
الأردن: حقائق واأرقام

مع عدم وج�د حٍل يل�ح في الأفق لالأزمة ال�س�رية، ا�ستمر تــــدفق الالجئين اإلى الأردن 
من خالل نقطتي عب�ر الحدلت والركبان على الحدود ال�سمالية ال�سرقية.

الترابي  ال�ساتر  للم�ج�دين على  الم�ساعدات  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  قدمت 
بانتظار ال�سماح لهم بدخ�ل الأردن، اإ�سافة اإلى م�ساعدة من تم اإي�اوؤهم في مراكز 
الإي�اء الم�ؤقتة الأربعة التي تدعمها اللجنة الدولية من حيث تزويدهم بم�اد الإغاثة 

الطارئة والمياه والرعاية ال�سحية الأولية. 

ازدياد  اإلى  الم�سيفة  المجتمعات  في  ال�س�ريين  الالجئين  من   %80 وج�د  اأدى  وقد 
ال�سغط ب�سكل كبير على البنية التحتية وقطاع الخدمات العامة في الأردن، مما زاد 
بدوره من الطلب على ال�سكن، والغذاء، وم�سادر الطاقة، والمياه وال�سرف ال�سحي.   
على  العبء  وتخفيف  جهة  من  الالجئين  م�ساعدة  هما  معًا  اآٍن  في  هدفين  ولتحقيق 
المجتمعات المحلية من جهة ثانية، نفذت اللجنة الدولية بالتعاون مع جمعية الهالل 

الأحمر الأردني برنامجًا للم�شاعدات النقدية في محافظتي المفرق ومادبا. 

وبهدف تخفيف بع�ص الع�اقب الإن�سانية التي يعاني منها كل من المجتمعات الم�سيفة 
و�سركة  والري  المياه  وزارة  بالتعاون مع  الدولية  اللجنة  نفذت  ال�س�ريين،  والالجئين 
مناطق  في  للمياه  التحتية  البنية  تط�ير  بهدف  حي�ية  م�ساريع  ثمانية  اليرم�ك  مياه 

مختارة من البادية ال�سمالية والروي�سد. 

والأزرق  الزعتري  ال�شوريين في مخيمي  اآلف الالجئين  الدولية  اللجنة  كما �شاعدت 
اإجراء  اإتاحة  خالل  من  وخارجها،  �س�رية  داخل  عائالتهم  مع  الت�ا�سل  اإدامة  على 

المكالمات الهاتفية المجانية. 

اللجنة  تن�سق  المت�سررين،  ال�سكان  لحتياجات  مالئمة  اإن�سانية  ا�ستجابة  ول�سمان 
والم�ؤ�س�سات  الأردنية،  الحك�مة  في  المعنية  والدوائر  ال�زارات  مع  اأن�سطتها  الدولية 
غير الحك�مية والمنظمات الدولية العاملة في الأردن، اإ�سافة اإلى ال�سركاء في الحركة 

الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر. 

لمحة عامة
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الم�صاعدات الطارئة: الغذاء والمواد الأخرى الأ�صا�صية

اللجنة الدولية تنقل املياه الصاحلة للشرب إلى مركز العبور املؤقت في البستانة على احلدود الشمالية الشرقية. 
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السورية،  العائالت  على  اآللي  الصراف  بطاقات  يوزعان  األردني  األحمر  الهالل  وجمعية  الدولية  اللجنة 
ومعظمها أُسر تعيلها النساء، في محافظة املفرق.

أردنية  أسر  وكذلك  سورية  أُسر  على  شخصية  نظافة  ومستلزمات  غذائية  طروداً  توزع  الدولية  اللجنة 
عفيـــفة في محافظة مادبا بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر األردني.
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عبر  الأردن  اإلى  القادمين  اإلى  المـُعالجة  المياه  باي�سال  الدولية  اللجنة  ا�ستمرت 
الم�سيفة  المجتمعات  في  الدولية  اللجنة  اأنجزت  كما  ال�سرقية.  ال�سمالية  الحدود 
ل�سالح  والروي�سد  ال�سمالية  البادية  في  للمياه  التحتية  البنية  تاأهيل  لإعادة  م�ساريع 

الأردنيين والالجئين ال�س�ريين. في عام 2015، قامت اللجنة الدولية بما يلي:

نــقل 21 ملي�ن لتر من المياه المعالجة بال�سهاريج اإلى مراكز ال�ستقبال الم�ؤقتة 	•
في الحدلت والركبان والب�ستانة والروي�سد اإ�سافة اإلى ال�ساتر الترابي في الحدلت 

والركبان لل�سرب وال�ستخدامات المنزلية. 
 ت�فير خدمات ال�سيانة والتنظيف لكرفانات الماأوى والخيام والمرافق ال�سحية في 	•

مراكز ال�ستقبال الم�ؤقتة في الحدلت والركبان والب�ستانة والروي�سد وكذلك لعيادة 
اللجنة الدولية في مركز ت�شجيل رباع ال�شرحان في المفرق. كما طورت نظام اإدارة 

النفايات والتجهيزات الكهربائية هناك.
مناطق 	• في  للمياه  الحي�ية  التحتية  البنية  تاأهيل  لإعادة  م�ساريع  ثمانية  ا�ستكمال 

مختارة من البادية ال�شمالية والروي�شد، واإطالق م�شاريع لإعادة تاأهيل اأكثر من 18 
كم من خطوط نقل المياه واأربع محطات �شخ مياه في المفرق، وذلك بالتعاون مع 

وزارة المياه والري و�سركة مياه اليرم�ك. 
رفع م�ست�ى التجهيزات الكهربائية في مركز تل �سهاب ال�سحي. 	•

توفير المياه النظيفة وتح�صين �صبكات المياه وال�صرف ال�صحي

ال�سرقية  ال�سمالية  الحدود  عبر  �س�رية  من  القادمين  اآلف  الدولية  اللجنة  زودت 
لأُ�سر  النقدية  الم�ساعدات  الم�سيفة  المجتمعات  في  وقدمت  الطارئة.  الإغاثة  بم�اد 
الالجئين ال�س�ريين لإعانتهم على تغطية نفقات معي�ستهم. وخالل عام 2015، قامت 

اللجنة الدولية بما يلي: 

والركبان 	• الحدلت  في  الم�ؤقتة  ال�ستقبال  مراكز  في  لالجئين  يلي  ما  تــقديم 
والب�ستانة والروي�سد وكذلك للم�ج�دين على ال�س�اتر الترابية في الحدلت والركبان 
جاهزة،   طعام  وجبة  ملي�ن   1.5 ح�الي  ال�سرقية:  ال�سمالية  الحدود  منطقة  في 
68.000 كغم من التــم�ر، 1.3 ملي�ن علبة ب�سك�يت عالي الطاقة، 20.000 علبة 
 ،Plumpy Supالجاهز الغذاء  اأكيا�ص  من   155.000 الُمحلى،  الب�سك�يت  من 
 270.000 �ساي،  كي�ص   3.900 ال�سكر،  من  كغم   12.500 مياه،  عب�ة   30.000

عب�ة   7.600 �سحية،  طرود   7.500 �شحية،  فوط   269.000 اأطفال،  حفا�سات 
�سامب�، 56.000 قطعة �ساب�ن، 11.100 من الجراكن، 12.700 بطانية، 1.600 
 5.000 التدفئة،  حطب  من  كغم   22.000 م�سمع،  قما�ص  قطعة   4.500 فر�سة، 
لفحة،   3.000 الج�ارب،  من  زوج   5.000 القفازات،  من  زوج   5.000 معطف، 

2.000 قبعة، و2.000 كي�ص.   
من 	• معظمهم  ومادبا،  المفرق  محافظتي  في  �شورية  اأ�شرة   3.000 ح�الي  تزويد 

الأُ�سر التي تعيلها الن�ساء، بالم�ساعدات النقدية ال�سهرية، وذلك كجزٍء من برنامج 
تنفذه اللجنة الدولية بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الأردني.

تقديم الطرود الغذائية وم�ستلزمات النظافة اإلى ح�الي 2.770 من الأُ�سر ال�س�رية 	•
ومن الأُ�سر الأردنية العفيــفة في محافظات معان والعقبة والطفيلة والكرك ومادبا، 

بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الأردني.



والمر�سى  الجرحى  لل�س�ريين  الُمقدمة  الطبية  الخدمات  من  الدولية  اللجنة  عززت 
الذين لجاأوا اإلى الأردن. ففي عام 2015 قامت اللجنة الدولية بما يلي:

ال�سحية 	• الرعاية  وت�فير  �س�ري،  لجئ   18.000 لح�الي  الطبي  الفح�ص  تقديم 
الأولية اإلى 5.400 لجئ في مركز ت�شجيل رباع ال�شرحان في المفرق. كما �شاعدت 
على نقل 675 لجئ من هذا المركز ب�سيارات الإ�سعاف اإلى مرافق �سحية اأخرى 

بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الأردني.  

تقديم ال�ست�سارات الطبية والعالجية اإلى ح�الي 13.000 �شوري من خالل الفرق 	•
الحدلت  في  الترابي  ال�ساتر  قرب  تركيبهما  تم  متنقلتين  عيادتين  في  الطبية 

والركبان بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية. 

الملكية 	• الطبية  للخدمات  التقني  الدعم  اإلى  اإ�سافة  طبية  ومعدات  ل�ازم  تــقديم 
في اأربعة مراكز �سحية تدعمها اللجنة الدولية لتقديم الرعاية ال�سحية لل�س�ريين 

الذين ي�سل�ن اإلى الحدلت والركبان والب�ستانة وتـل �سهاب. 
تنظيم 67 دورة في الإ�سعافات الأولية لأكثر من 1.400 اأردني و2.200 �س�ري في 	•

المجتمعات الم�سيفة بالتعاون مع ك�ادر من جمعية الهالل الأحمر الأردني ُمدربة 
من ِقبل اللجنة الدولية. 

لح�الي 3.900 لجئ 	• الأ�سا�سية  الأولية  الإ�سعافات  في  تدريبية  دورة  تنظيم 132 
�شوري في مخيمي الزعتري والأزرق. 

تقديم التدريب لما يزيد عن  180 من ال�س�ريين العاملين في المجال الطبي في 	•
الأردن ح�ل ال�ستجابة للحالت الطارئة، والرعاية العاجلة في مرحلة ما قبل دخ�ل 

الم�ست�سفى، والتعاُمل مع ال�سدمة، وجراحة الحرب. 
تعزيز مهارات 115 اأردني من العاملين في المجال ال�سحي ي�سارك�ن في التعاُمل 	•

ال�س�ري، من خالل عقد ندوات غطت م��س�عات مثل ال��س�ل  مع �سحايا النزاع 
الآمن، والتعاُمل مع ال�سدمة، واإدارة الرفات الب�سرية. 

من 	•  95 ح�سرها  الحتجاز”  اأماكن  في  “ال�سحة  بعن�ان  ندوات  ثالث  تنظيم 
كــ�ادر وزارة ال�سحة ومراكز الإ�سالح والتاأهيل، ومائدة م�ستديرة واحدة مع نف�ص 
في مراكز  ال�سحية  الرعاية  لنظام  �سامل  تقييمي  تقرير  لمناق�سة  اأي�سًا  الجهتين 
بعن�ان  اإقليميًا  م�ؤتمرًا  الدولية  اللجنة  نظمت  كما  الأردن.  في  والتاأهيل  الإ�سالح 
“الرعاية ال�سحية في اأماكن الحتجاز” لممثلي النقابات الطبية في ت�سع دول في 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.  

وماليًا  وماديًا  تقنيًا  دعمًا  الأردني  الأحمر  الهالل  لجمعية  الدولية  اللجنة  قدمت 
الأردن.  في  ال�س�ريين  لالجئين  الإن�سانية  لالحتياجات  ال�ستجابة  على  لم�ساعدتها 

خالل عام 2015 قامت اللجنة بما يلي:

القت�سادي 	• الأمن  مجال  في  الأردني  الأحمر  الهالل  جمعية  قدرات  تعزيز 
والإ�سعافات الأولية واإعادة الروابط العائلية والتعريف بالمبادئ الإن�سانية.

ال�ستمرار في دعم مركز تدريب الن�ساء المهني التابع لجمعية الهالل الأحمر الأردني 	•
عن طريق تم�يل تدريب 114 �سيدة �س�رية واأردنية من ذوات الحاجة في مجالت 

ت�سفيف ال�سعر والحرف اليدوية والحا�سب الآلي والحياكة والإ�سعافات الأولية.
تقديم الدعم المادي لم�ست�سار في التنمية لفترة ثالثة اأ�سهر.	•

�ساعدت اللجنة الدولية العديد من النا�ص في الأردن على ا�ستعادة الت�سال اأو اإدامته 
وفي عام  العائلية.  الروابط  لإعادة  اأخرى من خالل خدماتها  بلداٍن  اأقاربهم في  مع 

2015 اأنجزت اللجنة الدولية ما يلي: 

�ساعدت بالتعاون مع متط�عي جمعية الهالل الأحمر الأردني ح�ل 53،330 لجئ 	•
ل مع اأفراد العائلة في �شورية  �شوري في مخيمي الزعتري والأزرق على اإدامة التوا�شُ

وخارجها من خالل ت�فير المكالمات الهاتفية المجانية. 

الم�ج�دين 	• النا�ص  “نحن بخير وفي �سحة جيدة” من  ر�سالة  نقلت ح�ل 5.500 
على ال�ساتر الترابي اإلى اأفراد العائلة في الأردن و�س�رية وغيرها. 

مبادلة ح�ل 600 ر�سالة من ر�سائل ال�سليب الأحمر تحت�ي على اأخبار عائلية، و225 	•
“�سالمات” �سفهية، بين المحتجزين واأقاربهم داخل الأردن وفي الدول المجاورة. 

اإعادة ت�طين في 	• اأ�سدرت ما يزيد عن 1.130 وثيقة �سفر لالجئين ح�سل�ا على 
بلٍد ثالث. 

اأعادت لم �سمل قا�سر �س�ري غير م�سح�ب بذويه مع عائلته في تركيا. 	•

الإ�سالح  مراكز  في  المحتجزين  لالأفراد  منتظمة  بزيارات  الدولية  اللجنة  تق�م 
وتر�سد  العامة.  المخابرات  دائرة  في  الحتجاز  مركز  وكذلك  الأردن  في  والتاأهيل 
اللجنة الدولية خالل الزيارات ظروف الحتجاز والمعاملة التي يلقاها المحتجزون. 

مراكز  من  مركزًا   21 في  زيارة   59 بح�الي   2015 عام  في  الدولية  اللجنة  وقامت 
اللجنة  اأي�سًا  و�سلمت  الأردن.  في  محتجزًا   820 قرابة  اأح�ال  ور�سدت  الحتجاز، 

الدولية كتبًا وم�اد واأدوات ترفيهية للمحتجزين في مراكز الحتجاز في الأردن.  

الرعاية ال�صحية للمر�صى والجرحى

التعاون مع جمعية الهالل الأحمر الأردني

اإعادة التوا�صل بين اأفراد العائلة

زيارة المحتجزين

الجئ سوري يتصل هاتـفيـاً بـعائلته في مكتب البحث والتقصي التابع للجنة الدولية في مخيم الزعتري.
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طبيب اللجنة الدولية يفحص طفالً سورياً في عيادة اللجنة في مركز تسجيل رباع السرحان في املفرق. 



تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر، والتي تعمل في األردن منذ عام 1967، بزيارة احملتجزين لرصد معاملتهم، وتساعد املدنيني في إعادة التواصل مع عائالتهم، 
وتساهم في اجلهد اجلماعي ملساعدة الالجئني، وتعمل على نشر القانون الدولي اإلنساني، إضافة إلى دعم جمعية الهالل األحمر األردني.  
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اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة وم�ستقلة، ت�ؤدي مهمة 
اإن�سانية بحتة تتمثل في حماية اأرواح وكرامة �سحايا النزاعات الم�سلحة وغيرها من 

حالت العنف وتقديم الم�ساعدة لهم. 
وتبذل اأي�سًا اللجنة الدولية كل الجه�د الممكنة لتفادي المعاناة بن�سر اأحكام 

القان�ن الإن�ساني والمبادئ الإن�سانية العالمية وتعزيزها. 
اتفاقيات  عنها  ت  تمخ�سّ وقد   1863 عام  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  اأن�سئت 
جنيف والحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر. وهي ت�جه وتن�سق الأن�سطة 
الدولية التي تنفذها الحركة في حالت النزاعات الم�سلحة وغيرها من حالت العنف.

المهمة

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر في الأردن
دير غبار، حي الديار، �سارع ي��سف اأب� �سح�ت �ص.ب. 9058 عمان 11191 الأردن

هاتف:  4604300 9626+  اأو 5921472 9626+
فاك�ص: 5921460 9626+

www.icrc.org/ar :امل�قع الإلكرتوين  amm_amman@icrc.org :الربيد الإلكرتوين
هاتف:6236871 9622+   maf_mafraq@icrc.org :بعثة املفرق الفرعية:       الربيد اللكرتوين

هاتف:5853657 9626+   فرعي:430    rwe_rwayshid@icrc.org :بعثة الروي�صد الفرعية: الربيد اللكرتوين
2016 فبراير    / �شباط  الأحمر  لل�شليب  الدولية  للجنة  محفوظة  الطبع  © حقوق 

الإن�ساني في مختلف قطاعات المجتمع  الدولي  القان�ن  الدولية احترام  اللجنة  تعزز 
الأمن  وق�ات  الم�سلحة  والق�ت  الحك�مية  والجهات  الجامعات  بما في ذلك  الأردني، 

وقطاع الإعالم وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني. خالل عام 2015:

ور�سة 	• الدولية  اللجنة  من  بدعم  الإن�ساني  الدولي  للقان�ن  ال�طنية  اللجنة  نظمت 
عمل بعن�ان “القان�ن الدولي الإن�ساني والتحديات المعا�سرة” ح�سرها 65 ع�سً�ا 
في نقابة المحامين الأردنيين وور�سة عمل اأخرى ح�سرها 45 حاكم اإداري حديثي 

التعيين بالإ�سافة اإلى عقد م�سابقة المحاكمة ال�س�رية ال�طنية. 
دعمت اللجنة الدولية ماليًا برنامج “الت�عية بمخاطر الألغام” الذي تديره الهيئة 	•

ال�طنية لإزالة الألغام واإعادة التاأهيل، حيث �ســُِمَم هذا البرنامج لزيادة الت�عية 
في اأو�شاط الالجئين ال�شوريين المقيمين حاليًا في �شمال الأردن بمخاطر الذخائر 

غير المنـــفجرة ومخلفات الحرب الأخرى.
اآليات 	• ح�ل  عمل  ور�ص  ثالث  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  الدولية  اللجنة  نظمت 

التن�سيق اأثناء الأزمات الإن�سانية في اأقاليم ال��سط وال�سمال والجن�ب لممثلين من 
مختلف الجهات الحك�مية.

بعن�ان 	• عمل  ور�سة  الأردني  الإعالم  معهد  مع  بالتعاون  الدولية  اللجنة  نظمت 
“التغطية الإعالمية خالل النزاعات الم�سلحة” �سارك فيها 15 �سحفيًا اأردنيًا. 

نظّمت اللجنة الدولية بالتن�سيق مع جمعية الهالل الأحمر الأردني “الملتقى الإن�ساني 	•

ح�ل المبادئ الإر�سادية للعمل الإن�ساني” بم�ساركة 85 ع�س�ًا من منظمات متعّددة 
تعمل في ال�ستجابة الإن�سانية لالأزمة ال�س�رية.

ي�ّسرت اللجنة الدولية جل�سات ح�ل القان�ن الدولي الإن�ساني لقرابة 1.300 طالبًا 	•
من كليتي القان�ن والإعالم في جامعات اأردنية خا�سة وحك�مية مختلفة.

دوليًا 	• م�ؤتمرًا  الدولية  اللجنة  من  بدعم  الخا�سة  ال�طنية  عجل�ن  جامعة  نّظمت 
والحرب”  ال�سلم  زمن  في  الإن�ساني  الدولي  القان�ن  ق�اعد  وتفعيل  “واقع  بعن�ان 

بم�ساركة باحثين من دول مختلفة.
محا�سرات 	• اأو  دورات  في  الع�سكريين  الأفراد  من  �سخ�ص   1.800 قرابة  �سارك 

اأدارتها اللجنة الدولية ح�ل القان�ن الدولي الإن�ساني. و�سارك قرابة 1.500 فردًا من 
ق�ات الجي�ص وال�سرطة والدرك في تدريب تن�سيطي للمعل�مات ح�ل القان�ن الدولي 

الإن�ساني قبل ابتعاثهم في مهمات تت�لى قيادتها الأمم المتحدة اأو حلف النات�.
عزز اأفراد ينتم�ن اإلى 19 ق�ة م�سلحة اأجنبية معرفتهم بالقان�ن الدولي الإن�ساني 	•

ومعايير حفظ ال�سالم الدولية في دورات اأقيمت في كلية القيادة والأركان الملكية 
الأردنية.

الإن�ساني 	• الدولي  القان�ن  ح�ل  تدريبية  دورات  خم�سة  الدولية  اللجنة  نظمت 
للجماعات الم�سلحة غير النظامية الم�ساركة في النزاع ال�س�ري. كما تم مناق�سة 
عدد من الم�سائل المتعلقة بالق�اعد التي تنُظم �سير الأعمال العدائية واأهمية تاأمين 

ال��س�ل من دون معيقات اإلى الخدمات ال�سحية.  

ن�صر القانون الدولي الإن�صاني 
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ضباط درك يشاركون في دورة “تدريب مدربني” عقدتها اللجنة الدولية في معهد الدرك األردني لتدريب حقوق اإلنسان وعمليات دعم السالم في سواقة. 
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