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التنمية  أجل   من   الرياضة   
  حياة   نمط   ترويج ل   الرياضية   األنشطة   يستخدمون   والعراق   األردن   في   المحليون   والسكان  داخليا    والنازحون   الالجئون 
المجتمع   في   السلمي   والتعايش   صحي   

 

 

 التحدي: 

هابي الر ا   “ميةالسل ”الدولة القد أدت الحرب في سوريا وتوسع نطاق سيطرة تنظيم 

حلول منتصف و ب . 2011شخاص خارج أوطانهم منذ عام أليين من االإلى نزوح الم

جئين في  المواطن سوري رسميا ك  655,00كان قد تم تسجيل أكثر من  2016عام 

أما في العراق .  عددهم الفعلي ضعف ذلكأن التقديرات تشير إلى أن   إل  -، فقط الردن

أكثر  ول يزال هنالك  .2016في عام لجىء سوري  250,000فقد سجل أكثر من 

 .  العراق ليصبحوا في عداد النازحين داخليا فيفار ن شخص ييمال 3من 

 

جئين،  الآمن بداخل مخيمات ال الذيعيش الباحثون عن مل حيان ألفي أغلب ا

  ردن والعراق على حد سواء. في بعضألبل تستقبلهم مجتمعات محلية في ا

المدن، على سبيل المثال في مدينة دهوك في شمال العراق، تضاعف عدد  

ساسية والصحية  ألغم ذلك ينبغي توفير الخدمات ار.و 2011السكان منذ عام  

ن تستفيد جميع تلك الفئات من الرعاية  لجميع الفئات السكانية. كما ينبغي أ

نشطة الترفيهية. وينطبق ذلك بشكل خاص  ألجتماعية والتعليم وا لالنفسية وا

طفال والشباب الذين يعانون من صدمات نفسية والذين يحتاجون بشدة  ألعلى ا

إلى رعاية ودعم مهني. ولكن هذه المساعي تنطوي على تحديات هائلة.  

حمل أعباء تفوق طاقتها، فالمعلمون يتبعون بالفعل  دارات والمدارس تت إلفا

تكاد توجد أية   لطفال في كل فصل. و  60وبات مع وجود انمث ال نظام الث

الرياضات   ه يمكن من خاللأن الرياضة. بالرغم منتطبيق حصة إمكانية ل 

 .جئين والنازحين داخليا والسكان المحليينالتقارب بين الال  توطيد الجماعية  

 

 

 

 

 

 الل ومعالجة النزاعات من خ التبادل و التعلم
 " التنمية أجل من الرياضة" 

 أسم المشروع: 

 :من بتكليف (BMZ) والتنمية اإلقتصادي للتعاون التحادية الوزارة

   على الصعيد الوطني : األردن 
كردستان إقليم العراق، محافظات بغداد، البصرة،  : العراق
 نينوي  

 منطقة المشروع: 

 م والتعلي رة التربيةازاألردن : و
 كردستان  إقليم حكومة ، التخطيط   وزارة ق :العرا 

 المنفذة  الوكالة
 : الرئيسية

 :  المدة     2024-  2016 

 نهجنا :  

 - أو التنس    سواء كانت كرة القدم أو كرة السلة أو كيك بوكسنج أو السباحة  -الرياضة  

األشخاص. تعمل أنشطة   الجسم فحسب بل تدعم كذلك التواصل والتعاون بين  تقويل  

للتنمية األلماني  التعاون  والتماسك   وكالة  الستقرار  لتعزيز  الجانب  هذا  تسخير  على 

 .الجتماعي

 

ية ، تعمل الوكالة األلمان(BMZ)الوزارة التحادية للتعاون القتصادي والتنمية    نيابة عن 

في مخيمات على دعم المنظمات المحلية لتنظيم أنشطة رياضية    (GIZ)للتعاون الدولي  

 العراق واألردن مما يسمح لالجئين في  الالجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة لالجئين

ممن المحليين  والسكان  بين    والنازحين  أعمارهم  ممارسة   عاما    24و    8تتراوح  من 

لتجربة واكتساب  وهذا سوف يتيح لهم الفرصة  في محيط آمن.    الرياضة بشكل جماعي

احترام   والنزوح:  الحرب  بسبب  الوقت  بمرور  مهملة  أصبحت  التي  القيم  من  العديد 

 .اآلخرين والعدالة والثقة بالنفس والنتماء إلى المجتمع
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  (GIZ)  الدولي للتعاون األلمانية الوكالةحقوق نشر الصور  

 مسؤولة عن هذا المحتوى  الدولي للتعاون األلمانية الوكالة

   (BMZ) والتنمية  االقتصادي للتعاون االتحادية الوزارةبالنيابة عن 

 
 

 مع :  بالتعاون 

 (GIZ) الدولي للتعاون األلمانية الوكالة   لقب تم النشر من 

   التنمية أجل من الرياضة
 

 : عمان، األردن    GIZالعنوان لمكاتب 

 الشيمساني                                

 009626957113الهاتف : 

 Henning.schick@giz.de 

   2021بتاريخ   تشرين أول 
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 .  تأهيل األطفال والشباب و الجسدية والنفسية  التنمية علىيركز المشروع 

تلعبه   أهمية الدور الذي يمكن للرياضة أن إدراك والمختصينالخصائيين  على بالبداية

الجتماعيون   األخصائيون تم تدريبيومن ثم تنمية قدرات األطفال. معرفة وفي 

و القيم   الحياتية األطفال المهارات ومشاركة على تعليم والمعلمون والمدربون

 المرتبطة بالرياضة. الجتماعية

 كل ذلك من خالل تكييف و تطبيق أنشطة رياضية قائمة على أساليب تربوية علمية.  

من فئة  ذوي اإلعاقةاألشخاص المستضعفة و  اتالفئيركز المشروع أيضا على  

 الرياضة.   على ممارسة  الشابات وناث يتم تشجيع ال ، كما الشباب

 

أتي دور مشروع الرياضة من كافية لممارسة الرياضة يإمكانيات إقليم ل يتوفر فيه في 

من  تبني العديد  لتحقيق الذات. إن الرياضات الجماعيةلييسر الطريق  أجل التنمية

تحقيق  للتعارف و الفئات السكانية مختلفألطفال والشباب من تيح الفرص لتوالجسور، 

 العنف.والحد من من جديد األمل  وبناء الصداقات 

 

 ادة أوجه االستف

  المحافظات األردنية من ضمنها عيش عدد كبير من الالجئين في المجتمعات المضيفة في  ي

، يتم تزويد الوكالة األلمانية للتعاون الدوليعمان وإربد والمفرق والزرقاء. وبدعم من  

مدرسة    300هؤلء األشخاص بأنشطة رياضية تراعي النوع الجتماعي في أكثر من  

ا مجتمعي ا.    318و   في محافظات شمال العراق في دهوك وأربيل والسليماني أما  مركز 

من األنشطة الرياضية العديد من األطفال والشباب    يستفيدوكذلك في بغداد والموصل،  

 يمات لالجئين وعشرة مراكز للشباب وأكثر من ثمانين مدرسة.مخفي ثمانية المقدمة 

األنشطة   حول % إناث(50) معلم ومدرب 1100يقوم المشروع بتدريب أكثر من 

مشروع الرياضة من أجل التنمية الرياضية وطرق التدريب لضمان استخدام نهج 

وبناء على النزاعات. وبشكل مستدام لتعزيز الدعم النفسي والجتماعي ومنع العنف 

ألف   150إلى أكثر من من الوصول  الرياضة من أجل التنمية  هذا، تمكن مشروع

   طفل وشاب حتى اآلن.

مستفيد و تطبيق   175،000الوصول الى ما يقارب  2024و ما زال الهدف بحلول 

و شمال العراق، وتأتي هذه الدراسة بهدف أثبات جودة  دراسة األثر في األردن 

 .  أهداف المشروع طويلة المدى و فعالية منهجية الرياضة من أجل التنمية

 

 

 

 

 مثال من الميدان 

في ماريانا حداد، لعبة كرة قدم سابقة 

 2017في عام ، ويلمنتخب األردني النسا

  مشروعمعتمدة في مدربة أصبحت مريانا 

الرياضة من أجل التنمية ومنذ ذلك الوقت  

خبراتها  نقل وتقوم مريانا بمشاركة 

 .  لمدربين و المختصين في مجال الرياضةل

 

 

  ، ما يميز مشروعالبرنامج  نهجية"أدركت بسرعة اإلمكانات الهائلة لمتقول حداد 

القدم  بين تدريب كرة  فريد ا في األردن هو الجمعويجعله الرياضة من أجل التنمية 

. أنا أستمتع حق ا بالعمل مع األطفال  لتطوير الشخصيةالمنظم باحتراف والدعم الهادف 

طور  وتعزيز نموهم، بغض النظر عن جنسيتهم أو عمرهم أو جنسهم. وبدوري، أنا أ

ا  نمو، كما أنني أةمدربمن قدراتي ك داخل   -لألطفال  قدوةوأحاول أن أكون نموذج 

 . وخارج الملعب"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لوزارة التحادية  ل  الخاصةروع الرياضة من أجل التنمية جزء من المبادرة  إن مش

"معالجة األسباب الجذرية للنزوح وإعادة دمج  حول    للتعاون القتصادي والتنمية

ا قصيراألجل لالجئين والمجتمعات المضيفة لهم.   أما  الالجئين"، والتي تقدم دعم 

المست التدابير  تصميم  تم  الطويل،  المدى  الهيكلية  على  األسباب  لمكافحة  دامة 

 للنزوح، مثل الفقر وانعدام اآلفاق. 

، ويعزز  يحد من النزاعات، والتطور الشخصي والمهنييساهم هذا المشروع في 

والمجتمعات   الالجئين  بين  وكذلك  الالجئين  مخيمات  داخل  الجتماعي  التماسك 

 المضيفة. 
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