
 

7102آذار/مارس  -كانون الثاني/يناير   
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 لمحة عامة

المضيفةة لة ةا بةاةضةافةة  مع دخول النزاع السوري عامه السابع، تواصل اللجنة الدولية للصليب األحمر في األردن العمل على مساعدة الالجئين السوريين والمجتمعات

 إلى تقديا الدعا اللوجستي والتدريب لبعثات اللجنة الدولية في المنطقة.

بالتعاون مع جمعية ال الل األحمر األردني بتةوزيةع الةمةسةاعةدات الةوةذائةيةة والصةحةيةة عةلةى  7102قامت اللجنة الدولية في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 

 50209ا من السوريين واألردنيين في خمس محافظات جنوب المملكة. كما قدمت اللجنة الدولية في محافظتي المفرق ومادبا مساعةدات نةقةديةة اسةتةفةاد مةنة ة 000111

 الجئاً سورياً في توطية تكاليف الحياة اليومية.

فرق وإربةد، حةيةت سةتةعةود المكما تعمل اللجنة الدولية مع وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك على تحديد شبكات مياه جديدة تحتاج إلى إعادة تأهيل في محافظتي 

 هذه المشاريع بالنفع على المجتمعات المضيفة لالجئين السوريين.

شخصاً من الركبان والحدالت عالقين في مركز الرويشد المؤقت. قدمت ل ا اللجنة الدولية المساعدات الوةذائةيةة  091، بقي 7102منذ إغالق الحدود في حزيران/ يونيو

، قامت السلطات األردنةيةة بةنةقةلة ةا إلةى مةرافة  أخةر  7102وغيرالوذائية باةضافة إلى الرعاية الصحية وخدمات إعادة الروابط العائلية. وفي أوائل ش رآذار/مارس 

ا هةذا الةمةركةز وكةافةة سةلةيةوذلك لتدقي  وضع ا ودراسة إمكانية إدخال ا. وبعد أن تا إفراغ مركز الرويشد المؤقت فقد أوقفت اللجنة الدولية مساعدات ةا. حةيةت سةيةتةا ت

 إلى السلطات األردنية ذات العالقة.  7100المراكز المؤقتة التي ساعدت اللجنة الدولية على تأسيس ا على طول الحدود الشمالية الشرقية منذ عاا 

 حقائق وأرقام 

 عمليات اللجنة الدولية في األردن 

 المياه والصرف الصحي

  من األردنيين والسوريين.  0110111استكمال أعمال إعادة التأهيل في محطات الضخ في فوعرة وبشر  بمحافظة إربد والتي يستفيد من ا 

  متر مكعب من المياه بواسطة ص اريج إلى مركز الرويشد المؤقت. كما قامت بأعمال الصيانة الالزمة وتزويد الةطةاقةة الةكة ةربةائةيةة  251قامت اللجنة الدولية بنقل

 والحفاظ على النظافة في مراف  اةيواء ومراف  النظافة العامة في الموقع. 

 األردن: تقرير أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر
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 المساعدات الطارئة 

  ًوزعت اللجنة الدولية بالتعاون مع جمعية ال الل األحةمةر األردنةي طةرودا

ً و 090211غةةذائةةيةةة وصةةحةةيةةة عةةلةةى  ً سةةوريةةا ً فةةي  70021الجةةئةةا أردنةةيةةا

 محافظات مادبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة. 

  وجبة جاهزة لألكل ومسةتةلةزمةات نةظةافةة  210111وزعت اللجنة الدولية

 ومالبس شتوية وأحذية على األشخاص العالقين في مركز الرويشد 

 الرعاية الصحية 

  الجئ سوري/ طالب لجوء وتقةديةا الةرعةايةة  051إجراء الفحص الطبي لـ

سوري في عيادة اللجنة الدولية في مةركةز تسةجةيةل  002الصحية األولية لـ

 رباع السرحان في المفرق. 

  استشارة طبية لألشخاص العالقين فةي مةركةز  00701قدمت اللجنة الدولية

 الرويشد المؤقت.

  حاالت طةبةيةة مةن مةركةز الةرويشةد الةمةؤقةت إلةى  015المساعدة في نقل

 مستشفى الرويشد للمتابعة الطبية الطارئة.

 المؤقت بمساعدة متطوعي جمعية ال الل األحمر األردني.

  قدمت اللةجةنةة الةدولةيةة بةالةتةعةاون مةع جةمةعةيةة الة ةالل األحةمةر األردنةي

الجئ سوري وغالبيةتة ةا مةن  50209مساعدات نقدية ش رية استفاد من ا 

 األسر التي تعيل ا النساء في محافظتي المفرق ومادبا.

  كجزء من الدعا المقدا لمستشفى الرويشد، قامت اللجنة الةدولةيةة بةتةجة ةيةز

كرفان بسعة أربعة أسرة كورفة طوارئ احتيةاطةيةة بةاةضةافةة إلةى تةقةديةا 

 معدات ومستلزمات طبية. 

  مةن  001تنظيا خمس دورات تدريبية على اةسعافات األولية استفاد من ا

متطوعي جمعية ال الل األحمر األردني فةي مةحةافةظةات الةمةفةرق ومةادبةا 

 وإربد والكرك وعمان. 

 العمل جار لتحديث غرفة الطوارئ في مستشفى الرويشد بدعم من متطوعي جمعية الهالل األحمر األردني. 
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 اللجنة الدولية تدعم مستشفى الرويشد في االستجابة للحاالت الطبية الطارئة

كما ستقوا اللجنة الدولية بإعادة تنظيا صيدلية المستشفةى وتةقةديةا مةجةمةوعةات 

من مواد تضميد الجروح. وفي مرحةلةة الحةقةة سةتةقةدا فةرق الةلةجةنةة الةدولةيةة 

ومة ةارات إنةقةاذ الةحةيةاة األسةاسةيةة التدريب على اةسعافات األولية المةتةقةدمةة 

 الرعاية قبل الدخول إلى المستشفى.و

قامت اللجنة الدولية ضمن جة ةودهةا لةتةحةسةيةن الةخةدمةات الةطةبةيةة الةمةقةدمةة 

للجرحى والمرضى في مستشفى الرويشد بتحديت تج يزات ومعةدات غةرفةة 

الطوارئ. حيت عملت على تج يز كرفان بسعة أربعة أسرة كورفة طةوارئ 

صدمات ك ربيةة/احتياطية مج زة بكامل المعدات الطبية ومن ضمن ا ج از 

جة ةاز و  (ECG)وج از تةخةطةيةط كة ةربةيةة الةقةلةب (DC)مزيل الرجفان 

 مراقبة لتمكين المستشفى من التعامل مع الحاالت الطارئة.



    

 الدعم لبعثات اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 التعلم والتطوير
 

نفذت وحدة التعلا والتطويراةقليمية ومقرها في عةمةان ربةرنةامةجةيةن ةعةداد 

الموظفينر وثالت دورات في رقيادة الةفةرية ر ودورة فةي ربةرنةامةج اةدارة 

والقيةادة فةي الةمةجةال اةنسةانةير وثةالت دورات حةول رمة ةارات الةعةر  

التقديمير ودورتان حول رالسالمة واألمن في الميدانر وثالت دورات حةول 

رالعمل في اللجنة الدولية للصليب األحمرر ودورتان عن رالكفاءة الشخصيةةر 

بعثة من الشةرق األوسةط  71من كوادر اللجنة الدولية من  709شارك في ا 

وأوروبا وغرب آسيا وأمريكا الشماليةة ولةيةبةيةا. تةا عةقةد هةذه الةدورات فةي 

 األردن وأوكرانيا وسورية.

 الدعم اللوجستي اإلقليمي
 

ً و 0510111قامت اللجنة الدولية بشحن  حةفةاضةة  0150211طرداً غذائةيةا

مةركةز الةدعةا الةلةوجسةتةي فةي كرسي متحرك من  792فرشة و 090911و

حاويات من المواد الطبةيةة  01إلى سورية ولبنان وليبيا، باةضافة إلى عمان 

 حاويات إلى اليمن.  0إلى سورية و

وعلى وجه الخصوص ودعماً للتوسع في أنشطة اللجنة الةدولةيةة فةي الةيةمةن، 

في آذار/ مارس بإرسال الةمةسةاعةدات الةطةبةيةة  اللوجستيفقد بدأ مركز الدعا 

ً مةن  09إلى اليمن بشكل منتظا. حيت يتا ش رياً شحن  طةن مةتةري تةقةريةبةا

 المواد الطبية جواً من األردن. 

 التوعية بمخاطر األلغام 
 

تقديا الدعا المالي لبرنامج تنفذه ال يئة الوطنية ةزالة األلواا وإعادة التةأهةيةل 

ي دف لنشر الوعي بين الالجئين السوريين المقيمين حالياً في شةمةال األردن 

 الذخائرغير المنفجرة ومخلفات الحرب األخر . حول مخاطر 

 إعادة االتصال بين أفراد العائلة

قامت اللجنة الدولية بالتعاون مع متطةوعةي جةمةعةيةة الة ةالل األحةمةر األردنةي 

مكالمة هاتفية مجانية لالجئين السوريين في مخيةمةي الةزعةتةري  00011بتقديا 

واألزرق لمساعدت ا على إدامة االتصةال مةع أفةراد عةائةالتة ةا داخةل سةوريةة 

 وخارج ا.

 زيارة المحتجزين

  مةكةان  00زيةارة فةي  02محتجزاً بشكل فردي من خالل  970متابعة

 إحتجاز. 

  تةحةيةة  00رسالة صليب أحمر حملت أخبةار عةائةلةيةة ونةقةل  720تبادل

 شفوية )سالمات( بين المحتجزين وأقارب ا داخل األردن وخارج ا. 

 .مخاطر األلغامبطالب مدارس يشاركون في محاضرة للتوعية 

 تعزيز القانون الدولي اإلنساني

 

   تنظيا ندوتين للتعريف باللجنة الدولية للصليب األحمر والحركة الةدولةيةة

للصليب األحمر وال الل األحمر ومبادئ القانون الدولي اةنساني والعمةل 

مةمةثةالً عةن الةمةنةظةمةات  51اةنساني والمةبةادئ الةتةوجةية ةيةة حضةرهةا 

المجتمعية والجمعيات الةخةيةريةة اةسةالمةيةة الةتةي تةعةمةل مةع الةالجةئةيةن 

 السوريين والمجتمعات المضيفة في محافظتي الزرقاء والعقبة. 

  تنظيا ندوات حول األطر القانونةيةة والةمةعةيةاريةة ذات الةعةالقةة حضةرهةا

 مشاركاً من القوات المسلحة األردنية والشرطة والدرك،  021

ضابطاً من الشرطة وقوات الدرك فةي دورات  97باةضافة إلى اشتراك 

تأسيسية حول القانون الدولي اةنساني قبل إبةتةعةاثة ةا فةي مة ةمةات تةحةت 

 قيادة األما المتحدة أو حلف شمال األطلسي )الناتو(.

  تنظيا دورات تدريبية حول قانون النزاعات الةمةسةلةحةة فةي كةلةيةة الةقةيةادة

 بلداً. 02ضابطاً يمثلون  071واألركان الملكية األردنية حضرها 

األردن -اللجنة الدولية للصليب األحمر              

+9676 461 4311هاتف:               AMM_AMMAN@ICRC.ORG   بعثة عمان 

www.icrc.org/ar       
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http://www.icrc.org/ar/where-we-work/middle-east/jordan

