
 اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر

في الأردن 

لمحة عامة عن اللجنة الدولية في الأردن
تعمل اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر في المملكة الأردنية الها�شمية منذ 
عام 1967. وفي اإطار تفوي�شها الإن�شاني الدولي تقوم بالعديد من الأن�شطة 
الُم�شيفة  والمجتمعات  لالجئين  العون  يد  مدُّ  بينها  ومن  المملكة  في 
المت�شررة من النزاع الدائر في �شورية، واإعادة الروابط العائلية، وزيارة 
المحتجزين، ون�شر القانون الدولي الإن�شاني، وتعزيز ال�شراكة مع جمعية 

الهالل الأحمر الأردني. 

كما تقدم البعثة في عّمان عّدة خدمات لغيرها من بعثات اللجنة الدولية، 
ومن �شمنها تقديم الدعم اللوج�شتي لعمليات الإغاثة التي تنفذها اللجنة 
الدولية في منطقة ال�شرق الأو�شط وخارجها بالإ�شافة اإلى تقديم التدريب 
للكوادر من 29 بعثة للجنة الدولية ومن الجمعيات الوطنية لل�شليب الأحمر 
والهالل الأحمر. كما تعّد مقرًا لعدٍد من خبراء اللجنة الدولية في مجالت 
يقدمون  الذين  وال�شكن،  والمياه  والحماية  الألغام  بمخاطر  التوعية  مثل 

خدماتهم في الأردن وفي بعثات اللجنة الدولية في المنطقة.

زيارة المحتجزين
الإ�شالح  مراكز  في  للمحتجزين  منتظمة  بزيارات  الدولية  اللجنة  تقوم 
تلك  خالل  وتـــر�شد  العامة،  المخابرات  دائرة  احتجاز  ومركز  والتاأهيل 
كون  من  تتاأكد  كما  المحتجزين،  ومعاملة  الحتجاز  ظروف  الزيارات 
بطريقة  معاملتهم  ومن  تلبيتها  تتم  للمحتجزين  الأ�شا�شية  الحتياجات 
اإن�شانية بالتوافق مع المعايير الدولية. وفي عام 2015 اأجرت اللجنة الدولية 

59 زيارة في 21 مركز احتجاز، ر�شدت خاللها ظروف 820 محتجزًا. 
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ن�صر القانون الدولي الإن�صاني
تعمل اللجنة الدولية ب�شكل وثيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإن�شاني 
قطاعاته،  بمختلف  الأردني  المجتمع  في  الإن�شاني  الدولي  القانون  لن�شر 
الأمنية  والأجهزة  الم�شلحة  والقوات  الر�شمية  الموؤ�ش�شات  �شمنها  ومن 

والجامعات والإعالم وموؤ�ش�شات المجتمع المدني.

لإزالة  الوطنية  للهيئة  الدعم  الدولية  اللجنة  تقدم  مماثل،  �شعيٍد  وعلى 
الألغام واإعادة التاأهيل في تنفيذ برنامج م�شّمم لن�شر الوعي بين الالجئين 
ت�شكلها  التي  المخاطر  حول  حاليًا  الأردن  �شمال  في  المقيمين  ال�شوريين 

الذخائر غير المنفجرة وغيرها من مخلفات الحرب.

تقديم التدريب والتعليم
تقدم بعثة اللجنة الدولية في عّمان التدريب لموظفيها الدوليين والمحليين 
من 29 بعثة في اأوروبا وغرب اآ�شيا وال�شرق الأو�شط وليبيا والوليات المتحدة 
الوحدة  تقدم  كما  والتطوير.  للتعليم  الإقليمية  الوحدة  خالل  من  وذلك 
اأن�شطة التدريب التي تنظمها للجمعيات  الدعم لبعثات اللجنة الدولية في 

الوطنية لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر اأو لقوات ال�شرطة والدرك. 

في عام 2015 �شارك 1.100 من كوادر اللجنة الدولية في دورات تدريبية 
تتراوح بين الدورات التعريفية للموظفين الجدد والدورات المتخ�ش�شة في 

مجالت الأمن والإدارة والقيادة وتدريب المدربين. 

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر في الأردن

دير غبار، حي الديار، �شارع يو�شف اأبو �شحوت
�ص.ب. 9058 عمان 11191 الأردن

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

amm_amman@icrc.org :البريد الإلكتروني 
www.icrc.org/ar :الموقع الإلكتروني

بعثة املفرق الفرعية:       
  maf_mafraq@icrc.org :الربيد اللكرتوين

هاتف:6236871 9622+
بعثة الروي�صد الفرعية: 

   rwe_rwayshid@icrc.org :الربيد اللكرتوين
هاتف:5853657 9626+   فرعي:430
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المختلطة« على  »بالدورات  ب�شكل عام  والمعروفة  الدورات  بع�ص  وت�شتمل 
محا�شرات عبر النترنت قبل وبعد المحا�شرات التقليدية )لبرنامج دمج 

الموظفين وكلية الإن�شانية والقيادة(.

مركز اإقليمي للخبرات 
تـُعتبر بعثة اللجنة الدولية في عّمان مقرًا لعدٍد من الم�شوؤولين الإقليميين 
الذين ي�شعون خبراتهم تحت ت�شرف بعثات اللجنة الدولية في المنطقة، 
في مجالت كاإدارة المعلومات اأو اأنظمة تقنية المعلومات اأو الحماية. كما 
في  الأخرى  الدولية  اللجنة  لبعثات  ا�شت�شارات  الإقليميون  الخبراء  يقدم 
عدة مجالت مثل التوعية بمخاطر الألغام، والمياه وال�شكن، اأو العالقات 

مع حملة ال�شالح.   

Aya Ali/ICRC :شورة الغالف�
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اإعادة الت�صال بني اأفراد العائلة
مع  اإدامته  اأو  الت�شال  اإعادة  على  العائالت  اأفراد  الدولية  اللجنة  ت�شاعد 
الروابط  اإعادة  خدمات  عبر  وذلك  بهم  الت�شال  فقدوا  الذين  الأقارب 

العائلية، والتي ت�شتمل على ما يلي: 

م�شاعدة الالجئين ال�شوريين في مخيمي الزعتري والأزرق على الحفاظ على 	•
الت�شال مع اأقاربهم في �شورية اأو خارجها وذلك بتقديم خدمة المكالمات 

الهاتفية المجانية، بالتعاون مع متطوعي جمعية الهالل الأحمر الأردني. 
نقل ر�شائل »نحن بخير وفي �شحة جيدة« من الموجودين على ال�شواتر 	•

الترابية اإلى اأفراد عائالتهم �شواء في الأردن اأو في الخارج. 
ت�شجيل ومحاولة تق�شي اأماكن وجود المفقودين نتيجة النزاع الم�شلح.	•
اإ�شدار وثائق �شفر لالجئين الذين ح�شلوا على اإعادة التوطين في بلد ثالث.	•
لّم �شمل اأفراد العائلة حيثما اأمكن.	•
الدبلوما�شية 	• البعثات  واإ�شعار  وعائالتهم  المحتجزين  بين  الأخبار  نقل 

عند احتجاز اأحد رعاياها.     

تقدمي الرعاية ال�صحية للجرحى واملر�صى
ال�شوريين  والمر�شى  للجرحى  الطبية  الخدمات  الدولية  اللجنة  عززت 
الذين التجاأوا اإلى الأردن. ففي عام 2015 قدمت اللجنة الدولية بالتعاون 
مع الخدمات الطبية الملكية ال�شت�شارة الطبية والعالج اإلى ال�شوريين  في 
 18.000 طبيا  اللجنة  وفح�شت  الترابية.  ال�شواتر  قرب  للجنة  عيادتين 
لجئ �شوري، وقدمت خدمات الرعاية ال�شحية الأولية اإلى 5.400 اآخرين 

في عيادة اللجنة الدولية في مركز ت�شجيل رباع ال�شرحان في المفرق. 

الأردني دورات  الأحمر  الهالل  بالتعاون جمعية  الدولية  اللجنة  كما نظمت 
الالجئين  مخيمات  في  ال�شوريين  لتدريب  الأولية  الإ�شعافات  في  اأ�شا�شية 
للعاملين  التدريب  وقدمت  لالأردنيين،  وكذلك  الم�شيفة  المجتمعات  وفي 
الطارئة،  ال�شتجابة  مجالت  في  والأردنيين  ال�شوريين  من  ال�شحيين 
ال�شدمات،  مع  والتعاُمل  الم�شت�شفى،  دخول  قبل  ما  مرحلة  في  والرعاية 

وجراحة الحرب.

توفري املياه النقية وتطوير �صبكات 
ال�صرف ال�صحي

الحدود  عبر  الأردن  دخلوا  لمن  الُمعالجة  المياه  الدولية  اللجنة  وفرت 
المياه  لتر من  اللجنة 21 مليون  ال�شرقية، ففي عام 2015 نقلت  ال�شمالية 
لأغرا�ص ال�شرب وال�شتخدامات المنزلية لطالبي اللجوء الذين تم اإيواوؤهم 
في اأربعة مراكز موؤقتة تدعمها اللجنة الدولية وكذلك اإلى ال�شواتر الترابية. 
وِخيـام  لكرفانات  والتنظيف  ال�شيانة  خدمات  الدولية  اللجنة  قدمت  كما 

الإيواء ومرافق ال�شرف ال�شحي في المراكز الُم�شار اإليها. 

المجتمعات  يـعاني منها كل من  التي  الإن�شانية  الآثار  وللتخفيف من بع�ص 
م�شاريع  ثمانية  الدولية  اللجنة  اأنجزت  ال�شوريين،  والالجئين  الم�شيفة 
البادية  من  مختارة  مناطق  في  الحيوية  التحتية  البنية  تاأهيل  لإعادة 
ال�شمالية والروي�شد، واأطلقت م�شاريع اأخرى لإعادة تاأهيل اأكثر من 18 كم 
من خطوط نقل المياه اإ�ضافة اإلى اأربع محطات �ضخ في المفرق، بالتعاون 

مع وزارة المياه والري و�شركة مياه اليرموك.

توفير الم�صاعدات الطارئة
قّدمت اللجنة الدولية م�شاعداٍت منقذة للحياة لالأفراد الذين دخلوا الأردن 
 2015 عام  الدولية خالل  اللجنة  فقامت  ال�شرقية.  ال�شمالية  الحدود  عبر 
مليون   1.5 بتوزيع  الأردني  الأحمر  الهالل  جمعية  متطوعي  مع  بالتعاون 
وجبة جاهزة لالأكل والآلف من م�شتلزمات النظافة ال�شخ�شية والبطانيات 
الأ�شخا�ص  على  ال�شرورية  المواد  من  وغيرها  والألب�شة  الم�شمع  والقما�ص 
الذين تم اإيواوؤهم في اأربعة مراكز موؤقتة تدعمها اللجنة الدولية، وكذلك 

بالن�شبة لالأ�شخا�ص الموجودين على ال�شواتر الترابية. 

�شت  اأّما في المجتمعات الم�شيفة في محافظتي المفرق ومادبا فقد خ�شّ
اللجنة الدولية م�شاعدات نقدية �شهرية ل 3.000 عائلة �شورية. كما قامت 
اللجنة الدولية بالتعاون مع متطوعي جمعية الهالل الأحمر الأردني بتوزيع 
الطرود الغذائية وم�شتلزمات النظافة ال�شخ�شية على 2.770 اأ�شرة �شورية 

واأردنية في محافظات معان والعقبة والطفيلة والكرك ومادبا.

ال�صراكة مع جمعية الهالل الأحمر الأردني
قدمت اللجنة الدولية الدعم الفني والمادي والمالي لجمعية الهالل الأحمر 
الأردني لتمكينها من ال�شتجابة لحتياجات الالجئين ال�شوريين في الأردن. 
وخالل عام 2015 رفعت اللجنة الدولية من قدرات جمعية الهالل الأحمر 
الأردني في مجالت الأمن القت�شادي والإ�شعافات الأولية واإعادة الروابط 
العائلية ون�شر المبادئ الإن�شانية. كما دعمت اللجنة الدولية مركز التدريب 
تدريب  تمويل  خالل  من  الأردني  الأحمر  الهالل  بجمعية  الخا�ص  المهني 
114 اإمراأة �شورية واأردنية في مجالت ت�شفيف ال�شعر والحا�شوب والحياكة 

واأ�شا�شيات الإ�شعافات الأولية. 

تقديم الدعم اللوج�صتي
لعمليات  الخدمات  من  مجموعة  عّمان  في  اللوج�شتي  الدعم  مركز  يقدم 
المواد  وتخزين  وتزويد  �شراء  يلي:  ما  على  ت�شتمل  الدولية،  اللجنة 
)الم�شاعدات الغذائية والعينية والطبية( بالإ�شافة اإلى توفير حلول النقل 
دول  لت�شع  اأ�شا�شي  ب�شكل  الخدمات  هذه  وُتقّدم  والجوي.  والبحري  البري 
في ال�شرق الأو�شط ولكن تمتد لت�شمل بع�ص البلدان في اآ�شيا واأفريقيا عند 

الحاجة. 

على  قدرته  تعزيز  تم  فقد  عّمان،  في  الرئي�شي  المركز  مقر  يبقى  وبينما 
ال�شتجابة عبر تاأمين مخزونات للطوارئ في لبنان واإيران، وكذلك تاأ�شي�ص 
الم�شتريات  ت�شتمر وحدة  الأردن. كما  والعقبة في  الكرامة  م�شتودعين في 
الأو�شط  وال�شرق  الأردن  في  الأ�شواق  بدرا�شة  اللوج�شتي  الدعم  مركز  في 

لتحقيق الفعالية في ما يتعلق بمواعيد الت�شليم والجودة والتكلفة. 

للتخفيف قدر  الأ�شطول  اللوج�شتي م�شروع �شالمة  الدعم  اأطلق مركز  كما 
ن�شر  عبر  وذلك  عنها،  تنجم  التي  والإ�شابات  ال�شير  حوادث  من  الإمكان 
الكوادر  وتدريب  الدولية  اللجنة  كوادر  بين  بال�شالمة  المتعلقة  المعلومات 
العاملة  في مجال �شالمة الأ�شطول في كل بعثة من بعثاتها بالمنطقة. كما 
ي�شم مركز الدعم اللوج�شتي وحدة للتدريب الُمتقدم في قيادة المركبات 

والتي توفر م�شتويات متنوعة من التدريب لجميع �شائقي اللجنة الدولية.
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