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تعزيز قدرات الشباب في سوريا

احلرب  عن  الناجمة  واملشقات  اخلسائر  من  سنوات  خمس  من  أكثر  منذ  سوريا  في  الشباب  يعانى 
األمر  االجتماعي،  والتفكك  االقتصادي  بالتفكك  الصراع  اقترن  وقد  أمدها.  طال  التي  األهلية 
وقد  مبستقبلهم.  يتعلق  فيما  األمن  بانعدام  يشعرون  الذين  املنهكني  الشباب  من  جيالً  خلف  الذي 
بإمكانهم  يعد  ولم  التعليم،  عن  التوقف  إلى  واضطروا  املسلح،  العنف  منهم خملاطر  العديد  تعرض 
الفقري  العمود  مبثابة  الشباب  ويعد  البالد.  مغادرة  إلى  منهم  الكثيرين  دفع  ما  للعمل.  فرص  إيجاد 
إلى  واالجتماعي  العلمي  حتصيلهم  طريق  في  تقف  عقبات  أي  تؤدي  أن  وميكن  ومستقبلها.  لسوريا 
بفرص  سوريا  في  والشابات  الشبان  تزويد  مسألة  تكن  ولم  ومجتمعاتها.  سوريا  في  فادحة  خسائر 
احلالي. الوقت  في  عليه  هي  مما  أهمية  أكثر  وظائف  على  واحلصول  اجملتمع،  في  واالندماج  التعلم، 

لهم  وتوفر  حياتهم،  وتخطيط  إلدارة  والشباب  اليافعني  مع  األونروا  تعمل  األزمة،  آثار  ولتخفيف 
منظماتها  من  االستفادة  أجل  ومن  أقرانهم.  مع  املهارات  هذه  تطبيق  من  متكنهم  التي  املساحة 
وخدمات  االستشارات  على  اليافعون  يحصل  أن  الى  األونروا  تسعى  املتنقلة،  وفرقها  اجملتمعية 
تقدم  كما  املهني.  والتوجيه  واملوسيقى  الرياضية  واأللعاب  الترفيهية  واألنشطة  املتكاملة  التعليم 
والتعليم  التدريب  فرص  عاماً   35  -15 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  املستحقني  الشباب  إلى  األونروا 
الشباب. .1 من مراكز  إلى  الوصول  املهني وفرص  التطوير  والتقني في حمص ودمشق وفرص  املهني 

التدريب والتعليم املهني والتقني

اكتسب  السنني،  مر  وعلى   .1961 عام  منذ  والتقني  املهني  والتعليم  التدريب  برنامج  األونروا  تدير 
ففي  التسويق.  في  املهنية   املهارات  ودرعا  وحمص  دمشق  في  الفلسطينيني  الالجئني  من  الشباب 
الوقت الراهن، يتم تزويد الطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية ببرنامج ملدة سنتني دورة معتمدة في 
التجارة ملدة سنة واحدة حلملة الشهادة الثانوية ودورات مهنية قصيرة األجل جلميع الطالب والشباب.

التوجيه املهني

بتمويل من االحتاد األوروبي، تدير األونروا 01 منافذ للتوجيه املهني في مراكز الشباب التابعة لها. ويتعلم الشباب 
الباحثون عن عمل كيفية التخطيط حلياتهم املهنية وكيفية إرسال سيرهم الذاتية وتطوير مهارات املقابلة 
لديهم. ففي هذه املراكز، ميكن أن يتعرف الشباب على فرص العمل املتاحة وأن يشاركوا في معارض فرص العمل.

اجلهة  هي  األردن  ولبنان  سوريا  في  األونروا  تزال  ال 
الفلسطينيني  الالجئني  تزود  التي  الرئيسية 
اإلنسانية.  واملساعدات  األساسية  باخلدمات 

وقنوات  هياكلها  بفضل  الوكالة  متكنت  وقد 
من  قبل  من  القائمة  عملها  وطواقم  إمداداتها 
إجراء  خالل  من  الالزمة،  فعالة  استجابة  تقدمي 
وتكييف  اإلنسانية  العمليات  في  سريع  توسع 
املتغيرة. االحتياجات  تلبي  لكي  التنمية  برامج 
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تعزيز قدرات الشباب في سوريا

تعزيز ريادة األعمال

العمل  فرص  زيادة  خالل  من  الفلسطينيني  الالجئني  من  الشباب  األونروا  تساعد 
ومن خالل  املأجور.  العمل  الذاتي كبديل عن  التوظيف  والتي تشمل  لهم  املتاحة 
األعمال.  بريادة  يتعلق  ما  كل  الطالب  يتعلم  املعلومات،  ونشر  التوعية  حمالت 

ويحصل رواد األعمال احملتملني على سلسلة من الدورات التدريبية في ريادة  ألعمال 
واخلدمات االستشارية املتعلقة باملهارات املطلوبة وذلك إلطالق مشاريعهم 

الصغيرة بنجاح.

أندية الشباب واملنظمات اجملتمعية

الشباب  من  تقريباً  شاب   17,3.. تزويد  على  للشباب  مراكز  عشرة  تعمل 
الفلسطينيني بفرص اختيار األنشطة الثقافية والفنية والرياضية حيث يتاح 
مشاريعهم  تطوير  من  متكنهم   التي  األندية  في  املشاركة  الشباب  لهؤالء 
املطالبة  وتعلم  اآلخرين  مع  التعامل  مهارات  وتأسيس  اخلاصة  ومبادراتهم 
املنظات  توفر  اليونيسيف،  من  وبتمويل  اجملتمع.  داخل  احتياجاتهم  بتلبية 
باملبادرات  لتزويدهم  اليافعني  إلى  للوصول  إضافية  دخول  منافذ  اجملتمعية 
واملزيد  العمل  مهارات  على  والتدريب  واالجتماعي  النفسي  والدعم  اجملتمعية 

من األندية املوسيقية والرياضية والفنية.

بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني الجئ من  العامة في عام 1949، ومت تفويضها  بقرار من اجلمعية  املتحدة  تابعة لألمم  األونروا كوكالة  تأسست 
حتقيق  من  ليتمكنوا  غزة  وقطاع  الغربية  والضفة  ولبنان  وسورية  األردن  في  فلسطني  لالجئي  املساعدة  بتقدمي  مهمتها  وتقتضي  لديها.  مسجلني  فلسطني 
كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل حلل عادل ودائم حملنتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة 

واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية وحتسني اخمليمات واحلماية واإلقراض الصغير.

مركز تدريب دمشق، سوريا © 2016 صور األونروا تصوير تغريد محمد   توزع مراكز التدريب والتعليم المهني والتقني في سوريا

www.unrwa.org


