
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | اإلصدار التاسع | األردن 2018حزيران   -أيار  اإلخبارية النشرة 
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   نظرة عامة حول الوضع اإلنساني 

 
أدى تصعيد في العمليات العسكرية، خالل النصف الثاني من شهر حزيران/يونيو، شمل اشتباكات برية وعمليات قصف جوي، إلى تشريد مئات 

صابة عدد  كبير بالجروح.  وجرى تقدير عدد اآلالف من المدنيين في جنوب سوريا.  وبنهاية الشهر، جرى توثيق مقتل ستة وأربعين مدنيًا وا 
األشخاص الذي نزحوا نحو معبر نصيب الحدودي مع األردن بعشرين ألف شخصًا. وستشهد المنطقة ارتفاعًا مفاجئًا في أعداد النازحين )حيث 

 ر تموز/يوليو.وصل عدد النازحين إلى تسعٍة وخمسين ألف  نازح( وارتفاعًا كبيرًا في أعدادهم في األيام العشرة األولى من شه

 ورغم وجود أعداد كبيرة من المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان الداعية إلى فتح الحدود، أعلنت الحكومة األردنية في 
حصول على حزيران/يونيو بأنَّها لن تسمح بدخول أعداد إضافية من الالجئين السوريين إلى األردن.  في هذه األثناء، تدهورت إمكانية ال

 25 المساعدات اإلنسانية بسرعة في ظل تنامي حالة انعدام األمن.  ُأرسلت آخر قافلة لألمم المتحدة للعبور للحدود من األردن إلى سوريا في
 حزيران/يونيو وواجهت الجهات اإلنسانية الفاعلة على األرض مخاطر متزايدة عندما كانت تحاول إيصال المساعدات.  
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أحدث المعلومات الخاصة 
 بالتمويل

 من٪  39  تمويل تم ، الثاني للربع بالنسبة

برامج دعم  من٪ 26و الالجئين ركيزة

 التكيف

 حقائق وأرقام
 سوري مسجل 666,294

ل  66,823 عراقي ُمسجَّ

من اليمن  11,477  

من السودان 4,211  

من الصومال  819  

 
السامية لألمم المتحدة المفوضية : )المصدر

 لشؤون االجئين(
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سرائيل( صعبًة جدًا، حيث  الحدوديتينوأصبحت ظروف معيشة النازحين الذين تقطعت بهم السبل في المنطقتين   ءيفتقر هؤال)األردن وا 
النازحون إلى المأوى الكافي، ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وكميات كافية من المساعدات األساسية، وخصوصًا 

الشرقية بين األردن وسوريا كما هو ولم يتم التوصل إلى أي -الواقع على الحدود الشمالية الوضع في مخيم الركبانالمساعدات الصحية.  ظلَّ 
مأوى في المنطقة،  11702اتفاق لنقل المساعدات من دمشق.  وأظهرت أحدث صورة التقطت من خالل برنامج اليونوسات في حزيران/يونيو 

ني/يناير.  وظلَّْت عدد التصاريح األمنية إلدخال الحاالت الخطيرة لتلقي العالج % عن الصورة األخيرة التي التقطت في كانون الثا12بزيادة 
حالة إلى مستشفيات األردن )راجع تقرير التحليل الصحي لعيادة مخيم  124غير كافية بشكٍل كبيٍر بالمقارنة مع الحاجات، حيث ُأدخلت 

.  وكانت 5شخصًا في القرية رقم  9465شخصًا، منهم  36480ضيف يست مخيم األزرق وفي نهاية شهر حزيران/يونيو، كان  الركبان(. 
باالنتقال خارج المناطق المسيَّجة ما زالت مستمرة ولو ببطٍء. وتقطعت السبل بثلثي المقيمين  5عملية الفرز التي تتيح للمقيمين في القرية رقم 

)وتصل  5من المجتمعات المضيفة إلى القرية رقم  االنتقالبروا على ألكثر من عامين ولم ُتَحلُّ مشكلة الالجئين التي أج 5في القرية رقم 
 نسبتهم إلى الثلث( منذ ذلك الحين، حيث لم تتح لهم الفرصة بالتواصل مع محامي.

 

الشركاء أنشطة   

 

     منظمة أوكسفام

  تطلق نهجًا وتصورا جديدًا في مأوى الالجئين

أطلقت منظمة أوكسفام نهجًا ابتكاريًا لألبنية المؤقتة على شكل حقيبة 
)سوبر أدوبي( في مخيم الزعتري بحضور ممثلين عن مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين،  واليونيسيف، ومديرية شؤون الالجئين 
السوريين.  وأطلقت منظمة أوكسفام نهج األبنية على شكل حقيبة في 

منة من مخيم الزعتري بدعم من المتطوعين السوريين في المنطقة الثا
حملة المال مقابل العمل.  وستكون النتيجة عبارة عن مركز مجتمعي 
جديد مبني باستخدام "تصميم معماري على شكل حقيبة مبنية باستخدام 
الرمال" يستطيع أي شخص تنفيذها افتراضيًا، باستخدام مواد بناء 

الرمال المجمعة من الموقع، وأكياس متوافرة بسهولة، وتشمل: 
 بالستيكية، وأسالك شائكة، وأحجار جيرية، وخشب الخيزران. 

إنَّ هياكل السوبر أدوبي سريعة البناء، وفعالة من حيث التكلفة، 
ويمكن أن توفر بيئة قابلة للحياة لالجئين.  وتعد هذه األبنية أكثر 

ء بالمقارنة مع برودة في فصل الصيف وأكثر دفئًا في فصل الشتا
المقطورات السكنية المصنعة مسبقًا التي يقيم فيها جميع الالجئين في 

ويمكن أن تستخدم هياكل السوبر أدوبي ألكثر من مخيم الزعتري. 
عشر سنوات، ورغم مدة صالحيتها، إالَّ أنَّ هذه الهياكل يمكن 
 تدميرها بأقل التكاليف وبآثار بيئية أو نفايات ضئيلة عند إخالء

المكان الذي تشغله.   تعدُّ هذه المساكن حاًل سريعًا وفعااًل إليواء 
  الالجئين في األزمات الحالية والمستمرة بشكل مؤقت.

 

وبالمقارنة مع المقطورات السكنية، فإنَّ هذه المساكن أسرع من حيث 
 التسليم، وأكثر متانة، ويمكن تعديلها بسهولة. 

وأخبر ضياء إبراهيم، وهو متطوع سوري في حملة المال مقابل العمل  
ساعد في بناء هياكل السوبر أدوبي، منظمة أوكسفام: "عندما أعود إلى 

ل هذا المنزل". وأضاف ضياء إبراهيم قائاًل: سوريا، سأبني منزاًل مث
 "ُدِمرَّ منزلنا في سوريا بسبب الحرب وأريد بناء منزل لي لإلقامة فيه".
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 المخيمات

  

© Nesma Ainsour/Oxfam 

 شاهد مقطع الفيديو التالي:

 

https://www.facebook.com/OxfamMENA/videos/1694291463992014/


 الدولية تطلق حملة "المتعة للجميع" بالنمنظمة 
السعيد، حملة  أطلقت منظمة خطط الدولية، في أول أيام عيد الفطر

في مخيم  5ة رقم توزيع الحلويات على العائالت المقيمة في القري
الدولية، وأعضاء  بالنزع الحلويات متطوعون من منظمة وو  األزرق.

المنظمة. وجرى  موظفواللجنة المجتمعية، ومستفيدون أشرف عليهم 
توزيع الحلويات بالترتيب حسب قطع األراضي وأشرف على عملية 

قادة قطع األراضي الذين عينتهم مفوضية األمم المتحدة لشؤون  التوزيع
َم كيسان من الحلويات لكل عائلة، ولألشخاص الذين  الالجئين. وُقدِ 
شاركوا في التوزيع، وأفراد الشرطة المجتمعية الذين على رأس عملهم. 

 كيسًا.       4032بلغ مجموعة األكياس الموزعة 
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Host communities 

 يوفر فرص  اقتصادية ويحقق التماسك االجتماعي LWFمركز المجتمع المحلي لمنظمة 

، الذي تم افتتاحه في LWFرحب مركز المجتمع المحلي لمنظمة  
، في منطقة وادي الشرايعة في إربد بعدد 2018كانون الثاني/يناير 

منتظم من المواطنين المهتمين بتطوير مهارات جديدة، والتواصل مع 
بعضهم البعض، والتعبير عن إبداعيتهم من خالل التنقل والفن.  
ْت الساحات الخارجية بصيحات مشجعي كرة القدم ودقات  وَعجَّ

الفصول الدراسية باألطفال ومقدمي الرعاية  وامتألتالطبول 
المشاركين في البرامج النفسية واالجتماعية، وفاحت روائح صناعة 

وخالل شهري  الشموع والمأكوالت السورية التقليدية من المطبخ.
أيار/مايو وحزيران/يونيو، شاركت النساء من جميع األعمار في 

وا فيه من بعضهم البعض واستفادوا برنامج سبل كسب العيش، تعلم
. LWFمن التدريب على المهارات العملية الذي تقدمه منظمة 

وأوضح قائد مجموعة الحياكة: "عملت في الحياكة طوال حياتي. 
رحبت بالفرصة التي ُعِرَضْت علي لتعليم مهاراتي للشابات، وأستطيع 

يع النساء اآلن تحقيق دخل والقيام بشيء أحبه في نفس الوقت". وتب
المنتجات في األسواق المحلية، وفي المعارض الخارجية، وألفراد 
األسر، ولألصدقاء. كما تقوي مجموعة المساعدة الذاتية لكسب 

 العيش العالقات بين السوريين واألردنيين.  

 

 

 © LWF 
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وأشار عضو في مجموعة الحرف اليدوية: "لم أكن أعرف أي سوري 
الحرف اليدوية. واآلن، إنَّ الفتيات  إالَّ بعد تسجيلي في مجموعة

السوريات هم صديقاتي المقربات. تعرفنا على ثقافات بعضنا البعض، 
ولكننا وجدنا أن نا متشابهون". وبنفس مستوى أهمية التماسك 

االجتماعي، تمنح مجموعات كسب المعيشة النساء الفرصة إلعالة 
يجاد األهداف والتفاؤل.  وأوضح أحد المش اركين في أسرهم وا 

مجموعة الطبخ: "لو لم أشارك في مجموعة الطبخ، فيمكن أن أجلس 
في المنزل من دون القيام بأي شيء.  كبر أطفالي وسافروا إلى 

الخارج.  لكنني سيدة أعمال اآلن، ولدي الكثير من الخطط 
وتبعد منطقة وادي الشرايعة أقل من عشرين كيلو متر عن  لمستقبلي".

أثرت بأزمة الالجئين لذلك السبب. ويسعى مركز الحدود السورية وت
المجتمع المحلي في منطقة وادي الشرايعة ألن يصبح مكانًا آمنا 
مفتوحًا لجميع أفراد المجتمع المحلي المتنوع، بصرف النظر عن 
نوعهم االجتماعي، أو جنسيتهم، أو سنهم، أو دينهم، وتمَّ تأسيسه 

األجل يقتضي إشراك المجتمع وفق المبدأ القائل بأنَّ األثر طويل 
 المحلي على المدى الطويل وبناء الثقة.

 

© Plan international 

© LWF 

الشركاء أنشطة  

 

 

 المجتمعات المضيفة

  

© LWF 



  

كير زيارات منتظمة إلى باإلضافة إلى ذلك، يعقد فريق منظمة 
المنازل، والمدراس، كما ُيجري مقابالت فردية مع األطفال، ومعلميهم، 

كما يتم إحالة العائالت المؤهلة للحصول  وآبائهم/األوصياء عليهم.
على المساعدات النقدية المشروطة إلى خدمات أخرى خاصة بهيئة 

برامج النفسية، كير، مثل برامج القدرة على التأقلم وُسبل العيش، وال
وبرامج المساعدات النقدية المنتظمة. يحضر الوالدين/األوصياء 

بدأ البرنامج قبل ثالثة  جلسات نفسية اجتماعية عن حقوق األطفال.
وفتاة في البداية فقط. نجحت هيئة كير  بمئة شاسنوات بمشاركة 

في شهر حزيران/يونيو في الحصول على مزيد من التمويل لزيادة 
 شخص. 2500ستفيدين لُيصبح أكثر من عدد الم

 

 

طفل سوري وعراقي في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو،  1846تلق ى 
دعم من برنامج المساعدات النقدية المشروطة للتعليم والحماية، 

نصفهم تقريبًا من اإلناث. يستهدف البرنامج األطفال غير الملتحقين 
س واألطفال المعرضين لخطر االنقطاع عن الدراسة، والفتيات بالمدار 

المعرضات لخطر الزواج المبكر والزواج باإلكراه، ودعمهم للعودة إلى 
للمدارس. ُينف ذ هذا البرنامج بتعاون وثيق مع األسر واآلباء واألمهات، 

وقادة المجتمع المحلي الرئيسيين وأعضاء لجنة كير المجتمعية، 
 ين من المجتمع المدني، ووزارة التربية والتعليم. وشركاء محلي

دارة  م البرنامج معلومات أساسية، وا  بناًء على تقييم لالحتياجات، ُيقد 
دوالر شهريًا  100للحاالت، ودعم نفسي، ودعم نقدي شهري )بقيمة 

أشهر لكل بيت( لدعم العائالت عند عودة الطفل إلى  10لمدة 
هو نظام متين لضمان دعم األهل المدرسة. إن  نظام المراقبة 

ألطفالهم والتأكد من أن  األطفال قادرون على تحقيق أداء جيد في 
في نظام التعليم. ال يتم مراقبة دوام األطفال في  واالندماجالمدرسة 

نما يتم مراقبة تحصيلهم الدراسي ودرجاتهم.   المدرسة فقط، وا 

 

 

 

 

 

 

 متطوعون يرفعون الوعي حول الخدمات التي تقدمها عيادة في الزرقاء -اإليطالية -تي دي اتش منظمة 
 

 

بما أن  زوج نور ال يستطيع العمل، فهي تسعى جاهدة إلعالة أسرتها، 
مة جهودها بين الوظائف الصغيرة ودورها كأم. بفضل النشاطات  مقس 

التي تنفذها بالتعاون مع  العمال المجتمعيين، تملك نور  التطوعية
الفرصة إلحداث فارق بالنسبة لمجتمع الالجئين السوريين الذين 

يعيشون في الزرقاء، وهو مجتمع تعرفه نور جيدًا وُتشاركه مشقاته 
اليومية. على حد قولها، فإن  كونها متطوعة يمنحها شعورًا بالقوة وهي 

 ادل قوتها مع النساء واألطفال الذين تلتقي بهم.تدعم مجتمعها وتتب

 

 

 

 

بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو، كانت جمعية رعاية أسرة الجندي 
في الزرقاء، وهي الشريك المحلي لمنظمة أرض اإلنسان اإليطالية، 

 2523امرأة أردنية وسورية و 2219قد قد مت خدمات مجانية إلى 
ُتوظ ف جمعية رعاية أسرة الجندي عدد من  طفاًل منذ بداية العام.

العاملين الطبيين، والمتطوعين في مجال الصحة المجتمعية، 
والنشطاء المجتمعيين، لتقديم خدمات رعاية الصحة اإلنجابية )مثل 
الرعاية ما قبل الوالدة، والرعاية ما بعد الوالدة، والتوعية حول تنظيم 

رعاية األطفال، لألردنيين األسرة، والفحوص المخبرية(، وخدمات 
المستضعفين والالجئين السوريين، والذين ُيمكنهم أيضًا الحصول على 
األدوية. عالوًة على ذلك، تم تأسيس وحدة طبية متنقلة للوصول إلى 

 المستفيدين الذين ال يستطيعون القدوم إلى العيادة.

م من متطوعين م نظمة كما تعتمد العيادة على الدعم األساسي الُمقد 
مثل "نور"، التي فر ت من سوريا إلى الزرقاء اإليطالية -تي دي اتش 

 مع زوجها، وطفليها، وعائلة زوجها قبل خمسة سنوات.
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© TDH-IT 

 منظمة كير لإلغاثة اإلنسانية تطلق  برنامج تقديم المساعدات النقدية المشروطة للتعليم والحماية
 

©Care. Ghozlan, 11 years, is one of the children who benefited from the 

conditional cash program 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4000تحدة لشؤون الالجئين، يعيش حوالي وفقا لمفوضية األمم الم
سوداني في عمان. هرب هؤالء السودانيون  من الفقر المدقع والصراع 

كطالبي لجوء، حيث تتطلب إجراءات الحصول  األمد واعتبرواطويل 
مشاريع  على هذه الصفة وقتًا طوياًل، وخالل تلك المدة ال تستهدفهم

 800لصوماليون )ويقدر عددهمالمساعدات الدولية الرئيسية.  يواجه ا
شخص( نفس الظروف العصيبة.  وكحال العديد من المواطنين 

والسوريين واليمنيين، فان تكلفة  نالفلسطينيياألردنيين والالجئين 
، كما أنَّ السودانيينالمعيشة المرتفعة تؤثر بشكل خطير نمط حياة 

جدًا لهذا  احتماالت العوائق القانونية حصولهم على عمل منتظم كبيرة
المجتمع المهمش. وأسست منظمة بونتي بير التابعة لألمم المتحدة 
شراكة مع منظمة ساويان األردنية الشعبية التي تقوم بحمالت لحقوق 

.  وقد نظمت المنظمتان في الفترة من 2015األقليات في األردن مند 
سلسلة من جلسات التوعية   2018شباط/فبراير حتى أيار/مايو 

وجهت دعوة لمنظمة غير  ة لنساء سودانيات.  في كل شهر،الشهري
واإلجابة على أسئلتهم  لمجموعة نسائية حكومية مختلفة إللقاء خطاب

المتعلقة بقضايا الحماية.  تتراوح المواضيع المشمولة من الحقوق 
المساعدة -القانونية )بالشراكة مع النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

 .صحة النفسية الى حقوق الالجئين واحتماالت النزوحالقانونية( وال
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وعقدت جلسات عالجية وشملت مواد اللغة العربية واللغة اإلنجليزية 
والرياضيات واعتمدت منهاجًا يناسب فئات عمرية مختلفة وفق 

اختبارات المستوى. تنفذ منظمة وورشايلد كندا األنشطة عن طريق 
ميسرين من المجتمع المحلي.  ُتعقد هذه األنشطة بصورة شهرية 

 ل مرة. ويجري إشراك ستين فتاة ك

% في مستواهم التعليمي وتطورًا 96.8وأظهرت الفتيات تحسنًا بنسبة 
% بالمئة في مهاراتهم الحياتية.  وسيجري إشراك 59.3بنسبة 

مجموعة جديدة من الفتيات في األنشطة التي ال تستهدف الفتيات 
نما األمهات الذين حضروا جلسات الدعم النفسي االجتماعي، -فقط وا 

المهارات الحياتية والتوعية القانونية، وجرى تسجيل وجلسات تطوير 
شراكهم في األنشطة الترفيهية  أطفالهم في دور الرعاية النهارية وا 

 اليومية.
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 تعقد جلسات توعية لنساء سودانيات  UPPمنظمة 
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التابعة لألمم المتحدة ومنظمة ساويان مكانًا  UPP حددت منظمة
طرح أسئلة  امرأةآمنًا ووديًا لجلسات التوعية تستطيع فيه كل 

 شخصية. 
خالل الفعالية، يرفه متطوعون عن أوالد النساء المشاركات من أجل  

  منحهم الفرصة للمشاركة بشكل كامل في المبادرة.  وفرت منظمة 
UPP   التابعة لألمم المتحدة ومنظمة ساويان وسائل النقل وعصائر

 75نتج عن الفعاليات نسب مشاركة عالية زادت عن  اضرين.للح
طفل لكل جلسة.  تظهر هذه األمثلة فائدة حقيقية  50يدة و حوالي س

وحاجة للنشاطات المتعلقة بالحماية التي تستهدف المجتمع السوداني.  
 ومنظمة ساويان بالتعاون  مع المجتمع،UPP ستستمر منظمة 

 وتخطط إلشراك الرجال أيضا في جلسات التوعية المستقبلية.

 منظمة وورشايلد كندا تعقد جلسات تدريبية حول المهارات الحياتية ومحاضرات عالجية للفتيات غير الملتحقات بالمدارس

في إطار برنامج حماية النساء والفتيات من العنف الذي تنفذه منظمة 
وورشايلد كندا، عقدت منظمة وورشايلد كندا ثالث جوالت من األنشطة 

ر الثالثة الماضية.  وساعدت األنشطة طالبات المدارس من في األشه
المجتمعات المحلية ومجتمعات الالجئين في سحاب والنزهة في 
اكتساب مهارات القراءة والكتابة األساسية والمهارات الحياتية.  يقدم 
البرنامج الدعم للفتيات ويشجعهم على العودة إلى المدارس وتطوير 

 في المجتمعات المضيفة ومجتمعات الالجئين.  آليات الرفاه والتأقلم

 

 



 تنظم حملة دعم منع عمل األطفال  لوزان-ي اتش تي د منظمة
 

.  وعمل أغلب األطفال الذين عقدت معهم مقابالت لساعات طويلة 
)من تسع ساعات إلى اثنا عشر ساعة( في المطاعم، والمتاجر، 
والمصانع، والشوارع. خالل األشهر الستة الماضية، قدم المشروع 

أسرة، حيث حصلت األسر على خدمات  389خدماته ألكثر من 
أسرة على تحويل مالي غير  201إدارة قضايا الحماية، وحصلت 

مشروط، وجرى تحويل ستة وستين شابًا للتدريب المهني، وحضر 
مراهقًا  100االجتماعية، وحضر -طفاًل الجلسات النفسية 350

تدريبات حول مهارات التواصل، والمهارات الحياتية، والعالقات 
فردًا في المجتمع  630شخصية، ومهارات ريادة األعمال، وأصبح ال

والدًا ووالدًة  160على دراية باألثر السلبي لعمالة األطفال وحضر 
 جلسات مجموعة الدعم.

والصندوق األردني الهاشمي  لوزان-تي دي اتش احتفلت منظمة 
للتنمية البشرية )ُجهد( باليوم العالمي ضد عمل األطفال في 
حزيران/يونيو. وحضر االحتفال، الذي ُعِقَد في مركز الدعم االجتماعي 

من مدينة عمان، أطفال لجهد منطقة ماركا الواقعة في الجزء الشرقي 
وعائالت سورية وأردنية متضررة من مخاطر عمل األطفال. وطوال 
اليوم، نظم األطفال والشباب بدعم من الموظفين النفسيين واالجتماعيين 
والفنانين المحليين نقاشات جماعية حول تعريف عمالة األطفال، 

ه الظاهرة. وأسبابها الجذرية، واإلجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع هذ
واختتمت الفعالية بتواقيع جدارية تحمل شعار مفاده التعهد إلنهاء عمالة 

وقال أحد األطفال المشاركين في الفعالية "أكره الذهاب إلى  األطفال. 
يعد هذا النشاط . ولذلك أوقع على تعهد منع عمل األطفال" العمل. 

وشريكها المحلي مثااًل على الشراكة القوية بين منظمة أرض اإلنسان 
ُجهد في كانون الثاني/يناير لدعم منع عمل األطفال في المناطق 
الصناعية المحرومة في عمان والزرقاء.  ومنذ ذلك، عملت كال 

وفي  المنظمتين كفريق واحد لتقديم خدمات الحماية للمجتمعات المتأثرة.
ظل األوضاع االقتصادية التي تزداد سوءًا وتخفيض المساعدات، 

لت األسر األردنية والسورية إلى عمل األطفال كاستراتيجية تحو 
 لوزان-تي دي اتش مستخدمة للتأقلم.  وكشف تقييم أجرته منظمة 

بأنَّ الفقر وحاجة األسرة إلى البقاء على قيد الحياة هي  2016في 
 األسباب الرئيسية لعمل األطفال السوريين أو األردنيين على حد سواء.
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 منظمة رؤية وأمل تنظم  معرض عالمات األمل

معرض عالمات األمل في األردن، وتضمن  فيجن هوبنظمت منظمة 
ها أطفال سوريون الجئون في األردن.   المعرض أعمال فنية أعدَّ

إنَّ الفن هو أحد الصور الطبيعية للتعبير عن األطفال، حيث يمكن من  
خالله التعبير عن األفكار والمشاعر والتجارب التي ال يمكن توضيحها بدون 

الجة التجارب الصعبة.  ويدير المراكز استخدام كلمات، وتتيح بذلك مع
فروع للجمعيات الخيرية في منشية بني  فيجن هوباألسرية التابعة لمنظمة 

حسن.  وفي المراكز، يشارك أطفال من أسر الالجئين بشكل روتيني في 
وفي  األنشطة العالجية الفنية لدعم التوعية الذاتية والقدرة على التأقلم عاطفيًا.

( 1، يرسم أطفال سوريون صورًا حول ثالثة مواضيع: مجموعات صغيرة
كيف  -( مكان آمن 2مساعدة األشخاص في أوقات العواصف والحروب. 

وفي  ( أماني المستقبل.3وجدوا السالمة بعد مرورهم بتجارب الحرب. 
مجموعة الصور حول المساعدة في أوقات العواصف، رسم العديد من األطفال 

 حرب التي واجهتها أسرهم في سوريا.  صور مفصلة تصف تجارب ال
 

ومن العوامل التي تجعل الشخص يشعر بالراحة أنَّ األطفال ذكروا باستمرار 
وانعدام األمن.  ورسم  أنَّ أسرهم توفر إحساسًا باألمان خالل أوقات الخوف

عدد كبير من األشخاص منازلهم في األردن كأماكن آمنة؛ ألنَّ حياتهم 
اليومية توفر لهم إحساسًا باالستقرار لطالما احتاجوه.  يعتبر المنزل، بشكٍل 
عام، أحد الرموز األكثر شيوعًا للمكان اآلمن في المشاريع العالجية الفنية 

الجئون. وكان التعبير عن أماني األطفال التي يشارك فيها األطفال ال
للمستقبل مهمة سهلة، ألنَّهم توصلوا إلى أفكار حول ما يريدون أن يحمله 
مستقبلهم لهم.  تمنى الكثير من األطفال أن يصبحوا أطباء، ومهندسين، 

 ومعمارين، ومعلمين كي يتمكنوا من إعادة بناء سوريا.
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 وورلد فيجنمشروع التعليم العالجي الذي تنفذه منظمة 
 

بعد حضور الحصص العالجية، سيطور جميع الطالب أدائهم 
الدراسي في ثالثة مواضيع وسينعكس ذلك على درجاتهم.  وحضر 

أربعمائة والدًا ووالدًة جلسات توعية مقدمي الرعاية وذكروا بأنًّها طريقة 
 رعايتهم لألطفال تطورت. 

ا حزيران/يونيو، نظمن 14حزيران/يونيو إلى  10خالل الفترة من 
حفالت تخرج ألربعمائة واثنين وثالثين طالبًا عن طريق تنظيم 

حفالت تخريج مسائية.  واستمتع الطالب وعائالتهم بالمرطبات، 
واألغاني، والرقص، وحصلوا على هدايا التخريج.  وحضر حفالت 
التخريج موظفون من وزارة التربية والتعليم ومدراء المدارس الحكومية 

حتفال بإنجازاتهم كخريجين لبرامج التعليم وتمكن الطالب من اال
العالجي. كما جمعنا مالحظات من الطالب واألشخاص الذين قدموا 

 الرعاية لهم حول جودة البرنامج. 
 
 

 

بعنوان "تحسين الفرص  وورلد فيجن الذي تنفذه منظمةإنَّ المشروع 
التعليمية ذات الجودة للفتيات واألطفال السوريين واألردنيين المستهدفين 

عامًا في المجتمعات المضيفة في  13إلى  6التي تتراوح أعمارهم بين 
األردن هو "مشروع تدخل عالجي تعليمي" تموله المنصة اليابانية وتنفذه 

إنجازه في حزيران/يونيو، ثالثة  محافظة إربد.  ودعم المشروع، الذي تمَّ 
 432مدارس حكومية في وادي الشرايعة ومناطق النعايمة، واستهدف 

 طالبًا سوريًا. 216طالبًا أردنيًا و 216طالبًا:  
( تطوير جودة ونوعية الحصص 1ويشمل الهدفان الرئيسيان للمشروع: 
ة ( تطوير البيئة التي توفر حماي2العالجية لألطفال المحرومين. 
 لألطفال في المدارس والمنازل.  

© World Vision 

 المناصرة

 والمجلس الوطني لشؤون األسرة تؤسسان منصة معنية برعاية ونمو  الطفولة المبكرة بالنمنظمة  
 

ُعقد في حزيران/يونيو اجتماع استشاري لجميع أصحاب المصالح 
المعنيين بنمو الطفولة المبكرة بحضور ممثلين عن وزارات التربية 

، واألوقاف والمقدسات اإلسالمية، االجتماعيةوالتعليم، والتنمية 
وممثلين عن المنظمات الوطنية والدولية. أبدت األغلبية الساحقة من 

مًا كبيرًا في المبادرة التي ستجمع جميع الجهات المشتركين اهتما
الفاعلة في نمو الطفولة المبكرة تحت مظلة واحدة. ُيمكن للجهات 

 الفاعلة المهتمة التواصل مع منظمة خطط الدولية

 

 

وقعت منظمة خطط الدولية والمجلس الوطني لشؤون األسرة على 
الفجوات في خدمات رعاية لسد  2018أيار/مايو  20اتفاقية شراكة في 

ونمو الطفولة المبكرة، ولتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة.  وتهدف 
الشراكة إلى التعاون لتأسيس منصة/فريق وطني معني بنمو الطفولة 

 :المبكرة في عمان ، يستطيع القيام بما يلي
التنسيق بين الجهات الفاعلة في نمو الطفولة المبكرة في البلد،  (1

 خالتهم من خالل أدوات/طرق مبتكرة.ودعم تد
 ضمان التنسيق بين القطاعات.  (2
رفع وعي منصات المجتمع الدولي والمنصات اإلنسانية   (3

بخصوص احتياجات األطفال واآلباء/مقدمي الرعاية فيما 
 يتعل ق باالستجابة لألزمة السورية.

الدعوة إلى توفير التمويل الالزم لنمو الطفولة المبكرة   (4
في سياق االستجابة  االنسانية، وخطط القدرة على وشمولها 

 التأقلم، والمعايير القطاعية.
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 عندما يؤدي جمع النفايات الى إعادة التأهيل االجتماعي - ACFمنظمة   

 

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. 

 

كما أفاد المشروع المنطقة المحلية التي عانت من التخلص غير 
المسؤول من البالستيك، والورق، والنفايات األخرى. الى جانب توفير 
الدخل، نجح المشروع بالجمع بين مجتمعين كانا مترددين في 
 االختالط مع بعضهم البعض من قبل. سميرة هي أول شخصا

عترف أن ه كان لديها آرائها الخاصة حول األردنيين الذين يستضيفون ا 
الالجئين، حيث كانت تعتقد بأنَّهم مختلفون إلى الحد الذي يمنع 
التقر ب منهم، وأنهم لن يتقبلوا هذا التقرب في جميع االحوال. وتقول 

نت صداقات أبدية:  سميرة أن ه وبحلول نهاية المشروع كانت قد كو 
"كنا متعلقين ببعضنا البعض لدرجة أن ه عندما انتهت عقودنا بدأنا 
بالبكاء، أردنيون وسوريون. حتى يومنا هذا، ما زلنا نتصل هاتفيا 
ببعضنا البعض.  نتواصل دائما عبر مجموعتنا على تطبيق 

ة من منتج جديد، تقوم الواتساب. عندما ينتهي أحد أفراد المجموع
بمشاركته في المجموعة حتى يتسنى للجميع رؤيته والحصول على 

الى حصولها على دخل  باإلضافةقالت سميرة أنه  أفكار جديدة.
لتعيل أسرتها، فان المشروع قد غير نظرتها كليا نحو المجتمع 
المضيف. وبعد سنوات من شعورها بالعجز، أصبحت لديها اآلن ثقة 

فسها لتعرف أن االختالفات الموجودة بين المجتمعات وان كافية بن
 كانت قليلة هي مكسب قيم أكثر من كونه شيئا يفرقهم.

عاما، المقيمة في اربد في مشروع اعادة التدوير  53شاركت سميرة ،  
لألفضل الذي تنفذه منظمة العمل ضد الجوع في االردن. يعدُّ هذا 

مال، جزءًا من مشروع "تحويل المشروع، وهو برنامج عمل مقابل ال
النفايات الى طاقة ايجابية" الذي تنفذه الوكالة األلمانية للتنمية في 

الخاصة بعنوان "معالجة األسباب األساسية  BMZمبادرة  إطار
للنزوح واعادة دمج الالجئين" الذي يوفر مساعدات قصيرة األجل 

 لالجئين ومجتمعاتهم المضيفة.

 

 

قالت سميرة السالم  وهي جالسة في غرفة معيشتها تلصق األوراق 
المطوية التي ستصبح الحقا حقيبة يد حالما تجف: "ألخبرك الحقيقة، 

في مدينة أنا وجدت نفسي في هذا المشروع". في سوريا، كان منزلها 
نوى قريبًا من  ثكنات عسكرية، وكان يمكنهم سماع ورؤية القصف 

، سقطت قذيفة على 2012المستمر بالرصاصات والقذائف. في عام 
منزلهم ودمرته بالكامل  مما أجبرهم على الرحيل في منتصف الليل 

عابرين الحدود األردنية بدون الحصول إالَّ على عدد قليل من 
على الرغم من وجود أختها معها  خصهم تقريبًا.الممتلكات التي ت

كسند لها، تقول سميرة أن العيش في اربد كان صعبا جدًا في البداية. 
وجدت أن الشعب األردني هو شعب ودود ومضياف، ولكنه يكون في 
كثير من األحيان مقيدًا ومنطويًا على نفسه.  كانت تظن أن ه شعٌب 

ين. في يوم ما، زارتها احدى مختلف وال يريد االختالط بالسوري
الجارات وأخبرتها بفرصة عمل لجمع القمامة لدى منظمة العمل ضد 
الجوع. ترددت في البداية بسبب النظرة السلبية التقليدية تجاه جمع 

، 2017النفايات. ولكن بسبب شلل زوجها جراء جلطة أصابته في 
تملك أي خيار كانت أسرتها تمرُّ بضائقة مالية وشعرت سميرة أنها ال 

آخر. تقول سميرة أن هذا القرار هو أحد أفضل القرارات التي اتخذتها 
في حياتها. ليس فقط ألنها تمكنت من الحصول على وظيفة مدفوعة 

الكثير من األصدقاء السوريين واألردنيين  اكتسبت ألنهااألجر بل 
وظف مشروع "تحويل النفايات الى طاقة   على طول الطريق أيضًا.

جابية" الجئين سوريين وأردنيين مستضعفين بعقد محدد لمدة خسين اي
النفايات واعادة تدويرها في المنطقة المحلية. باإلضافة  إلزالةيومًا 

إلى دفع راتب يومي، يمنح المشروع تصريح عمل لمدة سنة واحدة  
 لالجئين السوريين للسماح لهم بالعمل في القطاع حتى نهاية  السنة.

 ة كاملةاقرأالقص

 

 

 التضامن عن قصص – للقصة اآلخر الوجه
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أن أول ما يجذب انتباه المراهقين لمشروع اإلصالح الشامل هو دروس 
اللغة االنجليزية والحاسوب سواء كان طالب منقطع عن الدراسة، أو 

غالبا ما يكون المراهقون الالجئون  خجولين  الجئًا أو مواطنًا أردنيًا.
فالح ورعد من أجزاء  مرة. فرَّ عندما يأتون لمقابلة أشخاص جدد ألول 

كليهما لطائفة دينية من األقليات  يالسبب. ينتممختلفة من العراق لنفس 
تتبع يوحنا المعمدان كرسول لها. فقد اضطهدوا من أجل ايمانهم ولجئوا 

يخافون االنتقال الى حي جديد  اكانو ألردن. ولكنهم إلى مكاٍن آمٍن في ا
ومع ذلك، فان دروس  حيث يعتنق أغلبية األشخاص حولهم دينًا مختلفًا.

الحاسوب واللغة االنجليزية كانت تغريهم للخروج من منازلهم الجديدة بعد 
 انتهاء يومهم المدرس والذهاب إلى محاضرات مشروع اإلصالح الشامل.

ع باقي األشخاص والكثير من األصدقاء الذين ينتمون هناك، يلتقون م
ألديان وجنسيات مختلفة.  يقول فالح، "أعرف الكثير من األصدقاء 

المسلمين في برنامج اإلصالح الشامل"،  لكنه يعترف أنَّه ُيعامل كغريب 
 خارج نطاق برنامج اإلصالح الشامل.

ن تجده في سامي هو عضو أردني في مشروع اإلصالح الشامل يمكن أ
مهارات اللغة االنجليزية  أي يوم سبت يلعب تنس الطاولة مع رفاقه خالل

ومهارات الحاسوب والمهارات الحياتية األخرى. ورغم أنه يذهب الى 
طالب في الفصل الدراسي وهو يقول أنه من  45المدرسة، هناك 

، الصعب أن يفهم من معلمه. يتعلم الطالب اللغة االنجليزية في المدرسة
 ولكنَّه يفضل أكثر التعلم في المركز.

عندما يسأله أحد األشخاص حول شعوره كطالب أردني يأتي الى مركز  
تمَّ إنشائه لالجئين السوريين والعراقيين، يقول: "أنا سعيد برؤية عراقيين 

وسوريين حولي ألنَّ لديهم عدة ثقافات وأنا أتعلم من هذا التبادل." ويشعر 
ينتمون لديانة  قائال: "نحن ال نهتم إن كان األشخاص رعد بشعور مشابه.

 مختلفة، هم فقط بشر مثلنا لذا نحن ال نهتم من أين يأتي أي شخص."

وقد خصص المركز مساحة تمكن عدة مراهقين يمرون بظروف مختلفة 
 من تكوين صداقات واالستمتاع والتعلم من بعضهم البعض.

 

 

 المراهقين للمجتمع بكاملهتعليم مشروع اإلصالح الشامل:
 

 

الكاثوليكية الدولية للهجرة: في صور: خواطر مصّور  اللجنة
 سوري شاب عن التضامن

 
ترك "عمر" ذو األربعة عشر عامًا مسقط رأسه حلب قبل ستة أعوام متجهًا 

ولذلك  إلى األردن. حيث وجد صعوبة في االلتحاق بالمدارس األردنية
طفاًل آخر  150اشترك عمر إلى جانب  السبب فهو لم يلتحق بالمدرسة.

في مشروع  "صوت وصورة" الذي أطلقته اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة 
في المفرق، والذي بات ممكنًا بدعم من الحكومة األسترالية. يتعل م األطفال 
من خالل ورشات عمل منتظمة، طريقة استخدام التصوير الرقمي كوسيلة 

شغف عمر الجديد بالتصوير ألهمه  فكير النقدي.للتعبير عن النفس والت
اللتقاط الجمال في حياته اليومية و"لالرتباط بشكل وثيق أكثر مع بيئته 
المحيطة" على حد تعبيره. يصف عمر كيف ُيساعده هذا في التعبير عن 
ما يشعر به في داخله. "استخدم التصوير إلبراز وجهة نظري فيما يتعل ق 

األشياء، وكيف يجب أن تكون"   حب إظهار كيف تبدوبالقضايا المهمة. أُ 
التضامن مع الصراعات التي يمر بها اولئك المختلفون عنه، هي أحد 
األفكار الرئيسية المسيطرة على صور عمر. ُيلقي عمر الضوء على 
التحديات الموجودة في حياة الناس، وُينادي بالتنوع والمساواة. تتحدث 

ُوتثبت قدرة األطفال الكبيرة على المساهمة في كلماته القوية عن نفسها 
 إحداث تغيير اجتماعي  إيجابي.

"لدي العديد من األصدقاء ينتمون لدول وثقافات مختلفة" نلعب كرة القدم 
صديقي وجاري هذه الصورة. هو فلسطيني.  التقطلتجاوز  اختالفاتنا. 

سأقف إلى جانبه يشعر أحيانا بالتمييز ضده بسبب جنسيته ولون بشرته. 
"إن  العدو األول واألخير هو العنصرية. يُمكن .لجعل حياته أفضل

للعنصرية أن تفر ق العديد من الناس وأن تدم ر البشرية بأكملها. أخي 
وجاري تمثالً دليالً نولد ومشاعر العنصرية في أنفسنا، بل تُزرع فينا 

تم  .والحب أيضاً العنصرية. ويعني ذلك أن ه يُمكننا أن نغرس المساواة 
عرض صور وقصص عمر  باإلضافة إلى صور وقصص جميع 

المشاركين في مشروع "صوت وصورة" في معرض للصور الفوتوغرافية 
في المفرق لالحتفال بيوم الالجئ العالمي في حزيران/يونيو. سيتم نشر 
هذه المجموعة قريباً في كتاب. يُرجى التواصل مع اللجنة الكاثوليكية 

 للهجرة في األردن إذا أردت طلب نسخة. الدولية
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في مركز ضحايا التعذيب، تلق ى خدمات عالجية جسدية ونفسية 
ن من خاللها من التعبير عن مشاعره  وحضر جلسات جماعية تمك 

وحصل على الدعم من باقي األعضاء. خالل الجلسات العشرة 
مركز ضحايا التعذيب التقدم  موظفوالموز عة على ثالثة أشهر، الحظ 

عزاًل ومستمعًا غير مشارك الذي أحرزه، حيث تغي ر من كونه من
لُيصبح مشاركًا فعااًل جدًا، ُيشارك في النقاشات ويدعم باقي أعضاء 

ل تحديًا، بنى س.ب.ك قدرته  المجموعة. رغم أنَّ العملية ظلت ُتشك 
على التحم ل، ووجد طرقًا للتعبير عن مشاعره. استعاد س.ب.ك 

سام. كونه ببطٍء األمل، واإلحساس بالتسامح، والقدرة على االبت
بمجموعة محاطًا بأقران أعطاه شعورًا بأن ه طبيعي، وبدعمه لآلخرين، 
بدأ بمعرفة موارده الخاصة. بدعم من موظفي مركز ضحايا التعذيب، 

اكتسب س.ب.ك المزيد من السيطرة على مشاعره، وعند تذكره 
لألحداث المؤلمة. ُيمكنه اآلن التدرب على استراتيجيات التأقلم ليشعر 

ن، مثل القيام بأبحاث، والكتابة، والمشي. اعترف س.ب.ك بتح س 
لمركز ضحايا التعذيب قائاًل: "حتى عالقتي بزوجتي أصبحت أقوى 

 بكثير".

 بطلب من العميل االسم*تم تغيير  

كان "زين" طفاًل صغيرًا عندما فر  من سوريا إلى األردن. كان ملفوفًا 
ببطانية زرقاء بين أيدي والده. وقال والد زين "احتضنته بشدة وأنا 

أشعر بالخوف، كان المكان مظلمًا وكنت أمشي ببطء". "كان عبور 
الحدود إلى األردن أمرًا صعبًا، لكن كان يجب علي القيام بذلك من 

."عقب وصولهم، مكث زين ووالده في مخيم الزعتري قبل ابنيأجل 
ح والد  انتقالهم إلى إربد، ثم إلى الزرقاء في نهاية المطاف .  أوض 

زين قائاًل: "الحياة ُهنا أفضل من الحياة في المخيم، أنا متزوج اآلن. 
أعواِم اآلن، فهي أكثر صعوبة.  6ولكن بالنسبة لزين الذي يبلغ 

كي ف في مجتمع الزرقاء، وعلى الرغم من محاوالتي يصعب عليه الت
العديدة في إقناعه فهو يرفض الذهاب إلى المدرسة بسبب االختالفات 

بدأ زين في المشاركة في أنشطة دعم اجتماعي ونفسي ". االجتماعية
كجزء من مشروع في مركز أكشن إيد المجتمعي في مدينة الزرقاء. 

ر لألنشطة الشبابية الخاصة بمنظمة أكشن إيد،  قال خالد، وهو الُميس 
موضحًا: "كان زين خجواًل، كان يجلس بمفرده في الزاوية دائمًا بدون 

 الرغبة في التحدث إلى األطفال اآلخرين."

 

وبعد عقد عدة جلسات، الحظ والد زين تغيرًا مثيرًا، "تغي ر سلوكه في 
المنزل، كان يتحد ث معي بشكل مختلف وكان ُيشارك األشياء التي 
تعل مها في المركز المجتمعي. كما الحظ خالد تغيرًا وهو في مركز 

بتكوين صداقات جديدة، وبدأت أراه  أبد"كذلك. أكشن إيد المجتمعي 
ألطفال اآلخرين للعب معهم. كان هذا تغيرًا هائاًل بالنسبة يقترب من ا

 ".لزين
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س.ب.ك *، الجئ عراقي، وناٍج من التعذيب وعميل لدى مركز 
بعد أن ُقتل ( في األردن. حيث فر  من وطنه CVTضحايا التعذيب )

إخوانه وتعر ض هو لالختطاف، ولم ُيطلق مختطفوه سراحه إال  بعد 
أن ُدفعت فدية مقابل إطالق سراحه. يقول س.ب.ك "بالنسبة لي 

 "2017تشرين األول  5ولزوجتي، توقفت الحياة في يوم 

بدون عالِج فع ال، كان يشعر بفقدان األمل، وقلة الحيلة، واإلحباط.  
الالحقة للصدمة واالكتئاب، لم يستطع التحكم وبسبب األعراض 

بمشاعره، وخاصًة شعوره بالغضب. تأثرت حياته اليومية بشكل 
أكثر عزلة، وتجن ب االختالط و  عصبيًا وحاد الطبعمباشر: جعلته 

بالناس، وأثر ت ذكريات الصدمة وتوتره على أدائه. وعلى الرغم من 
دليٌل على قدرته  ذلك، واصل س.ب.ك البحث عن المساعدة، وذلك

 على التحمل، ولجأ في نهاية المطاف إلى مركز ضحايا التعذيب.
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 منظمة أكشن إيد: تغيير كبير في حياة طفِل صغير

 (: في الطريق إلى التعافي.CVT)  مركز ضحايا التعذيب
 

 أصوات من األردن

  

إلى زيادة الرفاهية االجتماعية والنفسية لألطفال، من خالل أنشطة موج هة  المقدمة من منظمة أكشن ايد تهدف األنشطة النفسية واالجتماعية
كريات وهادفة تسخ ر األدوات الفنية )الفن )الرسم(، والدراما، والمسرح، والموسيقى، وموسيقى الراب، ومسرح الدمى (، لتمكينهم من معالجة الذ

يجاد القو ة لإليمان بالمستقبل والثقة بقدراتهم . يُدير األنشطة أحد الميسرين الشباب المدربين على الطرق المختلفة للتعامل مع سلوكيات األليمة وا 
 األطفال، وعلى مهارات القيادة.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

"إسمي مريم. أنا وزوجي من جنوب سوريا، ونحن نعيش في األردن 
. عندما جئنا إلى هنا كان لدينا طفالن فقط. فررنا من 2011منذ عام 

األزمة وكنا خائفين جدًا. ال نعلم ما إذا كان بيتنا ال  اندالعسوريا عند 
يزال موجودًا أو تم تدميره. هنا في األردن، نحن ال نملك سوى الخيمة 

ُرزقت بتوأمين في وقٍت سابٍق من هذا العام. كان  التي نعيش فيها.
 الطفالن غير مكتملي النمو، وكانت الوالدة صعبًة جدًا ومكلفًة جدًا.

دينار أردني. لم نكن نعلم ما الذي يمكننا فعله.  1000ة بلغت فاتور 
كان على أطفالي البقاء في المستشفى لتلق ي العالج، ولكن ذلك كان 
مكلفًا جدًا، األمر الذي دفعني إلى مغادرة المستشفى. لم ُيفارق زوجي 
التوأمين ولو لبرهة، ولكن  األمر كان صعبًا علي جدًا حيث اضطررت 

اقترض عزيز المال من جارنا  المنزل بعيدًا عن أطفالي إلى البقاء في
األردني لسداد فاتورة المستشفى. بعد الوالدة، كان علينا إيجاد طريقة 
ن زوجي من العثور على منظمة صحة ساعدتنا في  لسداد ديننا. تمك 
دفع الفاتورة ألحد الطفلين. لم يتمكنوا من تغطية قيمة الفاتورة عن 

 حالونا إلى منظمة ميداير.الطفلين، ولذلك أ
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 مقابلة مريم منظمة ميداير:

ساعدتنا منظمة ميداير في دفع فاتورة المستشفى، واستطعنا سداد المبلغ 
إن  تربية  لوال ذلك الدعم المالي، كنا سنقع في مأزق اآلن. لجارنا.

يستطيع زوجي العمل. ولكن صاحب أطفالنا في األردن صعبة. ال 
األرض التي نعيش فيها رجٌل طيٌب جدًا. نعيش في خيمة بدون مقابل، 
وال نقوم حتى بدفع تكاليف الكهرباء. لكن ه لدينا الكثير من المصاريف. 
يحتاج التوأمان إلى الحليب والحفاظات، ويحتاج أطفالنا الثالثة 

 إلى المدرسة، والمالبس.اآلخرون إلى الطعام، ومصاريف المواصالت 
أنا وعزيز متزوجان منذ عشر سنوات تقريبًا. نبذل أقصى وسعنا لتلبية 
احتياجات عائلتنا، ونتأكد دائماً من نشر الحب داخل منزلنا. نود تربيتهم 
ليحبوا بعضهم البعض ويساعدوا اآلخرين. قبل الزواج، لم أكن مغرمًة 

الحب بعد الزواج شيٌء جميٌل بزوجي كثيرًا، ولكنني أحبه جدًا اآلن. 
 جدًا.

تُقد م منظمة ميداير الدعم المالي للعائالت الالجئة لمساعدتهم على 
تغطية تكاليف اإلجراءات الصحية العاجلة، باإلضافة إلى تقديم الدعم 

الفرق االجتماعية  للنساء الحوامل قبل الوالدة، وخاللها، وبعدها. تزور
منازلها، وتبلغهم بالرسائل الصحية حول  المتنقلة العائالت الالجئة في

الرضاعة الطبيعية وتطعيم األطفال.  كما شك لت منظمة ميداير 
مجموعات دعم لتوفير بيئة آمنة لمناقشة المواضيع المهمة، مثل العنف 

 األسري، والصحة العامة، والرسائل المتعلقة بالنظافة.
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( ووزارة التنمية الدولية BPRMمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في األردن ممول بسخاء من قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة )

 (.SIDAائي الدولي )( ومكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية والوكالة السويدية للتعاون اإلنمDFIDالبريطانية )
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