
 

 

 

 سكول العالمي  منتدىمشاركتيم في  خالل
 يشددون عمى أهمية تعميم الفتياتبجائزة "وايز"  فائزون

 
 مناقشة ،مؤخًرا ،استضاف مؤتمر القّمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز" :2102مايو  28الدوحة، قطر، 

، وشارك فييا أربعة من منتدى سكول العالمي في جامعة أكسفورد بالمممكة المتحدة ُعقدت عمى ىامش
 . الفائزين بجائزة "وايز" لمتعميم

 
مؤسِّس المعيد األفغاني لمتعميم ومديره تركز النقاش، الذي شارك فيو كل من الدكتورة سكينة يعقوبي، 

س والسيدة فيكي كولبيرت، مؤسِّ  (؛Camfedس ورئيس حممة "كامفيد" )والسيدة آن كوتون، مؤسِّ  التنفيذي؛
، عمى المدرسة الجديدة"؛ والدكتور مادىاف شافان، الرئيس التنفيذي لمنظمة براثام لمتعميم ومدير "مؤسسة
 .الفتياتقضية تعميم 

 
في وذلك  ،في عمميم ومبادراتيم المستقبمية تعميم الفتياتقضية لاألىمية القصوى د المتحدثون عمى شدّ و 

، رغيأوسب السيدة سالي يمفي جمسة، بمنفي الاآلخرين المشاركين مع التي دارت بناءة المناقشات ال إطار
المتين ومديرىا التنفيذي،  س منظمة تعميم البناتسافينا حسين، مؤسِّ  سكول، والسيدة نظمةالرئيس التنفيذي لم

 .موضوع النقاش أثرت وجيات نظر متنوعةو  ميمةآخرين، تعميقات برفقة قدمتا، 
 

باإلسيامات المتميزة حيث تحتفي الجائزة  ،2100وايز لمتعميم عام  جائزةَ أطمقت قد مؤسسة قطر وكانت 
وترمي إلى تعزيز مكانة التعميم  ،التعميم حقولمن حقل والمستمرة لألفراد والمجموعات الصغيرة في أي 

التعميم في تمكين  يؤديوالدور الرئيسي الذي بورفع مستوى الوعي ، األجندة العالميةودوره الحاسم في 
 لمجتمعات واألمم وبناء أمنيا االقتصادي. ا

 األعمال ريادةب المتصمة والحمول ىجمناال االجتماعية األعمال ريادة حول العالمي سكول منتدى يدعمو 
 ،وشركائيم االجتماعية األعمال ريادة شاريعم أصحاب استقطاب عبر ،العالم في اإلحاحً  األكثر ممشاكلل

حداثو  ،ميلتعما قطاع تحسين في التعاون آفاق تعزيز إلى ييدف مسعى في  نطاق.ال واسع اجتماعي تغيير ا 
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 عمل عمى األضواء تسميط في ،العالمي سكول منتدى ىامش عمى ُعقدت التي ،وايز جمسة أسيمت كما
نجازاتو، "وايز" مؤتمر  مع المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة حققتيا التي اإلنجازات جانب إلى وا 
 المعنية الجيات من غفير دولي جميور أمام لمتعميم، وايز جائزةب ئزونفاال بذليا الذي ةالمتفاني الجيود إبراز
 المتحدة. مممكةال في المستوى رفيعة

  - انتهى -

 

 نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز"

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،  2112"وايز" في العام انطمق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم 
مرجًعا دولًيا  رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعّد وايز منصة دولية متعددة القطاعات ىدفيا التفكير الخالق والنقاش والعمل اليادف. كما ُيعتبر وايز

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

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

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

 بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السموّ  صاحب من بمبادرةٍ  0221 سنة قطر مؤسسة تأّسست
 إدارتيا. مجمس رئاسة ناصر

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

 الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسيم األساسية. العممية المجاالت من المبتكرة الحمول استخالص طريق عن والتكنولوجيا
 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ الثقافية
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