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( مليةون 54النرويج، والمملكةة المتحةدو والواليةال المتحةدو  جمهورية قدم كل من االتحاد األوروبي، وجمهورية ألمانيا، و 

دينار أردني لتمويل خطة الحكومة األردنية حول "تسريع الوصول إلى التعليم النوعي الرسمي للطلبة من الالجئين السوريين" في 

 . 2018/  2017السنة الدراسية 

 

 وقد أّكد المانحون على التزامهم بدعم تعزيز النظام التربوي األردني الستضافة جميع الطلبة في المدارس الرسمية. 

 

 لألزمةةة لالسةةتجابة األوروبةةي لالتحةةاد اإلقليمةةي ئتمةةانياإل لصةةندو وا كنةةدا، كةةل مةةن لأعلنةة(. 2017 آب21عمةةان   

م لةدعم اليةوم عةن اسةتمرار  المتحةدو والواليةال المتحةدو والمملكةة النةرويج، ومملكةة ،األمانية "، وجمهوريةةMadadصةندو  "السورية

تةةم و ، 2016فةةي عةةام  لنةةدن فةةي عقةةد الةةعي لسةةوريا، المانحةةة الةةدول التةةزام الحكومةةة األردنيةةة، والةةعي تةةم اإلعةةالن عنةة  فةةي مةة تمر
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يع األطفال في األردن بغة  النظةر عةن ، من أجل توفير التعليم لجمعا العامنيسان من  وكسل في ر التأكيد على توصيات  في ب

 جنسياتهم. 

 

 ، أعةةةدل الحكومةةة األردنيةةةة خطةةة "تسةةةريعا2016باط شةةفةةةي لنةةدن  فةةةي عقةةد الةةةعي لسةةوريا المانحةةةة الةةدول مةةة تمروفةةي 

، وتةم تقةديم  ةعل الخطةة 2017/  2016الدراسةية  السنة السوريين" في الالجئين من للطلبة الرسمي النوعي التعليم إلى وصوللل

. وقد تضمنل  عل الخطة زيادو عدد المدارس عال تحديد ا في ميثا  األردنو 2017/  2016للدول المانحة في العام الدراسي 

الرسةةوم ودفةةع ( مدرسةةة، وتعيةةين المعلمةةين الجةةدد، وشةةرام الكتةةب المدرسةةية، 200 بحيةةي يصةةبد عةةدد ا الفتةةرتين للطلبةةة السةةوريين

جهةال مانحةة  خمةس لالدراسية، وتغطية تكلفة العمليال التشغيلية للمةدارس، وتةوفير الصةيانة واألثةاي لهةعل المةدارس. وقةد التزمة

المةدارس  إلةىالمزيد مةن الطلبةة السةوريين  استقطاب، بتمويل  عل الخطة من أجل مساعدو الحكومة األردنية في 2016في أيار 

 . الرسمية

 

إلى مدرسة اليرموك األساسية المختلطة فةي  وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز مجتمع المانحين وقد دعا معالي

طلبةةة كافةةة، حيةةي تةةم التأكيةةد علةةى  ةةعا االلتةةزام فةةي مةة تمر بروكسةةل فةةي نيسةةان بتةةوفير التعلةةيم للللتأكيةةد علةةى التةةزام األردن  عمةان

 وأّكةةد علةةى أ ميةةةحققتةة  الةةوزارو فةةي مجةةال خطةةة تسةةريع الوصةةول للتعليم،الةةعي وقةةد وّضةةد معةةالي الةةوزير مةةد  التقةةدم . 2017

 . 2018/  2017استمرار الدعم المالي المقدم من المانحين للسنة الدراسية القادمة 

 

، فقةةةد قةةدم سةةةفرام وممثلةةةو دول كنةةدا، واالتحةةةاد األوروبةةةي، وألمانيةةا، والنةةةرويج، والمملكةةةة معةةالي الةةةوزيرطلةةةب ل ة  واسةةتجاب

طلب المقةدم للسةنة الدراسةية القادمةة. وقةد التةزم وعلك في ضوم ال (،أردني مليون دينار 54مع ا مبلغ   المتحدو، والواليال المتحدو

مةةةن  دينةةار أردنةةي مليةةون (8 دولةةة كنةةةدا، و أردنةةي مةةنمليةةون دينةةةار  (2.6 التةةالي  الجديةةد  اإلضةةةافيالتمويةةل المةةانحون بتقةةديم 

"،  Madadاألوروبةةي لالسةةتجابة لألزمةةة السةةورية "صةةندو  لالتحةةاد اإلقليمةةي االئتمةةاني الصةةندو  االتحةةاد األوروبةةي مةةن خةةالل

( مليةون دينةار أردنةي 15و النةرويج،  مملكة( مليون دينار أردني من 1.3( مليون دينار أردني من جمهورية ألمانيا، و 15.2و 

 . األمريكية المتحدومليون دينار أردني من الواليال ( 7.1من المملكة المتحدو، و 
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فةةةي  وقةةةد اتفةةة  معةةةالي الةةةوزير والمةةةانحون أن تقةةةوم الةةةوزارو بتحديةةةد خطةةةة لزيةةةادو التحةةةا  الطلبةةةة مةةةن الالجئةةةين السةةةوريين

المةدارس الرسةةمية. كةةعلك، أّكةةد معةةالي الةةوزير علةةى اسةةتمرار البرنةامج االسةةتدراكي المشةةترك بةةين الةةوزارو ومنظمةةة اليونسةةي  والةةعي 

 وقد تةم تشةكيل اللجنةة العليةا المشةتركة( سةنة، لةدعم وصةولهم للمةدارس الرسةمية.12-9المرحلة العمرية من   يستهد  الطلبة في

 . التي ستعقد ا  عل اللجنة من خالل االجتماعال نص  السنويةلمناقشة التقدم في مجال خطة تسريع التعليم 

 

اتفة  معةالي و للتحةديال الناتجةة عةن األزمةة السةورية. وقد أّكةد معةالي الةوزير أن المةدارس عال الفتةرتين تعةد حةال  م قت ةا 

لتحسةةين نتاجةةال الةةتعلم لجميةةع الطلبةةة كمةةا مع ةةا مةةن أجةةل تعزيةةز نوعيةةة النظةةام التربةةوي وكفامتةة   التعةةاونالةةوزير والمةةانحون علةةى 

 . 2025 – 2016ية الموارد البشرية الوطنية لتنم اإلستراتيجيةتضمنت  

 

 

 


