
 
 

 رول في نھایة البیان الصحفي)-(أُضیفت روابط الفیدیو والصور بتقنیة بي بیان صحفي
 

 صندوق «التعليم ال ينتظر» يدعو إ�� توف�� تمو�ٍل عاجٍل إلعمال ا�حق �� التعليم �جميع األطفال والشباب �� أفغا�ستان 

 

أفغا�ستان منذ استيالء طالبان ع�� ا�حكم: "مع اق��اب أفغا�ستان من اال��يار  مديرة صندوق «التعليم ال ينتظر» تقود أول �عثة �سائية إ��  

 ."
ً
ال  التام، �ان من واجب ا�جتمع الدو�� أن يبقي ع�� ال��امھ تجاه الشعب األفغا�ي، ذلك ألن الواجب اإل�سا�ي يجب أن يأ�ي أوَّ

 

�عثة �سائية من األمم املتحدة إ�� أفغا�ستان منذ تو�� سلطات األمر الواقع زمام   عقب إرسال أول   -، �ابول / نيو�ورك  2021�شر�ن األول / أكتو�ر    27

رئ واألزمات األمور ��ا، ناشدت ياسم�ن شر�ف، مديرة صندوق «التعليم ال ينتظر»، وهو صندوق األمم املتحدة العاملي املع�ي بالتعليم �� حاالت الطوا 

 �� املمتدة، ا�جهات املانحة بز�ادة الدعم املا�
ً
 عاجلة

ً
َية تحقيق استجابٍة قو�ٍة تجمع ب�ن العمل اإل�سا�ي واإلنمائي. ويشمل ذلك ز�ادة

ْ
� �ش�ٍل كب�� ُ�غ

م لو�االت األمم املتحدة واملنظمات غ�� ا�ح�ومية الشر�كة �� تقديم �عليٍم ُمنِقٍذ ل�حياة لألطفال واملراهق�ن املعرَّ   ض�ن ل�خطر �� امليدان.التمو�ل املقدَّ

 

ار خضم تصاعد أزمة ال�حة والتغذية ال�ي تطال األطفال، وانخفاض درجات ا�حرارة �� الشتاء �سرعة كب��ة، واال��يار االقتصادي الوط�ي، وآث   ��

ر برنامج األغذية العاملي من أن أك�� من نصف الس�ان �� أفغا�ستان  
َّ

�عانون   سوف   -مليون �سمة    23بما يبلغ    -ا�جفاف وسنوات الن�اع الطو�لة، حذ

مالي�ن فتاة وف�ى   10من أجل تأم�ن الغذاء خالل فصل الشتاء املقبل؛ وهو رقٌم قيا�ىي لم يتم ��جيلھ من قبل. عالوة ع�� ذلك، �عتمد ما يقرب من  

 
ً
 خالل الشهر�ن املاضي�ن.ع�� املساعدات اإل�سانية للبقاء ع�� قيد ا�حياة. يجري �ّل ذلك ع�� خلفية عقَدْين من ال��مجة اإلنمائية ال�ي تأثرت تأثرا

ً
  حاّدا

 

ع املرتبات ألشهر، ولم �عد األموال والسلع متداولة �� البالد، وفق
َ
دف

ُ
دت مجتمعات و�� معرض �عليقها ع�� هذه التطورات، قالت ياسم�ن شر�ف: "لم ت

ْ�ن من أجل الوفاء بحاجيا��ا. كما أن ا سر بأكملها ُسُبل كسب رزقها و�عا�ي األمرَّ
ُ
 من وطأة هذه األزمة ا�حادة هم فئة ال��يئ�ن محلية وأ

ً
 ومعاناة

ً
ألك�� تأثرا

�� األمم املتحدة وا�جهات املانحة واملنظمات اإل�سانية، فض  عن  واملستضعف�ن من فتيات وفتيان ومراهق�ن وشباب. و�تع�ن ع�� الدول األعضاء 
ً
ال

م�ن واملرّ��ن والشعب األفغا�ي، مع  املنظمات اإلنمائية املتدخلة �� حاالت األزمات، أن تواصل مشارك ِ
ّ
��ا وأن تتعاون �� ما بي��ا اآلن لدعم األطفال واملعل

ر بمليار  وضع التعليم �� قلب هذه االستجابة، ذلك ألن التعليم هو الذي يضمن مستقبلهم ومستقبل بلدهم. فهناك حاجة عاجلة إ�� توف�� مبلغ ُيقدَّ 

 لة �� قطاع التعليم". دوالر أمر��ي من جانب املنظمات العام

 

الف��ة   خالل  أفغا�ستان   �� أبوا��ا  أغلقت  املدارس  غالبية  أن  من  الرغم  «�وفيد  2021-2020وع��  جائحة  املدارس 19-�سبب  معظم  فتح  عيد 
ُ
أ  ،«

 لشر�اء األمم املتح
ً
دة واملنظمات غ�� ا�ح�ومية العاملة االبتدائية للفتيات والفتيان ع�� حِدّ سواء منذ االستيالء ع�� السلطة �� آب / أغسطس. ووفقا

 �� امليدان، لقد تم استئناف �عليم الفتيات �� �عض املقاطعات ح�ى اآلن �� التعليم الثانوي. 

 

قت أليس أ�و�غا، نائبة ممثل اليونيسف �� أفغا�ستان، قائلة: "بالنسبة إ�� مالي�ن األطفال الذين �عيشون �� ظّل االضط
ّ
ي  رابات ال�ومن جان��ا، عل

م �شكالن شر�ان ا�حياة و�جب دعمهما. فالتعليم ال يوفر للفتيات والفتيان األدوات الال 
ُّ
زمة لقضاء حياة �شهدها أفغا�ستان اليوم، فإن التعليم والتعل

 ع�� حماي��م وسالم��م. ونحن من جانبنا نطالب ا�جتمع الدو�� بالت�اتف ملنع ا��يار نظ
ً
ام التعليم وا�حفاظ �حية ومنتِجة فحسب، بل يضمن أيضا

 ع�� امل�اسب ال�ي تحققت من أجل األطفال ع�� مدى العقَدْين املاضَيْ�ن".

 

دت ع�� أهمية ز�ادة فرص حصول جميع  �� �ابول، وشدَّ الواقع  أيام، اجتمعت ياسم�ن شر�ف مع سلطات األمر  ال�ي استغرقت ثالثة    خالل �عث��ا 

 للفتيات ��  
ً
والتقت   �ابول األطفال ع�� التعليم ا�جيد مع ترك�� االهتمام ع�� املراهقات، �� �افة أنحاء البالد. كما زارت ياسم�ن شر�ف كذلك مدرسة

ا�جتمع املد�ي بمجموعٍة كب��ٍة من الشر�اء �� مجال التعليم، من بي��م املمثل ا�خاص لألم�ن العام لألمم املتحدة، وو�االت األمم املتحدة، ومنظمات  

 وتحديد فرص إضافية لتوسي
ً
ع نطاق استثمارات التعليم الدولية والوطنية، وأعضاء فر�ق التعليم العامل �� حاالت الطوارئ، لتقييم الوضع ميدانيا



م إ�� األمم املتحدة واملنظمات غ�� ا�ح�ومية �� قطاع قدَّ
ُ
 التعليم. �� حاالت الطوارئ، �� إطار صندوق «التعليم ال ينتظر»، وز�ادة التمو�ل امل

 

ظمات ا�جتمع املد�ي، ع�� دعم تقديم برامج دأب صندوق «التعليم ال ينتظر»، الذي �عمل بأسلوب التنفيذ املباشر من خالل و�االت األمم املتحدة ومن

 �� أفغا�ستان منذ عام 
ً
 .2018�عليمية للفتيات والفتيان األك�� ضعفا

 

، وحق
ً
لة أن �عمل �� السياقات الصعبة واألك�� تحديا قنا نتائج وأضافت ياسم�ن شر�ف قائلة: "استطعنا من خالل التعليم ا�جتم�� وال��امج امل�جَّ

مات و�عليم الفتيات". كما وتواصل منظمة اليونيسف الشر�كة لنا، وو�االت أخرى تا�عة لألمم املتحدة، �عليمية ملموسة ِ
ّ
 ، بما �� ذلك ترك��نا ع�� املعل

. �ا متومنظمات غ�� ح�ومية وطنية ودولية العمل �� البالد. و�� ع�� استعداد لز�ادة عملها وتوسيع نطاقھ ليشمل مجاالت جديدة أصبح الوصول إل�
ً
احا

 ولكن هناك حاجة ماسة إ�� موارد مالية هائلة إلنجاز ذلك".

 

 قدره . ويشمأفغا�ستانمليون دوالر أمر��ي لدعم �عليم الفتيات والفتيان واملراهق�ن ��    45استثمر صندوق «التعليم ال ينتظر» ح�ى اآلن  
ً
ل ذلك مبلغا

بالفعل    36 منھ   
َ

(ُصِرف األول  السنوات  املتعدد  الصمود  ع��  القدرة  �عز�ز  ل��نامج  أمر��ي  دوالر  سابقة   24مليون  منح  وهو  أمر��ي)،  دوالر  مليون 

مالي�ن دوالر أمر��ي   4قدرها      ومنحة أخ��ة لالستجابة األو�� �� حاالت الطوارئ   مليون دوالر أمر��ي    4.6بقيمة    لالستجابة األو�� �� حاالت الطوارئ 

 استجابة لالحتياجات املتصاعدة األخ��ة.

 

��ا فعال  ُ�ج �عليم األطفال برمَّ
ُ
  أثبتت ن

ً
للتقر�ر ي��ا، وأسفرت عن نتائج واعدة، بما �� ذلك �� املناطق غ�� ا�خاضعة لسيطرة ا�ح�ومة السابقة. وطبقا

لة من هذا الصندوق هم   58الصادر عن صندوق «التعليم ال ينتظر»، فإن    2020السنوي لعام   �� املائة من املستفيدين الذين دعم��م التدخالت املموَّ

 من الفتيات، مع تنفيذ برامج �� �عض املقاطعات ال�ي يصعب الوصول إل��ا �� أفغا�ستان مثل ه��ات وقندوز وقندهار وأوروزغان.

 

�� املائة م��م.  60مليون طفل لم يلتحقوا باملدارس �� أفغا�ستان؛ �ش�ل الفتيات نحو  4.2األزمة اإل�سانية األخ��ة، أظهرت األرقام أن ح�ى قبل اندالع 

س�ان ع�� ح الوع�� وجھ ا�خصوص، تفتقر املناطق الر�فية �� البالد إ�� البنية التحتية األساسية واملواد التعليمية ال�افية، حيث يؤدي الن�اع، ونزو 

جتمعات ا�حلية نطاٍق واسٍع، وا�عدام املساواة �� ا�حصول ع�� التعليم ا�جيد، إ�� تفاقم الوضع، ال سيما بالنسبة للفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة وا�

 املهمشة. 

تظر» من النماذج ال�ي أثبتت جدواها �� توف�� وقالت ياسم�ن شر�ف: "بالتعاون مع شر�ائنا �� األمم املتحدة وا�جتمع املد�ي، بات صندوق «التعليم ال ين

لتعليم ال ينتظر»، �عليٍم جيٍد �� البلدان املتضررة من األزمات �� �افة أنحاء العالم. وأدعو شر�اءنا االس��اتيجي�ن وا�جهات املانحة إ�� دعم صندوق «ا

دع مواصلة  إ��  ا�ح�ومية  غ��  واملنظمات  املتحدة  األمم   �� شر�اءنا  أدعو  �� كما  والفتيان  الفتيات  �جميع  عاجٍل  �ش�ٍل  نطاقها  وتوسيع  برامجنا  م 

. ونحن لدينا ال��ام أد�ي وقانو�ي وأخال�� �عدم ال
ً
تخ�� أفغا�ستان. فالتعليم حق أسا�ىي من حقوق اإل�سان وحق أسا�ىي من حقوق الفتيات جميعا

ھ اختبار إل�سانيتنا".  ع��ّن �� هذا الوقت ا�حرج من حيا��ّن �� هذه السن الصغ��ة، ال سيما  �� هذه املرحلة ا�حرجة من تار�خ أفغا�ستان. إنَّ

 

 ### 

 

ر�ن   مالحظة للمحّرِ

 

 رول: -فيديو بتقنية �ي

IWG4n0YOmKQ2hfP4zPAiZCk4sOc?usp=sharing-11WAlhttps://drive.google.com/drive/folders/ 

 

 رول -صور بتقنية �ي

https://drive.google.com/drive/folders/172QxfKx_fW8TOe94_E1_BceUDK1ffUhg?usp=sharing 

 

 نبذة عن صندوق «التعليم ال ينتظر»:

 

»، وهو صندوق عاملي لدعم التعليم �� حاالت الطوارئ واألزمات املمتدة. يدعم الصندوق جودة التعليم التعليم ال ينتظرأ�شأت األمم املتحدة صندوق «
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شَمل
ُ
 وغ��هم من الفتيات والفتيان املتضّرر�ن من األزمات، بحيث �

ً
�ل الفئات بالتعليم وال ُين�ىى أحد. ويعتمد    ونواتجھ لدى الالجئ�ن والنازح�ن داخليا

طو�لة األجل   صندوق «التعليم ال ينتظر» ع�� نظاٍم متعدد األطراف �س�� إ�� ز�ادة سرعة االستجابة �� األزمات ع�� تقديم إغاثة فور�ة و�جراء تدخالت

وا ا�ح�ومات  مع  وثيقة  شراكة   �� الصندوق  �عمل  السنوات. كما  متعددة  برامج  املتحدة،  من خالل  األمم  وو�االت  وا�خاصة،  العامة  املانحة  �جهات 

ابات املتقوقعة.  ومنظمات ا�جتمع املد�ي، وغ��ها من ا�جهات الفاعلة �� مجال املساعدة اإل�سانية واإلنمائية، ��دف ز�ادة أوجھ الكفاءة و���اء االستج

. تتم إدارة  و�ناشد الصندوق ا�جهات املانحة من القطاَعْ�ن العام وا�خاص الت�ج 
ً
يل بتوسيع نطاق الدعم للوصول إ�� األطفال والشباب األك�� ضعفا

خ مستقل  إدارة  لهي�ل  العمليات  تخضع  ح�ن   �� لليونيسف،  البشر�ة  باملوارد  املتعلقة  واإلدار�ة  املالية  واألنظمة  القواعد  بموجب  اص الصندوق 

 بالصندوق.
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 www.educationcannotwait.orgملز�ٍد من املعلومات، ُير�� ز�ارة املوقع الشب�ي: 

 

 لالستفسارات ال�حفية:

 

 kpage@unicef.org ، +1-917-302-1735كينت بيج،  adesgroseilliers@un-ecw.org ,+1-917-640-6820أنوك د�غروز�ليي،  
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