
 

م  يعقوبي الدكتورة سكينة فعاليات في باريس وبروكسيل بمشاركة نظَّ

 الالجئين بفعل تدفق  في أوروباالتعميم تحديات  يناقش"وايز" 

 

سمسمة  ،مؤخًرا ،اختتم مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز": 6192أكتوبر  91الدوحة، قطر، 
ل لتسميط الضوء عمى التحديات الراىنة التي تواجو ياجتماعات رفيعة المستوى عقدت في باريس وبروكس

قطاعات التعميم األوروبية بسبب الالجئين. وقد شيدت حمقات الحوار والنقاشات غير الرسمية التي أقيمت 
 5102 عام ائزة بجائزة وايز لمتعميما العاصمتين األوروبيتين مشاركة الدكتورة سكينة يعقوبي، الفتفي كم

 ، بوصفيا أحد المتحدثين البارزين.ومدير معيد التعمم األفغاني

ل، التقى مسؤولو "وايز" السيد كريستوس ستيميانيدس، مفوض يفي بروكسالتي أقيمت وعمى ىامش الفعالية 
دارة األزمات، الذي أعرب عن إعجابو بالجيود التي  االتحاد األوروبي لشؤون المساعدات اإلنسانية وا 

إبرام اتفاقيات تعاون مع الطرفين لتنفيذ مبادرات تعميمية في بتبذليا "وايز" ومؤسسة قطر، وأبدى اىتمامو 
 المستقبل. 

 ل حمقة حوار رفيعة المستوى حول قضايا الالجئين اشترك في تنظيميا كلٌّ منيشيدت مدينة بروكس كما
الحمقة فرصة أمام المشاركين لتقصي الحمول اإلبداعية الناجحة  وأتاحت"وايز" وحكومة النرويج.  مؤتمر

لفعالية عدة متحدثين بارزين، ألفضل عبر التعميم وتنمية الميارات. وقد جمعت الالقادرة عمى تغيير الحياة 
من بينيم الدكتورة سكينة يعقوبي، والسيدة أودا ىيمين سميتنيس، سفيرة النرويج في االتحاد األوروبي. كما 

ت قائمة المتحدثين في الفعالية السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي ضم  
 لالبتكار في التعميم "وايز".

لية السيد رودريجو بالستر، عضو فريق تيبور نافراكيكس، مفوض االتحاد األوروبي لمتعميم حضر الفعا
ن في االتحاد األوروبي. كما شارك سعادة السيد أحمد سيار ماليجي، و ن آخر و والشباب والرياضة، ومسؤول

 ، في الفعالية. بعثتيا إلى االتحاد األوروبيرئيس القائم بأعمال سفارة أفغانستان و 



 

أما في مدينة باريس، فقد اشترك "وايز" مع المجمة التعميمية الفرنسية "ليتوديانت" في تنظيم حمقة نقاش 
لتسميط الضوء عمى التحديات الراىنة التي تواجو قطاعات  ،برعاية منظمة اليونسكو، رفيعة المستوى

خص من بينيم خبراء ش 011وجرت حمقة النقاش بمشاركة حوالي  التعميم األوروبية بسبب الالجئين.
في حمقة النقاش كممة الدكتورة سكينة يعقوبي ألقت و تعميميين ومسؤولين من منظمات وجمعيات دولية. 
 فتح مدارسنا وجامعاتنا أمام الالجئين ميًما؟"  التي أقيمت تحت عنوان "التعميم والنازحون: لماذا يعد  

ايز"، ركزتا عمى مجموعة واسعة من التحديات ميما "و ل وباريس، المتين نظ  يُيذكر أن فعاليتي بروكس
والفرص التي تمس  الالجئين، حيث يعد  التعميم وتنمية الميارات من األمور األساسية التي تساعد النازحين 

إفادة االقتصادات المحمية في ين الميرة ئكما يمكن لالجعمى اختالف أعمارىم في إعادة بناء حياتيم. 
البمدان المضيفة. وقد ُطرحت عمى المشاركين مجموعة متنوعة من األسئمة، منيا: كيف يمكننا االستفادة 
من الموارد القائمة لتعزيز استيعاب المتعممين المشردين في المدارس والجامعات؟ وىل ينبغي تعديل 

يمية بشكل أفضل؟ وىل يستطيع المتعممون في البمدان المناىج لكي تمبي احتياجاتيم الثقافية والتعم
المضيفة القيام بدور أقوى لمساعدة ىؤالء الطالب؟ وكيف يمكن دعم المعممين وتنمية مياراتيم في مجال 

 إدارة الفصول الدراسية؟ 
ان قت الدكتورة يعقوبي قائمة: "نريد أن يكون الالجئون عنصًرا فاعاًل في البمدوفي ىذا السياق، عم  

المضيفة، وليسوا عبًئا عمييا. والتعميم ىو الحل األمثل لتحقيق ذلك." وأضافت: "ينبغي وضع منياج 
 مبتكر لترسيخ مبادئ القيادة والمساءلة وااللتزام بالقيم."

، قائاًل: "ال تمثل مسألة توفير "وايز"السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر من جانبو، صرح 
 الجودة لالجئين ضرورة أخالقية فحسب، ولكنيا ُتعد أيًضا ضرورة وفرصة اقتصادية."  تعميم عالي

 
شيدت الفعالية أيًضا مشاركة السيد دانييل جانيكو، رئيس لجنة اليونسكو الوطنية الفرنسية، الذي أعرب و 

الخاص المعني عن اىتمامو بالتعاون مع "وايز" في المستقبل. بدوره، عب ر السيد كيشوري سينج، المقرر 
 بالحق في التعميم باألمم المتحدة، عن اىتمامو بمبادرة "وايز" ودعمو لجيودىا. 

 



 

في زيارة إلى الجمعية  في باريس، رافق مسؤولو "وايز" الدكتورة يعقوبيالتي أقيمت وعمى ىامش الفعالية 
وعقدوا اجتماعات خاصة مع الوطنية الفرنسية، حيث شاركوا في نقاشاٍت متعمقة تناولت قضايا الالجئين، 

 عدد من المسؤولين.

في لجنة اليونسكو الوطنية الفرنسية ن رفيعو المستوى و وشارك في النقاشات أعضاء في البرلمان، ومسؤول
ومكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في فرنسا ومؤسسة توتال ووزارة التعميم الفرنسية، إلى 

إحدى كميات األعمال الفرنسية، ومعيد باريس لمدراسات  ،ESSECجانب ممثمين بارزين من كمية 
 السياسية.

 
لمتعامل مع أكبر كارثة الجئين منذ نياية  تبذل جيوًدا مضنيةُيذكر أن الحكومات في جميع أرجاء العالم 

الحرب العالمية الثانية، ففي أوروبا وحدىا تجاوز عدد طالبي المجوء أكثر من مميون شخص منذ عام 
غياب النظم والسياسات الحكومية أدى ىذا التحدي. و  تواجو. وتعد  فرنسا من أبرز الدول التي 5102

الالزمة إلدماج الالجئين، وما رافقو من محدودية في الموارد والفرص، إلى تعريض الماليين، وخاصة 
ف، يتنقل ياليونيس األطفال منيم، لخطر التحول إلى "جيل ضائع". وطبًقا لتقرير صدر مؤخًرا عن منظمة

 مميون طفل حول العالم بحثًا عن حياة أفضل وأكثر أماًنا.  52

ويتميز مؤتمر وايز بأنو مبادرة رائدة من مبادرات مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع. وتكرم 
ا البارزة في ، األفراد أو الفرق عمى إنجازاتي5100جائزة "وايز" لمتعميم، التي ُمنحت لممرة األولى عام 

 مجال التعميم. 

 تعميقات الصور: 

التحديات د. سكينة يعقوبي، الفائزة بجائزة "وايز" لمتعميم، تتحدث خالل مشاركتيا في اجتماع باريس، الذي ناقش : 9صورة 
  . التي تواجو قطاعات التعميم بسبب الالجئين

 

  -انتهى  -



 

 التعميم "وايز"نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت  5112انطمق مؤتمر القمة العالمي  لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعد  وايز منصة دولية 

ف. كما يعتبر وايز مرجًعا دولًيا ألحدث متعددة القطاعات ىدفيا التفكير الخالق والنقاش والعمل الياد
األساليب في مجال التعميم. وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد المعرفي، يواصل وايز 

 اإلشراف عمى سمسمة من البرامج المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل التعميم عبر  التمكين والتعاون.


