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 بيان صحفي

 

 "وايز"بمشاركة  تين ينعقد في كندايالمنتدى االقتصادي الدولي لألمريك

 في التعميم تكنولوجيا واالبتكارقضايا العمى يسّمط الضوء "وايز" 

 

في  ،امؤخرً  ،مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز"شارك  :6132 يوليو 31الدوحة، قطر، 
المنتدى حمقات  تضّمنبكندا. وقد مونتلاير  مدينة في الذي انعقد تينيألمريكلالمنتدى االقتصادي الدولي 

 شعارثالثة أيام تحت  عمى مدىُنّظمت  ،ومحادثات حول القضايا االقتصادية واسعة النطاق نقاشية
من القادة  0444يقرب من المنتدى ما بالجمسة الرئيسية  شارك فيو  .""صياغة عصر جديد من االزدهار

موا قدّ  متحدث 044أكثر من باإلضافة إلى أنحاء العالم،  جميعمن الذين أتوا و  ،في مختمف المجاالت
 االجتماعي والثقافي والسياسي. هاالقضايا االقتصادية العالمية وأثر  أبرز وجهات نظرهم حول

مجال التعميم، أشار السيد ستافروس  حول التكنولوجيا واالبتكار فيُعقدت مستديرة  طاولةفي جمسة و 
 الدور األساسي الذي تمعبه إلى يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في التعميم "وايز"،

لكنه . و من الوصول إلى التعميم اا وتهميشً لفئات األكثر ضعفً تمكين ا مجال التكنولوجيات الناشئة في
طوير ن بتيتعميم قوي، وقادة ممتزمب إذا اقترنتإال  هدفهاكامل ال يمكن أن تحقق التكنولوجيا أضاف أن 

والمنظمات اإلبداعية القيادية التي توفرها المشاريع الفرص االقتصادية و يانوكا ب. وأشاد الدراسية نظمال
حاجة البا إلى اعتراف أوسع يً عا، دحول العالم لمخطراألكثر عرضة والشباب في المناطق  سيداتلم

 اإلبداع واالبتكار في إدارة التعميم. العتماد معايير

دي أوليفيرا، يميا سسي وهماة "وايز"، ن عن مشروعين فائزين بجائز شارك أيًضا في الحمقة النقاشية ممثال
مبادرة  رطوّ  عمل فريقالتي قادت و متعمم الرقمي في معهد ماساتشوستس لمتكنولوجيا، ل العميد المشارك

MIT OpenCourseWare ،عبر  امجانً  مع الجمهور مواد التعميميةال التي تقوم عمى مشاركة
، مؤسس فيريك مايكو  في جميع أنحاء العالم؛ شخص مميون 054تصل إلى أكثر من بحيث ، نترنتاإل

تيح لممستخدمين في جميع أنحاء العالم اكتساب تم عبر اإلنترنت ر منصة تعمّ توفّ التي ، ALISON شركة
"نولدج وان"  ، الرئيس التنفيذي لشركةبوشمان روبرتين أيًضا شاركالم ضّمت قائمةمهارات التوظيف. 
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(KnowledgeOne) الن شيبارد، رئيس آو  ؛ر حمول التدريب والتطوير لمشركاتيتوفتسعى إلى ، التي
 جامعة كونكورديا في مونتلاير.

تين، دعا السيد ستافروس يقد عمى هامش المنتدى االقتصادي الدولي لألمريكماع منفصل عُ وفي اجت
عمى جميع المستويات. ودعم هذا القطاع  يانوكا لتجديد التزام القادة العالميين بالتمكين من خالل التعميم

القيام به لهدم جدران وقال: "يشّكل التعميم عمى األرجح االستثمار األكثر فعالية الذي يمكن لممجتمعات 
 الجهل والخوف حيثما ظهرت."

وجدير بالذكر أن مؤتمر وايز هو إحدى المبادرات الدولية لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 
 وقد وّفر لها المنتدى المذكور فرصة استعراض أعمالها في مجال التعميم أمام جمهور عالمي. 

 تعميق الصور

آالن شيبارد، والسيد ستافروس يانوكا، والسيدة سيسيميا دي أوليفييرا، والسيد السيد  :3صورة 
مايك فيريك، والسيد روبرت بوشمان، أثناء المنتدى االقتصادي الدولي لألمريكيتين، الذي 

 ُعقد بمدينة مونتلاير في كندا.

 

 *نهاية*ال

 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت  0442مق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام أط
رعاية صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعّد وايز منصة دولية 

ز مرجًعا دولًيا ألحدث متعددة القطاعات هدفها التفكير الخاّلق والنقاش والعمل الهادف. كما يعتبر واي
األساليب في مجال التعميم. ويّروج وايز من خالل قمته السنوية وسمسمة من البرامج المستمرة لتعزيز 

 االبتكار وبناء مستقبل التعميم عبر التعاون. 
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 qatar.org-www.wiseلمزيد من المعمومات حول مؤتمر وايز ، يرجى زيارة الموقع االلكتروني: 

 

http://www.wise-qatar.org/

