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مشروع تعزيز سالمة ورفاهية مجتمع الالجئين من خالل "

 "19األساليب التشاركية خالل فترة وباء فيروس كوفيد 

شجرة الزيتون (، تعمل بشكل وثيق مع مجتمع الالجئين في اسطنبول منذ  مشاريع صغيرة اسطنبول ) منظمة

و حتى اآلن . يضم مجتمع منظمة شجرة الزيتون  الذي يكبر باستمرار حالياً أكثر من  2015تأسيسها بعام 

 عضو.  800

و اقتراحات  تتم عملية التواصل بشكل فعّال عبر االنترنت ، يتم تحديد الموضوعات بما يتماشى مع احتياجات

المجتمع عبر المجموعة التي تتم فيها ) مناقشات نهاية األسبوع( التي يتم تنظيمها وتنسيقها من قِبَل)فريق 

 التواصل مع المجتمع( عبر اإلنترنت؛ و يتم دعم أعضاء المجتمع على المشاركة بشكل فعّال . 

 

التعاون بين المجتمع و مشاريع صغيرة اسطنبول و التواصل القوي و مؤسسة البحر األسود اإلئتمانية ،  بدعم من

، مع "مشروع تعزيز سالمة ورفاهية مجتمع الالجئين من خالل األساليب التشاركية خالل فترة وباء فيروس 

" استمرت األعمال الموجّهة للسوريين الذين تحت الحماية المؤقتة و مجتمعات الالجئين األخرى. 19كوفيد 

ق نتائج للحقوق والخدمات المناسبة لِفريق العمل و أعمال المشروع التي تهدف الوصول وتحقي

)مثل:الحقوق،الصحة،التعليم،التوظيف،خدمات المساعدة االجتماعية،الصحة العامة( ، معالجة المشكالت 

و شهر حزيران  2021. سيستمر المشروع بين شهر حزيران  19واالضطرابات التي أحدثها فيروس كوفيد

2022. 

 التي يتضمنها المشروع:األعمال 

 فعاليات تزويد المجتمع بالمعلومات. -

 فعاليات الحفاظ على الرفاهية. -

 اجتماعات مجلس المجتمع. -

 اجتماعات مجلس الطفل. -

 أعمال الحماية الفردية.  -

 

استمراراً للفعاليات التي يتضمنها المشروع الذي بدأ في شهر تموز و الموجّهة لتزويد المجتمع بالمعلومات و 

الحفاظ على رفاهيته، تم تعريف أعضاء المجتمع بفكرة مجلس المجتمع في مركز مشاريع صغيرة  اسطنبول 

تم إجراء مقابالت مع المتطوعين الذين  التسجيل لالنضمام للمجلس. و من ثمّ فيما بعد تمت مشاركة استمارة، 

 انضموا للمجلس و تم عقد االجتماع األول في شهر حزيران عبر االنترنت.

 

 



 

 

مشروع تعزيز سالمة ورفاهية مجتمع الالجئين من خالل "

 "19األساليب التشاركية خالل فترة وباء فيروس كوفيد 

 أعمال مجلس المجتمع: 

يهدف مجلس المجتمع لتعزيز الشعور بالتضامن و الروابط االجتماعية لدى مجتمع الالجئين، وخلق مساحة 

مشاركة تعليقاتهم و اقتراحاتهم حول المشاكل التي يواجهونها. في  جماعية حيث يمكن لالجئين العمل من خالل

هذا المجال ينخرط قادة المجتمع في المجلس في العمل التطوعي لمناقشة وإبراز القضايا و األحداث االجتماعية 

مجالس  أن  آليات الحصول على المالحظات و التقييم واتّباع نهج تشاركي في التي تهم مجتمعاتهم. من المتوقع

المجتمع سوف تعزز شمولية الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والمنظمات األخرى والمؤسسات 

 العامة. 

 

 ما الذي تم القيام به في اجتماعات مجلس المجتمع؟

. تم عقد ثالثة عشر اجتماعاً مع أعضاء المجلس حتى 2021بدأت أعمال مجلس المجتمع في شهر آب من عام 

 .2022يران عام شهر حز

 

تم إجراء النقاشات تحت العناوين التالية: مؤسسات المجتمع المدني وأهدافها، المُناصرة، التطّوع، المشاركة 

الديمقراطية، مجالس المجتمع و أهدافها؛ بإشراف األشخاص الذين على تواصل مع المجتمع و األخصائية 

 توفّر الترجمة بين اللغتين العربية و التركية. االجتماعية ،مع

تم البحث عن مجالس المجتمع و الالجئين التي تقوم بأعمال مشابِهة بتركيا. بمشاركة أعضاء المجلس في كل  

أخيراً، تم تقييم مجاالت عمل مجلس المجتمع في جمعية  اجتماع تم تحديد المواضيع التي سيتم النقاش فيها. 

اسطنبول وطُرق زيادة نتائج العمل، مع أعضاء المجلس؛ تم أخذ قرار بكتابة تقرير استناداً مشاريع صغيرة 

إلِجابات نماذج التقييم والمالحظات التي تم الحصول عليها بشكل كتابي أو شفهي في نهاية فعاليات تزويد 

ة أيضاً المشكالت التي المجتمع بالمعلومات و فعاليات الحفاظ على الرفاهية و الفعاليات األخرى ، متضمن

 يواجهها أعضاء مجلس المجتمع في حياتهم و اقتراحات الحلول، و نشر هذا التقرير.  



 

 

تقرير التوصية ألِعمال المجلس في مشاريع صغيرة اسطنبول في 

2022أيار عام  وشهر 2021الفترة بين شهر آب   

على هيئة ثالث تقارير توصية.  2021في شهر آب من عام  تم نشر نتائج أعمال "مجلس المجتمع" الذي بدأ

تمت تسمية شهر آذار ب "شهر التضامن االجتماعي"؛ تمت فعاليات المجلس التي تم عقدها في شهر آذار 

بإدارة أعضاء مجلس المجتمع. ناقش أعضاء المجلس مع المجتمع خالل هذه الفعاليات أعمال المجلس، هدف 

  .قارير المجلس و تمت مناقشتهاالمجلس، شرحوا أيضاً ت

 تم طرح األسئلة التالية على أعضاء المجلس " بماذا يُشعرك انضمامك بمجلس المجتمع و كونك عضو فيه ؟

برأيكم ما األعمال التي إذا قامت بها في المستقبل مجالس الالجئين بشكل عام ومجلس الالجئين في جمعية 

شجرة الزيتون أيضاً من أجل الالجئين تكون صحيحة؟ " ؛ و تم سرد اإلجابات التي تم الحصول عليها في 

 األسفل.

 

جئين. زادت مسؤوليتي في إيصال صوت " باعتباري عضو في مجلس المجتمع زاد لدي الوعي بقضايا الال -

الالجئين عبر المجلس؛ لقد قمنا بإيصال مشكالتنا و مشاكل الالجئين للجهات المعنية. زاد وعينا عبر معرفة 

الكثير من القوانين. الشيء الذي تمنيته و تصورته عن دور المجلس، أن يكون لكل بلدية مجلس خاص في حال 

ال كان لديه أي شكوى يمكنه من التوجه لهذا المجلس..يمكن أن يكون هذا في واجه الالجئ أي موقف أو في ح

المدن الكبرى، أن يكون هناك لكل بلدية مجلسها الخاص..في المدن الصغيرة يمكن أن يتواجد عدد  أقل من 

،يمكن أن المجالس.برأيي يمكن أن تأخذ المجالس دوراً فعَاالً أكثر حتّى لو كان عددها أقل في المدن الصغيرة

 تعمل على تطوير طرائق الحلول السريعة. لكم جزيل الشكر لدعمكم لنا و ألنكم أتحتم لنا هذه الفرصة."

 

" عندما أصبحت عضو في مجلس المجتمع، شعرت بضرورة السعي وبذل الجهد من أجل إيصال صوت -

 الالجئين.أفراد المجتمع وإيصال مشاكل الالجئين للجهات التي تعمل على قضايا 

مثال التقارير التي تم نشرها و التي أخذ مجلس المجتمع حيّزاً فيها مهمة جداً من أجل أخذ قرارات جديدة تخص 

 الالجئين. مجالس الالجئين لها دور هام للغاية في هذا السياق. تعزيز ودعم موضوع تمثيل الالجئين هام "

. شاركنا و نشرنا التقارير. لم نحصل بعد على النتائج اإليجابية "لقد قمنا بإنشاء مجلس الالجئين منذ قرابة السنة-

فيما تم ذكره في التقارير، هذا يؤثر على حماسنا بين الحين واآلخر لكننا سوف نستمر إن شاء هللا. لقد كسبنا 

مهارة تحضير عرض و مهارة اإللقاء عبر المجلس. حصلنا على معلومات حول حقوقنا.نرغب بأن نجتمع 

 ي أكثر كمجلس. نرغب بتنظيم أنشطة تجمع بين أطفالنا أيضاً."ونلتق

"هدفي األول و األساسي من انضمامي للمجلس هو تقديم شيء مفيد لمجتمعنا بشكل عام، و المساعدة. هدفي -

اآلخر هو الدفاع عن حقوقنا. نرى في بعض األحيان عنصرية في المدارس،وسائل النقل العامة و بكل مكان. 

 نعيشه و نتعرض له بالواقع ألننا نرغب بإنشاء قانون بهذا الخصوص "إيصال ما 

 



 

 

تقرير التوصية ألِعمال المجلس في مشاريع صغيرة اسطنبول في 

2022أيار عام  وشهر 2021الفترة بين شهر آب   

"هدفنا من االنضمام للمجلس هو إيصال صوتنا بشكل صحيح و واضح. نرى في بعض األحيان أخبار غير -

صحيحة عن السوريين، يمكن أن ينتج عن هذه األخبار نتائج سيئة أو ضياع للحقوق. نأمل من المجلس أن 

 ثر." يخفف هذا األ

    



 

 

تقرير التوصية ألعمال مجلس الطفل في مشاريع صغيرة  

2022و شهر أيار عام  2021اسطنبول بالفترة بين شهر آب    

 
 .2021لقد بدأت أعمال مجلس الطفل في جمعية شجرة الزيتون اعتباراَ من شهر آب 

يهدف مجلس الطفل لتطوير المهارات االجتماعية، دعم جوانب المناصرة و زيادة الثقة، معرفة األطفال 

 لِحقوقهم.

 اجتماعًا13: 2022إلى  شهر أيار  2021إجمالي اجتماعات جمعية األطفال من شهر آب 

  40مجموع األطفال المشارِكين في اجتماعات مجلس الطفل: 

 سب العمر و الجنس:توزيع مشاركي مجلس الطفل ح

 االمجموع األطفال الذكور األطفال اإلناث 

 11 3 8 سنة 11

 16 8 8 سنة 12

 8 3 5 سنة13

 5 3 2 سنة 14

 40 17 23 المجموع

 سنة(  12مشارِك عراقي الجنسية)من الذكور عمره  1مشارِك من الجنسية السورية؛  39*

 

تم طرح األسئلة التالية على أعضاء مجلس الطفل الذين سيشاركون كمتطوعين في اجتماع نهاية المشروع " 

بماذا يُشعِرك انضمامك لمجلس الطفل و كونك عضو فيه؟ ما الذي ترغبون أن يقوم به مجلس الطفل في 

 المستقبل؟" ؛ تم سرد اإلجابات التي حصلنا عليها في األسفل.

 

جلس الطفل يُشعرني بأنني قوية. أرغب أن نقوم بعمل كتاب و نشر مجلة في مجلس الطفل. " انضمامي لِم-

 سنة( 12نلتقط صوراً، نكتب عبارات تشرح حقوق الطفل." )

" كوني عضو في مجلس الطفل، مناقشة حقوق الطفل و مشاكلهم في المجلس جعلني أشعر بأنني صاحب -

أنشطة و ألعاب تعتني بصحة الطفل.و أرغب بتنظيم فعاليات ثقافية و  مسؤولية. أرغب في األيام القادمة بتنظيم

 سنة(  11مسابقات،رحالت و تخييم أيضاً." )



 

 

تقرير التوصية ألعمال مجلس الطفل في مشاريع صغيرة  

2022و شهر أيار عام  2021اسطنبول بالفترة بين شهر آب    

 
" أشعر بأنني مميزة ألنه لدي حقوق أمام الكبار.لقد تعلمت حقوق الطفل أرغب اآلن بمعرفة حقوق اإلنسان. -

قوق اإلنسان عن طريق تنظيم فعاليات في الحدائق." أرغب أيضاً بمعرفة فوائد حقوق اإلنسان. يمكننا أن نتعلم ح

 سنة( 13)

" شعرت بأهمية الدفاع عن حقوق الطفل. يمكننا أن نقوم بعمل ألعاب لألطفال الصغار تعلّم األطفال حقوق -

 سنة( 14الطفل." )

 

د تم تحضير تقارير تتضمن نتائج أعمال مجلس المجتمع و مجلس الطفل بدعم من مؤسسة البحر األسو

االئتمانية ضمن نطاق " مشروع تعزيز سالمة ورفاهية مجتمع الالجئين عبر األساليب التشاركية خالل فترة 

هو التقرير األخير الذي تم تحضيره ضمن نطاق المشروع و سوف تستمر أنشطة هذه ." هذا التقرير 19-فيروس كوفيد

  .المجالس

 

 

 


