
 

ًّت وايز انًُعقذة ححج عُىاٌ  ”ىابخكِر يٍ أجم اإلبذاع في انخعهي –حخيّم  –حعهّى " : اَخهاء ق
ًُاظراث وحبادل األفكار وانخبراث   بعذ ثالثت أياو يٍ انخعارف وان

 

 4102نوفمبر  6الدوحة، قطر، 

التً عقدت فً الدوحة، قطر بٌن الرابع  4102 واٌزآل ثانً، رئٌس واٌز، باختتام قّمة  علًقام سعادة الشٌخ الدكتور عبد هللا بن 

والسادس من نوفمبر، وذلك بعد ثالثة أٌام من التعارف والمناظرات وتبادل األفكار والخبرات. وقد عقدت القّمة هذا العام تحت عنوان 

ٌّل  –"تعلّم   ٌّة فً مجال التعلٌمدرٌاشخصٌة  0011أكثر من  4102وجمعت قّمة واٌز  إبتكر من أجل اإلبداع فً التعلٌم".  –تخ

 دولة.  011السٌاسة والمجتمع من أكثر من و األعمالو

 آل ثانً، رئٌس واٌز:  علًبن  عبداهللاوفً ختام المؤتمر، قال سعادة الشٌخ 

 فً و أهمٌته تهجودكما عملت على تحسٌن التعلٌم،  إلى صولوفرص اللتحسٌن لت واٌز التعاون على مدى أكثر من ست سنوات سهّ "

 الذي أنشأتهاإلطار  أنّ وإننً على ثقة بقمة هذا العام على دور اإلبداع فً إٌجاد وتنفٌذ الحلول.  وقد رّكزتالعالم .  حول جمٌع مراحله

 اآلالف من أعضاء مجتمع واٌز الفطرٌة طاقة باإلضافة إلىصاحبة السمو الشٌخة موزا بنت ناصر ، رئٌس مجلس إدارة مؤسسة قطر ، 

 على األفراد والمجتمعات. " ومستمرّ  ا تأثٌر كبٌرمٌكون لهس، بتكاراال ىلع

دة آن كوتون أّول خطاب لها بصفتها الفائز بجائزة واٌز للتعلٌم لعام  ٌّ "التعلٌم حق لكل وقالت:  4102وقبٌل الجلسة االختتامٌة، وّجهت الس

نا هنا لمعرفة و تخٌل ما . كبهاوٌؤمن هذه الحقٌقة منا ٌعرف  اّل ك اجتمعنا هنا فً واٌز ألنّ  . لقدٌّتهمورفاه نمّوهمر أساسً لأم وهو ،طفل

ٌّد وشاملتعلٌم حّقه فً عالم ٌعطً كل طفل  إٌجاد لنتوّحد من أجل، هو ممكن ستساعد  ، أفوز بهاً ٌشرفنً أن تال للتعلٌم جائزة واٌز. وج

 " .صّوراتهّن الٌومتفوق جمٌع تمستقبل المالٌٌن من الفتٌات بطرٌقة  تحسٌن على Camfed كامفٌد

تهدف هذه الجوائز إلى تحدٌد وتروٌج االمتٌاز فً التعلٌم و. 4102افتتاح أبواب الترشٌح  لجوائز واٌز للعام  4102وقد شهدت قّمة واٌز 

أبواب  وتبقى على مستوى األشخاص والمجتمات. إٌجابٌا   عبر االعتراف بالمشارٌع التً تعالج قضاٌا أساسٌة فً التعلٌم والتً تترك أثرا  

  . 4102ٌناٌر  02إلى  4102نوفمبر  0من  مفتوحة تقدٌم الطلبات
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االستٌحاء واالستفادة من كّبار المفّكرٌن، والتواصل معهم مهتّمٌن بقضاٌا التعلٌم من مختلف القطاعات لل 4102وقد سمحت قّمة واٌز 

 تخاذ إجراءات ملموسة فً مجال التعلٌم على نطاق عالمً .ٌمهد الطرٌق ال لتبادل األفكار واالبتكارات األمر الذي

 .نوفمبر من والخامسبٌن الثالث  فً الدوحة، قطر، قّمة المؤتمر السابعة لالبتكار فً التعلٌمعقد وت

 أبرز النقاط األخرى التً تضّمنتها القّمة: ومن

ٌّة "تمّنى"  - ٌّة وذلك بالتعاون مع جمع ٌّزة عن التعلٌم والصحة الجسدٌة والنفس عقد مؤتمر واٌز، وللمّرة األولى، جلسة حوار متم

(WISH .) موعة البنك مجفً التعلٌم ضمن العالمٌة  اتونً باترٌنوس ، مدٌر الممارسطدار النقاش الدكتور هاري أنأوقد

 .الدولً

سمو الشٌخة صاحبة ال : جدول األعمال غٌر المنجزة"، أطلقت4102خالل جلسة افتتاحٌة تحت عنوان "التعلٌم ما بعد عام  -

التً  لٌنجز وعوده - للحكومات والمانحٌن والمجتمع المدنً - للعالم ٌا  مؤسسة التعلٌم فوق الجمٌع، تحد ةبنت ناصر، رئٌس اموز

 ون طفل حرموا من التعلٌم األساسً. ملٌ 25ل قطعها

(، الناشر للتصنٌف العالمً U.S. News & World Reportنشرت مجلّة "أخبار الوالٌات المتحدة والتقرٌر العالمً" ) -

 10عن ، أول تصنٌف عالمً للجامعات فً المنطقة العربٌة. ٌحتوي التصنٌف الجدٌد معلومات عاما   01ألفضل الجامعات منذ 

 دولة فً العالم العربً.  00علٌم العالً فً مؤسسة للت

تحوٌل  إلىوٌهدف هذا التحدي . العالمً "إعادة تخٌل التعلم" بالتحديالعشرة فائزٌن الأسماء علنت مؤسسة لٌغو وأشوكا أ -

 00من  ا  دامومست ا  مؤثرا  ومبتكر ا  تعلٌمٌ ا  عومشر 004أكثر من  بٌن أبطال من 01العالم. وقد تم اختٌار حول تعلم الطرٌقة 

 دولة. 
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 www.wise-qatar.orgلمعرفة المزٌد عن مبادرة واٌز ٌمكن زٌارة الرابط التالً: 

 media@wise-initiative.orgعنوان المراسلة: 

 )وايز(:  التعليم في كارلالبت العالمي القمة مؤتمر حول

بعقد مؤتمر سنوي لالبتكار فً التعلٌم. وقد شرعت مؤسسة قطر  4111أطلقت صاحبة السمو الشٌخة موزا بنت ناصر مبادرتها عام 

واٌز" منذ ذلك الحٌن.  - التربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع بتنٌظم "القمة العالمٌة للالبتكار فً التعلٌم

 خالل من التعلٌم مستقبل بناء أجل من الهادف والعمل والنقاش الخالق التفكٌر تتٌح القطاعات متعددة دولٌة ادرةمب  مؤتمر)واٌز( وٌمثل

 الحدٌثة.  التعلٌم لمنهجٌات عالمٌا   مرجعا    ٌعتبر )واٌز( المستمرة، مبادراته ومجموعة السنوٌة قمته خالل االبتكار. ومن
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