
 ٢٠٠٩لمحو األمية لعام " Guust van Wesemael"الفائز البرازيلي الحائز على جائزة اإلفال 

  
  

لمحو األمية كل سنتين  Guust van Wesemaelتمنح اإلفال جائزة 
بإحدى الدول النامية لشراء لدعم مكتبة عامة أو مدرسية ) السنوات الفردية(

  .الكتب والمواد الالزمة لألنشطة الخاصة بدعم وتشجيع مجال محو األمية
  

 Instituto Doisيورو إلى  ٣٠٠٠منحت جائزة هذا العام والتي تبلغ 

Irmaos (i2i) وهي منظمة غير ربحية مقرها ،favela ) حي من األحياء
ي جانيرو في البرازيل، وتعتمد بريو د Rocinhaفي ) الفقيرة ببلدة عشوائية

هذه المنظمة من أجل استمراريتها على المنح الخاصة، وتنظيم مناسبات 
  .لجمع التبرعات، ومساعدة المتطوعين

  
واحدة من أكبر المناطق العشوائية في ريو دي جانيرو  Rocinhaتعتبر 

في أهل هذه البلدة  حالةنسمة، كما أن  ٢٥٠٠٠٠ويقدر عدد السكان بها بـ 
وقد أدي غياب . غاية الصعوبة خاصة فيما يتعلق بفرص التعليم والعمل

السلطات المدنية والحكومية بها باإلضافة إلى تأثير عصابات المخدرات إلى انخفاض مستوى التعليم ومحو األمية 
  .رية األخرى الموجودة في ريو دي جانيروبصورة كبيرة بهذه البلدة بالمقارنة بالمناطق الحض

وذلك من خالل الخدمات التي يقدمها  Rocinhaوفر هذه المؤسسة فرص التعليم لألطفال، الشباب، البالغين من ت
هو محو نسبة األمية في المناطق  ها األساسيةأهدافوأحد . المجتمع المحلي والدولي ومن خالل التبادل الثقافي

كتاب، وتوفر مواد مفيدة  ٢٧٠٠اً حوالي ومن أجل تحقيق هذا الهدف توجد حجرة للمطالعة تضم حالي. العشوائية
). قادرين على القراءة والكتابة بصورة كلية أو جزئيةأطفال، شباب، وبالغين (ختلف المستويات للطالب على م

فان أغلب  –ومعظمها كتب سبق استخدامها  –ن المقتنيات المطبوعة تتكون كلها من تبرعات خاصة ألونظراً 
  .الستعارةلولحسن الحظ فانه يوجد في حجرة المطالعة فهرس مباشر على االنترنت ونظام  .الكتب التعليمية قديمة

  
مجموعة الكتب  إثراءستستخدم هذه الجائزة للقيام بكثير من التحسينات المطلوبة في غرفة المطالعة، ومن أهمها 

تكون أكثر فائدة من الناحية التعليمية، عدد أكبر من الكتب التي س إضافةالتي تخدم أغراضاً تعليمية عن طريق 
تحويل غرفة المطالعة إلى فصول فعلى سبيل المثال يمكن . وبالتالي يمكن تحقيق مهمة المنظمة بأكبر قدر ممكن

تب لمحو األمية، تدريس اللغة، التعليم والقراءة؛ كما سيتم استخدام الجائزة لشراء قواميس، كتب للمعلمين، وك
  .دراسية وتدريبية للطالب ومزيد من األثاث واللعب التعليمية بحجرة المطالعة

  
 Guustلمزيد من المعلومات عن جائزة اإلفال لمحو األمية 

van Wesemael الجوائز السابقة والتفاصيل  ولمعرفة
الخاصة بكيفية الدخول في هذه المسابقة برجاء زيارة 

  :الموقع االلكتروني التالي
http://archive.ifla.org/III/grants/grant02.htm:   

  
بواسطة المجلس  ١٩٩١لقد تأسست هذه الجائزة في عام 

 Guust vanالتنفيذي لإلفال لتخليد ذكرى الراحل 

Wesemael  الذي كان منسق األنشطة المهنية لإلفال من
 ١٩٧٩ونائب السكرتير العام لإلفال من  ١٩٩٠إلى  ١٩٧٩



قائمة  هذه الجائزةعن طريق المنح، وستظل  لمحو األمية Guust van Wesemaelجائزة يتم تمويل . ١٩٩١إلى 
  .كل عامين إلى أن تنفذ الموارد المالية الخاصة بهامنح وتُ
  
 


