
	 	
	

 

 بیان صحفي

 لدعم الجیل الجدید من قادة المستقبل في غزة االستثماراتص المزید من خصّ تُ التعلیم فوق الجمیع 

 جدیدة ةدراسیّ  منحة 265 مقدِّ مھا بدعم جیل الشباب في غزة وتُ التزامن جدید  دتؤكّ  ةالعالمیّ  المؤسسة

 

 265 مت مؤسسة التعلیم فوق الجمیع، قدّ التابع لھا من خالل برنامج الفاخورة: 2016دیسمبر  18قطاع غزة، 
نلتُ  وتأتي ھذه الخطوةفي قطاع غزة.  دراسیة جدیدة للقادة الشبابمنحة  الشباب من االلتحاق بالجامعات  مكِّ

ة الدراسیّ  ھذه المنح لمثّ وتُ  سالماً.تمعاتھم نحو مستقبل أكثر وقیادة مج ،أفضل لھم ولعائالتھم وبناء مستقبل
ا برنامج مھقدّ التي یُ  األكبر بل لعلّھا المنحة. في مجال التعلیم العالي في قطاع غزةسبوقة ماستثمارات غیر 

 جاألمم المتحدة اإلنمائي / برنام برنامجمن خالل الشراكة مع  نفّذوالتي تُ  الفاخورة للمنح الدراسیة والتمكین،
 .الشعب الفلسطیني ةمساعد

 بر منعدد أكإلى  والوصول عالتوسّ في  للمنح الدراسیة والتمكینبرنامج الفاخورة  نجحوخالل العام الماضي، 
األردن  مات الالجئین السوریین فيفي مخیّ  األمر وكذلك ،والقدس الشرقیة الطلبة في قطاع غزة والضفة الغربیة

 وتركیا ولبنان. 

 870  الوصول إلى منالتعلیم فوق الجمیع برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة تمّكن ، حتى الیوم 2009عام المنذ 
وفیر وت ،ةالبنى التحتیة التعلیمیّ  إعمارإعادة باإلضافة لمشاریع  ،الدراسیة المنحتقدیمھ  عبرغزة قطاع طالب في 

عاد یُ المناطق التي  ومن خالل عملھ في. شةي المناطق المھمّ فراد فة لألخدمات الدعم النفسي والرعایة الطبیّ 
رصة إكمال فتیح لألفراد الموھوبین لیُ  للمنح الدراسیة والتمكین الفاخورة برنامج یأتيتأھلیھا بعد الحرب، 

البرنامج  سھمیُ وبذلك ة. ة والقیادیّ مھاراتھم المھنیّ  صقل الھادفة إلىة تعلیمھم الجامعي وااللتحاق بالبرامج التدریبیّ 
بل یسوده قیادة مجتمعاتھم نحو مستقل كما یعمل على تدریبھم ،واالقتصاديفي تمكینھم على الصعیدین األكادیمي 

 السالم واالنسجام.

تحقیق رؤیتھا لالذي تتبعھ مؤسسة التعلیم فوق الجمیع  د المستویاتالمتعدّ من المنھج  اً برنامج الفاخورة جزء یعدّ وُ 
إذ . شةھمّ المجتمعات المما في السیّ  ،والشباباألطفال جمیع إلى  عالیةبجودة  ةتعلیمیّ الھادفة إلى توفیر فرص 

في  بر إسھامھع ،ةالبشریّ لتحقیق التنمیة  ةساسیّ األكیزة رال ھوالتعلیم  تؤمن مؤسسة التعلیم فوق الجمیع بأنَّ 
، الرامي إلى توفیر فرص التعلیم العالمي  SDG 4فالھدالمستدامة، بدایة بلتنمیة األمم المتحدة لأھداف  تحقیق

 األھداف األخرى.تحقیق إلى دعم وصوالً 

 

 

 



	 	
	

استندت "  ، مدیر برنامج الفاخورة قائالً:بیرنيفاروق  السیّد صّرح، ھذه الخطوةوفي معرض تعلیقھ على 
نمیة التعلیم عامل رئیسي في تحقیق الت ح بأنالمبدأ الذي یوضِّ  علیم فوق الجمیع منذ تأسیسھا إلىمؤسسة الت

ذات  ةلیدعم ھذا المبدأ من خالل إتاحة الفرص التعلیمیّ  البشریة. ویأتي برنامج الفاخورة التابع لھذه المؤسسة
 .اآلالف من الشبان والشابات"عالیة إلى الالجودة 

ً في بناء مستقبل آمن فياالستثمارات في مجال التعلیم یزیادة وأردف السید فاروق قائالً: "  لعب دوراً حیویا
عنا الیوم على توسیع شجّ . وھذا ما یُ عاني من النزاعاتوكافة المجتمعات التي تُ  ،غزة والشرق األوسطقطاع 

ً إلى المناطق لیصل المنح الدراسیة والتمكین نطاق برنامج   ."األكثر احتیاجا

 إلى ةشبكة التنمیة العالمی كة فيكافة المجتمعات المشارِ  ندعو: "حدیثھ بالقولواختتم مدیر برنامج الفاخورة 
 فقد حان الوقت ة في سوریة.رة جراء الحرب األھلیّ وفي المناطق المتأثّ  ،غزةقطاع في  ما نبذلھ من جھوددعم 

 ".وبناء مستقبل یسوده السالم واألمن ،ت الداعمة لتعلیم جیل الشبابارالتخصیص االستثم

م حق التعلی أنّ " في غزة اإلنمائي المتحدة األمممكتب برنامج  مدیرباسل ناصر، السیّد ھذا الحفل، أكّد وأثناء 
برنامج  خریف. وأضاف: ""ةیلعب دوراً بالغ األھمیة في بناء مستقبل الدولة الفلسطینیّ فھو  ؛من حقوق اإلنسان

الطلبة كل ما یحتاجون إلیھ من  من شأنھ أن یمنحشارك في ھذا البرنامج الذي یُ  بأنْ  اإلنمائي المتحدة األمم
بخطة التنمیة المستدامة لعام الى المضي قدما  باإلضافة مھارات للتفوق والمشاركة في بناء مجتمع مزدھر

٢٠٣٠". 

بمن  شخص 1000عن  ما یربو ، حضرهدیسمبر 19و 18قیم في مدینة غزة یومي قد أُ  وكان حفل تقدیم المنح
 . وقادة المجتمعاتة وممثلین عن المنظمات الدولیّ  ،الشخصیات األكادیمیة، إلى جانب الطلبة وعائالتھم فیھم

ض كتخصّ احتیاجات سوق العمل وعة تتناسب صات متنوّ الجدیر بالذكر أن ھذه المنح الدراسیة تشمل تخصّ 
زید عن إشراك ما ی التابع للفاخورة الدراسیة والتمكین المنح برنامجاستطاع حتى یومنا ھذا، والھندسة وغیره. 

 الخارج عند الحاجة.وفي  ،غزةقطاع طالباً في الجامعات في  870

 ھاراتمیمتلكھ الطلبة من  علىترتكز  شروطاً صارمة ھذه تتطلّبة المنح الدراسیّ  ختاماً، البدّ من اإلشارة إلى أنّ 
 تبالحصول على المنح، تمّ األكثر جدارة اختیار الطلبة ومن أجل ة. قیادیّ قدرات ما یتمتّعون بھ من و حیاتیّة

ً  4124دراسة  قیاس بھدف  أُعّد لھذا األمر مخیمفي طالباً  504ومقابلة  ،زیارة میدانیة 706وإجراء  ،طلباً مقدما
 طالباً بشكل نھائي. 265قبل أن یتم انتقاء القدرات القیادیة 

 

 انتھى

 

 

 



	 	
	

 
 :التعلیم فوق الجمیع

في قطر،  2012ستھا سمو الشیخة موزا بنت ناصر عام مبادرة عالمیة أسّ  مؤسسة "التعلیم فوق الجمیع" ھي
برامج من خالل جودة التعلیم و ،ساھم في التنمیة البشریة واالقتصادیة واالجتماعیةة تُ وتھدف لبناء حركة عالمیّ 

عات عاني من الفقر والنزابشكل خاص على المناطق التي تُ  تركیزھا عبرالرعایة االجتماعیة األخرى. 
 والكوارث.

 
اعلین في فلیصبحوا  تمكینھم على وتعمل ،ناصر مؤسسة التعلیم فوق الجمیع احتیاجات األطفال والشبابتُ 

 التنمیة المستدامة وتعزیز بیئة من السالم واألمن والعدالة واالزدھار.  تدعم حیثمجتمعاتھم. 
 

مج أساسیة ھي: برنامج علّم طفالً، برنامج شرف على ثالثة برامؤسسة التعلیم فوق الجمیع ھي المظلّة التي تُ 
 )، باإلضافة لمشروع كاكوما.PEICالفاخورة، وبرنامج حمایة التعلیم في انعدام األمن والصراع (

 www.educationaboveall.orgیرجى زیارة الموقع التالي: 
 

 :الفاخورة برنامج
ة ساھم في التنمیة البشریلبناء حركة عالمیة تُ  یسعىالفاخورة ھو أحد برامج مؤسسة التعلیم فوق الجمیع. 

 د. من خالل توفیر التعلیم الجیّ  ،واالجتماعیة واالقتصادیة
 

رؤیة  مثّلتت إذروا من الفقر والنزاعات والكوارث. الفاخورة یطمح لتقدیم فرص التعلیم للشباب الذین تضرّ 
 لبناء كادر قیادي مؤھّ  من خالل ،لصراعفي تعزیز الحق في التعلیم في دول الصراع وما بعد ا البرنامج
ھارات عالیة لیتسنّى لھم دعم مجتمعاتھم في مختلف القطاعات، وتمكینھم من خلق تأثیر إیجابي في مو بقدراتٍ 
 التماسك واالزدھار.  من مزیدٍ مجتمعاتھم نحو  لقیادة قدراتھم ودعم ،ھماتبیئ
 

المنح الدراسیة، والدعم  تشملقّدم برامج مماثلة، لیُ  ملھبرنامج الفاخورة توسعة نطاق ع قّرر 2016العام  وفي
ن في ئین السورییّ ة لالجة التعلیمیّ النفسي واالجتماعي، باإلضافة إلى برامج الصحة واالستثمار في البنیة التحتیّ 

 www.fakhoora.orgیرجى زیارة الموقع التالي:  .وتركیااألردن ولبنان 
 

 :اإلنمائي المتحدة األممبرنامج 
دول  في بناء على اختالف شرائحھمفي المجتمع واألفراد كافة  بإشراكیُعنى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ً قادرة على مواجھة األزمات ودعم وقیادة التنمیة التي  ل . ومن خالمن شأنھا أن تحسن نوعیة حیاة األفراد جمیعا
في  تسھمدولة وإقلیم، نساعد في تكوین صورة عالمیة ورؤیة محلیة  170التواجد على األرض في أكثر من 

 مج األممبرناتحسین الظروف المعیشیة وبناء دول قویة تواجھ كافة الصعوبات. لمزیٍد من المعلومات عن نشاط 
ع غزة، یرجى زیارة الموقع التالي: في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة وقطا اإلنمائي المتحدة

www.ps.undp.org.  


