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 الكلمة االفتتاحية 

تمنى لقرائه سنة جديدة ي)"المنتدى"( انتهاز هذه الفرصة لكي ( JIF، يسر "منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في األردن" )2018مع بداية العام 

مجموعها توفر المساعدات بالنمو وهو يضم اآلن تسعاً وخمسين منظمة إنسانية وتنموية التي  2017ملؤها السعادة والسالم. لقد واصل المنتدى خالل عام 

 ن والالجئين. التي تنقذ الحياة وتستديمها لمئات اآلالف من األردنيين الُمعِوزي

فقراء يعيشون في رغم أقصى ما بذلناه من جهود، ما زال العديد من الُمعوزين من الالجئين السوريين والفلسطينيين والعراقيين باإلضافة إلى األردنيين ال

ة إلى نشرة تصدر كل شهرين        من نشرة ربع سنوي 2018ظروف قاسية ويحتاجون إلى العون المستمر من جهتنا. سوف تتحول نشرتنا الدورية في عام 

المزيد  www.jordaningoforum.orgوسوف تستمر في إبراز جهودنا لتلبية احتياجات جميع المحتاجين في األردن. كما سيعرض موقعنا اإللكتروني 

ى ما تعود به برامجنا من النفع. نشكركم على مساندتكم المتواصلة ونتطلع إلى االستمرار في المقاالت المفصلة من أعضائنا التي تسلط الضوء عل من

  مناصرة أصحاب الفاقة من األردنيين والالجئين المقيمين في األردن.

 يانك مارتان، منسق المنتدى

 

 أحدث المعلومات الخاصة بالتمويل

 لخطة المنظمات به طالبت ما من% 64 تمويل تم لقد

  1دوالر مليون 472 بتلقي األردنية االستجابة

 حقائق وأرقام

ل سوري 655,624  2ُمسجَّ

 
% من الالجئين السوريين 89

خارج المخيمات يعيشون تحت خط 
 الفقر3

 
ل4  65.922 عراقي ُمسجَّ

 

18,6% النسبة الكلية 
 للبطالة5
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ICMC's Protection Center - Mafraq, Jordan© ICMC / Patrick Gerber 

http://www.jordaningoforum.org/


 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نظرة عامة حول الوضع اإلنساني 

 آخر تطورات األوضاع في األزرق

 جئين"()"مفوضية الال وفقاً للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

رياَ الجئاَ سو 36,041فإن عدد السكان الفعليين لمخيم األزرق قد وصل إلى 

لعام  في نهاية كانون األول. وحتى تاريخ الواحد والثالثين من كانون األول

َ ممن ما زالوا  8,580مفوضية الالجئين  رصدتفقد  2017 َ سوريا الجئا

ن الالجئي(، وقد أفادت مديرية شؤون V-5) 5مسجلين ضمن القرية رقم 

 يةخصاً قد خضعوا للتدقيق خالل الثالثة أشهر الماضش 968  السوريين بأن

دم وتمت إعادة إسكانهم إلى المنطقة غير المسيجة من مخيم األزرق، رغم ع

تم اخضاع من   2017خالل عام  حدوث عمليات انتقال في كانون األول.

 .لمصادر مختلفةوفقا  5القرية رقم خصاً للتدقيق من ش 3,576الى  3,187

ً بشكل قسري إلى  734لكن في غضون ذلك قد تمت إعادة إسكان  الجئا

والمجتمعات المضيفة، مما  8من مخيم الزعتري 2017في  5القرية رقم 

 ضاعف من الهواجس المتزايدة حول استخدام المنطقة كمركز احتجاز. خالل

ً  1,233هذه الفترة التي غطاها التقرير قد تم إصدار  ن  للعمل، لكتصريحا

ول من التقدم للحص 5على الرغم من ذلك فإنه ال يُسمح لسكان القرية رقم 

مخاوف تتعلق  5على تصريح عمل حيث يبدي السكان السابقون للقرية رقم 

ً فبالفرص المتساوية للحص قد وافق ول على تصاريح العمل هذه. أيضا

حد الً من شهر واالشركاء على زيادة معدل تغير فترة العمل إلى شهرين بد

عمل بالنسبة للمتطوعين ذوي المهارات غير المكتملة العاملين ضمن إطار ال

   القائم على الحوافز.  

 ياألوضاع عند منطقة الساتر الترابآخر تطورات 

صال لقد تمكنت منظمة األمم المتحدة في الثامن من كانون الثاني من إي

 6ائلةع 10,000رافعة إلى ما يقارب المواد الغذائية وغير الغذائية عبر 

ن عند عالقة عند الحدود الشمالية الشرقية بين األردن وسوريا في الركبا

اعدات منذ الساتر الترابي. وهذه هي المرة األولى التي يتم فيها إيصال المس

 .2017الخامس عشر من حزيران 

شرين تفي  لقد جاء هذا التوزيع للمساعدات بعدما أعلنت الحكومة األردنية

بأن أي مساعدات مستقبلية ستتطلب إيصالها من داخل  2017الثاني 

وكانون  سوريا. لقد أفادت تقييمات األمم المتحدة للفترة بين تشرين األول

م األول بوجود مستويات دنيا من سوء التغذية الشديدة في المخيم، رغ

فة ل التكلإشارتها أيضاً إلى أن العديد من السوريين ال يستطيعون تحم

 يجادإالحالية للغذاء حيث أن تسعاً وثمانين بالمئة من األسر لم تستطع 

 7مصدر للبروتين في وجباتها اليومية.

تقديم المساعدات  ئنافرغم التطورات اإليجابية األخيرة بخصوص است

جاد حل التي تمت لمرة واحدة عند الساتر الترابي فإنه ما يزال واجباً إي

 طويل المدى.

الشركاء أنشطة   

 الصحة النفسية

 

 الذكرى السهنوية الخامسهة والعشهرين لليوم 2017تشهرين األول  10شههد يوم 

مكان  في نفسهههية، حيث ُخصهههص هذا العام للصهههحة النفسهههيةال للصهههحة العالمي

 العمل.

في األردن )حيث  الصحة النفسيةوبصفتها إحدى المنظمات الرائدة في مجال 

احتفلت الهيئة الطبية نفسية في جميع أنحاء المملكة(، عيادة للصحة ال 17تدير 

والمنظمهههات المحليهههة والهههدوليهههة  منتفعينبههههذا اليوم مع ال (IMC)الهههدوليهههة 

الحكوميههة في الطفيلههة ومعههان وعمههان والكرك ومخيم األزرق  مههديريههاتوال

فريق الهيئة  ان العمل، يقومالصههحة النفسههية في مكوجرش. ومن أجل تحسههين 

ية  لدول ية ا ية الموظفينمبادرات بتطوير الطب ما تُعنى برعا مل، ب إيالء  يشههههههه

األهمية ألنشطة تكوين الفرق، وتوفر أخصائي لرعاية الموظفين. وعلى مدار 

اليوم نُظمت جلسهههههههات توعية، وأجريت مناقشهههههههات، وحد ث المرضهههههههى عن 

ردت قصهههههههص النجا  فضهههههههاًل عن عروض األطفال، وذلك  تجاربهم، وسهههههههُ

بالشههههههراكة مع مختلف الجهات الفاعلة مثل نقابة الممرضههههههين والممرضههههههات 

معههان، -، وتجمع لجههان المرأة الوطني األردنيطفيلههةال-والقههابالت القههانونيههات

وعيادات تالع العلي، ونائب مدير مديرية الصهههحة، ومدير المركز الصهههحي، 

. وفي جرش، استضافت قاعة بلدية جرش الكبرى الحكومي مستشفى الكركو

في العرض المشههههترك الذي قدمته الهيئة الطبية الدولية أكثر من مئة مشههههارك 

ومدير صهههحة جرش، بشهههأن أهمية الصهههحة النفسهههية والحد من الوصهههم. وفي 

مخيم األزرق، أنتجت الهيئة الطبية الدولية شريط فيديو يوثق إنجازات أنشطة 

 هنا.خل المخيم. يمكنكم رؤية هذا الفيديو من الصحة النفسية دا

6 UN 

7 UNICEF (Oct 2017) Rapid Nutrition Assessment 

8 Protection actor 
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 ألردنايئة الطبية الدولية في جميع أرجاء احتفاالت اله

 

https://www.facebook.com/IMCJordan/videos/vb.806820929342864/1718460751512206/?type=2&theater
https://www.facebook.com/IMCJordan/videos/vb.806820929342864/1718460751512206/?type=2&theater


 

 39بتقديم المساعدات الطارئة إلى  "انترسوس" قامت وعالوة على ذلك،

ى طلب أسرة من المقيمين في مساكن الخيام غير الرسمية في عمان بناًء عل

ووزعت مواد متنوعة بما في ذلك أغطية بالستيكية ضخمة  تلك األسر.

دد من رسمية الهشة أو التي تسرب المياه، وعالخيام غير مساكن اللتغطية 

المواد  يرتوفعبر ، فرداً  185 م الدعم في شمال األردن إلىالبطانيات. وقُد ِ 

 الالزمة لمساعدتهم خالل ظروف الطقس القاسية.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكمهها حههدث مع السهههههههوريين، فقههد جههاء الالجئون العراقيون وغيرهم إلى  

ب األردن بحثاً عن ملجأ يأويهم من الصهههراعات، ولكن  بالمقارنة مع الشهههع

السههوري، فإنهم يحظون بفرص محدودة للحصههول على المسههاعدات ويتوفر 

 القليل من البيانات الكمية المتعلقة باحتياجاتهم.

للمينونايت تحت اللجنة المركزية ر مؤخراً عن ويبين التقرير الذي صهههههههد

بل الحصهههول على المسهههاعدات للعراقيين  عنوان "على أسهههاس الجنسهههية  سهههُ

وغيرهم من طالبي اللجوء والالجئين في األردن" أنه في حين أن المجتمع 

اإلنسهههاني يتبنى مبدأ وجوب تقديم المسهههاعدات فقط على أسهههاس الحاجة، إال 

أن الحصول على المساعدات في األردن غالباً ما يكون مشروطاً بالجنسية. 

العديد من السههبل المفتوحة أمام السههوريين  السههوريين لغير ببسههاطة يتا  وال

بغض النظر عن شهههدة حاجتهم. ويشهههمل ذلك برناما القسهههائم الغذائية التابع 

 (يونيسههفال(ة منظمة األمم المتحدة للطفوللبرناما الغذاء العالمي، وبرناما 

تصههههاريح العمل لتقديم المنح النقدية إلى األطفال، وتيسههههير الحصههههول على 

. وأكد (Jordan Compact)بشهههههههروط تفضهههههههيلية بموجب وثيقة األردن 

قديم  نة في ت كائ التقرير أن المنظمات غير الحكومية لم تقم بسهههههههد الفجوة ال

 هنا المساعدات لالجئين اآلخرين. يمكنكم قراءة التقرير

 

 

السوريين غير الالجئون  

 
 
 

يشكل السوريون أكبر وأبرز الفئات الجديرة باالهتمام والمسجلة لدى 
الجئاً عراقياً  65,922الالجئين في األردن. ومع ذلك، فإن هناك  يةمفوض

والسودان والصومال.الجئاً معظمهم من اليمن  14,850و  

 

أسللللرة معيشللللية في  23,450المجلس النرويجي لالجئين إلى أكثر من  يصللللل

 اءلفصل الشت يلزم استعدادا   األزرق والزعتري من أجل توزيع ما يمخيم

في  لفصل الشتاء، وزع المجلس النرويجي لالجئين المواد الالزمةوللتأهب 

هور مخيمي األزرق والزعتري لمساعدة المقيمين في المخيمين للتأقلم مع ش

غاز البرد. وفي مخيم األزرق، وزع المجلس النرويجي لالجئين أسطوانات ال

ة المالجئ والمدافئ والبطانيات واللفائف العازلة واألغطية البالستيكية لتغطي

نات الغاز ومنع تسرب المياه باإلضافة إلى النقود الالزمة إلعادة تعبئة أسطوا

 7,095 وشراء المواد األخرى الالزمة للشتاء. وبصورة إجمالية فقد استفادت

أسرة داخل المخيم من هذا التوزيع. وفي مخيم الزعتري، قام المجلس 

أسطوانات  يتسنى لهم إعادة تعبئةالنرويجي لالجئين بمنح الالجئين نقوداً حتى 

مالي عدد الغاز وشراء ما يلزم من المواد للتأقلم مع فصل الشتاء، حيث بلغ إج

أسرة. 16,372األسر المقيمة في المخيم   

 

 "انترسوس"حاالت هطول أمطار غزيرة، شرعت وعقب  تشرين الثاني ذمن

أما في و. المواد غير الغذائية توزيع عبرفي االستجابة لظروف الطقس القاسية 

لكرك رسمية في االالخيام غير  اكن منمسالجنوب، فقد دمرت الريا  والمياه 

إصال  ما تلف من  "انترسوس"تولت حيث وبعض الخيام في معان، 

ً  الممتلكات. تا ن حريقاندالع ، عقب فقد قامت "انترسوس" في الكرك وأيضا

ً خيام أخرى بتوفير ماس كهربائي، ت عن ت التي تلف تلك عن للعائالت عوضا

. الالجئين يةمفوضمقدمة من   

 

© Leen Qashu/NRCJordan  
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للشتاء االستعداد  

 

 

 ضلللللليفة" مرحلة االسللللللتعداد لفصللللللل الشللللللتاء في المجتمعات المسللللللوسانتر"منظمة المعونة اإلنسللللللانية تبدأ 

 

 

 

ردن ال يتلقون خدمات كافية من أن الالجئين العراقيين واليمنيين والسودانيين والصوماليين في األ للمينونايتاللجنة المركزية يكشف تقرير 

 الجهات المقدمة للمعونة

 

 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/On%20the%20Basis%20of%20Nationality.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/On%20the%20Basis%20of%20Nationality.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براما  األحداث التابع لمنظمة أرض اإلنسانكما دعم مشروع قضاء 
لنقالة. االتدريب المهني في المراكز، مثل مهارات الحالقة وصيانة الهواتف 

وبمجرد إخالء سبيلهم من مراكز االحتجاز، يصارع األطفال من أجل 
اندماجهم مجدداً في المجتمع، حيث يواجهون التعيير في مجتمعاتهم 

جود وير منهم في بيئة أسرية مفككة، مع عدم وأسرهم. بينما يعيش عدد كب
طاف شبكات السالمة االجتماعية، فإنهم يتركون المدارس وينتهي بهم الم
ل. في العمل، حيث أنهم يعملون أحياناً ضمن أسوأ أشكال عمالة األطفا

وغالباً ما يعانون من أجل الحصول على فرصة عمل، نظراً لتعليمهم 
بدء لن أن التدريب المهني يتيح لهم الفرصة المحدود أو المنعدم. في حي

مشاريعهم الخاصة بهم، أو إكسابهم مهارات تساعدهم على إيجاد فرص 
 عمل أقل تعريضاً للمخاطر.

ي منظمة أرض اإلنسان برناما الحصول على الخدمات القانونية ف وتنفذ
ي ، وتدعم الخدمات لصالح األطفال المحتجزين ف2010األردن منذ عام  

ع المراكز التدريبية والتأهيلية في البالد.جمي  

 

 النظام حول الخاصة مقالتنا على االطالع يمكنكم فإنه مهتمين كنتم إذا
 الموقع على ،اإلنسان أرض منظمة مع بالتعاون لألحداث، القضائي

 هنا للمنتدى اإللكتروني

 األحداث قضاء

 
 

دورتين من األنشطة ذات البعدين  (Tdhمنظمة أرض اإلنسان )اختتمت 

 –قانون النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية لألطفال المتعارضين مع ال

 أي األطفال المحتجزين حالياً في مراكز التدريب )بالنسبة لألطفال

ن(، احتياطياً(، ومراكز التأهيل )بالنسبة لألطفال المداني تجزينالمح

واألطفال المعرضين للخطر في عمان وإربد والزرقاء. قام متطوعو 

الصندوق منظمة أرض اإلنسان، المعينون من قبل شركاء محليين وهم "

إربد(، ))جهد(" في عمان و"الفاروق" في  الهاشمي للتنمية البشريةاألردني 

لمراكز بتقديم أنشطة ترفيهية وأنشطة الدعم النفسي االجتماعي في كل من ا

 حيث انصب تركيزهم التدريبية والتأهيلية، وذلك مرتين في األسبوع.

األساسي على تسوية النزاعات، والتواصل، وضبط النفس، واحترام 

 ن، واإلدراك الذاتي العاطفي.القواني

نت وتحدث أحد األطفال في مركز التأهيل بعمان قائاًل "في بداية األمر ك

م أسههههههتاء عندما يطلبون مني ممارسههههههة األلعاب، لكنني اآلن أتطلع إلى اليو

الذي يأتي فيه المتطوعون إلى المركز". ومن خالل أنشهههههههطة لعب األدوار 

وتمثيل المسهههرحيات، البد أن يتعلم  واأللعاب والرسهههم وممارسهههة الرياضهههة

ذه هاألطفال المواضيع المذكورة سلفاً. وقد شارك موظفو المركز في تنظيم 

 األنشطة ويمكنهم اآلن تكرارها مستقبالً.

 

 

 

 

 

 

المضيف المجتمع  

األردن متنقلة في شمال األردن عيادة-تشغل هيئة اإلغاثة اإلسالمية  

متنقلة تقدم الدعم الخاص  األردن عيادة-خصصت هيئة اإلغاثة اإلسالمية 

في  ُمعِوزةاألولية لالجئين السوريين والفئات األردنية الصحية الرعاية بال

يادة زويتمثل الهدف من ذلك  في . )المفرق وإربد والرمثا( األردن شمال

ة انية غير القادرفرص الحصول على الرعاية األولية للمجموعات السك

م خيارات طبية تتسوإتاحة ، على الحصول على المرافق الصحية العامة

في  عِوزة، سواءلة والمُ وعزللفئات الم لالستمرار بالمرونة وقابليتها

ن المناطق الريفية أو المناطق الحضرية. ويبلغ متوسط عدد المرضى م

رضى تتعلق حالة مرضية يومياً وأغلبية استشارات الم 150إلى  100

ملها بالحساسية أو فقر الدم أو األمراض التنفسية. وتعمل العيادة بأك

كن الفر يق باستخدام نظام شمسي، الذي يحد من التلوث والضوضاء ويُم 

يها التي يكون استهالك الوقود فالطبي من العمل في المناطق الريفية 

 ً .وال يوجد بها مصادر طاقة إضافية منخفضا   

 

© IR  

ف األولي اإلسعا منظمةالبرنامج المجتمعي التابع لالمرحلة الثانية من 

  (PUI) الدولية

 منظمة اإلسعاف األولي الدولية وشركاؤها المحليون في تشرين أطلقت

زين الثاني المرحلة الثانية من برنامجها المجتمعي، وذلك بافتتا  مرك

جمعية حي الهاشمي في شرق عمان بجانب مجتمعيين جديدين، أحدهما في 

، واآلخر في مدينة الزرقاء، بجانب جمعية خولة بنت أمان األردنية

 األزور. 

ين ُخصص كال المركزين للمجتمعات الُمعِوزة، من الالجئين السوري وقد

 ً من  والمجتمع المضيف على حد سواء. وستقدم تلك المراكز نطاقاً واسعا

ة إدارة الحاالت الفردية واإلحاالت، والمشورة النفسيالخدمات، مثل 

دية نات نقاالجتماعية، وأنشطة المهارات الحياتية، واإلعانات النقدية ) إعا

دراسي من أجل التعليم وإعانات نقدية من أجل الوالدة(، وخدمات الدعم ال

البرنامَا  ميةالوكالة الفرنسية للتنوالزيارات المنزلية لألسرالُمعِوزة. تمول 

.2019المجتمعي الذي سيستمر حتى نيسان   

4 

: زرع األمل في نفوس األطفال في مراكز التأهيللوزان-منظمة أرض اإلنسان  

© TDH  

© PUI  

http://jordaningoforum.org/2018/01/07/feature-story-tdh-grooming-the-future-barbering-workshop-empowers-juveniles-in-detention-centers/
http://jordaningoforum.org/2018/01/07/feature-story-tdh-grooming-the-future-barbering-workshop-empowers-juveniles-in-detention-centers/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابطة الذي تنفذه يهدف مشروع " الرياضة من أجل التنمية" الجديد

إلى ، يلدولالوكالة األلمانية للتعاون اتدعمه و الدولية لحق الطفل في اللعب

كة كرة القدم، وزيادة مشار فيالشباب واألطفال  ومهارات تنمية معارف

ة من الطالب في الصفوف الرياضية، وتعزيز مهاراتهم االجتماعية العاطفي

 معلمي الرابطة الدولية لحق الطفل في اللعبخالل كرة القدم. وتدرب 

القائم  منهجيات التعلم المدارس الحكومية على كيفية استخدام كرة القدم و

لتطبيقات ا ،بما في ذلك الفتيات ،والشباب على المشاركة بُغية تعليم األطفال

فية باإلضافة إلى المهارات االجتماعية العاطالعملية للعب كرة القدم 

 الالزمة لتقديم مساهمة إيجابية لمجتمعهم. 

ته في بعد مشارك لرابطة الدولية لحق الطفل في اللعبوقال معلم من إربد ل

ات كيفية دما مهارحول  "لدي اآلن المهارات والمعارف  التدريب األول

ً ، كرة القدم في حصص التربية البدنية هن أن الفتيات لدي وأدركت أيضا

 ً  لثمانيةاوعلى مدار  ."فتيانمثل ال الحق والقدرة على لعب كرة القدم تماما

ً  48طفاًل و  1,440أشهر سيصل المشروع إلى  مدرسة في  32في  معلما

 األردن.

في حين أن تركيز المدارس الحكومية في األردن ينصب على تدريس 

رية المناها األكاديمية، إال أن حصص األلعاب الرياضية تقدم فرصة جوه

هارتهم تنمية مللشباب لممارسة الرياضة والتواصل اجتماعياً مع أقرانهم، و

ذلك،  الحياتية األساسية، مثل العمل الجماعي، والتواصل، والقيادة. ومع

 اللعب الرابطة الدولية لحق الطفل في أوضح تقييم االحتياجات الذي أجرته

(Right To Play)  أن المدارس الحكومية  2017في خريف عام

الدروس  والمدرسين غالباً ما يفتقرون إلى الموارد الالزمة إلعطاء

 الرياضية للطالب، وخاصة للفتيات.

 قصص من األردن 

عاماً، شرع في التقاط صور لحياته بصفته  15 حسن*، يبلغ من العمر

جاء حسن وعائلته إلى  2012أشهر. في عام  6الجئ في المفرق منذ 

 هذا الطفل، مؤخراً المفرق بعد فرارهم من منزلهم في حمص. وقد شارك 

ير الذي فقد عينه اليمنى إثر انفجار في وطنه، في ورشة عمل عن التصو

يع حيث وفرت له التدريب الفني الفوتوغرافي استمرت  لثالثة أساب

والتقني. ثم اغتنم هذه الفرصة ليشاطر اآلخرين قصصه وقصص مجتمعه 

 من خالل الصور.

. وتحدث حسن قائالً  "قبل ورشة العمل، لم يكن لدي أي مكان خاص بي 

 وذات مرة ذهبت الستكشف والتقطت الكثير من الصور، وأثناء مشاهدتي

. لتلك الصور على شاشة الكمبيوتر، فإني رأيت أشياء عادة ما تفوتني

 واآلن أصبح لدي مكاني الخاص."

نشطة ن نقصاً في التعليم واأليواجه الشباب واألطفال السوريون في األرد

الترفيهية، حيث يتعرض أصحاب اإلعاقات الجسدية لالستقصاء بوجه 

 خاص، وذلك نظراً لندرة الخدمات الداعمة والحرج االجتماعي.

. ورغم إصابته، فقد قرر حسن أن يصبح اآلن مشاركاً نشطاً في مجتمعه

ه في رؤية ولم تكتِف ورش العمل عن التصوير الفوتوغرافي بمساعدت

بيئة واألشياء من منظور مختلف فحسب، بل وفرت له مكاناً بديالً للتعلم 

 آمنة حتى يشعر بأنه مقبول ويتسنى له مقابلة أشخاص ُجدد.

بلني ويقول حسن  "ال أشعر باالرتيا  في مدرستي، أشعر أن الناس ال تتق

وذلك بسبب شكل عيني. فمن خالل ورش العمل، اكتسبت مهارة وحصلت 

 على شهادة وكونت صداقات". 

ي سوريا، فوحدثنا والده، الذي كان يعمل أيضاً مصوراً فوتوغرافياً وفناناً 

ا لم مقائالً  "يسعدني أن يصبح مصوراً فوتوغرافياً حتى يتسنى له رؤية 

 يراه من قبل".

Picture taken by Hasan, as a result of ICMC workshop  

 اللجنةالعمل الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي التي نظمتها  وضمت ورشة

ن طفالً وشاباً من الُمعوزي 56 (ICMC) الكاثوليكية الدولية للهجرة

 السوريين واألردنيين في المفرق.

 التي تشمل فصول التصويرومن خالل تقنية التصوير بالصوت والصورة، 

المشاركون  يدليالفوتوغرافي وجلسات المشورة الفردية والجماعية، 

 من أجل بناء مجتمعات تنعم بالصحة والسالم.  يساهمونبأصواتهم و

م معرض في المفرق لعرض صور وكجزء من هذا المشروع، نُظ ِ 

في  شباطأكبر في  قام معرض آخرالمشاركين الشباب وقصصهم. وسوف يُ 

 .عمان

ً *تم  على هويته. تغيير اسم الشاب حفاظا  

مقالتنا الخاصة، بالتعاون إذا كنتم مهتمين فإنه يمكنكم االطالع على 
مع اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة، على الموقع اإللكتروني 

 هناللمنتدى 
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 مشروع "الرياضة من أجل التنمية" في إربد والمفرق والزرقاء.  الطفل في اللعبالرابطة الدولية لحق  تنفذ

 

 

 من منظور مختلف: شاب سوري فقد إحدى عينيه يتمكن من استشراف آفاق جديدة

 

http://jordaningoforum.org/2018/01/07/feature-story-icmc-through-a-different-lens-syrian-youth-who-lost-an-eye-gains-new-perspective/
http://jordaningoforum.org/2018/01/07/feature-story-icmc-through-a-different-lens-syrian-youth-who-lost-an-eye-gains-new-perspective/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

إثر  عاماً، فرت مع عائلتها 21سورية عزباء تبلغ من العمر *فر ، فتاة 

ط الحرب التي اندلعت في سوريا، ووصفت الرحلة التي قامت بها من مسق

عادة رأسها في درعا إلى األردن بأنها كانت مروعة. وأُختيرت أسرتها إل

لتحاق التوطين ومن ثم انتقلت للعيش في ألمانيا. ولكنها لم تتمكن من اال

ارب في تها ألنها تعتبر من الراشدين. وفي الوقت الحالي ليس لفر  أقبأسر

رة في الرمثا باستثناء شقيقتها المتزوجة، وتعيش بمفردها في غرفة مستأج

 أحد األحياء القديمة في الرمثا.

ولكونها فتاة غير متزوجة، تتعرض فر  باستمرار للتحرش الجنسي. 

 ي نفس الحي يطلبون منها رقموذكرت أن الرجال الذين يسكنون معها ف

د هاتفها، أمالً في إقامة عالقات جنسية معها. حيث كان الخوف الشدي

كل ذلك يالحق فر  كل ليلية، وكان صعباً بالنسبة لها أن تدرك أنها مرت ب

 بمفردها وقد عانت من األرق وانخفاض الشهية والقلق الشديد. 

 إلنقاذركز اللجنة الدولية لومع يأسها وقلة حيلتها، وجدت فر  طريقها لم

(IRC)  ا.دقيقية سيراً على األقدام من منزله 15، على بعد الرمثافي 

ينها، وهناك، استطاعت التحدث إلى المستشار المعني بحماية المرأة وتمك 

حها لمن الجئينال يةمفوضالذي قدم لها أوالً خطة أمنية ثم أحالها إلى 

 الحماية الفورية.

 

 

 

 

 

حالتها إلى إعادة التوطين والهجرة، وُمنحت  الالجئين يةمفوضهههههههوأحالت 

 إعادة التوطين في السهههويد، وفي أثناء عملية إعادة التوطين، حضهههرت فر 

، ثالث جلسههات مشههورة فردية مع المسههتشههار المعني بحماية المرأة وتمكينها

حيث تعلمت كيفية التغلب على الضهههههههغط والقلق من خالل تمارين التنفس. 

أشههههههر. وقد أثمرت  6دات نقدية شههههههرية لمدة وتلقت فر  أيضهههههاً مسهههههاع

اء عن إعط المسهههتشهههار المعني بحماية المرأة وتمكينهاالمسهههاعدة التي قدمها 

فها. وال فر  شههعوراً بالثقة في النفس وتقديراً للذات لتمكينها من تحقيق أهدا

سوريات في  سبة لالجئات ال يزال العنف ضد المرأة  يشكل مصدر قلق بالن

لعنف لبأن الدعم الكبير في التصههههدي  اللجنة الدولية لإلنقاذم األردن. وتسههههل

سية اجتماعية وقانونية وصحية واقتصادي ساني يحتاج إلى تدخالت نف ة الجن

 مناسهههههبة تحد من تلك الظاهرة وتخفف من تأثيرها على الناجيات من العنف

 ضد المرأة.

 * تم تغيير اسم الفتاة حفاظاً على هويتها.

 

مناصرةال   

عمل الفاعلال من يوما   16  

 

 "،دياكونيا"ومنظمة  ،عقدت منظمة "آي إم الشريك السويدي للتنمية"

العالم ي فمعهد الدراسات النسائية ، والمنظمة النرويجية للمساعدة الشعبيةو

لشرق االتشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء في منطقة مؤتمر "  ،العربي

 الجامعة " في الخامس والسادس من كانون األول، بالشراكة معاألوسط 

 في بيروت، وبمشاركة نشطة من منظمات المجتمع اللبنانية األمريكية

ردن س واألالمدني الرائدة، وممثلي الحكومة، ونشطاء حقوق المرأة من تون

 ولبنان.

 اتفي اإلصالح وقد سلط المؤتمر الضوء على دور منظمات حقوق المرأة

القهههانونيهههة التي أجريهههت مؤخراً في تونس واألردن ولبنهههان. وفي تموز 

يتناول العنف  جديد شههامل تشههريعالماضههي، وافق البرلمان التونسههي على  

ضههههد المرأة. وإثر الُخطى التونسههههية، صههههوت البرلمان األردني على إلغاء 

في قهههانون العقوبهههات التي تسهههههههمح بهروب مرتكبي جرائم  308المهههادة 

االغتصههاب عن طريق الزواج من ضههحيتهم. وبعد مرور بضههعة أيام، ألغى 

لتي تسهههههههمح أيضهههههههاً بزواج مرتكبي جرائم ، ا522البرلمان اللبناني المادة 

 االغتصاب بالزواج من ضحاياهم تجنباً للسجن.

ان وكان من بين المتحدثين ممثلو منظمات المجتمع المدني، وأعضاء البرلم

ممثلين دبلوماسههههههيين  والحكومات، ونشههههههطاء حقوق المرأة باإلضههههههافة إلى 

 من كندا والسويد.  المستوى رفيعي
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 فرح: كيف استعادت إحدى الالجئات الثقة بنفسها من خالل االستشارة الفردية لقاء مع

 

 " مع الشركاءط التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء في منطقة الشرق األوس" مؤتمر "الشريك السويدي للتنمية آي إم" تعقد منظمة

 

عمل يعقد الفريق العامل المعني بالعنف الجنسي والجنساني ورشة  

تحت عنوان "سبع سنوات عجاف من األزمة السورية؛ زيادة  

والجنساني في األردن" التصدي للعنف الجنسي  

 

©IM Swedish Partner 

© IRC 

 

ية اللجنة الدولتتمثل أهداف ورشة العمل، التي شارك في تنظيمها 

حديد الجئين، في تال يةمفوضو للسكان صندوق األمم المتحدةو لإلنقاذ

 الجنسي والجنساني ولتحديدالفجوات الرئيسية في التصدي للعنف 

 فرص البراما والمناصرة في األردن.مسار واضح ل

  

 

 

http://majles.marsad.tn/2014/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/texte


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التأكيد على دور المنظمات غير الحكومية الدولية في إيجاد

ودعم الناجيات من العنف الجنسي والجنساني فرص عمل للنساء 

 للعثور على قنوات مناسبة للعمالة؛
 

  الخصوصيات المرتبطة بنوع الجنس في كل مراعاة تعميم تعزيز

قضاة النظام القضائي من خالل توعية ال (1من القطاعات التالية؛ 

 ما يراعي المصلحة الفضلىتطبيق القانون الساري بحول 

( 2سن قوانين تساوي بين الجنسين؛ و  لىلناجيات، والحث عل

لنقدية رة الحاالت والمبالغ اامن خالل التوفيق بين إد العملقطاع 

 و يات من العنف الجنسي والجنساني؛والتمكين االقتصادي للناج

قطاع الصحة من خالل تدريب العاملين في قطاع الصحة ( 3

على  على الرعاية السريرية للناجيات من االعتداء الجنسي

طقم اختبار مسحة عنق الرحم في الصعيد الوطني، وتوافر أ

 المرافق الصحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث ومن خالل سلسة من العروض التقديمية واألسئلة واألجوبة، تباح

المشاركون حول األمور المتعلقة  بالتصدي للعنف الجنسي 

تركيز ت مع الالحاال وإدارةوالجنساني والتخفيف منه واالستجابة له؛ 

اإلطار بصفة خاصة على المساعدات النقدية وفرص كسب الرزق؛ و

القانوني. واستُخِلصت التوصيات التالية من مناقشات مجموعات 

نسبة التركيز من أجل التصدي المستدام للعنف الجنسي والجنساني بال

 للسوريين واألردنيين 

 ت غير الحكومية المحلية تعزيز قدرات النظام المحلي والمنظما

ة وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الصح) الُمشِرفةوالوزارات 

رية ووزارة التعليم( باإلضافة إلى نظام اإليواء في المناطق الحض

 وفي المخيمات؛
 

  المتعلقة بالقانون الجديد بشههههههأن اإلبال   المناصههههههرةمواصههههههلة جهود

اإللزامي عن حاالت العنف الجنسههههههي والجنسههههههاني الخطيرة، التي قد 

 ً من  تؤدي إلى التقصهههههههير في تقديم البالغات من قبل الضهههههههحايا خوفا

 ؛نتقاماال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Plan International 

© Hassan Hijazi/NRC 
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 لكرة القدم في األزرق،  ةعام بطولة الفنلندية لمعونة الكنسيةامنظمة األردن و"بالن انترناشونال" في : تنظم منظمة "الرياضة هي شريان الحياة"

 5قرية 

 

سلسلة تنفيذ على لالجئين النرويجي للمجلس التابعة التعليم برامجُ  تعمل  

واألزرق الزعتري مخيمي في األنشطة من   

 الذينشكلت هذه البطولة جزءاً من برناما أكبر لألطفال والمراهقين 

ياً ، التي تضم مركزاً اجتماع5يعيشون في مخيم األزرق في القرية رقم 

نشطة يقدم أنشطة للدعم النفسي االجتماعي، وتعليم الطفولة المبكرة، وأ

د الـ ِ واإلناث(  رفريقاً من الذكو 26مشاركاً ) 260الحماية للجميع. وقد ُزو 

"بالن منظمة بالمعدات الرياضية والتدريبات والتوجيهات من قبل 

عبر عن تورفعوا شعارات  .الفنلندية لمعونة الكنسيةامنظمة وانترناشونال" 

 استيعابهم لمفهوم المساواة بين الجنسين وسبل منع مخاطر العنف ضد

نا أولويتالمرأة في مجتمعاتهم، مثل "طفولتنا وتعليمنا ومستقبلنا هم 

"، وبلغت يسمو بنا إلى العاُلالتعليم القصوى" أو "ال للزواج المبكر" أو "

يم الرو  الجماعية ذروتها، بمشاركة مختلف موظفي المنظمات داخل المخ

 وأيضاً كانت مشاركة النساء متميزة، ألنهن يعتبرن الرياضة مدخالً 

 لمواصلة التعليم وزيادة الفرص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر تشرين الثاني من خالل مسر  تفاعلي لنش 26وفي مخيم الزعتري، انطلقت الحملة في 

 16الوعي عن حقوق الطفل لآلباء ومقدمي الرعاية. وخالل األنشهههههطة التي امتدت طوال 

يوماً، نُظمت أنشهههههههطة أخرى مثل زيادة الوعي حول العنف ضهههههههد المرأة وحقوق الطفل 

 6من إعداد األطفال، وفي ختام هذا الحدث في  ورواية القصهههههههص وبراما لمنح الجوائز

 كانون األول ُعرضت مسرحية صامتة عن حقوق الطفل والعنف ضد المرأة. 

 

 

 

 

 

وعلى مدار اليوم، تمكن المشاركون من التعبيرعن أنفسهم وذلك عند 

 "بالنمنظمة مشاركتهم في فعالية لزيادة الوعي المجتمعي. وستستفيد 

ة نترناشونال" من نتائا هذه الفعالية وتتعاون مع اللجان المجتمعيا

 والمراهقين لترجمة هذه الشعارات على أرض الواقع.

 

 

طفال لزيادة الوعي ضد األ وأما في مخيم األزرق، نظم برنامُا التعليم مسرحية للدعوة من أجل المساواة في التعليم، أعقبها لعب أدوار مسرحي قام به

اء عن العنف ضد المرأة الزواج المبكر وعمل الطفل. وقد ُخصص اليوم الثالث لعرض فيلم وثائقي عن دور المرأة في المجتمع. ونُظمت جلسات توعية لآلب

التعرف على هذه  ساعد المشاركين على وذلك خالل األسبوع الثاني، فضالً عن عرض لوحات سلط الضوء على أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، مما

 السلوكيات.



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةجلس تعقدوشبكتها الشبابية.  "نترسوسا" قتأطل كانون األول 22وفي 

 130توعية عن العنف الجنسي والجنساني من منظور شبابي، ألكثر من 

قدم واألردنيين. وخالل هذا الحدث،  من المشاركين الشباب السوريين

المشاركون الشباب مشاهد مسرحية هزلية تتعلق بمواضيع العنف ضد 

 .وع"الجوائز للفائزين في الحملة الموسيقية "لحني المسم ومنحتالمرأة 

 

 

 

منظمة النهضة العربية و(UPP)  ”جسر إلى“منظمة بالتعاون مع 

 منظمة المعونة اإلنسانية)أرض(، عقد أفراد  للديمقراطية والتنمية

جلسة توعية عن حقوق العامالت  تشرين الثاني 24في  "انترسوس"

سيقى المو تخللها كل من تي، الفعاليةال تالمهاجرات في األردن. واستهدف

ما رئيسية ب ومعرض للصور، العمال الفلبينيين المهاجرين بصفة طعاموال

 يتماشى مع هدف الحملة األساسي وهو "عدم إغفال أحد".

 

موجز آليات الحماية الخاص بمنتدى  

األردن فيالمنظمات غير الحكومية الدولية   
 

عة الطب األردنفي المنظمات غير الحكومية الدولية  منتدى سيصدر

نوني الخاص به، الذي سيناقش الوضع القامن موجز الحماية  الثالثة

 الُمقي د لالجئين السوريين في األردن وأوجه الضعف المحددة

ادات بة على ذلك. واستناداً إلى األبحاث والتقييمات واإلفالمترت

مي ، فإن هذا الموجز يرالمنظمات غير الحكومية الدوليةالخاصة ب

إلى إعطاء لمحة عن االحتياجات األساسية لالجئين السوريين، 

 وعن وضعهم القانوني وآثاره على الحياة اليومية. وسيخلص هذا

قامة زيز المساعدة اإلنسانية واإلالتقرير إلى توصيات رئيسية لتع

 القانونية وتنفيذ وثيقة األردن. فترقبوا. 
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   yannick.martin@jordaningoforum.org         @JordanINGOForum              jordaningoforum.org  

( ووزارة BPRMمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في األردن ممول بسخاء من قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة )

الوكالة السويدية للتعاون والحماية المدنية ( ومكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية وDFIDالتنمية الدولية البريطانية )

 (.SIDAاإلنمائي الدولي )

 

 عمل الفاعلمن ال ا  يوم16بحملة  وشركاؤها سويا   "سوسانتر"تحتفل 

 

 

للطفل العالمي اليوم  

 العالمي بيوم الطفل األردن-اإلسالمية  هيئة اإلغاثةتحتفل 

 20لطفل العالمي كل عام  في ااألردن بيوم -تحتفل هيئة اإلغاثة اإلسههالمية 

ً يُ ، حيث تشههرين الثاني  مع من المر  والنشههاط، منح األطفال واألمهات يوما

جلسهههات حول ممارسهههات النظافة الصهههحية السهههليمة، والعنف ضهههد المرأة، 

وا عن حماية الطفل وحقوقه. وكان معظم األطفال المشههاركين إما فقد فضههالً 

با يةءآ ثة اإلسهههههههالم ئة اإلغا لديهم حيث ترعى هي األردن في -هم أو كال وا

ممن هم في وضههع طينيين من األطفال األردنيين الفلسههه 1,982األردن نحو 

ً  54و طفالً  170يقرب من  في البالد. وقد حضهههر االحتفال ما مماثل ا في  أُم 

اء )مخيم األردن(، والزرق-)مكتب الرمثا التابع لهيئة اإلغاثة اإلسالمية إربد

غير الحكومية  ، بمسهههههههاعدة من المنظمات(السهههههههخنة(، وجرش )مخيم غزة

 المحلية.
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