
  

 مليون دوالر أمر��ي �� ش�ل منح تحف��ية  91.7صندوق «التعليم ال ينتظر» �علن عن ست استجابات �عليمية جديدة متعددة السنوات بقيمة  

«التعليم ستعمل ال��امج ا�جديدة واملوّسعة �� بنغالد�ش و�وروندي ولبنان وليبيا و�اكستان والسودان ع�� �سريع ا�حركة العاملية لصندوق  

 ال ينتظر» �ي ال يتخلف طفل عن الركب.

 توف�� مبلغ إجما�� قدره    -  نيو�ورك   ،2022�انون الثا�ي/يناير    14
ً
مليون دوالر أمر��ي �� صورة منح    91.7أعلن صندوق «التعليم ال ينتظر» مؤخرا

 والسودان.   تحف��ية تمو�لية ل��امج �عز�ز القدرة ع�� الصمود املتعددة السنوات ا�جديدة واملوّسعة �� بنغالد�ش و�وروندي ولبنان وليبيا و�اكستان

عّد جميع هذه البلد
ُ
ان، باستثناء بنغالد�ش، بمثابة استثمارات جديدة متعددة السنوات، ومن شأ��ا أن �سّرِع التمدد املتنامي لصندوق «التعليم �

 ال ينتظر» �� البلدان املتأثرة باألزمات ال�ي طال أمدها.   

% م��م من الفتيات. 58اهق من املعرض�ن ل�خطر،  طفل ومر   900,000��دف املنح التحف��ية ا�جديدة ع�� البلدان الستة إ�� الوصول إ�� أك�� من  

؛ و 
ً
 % م��م ُهم أطفال من ذوي اإلعاقة. 13كما أن نصف األطفال واملراهق�ن املس��دف�ن هم من الالجئ�ن أو النازح�ن داخليا

طاع�ن العام وا�خاص بما يتوافق مع  مليون دوالر أمر��ي من تمو�ل ا�جهات املانحة من الق   250��دف املنح ا�جديدة إ�� �عز�ز مبلغ إضا�� قدره  

 إ�� 
ً
 مليون طفل متأثر�ن باألزمة.  3.3ال��امج املتعددة السنوات �� البلدان الستة للوصول إجماال

ز  برامج �عز�  -صندوق األمم املتحدة العاملي للتعليم �� حاالت الطوارئ واألزمات ال�ي طال أمدها  -�ش�ل عام، يدعم صندوق «التعليم ال ينتظر»  

   24القدرة ع�� الصمود املتعددة السنوات ��  
ً
دولة؛ و�حد االن استفاد ما مجموعھ    FERs  �� (35االستجابة األو�� للطوارئ (  �دعم أيضا برامجو   بلدا

وقد حشد   التعليم �� حاالت الطوارئ.  ب��امج  ) ا�خاصةECWدولة �� حاالت الطوارئ واألزمات املمتدة من استثمارات صندوق التعليم ال ينتظر (  42

مليار دوالر أمر��ي من خالل برامج الصمود    1مليون دوالر أمر��ي منذ بداية الصندوق، وعززه بمبلغ إضا�� قدره    845صندوق «التعليم ال ينتظر»  

 املتعددة السنوات ال�ي يدعمها صندوق «التعليم ال ينتظر». 

 بارزة �� جهودنا العاملية ل��و�د �ل  �� حديث لها، أفادت ياسم�ن شر�ف، م
ً
ديرة صندوق «التعليم ال ينتظر» بقولها "نحتفل اليوم ببلوغنا مرحلة

جهات  الفتيات والفتيان من املتأثر�ن باألزمة بحقهم اإل�سا�ي األصيل �� ا�حصول ع�� فرص �علم جيدة وشاملة. ومن خالل الدعم اإلضا�� ع�� ا�

ن لدينا القدرة ع�� ز�ادة استثمارات صندوق «التعليم ال املانحة ا�خاصاالس��اتيجية   ة بنا وو�االت األمم املتحدة وشر�ائنا من ا�جتمع املد�ي، تت�وَّ

القسري وجائحة �وفيد والن�وح  املناخ  و�غ��  بالن�اع  املتأثر�ن  واملراهق�ن  املالي�ن من األطفال  إ��  والوصول  أمدها    19-ينتظر»  ال�ي طال  واألزمات 

إ�� أهداف التنمية املستداموحاال  ة  ت الطوارئ �ي يحظوا بما يتيحھ التعليم من فرص السالمة واألمل والقوة. هذا هو ال��امنا العاملي بالوصول 

 ا�خطى وتمو�ل صندوق «التعليم ال ينتظر» وشر�ائنا ع�� وجھ السرعة بموارد إضافية  2030بحلول عام  
ّ

، ونحن ندعو قادة العالم اليوم إ�� حث

 قيمة مليار دوالر أمر��ي". ب

ن الصندوق العاملي �عملھ املم�� من الوصول بالفعل إ�� ما يقرب من  
ّ

ع، تمك مالي�ن طفل. وقد وصل الصندوق �� إبان جائحة   5��ذا التمو�ل املوسَّ

 لهم خدمات ُمنقذة ل�حياة �شمل سبل االستفادة م  29.2ع�� استجابة التعليم �� حاالت الطوارئ إ��    19-�وفيد
ً
ن التعلم  مليون طفل إضا�� متيحا

 . 19-عن �عد، والنشرات ال�حية، ومرافق املياه والصرف الص��، وغ��ها من التداب�� ال�ي تحافظ ع�� �علم الطالب وتمنع انتشار جائحة �وفيد



ال�� من   130,000�  مليون دوالر أمر��ي �� بنغالد�ش إ�  13.2ستصل املنحة التحف��ية من صندوق «التعليم ال ينتظر» وال�ي تبلغ قيم��ا    بنغالد�ش 

م �� حاالت الروهينجا واألطفال واملراهق�ن من ا�جتمع البنغالد���ي املضيف، مما يوفر آلية ملواءمة التمو�ل اإلضا�� وتوسيع نطاق استجابة التعلي

ل بال�امل إ�� ما يز�د عن   ع املموَّ جئ�ن ومن ا�جتمع املضيف من املتأثر�ن  طفل ومراهق من الال   350,000الطوارئ �� بنغالد�ش. سيصل ال��نامج املوسَّ

لوأزمة الجئي الروهينجا.  19-بجائحة �وفيد
ّ
 . ع ع�� معلومات أك�� اط

ل بال�امل   130,000مليون دوالر أمر��ي �� بوروندي إ�� ما يقرب  18ستصل املنحة التحف��ية بقيمة : بوروندي  فتاة وف�ى. وسيصل ال��نامج املموَّ

� املناخ والن�اعات.   19-طفل ومراهق من املتأثر�ن باألزمات امل��ابطة مع جائحة �وفيد 300,000إ�� أك�� من  لع ع�� معلومات أك��و�غ�ُّ
ّ
 . اط

أمر��ي �� لبنان، سيصل صندوق «التعليم ال ينتظر» والشر�اء إ�� حوا��    مليون دوالر  12من خالل استثمارات املنح التحف��ية البالغة قيم��ا    لبنان: 

ل بال�امل إ�� �عبئة    233,000 طفل    875,000مليون دوالر أمر��ي إضافية للوصول إ�� عدد إجما�� قدره    38فتاة وف�ى �� لبنان. ويس�� ال��نامج املموَّ

لع ع�� معلومات أك��ومراهق معرَّض�ن ل�خطر. 
ّ
 .  اط

طفل ومراهق    110,000نح تحف��ية تمو�لية �� ليبيا للوصول إ��  مليون دوالر أمر��ي ع�� ش�ل م  11.1أعلن صندوق «التعليم ال ينتظر» عن  ليبيا:  

مليون دوالر أمر��ي �� ش�ل موارد إضافية    18.9متأثر�ن باألزمة من خالل حلول �عليمية شاملة. يطالب صندوق «التعليم ال ينتظر» وشر�اؤه بتوف��  

لع ع�� معلومات أك��لتمو�ل ال��نامج بال�امل. 
ّ
 . اط

مليون طفل غ�� ملتحق�ن باملدرسة �� باكستان. وستصل املنحة التحف��ية ا�جديدة من صندوق «التعليم ال   22.8هناك ما يقرب من  :  باكستان 

مليون دوالر من املوارد اإلضافية، سيضمن ال��نامج   46.8طفل ومراهق. ومع وجود   155,000مليون دوالر أمر��ي إ��    13.2ينتظر» وال�ي تبلغ قيم��ا  

 ل�خطر من غ�� امللتحق�ن باملدرسة، بَمن �� ذلك كث�� من الالجئ�ن األفغ  تحس�ن
ً
ان الوصول إ�� فرص التعليم ا�جيد ألك�� الفتيات والفتيان عرضة

لع ع�� معلومات أك��وغ��هم من األطفال املتضرر�ن من األزمة. 
ّ
 . اط

التحف��ية من صندوق «التعليم ال ينتظر» وال�ي تبلغ قيم��ا  :  السودان  �� السودان الوصو   17.7ستدعم املنحة  إ�� برامج مليون دوالر أمر��ي  ل 

طفل ومراهق من النازح�ن واملتضرر�ن من الن�اعات واملعرَّض�ن ل�خطر. �س�� ال��نامج إ��   100,000�عليمية جيدة ومستدامة ل�حياة ملا ال يقل عن 

لع ع��  مليون دوالر أمر��ي إضافية. 60�عبئة 
ّ
   .معلومات أك��اط

 عن تمو�ل جديد اليمن:  
ً
  باإلضافة إ�� برامج �عز�ز القدرة ع�� الصمود املتعددة السنوات املذ�ورة أعاله، أعلن صندوق «التعليم ال ينتظر» أيضا

ساهم املنحة البالغة قيم��ا  
ُ
رافق املياه  دوالر أمر��ي �� دعم إعادة تأهيل مراكز التعلم وم  1.7ملنحة أو�� لالستجابة �� حاالت الطوارئ �� اليمن. وست

لع ع�� معلومات أك�� والصرف الص��، كما ستدعم توف�� الدعم النف��ي واالجتما�� لألطفال وتز�د من فرص الوصول إ�� املواد التعليمية. 
ّ
 اط

 ### 

ر�ن   مالحظة للمحّرِ

 ينتظر»:نبذة عن صندوق «التعليم ال 

»، وهو صندوق عاملي لدعم التعليم �� حاالت الطوارئ واألزمات املمتدة. و�دعم الصندوق جودة التعليم ال ينتظرأ�شأت األمم املتحدة صندوق «

 وغ��هم من الفتيات و 
ً
ف أحد عن الّركب. ويعتمد  التعليم ونواتجھ لدى الالجئ�ن والنازح�ن داخليا

ّ
الفتيان املتضّرر�ن من األزمات، بحيث ال يتخل

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

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

��  املتحدة، ومنظمات ا�جتمع املد�ي، وغ��ها من ا�جهات الفاعلة �� مجال املساعدة اإل�سانية واإلنمائية، ��دف ز�ادة أوجھ الكفاءة وتوف

من القطاَع�ن العام وا�خاص الت�جيل بتوسيع نطاق الدعم للوصول إ��  استجابات مت�املة غ�� منعزلة. و�ناشد الصندوق ا�جهات املانحة 
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. وُ�دار الصندوق بموجب القواعد واألنظمة املالية واإلدار�ة واملتعلقة باملوارد البشر�ة لدى اليونيسف
ً
، �� ح�ن أنَّ  األطفال والشباب األك�� ضعفا

 العمليات يديرها هي�ل إدارة مستقل خاص بالصندوق.

  tEduCannotWai   @YasmineSherif1   @KentPage@: تا�عة ا�حسابات التالية ع�� تو���ُير�� م

 www.educationcannotwait.org�ارة املوقع الشب�ي: ملز�ٍد من املعلومات، ُير�� ز 
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