
 

 وزارة التربية والتعليم العالي تعقد أكبر شراكة لدعم تعليم جميع األطفال في لبنان
 بدعم من المجتمع الدولي، لبنان يوّسع دائرة التعليم المجاني لتشمل مرحلة الروضة والثانوية

 

والتعليم التربية وزارة كشفت ،2016/2017 الجديد الدراسي العام انطالق عشية 2016 أيلول 15 في                بيروت
التعليم بتوفير التزامها لتأكيد حاضر" "أنا شعار تحت التعليم لدعم لبنان في عقدت شراكة أكبر عن النقاب                   العالي

 لجميع األطفال في لبنان مجانًا  لبنانيين وغير لبنانين   هذا العام في المدارس الرسمية.
 

والتعليم التربية وزارة تترأسها التي (RACE) الجميع" إلى بالتعليم الحق "إيصال مشروع استراتيجية إطار                في
لشؤون السامية (اليونيسيفالمفوضية األربعة المتحدة األمم ووكاالت عشرة التسعة المانحة الدول قّررت              العالي،
المالي الدعم تقديم ودولّية محلّية حكومية غير منظمة 60 من وأكثر الدولي)، والبنك يونيسكو                الالجئين،
الفرص من االستفادة من العمر من عشرة والثامنة الثالثة بين والشباب األطفال ليتمّكن واللوجستي                والتشغيلي
مراحل في المجاني التعليم تأمين وهدفها شموليتها حيث من لبنان في سابقة الشراكة هذه وتعتبر مجانًا.                  التعليمية

 الروضة، والتعليم األساسي والثانوي والتدريب المهني.
 

نواجهه الذي التحّدي "إن صعب: أبو الياس العالي والتعليم التربية وزير معالي قال الصحفي، المؤتمر                 وخالل
العام طوال تحصيله الطفل هذا متابعة لضمان يتجاوزه بل المدرسة، في طفل كل تسجيل عند يتوقف ال العام                    هذا
طفل كل لدعم االستعداد أتّم على دولي، ومجتمع كحكومة نحن حاضر"، "أنا حملة "بفضل مضيفًا                 الدراسي"،
مسؤوليتهم يتحّملوا أن واألمهات اآلباء نناشد اإلطار، هذا وفي التعليم. فرص من االستفادة من يتمّكن                 حتى
ونتمّنى التعليمية، ورسالتهم التزامهم احترام إلى أساتذتنا ندعو كما أطفالهم. لتعليم تاّمة جهوزية على                ويكونوا

  على مجتمعاتنا المحلية دعم هذه ليزدهر مستقبل أطفالنا".
 

في طفل ألف 469 عن يزيد ما تسجيل إلى العام هذا شركائها مع العالي والتعليم التربية وزارة جهود                    وتهدف
من ألكثر النظامي المجاني التعليم توفير يعني هذا النظامية. وغير النظامية التعليم فرص من ليستفيدوا                 المدارس
الدول من المتوفر بالدعم الوزارة، وستغطي الماضي. العام مع مقارنة إضافي لبناني وغير الجئ طفل ألف 45                 
في الطّالب لكافة والقرطاسية المدرسية والكتب األهل وصندوق التسجيل رسوم المتحدة األمم ومنّظمات               المانحة

 المدارس الرسمية.
 

وال امتيازًا ليس "التعليم شابويزا: تانيا لبنان في (يونيسف) للطفولة المتحدة األمم منظمة ممثلة قالت جهتها،                  ومن
أو المانحة الدول من (سواء شركائنا لدى المبدأ بهذا الراسخ االلتزام أتاح وقد وطفلة. طفل لكل حق هو بل                     منحة،
التحصيل فرصة من ليستفيدوا لبنان في والشباب لألطفال المجاني التعليم دائرة توسيع إمكانية أمامنا                الحكومات)

  الدراسي النظامي وغير النظامي والمهني".
 

سوري الجئ طفل ألف 200 أمام أتاحت الماضي العام إطالقها تم التي عالمدرسة" "كلنا حملة أن اإلشارة                   تجدر
بثالثة تجاوزت أي نظامي الغير التعليم وفرص الظهر بعد دوام ضمن الرسمية المدارس في التسجيل                 فرصة

  أضعاف أرقام العام السابق.
 

على األطفال لتشجيع التوعية جهود الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية مفوضية توسع النطاق هذا                وفي
ميراي السيدة وصّرحت الماضي. العام تنفيذها تم التي الرائدة البرامج ومتابعة الرسمية المدارس في                االنخراط
أهالي مع العام هذا نتعاون الماضي، العام نتائج إلى "بناًء لبنان: في الالجئين شؤون مفوضية ممثلة                  جيرار،
المفوضية وتعمل المدارس". في األطفال من عدد أكبر تسجيل لضمان ومتطّوعين –شبابًا الالجئين               األطفال
والتدريب التعليم في االلتحاق على الالجئين الشباب لتشجيع العالي والتعليم التربية وزارة مع وثيق بشكل                 أيضا

 



 

الشباب نحفز أن للغاية المهم "من جيرارد السيدة وأضافت والتمريض. المحاسبة مثل مجاالت في                المهني
  الكتساب المهارات التي تساعدهم على تحديد أهداف مستقبلية وتأمين مستقبل حياتهم عند عودتهم لوطنهم."

 

إيالء العام هذا وشركائها العالي والتعليم التربية وزارة قّررت الماضي، العام سجلت التي اإلنجازات                وعقب
في الثانوية المدارس في الشباب كل تعليم بدعم اليونسكو منظمة التزمت وبالتالي، الثانوي. للتعليم أكبر                 أهمية

  لبنان عبر التعليم النظامي والمهني.
 

 وختم حمد الهمامي مدير مكتب اليونسكو في بيروت بالقول: "مع انتشار 61 ألف شاب سوري الجئ في لبنان
 عامًا وأقل من 3٪  منهم مسّجلون في التعليم الثانوي، من الضروري والملّح جدًا  تتراوح أعمارهم بين 15 و17

 بذل مزيد من الجهود وتكريس الموارد في المرحلة التالية للتعليم األساسي عبر دعم الشباب اللبناني وغير اللبناني
 للحصول على فرصة التعّلم النوعي المعترف به الكتساب المعرفة والمهارات التي تعطيه لمواجهة تحديات

  الحياة".
 

اللبنانية، األراضي مختلف على المنتشرة الرسمية المدارس في اللبنانيين وغير اللبنانيين لألطفال مستمّر               التسجيل
الماضي العام مع مقارنة مدرسة مئة بزيادة أي الظهر) وبعد قبل (دروس دوامين تقّدم مدرسة ثالثمئة                  ضمن

  لضمان التعليم المجاني لجميع األطفال.
 

 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال باألرقام التالية
 

 األونيسكو وزارة التربية والتعليم العالي
 جاد مرعيسونيا خوري البير شمعون

T: +961 3 394 994T : +961 3 884 075E : j.merhi@unesco.org 
E: albertchamoun@gmail.comE : SKhoury@MEHE.gov.lb  

  
 Memac Ogilvyمنظمة األمم المتحدة للطفولة

 بالنش باز \ تاال كريديهسهى بساط بستانيسالم عبد المنعم
T: +961 3 236 167                                       T : +961 7 996 605      T: +961 1 486065 

E: sboustani@unicef.org                           E : sabdulmunem@unicef.org _E: blanche.baz@ogilvy.com 
 

 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
 ليزا أبو خالددانا سليمان

T : +961 71 910 626T : +961 71 880 070 
E : sleiman@unhcr.org  E : aboukhal@unhcr.org  

 
 

  مالحظة للمحررين:
 تجدون أدناه التصريحات الصادرة من الدول المانحة الرئيسية لجهود توفير التعليم في لبنان هذا العام. المزيد من التصريحات في الملحق الثاني

  الجهات المانحة والممّولة في حملة "كلنا عالمدرسة"   للعام الدراسي 2016/ 2017 هي:
 االتحاد األوروبي●
  حكومة ألمانيا الفيدرالية●
 حكومة الواليات المتحدة األمريكية (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID) مكتب السكان والالجئين والهجرة (وزارة الدولة)●
 وزارة التنمية الدولية بريطانيا●
 حكومة النمسا●
 حكومة كندا●
 حكومة استونيا●
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 حكومة فرنسا●
 حكومة إيطاليا●
 حكومة اليابان●
 حكومة الكويت●
 المؤسسة الكويتية األمريكية●
 حكومة مملكة النرويج●
 حكومة مملكة هولندا●
 حكومة المملكة العربية السعودية●
 حكومة سويسرا●
 كما تم التميل من خالل تبرعات من جهات خاصة من كندا وأيطاليا والسويد واألمارات العربية المتحدة●

 
 
 
 
 

 تصريح بعثة االتحاد األوروبي لدى الجمهورية اللبنانية
من ممكن عدد ألكبر الجيد التعليم على الحصول فرص توفير في العالي والتعليم التربية وزارة دعم في رئيسي شريك األوروبي                      "االتحاد
) ستراتيجية لدعم دوالر مليون 38,8 حوالي األوروبي االتحاد رصد اآلن حتى طفل. لكل حق التعليم أن تعتقد أنها كما لبنان، في                       األطفال
الثنائي وللتعاون السنوات متعدد أساس على (RACE2)ل إضافية أموال حشد تم وقد وحدها. 20172016 الدراسي للعام للتعليم (RACE                  

 مع التربية والتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي."
 

 تصريح السفارة األلمانية لدى الجمهورية اللبنانية
في للبنان شريك أكبر تزال ال ألمانيا بأن تعلمكم أن بيروت في األلمانية السفارة تود 2017\2016 المدرسة" إلى "العودة حملة إطالق                       "بمناسبة

 برنامج "الوصول جميع األطفال بالتعليم" بمساهمة إجمالية تبلغ أكثر من 100 مليون دوالر أمريكي منذ عام 2014.
 

دوالر مليون 30 الرسمية المدارس في حاجة األكثر واللبنانيين السوريين الالجئين لتسجيل أمريكي دوالر مليون 33 العام هذا ألمانيا                     وتوفر
 أخرى إلعادة تأهيل المدارس والتعليم الغير نظامي وبرامج الشباب.

 

عن بالتنازل اللبنانية الحكومة وقرار سوري الجئ طفل ألف 230 من أكثر التحاق ألمانيا تدعم اآلخرين التنمية شركاء مع جنب إلى                       جنبا
للطفولة المتحدة األمم لمنظمة األلمانية الحكومة قبل من أضافي مالي دعم توفير مؤخرا تم حاجة. األكثر اللبنانية للعائالت المدرسية                     الرسوم

 (يونيسف) وسيتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي في إطار برنامج "الوصول إلى جميع األطفال بالتعليم".
 

طريق عن ذلك يتحقق وسوف لبنان. أنحاء جميع في الرسمية المدارس في السوريين الالجئين التحاق لضمان الوزارة هدف ألمانيا تدعم                      وبذلك
 توفير دوام ما بعد الظهر في أكثر من 300 مدرسة، وبالتالي يخدم التالميذ اللبنانيين والسورييين على حد سواء.

 

 وأشاد السفير مارتن هوث بقرار السلطات اللبنانية إلى زيادة فرص التحاق الالجئين السوريين في المدارس الحكومية قائال:
مواصلة على السوريين األطفال من للمزيد القرار هذا يسمح سوف والمهم. الجريء لقرارهم اللبنانية والحكومة صعب بو الوزير أهنئ أن                      "أود
خلق عدم التنمية وشركاء لبنان يضمن بذلك، القيام في والبلوغ. المراهقة مرحلة في مطلوبة ستكون التي والمعارف المهارات واكتساب                     تعليمهم
وستظل 2016/2017 الدراسي للعام أمريكي دوالر مليون 33 بمساهمة تفخر ألمانيا السورية. األزمة بسبب السوري الشباب بين ضائع                    جيل

 شريكا هاما في المستقبل. وأود أيضا التأكيد على أن "الوصول إلى جميع األطفال بالتعليم" هي مبادرة تخدم أيضا العائالت اللبنانية ".
 

األساسية الصحية الخدمات وإلى النفايات وإدارة الصحية، والخدمات والمياه الغذاء لمساعدات التمويل تقدم ألمانيا فأن سبق لما                   باإلضافة
الالجئين لدعم أمريكي دوالر مليون 400 من أكثر ألمانيا قدمت ،2012 عام في الالجئين أزمة بداية منذ األخرى. اإلنسانية                     واالحتياجات

 السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان."
 

 تصريح سفارة المملكة المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية
 صرح السفير البريطاني هوغو شورتر:

المملكة جيدة. نوعية ذي بتعليم لبنان في طفل كل حق ضمان إلى الرامية الجهود صعب بو الياس وزير ومعالي لبنان حكومة قيادة على أثني                          "أنا
خالل من األطفال جميع إلى للوصول الحكومة جهود في سنوات أربع من ألكثر أسترليني جنيه مليون 160 الى يصل ما تستثمر                       المتحدة
الدعم دون طفل أي ترك عدم بأهمية نؤمن نحن الحالي. الدراسي للعام أسترليني جنيه مليون 40 الى يصل ما مع ،(RACE)                       استراتيجية
الجيد. التعليم وتوفير طفل، لكل التعليم مجانية لضمان لبنان في الرسمية المدارس في مباشرة المتحدة المملكة استثمار سبب هو وهذا                      الالزم،
من المدارس خارج األطفال لدعم الحكومة قبل من المعتمد النظامي غير للتعليم دعمها زادت المتحدة المملكة أن يسعدني ذلك، إلى                      باإلضافة

 السوريين واللبنانيين األكثر حاجة".

 



 

 

 


