األردن

يتمثل الهدف العام من «برنامج التخفيف من آثار أزمة الالجئين السوريين
من خالل مساندة المجتمعات المحلية المضيفة” التابع لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،في تحقيق استمرارية االستقرار االجتماعي واالقتصادي عن
طريق االستجابة لالحتياجات العاجلة للمجتمعات المضيفة المتأثرة بالنزاع،
في الوقت الذي يساعد فيه على استيعاب الالجئين على نحو ال يفاقم التوترات
القائمة أو يزيد من قابلية التعرض للفقر .ويتركز العمل في المقام األول في
محافظتي المفرق وإربد.
المنسق المقيم لألمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي :كوستانزا فارينا []costanza.farina@one.un.org
المدير القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي :زينة علي أحمد []zena.ali-ahmad@undp.org

من بين األنشطة الجارية والمخطط إلجرائها:
•خلق فرص عمل قصيرة األجل للعمال غير المهرة ،والخريجين الجدد والنساء في المجتمعات المحلية المضيفة باللجوء إلى البرامج كثيفة العمالة
والتوظيف  -بغرض تعزيز دخولهم وإحياء األسواق المحلية ،بما يمكن السكان من مواجهة التكاليف المتصاعدة والحد من التعرض لمخاطر
المزيد من الصدمات؛
•ربط التشغيل العاجل بإنشاء وسائل كسب عيش مستدامة من خالل «مقاربة ( »6×3التي تقوم على ثالثة مبادئ تنظيمية  -اشتمال الجميع،
الملكية واالستدامة ،وست ( )6خطوات منفصلة  -االلتحاق بالعمل؛ التوليد السريع للدخل؛ المدخرات؛ إقامة المشاريع المشتركة؛ االستثمار؛
التوسع في األسواق) ،والتي تستهدف العمال غير المهرة؛
•تنفيذ دعم يراعي اعتبارات الطلب للتدريب المهني ودعم ما بعد التدريب ،بما يكفل االعتماد الذاتي وفرص لتوليد الدخل طويل األجل  -وحتى
اآلن ،تم تدريب أكثر من  300شاب عاطل من إربد والمفرق وتعيينهم في وظائف بشركات خاصة في مجاالت متنوعة؛
•مساعدة مؤسسات األعمال المحلية الصغيرة على لعب دور فعال في التدريب من خالل العمل وتشغيل الشباب وتوليد الدخل وتقديم الخدمات
في حينها وبكفاءة؛
•تشجيع وتدريب الشباب العاطل على بدء أعمال تجارية خاصة بهم ،باإلضافة إلى تقديم منح وقروض صغيرة وغير ذلك من المشورة اإلدارية
والدعم؛
•مساعدة الحكومة المحلية على تحسين الخدمات البلدية واالجتماعية للتعامل مع التزايد في تعداد السكان واحتياجاتهم ،وخاصة في إدارة النفايات
الصلبة ،عن طريق توفير التدريب والمعدات وتحديث البنية التحتية .على سبيل المثال ،ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تحسين إدارة
النفايات الصلبة عن طريق توفير مكابس للنفايات ،وآالت تعفير ورش ،باإلضافة إلى سموم للقوارض ومبيدات حشرية؛
•العمل مع الوزارات التنفيذية المختصة ووحدات التنمية المحلية على مستوى المحافظات والسلطات البلدية على إنشاء أنظمة للتخطيط القائم
على المشاركة ،وكذا اإلدارة والتنسيق للتأكد من أن جميع التدخالت مدفوعة باحتياجات السوق ،وتستجيب الحتياجات المجتمع ،ويملك المجتمع
المحلي زمامها؛ و
•مواصلة مساندة «منصة دعم المجتمعات المضيفة» التي أنشئت بدعم من األمم المتحدة لتكون بمثابة آلية التنسيق الرئيسية التي تضم ممثلين
من الحكومة والجهات المانحة وشركاء التنمية لمعالجة االحتياجات الناشئة للمجتمعات المضيفة المتأثرة من األزمة السورية.

متطلبات األردن من التمويل
المخرجات

الموارد المطلوبة
(بالمليون دوالر أمريكي)

توفير فرص للعمل ،واالنتعاش االقتصادي لتقديم الخدمات

8.00

تعزيز التنمية االقتصادية المحلية

2.40

تحسين تقديم الخدمات البلدية واالجتماعية

16.70

تنسيق شواغل المجتمعات المحلبة المضيفة (المنصة)

0.90

دعم جهود إدارة البرامج

3.45

المجموع:

23.45

نظرة عامة حول المشاريع الحالية
الخاصة بالالجئين في االردن
إربد
مخيم الزعتري

المفرق

عجلون
جرش
البلقاء
الزرقاء
عمان

مخيمات لالجئين

مادبا

مركز لعبور الالجئين
الكرك
مستقرات لالجئين

معان

الطفيلة

المشاريع
توليد فرص العمل

توفير فرص عمل قصيرة األجل ومبادرات للتعافي
االقتصادي موجهة نحو تحسين سبل العيش األساسية وتقديم
الخدمات االجتماعية

التنمية االقتصادية المحلية

تعزيز التنمية االقتصادية المحلية من خالل تنمية القدرات
والمهارات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الخدمات البلدية واالجتماعية

تحسين أداء الخدمات البلدية واالجتماعية

الهيكل الديمغرافي لمخيم الزعتري
ذكور %46٫3
٪9٫8
٪10٫1
٪7٫7
٪17٫5
٪1٫1

السن

4-0
11-5
17-12
59-18
60+

تقديرات تعداد السكان  117,334نسمة
الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة

إناث %53.7
%11.0
%10
%7.5
%23.3
%1.9

