
 

 

 منتدى أسكويثب مشاركتيا خالل

 الدكتورة يعقوبي م كر  ت  جامعة هارفارد 

إلى ، 5102عام  جائزة وايز لمتعميمفائزة بالدكتورة سكينة يعقوبي، ال دعت :6161 مايو 61الدوحة، قطر، 
والحداثة في السالم والرخاء  لتحقيقالوحيد  السبيلباعتباره  ،المزيد من االستثمارات في مجال التعميمضخ 

في إطار مبادرة ىارفارد لمتعمم  ،منتدى أسكويثمشاركتيا ب ، وذلك في كممة ألقتيا خاللالمناطق المضطربة
كمية ىارفارد لمدراسات التي أطمقتيا ، و الجنسينشؤون التعميم والمساواة بين استعراض التي تستيدف  ،المتقدم

 العميا في التعميم.

من  عمى مدار أكثرقد عممت الدكتورة يعقوبي، المواطنة األمريكية ومؤسِّسة المعيد األفغاني لمتعميم، وكانت 
في ظروف بالغة القسوة مثل  ،مفئات الميمشةل وخدمات الرعاية الصحية ،توفير التعميم عمىعشرين عاًما 

وحصمت يعقوبي عمى جائزة نستان. بمدىا األم أفغالوالقمع خالل فترة حكم طالبان  ،النزوححاالت و  ،بو الحر 
الذي  ،"وايز"ضمن فعاليات مؤتمر القّمة العالمي لالبتكار في التعميم  ،5102نوفمبر شير وايز لمتعميم في 

 الدوحة.العاصمة القطرية أقيم في 

القضية المطروحة في التي ناقشت لدكتورة إيرينا بوكوفا، المدير العام لمنظمة اليونسكو، في الفعالية ا تشارك
سياق جيود التنمية الدولية، حيث ركزت عمى حاجة المجتمعات لمساءلة الحكومات بشأن ضمان تمقي 

 تمقيمساواة بين الجنسين من حيث العدم لثانوي. وأشارت بوكوفا إلى وجود أكبر معدالت  تعميمٍ لاألطفال 
 في ىذا المجال. استثمارات أكبر ضخّ  يولةبس الدخل، وأن ىذه الدول تستطيع متوسطةالتعميم في الدول 



 ، حيثحمقة نقاش مع أعضاء ىيئة التدريس في مبادرة ىارفارد لمتعمم المتقدم تقدع   وفي أعقاب المنتدى،
التعميم، والطرق  تمقيالحاجة لخفض معدالت عدم المساواة بين الجنسين في في الجمسة ناقش المشاركون 

الدكتورة يعقوبي حول عمميا  تتحدثبدورىا، حول العالم.  المختمفة الظروفتقييم الحمول المبتكرة في لالرامية 
الذي مستشفى ومدرسة ثانوية. ويخطط المعيد األفغاني لمتعميم، ل ئياإنشافي أفغانستان، بما في ذلك وجيودىا 

 يعقوبي، إلنشاء جامعة لمنساء في أفغانستان.ترأسو 

 انتهى

 مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز"نبذة عن 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،  5112انطمق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
لتفكير الخالق والنقاش والعمل اليادف. كما ي عتبر وايز مرجًعا دولًيا رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وي عّد وايز منصة دولية متعددة القطاعات ىدفيا ا

برامج ألحدث األساليب في مجال التعميم. وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد المعرفي، يواصل وايز اإلشراف عمى سمسمة من ال
 المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل التعميم عبر التعاون.

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –ة قطر مؤسس

قتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى ا
  معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  0222ر سنة تأّسست مؤسسة قط
 رئاسة مجمس إدارتيا.

يستقطب أرقى الجامعات تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم 
تكنولوجيا عن العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار وال

ّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متط
 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 http://www.qf.org.qa لالطالع عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

 

http://www.qf.org.qa/

