
بیان صحفي

مؤسسة التعلیم فوق الجمیع تشارك مع كبرى المنظمات العالمیة الرائدة في مؤتمر التعلیم 
والتنمیة في الوالیات المتحدة األمیركیة

مارس، الدوحة، قطر 

انضمت مؤسسة التعلیم فوق الجمیع إلى عدة منظمات تعلیمیة وتنمویة بارزة في مدینة 
لتحسین ) CIES(والدولي المقارن التعلیم جمعیة مؤتمر ضمن األمیركیة جورجیا والیة في أتالنتا  

إمكانیة الحصول على التعلیم وتحقیق المساواة التعلیمیة في العالم. 

ظروف في التعلیم "حمایة وبرنامج طفالً"، "علّم برنامج الجمیع، فوق التعلیم مؤسسة برنامجي وعقد 
التي العقبات تخطي شأنھا من استراتیجیات لمناقشة  المؤتمر خالل جلسات عدة األمن" وانعدام النزاع 

تواجھ المجتمعات األكثر تھمیشاً من الحصول على تعلیم عالي الجودة. 

في المساھمة والتنمیة التعلیم قطاع لرواد یمكن كیف عن للحدیث المؤتمر في طفالً علّم برنامج شارك  
للجمیع، والشامل المنصف الجید التعلیم لضمان المستدامة التنمیة أھداف من الرابع الھدف تحقیق 

في الوحیدة المنظمات من یعد والذي طفالً، علّم برنامج یعمل للجمیع. الحیاة مدى التعلّم فرص وتعزیز 
نموذج تعزیز على االبتدائیة، المرحلة في بالمدارس ملتحقین الغیر األطفال على تركز التي العالم 

حصول عقبات على للتغلب العالمیة  او المحلیة المنظمات مع العمل خالل من نجاحھ أثبت شراكات 
األطفال على تعلیم عالي الجودة.

المعھد مع مشتركة نقاش منصة في األمن وانعدام النزاع ظروف في التعلیم حمایة برنامج  شارك بدوره 
لألمم السامیة المفوضیة )، UNESCO-IIEP(الیونسكو لمنظمة التابع التربوي للتخطیط الدولي 
التحدیات حول الوعي لرفع التعلیم، أجل من العالمیة والشراكة )، UNHCR(الالجئین لشؤون المتحدة 

التعلیمیة التي تواجھ النازحین حول العالم. 

حول ھذا المؤتمر، علّقت المدیرة التنفیذیة لبرنامج علّم طفالً الدكتورة ماري جوي بیجوزي بالقول:

أمام عقبات جمیعھا تشكل والفقر، الجنس، النزاع، الوصول، صعبة الجغرافیة "المناطق 
أثبت الذي للبرامج المحلي للتنفیذ برنامجنا یعمل قویة، شراكات خالل من التعلیم. على الحصول 

المجتمعات نستھدف ومستدام. للتوسع، قابل مرن، المنھج العقبات. ھذه على التغلب على نجاحھ 
األكثر تھمیشاً ونسیاناً في العالم لنمكّن المزید من األطفال من الحصول على تعلیم عالي الجودة"



 "
وخبرتنا معرفتنا ننقل لكي  أتالنتا إلى جئنا 

األطفال من ممكن عدد أكبر إیصال ھو ھدفنا معاً، منھم. ولنتعلم المجال بھذا العاملین لآلخرین 
للحصول على تعلیم عالي الجودة"

ذاتھ الشھر من التاسع حتى مارس شھر من الخامس في الجمیع فوق التعلیم مؤسسة جلسات أقیمت 
وتضمنت:

 شبكة مع بالتعاون األمن وانعدام النزاع ظروف في التعلیم حمایة برنامج أقامھا عمل ورشة
حول ) USAID(الدولیة للتنمیة األمیركیة للوكالة التابعة والنزاعات األزمات خالل التعلیم 
البرنامج عمل على الورشة ارتكزت النزاع. بعد ما وظروف الھشة الظروف في التعلیم 

على كتّاب تدریب خاللھ من تم الذي أوغندا في الوطني المناھج تطویر مركز مع المشترك 
الرابع الھدف مقاصد أحد ولتحقق التسامح، مفھوم المدرسیة المواد تدعم لكي الوطني المستوى 

إقلیمیة، محلیة، لمواطنة و السالم لثقافة الترویج في المتمثل المستدامة التنمیة أھداف من 
وعالمیة.

 یعتمد نموذج على والقائم التعلیم على الحصول لتحسین طفالً علّم برنامج لمنھج مرئي عرض
على بناء شراكات محلیة لتطویر حلول تتناسب مع متطلبات كل بلد وتوسیع نطاق ھذه الحلول.

 المعھد مع بالتعاون األمن وانعدام النزاع ظروف في التعلیم حمایة برنامج نظمھا نقاش جلسة
لألمم السامیة المفوضیة )، UNESCO-IIEP(الیونسكو منظمة في التربوي للتخطیط الدولي 
حول وذلك التعلیم، أجل من العالمیة والشراكة )، UNHCR(الالجئین لشؤون المتحدة 

تجاوز عن طفالً علّم لبرنامج نقاش ندوة العالم. حول النازحین تواجھ التي التعلیمیة الصعوبات 
أھداف من الرابع الھدف تحقیق عن و المدارس، في ملتحقین غیر األطفال تبقي التي العقبات 

التنمیة المستدامة لألمم المتحدة - تعلیم عالي الجودة منصف وشامل للجمیع.
 األكثر المجتمعات إلى للوصول للتعلیم المقاربات تنویع حول طفالً علّم لبرنامج ثانیة نقاش ندوة

تھمیشاً.
 في التعلیم حمایة برنامج عمل استعرضت المبكرة للمراحل القراءة مواد حول نقاش جلسة

التماسك على تركز االبتدائي للتعلیم تعلیم وسائل تطویر في األمن وانعدام النزاع ظروف 
في مجتمعات ما بعد النزاع.  التكیّف على االجتماعي والقدرة

~انتھى~



مالحظات للمحررین

نبذة عن مؤسسة التعلیم فوق الجمیع

تُعنى  .2012العام في  ناصر بنت موزا الشیخة السمو صاحبة أطلقتھا مبادرةٌ ھي الجمیع فوق التعلیم 
حیاة تحسین في وتسھم النفوس في األمل وتغرس للعیش جدیدة فرص بتوفیر الجمیع فوق التعلیم مؤسسة 
تسعى البشریة، التنمیة دعم في التعلیم دور تثمّن وألنھا الفقیرة. الشعوب من والنساء والشباب األطفال 
لألفراد المناسبة الجودة ذات المتكافئة التعلیمیة الفرص توفیر ضمان إلى الجمیع فوق التعلیم مؤسسة 

المھمشین السیما في الدول النامیة. 

عنھ االستغناء یمكن ال وشرطٌ األطفال لكافة أساسي حقٌ التعلیم بأن الجمیع فوق التعلیم مؤسسة وتؤمن 
ودعم الفقر محاربة في الفعالة الوسائل أكثر من ھو وحده فالتعلیم المستدامة. التنمیة أھداف لتحقیق 
فلسفة صمیم في تقع مبادئ وھذه والسالم العدل یسودھا التي المجتمعات وبناء االقتصادیة التنمیة 

مؤسسة التعلیم فوق الجمیع. 

فرص لتوفیر جھودھا جل الجمیع فوق التعلیم مؤسسة كرّست أعمالھا، النطالق األولى األیام ومنذ 
والكوارث النزاع مثل الحیاة ظروف ألسوء والمعرضین المحرومین والنساء والشباب لألطفال التعلیم 

الطبیعیة واإلعاقات الجسدیة.

تویتر  عبر تابعونا أو  educationaboveall.orgبزیارة تفضلوا المعلومات، من للمزیدٍ 
EAA_Foundationانستجرام  وفیسبوك@ وeducationaboveall_eaa@

نبذة عن برنامج علّم طفالً 

 61إلى نوعي ابتدائي تعلیم توفیر في مھمة خطوات تحقیق بھدف  2012عام في البرنامج انطلق 
خطط خالل من البرنامج ویعمل الحاضر. الوقت في بالمدارس الملتحقین غیر األطفال من طفل ملیون 
التعلیم على حصولھم أمام حائالً تقف التي العقبات على التغلب على األطفال مساعدة على الدعم 

واالجتماعیة الفردیة والنتائج الفرص تحسین سبیل في جھداً البرنامج یدخر وال مراحلھ، واستكمال 
لھؤالء األطفال واضعاً نصب عینیھ ھدفاً شامالً یتمثل في استكمال مرحلة التعلیم االبتدائي عالي الجودة.

educateachild.orgللمزید من المعلومات، تفضلوا بزیارة 

نبذة عن برنامج حمایة التعلیم في ظروف النزاع وانعدام األمن: 



ناصر بنت موزا الشیخة المشروع أطلقت 
األمن. وانعدام والنزاعات األزمات تشھد التي المناطق في التعلیم حق حمایة بھدف  2009عام في 

بھدف الدولي القانون عمل إطار بتطبیق األمن وانعدام النزاع ظروف في التعلیم حمایة مشروع یُعنى 
إلى المشروع ھذا یسعى كما النزاعات أثناء ضدھا تُشن ھجمات أي من والمدارس للتعلیم الحمایة توفیر 

نشر القیم والقوانین بما فیھا حق التعلیم.  

حمایة بھدف الطفل وحمایة الدولي والقانون التعلیمي القطاع في ومتخصصین معلمین المشروع یضم 
یفقد للنزاعات. تتعرض التي المناطق في بالمدرسة الملتحقین غیر األطفال من  %36یعیش التعلیم. حق 

ملیون طفل فرصھم في التعلم وتطویر المھارات في تلك المناطق.  

educationandconflict.orgللمزید من المعلومات، تفضلوا بزیارة 

لالستفسارات اإلعالمیة، یرجى االتصال بـ: 

إیمي ریتشاردس، شركة بورتالند كومیونیكیشنز

amy.richards@portland-communications.comالبرید اإللكتروني: 

7957232285 (0) 44+ھاتف: 


