نشرة إخبارية

استجابة اللجنة الدولية للصليب األحمر للتصدي لكوفيد19-

في منطقة الشرق األدنى واألوسط
نيسان /أبريل 2021

عام من الخسارة واالختالل والتضامن واألمل
بعد انقضاء عام على تفشي جائحة كوفيد ،19-تقدم هذه النشرة اإلخبارية نظرة عامة على استجابة اللجنة
الدولية للصليب األحمر في الشرق األدنى واألوسط وتوضح
كيف استمرت فرقنا في دعم األشخاص المتضررين من الحرب
والعنف ،رغم العديد من التحديات والقيود اإلضافية التي
واجهتها.

يصادف هذا العام حلول شهر رمضان المعظم للمرة الثانية وسط
قيود اإلغالق المفروضة .ولكن رغم استمرار حالة عدم اليقين،
فإن بدء التلقيح قد أعطى بصيص أمل .يجب أن نستمر في
الدعوة إلى التوزيع العادل للقاحات وضمان عدم حرمان األفراد
والمجتمعات منها .فنحن جميعًا شركاء في هذه المحنة.
رمضان كريم!

Anas Kambal/ICRC

تواصل استجابة اللجنة الدولية الرامية إلى التصدي لفيروس
كوفيد 19-التأقلم مع الحقائق الجديدة لهذه الحالة الصحية الطارئة
والعالمية ،وتتنوع هذه االستجابة بين زيارة أماكن االحتجاز
وتقديم مستلزمات النظافة الشخصية ومعلومات الخدمات العامة،
ومعدات الحماية الشخصية للعاملين على الخطوط األمامية.

كيف يقضي العراقيون شهر #رمضان في أثناء أزمة #كوفيد19-؟ اكتشف
عبر هذا الرابط.

الدعم والحماية للمجتمعات المتضررة
اضطلعنا دو ًما طول فترة الجائحة بتعديل الطريقة التي نعمل بها لحماية المجتمعات المتضررة ودعمها،
وتعديل استجابتنا لتلبية االحتياجات الناشئة بسبب الجائحة.
فيما يلي بعض األنشطة البارزة في أعمال المساعدة التي نقدمها في المنطقة:

العراق

وزعت فرقنا في شمال العراق المساعدات الغذائية ومستلزمات النظافة الشخصية على العائالت األكثر
تضررا من حظر التجول المفروض بسبب كوفيد 19-في دهوك والسليمانية ،ومساعدات نقدية في نينوى.
ً
وهنا يشرح موظفنا المتخصص باألمن االقتصادي في العراق المزيد.

Muyassar Mansour/ICRC

يعد التباعد االجتماعي إجرا ًء وقائيًا مه ًما الحتواء انتشار فيروس كوفيد .19-هنا ،تتأكد فرقنا من التزام الجميع بإجراءات السالمة في
أثناء توزيع مواد اإلغاثة في نينوى بالعراق .شاهد المزيد.

لبنان

األردن

قرب الصورة للحصول على فكرة دقيقة عن
ّ
العمل المذهل الذي اضطلعت به فرقنا طول عام
.2020

Bahaa Alkaraki/ ICRC

المفرق باألردن .توزع اللجنة الدولية المواد الطبية
ومستلزمات النظافة الشخصية على مديرية الصحة
لمساعدتها في جهودها لمنع انتشار كوفيد.19-

واصلنا دعم مستشفى رفيق الحريري الجامعي ،وهو
المستشفى األساسي الذي يستجيب للتصدي لألزمة ،ودعم
العائالت المتضررة من الجائحة .كما كانت زياراتنا
ألماكن االحتجاز والتعاون مع الصليب األحمر اللبناني
جز ًء مه ًما من استجابتنا .اقرأ المزيد عن استجابتنا هنا.

سورية

في سورية ،وهي أكبر عملية إنسانية للجنة الدولية على مستوى العالم ،نعمل مع الهالل األحمر العربي
السوري (الهالل األحمر السوري) والسلطات على جبهات مختلفة ،مثل تعزيز النظافة العامة المجتمعية
وتطهير األماكن العامة.

الهالل األحمر العربي السوري
بدعم من اللجنة الدولية ،قام الهالل األحمر السوري بتطهير
شوارع دمشق وريف دمشق.
رابط لمنشور فيسبوك
SARC

رابط منشور فيسبوك /رابط تغريدة على تويتر

رابط لمنشور فيسبوك

رابط للتغريدة على تويتر

Sana Tarabsihi/ICRC

ووزعت اللجنة الدولية والهالل األحمر السوري في كانون األول/
ديسمبر  46,500طقم من مستلزمات النظافة الشخصية على
بعض األشخاص األكثر ضعفًا في حلب.

Sana Tarabishi/ICRC

في شمال حلب ،أتاحت اللجنة الدولية والهالل األحمر السوري
المياه النظيفة لزهاء  6,000شخص عادوا إلى ديارهم في مخيم
حندرات ومنطقة البكارة .هنا ،يمأل  48خزان مياه يوميًا لتأمين
مياه الشرب والغسل والطهي لسكان المنطقة.

Seba Sahel/ICRC

لضمان حصول الطالب على المياه وتمكينهم من غسل أيديهم
مرارا ،قامت اللجنة الدولية والهالل األحمر السوري بتركيب
ً
خزانات مياه في  25مدرسة في أحياء سكنية مختلفة في الحسكة
بشمال شرق سورية.

في يونيو /حزيران  ،2020سلمت اللجنة الدولية والهالل األحمر
سريرا من أسرة المستشفيات ومولد
السوري خيمتين كبيرتين و80
ً
كهربي ومصابيح ومراوح في مركز عزل حاالت كوفيد 19-الذي
أقيم في مخيم الهول شمال شرق سورية.
رابط التغريدة على تويتر
ICRC

تقديم المساعدة في أماكن االحتجاز
تعتبر بعض التدابير الوقائية ،مثل التباعد االجتماعي وتكرار غسل اليدين ،ترفًا في بعض األماكن كما في
مخيمات النزوح أو أماكن االحتجاز .وللحيلولة دون تحول تلك األماكن إلى بؤر للجائحة ،كثفنا مساعداتنا في
مجال النظافة الشخصية واإلمدادات الطبية (القفازات واألردية ومقاييس الحرارة).

مدير مرفق االحتجاز الفيدرالي "سوسي" في العراق يتحدث عن
تدابير الوقاية في السجن وكيف ستعود مساعدات اللجنة الدولية
بالنفع على المرفق.

Hushyar Mustafa/ICRC

العراق

سورية

Anas Kambal/ICRC

Ammar Saboh/ICRC

تبرعت اللجنة الدولية في سورية بأدوات الحماية الشخصية ومستلزمات النظافة للسجون المركزية الرئيسية للرجال والنساء في
دمشق وحمص .رابط منشور فيسبوك

األردن

تقدم اللجنة الدولية في األردن الدعم للسلطات التي تعمل على الحيلولة دون انتشار كوفيد 19-في السجون.

ICRC
في إطار الجهود المبذولة للحيلولة دون انتشار كوفيد ،19-يستعد موظفو اللجنة الدولية لتسليم مواد النظافة الشخصية إلى أحد المراكز اإلصالحية في عمان باألردن.

عندما يحتاج مقدمو المساعدة إلى المساعدة
اكتسحت جائحة كوفيد 19-بعض أنظمة الرعاية الصحية األكثر تقد ًما في العالم ،ناهيك عن المستشفيات في
مناطق الحروب.
اضطلعت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر (الحركة) ،بما في ذلك اللجنة الدولية ،بدور رئيسي
في ضمان تزويد األطباء والعاملين الصحيين والمتطوعين بمعدات السالمة للتصدي لألزمة ،فزودتهم بمعدات
الحماية الشخصية مثل أغطية واقية للوجه وقفازات وأردية.

العراق
وزعت فرقنا كميات كبيرة من معدات الحماية الشخصية على معمل االختبار المركزي وخدمات الطوارئ
ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة بحاالت كوفيد 19-في جميع أنحاء العراق .تضمن هذه
المعدات حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية وتساعد في الجهود الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس.

Mustafa Alsumaidaie/ICRC

شاهد تسليم اللجنة الدولية معدات الحماية الشخصية إلى
المستشفيات في جميع أنحاء جنوب العراق.
توزيع معدات الحماية الشخصية على المستشفيات
الخاصة بحاالت كوفيد.19-

اليمن
استجابت اللجنة الدولية وجمعية الهالل األحمر اليمني وجمعيات وطنية أخرى للصليب األحمر والهالل
األحمر بالتصدي للجائحة في جميع أنحاء اليمن بتقديم معدات الحماية الشخصية واإلمدادات الطبية والمواد
الغذائية ومواد النظافة للمستشفيات ومراكز العزل بانتظام.

Fares Muthanna/ICRC

بدأ مركز إعادة التأهيل البدني التابع للجنة الدولية
في عدن باليمن في إنتاج أغطية واقية للوجه لزيادة
حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون
بمرضى كوفيد.19-

لبنان

من خالل برنامج "مساعدة المساعدين" أدرجنا بعض
نصائح الصحة النفسية في كتاب الرسم الذي شاركناه مع
القراء عبر اإلنترنت.

إقليمي
كوميكس يعتمد على المواقف التي تفكك المعلومات المضللة المتعلقة بانتشار
فيروس كوفيد ،19-من خالل االعتماد على كشف منظمة الصحة العالمية زيف
الخرافات بشأن الجائحة.

التصدي لوصم العاملين في القطاع الصحي وترهيبهم
بسبب وصم المرضى بفيروس كوفيد 19-في المنطقة ،تعرض عدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية
العتداءات أو للترهيب ال لشيء إال ألنهم يؤدون عملهم .شاركت اللجنة الدولية والحركة في أنشطة الدعوة
دور العاملين في القطاع الصحي واحترامه.
والمشاركة المجتمعية لضمان فهم المجتمعات َ

ICRC

أدرنا حملة عبر اإلنترنت في العراق لمدة  10أيام لزيادة الوعي بالهجمات المستمرة ضد مقدمي الرعاية
الصحية باإلضافة إلى جلسة مع الصحفيين العراقيين لتوعيتهم بهذه المسألة .أدنا ،مع شركائنا في الحركة،
أعمال العنف والترهيب التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي .الرابط.
أطلقنا ،بالشراكة مع جمعية الهالل األحمر العراقي ،حملة على وسائل التواصل االجتماعي لتكريم العاملين
في مجال الرعاية الصحية وتشجيع العراقيين على تيسير عملهم.

ICRC

االعتراف بشجاعة وتضحيات العاملين في المجال الصحي والمتطوعين على الخطوط األمامية

في لبنان ،أطلقنا حملة #زقفة_لألبطال .ودعونا
اللبنانيين للتعبير عن شكرهم لمقدمي الرعاية
الصحية على عملهم الشاق.

وتضامنًا مع جميع العاملين في الخطوط األمامية ،خصص الموسيقار العراقي ،الشهير نصير شمه ،هذه
المقطوعة الموسيقية لجميع العاملين في المجال الصحي في جميع أنحاء العالم ومتطوعي الصليب األحمر
والهالل األحمر الذين يتصدون للجائحة .استمتع بالمقطوعة الموسيقية!

قصص من الميدان
األراضي الفلسطينية المحتلة :تأثير كوفيد 19-على النساء

منذ بداية عام  ،2020تسببت جائحة كوفيد 19-في اإلضرار بالناس واألسر في جميع أنحاء العالم .واجه
سكان األراضي الفلسطينية المحتلة ،الذين يعانون بالفعل من قيود مفروضة على تحركاتهم وصعوبات
اقتصادية منذ أمد بعيد ،تحديات في التغلب على العقبات والصعوبات اإلضافية التي نجمت عن الجائحة.
آية – ممرضة تعتني بحاالت كوفيد19-

Atta Jabr/ ICRC

آية ( 28عا ًما) ممرضة في الجناح المخصص لحاالت كوفيد 19-في
مستشفى المقاصد بالقدس .خالل ذروة الجائحة ،أصرت آية ،الحامل في
شهرها السادس ،على البقاء على الخطوط األمامية للمساعدة في إنقاذ حياة
مرضى كوفيد ،19-مع ما في ذلك من خطر على صحتها وصحة عائلتها
وأطفالها الثالثة .الدعم الذي تتلقاه آية من والدتها وأختها ال غنى عنه ،ال
سيما عندما تعمل ً
ليل ،فهم يلبون احتياجات أطفالها ويتأكدون من أنها تتمكن
من أداء واجبها في التمريض .تقول والدة آية" :أشجع آية باستمرار على
مواصلة العمل فمن دون فرق طبية ،ستعاني العائالت وقد تفقد أحباءها".

ربى  -مالكة مخبز

Abed Zakkout/ ICRC

تقول ربى ( 48عا ًما) ،مالكة مخبز في مدينة غزة" :تعرضت في البداية
النتقادات من المجتمع هنا بسبب عملي في مخبز ،وهي وظيفة غير معتادة
بالنسبة المرأة في غزة .ولكن بمرور الوقت تقبَّل الناس عملي بدرجة أكبر
وشجعني المحيطون بي ".واجهت ربى ظروفًا معيشية صعبة ،ال سيما في
أثناء تفشي الجائحة ،بالنظر إلى االرتفاع الكبير في نسبة البطالة في قطاع
غزة .ولكي تعول أسرتها بدأت تدير مخبزها الخاص وهي اآلن تترأس
فريقًا من الرجال .وتدعو ربى النساء في منطقتها إلى العمل في مخبزها.
وتضيف ربى قائلة" :لقد عانيت من البطالة فترة طويلة .وأريد أن أخلق
فرص عمل لنساء أخريات مثلي .بالدعم والتشجيع يمكن أن تأتي المرأة
بمعجزات".

نايفة وفاطمة  -راعيتان

Atta Jabr/ ICRC

فاطمة واحدة من ثالث شقيقات راعيات يعشن في قرية كيسان جنوب مدينة
سا من الماشية،
بيت لحم .تمتلك الشقيقات الثالث وأمهن حوالي  30رأ ً
ويتكسّبن عيشهن برعي ماشيتهن بأنفسهن .وبسبب جائحة كوفيد ،19-لم
يعد التجار قادرين على القدوم إلى القرية لشراء منتجات األلبان المصنعة
ضا.
منزليًا من قبلهن .وال يمكن أن يأتي األطباء البيطريون إلى القرية أي ً
وضعت الراعيات نظا ًما لتوزيع المسؤوليات حتى ينهضن لذلك التحدي ،إذ
تتجه فاطمة ووالدتها البالغة من العمر  90عا ًما إلى سوق وسط المدينة لبيع
منتجاتهن ،بينما تعتني نايفة بالماشية وتطبخ الطعام .تقول نايفة" :ال أستطيع
أن أتخيل كيف كانت ستبدو حياتي دون مساعدة أمي وأخواتي .فمن دون
دعمهن لكانت الحياة هنا فوق االحتمال".

األردن  -المساعدة النقدية ومساعدة العائالت على النهوض من جديد

قلصت قيود جائحة كوفيد 19-إلى حد بعيد إمكانية كسب عمال المياومة لقمة عيشهم .لكن بفضل برنامج
المساعدة النقدية الذي تقدمه اللجنة الدولية ال يزال بإمكان النساء اللواتي يعشن في األردن تغطية نفقاتهن،
مثل ما هو الحال مع عبلة.

Amal Maayeh/ICRC

اليمن :عبدول  -قصة بنهاية سعيدة

ICRC

بدأت أعراض كوفيد 19-تظهر على عبدول ( 58عا ًما) من محافظة أبين الجنوبية ،وسرعان ما ساءت حالته.
وبسبب عدم وجود مرافق صحية مجهزة جيدًا في قريته لعالج أعراض كوفيد ،19-وألنه ليس بوسعه تحمل
تكاليف مستشفى خاص ،فقد التمس المساعدة لدى الحركة .فسافر إلى عدن ،على بعد  3ساعات من منزله،
إلى مركز رعاية حاالت كوفيد 19-التابع للصليب األحمر حيث حصل على رعاية طبية مجانية ووجبات
مجانية وخدمة الواي فاي حتى يتمكن من اإلبقاء على اتصال بأسرته .مكث عبدول في المركز ثالثة أيام
حتى بدأ يستعيد قواه .وقبل عودته إلى منزله ،تم إطالعه على أفضل الطرق لحماية نفسه وعائلته وجيرانه
من فيروس كوفيد 19-وتسلم طقم أدوات النظافة الشخصية.
لمعرفة المزيد عن عبدول يرجى زيارة الرابط.

استمرار العمليات اإلنسانية اليومية بخالف التصدي للجائحة
ال تمثل االستجابة الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد 19-سوى جز ًءا واحدًا فحسب من عمليات اللجنة
الدولية الواسعة النطاق .هيمنت الجائحة على عناوين األخبار ،ومع ذلك فهي لم توقف الحروب ،ولم تضع
حدًّا النتهاكات القانون الدولي اإلنساني ،ولم تضع حدًّا لالحتياجات الهائلة للمحتجزين واألسر التي تشتت
شملها والالجئين والنازحين أو الذين تقطعت بهم السبل بسبب النزاع والعنف .بل أدت الجائحة إلى تفاقم
ً
أصل .فمع استمرار الجائحة واصلت فرق اللجنة الدولية عملها اليومي لمساعدة األشخاص
الوضع الرهيب
المتضررين من النزاع والعنف.
ومن األمثلة على ذلك إعادة أكثر من  1000محتجز إلى ديارهم في اليمن والمملكة العربية السعودية .ففي
ً
محتجزا سابقًا إلى ديارهم في اليمن والمملكة العربية السعودية
تشرين األول /أكتوبر  ،2020عاد 1,056
في إطار اتفاقية ستوكهولم وبفضل الترتيبات اللوجستية التي وضعتها اللجنة الدولية .لقد كانت هذه أكبر عملية
صا ألسباب كثيرة
من نوعها تيسرها اللجنة الدولية خالل أحد النزاعات منذ  70عا ًما ،وتحديًا لوجستيًا خا ً
من بينها التدابير الوقائية المفروضة لمكافحة كوفيد .19-يمكنك االطالع على صور إعادة المحتجزين هنا.

Abdellah Alhebshi/ICRC

Mubarak Saeed/ICRC

الكويت :حوار رفيع المستوى بشأن السياسات يستكشف التحدي الذي تفرضه الجائحة
على العمل اإلنساني

شاركت اللجنة الدولية في رئاسة "الحوار الثالث رفيع المستوى بشأن السياسات" مع شركائنا االستراتيجيين،
ووزارة الخارجية الكويتية ،وجمعية الهالل األحمر الكويتي ،والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
ناقش االجتماع أثر الجائحة على المدى البعيد ،فاستكشف سبل التعاون بشأن االستجابات المستدامة لمساعدة
األشخاص المتضررين .واختتمت الفاعلية ببيان مشترك وبيان صحفي.

العمل من خالل شراكات
إن جائحة كوفيد 19-أزمة عالمية تتطلب استجابة عالمية وتضامنًا عبر الحدود .عملنا طول فترة الجائحة في
شراكة مع أعضاء آخرين في الحركة واألشخاص المتضررين باإلضافة إلى أفراد وسلطات أخرى لمواجهة
الجائحة.
واصل متطوعو الحركة دعم المجتمعات الضعيفة مع تصديهم في الوقت نفسه آلثار الفيروس على حياتهم
وأسرهم.

في حزيران/يونيو  ،2020صاغت الحركة توصيات
ملموسة وعملية وذات صلة للسلطات وأصحاب المصلحة
المعنيين بشأن كوفيد 19-في الوثيقة المعنونة «كوفيد19-
واالستجابة للطوارئ في الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
توصيات بشأن السياسات من الحركة الدولية للصليب
األحمر والهالل األحمر».

ً
مركزا
في أيلول/سبتمبر  2020في محاولة لتعزيز المنظومة الصحية التي دمرتها الحرب ،افتتحت الحركة
مجانيًا للعالج لمرضى كوفيد 19-في اليمن ،الذي عانى من ارتفاع معدل الوفيات من جراء الموجة األولى
للجائحة.
سريرا في مدينة عدن الجنوبية غرفة لألشعة السينية ووحدة االعتماد
يضم مركز العالج الذي يتسع لنحو 60
ً
ومختبرا .وجلبت عدة أطنان من اإلمدادات والمعدات الطبية
الحاالت
العالي وأجنحة رعاية ومنطقة فرز
ً
تحت إشراف فريق طبي دولي.

ص مركز الرعاية الخاص بحاالت كوفيد19-
فَ َح َ
المدعوم من اللجنة الدولية في عدن باليمن زهاء
 1,800شخص يعانون من أعراض كوفيد19-
صا في الفترة الممتدة من
وسمح بدخول  286شخ ً
افتتاحه في أيلول /سبتمبر  2020حتى منتصف
نيسان /أبريل .2021
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في الغوطة الشرقية بسورية ،يستطيع أكثر من  200ألف
شخص في  12موقعًا الحصول على المياه بفضل إتاحة
اللجنة الدولية والهالل األحمر السوري نقل المياه بشاحنات.
ومن أجل الحد من مخاطر كوفيد 19-يعمل متطوعو الهالل
األحمر السوري على مدار الساعة لضمان التطهير المنتظم
للمياه في  225صهري ًجا كل  24ساعة .رابط لمنشور
فيسبوك /رابط للتغريدة عبر تويتر.

في تشرين األول/أكتوبر  ،2020وزعت اللجنة الدولية
والهالل األحمر المصري المواد الغذائية وطرود النظافة
الشخصية على  1500أسرة بحاجة للمساعدة في عشر
محافظات في جميع أنحاء مصر.

ICRC
Mohammad Javadzadeh/IRCS

في إيران ،تبرعنا باألموال والمعدات لجمعية الهالل األحمر اإليراني لشراء معدات الحماية الشخصية
والمعقمات و 400مكثف أكسجين ومواد غذائية للتخفيف من أثر الجائحة.

الحفاظ على سالمة المجتمعات المحلية :مبادرات الوقاية والتوعية
فيديو لغسل اليدين بشكل صحيح قدمه طبيب عراقي من إحدى مستشفيات
الخطوط األمامية.

بعد عام واحد من إعالن كوفيد 19-جائحةً عالمية ،تحدثنا عن أربعة أخطاء
ال يزال كثيرون منا يقعون فيها وقد تزيد معدل اإلصابة.

عملنا مع خمسة علماء مسلمين مشهورين لزيادة التوعية بفيروس
كوفيد 19-ونشر المعلومات حول كيفية التعامل مع الجائحة وإجراء
عمليات الدفن بصورة مالئمة.

Fares Muthaina/ICRC

في عدن باليمن قدمنا الدعم للنساء ذوات االحتياجات
الخاصة إلنتاج كمامات لمجتمعاتهن المحلية ،ومن
ّ
يتمكن من كسب الدخل .وفي العراق ساعدَنا أحد
ثم
األشخاص الذين دعمناهم في تصوير هذا الفيديو عن
كيف تصنع كمامة.

يعد الوصول إلى المعلومات الموثوقة في الوقت
أمرا ضروريًا في أوقات الجوائح .وقد تعاونا
المناسب ً
مع جمعية الهالل األحمر البحريني وأعضاء آخرين
في الحركة لنشر رسائل ونصائح الوقاية الموثوقة
حول كيف يمكن التأقلم في زمن الجائحة.

تفكيك الخرافات والمعلومات المضللة

قدمنا بعض المعلومات عن كيف تُحدِث اللقاحات المضادة لكوفيد19-
أثرها ،لتوعية من يساورهم تردد بشأن تعاطيها ،وطلبنا تعليقاتهم:

في لبنان ،نشرنا للمجتمعات المحلية معلومات تسهم في تفكيك الخرافات،
عا حول الجائحة ونشرنا المعلومات
وشرحنا بعض الخرافات األكثر شيو ً
الموثوقة.

نظرة عامة على عام مضى
اطلع على ملخص لما أنجزناه في الشرق األدنى واألوسط العام الماضي:

مصر

إيران

استجابة اللجنة الدولية للتصدي لجائحة كوفيد ، 19-بالعربية
استجابة اللجنة الدولية للتصدي لجائحة كوفيد ، 19-باإلنجليزية

أبرز أحداث العام الماضي ،باإلنجليزية
أبرز أحداث العام الماضي ،بالفارسية

العراق

لبنان

تقرير النشاط  ،2020بالعربية
تقرير النشاط  ،2020باإلنجليزية
حقائق وأرقام  ،2020بالعربية
حقائق وأرقام  ،2020باإلنجليزية

انفجار بيروت -استجابة اللجنة الدولية ،بالعربية
انفجار بيروت -استجابة اللجنة الدولية ،باإلنجليزية
استجابة اللجنة الدولية لكوفيد ،19-بالعربية
استجابة اللجنة الدولية لكوفيد ،19-باإلنجليزية

سورية

األردن

حقائق وأرقام  ، 2020بالعربية
حقائق وأرقام  ، 2020باإلنجليزية

حقائق وارقام ،بالعربية
حقائق وأرقام ،باإلنجليزية

اليمن

التقرير السنوي ،بالعربية
التقرير السنوي ،باإلنجليزية

بعد مرور عام :قصص عن اآلالم والصمود والعالم الذي تغير في زمن كوفيد ،19-قائمة على خبرات
واقعية وثقتها فرق اللجنة الدولية في الميدان .يبين هذا التقرير كيف أثرت التدابير التي اتخذت الحتواء
الجائحة على حياة األفراد والمجتمعات التي تحيق بها النزاعات في العراق واليمن وأماكن أخرى .كما يبرز
التقرير الدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تتمخض عنها االستجابات واالستراتيجيات التي طرحتها
الحكومات والمنظمات اإلنسانية وأصحاب المصلحة اآلخرون للحد من أثر الجوائح على المجتمعات الضعيفة.
تساعد اللجنة الدولية األشخاص المتضررين من النزاع المسلح وغيره من أشكال العنف في جميع أنحاء
العالم ،وتبذل قصارى جهدها لحماية أرواحهم وصون كرامتهم والتخفيف من معاناتهم ،بالتعاون مع شركائها
في الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .كما تسعى المنظمة إلى الحيلولة دون وقوع المعاناة من
خالل الترويج للقانون الدولي اإلنساني وتعزيزه وتأييد المبادئ اإلنسانية العالمية.

تساعد اللجنة الدولية األشخاص المتضررين من النزاع المسلح وغيره من أشكال العنف في جميع أنحاء
العالم ،وتبذل قصارى جهدها لحماية أرواحهم وصون كرامتهم والتخفيف من معاناتهم ،بالتعاون مع شركائها
في الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .كما تسعى المنظمة إلى الحيلولة دون وقوع المعاناة من
خالل الترويج للقانون الدولي اإلنساني وتعزيزه وتأييد المبادئ اإلنسانية العالمية.
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Anas Kambal/ICRC
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