
تدابير مكافحة العدوى
عملت اللجنة الدولية على تلبية االحتياجات العاجلة للمستضعفين المعرضين لخطر اإلصابة بمرض كوفيد- 19. وتشمل األنشطة 

المشتركة التي اضطلعت بها اللجنة الدولية وجمعية الهالل األحمر اإليراني وجمعية “نشطاء تنمية فارس” المحلية ما يلي:

قدمنا معلومات عن مكافحة عدوى مرض كوفيد- 19 للمهاجرين المستضعفين في زاهدان وإيران شهر، في محافظة سيستان 
وبلوشستان.

قدمنا 1,780 مجموعة من مستلزمات النظافة الصحية لـ 200 عائلة مهاجرة في زاهدان و85 عائلة في إيران شهر.

رفع مستوى الوعي بالمخاطر
بين  األلغام  باألسلحة ومخاطر  التلوث  بشأن  الوعي  لرفع مستوى  مًعا  اإليراني  األحمر  الهالل  الدولية وجمعية  اللجنة  تعمل 

اإليرانيين واألفغان الذين يعيشون في إيران:
زودنا البدو في محافظة كرمانشاه، غرب إيران، بمعلومات عن مخاطر األلغام من خالل أنشطة الهالل األحمر بشأن الوقاية 

من كوفيد- 19.
نشر مسؤولو اإلعالم بالهالل األحمر معلومات حول مخاطر األلغام على قنوات التواصل االجتماعي المحلية، لتصل إلى نحو 

2,000 شخص في محافظتي كردستان وكرمانشاه في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2020.
نخطط لدمج معلومات حول كوفيد- 19 مع الرسائل اإلعالمية حول مخاطر األلغام الموجهة لإليرانيين الذين يعيشون في المناطق 

الملوثة باألسلحة.
باإلضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة اإليرانية وجمعية الهالل األحمر اإليراني على مجموعة من األنشطة لدعم األفغان العائدين. 
إذ يعود نحو 1,000 شخص يومًيا إلى وطنهم. ويتلقى العائدون على الحدود اإليرانية األفغانية مواد النظافة الصحية، ومعلومات 

متعلقة بمخاطر األلغام وكوفيد- 19 وخدمات الروابط العائلية. وقد بدأت هذه األنشطة بالفعل.
عالوة على ذلك، وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد- 19، تواصل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 

األحمر )اللجنة الدولية – جمعية الهالل األحمر اإليراني( تقديم خدماتها في مجال إعادة الروابط العائلية لكل من يحتاج إليها.

إيران
استجابة اللجنة الدولية للتصدي لجائحة كوفيد- 19
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تقديم التوجيه
وثائق  منها  كوفيد- 19،  حول  بتوجيهات  السلطات  زودنا 
والتعامل  الجثث  حفظ  كيفية  بشأن  الدولية  اللجنة  أعدتها 

معها.

دعم الجمعية الوطنية
فرنك سويسري  ألف   500 بمبلغ  الدولية  اللجنة  ساهمت 
استجابتها  دعم  أجل  اإليراني من  األحمر  الهالل  لجمعية 
لتوفير  المساهمة  هذه  وُخصصت  كوفيد- 19.  لمواجهة 
معدات الحماية الشخصية والطرود الغذائية للُمستضعفين، 

وخاصة أولئك الذين يعانون اضطرابات صحية خاصة.



التوعية بمخاطر األلغام
تتعاون اللجنة الدولية وجمعية الهالل األحمر اإليراني من أجل توعية اإليرانيين واألفغان الذين يعيشون في إيران بقضية التلوث 

باألسلحة ومخاطر األلغام:

زودنا البدو في محافظة كرمانشاه، غرب إيران، بمعلومات عن مخاطر األلغام وكذلك برسائل عن الوقاية.

نشر مسؤولو اإلعالم بالهالل األحمر معلومات حول مخاطر األلغام على قنوات التواصل االجتماعي المحلية، وعلى قنوات التلفاز 
الخاصة بالمحافظات، وغير ذلك، لتصل إلى نحو 1,343,691 شخًصا في المحافظات الغربية الخمس المتضررة من التلوث 

باألسلحة.

دمجنا معلومات حول كوفيد- 19 مع الرسائل اإلعالمية حول مخاطر األلغام الموجهة لإليرانيين الذين يعيشون في المناطق الملوثة 
باألسلحة.

باإلضافة إلى ذلك، انطلق خالل الشهرين الماضيين في محافظتي كرمانشاه وخوزستان برنامًجا تدريبًيا وجًها لوجه حول التوعية 
بخاطر األلغام، مع اتباع البروتوكوالت والحفاظ على التباعد االجتماعي. وشارك في هذه الجلسات التدريبية 335 فرًدا.

منذ بداية آذار/ مارس حتى نهاية آب/ أغسطس: تلقى 41,956 من العائدين إلى وطنهم تدريًبا في مجال التوعية بمخاطر األلغام/
كوفيد- 19 )335 شخًصا تلقوا تدريبات وجًها لوجه، و466,281 شخًصا عبر اإلنترنت 466,281(.

بالحديث عن استجابة اللجنة الدولية الميدانية للتصدي لجائحة كوفيد- 19، فقد زّودت بعثتها في طهران األفغان العائدين )العابرين 
من حدود دوغارون( برسائل توعية بشأن مخاطر األلغام/ كوفيد- 19/ خدمات إعادة الروابط العائلية، وبمعدات الحماية الشخصية 
عت 26,000 عبوة )تشتمل كل عبوة على قناع جراحي وسائل مطهر( باإلضافة إلى مطويات تحتوي على معلومات  األساسية. ُوزِّ
عن التوعية بمخاطر األلغام/ كوفيد- 19/ خدمات إعادة الروابط العائلية )باللغتين داري وباشتو( على المستفيدين الذين يعبرون 
الحدود إلى بلدهم أفغانستان. ويستفيد من هذه الخدمة يومًيا نحو 1,250 أفغاني في المتوسط. وينفَّذ هذا النشاط في إطار مشروع 
التوعية بمخاطر األلغام المشترك بين اللجنة الدولية وجمعية الهالل األحمر اإليراني في منطقة دوغارون )إحدى المناطق الحدودية 

د هذا المشروع لشهرين إضافيين في 2020. بين إيران وأفغانستان(، وسيمدَّ

باإلضافة إلى هذا، فقد تم تحميل مسلسل رسوم متحركة للتوعية بمخاطر األلغام )ُصمم وأُنتج بالتشارك بين اللجنة الدولية ومركز 
إزالة األلغام اإليراني( على قناة اللجنة الدولية على منصة “آپارات” )المنصة المحلية اإليرانية لمشاركة مواد الفيديو، وهي تعادل 
يوتيوب في إيران(. وحققت إحدى حلقاته التي تحمل عنوان “قنبلة في المزرعة” A Bomb in the Farm أكثر من 55 ألف 

مشاهدة. وُيعد هذا رقم مشاهدات قياسًيا بالنسبة للمواد اإلعالمية التي تنتجها اللجنة الدولية على هذه المنصة.



جلسة تدريبية للتوعية بمخاطر األلغام ُتعقد في ساحة مفتوحة في مركز دوغارون باتباع جميع البروتوكوالت الالزمة والحفاظ على التباعد االجتماعي.

متخصصو التوعية بمخاطر األلغام من جمعية الهالل األحمر اإليراني واستشاري التلوث باألسلحة الوطني التابع للجنة الدولية يتأكدون من اتباع 
بروتوكوالت النظافة الصحية كافة في جميع مراحل العملية؛ بدًءا بتخزين الشحنات ثم تجهيز العبوات ثم توزيعها وما إلى ذلك.



اللجنة الدولية للصليب األحمر - طهران
كميته بين المللي صليب سرخ

الهيه، خيابان شهيد شريفي منش، بن بست آذر، 
جنب بيمارستان اختر، شماره 4

تلفن: 22645821-4 21  +98 
فكس: 22600534 21  +98 
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عرض تقديمي قصير حول التوعية بمخاطر األلغام وكوفيد-19 وخدمات إعادة الروابط العائلية والتدابير الوقائية قبل مغادرة إيران.

أحد األفغان العائدين أثناء عبور الحدود يمسك عبوة مستلزمات النظافة الصحية التي ُوّزعت عليه.

facebook.com/icrc

twitter.com/icrc

instagram.com/icrc
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