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   نظرة عامة حول الوضع اإلنساني 

 
يتم التوصل إلى اتفاق لنقل المساعدات من  وكذلك لم، مالية الشرقية بين األردن وسورياعلى الحدود الشالتي تقع ، الُركبان في الوضع لم يتغير

غير كاٍف عموما مستشفيات األردن ما زال معقدًا للغاية وللعالج في  أكثر الحاالت خطورة إدخال، إال أن لحكومةتأييد اعلى الرغم من و. دمشق

 . بسبب التصريح األمني ؛ وذلكمقارنة باالحتياجات
 

من المنطقة المسيّجة  13,000، فقد تم تفريغ للمفوضية العليا لشؤون الالجئين . ووفقا  األزرق-5 قريةلامن الالجئين عالقين في  9100ال يزال 

ات أخرى إلى القرية ألسباب من الالجئين من المجتمع المضيف ومعسكر 2100 أكثرمن رحلت السلطات قسريا. وقد 2016منذ حزيران 

 .2017 خريف أوائل منذمنذ  طعن قانوني في هذه العملية ؛ ولم يتمكن هؤالء الالجئين من الحصول علىأمنية

خارج  الذين يعيشون المدنيينإلضفاء الشرعية على وضع الالجئين السوريين  آذار 4التي أعلن عنها في  (RSPعملية تصحيح الوضع )إن 

وحصل  لتصحيح الوضعشخص  32,000، تقدم ما يقدر بأكثر من نيسان 30اعتبارا من و. ةمستمرما زالت  المخيمات بصفة غير رسمية 

 اللجوء. طالب بطاقةعلى شخص  14,349 ما يقرب من

 

 أحدث المعلومات الخاصة بالتمويل

 ركيزة من٪  26 تمويل تم ، األول للربع بالنسبة

 برامج دعم التكيف من٪  20 و الالجئين

 حقائق وأرقام
ل سوري 661,859   1ُمسجَّ

% من الالجئين السوريين 85

 خارج المخيمات يعيشون تحت
  خط الفقر2

 

ل  66,564 عراقي ُمسجَّ

من اليمن  10,864  

من السودان ,1014  
 3من الصومال  811
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© SAMS 

1 UNHCR (April 2018), Syria Regional Refugee Response Inter-agency Information Portal 

2  UNICEF (Mar. 2017) 
3 UNHCR (April 2018) April Fact sheet 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالمضيف اتالمجتمع      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشاركين المنظمات الدولية غير الحكومية خالل األسابيع األولى من العملية أن معظم  1ائتالفالتي قادها  تظهر حلقات النقاش المركزة

خطوة أولى للحصول على وثائق أخرى ، مثل تصاريح العمل ، والتصديق على الزواج ، والوثائق ك ينظرون إلى عملية تصحيح الوضع 

  القانونية والمدنية لألطفال.

 لستغالا بالحماية من" عملية تصحيح الوضع  طونبري دق نيذل، ا نلالجئيا نبي ئةطلخاا وراتلتصا نم نمعي وىمست نع تلمناقشاا فتکش کما

 إلقامةأو ا نيةردألا لجنسيةا علی ولللحص"" أو ننييردألا لمث لصحيةا تمادلخا علی ولللحص" واعتبارها طريقة" ، للعما بصاح ءاتساوإ

 ".ئمةدالا

بعد صدور قرار الحكومة بخفض الدعم عن الرعاية الصحية. وزادت تدهورا  على العناية الصحية الالجئين السوريينحصول وضع ازداد لقد 

 نار أردنيدي 60المستشفى من لطبيعية في رسوم الوالدة ا ارتفعت على سبيل المثال، إلى خمسة أضعاف، ضعفين معظم الخدمات من رسوم

 استشارةأبلغ المرضى عن تخطي وقد . أردني دينار 600إلى  دينار أردني 240من  ةالقيصري الوالدة وارتفعت،  دينار أردني 240إلى 

واالنتقال  يةلصحلرعاية امناقشة التمويل الدولي ل تكآلية للتكيف. في الفترة التي سبقت مؤتمر بروكسل ، تم األطباء أو استخدام التطبيب الذاتي

 .من اإلغاثة الطارئة إلى الدعم المستدام بين المانحين والحكومة األردنيةإلى حد كبير 

، باإلضافة إلى تعهدات  2018مليار دوالر لكل من سوريا والمنطقة لعام  4.4، حيث تم التعهد بمبلغ  نيسان 25في  مؤتمر بروكسلاختتم 

تأكيد أعيد ، بالنسبة لألردن ،  تحديداقروض. كمليار دوالر  21.2و  2020-2019دوالر للفترة مليار  3.4بقيمة  متوزعة على سنوات متعددة

ا دولي ا مع األردن في لندن في وقت  ستستضيفالمملكة المتحدة يجدر اإلشارة إلى أن مجتمع الدولي. من الالدعم السياسي والمالي  منح مؤتمر 

وخلق الوظائف. وتوضح  تنميةل البنك الدولي على خطة إصالح مدتها خمس سنوات مكرسة للالحق من هذا العام لحشد الدعم ، في حين يعم

، بينما تتجاهل التحديات الكبيرة  االتفاقية تجاه األردنورقة الشراكة بين األردن والمجتمع الدولي بالتفصيل التقدم المحرز في تنفيذ التزامات 

 خاصة فيما يتعلق بالحماية أو حرية التنقل أو حق طلب اللجوء. -التي يواجهها الالجئون السوريون في األردن 

 

الشركاء أنشطة   

 

كانون ، ومن المتوقع أن يستمر حتى شباطاألمل في  ابدأ برنامج رؤي

أن تكون النساء مكتفية ذاتيا  الحقاومن المتوقع . من هذا العام األول

حول مشروع توظيف  تعرف على المزيد. عند حلول هذا التاريخعند 

 . المرأة والمبادرات األخرى التي تجمع بين الالجئين واألردنيين

منظمات غير حكومية المحلية الدولية مع األمل  تتشارك منظمة رؤيا

تنفيذ مشروع توظيف المرأة الذي يهدف إلى في في الكرك والمنشية 

تمكين كل من النساء السوريات واألردنيات من الحصول على دخل 

تتلقى كل وذلك حيث . من خالل تجهيزهن إلدارة أعمالهن الخاصة

ى األعمال التجارية لتعلم التجارة ، والتدريب علفنيا امرأة تدريبا 

 .للبدءمن رأس المال مبلغ صغير لضمان االستدامة والربحية ، و

مساعدة  تمكنهم منصداقات  السوري واألردني  المجتمعين أفراد حقق

بعضهم البعض على النجاح من خالل الجمع بين النساء السوريات 

،  متعة التعلم معا لقد وجدوا. واألردنيات في هذا المشروع التحويلي

إنشاء األعمال التجارية ، واالستماع إلى قصص  حولوبناء معرفتهم 

تخلق خدمات الدعم النفسي االجتماعي وغيرها من . بعضهم البعض

المثقالت خدمات الدعم مساحة آمنة لمساعدة النساء الالجئات 

خالل المضي قدًما في إنشاء أعمالهن الخاصة ، وذلك من  ،بالصدمات

 .المجتمعات المضيفة والمساهمة فيهاوكذلك االندماج مع 

المجتمعين  إال أنمراحله،  أولى في حين أن المشروع ال يزال فيو

في ة مشاركال عبير ،تقول . هالسوري واألردني يعيشان بالفعل فوائد

أنا شخص مثمر . لقد ازدادت ثقتي بنفسي: "مشروع توظيف النساء

النجاح في  قدرتي علىالتشكيك في اعتدت لقد . وقادرة على العمل

حياتي ولكن اآلن لدي أمل في المستقبل وأؤمن بأنني أستطيع االستمرار 

 " نتيجة لذلك ، تحسين حياة عائلتيكفي تنمية نشاطي التجاري ، و
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 (فيجن هوب) البرنامج الجديد لمنظمة رؤيا األمل 

 

© Vision Hope 

، ولجنة  )DRC (لالجئين من المجلس الدانماركي  ECHOاألوروبية مفوضيةلل ة التابعاإلنسانيالمساعدة االئتالف الممول من مكتب  يتكون1 

 (PUIو )،ميرسي كوربس ، و انترسوس، و (ICMC) الهجرة الكاثوليكية الدولية

 

https://vision-hope.org/
https://vision-hope.org/


 للتقدم بطلب التحاقللتو دعوة ( SRPالطالب الالجئ )أطلق برنامج لقد 

 التوطينللمرشحين إلعادة  2019/2020لدورة القادمة لعام في ا

مفتوح لجميع  إن طلب االلتحاقواستالم رعاية لمدة عام في كندا. 

العليا لشؤون الالجئين المفوضية  لدى الجنسيات من الالجئين المسجلين

 .والذين يستوفون متطلبات األهلية لذلك

 

المؤيدين مع  حلقات النقاش المركزتستند الجلسات إلى 

المهارات التي يرغبون في  ون نوعيقرر ن، الذي الشباب

ومن ثم . تطويرها وكيف يمكنهم نقل المعرفة إلى أقرانهم

طفل الحرب والشركاء المنفذين  والمنظمات سيوفر 

المجتمعية سنابل الخير والجمعية الشيشانية الخيرية 

تقوم منظمات س. للمؤيدينالنسائية الموارد والتدريب 

فتى وفتاة  50، بتسجيل كل أربعة أشهر ،المجتمع المحلي

 . أكثر مشاركة في مجتمعهم كي يصبحوافي البرنامج ، 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 عن األولىكانت الجولة . جولتين من األنشااااطة في الشااااهرين الماضاااايين أطفال منظمة وار تشااااايلد الكندية مشااااروع أبطال التواصاااالأنهى 

. شاامي الشاامالياهالفي صااويلح و نمخصااص للشااباب من المجتمع المحلي والالجئيالتدريب على التصااوير الفوتوغرافي والفن األساااسااي ال

 .في كال المنطقتين لغير مقتدرةحملة لزراعة األشجار وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية على األسر ا وكانت الجولة الثانية عبارة عن

، واختيار المهارات لعمل على تطوير مهاراتهم الشخصيةلألطفال والشباب مساحة آمنة حيث يمكنهم ا مؤيدي االتصاالت ر برنامج يوف

من كل نوع ، تمعاتهم ويشتركون مع جميع الشبابكما يرفعون الوعي حول حماية الطفل داخل مج. واألنشطة التي يرغبون المشاركة فيها

 .اجتماعي وأصل ودين

 

 

الوحيد من نوعه الذي البرنامج ( هو SRPبرنامج الطالب الالجئ )إن 

البرنامج في  لقد أطلقيجمع بين إعادة التوطين وفرص التعليم العالي. 

، وقد نما الل تعيين طالب في جامعة كارلتونمن خ 1978عام 

، من خالل سنوي ا طالب 130منذ ذلك الحين لدعم أكثر من البرنامج 

ا جامعي ا.  80ثر من شراكات نشطة مع أك  عن ذلكالمزيدأعرف حرم 

 

 

 

 لبرنامج الطالب الالجئ( الخدمات الجامعية العالمية التابعة لكندا) WUSCاطالق 

 

 منظمة وار تشايلد الكندية تنظم مشروع أبطال التواصل لالطفال

 

© War Child Canada 

 أصوات من األردن 

  (IOCC) الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية -حكاية عيد

 

 
 منكيلومترا  18يعيش في البلقاء على بعد و  ثمانيةلأردني  أبعيد هو 

قبل عامين ، أصبح هذا الجندي المتقاعد الضعيف في . أقرب قرية

،  والديه في المزرعةالستينيات من عمره ، والذي نشأ في مساعدة 

مشارًكا في مشروع الزراعة واألمن الغذائي للمؤسسات الخيرية 

أسرة في  80الذي يساعد  (IOCC) المسيحية األرثوذكسية الدولية

  .محافظات البلقاء وجرش والكرك

لزراعة أمر حيوي بالنسبة لالقتصاد األردني ، حيث تقدر نسبة اإن 

 كان هناك لطالما. من األسر ٪25األسر الفقيرة التي تعتمد عليها بنحو 

الغذاء والماء في األردن ، وفي السنوات األخيرة ، أضافت في  شح 

الجئ مسجل إلى 660,000 األزمة في سوريا المجاورة أكثر من 

 .2سكان األردن

لمؤسسات الخيرية المسيحية ا، زودته  2016نيسان  / في أبريل 

ماعز بموجب اتفاقية اإلشراف المبرمة من ال 5بـ  األرثوذكسية الدولية

لمؤسسات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية ووزارة ابينه وبين 

تقديم الطعام للحيوانات ، باإلضافة إلى  (MoA) الزراعة األردنية

 . ستة أشهرل
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https://wusc.ca/applications-now-open-in-jordan-and-lebanon-for-the-student-refugee-program/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=WorldUniService&utm_content=Applications%20Now%20Open%20in%20Jordan%20and%20Lebanon%20for%20the%20Student%20Refugee%20Program


  

الخيرية لمؤسسات ا اليوم ، من خالل عمله الشاق وبدعم المتابعة منو

 ليصبح لديهقطيعه  بتنمية، قام  المسيحية األرثوذكسية الدولية

بشكل جيد ، وتعلمت زوجته  عيد الزراعية الخبرةلقد خدمت . عشرين

وينتج اإلثنان ما يكفي ليس فقط إلطعام . كيفية إعداد منتجات األلبان

دخل منتظم من خالل بيع منتجاتهم  الحصول علىأسرهم ولكن أيضا 

عالوة على المتابعة . رى والبلدات المجاورة، وكذلك في عمانفي الق

لمؤسسات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية ا المنتظمة ، قدمت

دورات تدريبية متخصصة ، بالتنسيق مع وزارة الزراعة األردنية ، 

المزارعين أساسيات رعاية الثروة الحيوانية أمثاله من لتعليم عيد و

 .المنزلية الزراعةوموارد  وإدارة ميزانيات

قبل ذلك ، اعتدت أن . يأحب ماعزوانا احب عملي؛ : "يشرح عيد

         . من أجل تلبية احتياجاتي عاني، وأدون فعل شيءأجلس ، 

أنا أتجول مع الماعز طوال ف. مرة أخرىأني شابا ، أشعر اآلنولكن 

من : أريدأدير القطيع كما و، أدير عمليأنا " : ويضيف عيد ". اليوم 

، أو النفقات [ المبيعات]األلبان  وانتاجأجل استهالكنا الغذائي ، 

سمح هذا الدخل الجديد لألسرة بتحسين منزلهم ، وتنويع لقد ". الكبيرة

 النظام الغذائي للعائلة، وبناء بئر في الحديقة ، وتوظيف مدرس لغة

 .في المدرسة الثانوية مازالإنجليزية ألحد أبنائهم ، الذي 

 

 

 

 

 

 

 

يشمل برنامج الزراعة واألمن للمؤسسات الخيرية المسيحية 

توفير الماشية مثل األبقار والماعز ( IOCC)األرثوذكسية الدولية 

 وجامعات البيوت الزجاجية، وإنشاء  ألسر المزارعين –والدجاج 

اقرأقصة عيد . الحفاظ على المياهفي  المياه لمساعدة المزارعين

 . الكاملة على الموقع االلكتروني

 

 

 

 

 األردن -من الزرقاء( ActionAid)عن طريق آكشن إيد " في يوما ما سأحتل موقعا مهما" صبا خاليلة

 
فرص المشاركة السياسية للشابات في األردن إن  : "ةا قائلصبتابع تو

: "يعد هذا المشروع فرصة وتقول صبا أيضاغير موجودة فعلي ا". 

الحقيقيين". وكجزء من المشروع ، تدعو صبا الشابات للعمل والتأثير 

على وجه الخصوص في المحافظة، للمشاركة في مختلف األنشطة 

 .السياسية، ليس فقط االجتماعية والثقافية والفنية

لنا دور أساسي في المجتمع و نا"أريد أن أثبت للجميع أننا ، كشباب ، ل

 ".نا المحليعالحق في قيادة مجتمعنا وإدارته وخدمة مجتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من ممثل  تالخاليلة وطلب صبا تكانت لحظة حاسمة عندما وقفلقد 

الحكومة في إحدى القاعات إعادة فرز نتائج االنتخابات الالمركزية 

األخيرة في الزرقاء ألنها اكتشفت خطأ. لم تتردد في أداء واجبها 

كمراقب "محلي" ، على الرغم من حقيقة أن ادعاءها جعل األجواء 

ك ؤقال: "إذا كان ادعا المسؤولمدير الفي الغرفة لدرجة أن  متوترة

 ." الغرفة ينطأ غير صحيح، سوف تغادربالخ

مع المجتمعات المحلية في المنطقة العربية لتطوير  ActionAid تعمل

ا صكانت لقد قدرات النساء والقادة الشباب للدفاع عن حقوقهم.  با جزء 

برنامج  الذي يمولهللشباب  والسياسية  من مشروع المشاركة المدنية

بهدف دعم  2017في عام  (DAPP) الشراكة العربية الدنماركية

الشباب كأحد العناصر الرئيسية للتغيير االجتماعي واالقتصادي 

والسياسي في األردن ودراسة العقبات التي تؤثر على مشاركة الشباب 

في الحياة السياسية. كما يركز المشروع على مراقبة عملية الالمركزية 

 . هاواالنتخابات في األردن ودور الشباب في

عاما(: "كنت متأكدة من موقفي ، لقد تلقيت تدريبا لمدة  24با )ص قولت

كجزء من مشروع مراقبة االنتخابات  ActionAidيومين مع منظمة 

 لقد تمسكت بموقفي" وأضافت:  المحلية ، وكنت أعرف وظيفتي بدقة.

 ." أمام الجميع وشكرني الموظف في نهاية المطاف

صبا الصحافة واإلعالم في جامعة الزرقاء الخاصة.  تتعلم  تدرس صبا

االنتخابات الالمركزية كانت  مراقبةدراستها ، لكن تجربة  خالللكثير ا

وأن الجميع شعرت حقا أن لدي دور وتأثير لقد  "تقول صبا:مختلفة. 

 يحترمني".
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© ActionAid 

http://jordaningoforum.org/2018/05/23/feature-story-iocc-meeting-mr-eid/
http://jordaningoforum.org/2018/05/23/feature-story-iocc-meeting-mr-eid/
http://jordaningoforum.org/2018/05/23/feature-story-iocc-meeting-mr-eid/
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Did you know? 

 Un Ponte Perمنظمة  UPP - أيمن وإقبال وهاشم

  

 

JIF campaign counters the narrative of the crisis which tends to systematically oppose refugees to host communities. This 

dehumanizing discourse overshadows the countless acts of solidarity that individuals have initiated towards one other throughout 

Jordan. As part of this new campaign, JIF INGOs have chosen to highlight these individual stories of trust, friendship and solidarity 

that they witness so often working along host communities, refugees and minorities in Jordan. Contribute, send your story to JIF. 

 

 

لمرتين أو ثالث مرات في أقرانهم مع  يتدرب األصدقاء الثالثة

وكما يقول إقبال " الحياة تستمر"ألن  المدينة الرياضيةفي األسبوع 

العالج المهني  وبما أن". تجد زوجة بدون عضالت؟كيف يمكنك أن "

دراسة : لوقتلملء اأيضا يشمر عن ساعديه  كل واحد منهمف، مهما

 القادمة الشريعة اإلسالمية، وإصالح اإللكترونيات ومراقبة األخبار

 .من سوريا

ه يمكن للمعاقين القيام بالمهام هدفهم الرئيسي هو إظهار أنإن 

هو تغيير المجتمع كله هنا في  ونموذجهم . باالعتماد على أنفسهم

الذي يعمل في الصالون الموجود في أسفل  الحالقوحتى . عمان

للسماح للعمالء  صالون الحالقةمدخل  غييرالمبنى يرغب في ت

هشام هي العودة وإقبال ويمن إن أكبر أمنية أل.بالدخول المعاقين

زمالئهم  مساعدةذات يوم إلى سوريا ، عندما تنتهي الحرب ، و

مدى تحمل ما يملكون من تغلب على الحدود بالهناك أيضا ، و

 .مدهش ودؤوب

      تقود المنظمة و. قادرينالصندوق اإلنساني األردني مشروع  يمول 

بالتعاون مع جمعية Un Ponte Perغير الحكومية اإليطالية 

الحسين ، الجهود المبذولة في تقديم خدمات إعادة تأهيل شاملة 

اص ذوي اإلعاقات الجسدية والنفسية بما في ذلك مبتوري لألشخ

 . األطراف وجرحى الحرب

كانوا يعيشون معا في عمان ، . هم ثالثة أصدقاءإقبال وهشام وأيمن 

لديهم عاداتهم وأصدقائهم وعائالتهم وكذلك . نفس الشقة يتقاسمونو

في سوريا ،  وكان لديهم نفس الشيء. وهواياتهم وطموحاتهم وأحالمهم

حياتهم على كرسي قضاء قبل إطالق النار عليهم وإجبارهم على 

 .متحرك

لقد وصلوا إلى األردن قبل حوالي أربع سنوات وتواصلوا على الفور 

تلقوا وقد (. المعاقين)مع المجتمع المحلي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 من في كسب العيشبدأو العالج البدني والنفسي لمدة عام ونصف بينما 

في وقت الحق من ذلك العام ، تركوا المركز و. العربات الصغيرة

 .ليعيشوا بمفردهم

أقنعوا األطراف المسؤولة بتحويل فقد . على حيهم لقد أثرت عبرتهم أوال

المسجد والحديقة والمركز الطبي إلى أماكن يسهل الوصول إليها 

وقت الحق ، في و. ، والتي تشمل جميع أفراد المجتمعللمعاقينوشاملة 

المركز األردني للتدريب واإلدماج ، حيث  -جمعية الحسين الى  قدموات

الماضي ، كجزء من مبادرة  تشرين األولفي  UPP التقى بهم برنامج

  ". قادرين"  المساعدة الصحية

المستفيدين من المشروع ، أصبح أيمن وأصدقاؤه نقاط اتصال  وكأول

، حيث قدموا قوائم بأسماء  للمعاقينمع المجتمع المحلي  هامةوروابط 

للتنقل ، أو تكيفات منزلية  خاصةاألشخاص الذين يحتاجون إلى وسائل 

للعمليات الجراحية وغيرها من  تحويلأو أطراف صناعية، أو 

لقد أصبحوا قلب شبكة التضامن، بما في ذلك اليمنيين . األنشطة

لطبع ، السوريون والعراقيين والفلسطينيين إلى جانب األردنيين، وبا

 ً  .الذين جرحوا بسبب الحرب مثلهم تماما
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  اقرأ القصة كاملة

الحملة التي يقودها منتدى المنظمات الغير  تعرف على

 الموقع االلكترونيعن طريق  حكومية بألردن

 التضامن عن قصص – للقصة اآلخر الوجه

 

Hisham showing us the perfumes they used to produce© UPP 

http://jordaningoforum.org/2018/05/22/1361/
http://jordaningoforum.org/solidarity-campaign/
http://jordaningoforum.org/solidarity-campaign/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدعم ل 5 من خالل برنامج تدعم المنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية،

الفن ،  العليا لشؤون الالجئين المفوضيةالذي تموله المجتمعي لالجئين 

، وهي مجموعة من الفنانين السوريين لدى مجموعة مجتمع الزعتري

من الذكور واإلناث الذين يعملون بنشاط لتعزيز مجتمعهم من خالل 

 على هؤالء يمكن العثور و. المنافذ الفنية واإلبداعية للتعبير عن الذات

، في مشاركاتهم أو يرسمون أو ينحتون ونونليعندما ال  ين،الفنان

 ة المجتمعيةمجموعالازدهرت  .حمالت على مستوى المخيمودعمهم لل

ونمت منذ إنشائها الرسمي في عام للمنظمة الدولية لإلغاثة والتنية 

 15و  فتيانفتيات وخمسة  10ست نساء و : فنانًا 36لتشمل  2015

مر مع مجموعة ملموسة من يأتي تنوع النوع االجتماعي والع. رجاًل 

الخبرات والمنظورات والحماسة الفنية التي تنعكس ليس فقط في القطع 

 .الفنية ولكن أيضا في الحماس المتأصل في كل نشاط

عاما ، هو واحد من  63الخداوي النابلسي ، النحات البالغ من العمر 

من  قريبا جداأقدم الفنانين في اللجنة ويحمل رؤية وهدف المجموعة 

ويسهل وسائل االعتماد على الذات  يشجع الفن فإن فيما يتعلق به،. قلبه

وسيلة اللتقاط  يرى أن الفنكما . والمنافذ للتعبير عن الذات والجماعة

 .والحفاظ على الثقافة والتراث والفولكلور في سوريا لألجيال الشابة

 

 

 

 

 

 

مذ كان في الثالثة عشرة من  يرسمعاما ،  31البالغ إياد صباغ ، 

الذي قاد المبادرة في  وهو. عمره وهو أحد األعضاء المؤسسين للجنة

 إياد روىلقد . تنظيم ورش عمل منتظمة للشباب في المخيملالبداية 

إلى األردن ، رحلته اليوم الذي اضطر فيه إلى مغادرة منزله والقيام ب

هو دونه ن يغادره مطلقاً أن الشيء الوحيد الذي ال يستطيع أ متذكراً 

بالنسبة إلياد ، فإن صنع و. والفرش أصابع الدهانمجموعته من 

باالعتماد على النفس واالكتفاء  إحساسهلوحاته وبيعها ساهم في زيادة 

 .بالتعامل مع محيطه الجديد والتنقل فيهذلك الذاتي ، بينما سمح له 

 ية لمجموعةنالفعمال األ وعرضتقد ازدهرت المواهب والمهارات ل
الزعتري  مجتمع من لوحات(  IRD )المنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية

كل أمام في صاالت العرض المختلفة المتمرسين إلى جانب الفنانين 

لوحة  60ما مجموعه  ُعرضوقد . والدولي لمحليمن الجمهور ا

، الذي عقد  للفائزين والقادة 2018 قمة األطفالاللجنة خالل  انتجتها

لوحة  40 وبيعت منهامارس ،  27و  26في البحر الميت في 

 .للجمهور
 

ورشة  IRD المنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية تقدم فيهفي الوقت الذي و

العمل ومساحة المعرض في مركزها المجتمعي ،إضافة إلى دعم 

هو ذاتيًا بشكل كامل و فهو يُدارلجنة، الجتماع الالمواد والتنسيق 

على  اواضح ويبقى مثااًل . مدفوع بحماس أعضاء المجتمع نفسه

 . التضامن والطموح والموهبة

 

 

 

التابع مع استوديو الواقع االفتراضي الواقع  World Visionتعاونت 

لجزيرة إلطالق فيلم "الحلم في الزعتري: قصص بعد سوريا" ، ل

وهو فيلم غامر يستكشف آمال وأحالم ثالثة شبان يعيشون في مخيم 

)الواقع  الرسوم المتحركة تبثالزعتري لالجئين في األردن. 

 .حولهم من المكانقصصهم، مما يحول الحياة في االفتراضي( 

 7عن " Contrast VR و World Vision ذلك ، كشفتلإضافة 

كتبها قوية وقصيرة  360 سنوات" ، سبعة أفالم 7 ـقصص ل

الذكرى السابعة حياء األطفال الالجئين إل وأخرجها وصورها

سبعة من  وألول مرة في الزعتري، تدرب للصراع في سوريا.

لى التصوير المكثف ع ،360، باستخدام كميرات صانعي األفالم

التحديات التي كذلك تجاربهم مع العالم، و مشاركةحتى يتمكنوا من 

 .لديهم أمل ما زاليواجهونها، ولماذا 
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 مزدهر في مخيم الزعتريالفنان الوالتعبير عن مجتمع  نمو( IRD)تدعم المنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية 

 

  بعد سوريا قصصهم #  رووني (وورلد فيجن) World Visionالتابعون لـ  صانعي األفالم الشباب

 

©WV  

 المخيمات

 

© IRD   

 أنشطة الشركاء  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باليوم احتفلت ، للسرطان حسين الملك مؤسسة مع بالشراكةل بالن انترناشيونا

 ، األزرق مخيم في 5 القريااة في 2018 مااارس/  آذار 8 في للمرأة العااالمي

 اللواتي األردنيات النساء لدعم السوريات الالجئات للنساء الفرصة أتيحت حيث

 حساااين الملك مؤساااساااة مع لبالن انترناشااايونا تعاونت. الثدي سااارطان يقاتلن

 . الوعي لرفع الناصر أزهر والدكتور للسرطان

 الذاتي الفحص إجراء كيفية وتعلموا ، الثدي سرطان عن معلومات النساء تلقت

ثدي ثدي لساااااارطان مجاني فحص توفير وتم لل هذه .ال بة وب م ، المناساااااا  تقا

ا األربعين المشاااااركات  100 إلى إرسااااالها تم صااااغيرة يدوية هدايا بعمل أيضااااً

 مؤسااسااة من بدعم الثدي لساارطان األردن برنامج في الثدي بساارطان ةمريضاا

 .للسرطان الحسين

كان من الواضح أن لديهم قصصهم الخاصة التي يريدون " لقد 
في وسط حميم  في منظورهم الحياة تدب يمكننا أن نرىومشاركتها. 

 من خالل تدريب مجموعة جديدة من رواة القصص عميقو

يمكن مشاهدة جميع األفالم عبر قنوات التواصل " .اليافعين

، وعلى قناة الجزيرة World Visionاالجتماعي الخاصة بـ 

وقنوات  Contrast VR و ، + AJوالجزيرة العربية، واإلنجليزية، 

 نرجو االطالع عليهاونج. سامسالتابعة لالتواصل االجتماعي 

 

 

عاما : "عندما وصلت إلى الزعتري  18 التي تبلغ مرح، األم والزوجةتقول 

التصوير التدريب على ألول مرة ، لم أكن أهتم بأي شيء. ولكن بعد تلقي 

. ةأفالم محترف ةالفوتوغرافي والسينمائي ، أصبح حلمي أن أصبح صانع

من  فيلم رائع عن الحياة هنا في المخيمتصوير وأتمنى أن يصبح بإمكاني 

 Contrastيوضح " .360 للتدريب على فيديوخالل ورشة العمل هذه 

VR هؤالء الشبان السوريون تحت تغطية إخبارية مستمرة : " لقد نشأ

لمحنتهم ، لكن نادرا  ما أُعطوا الفرصة لمشاركة قصصهم وتشكيل 

 ثم يضيف: التغطية اإلخبارية".

 

الهيئة الطبية الدولية مع اليونيسف  اآلن ، تعمل 2018منذ بداية عام 

في يوجد لدى الهيئة الطبية الدولية . للحد من عمالة األطفال في المخيم

 مع وجود مدراءإلدارة حاالت حماية الطفل،  راسخ  برنامجالمخيم 

يغطون المخيم بأكمله من  بحيث 12و  8و  6و  1حاالت في المناطق 

شؤون  مشرفمدير و لنا يشرحو. خالل التوعية والزيارات المنزلية

األطفال يغادرون "أن  الهيئة الطبية الدولية حماية الطفل في مركز

هم وبعضهم . المجاورةالمدرسة للعمل في المزارع والمصانع 

مع ألسرهم ، بينما يغادر آخرون المخيم يومياً  المعيلين الوحيدين

عادة ما يبدأ كل من البنات واألوالد العمل ". معاً  ليعملوا عائالتهم ، 

أصغر، في بعمر  يكونوا في بعض األحيان سنوات، 10في سن 

دقيقة  60إلى  30 التي تبعد عن المخيم مسافة تقارب منالقرى 

وجود  2017تابع لليونيسف في عام اللتوعية احدد نشاط لقد . بالسيارة

تقوم الهيئة الطبية  . في مخيم الزعتري لطفل عام 1400حوالي 

يم كل من هؤالء األطفال وعائالتهم بشكل يقتو الدولية باالتصال

والمتطوعين السوريين بالتعاون مع مدراء حاالت حماية الطفل  فردي

 . ن في القضايا المتنوعة وموظفي التوعيةمن العاملي

توفير فرص عمل ألسر األطفال  وتنتهج الهيئة الطبية الدولية نهج 

بشكل  وتسجيل األطفالللعمل ،  األطفالحاجة من العاملين لتقليل 

، 2018الهيئة الطبية الدولية، منذ شباط حددتلقد . في المدرسة سليم

أولياءأمور  والذين يوجد فيهمضعفا ، األكثر من األسر أسرة  50

من هؤالء اآلباء مقابل  20وتم عرض مبلغا نقديا  على . يقبون الدعم

 .فرص عمل
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 المرأة(:  Plan International) بالن انترناشيونال

 األزرق مخيم في المرأة تدعم

 مكافحة عمالة األطفال في مخيم الزعتري: (IMC) الطبية الدولية الهيئة

ذلك الطفل األصغر . عاماً وعائلته 14إبراهيم البالغ هؤالء من بينهم و 

صف األول للعمل في ال، كان قد ترك المدرسة في  أطفال 3بين 

والدا إبراهيم من كبار السن ، ويعمل والده في المخيم إن . المزارع

 بالكادوقد اضطرت العائلة ، التي . باستخدام عربة قديمة لنقل البضائع

بدل الطعام الذي تقدمه مخصصات احتياجاتها ، إلى بيع  لبيت

كان إبراهيم . لشراء مالبس إلبراهيم العليا لشؤون الالجئين المفوضية

طويل في عمل في الخامسة صباحاً ليغادر المخيم ليوم يوميا يستيقظ 

لحصول مقابل اوالدة إبراهيم النقود على ، ُعرضت أخيراً و. مزرعة

اآلن يقضي إبراهيم . بقليل ذلك على فرصة عمل وبدأت العمل بعد

؛ مع األصدقاء ، يلعب كرة القدم في أحد األماكن اآلمنة القريبة وقته

. استئناف دراسته أمر معقد ، ألنه اآلن بحاجة للبدء من جديد ولكن

بدعمه، موضًحا له  الهيئة الطبية الدولية يالحاالت ف موظفيقوم 

، سواء عن طريق البدء في التعليم الرسمي أو أهمية إكمال دراسته

في حين و. "مكاني"دروس دعم التعلم في خدمات عن طريق أخذ 

 الهيئة الطبية الدولية إبراهيم من قدرته على القيام بذلك ، فإن عدم ثقة

 درتهقدعم دم عودته إلى العمل وع لتأكد منستواصل متابعته ودعمه ل

 . على المشاركة في الفرص التعليمية بدالً من ذلك

 

 

 

  IMC© ابراهيم مع والدته

 فقط الدعم نتلقى ال أننا نظهر أن نريد: "المشاااااااركات ىحدا توقال

ا يمكننا ولكن ، كالجئين  لو حتى ، النساااااء لهؤالء الدعم تقديم أيضااااً

 ".رمزي أو بسيط عمل مجرد كان

 ©PLAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

جاء خمسة  حيث  . وشملت البعثة الطبية أيضا عنصر التدريب

جراحين من درعا إلى األردن للتدريب الذي أجراه مستشفى 

ماساتشوستس العام ، وركز التدريب على أحدث التقنيات والتدخالت 

ذات موارد التكيف معها في بيئة  مفي الجراحة ، والتي يمكنه

 .محدودة

لجمعية الطبية السورية التابعة لعن البعثات الطبية  المزيد اعرف

 . إلى المنطقة  األمريكية

 

 

 

إلى األردن من جميع  متطوع طبي ماهر 53 الشهر الماضي حضرلقد 

لجمعية الطبية ل نيسان الطبية التابعة  أنحاء العالم للمشاركة في بعثة

خالل فترة البعثة الطبية المتعددة التخصصات التي  . السورية األمريكية

مواقع ، بما في  10استمرت ستة أيام ، عمل المتطوعون في أكثر من 

مريض ،  4300أكثر من  وامخيم الزعتري لالجئين ، حيث عالجذلك 

لجمعية الطبية اقام متطوعو لقد . طفل 1000بما في ذلك أكثر من 

 ،السورية األمريكية ، بما في ذلك جراحو التجميل  والجراحون العامون

 الطبية جراءاتاإلعملية جراحية ، بما في ذلك  200أكثر من  إجراءب

 .طب العيونل

   مع خالل البعثة أيًضا لجمعية الطبية السورية األمريكيةاشتركت ا وقد

Bridge of Life (منظمة جسر الحياة) وهي منظمة دولية غير ربحية ،

لجمعية اأطلقت  و . الصحة والعافية والحيوية وضع تعمل على تحسين

فحًصا واسع  Bridge of Life مع منظمة الطبية السورية األمريكية

 . الكلى المزمن للمرة األولى في أي مهمةالنطاق لمرض 

 .ةالمزمن ىمراض الكلألفحص  1000أكثر من ا معا قدم لقد

بالممثلة  خالل هذه المهمة لجمعية الطبية السورية األمريكيةا تكما رحب

والناشطة أمبر هيرد في مركزهم الطبي متعدد التخصصات في مخيم 

مع األطباء والمتطوعين من البعثات الطبية  هناك التقتو. الزعتري

الذين يقدمون الرعاية الطبية المجانية، باإلضافة إلى الالجئين 

قدمت  لقد. في مارس وحده. السوريين الذين يتلقون هذه الخدمة الحيوية

أكثر من ، في شهر آذار وحده، الجمعية الطبية السورية األمريكية 

   .خدمة طبية في مركزها 11000

 
 االبتكار 

وشملت هذه الحلول منصات . االختبار الدقيق وردود فعل المجتمع

إلى وسائل النقل،  المعاقين لتخفيض تكاليف السكن ، وتوفير وصول

وربط العمال ذوي الدخل المنخفض في الشمال بالفرص االقتصادية ، 

. بين األسر الضعيفة المقابل النقديودعم تبادل الخدمات الخالية من 

 والتمويل ةللحصول على الرعايهذه الحلول األربعة اآلن وتتنافس 

شيوعا هو التحدي التحديات التي تم التصويت عليها وكان ثاني أكثر 

الخدمات اإلنسانية ،  نيبالذي يواجهه األشخاص الذين يتنقلون 

 تقديم خاصة -لخدماتل المنظمات الغير حكومية وتجربة تقديم

حدد الناس لقد . لخدمات الصحية والقانونية واالحتياجات األساسيةا

عوامل مثل سلوك الموظفين، وتنظيم الخدمات، ووضوح 

اإلجراءات، والنزاهة، والنظر في االحتياجات الخاصة باعتبارها 

من مقدمي  45 ويعمل حاليا . لتقييم جودة الخدمة حرجةذات أهمية 

 .للتوصل إلى حلول محددة "محلي"الطلبات مع

 

الدولية هو مبادرة إبداعية  التابع للجنة اإلنقاذ "يمحل"برنامج إن 

وسط ابتكار اجتماعية تضع األشخاص المتأثرين بالمشاكل في 

، سلسلة من 2017في عام  محلي، استضاف مشروع لقد . الحلول

وجبات اإلفطار المجتمعية مع العائالت السورية في جميع أنحاء 

استنادًا إلى و. يواجهونهاالبالد لالستماع إلى التحديات التي 

رسوًما متحركة تمثل  لجنة اإلنقاذ الدولية ت، صمم االنطباعات

وبعد فرز . األشخاص اختيار أهم ثالثة تحديات طلبت منالمشكالت و

صوت ، قلص المركز الصعوبات التي سيواجهها  1500أكثر من 

 .محليبرنامج 

من تلبية  الضعيفةكان التحدي األول هو كيفية تمكين األسر 

 . بطرق ال تعرضها للمخاطرومتوقع ، الشكل الية باحتياجاتها األساس

تم تعيين اثني عشر ناشًطا من المجتمع من مجموعة تضم ما يقرب 

الذين  "يمحل"من المتقدمين للعمل وعملوا مع مصممي  900من 

 اإلنسان والدعم الفني اآلخر لتطوير الحلول من خالل ىعل ونيركز
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 (SAMS) البعثة الطبية التابعة للجمعية الطبية السورية األمريكية

 

 (IRC)لجنة اإلنقاذ الدولية الذي تقدمه  برنامج االبتكار االجتماعي

 

© SAMS 

https://www.sams-usa.net/
https://www.sams-usa.net/
https://www.sams-usa.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهويات " تحت عنوانمشروع متعدد الوسائط  INTERSOSأطلقت 

، بتمويل من قسم الحماية المدنية واإلغاثة اإلنسانية " المعاد توطينها

التابع للمفوضية األوروبية ، والذي يهدف إلى توثيق التجارب 

يواجهون والذين الشخصية لالجئين السوريين رجاال ونساء وأطفاال 

 .تحديات في تطبيع وثائقهم القانونية والمدنية ووضعهم في األردن

المواقع ، بما في ذلك المفرق وعمان تم تصويره في العديد من لقد 

والمناطق المحيطة بمعهد تكنولوجيا المعلومات ومعان والكرك، 

يغطي المشروع متعدد الوسائط قضايا مثل االنتقال إلى مخيم األزرق و

بما في ذلك  -والترحيل إلى سوريا والظروف المعيشية القاسية 

أصحاب ل االنفصال عن األسرة والمصاعب االقتصادية واستغال

والتمييز على أساس النوع االجتماعي  والتهميش المتطرفالعمل 

  .ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات العامة

 

 

 

 

 

 

 لجنة اإلغاثة الدولية تبحثحيث ! المنظمات غير الحكومية وهنا ياتي دور

لحل نفس مشاكل تقديم الخدمات التي يعمل عليها  افعدالحالياً عن شركاء لديهم 

ستعمل المنظمات غير الحكومية معًا على تأطير التحدي . مبتكري المجتمع

االحتياجات وتقديم مدخالت حول الحلول التي تطورها للتأكد من أنها تلبي 

هذه فرصة مثيرة للشراكة مع األشخاص الذين يتفاعلون مع تعتبر . بالفعل

لتصميم وتطوير  "محلي"خدماتنا ، بينما يتلقون الدعم الكامل من مشروع 

لمزيد من المعلومات حول  بريد إلكترونييرجى إرسال . وإطالق حلولهم

 . ية المشاركةكيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الهويات الُمعاد توطينها:  (INTERSOS)  انترسوس

 

 

عشرات اآلالف من الالجئين  وجود حول وعضو اللجنة التوجيهية

عند الحدود الشمالية  العالقين -السوريين المستبعدين من التنمية 

غير ال أولئك المحتجزين في األزرق، أو ببساطةوالشرقية مع سوريا، 

أو  مداألقادرين على الحصول على تصريح عمل و وظيفة طويلة 

اآلن مع الجهات المانحة ووكاالت  JIFتعمل . الذهاب إلى المدرسة

األمم المتحدة على تحديد القضايا التي يجب متابعتها على أعلى 

  . مستوى
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© IRC 

التأييدكسب    

 

 حول سوريا ودعم المنطقة 2018 مؤتمر بروكسل في( JIF ) منتدى األردن للمنظمات الدولية الغير حكومية شارك

 

 

الوسائط المتعددة كاتيا  ةقضى المصور اإليطالي أليسيو كيوديللي ومنتجلقد 

في األردن لجمع قصص  INTERSOSمارينيللي عدة أسابيع مع فريق 

استخدام الفيلم ومن خالل  . ومقابالت فريدة لعائالت الالجئين السوريين

والتصوير الفوتوغرافي الحميم، جمع المشروع قصًصا شخصية   الغامر

مع االهتمام بشكل خاص . مشاعر الالجئينعبر عن يرسم صوًرا صادقة و

الصور  أنشأت ،على أرض الواقع األشخاص وأصوات األشياء  أصواتب

 األلكتروني زيارة الموقعقم ب ". الشخصيات"اتصااًل قويًا بين المشاهدين و 

 

 

 

بشكل خاص في األشهر التي سبقت انعقاد المؤتمر ،  JIF قد نشطت 

حيث تعاونت مع المنظمات غير الحكومية الدولية في لبنان وتركيا من 

مع المجتمع المدني  التشاور، وتنظيم عالمية إقليميةإحاطة إأجل تقديم 

وخالل . مراجعة نقدية لتقدم الميثاق األردنيونشر  المحلي في األردن،

مشاركة مقرري المجتمع المدني في إحاطة  JIFالمؤتمر ، دعم ممثلو 

وفي  .موضوع التعليم والتنمية الشاملة حول خصوصا،  الدولوفود 

   JIFالمتحدث باسم  حذرصدر بيان في ختام المؤتمر، 

 

 

 

 

 

 

 
                       Mathilde.vu@jordaningoforum.org        @JordanINGOForum              jordaningoforum.org  

( ووزارة التنمية الدولية البريطانية BPRMوالهجرة )منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في األردن ممول بسخاء من قبل مكتب السكان والالجئين 

(DFID( ومكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية والوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )SIDA.) 
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