
 مشاريع صغيرة إسطنبول

 )جمعية شجرة الزيتون(

مجتمع الالجئين من خالل  تقرير بيانات نهاية فترة مشروع " تعزيز سالمة و رفاهية

 "19األساليب التشاركية خالل فترة وباء فيروس كوفيد 



` 

 

 

 19مشروع "تعزيز سالمة ورفاهية مجتمع الالجئين عبر األساليب التشاركية خالل فترة وباء فيروس كوفيد ـ 

بدعم من  2120في شهر حزيران من عام  مشاريع صغيرة اسطنبول )جمعية شجرة الزيتون(" الذي بدأ في 

 :، ضمن نطاق فعاليات المشروع التي تمت بين شهر كانون الثاني وأيارمؤسسة البحر األسود االئتمانية

 

 فعاليات تزويد بالمعلومات حول الوصول للحقوق و الخدمات 5  -

 فعاليات حول الحفاظ على الرفاهية 5 -

 اجتماعات لمجلس المجتمع 8 -

 اجتماعات لمجلس الطفل 8 -

 مقابلة من أجل وقائع حماية العائلة 18تم عمل  -

 

 

 

 مشارَكة. 633مشارِك في الفعاليات و كان هناك  100انضم 

 أغلبية المشارِكين كانوا من الجنسية السورية.-

 سنة. 49 -25أغلبية المشاركين كانوا من الفئة العمرية بين -

 أغلبية المشاركين في الفعاليات كانوا من النساء.-

 سنة. 14-11من الذكور من الفئة العمرية بين  7أطفال من اإلناث و  9الطفل حضر أعمال مجلس -

 

 أشخاص من الذين شاركوا في هذه الفعاليات.  10لم يتم الحصول على المعلومات الديموغرافية ل 

 

 جلسات التزويد بالمعلومات: - 1الجدول 

 

 مرة. 179مشارك  37اشترك  ●

 

 

 

 



` 

 

 

 

 

 المشاركينعدد  الموضوع التاريخ

 34 المهنية والدورات العمل إذن عن تدريب 09.12.2021

 27 حقوق الزواج و الطالق 13.01.2022

 28 حقوق الطفل وحماية الطفل 17.02.2022

 24 العنف،االستغالل و إهمال الطفل 25.02.2022

 66 العنف القائم على النوع االجتماعي 08.03.2022

 

 الفعاليات حول الحفاظ على الرفاهية: -2الجدول 

 مشارَكة. 140مجموع المشارَكات  ،15مجموع عدد المشاركين  ●

 

 

 عدد المشاركين الموضوع التاريخ

 16 رسائل للسنة الجديدة 23.12.2021

 32      ضبط الغضب 27.01.2022

 25 1االكتئاب ـ  25.03.2022

 30 2االكتئاب ـ  07.04.2022

 37 عادات رمضانية 14.04.2022

 



` 

 

 

 مجلس المجتمع:-3الجدول 

 

مرّة في اجتماعات مجلس المجتمع منذ  154ومع المشاركة فرد مختلف من المجتمع  31تم اشتراك  ●

 نهاية شهر أيار. 

تمت تسمية شهر آذار ب "شهر التضامن االجتماعي"؛ تمت الفعاليات التي قام بها المجلس حتى شهر   *

حزيران تحت إشراف أعضاء مجلس المجتمع. قام أعضاء المجلس في هذه الفعاليات بمناقشة أعمال 

 المجلس،هدف المجلس، تمت أيضاً مشاركة التقارير ومناقشتها.

 

 كينعدد المشار الموضوع التاريخ

 12 دورات اللغة 15.12.2021

 13 مناقشات تقارير التوصية 19.01.2022

 14 التخطيط لفعاليات التضامن االجتماعي 09.02.2022

 8 التخطيط لفعاليات التضامن االجتماعي 23.02.2022

فعالية التضامن االجتماعي ـ التعريف بمجلس  03.03.2022

 المجتمع

34 

فعالية التضامن االجتماعي ـ مناقشة تقارير  17.03.2022

 التوصية

36 

فعالية التضامن االجتماعي ـ تعديل تقرير  20.04.2022

 التوصية

22 

فعالية التضامن االجتماعي ـ تعديل تقرير  11.05.2022

 التوصية

15 

 

 

 



` 

 

 

 مجلس الطفل: - 4الجدول 

 

 مرة. 160في اجتماعات مجلس الطفل حتّى نهاية شهر أيار و تمت المشاركة طفل  41شارك  ●

 

* قام أعضاء مجلس الطفل في جمعية شجرة الزيتون )مشاريع صغيرة اسطنبول( بعمل فعاليات مشروع 

 اسطنبول تسأل األطفال مع األطفال في شهر شباط.

 

 

 عدد المشاركين الموضوع التاريخ

 15 يحصل األطفال على حقوقهم؟لماذا ال  12.12.2021

 16 ما تمنى األطفال من حقوق من السنة الجديدة 09.01.2022

 12 إدارة األطفال 23.01.2022

 16 شِعارات حقوق الطفل 06.02.2022

 22 المبادئ األساسية في حقوق الطفل 20.02.2022

فعالية مجلس المدينة في بلدية  27.02.2022

 ”اسطنبول“اسطنبول تسأل األطفال

19 

 18 تطبيق حقوق الطفل 13.03.2022

 18 حق األطفال في  إنشاء جمعية 27.03.2022

 14 االنضمام كعضو في مجلس الطفل 10.04.2022

قيام عضو مجلس الطفل بالشرح عن مجلس  24.04.2022

 الطفل

10 

 


