
 

 

 ل حول ريادة األعمال في التعميميا في بروكسحوار   تعقدمبادرة "وايز" 

 في التعميم وتنمية الميارات والتوظيف العالمي لممبادرة دورالالفعالية تبرز 

 

فعالية رفيعة  ،مؤخًرا ،مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز" عقد: 6502أبريل  50الدوحة، قطر، 
بطالة الشباب في  ظاىرة مناقشةو  ،دور ريادة األعمال في إحداث تغيير جوىري في التعميم إلبرازالمستوى 

عام لباعتبارىما من األولويات الرئيسية حددت ىذين الموضوعين  قدالمفوضية األوروبية  كانتو . أوروبا
6502 . 

 مأدبةو الحمقة النقاشية  البرلمان األوروبي عن جميورية التشيك، عضوت السيدة مارتينا دالباجوفا، استضافو 
 مينيين ممثمينو  ،من كبار صناع السياسات 05ضم ت نخبةً ل. واجتذبت الفعالية يبمدينة بروكس الغداء في

وجيات النظر حول ريادة األعمال في التعميم  الحضور تبادلو  .المجتمع المدني في أوروبا ممثمي بعضو 
االزدىار  منريادة األعمال  تمِكنبيئة مستدامة  إلرساءتجاربيم في عدة مبادرات  استعرضواكما أوروبا،  بقارة

 والنمو.

والسيد رودريجو بالستر،  ؛"السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمبادرة "وايزضمت قائمة المتحدثين و 
والسيد أنطونيو جارسيا ديل رييجو،  ؛والرياضةعضو لجنة المفوضية األوروبية لمتعميم والثقافة والشباب 

والسيد تومي أالكوسكي، المدير التنفيذي وأحد  ،لشؤون الشركات األوروبية في بنك سانتاندر المنتدبالمدير 
 . 6502مؤسسي مشروع "أنا ومدينتي" الحائز عمى جائزة وايز عام 

: "رغم حرمان أعداد كبيرة من الشباب من دخول سوق العمل بسبب إخفاق مداخمًة قال فييا السيد يانوكا قّدمو 
. ويمنح حماس الشباب تزايدبريادة األعمال في التعميم في إمدادىم بالميارات المناسبة، إال أن اىتمام الشباب 

شأنيا  إزاء ريادة األعمال صناع السياسات والمسؤولين عن التعميم فرصة مثالية التخاذ خطوات من الواضح



 

أثارت الفعالية  قدإحداث تحول جوىري في الممارسات التعميمية، سعًيا لتحسين نتائج التوظيف في أوروبا. و 
ن و المتحدث يتبادل أن المتوقع ومنبالسياسات.  المتعمقة اإليجابية، وأفرزت العديد من النتائج ةبّناء اتحوار 
ي إطار االىتمام المتنامي بتكييف التعميم لكي وجميورىم عن طريق عمميم، ف ،النتائج مع زمالئيم ىذه

 . يتماشى مع حاجات سوق العمل في أوروبا. "

أمام مبادرة "وايز" لعرض جيودىا العالمية أمام جميور عريض  إضافيةفرصة  ليفعالية بروكس ووفرت
قدرات اإلنسان مؤسسة قطر الرامية إلى إطالق  لرسالة يابصفتيا منظمة تعميمية دولية، وذلك في إطار دعم

 من أجل بناء اقتصاد قائم عمى المعرفة في دولة قطر وجميع أنحاء العالم.

 : ةالصور  تعميق

مشروع "أنا المؤسس المشارك لالسيد تومي أالكوسكي، المدير التنفيذي و  (اليمين إلى اليسار)من : 1صورة 
البرلمان  عضومارتينا دالباجوفا، والسيدة  ؛السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمبادرة "وايز"؛ و ومدينتي"
 ؛والسيد رودريجو بالستر، عضو لجنة المفوضية األوروبية لمتعميم والثقافة والشباب والرياضة؛ األوروبي

 . لشؤون الشركات األوروبية في بنك سانتاندر المنتدبوالسيد أنطونيو جارسيا ديل رييجو، المدير 

 

 mcoolidge@qf.org.qaممزيد من المعمومات، يرجى االتصال بنا عمى: ل

 

 نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز"

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،  6552انطمق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
مرجًعا دولًيا  رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعّد وايز منصة دولية متعددة القطاعات ىدفيا التفكير الخالق والنقاش والعمل اليادف. كما ُيعتبر وايز

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

 



 
 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

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

بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  0220تأّسست مؤسسة قطر سنة 
 رئاسة مجمس إدارتيا.

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

لمبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى طريق استخالص الحمول ا
 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 لالطالع عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

http://www.qf.org.qa 
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