
أهمية دعم تعليم الالجئين



1.2 مليون الجئ سوري

 
 أكثر من   2 مليون الجئ فلسطيني

األردن لبنان

1.5 مليون الجئ سوري

 
 أكثر من   475 ألف الجئ فلسطيني



أكثر من %80

من األطفال والشباب المتسربين من مدارسهم هم من

ضحايا الصراعات 

Source: UNHCR 2019



أكثر من 2 مليون

طفل وشاب  سوري  لم يلتحقوا بالمدرسة ( ثلث

األطفال في سوريا)

Source: UNHCR 2019



أكثر من 1.3 مليون

 طفل وشاب سوري معرض لخطر التسرب من التعليم

Source: UNHCR 2019



أكثر من %50 

من الالجئين السوريين في األردن ولبنان تحت سن 18

Source: UNHCR 2019



األردن
أقل من

 

5%
 
من الالجئين السوريين لديهم
فرصة الحصول عىل التعليم

العالي

Source: Pathways and beyond education Jordan and Lebanon Issam Fares Institute and AGFE 2019

أقل من
 

5%
 
من الالجئين السوريين لديهم

فرصة الحصول عىل التعليم

الثانوي



أقل من
 
 

5%
  

من الالجئين السوريين لديهم فرصة
الحصول عىل التعليم العالي

Source: Pathways and beyond education Jordan and Lebanon Issam Fares Institute and AGFE 2019

لبنان

أقل من
 

2%
 

من الالجئين السوريين لديهم

فرصة الحصول عىل التعليم

الثانوي



أقل من %2 
من الالجئين السوريين لديهم فرصة الحصول عىل

التعليم العالي

Source: Pathways and beyond education Jordan and Lebanon Issam Fares Institute and AGFE 2019



أكثر من
 

90,000
 

الجئ غير سوري يعيشون
في األردن

Source: UNCHR 2020

العراق اليمن السودان جنسيات أخرى 52
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Source: UNHCR 2019

أكثر من
 

69%
 

الجئ سوري في لبنان يعيشون
تحت خط الفقر (3 دوالر أمريكي

باليوم)

أكثر من
 

85%
 

الجئ سوري في األردن يعيشون
تحت خط الفقر (3 دوالر أمريكي

باليوم)



حوالي
 

36%
 

الجئة سورية في األردن
تزوجت قبل عمر ال18

Source: UNHCR 2017

أكثر من
 

41%
 

الجئة سورية في األردن
تزوجت قبل عمر ال18



عمالة األطفال ضمن الالجئين وصلت إىل معدالت حرجة، بنسبة

1 من 10 
يتجهون الالجئين السوريين في األردن إىل عمالة األطفال لتغطية

نفقات الطعام واإليجار

Source: UNICEF 2019



حذرت األمم المتحدة أنه بعدم

توفر الدعم المالي والشركات
لدعم تعليم الالجئين فإننا

نخاطر بفقدان جيل كامل

لليأس.



أنشأ معالي عبد العزيز الغرير صندوق خاص تحت اسم "صندوق عبد العزيز

الغرير لتعليم الالجئين" والذي يدعم االحتياجات األساسية الستكمال

الالجئين الشباب تعليمهم، ملتزماً بإعطاء الالجئين الفرصة لحياة أفضل من

خالل التعليم



 
صندوق عبد العزيز الغرير للتعليم يصل إىل

17,510 
طالب وطالبة



أكثر من
 

11,500
 

طالب وطالبة/

التعليم الثانوي

أكثر من
 

5,500
 

طالب وطالبة/

التعليم المهني

أكثر من
 

150
 

طالب وطالبة/

التعليم العالي



بالتزام كلي
 

100
  مليون درهم إماراتي 


