
 

 ##بيان صحفي##

 مشروع دعم التعليم في المناطق النائية المرحلة الثالثة لضمن 

 األفغانيةوالية غور في مساعدات تعليمية للمدارس سلم الهالل األحمر القطري ي

الهالل األحمر القطري عملية تسليم المواد والمساعدات  دشن    الدوحة:  ―  2021  أغسطس  2

المرحلة الثالثة من  ضمن أنشطة وتدخالت  األفغانية والية غور  في  التعليمية للمدارس المستهدفة  

بأفغانستان النائية  التعليم في المناطق    دوالرا    343,521، بتكلفة إجمالية قدرها  "مشروع "دعم 

 ا . أمريكي

توفير  شملت   المشروع  الستخدامها  خيمة    49ومزدوجة،  دراسية  وطاولة  مقعدا     480أنشطة 

دراسية    955و  ،دراسيةكفصول   مواد  واألقالم  حزمة  والكراسات  الحقائب  للطالب  مثل 

لل  وسائلحزمة    520و  ،والطالبات بناء  بال   ،مدارس  5في    تدريسإيضاحية  إلى  وتأثيث  ضافة 

مدربين للمعلمين  إعداد  وتدريب فريق    ،والية غورمركز  في  قاعة تدريب للمعلمين والمعلمات  

قدراتو  ،أعضاء  6من  يتكون  والمعلمات   مستوى    اتومعلم  ينمعلم  110  بناء  واليتي  على 

 . رفع جودة العملية التعليميةو لتحسين أدائهم التدريسي كابيساو غور

المرحلة   هذه  من  المستفيدين  عدد  مركز  في    ومعلمة  ا  معلم  116ووطالبة    ا  طالب  955ويبلغ 

بالشراكة مع  غور،بوالية    فيروزكوه المشروع  تنفيذ  األفغانية  ويتم  الخيرية  مكاتب  و،  الجمعية 

المعارف   في  وزارة  غوراألفغانية  والسلطات  كابيساو  واليتي  ب،  وقيادات  نواليتيال المحلية   ،

 . المستفيدالمحلي  المجتمع 

تسليموقد   عملية  تدشين  تدريب    تم  لقاعة  األساس  ووضع حجر  التعليمية  لمعلمين  االمساعدات 

لوجستية ونقل المواد من العاصمة كابل إلى مركز والية  التحضيرات  ال ذلك    تسبقو  ،والمعلمات

 . المعنية والسلطة المحلية بالواليةبات مع الجهات ي ترتكما تم تنسيق كافة ال ،غور

المشروع في ظل   هذا  التحتية يأتي  البنية  في  من ضعف  أفغانستان  في  التعليم  قطاع  يعانيه    ما 

التي تحققت في مجال الكبيرة  بالرغم من النجازات  . وعجز في المتطلبات التعليمية األساسيةو

اآلونة  التعليم   أفغانستان  خالل  في  التعليمي  النظام  فإن  األنظمة  أضعف  من  يظل  األخيرة، 

من األطفال في سن فقط %  50إذ إن  التعليمية في العالم، كما يعاني من مشاكل وتحديات عديدة،  

حوالي  يالدراسة   وهناك  بالتعليم،  من  طفل  ماليين    3لتحقون  في   ،التعليممحرومون  أغلبهم 

تزال مئات المدارس مدمرة أو مغلقة في   الو  ،ير اآلمنة أو المستقرة المناطق النائية والجبلية وغ 



 

يوجد    . المناطقتلك   والمعلمينحاد  نقص  كذلك  المدارس  أعداد  الدراسية  في  و والكتب  معظم ، 

 . ضعف مستوى تأهيل الكوادر التدريسيةبالضافة إلى ،  المدارس تعمل فترات دوام متعددة

المشروع   هذا  فإن  االحتياجات يساهم  وبالتالي  تلبية  في  المعنية  الجهات  جهود  تعزيز  في 

  ، وتوفير بيئة تعليمية مساعدة ومشجعة اللتحاق الطالب والطالبات بالتعليم ،والمتطلبات التعليمية 

النائية والمحرومة    وخاصة   المناطق  التنمية وع   ،أفغانستانمن  في  التعليم هو بوابة  ماد باعتبار 

 . االستقرار في أي مجتمع

 مجتمعية رسمية وشهادات 

أمير  آسيا محمد  اال  ،تقول  السادس  الصف  أن    نها سعيدة جدا  إ  ،بتدائيالطالبة في   مكنهاتوتأمل 

القطري   األحمر  الهالل  هادئ  الذهابمن  وبقية زميالتها  هي  مساعدات  في جو  المدرسة    إلى 

الشمس واألمطار والحرارة.    الجلوسمن    بدال    ،مناسبو آسيا توفير مياه  وتمنت  للدراسة تحت 

 . مدرسة بالكامل في المستقبلال بناء أيضا  و  ،لمدرسةفي انقية للشرب واالستخدام 

طالب  الو  نمعلميال وسعادة جميع  عن سعادته البالغة    مدرس أول،  ،أمان هللا محمد رحيمأعرب  و

التعلمية ب األدوات  والطاوالت  خاصة  و  ،توفير  والكراسي  والهالل    ،الخيم  قطر  دولة  وشكر 

القطري  والمجاالت    مناشدا    ،األحمر  التعليم  مجال  في  مساعداتهم  تقديم  في  األخرى  االستمرار 

 األفغانية. واليات اللسكان الوالية وغيرها من 

وزيرأما   محمد  مايار  أيوب  أمر    ،محمد  اآل ولي  مجلس  في  وعضو  المدارسباء  فقد ،  إحدى 

المشروع  اعتبر   التي تالمس    وحيا    راقيا    نموذجا  هذا  والتنموية  النسانية  احتياجات للمساعدات 

سكان  مؤكدا     ،الناس  كثيرا     القريةأن  السعادة  سعدوا  وأن  التعليمية،  األدوات  هذه  كل  بوصول 

وهن    تغمر اليجلسن  الفتيات  الحقائب  الجديدة    مقاعدعلى  ويحملن  الخيم  والمواد  داخل 

 . التعليممواصلة للدراسة و سحماكلهن و  ،الدراسية 

حاكم والية غور السيد عبد الظاهر فيض زاده عن شكره الخاص عبر  وعلى الصعيد الرسمي،  

األحمر   الهالل  أن  وأكد  األفغانية،  الخيرية  والجمعية  القطري  األحمر  والهالل  قطر  لدولة 

إنسانية عديدة   العاملة في والية غور في مجاالت  العالمية  المؤسسات  أولى  يعتبر من  القطري 

المساعدات  بتقديم  ستان. وأثنى على آلية تنفيذ المشروع  وفي مثل هذه الظروف الراهنة في أفغان

ول يدا  المستحقيها  تسليمها  على  الوصول    ،بيد  حرص  وصعوبة  المدارس  بعد  من  الرغم  على 

 .إليها



 

  ةيمير أحمد حسيني أن هذه المساعدات التعليم غور  مدير مكتب التعليم بوالية  ومن جانبه، أكد  

الثانية  هي   الالمرحلة  استهداف    ،والية في  األولى  المرحلة  في  تم  هذه    ،مدارس  4حيث  وفي 

استهداف   يتم  أخرى  3المرحلة  هذ   وضحا  م  ، مدارس  ب التدخل    اأن  يكتفي  المتطلبات ال  توفير 

للتعليم  أيضا   بل    ،األساسية  وخاصة  ويهتم  والمعلمات  المعلمين  قدرات  المراحل  في    ببناء 

 .األساسية

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري 

القطري عام   الهالل األحمر  إنسانية  1978تأسس  تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد    تطوعية، وهو منظمة 

الضعيفة   النسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد   الدوليةدون  التي تضم 

الوطنية من    الدوليةالدولي واللجنة   العديد من    191والجمعيات  الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية 

للهالل األحمر والصليب األحمر. والعربية والسالمية مثل اللجنة السالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية  

القطري استنادا   الهالل األحمر  النزاعات والكوارث،   ويستطيع  إلى مناطق  القانونية هذه الوصول  إلى صفته 

 . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها النسانية، وهو الدور الذي يميز مساندا  

القطري على   األحمر  الهالل  دولية جارية  ويعمل  المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين 

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  

ل  للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  األحمر  الهالل  بها  التي يضطلع  ها النسانية 

معيشة   مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

المحلية،  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المتضررين 

شبكة واسعة من الموظفين  بالضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة النسانية. ويستعين الهالل بمجهودات  

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى النسانية لصالحهم

التحيز  وعدم  النسانية  وهي:  النساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  ويمارس 

 . والعالميةوالحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة  


