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 القضایا الرئیسیة للمرأة والفتیات 
 في األردن وفي الشرق األوسط

 نقص المواطنة
الرسمیة

نقص التمویل

نقص الصوت

 نقص التعبیر عن
الذات

 الحصول على
التعلیم العالي

 الحصول على
الموارد التعلیمیة
 الحصول على

الخدمات الصحیة

 عدم وجود
الُمشِردین



آمال لتدریب وتعلیم الفتیات
وصف المنظمة

 منظمة أھلیة وتأّسست في عام ٢٠١٢
 ومسّجلة في كندا واألردن ولكن تعمل حالیا
 في الشرق األوسط فقط وتعرض المنظمة

 خدمات مختلفة والدعم بصفة عامة لالجئات
 والفتیات المحرومات والفتیات بدون

الجنسیة الرسمیة في المنطقة

“  تتكون المنظمة من أربعة مشاریع الرئیسیة:“
 تخصیص المنح الدراسیة لھؤالء الفتیات؛
 تدریب المھارات وبرامج اإلرشاد لھؤالء
 الفتیات؛ مساعدة ھؤالء الفتیات على أن
 تصبح مستقالت مالیا؛ ودعم  االستدامة

الذاتیة لھؤالء الفتیات



 مؤّسسة
المنظمة

تأسّست المنظمة من قبل المدیرة المنطقیة الحالیة التي اسمھا نورة الشّرب●
ھي من أصل فلسطیني ولكن عاشت معظم حیاتھا في كندا ●
درست في جامعة یورك في مدینة تورونتو وتخصصت في العلوم السیاسیة ●

ودراسات الالجئین والھجرة القسریة
سكنت لمدة أربعة شھور في مخیمات الالجئین في األردن●
 خالل إقامتھا في المنطقة، الحظت نضال عائالت الالجئین وخصوصا النساء ●
ھي لم توافق مع ھذه الظلم وشعرت بأّنھا تتفھم النساء والفتیات في المنطقة ●

بسبب ھویتھا الفلسطینیة 
عملت مع زمیلھا دكتور حسن األور (سخیا من أصل فلسطیني) لتأسیس منظمة ●
ھي سكنت في األردن في أول عامین للمنظمة حیث شرفت على العملیات ●

 المنطقیة. 

كیف تّم تطویر المنظمة ومن ھي نورة الشّرب؟



مقابلة صحفیة مع نورة الشّرب
خدمات وأھداف المنظمة

http://www.youtube.com/watch?v=1kBcvuWpIRk


نادي الكتاب

ورش العمل

برامج اإلرشاد

نادي التصویر

خدمات المنظمة
تنظیم المؤتمرات ووّر العمل للتطویر ●

المھني
تنظیم أحداث مختلفة لجمع التبرعات ●

لتمویل منح المنظمة
تنظیم األندیة الدراسة●

(مثل نادي الكتاب ونادي التصویر)
تنظیم التوّخات المدرسیة للفتیات ●

من حساب فیسبوك المنظمةالمستفیدات 
http://www.facebook.com/HopesforWomen



ھل لدیكم أسئلة؟
شكراً جزیالً

من حساب فیسبوك المنظمة
http://www.facebook.com/HopesforWomen


