
  
 

 
 اإلنترنت   عبرمؤثر تعلیمي برنامج االمارات ب  مدرسة في  18طالب من  3000 شارك

 من أجل التنمیة المستدامة 

 
" برنامجيهدف   • ي

ن الج�ل القادم من   "Real World Studies" "دراسات العالم الحق��ت إللهام وتمكني
، وقد ساعد أ��� من   ن ن العالميني طالب منذ إ�شائه، ح�ث تضم دولة اإلمارات الع���ة المتحدة   4700المواطنني

 مدرسة.   18من  طالب 3000
ي  • ، الصحة والمرافق الصح�ة ناغطيها ال�ب ��شمل المواضيع اليت ي

ي والمائئ
 مج، التنم�ة المستدامة، األمن الغذائئ

كة السفر االجتماع�ة التطوع�ة تعم • ن العد�د من أهداف التنم�ة المستدامة لألمم  هذە ل �ش ع� تحسني
ي ذلك   المتحدة،

ي ب الخاص الثالث ع�ش  والهدفالج�د  بالتعل�مالمتعلق   بعاالهدف الر بما �ن
 العمل المنا�ن

 
المتحدة،   الع���ة  ، اإلمارات  ي ي إطار    –  2022،  يونيو   22ديب

الـ  �ن المؤسسة االجتماع�ة   20الذكرى  لتأس�سها، تحتفل 
طالب  مؤثر للفعال و هذا العام بهذە المناسبة من خالل مضاعفة جهودها لتوف�ي تعل�م    Camps International العالم�ة

العالم   أنحاء  ي جميع 
السفر  من  �ن فتح  إعادة  بعد  الحضور�ة  الدول�ة  االستكشاف�ة  الرحالت  ، ومن خالل  خالل  العال�ي

نت برنامجها التعل��ي ع�ب  " اإلن�ت ي
   الحائز ع� جوائز.  -  Real World Studies-"دراسات العالم الحق��ت

 
الطالب  ، لم �عد ب�مكان  والسفر ع� مستوى العالم  تداع�ات ع� التنقلمن   19-كوف�د نظرا لما �سببت ف�ه جائحةو 

ي يواجهها العالم ومواطنوە �شكل مبا�ش   تج��ة والتعا�ش مع الظروف  . عمال منها ع� تجاوز هذە العقبة  التحد�ات اليت
ي مجال السفر، أوجدت

ي فرضتها الجائحة �ن ي مجال المغامرات والرحالت االستكشاف�ة "  المؤسسة    اليت
 Campsالرائدة �ن

International"   نت،    التعل��ي ع�ب و�طالق برنامجها  بد�ال ع�ب تط��ر ي "اإلن�ت
ي  (RWS) "دراسات العالم الحق��ت

عام ال، �ن
توف�ي    2020 قدرتها ع�  استمرار  ومواص  التواصل لضمان  العالم  أنحاء  جميع  ي 

�ن ومخ�ماتهم  الطالب  ن  مساعدة  بني لة 
ن  ن العالميني ن الج�ل القادم من المواطنني ن ع� إلهام وتمكني  .المعلمني

 
"برنامج   يتكون ي

من برامج دراسة م�دان�ة تتما�ش مع مجاالت المواد    Real World Studies  - "دراسات العالم الحق��ت
الوال�ات  الدول�ة ومناهج كل من  المتحدة والبكالور�ا  الممل�ة  ي ذلك مناهج 

بما �ن العالم�ة  بالمناهج  األساس�ة ومرتبطة 
ال�ا.   ي    منذ إ�شائهو المتحدة وأس�ت

"  ر�ط برنامج  ،2020عام  ال�ن ي
  أ���  Real World Studies   -"دراسات العالم الحق��ت

ي    4700من  
�ن لـمؤسسة  مدرسة    66طالب  ن  الدائمني ن  ي    "،Camps International"بالموظفني

ي كين�ا   المخ�مات�ن
  ، �ن

ان�ا  ن و اإل�وادور  ،كوستار�كا   ،كمبود�ا   ،بورنيو  ، ت�ن نت.  منو��ي ة ع�ب اإلن�ت  خالل جلسات تفاعل�ة مبا�ش

https://www.campsinternational.com/uae/real-world-studies/
https://sdgs.un.org/ar/goals/goal4
https://www.globalgoals.org/goals/13-climate-action/
https://www.campsinternational.com/uae/


  
 
 

ي ال�ب 
ي يتم تناولها �ن ي والصحة وال�ف    ،المستدامة  كل من التنم�ة  نامج �شمل الموضوعات اليت

ي والمائئ
، األمن الغذائئ   الص�ي

من   المتحدةدولة  بمشاركة طالب  الع���ة  المتحدة  ،اإلمارات  ال�ا   ،الممل�ة  المتحدة    ،أس�ت جنوب  األم��ك�ة،  الوال�ات 
�ا   ،إف��ق�ا  ن ي اإلمارات الع���ة    ، مال�ي

ها. �ن ي برنامج  مدرسة    18شاركت    المتحدة، المكس�ك وغ�ي
"�ن ي

 "دراسات العالم الحق��ت
- Real World Studies ،  طالب موارد التعلم بنشاط.  3000ح�ث �ستخدم أ��� من 
 

ن والطالب   ن المعلمني "برنامج    ع�ب هذا، ومن أجل سد الفجوة بني ي
العالم الحق��ت ،  Real World Studies  - "دراسات 

ة إ� األمام    "Camps International  اتخذت مؤسسة " مجموعات تفك�ي خاصة بدراسات   ح�ث أسستخطوة كب�ي
  . ي

ن المؤتمراتع� غرار    ،تقدم هذە الفعال�اتالعالم الحق��ت أفضل الطرق  فرصة ثمينة للتعاون والنقاش حول    ، للمعلمني
ي  مقبل للمجموعة  �ذكر أن اللقاء المستقبل السفر التعل��ي المستدام.  ب الطالب  اهتمام وشغف  إلثارة  

ي كين�ا �ن
س�قام �ن

ن  ة ما بني  . 2022أ�ت��ر  28و 24الف�ت
 

ي تمتد ع� مدى  ف تها اليت ا، تقدم مؤسسة "    20ع�ب خ�ب ي    رحالت   " Camps Internationalعام�
استكشاف�ة تغ�ي الح�اة �ن

ي ذلك كين�ا وكمبود�ا. ومنذ إ�شائها، شارك    بلدان،مخ�ماتها الدائمة ع�ب سبعة  
ي رحالت    ألف  30بما �ن

طالب ومعلم �ن
وع، مما أثر ع� ح�اة أ��� من    400استكشاف�ة ع�ب   ي    ألف  120م�ش

ي جميع أنحاء العالم. من خالل المشاركة �ن
شخص �ن

وصنع القرار والتحل�ل والمسؤول�ة    �طور الطالب والمعلمون مهارات الح�اة الواقع�ة األساس�ة مثل التعاون  البعثات،هذە  
 . تخص مستقبلهماألخالق�ة والثقاف�ة مع تط��ر شعور أقوى باالنتماء إ� قض�ة مستدامة 

 
ي معرض حديثه عن اإلنجاز الذي حققته المؤسسة، قال 

كة    ستيوارت ر�س جونز، المؤسس والرئ�س التنف�ذي   �ن ل�ش
  "Camps International  :"  ا �ن عام� ن   الماض�ة،"ع� مدار الع�ش نا   أنفسنا   قمنا بتحسني ن ي جعل مستقبل مجتمعنا   وتم�ي

�ن
كائنا   ي العمل مع �ش

ي يواجهها الناس حول العالم من خالل المشاركة النشطة �ن وأطفالنا أقرب إ� القضا�ا والمشا�ل اليت
ن  الجائحةعندما  و .  المجتمعيني برنامج  ،حلت  لنا  الواق�ي "  نا سمح  العالم  ن    "دراسات  والمعلمني الطالب  تزو�د  بمواصلة 

ي و   حول   استثنائ�ةبمعرفة  
الحق��ت ن    تأس�سهمالعالم  ن مسؤولني ن عالميني الرابع والثالث  بما يتما�ش مع  كمواطنني ن  الهدفني

ي  الدائم  هدفنا  لألمم المتحدة. وس�كون    من أهداف التنم�ة المستدامة  ع�ش 
هو ضمان "،  Camps International"�ن

ات الدول�ة متاحة للجميع".   أن تكون المعرفة والخ�ب
 

 انت� 
 
 

  :" Camps International" لمحة حول 
 

 "Camps International  "  ي.  تدير المؤسسة شبكة دائمة من ن ال��ح�ة والعمل الخ�ي �ي مؤسسة اجتماع�ة توازن بني
ي أم��كا  

�ة من خالل عمل�اتها المملوكة بال�امل �ن ي قلب المجتمعات ال��ف�ة ومناطق حما�ة الح�اة ال�ب
المخ�مات الدول�ة �ن

ق آس�ا. تقع المخ�مات ح�ث مست��ات   ق أف��ق�ا وجنوب �ش ي مجال  الالتين�ة و�ش
ة �ن الفقر مرتفعة و / أو تحد�ات كب�ي

�ة.   ئ الحفاظ ع� البيئة والح�اة ال�ب ي امعظم المخ�مات ع� أر   وتن�ش
ن لبناء    �تممجتمع�ة، و   �ن توظ�ف السكان المحليني

ن وتزو�د  المستدامة  المخ�مات باحت�اجاتها، ح�ث �عمل كل منها كمحور �ديرون منه مجموعة واسعة من المشار�ــــع    وتجه�ي
ب  قاعات الدراسة،المشار�ــــع بناء    وأ�شطة المغامرة للشباب من جميع أنحاء العالم. �شمل الح�اة    حما�ة   ،توف�ي م�اە ال�ش

�ة والبح��ة، إعادة  ، ومبادرات التم��ل الصغ�ي التشج�ي ال�ب ي  . ة، التثق�ف البييئ

https://uk.linkedin.com/in/stuart-rees-jones-5798902a
https://uk.linkedin.com/in/stuart-rees-jones-5798902a
https://uk.linkedin.com/in/stuart-rees-jones-5798902a


  
 

بمرور  Camps Internationalتحتفل"   ت  20"  ي مجال 
�ن ا ع� عملها  تغ�ي  قد�م رحالت سفر  عام� أخالق�ة وتج��ب�ة 

 https://campsinternational.ae. الح�اة
 

 لم��د من المعلومات، ير�ب التواصل مع:  
ي 

 natalie@thealtoagency.com|   +971 58 58 73810 |ناتا�ي فال�ن
ي شاە     Vrushti@thealtoagency.com |  +971 50 389 1130  |فروشيت

 

https://campsinternational.ae/
mailto:natalie@thealtoagency.com
mailto:Vrushti@thealtoagency.com

