
 

 

 تحديات التعميم بطريقة مبتكرة  تعالج
  6102بجوائزه لعام  الفائزة المشاريع" يعمن أسماء وايز" مؤتمر

 
مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز"، المبادرة العالمية  أعمن – 6102 أكتوبر 0قطر،  الدوحة،

المؤتمر عن المشاريع الستة الفائزة بجوائز بتكار والتعاون في قطاع التعميم، الرائدة التي تسعى لدفع جيود اال
والواليات المتحدة  ،واليند ،وفرنسا ،والبرازيل ،ولبنان ،من كنداالفائزة المشاريع  جاءتو  .6102لعام 

لنيجيا الخالق في التعميم  ؛كانت قد تأّىمت لمتصفيات النيائية امشروعً  01من بين  حيث اختيرت، األمريكية
بالتعمم حسب االحتياجات المتعمقة تعالج المشروعات الفائزة قضايا التعميم . و وتأثيرىا اإليجابي عمى المجتمع

 والتعميم في سياقات الطوارئ، ومحو أمية الكبار.، الطالب تحصيل وضعف ،وتوظيف المرأة ،الفردية

وترويج بعٍض من الممارسات  تكريم، عمى 6112يقدميا منذ عام ، من خالل جوائزه التي "وايز" مؤتمردأب و 
، كل المؤتمر األكثر ابتكاًرا وفعالية في التعامل مع تحديات التعميم العالمية الُممِّحة. وينضم الفائزون بجوائز

عام، إلى شبكة من المشاريع الرائدة والناجحة، وىو ما يمكنيم من اكتساب شيرة عالمية والحصول عمى 
المشاريع األخرى من خالل منصات مختمفة، مثل إدارة االتصال بمؤتمر "وايز"، العديد من رصة لمتعاون مع ف

ألف  61الفائزة عمى جائزة نقدية قيمتيا . كما تحصل المشاريع "وايز" نفسوومطبوعات المؤتمر، ومؤتمر 
  لتابعة لممؤتمر. دوالر أمريكي، إلى جانب تكريميا في مؤتمر "وايز" والفعاليات األخرى ا

إي واي ميمة تقييم المشاريع المتقدمة لممنافسة  –ويتولى استشاريون تعميميون مستقمون من شركة بارثينون 
عمى جوائز المسابقة، وبعدىا تقوم لجنة تحكيم تضم خبراء دوليين في مجال التعميم بتقييم المشاريع الخمسة 

عشر المتأىمة لممرحمة النيائية من المنافسة عمى جوائز المسابقة، والتي تيدف لبناء شبكة من صناع التغيير 
ليام المش  اريع األخرى حول العالم.  وا 

تحكيم الوصرح الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي ألكاديمية قطر لممال واألعمال، وعضو لجنة 
خبراء في قطاع التعميم بالمجنة، قائاًل: "تجسد جوائز مؤتمر "وايز" لعام  01جوائز مؤتمر "وايز"، وأحد أبرز ل



 

 

. ويمكن النظر إلى كل مشروع من المشاريع الفائزة باعتباره أداة لمتغمب "التعميم كأداة لمتمكين" مفيوم 6102
عمى بعض من أكبر التحديات التعميمية في العالم، حيث نجحت ىذه المشاريع في الوصول إلى الالجئين، 
كما حرصت عمى تقديم الدعم لمطالب المكافحين، وساىمت في تغيير حياة عدد كبير من األشخاص عبر 

تدريب الميني. ونحن واثقون من أن ىذا التكريم سيدعم تمك المشاريع في جيودىا الرامية لتعزيز برامج ال
 بناء مستقبل أفضل لمجميع."    مساعييا لاألفكار والممارسات الجديدة، وفي 

تقييم ، عمى مشاركة شركتو في إي واي –شركة بارثينون بدوره، عمَّق السيد أشوين أسومول، المدير اإلداري ل
إي واي، لمسنة الرابعة، مع  –بارثينون : "تتعاون شركة ، بقولوبجوائز مؤتمر "وايز"المشاريع المتقدمة لمفوز 

متأنية دقيقة و مؤتمر وايز، وعادة ما يحقق ىذا التعاون نتائج رائعة. ويجري فريقنا عمميات تقييم ميدانية 
تمك  ايير التي وضعيا "وايز"، والتي تشتمل عمى مدى تأثيرلممشاريع المتأىمة لألدوار النيائية بناًء عمى المع

عمى تحقيق النمو. وتقوم شركتنا بإعداد تقارير مفصمة لمجنة تحكيم جوائز مؤتمر  قدرتياو  ىاوابتكار  المشاريع
 وايز، التي تتخذ قرارىا بشأن تحديد ىوية الفائزين بالجوائز." 

العريض  : "يسعدنا أن نعّرف الجميور"وايز"س التنفيذي لمؤتمر ومن جيتو، قال السيد ستافروس يانوكا، الرئي
التي تعكس قيمنا في دعم األولويات التعميمية وتمبية االحتياجات  "وايز"بيذه المشاريع من خالل جوائز 

ة ستميم اآلخرين في بناء مستقبل ناجحأن ىذه النماذج البالضرورية في المجتمعات المختمفة. ونحن عمى ثقة 
 آمن ومزدىر لألفراد والمجتمعات في كل مكان من خالل التعميم". 

ويدعم مؤتمر وايز، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، إنجازات الفائزين بجوائز مؤتمر وايز 
خالل التعاون في قطر وجميع أنحاء التي تعزز جيود االبتكار في التعميم، وتسعى لبناء مستقبل التعميم من 

 العالم.
 تعميق الصور: 

 .  6102صندوق األفكار، أحد المشاريع الفائزة بجوائز مؤتمر وايز لعام : 0صورة 
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  -انتهى  -

 المشروعات الفائزة عن نبذة

سبانيا وبمغاريا. ويوفر البرنامج  جامب ماث برنامجيستخدم  أسموب تدريس خاص بالرياضيات لمفصول االبتدائية في كندا، والواليات المتحدة األمريكية وا 
نتائج التحصيل مقارنة مع برامج الرياضيات  رفع فيبشكل كبير  ساىمأن البرنامج قد  إلىموارد شاممة لممعممين معظميا مجانية. ويشير أثر الدراسات 

 .قميديةالت

الوضع االجتماعي واالقتصادي لممرأة المبنانية الريفية من خالل التعميم والتدريب الميني في  التعميم من أجل تحقيق النمو وخمق القيمة في لبنانيدعم 
ممبادرة، إطالق لنجازات الرئيسية اإل بينمجال السياحة. ويركز البرنامج عمى المناطق ذات المعدالت العالية من البطالة واليجرة إلى المدن. وكان من 

 .عامين يفضي إلى الحصول عمى دبموم في إدارة السياحة والضيافةل يمتدالذي يتضمن برنامجا تدريبا رسميا  (IMS)معيد اإلدارة والخدمات 

امتحان المدرسة الوطنية  لخوض عدادىمإ يتميدعم الطالب في البرازيل الذين و  ،يراعي االحتياجات الفردية يميبرنامج تعم بأنو جيكي برنامج يتميز
جل معالجة تدني التحصيل الدراسي وارتفاع معدالت الرسوب بين ألمدروس من  خاصة إعداداتمنصة الكترونية مع  البرنامجيستخدم و . (ENEM)االعمي

 .الطالب في المدارس العامة. كما يجمع البرنامج تعميقات المستخدمين لمتطوير والتحسين

مع أجيزة مدمجة ، وحدة تعميم متنقمة تتكون من مراكز إعالم 6101-6102برنامج وايز لتسريع التطوير إنتاج ، وىو مشروع من األفكارصندوق يعد 
لدعم الالجئين وغيرىم من التي تستخدم وكاميرات، وألعاب، وغيرىا من الموارد  وكتب، وأدوات القراءة اإللكترونية، الكمبيوتر المحمولة، وأجيزة لوحية،

تم . وقد 6102شخصا من مختمف األعمار منذ تجربتو بنجاح في بوروندي عام  31لى إ. ويمكن لكل صندوق أن يخدم ما يصل الميمشةالمجتمعات 
 .التعميم محدودةإرسال صناديق إضافية عمى نطاق واسع في مخيمات الالجئين والمناطق الحضرية ذات الدخل المنخفض وحيث فرص الحصول عمى 

 

مريكي في تشاد، عمى تقميل الحواجز التي تواجو التعميم في مرحمة الطفولة المبكرة بين الجئي دارفور من خالل أ، ىو برنامج أمواج صغيرةيعمل مشروع 
الذين تتراوح أعمارىم بين ثالث  ،ألطفالعمى تعزيز التطوير االجتماعي والوجداني والمعرفي والبدني لالمشروع يركز و التعميم الذي يقدَّم في المنازل. 

 .ويدعم مشروع البنية التحتية الموجودة في مخيمات الالجئين من خالل توظيف نساء المجتمع كمدرسات وطياة ،وخمس سنوات

مج حاسوبي يستخدم أسموب وذلك من خالل برنا ،في المناطق الريفية في اليند لمحد من ارتفاع معدالت األمية بين النساء برنامج تارا اكشاريعمل 
Laubach  مجال برامج أساسية في  يقدم حيث ،مدربين في القرىالجيات المعنية. ويوظف البرنامج نفذ البرنامج بدعم قوي منو يوما.  12عمى مدى

 .محو األمية وتعميم الحساب
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 " وايز" التعميم في لالبتكار العالميّ  القمة مؤتمر عن نبذة

 ناصر، بنت موزا الشيخة السمو صاحبة رعاية وتحت قطر مؤسسة من بمبادرة 6112 عاملالبتكار في التعميم "وايز" في  العالميّ  القمة مؤتمر انطمق
 مرجًعا، كما ُيعد اليادف والعمل والنقاش الخالق التفكيرجيود  دعم يدفب القطاعات متعددة دولية منصة" وايز" وفروي. قطر مؤسسة إدارة مجمس رئيس
 البرامج من سمسمة عمى اإلشراف" وايز" يواصل المعرفي، االقتصاد ركائز بدعم قطر مؤسسة التزام من وانطالًقا. التعميم مجال في األساليب ألحدث دولًيا

 . والتعاون التمكين عبر التعميم مستقبل لبناء ترمي التي المستمرة


