
	
	
	
	
	
	

ي نيبال ي بناء مدرسة جديدة  	متطوعو دبي العطاء يشرعون 

		
         14 "ي مبادرة دبي العطاء "التطوع حول العالم   متطوعًا يشاركون 

         ا اء من بنا   تلميذًا  150سيستفيد من املدرسة فور اإلن

ر 11دبي اإلمارات العربية املتحدة،  ي جهود بناء ي : شارك أربعة عشر متطوعًا من املجتمع اإلمارات2018نوفم
ي عام  ا  ى من آثار الزلزال املدمر الذي ضر ي نيبال، البلد ال ما زالت تتعا ي قرية باسوتي  مدرسة جديدة 

ر حياة 2015 ى تغي دف هذه الخطوة إ من خالل وضع حجر األساس ملدرسة  ارج املدرسةطفل خ 150، حيث 
ي عام  اء من املدرسة  ر 2019أساسية جديدة من ثالثة صفوف. ومن املقرر أن يتم االن ، حيث سيكون لها تأث
ر ى املجتمع بشكل أك رها ع ى تأث ى املسار التعليم لألطفال، باإلضافة إ املتطوعون من اإلمارات . وقد كّرس عميق ع

ي  جنسيات 9يمثلون الذين  ى جنب مع أفراد املجتمع املح ى نيبال، والعمل جنبًا إ م وجهودهم للسفر إ وق
ي إنشاء أحدث املباني املدرسية ال تحتاجها القرية، وال تم تمويلها من قبل شركة أمل للتعليم  واملشاركة 

  بن بيات. رجل االعمال أحمداملحدودة بقيادة 

	 
ى 5 (من والثانوي  األساس التعليم سن ي طفل مليون  5.2 نيبال ي يوجد ،2016 لعام اليونيسف لتقرير  ووفقاً   إ
ر  سنة). 12 ى التقديرات وتش  الفقر  وُيشكل املدرسة. خارج هم األساسية املدرسة سن ي األطفال من %23.2 أن إ
ر   وهجرة الجبلية، املناطق ي سيما ال  املدارس ىإ الطويلة واملسافات الطبقي، التمي  يليه التعليم، أمام عائق أك

ى عالوة .األطفال وعمالة ر  ذلك، ع ى األطفال من املزيد 2015 عام وقع الذي املّروع الزلزال أج  املدرسة، ترك ع
ى أدى مما للعمل، أطفالها ترسل ال األسر  أو  التحتية البنية تضرر  بسبب   .التحديات هذه تفاقم إ

 	
ر التعليم وتدعم مبادرة ا لتطوع حول العالم الهدف الذي تقوم عليه املؤسسة وهو كسر حلقة الفقر من خالل توف

رة  ن أفراد املجتمع اإلماراتي، الذين يتقدمون بأعداد كب رة ب ي البلدان الّنامية. وتحظى هذه املبادرة بشعبية كب
ي حياة األطفال  ر  م إلحداث تغي م وطاق ن.للمشاركة ويكرسون وق   والشباب املحروم

	 
ي   وربط الحفر  شملت املدرسة؛ موقع ي البناء لعمليات املرافقة األنشطة من مجموعةهذا وقد شارك املتطوعون 

 تعليمية عمل ورش أقيمت كما الطوب. ووضع الخرسانة ومزج املياه وضخ وحمل الغربلة عن فضالً  الحديد، وتسليح
م أفضل بشكل للتفاعل ثقافية ي املجتمع نوب بي   .مجزية تجربة أجل من املح

 
ي	 ى تعليقه سياق و ي، أحمد عبدهللا قال نيبال، ي العالم" حول  "التطوع مبادرة من العام هذا دورة ع  رئيس الش

 بن حمدأل  التابعة املحدودة للتعليم أمل شركة لسخاء امتناننا عن العطاء دبي ي "نعرب العطاء: دبي ي العمليات
ن بالشكر  نتقدم كما املدرسة. بناء مولت ال بيات ى دأبوا الذين للمتطوع ى دورة كل ي مشاركتنا ع  الجهود وع

م تكريس ي بذلوها ال م وق ر  األطفال حصول  لضمان وطاق ن غ ى الّنامية والبلدان نيبال ي باملدارس امللتحق  ع
ى لذهابل الفرصة منحهم خالل من كريمة حياة لتحقيق عادلة، فرصة  أن للغاية مجزي  ألمر  إنه والتعلم. املدرسة إ



	
	
	
	
	
	

ر  العالم" حول  "التطوع مبادرة نرى  ر  إحداث خالل من العطاء دبي رؤية وتتحقق تك ى هائل تأث  حول  الطالب حياة ع
ى تساعدهم التعلم رحلة ي يشرعون  وهم العالم، رة مساهمات بتقديم الكفيلة أحالمهم تحقيق ع م. كب  ملجتمعا

ى سعادتنا تقتصر  لم كما ن استجابة ع  فخورون  أيضاً  ولكننا اآلخرين، حياة ي فرق  بإحداث وشغفهم املتطوع
ى للوقوف اإلماراتي املجتمع ألفراد املبادرة هذه تتيحها ال بالفرصة ر  مدى ما ع 	 العالم." حول  العطاء دبي برامج تأث

	 
ا أن اءالعط دبي لفريق انضمت متطوعة فاز  نتاشا وقالت  العطاء لدبي ُممتنة أنا" :باألحاسيس ومليئة ُتنس ال  تجرب
ا للغاية ي العمل هذا ي للمشاركة ي الفرصة إلتاح  كانت لقد .نبيلة غاية طياته ي يحمل الذي الرائع التطو
ى يزال ال  الذي البلد نيبال، ي تجربتنا  جنبا نعمل أن حقاً  عاملمت من استثنائية. ،2015 عام زلزال من بوضوح يتعا

ى ي املجتمع أفراد مع جنب إ  برؤية غامرة بسعادة شعرت لقد وترحيب. حفاوة بكل استقبلونا الذين نيبال، ي املح
م سيصبح بأنه أدركوا عندما األطفال عيون  ي الفرح    م." خاصة مدرسة لد

		
ي مجال  : "ال شك بأن دبي العطاء ومبادرة التطوعبدوره قال محمد البلو حول العالم اكتسبت ُسمعة واسعة 

ا. ى املبادرات التطوعية  العمل اإلنساني، وال يجب القيام  ايد ع ى االستجابة للطلب امل ن لدبي العطاء ع أنا مم
ي هذه الدورة، وسأتذكر دائمًا الوقت الذ ي السرور أن تم اختياري للمشاركة  ي ي مجتمع اإلماراتي. لقد كان من دوا
ي اآلخرين من أجل قضية نبيلة من  ى املتطو ي لالنضمام إ قضيته مع سكان قرية باسوتي، والفرصة ال ُمنحت 

ر حياة األطفال ومجتمعهم." ا تغي   شأ

  
ى أرض  ى برنامج تعريفي وتوعوي حول طبيعة العمل ع ي مهمة بناء املدرسة، حصل املتطوعون ع قبل الشروع 

االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات ال يتفاعلون معها ونظرة عامة عن األنشطة ال الواقع، مثل الخلفية 
ي إطار مهمة بناء املدرسة. ا    سيشاركون ف

		
ى من مبادرة ي السنغال، حيث    2018دبي العطاء "التطوع حول العالم"  الجدير بالذكر أن الدورة األو تم تنظيمها 

ي قرية تسيت بويله لبناء مدرسة مجتمعية متطوعًا من دولة اإلما 13انضم  ي  ى املجتمع املح رات العربية املتحدة إ
ن. 60جديدة. ومن املتوقع أن يستفيد من املدرسة    تلميذًا من أطفال املدارس السنغالي

 	
  

- انته-   

 
   

 نبذة عن دبي العطاء
  

ى العاملية، مكتوم آل راشد بن محمد مبادرات من جزءٌ  العطاء، دبي تعمل تأسيسها، منذ  حصول  فرص تعزيز  ع
ى الّنامية البلدان ي والشباب األطفال ي التعليم ع  ومؤثرة متكاملة برامج وتمويل تصميم خالل من الجودة عا



	
	
	
	
	
	

ري املؤسسة نجحت لذلك، ونتيجة للتوّسع. وقابلة ومستدامة  ي لها مقًرا اإلمارات دولة من تتخذ ال العاملية ةالخ
ر  تصل تعليمية برامج إطالق   نامًيا. بلًدا 57 ي مستفيد مليون  18 من ألك

  
ى املساعدة ي محورًيا دوًرا »العطاء دبي« وتؤدي  للتنمية املتحدة األمم أهداف من الرابع الهدف تحقيق ع

 عام بحلول  للجميع الحياة مدى التعلم فرص وتعزيز  والشامل املنصف الجيد التعليم ضمان ي واملتمثل املستدامة،
ر  املبكرة، الطفولة تنمية برامج دعم خالل من بذلك املؤسسة وتقوم .2030 ي والثانوي  األساس التعليم وتوف  عا
رك  للشباب، وامل الف التعليم وكذلك الجودة، ى خاصة بصورة وال  واألزمات لطوارئ ا حاالت ي التعليم ع
  الطويلة.

  
ي ي املجتمع بإشراك العطاء دبي تقوم املتحدة، العربية اإلمارات دولة و  التطوعية املبادرات من سلسلة ي املح

رعات جمع ونشاطات والتوعوية ا مع يتما بما الت اما رة املبادرات هذه وتتضمن العاملية. ال  أجل من "املس
  السنوية". الرمضانية و"الحملة العالم" حول  و"التطوع مارات"اإل  ي و"التطوع التعليم"

  
ى املعلومات، من ملزيد روني املوقع زيارة ُير   www.dubaicares.ae اإللك

  
 


