
 

 ##بيان صحفي##

 طالب وطالبة 1,800لفائدة 

لتعليم في المناطق النائية دعم ا عمشرويطلق المرحلة الثانية من الهالل األحمر القطري 

 بأفغانستان

المرحلة في أفغانستان دشن مكتب الهالل األحمر القطري  الدوحة: ― 2019 أكتوبر 22

توفير المواد واألدوات األولية وذلك ب "،مشروع "دعم التعليم في المناطق النائيةمن الثانية 

 غور تيواليمن إلى الخدمات التعليمية تفتقر بمناطق مدارس  9نشاء ودعم الالزمة إل

 .أوروزجانو

دوالر  324,000اإلجمالية  تهتكلفتبلغ ، وطالب وطالبة 1,800 المشروع إجمالي يستفيد من

الجمعية الخيرية  معالذي يتعاون في التنفيذ ، ممولة بالكامل من الهالل األحمر القطري أمريكي

 .األفغانية

كرسي وطاولة  900، والستعمالها كفصول دراسية خيمة مدرسية 70توفير  تضمن المشروعوي

األفغانية وزارة التعليم بالمعتمدة الدراسية نسخة لكتب المناهج  17,000و، دراسية مزدوجة

حقيبة مدرسية مع المواد والمتطلبات الدراسية للطالب  1,800، ولمرحلة التعليم األساسي

معدنية حاويات  9و ،للمدارسوأدوات تعليمية حزمة مواد إيضاحية  550، ووالطالبات

 .داريةومخازن للكتب والوثائق اإل المدرسيةإلدارات الستخدامها كمكاتب ل

، فإن الحكومة األفغانية مؤخرا   وبالرغم من التقدم الكبير في تقديم الخدمات التعليمية الذي حققته

بسبب في العالم،  يزال ضمن األنظمة التعليمية األكثر ضعفا   النظام التعليمي في أفغانستان ال

شمول األطفال في سن ضعف نسبة ومنها  ،قطاع التعليمالمشاكل والتحديات التي يعاني منها 

أغلبهم في المناطق  ،من التعليمماليين طفل محرومين  3ووجود %، 50بما ال يتجاوز الدراسة 

 .النائية والجبلية وغير اآلمنة أو المستقرة

إذ  ،وضعف البنية التحتية والخدميةوالموارد الدراسية  اتوالمدرسالمدارس في شح يوجد كذلك 

وتضطر  .% من المدارس إلى المبنى المدرسي والمياه وخدمات اإلصحاح50تفتقر حوالي 

تزال  الو .مما يؤثر على جودة التعليم ،نقصالفترات لتعويض بنظام العمل للمعظم المدارس 

مئات المدارس مدمرة أو مغلقة في العديد من المناطق الغير مستقرة، ومئات اآلالف من الطالب 

 .والطالبات فيها محرومون من الدراسة



 

تلبية االحتياجات والمتطلبات لفي تعزيز جهود الجهات المعنية  هذا المشروعأهمية أتي من هنا ت

 وخاصة   ،التحاق الطالب والطالبات بالتعليمعلى  وتوفير بيئة تعليمية مساعدة تشجع ،التعليمية

هو بوابة التنمية وعماد االستقرار في أي  باعتبار التعليم، في المناطق النائية والمحرومة

 .مجتمع

 إشادة وترحيب

 :والية غوربقرية شيخ المند في الطالبة بالصف الخامس االبتدائي تقول فريدة بنت عبد الصمد 

وهذا ، تلق أي تعليم في أي جهةأنوات لم سني ومنذ خمس إنحيث  ،"أنا في قمة سعادتي

 ".من مواصلة تعليميسيمكنني المشروع 

نه وأسرته إ ،وهو والد إحدى الطالبات بالمدرسة ،القرية ذاتهايقول داوود بن سيد محمد من فيما 

الكتب المدرسية والكراسات وهي تتسلم  مابنتهالفرحة ترتسم على مالمح ب وابالكامل شعر

 .لعلمتحصيل الكما أبدت حماسها البالغ واألقالم والحقيبة المدرسية، 

بلغنا الفتيات بعد أن أفيقول: "مدرس بمدرسة عائشة للبنات، الروض الدين بن مسافر أما 

وفد  ءوكن مسرورات ومتحمسات لمجي ،الصباح الباكرجميعا  منذ بتدشين المشروع، حضرن 

 ة".مدرسالفي ألول مرة ة يالهالل األحمر القطري وتسليمهن الكتب واألدوات التعليم

المساعدات تلبي هذه ن إمنطقة العبد المؤمن عبد القربان رئيس مجلس قال ومن جانبه، 

وجه تو .التعليم للبناتفرص ر يستحدث تغييرا  بسبب توفإنها و ،لمنطقةلاالحتياجات األساسية 

تقدم إنسانية أول مؤسسة كهذه المنطقة النائية إلى وصوله للهالل األحمر القطري إلى االشكر ب

 .التعليميةهذه المساعدات لهم 

 حاكم والية غور غالم ناصر خاضع عن شكره الخاصأعرب كلمة تدشين المشروع، وأثناء 

والية اليعتبر من أولى المؤسسات العالمية العاملة في الذي  ،لدولة قطر والهالل األحمر القطري

المستهدفة المناطق البعيدة بالطالب والطالبات في مدارسهم  منمستحقيها لقدم المساعدات تو

 .بالمشروع

رئيس فرع وزارة المعارف بوالية غور أحمد صابر نوري أن هذا التدخل التنموي أكد  ،وأخيرا  

وأن المدارس المستهدفة بالمشروع كانت  ،واليةالمن أهم األنشطة في مجال دعم التعليم ب ديع

 .ية غورلها األولوية القصوى على حسب الخطة التعليمية والبرنامج الدراسي في وال

 ##نهاية البيان##



 

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

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

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

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

والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر. 

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

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

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

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

اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها 

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

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

باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين 

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

ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز 

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


