
 

 

حصول على المياه والصرف الصحي لللتحسين البيئة المدرسية و دوالرمليون  11 تساهم باليابان 

 لألطفال األكثر فقًرا في لبنان

 

في لبنان  فقًراالتزامها تجاه األطفال األكثر  عن حكومة اليابان من جديد علنتأ: 2016أيار  18بيروت، 

التابعة لمنظمة األمم لبرامج المياه والصرف الصحي والتعليم  دوالرمليون  11 بمبلغ تهامساهم وأكدت

طفل في جميع أنحاء لبنان من تحسين البيئة المدرسية  40،000. سيستفيد أكثر من (يونيسفالمتحدة للطفولة )

 اليابان كجزء من مساعدات هبةتأتي هذه الوالصرف الصحي.  هاخدماتوفرص الحصول على المياه و

 .تعاني من تداعيات األزمة السوريةالتي اإلنسانية لدول الشرق األوسط 

اآلثار  تزايد مع استمرار األزمة في سوريانشهد  : "اليونيسف في لبنان ةالسيدة تانيا شابويزا، ممثلصرحت 

األسر اللبنانية المضيفة و طفالاألعلى  أيًضا ولكن النازحينليس فقط على أطفال سوريا  هذه المرحلةالصعبة ل

لنظر عن المكان الذي خدمات منصفة لجميع األطفال بغض اتوفير حكومة اليابان في  تدعمنا " :وقالت، "

من  فقًرالدعمهم السخي لجهودنا في الوصول إلى الفئات األكثر  بغاية اإلمتنان والشكرنحن يأتون منه. 

 ". الذين يعيشون في لبنان األطفال المهمشين

 بيئة تعليمية أفضل توفير بهدف رسميةمدرسة  34عادة تأهيل إل هبةمن إجمالي ال مليون دوالر 6 وفر مبلغسي

منظمة  الهبة خولتس، العاليبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم طفل.  10،000يستفيد منها أكثر من 

معايير الوصول لألطفال ذوي  ف تحسين معايير النظافة والصحة والسالمة في هذه المدارس وتلبيةيونيسال

 إلتحاق التي تضمنالعوامل الرئيسية صحية هي من المنة واآلمدرسية ال ئةبيإن ال. حتياجات الخاصةاإل

 .المدرسي التسرب نسبة من تخفضالمدرسة وباألطفال 

 

توفير في ا ليس فقط ا حيويً لمدارس تلعب دورً ا"إن  :السيد سيتشي اوتسوكا، سفير اليابان في لبنان صرح

أمل في ن"نحن شعب اليابان  ، مضيفًا:"ا لتفعيل وتمكين المجتمعات المحليةفرص التعليم لألطفال ولكن أيضً 

 ".توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة لجميع األطفال

وأسرهم مختلف خدمات المياه والصرف الصحي من خالل تخصيص مبلغ  طفل 29،000 ل تقديمكما سيتم 

مقيم في  نازح يسورطفل  14،000 يحصلالمياه والصرف الصحي. ساليونيسف لبرنامج  دوالرماليين  5

 ،المياه الصالحة للشرب تتضمنعلى حزمة شاملة من تدخالت المياه والصرف الصحي  شرعيةغير  تجمعات

              العادات الصحية. تهدف إلى تحسينودورات  ،ومرافق الصرف الصحي المحسنة، ومواد النظافة

من  بهيستهان عدد ال الوصول إلى المياه النظيفة حق من حقوق اإلنسان األساسية، ويوفر الحماية من إن 

 .عيش في بيئة صحية وآمنةالطفال وأسرهم األ خولاألمراض وي

في  طفل األكثر فقًرا 15,000 سيستفيد ات،بدعم من وزارة الداخلية والبلديباإلضافة إلى تقديم خدمات المياه و

 .بلديات في لبنان من تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة ست



لآلثار التي تستجيب لبرامج اليونيسف  دوالر مليون 22.4ساهمت حكومة اليابان بأكثر من ، 2012عام منذ 

 .لبنان إلى نازحينالتدفق لزمة ولأل السلبية

 :لمزيد من المعلومات

 سفارة اليابان

  ،751 989 1 961+الشؤون الثقافية / قسم العالقات العامة في سفارة اليابان، هاتف: 

 culture@bt.mofa.go.jp 

 سالم الجنابي، قسم التواصل واإلعالم، مكتب اليونيسف في لبنان، اليونيسف:

605-996-70-+ 961 ،sabdulmunem@unicef.org 
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