
  

 

 

 

 تطلق حملة "العودة إلى المدرسة" التربية والتعليم العالي وزارة 
  وكاالت األمم المّتحدةبالتعاون مع احتفاًء بأبطال المدرسة 

 رس الرسميةافي المدتعليم مجاني ظون بألف طالب من كل الجنسيات في لبنان سيح 400أكثر من 
 

وزارة التربية والتعليم العالي مع اليونيسف والمفوضية السامية لألمم المتحدة  تتعاون  –2017 آب 31 في بيروت
وتحت هذا العام. العودة إلى المدرسة لإلطالق حملة ة المانحالدول و  لشؤون الالجئين واليونسكو والبنك الدولي

أهدافها من أفراد دأبوا على تخّطي الصعوبات  تحقيقببكل من ساهم تشيد الحملة عنوان "أبطال المدرسة"، 
 في الصفوف على أي نشاط آخر. ونجاحهم بّدوا مشاركتهم  األطفال الذين، خصوصًا األولويةالتعليم سّلم  ليتصّدر

 

حصول كل طفل في لبنان هدفنا ضمان " :مروان حماده التربية والتعليم العالي، قال معالي وزير وحول الموضوع
بين طفل غير لبناني ألف  195طفل لبناني و ألف 260 تسّجلفي العام الماضي، نه "أ"، مشيرًا إلى على تعليم جيد

التزام مئات موظفي الخدمة  لوال لتتحّققولم تكن هذه الزيادة  .الرسميةفي المدارس  عمر الثالثة والثامنة عشرة
بمساعدة شركائنا  والجمعّيات األهلية واألهاليألطفال الجّبارة التي بذلها ا، والجهود همالمدنية في الوزارة وتفاني

في المدارس من األطفال  عدد أكبر بهدف تسجيل مكلمواصلة جهود جميعاً  مكعلي نعتمدونحن . والدول المانحة
 جذري  تطويرلحتاج يو  ات كثيرةلضغوط في لبنان الرسميالتعليم  نظام يتعرض". وختم بالقول: "هذا العام
بمستقبل  المستداممن خالل التزام المجتمع الدولي  . ولن نستطيع مواصلة نجاحاتنا إالقدرته االستيعابيةلمضاعفة 

 ".األطفال في لبنان وتسجيلهم في المدارس
 

ربعة عشر المانحة األالدول  تقدم، التربية والتعليم العاليفي إطار حملة "العودة إلى المدرسة" التي تطلقها وزارة و 
وأكثر  -يونسكو والبنك الدوليوال المفوضية السامية لشؤون الالجئينو  اليونيسف –ووكاالت األمم المتحدة األربعة

الدعم في المؤسسات العاّمة موظفي الخدمة المدنية إضافة إلى مئات منظمة غير حكومية محلّية ودولّية  مئةمن 
 نيؤمّ  الثالثة والثامنة عشرة سن األطفال والشباب بين يشملالذي  الدعم هذا ان. واللوجستي والتنفيذيالمالي 
على المدى  في لبنانز قدرة نظام التعليم العام زّ يعو ، رسمية مجاناً الالفرص التعليمية الرسمية وغير  على حصولهم
 التعليمية. هجودة خدمات ويحّسنالطويل 

 

ومن جهتها، قالت ممثلة منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( في لبنان تانيا شابويزا: "الطفل مكانه في 
والمؤسسات الذين يؤمنون بأهمية  فرادعلى األ ينبغي، بالمدارس االلتحاقيتمكن األطفال من  حتىالمدرسة. لكن 

أيها اآلباء "، مضيفًة: "مهم اليومل: هؤالء هم الذين نكرّ األطفاأمام لتذليل العقبات وتمهيد الطريق  التدّخلالتعليم 
التعليم تأمين في ساسيًا ألقد لعبتم دورًا  ،مين والوزارات والعاملين في المجال اإلنساني والجهات المانحةوالمعلّ 



  

 

 

 

لألطفال وضمان استمرارهم في  نالوفاء بوعدلنعتمد عليكم ونحن  .الفائت العامأربعمئة ألف طفل لنحو  األساسي
 ".م في العام المقبلالتعلّ 
 

األطفال المسجلون في المدارس لكافة  الكتب المدرسية والقرطاسية يتم توفيرحملة "العودة إلى المدرسة"  وبموجب
لألطفال  ($60) األهل مجلس رسوم دفعو  اللبنانيين غيرلألطفال  كما يتم دفع كافة رسوم التسجيل. مجانا الرسمية
تّم إعادة تأهيل التكاليف المترّتبة على األطفال اللبنانيين. كما  باقيتتكّفل الحكومة اللبنانية بتغطية و  - اللبنانيين

برامج التعليم غير الرسمي مثل التعليم في مرحلة  فيطفل  29000أكثر من  تسّجلو  هذا العام مدرسة رسمية 147
 الطفولة المبكرة، وبرنامج التعليم السريع، وتعليم مهارات القراءة والكتابة والرياضيات األساسية. 

 

من جهتها، قالت ممثلة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان السيدة ميراي جيرار: "يلعب 
وا عدادهم لمستقبل أكثر إشراقًا يوم تصبح العودة إلى ديارهم آمنة"،  الشباب دورًا محوريًا في حماية الالجئينالتعليم 

مضيفًة: "األطفال الذين لم يحّصلوا تعليمهم لسنوات، يمكنهم اآلن االستفادة من فرصة لاللتحاق بالصفوف، فهم 
"، خاتمًة: مج التعليميةيتلّقون الدعم من وزارة التربية والتعليم العالي والدول المانحة والشركاء لالنضمام إلى البرا

"كما يلعب المتطّوعون االجتماعيون دورًا ال يقدر بثمن في زيادة الوعي حول أهمية التعليم والتسجيل في المدارس، 
. نحن نحيي جهودهم، وجهود كل من يعمل المدرسة في البقاءوفي تشجيع األطفال الالجئين على االستمرار في 

 قًا لالجئين الصغار".بال كلل لضمان مستقبل أكثر إشرا

 

وتشجيع األهل على تسجيل أطفالهم في  ،هذا العام للوصول إلى كل طفل في المجتمعكما تم بذل جهود دؤوبة 
مبتكرة على مختلف القنوات اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي  اعالميةإطالق حملة  وجرى المدارس الرسمية. 

م. التعلّ  حقهم في دور يؤديه لضمان حصول األطفال على هالمجتمع ل فيمفادها أن كل فرد أساسية لترسيخ رسالة 
كثر ضعفًا األمن  الف األطفالاآلعشرات الى  الوصولالتوعوية المجتمعية، تم األمم المتحدة برامج بفضل و 

اللتحاق بالمدارس. لالفرص المتاحة وتشجيعهم  االّطالع علىر واألطفال أهمية التعليم و و أولياء األمإدراك  لضمان
-01برنامج االلتحاق بالمدارس ) حولص لإلجابة على األسئلة تّم إطالق خدمة الخط الساخن المخّص كما 

594300.) 
 

الحق  شاب ألن لكلقائاًل: " ،على أهمية التعليم الثانوي  فشّدد يونسكو في لبنانمنظمة حامد الهمامي، ممثل  أما
 تهاالحياة والعمل، ستواصل اليونسكو شراكعلى مستوى المستقبلية الشباب ن آفاق يحسّ العلم في التعليم الجيد، وألن 

في المدارس الرسمية إضافًة إلى تقديم  لغير اللبنانيينلتسديد األقساط المدرسية مع وزارة التربية والتعليم العالي 
 اللوجستي للوزارة".دعم ال
 



  

 

 

 

في تعاني من عجز للعام السابق  "العودة إلى المدرسة"مبادرة  ما زالت، سخت بتمويلها الدول المانحةأن  ومع
. كما يتوّقع ان تواجه المبادرة في الفترة نفسها من العام المقبل عجزًا كير يمليون دوالر أم 9.8 قيمته بلغيالتمويل 

 مليون دوالر أميركي. 35و 25تتراوح بين  في التمويل قيمته
  
 غيرأيلول لألطفال  18وأيلول لألطفال اللبنانيين  5يبدأ في  2017/2018 الدراسي عامللالتسجيل  أن اإلشارةجدر ت
  .لبنانيينال

 -انتهى  -
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال باألرقام التالية

         وزارة التربية والتعليم العالي 
  سونيا خوري    البير شمعون 

T: +961 3 394 994   +961 1 77 24 50 
albertchamoun@gmail.comE:    SKhoury@MEHE.gov.lb : E 

  
   منظمة األمم المتحدة للطفولة

 سهى بساط بستاني    الجنابيسالم 
      T: +961 3 236 167                                       T : +961 7 996 605  

 sabdulmunem@unicef.org : E                           sboustani@unicef.org E: 
 

 لشؤون الالجئينالسامية مفوضية األمم المتحدة 
 ليزا أبو خالد

T : +961 71 880 070 
 aboukhal@unhcr.org:  E 
 

 اليونسكوا

 جنى جبّور    رنا عبد اللطيف
T: 03-898453                                                 T: 03-139841 

latif@unesco.org-r.abdulE:    @unesco.orgjabbourj.E:  

  

Memac Ogilvy 

 ليال أبو أنطون \كارمن الحاج 

T: +961 1 486065 

layale.abouantoun@ogilvy.comE:  

 

  :مالحظة للمحررين
 هي:  2018 /2017للعام الدراسي  "أبطال المدرسة"لة في حملة الجهات المانحة والمموّ 

 االتحاد األوروبي •
  الفيدرالية ألمانياحكومة  •
 حكومة الواليات المتحدة األمريكية •
 حكومة المملكة المتحدة •
 كنداحكومة  •
 مملكة النرويجحكومة  •
 فرنساحكومة  •
 استرالياحكومة  •
 الصندوق السعودي للتنمية •
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 إيطالياحكومة  •
 الكويتحكومة  •
 مؤسسة كلوني للعدالة •
 الصندوق الكويتي للتقدم العلمي •
 حكومة الصين •
 رحمًة للعالمينمؤسسة  •
 والكويت والواليات المتحدةيل من خالل تبرعات من جهات خاصة من كندا و كما تم التم •

 


