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 مسابقة لتطویر تطبیق تعلیمي لألطفال السوریین الفارین من الصراع

 لمساعدة األطفال السوریین على تعلم القراءة EduApp4Syriaملیون دوالر أمریكي لمسابقة  1.7شراكة دولیة تخصص جائزة بقیمة 
 

ملیون كرونة نرویجیة  15أعلن تحالف تقوده النرویج، الیوم عن إطالق مسابقة بجائزة قیمتھا  - )2016ینایر  29واشنطن العاصمة (
 ملیون دوالر أمریكي) لمساعدة األطفال السوریین النازحین على استكمال تعلیمھم خالل النزاع الذي طال أمده.  1.7(ما یقرب من 

 
ما یصل إلى خمسة من الفائزین األوائل لتطویر تطبیق للھاتف الذكي الذي یمكنھ تنمیة مھارات  EduApp4Syriaمسابقة ستختار 

ما  القراءة والكتابة األساسیة باللغة العربیة وتحسین الرفاھیة النفسیة واالجتماعیة لالجئین السوریین من األطفال الذین تتراوح أعمارھم
 لطرحھما في جمیع أنحاء العالم بعد التطویر واالختبار الشامل. سنوات. وسیتم اختیار تطبیقین 10إلى  5بین 

 
طفل في  ملیون 2.8نحو  جروجلقد اضطرت المالیین من األسر إلى الفرار من منازلھم منذ بدایة األزمة السوریة. وقد أسفر ذلك عن 

إلى المدرسة أو من ال یذھب إلیھا في ظل ضغط المدرسة. یعیش األطفال السوریون سواًء منھم من یذھب  منسوریا أو الدول المجاورة 
 شدید من ویالت الصراع الذي طال أمده، فالعدید منھم یعانون من صعوبات في التعلم نتیجة لذلك. 

 
وقد صرح بورغ بریندي، وزیر الشؤون الخارجیة النرویجي قائالً: "نحن نعلم أن جمیع األسر السوریة تقریًبا تمتلك ھواتف ذكیة". "ُیعد 

الھاتف الذكي أداة ضروریة للتواصل المستمر مع األصدقاء والعائلة ومعرفة األخبار والمعلومات الھامة. كما نعلم أیًضا أن اآلباء 
السوریین یساورھم القلق الشدید بشأن تعلم ورفاھیة أطفالھم. لذا نسعى إلى تطویر ھذه األداة التعلیمیة التي تعتمد على أسلوب اللعب، 

 لألطفال استخدامھا في أي مكان". والتي یمكن
 

تبحث ھیئة المسابقة عن تطبیق یتمیز بالجاذبیة وسھولة االستخدام، بحیث یجذب تركیز المتعلمین من األطفال ویوفر لھم تجربة إیجابیة 
 ومحفزة من خالل االستمتاع باللعبة.

 
ھات المعنیة األخرى التي یمكن أن تتمخض عن أنواع جدیدة لقد تحمس قطاع صناعة األلعاب الترفیھیة للمشاركة وكون شراكات مع الج

 من أدوات التعلم الذاتي التي تتضافر مع البرامج التعلیمیة الرسمیة وغیر الرسمیة القائمة.
 

في الوالیات المتحدة، وھي مؤسسة شریكة بالمسابقة أنھ "من خالل ھذه  World Visionوقد ذكر ریتشارد ستیرنز، رئیس مؤسسة 
بیة على مشاركة مجموعة جدیدة من المبتكرین المختصین في حل المشكالت لتل All Children Readingابقة، یحرص شركاء المس

نأمل أن یصل تطبیق الھاتف الجوال ھذا إلى ھؤالء األطفال المتضررین، أینما كانوا، لیساعد في تحسین احتیاجات األطفال السوریین"
 لة تعلم القراءة."رفاھیتھم ویوفر لھم وسیلة لمواص

 
) وقد أطلقت المسابقة بالتعاون مع الجامعة النرویجیة للعلوم Noradتنظم المسابقة الوكالة النرویجیة للتعاون من أجل التنمیة (

، ھي شراكة تضم الوكالة All Children Reading: A Grand Challenge for Development)؛ NTNUوالتكنولوجیا (
وشركة تشغیل وزارة الشؤون الخارجیة والتجارة األسترالیة؛و   VisionWorldومؤسسة )، USAIDاألمریكیة للتنمیة الدولیة (

 ).INEE؛ والشبكة العالمیة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ (Orangeالھواتف الجوالة 
 

. ترسل طلبات المشاركة للمنافسة على الجائزة www.norad.no/eduapp4syriaلمزید من المعلومات وتقدیم طلب، یرجى زیارة 
 .2016أبریل  1بحلول 

 
 الشؤون الخارجیة النرویجيللتواصل اإلعالمي مع وزیر 

 ))sms(غیر مخصص للرسائل النصیة القصیرة ( 02 00 95 23 47 + 
 

 All Children Reading: A Grand Challenge for Developmentللتواصل اإلعالمي مع شركاء 
 )SAIDالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ( 

USAIDPressOfficers@usaid.gov 
 
 

https://www.norad.no/en/front/thematic-areas/education/innovation/eduapp4syria/
https://www.norad.no/en/front/
https://www.ntnu.edu/
http://allchildrenreading.org/
https://www.usaid.gov/
http://www.worldvision.org/
http://dfat.gov.au/pages/default.aspx
http://www.orange.com/en/home
http://www.ineesite.org/en/
http://www.norad.no/eduapp4syria
mailto:USAIDPressOfficers@usaid.gov
mailto:USAIDPressOfficers@usaid.gov


 World Visionمؤسسة 
 لورا بالنك

+1.646.245.2496 
lblank@worldvision.org 

 
 )INEEحاالت الطوارئ ( للتواصل اإلعالمي مع الشبكة العالمیة لوكاالت التعلیم في

 بیتر ترنسبرج
peter.transburg@ineesite.org 

 
 

 
 
 

 
 

# #  # 

mailto:lblank@worldvision.org
mailto:lblank@worldvision.org
mailto:peter.transburg@ineesite.org
mailto:peter.transburg@ineesite.org

