
	 	

 

 

	

 على لبنان في حاجة األكثر األطفال حصول فرص لتعزیز للیونیسف دوالر ملیون 30 تمنح أسترالیا
المقبلة الثالث السنوات خالل التعلیم 	

	
- 2017 أكتوبر 24 بیروت  حصول فرص لزیادة للیونیسف دوالر ملیون 30 قدرھا مساھمة عن أسترالیا حكومة أعلنت 
 دعم خالل من اللبناني الرسمي التعلیم نظام وتعزیز المقبلة الثالث السنوات خالل التعلیم فرص على حاجة األكثر األطفال

)RACE( "بالتعلیم األطفال جمیع الى وصولل"ا	استراتیجیة 	
 

 حمود برج مدرسة الى روفغكوس والسیدة روفغكوس بیتر السیر ألسترالیا العام الحاكم زیارة خالل االعالن ھذا جاء
-رسمیةال الثانیة  رعایة تحت كانت الزیارة االوسط. الشرقو لبنان في اقلیمیة جولة إطار في بیروت في االنكلیزي الفرع
 زا،شابوی تانیا السیدة لبنان، في الیونیسف ممثلة وبحضور ،ةحماد مروان السیّد العالي، والتعلیم التربیة وزیر معالي

.الصحافة وأعضاء 	
	

 آالف حصول ضمان العالي، والتعلیم التربیة وزارة مع بالتعاونو ،للیونیسف سنوات، ثالث على الممتّدة المنحة، وستتیح
 النظام كفاءة تعزیزو الرسمیة المدارس في تسجیلھم دعم خالل من	التعلیم فرص على حاجة األكثر والفتیان الفتیات
اللبنانیین. غیرو اللبنانیین األطفال من لكل التعلیمیة الخدمات نوعیة لتحسین الطویل المدى على لبنان في التعلیمي 	

	

 السوریین الالجئین أزمة إزاء لبنان وشعب حكومة بجھود كوسغروف السیر أسترالیا حاكم سعادة أشاد الزیارة سیاق وفي
 الدعم. ھذه على دلیل خیر ھو الیوم ھنا نراه وما لبنان وحكومة شعب یقدمھ الذي الدعم عن الكثیر سمعت "لقد قائال

 مع جنب إلى جنبا نعمل أن ناویسرّ  األسترالیة للحكومة أولویة یمثل لبنان في بھ نقوم وما ھنا انشطتنا أن القول ناویسرّ 
 اً حدّ  ویضع األفضل الى الحیاة ریغیّ  فالتعلیم د.جیّ  بتعلیم یتمتع أن طفل كل حق أن نؤمن "نحن وأضاف نیة."اللبنا الحكومة
للفقر." 	

	

ً  التعلیم أھمیة على حمادة مروان السید العالي والتعلیم التربیة وزیر وأكد  والدول المتحدة األمم وكاالت "بمساعدة :مضیفا
 بالتعامل مضیف، كمجتمع للبنان، یسمح أسترالیا حكومة كرم إنّ  كمأساة. بدأ لما سعیدة نھایة تحقیق لبنان یحاول المانحة
". التعلیم على اللبنانیة األراضي على طفل كل حصول ضمان یمكننا المستمر، الدعم ھذا وبفضل ،األزمة مع 	

	

 دائرة وقف یمكننا "ال قائلةً  لبنان في األطفال تجاه أسترالیا حكومة جانب من المستمر بااللتزام زاتشابوی السیدة بتورحّ 
 الذيو األسترالیة الحكومة متھقدّ  الذي السخي للدعم اً جدّ  ممتنةّ  والیونیسف التعلیم. خالل من إال األجیال بین والتمییز الفقر
	."لبنان أنحاء جمیع في دالجیّ  التعلیم توفیرل المتاحة الفرص عدد توسیع من نناسیمكّ  	

	

 میالتعل برنامج ودعم التعلیم أھمیة حول المجتمعیة التوعیة أنشطة توفیر في أسترالیا حكومة من مالمقدَّ  التمویل سیساھم كما
عالمُ  .رسميال التعلیم في لالندماج ةبوابّ  هباعتبار اللبنانیین غیرو اللبنانیین لألطفال َسرَّ 	

	

ً د متقدّ  دق كانت أسترالیا حكومة أنّ  بالذكر الجدیر منو ً مك عما .2013 عام منذ لبنان في للیونیسف ثفا 	
	

For	further	information	please	contact:	

Blanche	Baz,	Communication	Officer	UNICEF	Lebanon,	Tel:	+961	1	757	590,	email:	bbaz@unicef.org	
 
Follow	UNICEF	Lebanon	on	Twitter	and	Facebook and	Instagram	
	



	 	

 

For	more	information	about	UNICEF	and	its	work	for	children	visit	www.unicef.org/Lebanon/	
For	more	information	about	Canada	in	Lebanon	visit	http://www.canadainternational.gc.ca/lebanon-liban	
 


