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 أحدث المعلومات الخاصة بالتمويل

 2020-2018 األردنية االستجابة خطةميزانية تبلغ 

 $2.4 و الالجئين الستجابة دوالر مليار $2.1 مجللبرا

 لبرامج القدرة على التكيف دوالر مليار

 وأرقامحقائق 

ل سوري 8,62765  2ُمسجَّ

% من الالجئين السوريين 83

 خارج المخيمات يعيشون تحت
  خط الفقر3

 

ل  66,262 عراقي ُمسجَّ

  من اليمن 9,838

السودان من 4,058  
4صومالمن ال  801  
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   نظرة عامة حول الوضع اإلنساني 

بواسطة رافعة من األمم المتحدة في أوائل كانون  توزيع بين الشاحنات، على الحدود الشمالية الشرقية بين األردن وسوريا منذ آخر ركبانال الوضع فيلم يتغير 

بين األمم المتحدة مستمرة  لمفاوضاتمازالت ا ولم يكن هناك أي توزيع جديد منذ ذلك الحين وال توجد اية معلومات عن موعد عملية التوزيع القادمة. الثاني.

 حتى اآلن. يةاتفاقاية ولكن لم يتم التوصل إلى  ،دمشق عن طريقركبان الللوصول إلى وغيرهم من أصحاب القرار وذلك والحكومة السورية 

مفوضية األمم  وقد أحصت .الجئ سوري 35,800في أواخر شهر شباط  النشطين األزرق بلغ عدد سكان مخيمفقد ووفقا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، 

وفي كانون  .شخصا منذ آخر تقرير لنا 533أي بزيادة قدرها القرية الخامسة،  الجئا سوريا مسجلين في 9,133،  كانون الثاني 31في المتحدة لشؤون الالجئين 

حين أفاد الشركاء عن نقل عدة مئات من الالجئين من الزعتري  في ،األزرقمخيم  من ير محاطة بأسوارالغمنطقة الإلى  لالجئينمن االثاني، لم يتم نقل أي 

فئات مختلفة، معظمها مرتبط  ضمنالخامسة يندرجون  القريةوأشارت المفوضية إلى أن األشخاص الذين ينقلون إلى  .القرية الخامسة فئة إلى المضيفةوالمجتمعات 

 األزرقالقرية الخامسة في دائمة وما إذا كانت جميع األسر التي نقلت قسرا إلى  مإذا كانت هذه التدابير مؤقتة أما  ولم يتضح بعد األنشطة اإلجرامية المزعومة.ب

 ستضافة المجتمعات المحلية.إلى ا في مرحلة ماإلى الزعتري، أو  إرجاعهمفي األزرق أو  ير محاطة بأسوار الغسيتم نقلها إلى المناطق 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من بين السكان الذين يتألفون أساسا من النساء وكبار في مكان واحد محتملين مجرمين تمركز فإن ، الالجئين معمعلومات مشاركة ال نقصوإلى جانب 

ى توتر االجتماعي داخل ويؤدي ال، القرية الخامسةعلى سالمة السكان في  تبعاتمن الجدار الرملي( قد يكون لها  الذين أحضروا)السن واألطفال 

زرق األالمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في  الحظتإلى ذلك،  وباإلضافة األخرى. لقرىا وسكان ينالسابقها وكذلك بين سكان القرية الخامسة

المخيم، وخاصة فيما يتعلق بحرية التنقل  كانسغيرهم من يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها  الخامسة والثانية الأن السكان السابقين في القرية 

 لمغادرة المخيم أو الحصول على تصاريح عمل.

المنظمات غير  تالحظحيث . االهتماممزيد من الأيضا يبرر جئ سوري ال 7000الذي يضم أكثر من  اإلماراتي األردنيالمخيم كما أن الوضع في 

المهنية والترفيهية وندرة المساحات  األنشطة ونقصشديدة االزدحام  بوجود بيوت متنقلةحماية في الالحكومية الدولية العاملة هناك تحديات مستمرة 

  .سيالعنف الجن وحاالت األطفالفي المخيم مما يساهم في انتشار العنف ضد  اآلمنة

زيادة خفض اإلعانات الصحية المقدمة إلى قلقهم إزاء اإلعالن األخير عن  األردن في الدولية حكومية الغير المنظمات منتدىأعضاء وأخيرا، أثار 

أن تكلفة الرعاية الصحية  بشكل كبيروتبين التقييمات  .في المائة 20بنسبة  مع خصم األجانب الالجئين السوريين الذين سيطلب منهم اآلن دفع رسوم

ت، كما أنها تشكل عامال مثبطا للحصول على فرص في المجتمعات المضيفة تشكل أحد أهم العوائق التي تحول دون وصول الالجئين إلى هذه الخدما

 الفقر. هموقوعازدياد هذه السياسة الجديدة وبدون دعم إضافي من المانحين، فإن الالجئين معرضون لخطر مع وجود كسب الرزق. و

 

 
الشركاء أنشطة  

 ةالمضيف اتالمجتمع

إنترسوس األردن مسابقة لمبادرات الشباب لتعزيز التماسك  منظمة تنظم

 االجتماعي

منظمة إنترسوس في األردن مشروع "مبادرة الشباب" بين السوريين واألردنيين  أطلقت

وكان . في المجتمعات المضيفة من أجل تعزيز التماسك االجتماعي والعالقات السلمية

الهدف المنشود حول المنافسة هو تشجيع المشاريع التي يقودها الشباب حول العنف 

في المرحلة األولى، شجع الشباب السوري  وحماية الطفل، أو المهارات الحياتية. الجنسي،

 واألردني المنافسة في مجتمعاتهم في أمانة عمان الكبرى.

ى أساس جدواها، وجانبها االبتكاري، عل سابقاقدم الشباب مقترحات تم اختيارها حيث  

وتم بعد ذلك إنشاء  .وصلتها مع المجتمع والقدرة على خدمة كل من السوريين واألردنيين

 .همشابا وشابة من جميع الجنسيات كي يصبحوا سفراء لمشاريع 127شبكة شبابية تضم 

حماية التوعوية حول  اتجلسالالشباب على المهارات الحياتية ودريب هؤالء كما تم ت

 الطفل.

 

 

The Wasel network © INTERSOS  

 محتاجةأسرة  2,194إلى شتوية اإلغاثة اإلسالمية في األردن مساعدات منظمة تقدم 

لتحسين ظروف  محتاجةالالجئة السورية واألردنية ال لعائالتالمساعدات الشتوية ل اإلغاثة اإلسالمية في األردنمنظمة وكما هو الحال في كل عام، قدمت 

إلسالمية في األردن اإلغاثة امنظمة تمكنت  وشباط،وخالل شهري كانون الثاني  وتخفيف مخاطر التدهور الصحي. رسمعيشتها العامة خالل فصل الشتاء القا

 وتشمل هذه التبرعات ( في شمال األردن.شخص 10,970)حوالي ين المحتاجين أسرة من الالجئين واألردني 2,194من توفير مستلزمات فصل الشتاء ل 

اإلغاثة اإلسالمية في األردن منظمة  توصلتالنظافة وقسائم تعبئة الغاز. كما مستلزمات الغاز وأسطوانات الغاز وقسائم  صوباتالمالبس والبطانيات و قسائم

 .في المفرق وعمان في مناطق غير خاضعة للدعم الرسميالجئين يعيشون مساعدات إلى 

2 

فهو  وكان الفائز الثاني مبادرة تعزز السررررالم في المجتمعات المحلية باسررررتخدام الموسرررريقى. ي، وه)نغمي( " ماي ميلودي" قد فاز بالمركز األول مشررررروعو

، سيقام تنظيم حفل موسيقي في عمانا لرتين معمج هاتين المبادوتم د دعم الزمالء بعضهم لبعض. الذي يركز على (معا نقف" توغيذر وي ستاند" ) مشروع

لمشرراركة الفنانين السرروريين واألردنيين  هذا الحفل وسرروف يجمع يا.ؤر قناةز الموسرريقى كلغة عالمية، وسرريتم بث  على يعزتشررأن   والذي مننيسرران  في شررهر

سيتم مزيج من الموسي عن وهي عبارةموسيقية؛  الحفل مقطوعةشمل يالمجتمعات، و امامخبراتهم ومواهبهم  وإظهار سورية التي  من  عزفهاقى األردنية وال

 مع إنتيرسوس. يلتحقون بحصص الموسيقىقبل األطفال الذين كانوا 

 



 تعالج عيادات ألينزا بور ال سوليدريداد الصحة الجنسية واإلنجابية والعنف الجنسي في عجلون

بتمويل من  .2015امرأة الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية في أليانزا ومعهدها المحلي لعيادة صحة األسرة في عجلون منذ عام  1600تلقت أكثر من  لقد

كنقطة انطالق لتحديد  والرعاية الشخصية الجنسية واإلنجابية، وتستخدم الجودةللنساء السوريات واالردنيات اآلمنة التعاون اإلسباني، توفر هذه المساحة 

الخدمات القانونية. باإلضافة وكذلك على مستوى االفراد والمجموعات،  االجتماعي-ي الدعم النفسيسالناجيات من العنف الجن وتتلقى .عنف الجنسيحاالت ال

 .ةالحياتي األنشطةوالمهارات الترفيهية  متقديذلك، تعتبر هذه العيادة كمساحة عامة يتم فيها  الى

 ية بشأن العنف الجنسي وحمالت توععلى ويشمل البرنامج أيضا 

 من النساء 1.223وزواج األطفال.وفي إطار هذا المشروع، شارك 

 والرجال والفتيات والفتيان في مجموعات الدعم في العام الماضي 

 منظمة من منظمات 20إلى جانب موظفي العيادة وأكثر من  

 رأة أخرى بتحسينام 1.666وقامت  .المجتمع المدني 

 طفال  2.355معرفتهن بالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة، وحضر  

  ومراهقا حلقات عمل تناولت أيضا مسألة زواج األطفال وحل النزاعات.

شباط وحدة عيادة متنقلة مع  النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والمعزولة، أطلقت اليانزا في الدرجة العالية لضعفاالعتبار  بعينوأخيرا، ومع األخذ 

 جميع خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في األردن عاما من اإلرث 70االحتفاء بـ  –منظمة كير الدولية في األردن 

في تاريخ إن الذكرى السبعين لمنظمة كير الدولية في األردن هي فرصة للتفكير 

قدمت منظمة كير مواد غذائية ، 1948في عام ف منظمة كير وتقدير إنجازاتها الدائمة.

 ،اآلنإلى ومنذ ذلك الوقت  لالجئين الفلسطينيين النازحين إلى األردن.ها وغير

ستجابة لألزمات اإلنسانية، والمساهمة في حماية أشد الناس لالمنظمة كير  استمرت

ضعفا وتحسين حياتهم، وذلك بفضل تفاني والتزام الموظفين والشركاء والمجتمعات 

: المساواة والنزاهة في العمل، وهي قيم منظمة كير دليلها وتبقىالمضيفة والالجئين. 

د كرامة ينؤندعم وسان، حيث والتميز والتنوع واحترام كرامة وقيمة كل إن روطوالت

  وإمكانات ومساهمة الجميع.

منظمة كير نموذج استجابة شامل يجمع بين مكونات العمل  طورتعلى مر السنين، ف

االجتماعي والتدخالت المجتمعية القائمة على الحماية )إدارة الحاالت، والمساعدة 

واصلت  ضوء ذلك، وفي النقدية، والدعم النفسي االجتماعي، وأنشطة كسب العيش(.

منظمة كير التصدي لألسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة في األردن من خالل دعم 

ومع ازدياد  المساواة بين الجنسين.وتمكين المرأة وإعداد برامج التنمية االقتصادية 

تتقارب بشكل كبير مع احتياجات المستضعفين من  األزمات، فإن احتياجات الالجئين

، دمجت منظمة كير جميع األنشطة في برنامج شامل 2014في عام و األردنيين.

النظر عن جنسية  بصرف-يركز على معالجة االحتياجات ومواطن الضعف 

المتضررين. وفي سياق هذا التحول، تعلمت منظمة كير عددا من الدروس الهامة 

. أمثلة ألفضل الممارسات لربط اإلغاثة والتنمية من خالل حلقة مزدوجة وطورت

الذي يؤكد على  في موجز السياسات -وكذلك التوصيات  -ويتم توثيق هذه الدروس 

 الالجئينالتي تدعم السوريين وغيرهم من  تحول هذه الردود الى إعداد برامج مرنة 

 أثناء انتظارهم لحلول جذرية، وتقوم على تعزيز الترابط االجتماعي.بطريقة مستدامة 

ية السبعين لعملها في األردن، ستقوم منظمة كير بتنظيم وأخيرا، بمناسبة الذكرى السنو

نيسان تحت شعار "تحقيق التغيير الدائم" في جميع مراكز منظمة  شهر احتفاالت في

في ذلك مدينة األزرق وإربد والمفرق ومخيم  بماوالزرقاء كير في شرق عمان 

  األزرق.

 

 

A glimpse of CARE in Jordan in the 60's © Care  
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فباإلضافة إلى صدمات الحرب والنفي، عانى الالجئون السوريون أيضا من  

هي تلك ، ويزيد عمره عن الف عامالدمار التدريجي والوحشي لتراث ثقافي 

الملموسة والتقاليد غير الملموسة التي تشكل جوهر  الصروحمجموعة من ال

منظمة ميرسي فقد تشاركت كل من هويات السوريين. وبعد بحث دام عاما، 

ات التراث الثقافي لدعم تنمية المهارات يلتسخير إمكان وتركواز ماونتنكوربس 

 .الشخصية والحوار بين المجتمعات المحلية والتماسك االجتماعي

 60بمشاركة  2017في كانون األول  2تجريب هذا البرنامج في القرية  تمو

ميسرين مدربين، في حلقات عمل تدريبية وأنشطة تعليمية  10طفال، بدعم من 

حول موضوع البيت السوري، فقد  وكانت الفكرة الرئيسية تتمحور .تكميلية

حول  المعلومات تبادللوفرت ألول مرة منصة لآلباء واألمهات واألطفال 

األطفال  جميع التراث الثقافي السوري باستخدام الدعائم المختلفة. ثم دعي

للمشاركة في مختلف األنشطة المتعلقة بالحرف مثل التطريز التقليدي 

والفسيفساء والرسم الهندسي اإلسالمي، مما أدى إلى بناء نموذج بيت سوري 

في اليوم األخير من ورشة و. هملزامن   فيأخذه األطفال لتزيينالذي تقليدي، 

حيث في المركز ودعي جميع أفراد المجتمع.  تراثي العمل، تم تنظيم معرض

ص التي الهمتهم والقصأنماط بيوت مختلفة  وقدموااألطفال أمام الحشد  وقف

 في بناءها. 

. وكانت والوسطاءوأجريت مناقشات لمجموعات التركيز مع األطفال واآلباء 

العديدة تهدف جميعها إلى  اآلراءجابية إلى حد كبير، وكانت ردود الفعل إي

منظمة عمل تتحديد سبل زيادة حجم حلقات العمل وتنوع األنشطة المقدمة. و

حاليا على توسيع هذا البرنامج ليشمل قرى وتركواز ماونتن  ميرسي كوربس

 أخرى في الزرقاء ومخيم الزعتري.

 

 

 

 

. وكانت والوسطاءوأجريت مناقشات لمجموعات التركيز مع األطفال واآلباء 

العديدة تهدف جميعها إلى  اآلراءردود الفعل إيجابية إلى حد كبير، وكانت 

منظمة عمل تتحديد سبل زيادة حجم حلقات العمل وتنوع األنشطة المقدمة. و

مج ليشمل قرى حاليا على توسيع هذا البرناوتركواز ماونتن  ميرسي كوربس

 أخرى في الزرقاء ومخيم الزعتري.

 

 

 

 المخيمات
 
 

 

 ألكثر الفئات ضعفا التنمويةنمائية اإلنسانية واإل اتمساعدالبتقديم  هيومانتي اند انكلوجنمنظمة تلتزم 

لتعزيز  (هيومانتي اند انكلوجن)اسمها وأصبحت  غلوبال نيت ورك هانديكاب انترناشونال() للمعوقينكانون الثاني، غيرت الشبكة العالمية  24في 

من العدالة االجتماعية وطريقة لتشجيع المشاركة  كجانبي تدخل إنساني ألصميم الي أن يكون اإلدماج في ينبغكما واليتها. تحديد قيمها األساسية و

في المائة  30إن منظمة نموذجا يحتذى ب  من خالل جذب الموظفين والمتطوعين من خلفيات متنوعة )الالكاملة لجميع أفراد المجتمع المحلي. وتضع 

 ة في األردن(، وذلك باستخدام البيانات المصنفة حسب اإلعاقة في جميع نظم الرصد والتقييم، داخل مبانيها.من المتطوعين هم أشخاص ذوو إعاق

في إحداث تغيير شامل في المعرفة والمواقف  اإلنسانيةأنشطة تدريب تهدف إلى دعم الجهات الفاعلة  للمنظمة اإلدماج، توفر وحدة األردنوفي 

منظمة في شباط دورة تدريبية لفريق البشكل أفضل. فعلى سبيل المثال، قدمت  اإلعاقاتذوي  األشخاصماج والممارسات والسياسات لضمان إد

ة لتصبح االتحاد اللوثري العالمي في مخيم الزعتري لفهم أنواع اإلعاقة المختلفة، وتحديد األشخاص ذوي اإلعاقة، وتحسين االتصال وتكييف األنشط

لي  زيارات الدعم الميداني يمشروع االتحاد اللوثري العالمي في الزعتري وسوف لهذا التدريب جزء من دعم تدريب طويل األجل ويعد أكثر شمولية. 

 والتوجي  واإلرشاد. ويمكن توسيع نطاق هذا البرنامج الشمولي ليشمل شركاء آخرين من المنظمات غير الحكومية في األردن، يرجى االتصال ب

 .ا بهذا الشأنإذا كانت مهتم المنظمة

 

 

 

 

 

 

 من أجل تنفيذ برنامج التوعية الثقافية القائم على التراث في مخيم األزرقوتركواز ماونتن  ميرسي كوربستتشارك منظمة 
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في مخيم الزعتري االقتصاديوأنشطة إعادة التدوير  الزجاجيةالبيوت  معالنساء في تفاعل منظمة أوكسفام  تساهم  

 

 

من خالل  م إلكترونييمبادرة تعلاالنتظار ألتعلم(  يتعد مبادرة )ال يمكنن

، وذلك باستخدام )تابلت( األلعاب التعليمية القائمة على الكمبيوتر اللوحي

المناهج الدراسية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم األردنية. ويدعم 

( 3-1)الصفوف  تعلم اساسيات القراءة والكتابةالبرنامج األطفال في 

النظامي وغير ( في سياقات التعليم 6-1الحساب )الصفوف مهارات و

اللعبة خصيصا لألردن، وتم إنشاءها بالتعاون مع  تصميموقد تم  النظامي.

األطفال السوريين واألردنيين ووزارة التربية. خالل جلسات التصميم 

 لعبة وشخصيات اللعبة التيعالم الالمشترك، ساعد األطفال على خلق 

وار منظمة ل، عملت واستنادا إلى ردود فعل األطفا .مالتعبير عنه بإمكانها

محليين، ومؤلفين، ومخرجين، وأخصائيين في  تشكيلينتشيلد مع رسامين 

مجال التعليق الصوتي من أجل تطوير عالم لعبة تفاعلية محمي لألطفال 

 .السوريين واألردنيين

 االبتكار 

في المخيم  للنساء زجاجية، افتتحت أوكسفام أربع بيوت 2017وفي عام 

لتطوير مهارات جديدة وكسب دخل صغير وإيجاد مساحة آمنة للتفاعل مع 

امرأة  45 قامت أوكسفام،منظمة  ومن خالل التدريب مع النساء األخريات.

بعد ذلك في األسواق المجتمعية القريبة  وبيعهاعلى زراعة الخضراوات 

وبسبب اإلجراءات المفروضة على الالجئين لمغادرة  خارج المخيم.

نساء أردنيات  ن، وهتنفذ من قبل موظفي أوكسفام المبيعاتفإن المخيم، 

في  سبل المعيشة ؤولمسوهي تقول عال،  االجتماعي. الطابعيتحدين أيضا 

 ي" أتذكر عندما دخلت السوق المركز.منظمة أوكسفام في مخيم الزعتري

عما  ونتساءلي، وكان جميعهم يلإينظرون كانوا جميع الرجال ، مرةألول 

مع النساء  نعمل كيف شرحت لهم، لذلك في السوق مرأة هنااتفعل  

إن هذه هي المرة األولى وجاوبني أحد التجار  الزعتري.السوريات في 

شعرت وعندها  ،وتجري صفقة معي )السوق( التي تأتي فيها امرأة إلى هنا

 بالفخر ".

 

 

 .فرص تعلم مبتكرة ومرنة وفعالة لألطفال االنتظار ألتعلم( المقدم من وار تشيلد بريطانيا، ييقدم برنامج )ال يمكنن

 

 

لهن يتطلب الصراع بالنسبة للنساء الالجئات السوريات، فإن إيجاد العمل 

انهن وكسفام ألوأفادت النساء في الزعتري  االجتماعي. وصمة العار مع

في صعبة تحديات  نواجهيبعدم االرتياح في العمل مع الرجال و نشعري

الحصول على إذن من أفراد األسرة الذكور للعمل جنبا إلى جنب مع 

وبالتالي فإن إشراك المرأة في عمل هادف في الزعتري  .الرجال اآلخرين

  بتكار.يتطلب اإلبداع واال
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إعادة تدوير خيام  وهناك مشروع آخر تقوده منظمة أوكسفام يتمثل في

 وحدات سكنيةبعد أن انتقل السكان إلى  الزعتري، المهجورة في الالجئين

تقديم دائمة. وتقوم أوكسفام بتنظيم حلقتي عمل في المخيم، حيث يتم 

جميع  ها حيث أنلنساء، ومعدات الخياطة المهنية ولوازملتدريب خدمات ال

تدريبية بحيث تكون من اإلناث، وقد صممت حلقات العمل ال عاملينال

 تنتجو .بينها وبين حياتها اليومية توفيققصيرة ومرنة لتمكين المرأة من ال

ت من اآلن حقائب عالية الجودة وأكياس متينة من القماش، صمم النساء

تقول فاطمة، أحد المشاركات في دوليا.  ايتم تسويقهة لأردني ةمصمم قبل

فهي  ا مصنوعة من الخيام.ومختلفة ألنه مميزةحقائبنا إن "المشروع، 

وبرودة الصيف حر هنا  تحملواتعكس معاناة الالجئين السوريين الذين 

امرأة شاركن  200على  هايتم توزيع. أما األرباح ففصل الشتاء القاسي "

 في المشروع.
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للتأكد من أن محتوى  واسعةفنية  ومالحظات مراجعةبية والتعليم رقدمت وزارة الت

 .األردني التربوي ويشتمل على مخرجات التعلم للمنهج الوطني باإلطاراللعبة يلتزم 

تقوم منظمة في األردن، ويتم تحليل التقدم المحرز في البرنامج في كل مرحلة. و

نتائج تعلم القراءة والكتابة والحساب والتأثيرات النفسية االجتماعية بقياس  وار تشيلد

االختبار  باتباع منهجمقارنة بالتعليم التقليدي في الفصول الدراسية،  العامةوالفعالية 

 .في محافظة الزرقاء حكوميةمدرسة  51في  المرجعي العشوائي

 االنتظار ألتعلم( في ينال يمكن)برنامج  نطاقتوسيع  ىعلوار تشيلد وتعمل منظمة 

جميع أنحاء األردن  في ومراكز التعلم غير الرسمية فيو الحكوميةالمدارس  برنامج

غير المحتاجين السوريين واألردنيين  يستهدف البرنامج األطفالو ،2019في عام 

ووزارة التربية والتعليم  ئهامنظمة أيضا مع شركاالالملتحقين بالمدارس. وتعمل 

ال ) برنامجتعديل برمجية لضمان قدرة الجهات الفاعلة المحلية على مواصلة 

المتغيرة عندما يتم تسليم اللعبة في  ماحتياجاتهلتتوافق مع االنتظار ألتعلم(  ييمكنن

 نهاية البرامج.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى استئجار  باإلضافة

لتبقى ، التي كانت مساكنال

 الالجئونساهم قد ف فارغة،

السوريون بأكثر من مليار 

في االستئجار أمريكي  دوالر

األزمةمنذ بداية   

في  43) أكبر نسبة لالجئينأن 

المناطق الحضرية  في ( تقطنالمائة

حصة كانت ، حيث نفي إربد وعما

الالجئين السوريين في سوق 

 ؤثرتلم واإليجار منخفضة نسبيا 

تأجير على طلب البشكل كبير على 

 تقييم السوق األردني  – .المساكن

االحتياجات  عمل فريق من

.(2018 شباط)لجأ المواألساسية   

لم تتأثر أسعار الغذاء تأثرا 

خطيرا بأزمة الالجئين 

السوريين. ووفقا لصندوق النقد 

الغذاء استمر استهالك  الدولي،

اإليجابي  ترابطهمع  متناسبا

 –- سعار األغذية الدوليةأل العام

من فريق  السوق األردني تقييم

االحتياجات األساسية  عمل

 (.2018 شباط)لجأ المو

 ؟ هل تعلم

 

 عن التضامنقصص  –الوج  اآلخر للقصة 

 
 والمأوى األساسية االحتياجات عمل مجموعة: المصدر

 األردني السوق تقييم( 2018 فبراير) 

 
 الالجئين المعاداة المنهجية بيناألزمة التي تميل إلى قصة حملة جديدة لمواجهة  منتدى المنظمات الغير حكومية الدولية في األردن، أطلق 2018وفي عام 

 .تجاه بعضهم البعض طوال فترة األزمة في األردن أفراد بها بادروالتي  دال تععلى أعمال التضامن التي  الالإنسانيهذا الخطاب إذ يطغى  .والمجتمعات المضيفة

للثقة والصداقة  الممثلة هذه القصص الفرديةعلى  سلط الضوءيأن  منتدى المنظمات الغير حكومية الدولية في األردن وكجزء من هذه الحملة الجديدة، اختار

 .مع المجتمعات المضيفة والالجئين واألقليات في األردنشهدوها أثناء عملهم  التي والتضامن

 (المنتدى)قصتك إلى  وارسل، ساهم

  ءالرا وسنا

 .أوكسفام عن طريق جمعية

وقررت أن تبدأ  2012األردن في عام  إلىانتقلت الرا من دمشق.  

في البداية، كانت ف. ، في عمان2014أعمالها الخاصة في عام 

امرأة سورية  40تشتري من  فهياآلن  أمانساء فقط،  5هناك 

أخرى إلنتاج المالبس والصابون والشموع واالكسسوارات 

من دائرة  ألنجو بنفسي المشروع اهذ اقمت" تقول الرا: والتطريز.

قد فلمن النساء هنا.  يغيرلمستدام لي و شيئاساعدات. أريد إنتاج الم

 هي ما جمعنا سوية هنا". الحرب  كانت

 موهوبةسناء، وهي امرأة أردنية ب الرا في العام الماضي التقت

 المرأةصفحة على الفيسبوك  وجدتناء: "ستصميم المالبس. قالت ب

وكنت . فتواصلت معها، يدويتدير عمال لصناعة المنتجات  ةسوري

بلطافتها وافكارها المستوحاة. ومن ثم بدأت جدا  قد اعجبت

شراكتنا. انا أقوم بالتطريز والتلوين ومن ثم أسلم القطع لالرا ومن 

 ". مشغلها بعدها تقوم النساء بخياطتها بطريقة فنية متقنة في

مهارات رائعة لديهن النساء السوريات إن "  وتقول سناء أيضا:

، ولكنهن ال يحصلن نهتحلين بالعزيمة واإلصرار لتحقيق أهدافوي

إذا كان لدي المال الكافي لتأسيس مشروعي  .على الدعم الكافي

فلو السوريات.  وأوظف النساءالتجاري، سوف افتح مصنع خياطة 

نستطيع استغالل مهاراتهن لتحسين اقتصاد بلدنا، عندها لن أننا 

 األخرى." لمن الدو نحتاج الستيراد سائر المنتجات

 

عندنا أفكار ووختمت الرا قائلة: " نحن السوريات لدينا العديد من المواهب 

وابتكارات ونحن نستطيع استغالل هذه المواهب لدعم أنفسنا ودعم البلد الذي 

 يحتضننا. نحن لسنا بعبء عليكم، وانما نحن منتجون"

 د عن هذه القصةاقرا المزي
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التي  ،بروجكت ريبير كوالترال منظمةفي  ناشطةربا هي الجئة عراقية 

ببعض من النكسات النفسية واالجتماعية نفسها التي يتعرض لها  تشعر

تعرض تنظيم العديد من الالجئين. فرت من منزلها في العراق خوفا من 

أثناء فرارها، كسر ابنها ساق ، مما جعل الرحلة صعبة وائلتها. لعداعش 

في تدريس علوم الصف الخامس للغاية. كما تركت ربى مسيرتها المهنية 

 عباءهناك أ .للقدوم إلى عمان، حيث لم تتمكن من العمل بشكل قانوني

وغيرهم من الالجئين. ولكن موظفين  اعلى أكتاف رب تقع هائلة وهموم

تحسن بالغا في الوقت الذي  يشهدون بروجكت ريبير كوالترال منظمة

فسية االجتماعية وبرامج وغيرها من النساء في البرمجة الن رباتشارك في  

، الرؤوس مطائطياإلغاثة من الصدمات النفسية. بعض الالجئين يسيرون 

، ولكن بعد الكالم عند أحد الى النظر أو األرض من اعينهم رفع دون

لقد جميع أنواع المحادثات.  في واالنخراط باالبتسام بدأوابضعة أشهر 

تناول  فيرع ربا اأحد، تسكل يوم بعد ظهر فهؤالء الناس.  أحدربا كانت 

 . النسائي الفنغداءها لحضور نادي 

 

السيدة سارة تجعلنا  "تراها قائلة  ،بتلك البقع الملونة على يدي وقميص ربا

عيش في عالم مختلف ن (بروجكت ريبير كوالترال منظمةفي  الفن ةمعلم)

نادي الفن فإن  ال عالقة ل  بالحزن أو الحسد أو الخوف. فقط الفن واألمل ".

سبوع من األعلى نفسيتها السلبية التي تراكمت  التخلص منيساعدها على 

فتقول ضاحكة . بهذه النفسية الجديدة إلى منزلهاترجع السابق، وحتى أنها 

، ولكن مني رى الجانب الفنيتعائلتي أن  تريدعندما أعود إلى المنزل، "

 . "يبدال من ذلك كل ما يرون  هو الطالء في جميع أنحاء قميص

سارة، وهي مهندسة معمارية أردنية يستخدم نادي الفن النسائي، الذي تديره 

العالج الفني للسماح للمرأة بالشفاء، وإعادة بناء  مقرها في عمان ولندن،

أصبح ولقد حياتها بعد الصدمة التي واجهتها في العراق وسوريا والسودان. 

البعض والعمل من خالل  نبعضهالنساء لمساعدة ذو أجواء حميمة لنادي ل

عن تقديرها لجميع االبتسامات والدعم  ا. تعرب ربن األلم الذي تحمل

 ريبير كوالترال منظمةقي الذي تتلقاه من كل فرد في العاطفي الحقي

يجب "وتشعر بارتباطها اإلنساني بهذا المجتمع. تختتم ربا قائلة:  ،بروجكت

"لهذا الناديممتنين  علينا جميعا أن نكون  

مناصرةال   
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 نلوا: عالم ربا الجديد من األمنظمة كوالترال ريبير بروجكت

 

 أصوات من األردن    االبتكار
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بتنظيم مشاورات مؤتمر بروكسل مع المجتمع المدني في جميع أنحاء  منتدى المنظمات الغير حكومية الدولية في االردنيقوم أعضاء 

 األردن

 

 تحضيرات مؤتمر بروكسل
 
 

 المشاورات مع منظمات المجتمع المدني السوريسلسلة من  االردن في الدولية حكومية الغير المنظمات منتدىوفي شباط / فبراير، قاد أعضاء 

المجلس و كيرومنظمة أكتد  منظمة بفضل الدعم الذي تقدم و ،المجتمعية وممثلي القطاع الخاص ومجالس القياديات النسائية واألردني والمنظمات

فعاليات مع ممثلي المجتمع المدني ووفد االتحاد األوروبي في عمان المنتدى  كما نظم .إربد والكركوالزرقاء و مفرقالفي البادية و الدنماركي لالجئين

 .واألمم المتحدة كرؤساء مشاركين لمؤتمر بروكسل

وعلى وج   وكان الهدف هو تقديم لمحة عامة عن توصيات المجتمع المدني التي من شأنها أن تغذي عملية التشاور التي يقودها االتحاد األوروبي.

 الميثاققديم تقييم للتقدم المحرز أو عدم تحقيق  في التعليم واإلصالحات االقتصادية والحماية، من خالل الخصوص، ركزت التوصيات على ت

  ، وتسليط الضوء على مجاالت التحسين.ياألردن

حر، وتحسين في التحول في األردن، وسلط الضوء على كيفية خلق سبل قانونية للعمل ال ذا دور فعالاستعداده ليكون  عنالمجتمع المدني  وعبر

وشددوا أيضا  الالجئين السوريين. و األردنيينرفاه حسن تأن  امن شأنه ، التيوريينتدريب المعلمين، واالستثمار في الشباب، وتنظيم الالجئين الس

لجميع أصحاب المصلحة إجراء تقييم نقدي لعقبات التقدم والتنفيذ التي ينطوي عليها  تتيحالتي  األردني للميثاقعلى أهمية إنشاء آلية رصد شاملة 

  .االتفاق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 المجتمع المدني

 منتدى للدفاع والمجتمع المدني في عمان مع المنظمات المجتمعية اكتد نظمت

م هذا الحدث الذي نظم بدعم من المركز الوطني لحقوق اإلنسان واالتحاد ضوقد 

مشاركا من بينهم منظمات محلية  70الماضي أكثر من  الثانيكانون األوروبي في شهر 

التي  ندوةوناقش المشاركون كيفية تعزيز أعمال ال .ووطنية ودولية ومانحون وسلطات

وقال  يقوم بها الفاعلون المحليون وكيفية تحسين التنسيق من أجل زيادة صوتهم ودورهم.

نحين أن يكونوا أكثر وعيا باالحتياجات "أكتد": "يتعين على الما منظمةالمدير التنفيذي ل

 يوهستيب"، أور  على األرض كما عبر عنها ممثلون محليون"، في حين أدلى مدير "

من قبل الجهات  المحليةقوي حول تصور المنظمات  ، ببيانمحليةمجتمعية منظمة 

جميع المشاركين على ضرورة إقامة  قمشروع". واتف"نحن لسنا مجرد  -الفاعلة الدولية 

تعاون وتنسيق أفضل فيما بين الجهات الفاعلة المحلية وضرورة إقامة شراكات أقوى 

 المشاوراتوبناء على هذه .وأكثر تكافؤا بين المنظمات المحلية / الوطنية والدولية

ب مناقشة مائدة مستديرة في شباط مع أصحا على تسهيل اكتد عملت منظمة، األولية

وركزت  .المدنيجتمع لمتنمية قدرات ا على الصعيد الدولي لمناقشة مناهج القرار

للمجتمع المدني، والحصول على األموال، وتنمية  تمكيني المناقشة على أهمية تهيئة بيئة 

 وسيصدر التقرير الموحد لمختلف المشاورات في آذار. القدرات.

الحكومية وتقييماتها وشهاداتها،  واستنادا إلى أبحاث المنظمات الدولية غير

منتدى المنظمات الغير حكومية ل فإن هذه الطبعة الثالثة من موجز الحماية

تبرز العواقب الوخيمة للوضع القانوني المحدود والتي  الدولية في االردن

، واألثر المنبثقة منهالالجئين السوريين في األردن، وأوج  الضعف 

يقدم هذا التقرير الجماعي وجهات نظر المنظمات واليومي لهذه القيود. 

، الالجئينغير الحكومية الدولية حول القضايا الرئيسية مثل حرية تنقل 

وسبل  األساسيةوالوثائق المدنية والقانونية، والحصول على الخدمات 

 .العيش، وآليات التكيف السلبية، واللجوء
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 منشورات 

 االردن في الدولية حكومية الغير لمنظماتلالتابع  على الموقع االلكتروني "للتنمية السويدي الشريك إم آي" منظمةشركاء  مقابلة مع 

 األردن في المرأة وحقوق التشريعاتبعنوان: 

 مجاالت أحد هي المرأة وحقوق الجنسين بين بالعدالة المتعلقة القضايا

 أنحاء جميع في "للتنمية السويدي الشريك إم آي" منظمةل الرئيسية التركيز

 القائمة التمييزية والقانونية والدينية الثقافية الممارسات أن حيث ، العالم

 حقوقهن النساء ماليين على تنكر الجنسانية النمطية القوالب أساس على

 .اإلنسانية
 التدخالت دعم من تاريخ  "للتنمية السويدي الشريك إم آي" منظمة لدى

 التمتع من تمنعهم التي الممارسات لتحدي األشخاص تقوية إلى تهدف التي

 إم آي" منظمة تناقش ، العالمي المرأة يوم بمناسبة. اإلنسانية بحقوقهم

 قرأا. األردن في المرأة وحقوق التشريع موضوع "للتنمية السويدي الشريك

 المقابلة
 

 

 

 

 

 

 

الطبعة  االردن في الدولية حكومية الغير المنظمات منتدى ينشر

 الثالثة من ملخص الحماية
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