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مٌدٌر تساعد الناس الذٌن ٌعانون فً المناطق المنكوبة حول العالم ،لٌتحدوا المصاعب بكرامة ولتطوٌر المهارات التً ٌحتاجونها لبناء مستقبلهم.
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مٌدٌر هً منظمة إنسانٌة مستلهمة من المبادئ المسٌحٌة لتخفٌف المعاناة اإلنسانٌة فً بعض المناطق المدمرة والنابٌة فً العالم ،حٌث نقدم
المساعدة واإلصالح لألفراد الذٌن ٌعانون بغض النظر عن العرق والعقٌدة والجنسٌة.
كموقعٌن على مدونة السلوك لمنظمة الصلٌب األحمر الدولٌة من إٌماننا أن المساعدات ٌجب أن تصل إلى جمٌع الذٌن ٌحتاجونها وأن ال
تستخدم لتصعٌد وجهة نظر سٌاسٌة أودٌنٌة أو اجتماعٌة ،اعتبارتنا األولى واألخٌرة هً احتٌاجات األفراد الذٌن نخدمهم .
كما أننا نلتزم بمعاٌٌرنا اإلنسانٌة األساسٌة بمراعاة الجودة والمساءلة وبمادئ اإلنسانٌة والنزاهة واإلستقاللٌة والحٌادٌة.
مٌدٌر هً منظمة ال حكومٌة مسجلة فً حكومات جمٌع الدول التً نعمل بها.
نحن نقوم بعملٌات اإلنقاذ فً حاالت الطوارئ وبعدها نبقى لمساعدة األفراد على
إعادة بناء حٌاتهم حٌث نعمل جنبا إلى جنب مع المجتمعات لنترك تأثٌرا دابما.
نبذل كافة الجهود إلٌصال المساعدات حٌث الحاجة الماسة إلٌها ،كما ونوفر
مجموعة من خدمات المساعدة واإلنقاذ الطاربة ،مثل :الرعاٌة الصحٌة والتغذٌة
ومٌاه شرب آمنه والصرف الصحً والنظافة والمأوى والبنٌة التحتٌة
والمساعدات المالٌة ومشارٌع سبل العٌش.
فً كل ما نفعله نسعى إلى تحقٌق أعلى مستوٌات الجودة الحرفٌة والمساءلة
واإلستدامة.

ٌعمل طاقمنا الدولً والوطنً جنبا إلى جنب لتأمٌن
فرقنا المتمرسة تنفذ
الموظفٌن
المساعدات للذٌن ٌحتاجونها بشدة" .العمل مع
المشارٌع وتحافظ على
الوطنٌٌن مهم جدا حٌث أنهم ٌتمتعون بإدراك أفضل
روابطها القوٌة مع
للثقافة والسٌاقات المحلٌة وهم مجهزون بالقدرة لتقرٌب المجتمعات عن طرٌق
اإلصغاء الحتٌاجاتهم
وجهات النظر بٌن مٌدٌر والناس الذٌن نخدمهم فً
ومساعدتهم لتحسٌن
المجتمعات المحلٌة".
الخدمات
إلسا ،مدٌرة مشروع الصحة فً األردن .األساسٌة وتأمٌن
التدرٌبات للمستقبل.
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لقد اضطر المالٌٌن فً الشرق األوسط لهجر منازلهم التً تم تدمٌرها بسبب الصراعات العنٌفة.حٌث أنهم لجأوا إلى مناطق تتمتع بأمن
نسبً ،مضطرٌن فً بعض األحٌان للسكن فً بناٌات ومخٌمات مهجورة ومهملة ،بعضهم قد رحلوا إلى أوروبا ولكن معظمهم قد بقٌوا فً
المنطقة ٌنتظرون إلى أن تصبح عودتهم إلى بالدهم آمنة.
اعتمادنا األكبر على خبرات ومعارف الموظفٌن الوطنٌٌن ،كما ونعمل مع شركاء وطنٌٌن لتدعٌم قدرات المجتمعات المضٌفة لدعم التدفق
السكانً الكبٌر والذي قد ٌعتبر مدمر ألنظمة المجتعات المضٌفة.
نحن نعمل بحٌادٌة ونزاهة لتوفٌر مساكن ذات جودة عالٌة ومٌاه ومشارع صحٌة ،ونقوم بتقدٌم حلول مبتكرة لتلبٌة إحتٌاجات الفبات األكثر
ضعفا.

تفاصٌل البرنامج  /سورٌا:
مالٌٌن السورٌٌن قد هجروا بالدهم وأكثر من  13ملٌون فرد قد بقٌوا
وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانٌة داخل سورٌا .حٌث أن العدٌد منهم
ٌفتقرون إلى الرعاٌة الصحٌة والماء والنظافة والتعلٌم.
فً سنة  2012تم تسجٌل المنظمة فً سورٌا ومنذ ذلك الحٌن فأن
موظفً مٌدٌر الوطنٌٌن والدولٌٌن ٌعملون جنبا الى جنب لتوفٌر هذه
االحتٌاجات المهمة.
ٌقوم موظفً مٌدٌر بزٌارات شخصٌة إلى جمٌع مناطق العمل
المحتملة لتقٌٌم إحتٌاجاتهم قبل المصادقة على بداٌة المشروع.

الرعاٌة الصحٌة:
عدد كبٌر من المجتمعات فً محافظة رٌف دمشق قد عانت من هجرة
األفراد بعد فرارهم من الصراع فً مناطقهم مما أدى إلى أثقال كاهل
الخدمات الصحٌة الموجودة.
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تقوم مٌدٌر بالمساعدة فً إعادة تأهٌل مرافق الرعاٌة الصحٌة األساسٌة
وتدرٌب موظفً الصحة ومتطوعً الصحة المجتمعٌة ودعم فحص
وعالج سوء التغذٌة لتوفٌر العالج الصحً ألعداد أكبر.

المٌاه النظٌفة:
توافد المهاجرٌن إلى المناطق الحضرٌة قد أدى إلى شح مصادر المٌاه النظٌفة.
تقوم مٌدٌر بالمساعدة فً زٌادة مصادر المٌاه النظٌفة للحد من المخاطر
المصاحبة لشحها.
©Medair
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المٌاه النظٌفة:
تعتبر لبنان من أكبر الدول المستضٌفة لالجبٌٌن السورٌٌن بالعالم عند المقارنة بأعداد سكانها حٌث أنها تستضٌف أكثر من ملٌون الجا
سوري .وتقدر نسبة السكان تحت مستوى الفقر  %00وهم ٌصبحون أفقر مع مرور الوقت.
عدد كبٌر من الالجبٌٌن ٌعٌشون فً خٌم أو فً بناٌات دون المستوى المطلوب ،غٌر قادرٌن على كسب رزقهم بطرٌقة قانونٌة ،حٌث أن
اعتمادهم األكبر على المساعدات الدولٌة لتأمٌن احتٌاجاتهم الٌومٌة.
التكنولوجٌا وتحدٌد المواقع:
تستخدم مٌدٌر تحدٌد المواقع عن طرٌق نظام المعلومات الجغرافً لتحسٌن
كفاءة اإلستجابة الحتٌاجات المستفٌدٌنٌ .قوم فرٌق تحدٌد المواقع بجمع
المعلومات المتعلقة بتجمعات الالجبٌٌن ،ثم ٌقومون بإضافة المعلومات إلى
خرٌطة ٌتم مشاركتها مع جمٌع المنظمات فً البلد.
مساعدات المأوى:
تقوم مٌدٌر بتوفٌر المساعدات لالجبٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً المخٌمات
والبناٌات تحت المستوى المطلوب حٌث تقوم بتوفٌر مساعدات المأوى
والتدخالت المتخصصة لكبار السن وذوي االحتٌاجات الخاصة.
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تحسٌن المٌاه وخدمات الصرف الصحً والنظافة:
تستخدم مٌدٌر منهجا شمولٌا لتحسٌن نظم الصرف لصحً فً المخٌمات
وتعمل مع المجتمعات لتحسٌن خدمات الصرف الصحً والتصرٌف
وتجمٌع الفضالت الصلبة وتحسٌن التثقٌف الصحً .وتوزٌع صنادٌق أدوات
تنظٌف المٌاه بما فٌها الفالتر والخزانات.
الرعاٌة الصحٌة:
تقوم مٌدٌر بالتعاون مع الحكومة اللبنانٌة بدعم عٌادات الرعاٌة الصحٌة
األولٌة لتحسٌن الخدمات المقدمة لالجبٌٌن والعابالت اللبنانٌة المحتاجة
باإلضافة إلى توفٌر خدمات الصحة المجتمعٌة.
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المساعدات المالٌة:
توفر مٌدٌر المساعدات المالٌة لالجبٌن لٌتمكنوا من تأمٌن احتٌاجاتهم
األولٌة ،مثل :اإلٌجار والطعام والرعاٌة الصحٌة.

تفاصٌل البرنامج  /األردن:
قامت األردن باستقبال أكثر من  020000الجا سوري ،ولكن سبل العٌش قد أصبحت من الصعب إلى أصعب على مر السنٌن بسبب اعتمادهم على المساعدات.
أغلب الالجبٌٌن ٌعٌشون خارج المخٌمات فً خٌم أوغرف أو شقق ،أو مواقف سٌارات وٌعانون لتوفٌر احتٌاجاتهم األساسٌة مثل :الطعام واإلٌجار والرعاٌة الصحٌة.

األمومة والصحة األسرٌة:
تقوم مٌدٌر بتوفٌر المساعدت النقدٌة لألغراض الصحٌة للحوامل ودفع تكالٌف الوالدة فً
المستشفى وأٌضا للعملٌات االضرارٌة األخرى.
كما وتقوم بتوظٌف مسؤولٌن للمسح المجتمعً لنشر المعلومات الصحٌة بٌن الالجبٌٌن
وتقدم الدعم النفسً للذٌن ٌعانون من الصدمات الناتجة عن الحروب.

الدعم المالً:
غالبٌة الالجبٌٌن فً األردن ٌعٌشون خارج المخٌمات فً شقق مستأجرة ولكنهم غٌر
قادرٌن على العمل لكسب رزقهم بسبب وضعهم القانونً كالجبٌٌن.
تقوم مٌدٌر بدعم العابالت المحتاجة بمبالغ مالٌة مما سمح لهم بدفع إٌجار بٌوتهم أو
الخدمات الصحٌة.
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مشارٌع تحسٌن مستوى المعٌشة لألردنٌٌن:
تعانً األردن من البطالة وشح فً الموارد ،حٌث أن توافد الالجبٌٌن قد
أدى إلى زٌادة  %10فً نسبة السكان .ومن المهم أن تؤخذ احتٌاجات
األردنٌٌن بعٌن اإلعتبار .تقوم مٌدٌر بتوفٌر فرص فً زٌادة األعمال للنساء
لألردنٌات بالتحدٌد عن طرٌق المنح وتدرٌبهم على طرق تطوٌر
مشارٌعهم.
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تفاصٌل البرنامج  /العراق:
استمرار الصراع فً العراق أدى إلى تهجٌر  303ملٌون فرد ،مما اضطر العابالت لترك ما ٌملكون للبحث عن مكان آمن مع تزاٌد
العنف وعدم االستقرار فً بعض المناطق ،فإن المهجرٌن بتزاٌد مستمر ،ومع استمرار الصراع فإن احتٌاجات العابالت المهجرة تزداد
أٌضا.
العناٌة الصحٌة األولٌة فً المخٌمات:
ٌعٌش أكثر من  10000مهجر فً مخٌم الشرٌا فً محافظة دهوك.
تقوم مٌدٌر باإلضافة إلى فرٌق من المتطوعٌن فً مجال الصحة
المجتمعٌة الذٌن ٌزورون العابالت بتوفٌر خدمات العناٌة الصحٌة
األولٌة فً خٌمهم وتقدٌم معلومات صحٌة باإلضافة إلى فحص سوء
التغذٌة.
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العٌادات الصحٌة المتنقلة:
العدٌد من المناطق تفتقر إلى الخدمات الصحٌة الفعالة أو الكافٌة
إلستٌفاء احتٌاجات األفراد والعابالت المهجرة العابدة إلى بعض
المناطق التً تم تدمٌربنٌتها التحتٌة بالكامل .تقوم مٌدٌر بتوفٌر
المساعدات عن طرٌق دعم أو توفٌر العٌادات المتنقلة فً محافظات
نٌنوى وكركوك باإلضافة إلى فرٌق طوارئ فً حال حدوث هجرة
جدٌدة.

المساعدات المالٌة:
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محافظة كركوك تعتبر مأوى ألكثر من  300000عراقً مهجر ،هذه
األعداد الكبٌرة أدت إلى اختالل النظام الموجود مما أدى إلى زٌادة
الحاجة للدعم اإلنسانً لتغذٌة الخدمات الموجودة .وبما أن األسواق
الموجودة تعمل بكفاءة قد اختارت مٌدٌر تأمٌن مبالغ مالٌة لتوفٌرالكرامة
للعابالت الموجودة للدفع لشراء المواد التً تصنف كاحتٌاجات أساسٌة.

اإلستجابة بحاالت الطوارئ:
حٌث أن هجرات جدٌدة فً العراق قد تحدث ،فإن فرٌق الطوارئ التابع
لمٌدٌر الموجود فً حالة اإلستعداد لتأمٌن المساكن والدعم الصحً
والماء والصرف الصحً للذٌن ٌفرون من الصراع.
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