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 خبراء بارزين و  وزير التعميم التونسي بمشاركةالجاري مايو  62 تقام
 "وايز" تنظم ندوة لتعزيز التنمية االجتماعية في تونس 

 
، حيث في تونساته فعالي ىأول"وايز" مؤتمر القّمة العالمي لالبتكار في التعميم  نّظمي :2102مايو  22الدوحة، 

 بدعم من شريكيه في السادس والعشرين من مايو الجاري، ،م والسالم"تعميالحوار من أجل العنوان "ب ندوة يعقد
 ونس. شركة أوريدو تبنك تونس العربي الدولي و  ،التونسيين

 
 ،6102جائزة وايز لمتعميم عام بائزة فال ،الدكتورة سكينة يعقوبي، وم واحدي لمدةالتي تستمر  ،الندوة يشارك في

كما  .6102جائزة نوبل لمسالم عام ب تفاز ي تال لحوار الوطني التونسي،ارباعي  ةممثم اوي،والسيدة وداد بوشمّ 
 في الندوة. جمول، وزير التعميم التونسي،  ناجيالسيد  سعادةمشاركة حصل "وايز" عمى تأكيد ب

 
 أطمعه عمى فحوى الفعاليةالذي ، و بأحد ممثمي "وايز" مؤخًراجمول  الوزيرسعادة وفي هذا اإلطار، التقى 

  في الدوحة. "6102التي صدرت عمى هامش قمة "وايز  "وايز"، كما قّدم له سمسمة أبحاث ومضمونها
 
عمى  ،إلى إشراك الجهات المعنيةقرطاج، مدينة بالعميا التجارية عقد في معهد الدراسات ت  س يت، الالندوةهدف ت

يجاد حمول لتوظيف الشباب عجمة في حوار يرمي إلى دفع  ،المستويين المحمي والدولي التغيير االجتماعي، وا 
وريادة األعمال في  ،ليوالتباحث في أولويات التعميم العا ،استكشاف طرق مبتكرة لمتدريس فضاًل عنالتونسي، 

 مجال التعميم. 
 

باإلضافة إلى وفنمندا،  ،وسنغافورة ،من المممكة المتحدة بارزونومن المتوقع أن يحضر المنتدى خبراء دوليون 
العالمية السيدة زينب بدوي، والسيد ستافروس  ، واإلعالميةعاطفة يحيى آغا، الرئيس السابق ِلكوسوفوالسيدة 

 التنموية.مناقشة دور التعميم في الجهود  بغيةيانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر "وايز"، 
 

 *** نتهىا ***
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 نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز"

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمو الشيخة  6112في العام انطمق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" 
موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وي عّد وايز منصة دولية متعددة القطاعات هدفها التفكير الخالق والنقاش والعمل 

الًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد الهادف. كما ي عتبر وايز مرجًعا دولًيا ألحدث األساليب في مجال التعميم. وانط
 المعرفي، يواصل وايز اإلشراف عمى سمسمة من البرامج المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل التعميم عبر التعاون.

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 عمى المعتمد اقتصادها تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة مؤسسةٌ  المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة
  بأكممه. والعالم قطر دولة عمى بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون

 السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السموّ  صاحب من بمبادرةٍ  0222 سنة قطر مؤسسة تأّسست
 إدارتها. مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة

 لمتعميم قطاع إنشاء خالل من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية مهمتها بتحقيق قطر مؤسسة تمتزم
 عمى مبني   دٍ القتصا الضرورية والسموكيات المهارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى يستقطب
 المؤسسة وتسهم األساسية. العممية المجاالت من المبتكرة الحمول استخالص طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما المعرفة.

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً 

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

 
 مالحظات لممحررين:

 
 تونس، يرجى زيارة: "وايز" في لممزيد من المعمومات حول فعالية 

-and-reconstruction-education-peace-dialogue-tunis-qatar.org/wise-http://www.wise
development 

 زيارة:  ىلممزيد من المعمومات حول مؤتمر "وايز"، يرجqatar.org-www.wise 
 

 

http://www.qf.org.qa/
http://www.wise-qatar.org/wise-tunis-dialogue-peace-education-reconstruction-and-development
http://www.wise-qatar.org/wise-tunis-dialogue-peace-education-reconstruction-and-development
file://10.244.152.156/share/CNC/1%20Clients/Current/Dubai/CURRENT/WISE/2016/Press%20Office/Press%20releases/Entrepreneurship%20in%20Education/Draft/www.wise-qatar.org
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 الدكتورة سكينة يعقوبي - 2102الفائزة بجائزة وايز لمتعميم  حول

الدعم الذي  في إطاروذلك ، 6102 نالت الدكتورة سكينة يعقوبي جائزة وايز لمتعميم خالل مؤتمر القّمة العالمي لالبتكار في التعميم
 ةالدكتور و ا في العالم. وعادلة لممشاكل األكثر إلحاحً حمول تعميمية مبتكرة  إليجادسعى تالتي يقّدمه "وايز" لألفراد والحركات الشعبية 

وقد أمضت يعقوبي العقدين تمكين المرأة والمجتمعات المحمية. لتعمل رائدة وهي منظمة ة المعهد األفغاني لمتعميم، سمؤس   ييعقوبي ه
ومنذ بداية  واالضطهاد في بالدها. والنزوحالفائتين من الزمن وهي تحاول جاهدًة إعادة بناء المشهد التعميمي الذي دّمرته الحرب 

مميون شخص من الذين يعيشون في المناطق الريفية والمهمشة في  06 لما يقل عنم المعهد خدمات تعميمية وصحية تأسيسه، قدّ 
 أفغانستان. 

 
 
 

 


