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ﺣﻘﺎﺋﻖ و أرﻗﺎم

ﻓﻲ ھذا اﻟﻌدد:

ﺣﻘﺎﺋﻖ و أرﻗﺎم

اﻟﺗطورات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻻﺟﺊ ﺳوري
ﻻﺟﺊ ﻋراﻗﻲ

654,582
64,497

ﻻﺟــﺊ ﺳــوري ﺗﺣــت ﺧــط
اﻟﻔﻘــر -ﺑﻣرﺗــب  ٦۸دﯾﻧــﺎر
ادرﻧﻲ ﺷﮭرﯾﺎ ً

93%

دراﺳﺔ ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺣول
ﻣﯾﺛﺎق اﻻردن
أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺎء
اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر ،ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﮭﮭﺎ اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر
اﻟ ُﻣﺻﺎﺣﺑﯾن واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﯾن ،دﻋم اﻟﻧﺎﺟﯾن ﻣن اﻟﺗﻌذﯾب

ﺗم ﺗﻣوﯾل ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻻردﻧﯾﺔ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪۳٦ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ٤۳۱
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر
ﺳﺑﺗﻣﺑر

36%

ﻣﻧﺎﺻرة ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن
أﺻوات اﻟﻼﺟﺋﯾن :وﺣﯾد ﻓﻲ اﻷزرق :ﻗﺻﺔ ﻣراھﻖ
ﺳوري

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻸردن

18.2%

ﻟﻣﺣﺔ ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺗر اﻟﺗراﺑﻲ
أصدر منتدى املنظامت غري الحكومية يف االردن يف  28سبتمرب بيانا صحفيا يسلط الضوء عىل مخاوف املنظامت غري الحكومية الدولية بشأن مصري السوريني الذين تقطعت بهم السبل
عىل الحدود األردنية السورية ومل يتلقوا املساعدة منذ  15يونيو  /حزيرا ن .فقد كان آخر توزيع للمواد الغذائية وغري الغذائية يف الساتر الرتايب بني مايو و 15يونيو ،ومل يغطي ذلك
التوزيع سوى  4,354أرسة تتكون من  35،451فرد .منذ ذلك الحني  ،مل تسمح الحكومة األردنية لألمم املتحدة باستئناف عملها وأصبح املدنيني طي النسيان
وتفيد التقارير بأن الحالة األمنية قرب الركبان والحدالت تدهورت مع التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية بالقرب من املعسكرين ،مام أدى إىل ترك املدنيني يف مخيم الحدالت
واستقروا بالقرب من الركبان .يجب عىل املجتمع الدويل أن ميارس نفوذه عىل جميع األطراف إليجاد حل إنساين لهذه األزمة وضامن توفري إىل الخدمات اإلنسانية

األزرق
ووفقًا ملفوضية األمم املتحدة لشــؤون الالجئني ،يبلغ عدد ســكان مخيم األزرق النشــط اآلن  34،034الجئًا ســوريًا حتى يوم  13ســبتمرب ،حيث وصل أكرث من  21،000الجئ إىل الســاتر
الرتايب منذ  8مارس لعام  .2016ويف نهاية سبتمرب ،كان  8,676يعيشون يف قرية  ،5والتي ال تزال ُمسيجة متا ًما ،معظمهم موجود منذ أكرث من عام .ورحبت املنظامت غري الحكومية
الدولية بالتحري الذي أُجري لـ  413فردًا مؤخ ًرا يف أغســطس ولـ  1000فردًا يف مطلع ســبتمرب ،وتحث الســلطات عىل املحافظة عىل الوترية املتزايدة .ويف الواقع ،حســب ما ذكرته
املفوضية ،يوجد حال ًيا  800مأوى خايل يف املناطق غري امل ُسيجة والتي ميكن أن تستوعب حتى  6أفراد لكل أرسة  -وهذا يعني أنه ميكن نقل أكرث من  4،000فرد عىل الفور من القرية
الخامسة
وأثناء تلك الفرتة ،رحبت الوکاالت العاملة يف األزرق بإنشاء مركز زوار يف قرية  5وبتحرير السوق من خالل إنشاء متجر يف مخیم األزرق ،ولکنھا ال زالت تؤكد عىل التحدیات التي
تواجه املستفیدین من ارتفاع أسعار املواد الغذائیة يف مراكز التسوق والحصول عىل الرعاية الصحية املتخصصة والطارئة .كام يودون تسليط الضوء عىل التحديات املستمرة املتعلقة
بتنفيذ مخطط التطوع القائم عىل الحافز داخل املخيم
۱

التطورات القانونية والسياسية
تصاريح عمل جديدة يف قطاع البناء
يف يوليو لعام  ،2017تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني وزارة العمل واإلتحاد العام لنقابات العامل األردنية لتيسري عملية إصدار "تصاريح عمل مخصصة دون رب عمل" للالجئني
الســوريني يف قطاع البناء .والهدف من ذلك هو إضفاء الطابع الرســمي عىل الوظائف وخلق بيئة عمل أفضل .وتســمح تلك اإلتفاقية بإصدار تصاريح العمل من خالل وزارة العمل
)واالتحاد العام لنقابات العامل األردنية ملدة سنة قابلة للتجديد ،وتنص عىل أن يكون العامل مشمولني بنظام تأمني خاص بقيمة  50دينار أردين )أي حوا ِل  70دوالر أمرييك
أُلغيت
يف أعقاب الضغط الذي قامت به منظامت املجتمع املدين ،أُلغيت يف أغســطس املادة  308من قانون العقوبات األردين الذي يســمح مبرتكبي االعتداء الجنيس الهرب من العقاب إذا
تزوجوا من ضحاياهم
املادة 308

دراسة حول ميثاق األردن
معا لالمام -دراسة منتدى املنظامت غري الحكومية يف األردن حول ميثاق االردن
تقييام حاسـ ًـام حول
ومبرور  6أشــهر عىل مؤمتر بروكســيل ،أصدر منتدى املنظامت غري الحكومية يف األردن تقري ًرا يقيم مســاهامت املنظامت األعضاء يف منتدى املنظامت غري الحكومية يف األردن ً
تنفيذ التزامات ميثاق األردن .وتوضح الدراسة كيف أدمج ممثلو التعليم واملعيشة يف منتدى املنظامت غري الحكومية يف األردن التزامات ميثاق األردن يف برامجها الخاصة بالتعليم وسبل كسب
.العيش ،وأبرزت أفضل املامرسات والدروس املستفادة وأوجه القصور والقيود الحالية
منــذ تنفيــذ ميثــاق األردن يف عــام  ،2016قــام أعضاء منتدى املنظامت غري الحكومية يف األردن بتخصيص أكرث من  65مليون دوالر أمرييك ملشــاريع
التعليم و  39مليون دوالر ملشــاريع املعيشــة .وقد وصلت تلك املشــاريع إىل  429،256مســتفيد يف التعليم 408،842 ،مســتفيد يف سبل املعيشة منذ
عام  ،2016مبا يف ذلك ما ال يقل عن  128،777من أفراد املجتمع املستضيف يف التعليم ،و  122،652مستفيد يف سبل العيش
وتؤكــد تلــك الدراســة عــىل كيــف أن املنظــامت األعضــاء يف منتــدى املنظــامت غــري الحكوميــة يف األردن كانوا رشكاء هامــني يف الحكومــة االردنية
واملنظــامت الدوليــة واملنظــامت غــري الحكوميــة املحليــة يف العمل عىل الوفــاء بالتزامات ميثاق األردن .كام قدم منتــدى املنظامت غري الحكومية يف
األردن بنفســه املســاحة للمنظامت غري الحكومية الدولية ملناقشــة مشــاريعهم وتنسيق أنشطتهم والتعلم من تجارب بعضهم البعض لتحقيق نتائج
أفضل .كانت املنظامت غري الحكومية الدولية وال تزال  -ليس فقط من خالل العمل م ًعا ،ولكن أيضا من خالل العمل مع اآلخرين – رشيكًا ها ًما
يف تحويل أزمة الالجئني إىل فرصة للتنمية لألردن

أنشطة الرشكاء
الجنس ،التوثيق ،زواج األطفال
وجد تقييم اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة*  ،الذي أُجري مؤخ ًرا والذي يحقق يف الصلة بني الجنس ونقص الوثائق بني الالجئني الســوريني ،أن زواج األطفال ميثل قد ًرا كب ًريا من
مشاكل التوثيق .لقد أدت طبيعة التهجري التي طال أمدها إىل تفاقم هذه املامرسة بني املجتمع السوري ،متأصلة يف عدم املساواة بني الجنسني والفقر وانعدام الفرص املتاحة للفتيات.
بينام يؤثر زواج األطفال عىل ً
كال من الفتيات والفتيان ،إال أن الفتيات يتأثرن تأث ًرا غري متكافئًا ،فإن  89من الحاالت التي ُوجدت من الفتيات .و يعد الزواج الذي يشمل فتاة تحت
ســن الخامســة عرش تلقائيًا غري قانوين .وإذا رغب يدفع الزوجان غرامة قدرها  1000دينار أردين يف حالة إذا أرادوا تســجيل الزواج عندما يبلغ كالهام الســن القانوين .ويؤدي عدم
إصدار قسيمة زواج إىل بدء سلسلة العواقب املتعلقة مبشاكل التوثيق املرتبطة بالقدرة عىل تسجيل املواليد والوفيات أو الحصول عىل بطاقات من وزارة الداخلية
وعــىل الرغــم ان القانــون األردين ينــص عــىل أن الســن القانــوين للــزواج هــو  18عا ًمــا ،إال أن القارصيــن الذين ترتاوح
أعامرهم بني  15و  17ســنة ميكن أن يتزوجوا يف املحكمة الرشعية إذا كان الزواج يُعد "يف مصلحة الطفل" -وتشــري
بيانات اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة إىل أن هذه الزيجات غالبًا ما تكون مســجلة .ويف يوليو لعام  ،2017أُدخل
تعديل عىل قانون األحوال الشخصية ،بإضافة  9قيود ترمي إىل الحد من السلطة التقديرية لقضاة محاكم الرشيعة يف
املوافقة عىل الزيجات التي تنطوي عىل أطفال .ويف محاولة ملنع زواج األطفال والتصدي له ،تعتزم اللجنة الكاثوليكية
الدولية للهجرة القيام بتدخالت تستهدف زواج األطفال وفهم العوامل املتعددة والجهات الفاعلة املعنية التي متكن
تلك املامرسة من االستمرار
"ال أشعر بالراحة دون قسيمة الزواج .ال أستطيع االرتياح أو الشعور باألمان ،وال ميكنني التحرك بحرية .فرتتبط قسيمة الزواج بالوثائق القانونية األخرى ،فهي أساس الجوانب القانوينة لألرسة) ".معايل 14 ،عا ًما من املفرق(
نُفذ هذا الرصد الحامية كجزء من مرشوع ممول من املســاعدات اإلنســانية لالتحاد األورويب ،واالســتفادة من رصد الحامية وأموال الطوارئ للتغلب عىل التحديات القانونية لالجئني الســوريني األكرث ضعفا يف األردن ،والتحديات املتعلقة باألحوال الجوية القاســية لألرس الســورية واألردنية الضعيفة للغاية
يف األردن ،ويتم تنفيذه من خالل اتحاد يتألف من للجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة وإنتريسوس .ملزيد من املعلومات ،يرجى التواصل عرب*swan@icmc.net

۲

تقديم بداية جيدة لألطفال من خالل رعاية الطفولة املبكرة والتنمية
يف  23أغسطس ،يف إطار مبادرة "جيل غري ضائع استضافت الخطة الدولية األردنية ورشة عمل إقليمية يف البحر امليت
حول رعاية الطفولة املبكرة والتنمية يف حاالت الطوارئ .وحرض الورشة  39مشاركًا من  19منظمة استجابت لألزمات
السورية والعراقية .وقدمت مجموعة كبرية من املعلومات الهامة املتعلقة برعاية الطفولة املبكرة والتنمية يف حاالت
الطوارئ مبا يف ذلك :عرض اليونيسيف لسلسلة منشورات مجلة ذي النست ،وهو عمل قامت به مؤسسة برنارد فان لري
والتي تبني فيه أين تعمل املنظامت املختلفة ،وتقرير من ورشة املوارد العربية حول التنسيق اإلقليمي وحلقات نقاش حول
مواضيع ترتاوح بني أهمية برنامج تنمية الطفولة املبكرة يف سوريا والعراق والتنسيق والتعاون بني القطاعات ومستقبل
تنسيق رعاية الطفولة املبكرة والتنمية يف حاالت الطوارئ
ﻣﺻدر اﻟﺻورهPlan :

وشملت التوصيات الرئيسية يف ورشة العمل ما ييل
إنشــاء منصة تنســيقية لرعاية الطفولة املبكرة والتنمية لتبادل الخربات واملامرســات الجيدة  -ستعمل الخطة الدولية يف
األردن عىل تسهيل هذا الجهد يف األردن وورشة املوارد الجامعية العربية يف لبنان
الدعوة إىل تناول املانحون واملجتمع اإلنساين رعاية الطفولة املبكرة والتنمية يف حاالت الطوارئ ،فإن نوعية رعاية الطفولة املبكرة
والتنمية من شأنها أن تنقذ حياة ،فينبغي إدراجها يف االستجابة املبكرة .وسيدعو الفريق العمل املعني بالدعوة التابع ملبادرة "جيل
غري ضائع" إىل رعاية الطفولة املبكرة والتنمية
وحدي :تحديات الحامية التي واجهها األطفال غري امل ُصاحبني واملنفصلني
يف عام  ،2016كان هناك  4,872من األطفال غري امل ُصاحبني ومنفصلني يف األردن معروفني لدى املفوضية واليونيسيف .خالل النصف األول من عام  ،2017أجرت منظمة اإلنرتسوس،
بصفتها رشيكًا يف منصة الهجرة املختلطة وبالتعاون مع مركز سياســات الهجرة بإجراء دراســة حول التحديات اليومية التي يواجهها األطفال غري امل ُصاحبني واملنفصلني بعد انتقالهم
إىل األردن ولبنان واليونان .فيام عدا الحاالت النادرة ،تشري النتائج إىل أن األطفال غري امل ُصاحبني يواجهون رصاعات
مامثلة يف البلدان الثالثة
خصيصا لحامتهم.
 التنفيذ غري املتناسق للضامنات املوضوعةً
 أنظمة اللجوء امل ُتعب ِةالخوف بني الحكومات والسكان املحليني من املهاجرين من الذكور واإلناث غري املصحوبني بذويهم ،مام يؤدي إلتجريم حاميتهم
يظــل الوضــع القانــوين املبهــم يضــع األطفال غــري امل ُصاحبــني واملنفصلني تحت خطــر االعتقال واالحتجــاز ،يف حاالت
اليونان واألردن ،والنقل وحتى الرتحيل .يعني هذا الخطر أن األطفال غري امل ُصاحبني واملنفصلني ناد ًرا ما يســعوون
للحصول عىل الدعم اإلنساين ،وال يُسجلوا انفسهم رسم ًيا ،مام يصعب رصدهم .يؤثر عدم الثقة يف القنوات الرسمية ﻣﺻدر اﻟﺻورهTimon Koch, INTERSOS :
عــىل فــرص حصولهــم عــىل التعليــم والرعايــة الصحية والدعم النفيس واالجتامعي واملأوى والتمثيل القانوين .من أجل البقاء عــىل قيد الحياة ،توضح النتائج كيف يتحول األطفال غري
امل ُصاحبني واملنفصلني إىل آليات التأقلم السلبية مثل عمل األطفال والجنس التجاري والعمل غري املرشوع والديون

مراكز األمل لألرسة :التعليم الصيفي
تعمل "فيجن هوب انرتناشــيونال" مع رشكتني محليتني حاليًا عىل تشــغيل مراكز عائلية متكاملة يف الكرك واملفرق.
ويركز املرشوع عىل تكامل األرس السورية وتأهيلها ،باإلضافة إىل عالج أطفال املدارس والفتيات والنساء من الصدمات
النفســية .ونظـ ًرا ألنــه ليــس هنــاك دراســة يف الصيف ،تقدم "فيجن هــوب انرتناشــيونال" إطا ًرا زمنيًــا رائ ًعا للقيام
بأنشــطة تعليميــة أخــرى .واســتضاف املركــزان مــدارس صيفيــة لألطفال الســوريني واألردنيــني من  1يونيــو وحتى 5
سبتمرب .وحرض الربنامج حوايل  110أطفال من سن ست سنوات إىل اثنتي عرشة سنة .وقاموا بأنشطة ممتعة ومبدعة
مبــا يف ذلــك الحــرف اليدويــة والرســم عىل الوجه والتدريب عىل مهــارات الحياة وكذلك الرقــص والغناء والتعليم غري
الرسمي .يف الكرك ،كان أبرز األحداث الذهاب يف رحلة نهارية إىل منتزه قريب
كام رحبت املراكز األرسية بحوا ِل  40فتاة وإمرأة جدد للمشاركة يف الربنامج العالجي .باإلضافة إىل املشورة الفردية
ﻣﺻدر اﻟﺻورهVision Hope International :
والجامعية مع املعالج ،تم تعليمهم املهارات العملية :التدريب عىل الحاسوب ،الخياطة ،الحرف اليدوية ،باإلضافة إىل التدريب عىل املهارات الحياتية

۳

دعم الناجني من التعذيب وصدمة الحرب
يف  31يوليــو ،نظــم مركــز ضحايــا التعذيــب حلقــة نقــاش حــول "دعم حيــاة الناجني مــن التعذيب
والصدمات الناجمة عن الحرب" وكان الحدث الذي حرضه ممثلون عن وزارة الصحة ووزارة العدل
واألكادمييــون ومفوضيــة األمم املتحدة لشــؤون الالجئني ومنظامت املجتمــع املدين فرصة للمنظامت
ذات الصلــة يف األردن لتقاســم عملهــم يف دعــم الناجني من التعذيب وصدمــة الحرب .هدفت حلقة
النقاش إىل الدعوة إىل حق الضحايا يف شفاء جروح التعذيب وغريه من الصدمات ذات الصلة بالحرب
والدعــوة إىل حاميــة ورعايــة الناجني من التعذيب وصدمة الحرب .وشــملت مناقشــات حول حامية
لناجــني مــن التعذيــب وصدمــة الحرب ضمن إطــار حقوق اإلنســان ،والحق يف إعــادة التأهيل ضمن
اإلطار القانوين الدويل والوطني ،وعرض تقدميي لنموذج مركز تأهيل ضحايا التعذيب إلعادة التأهيل
ﻣﺻدر اﻟﺻورهCVT:

تأهيل املرأة السورية واألردنية

يف أغسطس ،بدأت مؤسسة كري والبنك األورويب إلعادة البناء والتنمية
نشــاطًا تجريبيًــا لبنــاء قــدرات  15من النســاء الريفيات الســوريات واألردنيات يف إربد
بتزويدهن باملهارات التجارية والحياتية
وبينــام تقــدم منظمــة كري مركزهــا املجتمعي لتدريــب رواد األعامل يف املســتقبل ،يقدم
البنــك األورويب إلعــادة البنــاء والتنميــة دورات تدريبيــة تقنيــة حــول مهــارات القيــادة
واإلدارة املاليــة والتســويق الرقمــي واملواضيع األخــرى املطلوبة .كام سيُسـتَخدَم املركز
املجتعمي لتوفري الرعاية النهارية ألطفال النساء

ﻣﺻدر اﻟﺻورهCARE:
ويتــم تحديــد النســاء مــن خالل نظام إدارة الحــاالت التابع ملنظمة كري وأنشــطة التنمية
االقتصادية التي تشرتك فيها املئات من النساء وفقا للمعايري التالية 50٪ :من النساء األردنيات و  50٪من النساء السوريات واملشتغالت باألنشطة االقتصادية ،مبا يف ذلك األنشطة
املنزلية

كسب التأييد
نرش منتدى املنظامت غري الحكومية يف األردن خرب صحفيا بتاريخ  28سبتمرب بعنوان :املنظامت اإلنسانية الدولية تدعو إىل املساعدة اإلنسانية الطارئة واحرتام املبادئ اإلنسانية
عند الحدود األردنية السورية
وبعد مرور عام من املفاوضات لتأمني الوصول العادل واملسؤول واملجدي للمساعدات اإلنسانية والحامية للعالقني عند الحدود ،فإن الوقت قد حان للقيام بعملٍ حقيقي أعلن
املنتدى يف الخرب الصحفي

مخطط ترجمة األقوال إىل أفعال
قبل انعقاد الجمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب ،قام منتدى املنظامت غري الحكومية يف األردن بتحديث مخططها لتسليط الضوء عىل
التحديات البارزة والتقدم املحرز فيام يتعلق بتنفيذ االلتزامات مبوجب امليثاق األردين

مخطط القضايا املنسية
نرش منتدى املنظامت غري الحكومية يف األردن مخطط حول "القضايا املنسية" املتعلقة بالالجئني يف
األردن

٤

أصوات الالجئني
وحيد يف األزرق :قصة مراهق سوري
لقد انفصل سمري ذو الخامسة عرش عا ًما عن عائلته بعد تعرض منزله للهجوم يف حلب .يخرب لجنة اإلنقاذ الدولية عن رحلته إىل األردن ويأمل أن يلم شمله مع والديه
سمري* ،واحد من بني  ١٥طفال انفصل عن عائلته بعد أن قصفت بلدة حلب بالصواريخ :لقد رضب منزلنا ،ولكن مل يتم تدمريه متا ًما ،الحمد هلل ويقول بقيت هناك وحيدًا لـ
يو ًما يف انتظار عائلتي ،وال يعرف أحد إذا كانوا قد ماتوا أم هم أحياء
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أقنعته عمته أن ســوريا مل تعد آمنة وأنه يجب يلجأ إىل األردن املجاورة .وقد شــق طريقه إىل قطعة صحراء قاحلة تعرف باســم "الســاتر الرتايب" وهي منطقة الضائعني حيث كان
 30ألف شخص
مخيام بالقرب من الحدود .وانتظر سمري هناك ملدة  20يوما قبل العبور
ً
ُ
وعندمــا عــرب ســمري الحــدود ،تــم توجيهه إىل مخيم األزرق ،حيث أحيل عىل الفــور إىل فريق حامية الطفل التابع للجنة
اإلنقاذ الدولية
وفر العاملون يف لجنة اإلنقاذ الدولية مكانًا آم ًنا له للبقاء فيه وتناول الطعام وطرحوا عليه أسئلة ملساعدته عىل إعادة
االتصال بأرسته .ويوجد فريق من حوايل  64عامال يف مجال اإلغاثة  -يضم  36متطو ًعا سوريًا من الالجئني أنفسهم –
يعمل عىل مدار  24ساعة يف اليوم ،سبعة أيام يف األسبوع للرتحيب باألطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم
ورعايتهــم ومحاولــة التعــرف عــىل أقاربهــم وتحديد اآلباء املحتملني .لقد عرب أكرث مــن  3000طفل من هذا القبيل إىل
األردن منذ عام  .2012وتم جمع شمل  94%منهم مع أرسهم ،ولكن ميكن أن تكون تلك العملية شاقة ومملة
متكن فريق لجنة اإلنقاذ الدولية من الوصول إىل أقارب سمري يف الزرقاء برسعة ،ولكن نظ ًرا لعدم وجود وثائق تثبت
عالقتهم ،مل يتم التمكن من تســليم ســمري إليهم .بعد ذلك بشــهر ،عرثت عائلة ســمري املبارشة عليه باستخدام الواتساب
ﻣﺻدر اﻟﺻورهKaity Kawar/IRC :
 كانوا جميعا عىل قيد الحياةيف الوقت الذي ينتظر فيه جمع شــمله مع عائلته ،يســاعد ســمري يف مركز اســتقبال املخيم من خالل القيام باألعامل الصغرية ولعب كرة القدم .ويف الوقت نفســه ،يعمل املركز بال
كلل لضامن حصول سمري عىل الدعم والخدمات التي يحتاجها
ويعمل فريق حامية الطفل التابع للمركز بالرشاكة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف
*تم تغيري االسم

ﺟﮭﺎت اﻻﺗﺻﺎل:
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،

@JordanINGOForum

yannick.martin@jordaningoforum.org
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