
 
 

لوريني للمشاريع  السيدة )اليونيسف( األمم المتحدة للطفولة منظمة دامز وممثلةآ-تشايلدزالسيدة  كندا سفيرةزيارة 
 الممولة من الحكومة الكندية في برج حمود

 
مركز لوريني  أناماريالبنان السيدة اليونيسف في  منظمة آدمز وممثلة-السيدة هيالري تشايلدز كندا في لبنان زارت سفيرة -٢٠١٤أكتوبر  ٢١بيروت، 

 زمةاألإستجابًة ألثر لبنان  في في برج حمود كجزء من المشاريع التي تدعمها الحكومة الكندية  (Mouvement Social) "الحركة االجتماعي
  .السورية في لبنان

  
 األوسط الشرق( للتنمية العام المدير ،ميتكالف ديف والسيد الدولية اإلنسانية للمساعدة العام ةالمدير  ،نورتون ليزلي السيدة المستوى رفيعال الوفد وضم

 .والتنمية الدولية التجارة قسم وزارة الخارجية الكندية، فيوأوروبا) 
 

 أكثر منب، ٢٠١٤-٢٠١٢فترة بسخاء ل تساهم فقد ،الحكومة الكندية هي واحدة من أكبر الجهات المانحة لليونيسف في لبنانومن الجدير بالذكر إن 
جئين السوريين والمجتمعات المضيفة اللبنانية المتضررة من تدفق الالجئين لالرعاية األطفال خدمات معظمها لتعزيز خدمات التعليم و و  دوالرمليون  ١٨,٤

  .ي لبنانا فتهميشً في المناطق األكثر  رعاية األطفالفرص التعليم و  إلى وصولذه المشاريع إلى تحسين فرص اللبنان. وتهدف ه إلىالسوريين 
 

 فريقها وتناقشتاو  لمنظمة الحركة االجتماعية ةالتنفيذي ةالمدير  ،سالمةالسيدة فيروز مع  والسيدة لوريني في برج حمود آدمز-هيالري تشايلدز ةالسفير  والتقت
  .خالل هذه الفترة واجهوهاالتحديات التي  حول مع األطفال والشباب والعائالت

  
 انييناللبن األطفال من اآلالف مئات في الوصول إلى لمساعدتنا كندا وشعب لحكومة اجدً  ممتنة اليونيسف"أن  الزيارة خاللوصرحت السيدة لوريني 

 على لحصولا في للخطر المعرضين اليافعينو  األطفال من جيلإستمرار نستطيع ضمان  الدعم هذا خالل من "وأضافت " لبنان في السوريينالالجئين و 
  ."الكاملة إمكاناتهم تحقيقلو  للنمو فرصو  التعليم

 
لمهارات الحياتية اتطوير على و  العاملين ايافعينسوريين وااللبنانيين و اللألطفال  الكنديدعم الألقت الزيارة إلى موقع التعليم غير النظامي الضوء على و 

"بي للتعليم"  اإللكتروني متعللل احديثً  أنشئ الذي التجريبي المشروع التمويل دعمي كما .سورييناللبنانيين و الالحوار الثقافي للمراهقين و /والوقاية من الصراع
Pi 4 Learning الدولية التعليم وجمعية فاليونيس هتأطلق ذيال )IEA .( يوفرو Pi4L برامج في التعلم فرص على الالجئينو  اللبنانيين األطفال حصول 

 الحسابية المهارات لتعلم لألطفال Raspberry Piرازبيري بي  كمبيوتر أسابيع ستة لمدة يستمر الذي التجريبي البرنامجويستخدم  ،ةنظامي غير تعليم
 .األساسية والبرمجة

 
المعرفة من سنوات)  ١٥-٣( ينسوريالجئين و  ينلبناني أطفال ١٢٥،٠٠٠ ما يقارب لبرامج اليونيسف في لبنان إستفادة الحكومة الكندية تمويل دعموي

على  معلم ٧،٦٠٠ تم تدريبسيو  .بالمدارس الرسمية التحاقطفل لبناني وسوري دعم  ٤٠،٠٠٠وتم توفير ل  مهارات أعضاء هيئة التدريسمن و  سنةالمحّ 
 لمدرسية من خالل إعادةمدرسة من تحسين البيئة ا ٧٥طفل في  ١٨،٧٥٠ وسيستفيد ،مدرسة ٥٠٠التعلم النشط في على على الطفل و  المركزةساليب األ
 .لتعزيز نظام التعليم لوزارة التربيةا دعم طويل األجل تقدم الحكومة الكندية أيضً و  .تأهيلال

####### 
مليون دوالر لتحسين فرص الحصول على التعليم الجيد لجميع األطفال في  ٨,٣ ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة خصصت الحكومة الكندية : مالحظة للمحررين

  (No Lost Generation). ل جي لفقدانال  ةقليميالحملة اإل جزء منوهو مليون دوالر)  ٣٥مليون دوالر(من أصل  ٦,٥لبنان، و 
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