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 بالتعاون مع "مكتبات بال حدود" وموقع إديوتكنوز  

 األردنبالالجئين السوريين  مساعدةلتعميمًيا  مشروًعايدعم  ""وايز
 

رائدة الدولية المبادرة ال، "مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز سيَّل :6112 يوليو 1الدوحة، قطر، 
 ،منظمة مكتبات بال حدود وموقع إديوتكنوز التعاون بينسُبل  ،مؤخًرالتعزيز االبتكار والتعاون في مجال التعميم، 

التعميمية  اتعو إلى دعم المشر  سعىالذي ي ،البرنامج ىذا قد أثمربرنامج وايز لتسريع التطوير. و  المدعومين من
دروس في المغة  تعّمم ألطفال السوريين الالجئين في األردنأتاح ل اتعاونيً  امشروعً  ،لتطوير خدماتيا الرامية الناشئة
 .العربية

 
متعدد و  ،أدوات محمولصندوق  عبارة عن ، وىو"صندوق األفكار"قد ابتكرت منظمة مكتبات بال حدود وكانت 
تسييل وتعزيز فرص الحصول عمى التعميم غير النظامي لممجتمعات السكانية المعرضة إلى يدف ي ،الوسائط

ترمي لمساعدة  ،موارد إلكترونية تعميمية قائمة عمى األلعابقّدم يف ،موقع إديوتكنوزأّما لمخطر مثل الالجئين. 
ا من شأنيا مساعدة تكنولوجيً ة مبتكر لتوفير مواد  وقد وّحدت المؤسستان جيودىماالعربية.  المغة تعمماألطفال عمى 

 واكتساب ميارات القراءة والكتابة. ،تعمم المغة العربيةعمى ألطفال السوريين في األردن ا
 

 وبالتحديد إلى ،موقع إديوتكنوز من تصميممجّيزين بموارد إلكترونية  ،األردنإلى صندوقي أفكار إرسال  جرىوقد 
ان. عمَّ  بالعاصمة الياشمي الشماليمنطقة في  المحمي المجتمعتنمية لمركز و  السوريين، مخيم األزرق لالجئين

ستفادة اال أعوام 01إلى  2ن ا بياألطفال الذين تتراوح أعمارىم مأصبح بإمكان ، 6102منذ نياية شير مارس و 
 عبر ذات الصمة اإلنجاز مؤشراتوجمع  ،رصد التقدم المحرزو ، إديوتكنوز قّدمويالذي  المحتوى التعميمي من

 صندوق األفكار.
 

ألجيال  بل التعميم، تيديد مستقالنزاع في سوريا مثلطويمة األمد،  ارئةوضاع الطاألمن شأن  وكما ىو معموم، فإن
عالوة و ب. و الحر  اي مزقتيتال انعنصًرا حاسًما إلعادة بناء البمد دالذي يع ،بأكمميا، وتقميص رأس المال البشري

 بالوسائل الكفيمة بمساعدتيم عمى عدم االستقرارالعنف و آثار األطفال الذين يعانون من عمى ذلك، يجب تزويد 
 ،ابلعاألالقائم عمى و  ،التعميم المبتكر يمبيليذه األسباب، و استعادة الشعور بالحياة الطبيعية واألمن في حياتيم. 

 لألطفال الالجئين.والوجدانية حتياجات التعميمية كاًل من اال
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بعد اجتماع ممثمييما في إطار  سّيما ، والالعمل يًدا بيدمكتبات بال حدود وموقع إديوتكنوز قد قررا  منظمةوكانت 
 التعميمية الناشئة والمبتكرة التي اتعو الذي يقّدم فرًصا لممشر  ،برنامج وايز لتسريع التطويرمشاركة المؤسستين في 
 .وتوسيع نطاقيا تسعى لتطوير خدماتيا

 
أولوّية فرصة لدراسة المغة العربية نزاع أو مناطق ال المجوءاألطفال الذين يعيشون في مخيمات منح  شّكل طالمالو 

االتصال القدرة عمى و ناسبة لمالموحية ا األجيزة تحديات في توفير تواجيغير أن المؤسسة ، إديوتكنوزلدى 
وفير لت فرصة فريدةمنظمة مكتبات بال حدود  مع الموقع التي أبرمياشراكة ومن ىذا المنطمق، مّثمت الباإلنترنت. 
ومن األردن، بلألطفال المحرومين والمعرضين لمخطر في مخيمات الالجئين أفضل  اتوتقديم خدم ،تعميم نوعي

 ،العربيةلمغة المبتكر التعميم جمع بين الشراكة وقد أتاحت ىذه الالمنطقة.  فيأخرى  ثم تعميم التجربة عمى أماكن
مكانية الوصول إلى أحدث التقنيات المتاحة في السوق التعميمو  ،إديوتكنوز موقع ضطمع بويالذي   اقدمييي الت يةا 

 األفكار.صندوق 
 

 تأثيرتحقق ، ما نتج عنو الذكرفي سال التواصل بين المشروعين في تيسيربرنامج وايز لتسريع التطوير أسيم وقد 
السيدة ديانا الدجني، المؤسس قالت ، ممموس بالنسبة لألطفال في مخيمات الالجئين. وفي ىذا السياق إيجابي

برنامج وايز لتسريع أتاحيا لوال الفرصة التي  ممكنةلتغدو ىذه الشراكة  لم تكن": إديوتكنوزوالرئيس التنفيذي لموقع 
طاقاتيما قدراتيما و و  يمادمج خبراتمن منظمة مكتبات بال حدود وموقع إديوتكنوز تمّكنت  يافضمب  التي و ، التطوير

 ".لألطفال السوريين الالجئيندعم التعميم إلى ييدف  يتعاونمشروع تأسيس ل
  

تعّد المحتويات عالية الجودة : "لمنظمة مكتبات بال حدودالسّيد جيريمي الشال، المدير العام قال من جيتو، 
فرص  لميدف المراد منو؛ أال وىو تحسين الصندوق تحقيقتساعد عمى عناصر أساسية لصندوق األفكار 

منظمة مكتبات بال الشراكة بين  تعنيوفي ىذا اإلطار، الحصول عمى التعميم لألشخاص المعرضين لمخطر. 
 ".مة وكفاءةألطفال السوريين الالجئين بطريقة أكثر مالءلدعم ال توفير حدود وموقع إديوتكنوز

 
  - انتهى -

 
 عن برنامج وايز لتسريع التطويرنبذة 
ن بما يضمالناشئة باستراتيجيات فعالة ودعم ممموس  مشروعاتلتزويد ال المؤىمينشركاء الو فريق من المشرفين خبرات إلى برنامج وايز لتسريع التطوير يستند 

بدور  البرنامجيقوم . كما المحددةلتمبية احتياجاتيا  ييدفو  برنامج إرشادّي يمتّد عمى مدار السنةسنوًيا لالستفادة من  مشروعاتتنميتيا. ويتم اختيار خمسة 
 والمستثمرين. الجيات المانحةالمعرفة والحصول عمى الدعم من لتبادل فرص إيجاد ال غايتيابشبكة دولية المختارة  مشروعاتال الوسيط الذي يصل
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 إديوتكنوزعن موقع نبذة 

 تدريبيةوأوراق  إلكترونية ألعاب) مشّوق مييورد إلكتروني تعمم 011يسعى الموقع إلى جعل تعمم المغة العربية أمًرا ممتًعا لألطفال من خالل توفير أكثر من 
من  ،آن مًعاالتعميمية والترفييية في أعوام. ويتم عرض جميع ىذه الموارد  8و 3ستيدف األطفال الذين تتراوح أعمارىم ما بين ي( وكتب إلكترونية قابمة لمطباعة

عمى مستوى عالمي. وقد مكنت منصة لمتنافس مكن لألطفال جمع الشارات والنقاط حيث ية، يادفاأللعاب ال تعتمد بدرجة كبيرة عمىخالل بوابة إلكترونية 
دخال عناصر ترفييية إلى الفصول الدراسية، بينما  إديوتكنوز ممارسة ميارات  لمطالب أتاحتالمعممين من إضفاء المزيد من المتعة عمى العممية التعميمية وا 

 إديوتكنوزنظام المكافآت من أسيم كما يطمب منيم لعب مجموعة من األلعاب الموصى بيا(.  يثمنزلية )حفروض محددة في المنزل عمى شكل 
(https://eduTechnoz.com في ) غير  األطفالو ، بمن فييم األطفال الذين تشكل المغة العربية لغتيم األم المغة العربيةبقدرتيم عمى تعّمم ثقة األطفال تعزيز

شادة إعالمية تغطية  بذلك نالجميع أنحاء العالم، و  فيمستخدم ألف  01 كثر منخدماتو أل إديوتكنوز موقع وقد قّدم .الناطقين بيا عمى السواء كما  ،واسعةوا 
 الجوائز.العديد من  حصد

 
 األفكار صندوقنبذة عن 

تبرز حاجة المجتمعات . وبمجرد تمبية ىذه الحاجات، الطبية ةلغذاء والمأوى والمساعدا تتمثل فيمنازحين والالجئين ثمة حاجات ضرورية وممحة يجب توفيرىا ل
 الدخول في منظمة مكتبات بال حدودقررت  ،من أجل ذلك. لبناء المستقبل الالزمة دواتألإلى ا في كثير من األحيان تفتقر بيد أنيا. إلى إعادة البناء واإلعمار

سبل الحصول عمى السكان الذين يفتقرون إلى  خدمةل مصممة ،ومرنة ،متنقمة أداة و عبارة عنىو ، صندوق األفكار البتكار شراكة مع المصمم فيميب ستارك
سواء في و  .وغيرىموالمياجرين وسكان الريف، األشخاص الذين يعانون من عدم االستقرار و  الشبابمثل  ،عرضة لمخطرالفئات األكثر  ال سيما، و التعميمالثقافة و 

منذ و إلى مستخدمين جدد.  لوصولا منالمكتبات  ، وتمكينفي نشر التعميم والثقافةمحورًيا ا فكار دورً األصندوق يؤدي البمدان المتقدمة أو المناطق المحرومة، 
ألمم المتحدة السامية لمفوضية الشراكة مع بال، 6100في أبريل  لالجئين السوريين مخيم األزرق إلى؛ أوليما األردنإلى أفكار صندوقي إرسال ، تم 6100عام 

مركز لتنمية المجتمع المحمي تديره منظمة كير الدولية في منطقة  إلى يثانالصندوق ال أرسل، 6102منذ بداية عام و ومنظمة كير الدولية. لشؤون الالجئين 
 ان.في العاصمة عمَّ الياشمي الشمالي الواقعة 

 


