
 
الباحثين برنامج  الشباب ل  التابع   يحتفل  القادة  تطوير  من  بعقد  ماستركارد   مؤسسة 

 
ما    Mastercard Foundation (Scholarsمؤسسة ماستركارد ) التابع ل  دعم برنامج الباحثين

ليشمل    2030شاب وبحلول عام    40،000يقرب من   امتداده  شاب،    100،000سيضاعف 
 أغلبهم في قارة إفريقيا. 

 
 

وهو   -في كيغالي، رواندا. يحتفل برنامج الباحثين في مؤسسة ماستركارد  Baobab 2022عن حماسهم في قمة مجموعة من علماء مؤسسة ماستركارد يعبّرون 

 . هذا العام بعقد من التأثير التحويلي والتعلم  -ألف شاب في إفريقيا بشكل أساسي  40مبادرة تعليمية وقيادية أثرت بشكل مباشر على ما يقرب من 

 



بالذكرى    -  2022سبتمبر    15كيغالي،   ماستركارد  مؤسسة  لبرنامج تحتفل  العاشرة  السنوية 
مليون دوالر    500، كمبادرة بقيمة  2012مؤسسة ماستركارد. بدأ البرنامج في عام  ل  التابعالباحثين  

لتطوير الجيل القادم من القادة الذين سيقودون التحول االجتماعي واالقتصادي. يكشف البرنامج 
المحرومة   المجتمعات  من  الموهوبين  الشباب  في عن  إليها،  الوصول  يصعب  والتي  اقتصادًيا 

إفريقيا بشكل أساسي، ويدعم تعليمهم الثانوي والعالي باإلضافة إلى تطوير القيادة. في البداية، 
دعم   إلى  يهدف  البرنامج  مؤسسة   15000كان  استثمرت  الماضي،  العقد  مدى  على  شاب. 

 72ألف شاب، أكثر من    40ب من  مليار دوالر من خالل المبادرة لتفيد ما يقر   1.7ماستركارد  
 شابا من التعليم الثانوي والعالي. 18544في المائة منهم من الفتيات. حتى اآلن، تخرج 

مؤسسة ماستركارد ل  التابع"من خالل شبكة من الشركاء غير العاديين، يمّكن برنامج الباحثين  
جيد والتطور كقادة يردون آالف من الشباب األذكياء والمستحقين للفرصة من الوصول إلى تعليم  

الجميل لمجتمعاتهم ويساعدون في تحسين حياة اآلخرين. طالب وخريجو مؤسسة ماستركارد هم 
قادة ومبتكرون، ونشطاء ورجال أعمال؛ ويمكنهم تولي كل شيء بدًءا من تغير المناخ وحتى عدم  

يذي لمؤسسة ماستركارد  المساواة في الرعاية الصحية. كما تقول ريتا روي الرئيس والمدير التنف
 "سيتركون أثًرا ملموًسا لألجيال القادمة".  

بالمائة من خريجي   87لعينة من خريجي البرنامج، فإن    2020/2021وفًقا الستبيان أجري عام  
بالمائة من خريجي الجامعات موظفون اآلن. حيث أصبح الخريجون رواد   71المدارس الثانوية و  

٪ 40فرصة عمل. باإلضافة إلى ذلك، يقول    16000كثر من  أعمال، وخلقوا بشكل جماعي أ
مؤسسة  علماء  يعرب  واألهم،  بل  أشقائهم.  تعليم  اآلن  يدعمون  إنهم  الجامعات  خريجي  من 
األساسية  المبادئ  أحد  وهو  لمجتمعاتهم،  الجميل  برد  القوي  التزامهم  عن  باإلجماع  ماستركارد 

يشا أو  شخص  كل  ينشئ  تعليمهم،  أثناء  في للبرنامج.  معيًنا  تحدًيا  يتناول  مشروع  في  رك 
 مجتمعاتهم. 



التعليمية ضمن  مسيرتي  "طوال  غانا،  شمال  في  طبيبة  اآلن  تعمل  التي  جوناب،  جوانا  تقول 
الباحثين في مؤسسة ماستركارد، كنت دائًما حريصة على أن أكون أفضل ما يمكنني الوصول 

خرين". جوانا، شابة من ذوي الهمم، تدير  إليه بحيث يمكنني رد الجميل إلى المجتمع ومساعدة اآل
 أيًضا مبادرة لدعم الطالب بضروريات المدرسة األساسية.  

تقود خريجة أخرى من برنامج الباحثين في مؤسسة ماستركارد، فيث كيبكيمبوي، التحول في بلدها 
قلية  ، لتقديم خدمات الصحة العCactus Mamaاألم كينيا. فلقد أسست منظمة مجتمعية، ُتدعى  

المثبتة بالطرق العلمية وعالية الجودة وبأسعار معقولة في المناطق النائية، وخاصة للنساء. وتقول 
 عن ذلك "نأمل في خلق كينيا أفضل، كينيا أكثر صحة". 

مؤسسة ماستركارد بتركيز قوي على التعليم الثانوي، والعمل مع شركاء ل  التابع  بدأ برنامج الباحثين
المجتمعات )مثل كامفيد، و منظم الموارد عبر  بناء  المربيات األفريقيات BRACة  (، ومنتدى 

(FAWE( المساواة  مجموعة  ومؤسسة  األفريقية،  القيادة  وأكاديمية   ،)Wings to Fly لتزود  )
خاصة بالنسبة   -الشباب بفرصة للوصول إلى المدرسة الثانوية وتحسين معدالت إتمام الدراسة  

 للفتيات.  

الثانوي المجانية، ركز برنامج مؤسسة  مع اعتماد المزيد   التعليم  البلدان األفريقية لسياسات  من 
ماستركارد للباحثين اهتمامه على التعليم العالي، حيث ال تزال معدالت االلتحاق بالتعليم العالي  
الجودة  تحسين  ماستركارد  تواصل مؤسسة  نفسه،  الوقت  في  القارة.  أنحاء  في جميع  منخفضة 

  إلعداد الشباب لعالم العمل.دماج في التعليم الثانوي والمالءمة واإل

برنامج   مع  "شراكتنا  العام  وأمينها  الدولية  كامفيد  لمؤسسة  المؤسس  الرئيس  كوتون،  آن  تقول 
استركارد"  هي شراكة استثنائية وقد مكنتنا من تحقيق رؤيتنا لسنوات الدراسة ما الباحثين في م

أكثر   من  الممكنة،  معانيها  بأوسع  العدالة  إلى  تنظر  والمؤسسة  مهم  طفل  "كل  الثانوية.   بعد 
األطفال فقرا ]و[ المهمشين إلى أقوى مؤسسة يعملون معها. وهناك أصالة في كل نقطة على هذا  

 المسار ". 

https://mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2020/07/MCF16005-Executive-Summary-Final.pdf


شريًكا أفريقًيا وعالمًيا   40مؤسسة ماستركارد إلى شبكة تضم أكثر من  ل  التابع  ا برنامج الباحثيننم
في المائة من هذه    45يعملون مًعا لدفع اإلدماج في التعليم. تمثل المنظمات األفريقية أكثر من  

 الشبكة.

على مدى العقد المقبل، سيضاعف برنامج الباحثين في مؤسسة ماستركارد نطاق انتشاره لدعم 
في المائة منهم من الشابات. كما سيكرس مزيًدا من االهتمام   70شاب،    100000ما مجموعه  

 إلدماج الشباب المعوقين والمشردين قسرًا.  

للمضي قدًما، ستواصل مؤسسة ماستركارد أيًضا دعم شبكة شركاء التعليم العالي لتعزيز االبتكار 
وريادة األعمال بطرق تمكن من العمل الكريم للشباب في إفريقيا. وهذا يتماشى مع استراتيجية 

مليون شاب في جميع أنحاء   30الذي يهدف إلى تمكين  ،  Young Africa Worksمؤسسة  
 . 2030القارة من الوصول إلى عمل كريم ومرٍض بحلول عام 

 ### 
 

 حول مؤسسة ماستركارد 
 
إفريقيا  في  الشباب  لتمكين  المستقبلية  الرؤية  ذات  المنظمات  مع  ماستركارد  مؤسسة  تعمل 

ومحققة لطموحاتهم.   الوصول إلى فرصة عمل كريمة  ومجتمعات السكان األصليين في كندا من
إنها واحدة من أكبر المؤسسات الخاصة في العالم وتتمثل مهمتها في تعزيز التعلم وتعزيز الشمول 

بفضل كرم ماستركارد عندما أصبحت   2006المالي لخلق عالم شامل ومنصف. تأسست عام  
يحددها مجلس   وسياساتها وعملياتها وقرارات البرنامجمنظمة مستقلة  هي  شركة عامة. المؤسسة  

مؤسسة خيرية كندية مسجلة ولها مكاتب في تورنتو وكيجالي إدارتها وفريق القيادة العليا. إنها  
  وأكرا ونيروبي وكمباال والغوس وداكار وأديس أبابا.

زيارة:   يرجى  للباحثين،  ماستركارد  برنامج  من  والقصص  المعلومات  من  لمزيد 
room-press-www.mastercardfdn.org/all/scholars/scholars10 ُيرجى  .

 . MastercardFdnمتابعة مؤسسة ماستركارد على تويتر على الحساب: @

https://mastercardfdn.org/research/young-africa-works/
https://mastercardfdn.org/research/young-africa-works/
http://www.mastercardfdn.org/all/scholars/scholars10-press-room


 

  

  



 

 .  باحثينوشركاء برنامج ال باحثون أراء ال

 ، بل ولآلخرين فقط  تجد أنهم ال يريدون فعل شيًئا ما ألنفسهم  باحثين"عندما تجري مقابلة مع ال
رأي هذه هي قوة هذا بو   ؛إن روح اإليثار تحثهم حثا  ...مجتمعاتهمأفراد العائلة والناس في  ك،  أيًضا

   .في الشباب" االستثمارمن أفضل  ما هووجد يأعتقد أنه ال  .النهج التحولي

 .  األميركيةبالواليات المتحدة  BRACفيس، الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي لـ يسوزان د -

 

مؤسسة ماستركارد في العشر سنوات القادمة؟ آمل أن ل  التابع  باحثينتمناه لبرنامج الأ"ما الذي  
من السنوات   لباحثينا  يختار   ، حتى نصل إلى أنمفعمين بالحياة  يكون للبرنامج شبكة خريجيين

 هذا هو الشيء الوحيد الذي علينا الحصول عليه.  ؛ح األفواج الجديدةااألولى االستثمار في نج
ذلك، سنستطيع تحقيق مثال ال يقال عادة في دول أفريقيا لكن سيكون األمر    إن استطعنا فعل

 .  "لا كلما هوت لألسفكدحرجة كرة من الثلج أسفل المنحدر، ستكبر حجمً 

 . األفريقيةالقيادة  ةأكاديميكريس برادفورد، مؤسس ورئيس  -

كان" ال  لقد  ل  باحثينبرنامج  ماستركارد  التابع  لجامعة  مؤسسة  مذهاًل  زيادة   EARTHعوًنا  في 
، خاصة في المناطق الريفية، وحول المناطق الزراعية في خي المنا  التغييرالوعي حول قضايا  

كان لدينا نسبة صغيرة من الطالب األفارقة   ،مريكا الالتينيةأ  منمقارنة بعدد الطالب    .اقيإفري
ا  برنامج  قبل  برامجنا  في  لمؤسسة ماستركارد   لباحثينالمسجلين  التحديات    واجهواالذين  و   التابع 

حقيقة لمعرفة المزيد عن  رائعة    فرصة. وبالنسبة لنا، كانت هذه  للتغيير المناخيالمختلفة والمتصلة  
 . "الماضية والتعلم منها وعنها يلةوالمساهمة في التفكير في العقود القلالوضع عند اآلخرين، 



   .  EARTHرو كوندو، رئيس جامعة و تأر  -

دها القادة  و هو أن يكون لدينا المئات والمئات من الشبكات التي يق  لباحثينبرنامج ال  ما أطمح به "
 .  "كل شيء حويلوالتي ستعمل على ت 2030في جميع أنحاء افريقيا بحلول 

 مايكل كرو، رئيس جامعة والية أريزونا.   البروفيسور -

كافئة، ووجهت حقوقهم المنصفة المت  للجميعأنشأت مؤسسة ماستركارد هذا البرنامج الذي أعطى  "
كان واضًحا جًدا لمؤسسة    ؛الدعم  ىلإمس الحاجة  أاالهتمام نحو هؤالء الطالب الذين هم في  

 .  "في الشمال ةالساطع نجومهم ال ،هؤالء الشباب أي ماستركارد أن الطالب، 

 .  Ashesiة باتريك أواه، رئيس ومؤسس جامع -

مكرًسا إلحداث تغيير اقتصادي واجتماعي في بلدي األم   اتحويليً   ايعني أنني قائدً   باحًثاكوني  "
 .  "والقارة اإلفريقية بأكملها وفي منطقتي

 في بيروت.   بالجامعة االمريكية ماستركاردفي مؤسسة  يحال  باحث جوديوال أكيمانا،  -

ماستركارد  مؤسسة  التابع ل  باحثينبجانب الحصول على آذان صاغية لك، إن شمولية برنامج ال"
إلعداد نفسي الممتعة  ت  اوقمن األ  يي ما يكف لد. كان  نا فيمن أنا عليه اآلا أساسيً لعبت دورً 

المأكل والمسكن والكتب. لقد استفدت تكاليف  بعد التخرج، بعد أن توقفت عن القلق بشأن    لحياةل
فيجميع  من   المختلفة  الثقافات  الت Ashesi مزايا  الدولي  عكسمن خالل  الطالب  كما   .ينمع 

يبي األول، ر كصندوق التدريب الصيفي الذي مول تد  باحثيناستفدت كثيًرا من مبادرات تطوير ال
ي المحادثات المهنية الهادف فاالنخراط    Ashesiالتدريب والتفاعل مع زمالئي في    علمنيلقد  

بسبب هذه الصفات   سوظيفة في جولدمان ساكى  لقد حصلت عل  .والتكيف مع الثقافات الجديدة
 .من مهاراتي التقنية صورة أكبر ب



،  Dartmouthطالب دكتوراة في كلية  و   ،Ashesiماكسويل أالداجو، خريج من جامعة   -
األكثر صعوبة   بعض التحديات حيث يركز حالًيا على أبحاث الذكاء االصطناعي لحل  

 في افريقيا. 

 ه، وسأظل مدينهاحصلت علي  تيال  التعليمفرصة  لحصولي على    ةأتذكر دائما كم كنت محظوظ"
تطوير   األفريقيةوالحكومات    ةلكل من ساهم في تحقيق حلمي، فبينما تحاول المنظمات الدولي

ا   والسياسات   ت اإلستراتيجيا  تحقيق  في  التقدم  تدعم  التي  المستدامة،   التنميةداف  هوالممارسات 
في بناء مستقبل   خرطينويبقينا من  قوينايهو ما  الحلم    ؛ وأنن التعليم يدعم كل هذاأدعونا ال ننسى  

 . "مشرق لمن سيخلفنا

بوزارة البنية التحتية ، وزيرة  California Berkeleyخريجة من جامعة    ،اتريسي اواسيب -
 في رواندا.

بل مرتين. لقد   ،الحصول على تعليم عالمي ليس مرة واحدة فقطمؤسسة ماستركارد من    "مكنتني 
ومتحمسين   يملكون نفس األفكار،حيث قابلت أشخاًصا    المغلقة كلها،  هذا العرض األبواب لي  فتح  

األفريقية.   المشكالت  الخاص و لحل  االجتماعي  مشروعي  أطلقت  التجارب،  هذه  خالل  من 
Hepta Analytics . 

جامعة  هرا  - خريج   ، وانجاري   Heptaومؤسس  ،    CMU-Africaو    Ashesiاب 
Analytics. 

 

 التواصل اإلعالمي

 واريكو وايتا 



 رئيس التواصل بالبرنامج، تنمية رأس المال البشري  

wwaita@mastercardfdn.org 

 توني تيمينز 

 رئيس االتصال المؤسسي

iemens@mastercardfdn.orgtt   
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