األردن:

تقرير أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر

كانون الثاني/يناير  -آذار/مارس

مقتطفات من أعمالنا في األردن

332,11

سوريا ً وأردنيا ً في محافظتي مادبا والكرك تلقّوا طرودا ً غذائية ومستلزمات النظافة الشخصية

 ,من محطات ضخ المياه تم إعادة تأهيلهما بمحافظة إربد
 ,من المستشفيات في الرويشد والزرقاء تم دعمها بمعدات ومواد طبية طارئة ،والتي استتتقتبتلتت مت تتتمتعتة 941,94
مريضا ً
 31زيارة تم إ راؤها إلى  ,1مكان احت از ضمنت متابعة فردية لـ  339محت زا ً

12711

مكالمة هاتفية تم توفيرها لال ئين السوريين في مخيمي الزعتري واألزرق لتلتحتفتاظ عتلتى تتواصتلتهتم مت

عائالتهم

 111ضابطا ً من القوات المسلحة األردنية والشرطة والدرك تم توعيتهم بقواعد القانون التدولتي اسنستانتي ومتعتايتيتر
الشرطة الدولية

المياه والسكن
بالتعاون مع وزارة المياه والري ،قامت اللجنة الدولية بما يلي:
 استكمال  ٪ 81من أعمال البناء في خزان مياه التطتاحتونتة فتي
محافظة معان.
 افتتاح محطة ضخ مياه حريما في إربد بحضور سعادة ستفتيتر
اليابان لد األردن هيديناو ياناغي وعدد من المسؤولين.
 تدريب  ,8مهندس ومش ّل مياه من شركة مياه اليرموك عتلتى
تش يل محطتي ضخ حريما وملكا وصيانتهما.
تخيل لو أن المياه تصلك مرة واحدة في األسبوع؟ تخبرنا أم سالم

أصوات من الميدان
افتتاح محطة ضخ حريما:

”

متتنتتذ عتتام  ،11,9تتتم إن ت تتاز 18
مشروعا ً تشمل إعتادة تتأهتيتل ختطتوط
نقل وتوزي ومحتطتات متعتالت تة متيتاه
ومحطتات ضتخ وابتار متيتاه متختتتارة
لصتتال ت حتتوالتتي  0111111أردنتتي
وسوري.

كيف تتعامل مع هذا األمر .لمشاهدة قصتها على صفففحفتفنفا عفلفى
الفيسبوك (باللغة العربية) ،إضغط هنا.

“

يورغ مونتاني ،رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في
األردن.

األمن االقتصادي
بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر األردني ،قامت اللجنة الدولية بما يلي:

 توفير مساعدات نقدية شهرية ﻟـ  41,88ﻻﺟﺋﺎً ﺳورﯾﺎً ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ اﻟﻣﻔرق ومادبا.
 إطتتالق  84متتبتتادرة اقتتتتتصتتاديتتة ص ت تتيتترة لصتتال ت

 148ال تتس ستتوري فتتي متتحتتافتتظتتات عتتمتتان ومتتادبتتا والتتمتتفتترق وإربتتد.

أصوات من الميدان
المبادرات االقتصادية الصغيرة:

Asil Sari /ICRC
ميسون ،إحدى المستفيدات من برنامج المبادرات االقتصادية الصغيرة

”

ليس من السهل أن تتبتدأ متن تديتد،
ولكنني سأقف على قدمي مرة أختر
وسأن  .لقد اعتدنتا عتلتى االعتتتمتاد
على الدَيْن ،ولكن حتمتدًا  ،ختفتفتت
هذه المنحة من ض وطنا بشكل كبير.

“

مرهف ،أحد المستفيدين من برنامج المبادرات االقتصادية
الصغيرة في محافظة المفرق.

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

نشرت معية الهالل األحمر األردني شريط فيديو عن زيارة سفير النوايا الحسنة للصليب األحمر الدنماركي ،توربتيتورن بتيتدرستن ،إلتى
األردن .لمشاهدة الفيديو ،إضغط هنا.

الرعاية الصحية

عقد دورة تدريبية على الرعاية ما قبل دخول المستشفى ﻟـ  ,1مشاركا ً من مستشفى الرويشد ومديرية الدفاع المدني

لدعم نظام الرعاية الصحية في األردن ،قامت اللجنة الدولية

أصوات من الميدان

بما يلي:

الصحة:

 المساهمة في إعتادة تتأهتيتل قستم التطتوارت فتي مستتتشتفتى
الرويشد.
 تنظيم ا تماع لـ  31متمتثتالً متن وزارة الصتحتة ومتديتريتة
الدفاع المدني والخدمات الطبية الملكية لمناقشتة ختطتة عتمتل
الل نة الدولية الخاصة بالتأهب لتحتاالت التطتوارت فتي عتام

.11,4
 عقد دورة تدريبية على الرعاية ما قبل دخول المستتتشتفتى ﻟـ
 13مشاركا ً من مستشفى الرويشد ومديرية الدفاع المدني.
 مواصلة دعم التحسينات في التعلتيتم والتتتعتلّتم فتي الت تامتعتة
األردنية من خالل توفير التو يه والتدريب العملتي ألعضتاء
الهيئة التدريسية في قسم األطراف الصناعية وتقويم العظام.

”

ستقدم الل نة الدولية لستة مرافق طتبتيتة
في األردن المشورة والدعم اللتو ستتتي
والتدريب في المسائل المتعلقة بالرعاية
الصحية بو ه عتام والتتتأهتب لتحتاالت
الطوارت بشكل خاص.

“

الدكتور رائد أبو ربيع ،رئيس قسم الصحة في بعثة اللجنة الدولية

في األردن.

زيارة المحتجزين
للمساهمة في تحسين معاملة المحتجزين وظروفهم المعيشية ،قامت اللجنة الدولية بما يلي:
 تبادل  ,81رسالة من رسائل الصليب األحمر والتحيات الشفوية (سالمات) بين المحت زين وأقاربهم في األردن وأماكن أخر .
 تزويد  9محت زين ُمفرج عنهم أو عائالتهم بشهادات احت از.
 إبالغ السفارات المعنية أو المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الال ئين باحت از  88أ نبياً.

إعادة االتصال بين أفراد العائلة
لمساعدة العائالت على التواصل مع أقاربها ،قامت اللجنة الدولية بما يلي:
 تبادل  ,48رسالة من رسائل الصليب األحمر والتحيات الشفوية (سالمات) بين األردنيين وأقاربهم المحت زين في الخارج.
 إصدار وثائق سفر لـ  8أ انب ،بنا ًء على طلب من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الال ئين وبعض السفارات.

تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني
لتعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانية ،قامت اللجنة الدولية بما يلي:
 رعاية مشاركة سبعة من أساتذة القانون والشريعة في دورتين تدريبيتين إقليميتين حول التقتانتون التدولتي اسنستانتي عُتقتدتتا فتي بتيتروت
والرباط.
 دعم دمج القانون الدولي اسنساني في منهج العلوم العسكرية على مستو ال امعات األردنيةَ ،ع ِقب مبادرة قادَتْها الل نة الوطنية للقانتون
الدولي اسنساني.
 عقد ندوة عن القانون الدولي اسنساني لـ  14ملحقا ً دبلوماسيا ً مبتدئا ً في وزارة الخار ية.
 تنظيم ورشة عمل حول اسعالم والقانون الدولي اسنساني بالتعاون م الل نة الوطنية لتلتقتانتون التدولتي اسنستانتي ونتقتابتة الصتحتفتيتيتن
األردنيين لـ  18صحفياً.

ماذا يقول القانون الدولي اإلنساني؟
مقال
قاتل فعال :خمس مسائل عليك معرفتها عن األسلحة الكيميائية .إضغط هنا.

إصدارات جديدة

تم إصدار نشرة حقائق وأرقام الخاصة بنا لعام
 .11,8لمعرفة المزيد عن أبرز أعمالنا في
األردن ،إضغط هنا.

يتفق العديد من الناس حول العالم بأن العاملين في المجال اإلنساني

تم إصدار نشرة ديدة حول المبادرات االقتصادية
الص يرة.

ليسوا_هدفا

صورة الغالفRafah Hadidi/ICRC :

اللجنة الدولية للصليب األحمر  -األردن
بعثة عمان  AMM_AMMAN@ICRC.ORGهاتف+61,1 014 0144 :
www.icrc.org/ar

– إنضموا إليهم!

