
 
 اللجنة الدولية للصليب األحمر في األردن

 حقائق وأرقام من كانون الثاني/يناير

 2016 أبريلوحتى نيسان/ 

 

 

 :التالية باألنشطة األحمر للصليب الدولية اللجنة اضطلعت 2016 عام من األولى الثالثة األشهر في

 

 عاجلة مساعدات

 غذائية ومساعدات الطاقة، عالي بسكويت عبوة مليون 1.1 و جاهزة، وجبة مليون 1.1 توفير 

 شتوية مالبس مجموعة 3,000 ،(روسك وشاي، ،تمورو غذائية، مكمالت عبوات)أخرى 

 بطانية، 11,500 ،أحذية  زوج 8,000 ،(وشاحاتو قبعات،و ،قفازاتو جوارب،و ،)برانس
o4,000 كغم 5,900 الشخصية، النظافة مستلزمات من طرد  3,000 مشمع، قماش قطعة 

 سورية بين الحدود على العالقين لألشخاص األخرى األساسية والمستلزمات الوقود حطب من
 ؛" و"الركبان"الحدالتالسواتر الترابية في " عند واألردن

 

 800 و الشخصية، النظافة مستلزمات من طرد 3,800 و ،جاهزة وجبة 116,500 توفير 
 ويشد" المؤقت. الر" مركز في لألشخاص للمياه اثنين سخانينو للنوم فرش 300 و بطانية،

 
 المياه

 و الحدالت"ي السواتر الترابية فإلى  بالشاحنات الشرب مياه من مكعب متر 25,500 نقل "

 ؛"الرويشد"و الركبان" "" و البستانة" في المؤقتة المراكز إلى وكذلك ،"الركبان"
 

 أكثر لخدمة الرئيسية المياه أنابيب خطوط من كيلومترا   19 و مياه ضخ محطات أربع إصالح 
 وشركة والري المياهوزارة  مع بالتعاون الشمالية، البادية في وسوريأردني   153,000 من
.اليرموك مياه

 

 

 الصحية الرعاية

 في شخص 1,800 لنحو األولية الصحية رعايةالو شخص 6,700 لنحو الطبي الفحص توفير 
 ؛المفرق في السرحان رباعتسجيل  مركز في الدولية اللجنة عيادة

 

 فيعلى السواتر الترابية  للعالقين أخرى طبية واستشارات للحوامل استشارة 18,000 توفير 
 الطبية الخدماتمع " بالتعاون المؤقت، "الرويشد"مركز  في وكذلك" و"الركبان" الحدالت"

 ؛"الملكية
 

 الزعتريمخيم " في سوري الجئ 650 لنحو األولية اإلسعافات على تدريب حلقة 14 تنظيم". 

 

 العائلية الروابط إعادة

 بأفراد االتصال على رق"األز"و" الزعتري" مخيمي في سوري الجئ 16,000 مساعدة 
 متطوعي من بدعم مجانية هاتفية مكالمات توفير طريق عن أخرى وأماكن سورية في مهعائالت

 األردني؛ األحمر اللهال



 ألفراد الحدود عند العالقين من  "نحن بخير وفي صحة جيدةرسائل " من رسالة 2,700 نقل 
 أخرى؛ وأماكن األردن في العائلة

 

 ثالث بلد في االستيطان حق منحوا لالجئين السفر وثائق من وثيقة 280 إصدار. 
 

 األردني األحمر الهالل مع التعاون

 في مضيفة مجتمعات في تعيش سورية عائلة 3,000 لنحو ريةهش مالية مساعدة توفير 
 نساء؛ اهتعول عائالت اهوأغلب ،"مادبا"و" المفرق" محافظتي

 

 السرحان رباعتسجيل  مركز من اإلسعاف طريق عن سوري الجئ 160 نقل على المساعدة 
 أخرى؛ صحية مرافق إلى

 

 المضيفة المجتمعات في سوري 300 لنحو األولية اإلسعافات على تدريب حلقات تنظيم. 
 

 اإلنساني الدولي القانون تعزيز

 جماعات مسلحة غير  من ألفراد عمان في اإلنساني الدولي القانون حول تدريبي برنامج تنظيم

 السوري؛ النزاع في نظامية مشاركة
 

 أفراد من فردا 22 حضره مدربين لتدريب اإلنساني الدولي القانون حول تدريبي برنامج إدارة 
 أساسي تدريبي وبرنامج ،"السالم حفظ عمليات تدريب دهمع" في األردنية المسلحة القوات
 للتمريض الملكية الطبية الخدمات كلية" في طالبة 120 حضرته اإلنساني الدولي القانون حول
 ."الطبية نهوالم

 

 المنطقة نطاق على لوجيستي دعم توفير

 طرد 30,000 و بالستيكية سلة 15,000 و بطانية 42,000 و حفاضة 180,000 إرسال 
 25 و مشمع قماش قطعة 3,000 و للطبخ طقم 21,000 و الشخصية النظافة مستلزمات من

 بالسفن؛ الشحن طريق عن سورية إلى الطبية، المستلزمات منقطعة   6,000 و مركبة
 

 النظافة مستلزمات من طرد 13,000 و بالستيكية سلة 10,000 و بطانية 80,000 إرسال 
 من قطعة 600 و مشمع قماش قطعة 12,000 و للطبخ طقم 2,100 و الشخصية

 .بالسفن الشحن طريق عن اليمن إلى الطبية المستلزمات


