
 

 

 

وايز لمتعميم ونوبل لمسالم تمتقيان لممرة األولى تيالفائزتان بجائز   

في تونسمنتدى الحوار من أجل التعميم والسالم ينظم "وايز"   

 

القمة العالمية لالبتكار في التعميم "وايز"، المبادرة الرائدة  تفتتح :6102مايو  62تونس العاصمة، تونس، 

في لذي يقام ا ،الحوار من أجل التعميم والسالممنتدى اليوم، لتعميم، في دعم االبتكار والتعاون في مجال ا

 في تونس العاصمة. معيد الدراسات التجارية العميا بقرطاج

. المحمية ثقافة السالم والتنمية في المجتمعاتتعزيز في ىذا الحدث فرصة لمناقشة دور التعميم  وفري  و 

 ؛بين الفائزة بجائزة وايز لمتعميم، الدكتورة سكينة يعقوبي ،ولىلممرة األ ،ىذه المشاركة رفيعة المستوىوتجمع 

 ،، السيدة وداد بوشّماوي5102وممثمة رباعي الحوار الوطني التونسي، الفائز بجائزة نوبل لمسالم لعام 

 لمتعميم في تعزيز السالم وتشجيع إعادة اإلعمار الوطني. يإلبراز الدور الرئيس

طال  قدرات األبرز إلمفتاح الالتعميم ي عد القوة التحويمية لمتعميم قائمة: "نيا بإيماأكدت الدكتور يعقوبي و 

عادة بناء المجتمعات.  ذا أردنا مكافحة اإلرىاب والعنف، و اإلنسان. إنو أداة متينة لمتغمب عمى الفقر وا  ا 

 .ن الفوز"أكثر من أي وقت مضى. وىذا ىو السبيل الوحيد الذي يمكننا مإلى التعميم  بحاجةسنكون ف

، وأحد المتحدثين في الجمسة العامة السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر"وايز" بدوره، صرح

إلى منح جائزة نوبل لمسالم ويدل قوة إمكانات التعميم كمحرك لمنمو والسالم. ب"وايز" مقتنع "إن مؤتمر : قائالً 

 "وايز"تشرف يلمحوار الوطني والتحول السممي. و  اجً مجنة الرباعية التونسية عمى أن تونس أصبحت نموذال

 ألول مرة في ىذا البمد الحافل بالطاقات". يضع القوة التحويمية لمتعميم في صميم الحوار لتجمع استضافتوب
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وممثمة  ،السيدة بوشماوي، رئيس االتحاد التونسي لمصناعة والتجارة والصناعات التقميدية قالتمن جيتيا، 

أركان أساسية، وىي قوة مجتمعيا  استقرار اقتصاد أي بمد عمى ثالثة يعتمد" :الوطني التونسي رباعي الحوار

  .التعميم، وتمكين وضع المرأة في المجتمع"و المدني، 

، وسعادة السيد تونس فياليونيسف ممثمة  ليمى بيترز، وتشمل قائمة باقي المتحدثين رفيعي المستوى السيدة

 العالي والبحث العممي في تونس.  وزير التعميم ،شياب بودن

 تعميق الصور

الدكتورة سكينة يعقوبي، الفائزة بجائزة وايز لمتعميم؛ والسيدة وداد بوشّماوي، ممثمة رباعي الحوار  :0صورة 
 . تونسوايز بمنتدى  فيخالل مشاركتيما  ،5102الوطني التونسي الفائز بجائزة نوبل لمسالم عام 

 

 -انتهى-

 

 لممزيد من المعمومات عن منتدى تونس، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

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

 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز":

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،  5112التعميم "وايز" في العام  انطم  مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في

البحوث رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وي عّد وايز منصة دولية متعددة القطاعات ىدفيا التفكير الخال  والنقاش والعمل اليادف. ومن خالل سمسمة 

ستمرة التي يضطمع بتنظيميا، تمّكن وايز من إرساء موقعو الرائد كمرجع دولي ألحدث األساليب في مجال التعميم. المعتمدة ومجموعة البرامج الم

 وتعبيًرا عن التزام مؤسسة قطر باالقتصاد المعرفي، يقوم وايز ببناء مستقبل التعميم عبر التمكين والتعاون.

 

 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 إطال  خالل من معرفي
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 بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ دالوال األمير السموّ  صاحب من بمبادرةٍ  0222 سنة قطر مؤسسة تأّسست

 إدارتيا. مجمس رئاسة ناصر

 أرقى يستقطب لمتعميم قطاع إنشاء خالل من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية ميمتيا بتحقي  قطر مؤسسة تمتزم

 االبتكار تدعم كما المعرفة. عمى مبني   القتصادٍ  الضرورية والسموكيات الميارات اكتساب من الشباب ينلتمك قطر دولة إلى العالمية الجامعات

 الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسيم األساسية. العممية المجاالت من المبتكرة الحمول استخالص طري  عن والتكنولوجيا

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات تمبيةو  التراث عمى والحفاظ الثقافية

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

 

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

