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 االتحاد األوروبي 

 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

  2015 أيلول 21في بيروت، 

  بيان صحافي

  

 2016-2015 المدرسة إلى العودة حملة في يورو مليون 37 من بأكثر يساهم األوروبي االتحاد

 
 العالي والتعليم التربية بوزارة الخاصة 2016- 2015 المدرسة إلى العودة حملة األوروبي االتحاد يدعم

 التعليم تأمين إلى الحملة وتهدف الوزارة. مقر في عقد افيصح مؤتمر في اليوم عنها أعلن التي اللبنانية
 وبفضل .2016-2015 الدراسية للسنة لبناني وغير لبناني طفل ألف لمئتي الرسمية المدارس في المجاني

 المدارسب سوري الجئ طفل 46,000 سيلتحق يورو، مليون 37.9 قيمته تبلغ األوروبي االتحاد من تمويل
 النفسي والدعم التعليمية، والمستلزمات التعليم، من وسيتفيدون والمسائي، الصباحي نالدوامي في الرسمية

 التركيز الدعم هذا خالل من وسيتم للطفل. صديقة صفوف وٕادارة مدربين، معلمين مهارات ومن واالجتماعي،
 لخطر للتصدي السوريين، لألطفال المضيفة المجتمعات في آمنة مساحات إلى الوصول على خاص بشكل

 والعنف. والتمييز التسرب

 الالجئين وأطفال اللبنانيين األطفال إلعادة جماعي دجه من يتجزأ ال جزء هذا األوروبي االتحاد ودعم
 ووكاالت العالي والتعليم التربية وزارة بين مستمر حوار خالل من تحديده تم والتي المدرسة، إلى السوريين

 حملة خالل من وترجم المحلية، والمؤسسات المدني والمجتمع األخرى ليةالدو  المانحة والجهات المتحدة األمم
 من الحد في للتعليم اإليجابي الدور واستثمار القدرات تطوير في الشراكة هذه وتساهم المدرسة. إلى العودة

 جميع لتعليما بشمول القاضية اللبنانية للحكومة االستراتيجية الخطة مع تتالءم كما االستقرار. وبناء التوترات
 تلبية خالل من السيما لبنان، على السورية األزمة وقع من التخفيف في أيضاً  ستساهم فإنها لذلك األطفال.

  السواء. على المضيفة اللبنانية والمجتمعات سوريا من لالجئين األمد والطويلة المتوسطة االحتياجات

 من كبير بشكل التعليم مجال تمويل في وروبياأل االتحاد يستمر المدرسة، إلى العودة حملة انطالق ومع
 ضمان خصوصاً  مساعدتهم، مسؤولية بدورها تتحمل التي اللبنانية والسلطات السوريين األطفال دعم خالل
 بين األكبر المجموعة واليافعون األطفال ويشكل الرسمية. بالمدارس التحاقهم إتاحة عبر المجاني التعليم

 غير والهجرة التطرف مخاطر تفاقم مع ضيقة مستقبلهم آفاق وتعد لبنان، في يعيشون الذين الالجئين
 المدرسة فارتياد المخاطر. لهذه العالج يشكال أن يمكن والكتاب القلم بأن األوروبي االتحاد ويؤمن الشرعية.
   برمته. بلد مستقبل لبناء وسيلة أفضل هو الرسمية



  الخلفية

ماليين فروا  4مليون سوري على ترك بيوتهم، بينهم حوالي  11.5منذ بداية النزاع في سوريا، أجبر أكثر من 
حاد األوروبي حتى اليوم ما مجموعه باتجاه بلدان الجوار، بمن فيهم أكثر من مليون إلى لبنان. وخصص االت

مليون يورو لدعم لبنان في مواجهة تداعيات األزمة السورية على شكل مساعدات وتدخالت إنسانية  530.2
 تركز على مساعدة المؤسسات اللبنانية لمواجهة تداعيات األزمة.

ه حتى األزمة السورية مع توفير الستجابة لمواجهة تداعيات في االجهة المانحة األكبر هو واالتحاد األوروبي 
مليار يورو من المفوضية األوروبية والدول األعضاء مجتمعة، على شكل مساعدات إنسانية  3.57 اآلن

رساء االستقرار للسوريين في بلدهم والالجئين منهم والمجتمعات المضيفة لهم إلوتنموية واقتصادية وخاصة 
  في لبنان واألردن والعراق وتركيا ومصر. 

  لمزيد من المعلومات عن استجابة االتحاد األوروبي لمواجهة تداعيات األزمة السورية في لبنان: ل
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