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افتتاح برنامج تدريبي لالجئين السوريين الشباب 

 في المخيم األردني اإلماراتي 

 

افتتح المجلس النرويجي لالجئين واليونيسيف مركز  - 4302مارس  03األزرق، 

مجموعة من الدورات التدريبية التقنية والمهنية للشباب الالجئين يقدم  تدريب

 .يوم االحدمريجيب الفهود مخيم اإلماراتي األردني في الالسوريين في 

 المتحدة العربية اإلمارات دولة سفير تحت رعاية وبحضور المركز افتتاح وتم

 ميليت بيترد السيفي عمان  البريطاني والسفير العامري ناصر هللا عبد الدكتور

والقائم بأعمال مدير المجلس  رلتونوش روزان السيدة في األردن اليونيسف وممثل

 .روبرت بير السيد النرويجي لالجئين في األردن

 كبير باهتمام ، البريطانية الدولية التنمية إدارة عوم من قبلمج، المدوقد حظي البرنا

 61 بين أعمارهم تتراوحشاب وشابة،  052حيث سجل فيه إلى اآلن أكثر من 

 .الرسمي االفتتاح تاريخ قبل ،20و

 السبب لهذاو ،الطوارئبالعادة خالل أوقات  نهماينستم يهمش الشباب وي: "وقال بير

 ومجتمعاتهمللشباب، لمشاركتهم  البرامج هيخصص المجلس النرويجي لالجئين هذ

 ."على حد سواء الشخصية وقدراتهمالعملية  مهاراتهممن  كل لتعزيز مباشرة

 إلى حاجةأمس ال في ونالسوري نووالمراهق الشباب": رلتونوومن جانبها، قالت ش

تدريب الة الحصول على فرص، ولذلك فإن آمنةضمن مساحات   فعاليات خاصة بهم

بالصورة  االستفادة على ساعدهمي الحياتية مهاراتهم بناءنهم من يتمكومهني ال

 بشكل همتعامل ضمان  حاسمة في البرامج هذهف .الوضع الصعب هذا من القصوى

 ".والنزوح الصراعالتي مروا بها خالل   تجاربال مع أفضل
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 وتكنولوجياوالكهرباء  الخياطةمنها  تدريب، تخصصات عدة البرنامج يتضمن

 العربية اللغة فيدروس تقوية  عن فضال األعمال، ومهارات المعلومات

 إدارة مثلريادية  مهارات عدة أيضا وتدرس. الحياتية والمهارات الرياضياتو

 اليدوية والحرف والفنون الرياضة في دروسا   البرنامج يقدم كما. والتسويق المكاتب

 .لطالبه مخصصة مكتبة على ويحتوي ،والبستنة

نقوم في المجلس النرويجي لالجئين بتأسيس نفس البرامج التعليمية : "وأضاف بير

احتياجات  لتلبيةاإلماراتي لالجئين، -األردني مخيمالفي  الزعتريالخاصة بنا من 

 ".الالجئين مجتمع داخل ضعفا األكثر المجموعات من واحدة

الخاص بالمجلس النرويجي  الشباب برنامج من طالب 60222 من أكثر استفاد وقد

هذه  هدف وت. 0262 عامال أوائل في إنشائها منذ الزعتري في واليونيسف لالجئين

 على أجبرواالذين شباب لواألمل ل بالطمأنينة شعورا عطيت بيئة تقديم إلى البرامج

 .الالجئين مخيمات في العيش

 

عليم في الت تقديمي من قبل إيما بونار، مدير الزوار يستمعون إلى عرض: الصورة

 المجلس النرويجي لالجئين

 

 – انتهى   –

 

 :الونيسيف عن نبذة

 الطفولة من ابتداء وذلك والنمو، البقاء في األطفال لمساعدة وإقليما   بلدا   091 في اليونيسف تعمل

 كما. النامية البلدان في للمطاعيم مزود أكبر هي واليونيسف. المراهقة سن نهاية وحتى المبكرة

 والتعليم الصحي الصرف وخدمات النقية المياه وتوفير وتغذيتهم، األطفال صحة اليونيسف تدعم

 واالستغالل العنف من األطفال حماية إلى باإلضافة والفتيات، الفتيان لجميع الجيد األساسي

 والشركات واألفراد المؤسسات تبرعات من بالكامل ممولة واليونيسف. اإليدز ومرض

 موقع زوروا أعمال من به تقوم وما اليونيسف منظمة حول المعلومات من للمزيد. والحكومات

 : على المنظمة

www.unicef.org 

 

 عن المجلس النرويجي لالجئين

 مستقلة، ربحية، غير منظمة إنسانية، هو لالجئين النرويجي المجلس ،6491 العام في أنشئ

 أنحاء جميع في والنازحين داخليا   لالجئين دائمة حلول و وحماية مساعدة تقدم حكومية وغير
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ويعمل  .وسوريا والعراق واألردن لبنان في شخص 077,777 المجلس حاليا من يدعم.  العالم

 مواد وتوزيع الصحي والصرف والمياه والبيوت المدارس مرافق وصيانة إصالحالمجلس على 

 التعليم وتوفير ،(النظافة ومستلزمات المدرسية والكتب البطانيات مثل) األساسية اإلغاثة

 .ةالمجاور البلدان وفي سورية في والشباب لألطفال التعليمية والمهارات

 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال
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