FOOD,
HEALTH,
EDUCATION

EN-AR

WELCOME

DR. ABDULRAHMAN AL-SUMAIT
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الغـذاء،
الصـحـة،
التعليـم،

EN-AR

مــــرحــــبـــــا ً

الدكتور عبد الرحمن السميط
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AL-SUMAIT PRIZE FOR AFRICAN DEVELOPMENT
His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah, the Amir of the State of
Kuwait, announced an initiative to the third
African Arab Summit hosted by the State of
Kuwait in November 2013 in support of the
development of African Nations. The initiative
establishes an annual award by the State of
Kuwait named after the late Dr. Abdulrahman AlSumait, a Kuwaiti physician who dedicated his
lifetime to humanitarian and charitable work in the

fields of health, education and food security for
the less fortunate in Africa. The prize is awarded
annually to individuals or institutions within one
of the three fields (Food Security, Health and
Education) and has a value of (One million US
dollars).
The Prize is administered by the Kuwait
Foundation for the Advancement of Sciences
(KFAS) under the supervision of an international
board of trustees.

3

OBJECTIVES OF THE PRIZE
“A lasting impact upon advancing progress in Africa…”
The objective of the Prize is the appreciation and
recognition of the best studies, scientific projects,
applied research, and innovative initiatives, which
have made a significant and lasting impact upon
advancing progress to economic and social
development in Africa. The awarded projects
would help African nations to overcome poverty,
hunger, diseases, lack of potable water, injustice
or to improve health care, literacy and the
allocation of economic resources. The Prize also
highlight successes within the following areas:
Food Security, Health and Education.
Prize value
A cash sum of (one million US dollars) is awarded
annually to an individual or organization within one
of the three fields along with a gold medal and and
a certificate of recognition.
4

The announcement of the prize
The announcement of the prize and an invitation
for submissions will be advertised annually in
one of the areas of the prize. Advertisements
will be published in a number of local, regional
and international newspapers with a focus
on advertising in websites and digital media.
Advertising will also be aimed at specialized
institutions, universities in the world and
regional organizations as well as at the relevant
scientific and research and development
institutions to submit their nominations.

PRIZE FIELDS
The prize is to be awarded annually within one of the proposed three fields:
FOOD SECURITY
The field of food security includes developments in agriculture
leading towards the provision of agricultural crops, a diverse
nutritional value and an effective food distribution system
that connects to all of Africa. This includes solutions for
environmental problems that hinder the development of
agricultural production, water resources especially in arid
areas as well as capacity building and the provision of
expertise and man-power within these areas.

EDUCATION
The field of education includes modern education systems
in both basic and vocational. It also includes projects on
the proliferation of schools, institutions and laboratories to
provide a faculty of teachers and educationally qualified
trainers in applied and social fields and crafts.

HEALTH
The field of health includes research on communicable
diseases prevalent in Africa such as Ebola, Malaria and HIV.
It also includes the provision of medical staff (physicians
and nursing), capacity building, medicine, pharmaceutical
and medical equipment. As well as the provision of medical
centers (hospitals and clinics in remote areas, forests or
desert areas).
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REQUIREMENTS AND CONDITIONS OF THE PRIZE
“Promoting economic and social development…”
• A candidate must have tangible achievements
and creative works up to the desired level for the
Prize.
• The submitted work must be of paramount
importance in promoting economic and social
development, human resource development and
infrastructure in the African continent.
• Studies and applied research must be published
in referred journals and need to be circulated
and recognized on a global level in the allocated
announced field. The research outcomes need
to have been applied, after publication, in African
countries within the past ten years. Adequate
evidence needs to be provided.
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• Projects and initiatives should be relevant to
the Prize and must include sufficient evidence
of the achievements during the past ten years.
The evidence should include expert’s opinions
and documented results obtained from the
application of these initiatives or projects.
• Nominations are to be accepted from the
institutions and scientific centers (universities,
institutes and centers of scientific research)
as well as from regional or international
organizations and awards, former winners in
the field of the Prize or former evaluation and
selection members.
The process of the evaluation goes through
three rigorous steps:
- Search and Nomination Panel,
- International Evaluation Panel,
- International Selection Panel

BOARD OF TRUSTEES
“Distinguished leading
international personalities…”
The Board of Trustees (BOT) consists of seven
members, upon the nomination of KFAS Board of
Directors and The Amiri Diwan for a term of five years.
The Board is composed of distinguished leading
international personalities with accomplished
records of interest, support and contribution to the
development in the African continent. The Board
of Trustees finalizes the criteria and the detailed
procedures for the Prize. The Board of Trustees
considers the submitted reports from the evaluation
and selection panels and announces the laureates
of the Prize. The members of the BOT are:

H.E. Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah
First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the
State of Kuwait. Chairperson of the Abdulrahman Al-Sumait Prize
Mr. Bill Gates
Co-Chair of the Bill & Melinda Gates Foundation
Mr. Abdulatif Al-Hamad
Director General and Chairman of Board of the Arab Fund for
Economic and Social Development
Dr. Donald Kaberuka
Former President of the African Development Bank
Dr. Kwaku Aning
Former Deputy Director General and Head of the Department of
Technical Cooperation, International Atomic Energy Agency
Mr. Tareq Al-Mutawa
Executive Member of the Board of Public Gathering Charity
Committee and Director General and Chairman of Sadeer
Company for Trading & Contracting
Dr. Adnan Shihab-Eldin
Director General of the Kuwait Foundation for the Advancement of
Sciences
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:إجراءات التقييم واالختيار

يشكل مجلس األمناء ثالث لجان

:تتم عملية اختيار الفائزين على ثالث مراحل
،لجنة البحث والترشيح
، لجنة دولية للتقييم
.لجنة دولية لالختيار

•
•
•

EVALUATION AND SELECTION PROCESS:
The Board Of trustees forms three Panels:
The process of the evaluation goes through three rigorous steps:

• Search and Nomination Panel,
• International Evaluation Panel,
• International Selection Panel
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مجلس األمناء

“شخصيات دولية رائدة ومتميزة في العمل اإلنساني”
يتشــكل مجلــس األمنــاء مــن ســبعة أعضــاء يتــم
ترشــيحهم مــن قبــل مجلــس إدارة مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي والديــوان األميــري لفتــرة خمــس ســنوات.
ويضــم المجلــس شــخصيات دوليــة بــارزة متميــزة لديهــم
إنجــازات وســجل فــي المســاهمة فــي دعــم التنميــة فــي
القــارة األفريقيــة.
ويضــع مجلــس األمنــاء اللمســات األخيــرة علــى المعاييــر
واإلجــراءات التفصيليــة للجائــزة لتكــون علــى غــرار المعايير
واإلجــراءات المطبقــة فــي الجوائــز العالميــة المرموقــة.
وينظــر مجلــس األمنــاء فــي التقاريــر المقدمــة مــن لجــان
التقييــم واالختيــار ويعلــن عــن أســماء الفائزيــن بالجائــزة
وكيفيــة تكريمهــم..

معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت
رئيس مجلس أمناء جائزة عبد الرحمن السميط
السيد /بيل غيتس
الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس
السيد /عبد اللطيف الحمد
المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
الدكتور /دونالد كابيروكا
رئيس البنك اإلفريقي للتنمية السابق
الدكتور /كواكو آنينج
نائب المدير العام ورئيس قسم التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق
السيد /طارق المطوع
العضــو التنفيــذي لمجلــس لجنــة األعمــال الخيريــة ،والمديــر العــام ورئيــس مجلــس
إدارة شــركة الســدير للتجــارة والمقــاوالت
الدكتور عدنان شهاب الدين
مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (مقررا ً)
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متطلبات وشروط الجائزة:

“تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية ”......
• أن يكــون للمرشــح إنجــازات ملموســة ومبتكــرة ترقــى • تقديــم المشــاريع أو المبــادرات ذات العالقــة بمجــال
الجائــزة ،مــع تقديــم األدلــة الكافيــة علــى تحقيــق أهــداف
إلــى المســتوى المســتهدف للجائــزة.
تلــك المشــاريع أو المبــادرات خــال الســنوات العشــر
الماضيــة .وتشــتمل هــذه األدلــة علــى رأي الخبــراء
• أن تكــون األعمــال المقدمــة ذات أهميــة بالغــة فــي
والنتائــج الموثقــة مــن خــال تطبيــق هــذه المبــادرات أو
دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتنميــة
المشــاريع.
المــواردالبشــريةوالبنيــةالتحتيــةفــيالقــارةاإلفريقيــة.
• أن تكــون الدراســات واألبحــاث التطبيقيــة المقدمــة قــد • تقبــل الترشــيحات مــن الهيئــات والمراكــز العلميــة
نشــرت فــي مجــات محكمــة ومتداولــة ومعتــرف بهــا
(الجامعــات والمعاهــد ومراكــز األبحــاث العلميــة)،
عالميــا فــي مجــال الجائــزة وان تكــون هــذه الدراســات
والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ،وهيئــات الجوائــز
قــد تــم تطبيقهــا بعــد النشــر فــي الــدول اإلفريقيــة
العالميــة ،والفائزيــن الســابقين فــي مجــال الجائــزة أو
خــال الســنوات العشــر الماضيــة مــع تقديــم األدلــة
األعضــاء المحكميــن الســابقين وغيرهــم .وتقــدم
الكافيــة علــى ذلــك.
كافــة الوثائــق (الدراســات واألبحــاث والتقاريــر
والمشــاريع وغيرهــا) إلكترونيــا ً.
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مجاالت الجائزة:

تمنح الجائزة سنوي ًا لألفراد أو المؤسسات في المجاالت الثالثة التالية:
األمن الغذائي:
يشــمل مجــال األمــن الغذائــي التنميــة الزراعيــة ،بمــا يحقــق
توفيــر المحاصيــل الزراعيــة مــن خــال قاعــدة إنتــاج زراعيــة
متعــددة ذات قيمــة غذائيــة متنوعــة ،وعبــر نظــام توزيــع
فعــال يضمــن وصــول الغــذاء إلــى كل الــدول اإلفريقيــة كمــا
يشــمل المجــال التعاطــي مــع المشــكالت البيئيــة التــي
تعيــق اإلنتــاج الزراعــي وتنميــة المــوارد المائيــة ،والســيما فــي التعليم:
المناطــق الصحراويــة ،وكذلــك التنميــة البشــرية وتوفيــر يشــمل مجــال التعليــم نظــم التعليــم الحديثــة ،ســواء
التعليــم األساســي أو التطبيقــي .ويشــمل ايضـا ً مشــاريع لنشــر
الخبــرات واأليــدي العاملــة المدربــة فــي هــذه المياديــن.
المــدارس والمعاهــد والمختبــرات المجهــزة ،وتوفيــر الهيئــة
التدريســية مــن المدرســين المؤهليــن تربويـا ً والمدربيــن فــي
الصحة:
يشــمل مجــال البحــوث الصحيــة األمــراض المنتشــرة فــي المجــاالت التطبيقيــة واالجتماعيــة والحــرف اليدويــة.
المناعــة المكتســبة (اإليــدز) .ويشــمل أيضــا ً توفيــر الكــوادر
الطبيــة (األطبــاء والهيئــة التمريضيــة) ،وبنــاء القــدرات،
وابتــكار العقاقيــر واللقاحــات ،والمعــدات الطبيــة ،فضــا
عــن توفيــر المراكــز الطبيــة (المستشــفيات والعيــادات فــي
المناطــق النائيــة والغابــات أو المناطــق الصحراويــة).

القــارة اإلفريقيــة؛ كمــرض االيبــوال ،والمالريــا ،وفيــروس نقــص
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أهداف الجائزة:

“تأثير مستدام في دفع عجلة التقدم في أفريقيا ”.....
تســتهدف الجائــزة تقديــم التقديــر واالعتــراف بأفضــل
الدراســات واألبحــاث التطبيقيــة والمشــاريع العلميــة
والمبــادرات المبتكــرة التــي حققــت تأثيــرا ً ملموســا ً
وفعــا ًال فــي دفــع عجلــة التقــدم وفــي التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة فــي الــدول اإلفريقيــة .وتســتهدف المشــاريع
المقدمــة مســاعدة الــدول األفريقيــة فــي التغلــب علــى
مشــكالت الفقــر والجــوع ونقــص الميــاه الصالحــة للشــرب
وضمــان العدالــة ،أو تحســين الرعايــة الصحيــة ومحــو
األميــة وتحقيــق العدالــة فــي توزيــع المــوارد االقتصاديــة،
إضافــة إلــى إبــراز اإلنجــازات المتميــزة فــي المجــاالت الثالثة:
األمــن الغذائــي ،الصحــة ،التعليــم.
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قيمة الجائزة:
تبلــغ قيمــة الجائــزة مبلغــا نقديــا قــدره (مليــون دوالر
أمريكــي) تمنــح ســنويا ً لألفــراد أو المؤسســات فــي أحــد
المجــاالت الثالثــة للجائــزة .ويقــدم مــع القيمــة النقديــة
ميداليــة ذهبيــة وشــهادة تقديريــة.
اإلعالن عن الجائزة:
يتــم اإلعــان عــن الجائــزة والدعــوة للترشــيح ســنويا ً
فــي أحــد مجــاالت الجائــزة دوريــا فــي عــدد مــن الصحــف
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة ،مــع التركيــز علــى
اإلعــان فــي المواقــع اإللكترونيــة والوســائط الرقميــة
للمؤسســات البحثيــة المتخصصــة والجامعــات العريقــة
علــى مســتوى العالــم ،والمنظمــات اإلقليميــة ،وتوجيــه
الدعــوات للمؤسســات العلميــة والبحثيــة والتنمويــة ذات
العالقــة لتقديــم ترشــيحاتها.

الغذاء ،الصحة ،التعليم

جائزة عبد الرحمن السميط للتنمية اإلفريقية
تأتــي جائــزة الســميط للتنميــة األفريقيــة تلبيــة لمبــادرة حضــرة صاحــب الســمو أميــر دولــة الكويــت
«حفظــه اهلل ورعــاة» التــي أعلنهــا فــي “القمــة العربيــة  -اإلفريقيــة الثالثــة» والتــي اســتضافتها دولــة الكويــت فــي
شــهر نوفمبــر 2013لدعــم تنميــة الــدول األفريقيــة .وتنــص المبــادرة علــى تخصيــص جائــزة ماليــة ســنوية لألبحــاث
التنمويــة فــي أفريقيــا مقدمــة مــن دولــة الكويــت باســم المرحــوم  -بــإذن اهلل تعالــى  -الدكتــور عبــد الرحمــن
الســميط؛ الــذي كــرس حياتــه فــي العمــل اإلنســاني والخيــري فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم واألمــن الغذائــي لمــن
هــم أقــل حظـا ً فــي الحيــاة فــي القــارة األفريقيــة .وتبلــغ قيمــة الجائــزة التــي تمنــح ســنويا ً لألفــراد أو المؤسســات فــي
واحــد مــن المجــاالت الثالثــة (األمــن الغذائــي والصحــة والتعليــم) مليــون دوالر أمريكــي ،وتقــوم مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي بــإدارة الجائــزة وبأشــراف مــن مجلــس أمنــاء الجائــزة.
3

