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لمحة عن الوضع اإلنساني 

االزرق

منطقة الساتر الترابي

وفقاً للمفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين (UNHCR) فإنه حتى تاريخ الواحد والثالثون من آذار بلغ عدد ســكان المخيم الفعليين في مخيم األزرق ۳٥,٥۲۹ الجئ 
سوري، منهم ۱۱,۳۰٤ ما زالوا يعيشون في القرية ٥ (V-٥) الُمَسيَّجة، و ٤,٥۰۳ في القرية ۲ (V-۲). لم يبَق هنالك أي الجئين في المنطقة المسيجة من القرية ۲. عقب االعتداء 
علــى مركــز قــوات حــرس الحــدود األردنيــة قــرب الركبــان فــي الحــادي والعشــرين مــن حزيــران لــم يتــم منــح تصاريــح جديــدة للدخــول مــن جهــة الحــدود، التــي أعلنتهــا الحكومــة 
ــع الالجئيــن  ــة الحركــة وإتاحــة الخدمــات بشــكل متســاٍو ودون عوائــق لجمي ــال حري ــة حي ــة قلق ــة الدولي ــر الحكومي ــزال المنظمــات غي ــة. مــا ت ــة عســكرية مغلق ــة منطق األردني
الســوريين فــي مخيــم األزرق. إن الفحــص األمنــي لالجئيــن مــن المناطــق المســيجة إلــى غيــر المســيجة مــا يــزال أبطــأ ممــا كان عليــه الحــال قبــل حزيــران ۲۰۱٦ 

ومع استمرار هذا المعدل الحالي فإنه لن ُيسَتكمل بحلول نهاية عام ۲۰۱۷.

لقــد ســجلت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن عــدداً يقــدر بــــ ٤۷,۰۸۰ ســوري فــي منطقــة الركبــان ممــن قامــت بقديــم المســاعدة لهــم، وذلــك حتــى تاريــخ 
األول مــن آذار. لقــد أظهــرت صــور األقمــار االصطناعيــة الملتقطــة  لــكل مــن منطقــة حضــالت فــي الســابع مــن آذار ومنطقــة الركبــان فــي الحــادي والعشــرين مــن شــباط وجــود 
تزايــد طفيــف فــي أعــداد المــآوي التــي مــن الممكــن رؤيتهــا. قــد ال تمثــل أعــداد طالبــي اللجــوء الســوريين ممــن يتــم تقديــم المســاعدة لهــم فــي منطقــة الســاتر الترابــي العــدد الدقيــق 
مــن  أكثــر  وجــود  إلــى  أشــارت  المجتمــع  قــادة  تقديــرات  أحــدث  إن  الدقيقــة.  البيانــات  لجمــع  للمــكان  الوصــول  وقلــة  الصعبــة  للبيئــة  نظــراً  للســكان 

۷۷,۰۰۰ شخص عالقين عند منطقة الساتر الترابي في تشرين األول. 
يحتــاج طالبــو اللجــوء عنــد منطقــة الســاتر الترابــي إلــى المعاملــة اإلنســانية، وتلقــي المســاعدة، وال يجــب أن ُتســحب المســاعدات منهــم بشــكل عشــوائي، تماشــياً مــع القانــون 
اإلنســاني الدولــي. إن أحــد االحتياجــات غيــر الُملبيــة الــذي يســتوجب ضــرورة التدخــل هــو التســجيل. لــدى المدنييــن الســوريين العالقيــن عنــد منطقــة الحاجــز الترابــي الحــق فــي 
طلــب اللجــوء لــدى األردن ويجــب أن ُيســمح بدخــول األشــخاص األشــد حاجــة إلــى البلــد و/أو أن تتــم إعــادة إســكانهم لــدى بلــد آخــر. لــم يحصــل أي توزيــع جديــد للمســاعدات 

منذ الرابع عشر من كانون الثاني وال توجد معلومات حول متى يمكن أن ُتسَتأنف.

حقائق و أرقامالتمويلفي هذا العدد:
تم تمويل خطة االستجابة االردنية

۲۰۱٦ بنسبة ٦٤٪ بما يعادل 
۷۰٥ مليون دوالر حتى نهاية 

تشرين الثاني.

-دعم "منتدى المنظمات غير 
الحكومية الدولية في األردن" للقطاع 

التعليمي وللمشاركة النسائية
-أنشطة المساعدة النفسية االجتماعية 

تشفي الجراح الخفية
-احتفال "منتدى المنظمات غير الحكومية 
الدولية في األردن" باليوم العالمي للمرأة

-المناصرة التي يقوم بها "منتدى المنظمات 
غير الحكومية الدولية في األردن"
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-أصوات الالجئين: السعي إلى األمام رغم
 كل العقبات



دعم "منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في األردن" لألردنيين المتأثرين بانهيار المباني في عمان
بنــاًء علــى طلــب مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة، قــام المجلــس النرويجــي لالجئيــن (NRC) بشــمل مــا يصــل إلــى خمــس وخمســين مــن العائــالت المتضــررة مــن انهيــار المباني 
فــي منطقــة الجوفــة فــي عمــان فــي كانــون الثانــي ضمــن برنامــج للمــال مقابــل اإليجــار لفتــرة تمتــد إلــى ســتة أشــهر. ســيتم الحقــاً تحديــد العــدد النهائــي للعائــالت التــي تــم تقديــم 

المساعدة لها كون بعضها لم يقرر حتى اآلن قبول مساعدة مباشرة افتراضاً منه بأن لديه أمالً في تأمين حزمة تعويضات أكثر شموالً من قبل الحكومة.

ــم  ــاع التعلي ــي األردن“ لقط ــة ف ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــدى المنظم ــم ”منت دع
األردني

كجــزء مــن جهــوده األوســع لمســاعدة النظــام التعليمي فــي األردن، قــام المجلس النرويجــي لالجئين 
(NRC) بإكمــال إنشــاء أربعيــن غرفــة صفيــة فــي خمــس مــدارس حكوميــة فــي محافظــة إربــد التي 
ــي وســوري بشــكل ســنوي. يســتهدف مشــروع  ــل أردن ــى ۲,۳۰۰ طف ــا يصــل إل ــا م ســينتفع منه
الكبيــرة مــن األطفــال الســوريين ويجمــع بيــن  المــدارس المجتمعــات ذات األعــداد  توســعة 
االســتثمارات فــي البنــى التحتيــة للغــرف الصفيــة الجديــدة ومرافــق الميــاه وبيــن المســاعدة 
ــر  ــم غي ــاعدات الخاصــة بالتعلي ــج المس ــن برام ــات وبي ــاء والمجتمع ــن واآلب المتخصصــة للمعلمي
الرســمي فــي المــدارس الحكوميــة. فــي مشــروع منفصــل، قــام المجلــس باســتكمال تركيــب لوحــات 
للطاقــة الضوئيــة الشمســية فــي ثــالث وعشــرين مدرســة فــي محافظــة إربــد بهــدف توفيــر حلــول 
مــن  الطاقــة  اســتهالك  فــي  توفيــر  ضمــان  مــع  التعليمــي  للقطــاع  للطاقــة  بديلــة 

۷۰ إلى٪۱۰۰.

زيادة المشاركة النسائية في العمل اإلنساني
فــي الثانــي عشــر مــن شــباط قامــت منظمــة "كيــر" (Care) فــي األردن واللجنــة الوطنيــة األردنيــة 
لشــؤون المــرأة بإطــالق تقريــر بعنــوان "مشــاركة النســاء فــي العمــل اإلنســاني – دراســة حالــة  مــن 
األردن والفلبيــن". إن هــذا التقريــر، اســتناداً إلــى بحــوث مســتفيضة ومشــاورات قامــت بهــا منظمــة 
"كيــر" العالميــة، يقــول بــأن جهــود حمايــة ومســاعدة النــاس المتأثريــن بالكــوارث الطبيعيــة 
والصراعــات ســتكون أكثــر فعاليــة إذا كان بمقــدور النســاء المســاهمة. وخالفــاً لمــا لــدى البعــض مــن 
ــإن  ــات، ف ــات األزم ــي أوق ــم ف ــر مه ــا غي ــد م ــى ح ــون إل ــي يك ــوع االجتماع ــأن الن ــات ب افتراض
ــاً مــا يحددهــا  ــه مــن أســاليب للتكيــف، غالب ــى مــا يتبعون ــة إل ــاس المتأثريــن، باإلضاف احتياجــات الن
النــوع االجتماعــي. فوفقــاً لمنظمــة "كيــر" فــإن عملنــا ال يكتمــل إذا لــم نحــاول فهــم هــذه االحتياجــات. 
خــالل العاميــن الماضييــن، قامــت منظمــة "كيــر" العالميــة بتوفيــر الدعــم إلجــراء البحــوث فــي األردن 
والفلبيــن وبيئــات أخــرى حــول النــوع االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ، وأجــرت نقاشــات علــى 
مســتوى القواعــد الشــعبية واألهليــة والدوليــة مــن أجــل إيصــال أصــوات النســاء ممــن لديهــن خبــرة 

مباشرة في العمل اإلنساني إلى مفاوضات القمة العالمية اإلنسانية. 

الحاجة المستمرة ألنشطة المساعدة النفسية االجتماعية
كمــا ظهــر فــي التقريــر الــذي نشــرته مؤخــراً جمعيــة إنقــاذ الطفــل (Save The Children) بعنــوان "الجــراح الخفية"، فقد كان هائالً مدى تأثير ســت ســنوات مــن الصراع على 
الرفاهيــة النفســية االجتماعيــة للســوريين. تواصــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة فــي األردن توفيــر المســاعدة الهامــة لمــن يعانــون مــن الصدمــات النفســية التــي تســببها 

الحرب.
ــط جــداً فــي المفــرق والزرقــاء وعمــان يركــز علــى البالغيــن الذيــن يعانــون مــن الضيــق النفســي فــي  تقــوم منظمــة "ميديــر" (Medair) بتوفيــر برنامــج نفســي اجتماعــي ُمبسَّ
المجتمعــات المضيفــة ممــن يكونــون عرضــة للمصاعــب. يشــمل المشــاركون أولئــك الذيــن عانــوا مــن تجاربهــم فــي ســوريا أو مــن الضيــق النفســي المســتمر بســبب الضغوطــات 
التــي يمــرون بهــا فــي األردن. يرتكــز البرنامــج بشــكل كبيــر علــى العــالج الســلوكي الذهنــي وتنظيــم لقــاءات للمجموعــات مــن المشــاركين الذيــن يلتقــون طــوال مــدة ثالثــة أشــهر، 
حيــث تقــوم منظمــة "ميديــر" بــإدارة الجلســات. لقــد تــم إجــراء هــذا البرنامــج خــالل فتــرة االثنــي عشــر شــهراً الماضيــة وقــد اســتعاد مــن خاللــه المنتفعــون األمــل مــن جديــد عبــر 
يبلــغ  إضافــي  عــدد  وهنالــك  أســرهم.  ضمــن  الســلبية  الســلوكيات  وتغييــر  ظروفهــم  مــع  للتعامــل  والتحمــل  الثقــة  وكســب  وتحليلهــا،  تجاربهــم  مشــاركة 

۳۰۰ مشارك ممن ينصب عليهم االهتمام حالياً بالنسبة للعام القادم.  

ــق بالنــوع  ــى مســاءلة تشــمل "كامــل دورة البرامــج" لمــا يتعل ــات للوصــول إل ــد المقارب ــز وتوحي ــى تعزي ــر الدعــوة إل ــات التــي خــرج بهــا التقري ــد كان مــن ضمــن التوصي وق
االجتماعــي ومبــدأ "شــمول الجميــع" فــي تمويــل العمــل اإلنســاني. يجــب علــى المانحيــن ومنظمــات األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة العمــل مــن أجــل جمــع الخبــرات 
الجيــدة للبنــاء علــى مقيــاس العمــر والنــوع االجتماعــي الخــاص باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت (IASC)، والمعاييــر الدنيــا المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي 
والعمــر المطبقــة فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي والصحــة، واإلرشــادات المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت 
(IASC). يجــب أن توضــع المســاءلة فــي إطــار شــامل للتعامــل مــع مــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين، والقيــادة والمشــاركة النســائيتين، والتصــدي واالســتجابة للعنــف القائم على 

النوع االجتماعي، والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، مع تجنب المقاربات المنغلقة وبناء أكبر قدر ممكن من الجسور بين الجهود في مختلف القطاعات.  

۱

۲

أنشطة الشركاء

الحماية
َل إلى ســوريا ۷٤ من أصــل ۳٥۷ من طالبي  لقــد رصــدت المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة معــدالً متزايــداً مــن حــاالت الترحيل لالجئين الســوريين. ففي شــباط وآذار ۲۰۱۷ ُرحِّ

اللجوء في مركز العبور في الرويشد بينما تم نقل الباقين إلى األزرق – باستثناء ثالثة أشخاص عادوا طوعاً إلى سوريا. تقدر المنظمات غير الحكومية الدولية 

المتخصصــة بــأن ۷۰۰ شــخص علــى األقــل تــم ترحيلهــم مــن الزعتــري واألزرق والمخيــم اإلماراتــي األردنــي إلــى ســوريا منــذ بــدء العــام، بينمــا ســجلت المفوضيــة الســامية 
لــوا مــن عائــالت كاملــة وممتــدة مكونــة  لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مــا يقــارب ۲,۷۰۰ حالــة ترحيــل فــي كانــون الثانــي وشــباط فقــط. تتشــكل غالبيــة مــن ُيعَتقــد بأنهــم ُرحِّ
بشــكل رئيســي مــن النســاء واألطفــال. إن األســباب التــي تقــف خلــف عمليــات الترحيــل تشــمل ادعــاءات بإجــراء مكالمــات هاتفيــة مشــبوهة إلــى مناطــق يســيطر عليهــا تنظيــم 

داعش في سوريا أو ادعاءات بارتكاب مخالفات جرمية صغيرة، التي ال تشكل أساساً لعمايات الترحيل بموجب القانون اإلنساني.

 .NRC :مصدر الصوره

 .CARE :مصدر الصوره



إن االســتقصاءات التــي قامــت بهــا اللجنــة الدوليــة الكاثوليكيــة للهجــرة (ICMC) تظهــر بأنــه فــي العديــد مــن الحــاالت ال يتوفــر إال القليــل لــدى األطفــال الالجئيــن فــي المفــرق 
إلشــباع احتياجاتهــم الترفيهيــة، ســواء كانــت أنشــطة بدنيــة أم ذهنيــة، وهــو األمــر الــذي يمكــن أن يتــرك آثــاراً ســلبية للغايــة علــى رفاهيتهــم. إن توفيــر مــا هــو مالئــم مــن الفــرص 
النفســية االجتماعيــة والتعليميــة والترفيهيــة لألطفــال الالجئيــن يمكــن أن يكــون عامــالً أساســياً فــي تنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم، وفــي مســاعدتهم علــى االزدهــار، بــدالً مــن أن 
األعمــار،  حســب  مقســمة  منفصلــة  مســاحات  أربــع  مــن  تتكــون  المفــرق  فــي  لألطفــال"  مالئمــة  "أماكــن  بــإدارة   (ICMC) منظمــة  تقــوم  ناجييــن.  فقــط  يكونــوا 
ــث أن  ــالً، حي ــاً ۱۲۰ طف ــى تقريب ــادي إل ــوم الع ــي الي ــال ف ــة لألطف ــن المالئم ــع األماك ــهر. تتس ــة أش ــى ثالث ــبوع إل ــن أس ــد م ــرة تمت ــا لفت ــوث فيه ــال المك ــن لألطف ــث يمك حي
المكــوث فيهــا فقــط لبضعــة أســابيع عــادة مــا يكفــي حتــى يبدأ العمــال االجتماعيون والمرشــدون التابعــون لمنظمة (ICMC) برؤيــة تغيرات إيجابيــة لدى األطفال. فمــن خالل توفير 
مســاحة آمنــة والمشــاركة فــي األنشــطة النفســية االجتماعيــة والتعليميــة ُيوَضــع األطفــال فــي ظــروف جديــدة ويختبــرون طريقــة إيجابيــة للتفاعــل مــع النــاس المحيطيــن بهــم، وهــو 
مــا يقودهــم إلــى تعزيــز عالقاتهــم مــع اآلخريــن. وتتــم مســاعدتهم فــي التعبيــر عــن أنفســهم بطــرق صحيــة وفــي اســتعادة الشــعور بــإدارة حياتهــم وهــو األمــر الــذي بــدوره يؤثــر 
إيجابيــاً علــى شــعورهم  بالثقــة وتقديــر الــذات. يفيــد بعــض األطفــال بــأن األماكــن المالئمــة لألطفــال هــي حيــز يشــعرون فيــه بالراحــة للتعبيــر عــن مخاوفهــم وآمالهــم وأحالمهــم. 

يقول عدنان، وهو طفل يبلغ ثماني سنوات: "أحب هذا المركز وأشعر بأني مرتاح هنا، فال يوجد هنا أي شكل من أشكال العنف". 

باإلضافــة إلــى تنميــة األطفــال للعالقــات اإليجابيــة بيــن بعضهــم البعــض، فــإن العديــد 
منهــم ينّمــون عالقــات إيجابيــة مــع العمــال االجتماعييــن والمرشــدين، وهــو مــا يوســع 
شــبكة الحمايــة المحيطــة باألطفــال وعائالتهــم، ويقلــل مــن عزلتهــم االجتماعيــة، ويســهل 
إحالتهــم إلــى خدمــات أساســية أخــرى. مــن خــالل هــذه المقاربــة الشــمولية فــإن المســاعدة 
إعطــاء  فــي  تســاهم   (ICMC) منظمــة  تقدمهــا  التــي  االجتماعيــة  النفســية 
األطفــال والعائــالت والمجتمعــات اإلمكانيــات لكــي يكونــوا هــم الالعــب األساســي 

للحماية الخاصة بهم. 

ــة  ــن المالئم ــبة الحضــور لألماك ــأن نس ــد ب ــات تفي ــة (ICMC) بيان ــجلت منظم ــد س لق
لألطفــال قــد تجــاوزت الضعــف منــذ العــام الفائــت. فمنــذ الفتــرة مــن كانــون الثانــي إلــى 
ــال،  ــة لألطف ــن المالئم ــن األماك ــتفادوا م ــن اس ــالً مم ــك ٥٥۹ طف آذار ۲۰۱٦ كان هنال
بالمقارنة مع ۱,۱٦٥ طفالً خالل نفس الفترة في ۲۰۱۷. ستستمر منظمة (ICMC) بتوسيع 

توفير المساعدة النفسية االجتماعية لألطفال المحتاجين وعائالتهم. 

(NLG EdTech) مشاركة أعضاء ”منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في األردن“ في قمة
مــة مــن قبــل مبــادرة "ال لضيــاع جيــل" (NLG) التــي عقــدت فــي األول والثانــي مــن آذار كانــت فرصــة هامــة للغاية لتعلــم المزيد حــول كيف يمكن  إن قمــة تكنولوجيــا التعليــم الُمنظَّ
ــة  ــاً للتواصــل مــع الجهــات الفاعل ــاً مثالي ــا الرقميــة المســاعدة ولتوفيــر مســاحات للتواصــل بغــرض مســاعدة الشــباب األردنييــن والســوريين. وقــد كانــت أيضــاً مكان للتكنولوجي
ــة  ــد عرضــت قم ــم. لق ــي التعلي ــا ف ــتخدام التكنولوجي ــه باس ــوم ب ــذي تق ــل ال ــراز العم ــن إلب ــا رك ــد منه ــد كان للعدي ــرة فق ــرة وصغي ــركات كبي ــود ش ــرى، وبوج ــة األخ اإلقليمي
الجهــات  بيــن  المشــترك  التعــاون  تشــجيع  بهــدف  التكنولوجيــا  مجــال  فــي  االبتكاريــة  األفــكار  ذات  للمشــاريع  األولــي  للتمويــل  فــرص  خمــس   (NLG Edtech)

اإلنسانية الفاعلة والشركات الرقمية الناشئة ورواد مشاريع األعمال.

۲

۳

      قصة خاصة بالهيئة الطبية الدولية
أمــل (تــم تغييــر االســم الحقيقــي) هــي شــابة تبلــغ مــن العمــر ثالثــة وعشــرين عامــاً، التــي تــم تشــخيص حالتهــا علــى أنهــا تعانــي مــن اضطــراب ذهنــي حــاد 
وانفصــام الشــخصية. تعيــش أمــل فــي محافظــة الطفيلــة فــي جنــوب األردن مــع عائلتهــا التــي لــم تســتطع التعامــل مــع حالتهــا. ولــم يتمكــن أهلهــا بســبب وضعهــم 
الطبيــة  بالهيئــة  االتصــال  أختهــا  قــررت  فقــد  الحــظ  ولحســن  المتخصصــة.  الخاصــة  المستشــفيات  لــدى  عالجهــا  نفقــات  تحمــل  مــن  المالــي 
الدوليــة (International Medical Corps) بديــالً عــن ذلــك، وذلــك عقــب حضورهــا جلســة توعويــة أجراهــا متطوعــون فــي مجــال صحــة المجتمــع. 
فقــد كان والــد أمــل محجمــاً فــي البدايــة عــن إرســال ابنتــه إلــى العيــادة خوفــاً مــن الوصمــة التــي قــد يلحقهــا المجتمــع، ولكنــه وافــق فــي النهايــة بعدمــا تلقــى 
ــي آذار  ــة ف ــي الطفيل ــة ف ــة الدولي ــة الطبي ــادة التابعــة للهيئ ــارة العي ــدأت بزي ــد ب ــة وق ــة الدولي ــة الطبي ــع للهيئ ــة التاب ــق الصحــة الذهني ــة مــن فري جلســة توجيهي
۲۰۱٥. بالنســبة ألمــل فقــد كانــت األشــهر األولــى لمرضهــا، كمــا وضحــت، صعبــة ومرعبــة لهــا ولعائلتهــا. فقــد قالــت بأنهــا كانــت ســريعة الهيجــان وتنتابهــا 
الهواجــس ومضطربــة وشــعرت بأنهــا تريــد الصــراخ وبــأن أفكارهــا كانــت مبعثــرة، حيــث تكمــل أمــل قائلــة: "لقــد يأســت مــن نفســي". لقــد أُقِنَعــت بأنهــا كانــت 
ضحيــة وبكــره أبيهــا لهــا. لقــد اســتغرق األمــر وقتــاً حتــى وافقــت أمــل علــى رؤيــة أخصائــي نفســي والبــدء بالعــالج. وعندمــا قــام األخصائــي النفســي التابــع 
للهيئــة الطبيــة الدوليــة بتشــخيص حالتهــا علــى أنهــا مريضــة بانفصــام الشــخصية، رفضــت أخــذ الــدواء وســاء مرضهــا مــن حيــن إلــى آخــر. ورغــم ذلــك، لــم 

ييأس طاقم الصحة الذهنية للهيئة الطبية الدولية من مساعدتها وقد حاول بصعوبة إقناعها بالبدء في تناول دوائها. وقد ساهم االنتقال للسكن في 
منــزل أقــرب للعيــادة التابعــة للهيئــة الطبيــة الدوليــة فــي تحســن حالــة أمــل. وهــي تقــول بــأن أفــراد أســرتها وطاقــم الهيئــة الطبيــة 
الدوليــة يعاملونهــا بشــكل حســن وبأنهــم جميعهــم يقدمــون العــون لهــا عندمــا تحتــاج إلــى شــيء. وببــطء بــدأت أمــل بقــراءة الكتــاب 
المقــدس وتلقــت دروســاً كونهــا شــعرت بــأن الكتــاب المقــدس قــد ســاعدها. بعــد هــذه الرحلــة الطويلــة فــي العــالج، أصبحــت أمــل 
ــأن مســتقبلها ســيكون  ــا وتأمــل ب ــاول دوائه ــى تن ــزال تواظــب عل ــا ت ــن وم ــات مــع اآلخري ــن الصداق اآلن شــابة تســتطيع تكوي
أفضــل. تشــرح أمــل كيــف أنهــا اســتفادت مــن خدمــة إدارة الحــاالت للصحــة الذهنيــة التابعــة للهيئــة الطبيــة الدوليــة وهــي تقــول 
وقــد اعتلــت وجههــا ابتســامة:"لقد كنــت غيــر ســعيدة علــى اإلطــالق، ولكــن بعــد أن تلقيــت المســاعدة مــن الهيئــة الطبيــة الدوليــة 

تغيرت حياتي، فأنا أنظر إلى نفسي على أني شابة جميلة، وكلي أمل في مستقبل مشرق".

child friendly space info.
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وقــد شــارك طاقــم المجلــس النرويجــي لالجئيــن (NRC) فــي تســهيل النقاشــات واســتخراج األفــكار، وفــي إعطــاء الــرأي حــول خطــط العمــل المطروحــة. وبــروح الحمــاس التــي 
اتسمت بها القمة قام المجلس النرويجي لالجئين بتطوير وطرح خطة عمل للمنحة المقدمة من قبل  منظمة (Worldreader) لقاء تقديم تطبيقها اإللكتروني الخاص بسرد القصص في 
المخيمــات لــدى األطفــال والشــباب بهــدف تشــجيع مشــاركة اآلبــاء. وبخــالف معظــم العــروض التــي يتــم إعدادهــا، فعلــى المترشــحين النهائييــن عــرض ابتكاراتهــم علــى الجمهــور. 
لقــد كانــت شــريحة العــروض متنوعــة وعكســت التعلــم المكتســب مــن النقاشــات والعــروض واألفــكار التــي تــم تداولهــا بيــن النــاس. يقــوم المجلــس النرويجــي لالجئيــن حاليــاً 
بتشــجيع التكنولوجيــا فــي التعليــم ولديــه مختبــرات حاســوب لألطفــال والشــباب مــن أجــل تعلــم مهــارات الحاســوب وإتاحــة االســتفادة مــن مجموعــة مــن الــدورات الُمعَتمــدة عبــر 
االنترنــت باســتخدام أســلوب متنــوع مــع تقديــم المســاعدة والتوجيــه. كمــا أن لديــه الجهوزيــة  التامــة للتعــاون المشــترك مــع جهــات فاعلــة أخــرى مثــل منظمــة الرؤيــة العالميــة 
تســعى  الالجئيــن"  للشــباب  إقليميــة  تواصــل  "مســاحة  تطويــر  فــي   ((Silatech) و   (Microsoft) مــع  (بالشــراكة   (World Vision)
لتقديــم فرصــة للشــباب الالجئيــن لالســتفادة مــن الــدورات الُمعَتمــدة عبــر االنترنــت باإلضافــة إلــى توفيــر المســاعدة والمهــارات المؤهلِّــة للحصــول علــى عمــل، حتــى يمكــن فــي 

نهاية المطاف الولوج إلى أسواق العمل عبر االنترنت.

قامــت جمعيــة إنقــاذ الطفــل (Save the Children) بتخصيــص ركــن للمعلومــات فــي القمــة إلتاحــة المعلومــات حــول البرامــج التعليميــة لجمعيــة إنقــاذ الطفــل فــي األردن 
والمــواد التعليميــة التــي تخــص "الرعايــة والنمــو المبكريــن للطفولــة" والتعليــم غيــر الرســمي. قامــت جمعيــة إنقــاذ الطفــل فــي األردن بتســهيل إجــراء نقــاش لمجموعــة فرعيــة 
بيــن المنظمــات المهتمــة فــي تطويــر خطــة عمــل لمنحــة التمويــل األولــي الخاصــة بنمــاذج القصــص لبرنامــج التعليــم "للســنوات المبكــرة للصــف الدراســي الثانــي". وبالنتيجــة قــام 
تجمــع مكــون مــن ثــالث منظمــات بتقديــم خطــة عمــل للتمويــل. وســاندت جمعيــة إنقــاذ الطفــل فــي األردن التحكيــم المتعلــق بالتمويــل األولــي مــن خــالل كونهــا عضــواً فــي "لجنــة 

 .(USAID) التحكيم لصندوق تمويل السنوات المبكرة" التي تترأسها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

٤

المناصره

قامــت منظمــة (ICMC) بدعــوة نســاء ســوريات وأردنيــات لحضور جلســة استشــارية مع الخبير القانوني لمنظمــة (ICMC) في مركز الحماية التابع لها فــي المفرق، وذلك للنقاش 
حــول حقــوق اإلنســان ولإلجابــة علــى تســاؤالتهن. لقــد قــام كل مــن طاقــم العمــل والنســاء بتوضيــح النجاحــات الشــخصية والتحديــات التــي يواجهنهــا كنســاء علــى أوراق ملونــة، 
وشــرحن كيــف ســيقمن بالدفــاع عــن حقوقهــن فــي المســتقبل. معظــم النســاء شــاركن أحالمهــن فــي العــودة إلــى ســوريا يومــاً مــا، أو مواصلــة تعليمهــن، أو الحفــاظ علــى أســرهن 

في مأمن من العنف. وبعد ذلك ُعِرضت هذه الوعود حول مركز الحماية كتذكير على شجاعتهن وتصميمهن. 

احتفال أعضاء "منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في األردن" باليوم العالمي للمرأة
فــي الثامــن مــن آذار، احتفــاالً باليــوم العالمــي للمــرأة، نظمــت منظمــة اإلغاثــة األوليــة – المعونــات الطبيــة الدوليــة (PU-AMI) مــع شــريكها في مدينــة الرصيفة فعالية تســتهدف 
مــت الفعاليــة لــدى المنظمــة األهليــة "صابريــن" وشــملت مشــاركة خمســين امــرأة. اشــتملت الفعاليــة علــى عــرض  تحديــداً النســاء األشــد حاجــة مــن منطقــة الرصيفــة. وقــد ُنظِّ
ونقــاش حــول حقــوق المــرأة، وتاريــخ اليــوم العالمــي للمــرأة، وحقــوق الالجئيــن الســوريين فــي األردن، ومشــكلة الــزواج المبكــر والتحديــات المصاحبــة لتســجيل حــاالت الــوالدة. 
ــراكة  ــي بالش ــز مجتمع ــإدارة مرك ــاً ب ــة (PU-AMI) حالي ــوم منظم ــي. تق ــع األردن ــي المجتم ــاء ف ــا النس ــي تواجهه ــات الت ــورت التحدي ــرحية ص ــرض بمس ــق الع ــد أُلِح وق

مع جمعية السيدات العامالت في الرصيفة.      
يقــدم المركــز المجتمعــي الخدمــات للســكان الســوريين واألردنييــن فــي الرصيفــة. يســتفيد المنتفعــون فــي المركــز المجتمعــي مــن إدارة الحــاالت الفرديــة التــي يقــوم بهــا عمــال 
المجتمع العاملون لدى منظمة (PU-AMI) وكما يقدم المركز أنشــطة للتوعية الصحية، واالستشــارات النفســية االجتماعية، وحصص للتعليم غير الرســمي، واألنشــطة المرتبطة 

بالمهارات الحياتية.

تحــت رعايــة ســعادة ســفير االتحــاد األوروبــي، ماتيــو فونتانــا، قامــت منظمــة "كيــر" (Care) فــي األردن بإحيــاء اليــوم العالمــي للمــرأة بفعاليــة عنوانهــا "تحلــوا بالجــرأة من أجل 
التغييــر". وقــد أبــرزت الفعاليــة أســلوب منظمــة "كيــر" فــي تكويــن مجتمعــات يتــم فيهــا شــمول كال الجنســين بشــكل أكثــر تســاوياً مــن خــالل إشــراك هــذه المجتمعــات وبنــاء 
قدراتهــا. وكانــت أهــداف الفعاليــة مشــاركة العالــم فــي االحتفــال باليــوم العالمــي للمــرأة، والتأكيــد علــى أهميــة تشــكيل عالــم عامــل يتــم فيــه شــمول كال الجنســين بشــكل أكثــر 
تســاوياً، وتســليط الضــوء علــى أســلوب منظمــة "كيــر" فــي تشــجيع المســاواة بيــن الجنســين عبــر إشــراك المجتمعــات المحليــة، مــن الرجــال والنســاء، وقــادة المجتمــع، واألردنييــن 
والالجئيــن، والشــباب، مــن خــالل لجــان االتصــال المحليــة واللجــان الشــبابية. واشــتملت الفعاليــة علــى خطابــات الترحيــب مــن ســعادة الســفير ماتيــو فونتانــا واآلنســة ســالم كنعــان، 
المديــرة القُطريــة فــي االردن لمنظمــة "كيــر" العالميــة، وعــرض حــول دور اللجــان الشــبابية فــي النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين، وحلقــة نقاشــية حــول المقاربــات وأفضــل 
الخبــرات بالنســبة للمجتمعــات التــي يكــون الجميــع فيهــا مشــمولين وبالنســبة للمشــاركة األوســع للنســاء فــي الحيــاة العامــة، وعــرض درامــي حــول أهميــة التعليــم فــي محاربــة 

الزواج المبكر.
 

 .CARE :مصدر الصوره



حوار "منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في االردن" حول سبل كسب المعيشة
ــم "منتــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة فــي األردن" فــي األول مــن شــباط حــواراً مــع العامليــن فــي مجــال ســبل كســب  بمناســبة الذكــرى الســنوية األولــى لمؤتمــر لنــدن، نظَّ
المعيشــة لمناقشــة أســاليب المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة تجــاه ســبل كســب المعيشــة، وفهــم مــا تضيفــه مــن قيمــة، ودورهــا فــي المســاعدة فــي تنفيــذ وثيقــة التفاهــم المبرمــة 

مع األردن في مؤتمر لندن. وَشِمل الحوار منظمات غير حكومية محلية ودولية، وممثلين من المجتمع الدولي، والحكومة األردنية، والمنتفعين السوريين.
قدمــت المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة الــدروس الُمتعلَّمــة مــن مشــاريعها التــي تــم تلخيصهــا فــي ملخــص شــامل. قامــت المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة بمشــاركة تجربتهــا 
مــع برامــج المــال مقابــل العمــل، وكيفيــة التعامــل مــع الشــكاوى المتعلقــة بحقــوق العمــل غيــر الرســمي، وتأثيــر برامــج األعمــال المنزليــة، والعمــل مــع التعاونيــات، وكيفيــة ربــط 

برامج التدريب المهني مع التدريب العملي أو مبادرات التمويل الصغير. 

مساحة تواصل للحلول الدائمة
"لــو كانــت هنــاك فرصــة لكــي أعــود اآلن إلــى ســوريا لفعلــت". هــذا مــا قالــه أحمــد (اســم مســتعار) للمشــاركين خــالل حلقــة نقاشــية ُعِقــدت فــي عمــان. لقــد كانــت هــذه الحلقــة 
النقاشــية واحــدة مــن خمــس حلقــات نقاشــية ُعقــدت فــي شــباط مــن قبــل "منصــة الحلــول الدائمــة" عبــر أربــع محافظــات مختلفــة فــي األردن (عمــان وإربــد ومعــان والزرقــاء). 
أتاحــت هــذه النقاشــات لألفــراد المهجريــن مــن ســوريا نقــل مــا مــروا بــه مــن تجــارب فــي ســوريا واألردن. لقــد أمكــن للمشــاركين مشــاطرة وجهــات نظرهــم المختلفــة حــول بنــاء 
المجلــس  مــن  كل  بيــن  مشــتركة  مبــادرة  هــي  الدائمــة"  الحلــول  "منصــة  إن  وســالم.  بكرامــة  فيــه  يعيشــون  أن  يمكــن  مســتقبل 
الدنماركــي لالجئيــن (DRC) ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة (IRC) والمجلــس النرويجــي لالجئيــن (NRC). وقد تشــكلت في تشــرين الثاني ۲۰۱٦ بهدف االنخراط مــع الجهات الفاعلة 

المحلية والدولية من أجل البحث عن حلول للمهجرين بسبب األزمة المستمرة في سوريا.  

فبينمــا نحيــي بحــزن الذكــرى الســنوية السادســة لألزمــة الســورية، فإننــا اليــوم نلقــي الضــوء علــى قصــة مــن بيــن العديــد مــن القصــص األخــرى عــن الجئــة ســورية تعيــش فــي 
األردن وتحاول إعادة بناء حياتها.

نــور هــي الجئــة ســورية متزوجــة  تبلــغ مــن العمــر ســتة وعشــرين عامــاً وتتحــدر مــن ريــف دمشــق وقــد الذت إلــى األردن فــي العــام ۲۰۱۳ مــع زوجهــا ورطفلتهــا الصغيــرة، 
بعــد أن أتمــت لتوهــا شــهادتها الجامعيــة األولــى. ومثلهــا مثــل الكثيريــن غيرهــا، فقــد أُجبــرت نــور فــي البدايــة علــى النــزوح داخــل ســوريا واســتمرت بالتنقــل مــن مــكان إلــى 
آخــر بحثــاً عــن األمــان حتــى لــم يصبــح ممكنــاً االســتمرار بالعيــش هكــذا وقــد بــدأت عالمــات الصدمــة النفســية والضيــق النفســي بالظهــور علــى ابنتهــا بســبب القصــف المتكــرر. 
جديــدة  ثقافــة  ذي  بلــد  فــي  االســتقرار  كيفيــة  لتعلــم  أضطــرت  أنهــا  حيــث   ،۲۰۱۳ العــام  أواخــر  فــي  الكــرك  وصلــت  عندمــا  نــور  معانــاة  تتوقــف  ولــم 
بالنســبة لهــا ودون أن تمتلــك أي مقتنيــات. وقــد قامــت عائلتهــا بتســجيل نفســها لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مــن أجــل تلقــي المســاعدات وبــدأت نــور 
بالبحــث عــن عمــل لمعاونــة عائلتهــا. فقــد بــدأت كمتطوعــة مــع الهيئــة الخيريــة األردنيــة الهاشــمية لعــدة أشــهر مــا مكــن عائلتهــا مــن إيجــاد ســكن أفضــل، وزاد مــن ثقتهــا. لقــد 
 ۲۰۱٤ العــام  أوائــل  فــي  لالجئيــن  الدنماركــي  للمجلــس  التابــع  المجتمعــي  المركــز  لــدى  العمــل  بــدأت  عندمــا  لألحســن  آخــر  منحــاً  حياتهــا  أخــذت 

وبعد ثمانية عشر شهراً أصبحت أول الجئة سورية في الكرك تحصل على تصريح عمل وتوقع على عقد للعمل.
رغــم أن المجتمــع المحلــي لــم يرحــب تلقائيــاً فــي البدايــة بحصــول الجئــة علــى وظيفــة ألردنــي، إال أن نــور تقــول بســرور بــأن لديهــا اليــوم ۳۹۰ أردنيــاً مســجلين لديهــا فــي 
قائمــة دليلهــا الهاتفــي مــن أصــل ٤۰۰! إن طمــوح نــور واندفاعهــا لتأميــن الــرزق لنفســها ولعائلتهــا قادهــا إلــى القيــام بمهــام مختلفــة لــدى المجلــس الدنماركــي لالجئيــن. فبينما كانت 
فــي البدايــة تعمــل فــي الســاحة اآلمنــة مــع األطفــال وقامــت بتدريــب األردنييــن والســوريين علــى صنــع الصابــون، فإنهــا تطــورت اليــوم لتصبــح فــي وظيفــة "مســاعدة للتواصــل 
الميدانــي" ضمــن القســم الخــاص بســبل كســب المعيشــة لــدى المجلــس الدنماركــي لالجئيــن. وهنــاك فإنهــا تهتــم بالالجئيــن الســوريين العامليــن بشــكل غيــر رســمي وتشــرح لهــم 
اإلجــراءات الالزمــة للحصــول علــى تصريــح عمــل، مســتخدمة قصتهــا كحالــة يمكــن االحتــذاء بهــا. ولكــن رغبتهــا لفعــل وتعلــم المزيــد ال تتوقــف عنــد هــذه النقطــة. فهــي تريــد 
حاليــاً التســجيل فــي دورات اللغــة اإلنجليزيــة لــدى المجلــس الدنماركــي لالجئيــن، وتدريــب النــاس علــى المحاســبة اعتمــاداً علــى خلفيتهــا التعليميــة. ورغــم أن نــور تفتقــد عائلتهــا 

ومنزلها، فإنها متشوقة لتعلم ما هو جديد من مهارات ومعرفة وهي تقول:"أنا أعمل بجد من أجل أن تحصل ابنتي على حياة أفضل".
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