
 
  

الدراسي العام بحلول التعليم نوعية وتحسين بالمدارس االلتحاق عملية النجاح يحضران الدولي والمجتمع اللبنانية الحكومة
 ايلول في 
  

معالي وبقيادة الدولي المجتمع من سخي بدعم المقبل الدراسي للعام لبنان في االطفال لجميع التعليم توفير عملية اطالق لمناسبة
وزير التنمية البريطانية ديسموند  وزير فيه شارك صحفي مؤتمر ُعقد الياسبوصعب، العالي والتعليم التربية وزير 

 بلحاج. فريد الدولي للبنك االقليمي والمدير روسماونتن االنسانية الشؤون ومنسق لبنان في المتحدة االمم انشطة ومنسق سواين
  

شكل هذا المؤتمر الصحافي مناسبة للتشديد على كل المبادرات التي اتخذت بهدف تأمين تعليم بنوعية جيدة لكل االطفال 
المحتاجين اللبنانيين والسوريين المقيمين في لبنان شرط توفر التمويل الالزم. بناء على خطة االلتحاق بالمدارس للعام الدراسي 

آالف تلميذ سوري الجئ كانوا ملتحقين بالمدارس العام الفائت.  106ية تسجيل ستعيد المدارس الرسم 2015-2016
باالضافة الى ذلك سيتم توسيع دوام بعد الظهر في المدارس لتوفير التعليم لعدد أكبر من االطفال في اماكن قريبة من سكنهم. 

العالي، االطفال خارج المدارس على تعويض ما فاتهم وسيساعد برنامج التعلم السريع الرائد الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم 
   من تعلّم وااللتحاق بالمدارس الرسمية في المستويات التعلمية المطلوبة شرط توفر المزيد من التمويل من الجهات المانحة.

بالمدارس. خالل العام كما جرى التشديد على عملية التخطيط المكثف الذي تقوم به وزارة التربية لضمان عملية التحاق ناجحة 
الفائت برزت قصص كثيرة ملهمة حول قادة لبنانيين في قطاع التعليم و"ابطال من الصفوف االمامية" دأبوا على ادخال كل 
االطفال الى المدارس ومساعدتهم على تخطي آثار الفقر والنزاعات وتحصيل تعليم جيد. كما يعكس الطلب من قبل االطفال 

 تجاوز التحديات والسعي لتحقيق مستقبل افضل عبر التعليم.  ارس صمودهم الهائل وتصميمهم علىعلى االلتحاق بالمد
  

بتمويل  قدم المجتمع الدولي دعما مهما لبرنامج توفير التعليم لجميع االطفال في لبنان الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم العالي
ات المتحدة االميركية وفرنسا واالمم المتحدة والصين وكندا واليابان وايطاليا االتحاد االوروبي والمانيا وبريطانيا والوالي من

. وتعّهد المؤتمرون العمل على حشد تمويل اضافي من اوالنروج وفنلندا والكويت وسويسرا والدنمارك واستراليا وهولند
 لبقية االطفال خارج المدارس بشكل تدريجي. المجتمع الدولي لسد فجوات التمويل المتبقية خالل العام الدراسي وتوفير التعليم

"يسرني ان تستثمر بريطانيا في مستقبل لبنان بتوفير مساعدات لقطاع  ين:اقال وزير التنمية الدولية البريطاني ديسموند سو
ليون م 315مليون دوالر على مدى خمس سنوات وتوفير دعم اجمالي الستقرار لبنان بلغت قيمته  93 التعليم بلغت قيمتها

مليون دوالر عبر صندوق االئتمان المتعدد االطراف لمواجهة تداعيات  32بريطانية بقيمة   دوالر. ويشمل ذلك مساعدة
االزمة السورية على لبنان دعما للبرنامج الطارئ الستقرار قطاع التعليم وتعزيزا لخدمات التعليم الرسمي. استجابة للقيادة 

مليون  15لجميع االطفال في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية، ستقدم بريطانيا دعما اضافيا بقيمة  توفير التعليم الممتازة لبرنامج
دوالر للعام الجاري للمساعدة على سد الفجوة التمويلية المتبقية. من شأن هذا التمويل لقطاع التعليم ان يضمن التحاقا 

 جئين على حد سواء.بالمدارس وتعليما بنوعية جيدة لالطفال اللبنانيين والال
  

حول النتائج لبرنامج تحسين قطاع التعليم في لبنان بقيادة  يسرني ايضا ان أعلن عن مساعدة بقيمة مليوني دوالر لالبحاث
البنك الدولي وباشراف لجنة توجيهية رفيعة المستوى. ان هدفنا يكمن في الوصول الى قطاع تربوي رفيع المستوى وان 

ية التي تساعد على يكتسب كل الطالب مهارات اكاديمية عالية لتحقيق مستقبل مزدهر في ظل القيادة السياسية والخبرات العالم
 اصالح القطاع التربوي".

  
وقال نائب المنسق الخاص لالمم المتحدة في لبنان ومنسق انشطة االمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون االنسانية والممثل 

فتها الذاكرة المقيم لبرنامج االمم المتحدة االنمائي روس ماونتن "ان لبنان ووزارة التربية يواجهان أضخم ازمة تربوية عر
الحديثة. نحن نحث المجتمع الدولي على االستمرار في دعم التعليم لكل االطفال المحرومين ليس فقط حماية لمستقبل هؤالء 
االطفال بل ايضا لحمايتهم من مخاطر االيذاء واالستغالل المتزايدة. ان تعليم االطفال الفقراء والذين يعيشون في ظل الحرمان 

  كل المهارات المطلوبة لتحسين حياتهم والتحول الى قوة تغيير ايجابية في مجتمعاتهم". واالقصاء يمنحهم
  

، RACE وقال فريد بلحاج، المدير اإلقليمي لبنك الدولي: "إن البنك الدولي هو شريك قوي لحكومة لبنان في دعم استراتيجية
ها التعليمي. من خالل الصندوق اإلئتماني الذي خصص مما يعزز قدرة لبنان على مواجهة تأثير األزمة السورية على نظام



لدعم لبنان في مواجهة تداعيات األزمة السورية 
) ونحن على استعداد لوضع المزيد مع EESSP( للبنان الطوارئ حال في التربوي النظام استقرار لبرنامجمليون32  خصصنا

ى أن يقابله التزام قوي من جانب الحكومة اللبنانية لتطوير زيادة الدعم المقدم من المانحين. و لكن هذا الدعم سيحتاج إل
عمليات صنع قرارها بحيث تتناسب مع االوضاع الملحة. وباإلضافة إلى ذلك، وبدعم مالي من حكومة المملكة المتحدة، البنك 

لبنان في التعامل مع الدولي بصدد إطالق برنامج أبحاث التعليم لعدة سنوات لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها 
 الصدمة للنظام التعليمي ".

  
 كلمة معالي الوزير الياس بوصعب مرفقة ربطا باللغة االنكليزيًة.

 


