
 

 

 

 

أثر مبادرة التعميم  في الصين والبحوثم يمبادرات تعاون واسعة النطاق مع قطاعي التعمُيطمق مؤتمر "وايز" 
 التي أطمقتها مؤسسة قطر

 

  )الدوحة، قطر( 5102 يونيو 7

لمتربية والعموم وتنمية  مؤسسة قطر مبادرات إحدىمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز"،  أعمن
، عن شراكات ومبادرات جديدة مع مؤسسات تعميمية صينية مرموقة بعد مناقشات ومفاوضات جادة المجتمع

مشاركة النطاق  توسيع. وباإلضافة إلى يينالصين البحوثمع مجموعة من كبار خبراء التعميم ومسؤولي 
في الجيود البحثية القائمة عمى  يةالصينالمؤسسات مؤتمر مع ال، سيشارك 5102في قمة "وايز"  يةالصين

، وتعزيز ميارات القرن الحادي والعشرين، والمجاالت األخرى ذات األعمال ريادة تعميمالتعاون في مجال 
 االىتمام المشترك.  

بل الشراكات والمبادرات الجديدة ضمن جيود مؤسسة قطر الرامية إلى تعزيز االبتكار وبناء مستق ىذه أتيوت
بمبادرة من  5112أطمق مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام عبر التعاون. وقد  التعميم

مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعّد 
العمل اليادف، كما أرسى المؤتمر مكانتو وايز منصة دولية متعددة القطاعات تتيح التفكير الخالق والنقاش و 

 كمرجع عالمي لمنيجيات التعميم الحديثة. 

"، وايز"الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم  ،الزيارة التي أجراىا ستافروس يانوكا وخالل
قام بإلقاء الكممة االفتتاحية في منتدى ابتكار الدارسين في مجال التعميم الذي قام بتنظيمو  ،بكينا إلى مؤخرً 

 وروادمن واضعي السياسات وخبراء التعميم  مشاركالتعميم وحضره ألف  لبحوثمعيد القرن الحادي والعشرين 
 مائدة مستديرة مع مبتكرينالسيد يانوكا مناقشات  عقد كمااالجتماعية من جميع أرجاء الصين.  األعمال
 زيارتو.  خاللأجرى العديد من المقابالت مع كبرى وسائل اإلعالم في الصين و في مجال التعميم،  صينيين



 

 

 

 

منتظم في المنتديات التعميمية الرئيسية في  حضوروسيكون لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز" 
وىو مؤتمر حول االبتكار في التعميم. وسيعمل مؤتمر "وايز" عمى إجراء  ،(LIFEالصين مثل منتدى اليف )

، ومع ريادة األعمال يوا في مجال تعميمجفي إطار من التعاون وتضافر الجيود مع جامعة تسين البحوث
لممعممين في مجال تعزيز ميارات القرن الحادي  بكينالمعيد الصيني لالبتكار في التعميم التابع لجامعة 

جامعات في الصين، وستحضر وفود  01ضمن أفضل  متقدًما اعشرين. وتحتل ىاتان المؤسستان ترتيبً وال
 . 5102رفيعة المستوى منيما مؤتمر قمة "وايز" 

 ،(REAPبحث مؤتمر "وايز" إمكانية إبرام شراكات مع برنامج العمل من أجل التعميم في الريف )وسيىذا 
مشتركة في مجال تنمية  بحوثإلجراء  ،وىو مبادرة لمركز السياسات الزراعية في الصين وجامعة ستانفورد

 الطفولة المبكرة في المناطق الريفية المحرومة في الصين وفي مناطق أخرى. 

جامعة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز" عن إبرام شراكة كبرى مع  دار نشر  القمةمؤتمر  أيضاً  وأعمن
في مجال نشر األعمال األكاديمية، وذلك لترجمة  ارينمين، وىي واحدة من أعرق دور النشر وأكثرىا تميزً 

توسيع نطاق أثر كتب "وايز"  إلىىذه الشراكة الجديدة  وتيدفبالمغة الصينية.  الثالثةونشر كتب "وايز" 
 دخوليا أكبر سوق في مجال التعميم في العالم.   لدىبصورة كبيرة وانتشارىا 

يقول ستافروس يانوكا: "إنو لمن دواعي سرورنا أن تتوفر أعمال العديد وتعميقًا عمى ىذه الشراكات الجديدة، 
تكون متاحة لالمشاريع التعميمية التي تناولتيا الكتب الصادرة عن "وايز"  وروادمن المبتكرين في مجال التعميم 

مؤسسة قطر  –التعاون بين "وايز" ودار بمومزبري  يسيم وسوفقاعدة عريضة من القراء في الصين. اآلن ل
توسيع نطاق أثر أجندة التعميم لمؤسسة قطر عمى نحو ىائل. ويحدونا  فيلمنشر، ودار نشر جامعة رينمين 

نجازات خبراء التعميم وقادة الفكر العاكفين عمى تقديم  تمقىاألمل أن  كل ما لدييم والذين تمت طموحات وا 
لدى القارئ الصيني، وأن تساعد في استميام ودفع إنجازات جديدة  ًرااإلشارة إلييم في ىذه الكتب صدى مثم

 ".  توسعب بالقارئ الصيني في مجتمع "وايز" المحومثيرة. كما يسر مؤتمر "وايز" أن ير 



 

 

 

 

ترخيًصا لنشر كتب "وايز"  ،لكتب "وايز" مؤسسة قطر لمنشر، وىي الناشر األصمي –وستمنح دار بمومزبري 
أكاديمي كل سنة،  وعملآالف كتاب جامعي  3بالصينية لدار نشر جامعة رينمين. ومع إصدار أكثر من 

، وسيقوم مؤتمر 5102من أبريل  ااعتبارً  بالتسمسلستقوم دار نشر جامعة رينمين بنشر الكتب المترجمة 
 . بكين( القادم في LIFE Forumانعقاد منتدى اليف ) خالل"وايز" بإطالقيا 

نا منح وفي سياق متصل، أشار السيد أريند كوستر، مدير دار بمومزبري ــ مؤسسة قطر لمنشر قائاًل: "يسرّ 
حق ترجمة ونشر كتب "وايز" لدار نشر جامعة رينمين دعًما النتشار ومشاركة "وايز" عمى المستوى الدولي. 

 بالفعل،ا عالمية لترخيص عمى أن "وايز" ودار بمومزبري ــ مؤسسة قطر لمنشر قد أصدرا كتبً ىذا ا منحويؤكد 
 تربط مؤسسة قطر برواد التعميم في جميع أنحاء العالم".

باعتبارنا دار نشر "وبدورىا عمقت السيدة لي سو، نائب رئيس التحرير لدى دار نشر جامعة رينمين قائمة: 
كاديمية والتعميمية في الصين، فإننا حريصون عمى مد يد التعاون مع شركاء مثل رائدة في مجال األعمال األ

  "وايز" لممساىمة في تنمية نظام التعميم في الصين وتعزيز االبتكار فيو". 

 "،(5105العالم ) حولاالبتكار في التعميم: دروس مستفادة من الرواد "بعنوان األول ويسمط كتاب "وايز" 
الذي ألفو أخصائي التعميم تشارلز ليدبيتر، الضوء عمى الدروس المستفادة من االبتكار من خالل زيارات إلى 

ا وسيل المنال لالبتكار في التعميم ا فريدً مرجعً يعّد ا في جميع أنحاء العالم، كما أن ىذا الكتاب مشروعً  02
 لعمل: ابتكار جذري لمواءمة مخرجات التعميمتعمم ميارات ا"عمى مستوى القاعدة الشعبية. ويستكشف كتاب 

زمالء من وحدة االبتكار  في  بالتعاون مع الذي ألفتو فاليري ىانون "،(5103) مع متطمبات سوق العمل
أساليب تعزيز الروابط بين التعميم وعالم العمل المتغير بوتيرة سريعة. وزار فريق العمل المعني بيذا  ،لندن

وا إلى مناطق حضرية في اليابان جروعات الديناميكية من مناطق ريفية في نيكاراالكتاب العديد من المش
لموفاء باحتياجات سوق  األفرادأنظمة التعميم إلعداد تحول في  بإحداثن ين البمديلموقوف عمى كيفية قيام ىذ

التصور الجديد: التعمم وفق " عن "وايز" بعنوان حديثًا صادرالكتاب الالعمل المتغيرة باستمرار. ويستكشف 
-راىام براونج، الذي ألفو "(5102ا في إحداث تطّور في أساليب التعّمم )دور المجتمعات المتصمة رقميً 

مارتن، مقاربات متنوعة لالستفادة من التكنولوجيا في التعميم من خالل مجموعة من المقاالت والمقابالت 



 

 

 

 

 ىذه الكتب الثالثة الصادرة عن "وايز"  تزخرالعالم. و ممحات عن المدارس ومبادرات التعميم في جميع أنحاء الو 
 المصورين المعروفين.   أبرز منالتقطتيا عدسات نخبة  التي الفوتوغرافية الصور منبمجموعة 

 جمحرر كتب "وايز" بالمغة الصينية ورئيس معيد يوانشوان ،فايوان وو السيد وفي معرض ىذا الحديث، يقول
فكتب "وايز" التي تتناول الحمول المبتكرة والممارسات الناجحة في  ؛مبادرة رائدة "وايز" مؤتمرإن : "لمتعميم

أن واضعي سياسات ب راسخ اقتناعولدّي . لمصين قيممجال التعميم في جميع أنحاء العالم تمثل مصدر إليام 
لمترجمة إلى التعميم والعاممين عمى إصالحو وتطويره في الصين سيستفيدون استفادة جمة من كتب "وايز" ا

   لغتيم". 

 انتهى

 
 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم )وايز(: 

 
أطمقت مؤسسة قطر بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس اإلدارة، مؤتمر القمة 

دولّية متعددة القطاعات تتيح . ويمّثل مؤتمر وايز مبادرة 5112العالمي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
التفكير الخالق والنقاش والعمل اليادف. ويعّد مؤتمر وايز مرحعا عالميا لمنيجيات التعميم الحديثة. ومن 
خالل قّمتو السنوّية ومجموعة مبادراتو المستمّرة، يعزز المؤتمر االبتكار ويبني مستقبل التعميم عبر التعاون. 

 نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة. 2إلى  3في الفترة من  5102و سيعقد مؤتمر وايز لعام 
 
 


