منجزات الهالل االحمر االردني خالل عام 2015
الموجهة لالجئين السوريين في المملكة
المشروع

برنامج الصحة
المجتمعية واالسعاف
االولي

نبذة عن النشاط

الشركاء

تغيير السلوك في مجتمعات
الالجئين والمجتمعات المضيفة ،مع  -االتحاد الدولي لجمعيات
التركيز على النساء والفتيات لبناء الصليب االحمر والهالل
االحمر.
مجتمعات قوية وصحية.

المدة الزمنية

2015

اعداد المستفيدين

المجموع88110 :

 -الصليب االحمر االلماني.

تدريبات عملية على
برنامج االسعاف االولي

تنفيذ مهمات التدريب في مجال
االسعافات األولية في جميع
محافظات المملكة التي يتواجد بها
الالجئون السوريون للتعامل مع
اإلصابات والحاالت الطارئة
وإعطاء المعلومات التي تؤهل
الجميع إلنقاذ الحياة.

 اللجنة الدولية للصليباالحمر.
 -الصليب االحمر االلماني

مجموع المستفيدين 3788
2015
 2286الجى سوري
 1502اردني

التغطية
الجغرافية
محافظات
العاصمةعمان،
عجلون ،جرش،
المفرق ،مأدبا
محافظة اربد
.
عمان ،اربد،
المفرق ،جرش،
الكرك ،العقبة ،و
مادبا.

تقديم مساعدات نقدية لألسر
السورية الالجئة بعد القيام بزيارت
منزلية واجراء تقييم ميداني
للوقوف على احتياجاتهم.

برنامج الدعم النقدي

مكتب الهالل االحمر
االردني /منطقة
الرويشد

برنامج البحث عن
المفقودين

يقدم المكتب الخدمات لآلجئين
السوريين المتواجدين على الساتر
الترابي في المنطقة الشرقية من
الحدود االردنية.
كما يعمل ايضا ً على تنفيذ وتسهيل
البرامج والخدمات التي تقدمها
اللجنة الدولية للصليب االحمر
باالضافة الى التعاون مع شركاء
العمل االنساني لآلجئين السوريين
على الساتر الترابي في الرويشد
من حيث تقديم مختلف اشكال
المساعدات االغاثية والصحية لهم.

 االتحاد الدولي لجمعياتالصليب االحمر والهالل
االحمر .

 1201عائلة سورية الجئة

عمان

 اللجنة الدولية للصليباالحمر.

 3000عائلة سورية الجئة

محافظتي مأدبا
والمفرق

 -الصليب االحمر االلماني

 702عائلة
 500عائلة

2016-2015

توزيع  6000جاكيت
للرجال والنساء
الصليب االحمر االلماني.

يهدف الى اعادة الروابط االسرية
بالتنسيق مع مختلف شركاء العمل  -اللجنة الدولية للصليب
االنساني من خالل استقبال وارسال االحمر
الرسائل واجراء المكالمات الهاتفية
اضافة الى زيارة فروع الهالل
االحمر االردني المختلفة لتوثيق
طلبات تخص االشخاص الذين
انقطعت اخبارهم عن ذويهم.

2015
توزيع  4000حقيبة مواد
نسائية.

 طلبات مفقودين 4792015

عدد المستفيدين من
المكالمات الهاتفية داخل و
خارج مخيمات اللجوء
السوري في االردن بلغ:
 53332مكالمه هاتفية.

اربد
عمان

المنطقة الشرقية
للحدود االردنية
منطقة الرويشد

الهالل االحمر
االردني وفروعه
(جرش ،اربد،
مادبا ،العقبة،
السلط ،عجلون،
المفرق ،معان،
اضافة الى مركز
الدعم النفسي.

المركز المهني للهالل
االحمر االردني

برنامج الدعم النفسي
واالجتماعي

يسعى الى المساهمة في تنمية
المجتمع المحلي من خالل تقوية
قدرات السيدات والفتيات برسوم
رمزية.
ويساهم المركز في نشر
استراتيجية االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب االحمر والهالل
االحمر للنوع االجتماعي والحد من
العنف من خالل ورشات العمل
التدريبية المنعقدة في الجمعية.
يهدف المشروع إلى تحسين
الوضع النفسي اإلجتماعي و
تحقيق الرفاه لألسر السورية
الالجئة من خالل ورشات عمل
نفسية إجتماعية لهم وألطفالهم.

 اللجنة الدولية للصليباالحمر.
 -الصليب االحمر االلماني.

من2015/5/1 :
الى2015/12/30 :

 -الصليب األحمرالفرنسي.

المحلي في منطقة بدر.

 – 3توزيع مساعدات شتوية
وصوبات و بطانيات لألسر
السورية الالجئة.
 - 4تدريب سيدات اردنيات

المناطق المحيطة
بالجمعية

الصليب االحمر الدنماركي2015

المستفيدون 23835 :
 االناث12282 : -الذكور11553 :

 -الصليب االحمر االيطالي

محافظات
العاصمة عمان،
العقبة ،جرش،
وعجلون.

المستفيدون 2300 :طالب

 - 1تنفيذ اعمال الصيانة ل خمسة
مدارس حكومية يتلقى فيها الطلبة
من ابناء اللجوء السوري تعليمهم
الى جانب الطلبة االردنيين.

مشروع تحسين
 - 2توزيع حقائب صحية على
الظروف المعيشية
طلبة الخمس مدارس التي تم
الالجئين وأبناء المجتمع صيانتها.

المستفيدات  398 :سيدة.
 مهارات الحاسوب24 : دورات الخياطة 30 :27
 تصفيف شعر:44
 القش :43
 الكروشيه: اشغال يدوية 162 : لغة انجليزية 10 : التطريز بالشبر12 : محو االمية 36 : -رسم على الزجاج10 :

 االردنيون 1500 :طالب السوريون  800 :طالب -الصليب االحمر الفرنسي

2015

المستفيدون 3600 :طالب
منهم 600 :طالب سوري
 60أسرة سورية الجئة.

 30مستفيدة

محافظة العاصمة
عمان – منطقة
بدر – حي نزال.

وسوريات على الحرف اليدوية
االشغال اليدوية كتشكيل الصابون
واالكسسورات والقش وصناعة
الشمع وتشكيله.

 :15اردنية
 : 15سورية

 – 5تنفيذ توعية صحية عن
النظافة الشخصية لطلبة ثالثة
مدارس حكومية اضافة الى
تعليمهم نشاط حول كيفية صناعة
الصابون وتشكيله.

المستفيدون 449:طالب
منهم  25طالب سوري

المستفيدون14500 :

 -1مشروع رغيف الخبز.
 -2مشروع ختان االطفال

المساعدات االنسانية
المقدمة من الهالل
االحمر الكويتي لآلجئين  -3مشروع افطار الصائم
السوريين في المملكة.
 -4مشروع الكسوة

 -5مشروع العيادة السنية

 -الهالل االحمر الكويتي

المجموع 2420 :طفل
2015
توزيع  800وجبة افطار
يوميا خالل شهر رمضان،
وبلغ عدد
المستفيدين 24000
 3000عائلة الجئة
 1682مستفيد من خدمات
العيادة.

مختلف محافظات
المملكة

