
  

 
 

 

Inauguration of facilities for Jordanian border guards  

 16/05/2022 

Amman – Today, The Jordanian Armed Forces (JAF), the Embassy of Japan, and the International 
Organization for Migration (IOM) have held an inauguration in Zarqa, to celebrate the completion of the 
humanitarian border management project “Mainstreaming COVID-19 Response into Humanitarian Border 
Management in Jordan” funded by the Government of Japan and implemented by IOM through 2021-
2022.  
 
The inauguration took place under the patronage of H.E. the Assistant Chief of staff for planning, 
Organization and Defense Resources of JAF, Brigadier General, Dr. Yousef Al Khatib, in the presence of the 
H.E. Ambassador of Japan to Jordan, Kaoru Shimazaki and the H.E. Chief of Mission of IOM in Jordan, 
Tajma Kurt. 
 
The facilities inaugurated today include office space and the accommodation for female officers with an 
isolation room equipped with necessary Personal Protective Equipment.  

This project also supported JAF and Royal Medical Services (RMS) to enhance the capacity for public health 
preparedness and response to cross-border communicable diseases by providing information sessions to 
94 officers. The information sessions focused on topics of migration health, COVID-19 Infection, 
prevention, and control (IPC) response measures as well as mainstreaming rights-based approach and 
gender equality. To ensure the transferability of its knowledge within JAF, Training of Trainers (ToT) 
sessions were also conducted for selected 11 officers.  

“As we are all aware, Jordan enjoys excellent relations with Japan and strong cooperation with the IOM 
Jordan. This relation is driven by a shared common values and interests, having said that, we in Jordan, 
more particularly in JAF look forward to enhancing our relations to promote peace, stability, and socio-
economic development not only in this region but globally,” H.E. Brigadier General, Dr. Yousef Al Khatib, 
the Assistant Chief of Staff for Planning, Organization and Defense Resources stated. 

H.E. Kaoru Shimazaki, Ambassador of Japan to Jordan stated “The Government of Japan is grateful to work 
closely with IOM since the beginning of the Syrian crisis in this important field, namely the border 
management which is one of the essential components for the regional stability. I would like to take this 
opportunity to express my sincere appreciation for the efforts of both JAF and IOM to realize our projects.” 

“The completion of this project represents the continued successful cooperation between the IOM, JAF, 
and the Government of Japan. The facility we launched today will certainly allow JAF to increase the 
number of deployed female officers, which in turn will result in better protection and safety of all the people 
who are residing in Jordan,” said Her Excellency Ms. Tajma Kurt, Chief of Mission, IOM Jordan. 

As the leading intergovernmental organization promoting humane and orderly migration for the benefit 
of all, IOM is committed to supporting Member States to improve their preparedness and establish 
adequate response mechanisms to protect crisis-affected people crossing the border while ensuring the 
national sovereignty and border security of the state is maintained.  

For further information, please contact: 



  

 
 

 

Saba Makkawi, Head of Migration and Management Unit, smakkawi@iom.int 

Fedza Lukovac, Communication Officer, flukovac@iom.int  
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Arabic translation  

ي افتتاح مرافق لحرس الحدود 
األردين  

16/05/2022 

ي الزرقاء لالحتفال  والمنظمة الدول�ة للهجرة ب�قامة مرا ،وسفارة ال�ابان ،قامت القوات المسلحة األردن�ة -عمان 
  سم افتتاح �ف

وع ب�تمام  وس كورونا ضمن إدارة الحدود ال اإدارة الحدود اإل�سان�ة " إدماج م�ش ي األردن" والعمل�ات ستجابة لف�ي
،   إل�سان�ة �ف

ة ممول من قبل حكومة ال�ابان والذي قامت بتنف�ذە المنظمة الدول�ة للهجرة خاللال . 2022-2021 الف�ت  

 

كة للتخط�ط والتنظ�م والموارد الدفاع�ة العم�د الركن عطوفةوقد تم االفتتاح تحت رعا�ة  مساعد رئ�س هيئة األركان المش�ت  
ي األردن كاورو ش�مازا�ي وسعادة رئ�سة بعثة المنظمة الدول�ة   سعادةبحضور  ، الدكتور يوسف الخط�ب

سف�ي ال�ابان �ف
ي األردن 

. �ما كورتالس�دة تللهجرة �ف  

ي �شمل مساحات مكتب�ةوقد    ي تحتوي ع� غرفة عزل مجهزة   وأما�ن إقامة للضابطات ،تم اليوم افتتاح المرافق اليت واليت
ور� ة. بمعدات الحما�ة الشخص�ة ال�ف  

  قد دعمو  
�
وع أ�ضا تع��ز القدرة ع�  من خالل   ، وذلك  القوات المسلحة األردن�ة والخدمات الطب�ة المل��ةهذا الم�ش

  التدر�بضابطا. وركز  94لـ    تدر�بمن خالل توف�ي  المعد�ة ع�ب الحدود  لألمراضتحقيق جاه��ة الصحة العامة واالستجابة 
، وك�ف�ة الوقا�ة منه. باإلضافة إ� تعم�م  19-الستجابة لمرض كوف�د و�جراءات ا ،الهجرةالصحة المتعلقة بع� موضوعات 

ف  ف الجنسني أق�مت   المعرفة داخل القوات المسلحة األردن�ة، �شارك�ةو لضمان  . النهج القائم ع� الحقوق والمساواة بني
ف لـ  . ضابطا  11دورات تدر�ب المدر�ني  

كة للتخط�ط والتنظ�م والموارد الدفاع�ة العم�د الركن عطوفةو�ح    الدكتور يوسف مساعد رئ�س هيئة األركان المش�ت
ما نعلم جم�عنا، فإنَّ األردن �ح�ف بعالقات ممتازة مع ال�ابان، وتعاون قوي مع المنظمة الدول�ة للهجرة  :" كبقولهالخط�ب  

ي األردن. 
كة. وتقود  �ف ي القوات المسلحة   هذە العالقة ق�م ومصالح مش�ت

ي األردن، و�شكل خاص �ف
و�قو�ي ذلك، فإننا �ف

و�ــــج السالم واالستقرار والتنم�ة االجتماع�ة  ي هذە المنطقة، -األردن�ة، نتطلع إ� تع��ز عالقاتنا ل�ت
االقتصاد�ة ل�س فقط �ف

."ول�ن ع� الصع�د العال�ي أ�ضا   

 

ي األردن كاورو ش�مازا�ي  سعادةوأفاد 
أّن حكومة ال�ابان ممتنة للعمل �شكل وثيق مع المنظمة الدول�ة للهجرة  بسف�ي ال�ابان �ف

ي هذا المجال المهم، 
.   ح�ث تعد    إدارة الحدود ّي  أ   منذ بدا�ة األزمة السور�ة �ف إحدى المكونات األساس�ة لالستقرار اإلقل��ي

القوات المسلحة األردن�ة والمنظمة الدول�ة  وأضاف" أود أن أغتنم هذە الفرصة ألع�ب عن خالص تقديري لجهود كل من 
ي تحقيق مشار�عنمللهجرة لمساهمته

ا." ا �ف  

 

 

 

 

 



  

 
 

 

ي األردن ت�ما كورتبينما   
وع �مثل التعاون  :"قالت سعادة رئ�سة بعثة المنظمة الدول�ة للهجرة �ف إن استكمال هذا الم�ش

ف المنظمة الدول�ة للهجرة، والقوات المسلحة ا المرفق الذي تم افتتاحه   انّ  ألردن�ة، وحكومة ال�ابان. الناجح والمستمر بني
ي توف�ي حما�ة وسالمة  ات�ة ب��ادة عدد الضابطات المنت�ش �سمح للقوات المسلحة األردنساليوم 

، األمر الذي س�ساهم �ف
ي األردن

ف �ف ."أفضل لجميع األشخاص المق�مني  

ي تعمل ع�  ترو�ــــج الهجرة اإل�سان�ة والمنظمة، فإّن المنظمة الدول�ة للهجرة  و�صفتها المنظمة الحكوم�ة الدول�ة الرائدة اليت
م بدع ف ف استعدادهتل�ت ر�ن من األزمة و��شاء آل�ات استجابة مناسبة لحما�ة األشخاصم م الدول األعضاء لتحسني ،  المت�ف

ون الحدود مع ضمان الس�ادة الوطن�ة والحفاظ ع� أمن حدود الدول ة. والذين �ع�ب  

 

 

: علومات ير�ب التواصل معللم��د من الم  

 رئ�سة وحدة إدارة الهجرة، صبا مكاوي

smakkawi@iom.int 

 مسؤول االتصاالت، ف�دزا لوكوفاك

flukovac@iom.int 
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