
 المدارس الرسمیة أبوابھا للطالب غیر اللبنانیین یوم االثنین المقبل تفتح
 

المقیم لألمم  الممثل وزارة التربیة والتعلیم العالي  عن صادر  بیان مشترك
األمم المتحدة لشؤون   ةفي لبنان، منظمة الیونیسف، مفوضی المتحدة

 الالجئین في لبنان 
 

في   رسمیةجمیع المدارس ال فتح"ست - 2019 تشرین األول 10 بیروت،
مما  ،2019تشرین األول  14ثنین یوم األ  -دوام بعد الظھر -أبوابھا لبنان 
 ."من غیر اللبنانیین بالعودة إلى المدرسة طفل 150.000 من  كثرألیسمح 

 
مع  باألمس عقده لبیان عن الوزیر أكرم شھیب بعد إجتماعٍ ھذا ا صدر

 ةفیلیب الزاریني، ونائبة ممثل في لبنان،  ألمم المتحدةالممثل المقیم ل
 مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین الیونیسف فیولیت وارنیري وممثلة

. ھذا القرار  أولویة دفع رواتب المعلمین توضیحمیراي جیرارد، حیث تم 
المدرسة ھذا اإللتحاق ببجمیع األطفال الذین یعیشون في لبنان ل یسمحسوف 
 العام.

  
المتكرر في رسوم التسجیل في المدارس  النقص في التمویل إلى نظًرا  

 مالیین دوالر ،  6.8والذي سجل العام الماضي عجزا مقداره الرسمیة،
تمویل بدیلة في   قطر  البحث عنوافق المشاركون في اجتماع األمس على 

لتوفیر الدعم الكامل للنظام  األمم المتحدة والمجتمع الدولي قبل المستقبل من
 رسميمن شأنھ أن یتیح للوزارة أن تنفذ رؤیتھا لنظام تعلیم التعلیمي الذي 
في سن الدراسة في   میع الفتیات والفتیانج كن یمّ و الجودة،مستدام وعالي 

 ى المدرسة.الوصول إلمن لبنان 



 
ملیون دوالر أمریكي   120بحوالي ساھم المجتمع الدولي ی ،2015منذ عام 

طفل یعیشون   450000، لتسجیل  والتعلیم العاليربیة لدعم وزارة الت  سنویًا 
طفل الجئ  200000 في لبنان في المدارس الرسمیة، من بینھم حوالي

 سوري. 
ق الممثل المقیم لألمم المتحدة في لبنان الزاریني قائالً: "تقدر األمم  علّ 

والتعلیم العالي والشركاء الدولیین. إننا  ربیةالمتحدة التعاون بین وزارة الت 
 لرسمينثني على الجھود المتواصلة التي تبذلھا الوزارة في توفیر التعلیم ا

حیث یحمي األطفال   المجتمع،ب التعلیم دوًرا رئیسیًا في الجید للجمیع. یلع
  یندورھم كمواطنویعزز ھم للمستقبل ویعدّ  ،بمن فیھم الالجئون الصغار،
 ."في العالم

 
والتعلیم العالي بالشراكة مع الیونیسف ومفوضیة األمم   ربیة تلتزم وزارة الت 

لجمیع األطفال  المتحدة لشؤون الالجئین والمجتمع الدولي بتوفیر التعلیم 
وكاالت   ، مؤكدین أنوھو حق أساسي لكل طفل لبنان،الذین یعیشون في 

 عن العام الماضي. المتوجب األمم المتحدة ستسعى جاھدة الى تأمین التمویل 
 
 
 
 

 


