
 األردن: تقرير أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر
   6102كانون األول/ديسمبر  -/أكتوبر تشرين األول

    

 لمحة عامة

ججات الف  الجئجج جيجة السجوريجيجة احجتجيجافي سياق استجابة اللجنة الدولية للصليب األحمر اإلقليمية للنزاع في سورية، استمرت اللجججنجة الجدولجيجة فجي األردة بجتجلجبجيجة 

 المضيفة لهم وتقديم خدمات الدعم اللوجستي والتدريب على نطاق واسع لبعثات اللجنة الدولية في المنطقة وخارجها.والمجتمعات 

بتقديم المساعدات الغذا ية وغير الغذا يجة بجاإلضجافجة  لجى   6102وقامت اللجنة الدولية في الفترة بية شهر تشرية األول/أكتوبر وشهر كانوة األول/ديسمبر مة العام 

 طالب لجوء عالقية في مركز الرويشد المؤقت منذ حزيراة/يونيو الماضي. 021المياه والرعاية الصحية وخدمات  عادة الروابط العا لية لما يقرب مة 

ة تجهيجيجل الجبجنجى الجتجحجتجيجة عجادأما بالنسبة للمجتمعات المضيفة فقد قامت اللجنة الدولية بالتعاوة مع وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك بإتمام سبعة مشجاريجع إل

 مستفيد مة األردنيية والئج ية السوريية. 661,111الحيوية الخاصة بالمياه في محافظتي المفرق و ربد وذلك لتخدم أكثر مة 

انجوة األول/كج تدخئت مستدامة في قطاع المياه على مدى السنتية القادمتية فقد وقعت اللجنة الدولية مذكرة تفايم جديدة مع وزارة المياه الري في شهر وبهد  تنفيذ

 ديسمبر لتوسيع نطاق برنامج  عادة تهييل البنى التحتية الحيوية الخاصة بالمياه في المجتمعات المضيفة.

ية الجهجئل األحجمجر جمعوسعياً للتخفي  على الف ات المستضعفة في المجتمعات المضيفة وعلى األخص مع قدوم فصل الشتاء، فقد عملت اللجنة الدولية وبالتعاوة مع 

عا لة سورية وأردنية في خمس محافظات جنوبي الممجلجكجة كجمجا تجم  0,111األردني على توزيع الطرود الغذا ية والصحية باإلضافة  لى المئبس الشتوية ألكثر مة 

 عا لة سورية معظمها تعيلها نساء.  6,811تقديم مساعدات نقدية شهرية ألكثر مة 

 حقائق وأرقام 

 عمليات اللجنة الدولية في األردن

 المياه والصرف الصحي
 

  كيلومتراً مة خطوط نقل المياه الحيوية في الجبية والسعيدية وروضة بسمة في محافظة المفرق باإلضافة  لى محطة ضخ مجيجاه  01أعمال  عادة تهييل أكثر مة  تمام
 رمثا الحدود في محافظة  ربد.

  متر مكعب مة المياه بواسطة صهاريج  لى مركز الرويشد المؤقت. كما قامت بهعمال الصيانة الئزمة وتزويد الطاقة الجكجهجربجا جيجة  0,0,1قامت اللجنة الدولية بنقل

 اإليواء )الثابتة ومسبقة الصنع والخيم( باإلضافة  لى المرافق الصحية في الموقع.  لمرافقوخدمات التنظي  



    

 المساعدات الطارئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  1,881كيلوغرام مة التمجر و 0,0,1يزة ووجبة جا 08,611توزيع 

عجلجبجة مجة الجبجسجكجويجت  08,621وجبة مة برنامج األغذية العجالجمجي و

 66,1,1، وPlumpy Supعبوة مة المكمئت الغذا ية  01,0,1و

قجطجعجة مجئبجس شجتجويجة  0,6,1مة مستلزمات النظافجة الشجخجصجيجة، و

وسجادة  611فجرشجة و 6,1بجطجانجيجة و 0,001زوج أحجذيجة و 001و

 حقيبة نوم على طالبي اللجوء في مركز الرويشد المؤقت. 021و

  تقديم مساعدات نقدية شجهجريجة بجالجتجعجاوة مجع ججمجعجيجة الجهجئل األحجمجر

 عا لة سورية تعيش في المجتمعات المضيفة في  6,811األردني ل

 زيارة المحتجزين  

 

  مجحجتجججزاً  ,06زيارة في ثمانية أماكة احجتجججاز ومجتجابجعجة  00القيام ب

 بشكل فردي. 

  تجحجيجة  1,رسالة صليب أحمر حملت أخبجاراً عجا جلجيجة ونجقجل  611تبادل

 شفوية )سئمات( بية المحتجزية وأقاربهم. 

 تعزيز القانون الدولي اإلنساني 
 

  مة كوادر القوات المسلحة األردنية والشرطة والدرك  101شارك أكثر مة

في دورات أو محاضرات عقدتها الجلجججنجة الجدولجيجة حجول األطجر الجقجانجونجيجة 

والمعيارية ذات العئقة أو في تدريبات تنشيطية للمعلومات قبل ابتعاثهجم فجي 

 مهمات تتولى قيادتها األمم المتحدة أو حل  الناتو. 

  001تنظيم دورات تدريبية خجاصجة بجالجقجانجوة الجدولجي اإلنسجانجي حضجريجا 

مشاركاً بية طلبة كليات الحقوق وقضاة ودبلوماسيية بالجتجعجاوة مجع الجلجججنجة 

 الوطنية للقانوة الدولي اإلنساني.

  بالتعاوة مع جمعية الهئل األحمر األردني، تنظيم المنتدى اإلنسانجي الجثجانجي

ممثئً عة المنظمات اإلنسانية المحلية واإلقليجمجيجة  061والذي شهد مشاركة 

والدولية التي تعمل مع الئج جيجة السجوريجيجة والجمجججتجمجعجات الجمجضجيجفجة فجي 

 األردة. 

  مجة فجرداً  61لـجـجـج تنظيم دورة تجدريجبجيجة حجول الجقجانجوة الجدولجي اإلنسجانجي

 الجماعات المسلحة غير النظامية مة جنوبي سورية. 

 

كوادر مراكز اإلصئح والتهييل باإلضافة  لى دورة تدريبية حول مجرحجلجة 
مجة الجكجوادر الصجحجيجة مجة  01ما قبل اإلدخال  لى المستشفى استفاد منها 

 جنوبي سورية.

  المساعدة بالتعاوة مع جمعجيجة الجهجئل األحجمجر األردنجي فجي نجقجل ثجمجانجيجة
فج ية سوريية بسيارات اإلسعا  مة مركز تسجيل رباع السجرحجاة  لجى 

 مرافق صحية أخرى.

  لجمجسجتجشجفجى الجكجرك الجحجكجومجي تقديم مجموعجتجي مجواد تضجمجيجد الجججروح
 08ومجموعة أخرى للمستشفى العسكري خئل األحداث التي ججرت فجي 

 كانوة األول/ديسمبر.

 إعادة التواصل بين أفراد العائلة 

 

  قامت اللجنة الدولية بالتعاوة مع متطوعي جمعية الهئل األحمر األردنجي

مكالمة ياتفية مجانجيجة لجئجج جيجة السجوريجيجة فجي مجخجيجمجي  0,011بتقديم 

الزعتري واألزرق لمساعدتهم على البقاء على اتصال مع أفراد عا ئتجهجم 

 داخل سورية وخارجها.

  نجحجة بجخجيجر وفجي صجحجة رسالة قصيجرة   061نقلت فرق اللجنة الدولية

مة طالبي اللجوء في مركز الرويشد المؤقت  لى أفراد العجا جلجة فجي " جيدة

 األردة وغيريا مة الدول. 

 محافظتي المفرق ومادبا، غالبيها مة األسر التي تعيلها نساء.

  مجة  0,011بالتعاوة مع جمجعجيجة الجهجئل األحجمجر األردنجي تجم تجوزيجع

معجطج  شجتجوي نسجا جي  11,,,الطرود الغذا ية والصحية باإلضافة  لى 

عا لة أردنية لديها أيتام في محافجظجات  681عا لة سورية و 6,801على 

 مادبا والكرك والطفيلة ومعاة والعقبة. 

  فجي  001توزيع حقا ب ومستلزمات مدرسية على ً طالباً أردنيجاً وسجوريجا

 الرويشد بالتعاوة مع متطوعي جمعية الهئل األحمر األردني.

  فجئ/ طالب لجججوء  011قامت اللجنة الدولية بإجراء الفحص الطبي لـــ
سوري في عيادة اللججنجة  011سوري وتقديم الرعاية الصحية األولية لـــ 

 الدولية في مركز تسجيل رباع السرحاة في المفرق.

  استشارة متعلقة بطب األسناة واسجتجشجارات  6,011قدمت اللجنة الدولية

ما قبل الوفدة وغيريا مة اإلستشارات الطبية لطالبي الجلجججوء الجعجالجقجيجة 
 في مركز الرويشد المؤقت.

  مجة كجوادر  01تنظيم دورة تدريبية على اإلسجعجافجات األولجيجة حضجريجا

 موظفاً مة  61مستشفى الرويشد ودورة أخرى متقدمة شارك فيها 

 الرعاية الصحية

الجئة سورية في مكتب البحث والتقصي التابع للجنةنة النيولنينة فني منرنين  ا  ر  
 تتصل بعائلتها.
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 الدعم لبعثات اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 الدعم اللوجستي اإلقليمي

 

 الصليب األحمر في هونغ كونغ يطلق حملة لدعم الالجئين السوريين

والتقى الوفد في محافظة المفرق مع مجموعة مجة الجمجسجتجفجيجديجة مجة بجرامجج 

المياه والسكة واألمة افقتصادي، وشايدوا الظرو  المعيشية والصجعجوبجات 

التي تواجههم. وفي مخيم الزعتري، فقد اطلع الوفد عجلجى الجمجسجاعجدات الجتجي 

تقدمها اللجنة الدولية وجمعية الهئل األحجمجر األردنجي لجئجج جيجة السجوريجيجة 

 إلعادة التواصل مع أقاربهم في سورية وخارجها. 

واختتم الوفد رحلته بزيارة لمركز الدعم الجلجوجسجتجي الجتجابجع لجلجججنجة الجدولجيجة 

 والكا ة على أطرا  العاصمة األردنية عماة.

في  طار حملة تم  طئقها في يونغ كونغ لجنجشجر الجوعجي وججمجع الجتجبجرعجات 

لعمليات اللجنة الدولية المتعلقة بافستجججابجة لجلجحجافت اإلنسجانجيجة الجمجتجضجررة  

قام ثمانية مة أعضاء ومتطوعي الصليب األحمر فجي  ،جراء النزاع السوري

يونغ كونغ بزيارة في شهر كانوة األول/ديسمبر  لى بعثة اللجنة الدوليجة فجي 

األردة. وخئل الزيارة الميدانية التي استمرت أربعة أيجام، تجم  طجئع الجوفجد 

على الوضع اإلنساني في األردة وكي  تجقجوم الجلجججنجة الجدولجيجة بجالجعجمجل مجع 

جمعية الهئل األحمر األردني على مساعدة الئج ية السوريية والمجتمعجات 

 المضيفة التي تضررت مة النزاع السوري. 

وفي من الصليب ا حمر في هوةغ كوةغ يستمع إلى عرض عن أةشطة اللجةة 
 اليولية رالل  يارة إلى البعثة الفرعية في المفر . 
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وفي من الصليب ا حمر في هوةغ كوةغ ي ور إحيى المستفنينيام منن انرةنامن  
 المساعيام الةقيية في المفر .
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طججرد صججحججي  00,121طججرد غججذا ججي و 11,,10تججم شججحججة مججا مجججججمججلججه 

 0,681دلجو و  1,,,00بجطجانجيجة و 08,1,1حفاضة أطفجال و 211,,0و

قجمجاش مشجمجع  66,011أطجقجم مسجتجلجزمجات مجطجبجخ و 11,,06صفيحة، و

حجاويجة مجة الجمجواد الجطجبجيجة  لجى سجوريجة ولجبجنجاة  1,فجرشجة و 11,121و

واألراضي الفلسطينية المحتلة والجعجراق و يجراة ومصجر والجكجويجت والجيجمجة 

 . مة مركز الدعم اللوجستي في عماةوليبيا 

 التعليم والتطوير 

نظمت وحدة التعليم والتطوير اإلقليمية ومقريا في عماة الجدورات الجتجالجيجة 
لمشاركية مة أوروبجا وغجرب السجيجا والشجرق األوسجط ولجيجبجيجا والجوفيجات 

 المتحدة األمريكية: 

  أيجام تجحجت عجنجواة  بجرامجج  عججداد  01ثجئث دورات مجدة كجل مجنجهجا

 مشاركاً. ,8الموظفية  في عماة بحضور 

  أربع دورات تدريبية مدة كجل مجنجهجا أربجعجة أيجام تجحجت عجنجواة  قجيجادة

ً ودورة  10فريق : ثئث دورات عقدت في عمجاة بجحجضجور  مشجاركجا
 مشاركاً مة بعثة اليمة.  08عقدت في جيبوتي بحضور 

  دورة تدريبية على مجدار خجمجسجة أيجام تجحجت عجنجواة  بجرنجامجج اإلدارة
 مشاركاً. 01والقيادة في المجال اإلنساني  لـ 

  دورتاة تدريبيتاة مجدة كجل مجنجهجا ثجئثجة أيجام تجحجت عجنجواة  مجهجارات
العرض التقديمي : األولى في عماة حضريا سبعة مشاركية والجثجانجيجة 

 في دمشق حضريا ستة مشاركية.

  دورتاة تدريبيتاة مدة كل منها ثئثة أيام تحت عنواة  السئمة واألمجة
 مة كوادر اللجنة الدولية في سورية. 02في الميداة  في دمشق لـ 

  ستة دورات تدريبية مدة كل منها ثئثة أيام تجحجت عجنجواة  الجعجمجل فجي
بي ة اللجنة الدولية للصليب األحمر : نظمت واحدة في دمشق حضجريجا 

ً ودورة نجظفججمجت فججي طججرطجوس السجوريججة حضجريججا  60  ,6مشججاركجا
مشجاركجاً، ودورة فجي بجاردا،  08مشاركاً ودورتاة في بلغراد حضريا 

أذربججيجججججاة حضججريججا ثججمججانججيججة مشججاركججيججة ودورة نججظججمججت فججي مججديججنججة 
 مشاركاً. 66كراباخ حضريا -ستيباناكريت، جمهورية نيغورنو

  : أربع دورات مدة كل منها يوماة تحجت عجنجواة  الجكجفجاءة الشجخجصجيجة

مشاركاً ودورتاة في تجبجلجيجسجي،  01عقدت دورتاة في دمشق حضريا 
 مشاركاً. 02جورجيا حضريا 

 التلوث الناجم عن األسلحة

ه األردة  قام المستشار اإلقليمي في مجال التلوث الناجم عجة األسجلجحجة ومجقجرف

أيام في  يراة خئل شهر تشرية الثاني/نوفمبر ورافقه فجيجهجا  01بمهمة مدتها 

زميل مة وحدة األسلحة الكيميا ية والبيجولجوججيجة واإلشجعجاعجيجة والجنجوويجة فجي 

جني ، حيث عمئ مع جمعية الهئل األحمر اإليراني للمسجاعجدة فجي تجطجويجر 

خطط لئستجابة لحادثة باستعمال األسلحة الكيميا ية والبيولوجية واإلشعجاعجيجة 

والنووية. كما قام المستشار اإلقليمي بتجنجظجيجم دورة تجدريجب مجدربجيجة لجثجقجافجة 

 المخاطر يي األولى مة نوعها في جمعية الهئل األحمر اإليراني. 

كما قدم المستشار الدعم في التخطيط والتيسير لورشة عمل تجريبجيجة بجعجنجواة 

 سير العمليات العدا ية وحماية المدنيية واألسلجحجة الجمجتجفجججرة فجي الجمجنجاطجق 

 01 لجى  00المهيولة بالسكاة  والتي نظفمت في عجمجاة خجئل الجفجتجرة بجيجة 

 موظفاً في اللجنة الدولية. 60تشرية الثاني/نوفمبر ل 
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خبيراً  قليمياً في مجافت مثل التلوث الناجم عة األسجلجحجة والجحجمجايجة والجمجيجاه والسجكجة والجذيجة يجقجدفمجوة  61تعد بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في األردة مقراً لـ 

 خدماتهم في األردة ولبعثات اللجنة الدولية في المنطقة.

تشرية األول/أكجتجوبجر وذلجك  ,0تم  رسال عدد مة الخبراء منذ بدء العمليات في وفي  طار الدعم الذي قدمته بعثة اللجنة الدولية في األردة استجابة ألزمة الموصل فقد 

 للتعامل مع افحتياجات اإلنسانية المتزايدة.

ار لجيجشجكجئ مجركجزاً وزمجوقامت اللجنة الدولية كجزء مة استراتيجيتها للتعامل مع أزمة الموصل بإنشاء بعثة فرعية ثالثة في شمال العراق وذلجك بضجمف مجكجتجبجي ديجوك 

الجثجئثجة األولجى مجة األزمجة هر واحداً، باإلضافة  لى البعثتية الفرعيتية في أربيل وكركوك. حيث ترأس نا ب ر يس بعثة األردة البعثة الفرعية الجديدة خئل فترة األش

 كما أدار الفريقية العاملية في مكاتبها. 

ية ، بتقديم الدعجم لجفجريجق بوعوفي تلك األثناء قام المتحدث الرسمي اإلقليمي ومسؤول العئقات العامة لمنطقة الشرق األوسط واألدنى، وخئل تواجده في مهمة تمتد ألس

 افتصال في العراق.    

السكان الفاّرون من القتال في الموصل يعارون قرية كوكجلي، وهي قرية كريية تقع 
 على الطريق المؤيي إلى مري  الرا ر للةا حين. 
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 السكان الةا حون من الموصل في اةتظار مساعيام اللجةة اليولية. 

 اللجةة اليولية تو ع مساعيام إغاثية على الةا حين من الموصل. 
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http://www.icrc.org/ar/where-we-work/middle-east/jordan

