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 مركز جنيف العالمي للتعليم في حاالت الطوارئ 

 للتغيير محفز 

 
 

هو تعهد أصدرته عشر مؤسسات  مركز جنيف العالمي للتعليم في حاالت الطوارئ

لالجئين في عام   العالمي  المنتدى  انعقاد  أثناء  إلى 2019رئيسية  المركز  ، ويهدف 

تضافر الجهود معًا وإحداث فارق بصورة جماعية من أجل تعليم األطفال والشباب  

 المتأثرين باألزمات والنازحين.

سيُجرى إطالق مركز جنيف العالمي للتعليم في حاالت الطوارئ بمناسبة اليوم الدولي  

. وسيتبادل فريق رفيع المستوى اآلراء مع المشاركين حول كيفية تمكين  2021للتعليم  

التعليمية في إطار المركز ليشكل محفًزا للتغيير من أجل االستجابة الحتياجات األطفال  

 السياقات المتأثرة بالنزاع والعنف والكوارث والنزوح.

سيمثل المركز منصة ترحب بالدول األعضاء األخرى والمنظمات ذات الصلة بجنيف 

 عبر مختلف القطاعات التي تلتزم باالرتقاء بمستوى التعليم في حاالت الطوارئ.

 
 
 

 . هنا لالنضمام إلينا، يُرجى التسجيل 

يوفر المركز الترجمة الفورية باللغات العربية والفرنسية والبرتغالية واإلسبانية، وكذلك لغة 

 اإلشارة. 

 pheusser@unicef.org بترا هوسر، للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع: 

 

 البرنامج

، الممثل  السفير يورغ الوبرالمالحظات االفتتاحية يقدمها 

الدائم لسويسرا لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى  

 في جنيف.

 
 أصوات من الميدان  -مقطع فيديو 

 
 حلقة نقاش بحضور:

 ، الجئة أفغانية ولدت في باكستانالسيدة/ هينا شيخاني

مديرة دائرة القانون الدولي والسياسات العامة في   السيدة/ هيلين دورهام، 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر

 مساعدة المدير العام لليونسكو لشؤون التعليم  السيدة/ ستيفانيا جيانيني، 

 لتربية والتعليم العالي في لبنانالمدير العام لوزارة ا  السيد/ فادي يرق، 

رئيس قسم التعاون الدولي بالوكالة السويسرية   السيد/ جيانكارلو دي بيكيتو، 

 للتنمية والتعاون في مالي 

 مدير الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ  السيد/ دين بروكس، 

 اإلنسانية، مدير مركز جنيف للدراسات السيد/ كارل بالنشيت

 األوساط األكاديمية:

، نائب مدير مكتب برامج السيدة/ ميريتكسيل ريالنوالمالحظات الختامية تقدمها 

 الطوارئ في اليونيسف 
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