
 

 بيان صحفي 

 ماليين دوالر أمريكي في أفغانستان   4صندوق »التعليم ال ينتظر« يوافق على أول استجابة طارئة بقيمة 

فرص تعليمية وقائية   -بَمن فيهم المراهقين    -من الفتيات والفتيان النازحين داخليًا    38,000االستثمار الجديد يتيح لنحو  
 وشاملة ومرنة  

اليوم عن أول منحة استجابة طارئة جديدة بقيمة   «التعليم ال ينتظر»أعلن صندوق    -، نيويورك  2021تشرين األول/أكتوبر    7
 ماليين دوالر أمريكي في أفغانستان.  4

لة  يستجيب االستثمار الجديد لألزمة المتقلبة والمعقدة التي تعاني منها أفغانستان، والزيادة الحاّدة في النزوح الداخلي، واآلثار الطوي
 والمراهقين في أفغانستان.  األمد التي خّلفتها عقوٌد من النزاع على األطفال

م منحة صندوق   بالتنسيق مع الفريق العامل المعني بالتعليم في حاالت الطوارئ في أفغانستان، وتمنح نحو   «التعليم ال ينتظر»ُتقدَّ
ن فرص  ُسُبل االستفادة م  -فتاة(    20,900مع إيالء اهتمام خاص بتعليم الفتيات )  -طفل ومراهق من النازحين داخليًا    38,000

 التعلم الجيد والمرن والدعم النفسي واالجتماعي.  

ر الفريق العامل المعني بالتعليم في حاالت الطوارئ في أفغانستان أن ما يقرب من   طفل في سّن المدرسة في    400,000ُيقدِّّ
مليون فتاة    3.7ما يربو على    . وفي جميع أنحاء البالد، هناك 2021أفغانستان قد تعّرضوا للنزوح القسري منذ كانون الثاني/يناير  

في المائة من الفتيان  66في المائة فقط من الفتيات المراهقات يمكنهّن القراءة والكتابة، مقارنة بنسبة   37وفتى خارج المدرسة، و
 المراهقين.  

وهو صندوق األمم المتحدة العالمي المعنى بالتعليم في حاالت    «،التعليم ال ينتظر»صّرحت ياسمين شريف، مديرة صندوق  
الطوارئ واألزمات التي طال أمدها، قائلة: "تستحق كل فتاة وفتى في أفغانستان أن ينالوا حقهم اإلنساني األصيل في الحصول  

اإل األطفال ذوي  أهميًة خاصة، وكذلك حقوق  تكتسي  الفتيات والمراهقات  فحقوق  تعليم جيد.  التحديات  على  إلى  بالنظر  عاقة 
وشركاؤنا بسرعة ُبْغَية توفير فرص    «التعليم ال ينتظر»والمعاناة الواسعة النطاق التي تواجهها كال الفئتين. ويستجيب صندوق  

تعليمية مأمونة وشاملة لجيل كامل من األطفال والشباب األفغان المعّرضين لخطر التخلف عن الركب في خِّضّم أزمة إنسانية  
 عقدة. وُنجّسد هذه الجهود استثمارنا في السالم، واستثمارنا في تعليم الفتيات، واستثمارنا في الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان."  م

تبني االستثمارات التي يضّطلع بها صندوق »التعليم ال ينتظر« على تأثير برنامج القدرة على الصمود المتعدد السنوات التابع 
، من خالل  2020٪ منهم من الفتيات( بحلول عام  58طفل )  120,000، والذي استفاد منه ما يقرب من  أفغانستانللصندوق في  

ن، وتحسين ُنُظم المراقبة، توسيع نطاق وصول األطفال إلى التعليم المجتمعي، وتعزيز االستمرارية في التعلم، ودعم تدريب المعّلمي
 ووضع تدابير لحماية الطفل وصونه. 

https://www.educationcannotwait.org/tag/afghanistan/


  -   للخطر   والمعرضين   النازحين  والفتيان  للفتيات  واالجتماعي   النفسي   والدعم   التعلم  فرص توفر منحة االستجابة الطارئة األولى  
  المجتمعية   التعلم  أماكن  في   مقدمةال  والبديل  المرن   التعلم   برامج  من   متنوعة  مجموعة   توفير  خالل  من  -  المراهقين  فيهم  بَمن

   المؤقتة.

توفير مواد تدريسية وتعّلمية؛ وتدريب المعّلمين على المناهج التربوية، وإدماج اإلعاقة، والدعم النفسي   األخرى تشمل األنشطة  
واالجتماعي؛ وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي المراعية للمنظور الجنساني والميسورة لذوي اإلعاقة؛ وإجراء إصالحات 

 رت جّراء النزاع؛ وتوفير مجموعات الدعم الترفيهي والنفسي. خفيفة على هياكل التعلم المجتمعية التي تضرّ 

### 
 

رين  مالحظة للمحر ِّ

 «:»التعليم ال ينتظرنبذة عن صندوق 

ارئ واألزمات الممتدة. يدعم  «، وهو صندوق عالمي لدعم التعليم في حاالت الطو التعليم ال ينتظرأنشأت األمم المتحدة صندوق »
الصندوق جودة التعليم ونتائجه من أجل الالجئين والنازحين داخليًا وغيرهم من الفتيات والفتيان المتضّررين من األزمات، بحيث 

في ال يتخّلف أحد عن الّركب. ويعتمد صندوق »التعليم ال ينتظر« على نظاٍم متعدد األطراف يسعى إلى زيادة سرعة االستجابة 
األزمات عبر تقديم إغاثة فورية وإجراء تدخالت طويلة األجل من خالل برامج متعددة السنوات. كما يعمل الصندوق في شراكة  
وثيقة مع الحكومات والجهات المانحة العامة والخاصة، ووكاالت األمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات 

نسانية واإلنمائية، بهدف زيادة أوجه الكفاءة وإنهاء االستجابات المتقوقعة. ويناشد الصندوق الجهات الفاعلة في مجال المساعدة اإل
المانحة من القطاعْين العام والخاص التعجيل بتوسيع نطاق الدعم للوصول إلى األطفال والشباب األكثر ضعفًا. وُيدار الصندوق 

تعلقة بالموارد البشرية لليونيسف، في حين أنَّ العمليات يديرها هيكل إدارة مستقل بموجب القواعد واألنظمة المالية واإلدارية والم
 خاص بالصندوق.  
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