
	  
	  

	  

	  
بيیانن صحفي  

 
للسيّیددةة آآنن كووتوونن  2014ززةة وواايیزز للتعليیمم منح جائ  

 
2014نووفمبرر  4االددووحة٬، قططرر٬،   

 
مؤؤسسس وو هھھھي  االبرريیططانيیة٬،ااإلمبررااططوورريیة  ووسامم االحائززةة على  كووتووننآآنن  . وواالسيیددةة  2014جائززةة وواايیزز للتعليیمم ب كووتووننلسيیددةة آآنن اافاززتت 
ً ددووليینالل ااستحساناً  تتايیلتعليیمم االفت انمووذذج قاددتت االسيّیددةة كووتووننوو قدد  .منن أأجلل تعليیمم ااإلناثث )Camfed"كامفيیدد" ( حملة ررئيیسس  لووضعهھ ا

االتعليیمم في صلبب االتنميیة في أأفرريیقيیا.  
  

خاللل االجلسة وواايیزز جائززةة للسيیددةة٬، كووتوونن  صرر ٬، ررئيیسس مجلسس إإددااررةة مؤؤسسة قططررصاحبة االسموو االشيیخة مووززاا بنتت ناقدّدمتت ووفدد 
خبيیرر في مختلفف  1500ااالفتتاحيیة للمؤؤتمرر االساددسس للقّمة االعالميیة لالبتكارر في مجالل االتعليیمم (وواايیزز) في االددووحة٬، قططرر٬، أأمامم أأكثرر منن 

. ددوولة 100االمجاالتت وومنن أأكثرر منن   
  

جائززةة  تهھددففووعررضض اابتكاررااتهھمم ٬،  يیننتفاني رروواادد االتعليیمم االحقيیقيیبفف ااررتعمنن خاللل ااال" :موّو االشيیخة مووززاا بنتت ناصررصاحبة االس ووقالتت
 منن خالللووما هھھھوو ممكنن . ل مثاالً لتعليیمم لجائززةة وواايیزز يیشّكلل االحائززوونن على . االتعليیمم في جددوولل ااألعمالل االعالميررفع مكانة  إإلىوواايیزز 
االتعليیمم  في مجالل االمبتكرريیننوو االتعليیمم االمدداافعيینن عنن منناالمشارريیع ااالجتماعيیة وو رروّوااددإنجاززااتهھمم ٬، نهھددفف إإلى إإلهھامم االماليیيینن منن ب ءااالحتفا

.على حددىى"مدديینة كلّل قرريیة  وو كلّل وولططفلل لكلّل االذذيینن يیقددموونن االحلوولل   
 

كووتوونن  االسيیددةة على تحسيینن االفررصص االتعليیميیة لألططفالل االمهھمشيینن منن االنظظامم االمددررسي. بددأأ االتززااممألكثرر منن ثالثة عقوودد٬،ررّكززتت آآنن كووتوونن 
االسببب االررئيیسي النخفاضض معدّدلل االتحاقق االفتيیاتت في  أأننّ  الحظظتتعنددما   1991بتعليیمم االفتيیاتت في صحررااء إإفرريیقيیا االجنووبيیة في عامم 

هھنّن يیمكن ننّ مم االفتيیاتت بددعمم منن مجتمعاتهھيیلتعأأنن  االسيیددةة كووتوونن أأددرركتتووقدد  .االحووااجزز االثقافيیة تتاالفقرر ووليیس هھھھوواالمددااررسس في االمناططقق االرريیفيیة 
  منن بررااثنن االفقرر . هھننّ مجتمعاتوو اانتشالل  قبلهھننستتشكيیلل ممنن 

 
لتقدديیمم االددعمم االمالي ووااالجتماعي وو االهھيیكلي للفتيیاتت منن االمررحلة ااالبتدداائيیة  )Camfedاالسيیددةة كووتوونن "كامفيیدد" (أأسستت ٬،  1993في عامم 

وومنن  لشاباتت.ل االمهھني تددرريیبباال٬، فضال عنن تكنوولووجيیا االمعلووماتت ووااالتصاالتت ٬، وواالصحة٬، وو  بعددهھھھا ووماالكليیة فحتى االمررحلة االثانوويیة ٬، 
فيیررووسس نقصص وو٬، وومعددالتت االمووااليیدد يیكسرر االحلقة االمفررغة للفقرر٬، ووززووااجج ااألططفالل أأنن فرريیدد منن نووعهھ للمنظظمةوواال االشامللنهھج هھھھذذاا االشأنن 

االتعليیمم  يیاررااتتخقددررةة تأثيیرر على ة ووثيیقة مع جميیع االددوواائرر االتي لدديیهھا شررااك ضمننمنن خاللل االعملل  االمررتفعة االمناعة االبشرريیة / ااإليیددزز
.تتايیاالفتلددىى وواالحيیاةة   

 
 24436 تتكوّونن منن قوويیةوو فرريیددةة إإفرريیقيیة شبكة)٬، ووهھھھي Camfedلـ"كامفيیدد" ( أأحدد االمشارريیع ااألكثرر فعاليیة وواابتكاررااً   )Camaتعدّد كاما (

 برراامجمنن ااستفادد ووقدد  ااألجيیالل االجدديیددةة منن االططالبب. بددووررهه يیررشددوو  يیددرّربب كثيیرر منهھمم٬،  )Camfed( "كامفيیدد" خرريیجيمنن  عضووااً 
Camfed ذذهه االبرراامجهھھھ وويیتمم تنفيیذذ ٬،ماليیيینن ططفلل بالفعلل في ززيیمبابوويي ووززاامبيیا وو غانا ووتنززاانيیا وو مالوويي 3مبتكررةة أأكثرر منن االتعليیميیة اال 

منططقة رريیفيیة . 115ررسة شرريیكة في مدد 5085عبرر   
 

تعززيیزز مكانة االتعليیمم منن خاللل إإعططائهھ االمررتبة ذذااتهھا االتي تتمتع بهھا االمجاالتت  على ووهھھھي تعملل 2011تأسستت جائززةة وواايیزز للتعليیمم في عامم 
 مكافأةة مادديّیة بقيیمةعلى  وواايیزز للتعليیمم جائززةةب االفائززيیحصلل  .ااألخررىى االتي تحصلل عاددةًة على االجوواائزز االددووليیة كاألددبب وواالسالمم ووااالقتصادد

.للمناسبة خصيیصا أأنشئتتميیددااليیة ذذهھھھبيیة  إإضافة إإلىددووالرر أأميیرركي  ٬000،500  
 

٬، ررئيیسس االمؤؤتمرر : " لقدد عبدد هللا بنن علي آآلل ثاني االددكتوورر سعاددةة االشيیخ قالل ٬، 2014 لعامم جائززةة وواايیزز للتعليیمم االحائززةة على في تهھنئةوو
 انمووذذج كووتووننآآنن  أأووجددتت. ووقدد ااإلفرريیقيیةتحسيینن تعليیمم االفتيیاتت ووتمكيینن االنساء االشاباتت في جنووبب االصحررااء حيیاتهھا ل كووتووننآآنن  تتكررس

" .أأيیضا مجتمعاتت بأكملهھا  وولكنن فقطط االماليیيینن منن ااألططفالل منن أأفقرر االمناططقق منهھ يیستفيیددال لتعليیمم ناجحا ل  
 

فيیكي كوولبيیرر ٬، وواالددكتوورر ماددهھھھافف شافانن ٬، وواالسيیرر  أأمثالل االتعليیمم مجالل فياالمبتكرريینن  إإلى يیشررفني أأنن أأنضمم ووقدد صرّرحتت االسيّیددةة كووتوونن: "
 يیلتززمم مشررووعع كامفيیدد االلوّوااتي ةةفتا االمليیوونن. أأنا أأقبلل هھھھذذهه االجائززةة نيیابة عنن  بصفتي االحائزز االرراابع على جائززةة وواايیزز للتعليیممفضلل حسنن عابدد 

)Camfed(  ّبلة منن خاللل االتعليیمم االثانوويي في االسنووااتت االخمسس االمق بددعمهھنن- ٬، ووال االقوّوةةثقة وواالحتى ااآلنن  نّن االفقررقدد سلبب منهھمليیوونن فتاةة  
" .تحوولل مددهھھھشش هھھھنّن منننعررفف ماذذاا يینتظظرر  

 



–االنهھايیة   
 

 
حة عنن جائززةة وواايیزز للتعليیمملم  

 
 

حاززتت االسيّیددةة ووقدد  أأيي قططاعع. فيفرردد أأوو فرريیقق في مجالل االتعليیمم لعامهھا االرراابع٬، باإلنجازز االمتميیزز  ددخلتتتعتررفف جائززةة وواايیزز للتعليیمم٬، االتي 
 "إإسكووااال نوويیبا" أأوو نمووذذجج االتعليیممل االمؤؤسسس االشرريیككاالسيّیددةة كوولبررتت هھھھي . 2013للتعليیمم لعامم  منن كوولوومبيیا بجائززةة وواايیززفيیكي كوولبررتت 

في كوولوومبيیا  االمحرروومةفي تحسيینن نووعيیة ووأأهھھھميیة االتعليیمم ااألساسي في االمددااررسس  وواالمعررووفف على نططاقق ووااسع لفعاليیتهھ٬، "االمددررسة االجدديیددةة"
وواايیزز  على جائززةة حازز االسيیرر فاضلل حسنن عابدد منن بنغالددشش٬، مؤؤسسس ووررئيیسس مجلسس إإددااررةة منظظمة بررااكك 2011،٬مم في عا ووخاررجهھا.
ووذذهھھھبتت تعتبرر منظظمة بررااكك إإحددىى أأكبرر االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة في االعالمم٬، ووقدد ساهھھھمتت في مساعددةة االماليیيینن منن االشبابب.  .ااألوولى للتعليیمم

إإلى االددكتوورر 2012االجائززةة في عامم  ٬، االشرريیكك االمؤؤسسس وواالررئيیسس االتنفيیذذيي لشرركة بررااثامم٬، االتي تعتبرر أأكبرر منظظمة غيیرر افف شافاننهھھھمادد 
.حكووميیة للتعليیمم في االهھندد ووتووفرر خددماتت االتعليیمم وومحوو ااألميیة للماليیيینن بأقلل تكلفة ممكنة  

 
education-for-prize-qatar.org/wise-http://www.wiseلمززيیدد منن االمعلووماتت عنن جائززةة وواايیزز للتعليیمم٬، االررجاء ززيیاررةة   

 
 

االشخصيیاتت االتاليیة: 2014ضّمتت لجنة االتحكيیمم لجائززةة وواايیزز للتعليیمم   
• االتعليیمم أأجلل منن االعالميیة االشررااكة منظظمة إإددااررةة مجلسس ووررئيیسس االسابقة٬، أأستررااليیا ووززررااء ررئيیسة جيیالرردد٬، جووليیا االسيیددةة سعاددةة   
• لوويیسس٬، ررئيیسة ووززررااء هھھھايیتي االسابقة ووررئيیسة مؤؤسسة فووكالل بيیيیرر ميیشيیلل االددكتووررةة   
• وواالشبابب االلغاتت ووتعدددد وواالثقافة للتعليیمم ااألووررووبي االمفووضض فاسيیليیوو٬، أأنددررووال االسيیددةة   
• ووااالدداابب لعلوومملألبحاثث في اا بارريیسس جامعة مدديیررةة ٬،٬، سبيیرربرر كانتوو موونيیكك االددكتووررةة   
• مؤؤتمرر االشعبي االووططنيااللجنة االدداائمة للبكيینن ووعضوو في  لجامعة كيیفيینغ٬، االررئيیسس االسابقق ززوو االبررووفسوورر   

education-for-prize-qatar.org/wise-http://www.wiseلمززيیدد منن االمعلووماتت عنن جائززةة وواايیزز للتعليیمم٬، االررجاء ززيیاررةة   
 

(وواايیزز):  االتعليیمم في لالبتكارر االعالمي االقمة مؤؤتمرر حوولل  
االتعليیمم. ووقدد شررعتت مؤؤسسة قططرر بعقدد مؤؤتمرر سنوويي لالبتكارر في  2009أأططلقتت صاحبة االسموو االشيیخة مووززاا بنتت ناصرر مباددررتهھا عامم 

االترربيیة وواالعلوومم ووتنميیة االمجتمع بتنيیظظمم "االقمة االعالميیة للالبتكارر في االتعليیمم  - وواايیزز" منذذ ذذلكك االحيینن.  
 خاللل منن االتعليیمم مستقبلل بناء أأجلل منن االهھاددفف وواالعملل وواالنقاشش االخالقق االتفكيیرر تتيیح االقططاعاتت متعددددةة ددووليیة مباددررةة  مؤؤتمرر(وواايیزز) وويیمثلل

ً   يیعتبرر (وواايیزز) االمستمررةة٬، مباددررااتهھ وومجمووعة االسنوويیة قمتهھ خاللل ااالبتكارر. وومنن ً  مررجعا االحدديیثة.  االتعليیمم لمنهھجيیاتت عالميیا
االدد يیةرراالقطط االعاصمة في نووفمبرر 6 إإلى 4 منن االفتررةة في 2014 لعامم االتعليیمم(وواايیزز) في لالبتكارر االعالمي االقمة مؤؤتمرر فعاليیاتت تقامم ووسووفف
.ووحة  

 
2014ززةة وواايیزز للتعليیمم االحائززةة على جائوو٬، ااإلمبررااططوورريیة االبرريیططانيیة ووساممعلى  االحاصلة ٬،كووتووننلسيّیددةة آآنن اا  

 
ً  ااً تت آآنن كووتوونن عددددنال ااإلمبررااططوورريیة  منن جامعة كامبرريیددجج٬، ووووساممألعمالهھا منن بيینهھا ددكتووررااةة فخرريیة في االحقووقق  منن االجوواائزز تكرريیما

 ً  برريیططانيیا٬،اامررأأةة االعامم في جائززةة وو٬، مم في إإفرريیقيیا٬، ووجائززةة سكوولل للرريیاددةة ااالجتماعيیةلددفاعهھا عنن حقق االفتيیاتت في االتعلّ  االبرريیططانيیة تكرريیما
.االبرريیططانيیة ااالجتماعيیة للرريیاددةة االعامم جائززةةوو  

 
بمشررووعع  ٬، تمم ااالعترراافف2014. ووفي عامم 2003لمعوونة وواالتنميیة االخيیرريیة لسنة لعامم االددووليیة اال جائززةةب )Camfed( مشررووعع كامفيیدد فازز

.منن أأجلل االتططوويیرر بتكاررااالنططاقق  تووسيیع أفضلل االمماررساتت فيكمنن قبلل منظظمة االتعاوونن وواالتنميیة   )Camfed( كامفيیدد  
    


