
!
شباب لبنانيون وسوريون يطلقون مبادرات مجتمعية مشتركة بمناسبة 

يوم الشباب الدولي!
!

12 آب 2015 - بــعلبك، لــبنان: بـــمناســـبة يـــوم الشـــباب الـــدولي أطـــلق شـــباب لـــبنانـــيون وســـوريـــون 
15 مــبادرة مــجتمعية في حــفل أقــيم بــاملــناســبة تــحت رعــايــة الــسيد بــشير خــضر مــحافــظ بــعلبك. وتــم 
ــــن كـــــال  ــبيبة مـ ــ ــيها شـ ــ ــــمل فـ ــــخيمات الـــــصيفية عـ ــــن املـ ــــلسلة مـ ــــالل سـ ــــذه خـ ــــباب هـ ــــبادرات الشـ ــــر مـ ــــطويـ تـ
املــجتمعني مــن أجــل تــطويــر مــشاريع مع بــلديــات محــلية بهــدف تــعزيــز الــتفاهــم وتــخفيف حــدة الــتوتــر. 
 (LOST) هــذه املــخيمات جــزء مــن مشــروع لــليونــيسف تــنفذه الجــمعية الــلبنانــية لــلدراســات والــتدريــب

بتمويل من الحكومة الكندية.!
!

وصـــرحـــت الـــسيدة تـــانـــيا شـــابـــويـــزات، مـــمثلة الـــيونـــيسف في لـــبنان: " إن يـــوم الشـــباب الـــدولي فـــرصـــة 
لـالحـتفال بـالـقوى الـخالقـة التي يجـلبها الشـباب لـكل مجتمع "، مـضيفًة: " يُشـدد مـوضـوع هـذا الـعام 
"املـشاركـة املـدنـية للشـباب" على أهـمية إشـراك الشـباب في بـناء الـتماسـك االجـتماعي والـتسامح في 

مجتمعاتنا".!
!

وتــــــشمل املــــــبادرات التي أُطــــــلقت في االحــــــتفال إعــــــادة تــــــأهــــــيل مــــــلعب لــــــكرة الــــــقدم لــــــتمكني الشــــــباب 
الـــسوريـــني والـــلبنانـــيني مـــن الـــلعب مـــًعا في بـــريـــتال وإصـــالح مـــرايـــا الـــسير في شمســـطار للحـــد مـــن 
الـــحوادث املـــروريـــة التي يـــشكل الـــسوريـــون أغـــلب ضـــحايـــاهـــا وبـــاإلضـــافـــة إلى إنـــشاء مـــختبر يـــحتوي 
ــية  ــيتم تــــقديــــم دروس كــــمبيوتــــر مــــجانــ على 10 أجهــــزة  كــــمبيوتــــر في دار الــــفتوى في بــــعلبك حــــيث ســ

لشباب لبنانيني وسوريني.!
!

ــــم  ــــيث تـ ــــخيم صيفي حـ ــــل في 15 مـ ــــرمـ ــــعلبك والهـ ــــن بـ ــبناني مـ ــ ــــوري ولـ ــــاب سـ ــــوالي 600 شـ ــــارك حـ وشـ
تـوعـيتهم حـول حـمايـة الـبيئة والـصحة والـنظافـة والـنظافـة الـشخصية والـتماسـك االجـتماعي واملـهارات 

الحياتية لتمكني النساء والفتيات.!
ــــن  ــــاب مـ ــــتماعي بـــــني 600 شـ ــــك االجـ ــتماسـ ــ ــــز الـ ــتعزيـ ــ ــــن مـــــنصة لـ ــريـ ــ ــــخيمات ملـــــدة شهـ ــدمـــــت هـــــذه املـ ــ وقـ
املـــجتمعني ولـــتمكني الشـــباب الـــسوري والـــلبناني مـــن تحـــديـــد احـــتياجـــات املجتمع املحـــلي ووضع مـــًعا 

حمالت ملعالجة هذه االحتياجات.!
!

للمزيد من املعلومات يرجى االتصال ب:!
! achreif@lostlb.com  عاصم شريف، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب

! sabdulmunem@unicef.org سالم الجنابي، يونيسف
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