

نقدية

-

المأوى (الخيام والبيوت المتنقلة)
المواد الغذائية والمواد غير الغذائية

جمعية

المركز

االسالمي

الخيرية

84

أمريكي

مليون

في

 4104و4108
41

أمريكي

4102
جمعية الكتاب والسنة بدعم من مؤسسة عيد

11

للخدمات اإلنسانية و الحملة الوطنية

عائلة

و مؤسسة عيد الشيخ ثاني بن عبدهللا

مليون

في

مليون

دوالر

الصحة ( 4مستشفى و 41مركز طبي)

2,522

مساعدة نقدية ( 01,1مليون دوالر

511,735

عامي

 4,4مليون دوالر أمريكي.

دوالر

أمريكي)

عام

دوالر

أمريكي لـ 21,304

مواد غير غذائية ( 02,4مليون دوالر

أمريكي)

المأوى ( 01مليون دوالر أمريكي)

إغاثة األيتام ( 8مليون دوالر أمريكي)
نقدا ( 4مليون دوالر أمريكي)

31,000
1,500

40,000

المواد الغذائية ( 0,4مليون دوالر

70,000

المواد غير الغذائية ( 4,8مليون دوالر

150

أمريكي)

15,000

أمريكي)

السعودية

الصحة ( 1,8مليون دوالر أمريكي)

جمعية التكافل الخيرية (التكافل في الرمثا)

4

مليون

أمريكي

2,4

أردني

مليون

دوالر

المأوى ( 1,1مليون دينار)

دينار

المواد غير الغذائية ( 1,3مليون دينار)

نقدا ( 1,3مليون دينار)

المواد الغذائية ( 1,3مليون دينار)

الصحة ( 1,4مليون دينار)

التعليم ( 1,04مليون دينار)

إغاثة األيتام ( 1,24مليون دينار)

300

 5,000عائلة
20,000
10,000

 20,000عائلة
10,000

 1,500عائلة

(المصدر :بيانات ج ِ
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الشكل  :5مجموع تبرع الحملة الوطنية السعودية لنصرة األشقاء في سوريا حسب البلد في عام 2113
(مليون دوالر أمريكي)

(المصدر :تقريرالحملة الوطنية السعودية ،فبراير )4102
الشكل  :1تبرع الحملة الوطنية السعودية لنصرة األشقاء في سوريا
(كانون الثاني  - 2112ايلول  )2113حسب البلد
(مليون دوالر أمريكي)

(المصدر :عرض باور بوينت الخاص بالحملة الوطنية السعودية  ،سبتمبر )4108
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4

دور الهيئات الخيرية األردنية

تقدم معظم المنظمات غير الحكومية الخليجية المساعدة من خالل المنظمات غير الحكومية األردنية ذات الباع الطويل مثل :جمعية
ّ

المركز اإلسالمي الخيرية ( 81فرعا في  04محافظة في األردن)؛ وجمعيةالكتاب والسنة ( 41فرعا في شمال األردن) ،وكذلك من
خالل المنظمات غير الحكومية التي تأسست مؤخ اًر ،مثل جمعية التكافل الخيرية ومقرها في الرمثا قرب الحدود السورية.
كانت أول مساعدة مقدمة إلى الالجئين السوريين في عام  4100و  4104من خالل الهيئات الخيرية اإلسالمية المحلية الموجودة في
كل قرية .وتم تقديم هذه المساعدة من خالل لجان الزكاة التابعة للمساجد .ومن المعلوم أن الزكاة أحد أركان األسالم الخمسة و التي
يتعين على المسلم بموجبه تقديم  ٪4.1من ماله في حال بلغ النصاب الى مستحقيها (صدقات إلزامية) .ويمكن للمسلم في اي وقت
إعطاء أكثر من نسبة الـ ٪4.1اإللزامية على أساس طوعي كصدقة (خيرية).

الشكل  : 2مبالغ المساعدات اإلنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية األردنية لالجئين السوريين في عام ( 2113بالمليون دوالر
األمريكي)

وقــد بلــغ مجمــوع هــذه المســاعدات لججئــين الســوريين فــي عــام  018,0 4108مليــون دوالر أمريكــي بمــا فــي ذلــك  32مليــون دوالر
أمريكـي مــن خــالل المنظمــات غيــر الحكوميــة اإلســالمية مبينــة الـدور االجتمــاعي الرئيســي الــذي تلعبــه فــي األردن  .وبالمقارنــة كــان
إجمــالي ميزانيــة و ازرة التنميــة االجتماعيــة فــي ســنة  4108مبلغ ـاً قــدرهُ  012مليــون دوالر أمريكــي( 001ماليــين دينــار أردنــي) .و ازرة
التخطيط والتعاون الدولي ( ،)MOPICبرنامج دعم المدن التاريخية (.4102 )HCSP
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جمعية المركز اإلسالمي الخيرية

تأسست جمعية المركز اإلسالمي الخيرية في عام  0388في فلسطين وهو الفرع الخيري لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن .إنها
نشطة في جميع أنحاء البالد ،وتدير شبكة من خمسين مدرسة ومستشفيين رئيسيين (المستشفى اإلسالمي في عمان وفي العقبة) و41
مرك از طبيا (مركز واحد في كل مخيم فلسطيني وفي جميع المدن الكبرى) .وتوضح أن لديها أصول في الدولة تبلغ قيمتها مليار
دينار ،وتتألف قواها العاملة من  1,111متطوع.
ِ
صص منها  41مليون دينار للعمل االجتماعي ،وهو مبلغ كبير
في عام  ،4100بلغت ميزانية المركز اإلسالمي  81مليون دينارُ ،خ ّ

بالمقارنة مع ميزانية و ازرة التنمية االجتماعية البالغة  31مليون دينار.

في عام  ،4104قدم المركز اإلسالمي دعماً لِـ 43,481أسرة من الالجئين السوريين ،بما في ذلك برامج المساعدات النقدية البالغة
 01.3مليون دوالر أمريكي .في عام  ،4108ضاعف عدد المستفيدين منهإلى  44,114أسرة ،مع التركيز بشكل خاص على
المساعدة النقدية .وباإلضافة إلى ذلك ،نفّذ في  4108-4104أنشطة صحية هامة وعالج 4,144الجئا سوريا جريحا في المستشفيين
الخاصين به بنجاح.
ّ
أعلن المركز اإلسالمي عن برنامج الـ  41مليون دوالر لالجئين السوريين في عام  .4102سوف تتلقى دعماً مالياً من الحملة الوطنية
السعودية ومن الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية ،التي يقع مقرها في الكويت.
الجدول  :1برامج جمعية المركز اإلسالمي الخيري لالجئين السوريين2113-2112 ،
المبلغ اإلجمالي للمساعدات

المبلغ اإلجمالي للمساعدات

المبلغ اإلجمالي للمساعدات

المالية والمادية

المادية

المالية

11.3مليون دينار أردني

5.8مليون دينار أردني

 5.5مليون دينار أردني

29,790عائلة

 15.9مليون دوالر أمريكي

8.3مليون دوالر أمريكي

 7.6مليون دوالر أمريكي

 148,950فرد

 9.7ماليين دينار أردني

4.2مليون دينار أردني

 5.5مليون دينار أردني

72,557عائلة

13.8مليون دوالر أمريكي

5.9مليون دوالر أمريكي

7.8مليون دوالر أمريكي

362,785فرد

7.3مليون دوالر أمريكي

الجراحة في المستشفى اإلسالمي

0.3مليون دوالر أمريكي

تقديم الرعاية الصحية في  41مركز طبي

 2,522مصاب

 7.6ماليين دوالر أمريكي
37.3مليون دوالر أمريكي

عدد المستفيدين

العام
2012

2013
2113 - 2112

المساعدة الطبية اإلجمالية
مجموع المساعدات من جمعية المركز اإلسالمي الخيري

(المصدر :بيانات ج ِ
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2113 - 2112

جمعية الكتاب والسنة

جمعية الكتاب والسنة هي المنظمة غير الحكومية اإلسالمية األكثر نشاطاً في األردن فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الالجئين
السوريين .وأفادت بأن لديها ميزانية قدرها  11مليون دوالر أمريكي من أجل دعم الالجئين السوريين على مدى عامين .ووكالتها
التنفيذية هي"نداء الخير" .تأسست في عام  ، 0334وتم تسجيل جمعية الكتاب والسنة لدى و ازرة التنمية االجتماعية .ومنذ بداية
األزمة السورية ،توسعت إلى حد كبيرمن خالل المساعدات التي تلقتها من المملكة العربية السعودية (  ) ٪ 84وقطر ( .7) ٪ 84
وكان لديها ثالثة مكاتب فقط (في عمان والرمثا والمفرق) في عام  .4104ومع ذلك ،تم افتتاح فروع جديدة في إربد والزرقاء وغور
(نزال وطبربور) ،وافتتحت
عمان ّ
الصافي ومعان و العقبة (هاسل بارث  )4102خالل عام  .4108لجمعية الكتاب والسنة مكتبين في ّ

فروع في كل من جرش والعقبة .وفي فروعها اإلقليمية ،فإن الجمعيةتعمل بالشراكة مع جمعية المركز اإلسالمي الخيري ،وجمعية

ُر َحماء بينهم ،والشورى ،والتكافل ،وجمعية الغراء الخيرية (شركة ملزمة).
أنشأت جمعية الكتاب والسنة نظام بطاقة الخدمة مع جمعية المركز اإلسالمي الخيرية وجمعية التكافل من أجل مساعدتهم على
تنسيق المساعدة وضمان عدم وجود ازدواجية في هذه المساعدة .وتم دمج هذا النظام في قاعدة بيانات الكمبيوتر الذي تديره
جمعية الكتاب والسنة.
ووفقاً للشيخ زايد الحماد ،رئيس جمعية الكتاب والسنة  ،كانت جمعية الكتاب والسنة أول هيئة خيرية تقوم بتوزيع البيوت المتنقلة
على الالجئين السوريين بلغ عددهاحوالي  3,111بيت متنقل منذ عام ( 4104بميزانية قدرها  01مليون دينار أردني في عام
 .)4108ويبلغ متوسط تكلفة توفير  0,111بيت متنقل  0.4مليون دينار أردني .ويغطي هذا السعر تكاليف البيت المتنقل بحد ذاته
( 0,811دينار لكل وحدة) وتركيبه.
تقدم جمعية الكتاب والسنة دعماً إلى الالجئين المسجلين في المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فقط .وفي عام ،4108
ّ
عمان ،بالقرب من مقرها (حي
شملت قاعدة بياناتهم  811,111الجئ سوري ،وتضم  21,304عائلة .وتم تسجيل فرعا ثالث في ّ
نزال)؛ والثالث في محافظة إربد ( ٪40في اربد و  ٪08في الرمثا)؛  ٪08في المفرق؛  ٪8في الزرقاء؛ و ٪1في جرش).

7وفق ممثل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدماتا إلنسانية في األردن.4132/14/31 ،
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(المصدر :قاعدة بيانات جمعية الكتاب والسنة لعام 4132

العدد= )258,37

الجدول  :9برامج جمعية الكتاب والسنة لالجئين السوريين في عام 2113
التكلفة

اإلجمالية

(بالدينار الموقع (المدينة  /البلدة  /عدد المستفيدين

األردني)

القرية  /المحافظة)

نوع المعونة

 01مليون دينار أردني

الزعتري والمحافظات

80111

المآوي

 4مليون دينار أردني

جميع مكاتب الجمعية

21111

الدعم المالي

 0,4مليون دينار أردني

جميع مكاتب الجمعية

41111

المساعدة الغذائية

 4,8مليون دينار أردني

جميع مكاتب الجمعية

01111

مساعدة المواد غير الغذائية

 1,81مليون دينار أردني

جميع مكاتب الجمعية

011

الصحة

 1,4مليون دينار أردني

جميع مكاتب الجمعية

8111

التعليم

 1,0مليون دينار أردني

جميع مكاتب الجمعية

4111

الخدمات االجتماعية

 8ماليين دينار أردني

جميع مكاتب الجمعية

0111

رعاية األيتام

 0مليون دينار أردني

جميع مكاتب الجمعية

111

غيرها
المجموع

 21مليون دينار أردني
(المصدر :بيانات ج ِ
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عمان؛
في عام ّ ،4102
وزعت جمعية الكتاب والسنة مساعدات غذائية ونقدية على  08,888عائلة من الالجئين السوريين في ّ

3,834عائلة في اربد؛  8,413في المفرق؛  8,114في الرمثا؛  4,813في الزرقاء؛  4,023في جرش؛  0,240في الكرك؛
و 0,418في غور الصافي .8بالنسبة للجزء األكبر ،فإنه يتم توزيع المساعدات مرة واحدة ،إلى الوافدين الجدد .وتشمل هذه المساعدة
ثالثة صناديق من المنتجات الغذائية واللوازم الصحية الشخصية والمواد غير الغذائية مثل الحفاضات وأدوات المطبخ.
تغطي جمعية الكتاب والسنة تكاليف تعليم  21طالبا جامعيا 00 ،منهم من اإلناث .كقاعدة عامة ،وتعتمد المساعدة المقدمة على
انتظام دراسة الطفل.
كما هو الحال مع جميع المنظمات الخيرية اإلسالمية ،فإن لدى جمعية الكتاب والسنة برنامجا خاصا لأليتام .وبالمجموع ،يستفيد
 0,111يتيم من هذا البرنامج .وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،ويعتبر الطفل اليتيم يتيماً حتى يبلغ عمره  02عاما .وتُطّبق جمعية

الكتاب والسنة هذا التعريف لكن لديها أيضاً مزيد من البرامج التعليمية للمراهقين الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما وغير قادرين على

تحمل تكاليف التعليم.

8مستخلص من قاعدة بيانات جمعية الكتاب و السنة 4132/33/14
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جمعية التكافل الخيرية

تأسست في الرمثا في عام  .4101وفي عام  ،4108بلغت ميزانيتها  2.4ماليين دينا ار أردنيا ( 4ماليين دوالر أمريكي) ،وقدمت
مساعدات نقدية لِـ  1,111عائلة سورية معظمهم من درعا .وتتلقى الجمعية تمويالً من منظمتين كويتيتين رئيسيتين غير حكوميتين:
الهيئة الخيرية االسالمية العالمية وجمعية اإلصالح االجتماعي.9
إن نشاط جمعية التكافل الرئيسي هو اإلغاثة (المواد الغذائية والمساعدة المادية إلى  41,111عائلة في عام  ،)4108والصحة ،مع
مركز طبي خاص حيث يدفع المريض دينا ار واحدا لزيارة الطبيب العام و دينارين لالختصاصي .ويتألف مركز التكافل الصحي من
 01عيادات متخصصة ،وطبيبا عاما ،و 01ممرضات وممرضين ،ومسؤول عن صيدلية ،وموظف استقبال ومحاسب ،وادارة،
واألمن ،وفريق تنظيف وحوداث وطوارئ .وهناك ما بين  411و  811مراجعة يومية من المرضى من ذوي الجنسيات المختلفة ،بما
في ذلك الالجئين السوريين .وهو شبيه بمستشفى حديث مجهز بأقوى األجهزة في المنطقة "( ،كتيب تكافل.)2014

الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لإلغاثة والتنمية والتعاون العربي واإلسالمي

منذ بداية األزمة السورية ،دعت الحكومة األردنية جميع الجهات المانحة الدولية إلى تقديم
المساعدة عن طريق الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لإلغاثة والتنمية والتعاون العربي واإلسالمي .وتأسست الهيئة الخيرية
األردنية الهاشمية في عام  ،0331وهي منظمة غير ربحية غير حكومية (لكنها وضعت تحت عنوان "التوجيه الملكي")،

وهي مسجلة لدى و ازرة التنمية االجتماعية .إنها تقدم نفسها على أنها "مؤسسة خيرية متعددة األوجه تهدف إلى المضي
قدماً والتعاون مع كل من األنشطة التطوعية والخيرية داخل وخارج األردن وترجمة شعور الجهات المانحة ومساعدتهم في
المشاريع والبرامج .وهذا يشمل النوايا الخيرية ،لتعزيز التكافل ومفاهيم العدالة على جميع المستويات اإلسالمية العربية
9مقابلة مع الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية.4132/11/31 ،
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الوطنية والدولية ،لتشغل نفسها بالعمل التطوعي والخدمة العامة في إطار مفهوم التنمية الشاملة" ( كتيب الهيئة الخيرية
األردنية الهاشمية).
أدارت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية مخيم الزعتري في البداية من تموز  4104وحتى اذار  ،4108وبعد ذلك أعطي التوجيه إلى
إدارة شؤون الالجئين السوريين ألسباب أمنية.
وفي عام  ،4108وزعت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية مواداً غذائية وغير غذائية ومساعدة نقدية بقيمة  3مليون دينار أردني (من
خالل جمعية المركز اإلسالمي الخيري وعددا من المنظمات غير الحكومية األخرى) .ولدى الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية ستة
مستودعات لتخزين المساعدات اإلنسانية.

المساعدة اإلنسانية للهيئة الخيرية األردنية الهاشمية إلى الالجئين السوريين في األردن في عام 2113
المجموع

المساعدة اإلنسانية

 12,187,362/39دوالر أمريكي

المساعدة النقدية

 12,603,817سلعة

المواد غير الغذائية

 490,201طرد

الطرود الغذائية

المساعدة اإلنسانية للهيئة الخيرية األردنية الهاشمية إلى الالجئين السوريين في األردن لسنة 2114
المجموع (كانون الثاني ،شباط ،اذار )2114 -

المساعدة اإلنسانية

 03,348/87دوالر أمريكي

المساعدة النقدية

 34,403بند

المواد غير الغذائية

 8,418طرد

الطرود الغذائية

أكد مجلس الوزراء في شهر اذار  4102بأن تكون الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية "الكيان الوحيد المخول بتلقّي وجمع المساعدات
العينية الواردة من المنظمات الخيرية المحلية والمجتمعات والمنظمات الدولية ،للتنسيق واإلشراف على توزيعها على الالجئين السوريين
وكذلك للتنسيق و اإلشراف على برامج المساعدات العينية المتعلقة بالالجئين السوريين في المملكة".

وتوزع المواد غير الغذائية الخاصة بها.
إنها تساعد المخزن األساسي التالي ّ
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 .1مؤسسة نور الحسين

 .1جمعية مجلس الكنائس للشرق األدنى
 .9جمعية نداء الخير

 .2تكية أم علي

 .11جمعية الغراء الخيرية

 .3هيئة شباب كلنا األردن

 .11الجمعية الخيرية الشركسية

 .4جمعية المركز اإلسالمي الخيري

 .12الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية /صندوق الملك

 .5جمعية التكافل الخيرية

عبدهللا للتنمية البشرية
 .13جمعية الكرامة والكبرياء

 .6جمعية الكتاب والسنة

 .14جمعية الفيحاء

 .1جمعية رحماء بينهم

الصندوق الهاشمي االردني للتنمية البشرية

أسس الصندوق الهاشمي االردني للتنمية البشرية سنة  0344كمؤسسة بارزة غير حكومية وغير ربحية ومستقلة ومكرسة جهودها
لتعزيز الحقوق التي تقوم على التنمية البشرية المستدامة في االردن واالقليم .وتتألف قوتها من شبكة قوامها ( )11مرك اًز للتنمية
المجتمعية المحلية منتشرة في ارجاء المملكة االردنية الهاشمية .وينفذ الصندوق الهاشمي االردني للتنمية البشرية مشاريع تهدف الى
تمكين افراد المجتمع المحلي من تحسين احوالهم المعيشية .وقد تبنى الصندوق منهجية شاملة في استهداف المجتمعات االردنية
المضيفة لكل المجموعات من خالل برامجها وخدماتها تجاه كل الالجئين منذ سنة  .4114وقد قدم الصندوق الهاشمي االردني للتنمية
البشرية استشارات نفسية وخدمات اجتماعية الى  02111الجئ سوري منذ سنة  .4100وقد عمل مع اليونيسيف على خلق ()04
مكانا آمنا وصديقا لألطفال بالشراكة مع منظمة انترسوس.

مؤسسة نور الحسين
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أسست مؤسسة نور الحسين سنة  0331وتقدم عددا من الخدمات من قبيل البرامج الصحية وبرامج حماية االطفال ومرك از نسائيا
لبرنامج توجيه النصح والرعاية الصحية .وقدم معهد نور الحسين لرعاية صحة العائلة دعما نفسيا واجتماعيا الى نحو  2111طفال
سوريا يعانون من عجز عقلي وبدني معتدال ومصاعب في التعلم ومشاكل في النطق واللغة ويحتاجون في العادة الى عالج وقد
ساعدت في مسح وتحديد الحاالت وتقديم جلسات نفسية فردية وجماعية متخصصة وجلسات لرفع الوعي لنحو  2481حالة عائلية
وفردية.

مؤسسة نهر االردن

أسست مؤسسة نهر االردن التي ترأسها جاللة الملكة رانيا العبدهللا سنة  0331وهي مؤسسة غير حكومية تنادي بحلول مثالية

للتحديات وتوفير الفرصة لنجاح الجميع .وحيث أن ي مستقبل االردن يعتمد على السالم الطفاله ،فان المنظمة واستنادا الى هذه
الرؤية تسعى الى توفير بيئة آمنة الطفاله من خالل توفير خدمات وقائية والتدخل لتمكين الشباب والمجتمعات المحلية وعلى الروابط
االوثق مع الشركاء وايجاد حلول متواصلة من اجل تعميق االثر على المجتمع.

ان لجؤ اعداد كبيرة من السوريين الى االردن يزيد من أهمية البرامج الموجهة لالطفال والعائالت السورية الموجودة في االردن وخاصة
بعد تعرضهم لظروف الحرب بالطريقة التي تنعكس ايجابيا عليهم وعلى المجتمع .وتتولى المؤسسة في الوقت الراهن مشروعين لخدمة
كل من الالجئين السوريين والمجتمعات االردنية في شرق عمان .ويوفر المشروع االول ادارة شاملة للنساء واالطفال من الالجئين
السوريين الذين تعرضوا لالساءة واحالتهم الى الوكاالت التي تقدم لهم العون واالسناد .كما انها تقدم خدمات المعالجة النفسية
االجتماعية الى النساء واالطفال من الالجئين السوريين الذين تعرضوا لالساءة نتيجة حاالت الحرب التي تعرضوا لها .ويهدف
المشروع الثاني الى تقديم مستوى اساسيا من الدعم النفسي واالجتماعي الى االطفال وعائالتهم في ستة مواقع في االردن (ثالثة في
عمان ,والكرك وعجلون وجرش).
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(المصدر :عرض باور بوينت الخاص بالحملة الوطنية السعودية  ،سبتمبر )4108
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تحليل قطاعات من المساعدات من المانحين الخليجيين والمنظمات

5

غير الحكومية المحلية في األردن
ان القطاع الرئيسي للمساعدة المقدمة من المانحين الخليجيين والمؤسسات غير الحكومية االردنية هو المأوى يليه مساعدة الغذاء,
الخدمات الصحية ,النقد ,التعليم ,البنود غير الغذائية ورعاية االيتام .ويشمل المأوى توزيع الكرفانات وكذلك اقامة المخيم االماراتي.
واما المساعدة الغذائية فيشوبها التعقيد حيث يتعين مطابقة مواصفات البنود الغذائية للمعايير الدولية (من قبيل اللحوم المعلبة فقط
وليست النيئة على سبيل المثال) والتي ينتهي األمر بها في العديد من الحاالت ان تقبع في المستودعات لمدد زمنية طويلة.
من اجل ابراز دور المؤسسات االنسانية الخليجية ,فان منحة دولة الكويت البالغة  24,1مليون دوالر امريكي المقدمة الى المفوضية
السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين سيجري ذكرها بصورة منفصلة في الجداول التالية.
الشكل  :1مساعدة المؤسسات الخليجية والمؤسسات غير الحكومية االردنية الى الالجئين السوريين حسب القطاعات في االردن
سنة .2113
(مليون دوالر أمريكي )

مأوى
مساعدة غدائية
مساعدة صحية
مساعدة نقدية
مساعدة تعليمية
المياه و الصرف الصحي
بنود غير غدائية
برامج االيتام

المؤسسات الخليجية

المؤسسات غير الحكومية األردنية

( المصدر  :جمعت البيانات من المانحين ووكاالتهم لورشة المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في .(4102-2-04
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المأوى
حسبما ذكره الشيخ زايد الحماد ,10فان مؤسسة الكتاب والسنة هي اول مؤسسة خيرية تناصر توزيع الكرفانات الى الالجئين السوريين
وتفاخر بأنها الراعية لنحو  3111كرفان منذ سنة ( 4104على ميزانية قدرها  01ماليين دينار اردني في سنة .)4108

 29مليون دوالر امريكي للمأوى من دولة الكويت
الجدول  :15مساعدة دولة الكويت لمأوى الالجئين السوريين في االردن سنة 2113
(حسب القطاع وكما وردت من المصدر)
دولة الكويت

المساهمة في االردن في عام 3112

عدد المستفيدين

تبرع دولة الكويت الى المفوضية
السامية لالمم المتحدة لشؤون
الالجئين

 4,مليون دوالر امريكي للمأوى

 22,11عائلة من قبل
المفوضية السامية لشؤون
الالجئين

 47.5مليون دوالر امريكي

تلقى  ,2311الجئا خياما طارئة عند الوصول
تركيب  0211مأوى انتقاليا
 ,111فردا مستفيدا
تلقى  041111فردا مواد مأوى شتائية اضافية

(المصدر :تقرير المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين الى دولة الكويت ,كانون االول )4108

 59,5مليون دوالر للمأوى من المؤسسات االنسانية الخليجية

10المقابلة في 4102 /4 /00
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 14,9مليون دوالر امريكي للمأوى من خالل المنظمات غير الحكومية االردنية

الجدول  :16مساعدة المانحين الخليجيين لتوفير المأوى الى الالجئين السوريين في االردن سنة 2113
المانحين الخليجيين

المساهمة في االردن في عام 3112

عدد المستفيدين

االهيئة الخيرية االسالمية العالمية-
الكويت

 0111كرفان
( 2449024دينار اردني )
ايجار ( 23,9011دينار اردني)
تبرع النشاء مبنى مع العروة الوثقى ( 190مليون دينار اردني)
 4391129420دينارا اردنيا
 09111كرفان ( 092,,92,3دينار اردني)
تكلفة استصالح االرض السكان الالجئين ( ,,91111متر مربع)
( 12,90,3دينارا اردنيا)
اقامة وتجهيز  4311وحدة سكنية في االردن ( 392449,,3دينار اردنيا)
ترقية مخيم حديقة الملك فهد وتغطية اسكان العائالت ( 090,,944,دينار
اردني)
تكلفة نصب خيام تبرعت بها وزارة المالية ( 319,03دينارا اردنيا)
 ,3,94,1دينارا اردنيا
  21كرفان داخل مجمع الملك عبدهللا  24كرفانا في نقاط استقبال الالجئين على طول الحدود 332شقة سكنية (منها  311شقة بالتعاون مع الحملة الوطنية السعودية )

 0111عائلة
 2932,عائلة

الحملة الوطنية السعودية

مبادرة نلبي النداء (المملكة العربية
السعودية) بالشراكة مع الحملة الوطنية
السعودية

الهيئة العمانية لألعمال الخيرية–
الهالل االحمر االماراتي  -فريق االغاثة
االماراتي

مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات
االنسانية  -قطر

المؤسسة الخيرية الملكية -البحرين

11

 19211كرفان سنة 4102
مشروع ال  4111االخرى سنة 4102
عدد الكرفانات 4113
( 192309111دينار اردني)
 211كرفان ( 092129111دينار اردني) بنية تحتية لمراكز االستقبال من
الكرفانات وقاعات ل ( )2مواقع
( 0032111دينار اردني )
 323,22,دينار اردني
تجهيز  09111كرفان ( 09,229221دينار اردني)
دفع اجور لمنازل مستأجرة  ,19244دينار اردني
دفع أجور ايجار ل  02عائلة فقيرة
(  49111دنانير اردنية)
 090419311دوالر امريكي
 311كرفان

0219111

 4311عائلة

  21عائلة 2نقاط استقبال
  332عائلة 0311عائلة
019111
29411

 29111عائلة
 39111عائلة

 02عائلة
 311عائلة

(المصدر :البيانات المجمعة لورشة المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين – المنعقدة في )4102/2/0

11يبدو هذا الرقم متواضعا اذ ان كلفة الكرفان الواحد تبلغ  0,211دينار اردني و يتعين ان تكون حوالي  0,244,024دينارا اردنيا
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المأوى
 14,9مليون دوالر امريكي للمأوى من خالل المنظمات غير الحكومية االردنية
الجدول  :11مساعدة المأوى من المنظمات غير الحكومية االردنية الى الالجئين السوريين سنة 2113

المنظمة غير الحكومية االردنية
مركز الجمعية الخيرية االسالمية

المساهمة في االردن في عام 2113

عدد المستفيدين
 21عائلة

 21شقة مستأجرة

(المركز االسالمي)
مدعومة من الجمعية الخيرية االسالمية الدولية

والحملة الوطنية السعودية
جمعية الكتاب والسنة

 01ماليين دينار اردني (تحديد وجه األنفاق!)

 3111عائلة

 3,111كرفان

 411عائلة

مدعومة من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا
للخدمات االنسانية والحملة الوطنية السعودية
جمعية التكافل الخيري (التكافل في الرمثا)

 41مبنى مستأجر
 811كرفان وخيمة

 811عائلة

 114,334دينار اردني (تحديد وجه األنفاق!)

(المصدر  :البيانات المجمعة لورشة المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04
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المساعدة الغذائية

 41,4مليون دوالر امريكي من المانحين الخليجيين
الجدول  :11مساعدة الغذاء من المانحين الخليجيين الى الالجئين السوريين في االردن سنة 2113
المانحين الخليجيين

المساهمة في االردن في عام 2113

عدد المستفيدين

الهيئة الخيرية األسالمية العالمية

 401,211دينار اردني سنة 4108

 1,818عائلة

(الكويت)

من خالل االتحاد الخيري للمركز

االسالمي وتكافل

جمعية االصالح االجتماعي (الكويت)
من خالل االتحاد الخيري للمركز

طرود الغذاء و اللحوم

تلقى  481الجئا  031دينا ار اردنيا من اللحوم بمناسبة العيد سنة
4108

 484,888دينار اردني من خالل االتحاد الخيري للمركز
االسالمي وتكافل

 43,232شخص

االسالمي وتكافل

الحملة الوطنية السعودية

 43,2مليون دينار اردني سنة 4108

سالل الغذاء ,بنود الغذاء الهامة ,الوجبات السريعة الجافة واللحوم

131,111

المعلبة

توزيع لحوم االضاحي خالل رمضان

مبادرة نلبي النداء(المملكة العربية

السعودية) بالشراكة مع الحملة

 8,13مليون دينار اردني سنة 4108

 0,343طن من الغذاء

 + 81111عائلة

الوطنية السعودية

الهيئة العمانية لألعمال الخيرية

وزع  4,238كرتونا من التمر العماني في كافة ارجاء االردن من

الهالل االحمر االماراتي -فريق

 0مليون دينار اردني

قبل المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسيف

وزعت في كافة ارجاء

االردن من قبل

المفوضية السامية لالمم

المتحدة لشؤون الالجئين
واليونيسيف

االغاثة االماراتي

813,111

 411طنا من التمر

 4,111وجبة يوميا في شهر رمضان

 0,111اضحية لمعونة االرز والطحين والسكر وما شابه ذلك
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا
للخدمات االنسانية

 0,48ملون دوالر امريكي

توزيع الغذاء والماء ولحوم االضاحي وحليب االطفال في كافة

80341

ارجاء االردن

المصدر :البيانات المجمعة لورشة المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/ 04
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المساعدة الغذائية

 11,3مليون دوالر امريكي من قبل المنظمات غير الحكومية االردنية

الجدول  :19مساعدة الغذاء من المؤسسات غير الحكومية االردنية سنة 2113

المنظمة غير الحكومية االردنية
الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

المساهمة في االردن في عام 2113

عدد المستفيدين
-

 231,410طرد غذاء وزعت سنة 4108
 8,418طرد غذاء و زعت خالل المدة كانون االول – اذار
4102

جمعية المركز االسالمي الخيرية
(المركز اإلسالمي)

 2,43مليون دينار اردني سنة 4104

 034,840سلة جرى توزيعها

 034,840سلة غذاء جرى توزيعها

مدعومة من قبل مؤسسة المركز االسالمي
الخيرية و الحملة الوطنية السعودية
جمعية الكتاب و السنة

مدعومة من قبل مؤسسة عيد مؤسسة

 0,41مليون دينار اردني

41,111

بما في ذلك سالل الغذاء و حليب االطفال

بما في ذلك ( 4,128سلة
غذاء) و ( 41,281حليب

الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدماتا النسانية و

اطفال)

الحملة الوطنية السعودية
جمعية التكافل الخيرية  ( -تكافل في الرمثا)

 311448دينار اردني بما في ذلك طرود الغذاء ,قسائم

 01,111عائلة

الخبز ,افطار و لحوم االضاحي

المصدر :البيانات المجمعة لورشة المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/ 04
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المساعدة الصحية
 3مليون دوالر امريكي من دولة الكويت
الجدول  :21المساعدة الصحية من دولة الكويت الى الالجئين السوريين في االردن سنة 2113
دولة الكويت

المساهمة في االردن في عام 2113

عدد المستفيدين

تبرع دولة الكويت الى المفوضية

 8ماليين دوالر امريكي

83,142

السامية لالمم المتحدة لشؤون

الالجئين

47.5مليون دوالر امريكي

استفاد  83,142الجئا سوريا من خدمات الرعاية
الصحية االساسية والثانوية
 811معالجة طارئة منقذة للحياة

811

المصدر  :تقرير المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين الى دولة الكويت ,كانون االول 4108

 31,1مليون دوالر امريكي للصحة من المانحين الخليجيين
الجدول  :21مساعدة الصحية من المؤسسات االنسانية الخليجية الى الالجئين السوريين في االردن سنة 2113
المانحين الخليجيين

المساهمة في االردن في عام 2113

عدد المستفيدين

الهيئة الخيرية األسالمية العالمية– الكويت

 0,331,223دوالر امريكي

 380في عام4108

من خالل جمعية المركز االسالمي الخيرية

 0,828,340دينار اردني

وتكافل

جمعية االصالح االجتماعي (الكويت)
من خالل جمعية المركز االسالمي الخيرية

وتكافل

الحملة الوطنية السعودية
الصندوق السعودي للتنمية بالتعاون مع
المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون

الالجئين

مبادرة نلبي النداء (المملكة العربية

معالجة الجرحى وتجهيز العيادات

 440,341دوالر امريكي

8,111

( 100,322دينار اردني)
اطراف صناعية ,جراحة ومعالجة المرضى

 44,413,332دوال ار امريكيا

031,111

( 01,434,482دينا ار اردنيا )
 0,311,111دوال ار امريكي
توسعة و ازرة الصحة
 811,111دوال ار امريكيا
مشاريع اعادة تأهيل واصحاح
 813,121دوال ار امريكيا
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181,111

السعودية) بالشراكة مع الحملة الوطنية

( 280,212دينا ار اردنيا) سنة 4108

السعودية
الهالل االحمر االماراتي – فريق االغاثة

 4,204,231دوال ار امريكيا

االماراتي

(  0,408,334دينا ار اردنيا)

مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات

 138,888دوالر امريكي

481,884
041,380

االنسانية  -قطر

الهالل االحمر القطري -الصندوق القطري
لمعالجة الالجئين السوريين
حملة القلب الكبير (االمارات)

المرحلة  0,13 -0مليون دوالر امريكي

المرحلة االولى – 012

المرحلة  0,81 -4ملين دوالر امريكي

المرحلة الثانية 238 -

 1ماليين دوالر امريكي

سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي

(المناصرة البارزة لآلجئين)

الوصـ ــول الـ ــى الخـ ــدمات الصـ ــحية االساسـ ــية والثانويـ ــة واوالمتقدمـ ــة،
س ــيارتي اسـ ــعاف ،تأس ــيس العيـ ــادات ,تـ ــوفير األدوي ــة ،تحسـ ــين نظـ ــام
االحالة الخ ..
هيئة األعمال الخيرية (االمارات)

8,384

 83,341دوال ار امريكيا
توزيع طرود الصحية

(المصدر :البيانات المجمعة لورشة المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4108/2/04

 1,6مليون دوالر امريكي من قبل المنظمات غير الحكومية االردنية
الجدول  :22المساعدة الصحية للمنظمات غير الحكومية االردنية الى الالجئين السوريين سنة 2113
المنظمة غير الحكومية االردنية

المساهمة في االردن في عام 2113

المؤسسة الخيرية الهاشمية االردنية

مساعدة :4108

عدد المستفيدين

 234,883اطقم ادوات صحية
 3,388طرود صحية
 80,300لوازم طبية
 4102مساعدة مخطط لها
 11044اطقم ادوات صحية

جمعية المركز االسالميالخيرية (المركز االسالمي)

 4,882,343دوال ار امريكيا

مدعومة من مؤسسة المركز االسالمي الخيرية المركز

( 1,208,138دينار اردني سنة ) 4108

االسالمي والحملة الوطنية السعودية

جمعية التكافل الخيرية (تكافل في الرمثا)

 343,341دوالر امريكي

 41111عائلة

( 832,488دينار اردني )

(المصدر :البيانات المجمعة لورشة المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102 /2 /04
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المساعدة النقدية

وفقا للبيانات التي تم جمعهـا مـن المـانحين الخليجيـين فـي األردن والمنظمـات غيـر الحكوميـة األردنيـة ,قـام المـانحون الخليجيـون بتوزيـع
 4,448,131مليــون دوال ار أمريكيــا كمســاعدة نقديــة إلــى الالجئــين الســوريين فــي األردن ،وقامــت دولــة الكويــت مــن خــالل المفوضــية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتقديم ( )8ماليين دوالر أمريكي اضافية.

وقامت المنظمات غير الحكومية األردنية بتوزيع مبلغ قـدره  43,218,102دوال ار أمريكيـا وذلـك بـدعم مـن المـانحين الخليجيـين والمـنح
غيــر الحكوميــة .ومــن هــذا المبلــغ وزعــت المنظمــات غيــر الحكوميــة األســالمية  08,483,014دوال ار أمريكيــا ووزعــت الهيئــة األردنيــة
الهاشمية  04,034,884مليون دوال ار أمريكيا .ويالحظ بأن اجمالي هذه المساعدة تجاوزت قيمـة بـرامج المسـاعدة النقديـة المقدمـة مـن
خــالل المفوضــية الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــين والبــالغ مجموعهــا  41,134,832دوال ار أمريكيــا تــم توزيعهــا علــى الالجئــين
االشد فق اًر.

ويمكــن مالحظــة أم ـرين هــامين فيمــا يخــص ب ـرامج المســاعدات النقديــة المقدمــة إلــى االجئــين الســوريين .األول  ،أن كــل منظمــة غيــر
حكومية تتبع معاييرها الخاصة في تحديد الحاالت االشـد فقـ اًر اسـتنادا الـى قاعـدة البيانـات الخاصـة بهامـا يـؤدي الـى ضـعف التنسـيق و
األزدواجية في تقديم المساعدات.

والثاني يتمثل في أن معظم المساعدات النقدية تقـدم مـرة واحـدة فقـط أو بشـكل موسـمي قبـل فصـل الشـتاء أو بمناسـبة شـهر رمضـان أو
العيد .وفي معظم الحاالت كان المبلـغ المـوزع  011دينـار أردنـي و الـبعض وصـل لغايـة  411دينـار أردنـي لكـل عائلـة  .وتقـدم المـنح
النقدية لمساعدة الالجئين على تغطية تكاليف االيجار العالية في األردن (والتي تزيد عن  011دينار أردني شـهريا لغرفتـي نـوم وتصـل
الى  411دينا ار أردنيا للشقق المكونة من ثالث غرف نوم).
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الشكل  :9المساعدة النقدية المقدمة لالجئين السوريين من قبل المانحين الخليجيين و المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين اوالمنظمات غير الحكومية االردنية سنة  2113دوالر أمريكي

US$
المانحون الخليجيون

7 723 590

المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

25 582 384

28 456 514

30 000 000

االمنظمات غير
الحكومية االردنية
25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

المساعدة النقدية
 6مليون دوالر أمريكي من دولة الكويت

الجدول  :23المساعدة النقدية المقدمة من المانح الخليجي الى الالجئين السوريين في األردن سنة 2113
دولة الكويت
تبرع دولة الكويت للمفوضية السامية

المساهمة في االردن في عام 2113
 8ماليين دوالر أمريكي

عدد المستفيدين
 13,442عائلة

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 47.5مليون دوالر امريكي

(المصدر :تقرير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الى دولة الكويت ,كانون األول )4108
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 1,1مليون دوالر أمريكي من قبل المانحين الخليجيين

الجدول  :24المساعدات النقدية التي قدمتها المانحين الخليجيين الى الالجئين السوريين في األردن سنة 2113
المانحين الخليجيين

المساهمة في االردن في عام 2113

الهيئة الخيرية األسالمية العالمية–

المساعدة النقدية ( 843,821دينا ار اردنيا سنة )4108

الكويت

 8483عائلة ( 011دينار أردني في سنة )4108

عدد المستفيدين
 8,443عائلة

 08812عائلة ( 41دينار أردني سنة )4104
 8111عائلة ( 011دينار أردني سنة )4104
من خالل جمعية المركز االسالمي

 81عائلة ( 11دينار أردني سنة )4104

الخيرية وتكافل

 38عائلة ( 41دينار أردني سنة )4104

جمعية االصالح االجتماعي (الكويت)

مساعدة نقدية ( 4,1مليون دينار أردني)

من خالل الجمعية الخيرية للمركز

 011دينار أردني لكل عائلة

اإلسالمي وتكافل

من خالل جمعية المركز االسالميالخيرية وتكافل

مبادرة نلبي النداء (المملكة العربية

 38,111دينار أردني

 20عائلة في حاجة ماسة

السعودية) بالشراكة مع الحملة الوطنية

(ما يقارب  031دينا ار أردنيا في شهر)

للمساعدة (افراد ال أمل في
شفائهم)

السعودية
الهيئة العمانية لألعمال الخيرية

41411

 48,811عائلة

الى  48811عائلة
(لم يتم تحديد المبلغ المقدم)

الهالل األحمر االماراتي – فريق االغاثة

مساعدة نقدية ( 441,111دينار أردني)

االماراتي

 8111عائلــة فــي المفــرق ,البعــاج ,الحالبــات ,عمــان ,الضــليل (411

 2,411عائلة

دينار أردني لكل عائلة)
 0411عائلة في الزعتري ( 011دينار أردني لكل عائلة)
00,031

مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات

034,834

االنسانية  -قطر

دعــم نقــدي الــى  382عائلــة و 2,841الجئــا فــي الزعتــري ( 11دينــا ار
أردنيا لكل عائلة)

حملة القلب الكبير – االمارات العربية

 4مليون دوالر أمريكي

 00,424عائلة

المتحدة

مساعدة نقدية خالل عيد الفطر

( 13,401فردا)

سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي

 011دوال ار أمريكيا أرسلت الى  00424عائلة

(المناصرة البارزة لآلجئين)

(018دينار أاردني)

هيئة األعمال الخيرية – االمارات العربية

مساعدة نقدية ( 818,421دوال ار أمريكيا)

المتحدة

 011دينار أردني للعائلة ( 41دينا ار أردنيا للبعض)

 8,818عائلة

(المصدر :جمعت البيانات لورشة عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04
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المساعدةالنقدية
 21,4مليون دوالر أمريكي من قبل المنظمات غير الحكومية األردنية

الجدول  :25المساعدة النقدية التي قدمتهاالمنظمات األردنية غير الحكومية الى الالجئين السوريين سنة 2113

المنظمة غير الحكومية االردنية
المؤسسة الخيرية الهاشمية األردنية

المساهمة في االردن في عام 2113

عدد المستفيدين

 04,034,884دوال ار أمريكيا نقدا
 3,821,348دينا ار أردنيا

جمعية المركز األسالمي الخيرية

المساعدة النقدية

بدعم من مؤسسة المركز اإلسالمي

 04.384.334دوال ار امريكيا

481,100

الخيرية والحملة الوطنية السعودية
( 9,123,406دينار أردني ل  31,338عائلة) سنة
 011( 4108دينار أردني) .يشمل هذا الرقم األكبر
عائالت حصلت على الدعم الصحي كذلك
تدعم جمعية المركز اإلسالمي الخيرية  3,111عائلة
اردنية شهريا.
جمعية الكتاب والسنة

نقدا (4مليون دوالر أمريكي)

بدعم من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا

تتلقى  434عائلة ما بين  411دينار أردني الى 811

للخدمات اإلنسانية والحملة الوطنية

دينار أردني شهريا

21,111

السعودية
جمعية التكافل الخيرية (تكافل في الرمثا)

 0,210,011دوالر أمريكي

 1,111عائلة

( 338,203دينار أردني) نقدا
 411دينار أردني الى  1,111عائلة

(المصدر :جمعت البيانات لورشة عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04
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المياه و الصرف الصحي و النظافة

 1مليون دوالر أمريكي من دولة الكويت
الجدول  :26المانح الخليجي لبرامج المياه واالصحاح لالجئين السوريين في األردن سنة 2113
المساهمة في االردن في عام 2113

دولة الكويت

تبرع دولة الكويت للمفوضية السامية
ُ
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
 47.5مليون دوالر امريكي

عدد المستفيدين

482,111

 0مليون دوالر أمريكي
 482,111فردا
( 14,311عائلة) اطقم نظافة شخصية بما في
ذلك الصابون ومعجون األسنان وفراشي
األسنان ومسحوق الغسيل

(المصدر :تقرير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الى دولة الكويت ،كانون األول )4108

 4,6مليون دوالر أمريكي من قبل المانحين الخليجيين
الجدددول  :21مسدداعدة الميدداه و الصددرف الصددحي ( )WASHمددن المددانحين الخليجيددين الددى الالجئددين السددوريين فددي األردن سددنة
2113
المانحين الخليجيين
صندوق التنمية السعودي

المساهمة في االردن في عام 2113

عدد المستفيدين

( 348,111دوالر امريكي) لتجهيز واعادة تأهيل شبكات مياه

441,111

اآلبار

(بما في ذلك  011,111الجئ)

 811,111دوالر أمريكي
توسعةمحطة معالجة مياه الصرف الصحي
طريق (0,811,111دوالر أمريكي)

411,111

وحدة معالجة الحروق وتجهيز مرافق و ازرة الصحة ( 0.3مليون

( 111,111بما في ذلك

دوالر أمريكي)

 831,111الجئ)

(المصدر :جمعت البيانات لورشة عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04
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الجدول  :21المساعدة المياه و الصرف الصحي و النظافة التي قدمتها المنظمات األردنية غير الحكومية الالجئين السوريين سنة
2113

المنظمة غير الحكومية االردنية

المساهمة في االردن في عام 2113

المؤسسة الخيرية الهاشمية األردنية

توزيع األدوات الصحية

جمعية الكتاب و السنة

سالل العناية الشخصية بالصحة

عدد المستفيدين
 234,883عام 4108
 11,044سنة 4102
0,431

بدعم من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا
للخدمات االنسانية و الحملة الوطنية

سالل خاصة بالمرأة (بعد الوالدة)

السعودية

(حفاضات قطنية صحية ,كريم ,صابون,

128

عطر ,أدوات تجميل)

(المصدر :جمعت البيانات لورشة عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04
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المساعدة المواد غير الغذائية
 5مليون دوالر أمريكي مندولة الكويت
الجدول  :29المساعدة غير الغذائية التي قدمتها دولة الكويت لالجئين السوريين في األردن في سنة 2113
دولة الكويت

المساهمة في االردن في عام 2113

تبرع دولة الكويت للمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين

 47.5مليون دوالر امريكي

عدد المستفيدين

041,111

بنود غيرغذائية ( 1مليون دوالرأمريكي)
ومواد شتائية (بطانيات ,فرشات ,أوعية مياه ,دالء
و أدوات طبخ)

(المصدر :تقرير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الى دولة الكويت ،كانون األول )4108

 2.4مليون دوالر أمريكي من البنود غير الغذائية المقدمة من المانحين الخليجيين
الجدول  :31مساعدات البنود غير الغذائية المقدمة من المانحين الخليجيين الى الالجئين السوريين في األردن سنة 2113
المساهمة في االردن في عام 2113

المانحين الخليجيين
الهيئة الخيرية األسالمية العالمية– الكويت
من خالل جمعية المركز اإلسالمي الخيرية
وتكافل

جمعية االصالح االجتماعي – الكويت من

خالل جمعية المركز اإلسالمي الخيرية وتكافل
الحملة الوطنية السعودية

 084,114دينا ار أردنيا

بطانيات ,دفايات وفرشات

عدد المستفيدين
 4,038عائلة

 841,411دينار أردني

8,043

بطانيات ودفايات (بما في ذلك  302,828دينا ار أردنيا

301,111

على  4111دفاية)
كساء شتوي

مبادرة نلبي النداء – المملكة العربية السعودية

 80,111دينار أردني سنة 4108

 24عائلة سنة 4108

الهيئة العمانية لألعمال الخيرية

 1,001معاطف وزعت في مخيم الزعتري

1,001

بالشراكة مع الحملة الوطنية السعودية

الهالل األحمر االماراتي -فريق االغاثة
االماراتي

 242,111دينار أردني

بطانيات ,دفايات ,مالبس6 ,حافالت وسيارتي اسعاف
وبرامج مالبس المهرجان

818,111+

مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد هللا الثاني

 823,111دوالر أمريكي مراوح ،ثالجات ،فرشات ،مخدات

41,111

هيئة األعمال الخيرية -االمارات العربية

 882,334دوالر أمريكي

41,242

للخدمات االنسانية  -قطر
المتحدة

الخ ....

بما في ذلك معاطف شتوية ,بطانيات ,دفايات على الغاز
مراوح

(المصدر :بيانات جمعت لورشة عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04
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 11.1مليون دوالر أمريكي من المنظمات غير الحكومية االردنية من البنود غير الغدائية

الجدول  :31مساعدة المنظمات غير الحكومية األردنية من البنود غير الغذائية الى الالجئين السورين سنة 2113
المنظمة غير الحكومية االردنية
المؤسسة الخيرية الهاشمية األردنية

المساهمة في االردن في عام 2113
 04,818,304بندا عام 4108

عدد المستفيدين
-

 34,403بندا من كانون الثاني  -آذار 4102
(طرود مالبس ,أحذية ,أدوات منزلية ,قرآن كريم,
العاب)
جمعية المركز االسالمي الخيرية (المركز

 01.14مليون دينار أردني  02.44 /مليون دوالر

اإلسالمي) بدعم من مؤسسة المركز

أمريكي في سنة 4104

-

اإلسالمي الخيرية والحملة الوطنية
السعودية)
جمعية الكتاب والسنة

 4.8مليون دينار أردني

01,111

بدعم من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا
للخدمات االنسانيةوالحملة الوطنية السعودية
جمعية التكافل الخيرية (تكافل في الرمثا)

 338,144دينا ار أردنيا

 01,111عائلة

الصندوق الهاشمي األردني للتنمية البشرية
بدعم من منظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيسيف) ،منظمة انترسوس وفيلق
الرحمة

(المصدر :بيانات جمعت لورشة عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04
(توزيــع البنــود غيــر الغذائيــة مــن قبــل الحملــة الوطنيــة الســعودية ســنة  ،4108المصــدر البــاور بوينــت الحملــة الوطنيــة الســعودية علــى
االنترنت)
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المساعدة التعليمية
 1.5مليون دوالر أمريكي من المانحين الخليجيين

الجدول  :32المساعدة التعليمية المقدمة من المانحين الخليجيين الى الالجئين السوريين في األردن سنة 2113
المنظمة غير الحكومية االردنية

المساهمة في االردن في عام 2113

الهيئة الخيرية األسالمية العالمية-

 014,348دوال ار أمريكيا (بما في ذلك  48,141دينا ار

الكويت من خالل جمعية المركز اإلسالمي
الخيرية وتكافل

عدد المستفيدين
 383سنة 4108

أردنيا في سنة ( )4108عملة واحدة!)
بناء المجمع الثقافي في المفرق ,المخيمات الصيفية
للسوريين ,تكاليف التعليم والرسوم المدرسية ,توزيع الكتب
بما في ذلك القرآن الكريم

جمعية االصالح االجتماعي (الكويت) من
خالل جمعية المركز اإلسالمي الخيرية

0,811

 433,830دوالر أمريكي
( 400,114دينار اردني)

وتكافل

الحملة الوطنية السعودية
مبادرة نلبي النداء (المملكة العربية

-

( 2,231,111دوالر أمريكي)
 8,048,883دينار أردني سنة 4108
 321دينا ار أردنيا سنة 4108

 88طالبا سنة 4108

السعودية) بالشراكة مع الحملة الوطنية
السعودية
الهالل األحمر االماراتي -فريق االغاثة
االماراتي

مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات
االنسانية  -قطر

0,433

 814,801دوال ار أمريكيا
( 411,111دينار أردني)
 84صفا

4,118

 083,141دوال ار أمريكيا
القسم العلمي في مخيم الزعتري,
اعادة بناء مسجد الزبير بن العوام,
المشاريع التعليمية والتأثيث

هيئة األعمال الخيرية– االمارات العربية

 083,482دوالر أمريكيا

المتحدة

دفع الرسوم المدرسية ،توزيع الحقائب المدرسية

الهيئة الخيرية الملكية -البحرين

1,880

والقرطاسية
 4مليون دوالر أمريكي

 + 2,111طفل

بناء مجمع أكاديمي مكون من  2مدارس ل  2111من
األطفال الالجئين فم مخيم الزعتري

(المصدر :البيانات المجمعه لورشة عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في )4102/2/04
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 1,5مليون دوالر أمريكي من المنظمات األردنية غير الحكومية

الجدول  :33المساعدة التعليمية المقدمة من المنظمات غير الحكومية األردنية الى الالجئين السوريين سنة 2113

المنظمة غير الحكومية االردنية

المساهمة في االردن في عام 2113

عدد المستفيدين ( شخص)

المؤسسة الخيرية الهاشمية األردنية

 01,482بندا من اللوازم المدرسية

-

جمعية المركز االسالمي الخيرية

 0,438,802دوالر أمريكيا

 4,341سنة 4104

(المركز اإلسالمي) بدعم من مؤسسة المركز

( 308,313دينا ار أردنيا سنة )4104

اإلسالمي الخيرية والحملة الوطنية السعودية
جمعية الكتاب والسنة

مشروع الحقائب المدرسية لسنة 4108

0,211

بدعم من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا
للخدمات االنسانية والحملة الوطنية السعودية
جمعية التكافل الخيرية (تكافل في الرمثا)

 423,233دوال ار أمريكيا

 01,111طالب

( 048,334دينا ار أردنيا)

(المصدر :البيانات المجمعة لورشة عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04
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برامج االيتام
 335,151دوالر امريكيا

الجدول  :34برامج األيتام لدى المانحين الخليجيين الى الالجئين السوريين في األردن سنة 2113
المانحين الخليجيين

مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا
للخدمات االنسانية  -قطر

المساهمة في االردن في عام 2113

 032,314دوالر أمريكي
األمان ل 11يتيما سوريا

 88,434دينا ار أردنيا ( 18دينا ار أردنيا نقدا شهريا)
اسكان االيتام في عمان جبل الزهور ( 41دينا ار
أردنيامرة واحدة)  010,880دينا ار أردنيا

الهالل األحمر االماراتي – فريق
االغاثة االماراتي

 020,122دوال ار أمريكيا

(011,111دينار أردني)

عدد المستفيدين ( شخص)
11

8,311

( 0,881عائلة)
4,111

تلقى  4111طفل ألعابا وهدايا

(المصدر :البيانات المجمعه لورشة عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04

 4.9مليون دوالر أمريكي
الجدول  :35برامج االيتام التعليمية المقدمة من المنظمات األردنية غير الحكومية الى الالجئين السوريين سنة 2113
المانحين الخليجيين

جمعية المركز االسالمي الخيرية

المساهمة في االردن في عام 2113

عدد المستفيدين

(لديها برنامجا ل  88,111يتيما أردنيا)

بدعم من مؤسسة المركز اإلسالمي
الخيرية والحملة الوطنية السعودية
جمعية الكتاب والسنة
بدعم من مؤسسة الشيخ ثاني بن

عبدهللا للخدمات االنسانية والحملة
الوطنية السعودية
جمعية التكافل الخيرية (تكافل في
الرمثا)

 8مليون دينار أردني

 240من عائالت األيتام

 0,111شخص

412

يتلقون  41دينا ار أردنيا للشخص شهريا
 244,414دينا ار أردنيا ل  0111عائلة ( 41دينا ار
أردنيافي الشهر)

 0,111عائلة

(المصدر :البيانات المجمعه لورشة عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المنعقدة في )4102/2/04
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ورشـة عمــل للتنســيق بــين المفوضـية الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئـين وشــركائها بشــأن المســاعدات اإلنسـانية المقدمــة مــن دول مجلــس التعـاون
الخليجي لالجئين السوريين في األردن
الخميس  04نيسان 4102
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ورشة العمل التي عقدت في ( 3115-5-17عمّان)
ورشة عمل للتنسيق بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وشركائها بشأن
المساعدات اإلنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لالجئين السوريين في األردن
(البرنامج)

فندق الالند مارك ،عمان
الخميس  04نيسان 4102

الوقت

مالحظات

النشاط

1,23 – 1,11

استقبال وتسجيل المشاركين
تفديم
كلمة االفتتاح
مقدمة عامة عن أهداف ورشة العمل
عروض موجزة ( 3دقائق لكل جمعية)
 كلمة وزارة التخطيط و التعاون الدولي -نشاطات الجمعيات األردنية

0123 - 0121
0021 – 0123

استراحة

1,11 – 1,23
1,13 – 1,11
0121 – 1,13

صالة االستقبال
مأمون محسن
أندرو هاربر  ،ممثل المفوضية باألردن
مريم عبابسة
 ممثل الوزارة ممثلو الجمعيات أألردنية(حسب الترتيب األبجدي)

عروض موجزة ( 3دقائق لكل جمعية)
 ممثلو الجمعيات الخليجية(حسب الترتيب األبجدي)

 نشاطات الجمعيات الخليجية0411 – 0021

فترة النقاش األولى
األولويات  4102و 4103

(مناقشة عامة)
تقديم :بول سترمبورج و الكسندر تايلور
ادارة النقاش :مامون محسن

(مناقشة عامة)
04231 – 0411

فترة النقاش الثانية

(مناقشة عامة)
تقديم :حسن محمد و فولكر شيمل
ادارة النقاش :مامون محسن

فرص للتعاون
(مناقشة عامة)
0211 – 0423
0211

مالحظات ختامية
غداء
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قائمة المدعوين
الجهات الحكومية األردنية
 -0و ازرة الداخلية

 -4و ازرة التخطيط والتعاون الدولي
 -8و ازرة التنمية االجتماعية

 -2إدارة شؤون الالجئين السوريين
سفارات دول مجلس التعاون
 -0المملكة العربية السعودية
 -4دولة الكويت

 -8اإلمارات العربية المتحدة
 -2دولة قطر

 -1سلطنة عمان

 -8مملكة البحرين
الجمعيات الخيرية األردنية
 -0الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

 -4جمعية المركز اإلسالمي الخيرية
 -8جمعية التكافل الخيرية
 -2جمعية الكتاب والسنة

الجمعيات اإلنسانية – دول مجلس التعاون
 -0الحملة الوطنية السعودية
 -4مبادرة نلبي النداء

 -8مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات اإلنسانية
 -2الهالل األحمر القطري

 -1الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
 -8جمعية اإلصالح االجتماعي
 -4الهالل األحمر اإلماراتي
 -3هيئة األعمال الخيرية
 -3حملة القلب الكبير

 -01الهيئة العمانية لألعمال الخيرية
 -00المؤسسة الخيرية الملكية
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موجز بالمسائل التي تطرقت لها األطراف المشاركة حول األولويات وأوجه التعاون المشترك وكذلك األقتراحات و التوصيات التي تم
التوافق عليها
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قائمة جهات االتصال للشركاء غير الحكوميين
Saudi National Campaign (SNC) - KSA
- الحملة الوطنية السعودية

srec.nor@hotmail.com

International Islamic Charitable Society (IICO) – Kuwait
الهيئة الخيرية االسالمية العالمية

iicojororg@yahoo.com

Islah Social Society Kuwait
جمعية االصالح االجتماعي
Qatari Red Crescent
الهالل االحمرالقطري
Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation for Humanitarian
Services (RAF)
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدماتا النسانية
United Arab Emirates Red Crescent Authority (UAERCA) /
Emirati Jordanian Camp (EJC) - UAE
هيئة الهالل االحمر االماراتي
المخيم االردني االماراتي
Human Appeal International - UAE
هيئة األعمال الخيرية
Royal Charity Organisation (RCO), Bahrain
الهيئة الخيرية الملكية

manager_bsh@yahoo.com

Oman Charitable Organization (OCO)
السفارة العمانية

oconet@omantel.net.om amman@mofa.gov.om
 حمود الوهيبي.د

Jordanian Hashemite Charitable Organisation
المؤسسة الخيرية الهاشمية االردنية

marwan_hennawy@jhco.org.jo

 بدرالسمحان.د

خليل محمد حمد

atef.dalgamouni@qrcs.org.qa
atefdalgamouni@hotmail.com
raf.qasim@gmail.com

زيد حواره
عاطف الدلقموني.د
المهندس القاسم عماد العبيدي

uae_2013_uae@hotmail.com
هادي حمد الكعبي

hai@orange.jo
tel 065667952
info@osc.gov.bh
 مصطفى السيد.د

 ايمن المفلح.د
المهندس مروان حناوي

Islamic Center Charity Society
جمعية المركز اإلسالمي الخيرية

info@islamicc.org
a.kafawin@gmail.com
 عبدالقادر الكفاوين.د

Solidarity Association Charity – Takaful (SAC)
جمعية التكافل الخيرية

info@altkaful.net
nawasreh_khalid@yahoo.com
الشيخ خالد النواصرة

Kitab wa Sunna
جمعية الكتاب والسنة

salaf_kitabwsuneh@hotmail.com

The Jordanian Hashemite Fund for Human Development
(JOHUD)
الصندوق الهاشمي االردني للتنمية البشرية

qais@johud.org.jo

Jordan River Foundation (JRF)
مؤسسة نهر االردن

r.alhiyari@jrf.org.jo

الشيخ زايد الحماد
قيس الطراونة

روال الحياري

Noor Al Hussein Foundation (NHF)
مؤسسة نور الحسين

h.zoubi@ifh-jo.org
حنين الزعبي
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في األردن
 األردن،عمان
ّ 04010. ب.ص

+962 6 550 2030 ت

+962 6 592 4658 ف

joram@unhcr.org
www.unhcr.org

www.facebook.com/UNHCRJordan

twitter.com/And_Harper

twitter.com/ZaatariCamp
data.unhcr.org/syrianrefugees
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