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Introduction 

These ten stories came into being in response to the fact that there is very little knowledge within CARE International in Jordan about the 

lives and experiences of women working on the edge of emergencies.  I felt that it is my responsibility to highlight the successes, achieve-

ments and challenges of women working with CARE Jordan. 

 
The aim of sharing the stories of these ten women is to document their experiences with CARE International in Jordan for the purpose of 
creating greater understanding and awareness of issues affecting women’s participation in emergencies, and to better create enabling con-
ditions for further and enhanced participation. In addition, we aimed to highlight the significant work being accomplished by CARE Interna-
tional in Jordan’s women team members, so that people within the CARE world and outside, can learn about their work, achievements, chal-
lenges and how they are addressing those challenges. 
 
We have here a collection of ten deep stories that share the personal experiences of women working with refugees, how they chose this 

work, and what they believe to be the best aspects of the work. Their stories are a testimony of what it means to be a woman, mother, sis-

ter, daughter,  and humanitarian worker responding to an unprecedented humanitarian crisis, the Syria conflict.  

The stories are inspirational, showing the commitment and resilience of these ten women. They are told by women, who not only face the 
huge demands of responding to a crisis of this magnitude,  but who also struggle to overcome the obstacles of working in a mainly  male-
dominated field.  
 
Special thanks to the ten women leaders who gave us their time, and shared their stories. Thanks also goes to Sara Rashdan for succeeding 
to bring this project to light. Sara interviewed the women, wrote and edited their stories, designed the report, and contributed to the prepa-
ration of the film. My thanks go to Zainab Al-Aqra’a for translating the stories into Arabic.  
 
We hope to implement this project on an annual basis, highlighting the stories of woman leaders within CARE International in Jordan. 
 
Salam Kanaan 
Country Director  
CARE International in Jordan 
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Salam Kanaan—Country Director  

 

My name is Salam Kanaan, I am currently the Country Director for CARE Jordan, and I’ve been in the humanitarian/development field for 

about 24 years. I went to the American University of Beirut to study chemical engineering.  During my freshman year in 1982, the Israeli inva-

sion happened and I volunteered with the Palestinian Red Crescent in Sabra Palestinian Refugee Camp. I saw horrible scenes of the effects of 

war with people hurt and injured. It struck me then that the numbers of people helping were little compared to the overwhelming needs. I 

therefore decided that I wanted a participatory role in the humanitarian field in general. Needless to say that at the time, I did not think that 

I had a wide perspective of what was going on in regards to how things escalate and result in what I was seeing, nor did I realize how much 

work needed to be done in regards to social justice to improve the quality of life for many; but apparently I had it! I had it within me without 

knowing; and as a result, I changed my major to public health and health education so I could better work with the most vulnerable of peo-

ple. Hence, my life shifted completely, and since the day I finished my masters in 1989, I’ve been working in this field. Sometimes it’s all hu-

manitarian, and at other times it is developmental. I’ve come to realize that there isn’t a defined line between humanitarian and develop-

ment work,  and I don’t think that there should be.  Especially now with CARE Jordan, I can see there is a strong connection between the two, 

as there should be… 

One of the challenges in this demanding field is being a working mother. I have two daughters: Sara is 18 and Noor, 14. Until three years ago, 

and for the longest time, along with my husband, we lived in Palestine. I therefore did not have the support system that I would have if I had 

been living amongst my family here in Amman. So between work, the Palestinian-Israeli conflict, Gaza, and life itself, I didn’t have the sup-

port system I needed. But I eventually found it with my husband, friends and the help of a babysitter. But even with a support system, I still 

felt guilty, and I still do until this day. I leave my girls, work long hours, and I travel a lot.  But what can I do? I have to do it! The conflict be-

tween my professional life and my personal life has always been a struggle; the lines that need to be defined are completely blurred in my 

case. 

Another added challenge is that I am a woman working in a mostly male dominant field, but I consider this to be a nice challenge, because to 

establish yourself through the years in such a place is an achievement, and people started to perceive me as a professional woman rather 

than only a “woman”.  
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Furthermore; I am a woman from the region. I was Country Director for Save the Children in Palestine, and now I’m the Country Director for 

CARE Jordan. Being Palestinian/Jordanian proved to be the biggest challenge that I had to face. It means that you have to prove yourself 

harder, and lead such big organizations towards success, and in critical parts of the world.  

The first thing that comes to mind when I recall significant moments of my career is the 2008-2009 Gaza war. Even though there  had been 

war and siege in the area before then, this  time it was a very hard blow. It was a wakeup call; from one side it was a war that could lead to 

the destruction of this place, and on the other side, the human cost was and still is very high… too much loss and suffering. But the emergen-

cy response that Save the Children was implementing in Gaza was phenomenal. From day one, the community focal points and the commu-

nity leaders along with all staff members were working under shelling and bombing, providing the people and the children with the basic 

needs. We were working together and utilizing the community itself. I have pictures of staff distributing kits on a “karrousa” (a carriage 

pulled by a donkey, common in Gaza). It was a difficult time for all of us, and it showed me how humanitarian aid workers put their lives on 

the line as if they were dispensable for the sake of providing vital services and to make people’s lives better. 

 

 

 

If you have never been to Palestine, there are areas labeled A, B, and C. Area C is under full Israeli control, Area B is jointly controlled be-

tween the Palestinians and the Israelis, and Area A is under Palestinian control. In area C, it is very hard, almost impossible, to build, reno-

vate, dig wells, or even add or renovate rooms. You must obtain a permit in order, and you will not be able to obtain it. So our team was 

working in a small village called Sousia, located south of Hebron, where they were suffering with drought. There is an Israeli settlement also 

named Sousia near that village that uses the ground water to fill swimming pools and such. One of our projects was to implement and dig a 

water well in that small village, but the problem was, other than the obvious one, that the village was located in an open area below the 

settlement, and it would be visible that we were digging a well there...how and what could we do in order to help these people? We there-

fore agreed with the local residents that we would work discreetly. And we did, we dug the well, and we completed it. This shows how con-

flict can have such a negative impact on people’s lives, even in the smallest details. 

“The ability to change someone’s life from a difficult life to a more bearable one, and to see the process of this transformation is 

one of my favorite things about work; it gives me a boost of energy!” 
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A final significant moment would be one that makes me sad, but every time I remember it I decide to think of it as an incentive for me to 

keep going; it was during my work with CARE Jordan, and especially within the Urban Refugee Response Program. The volunteers who work 

with CARE Jordan in all of the centers and Azraq camp are part of the refugee community. We were conducting a focus group discussion with 

them to learn more about their lives and the issues they were  facing.  It was so difficult for us to hear about their harsh journey they were 

forced to take in order to escape the war. There were incidents of arrest, verbal and physical harassment, and although it wasn’t said aloud, I 

could sense sexual harassment as well. And although it was hard and challenging for me to hear about these experiences, it also motivated 

me to keep going in order to help as many people as possible. 

The ability to change someone’s life from a difficult life to a more bearable one, and to see the process of this transformation is one of my 

favorite things about work; it gives me a boost of energy! 

Where do I see myself in five years? Retired! No way, I’m joking, but I definitely see myself still working with CARE, maybe CARE Jordan, or 

another office. I can see myself working and advocating for policy changes on a regional level; advocacy is my personal passion… I would like 

to work on changing the policies and to achieve the enhancement of the women’s participation in the work force, through creating an ena-

bling environment throughout the Arab world. I would like to work on this aspect as I see that it is a prevalent problem, and women find it  

hard to leave the cocoon that they live in and work towards empowerment. Although, in my opinion, I see that women are the most capable 

of making this change happen, and even enhance the peace making processes. Have you ever heard of a woman who started a war? I cer-

tainly haven’t, so I feel that it’s about time for women to have a role in decision making and to prevent some of the wars that are happening. 

I do have a final message that I would like to send: after all my years of experience, I really believe that our work is all about people. The 

things we can we do to help people help themselves, and support them with the tools to enable this process is just limitless and awesome. 
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Salam Kanaan 
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Amal Al Basha—Human Resources Officer 

 

I lived in Syria most of my life, and came to Jordan three years ago when the day-to-day life became too hard and dangerous to cope with. I 

was a very passionate school teacher back in Syria where I taught my university major, English Literature.  Upon arriving in Jordan, I applied 

for jobs everywhere, but to no avail. At this point, my approach towards employment started to change and I decided that I should volunteer 

and help people affected by the Syria crisis. I applied as a volunteer at CARE Jordan at the Amman urban center.  My day to day roles includ-

ed meeting refugees, registering them, providing them with information sessions as well as assisting with the distribution of assistance (cash, 

non-food items “NFIs”, etc.). I was later employed by CARE Jordan as a receptionist at the main office, and eventually worked my way to be-

coming the human resources officer. 

My sister works in another non-governmental organization, and I used to hear her tell stories about her work helping Syrian families and in-

dividuals affected by the civil war, which led me to think about volunteering with CARE. I had never worked in the humanitarian field before, 

nor did I know that special programs to support Syrian refugees existed. I thought this would be the perfect opportunity for me to give back 

to the people who have been my family for so long; who provided me with love, memories, friends, and most of all a country that I called, 

and still call “home”. The most important goal that I had was to help, even if it was by making the kids smile or giving comforting words to 

the beneficiaries coming to the community centers. That certainly made my day worthwhile. 

There are two incidents that I will not forget; I was once working at reception registering program participants when a young woman came 

to me. She had arrived in Jordan recently with her family and settled in a small apartment with her husband and children. They had only the 

bare minimum to cover their needs. Her husband was the breadwinner of the family working illegally to make ends meet. One day, her hus-

band was on the roof fixing something when he fell. He later died in the hospital leaving her and their children alone in a new country with 

no one to help. Her main concern was that she had to pay the hospital bill; otherwise she would be in trouble. She was composed, strong, 

and determined to find a solution while I, on the other hand, was crying trying to imagine what she must be going through! I thought to my-

self: “She is now alone with no one to help her. And in  addition to the grief and pain she is experiencing, she is in debt.” The registration 

form that I was filling for her was drenched with my tears.  
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The other incident etched in my memory was another day I was registering program participants. We usually give people numbers to organ-

ize their turns, and my colleague called on number 67 to sit with me for an initial interview. A woman dressed in black wearing a niqab over 

her face approached me. There was a sense of familiarity to the figure, and I realized that this woman registering for assistance was actually 

my friend from university in Syria! I recognized her eyes! I had no idea what had happened to her, nor that she was even in Jordan! It was a 

pleasant surprise, as pleasant as possible in such a situation. Thanks to CARE I was reunited with a dear friend that I had lost contact with.  

One of the biggest challenges I faced during my work was the depressing nature of seeing and hearing about people’s suffering, and all they 

are going through, especially when I myself had been depressed.  I too had left my home, my friends and most of my loved ones. It was frus-

trating to hear their problems and feel helpless. How do you respond to someone who says: “they demolished our home and my baby died 

under the rubble?” What do you reply? What are the correct words to use to comfort this person? Being unable to help them puts a load on 

your shoulders indirectly.  

 

 

 

 

Working with CARE’s program participants was eye-opening to me. My perspective changed. I learnt to count my blessings no matter how 

small or little they are. Some blessings are really taken for granted.  

Humanitarian work has impacted my life in many different ways, but most importantly I have become more aware, and much stronger. I 

started to realize that some things in life are too minute to fret over. Some of these people have lost everything, but the resilience in them 

shines through, their faith and belief that life goes on inspires me. I also feel good about myself for being able to help (I know that compara-

tively I’m not doing much), even in the smallest ways, and to know that there are people out there who are saying: “Amal helped us today” is 

very rewarding. 

“I thought that volunteering with CARE would be the perfect opportunity for me to give back to the people who have 

been my family for so long; who provided me with love, memories, friends, and most of all a country that I called, and 

still call “home”.” 
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My favorite thing about work, besides being able to help and that I can see Syrian people every day, is that it makes me feel I’m not discon-

nected from them, since I can hear their unique dialect resonating through the rooms at the community center. I can sometimes tell from 

their accents where they are originally from and therefore feel they take me back for a quick glimpse of beautiful Syria. That’s one of my fa-

vorite things. 

Although I’m originally a Palestinian – Jordanian, I honestly feel that Syria is my home and that I am temporarily here until things get better 

in one way or the other.  

Where do I see myself in five years? After leaving Syria all of my plans changed so I decided that I will live day by day and see what life brings 

me. Back in Syria, I had a ten year plan for my life; but I realized that some things are out of our hands. I had nothing to do with the war, but 

it changed my entire life and crushed my plans. So why make a lot of effort? Just live for the moment and try to make the best out of it.  
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Amal Al Basha 
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Sawsan Saadeh—Program Manager – Urban Refugee Protection Program 

 

My name is Sawsan Saadeh, I graduated from Yarmouk University with a bachelor’s degree in English literature.  I started my career as a pre-

senter on Jordanian television, and later worked with the Central Bank for seven years! I know it has nothing to do with what I do now, but 

the day came where I decided that I must do the things I love, so I enrolled in university and completed my master’s degree in social work. 

This was the turning point in my career. My first experience was in the Emirates, in the Higher Council for Family Affairs, then I moved to 

Amman to work with the International Medical Corps, and finally with CARE International in Jordan.  I’ve been working here for around three 

years. I started as a project manager and later moved  to program manager.  

In general, and because I work directly with refugees, I cannot but consider the resilience of the women to be one of the most important 

highlights of my work… if I want to talk about specific moments I wouldn’t be able to stop talking, as I saw the individual cases and how 

much suffering most of these women had to endure. You look at these cases on paper then you are shocked by the person sitting in front of 

you… it always shocks me how much strength these women have! You expect them to be broken, but the resilience that shines from within 

is incredible; they have hopes, dreams, aspirations and ambitions despite everything that has happened to them in the past.  

It is without a doubt that working in this field is very demanding at all levels. From the field workers and all the way up to the directors; we 

all work after hours and on weekends, we all travel miles to be able to help others. It is unlike other jobs that can have the employer travel 

the same route daily to and from the office for many years. We have to make extra time and effort just to get to our destination in order to 

begin our work; that is not to mention the road difficulties or the climate. With all mentioned, we begin to acknowledge that these difficul-

ties also intersect with our personal lives and responsibilities as mothers. I therefore believe that if we do not have the self-motivation and 

determination to do this job, many of us would have quit years ago, and opted with a job that allows you to finish the work in the office and 

go.  

 “My favorite thing is that I work in a place that really and honestly gives weight and importance to the quality of the 

work delivered.” 
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The work that we do is also not the type of work that you can leave in your drawer or on your desk until the next day; you take the work 

home with you, even if not physically… the stories go home with you, the burden as well as the planning for how you can help goes home 

with you. It’s definitely a job that goes home with you. 

In the Emirates, I worked with under privileged people (most do not realize there are underprivileged people in the Emirates); I worked with 

stateless people as well. It taught me how to be accepting of others, I had never imagined myself as accepting as I have grown to be now. I 

appreciate people, I am more open-minded towards everything and everyone, and I am also filled with sensitivity towards all. We have so 

much more in common than we think but despite that we discriminate in such hurtful ways. This grounds you to the fact that we are all hu-

man beings at the end of the day.  

It is also very prevalent amongst women working in the humanitarian field to find that they share the demands of the job as well as being 

working mothers. CARE International is a big community, and when we gather together during regional meetings, you sense the same 

pattern of concern. It is a positive and beautiful thing, because a simple gathering can turn into a debriefing session! We share our experi-

ences and best practices learnt throughout our daily lives.  

My favorite aspect of the work has changed through the different phases of my career. But currently, I recognize that I am now more than 

ever able to utilize my resources. I enjoy delegating tasks and managing resources to get things done. But my favorite thing is that I work in a 

place that honestly gives weight and importance to the quality of the work delivered. In some places the objective is to meet targets, but all I 

hear at CARE is quality, which perfectly matches my personality as I am this kind of person. I am target oriented, and I take my time to per-

fect everything, so I feel blessed that I work in a place where I can find myself by doing things the way that I like them to be done.  

I find myself on an island in five years, away from any connection to civilization! I’m joking obviously; but sometimes the load of work makes 

us blurt out an exaggerated version of a vacation, but I know I will be bored.  I hope that in five years my children will have grown up a bit, 

and the burden of the household would be lifted a little more, so that I can maybe focus on something that I have always dreamt of doing, 

also in the humanitarian field. I would like to target specific groups of people in need; maybe children, or vulnerable individuals in Southern 

Jordan… I don’t know if that dream will ever come true, but I would like to at least have the luxury of dedicating some of my time to pursuing 

that as an individual.  
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Sawsan Saadeh 
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Saba Jadallah—Team and Operation Manager/Center Manager for CARE’s East Amman Community Center 

 

My name is Saba Jadallah, and I am a graduate from the University of Jordan majoring in counseling and mental health, and I’ve recently ob-

tained my higher diploma entitled General Policies and Children’s Rights. I have 11 years of work experience that started with me working as 

a student counselor at a school.  I later moved to Noor Al Hussein Foundation to work as a psychologist, and later in 2007, I joined CARE In-

ternational in Jordan as a counselor.  Part of my job as a counselor was to assess the needs of both Jordanian host community members and  

refugees, as well as home visits and  any needed referral to relevant organizations. I worked my way up to Team and Operation Manager/

Center Manager for CARE’s East Amman Community Center. 

I have always wanted to work in the humanitarian field, ever since I was a student. I’ve chosen wisely all my subjects and electives so that I 

could have the best education in how to deal with people. I absolutely love dealing with people!  

One of the very important lessons that I’ve learnt over time while working with people, is that we are all the same. Technically and literally 

we are all the same! On a social level, sometime people feel that there are differences between themselves and others maybe because of 

social status, background, how they were raised, money…, but in reality, these are all illusions, social illusions. Underprivileged people are 

perfectly able to adapt to their lives if they have proper support. This is where I step in, where I try to work as hard as possible to make sure 

that these people are provided with the support needed to live with dignity. 

Given that the nature of my work allows me to deal with refugees on a daily basis, I can talk about many incidents that happened to me dur-

ing my career; incidents that I can never forget. But I would rather talk about the cumulative memory which is the realization that death is 

more inevitable than I thought, and the strength that people have when dealing with death is remarkable. Since we started working, it 

seems like the background of every story is death, war, destruction, loss and pain. I don’t want to tell you about a single incident, but I would 

like to share the concept of a mother who lost her daughter and later found her dead body under the rubble, but still has the strength to talk 

about it and live. Life goes on, and so must she.  

“I certainly feel that I have more confidence after I’ve started working in the humanitarian field, and I have improved in all aspects of life” 
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I have to admit that I don’t face the challenges that many of my female coworkers face, as I do not have children and a family of my own to 

care for.  But in my work as a center manager, I have to keep an eye on everything that is happening at the center, from case management, 

to cash distributions, administrative work as well as many other things. When work hours are over, I seem to still worry about things when I 

go home, even the silliest of things like a broken toilet! But this load comes with any job that has great responsibilities. 

I certainly feel that I have more confidence after working in the humanitarian field. I have improved in all aspects of life as a result of the 

work that we do. I can take decisions, and I feel strong in various aspects of life. 

My favorite thing about work is that it’s a way to make me feel like I exist. Like most women, I have the choice of not working and be provid-

ed for, but I don’t want to depend on anyone.  On the contrary, I want to feel that I have the power to work and help people as well as help 

myself.  

I would like to be even more independent in the coming five years and start a small project of my own where I could build it from scratch and 

grow with it. It could be a non-governmental organization of some sort.  I still do not know, but that’s where I see myself. 
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Olfat Al Aqili—Azraq Center Coordinator 

 

My name is Olfat, and I work as the Azraq Center Coordinator at Azraq Camp for Syrian refugees. I graduated from the University of Jordan 

with a bachelor degree in physical education, and I live in the Governorate of Azraq.  

I first started my career in the economic and development sector, but when I learned about the work that CARE does in Jordan, I was very 

inspired to join. I am especially fond of the work that is being done in the refugee camp because it is not about numbers and documents, but 

rather it’s particularly humanitarian. I love working at the camp because it makes me feel so happy to see the impact that I have and the pos-

itive influence I leave on the people that I work for.  It’s not just a job, but a service that I provide to all kinds of people including men, wom-

en, children, and people with disabilities in order to make their lives a bit better. 

 

 

 

 

Before I commenced my work with CARE at the camp, I underwent many trainings and simulations in order to be prepared for the harsh 

working conditions that I would face. The camp environment as many  know is very difficult, especially for a woman. Our job is difficult, but 

not because we are unable to do it.  It is difficult because you are dealing with traumatized, vulnerable, stressed people. Our work is people. 

We have to be very careful in everything we do, every word we say and any action we take. 

I work on many things that all fall under one goal which is to alter and develop wrong attitudes in people to the better. 

I can easily tell you about many incidents that I will always remember, but to be honest, I feel that the slow change that we feel on daily ba-

sis since we started working in the camp,  is something that I will never forget.  

“I love working at the camp because it makes me feel so happy to see the impact that I have and the positive influence that I leave 

on the people that I work for. It’s not just a job, but a service that I provide to all kinds of people including men, women, children, 

and people with disabilities in order to make their lives a bit better.” 

“My hope is that there will be a Women Empowerment department in the camp, and that I would help build this department.“ 
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As a working woman, I slowly saw how not only the children, but grown men started to accept my presence. I saw children change through 

the recreational activities. They used to draw war, tanks, guns and violence, whereas now they draw their families and friends with peaceful 

floral backgrounds. I consider this to be tangible improvement, and something that I will never forget.  

If I want to talk about the challenges that I face, whether they are on a personal or a professional level, I’d have to say that it is not easy on 

both. On a personal level, I put my head to sleep after a very long day at the camp surrounded by refugees and it is almost impossible for me 

to clear my head from all the images of suffering. For example, you cannot clear your head from the image of a crying woman who is unable 

to get her child diapers or milk. She has to come to CARE, then walk to the International Medical Corps, then move to Save the Children to 

possibly get those vital items. There’s also the injured and the disabled, and there are families with their entire members suffering from disa-

bilities and still trying to make ends meet. We work tirelessly to try and help each and every individual, but it’s still very difficult to clear your 

head at the end of each day. 

The environment is a different difficulty. Winter is freezing, and summer is dry and cruel; it is after all a desert. The nature of my job requires 

that I spend at least four hours daily out in the open, and this takes a toll on my skin, body, and health in general. 

My favorite thing about my job is without a doubt the children!  We arrive to the camp to find them waiting for us, and they run to greet us 

every morning and call us by our names. You see how excited they are to start a new day with us filled with activities and fun games. I know 

that they are commonly known as “the lost generation”, but I will fight very hard for that not to be the case. 

I picture myself to be exactly where I am now five years from now. I can accept more duties and responsibilities, but to work other than di-

rectly with the people is not something that I would want. My hope is that there will be a Women’s Empowerment department in the camp, 

and that I would help build this department.  

Despite all the challenges and the way that my job impacts me, it is definitely the most rewarding experience that I have ever lived, where 

my teammates have become family. Long story short: I love my job! 
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Olfat Al Aqili 
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Yasmin Al Araaj—Admin Manager 

 

My name is Yasmin Al Araaj.  I was born in Germany, and I always like to mention that because I feel that it enriched my entire life, then my 

family came back to Jordan when I was still in middle school. I worked in the business sector at the beginning of my career and kept on mov-

ing trying to find what appeals to me.  I worked in a telecom company and I even worked in the food industry. I discovered that I was good at 

marketing, and was made a board member at the poultry factory where I worked because of the valuable input I shared. But I did not find 

myself until I applied to work with CARE and discovered that working in the humanitarian field makes me very happy. I’ve been happily work-

ing with CARE for two and a half years now! 

I am an Admin Manager at CARE Jordan, and I work at the main office as part of the program support team. The support team at any non-

governmental organization is as essential as the teams working in the field. We must ensure that everything is on track and systemized, from 

the vendors to delivering for implementation. Our work will eventually show the donors, the public, and most importantly the beneficiaries 

that we’re fulfilling CARE’s mission and vision. Without our team, there could be no project implementation, we are the backbone. 

Shortly after I joined CARE, preparations started for the opening of Azraq camp for Syrian refugees, and all the ideas were still on paper. It 

was unfathomable to me how we were preparing to receive so many individuals who had to leave their lives behind and come to live in the 

middle of the desert! I felt as if each one of them was my personal responsibility, and that I had to provide the best service possible. We 

started to discuss the plans with the engineers, what the shelters would look like, what our Rubb hall should be like, and it was all in theory 

for me until I saw for the first time in April 2014 during the opening ceremony. I was so shocked to see how the ideas on paper have materi-

alized into something tangible and real. I saw refugees sitting in the shade, and moving into shelters. I was so touched. 

I was on maternity leave recently, and while I was home taking care of my daughter Joud, I was checking our latest posts on Facebook to find 

the official inauguration of the multipurpose sports ground in Azraq Camp, when suddenly my eyes started tearing up! I was so happy to see 

it finished after so much hard work, and the one time I almost fainted in front of UNHCR representatives with my huge belly! I have to admit 

that it looked impeccable, and I felt like I personally achieved something huge.  
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The biggest challenges that we face in our work is that we are often given a short amount of time to implement. It is very hard to deliver 

quickly and ensure excellent quality. That’s professionally speaking, but personally, it’s a challenge working full time and being a mom of 

three children (two boys, and one very new girl!). Although it is a challenge, I have to admit that it’s very rewarding to feel like I’m taking 

care of my family. And I came to discover that it can all work out with some organizational skills. I have set a time for everything, even time 

where I shut off my laptop and focus on my family. 

My favorite thing about working with CARE is that I feel comfortable as a woman, because CARE puts women’s empowerment as a pillar in 

everything implemented in all programs. There is equality and support for any working woman at CARE, and that’s one of my favorite things. 

CARE is a learning organization, which means that there is always room for development if you work hard enough for it. Because of that, the 

organization encourages “Talent Management”, which helps staff members who are interested in establishing a plan and working on it in a 

systematic and focused manner. Last week, I was discussing my talent management plan  with my supervisor, and I will hopefully be in a 

more senior position at CARE within the coming years. The organization also provides capacity building opportunities with specific workshops 

to help staff development in order for us to give more as well. It’s a win-win situation.  

“My favorite thing about working with CARE is that I feel comfortable as a woman, because CARE puts women’s empowerment as 

a pillar to everything implemented in all programs. There is equality and support for any working woman at CARE, and that’s one of 

my favorite things.” 
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Yasmin Al Araaj 
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Widad Al Tamimi—Case Manager in the Irbid Community Center – Urban Emergency Protection Program 

 

My name is Widad Al Tamimi and I currently work as a Case Manager for CARE International in the Irbid Community Center. I am married 

with four beautiful children, and I really do love being a humanitarian. I’ve worked previously at the Noor Al Hussein Foundation in the 

Women Economic Empowerment Department. I am very happy in my current job because I feel that I am able to help the refugees and 

members of the host community to find solutions to their problems, and make the quality of their lives better.  

I saw an advertisement for a job vacancy for CARE international in the newspaper three years ago, and I didn’t hesitate to apply. I started 

immediately to asses cases for refugees that visit our center, study their needs and how to best respond to them, whether through our ser-

vices, or through referring them to other service providers, depending on their needs. 

Because I am a case manager, I am among the staff having the most direct contact with refugees. I listen to the ups and downs of their sto-

ries; their journey, suffering, needs, tears and sometimes laughter. Because of this, I have many  memories that I will never forget.  One of 

them is about a woman whose case I managed.  She shared with me that she was among the people who had suffered from the famine in 

Yarmouk Camp in Syria. She was struggling in an inexplicable manner to keep her children alive. They had absolutely nothing to eat, so she 

had to think of creative ways to not only fill their empty stomachs, but also to keep their sugar levels high enough to prevent them from 

fainting. She had a bottle of children’s cough syrup that she kept for emergencies. When one of them was about to faint, she would give 

him/her a spoonful to bring back their sugar levels.  She told me so many stories that I will never forget. I keep recalling her words in my dai-

ly life, and I count my blessings. We take the things we have for granted, and we never know what might happen to us, so I always remem-

ber and I try to remind my kids that we should always count our blessings and be thankful. 

 

“We take the things we have for granted, and we will never know what might happens to us, so I always remember and I try to re-

mind my kids that we should always count our blessings and be thankful.” 
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Another story would be of a wounded woman who was pregnant in her ninth month, and had fled the bombardment of her town in Syria. 

She arrived to Jordan badly wounded. She passed away… but the doctors were able to deliver her healthy baby albeit to a world where she 

would be alone with no one. No parents, no relatives, absolutely no one. CARE collaborated with the Red Cross to try and find a single living 

soul that knew the mother of the baby alone in an incubator. We finally found her grandparents’ house in Syria, and we contacted them. Her 

grandmother came to Jordan, and continues to live here. I was saddened by this case to the point where I felt that this child, although una-

ware of what is going on around her, must be suffering from shock in one way or another. 

One challenge I face as a humanitarian aid worker is that I always feel responsible and burdened to do my absolute best at all times. I try to 

stay updated with the other non-governmental organizations and service providers so as to give the refugees and program participants what 

may serve them best. It is a lot to keep up with, and I feel is the biggest challenge I face.  Now, with the crisis entering its sixth year, re-

sources are being depleted bit by bit, and we feel that the help we are providing may also be decreasing. I know I’m not personally responsi-

ble for this, but I cannot help but feel it. 

Another challenge that I know many of my colleagues suffer from as well, is the difficulty separating the professional life from the personal 

life. In the beginning, I was so weighed down with the  sadness and suffering that I witness daily, that I felt unmotivated or unwilling to make 

good changes in my life, because like all these people, anything could happen to me and I could lose everything as well, so what would be 

the point? I felt as a human being I was disappointed, and to a certain extent immoral for knowing that human beings just like me are caus-

ing almost 22 million people to suffer, my faith in humanity was slipping. But I caught myself early, and I realized that my mission is to help 

these people, and if I lose faith then who will help them? I came back stronger than ever to deliver what is expected of me and more. 

As a mother, I try my best to take the lessons that I learn every day and convey them to my children back home. I do not of course shock 

them with the harsh reality, but I use a subtle way to help them feel how blessed they are, and that many children do not have what they 

have. This teaches them respect, teaches them to be grateful for what they have, and makes them look out for one another. I also empha-

size the importance of learning, because; -God forbid- if anything happens to me, my children will be equipped with knowledge at least. 
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I feel stronger because of all the help that I provide to people, I feel self-satisfaction and strength with every success story and with every life 

that is improved because of the help that CARE Jordan provides.  

My favorite thing about my job, since I decided that I will draw the line after four children, is that I can still interact with toddlers and babies 

in a maternal and guiding manner through play and activities that no longer interest my children! I feel a boost of hope when I play with 

them knowing that these children are the future, and we should invest everything we have to make sure that they have the best future yet. 

One of the negative things about my work in particular is that I really cannot imagine a long term plan, especially listening to refugees who 

live day by day trying to survive. I feel that my plan should be a bit short term, maybe a yearly plan. But I still see myself working with CARE 

in the future.  CARE is one of the trusted organizations that work solely to fulfill a very noble mission and vision.  
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Widad Al Tamimi 
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Eithar Al Ghouli—Project Manager/Women Empowerment Program 

 

I started working with non-governmental organizations as soon as I graduated from university. My first experience was in an animal humane 

shelter. I later moved to an organization that aided human beings and I remained there for two years before I made the transition to CARE 

Jordan. I now work at CARE as a Project Manager for the Women Economic Empowerment Program, specifically in revolving funds and the 

Village and Savings Loans Association (VSLA). 

Many moments throughout my work make me happy; an example would be the VSLAs. We were working with a women’s group, and the 

project was about to finish. Usually at the end of the project, an organization will pack up and leave, but with CARE, we provide powerful 

messaging that motivates women to continue even after the project duration has elapsed. They are loyal to the ideas that we helped them 

establish, and loyal to CARE’s mission and vision as well… You also see that they have become more empowered which is very rewarding. 

The most memorable aspects for me are the continuous successes rather than specific moments. Most women we meet have simple 

dreams, such as going for Umra (a pilgrimage to Mecca), or buying a new refrigerator. Approximately 80 percent of these women are able to 

make those dreams a reality, as this is the first time in their lives that they have money for themselves. They are used to their husbands giv-

ing them a monthly allowance of ten or twenty dinars per month, which in turn they naturally spend on household needs. But now, with 

their participation in CARE’s projects, they are able to fulfill their dreams, whether to buy something small or even start projects of their 

own. This impacts me personally as I am able to see the real effect of the work CARE is doing, but it also impacts them and the people around 

them: like a ripple effect! Some women were able to pay tuition and educate their children, which means that our projects impact families 

and therefore societies.  

Being part of the Women Empowerment Program, my biggest challenge is men! We sometimes work tirelessly to put together a workshop 

for the women only to learn they cannot attend due to their husbands conflicting schedules or even disapproval of them going. It is some-

times because we live in a male dominated society which makes it very hard to address men in general. They sometimes feel like they may 

never learn anything new from a woman, and so they may not take us seriously. But we found that this is not so hard to overcome. 
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The first time they see and perceive you as a female, but as long as you believe in what you do and you’re confident, they start to see the 

message you are trying to convey.  

 

 

Then, of course, there is the obvious challenge of being a working mom! There’s so much that you wish for when you’re a mom; like having a 

nearby nursery, where I wouldn’t have to be so far away from my daughter, and relieve my mom from the free babysitting job! 

One of the positive impacts of working in this field is that I am completely independent; I have learnt how to be economically empowered 

myself, where not only do I manage my money, but my husband’s money as well. I apply what I teach to the women in my own household, 

and it works perfectly. Working with CARE also impacted my personality and I feel stronger, I can address large numbers of people with no 

trouble. I can also give workshops confidently and I love it. 

My favorite thing is that I am productive and independent. I feel exactly like any other productive human being, female or male. As a woman, 

this is a very great feeling… I believe that working with CARE  gives you room for development. The more you give, the more you receive. 

In the future, I see myself more involved in the programmatic areas of the projects where I would be involved in designing the budgets and 

creating the activities. I believe that I have some unique ideas that might help the women and the society as a whole to thrive. For example, I 

would like to integrate sports and physical education into our proposals as I feel that the impact would be a great one… “Sports for Develop-

ment”.  

 

“I would like to integrate sports and physical education into our proposals as I feel that the impact would be a great one… “Sports 

for Development”.” 
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Eithar Al Ghouli 
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Eman Ismail—Director for the Urban Refugee Protection Program 

 

My Name is Eman Ismail; I am the Director for the Urban Refugee Protection Program at CARE International in Jordan. If I had to describe 

myself, I would say that I am a very simple person. I am a working mother who ahs been working passionately for 11 years. I can’t see myself 

sitting at home, nor do I see myself in a job for the sole purpose of making money. I always tell myself that if I’m going to leave my home and 

my children for an average of eight to ten hours every day for work, it might as well be for a good cause. My academic background was very 

helpful to me in my work in the humanitarian field. I completed my education from Yarmouk University specializing in electronic and com-

puter engineering.  

I have to be honest, my work in the humanitarian field began by coincidence. I had always thought that I will be working in my education 

field in private or corporate companies either in technical or managerial posts. But the opportunity arose when CARE had just opened their 

community center in Jabal Al Nuzha and were recruiting for positions to establish the Iraqi refugee response program. I thought to myself, 

why not? I‘ll give it a try, even though I had no background in the humanitarian field, nor did I know what this experience will bring. I applied 

and went for an interview thinking that I will try this job for a week; and the one week became  11 wonderful years. I started with CARE as an 

admin officer, and I cannot be more grateful for the journey that provided for me to develop and lead to where I am now. 

Working with CARE is never monotonous or tedious, that’s why you see many people around CARE Global that have been working for 20 

years or more because it is an adventure. Some of the memories that are very dear to me during the course of my work include a 2013 con-

ference where we discussed the lives and issues of Iraqi refugees on World Refugee Day. I was asked to organize the conference from A to Z, 

which was a huge challenge for me as the situation then was very sensitive for Iraqi refugees, especially at the start of the Syria Crisis. But 

this conference turned from being a challenge to a success especially that we were able to advocate for Iraqi refugees and influence donors 

and Government officials. 

 

“My favorite thing about work is the level of satisfaction achieved after a day of productivity.” 
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I have another memory, from 2010 – 2011, when CARE underwent a restructuring process for the Iraqi refugee program. It was a tough and 

painful process. How to manage change in a way that would be acceptable to employees as well as management? There was resistance at all 

levels, and one of the lessons learnt from this process was how to manage change in processes. I also had to manage the impact this had on 

everyone involved. I used to go home and cry because in order to lift up and enhance the quality and performance of an organization, I had 

to not only hire new staff members, but I also had to let some go.  

I’ve always believed that age is just a number, but one impact that my job as a humanitarian has had was that it matured me to the point 

where I am much older mentally. I matured politically, socially and emotionally. I also matured in a human way given the fact that I worked 

with some of the most deprived people on earth. I wake up every day with a general plan and a vision for my life, but refugees do not have 

this luxury. I always try to visualize if I would be able to live my life had I not been able to plan it, or I wonder even where my children would 

be in these circumstances. This thought burdens me—imagine people actually living like this on daily basis… This is why I’m always so grate-

ful. I try to convey that to my family, my children, and everyone around me: you can’t complain because you’re living in a blessing. 

One of the challenges that I face is obviously being a working mother, and how to balance between my work and family while being my chil-

dren’s role model at the same time. I also think that one of the challenges and responsibilities is staying composed and positive; because if I 

am stressed, my team will be stressed as well, anxiety is very contagious. Another challenge is finding the time for self-improvement or to 

read or take part in activities on the humanitarian level. This needs a lot of planning ahead when you’re a working mom! 

The first thing that comes to mind as my favorite aspect about our work is the level of satisfaction achieved after a day of productivity. What 

I’ve realized about CARE staff members in general is that they relate the satisfaction of their accomplishments to the last four minutes of 

their day; which I find both fair and unfair. It’s fair because it distinguishes us from the rest of the teams, and makes us more ambitious to-

wards achieving more every day. It’s unfair because it creates a lot of pressure, so if a problem arises five minutes before leaving work and 

time did not allow us to solve it immediately, I feel that the accomplishments of the day are not complete. In five years, I definitely see my-

self in the humanitarian field, maybe in a higher post due to the natural development of my career path. I never want to stop developing or 

working on self-improvement. I hope to have  an impact through raising the voices of the less fortunate and making them heard. 
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Eman Ismail 
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Sara Rashdan—Assistant to the Country Director 

 

My name is Sara Rashdan, and I’m currently the Assistant to the Country Director in regards to Projects, M&E, Reporting and Compliance. I 

also do Communications and Information Management; which means that I do a bit of everything, and I absolutely love it. Before I started 

working with CARE I was a full time artist for five years. I have a Bachelor of Arts in fine arts/printmaking from the University of Jordan, but 

the day came when I decided to change my career, and what better career to pursue than the humanitarian career? I applied to CARE when I 

saw a vacancy announcement online and I am now part of the greatest team on earth. 

Working in this field makes you tough, but still soft… it’s hard to explain in plain words, but when I first started I was sensitive towards every 

case and every story. The days pass, and you become tougher, so the tears don’t flow as easily as they used to. But some incidents forcefully 

bring the soft side back again. Some stories are too harsh, and for a moment I lose faith in humanity all together. Once, I was visiting Azraq 

refugee camp, accompanying journalists on ’home visits’ with Syrian refugees.  There was a somber mood among people in the community 

center; a mother recently arrived from Syria with a two year old daughter had shared her deeply disturbing story. She shared with case man-

agers that prior to her arrival to Jordan, her daughter was sexually assaulted by a thirty year old. She was immediately referred to the rele-

vant organizations for medical attention. The toddler is recovering, but with deformed genitalia. What kind of a start to life is this? How do 

you make the child’s life okay and normal again?  

Another person I will never forget is a program participant who was visiting CARE’s Community Center in Irbid. He was sitting on a chair 

waiting to meet a case manager, when suddenly he had a seizure! We paused for a split second, and a colleague who was fortunately a 

trained paramedic was able to assist, pushing down his tongue with a spoon. The man recovered before the ambulance arrived and refused 

to stay or wait or even see the case manager. We forget that these people had lives before, dignified lives. They never had to ask for help in 

order to meet the bare minimum of shelter, food, and medicine. He was so ashamed of what had happened that he would not stay another 

minute, not even if it meant losing his appointment.  

“They say that once you enter the humanitarian field, it would be very hard to leave, and I feel that it is very true.“ 
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The challenge and the impact that I face in this line of work is mostly emotional stress. Although the numbers we report every month are in-

creasing and we are reaching more people on a daily basis, it is still a drop in the sea of assistance that is needed. I keep wishing I had a magic 

wand that would fix everything with a swish, but alas, we are stuck in the reality that shows how harsh life is. Then you are struck by the rays 

of resilience radiating from the women and men who are not stopping just because they were displaced. They will move on just as life does. I 

have learnt many valuable lessons from the people I have met during my time with CARE, the first is to be grateful for everything that I have. 

You never know when you will be in a similar situation, and will look for the minimum, even if it meant a kind human who will offer a smile 

and words of comfort. 

My favorite thing about my job is that I get to document moments of success within the various projects in CARE. I have thousands of photos 

and videos that can show the dedication of CARE to serving our mission and vision. We work tirelessly as a team to make the lives of thou-

sands of people better, and being part of that is a huge honor and privilege.  

They say that once you enter the humanitarian field, it is hard to leave, and I feel that it is very true. So in five years, I see myself still working 

with CARE, and probably focusing more on advocating for the cause. There remain miles to go when it comes to gender equality and raising 

women’s voice in this region, and I would like to be a part of that. 
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Sara Rashdan سارة رشدان 
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داد اظتتزايدة اليت نصلها يف كل يوم اال اهنا ال تعادل نقطة يف حبر العالتحدي االكرب الذي واجهتو يف ىذا العمل ىو غالبا الضغط العاطفي. اشعر انو رغم االعداد اظتتزايدة اليت نسجلها يف تقاريرنا و رغم ا
يوم كم ىي اضتياة قاسية . و يف نفس الوقت فإن العمل يف ىذا  كل  اظتساعدة اليت حيتاجها ىؤالء الناس فأدتٌت لو أن بيدى عصى سحرية تغَت كل شيء بأمنية و لكن لالسف ؿتن أسَتون للواقع  الذي يرينا يف

 م تركو بالدىم الجئُت.اهناجملال جعلٍت أتأثر بالقدر الكبَت من اظترونة اليت تشع من ىؤالء الرجال و النساء الذين قررو اظتضي يف اضتياة و رفضو التوقف جملرد 

ف يف اي ضتظة فقد جيربنا القدر يف يوم من االيام بان نرضى بأقل ظرو اثناء عملي مع منظمة كَت تعلمت الكثَت من الدروس القيمة و أمهها ان أقدر قيمة االشياء من حويل فاالنسان معرض ألن يواجو مثل ىذه ال
 القليل وحينها سنشعر مبثل شعور ىؤالء الالجئُت حىت لو توفر لنا أناس يقدمون الدعم و اظتساعدة. 

فيديوىات اليت تظهر مدى اخالصنا يف العمل لنحقق رؤية كَت ال من أفضل االشياء يف عملي ىي أنٍت قادرة على توثيق رتيع ضتظات النجاح يف كل الربامج على مستوى منظمة كَت، فأنا احتفظ بآالف الصور و
 و ىدفها. 

 تزاز.عكفريق واحد نعمل رتيعا بال تعب لنجعل حياة االلوف من الناس تصبح أفضل و كوين جزءا من ىذا الفريق جيعلي اشعر بالكثَت من الفخر و اال  

ل يف منظمة كَت مع  الًتكيز االكرب على غتال الدفاع و الًتويج اعميقال بأن من يدخل يف غتال العمل النساين من الصعب أن يًتكو و أنا أؤمن بأن ىذا الكالم صحيح، فأنا أرى نفسي بعد ستس سنوات ال ازال 
 راة يف اجملتمع  و أود كثَتا بان يكون يل دور يف الوصول اىل ىذا اعتدف.اظتللقضايا اليت حتملها اظتنظمة. ففي عاظتنا العريب ال يزال أمامنا شوط كبَت لنقطعو فيما خيص اظتساواة بُت الرجل و اظترأة و رفع صوت 

 

“يقال بأن من يدخل يف غتال العمل النساين من الصعب أن يًتكو و أنا أؤمن بأن ىذا الكالم صحيح”  
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 مساعدة المديرة العامة—سارة رشدان

 

اظتتعلقة بشؤون االتصاالت و ادارة اظتعلومات و بالتايل فأنا أقوم  مالاشتي سارة رشدان، أعمل كمساعد للمدير العام يف منظمة كَت ومتخصصة يف شؤون تقييم الربامج و اعداد التقارير كما انٍت أقوم ببعض االع
 بالقليل من كل شيء و ىذا شيء أحبو بالتأكيد.

اصتامعة األردنية و حُت جاء اليوم الذي قررت فيو أن أغَت وظيفيت  من قبل أن أبدأ بالعمل مع منظمة كَت كنت أعمل يف غتال  الفن و الرسم  بدوام كامل فأنا حاصلة على شهادة البكالوريوس يف الفنون اصتميلة
 عضو يف أعظم فريق على وجو االرض. يوممل أجد أفضل من العمل يف اجملال االنساين. تقدمت بطلب توظيف ظتنظمة كَت بعد أن أعلنت  اظتنظمة عن حاجتها لبعض الوظائف و ىا أنا ال

بالكلمات فعندما بدأت العمل مع كَت كنت أتأثر لك العمل يف اجملال االنساين يؤثر بشكل مباشر على شخصيتك حبيث جيعل منها شخصية قوية و صلبة و كذلك حساسة بنفس الوقت. رمبا يصعب شرح ذ
عض االحيان و مع ذلك تبقى ىناك الكثَت من القصص الصعبة بب بشدة مع كل قصة أراىا أو أشتعها و لكن مع مرورو الوقت تصبح الشخصية أقوى و التعود حتمل ذلك التأثر الكبَت الذي كانت ترافقو الدموع

 و اظتؤثرة  و اليت جعلتٍت لوىلو أفقد ثقيت بالبشر و انسانيتهم من حويل.

عدة الالجئُت السوريُت يف االردن تفاجئنا  بوجود احدى اضتاالت و اليت سايف احدى اظترات و أثناء زيارتنا ظتخيم االزرق للقيام ببعض الزيارات اظتيدانية برفقة عدد من الصحفيُت يف زتلة هتدف صتمع التربعات ظت
العمر سنتُت و اليت ما إن جلست مع الباحث االجتماعي حىت  من أثارت ضجة يف منطقو االستقبال اطتاصة مبركز كَت اجملتمعي، ليتبُت أن سبب ىذه الضجة ىو قدوم احدى اضتاالت و ىي أم و طفلتها البالغة

ىل اظتنظمات ذات الصلة  لتتلقى الرعاية الطبية. الطفلة الصغَتة  ة افجعتنا رتيعنا بقصتها فقبل وصوعتا اىل االردن تعرضت طفلتها الصغَتة لالغتصاب من قبل رجل بالثالثُت من عمره، مت حتويل الطفلة مباشر 
 ه الطفلة و ىل ديكنها أن تستعيد حياهتا الطبيعية يف يوم من االيام!ىذ كانت حبالة جيدة ولكن اعضائها التناسلية  كانت قد تشوىت. اظتشهدا كان مؤثرا جدا و جعلٍت اتسائل بأمل عن ىذه البداية اظتوجعة ضتياة

باالختناق. أصبنا رتيعا بالذىول و مل نستطع فعل شيء و أة قصة أخرى ال ديكنٍت نسياهنا حدثت يف مركز اربد اجملتمعي حيث كان ىناك رجل جيلس يف مقعده  منتظرا مقابلة الباحث االجتماعي ليبدأ فج
يبدأ الرجل بالتعايف تدرجييا اال أن حتسن و قرر اطتروج من ة لضتسن اضتظ فإن احد زمالئنا كان مدربا على اسعاف مثل ىذه اضتاالت حيث قام فورا بإسعاف الرجل و ذلك بالضغط علىى لسانو باستخدام ملعق
لو أن ذىابو يعٍت أن موعده قد ذىب.مثل ىذا اظتوقف  حىتاظتركز رافضا انتظار وصول سيارة االسعاف و رافضا حىت مقابلة الباحث االجتماعي .ما حصل معو جعلو يشعر باطتجل من نفسو فقرر أن يذىب 

 للحصول على شيء من الطعام و العالج.ار جعلٍت اتذكر أن ىؤالء الناس كانو يعيشون حياة طبيعية يتمتعون فيها بكرامتهم، مل يكونو مضطرين ابدا لطلب اظتساعدة من أحد او االنتظ
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د نضجت سياسياً واجتماعياً و نفسياً. أشعر أيضا أين لق لطاظتا آمنت أّن العمر ىو غترد رقم لكن العمل يف اجملال اإلنساين أثر على نضوجي حيث أصبحت أعترب نفسي أنضج مبراحل من عمري الفعلي.
الالجئُت ال يتمتعون هبذه الرفاىية. أحاول أحياناً أن أختيل نفسي ظم نضجت إنسانياً حبكم انٍت أحتك يومياً مع األشخاص األقل حظاً، فأنا أستيقظ يومياً وأنا على دراية تامة مبخططات حيايت يف حُت أّن مع

يقُت بأن ال أحد يستطيع أن يشعر باالخر ما مل يعش  علىمكاهنم وأعيش ظروف مشاهبة لظروفهم حيث ال أستطيع أن أخطط ظتستقبلي أو ظتستقبل أوالدي فينتابٍت على الفور شعور  حبمل ثقيل،  وأبقى 
 لب منهم التوقف عن التذمر ألهنم يعيشون بنعمة يفتقدىا الكثَتون .وأطظروفو،  وأبقى أشعر باإلمتنان على النعمة اليت أعيشها وأحاول قدر استطاعيت أن أنقل ىذه الرسالة لعائليت وأطفايل وصتميع من حويل ، 

ى التحديات واظتسؤوليات اليت أواجهها ىي اضتفاظ على سلوك إجيايب احدأحد التحديات اليت أواجهها يومياً ىي كوين أمرأة عاملة، أحاول خلق  توازن بُت عملي وعائليت مع بقائي قدوة ألطفايل . كما أعترب أن 
فسي أو للقراءة أو حىت للمشاركة بالفعاليات اإلنسانية. فهذا حيتاج ر نألن السلبية معدية، وال أقبل أن أنقل عدوى السلوك السليب لفريق عملي. من التحديات األخرى اليت اواجهها ىي صعوبة اجياد الوقت لتطوي

 اىل ختطيط مسبق  خصوصا عندما تكونُت أم عاملة!

 

 

ذي الحظتو خالل سنوات عملي مع منظمة كَت ىو أّن اظتوظفُت ال أول ما يتبادر لذىٍت عندما أفكر بأفضل شيء يف عملي ىو الدرجة العالية من الرضا واإلرتياح الذي نشعره يف ختام يوم حافل باإلؾتازات.
 وراً، سيؤثر ذلك على شعورىم بالرضا عن إؾتازاهتم لليوم كلو.ا فعادة ما يربطون إؾتازاهتم بآخر أربع دقائق قبل مغادرهتم مكان العمل ، فمثال إذا حدثت مشكلة صغَتة هناية يوم العمل ومل يستطيعو حله

تطوري الشخصي. كما أرى نفسي أعمل جاىدة إليصال أصوات  ليةبال شك ال أستطيع إالّ أن أرى نفسي يف غتال العمل اإلنساين نظراً للتطور الطبيعي يف مهنيت وال أريد أن تتوقف إراديت وعزدييت عن عم
 األشخاص األقل حظاً و العمل من أجلهم.

 

 

“أفضل شيء يف عملي ىو الدرجة العالية من الرضا واإلرتياح الذي نشعره يف ختام يوم حافل باإلؾتازات.”  
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أنٍت شخص بسيط جداُ. أنا أم عاملة وأحب عملي كثَتا وال أختيل  قولإشتي إديان إشتاعيل وأعمل كمديرة برنامج الالجئُت يف اظتناطق اضتضرية مبنظمة كَت العاظتية يف األردن. إذا طلب مٍت أن أصف نفسي فسأ
ساعات يومياُ من األفضل أن يكون ألجل  العمل يف قضية مفيدة شر نفسي يوما من األيام  من دون عمل، أو بعمل ىدفو الرئيسي ىو جٍت اظتال، فأنا أفكر دائما بأن تركي لبييت وأوالدي مبعدل ذتانية إىل ع

 اسوب. واضتوغتدية. استفدت كثَتاُ من شهاديت الدراسية يف غتال العمل اإلنساين حيث أدتمت دراسيت من جامعة الَتموك يف غتال ىندسة اإللكًتونيات 

دارياً.وكنت أحلم بأن أصبح اظتديرة العامة إلحدى الشركات و إبدأت العمل يف اجملال اإلنساين مبحض الصدفة، فقد كنت أخطط  للعمل يف غتال دراسيت يف احدى الشركات اظتتخصصة باضتاسوب سواء تقنياً أ
حباجة ظتوظفُت من ؼتتلف التخصصات . فقلت لنفسي "مل ال؟" سأجرب وا اطتاصة الكبَتة، ولكن جاءت الفرصة عندما افتتحت منظمة كَت مركزىا اجملتمعي يف جبل النزىة للبدء  باإلستجابة لألزمة العراقية، وكان

 إمتد ليصبح إحدى عشرة سنة! بوعحظي ولنرى ماذا ستكسبٍت ىذه التجربة. تقدمت بطلب وذىبت للمقابلة بنية أن أجرب ظتدة أسبوع، أحببت العمل اإلنساين لدرجة أن ىذا األس

 بدأت يف منظمة كَت كموظفة يف اجملال االداري وأنا ؽتتنة جداً للفرصة اليت وفرتلي إياىا اظتنظمة ألكون االن يف ىذا اظتكان. 

 قد مضي على عملهم مع كَتعشرات األعوام.  املالعمل مع منظمة كَت ال ديكن إعتباره  عمال ؽتالً أو روتينياً بل ىو أشبو باظتغامرة، و عتذا السبب ؾتد الكثَت من موظفي كَت حول الع

، فقد طلب مٍت حينها أن أنظم 2013 العراقيُت  يف  العام جئُتمن الذكريات اليت الزلت أحتفظ هبا من خالل عملي مع منظمة كَت ىي مشاركيت يف مؤدترمبناسبة يوم الالجئ العاظتي لبحث شؤون قضايا الال
الجئُت العراقيُت مع بدء األزمة السورية . وفعال حتول اظتؤدتر من حتٍد إىل ؾتاٍح كبَت ة لىذا اظتؤدترمن بدايتو وحىت هنايتو بكل تفاصيلو. كان تنظيم ىذا اظتؤدتر يعترب حتدياً كبَتاً بالنسبة يل نظراً ضتساسية الوضع بالنسب

 ترك أثرا اجيابيا لدى كباراظتمولُت واظتسؤولُت من اضتكومة األردنية.

ع اظتوظفُت واإلدارة بأمهية نا قمنا بإعادة ىيكلة برنامج الالجئُت العراقيُت، وقد كانت ىذه العملية صعبة ومؤظتة جداً  نظرا لصعوبة إدارة التغيَت الذي سيحصل و إق 2011 – 2010يف موقف اخر خالل العام 
لدرجة أين كنت أعود اىل منزيل باكية فإدارة ىذه اظترحلة مل   ياً ىذا التغيَت.  وقد القت الفكره ردود فعل سلبية من بعض اظتوظفُت من ؼتتلف االقسام، كانت فًتة صعبة جدا ليس فقط مهنياً بل وأيضا شخص

 كيفية إدارة عمليات التغيَت بنجاح و ثقة.مت  تتطلب مٍت تعيُت موظفُت جدد أكفياء فقط بل أيضا تطلبت تسريح عدد من اظتوظفُت يف  حينها. ورغم قسوة التجربة  صعوبتها إالّ أنٍت تعل
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 فيها ألكون قريبة منها يف رتيع األوقات و أريح أمى من عبئ بنيتكوين أم عاملة فإن ىناك الكثَت من الصعوبات اليت أواجهها وىناك الكثَت من األشياء اليت أدتناىا كوجود حضانة قريبة أستطيع أن أضع أ
 غتالستها يوميا!

أحاول أن أطبق األشياء اليت أعلمها للنساء يف منزيل فأنا اآلن أدير نقودي ونقود زوجي كذلك. زادت ثقيت بنفسي وأصبحت قادرة على  أحد اآلثار اإلجيابية لعملي ىو أنٍت أشعر باستقاللييت وقويت. كإمرأة قيادية
 التحدث و التعبَت عن نفسي أمام اصتميع.

االستقاللية واالنتاجية.  أنا لست أقل من غَتي سواء كان إمرأة أو رجل فأنا أستطيع أن اعمل وأنتج وىذا شعور أكثر األشياء اليت أحبها يف عملي ىو األثر الذي تركو على شخصييت حيث أصبحت أدتتع بمن 
 رائع فعال. أؤمن أن العمل مع منظمة كَت يعطي اجملال للتقدم دائما؛ "قد ما بتعطي، قد ما بتاخذ".

قة اليت من اظتمكن ان تسهم يف مساعدة النساء بشكل خاص، طتالارى نفسي بعد ستس سنوات يف منصب براغتي ديكنٍت من تصميم اظتشاريع ووضع األنشطة واظتيزانيات. انا مقتنعة بأنٍت امتلك بعض األفكار ا
ل ىذه التدخالت ...."الرياضة من أجل التنمية". ظتثوتساعد يف ازدىار اجملتمع بشكل خاص. على سبيل اظتثال، اود ان اضمن الرياضة والًتبية البدنية  يف براغتنا الدياين باألثر االجيايب   

 “ اود ان اضمن الرياضة والًتبية البدنية  يف براغتنا الدياين باألثر االجيايب ظتثل ىذه التدخالت ...."الرياضة من أجل التنمية".”
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منظمة معنية للعمل يف كز ضتماية اضتيوانات قمت بعدىا باإلنتقال مر  إيثار الغويل مديرة مشروع/برنامج دتكُت اظترأة، بدأت عملي مع اظتنظمات الغَت رحبية بعد خترجي من اصتامعة، و كانت جتربيت األوىل يف
 أعمل اآلن كمديرة مشروع يف برنامج دتكُت اظترأة إقتصادياً من خالل مشروع غتموعات اإلدخار واإلقراض. مبساعدة األشخاص، وبقيت ىناك ظتدة سنتُت قبل إنتقايل ظتنظمة كَت العاظتية يف األردن.

عة  من النساء وكان اظتشروع على وشك اإلنتهاء، و كباقي مو ىناك العديد من اظتواقف االجيابية اليت شهدهتا خالل عملي، وأحد األمثلة ىو مشروع غتموعات اإلدخار و اإلقراض حيث استهدف اظتشروع  غت
الرسائل اليت ؿتملها و نطبقها خالل اظتشاريع  بقيت مع ىؤالء  أن اظتشاريع اليت تنظمها اظتؤسسات االنسانية تنتهي أىداف و ؼترجات اظتشروع مع هنايتو ، ولكن مع منظمة كَت كان الوضع ؼتتلفا فقد شعرت 

ؤية منظمة كَت ىذا طبعا باإلضافة إىل حتوعتم اىل نساء قويات و و ر السيدات وشجعتهم على  إكمال مسَتهتم. حىت بعد إنتهاء مدة اظتشروع الحظت أن إنتمائهم للقيم اليت زرعت يف قلوهبم مشابو جداً لرسالة 
 متمكنات ؽتا جعلٍت أشعر بسعادة كبَتة.

يطة كالذىاب اىل العمرة أو شراء ثالجة جديدة، و أستطيع أن أقول أن لبسىناك الكثَت من اظتواقف اليت التزال عالقة بذىٍت واصتميل بأهنا مواقف متكررة؛ فأغلبية النساء اللوايت نقابلهن حيملن نفس األحالم ا
ما يشئن بعدما اعتدن على اضتصول على مصروف ػتدود كيف% من السيدات اللوايت استفدن من مشاريع منظمة كَت استطعن حتقيق ىذه األحالم، وألول مرة دتكّن  من اضتصول على مبلغ مايل ليستخدمنو  00

صبح بإمكاهنن فعل ما يشئن سواء كان شراء غرض معُت أو حىت  أجداً من أزواجهن بقيمة عشرة أو عشرون ديناراً شهرياً وغالباً ما كان ينفق على احتياجات اظتنزل، و لكن بعد حصوعتن على منح منظمة كَت
تسجيل أبنائهن ن فهناك بعض النساء اللوايت إستطعن حوعتإنشاء مشروع صغَت.و ىذا شيء يشعرين بالسعادة على اظتستوى الشخصي حيث أستطيع ان أرى تأثَت عملنا بشكل مباشر على ىؤالء السيدات ومن 

 يف اظتدارس وتوفَت اظتصاريف الالزمة لدراستهم ؽتا يعٍت أن دتكيننا للمرأة إقتصاديا  يسهم يف حتسُت العائلة و اجملتمع بشكل عام.

اء، ونتفاجئ  يف يوم انعقاد الورشة  بأن بعض النساء ال ديكنهن لنسكوين جزء من برنامج دتكُت اظترأة فإن الرجل يشكل أكرب حتدياتنا! فنحن نعمل ليالً هناراً يف بعض األحيان لننظم ورشات عمل متكاملة ل
ة جدا؛ فالرجل يشعر أحيانا بأنو من اظتستحيل أن يتعلم صعباضتضور بسبب أزواجهن ، إما بسبب رفض األزواج أو تضارب أوقات الورشة مع جداوعتم. ؿتن نعيش يف غتتمع ذكوري  جيعل ؼتاطبة الرجل مهمة 

ء يف اظترحلة األوىل ولكن بثقتنا بأنفسنا و إدياننا بعملنا الذي نسامن إمرأة و لذلك لن يأخذنا على ػتمل اصتد، ولكن مع  مرور الوقت إكتشفنا أنو ليس من الصعب أن نتخطى ىذه العقبة. قد ينظرون الينا  ك
 نقوم بو سنستطيع أن نوصل رسالتنا. 
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اولُت البقاء على قيد اضتياة. أشعر أن خطيت جيب أن تكون قصَتة م ػتواحدة من األشياء السلبية يف عملي ىو أنٍت ال أستطيع أن أضع خطة طويلة األمد لنفسي ، بعد االستماع لالجئُت الذين يعيشون يوماً بيو 
 .ثوق بو فقط لتحقيق رسالتها ورؤيتها النبيلةمو  اظتدى بعض الشيء ،ورمبا خطة سنوية. ولكن ما زلت أرى نفسي أعمل مع منظمة كَت يف اظتستقبل؛ كَت ىي واحدة من اظتنظمات اليت تعمل بشكل
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ة عندما وصلت اىل االردن لكّن االطباء استطاعوا انقاذ رأمن القصص األخرى اليت أثرت يب قصة امرأة ىربت من القصف يف سوريا وىي حامل يف الشهر التاسع ومصابة بإصابة حرب خطَتة. توفيت  ىذه اظت
اولة اجياد أحد من أىل ىذه الطفلة اليت تعيش وحيدة يف حملجنينها وىي طفلة رتيلة جاءت بصحة جيدة، وصلت اىل العامل وحيدة من دون أىل وال أقارب على االطالق. قمنا بالتعاون مع الصليب األزتر 

ل اىل االن تعيش ىنا. أحزنٍت ذلك اظتوقف لدرجة أين شعرت مبعاناة تزاحاضنة اظتستشفى. وأخَتا وجدنا منزل جديّها يف سوريا وقمنا باالتصال هبم وفعال جاءت اصتدة اىل االردن لتأخذ الطفلة وترعاىا، وىي ال
 ىذه الطفلة رغم أهنا مل تعي الوجود من حوعتا بعد.

ن أبقى على اطالع على كل التحديثات و اطتدمات اليت تقدمها ل أواحدة من أكرب التحديات اليت أشعر هبا يف عملي يف اجملال االنساين ىو شعوري باظتسؤولية لتقدمي األفضل يف رتيع األوقات.  فأنا أحاو 
السورية عامها اطتامس فإن ىناك استنزاف كبَت  للموارد ؽتا مة اظتؤسسات األخرى ألكون قادرة على إعطاء اظتستفيدين ما ىو أفضل، ومن دون شك  فإن ىذا اصتهد يستهلك الكثَت من طاقيت. ومع  دخول األز 

 .يؤثر على اظتساعدة اليت نقدمها ورغم أنٍت لست مسؤولة عن ذلك إال أنٍت ال أستطيع إالّ أن أشعر باظتسؤولية

باإلرىاق نتيجة اضتزن واظتعاناة اليت أشهدىا بشكل يومي لدرجة انٍت  شعرومن التحديات األخرى اليت أواجهها أنا والعديد من زمالئي  ىي صعوبة الفصل بُت اضتياة اظتهنية و اضتياة الشخصية، ففي البداية كنت أ
وقت مبكر، فمهميت ىي مساعدة ىؤالء الناس، وإذا فقدت اإلديان  يف شعرت بعدم رغبة يف اجراء أي تطوير ضتيايت خوفاً من أن أواجو مصَتاً مشاهباً ظتا واجهو ىؤالء الناس وأفقد كل شيء. لكنٍت أدركت نفسي

 والعزدية فمن سيساعدىم؟ وعدت مرة أخرى أقوى من أي وقت مضى ألقدم ما ىو متوقع مٍت بل وأكثر من ذلك.

ن كم ىم ػتظوظون ، وأن العديد من األطفال ليس لديهم ما عرو كأم أنا أحاول جهدي أن آخذ الدروس اليت أتعلمها كل يوم وأنقلها ألوالدي  من دون أن أصدمهم بالواقع، مستخدمة وسائل بسيطة صتعلهم يش
 الحهم إذا ما تعرضوا ألي ظروف قاسية. ن سديلكون فهذا يعلمهم اإلحًتام ويعلمهم أن يكونوا ؽتتنُت ظتا لديهم، وأن يراعوا بعضهم البعض وأؤكد أيضا على أمهية التعليم الذي سيكو 

 .اظتساعدة اليت أقدمها للناس وقصص النجاح اليت أشتعها منهم  تشعرين بالقوة والرضا عن ذايت وعن عملي مع منظمة كَت

عد هتم أوالدي! خصوصاً بعدما قررت أنٍت لن أؾتب اظتزيد . أشعر  تأكثر ما أحبو يف وظيفيت  ىو أنو ديكنٍت أن أتفاعل مع األطفال الصغار والرضع بطريقة توجيهية وأمومية من خالل اللعب واألنشطة اليت مل
 .بدفعة من األمل عندما ألعب  مع االطفال فاألطفال ىم اظتستقبل، وجيب أن نستثمر كل ما لدينا للتأكد من أننا نقدم عتم أفضل مستقبل
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. أنا بطبعي أحب العمل يف اجملال االنساين فقد  مسؤولة عن "ادارة اضتاالت"  يف منظمة كَت العاظتية يف اظتركز اجملتمعي يف ػتافظة اربد. أنا متزوجة ويل أربعة أطفال رائعُت اشتي وداد التميمي وأنا أعمل حالياً 
يف اجملتمع احمللي اظتضيف،  وأبذل جهدي إلجياد حلول   ئُتيف مؤسسة نور اضتسُت يف قسم التمكُت االقتصادي للمرأة  أنا سعيده جداً يف وظيفيت اضتالية ألنٍت أشعر بأنٍت قادرة على مساعدة الالجعملت سابقاً 

 .ظتشاكلهم و اظتسامهة يف تقدمي نوعية أفضل ضتياهتم

الذين يزورون اظتركز ودراسة احتياجاهتم لتقدمي األفضل عتم سواءاً  ئُترأيت إعالنا عن وظيفة شاغرة يف منظمة كَت يف الصحيفة منذ ثالث سنوات، و مل أتردد يف تقدمي طلب ألبدأ على الفور بتقييم حاالت الالج
 .من خالل خدماتنا، أو عن طريق إحالتهم إىل غَتنا من مقدمي اطتدمات، اعتماداً على احتياجاهتم

صصهم ورحلتهم ومعاناهتم  اليت قد ترافقها الدموع أحيانا ت قضمن عملي كمسؤولة عن ادارة اضتاالت فأنا واحدة من أكثر اظتوظفُت الذين لديهم اتصال مباشر مع الالجئُت.  أستمع إىل خصوصيات وعموميا
 والضحك يف أحيان أخرى.

حت يل كيف كانت تكافح بطريقة ال ديكن تصورىا إلبقاء شر  لدي العديد من القصص اليت ال أستطيع أن أنساىا أبداً، واحدة من ىذه القصص ىي قصة إمرأة من ضحايا غتاعة ؼتيم الَتموك يف سوريا، حيث
فحسب، بل ايضاً للحفاظ على مستويات السكر عالية يف غة أطفاعتا على قيد اضتياة. مل يكن لديهم أي شيء لتناولو على اإلطالق ، لذلك كان عليها أن تفكر يف طرق مبتكرة ليس ظتلىء بطوهنم الفار 

ت تعطيو ملعقة إلعادة مستوى السكر )ألن الدواء  كاناجسادىم ليمنعهم ذلك من فقدان الوعي. فقد كانت حتتفظ بزجاجة من شراب السعال لألطفال ضتاالت الطوارئ؛ وحُت يوشك أحدىم على االغماء  
م من حويل، فنحن كثَتاً ما نأخذ النعم كأشياء مفروغ منها، وال نعرف لنعكان حيتوي على السكر(. قالت يل الكثَت من القصص اليت ال أستطيع أن أنساىا أبدا، وكثَتاً ما أفكر فيها يف حيايت اليومية وأنا أعد ا

 أبدا ما قد حيدث لنا، فأحاول أن أذّكر أوالدي أّن علينا أن نصون ىذه النعم و نكون شاكرين عتا.

 
 “ نعم و نكون شاكرين عتا.ال ؿتن كثَتاً ما نأخذ النعم كأشياء مفروغ منها، وال نعرف أبدا ما قد حيدث لنا، فأحاول دائماً أن أذّكر أوالدي أّن علينا أن نصون ىذه”
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شروع ضمن الوقت احملدد ووجودة عالية . أما على الصعيد اظت على الصعيد اظتهٍت فإن أكرب التحديات اليت نواجهها يف عملنا كفريق دعم ىي ػتدوية وقت تنفيذ اظتشاريع، اذ يصبح من الصعب ضمان تنفيذ
تنظيمية استطعت أن أخلق توازنا بُت عملي وبييت، فأنا لدي وقت ال الشخصي فإن كوين أم أعمل بدوام كامل يشكل حتدياً كبَتا، فأنا أم لثالثة أطفال؛ ولدين و بنت صغَتة جدا! ولكن مع القليل من اظتهارات

 ؼتصص لكل شيئ. وقت للعمل ينتهي حُت أغلق جهازي احملمول الحتول بعدىا اىل زوجة وأم هتتم بعائلتها.

 ىنا، وىذا من أكثر االشياء اليت أحبها يف كَت.  التكإمرأة، أشعر براحة كبَتة يف عملي مبنظمة كَت،  فهي مؤسسة تعترب دتكُت اظترأة أحد أىم ركائزىا فهناك مساواة ودعم لكل النساء العام

"إدارة اظتواىب"، واليت تساعد اظتوظفُت الذين يرغبون بالتطور على  ى بمنظمة كَت هتدف وتسعى لتعليم و تطوير موظفيها، ؽتا يعٍت أن ىناك دائماً غتاالً لتطور اظتوظف إذا عمل وجد. فقد طورت اظتنظمة ما يسم
السنوات القليلة اظتقبلة.  كما توفر اظتنظمة أيضا فرص ون وضع خطة والعمل على ىذه  اطتطة بطريقة منتظمة. وأنا شخصيا قمت مبناقشة خطيت مع مشريف، وسأكون يف وظيفة أعلى ومبسؤوليات أكرب يف غض

 بح صتميع األطراف.را بناء القدرات للموظفُت،  وقد طلبت حضور ورشات عمل ػتددة للمساعدة يف تنمييت وتطويري، ألدتكن من البذل والعطاء بصورة افضل. انو وضع
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يف بداية حيايت اظتهنية عملت يف غتال التجارة والتسويق. ويف  ولعل ىذا ساىم يف تشكيل شخصييت  وساعد على إثراء حيايت مبزيد من اطتربات .ظتانيا فًتة طفوليت، أيف وعشت ولدت ,إشتي ياشتُت األعرج، 
اللجنة اإلدارية نظراً ظتا أمتلكو من أفكار تسويقية،  ورغم  يف رحليت العملية تنقلت بُت عمل وآخر حبثاً عن عمل يالئمٍت؛ فدخلت غتال االتصاالت وعملت يف مصنع للدواجن حيث مت اختياري  ألكون عضواً 

 اإلنساين ىو ما كنت أحبث عنو.  عملذلك  مل أكن أشعر بالسعادة  فشيئ ما كان ينقص عملي إىل أن انضممت إىل فريق عمل منظمة كَت العاظتية يف األردن وحينها اكتشفت بأن ال

تتنا الوظيفية  أساسية للمنظمة وتوازي يف أمهيتها الواجبات اليت جبامضى على انضمامي ظتنظمة كَت يف االردن  سنتُت ونصف حيث أعمل بوظيفة مدير اداري يف قسم دعم الربامج اظتتواجد يف اظتكتب الرئيسي. وا
ضائع من مزودي اطتدمات، وانتهاءاً بإيصاعتا و تسليمها للمراكز البيقوم هبا فريق الربامج اظتتواجد يف اظتيدان. فعملنا يقتضي متابعة سَتالعمل والتأكد من تنفيذه بشكل صحيح ابتداءاً من طلب اطتدمات و 

 اريع بنجاح.ظتشواظتستفيدين. وؿتن بذلك نطبق رسالة ورؤية كَت من خالل عمل الفريق الواحد  الذي يسعى اىل ارضاء اظتمولُت واظتستفيدين ويضمن تنفيذ ا

ورق ومل أكن وقتها قادرة على استيعاب فكرة استقبال ىذه األعداد ال بعد فًتة  من إلتحاقي مبنظمة كَت بدأت التحضَتات إلفتتاح ؼتيم األزرق لالجئُت السوريُت، يف مرحلة التخطيط كانت األفكار التزال على
ؤولييت الشخصية. بدأنا مبناقشة اظتخططات مع اظتهندسُت ووضع مس الكبَتة من الالجئُت الذين أجربهتم األزمة على ترك وطنهم والعيش يف الصحراء! شعرت بأن مسؤولية تأمُت أفضل خدمة عتؤالء الالجئُت ىي

 منوذج للبيوت  و مركز كَت اجملتمعي. حىت جاء اليوم الذي أصبحت فيو ىذه اظتخططات منفذه على أرض الواقع.

 

 

حتولت إىل شيء ملموس وحقيقي. رأيت  دافتتحت منظمة كَت مركزىا اجملتمعي يف ؼتيم األزرق. وقتها شعرت بسعادة كبَتة حُت رأيت  رتيع األفكار اليت كانت مكتوبة على الورق وق  2014يف  نيسان  
يتها يف رعاية ابنيت جود كنت مهتمة مبتابعة  نشاطات منظمة كَتعلى مواقع قض الالجئُت جيلسون يف الظل، وينتقلون إىل اظتالجئ. كان شعورا رائعا! ذىبت يف إجازة أمومة يف اآلونة األخَتة،  يف أثناء االجازة اليت

يناي دمعتا من السعادة. فقد مررنا بصعوبات و حتديات كبَتة ن عالتواصل اإلجتماعي . وشعرت بسعادة كبَتة حُت قرأت خرب االفتتاح الرشتي للملعب الرياضي اظتتعدد اإلستخدامات يف ؼتيم األزرق لدرجة أ
 يد اظتهٍت والشخصي أيضا.لصعخصوصاً مع ؽتثلي اظتفوضية لتجهيز اظتشروع. رؤية مشروع اظتلعب وقد مت اؾتازة بطريقة ؽتتازة جعلٍت أشعر بأين حققت شيئاً مهماً على ا

 “نا، وىذا من أكثر االشياء اليت أحبها يف كَت.ت ىكإمرأة، أشعر براحة كبَتة يف عملي مبنظمة كَت فهي مؤسسة تعترب دتكُت اظترأة أحد أىم ركائزىا فهناك مساواة ودعم لكل النساء العامال”
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ص عمل لتأمُت احتياجاهتم وتوفَت لقمة العيش. التعامل مع فر  يف عملنا اليومي نرى الكثَت من االشخاص ذوي اإلحتياجات اطتاصة، فهناك عائالت يتكون رتيع أفرادىا من أشخاص ذوي إعاقة حياولون اجياد
شتاء بارد جدا والصيف حار وجاف، وأنا حبكم عملي جيب أن امضي كما أن اصتو والبيئة الصحراوية يشكالن جزءا كبَتا من حتدياتنا، فالىذه الفئات و مساعدهتا يؤثر يف كثَت من األحيان على حالتنا النفسية ،  

 حوايل أربع ساعات يومياً يف اظتيدان ؽتا يؤثر بشكل مباشر على بشريت وصحيت بشكل عام.

والًتحيب. فهم يعرفوننا بأشتائنا و حيبون النشاطات واأللعاب  ضتبأكثر ما أحبو بعملي ىو بال شك األطفال!  حُت نصل اظتخيم ؾتدىم ينتظروننا على أبواب اظتراكز حبماس ويستقبلوننا بالكثَت من كلمات  ا
 اليت ننظمها عتم.األطفال ىناك يعرفون بإسم "اصتيل الضائع" ولكنٍت سأحاول عمل اظتستحيل ألغَت من ىذا.

 ذلك. طموحي ىو أن يتأسس قسم لتمكُت اظترأة يف اظتخيم و غَت أختيل نفسي يف نفس اظتكان الذي أنا فيو بعد ستس سنوات ولكن مبسؤوليات أكرب. أريد أن أكمل عملي مباشرة مع الناس وال أختيل أين أفعل
 أن أكون من مؤسسي ىذا القسم.

 نا أحب عملي جداً!، أبرغم كل الصعوبات و التأثَتات اليت نواجهها فالعمل باظتخيم ىو من أرتل التجارب اليت عشتها، زمالئي أصبحوا جزءا من عائليت. بإختصار
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يف البداية عملت يف غتال االقتصاد والتنمية وعندما شتعت عن  و أعمل يف  اظتركز اجملتمعي يف ؼتيم األزرق لالجئُت السوريُت. خترجت من اصتامعة األردنية من كلية الرياضة وأسكن يف ػتافظة األزرق. اشتي ألفت
احب عملي يف ؼتيم األزرق ألنو يشعرين بالسعادة إنساين.  عملعمل منظمة كَت شعرت برغبة كبَتة لالنضمام  خاصة أن العمل مع  الالجئُت يف ؼتيم األزرق  ال يقتصر فقط على األرقام  والوثائق بل ىو 
طفال والنساء والرجال واألشخاص ذوي األئات الناس مبا فيهم  ع فخاصة وأنا ارى األثر اظتباشر واالجيايب على الناس الذين أعمل معهم ومن أجلهم. انو ليس غترد عمل، ولكنو خدمة يتسٌت يل تقدديها صتمي

 االعاقة. .  التعامل مع ىذه الفئات  جيعلٍت أشعر بالسعادة والرضا.

مع الالجئُت اظتوجودين، واظتشاكل اليت قد تواجهنا يف اظتخيم. فبيئة اظتخيم  مل قبل أن أبدأ بالعمل اظتيداين أخذت التدريبات الالزمة ، والتعليمات  الضروري معرفتها عن البيئة الليت سنعمل هبا من حيث كيفية التعا
ىناك عدة أىداف ؿتاول حتقيقها يف العمل ثَت من اضتذر. الككما  يعلم اظتعظم  بيئة صعبة جداً خاصة للمرأة،ليس ألننا ال نتقن العمل بل ألن التعامل من أشخاص عاشوا حالة صدمة وضغط وضعف يتطلب 

التغيَت البطيء الذي نشهده يومياً منذ بدء تعديل وحتسُت سلوكيات الناس اطتاطئة و توجيهها لألفضل. ىناك الكثَت من اظتواقف اليت ال أستطيع نسياهنا لكن باظتخيم ولكن كلها تندرج حتت اعتدف األكرب وىو 
 عملنا باظتخيم ىو التحدي األكرب.

ت األطفال من خالل النشاطات الًتفيهية اليت ننظمها وشهدت  وماكإمرأة تعمل يف بيئة اظتخيم شهدت شيئاً فشيء تغَتاً وتقبالً لوجودي  عملي  من األطفال  حىت الرجال الكبار. أشرفت على الكثَت من رس
 ورود وأزىار وأشياء مفرحة مع العائلة واألصدقاء. ىذا التغيَت اظتلموس ىو الشيء الذي سأتذكره مهما حييت.كيف  حتولت ىذه الرسومات من صور عن اضترب واألسلحة و الدبابات إىل 

تطيع أن أتوقف عن ختيل الصور واألحداث اليت رافقيت يف اس رتيع التحديات اليت أواجهها يف عملي صعبة سواًء على اظتستوى العملي أو حىت الشخصي. عندما أضع رأسي ألنام بعد يوم طويل من العمل ال
مها متنقلة من منظمة ألخرى ػتاولة اجياد من يساعدىا على تأمُت ىذه يو  ذلك اليوم،  فمثال ال أستطيع أن أػتو من ؼتيليت صورة األم الباكية اليت ال تستطيع أن تأمن اضتفاضات أو اضتليب لطفلها الرضيع فتقضي

 االحتياجات. 

غترد عمل، ولكنو خدمة يتسٌت يل تقدديها صتميع يس احب عملي يف ؼتيم األزرق ألنو يشعرين بالسعادة خاصة وأنا ارى األثر اظتباشر واالجيايب على الناس الذين أعمل معهم ومن أجلهم. انو ل” 
 طفال والنساء والرجال واألشخاص ذوي االعاقة.  التعامل مع ىذه الفئات  جيعلٍت أشعر بالسعادة والرضا.األفئات الناس مبا فيهم  

 “طموحي ىو أن يتأسس قسم لتمكُت اظترأة يف اظتخيم و أن أكون من مؤسسي ىذا القسم.
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ة مركز تتطلب مٍت البقاء متيقظة ومتابعة لكل تفاصيل اظتركز من إدارة دير أعًتف بأنٍت ال أواجو التحديات اليت تواجهها العديد من زمياليت يف العمل، فأنا ليس لدي أطفال وأسرة أعتٍت هبا. ولكن طبيعة عملي كم
 اضتاالت وتوزيع اظتساعدات النقدية إضافة اىل األعمال اإلدراية وغَتىا.

م معطل! لكن ىذا القلق برأيي يالزم أي وظيفة لديها مسؤوليات  زتاعندما تنتهي ساعات العمل، أشعر أن القلق ال زال يالزمٍت حىت بعد وصويل اىل منزيل. حىت أن بعض األمور الصغَتة  ديكن أن تقلقٍت مثل 
 .كبَتة

 ا أثرت على قدريت على اختاذ القرارات بسهولة وسرعة كم  بالتأكيد أشعر أن لدي اظتزيد من الثقة اليت استمديتها من العمل يف اجملال اإلنساين واليت ساعدتٍت على حتسُت الكثَت من جوانب حيايت

 وامدتٍت بالشعور بالقوة يف ؼتتلف جوانب حيايت. 

ى نفسي فأنا ال أحب االعتماد على االخرين فشعوري بالقدرة عل أفضل ما يف عملي ىو أنو جيعلٍت أشعر بوجودي. و مثل معظم النساء فإن لدي اطتيار بأن أعمل أو أن أجلس يف اظتنزل لكنٍت قررت االعتماد
 على العمل و مساعدة االخرين يشعرين بقدريت على مساعدة نفسي. 

ظتشروع منظمة غَت رحبية أو رتعية من نوع ما، ال أعرف ا ايف اطتمس سنوات القادمة  أود أن أكون  أكثر استقالالً وأن  أنشأ مشروعي اطتاص و الذي سأبدأه من الصفر و أكرب معو. ديكن أن يكون ىذ
 بالضبط، ولكٍّت أرى نفسي أفعل ىذا الشيء.
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عاما من اطتربة يف غتال العمل  11ي حوايل لد خترجت من اصتامعة األردنية بتخصص اإلرشاد والصحة النفسية وقد حصلت مؤخراً على الدبلوم العايل بعنوان السياسات العامة وحقوق الطفل. اشتي صبا جاداهلل،
انضممت إىل منظمة كَت العاظتية يف األردن كمستشارة نفسية.   2002اإلنساين الذي بدأت فيو كمستشارة طالب يف مدرسة، وبعد ذلك انتقلت إىل مؤسسة نور اضتسُت للعمل يف غتال علم النفس، يف عام 

تخصصة. وتدرجت يف العمل وأنا اآلن  مديرة اظتركز اجملتمعي ظتنظمة  اظت كانت مهامي تتضمن تقييم احتياجات األردنيُت  والالجئُت وكذلك القيام بالزيارات اظتنزلية و حتويل اضتاالت لتلقي اطتدمة من اظتؤسسات
 .كَت يف شرق عمان

 شاد اليت مل تكن تعترب إجبارية يف ختصصي.الر شغفي األول ىو التعامل مع الناس و لطاظتا أردت العمل يف اجملال اإلنساين منذ أن كنت طالبة فقد كنت أتعمد اختيار مواد علم النفس وا

 

 

ُت اآلخرين إما  بسبب وضعهم االجتماعي أو قد يعود ذلك اىل وب من أىم الدروس  اليت تعلمتها أثناء عملي مع الناس ىو أننا رتيعنا متشاهبون فجميعنا بشر، قد يشعر بعض الناس أن ىناك اختالفات بينهم
درون دتاماً على التكّيف مع حياهتم إذا كان لديهم الدعم اظتناسب. وعملي قا اطتلفية  اليت قدموا  منها أو لطريقة التنشئة أو اظتستوى اظتادي... اخل. ولكن يف الواقع ىذه كلها أوىام إجتماعية. الناس احملرومون

 .يقتضي أن أبذل اقصى جهدي ا  ألتأكد  أن ىؤالء األشخاص حيصلون على الدعم الالزم للعيش بكرامة

عن اطتربات اظتًتاكمة يف ذاكريت واليت تتلخص بإدراكي أن  دثطبيعة عملي حتتم علي التعامل مع الالجئُت بشكل يومي، ولدي العديد من اضتاالت اليت ديكنٍت أن أحتدث عنها. ولكن بدالّ من ذلك سوف أحت
رب والدمار واطتسارة واألمل. لن أحتدث عن قصة األم اليت فقدت واضتال مفر من اظتوت أبدا، ومع ىذا فإن قوة الناس يف مواجهة اظتوت استثنائية. ففي عملنا اليومي وجدنا أن كل القصص جتمعها خلفية اظتوت 
 ان جيب ضتياهتا أيضا أن تستمر. ا كابنتها بل عن مفهوم األم اليت فقدت البنت ووجدهتا ملقاة حتت االنقاض ومع ىذا الزال لديها القوة لتتحدث عنها. فاضتياة التتوقف ومعه

.“بالتأكيد أشعر أن لدي اظتزيد من الثقة اليت استمديتها من العمل يف اجملال اإلنساين واليت ساعدتٍت على حتسُت الكثَت من جوانب حيايت”  
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اىل عبء التخطيط  للوصول إىل أفضل نتيجة ؽتكنة ظتساعدة ىؤالء فة العمل الذي نقوم بو ليس من ذاك النوع الذي ديكن تركو على اظتكتب حىت اليوم التايل.  فالقصص اليت نسمعها تذىب معنا اىل منازلنا إضا
 األشخاص احملتاجُت.فوظيفيت تالزمٍت حىت يف منزيل!

للذين ال ديلكون اصتنسية )بدون(.علمتٍت ىذه التجربة  ص ايف اإلمارات، عملت مع أشخاص ػتتاجُت )معظم الناس ال يعلمون أن ىناك أشخاص ػتتاجُت أو ػترومُت يف اإلمارات( ، وكذلك عملت مع األشخا
ال عتم بغض النظرعن خلفياهتم مؤمنة بأننا كبشر لدينا الكثَت من تقبكيف أتقبل اآلخرين حيث مل يسبق يل أن ختيلت نفسي هبذا القدر من النضج والتقبل. فقد أصبحت أشعر بأنٍت أكثر انفتاحاً جتاه اآلخرين و 

 و اطتصوص، وىو ما يشكل حتدياً كبَتاً عتن يف اجملتمع.وج القواسم اظتشًتكة اليت  قد ال يراىا اآلخرون، ورغم ذلك فإن التمييز ال يزال موجودا خصوصاً لدى النساء العامالت، واألم العاملة على

عات البسيطة  تساعدنا على تبادل اطتربات والتفريغ لنمضي  قدما يف تمامنظمة كَت العاظتية غتتمع كبَت جدا، ومن خالل اجتماعايت يف اظتؤسسة مع زمياليت من األمهات أشعر بالقواسم اظتشًتكة بيننا. ىذه االج
 عملنا معا.

كفاءيت ومواردي الشخصية، واستمتاعي بتفويض اظتهام وإدارة  ىذه   من يتغَت الشيء اظتفضل يل يف عملي حبسب تغَت اظتراحل اظتهنية اليت أمر هبا. و أكثر ما يعجبٍت يف عملي حاليا ىو قدريت على االستفادة  
 اظتوارد بفاعلية. 

على جودة العمل ينسجم مع شخصييت فأنا أحب أن اخذ  وقتاً  يز أكثر ما يعجبٍت يف منظمة كَت ىو اهنا منظمة تثمن عاليا وبشكل حقيقي جودة العمل، وال تركز فقط على الوصول اىل األعداد.   ىذا الًتك
 ا.كافياً ألؾتز عملي بإتقان، لذلك أشعر باالمتنان لوجودي يف مكان يوفر يل البيئة اليت استطيع فيها أن اؾتز عملي بالطريقة  اليت أحبه

. بالطبع  سوف أشعر باظتلل! أتأمل أن يكون أوالدي قد كربوا ياءأجد نفسي على جزيرة بعد ستس سنوات بعيدا عن أي اتصال باضتضارة! أنا أمزح بالطبع. لكن يف بعض األحيان ضغط العمل جيعلنا نبالغ باالش
 بعد ستس سنوات وحتملو جزءا من عبء 

ت من الناس األكثر حاجة؛ رمبا األطفال، أو األفراد اظتعرضُت وعاومسؤوليات اظتنزل ؽتا سيعطيٍت وقتا كافيا للًتكيز على حلمي الشخصي، والذي يندرج حتت مظلة العمل االنساين. فانا أحلم بالعمل مع غتم
 للخطر يف جنوب األردن. ال أعرف إذا كان ىذا اضتلم سوف يتحقق، ولكن أود أن يكون لدي الوقت الكايف للعمل على ىذا الطموح.
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سنوات!  2وانتقلت بعد ذلك للعمل يف البنك اظتركزي ظتدة ، اشتي سوسن سعادة، خترجت من جامعة الَتموك وحصلت على درجة البكالوريوس يف األدب اإلؾتليزي. بدأت مسَتيت كمذيعة يف التلفزيون األردين
ة اظتاجستَت يف العمل االجتماعي، لتكون راسكانت بعيدة كل البعد عن ما أقوم بو اآلن، ولكن جاء اليوم الذي قررت فيو  أن أقوم بالشيء الذي أحبو، لذلك التحقت باصتامعة وأكملت د بداية مسَتيت اظتهنية

 ىذه ىي أول نقطة حتول يف مسَتيت.

منظمة كَت العاظتية يف األردن حيث أعمل ىنا منذ حوايل ثالث سنوات.  مع أول جتربة يل  كانت يف اإلمارات يف اجمللس األعلى لشؤون األسرة، مث انتقلت بعدىا إىل عمان للعمل مع اعتيئة الطبية الدولية، وأخَتا
 برنامج الالجئُت يف اظتناطق اضتضرية.  بدأت كمدير مشروع وبعد ذلك أصبحت مديرة برامج يف 

ن أحتدث عن ضتظات معينة تأثرت هبا فلن أتوقف عن اضتديث، ت أبشكل عام، وكوين أعمل  بشكل مباشرمع الالجئُت، ال أستطيع إالّ أن أنظر إىل قوة النساء اصتبارة كواحدة من أبرز جوانب عملي. إذا أرد
ة اليت أتوقع أن أراىا مكسورة ومهزومة  تفاجئٍت بالصمود الذي يضيء رأفقد رأيت حاالت فردية ومعاناة شديدة كان على معظم ىؤالء النساء حتملها. فما نكتبو على الورق ؼتتلف دتاما عّما نراه يف الواقع. فاظت

 من داخلها. أحالمها وآماعتا وتطلعاهتا وطموحها مل تتأثر رغم كل األحداث اليت مرت هبا.

ة. فنحن رتيعا نعمل  بعد ساعات الدوام وخالل عطل  هناية األسبوع، دار وما ال شك فيو أن العمل يف ىذا اجملال ىو من أصعب األعمال على رتيع اظتستويات. بدءاً من اظتوظفُت يف اظتيدان و إنتهاءاً بفريق اإل
ة. وأما ؿتن فعلينا أن نبذل الكثَت من الوقت و اصتهد لنصل إىل ديدنسافر أمياال لنساعد اآلخرين. العمل اإلنساين خيتلف عن الوظائف األخرى اليت يسلك صاحبها نفس الطريق يوميا من وإىل اظتكتب لسنوات ع

الصعوبات قد تتقاطع أيضا مع حيايت الشخصية ومسؤوليايت  ىذهوجهتنا من أجل البدء يف عملنا. ىذا ناىيك عن صعوبات الطريق أو اظتناخ اليت قد تعًتض طريق العمل يف اظتيدان.  وبالنسبة يل كأم فإن 
  بإهناء العمل يف اظتكتب والذىاب إىل اظتنزل.مح العائلية . ولو مل يكن لدينا الدافع الذايت واضتافز للقيام هبذه اظتهمة، لكان الكثَت منا استقال قبل سنوات واختار الوظيفة اليت تس

 

 “أكثر ما يعجبٍت يف منظمة كَت ىو اهنا منظمة تثمن عاليا وبشكل حقيقي جودة العمل.”
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دخلت مكتيب احدى  72سلسلية. وحُت نودي على الرقم ا تو القصة الثانية حدثت معي أيضا أثناء عملي يف مركز كَت اجملتمعي حيث كنا نقوم بتنظيم دخول اظتراجعُت وتسجيلهم وذلك بإعطائهم أرقام
حيت اقًتبت مٍت استطعت أن أميزىا من عينيها. كانت صديقي ، و السيدات مرتدية األسود وتغطي وجهها مبا يسمى "النقاب "و الذي ال يظهر من الوجو سوى العينُت. حُت رأيتها  من بعيد شعرت بأين أعرفها

 ها بالسرور رغم شعور اضتزن الذي طغى على اظتوقف. ؤيتوزميليت من أيام الدراسة يف  سوريا. فرقتنا اضترب فًتة طويلة حيث انقطعت عٍت كل أخبارىا وعادت لتجمعنا ىنا يف منظمة كَت. غمرتٍت ر 

 وأين مررت بشىء من تلك الظروف. فقد أجربتٍت اضترب وصاً من أكرب التحديات اليت واجهتها خالل عملي ىو شعور اضتزن و االكتئاب الذي كان يصيبٍت يف كل مرة أشتع وأرى فيها قصص معاناة جديدة خص 
لمايت كانت تقف عقيمة جتاه بعض اظتواقف كموقف األم اليت ن كعلى ترك بييت وأصدقائي وأحبائي. شتاعي عتذا القصص و عدم قدريت على تقدمي اظتساعدة كان يشعرين باإلحباط وبكثَت من اظتسؤولية. حىت أ
لألشياء و جعلٌت أرى وأشعر باالمتنان  لنعم كثَتة من حويل مل  ريتتشكو ىدم بيتها وموت طفلها حتت االنقاض. ىذا الشعور بعدم القدرة على الرد كان عبئاً كبَتاً على كاىلي. عملي مع الالجئُت  غَتمن نظ

 أكن اشعر بوجودىا أو بقيمتها . ومن ناحية أخرى فإن العمل االنساين جعلٍت أصبح أكثر وعياً 

اضتياة جيب أن تستمر. مساعدتٍت للناس على بساطتها  بأنو قوة وجعلٍت أدرك أن بعض األشياء أبسط من أن نقلق أو نغضب ألجلها فبعض الناس  قد خسروا كل شيء ومع ىذا فهم مازالو أقوياء يؤمنون 
 يوم من األيام" فهذا أشبو مبكافأة يل.يف تشعرين بالفخر بنفسي. قد ال تكون ىذه اظتساعدة بقدر حجم الضرر اظتوجود ولكنٍت اكتفي بأن ىناك أناس يقولون: "أمل قدمت لنا مساعدة  

أشعر بأين مل أفقد التواصل معهم وبأين الزلت قادرة على دتييز و  باإلضافة اىل مساعدة الناس فإن من األمور األخرى اليت أحبها يف عملي ىي أنو يتيح يل الفرصة ألرى الشعب السوري الذي أحبو بشكل يومي
فلسطينية األصل إالّ أين سأظل أعترب سوريا بلدي وأيقن بأن وجودي ىنا مؤقت فأنا أتوق اىل اللحظة اليت سأعود فيها  -ورغم كوين أردنيةعتجاهتم و أماكن سكنهم فيأخذين ىذا الشعور اىل سوريا ولو للحظات. 

 اىل سوريا بعد أن تنتهي االزمة.

مس سنوات بل لعشر سنوات. لكن ىذه اطتطط  ط طتأين أرى نفسي بعد ستس سنوات؟ بعد أن تركت سوريا تغَتت رتيع ؼتططايت فقررت أن أعيش كل يوم بيومو. عندما كنت بسوريا كنت أخطط ليس فق
 اظتستقبلية ، فما فائدة التخطيط إذا؟ لنعش كل يوم بيومو.مي تالشت بلمح البصر ؽتا جعلٍت أدرك أن بعض األشياء خارجة عن ارادتنا. ما حدث يف سوريا ليس ذنيب لكّنو غَت حيايت كلياً و ىدم كل أحال
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وقد كنت أحب عملي كثَتاً. عندما جئت اىل االردن منذ ية ولدت يف سوريا و قضيت فيها معظم سنوات عمري. وبعد تصاعد األحداث يف سوريا جئت اىل االردن. يف سوريا كنت أعمل مدّرسة للغة االؾتليز 
عدة االشخاص اظتتأثرين من أزمة اللجوء. تقدمت بطلب ساثالث سنوات تقدمت بالعديد من طلبات التوظيف ولكن دون جدوى، وحينها قررت أن اقوم بتغيَت ؼتططايت وأن التحق يف غتال العمل التطوعي ظت

اظتعلومات عن اطتدمات اظتقدمة وتوزيع اظتساعدات النقدية والعينية. م بتطوع يف اظتركز اجملتمعي ظتنظمة كَت الكائن يف حي النزىة يف شرق عمان وكانت مهامي اليومية تتضمن مقابلة الالجئُت وتسجيلهم وتزويدى
 بعد ثالثة أشهر تقدمت بطلب توظيف كموظفة إستقبال باظتكتب الرئيسي وعملت ىناك حىت مت ترفيعي ألصبح يف قسم اظتوارد البشرية.

روا باضترب. مل أكن أعلم من قبل أن ىناك برامج خاصة تاثعندما أفكر بسبب تقدمي للتطوع مع منظمة كَت أتذكر القصص اليت كانت أخيت ختربين اياىا حيث كانت تعمل مع الالجئُت السوريُت اللذين  
جزءاً من عائلتهم يف بلد الزلت اعتربه "موطٍت" ظتا كان  وينومؤسسات تعٌت بشؤون الالجئُت وظتساعدهتم. فخطر ببايل أن ىذا العمل سوف ديككٍت من مساعدة أشخاص لطاظتا غمروين حببهم وعطفهم و اعترب 

كلمات التشجيع البسيطة أو حىت رسم البسمو على وجوه لى  يل فيو من أصدقاء رتعٍت هبم اضتب والذكريات اصتميلة. كان ىديف الرئيسي من ىذا العمل ىو مساعدة الناس حىت لو اقتصرت ىذه اظتساعدة ع
 األطفال. ىذه اللفتات البسيطة كانت كافية لتجعل يومي يستحق اظتعاناة.

أنسامها ما حييت. األوىل كانت إلحدى السيدات السوريات واليت لن ىناك الكثَت من اظتواقف و القصص اليت تًتكها اضتياة ػتفورة يف ذاكرتنا، و قد مررت يف عملي بالعديد من ىذه اظتواقف لكن ىناك قصتُت 
اىل االردن مع زوجها وأطفاعتا منذ فًتة قصَتة وقاموا باستئجار شقة مت استقبلتها عندما زارت مركز منظمة كَت وقد كانت متشحة بالسواد ويبدو على وجهها مالمح اضتزن. وعندما سألتها ما هبا أخربتٍت بأهنا قد

د االيام و بينما ىو يقوم  بالعمل على سطوح إحدى البنايات اح صغَتة جداً نظراً حملدودية مواردىم. الزوج وىو اظتعيل الوحيد كان يعمل يف إحدى الورشات من دون ترخيص عمل ليؤمن احتياجات أسرتو ويف
غم ما  كانت دتر بو من ظروف قاسية من عدم قدرة على دفع فواتَت ور  وقع من فوق سطح البناية ومل يتمكن الدفاع اظتدين من إسعافو حيث فارق اضتياه تاركاً زوجتو  أوالده وحيدين يف بلد غريب من دون معيل.

لتحمل هبذا الشكل؟ فهى وحيدة ومن دون معيل وغارقة بالديون . كما ى ااظتستشفى أو حىت إعالة أطفاعتا إالّ أهنا كانت قوية و متماسكة. موقف ىذه اظترأة القوية جعلٍت أتساءل: ترى ما الذي جيعلها قادرة عل
 يقال يف اظتثل الشعيب "فوق اظتوت عصة قرب"! أذكر أن ورقة التسجيل اليت كنت أكتب عليها غرقت وقتها بدموعي.

 
اعتربه "موطٍت" لت خطر ببايل أن التطوع يف منظمة كَت سوف ديككٍت من مساعدة أشخاص لطاظتا غمروين حببهم وعطفهم و اعتربوين جزءاً من عائلتهم يف بلد الز ”

“ظتا كان يل فيو من أصدقاء رتعٍت هبم اضتب والذكريات اصتميلة  



64 

 سالم كنعان



65 

 الطاقة!من القدرة على تغيَت حياة شخص و حتويلها من حياة صعبة اىل حياة أكثر إحتماال ىي واحدة من األشياء اظتفضلة يف عملي؛ فهذا ديدين بشحنة 

يف مكتب آخر يف اظتنطقة.  أرى نفسي أكثر قدرة على احداث و  أين أرى نفسي يف اطتمس سنوات القادمة؟ متقاعدة! بالطبع أنا أمزح، لكنٍت بالتأكيد أرى نفسي  أعمل مع منظمة كَت، رمبا كَت األردن، أ
وتعزيز مشاركة اظترأة يف غتال القوى العاملة من خالل هتيئة بيئة دة التغيَتات يف السياسات على اظتستوى اإلقليمي فاظتناصرة والتعبئة والضغط  ىي شغفي األول وأود أن أعمل على تغيَت بعض السياسات السائ

 عمل مالئمة يف رتيع أؿتاء العامل العريب.

 اصتانب فربأيي أن اظترأة ىي األقدر على إحداث التغيَتذا قد جتد اظترأة أن من الصعب عليها مغادرة الشرنقة اليت تعيش فيها وىذه مشكلة شائعة لدى  العديد من النساء ، لذلك ارغب بالعمل على ى

 صنع القرار ومنع بعض اضتروب اليت حتدث. يف وتعزيز صناعة  السالم. ىل سبق لك أن شتعت أن امرأة بدأت حربا؟ أنا بالتأكيد مل أشتع، لذلك أشعر أنو حان الوقت ليكون للمرأة  دورىا

اليت من اظتمكن ان نقوم هبا ظتساعدة الناس كي يتمكنوا من ت لدي رسالة أود أن ترسل و تصل إىل العامل: بعد كل سنوات اطتربة اليت أملكها، انٍت مؤمنة وبشكل كبَت أن أساس عملنا ىو الناس. التدخال
 مساعدة انفسهم، ودعمهم مبختلف الوسائل الؾتاح ىذه اظتهمة ىو أمر غَت ػتدود ورائع! 

 

“الطاقةمن القدرة على تغيَت حياة شخص و حتويلها من حياة صعبة اىل حياة أكثر إحتماال ىي واحدة من األشياء اظتفضلة يف عملي؛ فهذا ديدين بشحنة ”  
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. صحيح أن ىذا مل يكن اضتصار األول واالعتداء على اظتنطقة ولكنو كان أشدىا 2002-2000عندما أتذكر أىم اللحظات و اظتواقف يف مسَتيت  اظتهنية فإن أول ما يتبادر لذىٍت ىو أحداث حرب غزة 
 قسوة. فقد اعتربت ىذه اضترب مبثابة جرس انذار ظتا زتلتو من هتديد بدمار ىذه البقعة من جانب

الطفل يف ذلك الوقت ىائلة فقد عمل رتيع قادة اجملتمع ومن اليوم ذ وظتا  سببتو  من خسائر يف االرواح و معاناة ألىل غزة من جانب اخر وما تزال. كانت االستجابة ضتاالت الطوارئ اليت وفرهتا منظمة إنقا 
ملنا مع بعضنا لدرجة أننا اشركنا اجملتمع نفسو. لدي صور . عاألول جبنا اىل جنب مع رتيع اظتوظفُت معرضُت حياهتم للخطر حتت القصف والتدمَت لتزويد الناس واألطفال باالحتياجات األساسية الالزمة
 يع عّمال اإلغاثة و رتللموظفُت وىم يوزعون اظتعونات بإستخدام الكروسة )الكروسة ىي عربة جيرىا زتار، و تسمى كذلك يف غزة( . كان وقتا صعبا للغاية رأيت في

 وقد كانوا مستعدين للتضحية حبياهتم و تعريضها للخطر مقابل أن يوفروا اظتساعدات  واطتدمات للناس احملتاجة.

 فهي حتت سيطرة السلطة الفلسطينية.  Aمشًتكة وأما اظتنطقة  Bتقع حتت السيطرة اإلسرائيلية واظتنطقة  C. اظتنطقة A ،B ،Cإذا زرمت فلسطُت فستعلمون  أهنا غتزئة إىل  ثالث مناطق تسمى 

يس من  السهل ألي أحد أن حيصل عليو. و ولمن الصعب جدا ويكاد يكون مستحيال بناء أوترميم اظتنازل أو حفر اآلبار أو حىت إضافة أو جتديد غرف فذلك حيتاج اىل اضتصول على تصريح  Cيف اظتنطقة  
ك مستوطنة إسرائيلية تسمى أيضا سوسيا تقع على اراضي ىناىناك عملنا يف قرية صغَتة تسمى سوسيا تقع يف جنوب اطتليل، حيث كان من اظتعروف أن ىذه القرية الصغَتة تعاين من مشكلة اصتفاف، وكان 

يت واجهتنا ىي أن القرية كانت تقع يف منطقة مفتوحة حتت اظتستوطنة ال القرية اظتصادرة  تسحب كل اظتياه اصتوفية ظتلىء زتامات السباحة وغَتىا. كان مشروعنا يف ىذه القرية يتضمن حفر بئر مياه لكن اظتشكلة
قوم حبفر البئر حبذر. وفعال قمنا بتنفيذ اظتشروع وعندما اكتمل قمنا ن نؽتا سيجعل أي عملية حفر مكشوفة. فكرنا يف كثَت من اضتلول اىل أن توصلنا اىل حل باالتفاق مع سكان القرية احملليُت حيث كانت اطتطة أ

 بعمل حفل افتتاح صغَت. 

 .علمتٍت ىذه التجربة مدى تعقيد ىذا العمل وحجم التأثَت السىء للصراعات وأثرىا السليب على حياة الناس وحقوقهم، حىت يف أصغر التفاصيل

ظمة كَت وبالتحديد مع برنامج االستجابة لالجئُت يف اظتناطق من احدى  اللحظات اضتزينة العالقة يف ذىٍت واليت ال اعتربىا  ذكرى او موقف حزين  فقط بل ايضا اعتربىا حافز يل كي استمر. خالل عملي مع
يف اظتناطق اضتضرية واظتخيمات. ناقشنا يف ذلك االجتماع حياهتم  َت اضتضرية حضرت اجتماع مع اظتتطوعُت السوريُت والعراقيُت الذين يعملون مع منظمة كَت يف األردن ، حيث يساىم اظتتطوعون يف دعم مراكز ك

صتوئهم . كانت األحداث اليت مروا هبا صعبة ختللتها معاناة  حلةكالجئُت و الصعوبات اليت مروا هبا. كان من الصعب جدا علّي شتاع ما مّروا بو من أحداث اعتقال ومضايقة و اعتداء جسدي و لفظي أثناء ر 
 ا قوت لدي اضتافز ألبذل وأساعد أكرب عدد من الناس.أهن ومضايقة مل يصرّح البعض عنها و لكٍّت شعرت أن بعضهم كان ضحية للتحرش اصتنسي .  شتاع ىذه القصص و التجارب كان حتديا بالنسبة يل إال
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عاما تقريبا. التحقت باصتامعة األمَتكية يف بَتوت لدراسة اعتندسة الكيميائية، وخالل سنيت  24اشتي سالم كنعان، وأنا حاليا اظتديرة العامة ظتنظمة كَت العاظتية يف األردن، أعمل يف اجملال اإلنساين/التطويري منذ 
اس واصترحى. وصدمت من قلة أعداد لنحدث الغزو اإلسرائيلي  فتطوعت مع رتعية اعتالل األزتر الفلسطيٍت يف ؼتيم صربا. رأيت مشاىد مروعة من آثار اضترب اليت تركتها على  ا 1202األوىل يف عام 

. مل اكن اعلم يف ذلك الوقت انٍت ادتتع هبذا القدر من الوعي  سايناالشخاص و اظتؤسسات الذين  يقدمون اظتساعدات مقارنة باالحتياجات اظتوجودة على أرض الواقع. لذا قررت االنضمام للعمل يف اجملال االن
الدراك  كان موجودا بداخلي منتظرا الفرصة ليظهر. ويف اول نقطة ا اظتا يدور من احداث  متصاعدة و كنت مدركة بأن حتقيق العدالة االجتماعية  وحتسُت حياة الناس يتطلب الكثَت من اصتهد والعمل. و كأن ىذ

األكثر ضعفا من الناس. اكملت دراسيت بعدىا الحصل  ئاتحتول يف حيايت قمت بتغَت ختصصي اصتامعي من اعتندسة الكيميائية اىل ختصص الصحة العامة والتثقيف الصحي ألكون قادرة على العمل مع الف
نظمة كَت حيث استطيع أن م ومنذ ذلك الوقت و انا اعمل يف غتال العمل االنساين والعمل التنموي حيث أؤمن بأن ىناك رابطا وثيقا بُت االثنُت، و خصوصا يف عملي مع 1202على درجة اظتاجستَت يف عام 

 أرى وأظتس  بوضوح العالقة القوية بُت اجملالُت كما ينبغي عتا أن تكون.

عام. انتقلنا للعيش يف االردن قبل ثالث سنوات فقط بعدما كنا نعيش أنا وابنتاي  وزوجي يف فلسطُت. و  14عام ونور  10أحد التحديات  اليت أواجهها يف ىذا اجملال ىو أنٍت أم عاملة. لدي ابنتان: سارة 
اسرائيلية و ما يدور من أحداث يف غزة و  –ور من نزاعات فلسطينية يد كوين  عشت يف فلسطُت  بعيدة عن عائليت الكبَتة  مل أستطع اضتصول على الدعم واظتساعدة الكافية. فما بُت عملي و متابعيت اضتثيثة ظتا

جليسة ألطفايل. لكن الشعور بالذنب الذي يسببو الصراع  ضارحتديات اضتياة اليومية حبد ذاهتا شعرت بافتقادي للدعم الكايف ولكٍت كنت قادرة على جتاوز ىذا التحدي من خالل دعم زوجي وأصدقائي واح
سفري اظتتكرر حبكم طبيعة عملي. ولكن ماذا عساي أن أفعل فقد  ىل بُت حيايت الشخصية واظتهنية ىو التحدي الذي مل اكن قادرة على جتاوزه  فقد كنت مضطرة لًتك عائليت لساعات طويلة أثناء دوامي اضافة ا

 كان البد من القيام بذلك.

سي يف ىذا اجملال بقوة وىذا حبد ذاتو اؾتاز كبَت دفع االخرين نف كوين امرأة تعمل يف غتال غالبا ما حيكمو الرجال يشكل عندي حتديا آخر، ولكنو حتٍد لطيف من نوعو، فقد استطعت على مر السنوات أن أثبت
 اىل تقبلي واالعًتاف بكفائيت و قدريت كامرأة مهنية وليس فقط كإمرأة.

فلسطينية  ثبت أنو التحدي األكرب  -مة ظتنظمة كَت يف األردن. كوين أردنية لعاو أما التحدي األكرب بالنسبة يل فهو أنٍت  من ىذه اظتنطقة. كنت اظتديرة العامة ظتنظمة إنقاذ الطفل يف فلسطُت، واآلن أنا اظتديرة ا
 الذي أواجهو. ؽتا يعٍت أن علي أن أثبت نفسي أكثر وأكون قادرة على قيادة ىذه اظتنظمات الكبَتة إىل النجاح.



68 

 مقدمة

لنساء العامالت يف غتال الطوارئ واالغاثة.لذا شعرت ان من ت اجاءت ىذه القصص العشر استجابة ضتقيقة ان ىناك القليل جداً من اظتعرفة واظتعلومات داخل منظمة كَت الدولية يف األردن حول حياة وخربا
 مسؤولييت ابراز النجاحات واالؾتازات والتحديات اليت تعًتض طريق النساء العامالت يف غتال الطوارئ واالغاثة يف كَت األردن. 

أعمق بالقضايا اليت تؤثر على مشاركة اظترأة يف ىذا اجملال،  وعيان اعتدف من رواية ىذه القصص ىو توثيق خربات النساء العشر يف العمل يف غتال الطوارئ واالغاثة يف كَت األردن، وذلك طتلق فهم افضل و 
 اتية لزيادة وتعزيز ىذه اظتشاركة.مو واظتساعدة على خلق ظروف 

للعاملُت يف منظمة كَت يف العامل وللعامل ارتع ان يعرفوا اظتزيد عن ٌت باالضافة اىل ذلك، فاننا هندف اىل تسليط الضوء على العمل الرائع الذي تقوم بو العشر نساء العامالت يف ىذا اجملال، ونشر قصصهن ليتس
 عمل العشر نساء، اؾتازاهتن، وحتدياهتن  وآليات التصدي عتذه التحديات.

دتثل  غتال الطوارئ واالغاثة، وما ىي افضل جوانب عملهن. يف ما لدينا ىو غتموعة من عشر قصص عميقة حتكي عن التجارب الشخصية للنساء العامالت يف منظمة كَت الدولية يف األردن، وكيف قرروا العمل 
 األزمة السورية! –يل مث القصص شهادة على ما يعنيو ان تكوين امرأة، ام، اخت، ابنة، عاملة يف غتال الطوارئ واالغاثة لالستجابة اىل أزمة انسانية مل يسبق عتا

زمة هبذا اضتجم، ولكن أيضاً يف كفاحهن للتغلب على العقبات أل ان رتيع القصص ُملهمة، وعلى لسان النساء انفسهن. ُتظهر القصص التزام ومرونة العشر نساء العامالت يف االغاثة، ليس فقط يف االستجابة
 اليت تعًتض العمل يف غتال يهيمن عليو الذكور يف الدرجة األوىل.

ضاُ لسارة رشدان لنجاحها يف اخراج ىذا اظتشروع اىل حيز الوجود، اي اود ان اتقدم بالشكر اصتزيل للعشر نساء القياديات اللوايت مل يبخلن علينا بوقتهن وشاركننا بقصصهن وبتجارهبن الشخصية. شكري وتقديري
  اللغة العربية.اىل حيث قامت مبقابلة النساء و كتابة قصصهن وسامهت ايضا يف التحضَت للفيلم اطتاص هبذا اظتشروع. الشكر ايضاً لزينب األقرع لًترتة القصص

 نأمل بأن نستطيع االستمرار يف ىذا اظتشروع بشكل دوري، وتسليط الضوء على قصص عشر نساء قياديات يف كَت األردن كل عام.

 اظتديرة العامة—سالم كنعان

 منظمة كَت العاظتية يف األردن
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 قصصهن بكلماتهن
 األردنيف  توثيق جتارب النساء العامالت يف منظمة كَت العاظتيةلغتموعة من عشر قصص 


