
  

 

  

 األطفال في لبنان یتلقون التدریب على ید أفضل العب كرة ھولندي

في األشھر لبنان  متواجدین فيطفل لبناني وسوري وفلسطیني  2,500 خضع – 2016نوفمبر/تشرین الثاني  17صور، 
مّد الجسور بین المجتمعات. وھذا الشھر،  ھدفت إلى ،المھارات الحیاتیة لتعلیم ودوراتفي كرة القدم  تدریبیة اتدورلاألخیرة 

لیونیسف ومنظمة أطفال الحرب ومنظمة الحق اإلى  على اإلطالقھولندي  كرة قدم ینضم یوھانس نیسكینز، وھو أفضل العب
  .قادة األطفال من الشبابلكرة القدم، لتدریب الجمعیة الملكیة الھولندیة في اللعب و

التوترات المحتملة بین ونظراً إلى  الجئ،ھو  في أربعة أشخاص كل من بین اً واحدتشیر إحصاءات مفوضیة الالجئین الى أن 
ولھذا  مھماً. ، یُعتبر تحقیق التماسك االجتماعيبعض المجتمعات اللبنانیة المضیفة ومجتمعات الالجئین السوریین والفلسطینیین

لجمع الشباب  كطریقة-وھي ریاضة عالمیة –أربع منظمات دولیة، بدعم من الحكومة الھولندیة، كرة القدم  تعتمدالسبب، 
ً المجتمعات  من جمیعالضعفاء والمراھقین  دف یھوالریاضة والدعم النفسي واالجتماعي.  تقوم على ،في ملعب كرة القدم معا

  .  ضعفھممن التخفیف إلى المشروع إلى تعزیز آلیات حمایة األطفال و

وطنیة التماسك االجتماعي والوحدة ال تعزز إذ إنھا ،باألبعاد والفوائد االجتماعیة للمشاریع المماثلة ةمتزاید یتم االعتراف بصورةو
 والتضامن بین مختلف الفئات االجتماعیة.

 تدریبات على ید أفضل الالعبین

ً مھاراتھم  18و 12تتراوح أعمارھم بین  وفتیانفتیات یحسن مئات األطفال من ومن خالل ھذا البرنامج  قادة من توجیھ بعاما
ً الھولندیون دعم یقدم، ولكن في ھذا الشھر .فلسطینیین ھذا العاماللبنانیین والسوریین وشباب من ال ً إضافی ا العبھم  ریقعن ط؛ ا
 یوھانس نیسكینز. -المعروف 

وخالل مسیرتھ، سجل . 1978و 1974بكأس العالم في عامي  كاد یفوزالذي  منتخب ھولندا لكرة القدم الشھیرفي لعب نیسكینز 
اكتسب نیسكینز خبرة كبیرة كمدرب بعد مسیرتھ كالعب، وعمل كمساعد وكان معروفاً بحضوره وبركالت الجزاء. دولیاً ھدفاً  17

  . 2000عام  وحتى 1996مدرب في المنتخب الوطني الھولندي من عام 

ً سفیر 65من العمر  البالغ الالعب أصبحوالیوم،  ً مدربو اً عاما لجمعیة الملكیة التي أطلقتھا ا WorldCoachesفي مبادرة  ا
عاتھم. لألطفال ومجتم االجتماعي النموكرة القدم لدعم و مھارات الحیاتیةالتدریب على ال تجمع بینالتي والھولندیة لكرة القدم، 

استخدام كیفیة لشباب ا ویعلمسیقوم نیسكینز بتعلیم عشرات القادة الشباب في أنحاء لبنان وفي نوفمبر/تشرین الثاني من ھذا العام، 
 بین المجتمعات.  وااللتزامقوة كرة القدم لتعزیز االستقرار االجتماعي 

 المھارات الحیاتیة

وھو أحد المشاركین الشباب یقول علي و. النجاح الریاضة استخدام المشروع الذي یھدف إلى التنمیة من خالل لقي، إطالقھمنذ 
ً  13یبلغ من العمر و في شمال لبنان فقد زادت معرفتي : "قبل االنضمام، كنت أصّدق كل ما یُقال عن السوریین. أما الیوم، عاما

المزید من المشاریع  لصممت، ولو كان األمر عائداً إلي. یلقى النجاح. لذا أعتقد بأن المشروع كونت صداقات معھمأن  بھم بعد
 ".االنسجام بین األشخاصلتعزیز المشابھة 



أیضاً اركون یشاألطفال  إنكرة القدم والمھارات الحیاتیة فقط، بل على  الدورات التدریبیةالتماسك خالل وال تُنفذ أنشطة تحقیق 
تعبیر الضروریة للالمعرفة  خاللھایكتسبون و للطفلصدیقة ال مساحاتال فیھا نفسي واجتماعي منظمة یجدونأنشطة دعم في 

 .أفضل أنفسھم بشكلوحمایة 

شخص  2,500ي واالجتماعي، ویشارك المھارات الحیاتیة والدعم النفس أنشطة تعزیزمن حالیًا فتى وفتاة  3,400یستفید حوالي 
كرة قدم/ مدربین على المھارات الحیاتیة، ویشارك  شاباً التدریب لیصبحوا مدربي 140كرة القدم، ویتلقى ل الدورات التدریبیةفي 

"حراسًا" في المجتمعات المضیفة ومجتمعات الالجئین، في الدورات  یُعتبرون، رعایةعن تقدیم ال أشخاص مسؤولین 510
 . ویأتي نصف األطفال من سوریا والنصف اآلخر من المجتمعات المضیفة. التشاركیة

انویة ثدورات تدریبیة لألطفال في وتقدیم ، سیقوم نیسكینز بتعلیم القادة الشباب، الثانينوفمبر/تشرین  17، الخمیسویوم 
سیكون و. من بعد الظھر 4والساعة  3الساعة بین  باب المقابالت مفتوح أمام وسائل اإلعالم. صور الرسمیة في شارع الحسبة

الیونیسف ومنظمة أطفال الحرب ومنظمة الحق في اللعب والجمعیة الملكیة الھولندیة لكرة القدم متوفرین إلجراء  ن عنممثلو
 المقابالت. 

  

 لمزید من المعلومات:

 hhalldorsson@unicef.org ،+961 81696990ھیدین ھولدورسون،  –الیونیسف 
 cloe.younes@warchild.nl ،+961 76723111كلوي یونس،  –منظمة أطفال الحرب 

 jchehade@righttoplay.com ،+961 71916604جانین شحادة،  –منظمة الحق في اللعب 


