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األطفال السوريون الالجئون في األردن



نحن املنظمة العاملية الرائدة واملستقلة لألطفال.
 

رؤيتنــا هــي عــامل يحصــل فيــه كل طفل عــى الحق 
ــة  ــة، والتنمي ــاة، والحامي ــد الحي ــى قي ــاء ع يف البق

واملشــاركة.

مهمتنــا هــي الحــث عــى إحــراز تقــدم يف الطريقــة 
ــق  ــال، وتحقي ــا العــامل مــع األطف ــي يتعامــل فيه الت

فــوري ومســتدام يف حياتهــم.
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نحــن مركــز املعلومــات والبحــوث - مؤسســة امللــك 
الحســن.

رؤيتنــا: مؤسســة رائدة يف مجــال البحــوث التطبيقية 
يف األردن واملنطقــة، للتخطيــط االجتامعي-االقتصــادي 

الفّعــال وعمليــة صنع القــرار.

مهمتنــا: إجــراء ونــر البحــوث التطبيقيــة متعــددة 
التخصصــات، وتحليــل للمامرســن وصّنــاع السياســات 
ــراد واألرس واملجتمعــات  ــة األف ــاة تحســن رفاهي ودع
مــن خــال التخطيــط االجتامعي-االقتصــادي الفّعــال 

واتخــاذ القــرارات.

ي بيئة عائلية آمنة 
» أن ينمو جميع الأطفال �ف

ي مؤّسسات مؤذية« 
وأن ل يوضع أّي طفل �ف



ي الأردن يجمــع عمــل 
ف �ف ف الســوري�ي إن هــذا الألبــوم حــول رعايــة ذوي القــر�ب لالأطفــال الالجئــ�ي

ف الذيــن يعيشــون ضمــن إطــار رعايــة ذوي القــر�ب ومقدمــي الرعايــة الذيــن  الأطفــال الســوري�ي
، والــذي قــام بــه كل مــن مؤسســة إنقــاذ الطفــل ومركــز  ي التشــاركي

ي البحــث الإجــرا�أ
شــاركوا �ف

ي ومدينــة  ي كل مــن مخيــم الزعــرت
ي الأردن �ف

ف �ف المعلومــات والبحــوث – مؤسســة الملــك الحســ�ي
ي عــام 2014.   

عمــان �ف

ــات  ــع التوصي ــل، ووض ــات، والتحلي ــع المعلوم ي جم
ــال �ف ــكل فع ــال بش ــارك الأطف ــد ش لق

ي الأردن – 
ف الذيــن يعيشــون ضمــن إطــار رعايــة ذوي القــر�ب �ف ــاة الأطفــال الالجئــ�ي حــول حي

وتشــمل الجوانــب اليجابيــة والســلبية للعيــش مــع مقدمــي رعايــة مــن الأقــارب، بالإضافــة إىل 
ي تعــزز أو تضعــف رعايــة الطفــل، حمايتــه ومشــاركته داخــل الأرسة 

العوامــل والممارســات الــ�ت
والمجتمــات المحليــة. 

ي عمليــة التوثيق. 
ي يكــون فيهــا الطفــل قائــداً �ف

يعــرض هــذا الألبــوم مثــالً واحــداً للطريقــة الــ�ت
ف الأطفال مــن إيصال  ف الأقــران، ووســيلة تمكــ�ي حيــث كان الخيمــة المركزيــة لعمليــة البحــث بــ�ي
. وتــم جمــع المســاهمات  ي

وجهــات نظرهــم ورســائلهم لمجتمعاتهــم وعــى المســتوى الوطــ�ف
ي هــذا الألبــوم والــذي 

ف الذيــن يعيشــون ضمــن رعايــة ذوي القــر�ب �ف ف مــن الالجئــ�ي مــن ســياق�ي
 . ي والــدوىلي

ف الوط�ف اً لهــذه الأصــوات لتكــون مســموعة عــى المســتوي�ي يوفــر منــرب

وريــة للطفــل والعتبــارات  والجديــر بالذكــر أنــه تــم اتخــاذ كافــة تدابــري الحمايــة ال�ف
ي عمليــة إعــداد البحــث والألبــوم. ولذلــك فإنــه تــم تغيــري 

ام �ف الأخالقيــة بالإضافــة إىل الإحــرت
كافــة الســماء وعــدم ذكرهــا لضمــان الرسيــة وعــدم الكشــف عــن الهويــة ولحمايــة الطفــال 

 . ف ــ�ي المعني
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 المقدمــة
ــع  ــول لجمي ــق مكف ــو ح ــة ه ــق يف الحامي الح
ــة.  األطفــال ، ومتثــل األرسة الخــط األول للحامي
مــام يحقــق لألطفــال الحاميــة والرعايــة الفضى 
يف بيئــة عائليــة آمنــة مــع أرسهــم البيولوجيــة. 
ويف حــال عــدم توفــر هــذا الجانــب تكــون 
هــو  القائــم  املجتمعــي  البديــل  أو  العائلــة 
ــم  ــتوجب الدع ــي تس ــرىب، الت ــة ذوي الق رعاي
ــى  ــح الفض ــامة واملصال ــامن الس ــة لض واملراقب

ــل. للطف

األمــم  إتفاقيــة  مــن  املــادة 12  إىل  اســتناداً 
ــث  ــذا البح ــإن ه ــل، ف ــوق الطف ــدة لحق املتح
ــل  ــاذ الطف ــن مؤسســة إنق ــراه كل م ــذي أج ال
ومركــز املعلومــات والبحــوث - مؤسســة امللــك 
ــك  ــال، وذل ــز عــى مشــاركة األطف الحســن يرك
ــن  ــر ع ــم يف التعب ــك بحقه ــل التمس ــن أج م
ــم وفهــم هــذه الظاهــرة  ــة، وتعل آرائهــم بحري
كونــه الجئــاً ويعيــش يف إطــار رعايــة ذوي 
أو  التشــاريك،  اإلجــرايئ  البحــث  إن  القــرىب. 
بحــث األقــران، يقــدم وجهــة نظــر أصيلــة 

ــوع  ــذا الن ــوع، وله ــذا املوض ــول ه ــل وح داخ
مــن البحــث القــدرة عــى متكــن الباحثــن مــن 
األقــران حيــث أنــه يعــزز الثقــة واحــرام الــذات 
ــي  ــن الوع ــد م ــر مزي ــكار وتطوي ــادل األف وتب

لآلخريــن املامثلــن لوضعهــم.

إن األطفــال الذيــن شــاركوا يف هــذا البحــث 
ليســوا فقــط بــدون رعايــة والديــة ولكــن أيضــاً 
يوصفــون بأنهــم عرضــة للخطــر، وفقــاً لقــرارات 
 ،142/64 املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
ــم  ــكان اقامته ــم »خــارج بلدهــم وم ــام أنه وك
االعتيــادي« إىل جانــب أنهــم ضحايــا لحالــة 
طــوارئ. لهــذا الســبب، فــإن البحــث حــول 
رعايــة ذوي القــرىب لاجئن الســورين يف األردن، 
تــم إتخــاذه مــن أجــل زيــادة فهــم الغايــة مــن 
برعايــة ذوي  املتعلقــة  والسياســات  الربامــج 
القــرىب. ونأمــل أن نتائــج البحــث ســوف تســمح 
لنــا منــارصة وتحســن التريعــات والسياســات 
أشــكال  مــن  كشــكل  القــرىب  ذوي  لرعايــة 

ــة. ــة البديل الرعاي
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ــه  ــر ب ــا يفك ــول م ــة ح ــك ملح ــر ل ــوف يوف ــوم س ــذا األلب إن ه
هــؤالء األطفــال، مــا هــي آرائهــم وأفكارهــم، وفرصــة ملــن هــم 
يف الخــارج لرؤيــة النتائــج ملثــل هــذه البحــوث مــن خــال 
مجموعــة مــن الرســومات، الصــور والكتابــات لألطفــال الاجئــن 
الســورين ومقدمــي الرعايــة. وتجــدر اإلشــارة هنــا أن الاجئــن 
الســورين يف األردن يعيشــون إمــا داخــل مخيــامت الاجئــن أو 
ــن البحــث  ــد تضم ــذا الســبب فق ــة، وله ــات املضيف يف املجتمع
األطفــال ومقدمــي الرعايــة مــن كا الســياقن. وإن القيــام بذلــك 
ــل  ــة والتأم ــم املختلف ــق لتجاربه ــاف والتوثي ــمح باالستكش يس
والتفكــر يف كيفيــة تحقيــق دعــم أفضــل للتدخــل ملقدمــي 
ــة  ــات اإليجابي ــرارات واملامرس ــاذ الق ــال يف اتخ ــة واألطف الرعاي

ــرىب. ــة ذوي الق لرعاي

نــود وبصفــة خاصــة أن نشــكر جميــع األطفــال ومقدمــي 
ــة عــى مســاهمتهم االســتثنائية، ومشــاركتهم، والتزامهــم  الرعاي
يف هــذا املــروع البحثــي واأللبــوم. إننــا ندعوكــم إىل النظــر يف 
الرســائل التــي يجــري تقاســمها واملصــورة يف الصفحــات التاليــة 
لضــامن أن األطفــال محميــون وقــادرون عــى العيــش يف منــازل 

ســلمية وســعيدة.

لينا كارلسون 
مديرة، مبادرة حامية الطفل

د. عايدة السعيد 
مديرة، مركز املعلومات والبحوث – مؤسسة امللك الحسن

الجزء 1: 
فهم رعاية 

ذوي القربى  

الجزء 2: 
العيش ضمن إطار
رعاية ذوي القربى

الجزء 3: 
بيئة عائلية آمنة  
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الجزء 1

 الأدوات
الستكشافية

ــل االتجاهــات، البحــث  ــل: تحلي ــة يســتخدمون األدوات االستكشــافية مث األطفــال ومقدمــي الرعاي

ــع  ــة جم ــب وعملي ــال التدري ــرىب خ ــة ذوي الق ــرة يف رعاي ــل املؤث ــة، والعوام ــارات الرعاي يف خي

ــري. ــم الزع ــات يف مخي املعلوم
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ــة  ــاء العائل ــع أصدق ــدة أو م ــل املمت ــل أرسة الطف ــة داخ ــة األرسي ــي الرعاي ه
املقربــن واملعروفــن للطفــل، ســواء كانــت رســمية أو غــر رســمية يف طبيعتهــا.

األطفــال الذكــور يف مخيــم الزعــري يعملــون عــى أداة خريطــة الجســم مــن أجــل تحديــد التجــارب 

اإليجابيــة والســلبية لألطفــال الذيــن يعيشــون ضمــن إطــار رعايــة ذوي القــرىب.

* يف هــذا البحــث، جميــع مقدمــي الرعايــة كانــوا مــن أرسة الطفــل 
7املمتــدة )مل يكــن هنــاك أي مقــدم رعايــة صديــق مقــرب للعائلــة( 



خريطة
الجسم

أداة  يســتخدمن  عــان  يف  الفتيــات 

“خريطــة الجســم” مــن أجــل جمــع 
األطفال الباحثون يف مخيم الزعري يستخدمون املعلومــات.

االيجابية والسلبية لرعاية ذوي القرىب.أداة “خريطة الجسم” الستكشاف التجارب 
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المقابالت

مقدمــو الرعايــة يف مخيــم الزعــري يكتبــون 
ــى  ــر ع ــي تؤث ــل الت ــول العوام ــص ح القص
عيــش األطفــال الذيــن يعيشــون ضمــن 

ــرىب. ــة ذوي الق ــار رعاي إط

األطفــال ومقدمــو الرعايــة يف مخيــم الزعــري يتلقــون 
ــاً عــن كيفيــة إجــراء املقابــات مــع أقرانهــم. تتألــف  تدريب

كل مجموعــة مــن باحــث، مبحــوث، ومراقــب.
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األطفال ومقدمو الرعاية 
يف عان ومخيم الزعري 

يعملون عى أداة 
“خريطة املصادر”.

عان 

مخيم الزعري 
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فريق البحث 
املحيل يف مخيم 

الزعري

العمل
ي فرق 

�ف
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ف الأطفال كباحث�ي

األطفال الذين شاركوا يف أنشطة البحث يف عان. 
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األطفــال يف عــان يعملون 
عــى العوامــل االيجابيــة 
ذوي  لرعايــة  والســلبية 

القــرىب. 

13



 خط النقاش
 القيم

مقدمو الرعاية يف عان.
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التصورات

األطفال يف عان يعملون عى 
أداة “خريطة أنا”.
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 رعايــة ذوي القربى العيــش ضمــن إطار
»الحرب وتهديم املنازل«.

 فتى، 15 سنة، يعيش مع 
جده يف مخيم الزعري.
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�أبنائهم  عن  �لأهل  بتفرقة  �حلرب  »قامت 

عائلة  �إىل  وجلوئهم  و�ضياعهم،  وت�ضريدهم 

�أخرى وبلد �آخر، وعامل غري عامله وعاد�ت غري 

عاد�ته. ظلمت �حلرب �لكثري من �لأطفال مبوت 

ودمرت  بيوتهم،  وهدمت  و�أمهاتهم،  �آبائهم 

�حالمهم �لب�ضيطة و�جلميلة.«

مقدمة رعاية، 36 سنة تهتم بأبناء أختها األربعة يف مخيم الزعري. 
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فاع المسلح ال�ف
والعنف 

ــال واألطفــال وحرمانهــم مــن اســتمرار حياتهــم الطبيعيــة.إلــى تهجيــر النــاس مــن منازلهم ممــا أدى إلــى اعتقال الشــيوخ »إن الحــرب ســببت فــي دمــار البلــد بالكامــل اقتصاديــًا وأدت  ــر منازلهــم واعتق ــم وتدمي حرمانهــم مــن المــدارس والتعلي
ــال، آبائهــم وقتلهــم. ــوب األطف ــي قل ــب ف ــتقبل ودب الرع ــن المس ــم م حرمانه

ــن الجــوع.« ــال م ــوت األطف وم
مقدم رعاية يعتني بإبنة أخيه يف عان.
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»خالل �ل�ضر�ع و�لق�ضف يف �ضوريا، بد�أ �خلالف بني �أخي وزوجته، و�أ�ضبحو� 

�ضبه منف�ضلني. ومنذ تلك �للحظة بد�أت برعاية �أولد �أخي و�إ�ضر�يف على 

تربيتهم و�لهتمام بهم.... 

لهم،  منا�ضب  �ضيء  كل  تقدمي  �أجل  من  جهدي  ق�ضارى  �أبذل  �إنني 

وتعوي�ضهم عن حرمانهم من و�لديهم. حتى جاء يوم وبد�أ فيه �عتقالت 

�لن�ضاء، وبد�أنا بالهروب �إىل �لدول �جلو�ر مثل �لأردن من �أجل حماية هوؤلء 

�لأطفال من �حلرب. �حلرب كلمة عادية بحروفها لكنها كبرية مبعناها. «

مقدمة رعاية، تهتم بأبناء أخيها األربعه يف عان. 
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محدودية 
الوصول 

إىل التعليم

�أهاليهم  مع  يعي�ضون  �لذين  »�لأطفال 
�لأطفال  بينما  �ملدر�ضة،  �إىل  يذهبون 
�لذين يعي�ضون مع �أقاربهم ل يذهبون �إىل 

�ملدر�ضة، ويبقون يف �ملنزل«

إن هــذه الرســمة تظهــر واحــد مــن أهــم التحديــات التــي يواجههــا األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أقاربهم، 
فتى، 14 سنة، يعيش مع عائلته يف الزعرتيوهــي الحرمــان مــن التعليم. 
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الصورة تظهر 
مدرسة وطاب

الشعور 
بالسعادة

»إن األطفال يحبون 
اللعب والتدريب 

والتعليم، ويشعرون 
بالسعادة عندما 
يكون األقارب 

بيحكوا مع األطفال 
كالم حلو وهاذا 

الشي سعيد كثير« 

فتاة، 16 سنة، تعيش مع 

عائلتها يف مخيم الزعرتي.
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»التمييز والتعليم« 
ولــدان  تصــف  الصــورة  هــذه  إن 
ــل  ــا الطف ــة، بين ــان إىل املدرس يذهب
ــن  ــش ضم ــه ويعي ــن ذوي املنفصــل ع
يبــي  القــرىب  ذوي  رعايــة  إطــار 

الخشــب.  يف  ويعمــل 

شاب، 19 سنة، 
يعيش يف مخيم الزعرتي.

»�لعلم وردة بي�ضاء ل 

يقطفها �إل �لأذكياء. 

�لعلم نور و�جلهل ظالم.

�لعلم �ضفينة جبارة 

ونحن عليها بحارة.« 

فتاة، 17 سنة، 
تعيش مع عمتها يف الزعرتي. 
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فيه اللعب وال�ت
السعادة

»تعيش فتاة مع خالتها 
مبسوطة، تعيش لحظات 
كل  تذهب  توصف.  ال 
يوم إلى أماكن جميلة 
السوق،  وإلى  كالتنزه 
هي  جالسة  وتبقى 
وبنات خالتها تحت ظل 
الساعة  وفي  الشجرة. 
لتدرس.  تذهب   2:03
اللعب في  كما يمكنها 
ولكن  مخصصة  أماكن 
لديها هدف واحد وهو 
دراستها  تكمل  أن 

وتبقى سعيدة.« 
فتاة، 15 سنة، تعيش مع خالتها يف 

مخيم الزعرتي. 
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تلبية احتياجات الأطفال 

هــذه الصــورة تظهــر مــا تقــوم بــه هــذه الفتــاة خــال اليــوم. »بحــب أقعــد تحــت الشــجرة، وبحــب الــورد. وكــان 
بحــب لعــب كــرة القــدم مــع صاحبتــي.«

فتاة، 13 سنة، تعيش مع جدتها وخالتها يف عامن. 
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طفل يعيش مع عمه:
لقد طلبت من عمي كرة قدم، فقال ىلي عمي 

اً. سيجلب ىلي كرة قدم، لقد فرحت كثري
: لقد جلبت لك  ي عمي وقال ىلي

، نادا�ف ي
ي اليوم الثا�ف

�ف
اً  كرة قدم. لقد فرحت كثري

 . ي
فقال ىلي عمي: خذ هذا ما طلبته م�ف

فقلت له: شكراً يا عمي.
: ماذا تحتاج بعد؟  فقال ىلي

فقلت له: أريد سالمتك. عشانك يا عمي سألعب كرة 
قدم وأذهب اىل المسجد وسوف أطيع أوامرك. 

ي.  ي مخيم الزع�ت
، 15 سنة، يعيش مع عائلته �ف ف�ت
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محدودية 
التنقل

هــذه الصــورة تصــف التنقــل 
الذيــن  لألطفــال  املحــدود 
يعيشــون ضمــن إطــار رعايــة 
ذوي القــرىب. طفــل ينظــر إىل 
ــه  ــوح ولكن ــزل املفت ــاب املن ب

ــى الخــروج.« ــادر ع ــر ق غ

 شاب، 19 سنة، يعيش يف
 .مخيم الزعرتي

ــش  ــنة يعي ــر 14 س ــن العم ــغ م ــى يبل فت
مــع عائلتــه يف مخيــم الزعــري. إنــه يصــف 
»اإلســاءة للطفــل« عندمــا يقــوم مقــدم 

ــه.  ــل أقارب ــرب طف ــة ب الرعاي
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»�لتمييز«
 

ــر  ــورة تظه ــذه الص إن ه
ولــد ميــي مــع والــده يف 
مــكان مــا، ومعــه بالــون 
اشــراه لــه. بينــا الطفــل 
ذويــه  عــن  املنفصــل 
إطــار  ضمــن  ويعيــش 
رعايــة ذوي القــرىب ينظــر 

ــي. ــم ويب إليه

شاب، 19 سنة، يعيش يف 
مخيم الزعرتي. 

»كان هناك ولد توفو� و�لديه، رباه عمه وكان عمه قا�ٍس معه 
جدً� وكان �لولد حمروم من كل �ضيء، ويف يوم من �لأيام قال 
�لولد لعمه: عمي �أريد �أن �أذهب �إىل �حلديقة، فقال له عمه: 

�إجل�س يف �لبيت �أيها �لولد ول تخرج من هنا.«

فتى، 13 سنة، يعيش مع جدته وعمه يف عامن. 
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ي تواجهها احتياجات الأطفال 
التحديات ال�ت

ي 
�ف ي سوريا وأخ�ب

ي �ف
ي مدرس�ت

ي صديقي الذي كان �ف ي ذات يوم اتصل �ب
»�ف

ي سوريا 
ي أحداث سوريا وبعد أن اشتدت الأزمة �ف

باستشهاد والديه �ف
ي إىل الأردن مع حفيدها وبعد وصوله إىل الأردن بما 

قررت جدته أن تأ�ت
ي 

يقارب شهر ذهبت لزيارته وبعد طول حديث سألته عن الصعوبات ال�ت
ي أشعر بالملل.... 

: إن�ف يواجهها مع جدته فقال ىلي
وقال ىلي أيضاً أن جدته تمنعه من الذهاب مع أصدقائه من أجل 

ي له  فل، وقال ىلي أيضاً أنه طلب من جدته أن تش�ت ي جوار الم�ف
اللعب �ف

هاتف محمول لكي يتسىل به ولكن جدته رفضت لسوء أوضاعها المادية 
ىلي  ف ي إىل م�ف

حت عليه أن يأ�ت وادعائها أنه صغ�ي عىل ذلك. وبعد ذلك اق�ت
ي معي خوفاً عليه، وبعد عدم موافقة 

لنتسىل سوياً فرفضت جدته أن يأ�ت
فل، بدأت بالحوار مع جدته بأن  جدته لذهاب صديقي معي إىل الم�ف

ي ومحباً للوحدة  ي جداً وأن ذلك يؤدي إىل جعله عص�ب الذي تفعله سل�ب
وغ�ي اجتماعي ومتعب النفسية وهذه الحالت ينتج عنها تراجع مستواه 

 » الدراسي
فتى، 15 سنة، يعيش مع خالته يف عان. 
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عدم �لقدرة على 

�لتو��ضل مع �لأهل:

»إن مقدمــي الرعايــة غــر قادريــن عــى توفــر 

املاديــة  األوضــاع  بســبب  االتصــال  وســائل 

الوالديــن  مــن  االتصــال  فأنتظــر  الســيئة، 

ــف أشــعر  ــإذا رن الهات ــن. ف ــكل شــوق وحن ب

بأنهــم أهــيل مــن غــر أن أرى شاشــة الهاتــف، 

وعندمــا يبــدأ الحــوار بينــي وبــن أهــيل أشــعر 

بالتفــاؤل واألمــل ومعنــى الحيــاة والفــرح، 

بالحــزن  أشــعر  اتصالهــم  يتأخــر  وعندمــا 

والوحــدة والقلــق والتوتــر.« 

ويظهــر يف الصــورة رســمة موبايــل مكتــوب 

ــك«.  ــل ب ــيل يتص ــه »أه علي

فتى، 16 سنة، يعيش مع خالته يف عامن.  

»كان هنــاك طفــل توفــت والدتــه واعتقــل 
كان  توفــي.  يــوم   15 بـــ  وبعدهــا  والــده، 
جــداه  فرعــاه  توفيــا  قــد  أبــوه  مــن  جــداه 
مــن أمــه، كانــت عيشــته مــع جــداه جيــدة، 
ــرًا  ــه حــزن كثي ولكــن كان كلمــا تذكــر والدي
فقــد  ألنــه  دموعــه،  نشــفت  حتــى  وبكــى 
حنــان األم وحــب األب. كان جــداه يعامــاه 
دائمــًا  كان  ولكنــه  ســيئة  ليســت  معاملــة 
حزيــن، فلــم يســتطع جــداه أن يلبيــا جميــع 
كافــي،  مــال  معــه  يكــن  فلــم  احتياجاتــه 
ــة دراســته،  ــم يكــن معهمــا المــال لتكمل ول
يســتطيعا  فلــم  كبيريــن  زوجيــن  وكانــا 
ذاك  وكان  المــال  علــى  للحصــول  العمــل 
ــره  ــكان عم ــل ف ــى العم ــرًا عل ــل صغي الطف

13 ســنة. 
بعــد مــرور 4 ســنوات توفــي جــده وبعــد 3 
أشــهر توفيــت جدتــه، ولكــن أمــر جيــد حصــل 
ًا  فــكان قــد كبــر، فــكان عمــره 17 ســنة قــادر
ــه  ــار مع ــنين فص ــل 3 س ــل، فعم ــى العم عل
وعــاش  أوالد  لديــه  وصــار  فتــزوج  المــال 

بســعادة.«

ي.  ي مخيم الزع�ت
، 14 سنة، يعيش مع عائلته �ف ف�ت
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معي بحنان ويفهمني على �لأ�ضياء بكل هدوء وبدون �ضرب.«عمي �حلنون يعلمني كل �ضيء وهو �أي�ضًا ل ي�ضربني وحني �أغلط يتحدث يل حذ�ء جميل. و��ضرتى يل �أي�ضًا بوظة لذيذة، فغمرين �لفرح كثريً� لأن وجميل. فعمي �حلنون مل يرف�س طلبي و�أخذين �إىل حمل �لأحذية و��ضرتى عمي �حلنون �لذي يكفلني بعد وفاة و�لدي �أن ي�ضرتي يل حذ�ء جديدً� على �لأر�س ومل ي�ضبني مكروه و�حلمدلله، ولكن �نقطع حذ�ئي فطلبت من نحن بحاجتها، وعندما كنا ن�ضري كان �أمامي حجر ومل �أنتبه له، فوقعت »كنا يف ذ�ك �ليوم �جلميل ذ�هبون �إىل �ل�ضوق ل�ضر�ء بع�س �لب�ضائع �لتي 

فتاة، 11 سنة، تعيش مع عمها يف مخيم الزعري. 

»تعيش فتاة مع خالتها وتعاملها مثل أبنائها وال تفرق بينهم 
ي 

�ف وتساعدها  الجيدة  والمعاملة  والحنان  الحب  تعطي  ف  ح�ي
ي البيت. وتعلمها العادات والحسنة 

الدراسة، وتساعد الفتاة �ف
ام االآخرين واعطاء الحرية الكاملة للفتاة«  واح�ت

فتاة، 15 سنة، فتاة تعيش مع عمتها يف مخيم الزعري. 
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ي تحدث 
فه نتحدث عن الأوضاع ال�ت ي المن�ت

ف أنا ورفيقي �ف ي يوم من الأيام كنا جالس�ي
»�ف

ي عن صديق له يتيم الأبوين ويعيش مع عمه وكان 
ف وسوريا، وحدث�ف ي فلسط�ي

ي كل حاجاته ويجلب له ما يريد ويدعه يذهب الآن �ف عمه حنون عليه يعطيه كل ما يريد ويل�ب
ي به ويدعه  ف اولده ويعطيه كل يوم مرصوف يش�ت ف بينه وب�ي إىل المدرسة ول يم�ي
ء صحيح ويعلمه أمور الدين مثل  ي

يذهب إىل المدرسة مع رفاقه، ويعلمه كل سش
الصالة والصوم والذهاب إىل المسجد وحفظ القرآن وتالوته. وأنا أتم�ف من كل مقدم 

رعاية ان يكون مثل ذلك العم ولكم جزيل الشكر.«
فتى، 15 سنة، يعيش مع خالته يف عان.
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ي حياة الأطفال الذين يعيشون
يوم �ف

 ضمن إطار رعاية ذوي القر�ب

هــذه الصــورة تظهــر 
يــوم يف حيــاة فتــاة 
العمــر  مــن  تبلــغ 
14 ســنة تعيــش مــع 
يف  وخالتهــا  جدتهــا 

عــان. 

ي الطبخ. مرات بروح مع 
ي البيت، بتعلم�ف

بشتغل مع خال�ت
خاىلي ونجيب بوظة وبنقعد برا. بعدين بنحرصف تلفزيون 
ي وبتواصل 

مسلسل »باب الحارة«. بحكي مع صاحبا�ت
معهم. بالعادة بنام متأخر، بضل قاعدة عىل التلفون 
ي وبحكي معهم.

براسل صاحبا�ت
فتاة، 14 سنة، تعيش مع جدتها وخالتها يف عان. 
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»�لنا�س �مللونني همه �لأب و�لأب مع �لولد، ب�س م�ضان 
�حلرب و�مل�ضاكل �لعائلية �لطفل عا�س مع عمه ومرت 
بالهم  بديرو�  همه  �لعم،  مع  مب�ضوط  �لطفل  �لعم. 

عليه وهو ذهب مع عمه على �ل�ضوق.« 

فتى، 13 سنة، يعيش مع عمه يف عان. 
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منة بيئــة عائليــة آ

أحالم الأطفال 

»كنا صغار وكبرنا  والهم كبر معنا  العمر 20 والشكل 25 
مرة حب، ومرة ألم، مرة جرح، ومرة ندم

  
يا ريت بعدنا ما كبرنا، وما شفنا ألم تحت الحزن يجمعنا

قالوا جيل المستقبل نحنا، ضاع الحلم هرب منا 

ندهنا بعالي الصوت: يا بشر يا عالم حتى الهوى ما سمعنا 

سكرنا باب األحام، قفلنا باب األحام
وضل بابك يا زمن باآلهات ....! «

قصيدة كتبت من قبل فتاة، 14 سنة،
ي عمان.

34 تعيش مع جدتها وخالتها �ف



إن هذه الصورة تصف 
واللعب«  »الحب 
مقدم  يأخذ  عندما 
إىل  أقاربه  إبن  الرعاية 

مكان اللعب. 

فتى، 13 سنة، يعيش 
مع عامته يف عامن.  

بكلمــات  تنادينــا  عمتــي  لمــا  »بحــب 

حلــوة بتخلينــي أحــس حالــي مــا خســرت 

ــا«.  ــا مام ــي »ي ــل لمــا تنادين ــي، مت أهل

ــي.« بحــس حالــي عايشــة مــع عيلت
ي  ي مخيم الزع�ت

فتاة، 17 سنة، تعيش مع عمتها �ف
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العمر  من  تبلغ  فتاة 
مع  تعيش  سنة،   14
يف  عان.  يف  جدتها 
تصف  الصورة  هذه 
واالهتام«  »الحب 
وتسر  تتنزه  أنها  حيث 
مع صديقتها بالقرب من 

املنزل. 

»بحس باألمان 
مع أقاربي، إلني 

بعرفهم.« 
فتى، 16 سنة، 
يعيش مع خالته يف عان. 
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هتمام الحب والإ

»�حلب و�لإهتمام« 

تعيش  سنة،   16 فتاة، 
مخيم  يف  عائلتها  مع 

الزعري. 

37



فتاة، 12 سنة، تعيش مع عائلتها يف مخيم الزعري.

“ أنا مقدمة رعاية أقوم برعاية أبناء أخي طفالن وطفلتان 
منذ عامان. أقوم برعاية هؤالء األطفال رعاية تامة ومن 
أحسن ما يمكن، وأقوم بتلبية جميع احتياجات األطفال، 
وال أفرق بين أحد منهم، وأعلمهم اإلعتماد على النفس. 
ويجب علي أن أقوم بتأمين مستقبلهم وتقديم االرشاد 

 والتوجيه لهم.”
مقدمة رعاية من عان. 
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فتى، 16 سنة، يعيش مع عائلته يف مخيم الزعرتي. “تعال يا صديقي لنذهب إىل املدرسة”. 

“خالتــي بتهتــم بتعليمــي. 
أول مــا وصلنــا علــى عمان ســاعدتني 

وســجلتني بالمدرســة وراحــت تدورلــي في 
مدرســة لتســجلني”. 

فتــى، 16 ســنة، يعيــش مــع خالته يف عان. 
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Cover – back

pantone 872 Cpantone 287 C C 100  
M 68  
Y 0  
K 12

C 20  
M 30  
Y 70  
K 15

pantone colors CMYK on black greyscale

+ CMYK + CMYK

“ كنت أعيش عند دار جدي بسوريا. 
لألردن  تلجأ  قررت  عمتي  بيوم 
إذا  سألتني  بسوريا،  الوضع  بسبب 
وأنا  وافقت.  وأنا  معها  أروح  بدي 

هون من سنة ونص.” 
فتاة، 15 سنة، تعيش يف مخيم الزعري.  


