بيان صحفي
صندوق «التعليم ال ينتظر» يو افق على تخصيص منحة قدرها  1.5مليون دوالر أمريكي في لبنان لصالح األطفال
والشباب الذين ترعاهم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
ُيساهم التمويل الجديد في تمكين أكثر من  32,000من األطفال والشباب الالجئين الفلسطينيين من الحصول على تعليم ّ
جيد وشامل للجميع،
ّ
ويوسع نطاق تدابير الوقاية من فيروس «كوفيد»19-
منحة قدرها  1.5مليون دوالر أمريكي لتمويل وكالة
 22كانون الثاني/يناير ،2021نيويورك – أعلن اليوم صندوق «التعليم ال ينتظر» عن تخصيص ٍ
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) في لبنان.
ُ
وسيساهم هذا التمويل ّ
املوسع في تمكين أكثر من  32,000من األطفال والشباب الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان من الحصول على
مأمون
وشامل للجميع ،كما سيوفر معدات الحماية الشخصية للموظفين والطالب للمساعدة في السيطرة على تفش ي فيروس «كوفيد»19-
تعليم
ٍ
ٍ
وضمان سالمة الجميع.
وفي معرض تعليقه على هذه املنحة ،قال فيليب الزاريني ،املفوض العام لألونروا" :تعمل األونروا بال كلل على مناصرة حق جميع أطفال الالجئين
الفلسطينيين في التعليم الجيد والشامل للجميع بهدف تنمية كامل إمكاناتهم  -بغض النظر عن النوع االجتماعي ،والقدرات ،واإلعاقات ،والوضع
ُّ
االجتماعي واالقتصادي ،واالحتياجات الصحية والنفسية .فمع تعل م هؤالء الفتيات والفتيان ممارسة مبادئ التسامح وحل النزاعات وحقوق
ً
بشكل إيجابي في مجتمعاتهم املحلية في الوقت الذي يواصلون نموهم ليصبحوا أشخاصا بالغين يتحلون بحس املسؤولية".
اإلنسان ،فإنهم يؤثرون
ٍ
زار وفد رفيع املستوى برئاسة ياسمين شريف ،مديرة صندوق «التعليم ال ينتظر» ،لبنان ،الشهر املاض ي لتقييم الدعم املقدم من الصندوق لجهود
ّ
املتضررة في أعقاب انفجار بيروت ،وإلحراز تقدم في برنامج محتمل متعدد السنوات لصندوق «التعليم ال ينتظر» يهدف إلى تعزيز
تأهيل املدارس
منحة قدرها  1.5مليون دوالر أمريكي للتعليم في حاالت
القدرة على الصمود لدى الالجئين في لبنان .وقد افق صندوق «التعليم ال ينتظر» على تقديم ٍ
ومنحة أخرى قدرها  2.8مليون دوالر أمريكي لدع م التعليم أثناء جائحة
الطوارئ لدعم جهود االستجابة لالنفجار الذي وقع في أيلول/سبتمبر 2020
ٍ
«كوفيد ،»19-وذلك في إطار االستجابة الطارئة املضطلع بها خالل العام املاض ي.
وفي معرض تعليقها على هذه الجهود ،قالت ياسمين شريف" :يجب علينا مواصلة العمل من أجل دعم األطفال والشباب الالجئين الفلسطينيين في
بصورة خاصة إزاء خطر خفض الدعم املقدم إلى األطفال ذوي اإلعاقة،
لبنان ،فلهم حق إنساني أصيل في الحماية والتعليم الجيد .ويساورني القلق
ٍ
الذين أصبحت أحالمهم على املحك"  .وأضافت قائلة" :لذلك أدعو جميع الجهات املانحة من القطاعين العام والخاص إلى تقديم دعم فوري إلى
املتضررين من األزمة التمتع بتعليم شامل وذي
األونروا والنظام التعليمي في لبنان .فمن خالل هذا الدعم ،سيكون بمقدور جميع الفتيات والفتيان
ِ
جودة عالية .وسيحصل على جميع على فرصة متساوية لتحقيق أحالمهم".

بفضل هذه الجولة الجديدة من التمويل الذي يقدمه صندوق «التعليم ال ينتظر» ،ستصل األونروا إلى األطفال في الصفوف من  1إلى  9من خالل
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ُّ
برنامج دعم التعلم الذي سيكفل أن يقدم أكثر من  200معلم دعما تعليميا معززا ومصمما خصيصا للطالب األكثر ضعفا والذين يصعب الوصول
إليهم ،ال سيما األطفال ذوي اإلعاقة .وتمثل الفتيات أكثر من نصف املستفيدين من املشروع .كما سيوفر االستثمار الجديد لصندوق «التعليم ال
ينتظر» معدات وإمدادات حماية شخصية لـ  14,000طفل لتيسير إعادة فتح املدارس بأمان واملساعدة في إبطاء انتشار «كوفيد.»19-
###
مالحظات إلى املحررين:
بإمكانكم االطالع على مز ٍيد من املعلومات بشأن البرامج التي يمولها صندوق «التعليم ال ينتظر» في لبنان.
مجاالت تركيز التدخالت البرنامجية:
•

الوصول :سيوفر هذا التدخل خدمات لدعم حصول األطفال على تعليم ّ
ومنصف في بيئة مدرسية مأمونة
وشامل للجميع،
جيد،
ٍ
ٍ
ً
وصحية مع التركيز على تلبية احتياجات األطفال األكثر ضعفا
ً
ُّ
االستمرارية :يدعم هذا التدخل استمرار برنامج دعم التعلم الذي يعزز بقاء الطالب املسجلين حاليا في املدارس ،في حين أن توفير برامج
ّ
معدات الحماية الشخصية ومستلزمات التنظيف يمكن األونروا من االستمرار في تشغيل املدارس بأمان خالل انتشار الجائحة.
ً
ً
دعما ّ
صمم خصيصا لتلبية االحتياجات التعليمية الفردية للبنين والبنات ،مما يساعد
املساواة واإلنصاف بين الجنسين :يوفر املشروع
ُّ
التسرب من التعليم.
على منع خطر

•

الحماية :سيكفل املشروع استبقاء الطالب في نظام التعليم الرسمي ،الذي يعتبر من أهم العوامل الوقائية في حياة الطفل في أوقات
ً
ً
طائفة من املسائل املتعلقة بحماية الطفل ،فضال عن توفير
األزمات .وسيتيح استبقاء األطفال في املدارس أيضا الكشف املبكر عن
ٍ
الدعم اإلضافي في الوقت املناسب عند الحاجة ،واإلحالة إلى الخدمات املتخصصة.
ً
ُّ
التعلم" هو نهج تعليمي خاص ّ
صمم خصيصا ملساعدة الطالب على الحصول على املستوى املطلوب من التحصيل
الجودة" :دعم
ً
األكاديمي باستخدام مواد وتقنيات تعليمية مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم الفردية في مدارس األونروا .إن دعم استمرارية برنامج
ُّ
التعليم العالي يضمن جودة التعليم والتعل م لجميع الطالب.

•
•

•

نبذة عن صندوق «التعليم ال ينتظر»:
ّإن صندوق «التعليم ال ينتظر» هو أول صندوق عاملي مخصص للتعليم في حاالت الطوارئ واألزمات التي طال أمدها .وقد أطلقته الجهات الفاعلة
الدولية في مجال املعونة اإلنسانية واإلنمائية ،إلى جانب الجهات املانحة العامة والخاصة ،لتلبية االحتياجات التعليمية العاجلة لنحو  75مليون
ً
طفل وشاب في سياقات النزاعات واألزمات حول العالمُ .
وص ِّممت أساليب االستثمار في صندوق «التعليم ال ينتظر» لبدء نهج أكثر تعاونا بين
الجهات الفاعلة على أرض الواقع ،وضمان قيام منظمات اإلغاثة والتنمية بتوحيد جهودها لتحقيق نتائج التعليم .تستضيف اليونيسف صندوق
«التعليم ال ينتظر»ُ .ويدار الصندوق بموجب القواعد واألنظمة املالية واإلدارية للموارد البشرية واإلدارية لليونيسف ،في حين َّأن العمليات يديرها
هيكل اإلدارة املستقل الخاص بالصندوق.
ُيرجى متابعة صندوق «التعليم ال ينتظر» على موقع تويتر من خالل الحسابات التاليةEduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage@ :
ويمكن االطالع على معلومات إضافية عبر املوقع الشبكيwww.educationcannotwait.org:

لدعم جهودناُ ،يمكنكم ّ
التبرع إلى صندوق «التعليم ال ينتظر» من خالل إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن كلمة ' 'ECWإلى *( 707070من
الواليات املتحدة وكندا فقط) أو زيارة الرابط التاليwww.pledgeling.com/ECW :
لالستفسارات الصحفية:
أنوك ديغروسيلير6820-640-917-1+ ،adesgroseilliers@un-ecw.org ،
صفحة كينت1735-302-917-1+ ،kpage@unicef.org ،
لالستفسارات األخرىinfo@un-ecw.org :

