
الأردن: حقائق واأرقام

منذ بداية النزاع في �سورية في عام 2011، لجاأ مئات الآلف من ال�سوريين اإلى الأردن. 
وبحلول �سهر كانون الثاني/يناير 2017، �سجلت المفو�سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�سوؤون 
والن�سبة  الم�سيفة  المجتمعات  في  يقيمون  منهم  لجئًا، %78.5   655.732 الالجئين 
الزعتري  الخ�سو�ض في مخيمي  يقيمون في مخيمات الالجئين، وعلى وجه  المتبقية 
والأزرق. وفي الوقت ذاته، ما زال هناك ع�سرات الآلف من الأ�سخا�ض العالقين عند 

نقطتي العبور في الحدلت والركبان على ال�ساتر الترابي الفا�سل بين �سورية والأردن. 

بال�ستجابة   2016 عام  خالل  الأردن  في  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  ا�ستمرت 
الربع  التي ت�ست�سيفهم. في  ال�سوريين والمجتمعات  لحتياجات الآلف من الالجئين 
غذائية  وغير  غذائية  م�ساعدات  الدولية  اللجنة  قدمت  الما�سي،  العام  من  الأول 
بالإ�سافة اإلى المياه والرعاية ال�سحية واإعادة الروابط العائلية لالأ�سخا�ض العالقين 
اإن�سانية  منظمات  بداأت  وعندما  الموؤقت.  الروي�سد  مركز  وفي  الترابي  ال�ساتر  على 
اأخرى بالعمل في منطقة ال�ساتر الترابي، قامت اللجنة الدولية بتعديل نطاق برامجها. 
البرامج  �سلمت  فقد  ال�سحية  بالأن�سطة  المتعلقة  البرامج  على  حافظت  حين  ففي 

المتعلقة بالم�ساعدات الغذائية وغير الغذائية وتوفير المياه اإلى منظمات اأخرى. 

مفخخة،  �سيارة  تفجير  حادثة  بعد  حزيران/يونيو  اأواخر  الحدود  اإغالق  مع  ولكن 
ا�سطرت اللجنة الدولية لإيقاف برامجها ال�سحية التي تقدمها على ال�ساتر الترابي 
ولكن ا�ستمرت بم�ساعدة ال�سوريين الذين تمت ا�ست�سافتهم في مركز الروي�سد الموؤقت.

قامت  الم�سيفة،  المجتمعات  في  الم�ست�سعفة  الفئات  على  للتخفيف  منها  و�سعيًا 
اللجنة الدولية بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الأردني بتوزيع المواد الإغاثية على 

ال�سوريين والأردنيين في خم�ض محافظات جنوبي الأردن. اأما في محافظتي المفرق 
ومادبا فقد تم تقديم م�ساعدات نقدية لالأ�سر ال�سورية وغالبيتها من الأ�سر التي تعيلها 

الن�ساء ب�سكل �سهري للم�ساعدة في تغطية م�ساريفها اليومية. 

مناطق  في  للمياه  التحتية  البنية  لتحديث  م�ساريع  �سبعة  الدولية  اللجنة  اأنجزت  كما 
مختارة في البادية ال�سمالية ا�ستفاد منها اأكثر من 220.000 من الأردنيين والالجئين 
مياه  و�سركة  والري  المياه  وزارة  مع  بالتعاون  الم�ساريع  هذه  تنفيذ  وتم  ال�سوريين، 
مئات  الدولية  اللجنة  �ساعدت  فقد  والأزرق  الزعتري  مخيمي  في  اأّما  اليرموك. 

الالجئين ال�سوريين على البقاء على اإت�سال مع عائالتهم داخل �سورية وخارجها. 

وبالإ�سافة اإلى ا�ستجابتها لأزمة اللجوء ال�سوري، فقد ا�ستمرت اللجنة الدولية بزيارة 
تخ�ض  التي  الق�سايا  حول  المعنية  ال�سلطات  مع  ثنائي  حوار  وباإجراء  المحتجزين 
تعزيز  على  الدولية  اللجنة  عملت  كما  الحتجاز.  وظروف  المحتجزين  مع  التعامل 
�سمنها  ومن  الأردني  المجتمع  في  الفئات  مختلف  بين  الإن�ساني  الدولي  القانون 
ومنظمات  والإعالم  والجامعات  الأمن  وقوات  الم�سلحة  والقوات  الوطنية  ال�سلطات 
المجتمع المدني. اأما على ال�سعيد الإقليمي فقد قدمت بعثة اللجنة الدولية في الأردن 
خدمات لوج�ستية وتدريبية لبعثات اللجنة الدولية في منطقة ال�سرق الأو�سط وخارجها.

ول�سمان ا�ستجابة اإن�سانية مالئمة، تقوم اللجنة الدولية بتن�سيق اأن�سطتها مع الوزارات 
والدوائر المعنية في الحكومة الأردنية، بالإ�سافة اإلى المنظمات الدولية والمنظمات 
لل�سليب  الدولية  الحركة  في  �سركائها  مع  وكذلك  الأردن  في  العاملة  الحكومية  غير 

الأحمر والهالل الأحمر.
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وتقديم 	• �سوري  لجوء  طالب   / لجئ   28.000 من  لأكثر  الطبي  الفح�ض  اإجراء 
الرعاية ال�سحية الأولية لـ 6.650 �سوريًا في عيادة اللجنة الدولية في مركز ت�سجيل 

رباع ال�سرحان في المفرق.
ال�ساتر 	• على  العالقين  لالأ�سخا�ض  طبية  ا�ست�سارة   41.200 الدولية  اللجنة  قدمت 

الترابي في الحدلت والركبان و في مركز الروي�سد الموؤقت.
قامت اللجنة الدولية بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الأردني بنقل 230 لجئ 	•

�سوري ب�سيارات الإ�سعاف من مركز ت�سجيل رباع ال�سرحان اإلى مرافق �سحية اأخرى 
ومن بينهم 182 من جرحى الأ�سلحة.

بينهم 	• ومن  م�ساركًا   715 ح�سرها  الأولية  لالإ�سعافات  تدريبية  دورة   24 تنظيم 
كوادر  اإلى  بالإ�سافة  الم�سيفة  والمجتمعات  الزعتري  مخيم  في  �سوريون  لجئون 
جمعية  ومتطوعي  والتاأهيل  الإ�سالح  مراكز  من  طبية  وكوادر  الروي�سد  م�ست�سفى 

الهالل الأحمر الأردني. 
تنظيم اأربع دورات تدريبية حول الرعاية في مرحلة ما قبل الو�سول اإلى الم�ست�سفى 	•

في محافظة اإربد لأكثر من 125 كادرًا طبيًا من جنوب �سورية. 
الترابي 	• ال�ساتر  في  جرت  التي  الأمنية  الحوادث  بعد  الروي�سد  م�ست�سفى  دعم 

للم�ساعدة في عالج  الدولية  الفريق الطبي للجنة  اإعارة  قرب الركبان وذلك عبر 
الم�سابين ون�سب خيمة لت�سنيف الم�سابين في الم�ست�سفى بالإ�سافة اإلى التبرع 

بالمواد الطبية.
توفير مجموعتين من مواد ت�سميد الجروح لم�ست�سفى الكرك الحكومي ومجموعة 	•

اأخرى للم�ست�سفى الع�سكري لعالج الم�سابين بعد الحادثة الأمنية التي ح�سلت في 
�سهر كانون الأول/دي�سمبر. 

بتنظيم 	• ال�سحة  ووزارة  العام  الأمن  مديرية  مع  بالتعاون  الدولية  اللجنة  قامت 
 24 ح�سره  الحتجاز  اأماكن  في  ال�سحية  الرعاية  حول  الثالث  الإقليمي  الموؤتمر 
ممثاًل عن �سلطات مراكز الحتجاز والكوادر الطبية العاملة في ال�سجون من ع�سرة 

دول في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

توزيع مساعدات غذائية وصحية على سوريني وأردنيني.  

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

الرعاية ال�صحية للجرحى والمر�صى

توزيع 1.1 مليون وجبة جاهزة لالأكل، و19.000 طرد غذائي من برنامج الأغذية 	•
العالمي، و1.1 مليون علبة  الأغذية  برنامج  العالمي و26.500 وجبة ترحيبية من 
الأخرى )التمور  الغذائية  المواد  الطاقة، و 37.500 كيلوغرام من  ب�سكويت عالي 
 ،plumpy sup الغذائية  المكمالت  من  عبوة   32.400 و  وال�سكر(،  وال�ساي 
والقفازات  والجوارب  والقبعات  )المعاطف  �ستوية  مالب�ض  قطعة   13.500 و 
و  م�سمع،  قما�ض  و4.600  بطانية،  و14.000  اأحذية  زوج   8.000 و  والأو�سحة(، 
70.000 مو�د �صحية )فوط �صحية وحفا�صات و�أوعية بال�صتيكية و�صابون و�صفائح 
على  الحطب  من  غرام  كيلو   5.900 توزيع  اإلى  بالإ�سافة  �سحية(،  وطرود  مياه 

الأ�سخا�ض العالقين على ال�ساتر الترابي في منطقتي الحدلت والركبان.     
توزيع 536.000 وجبة جاهزة لالأكل و12.000 وجبة ترحيبية من برنامج الأغذية 	•

اإن�سانية و2.180 كيلو  العالمي و23.000 علبة ب�سكويت و4.400 ح�سة م�ساعدات 
و174.000   plumpy sup الغذائية  المكمالت  من  و19.000  التمر  من  غرام 

مو�د �صحية )فوط �صحية وحفا�صات و�صابون و�صامبو وطرود �صحية(، و1.270 
قطعة مالب�ض �ستوية و190 زوج اأحذية و3.900 بطانية و1.310 فر�سة و200 و�سادة 

و360 كي�ض للنوم على الأ�سخا�ض العالقين في مركز الروي�سد الموؤقت.
قدمت اللجنة الدولية بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الأردني م�ساعدات نقدية 	•

�سهرية ا�ستفاد منها 10.350 لجئ �سوري وغالبيتهم من الأ�سر التي تعيلها الن�ساء 
في محافظتي المفرق ومادبا. 

وزعت اللجنة الدولية بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الأردني طرودًا غذائية و 	•
�سحية ومعاطف �ستوية ن�سائية على 16.000 من ال�سوريين  والأيتام الأردنيين في 

محافظات مادبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة. 
في 	• و�سوريين  اأردنيين  طالب  على  المدر�سية  اللوازم  من  مجموعة   2.000 توزيع 

الروي�سد. 

متابعة 975 محتجز ب�سكل فردي من خالل 41 زيارة ل 16 مكان اإحتجاز. 	•
�سفوية 	• تحية   240 ونقل  عائلية  اأخبار  حملت  اأحمر  �سليب  ر�سالة   860 تبادل 

)�سالمات( بين المحتجزين واأقاربهم داخل الأردن وخارجها. 

زيارة المحتجزين 

التاأهيل  واإعادة  الألغام  لإزالة  الوطنية  الهيئة  تنفذه  لبرنامج  المالي  الدعم  تقديم 
يهدف لن�سر الوعي بين الالجئين ال�سوريين المقيمين حاليًا في �سمال الأردن حول 

مخاطر الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب الأخرى. 

التوعية بمخاطر الألغام 
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والمراكز 	• الترابي  ال�ساتر  اإلى  ال�سرب  مياه  متر مكعب من  اأكثر من 32.000  نقل 
ال�سمالية  الحدود  منطقة  في  والروي�سد  والب�ستانة  والركبان  الحدلت  في  الموؤقتة 

ال�سرقية. 
اإن�ساء ثمانية اأماكن اإيواء بالإ�سافة اإلى مرافق ال�سرف ال�سحي في مركز الروي�سد 	•

الكهربائي  التيار  واي�سال  ال�سيانة  باأعمال  الدولية  اللجنة  قامت  كما  الموؤقت، 
والخيام(  م�سبقًا  والم�سّنعة  )الثابتة  الإيواء  اأماكن  في  التنظيف  خدمات  وتوفير 

بالإ�سافة اإلى مرافق ال�سرف ال�سحي هناك. 
قامت اللجنة الدولية بالتعاون مع وزارة المياه والري و�سركة مياه اليرموك باإعادة 	•

محافظة  في  والجبّية   124 الكيلو  مناطق  في  المياه  ل�سخ  محطات  ثالث  تاأهيل 
المفرق وفي منطقة رمثا الحدود في محافظة اإربد، بالإ�سافة اإلى اإعادة تاأهيل اأكثر 
من 16 كيلومترً� من خطوط نقل �لمياه �لحيوية في مناطق رو�صة ب�صمة و�لنزهة 
واأم الجمال والجبية وال�سعيدية في البادية ال�سمالية لخدمة اأكثر من 220.000 من 

الأردنيين وال�سوريين. 
تدريب 12 مهند�ض وفني ت�سغيل من كوادر �سركة مياه اليرموك على ت�سغيل و�سيانة 	•

البنية التحتية الخا�سة بالمياه. كما تبرعت اللجنة الدولية بحفارتين وم�سختين مع 
لوحات التحكم الخا�سة بها ل�سركة مياه اليرموك.

بال�سراكة مع جمعية الهالل الأحمر الأردني، تنظيم الملتقى الإن�ساني الثاني والذي 	•
جمع اأكثر من 120 ممثاًل عن المنظمات الإن�سانية التي تعمل مع الالجئين ال�سوريين 

والمجتمعات الم�سيفة في الأردن. 
تنظيم ثماني ندوات حول مبادئ العمل الإن�ساني ح�سرها 330 ممثاًل عن المنظمات 	•

ال�سوريين  الالجئين  مع  تعمل  التي  الإ�سالمية  الخيرية  والجمعيات  المجتمعية 
والمجتمعات الم�سيفة في محافظات عمان والمفرق والرمثا واإربد. 

اأربع دورات تدريبية حول القانون الدولي الإن�ساني ح�سرها 88 ع�سوًا من 	• تنظيم 
الجماعات الم�سلحة غير النظامية من جنوب �سورية.

تنظيم ندوات حول الأطر القانونية والمعيارية ذات العالقة ح�سرها 2.300 م�ساركًا 	•

من القوات الم�سلحة الأردنية وال�سرطة والدرك قبل اإبتعاثهم في مهمات تحت قيادة 
الأمم المتحدة اأو حلف �سمال الأطل�سي )الناتو(. 

والأركان 	• القيادة  كلية  في  الم�سلحة  النزاعات  قانون  حول  تدريبية  دورات  تنظيم 
الملكية الأردنية ح�سرها 100 �سابط يمثلون 13 بلدًا.

القانون 	• ندوات عن  تنظيم  الإن�ساني،  الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 
الدولي الإن�ساني ح�سرها 1.200 م�ساركًا من طلبة الحقوق والق�ساة والدبلوما�سيين 
والم�ست�سارين القانونيين من موؤ�س�سات حكومية مختلفة وحكام اإداريين من اأقاليم 
ال�سمال والو�سط والجنوب والدعاء العام من الدفاع المدني وموظفي وزارة العدل.

اإعادة الت�صال بين اأفراد العائلة 

تعزيز القانون الدولي الإن�صاني 

توفير المياه النظيفة وتحديث البنى الخا�صة بالمياه وال�صرف ال�صحي 

إعادة تأهيل محطة ضخ املياه في بلدة رمثا احلدود في إربد. أم سالم، إحدى املستفيدات من مشاريع املياه التي مت تنفيذها في قرية السعيدية في املفرق. 
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قامت اللجنة الدولية بالتعاون مع متطوعي جمعية الهالل الأحمر الأردني بتقديم 	•
12.750 مكالمة هاتفية مجانية لالجئين ال�سوريين في مخيمي الزعتري والأزرق 

لم�ساعدتهم على اإدامة الت�سال مع اأفراد عائالتهم داخل �سورية وخارجها.
جيدة« 	• �سحة  وفي  بخير  »نحن  ق�سيرة  ر�سالة   4.300 الدولية  اللجنة  فرق  نقلت 

الركبان والحدلت وفي مركز  الترابي في  ال�ساتر  الموجودين على  الأ�سخا�ض  من 
الروي�سد الموؤقت اإلى اأفراد العائلة في الأردن وغيرها من الدول. 

اإ�سدار 850 وثيقة �سفر لالجئين الذين ح�سلوا على اإعادة توطين في بلد ثالث. 	•

القت�سادي 	• الأمن  مجالت  في  الأردني  الأحمر  الهالل  جمعية  قدرات  دعم 
والإ�سعافات الأولية واإعادة الروابط العائلية وتعزيز مبادئ العمل الإن�ساني.

ال�ستمرار بدعم مركز التدريب المهني التابع لجمعية الهالل الأحمر الأردني عبر 	•
تمويل تدريب 286 امراأة �سورية واأردنية على ت�سفيف ال�سعر ومهارات ا�ستعمال 

الحا�سوب والخياطة ومبادئ الإ�سعافات الأولية. 
توفير الدعم المالي الالزم ل�ستقطاب م�ست�سار في التطوير التنظيمي لمدة اأربعة 	•

اأ�سهر.
دعم مركز التدريب التابع لجمعية الهالل الأحمر الأردني في مادبا لتنفيذ اأن�سطة 	•

تدريبية مدرة للدخل.

ال�صراكة مع جمعية الهالل الأحمر 
الأردني 



قافلة للجنة الدولية للصليب األحمر حتمل املياه واملساعدات إلى الساتر الترابي. 

اإعداد  برامج  ثمانية  عّمان  في  ومقرها  الإقليمية  والتطوير  التعّلم  وحدة  نّفذت 
الموظفين و�ست دورات في قيادة الفريق واأربع دورات عن ال�سالمة والأمن في الميدان 
الدولية  اللجنة  العمل في  التقديمي و20 دورة عن  العر�ض  و�ست دورات عن مهارات 

لل�سليب الأحمر ودورتان عن بيئة العمل ودورتان عن الكفاءة ال�سخ�سية واأربع دورات 
في برنامج الإدارة والقيادة في المجال الإن�ساني �سارك فيها 940 من كوادر اللجنة 
الدولية من 29 بعثة من ال�سرق الأو�سط واأوروبا وغرب اآ�سيا واأمريكا ال�سمالية وليبيا. 

هذا العام تحتفل اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، والتي يعود وجودها في الأردن اإلى عام 1967، بمرور 50 عامًا على عملها الإن�ساني في المملكة. 
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اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة وم�ستقلة، توؤدي 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 الجهود الممكنة لتفادي المعاناة بن�سر اأحكام 

القانون 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 توجه 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 يو�سف اأبو �سحوت �ض.ب. 9058 عمان 11191 الأردن

هاتف:  4604300 9626+  اأو 5921472 9626+
فاك�ض: 5921460 9626+
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الفّني  الدعم  يقدمون  اإقليميًا  الأردن مقرًا ل 20 خبيرًا  الدولية في  اللجنة  بعثة  تعّد 
والمياه  الأ�سلحة  عن  الناجم  والتلوث  الحماية  �سمنها  ومن  المجالت  �ستى  في 
المعلومات  وتكنولوجيا  والت�سال  والتطوير  والتعّلم  المخاطر  واإدارة  والأمن  وال�سكن 

اأن�سطتهم  ينفذون  اأو  ا�ست�ساراتهم  الخبراء  ويقّدم  اللوج�ستية.  وال�سوؤون  والت�سالت 
ب�سكل اأ�سا�سي في ت�سع بعثات للجنة الدولية في ال�سرق الأو�سط، بالإ�سافة اإلى بعثاتها 

في اآ�سيا واأفريقيا ح�سب ما تقت�سي الحاجة. 

 الدعم لبعثات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

اأطفال  حفا�سة  مليون  و1.3  �سحي  طرد  و113.000  غذائي  طرد   54.000 �سحن 
و260.000 بطانية و183.000 فر�سة و62.500 قما�ض م�سمع و47.500 اأدوات مطبخ 
اللوج�ستي  الدعم  مركز  من  الطبية  المواد  من  حاوية  و100  متحرك  كر�سي  و110 

وم�سر  واإيران  والعراق  المحتلة  الفل�سطينية  والأرا�سي  ولبنان  �سورية  اإلى  عّمان  في 
والكويت واليمن وليبيا.

 الدعم اللوج�صتي الإقليمي
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