
حقائق واأرقام
الأردن

لمحة عامة
 2017 عام  خالل  الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  ا�شتمرت 
الطبيعة  من  كل  مع  لتتالئم  الإن�شانية  ا�شتجابتها  بتعديل 
�لفترة  خالل  �ل�سوري.  �للجوء  لأزمة  و�لمزمنة  �لطارئة 
الم�شمولة بالتقرير، نفذت اللجنة الدولية مجموعة كبيرة من 
الأن�شطة لدعم الالجئين والمجتمعات الم�شيفة لهم، بالتعاون 

مع جمعية الهالل الأحمر الأردني.
  

ح�شول  فر�ص  من  الدولية  اللجنة  َح�ّشنت  الأردن،  �شمال  في 
تزويد  �شبكات  تاأهيل  اإعادة  نقية من خالل  مياه  ال�شكان على 
اأما في جنوب الأردن،  المياه ومرافق المياه كمحطات ال�شخ. 
على  الم�شت�شعفين  الأ�شخا�ص  الدولية  اللجنة  �شاعدت  فقد 
الغذائية  بالمواد  تزويدهم  طريق  عن  ظروفهم  مع  التاأقلم 
م�شاريع  الدولية  اللجنة  اأطلقت  كما  النظافة.  وم�شتلزمات 
�شغيرة مدرة للدخل لم�شاعدة اأُ�شر الالجئين التي تعيلها ن�شاء 

لتعزيز اإكتفائها الذاتي بطريقة اأكثر ا�شتدامة.   

�للجنة  عززت  �لأردن،  في  �ل�سحية  �لرعاية  نظام  ولدعم 
الدولية من قدرات مرافق طبية مختارة على ال�شتجابة للحالت 
الطبية الطارئة من خالل تقديم المواد والمعدات والتدريب. 
في  الأردني  الأحمر  الهالل  الدولية جمعية  اللجنة  كما دعمت 

زيادة ��ستجابتها للطو�رئ وتطوير قدرتها �لتنظيمية. 

وا�شتمرت اللجنة الدولية في الأردن بزيارة المحتجزين واإعادة 
الإن�شاني،  الدولي  القانون  احترام  وتعزيز  العائلية  الروابط 
لبعثات  وا�شع  نطاق  على  اللوج�شتي  الدعم  تقديم  اإلى  اإ�شافة 

اللجنة الدولية الأخرى في المنطقة. 

غذائية  موادًا  اإما  ا�شتلموا  �شخ�ص   40.000
وم�شتلزمات منزلية اأ�شا�شية اأو م�شاعدات نقدية 

212.000 �شخ�ص ا�شتفادوا من م�شاريع المياه التي 
نفذتها اللجنة الدولية في ال�شمال 

لالجئين  توفيرها  تم  هاتفية  مكالمة   13.377
على  للحفاظ  و�لأزرق  �لزعتري  مخيمي  في  �ل�سوريين 

توا�شلهم باأفراد عائالتهم 

25.000 طنًا متريًا من ال�شلع والمواد الطبية اأُر�شلت 
من الأردن اإلى ت�شع دول في المنطقة 

مركز  في  لالجئين  ُقدمت  طبية  ا�ش�شارة   1.280
الروي�شد الموؤقت 

61 زيارة �أُجريت �إلى 21 مكان �حتجاز  
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تعتبر المبادرات القت�شادية ال�شغيرة �شكل من اأ�شكال الم�شاعدات الم�شتدامة من خالل الم�شاريع المدرة للدخل. وُتّق�شم المنح الإنتاجية عادة اإلى 1. 
ثالث فئات: الزراعة والتجارة والحرف.

الم�صاعدات القت�صادية

 المياه وال�صرف ال�صحي

 �صمان احترام حياة وكرامة الأ�صخا�ص المحرومين من حريتهم 

من  الم�شت�شعفة  الفئات  وبع�ص  ال�شوريين  الالجئين  لم�شاعدة 
قامت  الأ�شا�شية،  احتياجاتهم  تغطية  على  المحلي  المجتمع 
بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الأردني بما  الدولية  اللجنة 

يلي:

• توزيع طرود تت�سمن مو�د غذ�ئية وم�ستلزمات �لنظافة على 	
28.000 من الأردنيين والالجئين ال�شوريين في محافظات 

مادبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة، اأربع مرات.

• الالجئين 	 من   9.800 لـ  �شهرية  مالية  م�شاعدات  تقديم 
في  ن�شاء-  تعيلها  التي  الأ�شر  من  –غالبيتهم  ال�شوريين 

محافظتي المفرق ومادبا. 
• عائالت 	 ل�شالح   1 �شغيرًا اقت�شاديًا  م�شروعًا   88 اإطالق 

�شورية واأردنية. 
• النظافة 	 وم�شتلزمات  لالأكل  جاهزة  وجبة   60.000 تقديم 

ومالب�ص �شتوية وبطانيات واأحذية لحوالي 370 لجئ في مركز 
الروي�شد الموؤقت )في الفترة من كانون الثاني اإلى اآذار(. 

والالجئين  المحلي  المجتمع  اأفراد  اأمام  الفر�ص  لتح�شين 
الدولية  اللجنة  قامت  نقية،  مياه  الح�شول على  في  ال�شوريين 

بالتعاون مع وز�رة �لمياه و�لري و�سركة مياه �ليرموك بما يلي:

• �إعادة تاأهيل �لخطوط �لناقلة للمياه في �أم �لنعام و�لمني�سة 	
محطتي  اإلى  بالإ�شافة  المفرق،  محافظة  في  والب�شرية 
�شيفين،  في  المياه  وخزان  وب�شرى،  فوعرة  في  المياه  �شخ 
والتي  اإربد  للمياه في محافظة  الناقل  ال�شمالي  الغور  وخط 
ي�شتفيد منها اأكثر من212.000  من اأفراد المجتمع المحلي 

والالجئين ال�شوريين.
• اًل من �شركة مياه اليرموك 	 تدريب 36 مهند�شًا للمياه وُم�شغِّ

على اإدارة و�شيانة محطات �شخ المياه المجددة حديثًا في 
فوعرة وب�شرى ورمثا الحدود بمحافظة اإربد.

• الروي�شد 	 مركز  اإلى  ال�شرب  مياه  من  مكعب  متر   690 نقل 
الموؤقت، والقيام باأعمال ال�شيانة وتزويد الطاقة الكهربائية 
والحفاظ على النظافة في مرافق الإيواء والمياه وال�شرف 
)في  الأردني  الأحمر  الهالل  جمعية  مع  بالتعاون  ال�شحي، 

الفترة من كانون الثاني اإلى اآذار(.

وظروفهم  المحتجزين  معاملة  لتح�شين  م�شاعيها  �شمن 
المعي�شية، قامت اللجنة الدولية بما يلي:

• اإجراء متابعة فردية لـ 1.105 محتجز خالل 61 زيارة �إلى 	
21 مكان �حتجاز. 

• تبادل 892 ر�شالة من ر�شائل ال�شليب الأحمر و“ال�شالمات 	

الأردن  داخل  في  واأقاربهم  المحتجزين  بين  ال�شفوية” 
وخارجها. 

• اأو 	 عنهم  اأُفرج  محتجز   25 �إلى  �حتجاز  �سهاد�ت  تقديم 
لعائالتهم. 

• لالأمم 	 ال�شامية  المفو�شية  اأو  المعنية  ال�شفارات  اإبالغ 
اأجنبيًا.  234 باحتجاز  �لالجئين  ل�سوؤون   �لمتحدة 



“التوعية  لم�شروع  المادي  الدعم  الدولية  اللجنة  قدمت 
�لألغام  لإز�لة  �لوطنية  �لهيئة  تنفذه  �لذي  الألغام”  بمخاطر 
ال�شوريين  الالجئين  بين  الوعي  ن�شر  بهدف  التاأهيل  واإعادة 

ومخلفات  الألغام  مخاطر  حول  الأردن  �شمال  في  المقيمين 
الحرب القابلة لالنفجار. 

�شحنت اللجنة الدولية المواد التالية من مركز الدعم اللوج�شتي 
الفل�شطينية  والأرا�شي  ولبنان  �شورية  اإلى  عمان  في  الإقليمي 

المحتلة والعراق واإيران وم�شر والكويت واليمن وليبيا: 
• علبة 	 و1.257.087  الغذائية  الطرود  من   772.348

م�شتلزمات  طرود  من  و82.061  الطاقة  عالي  ب�شكويت 
النظافة بالإ�شافة اإلى 718.019  من المواد غير الغذائية 

كالبطانيات والفر�شات وم�شتلزمات المطبخ. 
• 6.443  طنًا متريًا من المواد الطبية. 	

في  ال�شحية  الرعاية  نظام  لدعم  المبذولة  جهودها  �شمن 
الأردن، قامت اللجنة الدولية بما يلي: 

• تنظيم 15 دورة تدريبية في الإ�شعافات الأولية لـ 233 ع�شو 	
الروي�شد  وم�شت�شفى  الأردني  الأحمر  الهالل  جمعية  من 

ومديرية الدفاع المدني. 
• اإجراء الفح�ص الطبي لـ 512 لجئ �شوري وتقديم الرعاية 	

ال�شحية الأولية لـ 148 لجئ �شوري في عيادة اللجنة الدولية 
في مركز ت�شجيل رباع ال�شرحان في المفرق )في الفترة من 

كانون الثاني اإلى ني�شان(.  
• تقديم 1.280 ا�شت�شارة طبية لحوالي 370 لجئ في مركز 	

الروي�شد الموؤقت )في الفترة من كانون الثاني اإلى اآذار(.  
• وتزويده 	 الروي�شد  م�شت�شفى  في  الطوارئ  ق�شم  تجديد 

بالمواد والمعدات الطبية. 
• عالج 1.372 لجئ في م�شت�شفى الروي�شد. 	
• اأردنيًا 	 وجّراحًا  طبيبًا   40 ح�شرها  جراحية  ندوة  تنظيم 

حول  وندوة  �لملكية،  �لطبية  و�لخدمات  �ل�سحة  وز�رة  من 
ممثاًل   34 ح�سرها  �لحتجاز  �أماكن  في  �ل�سحية  �لرعاية 
عن وز�رة �ل�سحة و�إد�رة مر�كز �لإ�سالح و�لتاأهيل، وندوة 
�إقليمية حول �لرعاية �ل�سحية في �أماكن �لحتجاز ح�سرها 
25 ممثاًل عن نقابات طبية من ت�شع دول في ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا. 
• �لأردنية ووز�رة �ل�سحة 	 توقيع مذكرتي تفاهم مع �لجامعة 

الأطراف  تخ�ش�ص  تدري�ص  م�شتوى  رفع  في  لالإ�شهام 
الم�شتوى  على  الأردن  في  العظام  وتقويم  ال�شناعية 

الجامعي. 

 اإعادة الت�صال بين اأفراد العائلة

 التوعية بمخاطر الألغام

 الدعم اللوج�صتي الإقليمي 

 الرعاية ال�صحية
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لم�شاعدة اأفراد العائالت على البقاء على ات�شال مع اأقاربهم، 
قامت اللجنة الدولية بما يلي:

• لالجئين 	 مجانية  هاتفية  مكالمة   13.377 اإجراء  ت�شهيل 
على  لم�ساعدتهم  و�لأزرق،  �لزعتري  مخيمي  في  �ل�سوريين 
�شورية  داخل  في  عائالتهم  باأفراد  الت�شال  واإدامة  اإعادة 

وخارجها، بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الأردني. 
• تبادل 925 ر�شالة من ر�شائل ال�شليب الأحمر و“ال�شالمات 	

ال�شفوية” بين اأردنيين واأقاربهم المحتجزين في الخارج. 
• اإ�شدار 78 وثيقة �شفر لأجانب، بطلب من المفو�شية ال�شامية 	

لالأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين و�شفارات معينة. 
• الأحمر 	 الهالل  جمعية  مع  بالتعاون  اإقليمي  اإجتماع  تنظيم 

م�شاركًا   40 ح�شره  العائلية  الروابط  اإعادة  حول  الأردني 
من 13 جمعية وطنية لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر وت�شع 

بعثات للجنة الدولية. 
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لدعم جمعية الهالل الأحمر الأردني في ال�شتجابة لحتياجات 
المجتمع  من  الم�شت�شعفة  الفئات  وبع�ص  ال�شوريين  الالجئين 

المحلي، قامت اللجنة الدولية بما يلي: 

• مجالت 	 في  الأردني  الأحمر  الهالل  جمعية  قدرات  تعزيز 
الروابط  واإعادة  الأولية  والإ�شعافات  القت�شادي  الأمن 

العائلية وتعزيز المبادئ الإن�شانية.
• الأردني في تطبيق نظام مالي 	 الأحمر  الهالل  دعم جمعية 

جديد لتح�شين اإدارة واإعداد التقارير المالية حول ن�شاطات 
الجمعية. 

• لجمعيات 	 الدولي  التحاد  مع  والتن�شيق  الن�شح  تقديم 
الهيكل  تطوير  لدعم  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�شليب 
الأحمر  الهالل  لجمعية  العملياتية  والقدرة  التنظيمي 

الأردني. 
• لجمعية 	 التابع  المهني  التدريب  مركز  بدعم  ال�شتمرار 

الهالل الأحمر الأردني عبر تمويل تدريب 188 �شيدة �شورية 
واأردنية م�شت�شعفة.

الدولي  والقانون  الإن�شاني  الدولي  بالقانون  المعرفة  لزيادة 
قامت  احترامها،  وتعزيز  الإن�شانية  والمبادئ  الإن�شان  لحقوق 

اللجنة الدولية بما يلي:

• الإن�شاني 	 الدولي  القانون  حول  تدريبية  جل�شات  تنظيم 
القوات  من  �شابطًا   1.142 لـ  الم�شلحة  النزاعات  وقانون 

الم�شلحة الأردنية. 
• لحقوق 	 الدولي  القانون  حول  تدريبية  جل�شات  تنظيم 

الإن�شان، والمعايير الدولية لعمل ال�شرطة، والمعايير الأمنية 
الأمن  مديرية  من  �شابطًا   847 لـ  الطارئة  الظروف  اأثناء 

العام والمديرية العامة لقوات الدرك. 
• في 	 ال�شورية  للمحاكمة  الثالثة  الوطنية  الم�شابقة  تنظيم 

القانون الدولي الإن�شاني والقانون الجنائي الدولي بالتعاون 
مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإن�شاني بم�شاركة 39 من 

طالب القانون من 13 جامعة حكومية وخا�شة في الأردن. 

• تي�شير جل�شات تدريبية حول القانون الدولي الإن�شاني لـ 340 	
طالبًا من خم�ص جامعات ودعم م�شاركة ثالثة طالب قانون 
فعاليات  ثالث  في  وال�شريعة  القانون  في  اأ�شاتذة  وثمانية 

اإقليمية ُعقدت في م�شر ولبنان وتون�ص.
• تنظيم ثالثة موؤتمرات اأكاديمية مع جامعة عجلون الوطنية 	

وجامعة اآل البيت وجامعة عمان العربية لـ 940 من اأ�شاتذة 
وطالب القانون. 

• ع�شوًا 	  365 �أو�ساط  بين  �لإن�سانية  بالمبادئ  �لوعي  زيادة 
ومتطوعًا لدى جمعيات خيرية اإ�شالمية ومنظمات مجتمعية 
والزرقاء  ُعقدت في عمان وجر�ص  فعاليات  من خالل عدة 

وال�شلط ومعان والكرك والعقبة. 
• والإ�شالم” 	 الإن�شاني  الدولي  “القانون  ندوتين حول  تنظيم 

بم�شاركة 240 اأ�شتاذًا وطالبًا من كليات ال�شريعة في الجامعة 
الأردنية وجامعة اآل البيت.  

المت�شررين  من  الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  ت�شاعد 
اأنحاء  جميع  في  الأخرى  العنف  وحالت  الم�شلحة  النزاعات 
وتخفيف  كرامتهم  لحماية  و�شعها  في  ما  كل  باذلة  العالم، 
في  مع  �شركائها  بالتعاون  ذلك  تفعل  ما  وغالبًا  معاناتهم، 

اأي�شًا  المنظمة  وت�شعى  الأحمر.  والهالل  الأحمر  ال�شليب 
الإن�شاني  القانون  بن�شر  للم�شقة،  النا�ص  تعر�ص  دون  للحيلولة 

وتعزيزه، وبمنا�شرة المبادئ الإن�شانية العالمية.

 ال�صراكة مع جمعية الهالل الأحمر الأردني 

 تعزيز احترام القانون الدولي الإن�صاني
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