
 

 مستديرة حول أولويات التعميم طاولةف مناقشات استضا

  ةاألمريكي ةاأليبيريمجموعة الدول بمؤتمر وزراء التعميم  في يشارك"وايز" 

في  ،مؤخًرا، شارك مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز" – 6102 أكتوبر 15الدوحة، قطر 
أندورا ال مدينة الدورة الخامسة والعشرين لممؤتمر األيبيري األمريكي لوزراء التربية والتعميم الذي عقد في 

دولة من  32اتحاد يتألف من  بأنهامجموعة الدول األيبيرية األمريكية تتميز و . ، عاصمة إمارة أندورافيال
في ستوائية اإل غينيا باإلضافة إلى يتين،أوروبا واألمريكاإلسبانية والبرتغالية في  تينبالمغالناطقة  البمدان
 هامش عمىو  دعم التعاون الدولي في مجال التعميم والعموم والثقافة.إلى االتحاد هذا  هدفيو  .أفريقيا

مستديرة حول  طاولة، استضاف السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر "وايز" مناقشات الممتقى
مع "منظمة الدول األيبيرية شراكة  إبراممؤتمر "وايز"  نّية عنموضوع أولويات التعميم، كما أعمن 

جمسة خاصة خالل مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز" المنظمة بموجبها األمريكية"، تقدم 
3102    .    

السيد يانوكا بأن مؤتمر "وايز" سيدرس احتماالت التعاون المشترك في مجال البحوث مع منظمة  أضافو 
وكذلك  ،العمل جنًبا إلى جنب مع شركاء آخرين بإمكانية الدول األيبيرية األمريكية، حيث قال: "أنا مؤمنٌ 

مريكية  إذ يمكننا عقد ألمنظمة الدول األيبيرية االنظر في القضايا البحثية ذات األهمية الخاصة لدى 
توحيد الجهود وجمع صانعي السياسات العالميين، والتربويين، وقادة األعمال، ورّواد العمل شراكات بغية 

مم التع عمىقادرون  نابأنأعتقد  كماوالتحاور وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات.  منقاشلاالجتماعي 
من خالل التعاون ، ا مؤسستيناتكم من أجمهاأنشئت تي التعميمية ال اتدعم األولوي، و من بعضنا البعض

 ." المشترك

 تعميق الصور

السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر "وايز"، يتحدث خالل المؤتمر األيبيري  :0صورة 
 األمريكي لوزراء التربية والتعميم في أندورا.

 



 

  – انتهى -

 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت  3112أطمق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
رعاية صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعّد وايز منصة دولية 

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

 االبتكار وبناء مستقبل التعميم عبر التعاون. 

 qatar.org-www.wiseلمزيد من المعمومات حول مؤتمر وايز ، يرجى زيارة الموقع االلكتروني: 
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