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 مسابقة فیدیو تعلیم الشباب
 شارك أفكارك حول التعلیم في المستقبل وقد تنال  

 !MTVمم المتحدة في نیویورك على قناة فرصة إیصال صوتك إلى األ
 )http://on.fb.me/1QY1xkm(أو على صفحتنا على الفیسبوك  ) http://bit.ly/1RjJXup(أدخل ھنا 

 
 مسابقة فیدیو تعلیم الشباب 

 الماضي لمساعدة العالم على وضع خطة لتحقیق   /أیلولتم تعیین لجنة التعلیم حتى سبتمبر
) الذي یدعو العالم إلى "ضمان جودة التعلیم الشامل والعادل وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة SDG 4على التعلیم (ھدف طموح التنمیة المستدامة 

ملیون ممن في المدرسة،  590من بین ملیون طفل وشاب عن عدم تلقیھم التعلیم االبتدائي والمتوسط. و 124ضخم. صرح أكثر من  تحدٍ  إنھللجمیع." 
 القراءة والكتابة والریاضیات.  ئفشلوا في تعلم مباد —تقریبا ن من خمسةإثنا —ملیونا 250حوالي 

 
العنان لقدراتھ من خالل  لكي یطلقكل طفل وشاب  تمكین یةتأمل اللجنة أن تغیر ھذا. لقد اجتمعت مجموعة من قادة العالم لتقدیم التوصیات حول كیف

 ، سنلھم ونقنع القادة بالتصرف.وبمساعدتكم أنتملتصرف، التعلیم. سیتمكن ھؤالء القادة من طرح جدول أعمال بغرض ا
 

حول ما یعنیھ التعلیم في مستقبلكم. التعلیم قضیة أساسیة تؤثر على الشباب في كل مكان. لنكن صوتا واحداً ونقف وقفة رجل  مأنت أصواتكمنرید سماع 
 التعلیم!  من أجلواحد #

 
 التحدي

 ثانیة أو أقل تجیب فیھ عن أحد أو كال السؤالین التالیین:  30سجل فیدیو مدتھ 
  كیف یمكن للتعلیم أن یساھم في إعدادك بشكل أفضل لمستقبلك؟

  بالنسبة لك، كیف تبدو المدرسة المثالیة في المستقبل؟
 

  )http://on.fb.me/1QY1xkm(أو على صفحتنا على الفیسبوك    )http://bit.ly/1RjJXup(الفیدیو الخاص بك ھنا  برفعقم 
 

 موعد التسلیم النھائي
 بتوقیت شرق الوالیات المتحدة، توقیت مدینة نیویورك ) 11:59( 2016 /آیارمایو 31

 
 األَْھلِیَّة

 * 30 -13الشباب من جمیع أنحاء العالم الذین تتراوح أعمارھم 
الوالدین/الوصي القانوني. التفاصیل متاحة على ریح موقع من قبل أحد صسوف یحتاجون إلى تقدیم نموذج ت 18* المشاركون الذین تقل أعمارھم عن 

 رابط المسابقة
 

 التحكیم
 معھم(غیانا)، و ھامیتروزماري (كینیا) و أودیديكینیدي سیتم اختیار أول ثالثة فیدیوھات من قبل ھیئة الشباب للجنة التعلیم، التي تشارك رئاستھا 

 (باكستان).   مالال یوسفزاي
 في شریط الفیدیو الذي یستقبل أكبر عدد من األصوات العامة. ویتم تنظیم مسابقة فیدیو تعلیم الشباب بالتعاون مع مھورالجكما ستعطى جائزة اختیار 

World at School Global Youth Ambassadors صوت وMTV. 
 
 
 

 الجوائز
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ومنصات الشركاء، وعند إطالق تقریر  MTVفي أوسلو، على مختلف منصات  /تموزوسیتم عرض الفیدیو الفائز في اجتماع لجنة التعلیم في یولیو
 القادم في نیویورك.  /أیلولاللجنة في شھر سبتمبر

 
 سیتم تقدیم الجوائز التالیة:

اللجنة  تقریر عرض الخاص بك أثناءفیدیو ال مشاھدة عرضسنة): دعوة إلى نیویورك ل 18الجائزة الكبرى (یجب أن تكون أكثر من 
  /أیلولناء انعقاد الجمعیة العامة لألمم المتحدة في سبتمبرأث

 ، واي فاي)16GBالجائزة الثانیة: آیباد میني (
 )4GBذاكرة  بوصة، 11حاسوب محمول (إتش بي كروم بوك الجائزة الثالثة: 

 ضد الماء GoPro Hero4 Sessionكامیرا فیدیو : الجمھورجائزة اختیار 
 

 إلینا! انضم
 )(Facebook http://on.fb.me/1PoiiCjوتابعنا على  educationcommission.orgقم بزیارة  

 . )Twitter)http://bit.ly/1WqOER8و
 أضف صوتك إلى ھذا الحوار الھام في التعلیم وساند التعلیم في المدرسة!

 
 الخلفیة

والباحثین لتطویر قضیة االستثمار  ،صانعي السیاساتواللجنة الدولیة لتمویل فرص التعلیم العالمي (لجنة التعلیم) ھي مبادرة عالمیة تضم قادة العالم، 
 تعلیمیة متكافئة لألطفال والشباب.  افرص یحققالمتجدد وتحدید تمویل 

 
لیل حول ما یلزم فعلھ من أجل زیادة حجم االستثمار، ونتائج التعلیم التي لھا تأثیر إیجابي على التنمیة ستقوم اللجنة بجمع أفضل األبحاث وسیاسة التح

جوكو رئیس إندونیسیا ومن شیلي،  میشیل باشیلیتالرئیس و،  إرنا سولبرغاالقتصادیة واالجتماعّیة. یشترك في عقد اللجنة رئیس وزراء النرویج 
قدم المبعوث الخاص لألمم المتحدة للتعلیم العالمي، تی . إیرینا بوكوفا، UNESCOوالمدیر العام للیونسكو  ،مالوي ابیتر موثاریكالرئیس و، ویدودو
 ، رئیسا للجنة. براون غوردون

 
 


