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العربيةEnglishمتوفر بـ:

بيروت، 22 حزيران/ يونيو 2022- أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان
اليوم “الصندوق االئتماني للتربية" (TREF) لدعم مرحلة التحول وتعزيز المرونة
والحوكمة الفاعلة في قطاع التعليم، وذلك بالشراكة مع اليونيسف والشركاء

المساهمين، ال سيما اإلتحاد األوروبي وألمانيا من خالل بنك التنمية األلماني، بهدف
المساعدة في تعزيز الحوكمة والشفافية والكفاءة وتحسين نتائج التعلم لألطفال

في قطاع التعليم عموما والرسمي بالتحديد، وتطوير مسارات التعّلم البديلة
المصممة لتحسين الوصول الى تعليم شامل وعالي الجودة لألطفال الذين هم خارج

المدرسة ال التعلم.

تّم أبتكار الصندوق من أجل مواءمة المساعدات المقدمة للتعليم األساسي في
لبنان، من خالل حوكمة شاملة ومعززة لقطاع التعليم، وسيصار الى تعزيز طرق

التمويل الجديدة للتعليم عبر جمع البيانات، وتبادل المعلومات المرفوعة من المدارس
الى المرجعيات المركزية واإلقليمية، وبين أصحاب المصلحة المعنيين أيضا، بما في

ذلك المانحين والشركاء المنفذين لضمان المساءلة والشفافية فيما يتعلق
باإلستثمارات والنتائج المحققة في تعليم جميع األطفال.

تّم تشكيل الطريقة الجديدة التي سُتعتمد من أجل تحسين التواقيت المناسبة لصرف
األموال المخصصة للمدارس والمعلمين الذين يقدمون الدعم التعليمي الحيوي

لألطفال، كي يتمكنوا من تحسين نتائج التعّلم في بيئة آمنة ووقائية. تشير
التقديرات الى أن جميع المدارس الرسمية، أي ما يقارب ال1200 مدرسة، و12000

معلم سيستفيدون من الطريقة التي ستعتمد. وسيربط “الصندوق االئتماني للتربية"
(TREF) األموال التي ستدفع بناء على أداء كل مدرسة على حدة، خصوصا على

نسبة حضور الطالب المنتظم.

ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر قال "توّفر المدارس مالذا آمنا لألطفال.
إنها ضرورية لتحسين رفاههم الجسدي والنفسي، ومع ذلك، فإن المدارس تكافح

اليوم لتوفير فرص تعليمية شاملة وذات جودة عالية لألطفال المعرضين للخطر الذين
يزيد عددهم يوما بعد يوم- وكثير منهم خارج المدرسة" أضاف: "مع “الصندوق

االئتماني للتربية" (TREF) لن نعمل على تعزيز صناعة السياسات الجديدة وتنفيذها
وحسب، بل سنضمن أيضا اإلستخدام الفعال والمؤثر لألموال  والشفافية، مع ما

لذلك من أثر إيجابي على قطاع التعليم في لبنان، والتأكد من أن تكاليف التعليم ال
تحول دون ذهاب أي طفل الى المدرسة، وأن المدارس في لبنان لديها كل ما تحتاج

إليه لتبقى مفتوحة وقادرة على توفير بيئة حاضنة وآمنة للتعّلم".

في إطار مبادرة الوصول الى جميع األطفال بالتعليم، تّم منذ العام 2017 الوصول
الى نحو 470,000 طفل لبناني وغير لبناني، معظمهم من الالجئين السوريين ،سنويا

الى التعليم الرسمي، وذلك عبر دعم المجتمع الدولي، ال سيما اإلتحاد األوروبي
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وألمانيا عبر بنك التنمية األلماني KFW، كما ساهمت في تمويل قطاع التعليم كل
من الجهات التالية: الوكالة األميركية للتنمية الدولية وفنلندا والنروج ومكتب

الكومنولث والتربية FCDO وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا واليابان.
قال رين نيلند، رئيس قسم التعاون في بعثة االتحاد األوروبي في لبنان: "لقد كان

االستثمار في التعليم للجميع من أولويات االتحاد األوروبي على مدار سنوات عديدة.
ينبع هذا االلتزام من قناعتنا بأن التعليم هو بوابة ملموسة للعبور الى لبنان مزدهر
ومستقر." وأضاف: " مع إطالق “الصندوق االئتماني للتربية" (TREF) نساهم بشكل

فعال في ضمان االستخدام الفعال والشفاف لألموال في نظام التعليم اللبناني،
والذي بدوره سيضمن حصول األطفال األكثر ضعًفا على تعليم آمن وشامل وعالي

الجودة. ومع ذلك، على الرغم من التمويل الكبير الذي يقدمه االتحاد األوروبي
وألمانيا، نأمل أن تجذب طريقة التمويل الجديدة هذه اهتمام المانحين اآلخرين ذوي

التفكير المماثل، بحيث يكون لكل طفل في لبنان فرصة كافية للتعلم والنمو والتطور
من خالل التعليم".

وبدوره سفير ألمانيا في لبنان السيد أندرياس كيندل قال: "إن الحصول على تعليم
جيد لجميع األطفال أمر أساسي لضمان التنمية المستدامة والعادلة. نحن على يقين

من أن هذا لم يكن أكثر أهمية مما كان عليه خالل التحديات غير المسبوقة التي
يواجهها لبنان حالًيا. في هذا الصدد، ُتعّد طريقة التمويل الجديد عبر "الصندوق
االئتماني للتربية" (TREF) عالمة فارقة في التعاون بين وزارة التربية والتعليم
العالي والشركاء الدوليين." وتم قائًال: "نحن مقتنعون بأن الصندوق االئتماني

للتربية" (TREF) سيدعم بشكل كبير جهود وزارة التربية والتعليم العالي في ضمان
الوصول إلى التعليم الجيد لجميع األطفال في لبنان على النحو المنصوص عليه في

الخطة الخمسية الوطنية لقطاع التعليم ".

في العام 2021، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي خطتها الخمسية التي تحدد
بموجبها الركائز األساسّية لرؤية لبنان للتعليم العام، مع التركيز على الوصول،

والجودة، والحوكمة. تهدف تلك الخطة الخمسية الى ضمان حصول األطفال األكثر
ضعفا على تعليم شامل وعالي الجودة، من أجل بناء المهارات التي يحتاجون إليها
لحياة ذات إمكانيات وافرة وعديدة. اإللتزام باإلبقاء على المدارس قائمة مفتوحة،

والتركيز على توفير التعّلم الى جميع األطفال- ال سيما األكثر ضعفا- يجب أن ُيشّكل
األولوية في لبنان، لضمان أن يتمكن هذا الجيل من األطفال، بغض النظر عن

هويتهم، من الوصول الى مستقبل واعد وأكثر إشراقا.

بيانات االتصال بالفريق اإلعالمي
بالنش باز

منظمة األمم المتحدة للطفولة لبنان
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حول اليونيسف
تعمل اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاه كل طفل، في كل ما نقوم به. نعمل جنبًا إلى
جنب مع شركائنا في 190 بلدًا وإقليمًا لترجمة هذا االلتزام إلى إجراءات عملية، مع تركيز
جهودنا بشكل خاص للوصول إلى األطفال األكثر ضعفًا واستبعادا، لصالح جميع األطفال

في كل مكان.

لمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها لألطفال، الرجاء زيارة الموقع
https://www.unicef.org/lebanon/ar :االلكتروني

تابعوا اليونيسف في لبنان على

   LinkedIn و،Facebook، Twitter، Instagram 

المواضيع ذات الصلة
الشرق األوسط وشمال أفريقيالبنانDonorsالتعليم األساسيالتعليم

استكشف المزيد عن اليونيسف

مايا عتيق
منظمة األمم المتحدة للطفولة لبنان
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بيان صحفي

08 حزيران / يونيو 2022

تمويل من الحكومة اإليطالية إلعادة تأهيل خمس مدارس رسمية أخرى في لبنان

زر الصفحة

مقالة

قّصة أمل وسط الظالم
أرخت األزمات المعقدة، المتفاقمة، التي مّر بها لبنان خالل األعوام الماضي، بثقلها مباشرة على

األطفال. قّصة الطفل عبد الكريم واحدة من قصص األمل وسط الظالم

إقرأ القصة

مقالة

مبادلة العمل بالتعّلم
بدعٍم من اإلتحاد األوروبي، نعمل من أجل اإلستجابة لعمل األطفال المبكر ومنعه وحماية األطفال

من العنف واإلستغالل

أ
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الصفحة الرئيسية
ماذا نعمل

األبحاث والتقارير
قصص من لبنان

إتخذ إجراء
المركز االعالمي

عن اليونيسف
حمالتنا
من نحن
اتصل بنا

إدوارد بيجبيدر

مواقع ذات صلة
اكسبوجر

تخيل المدرسة

كن من المتبرعين

إقرأ القصة

مقالة

األطفال: المعيلون بدًال من التالميذ
أصبح أطفال لبنان بشكل متزايد، معيل األسرة

إقرأ القصة
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https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%B1
https://www.unicef.org/lebanon/ar
https://uniceflebanon.exposure.co/
http://imagineaschool.com/
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D9%82%D8%B5%D9%91%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%B5%D8%B5
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الشؤون القانونية

اإلبالغ عن االحتيال، االستغالل، المخالفات
اتصل بنا



https://twitter.com/uniceflebanon
https://www.youtube.com/user/UnicefLebanonChannel
https://www.instagram.com/uniceflebanon/
https://www.facebook.com/UNICEFLebanon/
https://www.unicef.org/legal
https://www.unicef.org/auditandinvestigation/report-wrongdoing
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7

