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«فريق عمل الشباب» في مخيم الزعتري
النشرة الفصلية
يوم الشباب العالمي و المشاركة الشبابية

قام فريق من الشباب في الزعتري بعمل تّدرّيب وإحتفال شجعو فيه الدمج والتّنوع لذوي االحتياجات
الخاصة من خالل عروض مسرحيّة في مجموعة ” “Mark of Hopeالمسرحيّة.حيث قام الشباب بأخذ
دورات بلغة اإلشارة العربيّة ،منذ يوليو .6102
و بمناسبة يوم الشباب العالمي ،أراد الشباب أن
يبتكروا عر َ
ضا يساهم في زيادة إستخدام لغة
ّ
ّ
اإلشارة بين الصم ،خاصة الشباب .بالتعاون مع
منظمات ” “NHF, Mercy Corps, Holy Landالمختصّة بمشاكل السمع في المخيم،
ّ
للشباب والرّاشدين الّذين
قامت مجموعة ” “Mark of Hopeبتمثيل عرض مسرحية
ّ
السمع ،وعلى أقربائهم.بكل متعة وعاطفة قام الفريق بتمثيل
يعانون من مشاكل في
قصّة تعكس أهميّة وجود وسيلة تواصل للفرد مع اآلخرين ،وتح ّ
دثت عن أهميّة لغة
اإلشارة ،لمن يعاني من مشاكل بالسمع ،ومسؤوليّتنا جمي َعا تجاه تسهيل التواصل مع
اآلخرين .المقدرة على التواصل كانت العماد ألحد الشب ّان لتحقيق أحالمه بإنشائه
لمشروع تجاري وإعتماده على نفسه ،وكان ذلك بفضل مجهود مجتمعه الّذي ساعده
على تعلّم لغة اإلشارة.

بمناسبة يوم الشباب العالمي ،قام  01من أفراد لجنة الشباب السوريّة بتنظيم جلسة تدريب ل 53شاب في القطاع  9القطاع  .01ركّزت
الجلسة على التّحكّم بالغضب وعلى لغة اإلشارة .كان موضوع الحدث هو التّركيز على مساعدة الشباب من قبل المجتمع ،والعكس صحيح،
ّ
ّ
والشباب ،مؤكدين اهمية وجود تعليم عالي
الشباب .و تمحور الحدث حول حقوق األطفال
كما أنّها ركّزت على تأثير المجتمع على مستقبل
الجودة لهم .قامت منظّمة ” “IRDبالقيام بالعديد من النشاطات الرّياضيّة والتّرفيهيّة في المخيّم ،منها :سباق ماراثون ،مباريات هوكي،
مباريات كرة قدم ،وعروض مسرحيّة و مسرحيّة موسيقيّة مق ّ
دمة من لجنة ” .“Syria Tomorrowكان الحدث مزيجَا من المسرح الصامت و
مسرحيّات أخرى و قصائد وأغاني و مشهد سوري تقليدي.

شارك حوالي ال 631مشترك بنشاطات منظّمة من قبل NRC, Save Children Jordan, IRC, MC,
 RI and Mercy Corpsلإلحتفال بيوم الشباب العالمي .تكون المشتركين من  603شاب (043
ذكر و  01أنثى) و 53راشدَا  .كان الهدف إعطاء الشباب صوتّا ،كي يشاركوا قصص نجاحهم مع
الحضور .نظمت ميرسي كور هذا الحدث المشترك بين المنظمات الشركاء في برنامج
مكاني“ في موقعها في القطاع االول ,حيث ألقيت بعض الخطابات عن فوائد التعليم ،و أي َ
ضا
ن ّفذت مسرحيّة وغنّيت أغنيّة.

اليوم العالمي للشباب والزواج المبكر
المتطوعين ومعلّمين ال ّ
شباب ،حول أه ّميّة الشباب وتطويرهم في كل المجتمعات .كانت حكمة ذاك اليوم هي:
بالمدعوين إلى مركز نور الحسين  ،تناقش
بعد الترحيب
ّ
ّ
”شبابنا هم عماد المستقبل“
كما قام شباب ” “Y-Peerبعرض مسرحيّة قصيرة حول الزواج المب ّكر ،تلى ذلك مناقشة و خطاب من قبل اآلنسة منيرة شعبان حول الزواج المب ّكر وتأثيره على الصحّة .أيضًا
تحدّثت المحامية نسرين بدير الّتي تعمل مع منظمة العون ،عن العواقب القانونيّة الناتجة عن الزواج المب ّكر .في نهاية الحدث أقيمت بعض النشاطات ّ
ووزعت الهدايا على المشتركين.

يوم الشباب العالمي والتعليم
احتفل المتطوعين بموضوع استدامة القيادة الشبابية وتحويل اجندة  0202من الحلم الى الحقيقة .قاد المتطوعين يوم الشباب العالمي بتصميم محطات متنوعة حتى يعمل بها الشباب
على مشاريع صغيرة من اجل مركز  NRCللشباب بالقطاع  . 8تضمن ذلك رسم وتزيين المركز بإستعمال مواد معادة االستخدام ,كما قاموا بتصميم الواح خشبية تظهر اهداف
التطور المستدام.استمتع المشاركين بعد ذلك بنشاطات تفاعلية وذات معنى,
كما انهم شاهدوا قيلم
قصير محفز.
و بنهاية اليوم شارك
الموجودين بمسرحية
قصيرة تحمل رسالة
حقوق المرأة بالتعلم,
التي صممت وتم
اداؤها من قبل الشباب
انفسهم.

يوم الشباب العالمي و دور المراة في المجتمع
قام المتطوعين السوريّين بتنفيذ إحتفال بمناسبة يوم الشباب العالمي ،في
مركز  Questscope-UNFPAللشباب .تض ّ
من اإلحتفال جلسات توعية عن دور
المرأة بالمجتمع و جلسات قصائد وموسيقى و ألعاب ومسابقات رياضيّة .كما و
قام متطوّعين ”  “Questscopeبتنظيم جلسات دعم ذهني اجتماعي لكل
المشتركين ،حيث تركّزت حول تقوية ثقة النّفس و على إحترام الذات .و شارك
في االحتفال حوالي ال 411شاب من مخيّم الزعتري.

الشاب المتطوع واالورجامي لالطفال:
إسماعيل هو شاب تطوّع لتدريس األطفال ما بين  04-06عام ،بمساعدة منظّمة
” .“Relief Internationalاألطفال الّذين يدرّسهم يتّصفون بالفوضى ،واإلزعاج ،وصنع
المشاكل ،كما أنّهم ال يصغون إلى أحد .إبتكر إسماعيل مبادرة كي يجعل األطفال
أكثر هدو ًءا ،وأكثر تركي ًزا .الفكرة الّتي ابتكرها هي جمع األوراق وإعادة إستخدامهم
بفن طي الورق ”األوريغامي“ ،الّذي يساهم بتطوير التّنسيق بين اليد والعين،
مهارات التسلسل ،الصّبر ،المهارات المكانية الزمانية ،منطق الرّياضيّات ،وما إلى
ذلك.

رسالة مناصرة:
كل المبارات التي ورد ذكرها في هذا العدد هي جزء من قصة الشباب القادر على تحديد حاجاتة و العمل عليها بطرق مبتكرة  ،رسالتنا لكل
الزمالء و الداعمين هي االعتراف بطاقات الشباب كأصل و اعطائهم المزيد من الفرص و الدعم التقني و المعنوي كما المادي لتطبيق هذه
االفكار لرفعة احوالهم و احوال مجتمعهم و بيئتهم ككل.

