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فريق عمل الشباب في مخيم الزعتري
النشرة الفصلية _ شباط 7102

قصة اويس

الشباب<<

هو ملتقى ميداني عملي التوجه يعمل
بشكل مشترك بين المنظمات ويتواجد في
مخيم الزعتري ويهدف إلى زيادة التوعية
بقضايا الشباب وتنسيق البرامج الشبابية
المناسبة وإدماج الشباب في جميع
القطاعات.
يتشارك كل من صندوق األمم المتحدة
للسكان والمجلس النرويجي لالجئين في
رئاسة "فريق عمل الشباب" .للمزيد من
المعلومات يمكنكم االتصال بكل من
lislam@unfpa.org and
raed.sawalha@nrc.no

اويس هو صبي يبلغ من العمر 41عاما،
عاني اويس من اكثر من نوع من
السرطان لحوالي  3سنوات حتى تعافى
منه مؤخرا .خالل فترة عالجه لم يلتحق
بالمدرسة لمدة  3سنوات .لذلك السبب لم يتمكن من االلتحاق بالمدرسة
الحكومية الرسمية ،فقام بالتسجيل في هيئة االغاثة الدولية للتعليم الغير
نظامي ،وكان ذلك نتيجة لزيارة منزله من قبل فريق هيئة االغاثة الدولية
كجزء من حملة التوعية التي يقوم بها الفريق بشكل منتظم.
في البداية عندما ترى اويس ،ال تستطيع التميز بأنه يختلف عن اي طفل اخر .مع ذلك شعرعر اويعس بعأنعه
غريب ،وجاء ذلك نتيجة عدم قدرته من المشاركة الكاملة في االنشطة مع زمالئه من نفس الفئة الرمريعة،
لذلك قرر عدم مواصلة ترليمه .
عندما علمت خولة ،منسقة الترليم الرسمي وغير الرسمي في منظمة هيئة االغاثة الدولية ،عن حالعتعه معن
اسماعيل ،مساعد الترليم غير الرسمي .هرعت الى منزل اويس وحعاولعت ايعجعاد العحعل العمعنعاسعب حعتعى
يتكمن من تلقي الترليم بأي طريقة .عندما سئلت خولة عن الدافع وراء ذلك ،اجابت " الترليم حع اسعاسعي
لكل طفل ،لما يجب علينا حرمانه من هذا الح ؟ اويس لديه القدرة على تحقي اشياء عظيمة فعي حعيعاتعه.
الحالة الصحية الي طفل ال يجب ان تمنره من الحصول على حقه في الترليم".

النشاط ضد العنف
بمناسبة اليوم األخير من  61يوما من النشاط ضد الرنف ،استضاف معركعز معنعظعمعة
االغاثة و التنمية الدولية في القطاع الثاني احتفال ألهالي مخعيعم العزععتعري العذي تعم
التخطيط له وتنفيذه من قبل قادة ومستفيدين األنشطة والمجموعات المجتمرية.

وكانت الدعوة عامة للمجتمع والمنظمات ،وكان الحضور معا يعقعارب  044شعخع
من الرجال ,النساء ,العفعتعيعان
والفتيات.

وتضمن االحتفال األنشطة الترفيهية والفنية لألطفال العتعي رجعرتعهعا العلعجعنعة العفعنعيعة
واللجنة الشبابية السورية .وعالوة على ذلك ،قامت لجنة سوريا الغد برمل مسعرحعي
برنوان" يرحم جدك " والتي كانت تتمعحعور حعول العرعنعف داخعل العمعخعيعم وريضعا
المستفيدين من برنامج التايجر قاموا بتأدية رغنية عن الزواج المبكر .وععالوة ععلعى

انا مــوجود
قام مرهد الرناية بصحة االسرة  /مؤسسة نور الحسين وضمن المشروع الممول من صندوق االمم المتحدة للسعكعان  /معكعتعب االردن بعتعنعفعيعذ
البرنامج التدريبي
انا مــوجود ( ضعمعن مشعروع
احالم سوريا ) بعالعتعرعاون معع
اكاديمية اسباير القطرية خعالل
الحملة العتعي تعمعت فعي معخعيعم
الزعتري  .حعيعه هـعـعدف هعذا
الععبععرنععامععج الععى تععفععرععـععيععل دور
الشععبعععاب وافـعععسععا الععمعععجعععال
الطععالق قععدراتععهععم وتععوظـععيععف
طاقاتهم بشكل ايجابي.
حيه كان هنالك تدريب خعا
بالذكور وتدريب خا لإلناه
وتضمن العتعدريعب العرعديعد معن
الععفععقععرات الععريععاضععيععة والععفععنععيععة
عمل تطوعي في برنامج الصديق

يوفر برنامج الصدي ”كويست سكوب“ دعم نفسي اجتماعي على شكلين فردي ومجموعات  ,للشباب السوريين بين سن  ٥١ -٥١سعنعة فعي
مخيم الزعتري ،وكما يؤمن البرنامج فرصة للشبعاب
فوق سن  ٠٢سنة للتطوع فيه كأصدقاء للمسعتعفعيعديعن.
يراف األصدقاء المستفيدين في البعرنعامعج معن خعالل
رنشطة ترليمية وترفيهية باإلضافة إلى تعوجعيعه فعردي
ودعم لتطوير ثقة المعسعتعفعيعديعن بعأنعفعسعهعم والعتعفعكعيعر
اإليجابي ومهارات حل المشاكل.

يحصل األصدقاء على خبرة العرعمعل العتعطعوععي معن
البرنامج لكي يكون الصدي قادر فيما برد للتطوع رو
الرمل مع منظمات رخرى ،وذلك من خالل تعدريعبعات
يحصل عليعهعا الصعديع ععن ادارة العحعالعة وتعحعديعد
وإحالة الحاالت مررضة للخطر .

رسالة المناصرة :
ترد حملة  61يوم من النشاط للحد من الرنف ضد المررة من اهم الفترات اللتي يمكن الرمل مع الشباب فيها للتذكير بأهمية الرمل مع فئعات العمعجعتعمعع لعلعحعد معن
الرنف ضد المراة و الرنف المبني على الجنس  ،كما و الرمل تحديدا ً على التوعية و الحد من الزواج و الحمل المبكر.
توعية الشباب و إعدادهم بالمررفة والثقة و المهارات الالزمة للحد من الرنف المبني على الجنس .يقوم الشباب بدورهم برعد ذلعك بعتعوععيعة و نعقعل العمعرعلعومعات
ألقرانهم و اهاليهم و المجتمع  ،ليرمل الجميع برد ذلك على تغيير المجتمع لألفضل.

