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2018'de, Ürdün'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), geçim kaynakları ve su altyapısı projeleriyle,
hem savunmasız ev sahibi toplulukları ve hem de Suriyeli mültecileri, kendi kendine yeterliliklerini ve
dayanıklılıklarını sürdürülebilir bir şekilde güçlendirerek, onlara destek sağlamaya devam etti.
Raporlama döneminde, ICRC, bazıları Ürdün Kızılayı Derneği (JRCS) ile ortaklaşa olarak, çok çeşitli
faaliyetler gerçekleştirdi. Bu faaliyetler arasında, aile bağlarının yeniden kurulması, gözaltındaki kişilerin
ziyaret edilmesi, kayıp ailelerine yardım, Uluslararası İnsancıl Hukuka (IHL) saygı gösterilmesini teşvik ve
sağlık hizmetleri sağlayanların ve ilgili diğer kurumların acil durumlara müdahale kapasitelerini
arttırmalarını desteklemek mevcuttu.
Bölgesel düzeyde, Ürdün Delegasyonu Orta Doğu'daki diğer ICRC Delegasyonlarına geniş çaplı lojistik ve
eğitim desteği sağladı. Amman merkezli Bölgesel İlişkiler Ekibi ile yakın işbirliği içinde bulunan
delegasyon, bölgedeki diğer delegasyonlara önemli konularda da uzmanlık sağladı.
Ekonomik güvenlik
Madaba, Karak, Tafileh, Maan ve Akabe illerinde 22, 315 Suriyeli ve Ürdünlü'ye dört farklı gıda ve hijyen
kiti dağıtımı gerçekleştirildi.

Mafraq ilinde 8,177 Suriyeli mülteciye - esas olarak kadınların başında bulunduğu haneler - aylık nakit
yardım sağlandı.
JRCS’nin 20 gönüllü için ekonomik güvenlik eğitimi düzenlemesine destek verildi.
Su ve habitat
Su ve Sulama Bakanlığı, Yarmouk Su Şirketi ve Maan Su İdaresi ile işbirliği içinde Suriyeli mülteciler ve
yerel toplulukların temiz suya erişimini geliştirmek için:
Mafraq ilinde Mukiftah su iletim hattı ve Beshriyyeh su deposu rehabilite edildi, 186,000'den fazla kişinin
toplu yararı için Maan ilinde Harema, Malka, Seveen ve Kofor Asad pompa istasyonlarını Irbid ilinde AlTahooneh su rezervuarını inşa edildi.
Irmakid ilinde, Malka ve Harema pompa istasyonlarının işletilmesi ve bakımı konusunda Yarmouk Su
Şirketi'nden 17 mühendis ve operatör eğitildi.
Sağlık hizmeti
Maan Hastanesi, Ruwayshid Hastanesi, Zarqa Hastanesi, Kuzey Badia Hastanesi, Tafileh Prensi Zeid Bin El
Hüseyin Hastanesi ve Karak'ta Prens Ali Bin Al Hüseyin Hastanesi'nde bulunan ve 2018 yılında toplam
553, 800 hasta alan altı acil servise tıbbi malzeme sağlandı.
Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Kraliyet Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde
görevli 873 kişiye, ilk yardım ve hastane öncesi bakım, temel yaşam desteği, kitlesel zayiat yönetimi ve
ileri kalp yaşam desteği üzerine 17 eğitim kursu düzenlendi.
Sağlık Bakanlığı ve Kraliyet Sağlık Hizmetleri’nde görev yapan 27 kişiye acil servis travma bakımı
konusunda bir eğitim düzenlendi.
Aile bağlarının yenşiden kurulması
JRCS ile işbirliği içinde, Zaatari, Azraq ve Emirati-Jordanian kamplarındaki Suriyeli mültecilerin Suriye'deki
ve başka yerlerdeki aile üyeleriyle iletişimi sürdürmelerine yardımcı olmak için , 15, 136 telefon
görüşmesi yapılması sağlandı.
BMMYK ve bazı büyükelçiliklerin talebi üzerine 14 yabancıya seyahat belgesi düzenlendi.
JRCS'nin 15 gönüllüsü için aile bağlarının yeniden tesisi atölye çalışması düzenlenmesi desteklendi
Özgürlüklerinden yoksun bırakılanların yaşamlarına ve onurlarına saygı gösterilmesi
21 gözaltı merkezine yapılan 58 ziyaret sırasında, gözaltında bulunan 1,202 kişinin bireysel takibini
sağlandı.
728 Kızılhaç Mesajı dağıtıldı ve gözaltındakiler ile onların Ürdün'de ya da başka yerlerde bulunan
akrabaları arasında güvende ve iyi olduklarına dair sözlü mesajlar iletildi.
236 yabancının tutuklanması ve 111 yabancı gözaltına alınmasına ilişkin ilgili elçilikler ve BMMYK'ya
bilgilendirildi.

Kayıp ailelerine destek sağlanması
Suriye'de kaybolan kişilerin ailelerine yardım etmek için ICRC, 11 ilde ve Zaatari ve Azrak kamplarında
multidisipliner bir değerlendirme yaptı. Değerlendirme, doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirme
mekanizmaları yoluyla ele alınacak olan kayıp kişilerin ailelerinin ihtiyaçlarını belirlemede UİHM'yi
destekledi. Bu çerçevede;
67 aileden 30'u ile ,67 yakın akrabaları hakkında doğrudan görüşme yapıldı
23 kayıp akrabası olan 28 aile üyesinin yer aldığı, üç akıl sağlığı ve psikososyal destek odak gurup
toplantısı yapıldı.
Uluslararası İnsancıl Hukuk’un Yaygınlaştırılması
Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden 709 memur için Silahlı Çatışma Hukuku oturumları düzenledi.
Kamu Güvenlik Müdürlüğü, Jandarma Kuvvetleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü'nden 324 memur için Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve uluslararası polislik standartları
üzerine oturumlar düzenledi.
250 İslam Hukuku profesörü ve Mutah ve Zarqa Üniversitelerinden gelen öğrenciler için İHL ve İslam
hakkında iki seminer düzenledi.
Amman, Irbid ve Mafraq illerinde bulunan 220 İslami hayır kurumu temsilcisi için insani prensipleri ile
ilgili oturumlar düzenledi.
Ürdün Kızılay Derneği ile ortak çalışma
30 JRCS katılımcısı için Daha Güvenli Erişim Çerçevesi değerlendirme ve planlama atölye çalışması
desteklendi.
Mısır Kızılay Derneği’nin desteğiyle, JRCS'nin acil durumlara müdahale etme kapasitesini arttırmak
amacıyla, 25 JRCS katılımcısı için Kızılay Eylem Ekibi Eğitimi gerçekleştirildi.
310 Suriyeli ve Ürdünlü kadın için kuaförlük, yemek pişirme, dikiş ve bilgisayar becerileri eğitimleri
finanse edilerek, JRCS Mesleki Eğitim Merkezi desteklendi.
Bölgesel lojistik destek
ICRC, Amman'daki Lojistik Destek Merkezinden Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Filistin İşgal Altındaki
Bölgelere aşağıdakiler karayolu, deniz ve hava yoluyla gönderilmiştir:
109,473 gıda paketi, 67,885 hijyen paketi ve 401.372 battaniye, şilte, mutfak seti ve branda gibi gıda dışı
eşyalar.
2, 840 ton tıbbi malzeme.
İngilizce metnin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.icrc.org/en/document/jordan-facts-and-figures-january-december-2018

