
 فورا  للنشر 

 

يورو لدعم الشباب الالجئين  010111يجمعون هولنديين طالب 

 السوريين في مخيم الزعتري

 

يورو من طالب  010111تلقى المجلس النرويجي لالجئين في االردن يوم االربعاء شيك بقيمة  -عمان 

 .في هولندا سلمت في حفل في السفارة الهولندية في عمان  Sorghvliet مدرسة

 Christelijk "من مدرسة عاما  01و  01طالب هولندي تتراوح أعمارهم بين  011ما يقارب 

Gymnasium Sorghvliet  " كيلومتر، وطلبوا  011إلى  11نظموا سباق لركوب الدراجة لمسافة بين

السوريين في من أسرهم وأصدقائهم رعاية المسابقة ليتمكنوا من التبرع بهذه األموال لدعم الشباب الالجئين 

 .األردن

إن هذا الحدث يسلط الضوء على : "تقول إيما بونار، مدير مشروغ الشباب في المجلس النرويجي لالجئين

 ".التعاون بين الشباب من خلفيات مختلفة، وعبر القارات

خرجوا عن المألوف وعن روتين حياتهم الطبيعي لمساعدة ودعم زمالئه "وأضافت إن هؤالء الشباب قد 

 ".باب الالجئين السوريين في األردن ألنهم أرادوا مساعدة نظرائهم لبتطوروا وبزدهروا ويتعلمواالش

نحن سعداء ألننا تمكنا من : "وفي معرض تعليقه، قال سفير المملكة الهولندية إلى األردن بول فان دين أيسل

ادرة لمساعدة أشخاص يبعدةن تسهيل هذه المبادرة، حيث اتخذ شباب هولنديون من تلقاء أنفسهم زمام المب

 ".عنهم أكثر من ثالثة آالف كيلومترم، دون أي حافز من الحكومة

وستخصص هذه األموال لتدعم مركز شباب الخاص بالمجلس النرويجي لالجئين في مخيم الزعتري في 

اللحام، و الكهربائيةتوفير دروس في مواد مثل الخياطة وتصفيف الشعر للذكور وفنون التجميل واألسالك 

 . وإدارة المكاتب ودورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

دورات شاملة في اللغة العربية والرياضيات والمهارات على جميع الشباب أيضا يحصل باإلضافة إلى ذلك، 

تلك التي يقودها في مجموعة من األنشطة الرياضية بما في ذلك يشاركون الحياتية واللغة اإلنجليزية، و

 .ن مع االتحاد االوروبيمدربي

 .ويدعم مركز شباب المجلس النرويجي لالجئين في الزعتري كل من اليونيسف واالتحاد األوروبي



 فورا  للنشر 

 

 –إنتهى  –

 

 

 عن المجلس النرويجي لالجئين

، المجلس النرويجي لالجئينهو منظمة إنسانية، غير ربحية، مستقلة، وغير حكومية 0491أنشئ في العام 

يدعم المجلس حاليا من . وحماية و حلول دائمة لالجئين والنازحين داخلياً في جميع أنحاء العالمتقدم مساعدة 

ويعمل المجلس على إصالح وصيانة مرافق . شخص في لبنان واألردن والعراق وسوريا 1110111

ب مثل البطانيات والكت)المدارس والبيوت والمياه والصرف الصحي وتوزيع مواد اإلغاثة األساسية 

، وتوفير التعليم والمهارات التعليمية لألطفال والشباب في سورية وفي البلدان (المدرسية ومستلزمات النظافة

 .المجاورة

 .تويترو فيسبوكصفحة المجلس النرويجي لالجئين على موقع التواصل االجتماعي 

 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال

 أمجد يامين، المجلس النرويجي لالجئين

 amjad.yamin@nrc.no: إيميل،  169 836 795 (0) 962+:هاتف

 
 

https://www.facebook.com/NRCMiddleEast?fref=ts
https://twitter.com/NRC_MiddleEast

