
ا�زرق

 أصدر منتدى ا�نظ�ت غ	 الحكومية � ا�ردن � 28 سبتم� بيانا صحفيا يسلط الضوء ع� مخاوف ا�نظ�ت غ	 الحكومية الدولية بشأن مص	 السوري� الذين تقطعت بهم السبل
 ع� الحدود ا�ردنية السورية و� يتلقوا ا�ساعدة منذ 15 يونيو / حزيرا ن .فقد كان آخر توزيع للمواد الغذائية وغ	 الغذائية � الساتر ال£ا¢ ب� مايو و15 يونيو، و� يغطي ذلك

التوزيع سوى 4,354 أ³ة تتكون من 35،451 فرد. منذ ذلك الح� ، � تسمح الحكومة ا�ردنية ل²مم ا�تحدة باستئناف عملها وأصبح ا�دني� طي النسيان

 
  وتفيد التقارير بأن الحالة ا�منية قرب الركبان والحد�ت تدهورت مع التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية بالقرب من ا�عسكرين، م� أدى إµ ترك ا�دني� � مخيم الحد�ت

واستقروا بالقرب من الركبان. يجب ع� ا�جتمع الدوÅ أن Äارس نفوذه ع� جميع ا�طراف ½يجاد حل إنساÀ لهذه ا�زمة وض�ن توف	 إµ الخدمات ا½نسانية

 ووفًقا �فوضية ا�مم ا�تحدة لشــؤون الÏجئ�، يبلغ عدد ســكان مخيم ا�زرق النشــط اÍن 34،034 �جئًا ســوريًا حتى يوم 13 ســبتم�، حيث وصل أكÉ من 21،000 �جئ إµ الســاتر
 ال£ا¢ منذ 8 مارس لعام 2016. و� نهاية سبتم�، كان 8,676 يعيشون � قرية 5، والتي � تزال ُمسيجة Ñاًما، معظمهم موجود منذ أكÉ من عام. ورحبت ا�نظ�ت غ	 الحكومية
 الدولية بالتحري الذي أُجري لـ 413 فرًدا مؤخًرا � أغســطس ولـ 1000 فرًدا � مطلع ســبتم�، وتحث الســلطات ع� ا�حافظة ع� الوت	ة ا�تزايدة. و� الواقع، حســب ما ذكرته
 ا�فوضية، يوجد حاليًا 800 مأوى خاÅ � ا�ناطق غ	 ا�ُسيجة والتي Äكن أن تستوعب حتى 6 أفراد لكل أ³ة - وهذا يعني أنه Äكن نقل أكÉ من 4،000 فرد ع� الفور من القرية

الخامسة

 
 وأثناء تلك الف£ة، رحبت الوکا�ت العاملة � ا�زرق بإنشاء مركز زوار � قرية 5 وبتحرير السوق من خÏل إنشاء متجر � مخیم ا�زرق، ولکنھا � زالت تؤكد ع� التحدیات التي
 تواجه ا�ستفیدین من ارتفاع أسعار ا�واد الغذائیة � مراكز التسوق والحصول ع� الرعاية الصحية ا�تخصصة والطارئة. ك� يودون تسليط الضوء ع� التحديات ا�ستمرة ا�تعلقة

بتنفيذ مخطط التطوع القائم ع� الحافز داخل ا�خيم

 64,497

 654,582

93%
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   أنشطة الشركاء
 الزواج المبكر، تحدیات الحمایة التي واجھھا األطفال غیر

 الُمصاحبین والمنفصلین، دعم الناجین من التعذیب

 دراسة منتدى المنظمات غیر الحكومیة في األردن حول
میثاق االردن
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36%
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مناصرة منتدى المنظمات غیر الحكومیة في األردن

نشرة إخباریة -      اإلصدار الخامس  (یولیو- سبتمبر ۲۰۱۷) 

لمحة عن الوضع اإلنساني 
منطقة الساتر الترابي

حقائق و أرقام

تم تمویل خطة االستجابة االردنیة 
بنسبة ۳٦٪ بما یعادل ٤۳۱ 

ملیون دوالر حتى نھایة شھر 
سبتمبر

في ھذا العدد: حقائق و أرقام

 الجئ سوري

الجئ عراقي

 الجــئ ســوري تحــت خــط
 الفقــر- بمرتــب ٦۸ دینــار

ً ادرني شھریا

نسبة البطالة في الألردن

۱



التطورات القانونية والسياسية

الجنس، التوثيق، زواج ا�طفال

 وجد تقييم اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة* ، الذي أُجري مؤخًرا والذي يحقق � الصلة ب� الجنس ونقص الوثائق ب� الÏجئ� الســوري�، أن زواج ا�طفال Äثل قدًرا كبً	ا من
 مشاكل التوثيق. لقد أدت طبيعة التهج	 التي طال أمدها إµ تفاقم هذه ا��رسة ب� ا�جتمع السوري، متأصلة � عدم ا�ساواة ب� الجنس� والفقر وانعدام الفرص ا�تاحة للفتيات.
 بين� يؤثر زواج ا�طفال ع� كÏً من الفتيات والفتيان، إ� أن الفتيات يتأثرن تأثًرا غ	 متكافئًا، فإن 89 من الحا�ت التي ُوجدت من الفتيات. و يعد الزواج الذي يشمل فتاة تحت
 ســن الخامســة عâ تلقائيًا غ	 قانوÀ. وإذا رغب يدفع الزوجان غرامة قدرها 1000 دينار أردÀ � حالة إذا أرادوا  تســجيل الزواج عندما يبلغ كÏه� الســن القانوÀ. ويؤدي عدم

إصدار قسيمة زواج إµ بدء سلسلة العواقب ا�تعلقة ãشاكل التوثيق ا�رتبطة بالقدرة ع� تسجيل ا�واليد والوفيات أو الحصول ع� بطاقات من وزارة الداخلية

 وعــ� الرغــم ان القانــون ا�ردÀ ينــص عــ� أن الســن القانــوÀ للــزواج هــو 18 عاًمــا، إ� أن القاåيــن الذين ت£اوح
 أع�رهم ب� 15 و 17 ســنة Äكن أن يتزوجوا � ا�حكمة الâعية إذا كان الزواج يُعد "� مصلحة الطفل"- وتشــ	
 بيانات اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة إµ أن هذه الزيجات غالبًا ما تكون مســجلة. و� يوليو لعام 2017، أُدخل
 تعديل ع� قانون ا�حوال الشخصية، بإضافة 9 قيود ترمي إµ الحد من السلطة التقديرية لقضاة محاكم الâيعة �
 ا�وافقة ع� الزيجات التي تنطوي ع� أطفال. و� محاولة �نع زواج ا�طفال والتصدي له، تعتزم اللجنة الكاثوليكية
 الدولية للهجرة القيام بتدخÏت تستهدف زواج ا�طفال وفهم العوامل ا�تعددة والجهات الفاعلة ا�عنية التي Ñكن

تلك ا��رسة من ا�ستمرار

تصاريح عمل جديدة � قطاع البناء

 � يوليو لعام 2017، تم التوقيع ع� مذكرة تفاهم ب� وزارة العمل وا½تحاد العام لنقابات الع�ل ا�ردنية لتيس	 عملية إصدار "تصاريح عمل مخصصة دون رب عمل" للÏجئ�
 الســوري� � قطاع البناء. والهدف من ذلك هو إضفاء الطابع الرســمي ع� الوظائف وخلق بيئة عمل أفضل. وتســمح تلك ا½تفاقية بإصدار تصاريح العمل من خÏل وزارة العمل

èأي حواِل 70 دو�ر أمري) Àخاص بقيمة 50 دينار أرد �بنظام تأم �أن يكون الع�ل مشمول � (وا�تحاد العام لنقابات الع�ل ا�ردنية �دة سنة قابلة للتجديد، وتنص ع

 أُلغيت ا�ادة 308
 � أعقاب الضغط الذي قامت به منظ�ت ا�جتمع ا�دÀ، أُلغيت � أغســطس ا�ادة 308 من قانون العقوبات ا�ردÀ الذي يســمح ãرتكبي ا�عتداء الجنê الهرب من العقاب إذا

تزوجوا من ضحاياهم

 أنشطة الâكاء

دراسة حول ميثاق ا�ردن 

     معا لÏمام -دراسة منتدى ا�نظ�ت غ	 الحكومية � ا�ردن حول ميثاق ا�ردن     

 وãرور 6 أشــهر ع� مؤÑر بروكســيل،  أصدر منتدى ا�نظ�ت غ	 الحكومية � ا�ردن تقريًرا يقيم مســاه�ت ا�نظ�ت ا�عضاء � منتدى ا�نظ�ت غ	 الحكومية � ا�ردن تقييً� حاســً� حول
 تنفيذ التزامات ميثاق ا�ردن.  وتوضح الدراسة كيف أدمج ممثلو التعليم وا�عيشة � منتدى ا�نظ�ت غ	 الحكومية � ا�ردن التزامات ميثاق ا�ردن � برامجها الخاصة بالتعليم وسبل كسب

.العيش، وأبرزت أفضل ا��رسات والدروس ا�ستفادة وأوجه القصور والقيود الحالية

 منــذ تنفيــذ ميثــاق ا�ردن � عــام 2016، قــام أعضاء منتدى ا�نظ�ت غ	 الحكومية � ا�ردن بتخصيص أكÉ من 65 مليون دو�ر أمريè �شــاريع
 التعليم و 39 مليون دو�ر �شــاريع ا�عيشــة. وقد وصلت تلك ا�شــاريع إµ 429،256 مســتفيد � التعليم، 408،842 مســتفيد � سبل ا�عيشة منذ

عام ã ،2016ا � ذلك ما � يقل عن 128،777 من أفراد ا�جتمع ا�ستضيف � التعليم، و 122،652 مستفيد � سبل العيش

 وتؤكــد تلــك الدراســة عــ� كيــف أن ا�نظــ�ت ا�عضــاء � منتــدى ا�نظــ�ت غــ	 الحكوميــة � ا�ردن كانوا îكاء هامــ� �  الحكومــة ا�ردنية
 وا�نظــ�ت الدوليــة وا�نظــ�ت غــ	 الحكوميــة ا�حليــة � العمل ع� الوفــاء بالتزامات ميثاق ا�ردن. ك� قدم منتــدى ا�نظ�ت غ	 الحكومية �
 ا�ردن بنفســه ا�ســاحة للمنظ�ت غ	 الحكومية الدولية �ناقشــة مشــاريعهم وتنسيق أنشطتهم والتعلم من تجارب بعضهم البعض لتحقيق نتائج
 أفضل. كانت ا�نظ�ت غ	 الحكومية الدولية و� تزال - ليس فقط من خÏل العمل مًعا، ولكن أيضا من خÏل العمل مع اÍخرين – îيًكا هاًما

� تحويل أزمة الÏجئ� إµ فرصة للتنمية ل²ردن

   نُفذ هذا الرصد الح�ية  كجزء من مâوع ممول من ا�ســاعدات ا½نســانية لÏتحاد ا�ورو¢، وا�ســتفادة من رصد الح�ية وأموال الطوارئ للتغلب ع� التحديات القانونية لÏجئ� الســوري� ا�كÉ ضعفا � ا�ردن، والتحديات ا�تعلقة با�حوال الجوية القاســية ل³² الســورية وا�ردنية الضعيفة للغاية
*swan@icmc.netسوس. �زيد من ا�علومات، يرجى التواصل ع�	ل اتحاد يتألف من للجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة وإنتÏردن، ويتم تنفيذه من خ� � ا

"� أشعر بالراحة دون قسيمة الزواج. � أستطيع ا�رتياح أو الشعور با�مان، و� Äكنني التحرك بحرية. ف£تبط قسيمة الزواج بالوثائق القانونية ا�خرى، فهي أساس الجوانب القانوينة ل³²ة." (معاÅ، 14 عاًما من ا�فرق)
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 تقديم بداية جيدة ل²طفال من خÏل رعاية الطفولة ا�بكرة والتنمية
   

 � 23 أغسطس، � إطار مبادرة "جيل غ	 ضائع استضافت الخطة الدولية ا�ردنية ورشة عمل إقليمية � البحر ا�يت
 حول رعاية الطفولة ا�بكرة والتنمية � حا�ت الطوارئ. وحñ الورشة 39 مشاركًا من 19 منظمة استجابت ل²زمات
 السورية والعراقية. وقدمت مجموعة كب	ة من ا�علومات الهامة ا�تعلقة برعاية الطفولة ا�بكرة والتنمية � حا�ت

 الطوارئ ãا � ذلك: عرض اليونيسيف لسلسلة منشورات مجلة ذي �نست، وهو عمل قامت به مؤسسة برنارد فان ل	
 والتي تب� فيه أين تعمل ا�نظ�ت ا�ختلفة، وتقرير من ورشة ا�وارد العربية حول التنسيق ا½قليمي وحلقات نقاش حول

 مواضيع ت£اوح ب� أهمية برنامج تنمية الطفولة ا�بكرة � سوريا والعراق والتنسيق والتعاون ب� القطاعات ومستقبل
 تنسيق رعاية الطفولة ا�بكرة والتنمية � حا�ت الطوارئ

ôوشملت التوصيات الرئيسية � ورشة العمل ما ي

  إنشــاء منصة تنســيقية لرعاية الطفولة ا�بكرة والتنمية لتبادل الخ�ات وا��رســات الجيدة - ستعمل الخطة الدولية � 
ا�ردن ع� تسهيل هذا الجهد � ا�ردن وورشة ا�وارد الج�عية العربية � لبنان

 الدعوة إµ تناول ا�انحون وا�جتمع ا½نساÀ رعاية الطفولة ا�بكرة والتنمية � حا�ت الطوارئ، فإن نوعية رعاية الطفولة ا�بكرة
 والتنمية من شأنها أن تنقذ حياة، فينبغي إدراجها � ا�ستجابة ا�بكرة. وسيدعو الفريق العمل ا�عني بالدعوة التابع �بادرة "جيل

غ	 ضائع" إµ رعاية الطفولة ا�بكرة والتنمية

مراكز ا�مل ل³²ة: التعليم الصيفي 

 تعمل "فيجن هوب ان£ناشــيونال" مع îكت� محليت� حاليًا ع� تشــغيل مراكز عائلية متكاملة � الكرك وا�فرق.
 ويركز ا�âوع ع� تكامل ا�³ السورية وتأهيلها، با½ضافة إµ عÏج أطفال ا�دارس والفتيات والنساء من الصدمات
 النفســية. ونظــًرا �نــه ليــس هنــاك دراســة � الصيف، تقدم "فيجن هــوب ان£ناشــيونال"   إطاًرا زمنيًــا رائًعا للقيام
 بأنشــطة تعليميــة أخــرى. واســتضاف ا�ركــزان مــدارس صيفيــة ل²طفال الســوري� وا�ردنيــ� من 1 يونيــو وحتى 5
  سبتم�. وحñ ال�نامج حواÅ 110 أطفال من سن ست سنوات إµ اثنتي عâة سنة. وقاموا بأنشطة ممتعة ومبدعة
 ãــا � ذلــك الحــرف اليدويــة والرســم ع� الوجه والتدريب ع� مهــارات الحياة وكذلك الرقــص والغناء والتعليم غ	

الرسمي. � الكرك، كان أبرز ا�حداث الذهاب � رحلة نهارية إµ منتزه قريب

 ك� رحبت ا�راكز ا�³ية بحواِل 40 فتاة وإمرأة جدد للمشاركة � ال�نامج العÏجي. با½ضافة إµ ا�شورة الفردية
والج�عية مع ا�عالج، تم تعليمهم ا�هارات العملية: التدريب ع� الحاسوب، الخياطة، الحرف اليدوية، با½ضافة إµ التدريب ع� ا�هارات الحياتية

Vision Hope International :مصدر الصوره

وحدي: تحديات الح�ية التي واجهها ا�طفال غ	 ا�ُصاحب� وا�نفصل�

 � عام 2016، كان هناك 4,872 من ا�طفال غ	 ا�ُصاحب� ومنفصل� � ا�ردن معروف� لدى ا�فوضية واليونيسيف. خÏل النصف ا�ول من عام 2017، أجرت منظمة ا½ن£سوس،
 بصفتها îيًكا � منصة الهجرة ا�ختلطة وبالتعاون مع مركز سياســات الهجرة بإجراء دراســة حول التحديات اليومية التي يواجهها ا�طفال غ	 ا�ُصاحب� وا�نفصل� بعد انتقالهم

 إµ ا�ردن ولبنان واليونان. في� عدا الحا�ت النادرة، تش	 النتائج إµ أن ا�طفال غ	 ا�ُصاحب� يواجهون åاعات
 م�ثلة � البلدان الثÏثة

- التنفيذ غ	 ا�تناسق للض�نات ا�وضوعة خصيًصا لح�تهم.
- أنظمة اللجوء ا�ُتعبِة 

     -الخوف ب� الحكومات والسكان ا�حلي� من ا�هاجرين من الذكور وا½ناث غ	 ا�صحوب� بذويهم، م� يؤدي إل 
تجريم ح�يتهم

 يظــل الوضــع القانــوÀ ا�بهــم يضــع ا�طفال غــ	 ا�ُصاحبــ� وا�نفصل� تحت خطــر ا�عتقال وا�حتجــاز، � حا�ت
 اليونان وا�ردن، والنقل وحتى ال£حيل. يعني هذا الخطر أن ا�طفال غ	 ا�ُصاحب� وا�نفصل� نادًرا ما يســعوون
 للحصول ع� الدعم ا½نساÀ، و� يُسجلوا انفسهم رسميًا، م� يصعب رصدهم. يؤثر عدم الثقة � القنوات الرسمية

 عــ� فــرص حصولهــم عــ� التعليــم والرعايــة الصحية والدعم النفê وا�جت�عي وا�أوى والتمثيل القانوÀ. من أجل البقاء عــ� قيد الحياة، توضح النتائج كيف يتحول ا�طفال غ	
ا�ُصاحب� وا�نفصل� إµ آليات التأقلم السلبية مثل عمل ا�طفال والجنس التجاري والعمل غ	 ا�âوع والديون

Timon Koch, INTERSOS :مصدر الصوره

Plan :مصدر الصوره

"� أشعر بالراحة دون قسيمة الزواج. � أستطيع ا�رتياح أو الشعور با�مان، و� Äكنني التحرك بحرية. ف£تبط قسيمة الزواج بالوثائق القانونية ا�خرى، فهي أساس الجوانب القانوينة ل³²ة." (معاÅ، 14 عاًما من ا�فرق)
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۳



كسب التأييد

مراكز ا�مل ل³²ة: التعليم الصيفي 

 تعمل "فيجن هوب ان£ناشــيونال" مع îكت� محليت� حاليًا ع� تشــغيل مراكز عائلية متكاملة � الكرك وا�فرق.
 ويركز ا�âوع ع� تكامل ا�³ السورية وتأهيلها، با½ضافة إµ عÏج أطفال ا�دارس والفتيات والنساء من الصدمات
 النفســية. ونظــًرا �نــه ليــس هنــاك دراســة � الصيف، تقدم "فيجن هــوب ان£ناشــيونال"   إطاًرا زمنيًــا رائًعا للقيام
 بأنشــطة تعليميــة أخــرى. واســتضاف ا�ركــزان مــدارس صيفيــة ل²طفال الســوري� وا�ردنيــ� من 1 يونيــو وحتى 5
  سبتم�. وحñ ال�نامج حواÅ 110 أطفال من سن ست سنوات إµ اثنتي عâة سنة. وقاموا بأنشطة ممتعة ومبدعة
 ãــا � ذلــك الحــرف اليدويــة والرســم ع� الوجه والتدريب ع� مهــارات الحياة وكذلك الرقــص والغناء والتعليم غ	

الرسمي. � الكرك، كان أبرز ا�حداث الذهاب � رحلة نهارية إµ منتزه قريب

 ك� رحبت ا�راكز ا�³ية بحواِل 40 فتاة وإمرأة جدد للمشاركة � ال�نامج العÏجي. با½ضافة إµ ا�شورة الفردية
والج�عية مع ا�عالج، تم تعليمهم ا�هارات العملية: التدريب ع� الحاسوب، الخياطة، الحرف اليدوية، با½ضافة إµ التدريب ع� ا�هارات الحياتية

دعم الناج� من التعذيب وصدمة الحرب

 � 31 يوليــو، نظــم مركــز ضحايــا التعذيــب حلقــة نقــاش حــول "دعم حيــاة الناج� مــن التعذيب
 والصدمات الناجمة عن الحرب" وكان الحدث الذي حñه ممثلون عن وزارة الصحة ووزارة العدل
 وا�كادÄيــون ومفوضيــة ا�مم ا�تحدة لشــؤون الÏجئ� ومنظ�ت ا�جتمــع ا�دÀ فرصة للمنظ�ت
 ذات الصلــة � ا�ردن لتقاســم عملهــم � دعــم الناج� من التعذيب وصدمــة الحرب. هدفت حلقة
 النقاش إµ الدعوة إµ حق الضحايا � شفاء جروح التعذيب وغ	ه من الصدمات ذات الصلة بالحرب
 والدعــوة إµ ح�يــة ورعايــة الناج� من التعذيب وصدمة الحرب. وشــملت مناقشــات حول ح�ية
 لناجــ� مــن التعذيــب وصدمــة الحرب ضمن إطــار حقوق ا½نســان، والحق � إعــادة التأهيل ضمن
ا½طار القانوÀ الدوÅ والوطني، وعرض تقدÄي لنموذج مركز تأهيل ضحايا التعذيب ½عادة التأهيل

       

تأهيل ا�رأة السورية وا�ردنية 

� أغسطس، بدأت مؤسسة ك	 والبنك ا�ورو¢ ½عادة البناء والتنمية
 نشــاطًا تجريبيًــا لبنــاء قــدرات 15 من النســاء الريفيات الســوريات وا�ردنيات � إربد  

بتزويدهن با�هارات التجارية والحياتية

 وبينــ� تقــدم منظمــة ك	 مركزهــا ا�جتمعي لتدريــب رواد ا�ع�ل � ا�ســتقبل، يقدم
 البنــك ا�ورو¢ ½عــادة البنــاء والتنميــة دورات تدريبيــة تقنيــة حــول مهــارات القيــادة
 وا½دارة ا�اليــة والتســويق الرقمــي وا�واضيع ا�خــرى ا�طلوبة. ك� سيُســتَخَدم ا�ركز

ا�جتعمي لتوف	 الرعاية النهارية �طفال النساء

 ويتــم تحديــد النســاء مــن خÏل نظام إدارة الحــا�ت التابع �نظمة ك	 وأنشــطة التنمية
 ا�قتصادية التي تش£ك فيها ا�ئات من النساء وفقا للمعاي	 التالية: ٪50 من النساء ا�ردنيات و ٪50 من النساء السوريات وا�شتغÏت با�نشطة ا�قتصادية، ãا � ذلك ا�نشطة

ا�نزلية

CARE:مصدر الصوره

CVT:مصدر الصوره 

 

� قبل انعقاد الجمعية العامة ل²مم ا�تحدة � سبتم�، قام منتدى ا�نظ�ت غ	 الحكومية � ا�ردن بتحديث مخططها لتسليط الضوء ع
Àرد�التحديات البارزة والتقدم ا�حرز في� يتعلق بتنفيذ ا�لتزامات ãوجب ا�يثاق ا

٤

 نâ منتدى ا�نظ�ت غ	 الحكومية � ا�ردن مخطط  حول "القضايا ا�نسية" ا�تعلقة بالÏجئ� �

 ا�ردن

مخطط ترجمة ا�قوال إµ أفعال

 

 نâ منتدى ا�نظ�ت غ	 الحكومية � ا�ردن خ� صحفيا بتاريخ 28 سبتم� بعنوان: ا�نظ�ت ا½نسانية الدولية تدعو إµ ا�ساعدة ا½نسانية الطارئة واح£ام ا�بادئ ا½نسانية

عند الحدود ا�ردنية السورية

 وبعد مرور عام من ا�فاوضات لتأم� الوصول العادل وا�سؤول وا�جدي للمساعدات ا½نسانية والح�ية للعالق� عند الحدود، فإن الوقت قد حان للقيام بعمٍل حقيقي أعلن

 ا�نتدى � الخ� الصحفي

مخطط القضايا ا�نسية  

 



وحيد � ا�زرق: قصة مراهق سوري

لقد انفصل سم	 ذو الخامسة عâ عاًما عن عائلته بعد تعرض منزله للهجوم � حلب. يخ� لجنة ا½نقاذ الدولية عن رحلته إµ ا�ردن ويأمل أن يلم شمله مع والديه

 سم	*، واحد من ب� ١٥ طفÏ انفصل عن عائلته بعد أن قصفت بلدة حلب بالصواريخ :لقد ûب منزلنا، ولكن � يتم تدم	ه Ñاًما، الحمد ú ويقول بقيت هناك وحيًدا لـ 15
يوًما � انتظار عائلتي، و� يعرف أحد إذا كانوا قد ماتوا أم هم أحياء

 أقنعته عمته أن ســوريا � تعد آمنة وأنه يجب يلجأ إµ ا�ردن ا�جاورة. وقد شــق طريقه إµ قطعة صحراء قاحلة تعرف باســم "الســاتر ال£ا¢" وهي منطقة الضائع� حيث كان
30 ألف شخص مخيً� بالقرب من الحدود. وانتظر سم	 هناك �دة 20 يوما قبل العبور

 وعندمــا عــ� ســم	 الحــدود، تــم توجيهه إµ مخيم ا�زرق، حيث أُحيل ع� الفــور إµ فريق ح�ية الطفل التابع للجنة
 ا½نقاذ الدولية

 وفر العاملون � لجنة ا½نقاذ الدولية مكانًا آمًنا له للبقاء فيه وتناول الطعام وطرحوا عليه أسئلة �ساعدته ع� إعادة
 ا�تصال بأ³ته. ويوجد فريق من حواÅ 64 عامÏ � مجال ا½غاثة - يضم 36 متطوًعا سوريًا من الÏجئ� أنفسهم –
 يعمل ع� مدار 24 ساعة � اليوم، سبعة أيام � ا�سبوع لل£حيب با�طفال غ	 ا�صحوب� بذويهم وا�نفصل� عنهم
µمــن 3000 طفل من هذا القبيل إ É.  لقد ع� أك�باء ا�حتملÍأقاربهــم وتحديد ا � ورعايتهــم ومحاولــة التعــرف عــ

ا�ردن منذ عام 2012. وتم جمع شمل %94 منهم مع أ³هم، ولكن Äكن أن تكون تلك العملية شاقة ومملة

 Ñكن فريق لجنة ا½نقاذ الدولية من الوصول إµ أقارب سم	 � الزرقاء بþعة، ولكن نظًرا لعدم وجود وثائق تثبت
 عÏقتهم، � يتم التمكن من تســليم ســم	 إليهم. بعد ذلك بشــهر، عÉت عائلة ســم	 ا�باîة عليه باستخدام الواتساب

- كانوا جميعا ع� قيد الحياة
Ïة ولعب كرة القدم. و� الوقت نفســه، يعمل ا�ركز ب	ع�ل الصغ� � الوقت الذي ينتظر فيه جمع شــمله مع عائلته، يســاعد ســم	 � مركز اســتقبال ا�خيم من خÏل القيام با

كلل لض�ن حصول سم	 ع� الدعم والخدمات التي يحتاجها

ويعمل فريق ح�ية الطفل التابع للمركز بالâاكة مع مفوضية ا�مم ا�تحدة لشؤون الÏجئ� واليونيسيف

*تم تغي	 ا�سم 

yannick.martin@jordaningoforum.org @JordanINGOForum www.jordaningoforum.org 

أصوات الÏجئ�

Kaity Kawar/IRC :مصدر الصوره

منتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في األردن ممول بسخاء من قبل  مكتب السكان والالجئین والھجرة (BPRM) ومكتب المفوضبة األوروبیة للمساعدات 
(SIDA) والوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي (DFID) ووزارة التنمیة الدولیة البریطانیة  (EU Humanitarian Aid) اإلنسانیة و الحمایة المدنیة

جھات االتصال:
 لمزید من المعلومات،

٥


