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اللجنة الدولية للصليب األحمر في األردن

مرحًبا

 يعرفين الكثري من قّراء هذه النرشة السنوية، ذلك

أنين أقمت سابًقا في األردن بني عامي 2014

أخرى. مرة  ونصف  عام  منذ  وعدت   و2017، 

 سعدت باستكشاف العديد من األماكن الجميلة

األردنيني العديد من  وتعرفت عىل  البلد   في هذا 

 الذين لطالما كانوا لطفاء معي، وجعلوني أشعر

بأنين في وطين ورحبوا بي بكل لطف ومحبة

األردن في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة   تعمل 

 منذ عام 1967، وهذا يعين أننا ننفذ أنشطتنا هنا

األشخاص معاناة  تخفيف  بهدف  عاًما   56  منذ 

المترضرين من الزناعات المسلحة في المنطقة

 مّر 12 عاًما عىل اندالع الحرب في سورية، وعندما

الالجئني السوريني هنا في األردن،  التقيت ببعض 

ليست الندوب  أن  يل  بالنسبة  الواضح  من   أصبح 

البعض من  أعمق  بعضها  وأن  مرئية،   جميعها 

لدي "ليس  مرة:  ذات  سورية  أم  يل  قالت   اآلخر. 

 سوى أمنية واحدة؛ أن أعرف ما إذا كان ابين حيًّا

 أم ميًتا، حىت ولو كان ميًتا، فسأتقبل ذلك؛ أريد

 فقط أن أعرف". تسلط هذه الكلمات الضوء عىل

العديد من عائالت المفقودين بحاجة  حقيقة أن 

الموجع حًقا لمَن  إنه  أحبائهم.   إىل معرفة مصري 

يرتكوا لم  األشخاص  هؤالء  أن  حقيقِة   إدراك 

وأصدقائهم وجريانهم  وأقاربهم   منازلهم 

 وحياتهم فحسب،  البعض منهم ال يملكون أدنى

أنهم من  الرغم  عىل  أحبائهم  مكان  عن   فكرة 

يمتلكون #حق_المعرفة

سارة أفريلود،

رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر
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عن للبحث  طلب   30,014 من  أكرث  سورية،  في  الزناع  اندالع  منذ  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة   تلقت 

 المفقودين السوريني في جميع أنحاء العالم. وجمعت اللجنة الدولية للصليب األحمر في األردن أكرث من

إىل معرفة الحاجة  وتبدأ من  األوجه  المفقودين متعددة  أرس  احتياجات  إن  الطلبات.  من هذه   3,000 

النفسية واالجتماعية، جميعها بالصحة  بالتحديات االقتصادية والقانونية وانتهاًء  أحبائهم مروًرا   مصري 

تصبُّ في صميم عملنا في األردن

المفقودين، وعىل األردني بشكٍل وثيق في دعم ومرافقة أرس  الهالل األحمر   نعمل مع رشكائنا في 

إجراء مكالمات هاتفية مع الالجئني عىل  شخًصا في مخيمات   7,336 المثال؛ فقد ساعدنا مًعا   سبيل 

أحبائهم في جميع أنحاء العالم

 كانت اللجنة الدولية للصليب األحمر وما زالت ملزتمة بدورها كويصّ عىل القانون الدويل اإلنساني، وفي

 هذا الصدد، قمنا بتنظيم ورش عمل ومحارضات حول القانون الدويل اإلنساني والقانون الدويل لحقوق

الملكية الطبية  والخدمات  العربي  الجيش   - األردنية  المسلحة  والقوات  العام  األمن  لمديرية   اإلنسان 

ووزارة الصحة والجامعات وغريها

العام وخالل  األردن.  في  الربامج  أهم  من  وكان   1978 عام  األردن  في  االحتجاز  سلطات  مع  عملنا   بدأ 

 المايض، قمنا بزيارة 17 مكان احتجاز والتقينا بحوايل 553 محتجًزا بشكل فردي. وهذا يعين أن كل فرد

من هؤالء الـ 553 قد أتيحت له الفرصة لمقابلة ممثلينا والتحّدث إليهم

 كان من المهم أيًضا أن تشارك بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في األردن، باعتبارها مركًزا إقليمًيا، في

إذ اإلنسانية".  "المنصة  عليه  أطلقنا  ما  المعنية من خالل  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات   حوار مع مختلف 

 تستضيف المنصة مناقشات وفعاليات حول االهتمامات اإلنسانية المحلية واإلقليمية مستفيدة من

الجوانب إدراج  بهدف  األردن  في  المتواجدة  الرئيسية  المعنية  والجهات  الخربات  من  كبرية   مجموعة 

اإلنسانية في سياسات وعمليات صنع القرار

 كما أثر تغري المناخ عىل حياة الجميع في األردن، وبالتايل أصبحت الفئات المستضعفة أكرث عرضة للخطر

 نتيجة لندرة المياه، لذلك تعمل اللجنة الدولية منذ عام 2014 عىل دعم قطاع المياه من خالل تنفيذ 44

مرشوًعا ومساعدة أكرث من مليون شخص للحصول عىل المياه بشكل أفضل

ولمواصلة  2022 عام  في  إنجازاتنا  حول  اللمحات  بعض  نشارككم  أن  يسعدنا   ،2023 عام  بداية   ومع 

اإلنسانية الجهات  جانب  إىل  األردني،  األحمر  الهالل  وخاصة  المحليني،  رشكائنا  مع  األمام  إىل   مسريتنا 

والسياسية والعملياتية األخرى في المملكة األردنية الهاشمية
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النرشة السنوية

حماية الفئات المستضعفة / زيادة القدرة عىل الصمود

والمجتمعات الالجئني  مع  عملها  خالل  من  الدولية)،  (اللجنة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة   تسعى 

لألفراد األساسية  الحقوق  احرتام  تعزيز  إىل  األخرى،  الفاعلة  والجهات  والسلطات،  لهم،   المستضيفة 

المستضعفني بشكل خاص، وال سيما بني الالجئني، وزيادة قدرة المجتمعات عىل الصمود

دعم أرس المفقودين

 في إطار عملها للمساعدة في الكشف عن مصري وأماكن وجود األشخاص المفقودين، تعمل اللجنة

الدولية عىل توثيق حاالت هؤالء األشخاص دون تميزي عىل أساس الجنسية

عائالت األردني  األحمر  والهالل  الدولية  اللجنة  ترافق  التخصصات،  متعدد  المرافقة  برنامج  خالل   ومن 

حياتهم ومواصلة  أقاربهم  اختفاء  مع  التعامل  عىل  قدرتهم  وتعزيز  احتياجاتهم  لتلبية   المفقودين 

 االجتماعية

 يشتمل الربنامج عىل ثالثة مكونات رئيسية وهي: الحماية واألمن االقتصادي والصحة النفسية والدعم

النفيس واالجتماعي

ذلك في  بما  أرسة،   244 لـ  المختلفة  االحتياجات  تقييم  عىل  الدولية  اللجنة  عملت   ،2022 عام   خالل 

االحتياجات االقتصادية والقانونية واإلدارية والصحية والنفسية والتعليمية

 كما تلقت اللجنة الدولية أكرث من 30,014 طلب للبحث عن مفقودين منذ بدء الزناع المسلح في سورية،

بينما استلمت اللجنة الدولية في األردن أكرث من 3,000 طلًبا من هذه الطلبات

 وتحاول اللجنة الدولية تغطية بعض االحتياجات المحددة للعائالت من خالل المساعدة النقدية الطارئة

 لالحتياجات القانونية والصحية والتعليمية بعد الحصول عىل موافقة هذه العائالت. باإلضافة إىل ذلك،

تلقت 30 أرسة مساعدات نقدية خالل فصل الشتاء
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 كما جمعت اللجنة الدولية 195 ادعاًء بشأن اعتقال أفراد ُفقدوا نتيجة الزناع المسّلح في سورية، وأجرت

بالمفقودين، وقدمت منح المتعلقة  الدولية وأنشطتها  اللجنة  جلسة توعية لنرش معلومات عن   151 

 نقدية لفتح مشاريع تجارية  إىل 187 عائلة من بينها 22 عائلة حصلوا عىل تدريبات مهنية واستفاد 12

آخرون من تدريب في مجال إدارة األعمال

مجال في  دورات   8 الدولية  اللجنة  عقدت  االجتماعي،  النفيس  والدعم  النفسية  بالصحة  يتعلق   فيما 

 الصحة النفسية والدعم النفيس االجتماعي إىل 40 امرأة. وبالتعاون مع الهالل األحمر األردني، ساعدت

 اللجنة الدولية 7,336 عائلة عىل إجراء مكالمة هاتفية في مخيمات الالجئني لمساعدتهم عىل الحفاظ

عىل االتصال بأحبائهم

ضمان احرتام كرامة األشخاص المحرومني من حريتهم

اإليجابية العالقة  بفضل   ،1978 عام  في  األردن  في  حريتهم  من  المحرومني  األشخاص  زيارات   بدأت 

 والتعاونية اليت نشأت بني اللجنة الدولية والسلطات المعنية في األردن. وخالل العام المايض، واصل

لجميع شاملة  مقاربٍة  باستخدام  بأنشطته  القيام  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  التابع  االحتجاز   فريق 

 المحتجزين، بشكٍل يسمح بتوثيق معاملة المحتجزين وظروف احتجازهم والتعامل مع السلطات بطريقة

 رسية ومنهجية. خالل عام 2022، نظمت اللجنة الدولية بالتعاون مع مديرية األمن العام 3 ورش عمل

 في إطار بناء قدرات وتدريب موظفي مديرية األمن العام. واشتملت الموضوعات مهام اللجنة الدولية

 للصليب األحمر، واألطر القانونية اليت تحكم مراحل االحتجاز المبكر واالعتقاالت، والضمانات القضائية،

وزارة بالتعاون مع  الدولية  اللجنة  االحتجاز وغريها. كما نظمت  أثناء  الصحية  والرعاية   وقواعد مانديال 

 الصحة وإدارة مراكز اإلصالح والتأهيل 3 ورش عمل في مجال الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز لدعم

لتفيش االستجابة  الدولية  اللجنة  دعمت  ذلك،  إىل  باإلضافة  العيادات.  في  الصحيني  العاملني   قدرات 

 فريوس كوفيد-19 من خالل توفري معدات الحماية الشخصية لمستشفى البشري ومواد النظافة (بوزن

           8 أطنان) لـ 17 مكان احتجاز. وشملت المساعدات 20,000 كمامة جراحية و 2,000 كمامة من نوع

و80,000 قفاز فحص و 2,000 مريول و 1,504 لًرتا من جل التعقيم و 10 مقياس تأكسج نبيض
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 ووزعت اللجنة الدولية المعدات واللوازم الطبية األساسية واألثاث عىل مرافق الرعاية الصحية األولية

في 12 مرفًقا صحًيا من مرافق اإلصالح وإعادة التأهيل

 وعالوة عىل ذلك، عقدت اللجنة الدولية بالرشاكة مع مديرية األمن العام أول اجتماع لمدراء السجون

إطالق رئيسيان:  هدفان  أيام   3 لمدة  استمر  الذي  اإلقليمي  لالجتماع  وكان  عّمان.  في   اإلقليميني 

 النسخة العربية من كتيب "من أجل بناء سجوٍن تراعي المبادئ اإلنسانية" حول تخطيط وتصميم السجون

واستكشاف إنشاء منصة إقليمية تبادل وجهات النظر بني األطراف المعنية

 خالل عام 2022، قامت اللجنة الدولية بزيارة 553 محتجًزا في 17 مكان احتجاز عىل مدى أكرث من 40 زيارة

28 محتجًزا بشكل فردي ألسباب صحية، كما قامت بمتابعة  أحوالهم بشكٍل فردي، وقامت   لمتابعة 

 .اللجنة الدولية بتسهيل 11 زيارة بني األشخاص المحتجزين وعائالتهم

تعزيز االستعداد للطوارئ واألزمات
الرعاية الدولية، كجزء من دورها ومهامها، مع قوات األمن والمتخصصني في مجال  اللجنة   تتواصل 

 الصحية لتعزيز قدراتهم عىل االستجابة لحاالت العنف المسلح بما يتماىش مع المعايري الدولية ومنع

العواقب اإلنسانية المحتملة أو الحد منها

 تقوم اللجنة الدولية بعمل ذلك من خالل تقديم مجموعة من التدريبات اليت تهدف إىل تعزيز القدرات

 في مجال احرتام القانون والمجاالت الطبية. إذ قّدمت اللجنة الدولية الدعم من خالل توفري: دورات في

اإلسعافات عىل  التدريب  إىل  باإلضافة  اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون  اإلنساني  الدويل   القانون 

اإلصابات إدارة حوادث  الطوارئ ودورة  اإلصابات في غرفة  األساسية ودورة  الطوارئ   األولية ودورات 

الجماعية

.

.

.

.

.



IC
RC

 قدمت اللجنة الدولية تدريًبا عىل تخفيف حدة العنف تجاه العاملني في مجال الرعاية الصحية وعقدت

بمشاركة الصحية في خطر"  "الرعاية  مبادرة  الحوارية حول  األحمر  الصليب  نقاش ضمن منصة   حلقَيت 

الصحة لوزارة  طبية  بمعدات  البعثة  تربعت  ذلك،  إىل  باإلضافة  األردن.  في  الرئيسية  المعنية   الجهات 

 والدفاع المدني لتسهيل تدريب الموظفني، ودعم تحقيق االستقرار للحاالت واإلصابات الخطرة. دعمت

 اللجنة الدولية الهالل األحمر األردني لتعزيز قدرتها في مجال التأهب للطوارئ واالستجابة لها من خالل

لتقديم األردني)  األحمر  الهالل  من  للطوارئ  االستجابة  (فرق  األوائل  المستجيبني  وإعداد   تدريب 

 اإلسعافات األولية للمجتمعات. خالل عام 2022، نظمت اللجنة الدولية 22 فعالية (ورش عمل وحلقات

 نقاش ودورات تدريبية) شارك فيها 173 ضابطًا من القوات المسلحة األردنية في تدريب ما قبل االنتشار

المسلحة القوات  في  ضابًطا   1,263 لـ  فعالية   86 الدولية  اللجنة  عقدت  كما  المتحدة.  لألمم   التابع 

 األردنية ودول أخرى. كما شاركت اللجنة الدولية في تنظيم ورشة العمل األوىل لكبار الموظفني حول

رفع مجال  في  أما  دولة.   50 من  مشارًكا   76 بحضور  الرشطة  عمليات  تحكم  اليت  الدولية   القواعد 

اإلسعافات عىل  تدريبية  دورات  الدولية  اللجنة  عقدت  فقد  الصحي،  المجال  في  للطوارئ   االستعداد 

101 مجموعه  ما  بحضور  العام  األمن  مديرية  لمنتسيب  األردني،  األحمر  الهالل  مع  بالرشاكة   األولية 

 مشارًكا. كما حرض 29 طبيبًا وممرضًا من وزارة الصحة و 41 مسعفًا من الدفاع المدني األردني دورات

الطوارئ. كذلك اإلصابات في غرفة  دورة  42 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا  بينما حرض  األساسية،   الطوارئ 

 فقد حرض 40 موظًفا من وزارة الصحة، والدفاع المدني، والهالل األحمر األردني، واللجنة الدولية للصليب

.األحمر تدريبات عىل تخفيف حدة العنف
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المنصة اإلنسانية

انطالًقا من مكانة  2022 للصليب األحمر منصتها اإلنسانية في األردن في عام  الدولية  اللجنة   أطلقت 

مناقشات اإلنسانية،  المنصة  تستضيف  وسيايس.  ودبلومايس  إنساني  إقليمي  كمركز  عّمان   بعثة 

 وفعاليات حول المخاوف اإلنسانية مثل التحديات القانونية اليت تواجه عائالت المفقودين، والعنف ضد

الصليب بمنصة  هذه  النقاش  حلقات  وتسمى  األردن.  في  المياه  وندرة  والموظفني  الطبية   المرافق 

الخرباء من  كبري  عدد  بني  الجمع  عىل  المنصة  هذه  خالل  من  الدولية  اللجنة  وتعمل  الحوارية.   األحمر 

السياسات في  اإلنسانية  الجوانب  تضمني  بهدف  األردن  في  المتواجدين  الرئيسية  المعنية   والجهات 

 وعمليات صنع القرار. ويمكن أن تكون الموضوعات ذات صلة مبارشة باألردن أو تمتد لتكون ذات أهمية

 لدول أخرى في المنطقة، مثل األثر اإلنساني للبنية التحتية المدمرة في سورية. في عام 2022، عقدت

الوطنية واللجنة  والجامعات  األردنية  المدني  المجتمع  منظمات  مع  فعالية   11 اإلنسانية   المنصة 

اللجنة الرئيسية. كما نظمت  المعنية  الربلمان والسفارات والجهات  اإلنساني وأعضاء  الدويل   للقانون 

 الدولية للصليب األحمر 6 حلقات نقاش ضمن منصة الصليب األحمر واستضافتها في األردن، بهدف زيادة

الوعي بمبادئ القانون الدويل اإلنساني أو للدعوة إىل االهتمامات اإلنسانية بني صانعي القرار

تغري المناخ (البنية التحتية للمياه والمشاريع الزراعية المبتكرة)

اللجنة المياه، أطلقت  زيادة في استهالك  السوريني وما يرتتب عىل ذلك من  الالجئني  لتدفق   استجابًة 

البنية التحتية للمياه الحيوية للمجتمعات المضيفة للتخفيف  الدولية للصليب األحمر في األردن برنامج 

 من ندرة المياه المزتايدة في المجتمعات المضيفة وتقليل أو الحد من تصاعد الشكاوى االجتماعية

 المتعلقة بإمكانية الحصول عىل المياه بني الالجئني السوريني والمجتمعات المضيفة عىل مدار العام.

هذه وهدفت  مياه،  مرشوع   44 تنفيذ  عىل   2021 عام  حىت   2014 عام  من  الدولية  اللجنة   وعملت 

 التدخالت لوقف تدهور الخدمة ومنع انهيار الخدمة من خالل زيادة كفاءة المحطات والعمل عىل إدارة

 الطلب عىل المياه وزيادة مرونة الخدمات المقّدمة. وخالل عام 2022، أطلقت اللجنة الدولية للصليب

 األحمر ونفذت مرشوًعا لتجديد 8 من هذه المشاريع المائية اليت أكملتها سابًقا (محطات الضخ) لضمان

.استمرار الوصول اآلمن إىل المياه ألكرث من 300,000 شخص

.
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 عالوة عىل ذلك، تم تنفيذ مرشوع تقييم برنامج البنية التحتية للمياه من قبل مستشار خارجي، وحدد هذا

 التقرير التفصييل والشامل نقاط القوة والضعف والثغرات في الربنامج من أجل إعادة تحديد اسرتاتيجية

 المياه للسنوات القادمة. كخطوة أوىل، أطلقت اللجنة الدولية رشكة استشارية لتصميم ورشة صيانة

 وبرنامج تدرييب لبناء القدرات لمشغيل رشكات المياه وفرق الصيانة. كما أجرت تقييًما في المخيمات

منهجيات باستخدام  تجرييب  ري  مرشوع  لتنفيذ  ضعًفا  األكرث  المزارعني  مجتمعات  لتحديد   العشوائية، 

األمن فريق  قام  الزراعية،  للبحوث  الوطين  المركز  مع  وبالتعاون  الشمسية.  والطاقة  المياه   توفري 

للزراعة اختبار  المهجورة إىل موقع  القاحلة  األرايض  رقعة من  بتحويل  الدولية  اللجنة   االقتصادي في 

 المستدامة، وذلك باستخدام الزراعة المائية، واألكوابونيك، والسماد، وأحواض الفتل لتقليل استخدام

 المياه ومدخالت األسمدة الكيماوية أثناء إثراء الرتبة وزيادة المحاصيل لألرس والمزارع الصغرية. ويهدف

نجاح حالة  وفي  الخرضوات.  إنتاج  في  المائة  في   90 بنسبة  أقل  مياه  استخدام  إىل  التجرييب   المرشوع 

األردنية والمجتمعات  السوريني  لالجئني  التقنية  هذه  عىل  تدريبية  دورات  تقديم  سيتم   المرشوع، 

بالشبكة وربطه  تشغيله  سيتم  الشمسية  للطاقة  مزرعة  مرشوع  الدولية  اللجنة  أطلقت   المضيفة. 

 الوطنية في عام 2023 بغية الحد من انبعاثات الكربون من اللجنة الدولية وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة

في األردن

 شبكة الموارد اإلقليمية

 شبكة الموارد اإلقليمية هي مجموعة من خرباء اللجنة الدولية الذين يعملون عىل تعزيز قدرة موظفي

 اللجنة الدولية الميدانيني عىل القيام بأنشطة الوقاية والحماية والمساعدة لصالح األشخاص المترضرين

 من الزناع المسلح والعنف في الرشق األوسط. خالل عام 2022، نظمت شبكة الموارد اإلقليمية ورشيت

البيئة من منظور اإلسالم المناخ وحماية  "تغري  المسلمني حول  إقليميتني في عمان مع علماء   عمل 

 والقانون الدويل اإلنساني" وعمل خرباء اللجنة الدولية مع علماء المسلمني لتحديد الرسائل الرئيسية

 والطرق اليت يمكن بها معالجة التأثري المشرتك لتغري المناخ والزناع في مجتمعاتهم من خالل مشاريع

 فعلية. في المؤتمر األردني الدويل األول لطب الطوارئ الذي نظمته الجمعية األردنية لطب الطوارئ،

 عرضت اللجنة الدولية منهاج الرعاية األساسية في حاالت الطوارئ الخاص بها، باإلضافة إىل األنشطة

 والتحديات الطبية العامة في حاالت الطوارئ وفًقا للجنة الدولية. وبعد تدريبهم من قبل اللجنة الدولية

 للصليب األحمر في عام 2022، أصبح 10 أطباء وممرضات من وزارة الصحة مدربني للرعاية األساسية في

 حاالت الطوارئ، بينما أدرجت وزارة الصحة هذا التدريب في برنامج التدريب اإللزامي لجميع المتخصصني

الصحيني العاملني في الرعاية الطبية الطارئة في جميع أنحاء األردن

.
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 مركز الدعم اللوجسيت

للصليب الدولية  للجنة  التابعة  العالمية  اإلمداد  شبكة  من  جزء  هو  عمان  في  اللوجسيت  الدعم   مركز 

من بمجموعة  وخارجه  واألوسط  األدنى  الرشق  في  الدولية  اللجنة  بعثات  المركز  هذا  ويزود   األحمر. 

سالسل التوريد وخدمات الدعم اللوجسيت اليت يتم تنظيمها وفًقا ألربعة مجاالت نشاط مختلفة

األحمر الهالل  مع  األردن  في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وبعثة  اإلقليمية  الموارد  شبكة   تعاونت 

 األردني في تنظيم االجتماع اإلقليمي الخامس حول إعادة الروابط العائلية في األردن. وحرض االجتماع ما

اسرتاتيجية مع  تتماىش  إقليمية  عمل  خطة  االجتماع  ووضع  وطنية،  جمعية   12 عن  ممثًال   60  يقارب 

2020-2025 والتصدي للتحديات  إعادة الروابط العائلية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 

اليت تواجه العائالت اليت تبحث عن أفراد أرسهم المفقودين

 قام مركز الدعم اللوجسيت في االردن بشحن 1751 مادة تتضمن األدوات المزنلية األساسية، واألدوات

 الطبية، واألطراف االصطناعية بقيمة إجمالية قدرها 27.5 مليون فرنك سويرسي إىل 32 دولة مختلفة

 في عام 2022. عالوة عىل ذلك، غطى فريق مركز الدعم اللوجسيت 42 مهمة دعم في عام 2022 إىل

 المنطقة وخارجها من خالل دعم االستجابة اللوجستية للجنة الدولية للصليب األحمر في أوكرانيا وسوريا

واليمن ومرص والعراق و إرسائيل واألرايض الُمحتلة وساحل العاج وسويرسا

وحدة التعلم والتطوير

 تعترب وحدة التعلم والتطوير اإلقليمية في عّمان أحد مراكز التدريب اإلقليمية اليت تم إنشاؤها لمنطقة

 الرشق األوسط وأوروبا وآسيا الوسطى، باإلضافة إىل ليبيا واألمريكتني الناطقة باإلنجلزيية (واشنطن

 ونيويورك)، وتغطي احتياجات التدريب لحوايل 8,000 موظف من موظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر

 في 33 دولة مختلفة. وتتكون األنشطة الرئيسية من تأهيل الموظفني الجدد وإدماجهم، وتوفري التدريب

القيادية كفاءاتهم  تطوير  في  المدراء  ودعم  الميدانيني  للموظفني  والسالمة  الشخيص  األمن   عىل 

 واإلدارية. تم تقديم 175 دورة مختلفة ألكرث من 2500 من موظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر في

عام 2022

مركز التوريد اإلقليمي

مركز أسطول المركبات اإلقليمي

مركز الدعم الميداني

مركز التدريب اللوجسيت
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 نقدم المساعدة لألشخاص المترضرين من الزناعات المسلحة وحاالت العنف األخرى في كافة أنحاء
 العالم، ونعمل كل ما بوسعنا لحماية كرامتهم وتخفيف معاناتهم، وذلك بالتعاون مع رشكائنا في
احرتام تعزيز  خالل  من  المعاناة  من  للحد  نسعى  كما  الغالب.  في  األحمر  والهالل  األحمر   الصليب 

القانون اإلنساني والدعوة للمبادئ اإلنسانية العالمية
 كما يعرف الكثري بأنه يمكنهم االعتماد علينا لتنفيذ المهام والمشاريع المنقذة للحياة في مناطق
 الزناع، والعمل بشكل وثيق مع المجتمعات الموجودة في تلك المناطق لفهم وتلبية احتياجاتهم. إذ

.تمكننا خربتنا وتجاربنا من االستجابة برسعة وفعالية ودون تحزي
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حقائق وأرقام 2022

حماية األشخاص المستضعفني / زيادة القدرة عىل الصمود:

مشاريع مائية لتجديد محطات الضخ بما يضمن استمرارية الوصول اآلمن للمياه ألكرث8
من 300,000 نسمة

دعم عائالت المفقودين:

طلب بحث تم جمعه من أرسٍ مقيمة في األردن ألفراد مفقودين بسبب الزناع في سورية. 3,000
 195 مزعم اعتقال تم جمعه من عائالت مقيمة  في األردن تخص أفراًدا مفقودين نتيجًة للزناع

المسلح في سورية.

عائلة من ذوي المفقودين تم تقييم أوضاعهم للتعرف عىل احتياجاتهم المختلفة، بما في  244
ذلك المسائل االقتصادية والقانونية واإلدارية والصحية والعاطفية والتعليمية.

عائلة حصلت عىل دعم نقدي لتلبية احتياجاتها خالل فصل الشتاء. 30
سيدة استفادت من 8 دورات في مجال الصحة النفسية وجلسات الدعم النفيس واالجتماعي. 40
مكالمة هاتفية تم إجراؤها من قبل الجئني سوريني مع أقاربهم في سورية أو في الخارج  7,336

بالتعاون مع الهالل األحمر األردني.

جلسة توعية تم عقدها لنرش معلومات عن اللجنة الدولية وأنشطتها بشأن المفقودين. 151

187عائلة استفادوا من المنح النقدية، تلّقت 22 أرسة منها تدريبات مهنية بينما تلّقت 12 أرسة 
أخرى حصلت عىل تدريب عىل إدارة األعمال.

ضمان احرتام كرامة األشخاص المحرومني من حريتهم:

شخص في 17 مكان احتجاز تمت زيارته ومتابعته عىل مدى أكرث 40 زيارة. 553

محتجًزا تابعتهم اللجنة الدولية للصليب األحمر كٌل عىل حدة للتحقق من أوضاعهم الطبية. 28

عائلة زارت أحبائها في أماكن االحتجاز بتيسري من اللجنة الدولية للصليب األحمر .11

تعزيز التأهب لحاالت الطوارئ واألزمات:

أطنان من معدات الحماية الشخصية تم التّربع بها لـ 17 مكان احتجاز. 8

المدني األردني تم29 الدفاع   طبيًبا وممرًضا  من وزارة الصحة األردنية و 41 مسعًفا من 
تدريبهم عىل دورة الطوارئ األساسية.

طبيًبا وممرًضا ومسعًفا تم تدريبهم في دورة اإلصابات في غرفة الطوارئ. 42
موظًفا صحًيا من وزارة الصحة، والدفاع المدني، والهالل األحمر األردني، واللجنة الدولية 40

حرضوا تدريبات حول تخفيف حدة العنف.

 التربع  بمجموعتني من معدات تكنولوجيا المعلومات ودميَيت تدريب لوزارة الصحة والدفاع

المدني لتسهيل تدريبات دورات الطوارئ األساسية للموظفني اآلخرين.

200 طالب وطالبة من الجامعة األردنية ومستشفى البشري (قسم األطراف الصناعية وتقويم
العظام) استفادوا من المواد التعليمية والتطبيقية.

األردن
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يبية عىل اإلسعافات 101 مشارك من مديرية األمن العام والدرك استفادوا من 6 دورات تدر

األولية بالتعاون مع الهالل األحمر األردني.

24 ضابًطا من القوات المسلحة األردنية والدول العربية شاركوا في ورشة عمل الحرب في
المدن الحرضية.

ضابطا من 50 دولة مختلفة شاركوا في ورشة عمل القواعد الدولية اليت تحكم عمليات الرشطة 76

شخًصا من مديرية األمن العام والقوات المسلحة األردنية شاركوا في ورش عمل ودورات 2,222
تدريبية لزيادة الزتام قوات األمن بالقانون الدويل اإلنساني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان 

ودعم تكامل القانون.

حلقات نقاش ضمن منصة الصليب األحمر الحوارية تم تنظيمها واستضافتها لزيادة الوعي

المنصة اإلنسانية:
11 فعالية مع منظمات المجتمع المدني األردنية والجامعات واللجنة الوطنية للقانون الدويل

اإلنساني وأعضاء الربلمان والسفارات والجهات المعنية األخرى.

6

بمبادئ القانون الدويل اإلنساني بني صانعي القرار.

مركز الدعم اللوجسيت:

 الطبية والمجموعات واألدوات الطبية واألدوية واالحتياجات البيطرية والبطانيات وجراكن الماء
 والقماش المشمع وأدوات المطبخ والطرود الصحية والدالء والكرايس المتحركة (بما في ذلك
لدعم سويرسي  فرنك  مليون   27.5 بقيمة  العظام  تقويم  ومواد  بها)  الخاصة  الغيار   قطع 

عمليات اللجنة الدولية للصليب األحمر

 دولة في الرشق األدنى واألوسط وأفريقيا وآسيا حصلت عىل اإلمدادات الطبية والمستهلكات32
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