أعلن أسماء المستفيدين من دفعة منحته الثانية

"الصندوق األفريقي لالبتكار في النشر" يعزز فرص وصول 11
مليون طفل وشاب إفريقي إلى التعليم
• بدور القاسمي :اعتمدنا خمسة مشاريع نحن على ثقة بأنها ستحقق فوائد كبيرة
• طارق محمد القرق :المنحة ستجنب انقطاع األجيال الناشئة عن التعليم ومهارات القراءة
والكتابة

للنشر الفوري،
دبي – اإلمارات العربية المتحدة .. ،مارس ،2021
أعلن "الصندوق األفريقي لالبتكار في النشر" ،الذي أطلقه "االتحاد الدولي للناشرين" بالتعاون مع "دبي
العطاء" ،المؤسسة اإلنسانية العالمية التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرا ً لها ،عن أسماء
المشاريع التي تم اختيارها لالستفادة من منحة العام الجاري للصندوق والبالغة  170ألف دوالر
أمريكي ،حيث اختار الصندوق خمسة مشاريع من  311مشروعا ً من  26دولة أفريقية.
وجاء قرار الصندوق هذا العام بدعم الم شاريع التي تحفز االبتكار في عملية التعليم الرقمي ،وذلك
لمساعدة ماليين الطالب في جميع أ نحاء القارة اإلفريقية في استكمال تعليمهم األكاديمي بعد أن تسببت
جائحة (كورونا) في إغالق المدارس وأبرزت أهمية االنتقال إلى التعليم االفتراضي.
وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع التي حصلت على المنحة أكثر من  11مليون طفل وشاب في خمسة
دول أفريقية ،جاء معظمهم من المناطق الريفية النائية ذات الموارد المحدودة التي لم تتمكن الجهود
الوطنية من دعمها لمتابعة التعليم عن بُعد ،والتي تفتقر إلى فرص الوصول إلى المكتبات.

وضمت قائمة المشاريع المستفيدة من الدفعة الثانية للمنحة التي يبلغ مجموعها الكلي  800ألف دوالر
أمريكي تقدمها "دبي العطاء" على مدار أربعة أعوام كالً من:
غانا " -مؤسسة تعليم الفتيات"
إثر تبني المدارس لمناهج التعليم االفتراضي بسبب تداعيات أزمة كورونا ،واجهت الفتيات في
المجتمعات الريفية تحديات في متابعة التعلم عن بعد بسبب الفجوة الرقمية القائمة بين المدن واألرياف،
حيث اقتصرت فرص التعلم عن بُعد على  %70فقط من األطفال في سن المدرسة ،ولمواجهة هذا
التحدي ،ستعمل "مؤسسة تعليم الفتيات" ( )Learners Girls Foundationعلى دعم  400فتاة في
منطقة باغا الريفية التي تضم  100ألف نسمة ،وستساعد هؤالء الفتيات على مواصلة تعليمهن وضمان
وصولهن إلى الموارد التعليمية في ظل التحديات التكنولوجية وصعوبة الوصول إلى خدمات اإلنترنت.

كينيا  -منظمة "الكتاب اإللكتروني"
مع توجه ناشري القارة األفريقية للمحتوى الرقمي جراء انتقال المدارس إلى التعليم عن بُعد ،يفتقر كثير
من الناشرين إلى الخبرة في ممارسات النشر الشاملة التي تلبي المعايير العالمية ،وستعمل منظمة
"الكتاب اإللكتروني" ( )eKitabuمع الناشرين على االرتقاء بالتعلم عن بُعد ،ودعم أكثر من  9ماليين
طالب ومعلم بمواد تعليمية رقمية ،ابتدا ًء بكينيا التي تعد مركز النشر اإلقليمي األبرز في شرق أفريقيا،
مع خطط للتوسع إلى  12دولة أفريقية.
رواندا  -منظمة "أنقذوا األطفال"
بعد إغالق المدارس ،لعبت المكتبات المجتمعية دورا ً محوريا ً في تعزيز محو األمية ومهارات القراءة
والكتابة األساسية ،وستقوم منظمة "إنقاذ الطفل" ( )Save the Childrenبتدريب  270أمين مكتبة
في ثماني مكتبات مجتمعية على استخدام التكنولوجيا لتعزيز ثقافة القراءة بين المجتمعات في المناطق
الريفية ،باإلضافة إلى توفير المواد القرائية اإللكترونية باللغة الكينيارواندية ،حيث ستسهم هذه الخطوة
بمساعدة  1.6مليون طفل على مواصلة القراءة بعد انقطاعهم عن المدارس بسبب إغالقها.
تنزانيا  -مؤسسة "دعم الكتاب الدولية"
أسفر تخفيض الميزانية الحكومية إلى نقص كبير في المكتبات المجتمعية والمدارس في زنجبار بتنزانيا،
وستعمل مؤسسة "دعم الكتاب الدولية" ( )Book Aid Internationalعلى تحويل ثالث حاويات

شحن كبيرة إلى مكتبات مجتمعية مجهزة تجهيزا ً كامالً في منطقة دونغا الريفية بإقليم زنجبار التي تضم
 76ألف نسمة ،وستسهم هذه المكتبات بتمكين األطفال من مواصلة القراءة ،ومساعدة الشباب على
االستعداد لالمتحانات ،باإلضافة إلى تمكين البالغين من القراءة وتعلم مهارات جديدة.
زيمبابوي  -مكتبة لـ  800طالب وشاب
تفتقر المجتمعات في جميع أرجاء زيمبابوي إلى البنية التحتية االجتماعية والثقافية القوية مثل المكتبات
مع نقص الموارد المخصصة للمدارس في األرياف ،وسيقوم الشاعر شيريكور شيريكور بقيادة هذه
المبادرة لبناء مكتبة مجتمعية حديثة في نيماشاكويه ،حيث ستوفر هذه المكتبة لـ  800طالب وشاب
فرصة الوصول إلى الكتب ،وإلى مكان آمن مخصص للدراسة وتعلم البرامج المخصصة الكتساب
المهارات.
وقالت بدور القاسمي ،رئيسة االتحاد الدولي للناشرين" :تسبب انتشار وباء (كوفيد )19-بعرقلة العملية
التعليمية لماليين الطالب في جميع أنحاء العالم ،وتفاقمت آثاره تداعياته السلبية بصورة واضحة في
الدول التي تعاني بنيتها التحتية في مجال االتصاالت من الضعف ،وال يمكنها أن تدعم عملية التواصل
الالزمة للتعلم عن بعد ووسائل التعليم االفتراضي المختلفة ،وبعد أن تلقينا عددا ً كبيرا ً من الطلبات،
يسرنا أن نعتمد خمسة مشاريع نحن على ثقة بأنها ستحقق فوائد كبيرة لشريحة واسعة من األطفال
واليافعين والشباب في القارة األفريقية".
من جهته ،قال الدكتور طارق محمد القرق ،الرئيس التنفيذي لـ"دبي العطاء" وعضو مجلس إدارتها:
"كان تأثير جائحة كوفيد 19-على التعليم كبيرا ً جداً ،ويتوجب علينا اآلن النظر إلى مرحلة ما بعد هذه
الجائحة ومواجهة التحديات وتنفيذ حلول فريدة من شأنها أن تخفف من تأثيرات أزمة الجائحة لتمكين
األطفال والشباب من مواصلة مسيرتهم تعليمهم .وتعد القراءة من الركائز األساسية في التعليم ،ونحن
واثقون بأن المشاريع الخمسة التي تم اختيارها من قبل الصندوق األفريقي لالبتكار في النشر ستنجح في
تسهيل عملية توفير المواد الالزمة لتعزيز المسيرة التعليمية لألطفال .ونتمنى لجميع القائمين على هذه
المشاريع النجاح والتوفيق ،ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية في تمكين مزيد من الطالب األطفال
والشباب".
تسببت أزمة كورونا بانقطاع  250مليون طفل عن التعليم في القارة األفريقية ،وأدى االفتقار إلى
الوصول إلى خدمات اإلنترنت ،ومرافق المكتبات ،والفجوات الرقمية الكبيرة بين المدن واألرياف ،إلى

عدم تمكن الطالب في المناطق الريفية من مواصلة التعلم عن بعد ،وتأثرت الفتيات بشكل خاص جراء
عمليات اإلغالق كما ازدادت مسؤولية األمهات بسبب رعاية األطفال واألعمال المنزلية ،وستسهم منحة
الصندوق األفريقي لالبتكار في النشر بمواجهة هذه التحديات وتجنب انقطاع األجيال الناشئة عن التعليم
والمعارف ومهارات القراءة والكتابة والمهارات الحياتيّة.
-انتهى-

نبذة عن منحة "الصندوق األفريقي لالبتكار في النشر":
منحة "الصندوق األفريقي لالبتكار في النشر" هي مجموعة منح على مدار أربعة أعوام قدرها 800
ألف دوالر وتقدمها "دبي العطاء" ،المنظمة الخيرية العالمية التي تتخذ من دولة اإلمارات مقراً ،تحت
إشراف "االتحاد الدولي للناشرين" ،وجاء قرار تحفيز التعليم المبتكر لمساعدة طلبة القارة األفريقية على
مواصلة العملية التعليمية في أعقاب التدابير االحترازية للحد من انتشار كورونا ،حيث اضطرت 190
دولة إلى إغالق المدارس والجامعات ،ما تسبب في انقطاع  1.5مليار طالب عن التعليم ،ما يمثل
 %90من الطلبة في العالم.
وللتعرف على المشاريع والمبادرات التي يدعمها " الصندوق األفريقي لالبتكار في النشر" ،يرجى زيارة
الموقع التالي .)www.apinnovation.fund( :وتصفح صفحة المشاريع والمكتبات.
نبذة عن "االتحاد الدولي للناشرين":
يضم "االتحاد الدولي للناشرين" ،أ كبر اتحادات جمعيات الناشرين وأبرزها على مستوى العالم83 ،
عضوا ً من  69دولة ،وتأسس االتحاد عام  1896كهيئة صناعية بتفويض في مجال حقوق اإلنسان،
وتتمثل رؤية االتحاد ورسالته في تعزيز النشر ،وحمايته ،ونشر الوعي حول أهميته ودوره كمحرك
دافع لمسيرة التنمية االقتصادية والثقافية واالجتماعية الشاملة ،ويعمل االتحاد بالتعاون مع "المنظمة
العالمية للملكية الفكرية" ،وعدد من منظمات النفع العام ،والمنظمات الدولية غير الحكومية ،على دعم
نشر الكتب والمجالت على المستويين المحلي واإلقليمي ،كما يسعى االتحاد لتخفيف الرقابة ،وتعزيز
حقوق النشر والتوزيع والملكية الفكرية ،وحرية النشر من خالل "جائزة فولتيير" ،ومحو األمية ،ويوفر
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نبذة عن "دبي العطاء":
منذ تأسيسها ،تعمل "دبي العطاء"  -جزء من "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" -على توفير
فرص التعليم السليم لألطفال والشباب في البلدان النامية من خالل تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي
تتسم بالفاعلية واالستدامة ,والقابلة للتوسع .وحتى اليوم ،نجحت المؤسسة اإلنسانية العالمية التي تتخذ من
دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرا ً لها في إطالق برامج تعليمية لمساعدة ما يزيد عن  20مليون
مستفيد في  60بلدا ً ناميا ً .
وتلعب "دبي العطاء" دورا ً رئيسيا ً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
لألمم الم تحدة ،والذي يهدف إلى ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم
مدى الحياة للجميع بحلول عام  ، 2030من خالل دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على
التعليم األساسي والثانوي السليم ،والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب ،وكذلك التركيز بشكل
خاص على التعليم في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة .عالوة على ذلك ،تتبنى دبي العطاء نه ًجا
استراتيجيًا لتحسين مستوى التحاق الطالب ونتائج التعلم من خالل نموذج متكامل للصحة المدرسية
والتغذية الذي يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المعوية في المدارس ،والتغذية المدرسية ،وتوفير
المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية في المدارس.
دبي العطاء هي عضو في إدارة التواصل العالمي التابعة لألمم المتحدة) ، (UN DGCفضالً عن
كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخير )، (IACAD
الجهة المنظمة لألنشطة الخيرية في دبي .وتعتبر المنظمة اإلنسانية العالمية التي تتخذ من اإلمارات
العربية المتحدة مقرا ً لها مخولة بجمع التبرعات من خالل التبرعات المباشرة أو حمالت جمع
التبرعات ،فضالً عن استخراج جميع التصاريح من دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري.
يعتبر العمل التطوعي أداة قوية بالنسبة لدبي العطاء من أجل إشراك أفراد المجتمع في مواجهة تحديات
التنمية .تجمع دبي العطاء كافة أطياف المج تمع اإلماراتي من خالل مجموعة كبيرة من المبادرات
التطوعية والتوعوية المرتبطة بمهمتها العالمية.
المزيد من المعلومات على الموقع اإللكترونيwww.dubaicares.ae :
-انتهى-

