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لمحة عن الوضع اإلنساني 

منطقة الساتر الترابي

األزرق

رحــب منتــدى المنظمــات غیــر الحكومیــة الدولیــة فــي األردن باســتئناف توزیــع المعونــات مــن المــواد الغذائیــة وغیــر الغذائیــة فــي منطقــة الســاتر 
الترابــي الــذي بــدأ مطلــع أیــار وغطــى حتــى ۱٥ حزیــران نحــو ٤۳٥٤ أســرة تتكــون مــن ۳٥,٤٥۱ فــرًدا، فضــالً عــن حملــة التطعیــم التــي شــملت 
نسبة كبیرة من أفــــــــــــــراد األســـــــــــر الذین تتراوح أعمارھـــــــم بیـــــــن ۰ - ۱٥ عاًما؛ حیث تشكل مسألة الصحة مصدر قلق كبیر لدى أفراد 
ــدي  ــود، تب ــذه الجھ ــة. ورغــم ھ ــر معروف ــا ألســباب غی ــم المتحــدة تحدیً ــا األم ــي تدیرھ ــادات الت ــى العی ــا زال الوصــول إل ــي، وم ــع المحل المجتم

المنظمات غیر الحكومیة الدولیة قلقھا من أن یؤخر انعدام األمن وغیاب اآللیات المالئمة لضبط الحشود إتمام ھذه الجولة من التوزیع.

وفقـًـا لمفوضیــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئیــن، یبلــغ عدد ســكان مخیــم األزرق حالیـًـا ۳٥,٥٦۳ الجئ ســوري حتى ۳۰ حزیــران، وصل ۲۱,۷۰۰ 
الجــئ منھــم مــن منطقــة الســاتر الترابــي حتــى ۸ آذار ۲۰۱٦. وفــي نھایــة حزیــران، بلــغ عــدد ســاكني القریة الخامســة التي مــا تزال مســیجة بالكامل 
نحــو ۱۰,۷۹٤ شــخًصا یتواجــد معظمھــم فیھــا منــذ أكثــر مــن عــام. وال تــزال المنظمــات غیــر الحكومیــة الدولیــة قلقــة نظــًرا ألن عملیــات فــرز 
الالجئیــن مــن القریــة الخامســة إلــى المناطــق غیــر المســیجة قــد تباطــأت تباطــًؤا كبیــًرا فــي ۲۰۱۷؛ فلــم ینقــل ســوى ۷۲۹ شــخًصا إلــى 
المناطــق غیــر المســیجة مــن المخیــم بیــن كانــون الثانــي ونیســان، بمــن فیھــم ۷۲ شــخًصا فقــط فــي آذار. ووفقـًـا للمفوضیة، مــا زال ھنــاك ۸۰۰ مأوى 

فارغ في القریة الثانیة یمكن أن تستوعب حتى ٦ أفراد في األسرة الواحدة - أي أنھ یمكن نقل أكثر من ٤٥۰۰ شخص إلیھا فوًرا.

إضافــة إلــى ذلــك، تتواصــل طلبــات الالجئیــن بإقامــة أنشــطة تكمیلیــة تعــزز إمكانیــة الحصــول علــى الغــذاء، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل توســیع فــرص 
العمــل التطوعــي القائــم علــى الحوافــز فــي المناطــق المســیجة وغیــر المســیجة علــى حــد ســواء بھــدف ضمــان حصــول األســر علــى الدخــل. وبوجــھ 
عــام، یوجــد أكثــر مــن ۱۲,۰۰۰ الجــئ مســجل فــي برنامــج العمــل التطوعــي القائــم علــى الحوافــز، ۲۸٫٦ بالمئــة منھــم مــن النســاء. 
وفــي الوقــت الــذي مــا زال فیــھ تشــكیل فریــق عامــل معنــي بســبل العیــش األساســیة موضــع ترحیــب، یظــل توفیــر فــرص كســب العیــش أمــام 
الالجئیــن فــي المخیــم، بمــن فیھــم ســكان القریــة الخامســة، أمــًرا بالــغ األھمیــة؛ حیــث تحــول القیــود المفروضــة علــى حركــة ســكان ھــذه القریــة دون 

حصولھم على تصاریح العمل وبالتالي تطیل أمد كونھم من المستضعفین. 

حقائق و أرقامالتمویلفي ھذا العدد:
تم تمویل خطة االستجابة االردنیة 

بنسبة ۲۹٪ بما یعادل ۲۱۳ 
ملیون دوالر حتى نھایة شھر 

أیار -منتدى المنظمات غیر الحكومیة في األردن یتصدى 
لمسألة احتیاجات الالجئین غیر السوریین

-الالجئون المقیمون في مستوطنات غیر رسمیة 
ضمن فئة المستضعفین

-منتدى المنظمات غیر الحكومیة في األردن یقدم دعمھ 
من خالل عقد دورات تدریبیة للقیادة وبناء السالم

٥٦٪

اإلصدار الرابع  (نیسان- حزیران ۲۰۱۷) 

نسبة البطالة في الألردن

 الجــئ ســوري تحــت خــط
 الفقــر- بمرتــب ٦۸ دینــار

ً ادرني شھریا

 الجئ سوري

٦۳,۲٦۷الجئ عراقي
٦٦۰,۸۳٦

۱۸٫۲٪

۹۳٪

-مناصرة منتدى المنظمات غیر الحكومیة في األردن

-أصوات الالجئین - التعلیم المستمر والتطلع نحو المستقبل

نشرة إخباریة -      

-التدخالت التعلیمیة المبتكرة للحیلولة دون انقطاع 
۲۹٪األطفال عن المدارس 



أعلنــت وزارة العمــل مؤخــًرا عــن فتــح ثمانیــة عشــر قطاًعــا جدیــًدا للعاملیــن الســوریین تشــمل وظائــف فــي التصنیــع، حیــث ســتتوفرلدیھم فــرص  
أیضا لتطویر مھاراتھم مثل الحصول على فرص عمل مناسبة بالمناصب اإلداریة. وسیبدأ العمل بھذه السیاسة منذ األول من تموز. 

آلیة إلبقاء األطفال في المدرسة وتجنب انقطاعھم عنھا
التحویالت المالیة المشروطة لمساعدة األطفال على متابعة تعلیمھم ھي حمایة لھم

یھــدف برنامــج التحویــالت المالیــة المشــروطة للتعلیم الــذي أطلقتھ منظمة كیر في األردن إلــى القضاء على عمالة 
ــة  ــارج المدرس ــال خ ــي ۲۰۱٤ األطف ــدأ ف ــذي ب ــج ال ــتھدف البرنام ــري. ویس ــر القس ــزواج المبك ــال وال األطف
ــال  ــر زواج األطف ــات لخط ــات المعرض ــك الفتی ــي ذل ــا ف ــا، بم ــاع عنھ ــر االنقط ــن لخط ــال المعرضی واألطف
والــزاوج المبكــر والــزواج القســري، ویســعى إلــى إعادتھــم جمیعـًـا إلــى المدرســة. وفــي العــام المنصــرم، أدرج 
ــي  ــع المحل ــاء المجتم ــر وزعم ــع األس ــق م ــاون الوثی ــذ بالتع ــذي ینف ــج ال ــذا البرنام ــي ھ ــالً ف ــو ٦۷۰ طف نح
وأعضــاء لجنــة كیــر فــي المجتمــع المحلــي والشــركاء المحلییــن فــي المجتمــع المدنــي إضافــة إلــى وزارة التربیــة 

والتعلیم. 

وطــوال ۱۰ أشــھر، ُمنحــت ۱۰۰ دوالر شــھریًا عبــر بطاقــات الصــراف اآللــي أو قســائم مكاتــب 
الصرافــة لدعــم العائــالت عنــد عــودة أبائھــم إلــى المدرســة. وعــالوة علــى ذلــك، یحضــر أولیــاء 
األمــور المســتفیدون مــن التحویــالت المالیــة المشــروطة جلســات نفســیة واجتماعیــة تعنــى بحقــوق 
ــال وزواجھــم المبكــر.  ــة األطف ــار الضــارة لعمال ــم، واآلث ــي التعلی ــھ ف ــك حق ــي ذل ــل، بمــا ف الطف
وصممــت ھــذه التدخــالت لضمــان أن تصبــح األســر التــي تتلقــى التحویــالت النقدیــة المشــروطة 

للتعلیم أكثر مرونة من ھذا الجانب.

النقل اآلمن إلى المدرسة
وكجــزء مــن الجھــد الــذي یبذلــھ المجلــس النرویجــي لالجئیــن فــي دعــم وزارة التربیــة والتعلیــم فــي األردن، نفــذ المجلس مشــروعین لدعــم المدارس 
ــي األزرق  ــي مخیم ــرق ف ــاء ط ــة" إنش ــى المدرس ــق إل ــاط "الطری ــھد نش ــات، ش ــي المخیم ــف. فف ــع المضی ــات والمجتم ــي المخیم ــة ف الحكومی
والزعتــري توفــر وســائل آمنــة لألطفــال للوصــول إلــى مدارســھم الرســمیة، األمــر الــذي یحــول دون تعرضھــم للتحــرش علــى الطریــق الــذي ســاھم 
ســابقًا فــي ارتفــاع معــدالت انقطــاع األطفــال عــن مدارســھم. ویشــعر العدیــد مــن األطفــال الیــوم باألمــان بعــد أن كانــوا ضحایــا للعنــف مســبقًا، كمــا 

یلمسون حالة أفضل من التنظیم ویصلون إلى مدارسھم في الموعد المحدد.

یقــول أحــد اآلبــاء: "یوحــي لــك ھــذا المخیــم بأنــھ مھجــور وفــارغ تماًمــا إلــى أن تــرى األطفــال یتوجھــون إلــى 
مدارسھم، فیُحیون بذلك المخیم".

وفــي المجتمــع المضیــف، ینفــذ المجلــس برنامًجــا مبتكــًرا للتنظیــف والصیانــة والنظافــة الشــخصیة مســتعینًا 
بــإدارات المــدارس ومجالــس أولیــاء األمــور والمعلمیــن ومجالــس المدرســة المختلفــة. وشــارك فــي مجموعــة 
مــن ھــذه األنشــطة خمــس مــدارس فــي إربــد ونحــو ۳,۹۲٥ طالبًــا؛ حیــث انتشــرت أنشــطة غســل 

الیدین على مستوى الصفوف الدنیا، وأنشطة أخرى تتعلق بمنع التخریب والتنظیف والحفاظ على المیاه بین الصفوف العلیا.

تلبیة احتیاجات الالجئین غیر السوریین

تقدم لجنة المانونایت المركزیة دعمھا للبرامج التي تستھدف الالجئین غیر السوریین وطالبي اللجوء بالشراكة مع الھیئة الیسوعیة لخدمة الالجئین. 
وحتى اآلن في ۲۰۱۷، قدمت الھیئة الیسوعیة دعًما نفسیًا واجتماعیًا لنحو ۱۲۰ عائلة سودانیة و

۱۱۱ عائلة عراقیة من خالل الزیارات المنزلیة المستمرة التي تجریھا في عّمان، فضالً عن 
المساعدات النقدیة غیر المشروطة والمساعدات النقدیة لتلبیة االحتیاجات الطبیة ألكثر الفئات 

المستضعفة من ھذه العائالت. 

ویوجد أكثر من ۱۰,۰۰۰ الجئ وطالب لجوء صومالي وسوداني ویمني مسجلین لدى المفوضیة 
السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین في األردن، كثیرون منھم یعیشون في البالد دون وثائق 

صحیحة. وعلى الرغم من ھذا العدد الكبیر من النازحین، لم یولى اھتمام كاٍف لفھم تجاربھم 
المرتبطة بالنزوح واحتیاجاتھم اإلنسانیة وحاجتھم إلى الحمایة والوصول إلى الحلول المناسبة؛ حیث تشیر الدراسات القلیلة التي أجریت إلى وجود 

ثغرات واختالالت في إطار االستجابة اإلنسانیة، كما تبین أن حاجة مجموعات األقلیات من الحمایة والصحة والتعلیم والمأوى والمواد غیر الغذائیة 
واألمن الغذائي واحتیاجات سبل العیش غیر ملباة.
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تطویر السیاسة  

 .CARE :مصدر الصوره

أنشطة الشركاء   

CARE :مصدر الصوره

 األطفال قبل المشاركة بالبرنامج

 األطفال بعد المشاركة بالبرنامج

 NRC:مصدر الصوره

 MCC:مصدر الصوره

 
عائلة عراقیة تلقت مساعدات نقدیة غیر المشروطة لتلبیة االحتیاجات الطبیة



توفیر الوثائق لالجئین
 یعمل االتحاد الذي تقوده منظمة إنترسوس مع اللجنة الدولیة الكاثولیكیة للھجرة الشریكة لھا
 على تنفیذ برنامج المال للتوثیق الرسمي الذي یھدف إلى دعم الالجئین السوریین في تصویب
 وثائقھم القانونیة والمدنیة (بطاقة الخدمة الصادرة عن وزارة الداخلیة، وشھادة طالب اللجوء،

 وشھادات الزواج/الوالدة/الوفاة)؛ ویشمل البرنامج الذي تنفذه المنظمتان في مختلف أنحاء
 المملكة جوانب إدارة الحالة والوعي القانوني واإلحاالت ورصد الحمایة، وجانب المال من

أجل التوثیق

المستضعفون من األردنیین
توفیر التدریب على بناء السالم وتسویة النزاعات

ــات  ــویة النزاع ــالم وتس ــاء الس ــروع لبن ــذ مش ــًرا تنفی ــدا" مؤخ ــایلد كن ــة "وور تش ــت منظم أنھ
ــة)  ــة أردنی ــر حكومی ــة غی ــة البشــریة (منظم ــي الھاشــمي للتنمی ــدوق االردن ــع الصن ــاون م بالتع
ــى  ــب ۲۰ شــخًصا للوصــول إل ــھ تدری ــم خالل ــات المتحــدة للســالم ت ــد الوالی ــن معھ ــل م وبتموی
األردنیین والســوریین من فئة المســتضعفین في جرش وعجلون، ثم تدریب ۲٥۰ شــابًا وشــابة على 
ــغ  ــباب البال ــا الش ــي نفذھ ــة الت ــادرات المجتمعی ــملت المب ــات. وش ــویة النزاع ــالم وتس ــاء الس بن
عددھــم ۲٥۰ شــابًا أنشــطة مرتبطــة بمحــو األمیــة والحســاب وأنشــطة التأھیــل المجتمعــي وتوزیــع 

الحقائب المدرسیة والقرطاسیة لألیتام وإنشاء غرفة لإلبداع في مدرسة كفرنجة.

ــن  ــات الالجئی ــة ومجتمع ــات المضیف ــع المجتمع ــن األنشــطة م ــد م ــا العدی ــة ذاتھ ــة الكندی ــت المنظم ــة"؛ أقام ــت الطفول ــي إطــار مشــروع "وق وف
الســوریین فــي مناطــق الھاشــمي الشــمالي وصویلــح شــملت رعایــة وتنمیــة الطفولــة المبكــرة وأنشــطة ذات صلــة بالتربیــة اإلیجابیــة وأنشــطة أخــرى 

ترفیھیة. وشملت المبادرات المجتمعیة التي یقودھا شباب أبطال حمالت لمكافحة التدخین وإفطارات رمضانیة لألطفال المحرومین.

۲

۳

الفئات األكثر ضعفًا المقیمة في المستوطنات غیر الرسمیة

یعد الالجئون المقیمون في المستوطنات غیر الرسمیة أشد الفئات ضعفًا وأكثرھا حاجة للمیاه والمأوى والغذاء والمال، ناھیك عما یواجھونھ من 
مخاوف تتعلق باألمن والسالمة، بما یشمل االستغالل واإلخالء القسري واألنواع الخطیرة من عمالة األطفال. وفي نیسان، تسبب حادثان 

منفصالن بوفاة ٤ أطفال وسیدة عندما احترقت الخیام التي كانوا یعیشون فیھا بسبب فشل النظام الكھربائي غیر المستقر، استجابت على إثرھا 
منظمة اإلنترسوس فوًرا من خالل توفیر مجموعات الطوارئ والمواد غیر الغذائیة والدعم النفسي واالجتماعي.

وتالحظ المنظمات غیر الحكومیة الدولیة العاملة في المستوطنات غیر الرسمیة أن التحدیات المستمرة تشمل التكلفة المرتفعة التي تنشأ عن تقدیم 
الخدمات للمستفیدین، والحالة غیر القانونیة للمستوطنات غیر الرسمیة والمسائل األمنیة المتعلقة بأولئك الراغبین في تقدیم الخدمات في ھذه 

المستوطنات. وتعني الطبیعة المتنقلة للمستوطنات غیر الرسمیة زیادة في صعوبة تتبعھا وضمان جودة الخدمات وتقدیمھا فیھا على نحو متسق، 
األمر الذي یزید من تعقید األزمة ذات الصلة. وفي أعقاب الضغوطات التي مارستھا المنظمات غیر الحكومیة، تم االعتراف بالحاجة الماسة إلى 

التنسیق القوي والمستمر من خالل إعادة تنشیط منتدى متخصص للتنسیق وتبادل المعلومات. وستجرى قریبًا دراسة لفھم الجھات الفاعلة في 
المستوطنات غیر الرسمیة، فضالً عن القطاعات التي تنشط فیھا وطبیعة االحتیاجات الالزمة تجنبًا للتداخل وتنسیقًا للجھود على نحو أفضل. 
وللمضي قدًما، ینبغي أن یشمل االنتقال من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة إلى الشركاء من المنظمات غیر الحكومیة المحلیة تركیًزا على 

رصد جودة تقدیم الخدمات. إضافة إلى ذلك، یمكن للتدخالت من زاویة التدخالت االجتماعیة أن تستفید من البرامج القائمة داخل المجتمعات 
المحلیة وأن تكون حلقة الوصل التي تضمن تحقیق االستدامة فیھا. 

 وتعمل منظمة اإلنترسوس في المستوطنات غیر الرسمیة منذ ۲۰۱٤، وتغطي حالیًا ٤۱ منھا في إربد وعمان والكرك ومعان؛
 حیث توفر فیھا خدمات الحمایة (حمایة األطفال، ومھارات الحیاة األساسیة، والدعم النفسي واالجتماعي، واإلحاالت

 المتخصصة) وتنشر مبادئ الحمایة في مختلف القطاعات، مثل االحتیاجات األساسیة والماء والصرف الصحي والنظافة
 الشخصیة ومستلزمات فصل الشتاء. وتنفذ المنظمة ما یسمى "بمنھجیة مكاني" التي قدمت خدماتھا من خاللھا ألكثر من ۱۳۰۰

 فتاة وشاب وعائالتھم من خالل خدمات دعم التعلم، والدعم النفسي االجتماعي، ودورات األمومة واألبوة ودورات التوعیة
 بشأن قضایا الحمایة وحمایة األطفال ومھارات الحیاة األساسیة. ویشمل البرنامج كذلك جانبًا خاًصا بإمدادات الماء والصرف

 الصحي والنظافة الشخصیة مع توزیع مرافق ھذه الحاجات الثالث وتعزیزھا (المراحیض وخزانات المیاه ومرشحات المیاه)،
 وإقامة دورات تعزیز النظافة الشخصیة، فضالً عن تشكیل لجان معنیة بمسائل الماء والصرف الصحي والنظافة الشخصیة
 وبناء قدراتھا. ویشمل الجانب الصحي الذي بدأ مؤخًرا من البرنامج خدمات التطعیم (من خالل وزارة الصحة)، ودورات

 التوعیة، وتوزیع مجموعات جدیدة من احتیاجات الموالید الجدد فضالً عن اإلحاالت إلى الوكاالت المتخصصة

 INTERSOSمصدر الصور

 WCCمصدر الصور



تعزیز قیادة المرأة الریفیة في الزراعة والمناصرة

تحتفــل وكالــة التعــاون الفنــي والتنمیــة وھیئــة األمــم المتحــدة للمــرأة باإلنجــازات المبھــرة التــي حققتھــا أكثــر مــن ۲۰۰ امــرأة فــي الریــف األردنــي؛ 
حیــث شــاركت ســیدات مــن جمیــع مناطــق شــمال األردن فــي أكثــر مــن ۲٥ دورة تدریبیــة قیادیــة ومناقشــة علــى مــدى األشــھر الـــ۱۰ األخیــرة 

حول المناصرة الوطنیة لدور المرأة في الزراعة والتخفیف من آثار تغیر المناخ. 

وكجــزء مــن ھــذه المبــادرة، وبدعــم مــن ھیئــة األمــم المتحــدة للمــرأة والحكومــة الیابانیــة، شــاركت الســیدات فــي دورات تدریبیــة قیادیــة ناقشــن فیھــا 
اآللیة الفضلى لتحفیز التغیر في مجتمعاتھن، وكیفیة التصدي للمعاییر االجتماعیة والجنسانیة التي تؤثر على حیاتھن. 

"تعرفــت علــى قیــادات نســائیة أخــرى، وعــن اآللیــة التــي یمكننــي مــن خاللھــا تعزیــز مھاراتــي القیادیــة"، عائــدة الخضاونــة مــن إحــدى المجتمعــات 
الریفیة في أیدون.

تمكین كرة القدم للفتیات

ــة  ــي األردن بفرصــة ممارس ــة ف ــر تقلیدی ــًرا واألكث ــد فق ــي المناطــق األش ــات ف ــى الفتی ال تحظ
ــي  ــة ف ــة البدنی ــد دروس التربی ــا ال توج ــك، كم ــام بذل ــن للقی ــدم فرصتھ ــكاد تنع الریاضــة، أو ت
مدارســھن فــي أغلــب األحیــان. ومــع ذلــك، ألھمــت اســتضافة األردن لــكأس العالــم للســیدات دون 
مــن  وبدعــم  القــدم.  كــرة  للعــب  المراھقــات  مــن  العدیــد   ۲۰۱٦ أیلــول  فــي   ۱۷ ســن 
وزارة التربیة والتعلیم، والجمعیة األلمانیة للتعاون الدولي والحكومة األســترالیة ســاعدت اإلغاثة 
العالمیــة فــي ألمانیــا ســبعة مــدارس فــي المناطــق المحرومــة، وداریــن لألیتــام، ومركــًزا مجتمعیًا 
وفریقًــا واحــًدا مــن الالجئیــن للبــدء فــي 
ممارســة ریاضــة كــرة القــدم. وفــي الفتــرة 

بیــن نیســان وحزیــران مــن ھــذا العــام، شــاركت نحــو ۱۸۰ فتــاة فــي عمــر المراھقــة 
فــي التدریبــات األســبوعیة انتھــت بإقامــة بطولــة نھایــة فصــل الربیــع، ومــن المقــرر أن 
ــى تشــكیل  ــا إل ــي ألمانی ــة ف ــة العالمی ــة. وتســعى اإلغان ــة الصیفی یســتأنف البرنامــج بعــد العطل
۲۰ فریقـًـا بحلــول نھایــة العــام وذلــك مــن خــالل دعمھــا لألفرقــة فــي التدریــب وتوفیــر المــواد 

الالزمة للعب كرة القدم، فضالً عن تنظیم بطوالت كل ستة أشھر.

وأظھــرت مراجعــة نصــف ســنویة أجریــت فــي نھایــة حزیــران مســتویات عالیــة مــن الحمــاس 
لــدى الفتیــات وتحســنًا كبیــًرا فــي مھــارات كــرة القــدم الالتــي تتمتعــن بھــا، وزیــادة فــي حمــاس األھــل فــي المناطــق األكثــر تحفًظــا. وبعــد أن كان ال 

بد من إقناع أولیاء األمور للسماح لبناتھم أن یشاركن في البطولة، باتوا یسألون عن موعد إقامة البطولة التالیة. 

٤

المناصره

أظھرت دراسة أجرتھا منظمة كیر توجًھا نحو اعتماد أكبر على المعونة
أظھرت دراسة جدیدة أجرتھا منظمة كیر الدولیة أن ۸۲ بالمئة من الالجئین السوریین في األردن یعیشون 

تحت خط الفقر. كما یسلط التقریر الذي یحمل عنوان "سبع سنوات في المنفى" الضوء على أن السوریین في 
األردن ال یزالون یائسین من العمل ومتضررین من الدیون ویعانون من األدوار الجنسانیة المتغیرة داخل 

األسر نظًرا لتزاید أعداد النساء الالتي تبحثن عن فرص للعمل. ووجد التقریر كذلك أن ۷۸ بالمئة من الذین 
شملھم االستطالع عاطلون عن العمل، في حین أن ۸۹ بالمئة من الالجئین یعانون من زیادة في الدیون، 

باإلشارة إلى النفقات الشھریة لإلیجار والغذاء والدواء.

وفي الوقت الذي اتخذ فیھ المجتمع الدولي والسلطات األردنیة خطوات إلشراك السوریین في التنمیة 
االقتصادیة في األردن، أكد واحد من خمسة سوریین فقط على حصولھ على تصریح للعمل نظًرا لوجود 

عقبات مختلفة تشمل قلة الوظائف وعقود السنة الواحدة المطلوبة. وبالمثل، فإن ھناك عدد قلیل من حاملي 
التصاریح من النساء، رغم أن القطاعات المتاحة غیر مطابقة لمعظم النساء.

 
وتشیر الدراسة أیًضا إلى أن احتیاجات الالجئین السوریین في المناطق الحضریة وكذا المجتمعات األردنیة 

المضیفة آخذة في االستقرار، كما تزایدت أعداد الالجئین السوریین الذین یعیشون في المناطق الحضریة بین 
المواطنین األردنیین، على غرار الالجئین من األقلیات األخرى. وتصف كلتا المجموعتین من الالجئین العالقات مع جیرانھم بأنھا إیجابیة، 

وتقوالن أنھما ال تعانیان من أي مشكالت مع نظرائھم األردنیین.
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حدد أعضاء منتدى المنظمات غیر الحكومیة في األردن العشرین من حزیران یوًما عالمیًا لالجئین
 وأقام برنامج الشباب والتعلیم الخاص بالمجلس النرویجي لالجئین عدة فعالیات في مخیمي الزعتري

 واألزرق بالتعاون مع منظمات غیر حكومیة أخرى (وبرئاسة المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین) تحت
 شعار "نقف معًا"؛ حیث حضر أكثر من ۱۲٥ الجئًا فعالیة أقامھا مركز تدریب الشباب في القریة
 الخامسة في مخیم األزرق، رویت فیھا قصص نجاحات وألقیت فیھا خطابات وأقیمت فیھا ألعاب

 وصنعت فیھا جداریة لخریطة العالم تروي حقائق عن الالجئین في جمیع أنحاء العالم، كما أقام مركز
التعلم التابع للمجلس في القریة السادسة فعالیة تربویة لالحتفال بالحق في التعلم

 أقامت منظمة كیر فعالیة لعرض نتائج تقییم أجري مؤخًرا في خمس محافظات (عمان والزرقاء والمفرق وإربد واألزرق)
 أبرزت فیھ المسائل الرئیسیة التي تؤثر على سبل معیشة الالجئین في المناطق الحضریة وأفراد المجتمع األردني الضعیفین.
 وركزت الفعالیة على موضوعین رئیسیین: الحالة الراھنة والتحدیات التي یواجھھا المجتمع األردني المضیف والالجئون في
 األردن، واستراتیجیات التكیف والقدرة على الصمود لدى الالجئین واألردنیین في المجتمع المضیف في المناطق الحضریة

 والمخیمات على حد سواء

٥

جھات االتصال:
yannick.martin@jordaningoforum.org لمزید من المعلومات، @JIForum www.jordaningoforum.org 

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

أصوات الالجئین - التعلیم المستمر والتطلع نحو المستقبل  

بعد أن شھد عباس (اسم مستعار) ذي التسعة أعوام الحالة المروعة للحرب في سوریا، وصل إلى مخیم األزرق في ۲۰۱٥ مع والدیھ وأخویھ 
االثنین وأخواتھ الثالثة. وبعد فترة من الزمن، قررت عائلتھ ترك المخیم للبحث عن فرص أفضل ألطفالھم، وال سیما في مجال التعلیم. وبالفعل، 
غادرت العائلة المخیم لالستقرار في عمان، وتمكن والد عباس من العثور على عمل في مجال اإلنشاءات، مع العلم أنھ ال یملك تصریًحا بذل. ثم 
شرعوا بالبحث عن مدرسة لعباس لیتمكن من بدء تعلیمھ، إال أنھم لم یتمكنوا من 

العثور على مدرسة یمكن أن تقبل بھ ألنھ لم یسبق لھ االلتحاق بأي مدرسة في 
سوریا، كما أنھ أكبر بثالث سنوات من السن المحدد لاللتحاق بالمدرسة.

 
ولحسن الحظ تم التعرف على عائلة عباس من خالل برنامج مجتمعي شامل أطلقتھ 
منظمة "اإلغاثة األولى الدولیة" لجمع المعلومات عن العائالت الضعیفة في شرق 
عمان والرصیفة (الزرقاء) بھدف زیادة فرص الحصول على الخدمات األساسیة. 

وبالفعل، ساعدت المنظمة عباس من خالل برنامجھا التعلیمي وألحقتھ بنظام 
تعلیمي بدیل مدتھ ۳ أشھر یُعّده لاللتحاق بالمدرسة. عقب ذلك، قُبِل عباس في 

مدرسة حكومیة مع أقرانھ من العمر نفسھ. 

وتشعر عائلة عباس بسعادة غامرة لتمكن ابنھا من االلتحاق بالمدرسة، غیر أنھا 
قلقة من اضطراره لقطع مسافة ۷۰۰ م على قدمیھ خالل فصل الشتاء عندما یحل الظالم مبكًرا. ولذلك فھم یحاولون تغییر موعد مدرستھ من الفترة 

المسائیة إلى الصباحیة. أما عباس فیتطلع بأمل نحو المستقبل ویواصل تعلیمھ.

PU-AMI:مصدر الصوره


