خميم الزعرتي
ورقة املعلومات لفريق عمل للشباب
كانون الثاين ٢٠١٦
دعم الشباب المدربين لمجتمع الزعتري

فتح مساحات جديدة للشباب
لقد استضاف الشباب السوري احلفل االفتتاحي للملعب الرياضي يف مركز شبايب
كويست سكوب وصندوق األمم املتحدة للسكان يف القطاع الرابع  ,ومت التأكيد على
ان امللعب هو مساحة جديدة مفتوحة للشباب من كل األعمار و لكال اجلنسني و
لذوي االحتياجات اخلاصة وقد تضمن االحتفال ايضا حفل ختريج ملا يقارب 275
شاب و شابة من املشاركني يف نشاطات املركز الشبايب.

رسائل التأييد الشبابية من خالل الفن
اقامت جلنة فنانني الزعرتي يف خميم الزعرتي و بالتعاون مع منظمة االغاثة والتنمية
الدولية معرضا فنيا يف عمان لعرض اللوحات و التماثيل و أعمال الرسم على الزجاج
اليت نفذها فنانني من خميم الزعرتي يف تاريخ  , 25/12/2015وقد كان هدف
املعرض األساسي هو عرض الرتاث الثقايف السوري هبدف احملافظة عليه جنبا اىل جنب
مع الرتاث األردين .و قد عرض املشاركون يف لوحاهتم مشاهد توضح الوضع القائم يف
سوريا .وخالل يومني من املعرض حضر الفنانني من الزعرتي املعرض .وقد عربت
منظمة االغاثة والتنمية الدولية عن اعجاهبا باألعمال املعروضة و مت تأكيد على ضرورة
متابعة األعمال الفنية ليتم عرضها يف املستقبل.

ميارس شباب الزعرتي مهاراهتم اللحام واخلياطة والنجارة من خالل تصنيع أسرة
خشبية لالجئني طرحيني الفراش وإصالح كراسي متحركة .وسعدت الشباب
مسامهتهم يف اجملتمع وابتكارهم بأدوات شحيحة خللق منتجات جديدة اليت ميكن
يستخدمها أفراد اجملتمع .وتضمنت مشاريع املتدربني دعم األشخاص املعاقني يف
مركز  NRCيف القاطع الثامن (خمترب االبتكار ليونيسف) بالتنسيق مع منظمة
االغاثة والتنمية الدولية واملفوضية ومؤسسة تعزيز الثقافة االجتماعية .

 ١٠أيام النشاط
شارك وايبريين الزعرتي (شبكة صندوق األمم املتحدة للسكان تثقيف األقران) حبملة  10أيام
النشاط اليت وقعت من  25تشرين الثاين لغاية  5كانون األول  .2015واهلدف الرئيسي للحملة
كان حتريك املراهقني والشباب للدفاع عن حقوقهم وتضمينهم يف أولويات جدول التنمية بعد عام
 2015ويف األهداف اإلمنائية املستدامة يف املستاوات الوطنية واحمللية .وخطط وايبريين الزعرتي
انشطة خمتلفة طوال فرتة احلملة مثل املسرح التفاعلي وفريز موب ورسوم اللوحات ويوم مفتوح
بوسائل الرتفيه.
 ١٦أيام النشاط
شارك شباب الزعرتي يف محلة  ١٦أيام النشاط اليت ركزت على توسيع دور الرجل ودور الشاب يف منع
واالستجابة للعنف املبين على النوع اجتماعي وجنسي.
قريق عمل الشباب هو منتدى ميداين يعىن بالرتكيز على التأييد والتخطيط والتنسيق مبا خيص قضايا الشباب برئاسة صندوق األمم املتحدة للسكان و اجمللس النروجيي لالجئني  .لالتصال
هبم
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يف نوفمرب  ،2015شارك  48من الشباب السوري يف جلسات مجع البيانات ،بناء
القدرات ورسم اخلرائط ،وسهلت منظمة  REACHبالتعاون مع فرق عمل
للشباب هذه التدريبات من خالل جتهيز املتطوعني الشباب باملعرفة واملهارات
الالزمة لدعم جمتمعاهتم خالل خطط طوارئ االستجابة اثناء فصل الشتاء .وكجزء
من خطط الطوارئ يف خميم الزعرتي ،قام هؤالء املتطوعني بعمل خرائط للمناطق اليت
شهدت فيضانات ،اغالق للطرق ،احلاق اضرار باملنازل ،واختالط مياه الصرف
الصحي مبرافق املياه اخلاصة بعد عواصف الشتاء .قام املتطوعني جبمع تلك البيانات
وارساهلا للمسؤولني هبدف توفري خدمات االصالح والصيانة وتقدمي املعونة يف مجيع
أحناء املخيم .سيكون هلؤالء الشباب دور مستمر وفعال يف دعم خطة االستجابة يف
فصل الشتاء يف خميم الزعرتي.
بعد ثالث سنوات من افتتاح خميم الزعرتي ،آالء  19عاما ،أكملت السنة األوىل من
دراستها يف اللغة العربية وآداهبا يف جامعة آل البيت باملفرق ،علما بان املسافة بني
اجلامعة واملخيم قصرية وكانت تركب احلافالت للجامعة من املخيم.وحققت أعلى
العالمات يف امتحاناهتا ،كما وحققت ثاين أعلى عالمة يف العام الدراسي بشكل عام .
دراسة االء كانت مدفوعة من خالل برنامج املنح الدراسية“ مبادرة ألربت اينشتاين
للمفوضية”.التعليم هو اللبنة األوىل يف بناء جمتمع قوي ،وبدون ذلك لن يكون هناك
أطباء  ،معلمني ومهندسني للعمل على اعادة اعمار وبناء سوريا من جديد .وقالت
االء" .مع استمرار األزمة على ما هي عليه ،وعدم معرفة كم من الوقت ميكن للمجتمع
الدويل أن يوفر الطعام واملأوى هذا العدد اهلائل من الالجئني  .ولكن على االقل اذا
حصلنا على التعليم فسيكون لدينا فرصة لدعم انفسنا يف املستقبل  “.مصدر :املفوضية

المشاورات الشبابية العالمية
شارك ستة الجئين من الشباب المتحمسين في مخيم الزعتري
في المشاورات الشبابية العالمية ،التي حدثت يف عمان يف كانون
االول 2015و قام أحد الشباب بمناقشة اقتراح الحلول الممكنة
للتغلب على الحواجز في الحصول على التعليم.قال حمزةمن
خالل تجربته المشاركة في المشاورات«:ان المشاورات كانت
جيدة ،ومفيدة حقاو كنا قادرين على الحديث عن كل المشاكل
التي نواجهها ،باالضافة الى تقديم االقتراحات األفكار".
سوريا الغد :الشباب والمشاركة المدنية في مخيم الزعتري
يف  1ديسمرب ،بدعم من منظمة االغاثة والتنمية الدولية ) (IRDومؤسسة تعزيز الثقافة االجتماعية ) (FPSCالشباب وكبار السن من أفراد جمموعة فرقة سوريا الغد قامو
بعرض مسرحيات ،اسكتشات كوميدية ،وتالوة الشعر يف قاعة اهلامشية يف مادبا .ويتكون هذا الفريق أداء ما يصل من الشباب السوري الالجئني واجلهات الفاعلة القدمية،
حتدثت كلمة الشعراء ،وأنواع أخرى من الفنانني الذين يعيشون يف خميم الزعرتي احلدث كانت بعنوان "أنت ،يل ،وحنن لدعم املعوقني" وحضرها ما يقرب من  500ضيف.
كان أداء حماولة لرفع مستوى الوعي من خالل املسرح حول الزواج املبكر وعمالة األطفال ،وحقوق ذوي اإلعاقة ،وغريها من االهتمامات الالجئني .أمحد ،عضو شباب مجاعة
الفن ووصف مشاركته بأهنا "جتربة مدهشة ".وناقش أمهية مشاركته املدين مشريا إىل أن اجملتمع حيتاج إىل معرفة املزيد حول هذه املسائل احلساسة .وصف رأفت ،أداء آخر
للشباب يف اجملموعة ،وقوة األداء ليس فقط لتسليط الضوء على القضايا الصعبة ،ولكن يف الوقت نفسه "لرسم البسمة على وجوه اجلمهور ".وعلق أمحد أيضا أنه كان سعيدا
للمساعدة " وختفيف املعاناة املتعلقة كونه الجئ "من خالل توفري وسائل الرتفيه لالجئني يف املناطق احلضرية والقائم على املخيم .هؤالء الشباب هم منوذج لكيفية الشباب يف
الزعرتي ميكن أن حتول املفاهيم وزيادة الوعي يف جمتمعاهتم .أمحد رأفت وصف خربته باهنا جمزية وأعرب عن أمله يف أن غريهم من الشباب يف سوريا غدا سوف يقومون
باالستمرار على نشر تقاليدهم واملشاركة املدنية من خالل الفنون.

